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 یرانمختلف ا ايهمیبر سالمت در اقل ییراقلیمتغ اثر

 3ينوروز ي، مهد1یعی، حسن رف2*یباشک یرضا، عل1یبهرام یتی، گ1يسجاد حمیرا

 یرانتهران، ا ی،و توانبخش یستیدانشگاه علوم بهز ی،رفاه اجتماع یریتگروه مد -1

 یرانتهران، ا ی،بهشت ید، دانشگاه شهGISگروه سنجش از دور و  -2

 یرانتهران، ا ی،و توانبخش یستیموثر بر سالمت. دانشگاه علوم بهز یعوامل اجتماع یقاتمرکز تحق -3

 )22/08/98:یرشپذ یخ، تار04/08/98:یافتدر یخ(تار

 چکیده
از  یکیقرار داده و  یررا تحت تاثا هنو انسا یواناتسالمت گونه ها، ح یست،ز یطمح یستم،در حال رخ دادن است اکوس ینکه در کره زم یجهان یماقل تغییر

 ايهمیدر اقل يسانتریو د یمیاقل يرابطه فاکتورها یمطالعه به بررس ینعصر حاضر با آن رو به روست. در ا یعتاست که انسان و طب ییچالش ها ینبزرگتر
که  هددیمطالعه نشان م یجمطالعه از انواع مطالعات کوهورت گذشته نگر است. نتا ین. ایممردان و زنان پرداخته ا یندر ب یسن ياههو در گرو یرانمختلف ا

بصورت  یمیاقل يفاکتورها یمی،داد در هر پهنه اقل شانمطالعه ما ن یجرابطه دارد. نتا یمیاقل يمختلف با فاکتورها یسن ياههدر زنان و مردان و گرو یسانتريد
و  یماقل ياهیویژگالزم است  یماقل ییرسالمت تغ یامدهايمطالعه پ يکه برا هددیمطالعه ما نشان م یجگذار است. نتا یرتاث یسانتريد یماريمتفاوت بر مقدار ب

 .یردمناطق مورد توجه قرار بگ یمیاقل ايهيدسته بند
 .یرانا یسانتري،د ي،و رود يمعدو ايهيیمارسالمت، ب یم،اقل ییرتغ :ي کلیدياههاژو

 مقدمه
 یامدهايبا پ یماکستر ياهشدما و بار یشمانند افزا یماقل تغییر

 یعیطب یايو بال یلبطور مثال س ).13-1( سالمت همراه است
 یژهمنتقله از آب و حشرات به و ايهيیمارب یشبا افزا

 هنددیم یشانها را افزا یسکارتباط دارند و ر یسانتريد
) یو انگل کتریایی(با یريهمه گ ینو انواع مختلف ا) 14-18(

 یشبا افزا ).19( انتقال آب در ارتباط است ايهمیستبا س
 ايهيیمارتعداد مطالعات مربوط به ب یماقل ییرتغ یدتهد

 یداپ یشافزا یطیو ارتباط آن با عوامل مح یويو ر يمعدو
نقش  یمآب و هوا و اقل ).WHO, 2007 ()20کرده است (

 یفیتدر ک یراز دارند يو رود يمعدو ايهيیماردر ب یمهم
عوامل انتقال دهنده  یطیمح یطبه آب و شرا یآب، دسترس

که ند اهمطالعات نشان داد ).22, 21( یرگذارندتاث یماريب
 یارمانند اسهال بس ییها یماريدر انتقال ب یطیمح یطشرا
و  یردارندتاث یطدر محا هنپاتوز یاست و بر فراوان یرگذارتاث

ابتال به عفونت را در  یسکو ر تنخطر در معرض قرار گرف
 ).25-23( هنددیم یشانسانها افزا

 یط،مح یبهداشت یرغ یطمنتقله از آب و شرا ايهيیمارب بار
در جهان  یرو مرگ و م یماريب يبارها یناز بزرگتر یکی
ه و افراد جامع یرترینبر فق یماريب ینبار ا یشترب ).19( است

 یماريببه طوري که  )26( ودشیم یلسال تحم 5 یرکودکان ز
ا در کودکان یرهدرصد کل مرگ و م 12تا  10 یباًاسهال تقر

و مقدار آن به صورت ) 27( ودشیسال را شامل م 5 یرز
 ودشیزده م ینمرگ در سال تخم یلیونم 1,9- 1,4 یجهان

)28.( 
 واندتیروده است که م یالتهاب یعفون یماريب یک دیسانتري

 یسازمان جهان ).29( شود اپیدمی و منتشر گسترده صورت به
 7و  750,000 یرا بر اساس دال یسانتريد یماريبهداشت بار ب

 ).30کرده است ( برآورد 2014مرگ در سال  یلیونم
را  یسانتريو د یطیعوامل مح ینمختلف ارتباط ب مطالعات

 ينشان دادند دما) 2007(و همکاران  ۱کردند. زنگ یبررس
حداقل، بارش، رطوبت و فشار هوا رابطه  يحداکثر، دما

مطالعه  ).31داشته است ( یندر چ یسانتريبا بروز د يمعنادار
 چینرا در  یسانتريد یماريبار ب یلنشان داد که س یگريد

در  یطیفاکتور مهم مح یکدما  ).32( هددیم یشافزا
به عنوان  واندتیو م) 39-33است ( یسانتريابتال به د یسکر

 ).41 و 40عمل کند ( یسانتريد يبرا ینب یشفاکتور پ یک
با بروز  يدار یو رطوبت رابطه مثبت معن) 42( بارش

رطوبت  دما، ینب یزن یلنددر تا ).43 و 41، 36دارند ( یسانتريد
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از  ).44( مشاهده شد یسانتريبا بروز د يو بارش رابطه معنادار
 يکه دما ینشان دادند که زمان) 2017همکاران (و  ۱یول یطرف

 یادحد خود است، اگر رطوبت و بارش ز ینحداقل در باالتر
در  ).45( ندکیم یداپ یشافزا یزن یسانتريباشد موارد ابتال به د

 یسانتريابتال به د یسکدما ر یشافزا با یزکودکان ن ینب
 یزسال ن 65 يافراد باال ).47 و 46، 34( ندکیم یداپ یشافزا

 یرندپذ یبآس یسانتريو ابتال به د یمیاقل يدر برابر فاکتورها
)37(. 

سالمت  یراتمطالعات مربوط به تاث ینبا گرم شدن زم امروزه
به  یوجود مطالعات کم یناست. با ا یافته یشافزا یماقل ییرتغ

 یسانتريد یماريو ب ییآب وهوا یرهايرابطه متغ یبررس
 یبکشور آس یک یرانا ینکهتوجه به ا با ).33(ند اهپرداخت

و  یسانتريد یماريب یناست ارتباط ب یماقل ییردر برابر تغ یرپذ
 یلدل ین. به همیستمشخص ن یزن یراندر ا یمیاقل يفاکتورها

 یسانتريو د یمیاقل يرابطه فاکتورها یمطالعه به بررس یندر ا
مردان  یندر ب یسن ياههو در گرو یرانمختلف ا ايهمیدر اقل

 .ردازیمپیو زنان م

 مطالعه روش
 ياهداز انواع مطالعات کوهورت گذشته نگر با استفاده از دا

 یمارياطالعات مربوط به ب ياست و جمع آور یهثانو
موجود در وزارت  یثبت ياههداد با استفاده از یسانتريد

 یریتدر مرکز مد یبهداشت درمان و آموزش پزشک
انجام شد که  1396تا  1390 یاز فاصله زمان یر،واگ یماریهايب

هر  یپکد و ت 1. جدول اشدبیجنس و سن م یرهايشامل متغ
 یماريو مقدار و درصد با همیاقل یدرصد پراکندگ یم،اقل
 .هددینشان م یرانرا در ا یماقل یکبه تفک یسانتريد

 یمیاقل یهدر سطح کشور. دوره پا یمیاقل ياههپهن یپراکندگ-1جدول
2000 

 کد
 تیپ

 تیپ تیپ اقلیمی
درصد 

 پایه دوره
2000 

 C 0.13 نیمه گرمسیري 3

 BSh 14.24 نیمه خشک گرم 211

 BSk 12.82 نیمه خشک سرد 212
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 BWh 43.30 خشک گرم 221

 BWk 2.58 خشک سرد 222

 Cfa 0.40 نیمه گرمسیري مرطوب 311

 Csa 5.36 نیمه گرمسیري با تابستان خشک 331

 Dca 0.06 قاره ايمعتدل  411

 Dcsa 8.01 معتدل خشک گرم 421

 Dcsb 5.10 معتدل خشک سرد 422

 Doa 4.33 معتدل اقیانوسی مرطوب گرم 451

معتدل خشک گرم با رژیم بارشی  431
 

Dcwa 1.95 

معتدل خشک سرد با رژیم بارشی  432
 

Dcwb 1.22 

حداقل، مقدار  يحداکثر، دما يشامل دما یهواشناس ايههداد
به  یفاصله زمان یندر ا یاز سازمان هواشناس یزبارش روزانه ن
 یمارانمطالعه تعداد مراجعان ب ینوابسته در ا یردست آمد. متغ

است که  يشامل افراد یفکه بر اساس تعر یباشدم یسانتريد
به ) و.... المونالس یگال،از انواع جرم (ش یکیبه واسطه 

ان بصورت ماهانه ثبت  يندکه دادهادچار شده باش یسانتريد
در  ینب یشپ یامستقل  یربه عنوان متغ یرهامتغ یر. و سادشیم

 14 يدر نرم افزارها اههداد یلتحل یهنظر گرفته شدند. کل
STATA .انجام شد 

 نتایج
بر  یماريو بروز ب یهواشناس یرهايمتغ ینروابط ب یلتحل براي

آزمون  یپوآسون (که نوع یوناساس جنس از آزمون رگرس
 یونازمون رگرس یج. نتایداستفاده گرد) است یسر زمان

نشان  یرهامتغ یهمخط یبعد از بررس یرهپواسون چند متغ
حداقل رابطه عکس  يدما یرهايکه در مردان متغ یدهدم
)rr=0.98, CI=0.97-0.98, p<0.001 ،(حداکثر رابطه  يدما

تعداد )، rr=1.02, CI=1.022-1.029, p<0.001( یممستق
-rr=0.96, CI=0.95در ماه رابطه عکس ( یباران يروزها

0.96, p<0.001 (گرم در ماه رابطه عکس  ياهزو تعداد رو
)rr=0.99, CI=0.98-0.99, p<0.001 (بروز  یزانبا م
حداقل  يدما یانگینم یرهاي. در زنان متغتندداش یسانتريد

)، rr=0.98, CI=0.98-0.99, p<0.001ماهانه رابطه عکس (
 ,rr=1.02( یمحداکثر ماهانه رابطه مستق يدما یانگینم

CI=1.02-1.03, p<0.001 ،(در ماه  یباران ياهزتعداد رو
و تعداد ) rr=0.95, CI=0.95-0.96, p<0.001رابطه عکس (

-rr=0.98, CI=0.98ماه رابطه عکس ( درگرم  يروزها
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0.99, p<0.001 (یانگینم یرهايدارند. متغ یسانتريبا بروز د 
در هر دو جنس  یحداکثر ماهانه و تعداد روز باران يدما

 ).2اثر را داشتند (جدول  ینباالتر

 یراندر ا یتجنس یکبه تفک یمیاقل يوفاکتورها یسانتريرابطه د-2جدول

variable  
Women Men 

IRR p value  95% CI IRR p value 95% CI 

average of minimum temperature 0.98 <0.001 0.98-0.99 0.98 <0.001 0.97-0.98 

average of maximum temperature 1.02 <0.001 1.02-1.03 1.02 <0.001 1.022-1.029 

Rrr24 1.00 0.566 0.99-1.01 0.99 0.108 0.97-1.00 

sum of rainy day 0.95 <0.001 0.95-0.96 0.96 <0.001 0.95-0.96 

sum of hot day 0.98 <0.001 0.98-0.99 0.99 <0.001 0.98-0.99 

حداقل ماهانه و بروز  يدما یانگینم یننشان داد ب نتایج
با هر به طوري که  در مردان ارتباط وجود دارد. یسانتريد

حداقل  يدما یانگیندر م یشگراد افزا یدرجه سانت یک
-rr=1.07, p=0.011, CI=1.01برابر در مردان ( 1,07ماهانه 

 یکسال با هر  یک یر. در نوزادان زابدییم یشافزا) 1.13
برابر  1,20حداقل ماهانه  يدما یانگیندر م یشدرجه افزا

 ,rr=1.20( ندکیم یداپ یشافزا یسانترياحتمال بروز د

p=0.031, CI=1.01-1.42.( 
با ) Doaمرطوب گرم ( یانوسیمعتدل اق یمیاقل یپت در

در زنان  یسانتريبرابر مقدار د 1,05مقدار بارش  یشافزا
 ).rr=1.05, p=0.033, CI=1.00-1.39( ندکیم یداپ یشافزا

در زنان  یسانتريد یزگرم ن يتعداد روزها یشبا افزا
)rr=1.01, p=0.017, CI=1.00-1.02 ( و مردان
)rr=1.01,p<0.001, 1.00-1.02 (در ندکیم یداپ یشافزا .

 يدما یانگیندرجه م یک یشسال با افزا یک یرنوزادان ز
) rr=1.06, p=0.003, CI=1.02-1.10حداکثر ماهانه (

 .ودشیبرابر م 1,06 یسانتريد
با ) Csaبا تابستان خشک ( یريگرمس یمهن یمیاقل یپت در

در زنان و  یسانترياحتمال بروز د یروز باران یک یشافزا
برابر  rr=1.04, p<0.001, CI=1.03-1.06 (0,91مردان (

 ).rr=0.91, p<0.000, CI= 0.89-0.93( ابدییکاهش م
 يدما یانگینم یشسال در برابر افزا 44-25 یگروه سن
 ,rr=1.01, p=0.012( یرندپذ یبآس ماهانهحداکثر 

CI=1.00-1.02.( 

مقدار بارش  یشبا افزا) Bwkخشک سرد ( یمیاقل درتیپ
و ) rr=1.35, p<0.001, CI=1.15-1.59در زنان ( یسانتريد

. ابدییم یشافزا) rr=1.18, p=0.042, CI=1.00-.40مردان (
در مقدار  یترل یلیم یک یشسال با افزا 44-25 یدر گروه سن

 یداپ ایشبرابر افز 1,42 یساننتريبارش ماهانه احتمال بروز د
 ).rr=1.42, p<0.001, CI=1.14-1.76( ندکیم

 یانگینم یشبا افزا) Bskخشک سرد ( یمهن یمیاقل یپت در
 ,rr=1.07, p<0.001در زنان ( یسانتريداکثر ماهانه دح يدما

CI=1.05-1.08 () و مردانrr=1.05, p<0.001, CI=1.04-

 یکسال با هر  یک یرو در نوزادان ز ابدییم یشافزا) 1.06
احتمال  بربرا 1,09حداکثر ماهانه  يدما یانگینم یشدرجه افزا

 ,rr=1.09, p<0.001( ودشیم یشترب یسانتريبروز د

CI=1.06-1.12.( 
از  یچکدامه یماقل یندر ا) C( یريگرمس یهنم یمیاقل یپت در

 ياههگرو یکبه تفک یسانتريد یماريبا ب یمیاقل يفاکتورها
 رابطه معنادار نداشت. یو جنس یسن
 یشدرجه افزا یکبا ) Bshخشک گرم ( یمهن یمیاقل یپت در

در  يیسانترحداکثر ماهانه احتمال بروز د يدما یانگیندر م
و مردان ) rr=1.11, p<0.001, CI=1.10-1.12زنان (

)rr=1.11, p<0.001, CI=1.10-1.12 (1,11 یشتربرابر ب 
 يدما یانگینبا م یسانتريسال د 65 ي. در افراد باالودشیم

 ,rr=1.15, p<0.001دارد ( یمماهانه رابطه مستق حداکثر

CI=1.11-1.18.( 
 يدما یانگینم یشافزابا ) Bwhخشک گرم ( یمیاقل یپت در

 ,rr=1,02در مردان ( یسانتريحداقل ماهانه مقدار د
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p<0.001, CI=1.02-1.03 () و زنانrr=1.03, p<0.001, 

CI=1.02-1.04 ( 44-25و افراد )rr=1.07, p<0.001, 

CI=1.06-1.09 (ابدییم یشسال افزا. 
از  یچکدامه) Cfaمرطوب ( یريگرمس یمهن یمیاقل یپت در

 ياههگرو یکبه تفک یسانتريد یماريبا ب یمیاقل يفاکتورها
معتدل  یمیاقل یپرابطه معنادار نداشت. و در ت یو جنس یسن
حداکثر ماهانه  يدما یانگینم یشبا افزا): Dca( ياهقار

)rr=1.03, p=0.015, CI=1.00-1.06 (در  يریسانتمقدار د
 .ابدییم یشسال افزا 14-1کودکان 

 یانگینم یشبا افزا) Dcsaمعتدل خشک گرم ( یمیاقل یپت در
 ابدییم یشدر مردان افزا یسانتريحداقل مقدار د يدما

)rr=1.01, p=0.017, CI=1.00-1.03( تعداد  یشو با افزا
سال  یک یردر نوزادان ز یسانتريمقدار د یباران يروزها

 ).rr=1.12, p<0.001, CI=1.07-1.17( ابدییم یشافزا
زمستانه  یبارش یمعتدل خشک سرد با رژم یمیاقل یپت در

)Dcwb (در ماه مقدار بروز  یتعداد روز باران یشبا افزا

و ) rr=1.48, p=0.008, CI=1.10-1.98در زنان ( یسانتريد
 یشافزا) rr=1.49, p=0.002, CI=1.15-1.94مردان (

 ندر ماه تعداد مراجعا یروز باران یک. با اضافه شدن ابدییم
 ابدییم یشسال افزا 24-15برابر در افراد  2,92 یسانتريد
)rr=2.92, p=0.005, CI=1.38-6.17.( 

زمستانه  یبارش یممعتدل خشک گرم با رژ یمیاقل یپت در
)Dcwa (يدما یانگینگراد در م یدرجه سانت یک یشبا افزا 

 ,rr=1.13در زنان ( یسانتريحداقل ماهانه مقدار بروز د

p<0.001, CI=1.08-1.18 () و مردانrr=1.12, p<0.001, 

CI=1.08-1.16 (یانگینم یش. با افزاندکیم یداپ یشافزا 
سال  یک یردر نوزادان ز یسانتريحداقل ماهانه مقدار د مايد

 ).rr=1.20, p=0.001, CI=1.08-1.34( ابدییم یشافزا
مختلف  ايهمیکه در اقل هددینشان م 3شماره  جدول

کاهش بروز  یاو  یشچگونه با افزا یمیاقل يفاکتورها
 ارتباط معنادار دارند. یسانتريد

 متفاوت ايهمیدر اقل یسانتريد یشبا افزا یمیاقل یرهايرابطه متغ -7جدول

Sum of hot 
day in 
month 

Sum of 
rainy day 
in month 

Average of 
Rrr24 

monthly 

Average of 
maximum 

temperature 
monthly 

Average of 
minimum 

temperature 
monthly 

 اقلیم

 )Dcsb(معتدل خشک سرد  *↑ *↓ - * - -

 (Doa) معتدل اقیانوسی مرطوب گرم - - ↑ ↓ ↑

 (Csa) نیمه گرمسیري با تابستان خشک - - - ↓ ↓

 (Bwk) خشک سرد ↓ - - - -

 (Bsk) نیمه خشک سرد ↓ ↑ ↓ ↓ ↓

 (C) نیمه گرمسیري - - - - -

 (Bsh) نیمه خشک گرم ↓ ↑ ↑ ↓ ↑

 (Bwh) خشک گرم ↑ ↓ - ↓ ↓

 (Cfa) نیمه گرمسیري مرطوب - - - - -

 (Dca) معتدل قاره اي - - - - -

 (Dcsa) معتدل خشک گرم ↑ ↓ - - -

 (Dcwb) زمستانه بارشی رژیم با سرد خشک معتدل ↑ - - ↑ -

 (Dcwa) با رژیم بارشی زمستانهمعتدل خشک گرم  ↑ ↓ ↓ - -

 : رابطه ندارد- یسانتري،دار با د معنی مثبت رابطه: ↑ یسانتري،دار با د یمعن منفی رابطه: ↓ *

 یريگهنتیج
در زنان و  یسانتريکه د هددیمطالعه حاضر نشان م نتایج

رابطه  یمیاقل يمختلف با فاکتورها یسن ياههمردان و گرو

 يفاکتورها یمی،مطالعه ما نشان داد در هر پهنه اقل یجدارد. نتا
گذار  یرتاث یسانتريد یماريبصورت متفاوت بر مقدار ب یمیاقل

حداقل  يدما یانگینم یشافزاا همیاقل یدر برخمثالً است. 
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همراه است (معتدل خشک سرد،  یسانتريد یشماهانه با افزا
 یمخشک گرم، معتدل خشک گرم، معتدل خشک سرد با رژ

 ).بارش زمستانه یمزمستانه، معتدل خشک گرم با رژ یبارش
حداکثر ماهانه با  يدما یانگینم یشافزاا همیاقل یدر برخ

با تابستان  یريه گرمسیمهمراه است (ن یسانتريدر د یشافزا
خشک گرم،  یمهن یري،گرمس یمهخشک سرد، ن یمهخشک، ن

 یزبارش ماهانه ن یشافزا ).معتدل خشک گرماي، معتدل قاره
خشک  یمهمرطوب گرم و ن یانوسیمعتدل اق ايهمیدر اقل

معتدل  ايهمیهمراه است. در اقل یسانتريد یشگرم، با افزا
تعداد  یشبا افزا رمخشک گ یمهمرطوب گرم و ن یانوسیاق

 یج. نتاندکیم یداپ یشافزا یسانتريگرم مقدار د يروزها
سالمت  یامدهايمطالعه پ يکه برا هددیمطالعه ما نشان م

 ايهيو دسته بند یماقل ياهیویژگالزم است  یماقل ییرتغ
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