رسی نخست

گزارهبرگ حارض توسط مؤسسه ملی تحقیقات سالمت جمهوری اسالمی ایران
و پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران تهیه شده است.
مؤسســۀ ملــی تحقیقــات ســامت جمهــوری اســامی ایــران ،ســازمانی اســت
کــه بــرای دیدهبانــی وضعیــت ســامت ،تولیــد و ترویــج بــهکارگیــری شــواهد
علمــی مــورد نیــاز برنامهریــزان و سیاســتگذاران ســامت در ســطح ملــی ایجــاد
شــده اســت.
تمرکــز اصلــی مؤسســه فعالیت بــرروی نتایــج و پیامدهــای اقدامــات و مداخالت
انجــام شــده در حوزه ســامت اســت.
مؤسســۀ ملــی تحقیقــات ســامت جمهــوری اســامی ایــران در تــاش اســت بــا
عمــل بــه رســالت خــود بهعنــوان دیدهبــان ســامت کشــور بااســتفاده از همــه
تــوان دانشــی داخــل کشــور و بهکارگیــری ظرفیتهــای دانشــی بیناملللــی،
ضمــن پیشبینــی روندهــا و رصــد شــاخصهای نظــام ســامت؛ و بااســتفاده
از تجربیــات ســایر نظــام هــای ســامت؛ مداخــات مؤثــر بــرای اصالحــات در
نظــام ســامت را طراحــی و توصیــه کنــد و در صــورت اجــرای آنهــا بــه ارزیابــی و
پایــش مداخــات بپــردازد؛ از ســویی بهعنــوان ،مرجــع و مشــاور تأمیــن شــواهد
علمــی تصمیمگیــران ســامت در کشــور و دیدهبانــی منطقــه شــناخته شــود و
از ایــن طریــق مجریــان و متولیــان حــوزه ســامت را در دســتیابی بــه جامعــۀ
ســالم یــاری میکنــد.

گزارهبرگ

شماره8 :

دانشگاه علوم پزشکی تهران

 15 - 30دی 1397
جمهوری اسالمی ایران
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

بررسی وضعیت کیفیت هوا و اثرات
آن بر سالمت در ایران در سال 1396

پژوهشــکده محیــط زیســت دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران ،بــا هــدف تولیــد،
توســعه و ارتقــای دانــش و فنــاوری در عرصــه محیــط زیســت و اثــرات ســامتی
عوامــل محیطــی در کشــور از ســال  1389بــا اجــرای طرحهــای پژوهشــی
متعــدد و بــا بهرهگیــری از اعضــای هیــأت علمــی و کارشناســان توانمنــد
تأســیس و در حــال فعالیــت اســت .ایــن مجموعــه بهعنــوان اولیــن پژوهشــکده
تخصصــی بهداشــت محیــط و محیــط زیســت در حــوزه ســامت جمهــوری
اســامی ایــران در زمینههــای ذکــر شــده میباشــد.

مؤسسه ملی تحقیقات سالمت
جمهوری اسالمی ایران

تهران ،بلوار کشاورز ،خیابان وصال شیرازی ،خیابان
بزرگمهر رشقی ،پالک 70
nihr.tums.ac.ir

پژوهشکده محیط زیست دانشگاه
علوم پزشکی تهران

تهران ،خیابان انقالب ،خیابان کارگر شمالی ،نرسیده
به بلوار کشاورز ،پالک  ، 1547مجتمع مراکز
تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی تهران ،طبقه 8
ier.tums.ac.ir

جم
تح
مؤسسه ملی قیقات سالمت هوری اسالمی اریان

دبیرخاهن دیدهبانی سالمت

پژوهشکده محیط زیست
دانشگاه علوم پزشکی تهران

حق معنوی این اثر متعلق به مؤسسه ملی تحقیقات سالمت جمهوری اسالمی ایران و پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران میباشد.

nihr.tums.ac.ir

معرفی گزاره برگ
نوشـتار تـک بـرگ بـرای ارائـه
اطالعـات در چارچوبـی اسـت کـه
نکات کلیدی در آن برجسـته شـده
ا ست .
در پاسخ به چه پرسشهایی
تدوین شده است؟
پیـرو درخواسـت دفاتـر مختلـف
وزارت بهداشـت ،درمان و آموزش
پزشـکی پیرامـون اطالعـات
مربـوط بـه وضعیـت کیفیـت هـوا
و اثـرات آن بـر سلامت در ایران
تدویـن شـده اسـت.
شامل چه مواردی است؟
وضعیـت ایـران در جهـان در زمینـه
میـزان غلظـت آالیندههـای هـوا و
مـرگ منتسـب بـه آن.
شامل چه مواردی نیست؟
شـامل گردآوری دادهها در قالب
مطالعات اولیه نیسـت.
فهرست گزارهبرگ شامل
چه مواردی است؟

میانگیـن غلظـت آالیندههـا و
اثـرات آن بـر سلامتی.
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بررسی وضعیت کیفیت هوا و اثرات آن بر
سالمت در ایران در سال 1396

اثرات آلودگی هوا بر سالمت در ایران در مقایسه با دنیا

در سال  2018مرگ منتسب به مواجهه با PM2.5
هوای آزاد در کل دنیا

پیام اصلی

در این گزارهبرگ کیفیت هوای آزاد و اثرات آلودگی هوا بر سالمت در ایران بررسی و با سایر
کشورهای دنیا مقایسه شده است.
کیفیت هوای آزاد ایران

میانگین سالیانۀ غلظت مواجهه با ذرات معلق با قطر آئرودینامیکی  2/5میکرومتر و کمتر هوای آزاد وزندهی
شده با جمعیت در کشور ایران حدود  48میکروگرم بر مترمکعب بوده است که این میزان  4برابر استاندارد ملی
( 12میکروگرم بر مترمکعب) و حدود  4/8برابر مقدار توصیه شدۀ سازمان جهانی بهداشت ( 10میکروگرم بر
مترمکعب) است؛ الزم به ذکر است که متوسط جهانی معادل  51میکروگرم بر مترمکعب است.

 .1بیماری ایسکمیکقلبی

حدود  8/9میلیون مورد از افراد باالی  25سال برآورد
شده است.

 .3بیماری انسداد مزمن ریوی

حدود  6/9میلیون مورد مرگ ناشی از  5علت است
که معادل  78درصد کل موارد مرگ منتسب به ذرات
معلق ریز میباشد.

 .4عفونت دستگاه تنفسی تحتانی

بیشترین میزان مرگ منتسب در گروه سنی  65سال به
باال دیده میشود.

سهم هر کدام از گروههای سنی در کل تعداد موارد مرگ منتسب به  PM2.5هوای آزاد

اثرات آلودگی هوا بر سالمت در ایران

میزان تعداد موارد مرگ منتسب به مواجهه با  PM2.5هوای آزاد در ایران ساالنه حدود  75هزار مورد
مرگ و در کل دنیا معادل  8/9میلیون مورد مرگ زودرس در سال  2018میالدی مورد برآورد شده است.
کیفیت هوای آزاد ایران و مقایسۀ آن با دنیا
آلودگی هوا
پس از استعمال
دخانیات دومین عامل
مرگهای ناشی از
بیماریهای غیرواگیر
است

ذرات معلق با قطر  ≤10میکرومتر
دارای قابلیت عبور از موانع ریه
ذرات معلق با  ≤2.5میکرومتر
دارای قابلیت ورود به جریان خون

ایران

دنیا

میانگین سالیانۀ غلظت مواجهه با  PM2.5هوای آزاد وزندهی شده با جمعیت (در ایران)

 4/8برابر

1

2
4

 4برابر

رهنمود سازمان جهانی بهداشت

استاندارد ملی ایران

( 10میکروگرم بر مترمکعب)

( 12میکروگرم بر مترمکعب)

براساس برآورد انجام شده در سال  2018میالدی مرگ

3

میانگین سالیانه ذرات معلف با قطر 2/5
میکرومتر و کمتر وزندهی شده
(میکرومتر بر مترمکعب)

 80و باالتر

75 - 79

70 - 74

65 - 69

60 - 64

55 - 59

50- 54

45 - 49

40- 44

 .1میانگین سالیانه غلظت مواجه با  PM2.5هوای آزاد وزندهی شده با جمعیت

35 - 39

ier.tums.ac.ir

30 - 34

ایران
 48میکروگرم بر مرتمکعب

2. COPD: Chronic Obstructive Pulmonary Disease
4. LC: Lung Cancer

25 - 29

جهان
 51میکروگرم بر مرتمکعب

nihr.tums.ac.ir

 22درصد
 6درصد

 .5سرطان ریه

ایران از نظر میانگین غلظت ذرات معلق ریز در بین  195کشور دنیا در جایگاه  152قرار دارد.

دریافت نسخه الکترونیکی

 50درصد

 .2سکتههای مغزی

تعداد موارد مرگ

اثـرات آلودگـی هـوا در دنیـا در
مقایسـه بـا ایـران؛

مؤسسه ملی تحقیقات سالمت جمهوری اسالمی ایران  /پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران

1. IHD: Ischemic Heart Disease
3. LRI: Lower Respiratory Infections

تعداد موارد مرگ منتسب به  PM2.5هوای آزاد در ایران به تفکیک گروه سنی و علت مرگ

نتیجهگیری

منتسب به مواجهه با  PM2.5هوای آزاد در کشور ایران حدود
 75هزار مورد بوده است که از این تعداد

حدود  60هزار مرگ ناشی از  5علت فوق ذکر است
که معادل  80درصد کل موارد مرگ منتسب به
ذرات معلق ریز میباشد.
بیماری ایسکمیکقلبی با  52درصد از کل موارد
مرگ منتسب به آلودگی بیشترین سهم و سرطان
ریه با  3درصد از کل موارد مرگ منتسب به آلودگی
کمترین سهم را داشته است.

درصورتیکه کیفیت هوا در کشور بهبود نیابد با توجه به افزایش سهم افراد مسن از جمعیت کل کشور در آینده ،سهم موارد مرگ
منتسب به آلودگی هوا به مراتب افزایش خواهد یافت؛
کیفیت هوا در ایران نسبت به میانگین جهانی وضعیت نامطلوبی ندارد.

