
 شهر در تنفسی و عروقی – قلبی هاي بیماري از ناشی مرگ و بستري میزان و هوا آلودگی بین ارتباط بررسی
  1390 و 1389 سال اصفهان،

  چکیده :

 بار تخمین به تواند¬می مختلف هاي بیماري از ناشی میر و مرگ و بستري میزان روي بر هوا هاي آالینده اثرات بررسی
 و بستري ارتباط بررسی جهت حاضر مطالعه. کند کمک آنها کننده کنترل سیاستهاي اتخاذ و عوامل این از ناشی اقتصادي
 و CO، SO2، NO2، PM10: شامل هوا هاي آالینده غلظت میانگین با وتنفسی عروقی- قلبی هاي ازبیماري ناشی میر و مرگ
 هاي داده آوري جمع. شد اجرا و طراحی 1390 سال در ازن و NO2، PM10 & 2.5 و CO، SO2 و 1389 سال در ازن

 رضوان باغ آرامستان همینطور و هوا هاي آالینده سنجش ایستگاههاي بیمارستانها، ثبت سیستم طریق از مطالعه این به مربوط
 -مورد مدل و پواسون روش دو به و مجزا طور به 1390 و 1389 سال دو در شده آوري جمع هاي داده. شد انجام اصفهان
 سال در وCO و PM10 هاي آالینده 1389 سال در پواسون آنالیز از آمده دست به نتایج اساس بر.شدند بررسی متقاطع
1390 NO و NO2 به بستري مورد در. داشتند عروقی قلبی بیماریهاي دنبال به بیماران بستري در مستقیم دار معنی اثر 
 در متقاطع -مورد آنالیز در. داشتند را دار معنی مستقیم اثر بیشترین CO ،1390 سال در و SO2 1389 سال در تنفسی علل
 و PM10 1389 سال در و  عروقی قلبی بیماریهاي از ناشی بستري مورد در را مستقیم ارتباط بیشترین  CO 1390 سال
CO 1390و1389 سالهاي در تنفسی بیماریهاي از ناشی بستري مورد در. داشتند زمینه این در را ارتباط بیشترین CO 

  اثر CO تنها 1390 و 1389 سالهاي در عروقی قلبی و تنفسی علل به مرگ بررسی در. داشت زمینه این در را ارتباط بیشترین
 ها آالینده برخی مطالعه این از آمده دست به نتایج به توجه با.داد نشان عروقی قلبی علل به مرگ با را معکوسی دار معنی
 آالینده سایر نیز مواردي ودر داشتند وتنفسی عروقی قلبی بیماریهاي از ناشی ومرگ بستري میزان در بیشتري تاثیر CO مانند
 آلودگی از ناشی مالی و جانی عوارض کاهش براي میرسد نظر به لذا. بودند تاثیرگذار بیماریها از ناشی مرگ یا بستري در ها
  .باشد متمرکز هوا در ها آالینده انواع همه کاهش و کنترل روشهاي بر سیاستگذاري هاي اولویت است الزم هوا
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