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چکیده
بیماریهای قلبی عروقی شایعترین علت مرگومیر و مهمترین عامل ازکارافتادگی در بیشتر کشوورها و همننوین
ایران هستند .عوامل مختلفی در ابتال و تشدید این بیماری دخیل هسوتند کوه شورایو جووی و تغییوراا جن ازجملوه
استرس گرمایی یکی از علل تشدید جن به شمار میرود .در این پژوهش جمار بیماریهای قلبی عروقی از سوال 8311
تا  8318از بیمارستان شهید محمدی بندرعباس و دادههای هواشناسی از سال  8322تا  8318از اداره کل هواشناسوی
استان هرمزگان جمعجوری شده است .با استفاده از شاخص استرس گرمایی که ترکیبی از حوداکرر رووبوت نسوبی و
حداکرر دمای مطلق روزانه اسوت و همننوین رگرسویون بوه بررسوی واوتیت اسوترس گرموایی شوهر بنودرعباس
پرداخته شده است .در ادامه ارتباط جن با مراجتاا قلبی عروقی از وریق همبستگی پیرسون بررسیشده اسوت .نتوای
این پژوهش نشان داد که استرس گرمایی شهر بندرعباس در هر دهه  8/1درجه فارنهایت افزایش داشته است .نتوای
بررسی همبستگی ماهانه نشان داد که همبستگی مربت قوی و متناداری در سطح جلفای  1/18بوین شواخص اسوترس
گرمایی و مراجتاا قلبی عروقی بندرعباس وجود دارد و بیشترین همبسوتگی ماهانوه در سوالهوای  8311 ،8311و
 8318مشاهده شد .در ادامه نیز بررسی همبستگی ساالنه بین شاخص اسوترس گرموایی و مراجتواا قلبوی عروقوی
مربت و متنادار در سطح جلفای  1/15به دست جمد؛ بنابراین میتوان نتیجه گرفت که شاخص اسوترس گرموایی ووی
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سالهای اخیر روندی افزایشی داشته و بهتبع جن بر میزان مراجتاا بیماریهای قلبوی عروقوی بنودرعباس ترگیرگوذار
بوده است.
واژههای کلیدی :بیماریهای قلبی عروقی ،شاخص استرس گرمایی ،تغییراا اقلیمی ،بندرعباس
طرح مسئله
بیماریهای قلبی عروقی تقریباً بهوور مساوی در بین مردان و زنان مهومتورین و شوایعتورین عامول مورگومیور
محسوب میشوند .درواقع دلیل یکسوم از افراد متوفی بیماریهای قلبی عروقی است (جهانبخش .)31 :8311 ،ایون
بیماری اصلیترین علت مرگ ومیر در جهان بوده و انتظار میرود تا سال  1111میالدی بهعنووان اصولیتورین علوت
مرگومیر در جهان باقی بماند .تخمین زده میشود که ساالنه  32میلیون نفر از مردم کره زمین از بیمواریهوای قلبوی
عروقی رن میبرند که مترسفانه هرسال بیش از  81میلیون نفر از جنان جان خود را از دست میدهنود .جمارهوا نشوان
میدهد که شیوع بیماریهای قلبی عروقی مخصوصاً بیماریهای قلبی کرنری بوهشودا در چوین ،هنود ،پاکسوتان و
خاورمیانه و ازجمله ایران در حال افزایش است (رااییان و همکاران .)35:8311،اسوتتمال دخانیواا ،چربوی خوون
باال ،فشارخون باال ،مرض قند ،فتالیت بدنی کم ،تنش یا فشارهای عصبی ،جنس مرد ،سابقه خانوادگی سکته قلبی و
قرار گرفتن در مترض سرما و باد از مهمترین علل بیماریهای قلبی هستند (جهانبخش و همکاران .)31 :8311 ،دما
و رووبت دو عنصر مهم جوی هستند که در سالمت انسان نقوش ویوژهای دارنود (بهوادری و همکواران.)8 :8311 ،
همواره بین دما و رووبت و ترگیر جن بر بدن انسان رابطه وجود دارد .انسانها حراراهای بالنسبه زیاد و کم رووبوت
را بهتر از همان دما با رووبت زیاد تحمل میکند .در هوای خشک و در مترض جریان باد انسان قوادر اسوت توا 13
درجه حرارا را تحمل کند بدون جنکه اگری از بیماری گرمازدگی در او ظاهر شود .درحالیکه همین انسان بهسختی
ممکن است حرارا  34درجه با رووبت صد درصد و بودون تبخیور را تحمول کنود (هوشوور .)11 :8325 ،درجوه
حرارا زیاد باعث افزایش اربان قلب و افزایش جریان خون به سمت پوست میشود که بهصورا عور در گرموا
و یا لرز در سرما خود را نشان میدهد (بارکا 8و همکاران .)4 :1183 ،اگر گرمای وارده به بودن در حودی باشود کوه
بدن نتواند با دفع جن کاهش دما داشته باشد ،بدن شروع به گرم شدن میکند و شخص بوه اسوترس گرموایی نزدیوک
می شود .درواقع این تنش با افزایش دمای بدن ایجاد میشوود و مورگ ومیور و عووارض ناشوی از جن در تابسوتان بوا
افزایش گرما افزایش مییابد (باعقیده و همکاران .)52 :8318 ،در محیو گورم مقاوموت محیطوی بوه علوت تبوادالا
حرارتی کم شده و عرو سطحی گشاد میشود ،درنتیجه حجم خون برگشتی به قلب زیادتر خواهد شد کوه حالوت
تنگی نفس و تاکی کاردی در فرد ایجاد می کند .بتالوه هوای گرم باعث عصبانیت و پرخاشگری در فرد شده که این
حالت خود عامل تشدید کار قلب و تپش جن خواهد شد و اگر عرو کرنر قلب تنو شوده باشود احتموال ابوتال بوه
سکته قلبی باال میرود .همننین در وولموج گرما افزایش مرگومیر عمدتاً به بیمواریهوای قلبوی عروقوی (83-11
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درصد) و بیماریهای عرو مغزی ( 2-51درصد) خصوصاً در افراد مسن نسوبت دادهشوده اسوت (چنو

و سوو،8

.)824 :1181
مبانی نظری
بیماری قلبی عروقی شامل بیماریهای عروقی است که بر خونرسانی قلب یا مغز و یا نواحی محیطی بودن اگور
میگذارند .بیماری قلبی -عروقی مسئول بیش از نیمی از تمام مرگهای رخداده در میانسالی و یکسوم تمام مووارد
مرگ در سنین پیری در بیشتر کشورهای پیشرفته اسوت (نشوریه نووین پزشوکی .)881 :8311 :در حوال حااور در
جهان افزایش چشمگیری در تتداد مرگومیر ناشی از بیماریهای قلبی عروقی مشاهدهشده است؛ و برجورد میشوود
این میزان از  1/8میلیون مرگ در سال  8111به  88/8مرگ در سال  1111برسد (قربوانی و همکواران.)112 :8311 :
در پایان قرن بیستم مرگومیر ناشی از بیماریهای قلب و عرو نزدیک به نیمی از مرگومیر در کشوورهای صونتتی
و یک چهارم موارد در کشورهای درحالتوسته را به خود اختصاص داده است (فرشیدی .)21 :8311 :در ایوران نیوز
بیماریهای قلبی عروقی جزء سه علت اول مرگومیر در کشور میباشند .هرسال در سراسر دنیا میلیونها نفور دچوار
سکته قلبی میشوند و علیرغم پیشرفتهای وسیع علم پزشکی هنوز بیش از یکسوم افرادی که دچار سوکته قلبوی
میشوند فوا میکنند و اغلب جنهایی که زنده میمانند هرگز توانایی بازگشت به کار و زندگی عادی خوود را پیودا
نمیکنند .عالوه بر این بیماریهای قلبی عروقی؛ ازجمله دردهای قلبی و نارسایی قلبی از مهمتورین علول نواتوانی و
ازکارافتادگی به شمار میروند .وبیتی است این بیماریها بار موالی زیوادی را بور دوش موردم و دولوتهوا تحمیول
می کنند .اگر به این مخارج هزینههای سنگین تشخیص و درمان بیماری ،سواعاا تلو شوده کوار ،غیبوت از کوار و
ازکارافتادگی را نیز ااافه کنیم .ارقام بسیار باالیی را نشان خواهد داد (جهانبخش و همکاران .)31:8311 ،سواالنه 81
میلیون نفر در دنیا براگر بیماریهای قلبی عروقی جان خود را از دسوت مویدهنود کوه البتوه حودود  11درصود ایون
مرگومیرها در کشورهای درحالتوسته اتفا میافتد .مترسفانه در کشور ایران بیماریهای قلبی عروقی با  31توا 41
درصد شیوع ،شایعترین علت مرگومیر محسوب میشوند و روزانه  811ایرانی (ساالنه  11هزار ایرانی) براگر سوکته
قلبی جان خود را از دست میدهند نزدیک به  41درصد علت فوا افراد بزرگسوال در کشوور ایوران بیمواریهوای
قلبی عروقی است که این جمار بهسرعت در حال افزایش اسوت( .اعالئوی .)4:8311 ،مطالتواا انجوامشوده در سوال
 8311در ایران نشان می دهد که بدون در نظر گرفتن تلفاا ناشی از زلزله بم ،تتداد  311114مورد مرگ اتفا افتاده
است که اولین علت ازنظر تتداد مرگومیر با  834151نفر ناشی از بیماریهای قلبی عروقی است؛ که از ایون تتوداد
 11211نفر مرد و  21121نفر زن بودهاند (رااییان و همکاران .)42 :8311 ،تتداد مرگ ناشی از بیمواریهوای قلبوی
عروقی در  11استان کشور در سال  8313نزدیک به  831111نفر ( 311نفر در روز) بوده است .پیشبینوی مویشوود
که وی سالهای جینده شیوع این بیمار ها افزایش یابد و بار عظیمی را در تمامی ابتاد اعوم از اجتمواعی ،اقتصوادی و
سیاسی بر جامته تحمیل کند (سمواا و همکاران 81 :8311 :و  .)83عوامول مختلفوی در ابوتال و تشودید واوتیت
1- Cheng & Su
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بیماری های قلبی عروقی دخیل هستند کوه تغییوراا دموایی مویتوانود یکوی از دالیول جن باشود .افوزایش تغییوراا
جبوهوایی سبب افزایش در مدا زمان ،شدا و فراوانی امواج گرمایی شده است .امواج گرمایی ترگیر مسوتقیمی بور
سالمت جامته دارد .امواج گرمایی باعث بیشترین مرگومیر ساالنه نسبت به دیگور رخودادهای اقلیموی مویشووند
(نوا .)1111 :8از امواج گرمای تتری

روشنی نشده است .پژوهشگران ستی کردهاند هریک بابیان ویژگیهای اموواج

گرمای متیاری جهت شناسایی جن ها تتین کنند .ابتدا بواروس مطالتواا خوود را از اواخور قورن  81درزمینوه اموواج
گرمایی شروع کرد .وی بیان داشت کهموج گرما دورهای است که دموای هووا  31/1درجوه سوانتیگوراد ( 11درجوه
فارنهایت) بوده و دستکم سه روز تداوم داشته باشد ،همننین توزیع رووبوت در اتمسوفر شورایو ناخوشوایندی را
ایجاد نماید .محیوزیست کانادا موج گرما را اینگونه تتری

میکند :دورهای است که از سه روز متوالی یا بیشتور

بوده و حداکرر دما  31درجه سانتیگراد یا بیشتر باشد .هرچند در دماهای پایینتر و دورههای کوتاهتور نیوز ممکون
است درجه حرارا بر انسان اگر سوء داشته باشد (اسمتیل نژاد )81 :8318 :در دههی اخیر امواج گرمایی پیامودهای
بهداشتی ناگواری در جهان در پی داشته است (جستروم 1و همکاران  .)1188بهعنوانمرال موج گرموای جتون در سوال
 8111با حدود  1111مرگومیر (کاتسوویانی 3و همکواران  .)8111مووج گرموای  8115شویگاکو بوا (111سومنزا 4و
همکاران  ،)8112سال  1113اروپا با (11111روبین 5و همکاران  ،)1111روسیه در سال  1181بوا (55111ژانو  2و
همکاران  )1181و...نمونههایی از ترگیر موج گرما بر سالمت انسانها است .در هرسال در ایالت متحده جمریکا بهوور
متوسو  411مرگ علیالخصوص در بین افراد باالی  25سال بهوور مستقیم ناشی از گرما است (باسویو و اسومیت1؛
.)811 :1111
پیشینه تحقیق
از بین این بالیای جوی ،موجهای گرمایی مهمترین بالیای جوّی بوده و بررسی میزان مرگومیر ساالنه ناشی از
مخاوراا اقلیمی نشان میدهد که امواج گرمایی باعث بیشترین میزان مرگومیر نسبت به دیگر رخودادهای اقلیموی
میشوند (اسمتیل نژاد و همکاران .)11 :8318 ،لذا با توجه به جگار امواج گرمایی و اسوترسهوای گرموایی محققوین
مطالتاا متتددی در سراسر دنیا با روشهای مختلفی در جهت بررسی ترگیر این پدیده اقلیمی انجام دادهاند؛ که ایون
مطالتاا در دو بخش صورا گرفته است؛ که بخش اول مطالتاا به بررسی اسوترس گرموایی و اموواج گرموایی و
پیامدهای ناشی از جن بر بهداشت و سالمت انسانها است ازجمله دانته و همکاران )8111( 1در تحقیق خود بوه ایون
نتیجه رسیدند که بین مرگ ومیر سکته قلبی و کرنری قلبی با دما و فشار هوا ارتباط متنیداری وجوود دارد .باسویو و
اسمیت ( )1111در پژوهش خود بر این عقیدهاند که افزایش دما احتموال خطور مورگومیور و میوزان جسویبپوذیری
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مبتالیان بیماریهای قلبی عروقی و تنفسی را باال میبورد .پوژوهش موستوران گلوو و همکواران )1112( 8در زمینوه
مقایسه الگوهای بستری در بیمارستان و افزایش مرگومیر در ووولمووج گرموا نشوان داد کوه کومجبوی ،گرموازدگی،
نارسایی حاد کلیه و بیماری های تنفسی از علول اصولی بسوتری شودن در بیمارسوتان بووده و در مقابول مورگومیور
بیماریهای قلبی عروقی و مغزی در دماهای بسیار باال افزایشیافته است .گرین و همکاران )1111( 1با عنووان تورگیر
دما در پذیرش بیمارستانها در نه شهر کالیفرنیا پی بردند که با افزایش درجه حرارا سوکته مغوزی ایسوکمیک ،3/5
بیماریهای تنفسی  ،1ذااالریه  ،1/3دیابت  8/3و بیماریهای نارسایی حاد کلیه  4/1درصد افوزایش داشوته اسوت.
همننین بین دما و پذیرش برای همه بیماریهای قلبی عروقی رابطهای کامالً جشکار وجوود دارد .توین و همکواران

3

( )1181از وریق مطالته دمای محیو مرگومیر ناشی از عرو کرنر قلب در چین به این نتیجوه رسویدند کوه دموای
بسیار گرم یا بسیار سرد خطر مرگومیر ( CHDعرو کرنر قلب) را افزایش میدهد .زنان و افوراد مسون نسوبت بوه
سرمای شدید و مردان و افراد جوان نسبت به گرمای شدید حساسترنود .همننوین بیوان کردنود کوه تنظویم درجوه
حرارا مناسب در زمستان و تابستان به همراه خدماا ااطراری به مویتوانود بوه وورز چشومگیری از مورگومیور
بیماریهای قلبی عروقی جلوگیری کند .جون سوا و همکواران )1183( 4در بررسوی ارتبواط بوین شواخص گرموا و
مرگ ومیر در شش شهر تایوان به این نتیجه رسیدند که نسبت مرگومیر با افزایش شواخص روزانوه میوانگین درجوه
حرارا ارتباط دارد و زمانی که شاخص روزانه درجه حرارا باالتر از صدک  15میرسد در تمام شهرها مرگومیور
بخصوص در میانساالن افزایش مییابد .کوان او و همکاران )1183( 5در مقالهای با عنوان تغییراا جهوانی جبوهووا
و بررسی اگر درجه حرارا بر میزان مرگومیر در گوانگژوی چین به این مواوع اشاره دارند که بررسی ارتباط ایون
دو پارامتر درجه حرارا همراه با جالیندههای هوا بر مرگ ومیر همبستگی وجود دارد و هر یوک درجوه سوانتیگوراد
افزایش وی  1-4روز  %1/41مرگومیرها افزایشیافته است و از بین کل مورگومیرهوا ،مورگومیور ناشوی از سوکته
مغزی بیشتر بوده است .کان و همکاران )1184( 2در بررسی تحلیل زمانی دما و مرگومیر روزانه در سوژوی چوین
به این نتیجه رسیدند که ارتباط متنیداری بین درجه حرارا و کل مرگومیرهای قلبوی عروقوی وجوود دارد و ایون
مرگومیرها در دماهای خیلی گرم تا یک روز و در دماهای سرد تا  81روز ادامه داشوته اسوت .محمودی ( )8315در
بررسی ترگیر ارتباط عناصر اقلیمی و جالیندههای هوای تهران بوا مورگومیرهوای ناشوی از بیمواریهوای قلبوی (دوره
مطالتاتی  )8111 -1113به این نتیجه رسید که بین عناصر جب وهوایی همنون دما ،فشار هووا و رووبوت نسوبی بوا
فواشدگان بیماریهای قلبی عروقی رابطه و همبستگی قوی و متنیدار وجود دارد ،بهویژه این رابطه بوین میوانگین
ماهانه این عناصر با میانگین ماهانه تتداد فواشدگان بیماریهای قلبی بیشتر بوده است .قنبری و همکواران ()8311
در بررسی رابطه توزیع جغرافیایی فواشدگان براگر انواع بیمارها با مؤلفههای اقلیمی در استان اصفهان به این نتیجوه
رسیدند که بین فواشدگان در اگر انواع بیماریهای مطالته شده و متغیر دموا ارتبواط مسوتقیم وجوود دارد .یکوی از
Mastrangelo 89-Green
1- Tian
2- Jen Su
3- Quan Ou
4- Kan
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بیماری های مطالته شده در این تحقیق بیماریهای قلبی عروقی هستند که نتای نشان میدهد ارتباط مسوتقیمی بوین
بیماریهای قلبی عروقی و دما در این استان وجود دارد .خورشید دوست و همکاران ( )8311وی مطالتهای در شهر
سنندج با عنوان ترگیر عناصر اقلیمی و جالیندههای بر روی بیماریهای سکته قلبوی و جسوم ووی سوالهوای (-1111
 )1118به این نتیجه رسیدند که باوجود جب وهوا ،افزایش هر واحد از عناصر میانگین دما ،میانگین حوداکرر رووبوت
نسبی و سرعت باد غالباً مرگومیر سکته قلبی به ترتیب  1/21 ،1/82و  1/11واحد کواهشیافتوه اسوت؛ و همننوین
می توان به مطالتواا براگوا و همکواران ،)1111( 8کوواتس و همکواران ،)1114( 1گورس و کون ،)1111( 3بارنوت
( ،)1111بارنت و همکاران ،)1111( 5کیم و همکاران ،2تان

و همکاران 1و میشلوزی و همکاران ،)1111( 1وال

4

و

همکاران ،)1181( 1باسیو و مالی  81و جستروم و همکاران 88و باریوپودر و همکواران )1188( 81و در ایوران بیگودلی
( ،)8311جهانبخش و همکاران و فهیمی و همکاران ( )8311و فرج زاده و همکاران ( )8311اشاره کرد .با توجه بوه
افزایش تتداد و شدا امواج گرمایی و نقش این پدیده جوی بر زندگی تمام موجوداا کره زمین و بهویژه بهداشت
و سالمت انسانها مطالته و شناخت این پدیده جوی در بسویاری مووارد مویتووان از پیامودهای نواگواری همنوون
بیماری و افزایش مرگومیر انسانها جلوگیری کرد .بر همی ن اسواس و بوا توجوه بوه اهمیوت مطالتوه گرموا در ایون
پژوهش به بررسی واتیت استرس گرمایی شهر بندرعباس و ترگیر جن بر مراجتاا قلبوی عروقوی پرداختوه خواهود
شد.
مواد و روشها
منطقه مطالعاتی

شهرستان بندرعباس بین  52درجه و  82دقیقه تا  52درجه و  11دقیقه وول شورقی و  11درجوه و  82دقیقوه توا
 11درجه و  51دقیقه عرض شمالی و در شمال تنگه هرمز قرارگرفته است (مهدوی نج جبادی و همکواران:8311 ،
 .)82جمتیت این شهرستان وبق سرشماری  8311برابر با  511111نفر و متوسو رشود سواالنه  1/21درصود اسوت
(دفتر جمار و اوالعاا متاونت برنامهریزی استان 81 ،83 :8311 ،و  .)35میانگین حداکرر و حداقل دمای ساالنه شهر
بندرعباس به ترتیب  31/8و  18/1درجه سانتی گراد است .متوسو نسبی هوا به  25/2درصود مویرسود .بویشتورین
مقدار بارندگی ساالنه در سه ماه اول سال میالدی در زمستان صورا میپذیرد ،بهوووریکوه متوسوو بوارش سواالنه
حدود  18/12میلیمتر گزارششده است (مهدوی نج جبادی و همکاران.)81 :8311 ،
1- Braga
2- Kovast
3- Grass & cane
4- Barnett
5- Barnett
6- Kim
7- Tong
8- Michelozzi
9- Wolf
10- Basue & Malig
11- Astrom
12- Barriopedro
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شکل :1 -موقعیت شهرستان بندرعباس در استان هرمزگان

دادهها
ال  -دادههای مربوط به بیماریهای قلبی عروقی شهر بندرعباس
ب -دادههای هواشناسی
ال  -داده های مربوط به بیماران قلبی عروقی بهصورا روزانه ووی دوره جمواری  8318 -8311بوا مراجتوه بوه
بیمارستان شهید محمدی بندرعباس جمعجوریشدهاند .سپس با استفاده از این دادهها واتیت توزیع ماهانه و ساالنه
این بیماران مورد ارزیابی قرار گرفت.
ب -داده های اقلیمی مورداستفاده در این پژوهش حداکرر رووبت نسبی روزانه و حداکرر دمای مطلق روزانه وی
دوره جماری  12ساله ( )8318 -8322هستند .این دادهها از ایستگاه سینوپتیک شهرستان بندرعباس میباشوند کوه در
سال  8335ترسیسشده و در  11درجه و  83دقیقه عرض شمالی و  52درجه و  11دقیقه وول شرقی بوا ارتفواع 1/1
متر از سطح دریا قرارگرفته است؛ و داده ها از اداره کول هواشناسوی اسوتان هرمزگوان و سوازمان هواشناسوی کشوور
دریافت شدهاند.
تکنیکهای به کار گرفته شده
در این پژوهش سه تکنیک مورداسوتفاده قرارگرفتوه اسوت :ال )شواخص گرموا ،ب) همبسوتگی پیرسوون و ج)
رگرسیون
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الف) شاخص گرما (:)HI
این شاخص از ترکیب دمای هوا و رووبت نسبی که در سال  8111از سوی وینترلین

ارائه و یک سال پوسازجن

از سوی سرویس هواشناسی ملی ( )NWSپذیرفته شد به دست میجید .شواخص گرموا هنگوامیکوه فشوار بخوارجب
جزئی و برابر  8/2کیلو پاسکال است ،مسواوی دموای هووا تتریو شوده اسوت کوه در فشوار اتمسوفری اسوتاندارد
( )8183/15هکتو پاسکال) ،این مقدار با دمای نقطه شبنم به ارزش  84درجه سوانتیگوراد ( 51درجوه فارنهایوت) و
نسبت مخلوط  81(1/18گرم بخارجب در هر کیلوگرم دمای خشک) برابر است (استدمن .8111 ،به نقل از باعقیده و
همکاران  .)8318برای محاسبه شاخص گرما از رابطه زیر استفادهشده است:
-

= -41/311 + 1/14118513(T) + 81/84333811(RH) – 1/11415541(T)×(RH) – /11213113
+ /11115111(T

- /11111811

)RH

+ /11811114

HI

1/5418181

در این رابطه :شاخص گرما به درجه فارنهایت )T( ،دمای هوا به درجوه فارنهایوت و ( )RHرووبوت نسوبی بوه
درصد است (سایت نوا).
جدول :1 -محدودههای مختلف شاخص استرس گرمایی
محدوده شاخص  HIبه فارنهایت

وبقهبندی خطر

عالئم

حساسیت حرارتی

خستگی یا قرار گرفتن در مترض فتالیتهای
11-11

احتیاط

بسیار گرم

11-815

احتیاط شدید

داغ

815 -831

خطرناک

بسیار داغ

بیشتر از 831

بسیار خطرناک

خطرناک

بلندمدا امکانپذیر است ،ادامه فتالیت می-
تواند سبب گرمازدگی شود.
گرمازدگی و کرامپهای گرمایی امکانپذیر
است ،ادامه فتالیت میتواند باعث سکته
گرمایی شود.

گرمازدگی و کرامپهای گرمایی 8حتمی
است .ادامه فتالیت سبب سکته گرمایی می-
شود.
1

سکته گرمایی حتمی است.

ب) همبستگی پیرسون
اریب همبستگی پیرسون از ارایب مهم برای تتیین همبستگی بین دو متغیر با مقیاسهای فاصلهای و نسبتی
است که دارای توزیع نرمال نیز باشند .این اریب با عالمت  rنمایش داده میشود و بین  +8و  - 8تغییر میکند و
1

 -این بیماری نتیجه تتریق شدید و کاهش نمک در اگر فتالیتهای جسمانی است و انقباض شدید ماهینه ای از عوارض شایع جن است.

 این بیماری زمانی اتفا می افتد که بدن قادر به کنترل دمای خود نباشد .در اینصورا در عرض  81تا  85دقیقه حرارا بدن باال رفته و بدن قادربه خنک کردن خود نخواهد بود .و می تواند منجر به مرگ یا متلولیت های دائمی شود.

1

بررسی ترگیر امواج گرمایی بر تتداد مراجتاا قلبی عروقی شهر بندرعباس 53 /

عالمت جن بیانگر جهت این رابطه است .برای محاسبه اریب همبستگی پیرسون از فرمول زیور اسوتفاده مویشوود
(قهرمانی و قره خانی:)34 :8311 ،

اریب همبستگی در محدوده {  -8تا  } 8قرار می گیرد .اگر  ،r =8یک رابطوه خطوی و مسوتقیم میوان داده هوا
وجود دارد .به این متنا که این دو با میزان یکسانی و در یک جهت تغییر می کننود .اگور  ،r = -8رابطوه متکووس و
مستقیم وجود دارد .اگر  ،r =1هیچگونه رابطهای وجود ندارد (نوروز باقری.)21 :8311 ،
ج) رگرسیون:
رگرسیون یکی از مدلهای ریاای جمارهای است که توصی

ترسیمی همبستگی بین دو متغیر را بیوان موینمایود

(مهدوی حاجیلویی)821 :8318 ،؛ که هدف یافتن خطی است که به بهترین وجه از میان نقاط در محوور مختصواا
میگذرد .این خو ووری از میان نقاط بگذرد که کمترین فاصله بین نقاط و این خو ایجاد گردد .ایون خوو هموان
خو رگرسیونی است که بر اساس جن نهتنها رابطه بین دو متغیر بررسی میشود ،بهعالوه از وریق این خو میتووان
مقادیر متغیر وابسته  Yرا بر اساس مقادیر متغیر مستقل  Xپیشبینی کورد (اصوغری جتفرجبوادی و همکواران:8311 ،
 .)411هرگاه مقدار دادهشده ( )Xرا با ( )xنشان دهیم و مقدار ( )Yرا بهوسیله تابتی مرل ) b(xپیشبینی کنویم توابع
) b(xرا تابع پیشبینی کننده مینامیم .متغیر اول را متغیر کنترلشده یا پیشبینی کننده مینامند .متغیور دوم را کوه بوه
( )Xبستگی دارد و مقدار جن تصادفی است متغیر پاسخ مینامند .تابع پیشبینی کننده را بهصورا خطوی =)E(Y/X

 a+bxنشان میدهند؛ که در جن ) E(Y/Xرا مقدار برجورد شده ( a ،)yرا مقدار گابت رگرسیون (عرض از مبدأ) و b
را اریب رگرسیون (اریب رگرسیون) مینامند (بایزیدی و همکاران.)881 :8318 ،
روش
پژوهش ازنظر هدف از نوع کاربردی و ازنظر ماهیت از نوع توصیفی همبستگی است .برای تجزیهوتحلیل دادههوا
پس از جمعجوری دادهها ابتدا شاخص استرس گرمایی از وریق حداکرر رووبت نسبی روزانه و حداکرر دمای مطلوق
روزانه به فارنهایت محاسبهشده است؛ و در زمینه دادههای مربوط به مراجتاا بیمواریهوای قلبوی عروقوی ،پوس از
دریافت جمار از بیمارستان شهید محمدی بنودرعباس ابتودا بوهصوورا روزانوه ووی دوره جمواری  5سواله ()11-18
مرتبشده و سپس تتداد مراجتاا در روزهایی که استرس گرموایی وجوود داشوته اسوتخراج شودند؛ و در اداموه از
وریق نرمافزار  Spssهمبستگی بین تتداد مراجتاا بیماریهای قلبی عروقی و استرس گرمایی بهصوورا ماهانوه و
ساالنه موردبررسی قرارگرفته و از وریق رگرسیون نمودار سری زمانی شاخص استرس گرمایی ترسیمشده است.
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یافتهها
بررسی ماهانه و ساالنه استرس گرمایی بندرعباس

مطابق شکل ( )1بررسی استرس گرمایی در شهر بندرعباس نشان میدهد که بیشتر ماههوا سوال در ایون شوهر در
محدوده استرس گرمایی ( 11درجه فارنهایت و باالتر) قرار دارند و گورم و بسویار گورم هسوتند .و اکرور مواههوا در
محدوده بسیار خطرناک استرس گرمایی واقعشدهاند که احتمال وقوع سکته گرمایی در این محدوده حتمی است.

شکل –  :2میانگین ماهانه شاخص استرس گرما در  22سال

بر اساس شکل ( )3بررسی ساالنه استرس گرمایی نشان داد که وی سالهوای  8322 -8318ایون پدیوده اقلیموی
روندی افزایشی داشته است و شاخص استرس گرمایی شهر بندرعباس در هر دهه  8/1درجه فارنهایت افزایشیافتوه
است.

شکل :3 -بررسی میانگین ساالنه استرس گرمایی سالهای 1322 -1331
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بررسی وضعیت مراجعات قلبی عروقی بندرعباس طی سالهای 1331-1331
نتای جمعجوری و پردازش داده ها از بیمارستان شهید محمدی بندرعباس حاکی از این است که در وی سالهای
 8311 -8318درمجموع  81551نفر با عنوان بیماران قلبی عروقی به این بیمارستان مراجته کردهانود .از ایون تتوداد
مراجتهکننده  1413نفر یتنی  %41/11زن و  1835نفر با  %51/13مرد بودهاند.
به لحاظ توزیع ماهانه بر اساس شکل ( )4بیشترین مراجتهکنندگان به ترتیب با  8234 ،8215و  8511نفر متتلوق بوه
دی ،بهمن و مهر و کمترین با  8143نفر به شهریور مربوط میشود.

شکل :4 -توزیع ماهانه مراجعهکنندگان بیماریهای قلبی عروقی به بیمارستان شهید محمدی سالهای 1331-1331

در این مطالته بررسی شکل ( )5نشان میدهد که وی دوره مطالتاتی  5ساله بیشترین مراجتاا قلبوی عروقوی در
سال  8311و کمترین جنها در سال  8311به بیمارستان شهید محمدی مراجته کردهاند.

شکل –  :5توزیع ساالنه مراجعهکنندگان بیماریهای قلبی عروقی به بیمارستان شهید محمدی سالهای 1331-1331

بررسی همبستگی ماهانه بین شاخص استرس گرمایی و مراجعات قلبی عروقی
همبستگی بین میانگین ماهانه شاخص استرس گرموایی و تتوداد موراجتین بوهصوورا  5سواله ()8311-8318
موردمطالته و بررسی قرار گرفت؛ که بر اساس جدول ( )1نتای از ارتباط مربت قوی و متنادار در سطح جلفای 1/18
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بین میانگین ماهانه شاخص و مراجتاا قلبی عروقی سالهای  8318-8318حکایت دارد؛ که این همبسوتگی مربوت
در سالهای  8311 ،8311و  8318بیشتر است.
جدول :2 -همبستگی میانگین ماهانه شاخص استرس گرمایی در سالهای مختلف و  5ساله
Sig

R

سال

111

**1/114

8311

1/815

1/481

8311

1/331

1/313

8311

1/185

*1/211

8311

1/188

*1/114

8318

1/111

**1/111

دوره  5ساله

متغیر وابسته

مراجتین قلبی عروقی

متغیر مستقل

شاخص استرس گرمایی

همانگونه که در شکل ( )2مشاهده میشود در کل دوره مطالتاتی  5ساله بیشترین مراجتواا بوه بیمارسوتان بوه
ترتیب با  8418 ،8515و  8411نفر متتلق به ماه های جبان ،مهر و خرداد و کمترین جنها به ترتیب با  311و  512نفور
به ماههای دی و بهمن مربوط میشود .شاید بتوان گفت که افزایش مراجتاا در ماههای مهور ،جبوان و حتوی جذر بوه
این دلیل است که در این ماهها هوا رو به خنکی رفته و تغییراا گرما یا دمایی بیشتر و ناگهوانی بووده و ایون تغییور
ناگهانی قدرا عکسالتمل بهموقع در مقابل گرما را از بدن سلب کرده ،لوذا فورد سوریعتور و بیشوتر دچوار جسویب
میشود .ولی در ماه های گرم تغییراا دما چندان محسوس نبوده و بدن هم به دلیل سوازگاری بوا گرموای موداوم در
مواقع افزایش گرما کمتر دچار جسیب میشود.

شکل –  :2میانگین ماهانه شاخص گرما و تعداد مراجعات قلبی عروقی  5ساله ()1331 -1331
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بررسی همبستگی ساالنه بین شاخص استرس گرمایی و مراجعات قلبی عروقی
بر اساس جدول ( ) 3نتای بررسی نمودارها و جمارها حاکی از وجود همبستگی مربت قوی و متناداری در سوطح
جلفای  1/15بین شاخص استرس گرمایی و تتداد مراجتاا قلبی عروقوی اسوت؛ و هور چوه شواخص گرموا رو بوه
افزایش میرود تتداد مراجتاا قلبی عروقی به بیمارستان شهید محمدی افزایشیافته است.
جدول :3 -همبستگی ساالنه شاخص استرس گرمایی با مراجتین قلبی عروقی دوره  5ساله ()8311 -8318
Sig

R

سال

متغیر وابسته

متغیر مستقل

1/118

*1/133

دوره  5ساله ()8311 -8318

مراجتین قلبی عروقی

شاخص استرس گرمایی

وبق شکل ( )1وی سالهای  8311 -8318سال  8311با  4141نفر بیشترین تتداد و سوال  8311بوا  1551نفور
کمترین مراجتاا را داشتهاند .همانگونه که در این نمودار پیداسوت در سوالهوایی کوه میوانگین شواخص اسوترس
گرمایی باالبود تتداد مراجتاا قلبی عروقی نیز افزایش داشته است.

شکل –  :1شاخص استرس گرمایی و تعداد مراجعات قلبی عروقی دوره  5ساله ()1331-11331

نتیجهگیری
شهر بندرعباس یکی از مناوق واقع در سواحل جنوب ایران با اقلیم گرم و مرووب است .بررسی حوداکرر دموای
مطلق در این شهر در دوره  12ساله ( ،)8322-8318دامنه دمایی شهر را بوین  13/22درجوه سوانتیگوراد توا 31/41
درجه سانتیگراد به ترتیب در بهمنماه و خردادماه نشان داد .همننین میانگین ساالنه دما نیز  31/1درجه سانتیگوراد
به دست جمد .بررسی رووبت نیز دامنه رووبتی شهر را بین  12تا  14درصد با میانگین سواالنه  11درصود نشوان داد.
تحلیل هم زمان این دو پارامتر اقلیمی با استفاده از شاخص استرس گرمایی ( )HIنشان داد که اکرر ماههای ایون شوهر
گرم و بسیار گرم هستند و در بسیار از ماه ها به دلیل باال بودن شاخص اسوترس گرموایی احتموال سوکته گرموایی و
سپس گرمازدگی حتمی است .در بررسی این پژوهش مشخص شد که شاخص استرس گرموایی در ایون شوهر ووی
سالهای اخیر روندی افزایشی داشته است و در هر دهه  8/1درجه فارنهایت به جن افزوده میشود .در اداموه بررسوی
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مراجتاا قلبی عروقی در سالهای  8311 -8318نشان داد این بیماری در شهر بندرعباس بهمانند کشوور و دنیوا رو
به افزایش است .تحلیل همبستگی ماهانه بین استرس گرمایی و مراجتواا قلبوی عروقوی همبسوتگی مربوت قووی و
متناداری در سطح جلفای  1/18نشان داد که این همبستگی در سالهای  8311 ،8311و  8318بیشوتر اسوت .بتوالوه
بررسی همبستگی ساالنه این دو متغیر نیز همبستگی مربت متناداری در سطح جلفای  1/15نشان داد؛ بنابراین فراویه
این پژوهش در شهر بندرعباس مورد تائید قرار گرفت.
منابع
 -8اسمتیل نژاد ،مرتضی ،)8318( ،شناسایی امواج گرمایی ایران و ارتباط آن با الگوهای همدید ،استاد راهنما
دکتر محمود خسروی ،استاد مشاور دکتر سید ابوالفضل مستودیان ،دانشکده جغرافیا و برنامهریزی دانشگاه
سیستان و بلوچستان.
 -1اصغری جتفرجبادی ،محمد ،اکبر ،سلطانی ،سیده مومنه ،محمدی ،)8311( ،سری آماری :همبستگی و
رگرسیون ،مجله دیابت و لیپید ایران ،دوره  ،81شماره  ،2صص .411 -512
 -3اعالیی ،فرهاد ،)8311( ،مطالعه آمادگی قلبی ،تنفسی ،چاقی شکم و برخی از عوامل خطرزای قلبی عروقی
در جزادگان هشت سال دفاع مقدس استان اصفهان ،استاد راهنما دکتر مهدی کارگرفرد ،استاد مشاور دکتر راا
روزبهانی ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه اصفهان.
 -4باعقیده ،محمد ،انتظاری ،علیراا و شجاع فائزه ،)8318( ،بررسی وقوع درجههای مختلف استرس گرمایی
در سواحل جنوب ،مجله جغرافیا و پایداری محیو ،شماره  ،1صص .55 -21
 -5بایزیدی و همکاران ،)8311( ،تحلیل دادههای پرسشنامهای به کمک نرمافزار  ،Spssتهران ،نشر عابد،
چاپ اول ،صفحاا.315 :
 -2بهادری ،علیراا ،عطایی ،هوشمند ،نوروزی ،فرزانه و مساعدی ،پیام ،)8311( ،بررسی نقش عناصر جوی بر
سالمت انسان (مطالعه موردی بوشهر) ،دومین همایش ملی تغییر اقلیم و ترگیر جن بر کشاورزی و
محیوزیست ،ارومیه.
 -1بیگدلی ،جتوسا ،)8311( ،تأثیر اقلیم و آلودگی هوای تهران بر بیماری سکته قلبی (دوره  5ساله -8114
 ،)8111فصلنامه تحقیقاا جغرافیایی ،شماره  ،21صص .811 -841
 -1جهانبخش ،ستید ،تدینی ،متصومه ،سلمان پور ،رقیه و جهانبخش ،الهه ،)8311( ،رابطه درجه حرارت هوا با
سکته قلبی در شهرستان اهر ،فصلنامه جغرافیای وبیتی ،سال دوم ،شماره  ،5صفحاا .11-31
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 -1خورشید دوست ،علی محمد ،محمدپور ،کاوه و بیورانی ،حسین ،)8311( ،تأثیر عناصر اقلیمی و آالیندهها
بر روی بیماریهای سکته قلبی و آسم در شهر سنندج ( ،)1118 -1111فصلنامه علمی -پژوهشی فضای
جغرافیایی ،سال سیزدهم ،صص .813 -815
 -81دفتر جمار و اوالعاا متاونت برنامهریزی استانداری ،)8311( ،روند تغییرات جمعیت استان هرمزگان با
تاکید بر نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1331
 -88رااییان ،محسن ،دهداری نژاد ،جرش و وباوبایی ،ایاء ،)8311( ،الگوهای سنی و جنسی مرگومیر ناشی
از بیماریهای قلبی عروقی در استان کرمان ،مجله همای سالمت مجله علمی پژوهشی جموزشی در زمینه
نظام سالمت ،شماره  ،48صفحاا .45-58
 -81سمواا ،واهره ،علیه ،حجت زاده ،محسن ،شمس ،جزاده ،افخمی ،علیراا ،مهدوی ،شهناز ،باشتی و همکاران،
( ،)8311راههای پیشگیری و کنترل بیماریهای قلبی عروقی (ویژه کارکنان دولت) ،تهران ،انتشاراا جوان،
چاپ دوم.
 -83فرج زاده ،منوچهر ،دارند ،محمد ،فقیه زاده و سقراط ،)8311( ،ارتباط پارامترهای اقلیمی با مرگومیر
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 -85فهیمی ،هالله ،)8311( ،بررسی رابطه عناصر اقلیمی و تشدید بیماریهای قلبی -عروقی و تنفسی در
شهرستان مهاباد (با ترکید بر دما و رووبت) ،استاد راهنما دکتر عبداهلل فرجی ،مشاور دکتر حسین عساکره،
دانشگاه زنجان.
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