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جمهوری اسالمی ایران
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

مؤسســۀ ملــی تحقیقــات ســالمت جمهــوری اســالمی ایــران، ســازمانی اســت 

ــه  کارگیــری شــواهد  ــد و ترویــج ب ــرای دیده بانــی وضعیــت ســالمت، تولی کــه ب

علمــی مــورد نیــاز برنامه ریــزان و سیاســتگذاران ســالمت در ســطح ملــی ایجــاد 

شــده اســت. 

تمرکــز اصلــی مؤسســه فعالیت بــرروی نتایــج و پیامدهــای اقدامــات و مداخالت 

انجــام شــده در حوزه ســالمت اســت.

مؤسســۀ ملــی تحقیقــات ســالمت جمهــوری اســالمی ایــران در تــالش اســت بــا 

عمــل بــه رســالت خــود به عنــوان دیده بــان ســالمت کشــور بااســتفاده از همــه 

ــی،  ــی بین امللل ــای دانش ــری ظرفیت ه ــور و به کارگی ــل کش ــی داخ ــوان دانش ت

ــتفاده  ــالمت؛ و بااس ــام س ــاخص های نظ ــد ش ــا و رص ــی رونده ــن پیش بین ضم

از تجربیــات ســایر نظــام هــای ســالمت؛ مداخــالت مؤثــر بــرای اصالحــات در 

نظــام ســالمت را طراحــی و توصیــه کنــد و در صــورت اجــرای آنهــا بــه ارزیابــی و 

پایــش مداخــالت بپــردازد؛ از ســویی به عنــوان، مرجــع و مشــاور تأمیــن شــواهد 

ــود و  ــناخته ش ــه ش ــی منطق ــور و دیده بان ــالمت در کش ــران س ــی تصمیم گی علم

ــۀ  ــه جامع ــتیابی ب ــالمت را در دس ــوزه س ــان ح ــان و متولی ــق مجری ــن طری از ای
ــد. ــاری می کن ــالم ی س

پژوهشــکده محیــط زیســت دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران، بــا هــدف تولیــد، 
توســعه و ارتقــای دانــش و فنــاوری در عرصــه محیــط زیســت و اثــرات ســالمتی 
ــی  ــای پژوهش ــرای طرح ه ــا اج ــال 1389 ب ــور از س ــی در کش ــل محیط عوام
متعــدد و بــا بهره گیــری از اعضــای هیــأت علمــی و کارشناســان توانمنــد 
تأســیس و در حــال فعالیــت اســت. ایــن مجموعــه به عنــوان اولیــن پژوهشــکده 
ــوری  ــالمت جمه ــوزه س ــت در ح ــط زیس ــط و محی ــت محی ــی بهداش تخصص

ــد. ــده می باش ــر ش ــای ذک ــران در زمینه ه ــالمی ای اس

گزاره برگ حارض توسط مؤسسه ملی تحقیقات سالمت جمهوری اسالمی ایران 
و پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران تهیه شده است.

نتیجه گیری

 در صورتی که کیفیت هوا در شهر تهران بهبود نیابد با توجه به افزایش سهم  افراد مسن از 
جمعیت در آینده، سهم موارد مرگ منتسب به آلودگی هوا به مراتب  افزایش خواهد یافت.

درصد موارد مرگ منتسب به آلودگی هوا در شهر 
تهران به تفکیک گروه سنی

PM هوای 
2.5

نتایج بدست آمده از سهم هر کدام از گروه های سنی در کل موارد مرگ منتسب به 
آزاد در شهر تهران در سال 1396حاکی از این است که با افزایش سن سهم موارد مرگ منتسب به 
ذرات معلق ریز هوای آزاد افزایش می یابد. به عبارت دیگر تنها حدود 12 درصد از کل موارد مرگ 
منتسب به آلودگی هوا در شهر تهران مربوط به افراد کمتر از 50 سال است؛ در حالیکه سهم افراد 
70 سال و باالتر حدود 52 درصد بوده است؛ همچنین سهم موارد مرگ منتسب به آلودگی در شهر 

تهران در سال 1396 در افراد 80 سال و باالتر 28 درصد میباشد. 

دانشگاه علوم پزشکی تهران

مؤسسه ملی تحقیقات سالمت جمهوری اسالمی اریان

دبیرخاهن دیده بانی سالمت
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حقمعنویایناثرمتعلقبهمؤسسهملیتحقیقاتسالمتجمهوریاسالمیایرانوپژوهشکدهمحیطزیستدانشگاهعلومپزشکیتهرانمیباشد.
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بررسی وضعیت کیفیت هوای شهر تهران و اثرات آن بر 
سالمت در سال 1396

پیام اصلی

روند تغییرات غلظت آالینده های هوای آزاد  شهر تهران

روند تغییرات شاخص کیفیت هوای شهر تهران 

هوای شهر تهران)1396(
  
PM

2.5
توزیع مکانی غلظت ذرات معلق 

روند تغییرات غلظت آالینده های هوای آزاد  شهر تهران

PM( در سال 1396 
2.5

میانگین سالیانه غلظت ذرات معلق با قطر آئرودینامیکی 2/5 میکرومتر و کمتر )
معادل µg/m3 32/9  بوده است و مقدار این آالینده طی سال های 1385 الی 1396 همواره باالتر از مقادیر 

رهنمود سازمان جهانی بهداشت و استاندارد ملی بوده است.
 روند تغییرات شاخص کیفیت هوای شهر تهران

از ابتدای سال 1390 تا پایان سال 1396 در شهر تهران حتی یک روز شاخص کیفیت هوا در طبقه“خوب”  
)AQI= 0-50( قرار نگرفته است.

توزیع مکانی غلظت ذرات معلق هوای شهر تهران در سال 1396

PM شهر تهران به ترتیب در منطقه 2 شهرداری )سعادت آباد(، 
2.5

 کمترین مقادیر میانگین سالیانه غلظت 
منطقه 15 )مسعودیه(، منطقه 8 )گلبرگ( و منطقه 1 )اقدسیه( و بیشترین مقادیر میانگین غلظت سالیانه 

PM در منطقه 13 شهرداری )پیروزی(، منطقه 11 و حوالی دانشگاه شریف بوده است.
2.5

اثرات آلودگی هوا بر سالمت در شهر تهران

PM هوای آزاد بوده است 
2.5

 در سال 1396 حدود 4878 مورد مرگ در شهر تهران منتسب به  آالینده 
که از این تعداد حدود 12 درصد مربوط به افراد کمتر از 50 سال است در  حالی که سهم افراد 70 سال و 
باالتر حدود 52 درصد بوده است؛ همچنین سهم موارد مرگ منتسب به آلودگی در شهر تهران در سال 

1396 در افراد 80 سال و باالتر 28 درصد می باشد.

PM  شهر تهران در سال های 
2.5

میانگین سالیانه غلظت 
حداکثر  و  است  داشته  افزایشی  روند   1390 تا   1385
PM طی 12 سال گذشته در سال 1390 

2.5
میانگین غلظت 

معادل µg/m3 38 مشاهده شده است. پس از آن تا سال 
 30 µg/m3 1394 این روند رو به کاهش بوده و به حدود
رسیده است اما طی دو سال اخیر )1395 و 1396( مجددا 
میانگین  که  به صورتی  است.  کرده  پیدا  افزایش  حالت 

PM در سال µg/m3 ( 1396 32/9 ( به 
2.5

سالیانه غلظت 
میزان 7/5 و 4/5 درصد به ترتیب نسبت به میانگین غلظت 
PM سال های 1394 و 1395 افزایش یافته است و این 

2.5

امر گویای این واقعیت است که سیاست ها و 
تهران  شهر  هوا  آلودگی  کاهش  برنامه های 

موفق نبوده است.

 براساس روش صحیح محاسبه شاخص کیفیت هوا در شهر تهران از سال 1390 تا 1396 
حتی یک روز شاخص کیفیت هوا در طبقه«خوب« قرار نگرفته است. به عبارت دیگر در سال 
1396 شاخص کیفیت هوا در 237 روز “ناسالم برای گروه های حساس”، 107 روز »ناسالم« 

و 1 روز »خیلی ناسالم« بوده است.

منطقه 2 شهرداری )سعادت آباد(،  در  ترتیب  به  تهران  PM شهر 
2.5

میانگین سالیانه غلظت  مقادیر   کمترین 
منطقه 15 )مسعودیه(، منطقه 8 )گلبرگ( و منطقه1 )اقدسیه( و بیشترین مقادیر میانگین غلظت سالیانه در 
منطقه 13 شهرداری )پیروزی(، منطقه 11 و حوالی دانشگاه شریف بوده است. به عبارت دیگر میانگین غلظت 

سالیانه در منطقه پیروزی بیش از دو برابر مقدار مشابه منطقه سعادت آباد بوده است.

در این گزاره برگ بخشی از نتایج مطالعه کمی سازی اثرات آلودگی هوا بر سالمت در شهر تهران 
) بزرگ ترین کالن شهر کشور با جمعیت بیش از 8 میلیون نفر( بررسی شده است. 
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دریافت نسخه الکترونیکی

 معرفی گزاره برگ
ارائـه   بـرای  بـرگ  تـک   نوشـتار 
اطالعـات در چارچوبـی اسـت کـه 
نکات کلیدی در آن برجسـته شـده 

. ست ا

  در پاسخ به چه پرسش هایی 
تدوین شده است؟

مختلـف  دفاتـر  درخواسـت  پیـرو 
وزارت بهداشـت، درمـان و آموزش 
پزشـکی پیرامون اطالعـات مربوط 
بـه وضعیـت کیفیـت هـوای شـهر 
بـر سـالمت  آن  اثـرات  و  تهـران 

تدویـن شـده اسـت.

 شامل چه مواردی است؟
وضعیت ایران در جهان در زمینه  

مطالعـات  بـه  مربـوط  اطالعـات 
انجـام شـده در سـطح شـهر تهـران .

 شامل چه مواردی نیست؟

ارزیابـی مقـاالت منتشـر شـده در 
ایـن زمینـه در ایـن گزاره برگ درج 

است. نشـده 

  فهرست گزاره برگ شامل 
چه مواردی است؟

  روند تغییرات غلظت آالینده های 
هوای آزاد  شهر تهران؛

  رونـد تغییـرات شـاخص کیفیت 
هوای شـهر تهـران؛

ذرات  غلظـت  مکانـی    توزیـع 
تهـران؛ شـهر  هـوای  معلـق 

  اثـرات آلودگـی هـوا بر سـالمت 
در شـهر تهران.

ier.tums.ac.ir

استاندارد ملی 
(12µg/m3)

اثرات سالمتی منتسب به آلودگی هوا در اثر مواجهه بلند- مدت در شهر 
تهران در سال 1396 - به تفکیک علت مرگ 

گروه سنیپیامد سالمتی
تعداد موارد مرگ

حد باالحد پایینحد وسط

25487832386359 سال و باالترمرگ ناشی از همه عوامل

25602330896 سال و باالترمرگ ناشی از بیماری مزمن ریوی

25300215424528 سال و باالترمرگ ناشی از ایسکمی قلبی

255952591006 سال و باالترمرگ ناشی از سکته

2513378190 سال و باالترمرگ ناشی از سرطان ریه

759کمتر از 5 سالمرگ ناشی از عفونت تنفسی تحتانی

PM هوای شهر تهران
2.5
روند تغییرات میانگین سالیانه غلظت 
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