مقاله پژوهشی

بررسی اثر ميزان خشكسالی و گرد و غبار بر شيوع بيماری سل در شهرستان زابل
محمد ملکوتیان ،1مصطفی میش مست نهی
 دریافت مقاله69/11/4 :
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 دریافت مقاله اصالح شده69/2/11 :

 پذیرش مقاله69/2/12 :

چکیده
مقدمه :ســل یــک بیمــاري باکتریــال مــزمن است که از طریق ریز قطرات تنفسی گلو و ریه افراد مبتال به سل ریوي از طریـق هـوا
به افراد دیگر منتقل میشود .با توجه به خشکسالی در منطقه سیستان ،افزایش درجه حرارت ،وضعیت بارنـدگی ،وزش طوفانهـاي شـدید و
گرد و غبار بر ابعاد شیوع این بیماري افزوده است.
روش بررسی :این پژوهش توصیفی– تحلیلی در بازه زمانی  1834تا  1864با استفاده از دادههاي هواشناسی و آمار  11ساله مبتالیان بـه
بیماري سل در شهرستان زابل ،بر روي  92بیمار مبتال به سل که درمان شده بودند ،انجام شد .جهت شـناخت ووامـل مـؤثر بـر بیمـاري از
پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد .براي تجزیه و تحلیل دادهها از آزمونهاي آماري تحلیلی همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شـد.
دادهها در نرمافزار آماري  SPSSنسخه  22وارد شد.
یافتهها :بررسی دادههاي اقلیمشناسی نشان داد که در  11سال گذشته ،سروت وزش باد رو به افزایش بود و روند صـعودي را طـی نمـود.
بین مبتالیان به بیماري سل و میانگین بارندگی ساالنه همبستگی منفی وجود داشت ( .)P≤ 1/114نتایج حاصل از آزمون رگرسیون نشـان
داد سروت باد بر میزان شیوع بیماري سل تا حد زیادي مؤثر بود (.)P=1/911
بحث و نتیجهگیری :جهـت کنتـرل بیمــاري ســل توصـیه مـیشـود غربــالگري دورهاي مـنمم ،آمـوزش مـداوم ،ارائـه خــدمات و
مراقبـتهـاي ویـژه بـه طـور جديتري برنامهریزي و اجرا گردد و تمهیدات الزم براي کنترل گرد و غبار از طـر مناسـا از جملـه مـال
پاشی ،افزایش پوشش گیاهی و نمیر این موارد انجام گیرد.
واژگان کلیدی :بیماري ســل ،خشکسالی ،گرد و غبار ،اداره هواشناسی ،زابل
ارجاع :ملکوتیان محمد ،میش مست نهی مصطفی .بررسی اثر میزان خشکسالی و گرد و غبار بر شیوع بیماری سل در شهرستان زابل .مجله پژوهشهای
سالمت محور 1931؛ .1- 11 :)1(4
 .1استاد ،مرکز تحقیقات مهندسی بهداشت محیط ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران
 .2کارشناس ارشد ،معاونت درمان ،دانشگاه علوم پزشکی زابل ،زابل ،ایران
* نویسنده مسئول :زابل ،خیابان شهید باقری ،میدان جهاد ،دانشگاه علوم پزشکی زابل ،معاونت درمان
تلفن30492293010 :
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بررسی اثر میزان خشکسالی و گردوغبار بر شیوع بیماری سل

مقدمه

محمد ملکوتیان و همکار

در ایران میزان بروز و شیوع بیمـاري سـل در همـۀ

بیماري سل یک بیمــاري باکتریــال مــزمن اســت

نقاط کشور یکسان نیست بـه طـوري کـه در منـاطق

و در اثر مایکوباکتریومهاي سلی ایجاد میشـود .سـل

حاشیۀ کشور مثـل سیسـتان و بلوچسـتان ،خراسـان،

عالوه بر تأثیر در بافت ریـه (سـل ریـوي) ،در بیشتر

ـرـان ،ـیالن ،آذربایجان شرقی و غربی ،کردسـتان و

از یکســوم مــــوارد ،ســایرارـــــانهــــا را نیــــز

خوزستان و سواحل جنوبی داراي شیوع بـاالتر بـوده

درـیـر مـیکنـد کــه بــه آن ســل خــار ریــوي

()3؛ ولی در استانهـاي مرکـزي کمتـر شـایع اسـت.

اطـالق میشود ( .)1ســل در  58درصـد مـوارد بـه

متوسط بروز سالیانه سل در کشور  17/3مورد در صد

شکل ریوي و  18درصد به شکل غیرریوي (خار از

هزار نفر جمعیت میباشد .بروز سالیانه بیمـاري سـل

ریه) تظاهر مـییابـد ( .)2ایـن بیماري از طریـق ریـز

در استان سیستان و بلوچستان 73/8 ،نفر در صد هزار

قطرات تنفسی ـلو و ریه افراد مبتالبه سل ریـوي بـه

نفر جمعیت است که باالترین میزان بـروز در کشـور

افراد دیگر منتقل میشود ( .)3بـروز بـاالي بیمــاري

میباشد ( .)11با توجه به هم مرز بودن استان سیستان

ســـل 7/3 ،در  111هــزار نفـــر در ســـال  1331در

و بلوچستان با پاکستان و افیانستان (کشورهاي آلوده)

جهان باعث شده تا بیماري سل همچنان علت مـر

و مهاجرت افیانها در سالهاي قبل بـه ایـن منطقـه،

پیوسته و مهـم جهـانی با حدود  1/4میلیـون نفـر در

بروز سل در این استان باالترین میزان بروز در کشـور

سال باشد ()4؛ اـرچـه طـرح( Directly Observed

است.

 DOTS )Treatment Shortدر کنترل بیماري سل

دشت سیستان که در جنو

در ایران و جهان موفق بود؛ اما مـوارد انـدك شکست

ـودالی نسبتاً وسیع است که از آبرفتهاي قـدیمی و

درمان نیز بسیار حائز اهمیـت اسـت؛ زیـرا شکسـت

کنــونی رودهــاي هیرمنــد و فــرارود و خــاد رود و

درمان سل باعث مقاومت درمانی است .مقاومـت بـه

نهبندان تشـکیل شـده اسـت .ب شـی از ایـن ــودال

شرقی ایـران قـرار دارد،

درمان ،تهدیدي براي کنتـرل جهـانی سـل محسـو

کویري ،هر سال توسط حجم زیـادي آ

مــیـــردد .ایـــن پدیـــده ،بزر تــرین نگرانــــی و

بهصــورت طییــان و ســیل وارد منطقــه مــیـــردد،

چــالش بهداشـت عمـــومی در چنـــدین کشـــور

بهصــورت تــاال

از

اســت ( .)6 ،8بیماري سـل در منطقــه سیســتان و

بزر ترین تاال هاي جنوبی ایران به شمار مـیآیـد.

بلوچستان بروز باالیی دارد و در سـال  1336بیش از

ـاهی نیز در اثر خشکسالی و قطع وروديهاي هامون

 28مـورد در  111هــزار نفــر ــزارد شــد (.)7 ،5

ای ـن دریاچــه بهصــورت دشــتی خشــک و مملــو از

مطابق اعالم اداره سل و جذام وزارت بهداشت ایران،

شنهاي روان میـردد .خشکسالی در منطقه سیسـتان

دو استان سیستان و بلوچسـتان و ـلسـتان رتبـه اول

از سال  1377شروع و تـاکنـون نیـز ادامـه دارد .ایـن

ابــتال بــه ســل را در کشــور دارنــد .ســوغتیذیه و

پدیده یکی از بـیسـابقهترین خشکسـالیهـا در ایـن

همجواري با کشورهاي پرخطر ،دو دلیـل مهـم بـراي

منطقه بوده که از لحاظ شدت و مدت ،قابل قیاس بـا

شیوع باالي سل در این دو استان میباشد.

خشکسالیهاي ـذشته نبـوده اسـت .خشـکی شـدید

در مــیآیــد کــه ایــن تــاال

بارنـدـیهـا ،افـزایش درجـه
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کـه عمـدتاً
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حرارت ،باال بودن میزان تب یر ،وضـعیت بارنـدـی و

 121روزه عالوه بـر اهمیـت آن بـر حیـات ـیـاهی،

اسـتان ،وزد طوفانهـاي شـدید و هجـوم

جــانوري ،انســانی و جنبــههاي اکولــوژیکی یک ـی از

ماسه بادي و ـرد و غبـار نیـز بـر ابعـاد ایـن فاجعـه

مهمتــرین تــأثیرات را بــر شــرایط اقلیم ـی در دشــت

مصیبت بار افزوده است (.)11

سیستان دارد ( .)14با وجود آن که بادهاي  121روزه

منابع آ

طوالنیتر شدن مدت عدم بارد مفید ،منطقه و کـل

از دیدـاههاي م تلفی مورد بررسی قرار ـرفتهاند؛ اما

استان را با بحران شدید کم آبی مواجه ساخته است و

تأثیرات آلودـی ـرد و غبار ناشی از آن بـر بهداشـت

ایجاد اخـتالل در برنامـهریزيهـاي توسـعهاي،

محیط و سالمتی انسـان کمتـر مـورد توجـه بودهانـد.

کاهش تولیدات کشاورزي و دامی و طییـان آفـات و

پیامدهاي این پدیده ،جنبـههاي م تلفـی از بهداشـت

بیماريهاي ـیاهی ،مهاجرت ساکنین به دیگر منـاطق

جامعه انسانی را تحت تأثیر قرار داده که میتـوان بـه

کشور و اثرات سوغ بر بهداشت و درمان مـردم شـده

اثر آن بر بیماريهاي چشمی ،ریوي ،سالمت روانـی،

سب

اســت ( .)12وقــوع نوســانات دورهاي در می ـزان آ

سوانح رانندـی و به خطر افتادن منـابع آ

ورودي به رودخانه هامون از سویی و شرایط اقلیمی،

شهري و روستایی اشاره نمود (.)13

ژئومورفولوژیک و هیدرولوژیک باعث ـردیده که در

بهداشـتی

طباطبایی و همکاران در تحقیقی بـه تعیـین الگـوي

ب ش اعظم سـال ،ایـن منطقـه از کشـور در معـر

مکانی بیماري سـل بـا اسـتفاده از سیسـتم اطالعـات

وزد باد قرار ـیرد که تأثیر غیرقابلانکاري بر تمـامی

جیرافیایی در استان ـیالن پرداختند .نتـایج نشـان داد

جنبــههاي اکولــوژیکی ،اقتصــادي و اجتمــاعی آن

که  71/1درصد از بیماران مبتال به سل ریوي و 25/3

ـذاشته و باعث ـردیده شرایط زیستمحیطی بحرانی

درصد از بیماران مبتال به سل خار ریوي بودنـد .بـا

در منطقه حاکم شود .از نظر شدت و فراوانی ،در اکثر

ترسیم نقشههاي شهرستانی و دهستانی بیماري سـل،

ایام سال در سیسـتان بـاد مـیوزد؛ ولـی در ماههـاي

بیشترین متوسط بروز  7ساله در شهرستان سـیاهکل

خرداد تا شهریور ،شدت و فراوانی بیشتري دارد .این

مشاهده ـردید ( .)5پیرمرادي و همکـاران در مطالعـه

بادها که به نام بادهاي  121روزه شناخته شـدهانـد از

خود در سال  1331بـه بررسـی اکولـوژي ماالریـا در

معروفتــرین سیســتمهاي وزشــی نیمکــره شــمالی

شهرستان بندرعباس با اسـتفاده از سیسـتم اطالعـات

میباشند و اثرات آن در ب شهاي شرقی ایران ،غر

مکانی (GIS )Geospatial Information System

و جنو

این بادها که در جهت شمال تا شمال غربی با سرعت

داراي الگو میباشد و میتوان با استفاده از مدلهـاي

زیاد ،سطح منطقه را در مینوردد ،حاصل تضاد فشـار

ریاضی ،پس از یافتن جزییات الگـوي فـوق ،سیسـتم

هوا بین کـانون کمفشـار موسـمی مسـتقر در جنـو

اعالم خطر انتقال ماالریا را پیشبینی کرد ( .)3آدینه و

ایران و پاکستان و مراکز پرفشار دریاي خزر ،آسـیاي

همکاران به بررسی عوامل خطر شکست درمـان سـل

میانه و شمال افیانستان میباشند ( .)13منطقه سیستان

در استان سیستان و بلوچستان پرداختند و این منطقـه

با بیش از  166روز در ایام سال از کانونهـاي اصـلی

را بهعنوان منطقه پرخطر ایران معرفی نمودند (.)3

آلودـی و ـرد و غبار در کشور است .وزد بادهـاي
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علیرغم تأثیرات مؤلفههاي محیطی ،در مورد تأثیر باد

بیماري سل یا معالجه شده که طـی ایـن دوره زمـانی

میتوان بیان نمود که باد یا اغتشاشـات هـوا یکـی از

مبتال به این بیماري شده بودند و به صورت تصـادفی

عناصر اقلیمی است که در شهرها و روستاهاي مناطق

انت ا

شدند ،انجام شد .دسترسـی بـه ایـن افـراد از

خشک به دلیل ـرد و غبـار باعـث ایجـاد اخـتالالت

طری ـق  7مرکــز درمــانی و بهداشــتی دانشــگاه علــوم

تنفسی مثل بیماري سل و بیماريهـاي چشـمی نظیـر

پزشکی شهرستان زابل میسر شد .دادههاي هواشناسی

تراخم ،کم سویی و غیره میـردد ( .)14همچنین بـاد

 11ســاله مــورد بررس ـی از ایســتگاههاي هواشناس ـی

قادر به انتقال پارهاي از بیماريها است از جمله ت م

شهرستان زابـل اسـت را ـردیـد .پرسشـنامه محقـق

انگلهـا ،اسـرورهاي م تلـك ،کـزاز و شـاربن را بـه

ساخته که با استفاده از مطالعات مرتبط طراحـی شـد

آسانی از نقطه آلوده به نقطـه سـالم مـیرسـاند و در

( )5، 3 ،16 ،17حــاوي  34ســؤال بــود .پاســب بــه

پرو از پشه آنوفل و انتقـال آن نیـز مـؤثر اسـت (.)14

سؤاالت مورد بررسی به صورت بله ( 1امتیاز) و خیر

ـرما به عنوان یکی دیگر از مؤلفههاي محیطی بر بدن

( 1امتیاز) امتیازدهی شد .سؤاالت در خصوص میـزان

انسان تأثیر میـذارد؛ لذا میتوان ـفت انسان در هـر

اشتها ،میزان سرفه ،تولید خلط در ـلو ،سـابقه بیمـار

شرایطی متأثر از درجه حرارت محیط اطراف خویش

مسلول در خانواده و تأثیر دریافت آموزد بود بـراي

ضـایعات متابولیـک و در

تأیید روایـی پرسشـنامه ،از نظـرات  4تـن از اسـاتید

مواردي خشکی تنفس میـردد؛ زیرا حـرارت تولیـد

مجر

رشته بهداشت محیط دانشگاه علـوم پزشـکی

شده در بدن که نتیجه سوختوساز داخلی است باید

زابل و کرمان بهره ـرفتـه شـد .ارتبـاط هـر کـدام از

به نحوي از بدن خار شود .چنانچه تبادل حرارتی با

متییرهــاي فــوقالــذکر بــا هــر ی ـک از مؤلفــههــاي

مشکالتی مواجه شود ،موجود زنده دچار ضعك شده

هواشناسی از قبیل باد ،دما ،میـزان بارنـدـی سـنجیده

و آماده ابتال به بیماريهاي م تلك خواهد شد (.)18

شد .براي تجزیه و تحلیل دادهها از آزمونهاي آماري

اهمیت پدیده بروز بیماري سل در سالهاي اخیر بـا

همبستگی پیرسون و رـرسیون استفاده شد .دادهها در

و هوایی در ب شهاي وسیعی

نرمافزار آمـاري  SPSSنسـ ه  22وارد شـد .سـطح

است .حرارت زیاد موج

توجه به پیامدهاي آ

از کشور ایـران بـه عنـوان یکـی از بحرانهـاي مهـم

معنیداري  1/18در نظر ـرفته شد.

زیستمحیطی و بهداشتی کامالً مش ص اسـت .ایـن
خشکسالی بر شیوع بیماري سل در منطقه پرداخت.

 84/5درصد افراد مورد مطالعه را زنان تشکیل دادنـد
از این میان  73درصد متأهـل و  16/2درصـد مجـرد

روش بررسی

بودند .همچنین  37درصد در سال  1334بـه بیمـاري

پهوهش حاضر ،مطالعهاي توصیفی– تحلیلی بـود کـه

سل مبتال شده و  62درصد آنها قبـل از ایـن تـاریب،

به صورت مقطعی در بازه زمـانی  11سـاله خردادمـاه

بیماري سل داشـتند 46/5 .درصـد از بیمـاران در رده

 1354تــا  1334بــر روي  62نفــر از افــراد مبــتال بــه

سنی  81سال به باال قرار داشتند (جدول .)1
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پــهوهش بــه بررســی تــأثیر شــرایط اکولــوژیکی و

یافتهها

بررسی اثر میزان خشکسالی و گرد و غبار بر شیوع بیماری سل

محمد ملکوتیان و همکار

جدول  :1توزیع فراوانی ویژگیهای دموگرافیک نظرات افراد مورد مطالعه نسبت به بیماری سل
تعداد (درصد)

آماره توصیفی
ویژگیهای دموگرافیک
جنسیت

تأهل

گروه سنی

شغل

مرد

)40/2(22

زن

)04/2(94

مطلقه

)4/2(9

متأهل

)13(43

مجرد

)11/2(13

کمتر از  23سال

)2/1(0

 90-23سال

)11/1(11

 03-91سال

)21/4(11

 03سال به باال

)41/2(23

کارمند

)12/3(2

کارگر ساده

)11/9(1

بیکار

)11/9(1

آزاد

)9/2(2

راننده

)9/2(2

بازنشسته

)11/9(1

محصل یا دانشجو

)1/0(4

خانهدار

)24/2(10

کشاورز

)3/1( 1

سایر

)1/4( 4

جمع کل

)133(12

افراد اظهار داشتند که هواي داراي ـرد و غبار میـزان

میشـوند .در بـین پاسـ گویان 53/3 ،درصـد افـراد

ابتال به سل را بیشتر میکند .از تعداد کل پاس گویان،

آموزدهاي مرتبط با سـل را از واحـدهاي بهداشـتی

 31/3درصد به تأثیر خشکسالی بر بیماري سل پاسـب

دریافت نموده و  3/2درصد از طریق صدا و سیما این

مثبت دادند 67/7 .درصد آنان نیز بیان نمودند کـه در

آموزدها را دریافت نموده بودند (جدول .)2
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در بررسی تأثیرآ وهوا در ابتال به سل 55/7 ،درصـد

زمان طوفان ــرد و غبـار دچـار نفستنگـی شـدید

بررسی اثر میزان خشکسالی و گردوغبار بر شیوع بیماری سل

محمد ملکوتیان و همکار

جدول  :2توزیع فراوانی نظرات پاسخگویان نسبت به بیماری سل و تأثیر شرایط محیطی بر آن
تعداد (درصد)

سؤاال ت مورد بررسی
مبتال به بیماری سل

)91/1(29

وضعیت بیماری در افراد

درگذشته به بیماری سل مبتال بوده

)12/3(93

بدون تأثیر

)4/2(9

هوای دارای گردوغبار میزان ابتال به سل را بیشتر

)22/1(00

تأثیر آبو هوا در ابتال به سل

میکند
هوای گرم میزان ابتال به سل را بیشتر میکند.

)1/1(1

هوای خشک میزان ابتال به سل را بیشتر میکند.

)4/3(9

بدون تأثیر

)9/2(2

بلی

)33/9(01

خیر

)1/0(4

بدون تأثیر

)1/1(1

نفستنگی میگیرم

)11/10(42

نفستنگی شدید میگیرم

)93/10(13

بدون تأثیر

)12/3(2

نفس کشیدن برایم راحتتر میشود

)13(43

نفس کشیدن برایم مشکلتر میشود

)2/1(0

بدون آموزش

)4/2(9

واحدهای بهداشتی

)29/3(02

صداوسیما

)9/2(2

پزشک معالج خانواده

)1/1(1

سایر موارد

)1/0(4

جمع کل

)133(12

تأثیر خشکسالی در ابتال به سل

تأثیر طوفان و گردوغبار در وضعیت تنفس

وضعیت تنفس در هوای مرطوب

طریقه دریافت این آموزشها

مربوط به سال  1358با تعداد  478نفر بود .از این

سرعت باد و پراکنش بیماري مشاهده شد که شدت

سال به بعد آمار بیماران سل رو به کاهش ـذاشت و

باد در سال  1331افزایش داشت و میانگین آن به

در سال  1333که بیشترین میانگین بارندـی را

 32/4کیلومتر بر ساعت رسیده بود که در این سال

داشت ،به کمترین میزان خود رسید که برابر  123نفر

افزایش در میزان بیماران مبتال به سل نیز دیده شد

بود .در همین راستا در سالهاي اخیر با توجه به

(جدول .)3

اقدامات جدي و پیشگیري کننده دولت جهت

1
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بیشترین میزان شیوع بیماري سل در شهرستان زابل

جلوـیري از بیماري سل ،با بررسی دادههاي میزان

بررسی اثر میزان خشکسالی و گرد و غبار بر شیوع بیماری سل

محمد ملکوتیان و همکار

جدول  :3تعداد بیماران مبتال به سل و وضعیت شاخصهای هواشناسی موردنظر طی سالهای 1331-1331
سال

میانگین سالیانه بارش

تعداد مردان مبتال به

تعداد زنان مبتال به

تعداد کل

میانگین حداکثر سرعت وزش

سل

سل

مبتالیان به سل

باد (کیلومتر بر ساعت)

1924

113

221

933

11/2

11/93

1920

113

231

410

10/4

49/33

1921

140

224

913

13

10/13

1921

191

229

904

10/3

13/23

1922

31

119

203

29/1

43/33

1923

30

129

212

20/0

94/03

1933

132

141

200

32/4

93/33

1931

31

144

241

21

23/13

1932

29

124

231

21/3

01/93

1939

13

13

123

29/1

01/13

1934

11

11

192

29/4

01/03

باران (میلیمتر)

نتایج دادهها نشان داد که در بین مبتالیان بـه سـل در

روند صعودي داشته است .در این دهه تعداد روزهاي

دهه  1354لیایـت  1334آمـار مبتالیـان زن بیشـتر از

طوفانی نیز افزایش داشته و سرعت بـاد هـم افـزایش

مبتالیان مرد بود .بررسی دادههاي اقلیمشناسـی نشـان

چشمگیري پیدا نموده بود؛ ولی در این مدت ،افزایش

داد که در دهه  1354لیایت  1334سرعت وزد بـاد

قابل توجهی در بارندـی منطقه مشاهده نشد.

جدول  :1بررسی ارتباط بین مبتالیان به بیماری سل و میانگین حداکثر سرعت باد و بارندگی طی سالهای 1331 -1331
متغیر اول

مقیاس اندازهگیری

متغیر دوم

ضریب

P-Value

حداکثر سرعت باد

نسبی

مبتالیان به بیماری سل

*-3/114

3/314

میزان بارندگی

نسبی

مبتالیان به بیماری سل

*-3/123

3/34

* معنیداري در سطح 1/18

مبتالیان به بیماري سل به دست آمد به این معنا که با

( .)P≤0/014رابطه منفی و معنـیداري بـین حـداکثر

افزایش میزان بارندـی در منطقـه تعـداد مبتالیـان بـه

سرعت باد و تعداد مبتالیان به بیماري سل بـه دسـت

بیماري سل کاهش معنیداري پیدا نمود.

آمد به این معنا که بـا افـزایش سـرعت بـاد و میـزان

بین مبتالیان به بیماري سل و میانگین سالیانه بارندـی

بارندـی تعداد افراد مبتال به بیماري سل کاهش یافت.
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رابطه منفی و معنیداري بین میزان بارنـدـی و تعـداد

طی سالهاي مورد مطالعه همبسـتگی وجـود داشـت

بررسی اثر میزان خشکسالی و گردوغبار بر شیوع بیماری سل

محمد ملکوتیان و همکار

جدول  :5بررسی تأثیر میزان بارندگی و سرعت باد بر شیوع بیماری سل طی سالهای 1331- 1331
خطای استاندارد

ضریب تعیین رگرسیون

ضریب تعیین

R

میانگین
میزان بارندگی

132/112232

3/924

3/924

3/123

سرعت باد

31/02499

3/400

3/033

3/111

رـرسیون ( )Rدر محدوده  1تـا  1قـرار دارد

دست آمد به این معنا که با افزایش میزان بارندـی در

که نشان دهنده تأثیر ضعیك و قوي میباشد .با توجه

منطقه تعداد مبتالیان به بیماري سل کاهش معنیداري

به نتایج جدول  ،8میزان بارنـدـی 1/621 ،و سـرعت

پیدا نمود و بر عکس آن بـا کـاهش میـزان بارنـدـی

باد 1/711 ،بر شیوع بیماري سل تأثیر داشتند بـه ایـن

شاهد افزایش شـیوع ایـن بیمـاري خـواهیم بـود ،در

معنا که بارندـی به میزان  62درصد و سرعت باد بـه

همین راستا بیرانوند و همکاران بیان نمود که بیمـاري

میزان  71درصد بر شیوع این بیماري اثر داشتند.

سل به طور تصادفــی در بــین منــاطق جیرافیــایی

ضرای

انتـــشار پیـــدا نکــرده اســـت ،بلکـــه در منـــاطق
بحث و نتیجهگیری

جیرافیایی با شرایط اقلیمی مرطـو

در بیماريهاي معینی از قبیل بیماريهـاي منتقلــه از

منـاطق بـا پوشـش ـیـاهی کوهسـتانی میـزان بـروز

طریـق ناقـل (ماننـد بیمـاري ماالریـا) ،محـیط جـزغ

بیمـاري نـسبت بـه سایر مناطق کمتر بوده اسـت کـه

مهمی از عوامل تعیینکننده انتقال بیمـاري اسـت .در

این اختالف از لحاظ آمـاري معنــادار بـود و میـزان

دیگر بیماريها به خصوص بیمـاريهـاي غیرواـیـر،

بـروز بیمـاري سـل در منـاطق خـشک و فرا خشک

تأثیر محیط ضـعیك و یـا در کـل وجـود نــدارد .در

با تابش آفتا

شدیدتر ،بیـشتر از سـایر منــاطق بــا

حالیکه در برخـی بیماريهاي واـیردار از قبیل ایـدز

شـرایط اقلیمـی مرطـو

و سل ،پیونـدي محکـم با محیط وجود دارد (.)15

مطالعه  Kohو همکاران نشان داد که ارتباط معناداري

و مدیترانـهاي و

و معتـدل مـیباشـد (.)17

علیرغم افزایش سرعت وزد باد ،تعداد افراد مبتال به

بین طـول روزهـاي آفتـابی و شدت تـابش آفتـا

سل کاهش پیدا نموده و بـا افـزایش میـانگین بـارد

بروز بیماري سل به دسـت آمـد ( .)18بـا توجـه بـه

ساالنه این تعداد کاهش نشان داده است .تـاکنـون در

مطال

فوق میتوان ـفت که میزان شیوع بیماري سل

این خصوص پهوهشی مرتبط انجام نگردیـده اسـت.

در شهرستان زابل که در زمره مناطق خشک میباشـد

یکی از دالیل کاهش تعداد بیماران با توجـه افـزایش

ماننــد منــاطق مــورد مطالعــه محقق ـین مــورد اشــاره،

ســرعت بــاد را اقــدامات مقابلــهاي و پیشــگیرانه

هم وانی داشته و خشکی و نبود رطوبـت مـیتوانـد

ارـانهاي مبارزه با این بیماري در منطقه دانسـت .بـا

تأثیر زیادي در شیوع بیماري سل داشته باشد.

مطالعات بیشتري میباشد.

نتایج پهوهش حاضر حاکی از آن بود کـه بارنـدـی
به میزان  62درصد و سرعت وزد باد بـه میـزان 71

نتایج پهوهش نشان داد رابطه منفی و معنیداري بین

درصد در شیوع بیماري میتوانند تأثیر داشته باشند .با

میزان بارندـی و تعداد مبتالیان بـه بیمـاري سـل بـه

توجه به اینکه در مطالعات مرتبط تاکنون بـه بررسـی

2
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این وجود جهت اثبـات ایـن مطلـ

نیازمنـد انجـام

و

بررسی اثر میزان خشکسالی و گرد و غبار بر شیوع بیماری سل

محمد ملکوتیان و همکار

تأثیر مستقیم سرعت باد و بارندـی بـر بیمـاري سـل

شرایط محیطی نظیر وجود ـرد و غبار ناشی از وزد

اشاره نشده؛ لذا میبایسـت در ایـن زمینـه تحقیقـات

طوفانهاي شدید و هجوم ماسه بادي ،خشکسالیهاي

ـستردهتري جهت تأیید موضوع و روشن شـدن آثـار

پیاپی و شدت تابش آفتا

بروز بیماري سـل

هر یـک از عوامـل محیطـی بـر شـیوع بیمـاري سـل

در شهرستان زابل ـردیده است.

موج

صورت پذیرد .میتوان یکـی از دالیـل فراوانـی ایـن
بیماري را در این منطقه ،اقلیم خشک آن دانست .این

پیشنهادها

در حالی است که در اکثر منابع علمی بیان شده است

جهـــت کنتـــرل بیمـــاري ســـل توص ـیه م ـیشــود

بـا شـدت زیـاد و مـدت

غربـــالگري دورهاي مــنظم ،آمــوزد مــداوم ،ارائــه

طـــوالنی باعــــث از بــــین رفـــتن مایکوبـــاکتریوم

خـدمات و مراقبـتهـاي ویـهه بـه طـور جديتـري

توبوکلــوزیس مـیشـود در ایـن راسـتا  Moonanو

برنامهریزي و اجرا ـردد و تمهیدات الزم براي کنترل

همکــاران و  Zaragoza Bastidaو همکــاران بی ـان

ـرد و غبار از طـرق مناسـ

از جملـه مـالش پاشـی،

نمودند که بیماري سل بر اسـاس الگوهــاي مکــانی

افزایش پوشش ـیاهی و نظیر این موارد انجام ـیرد.

که تابش مستقیم نور آفتا

خاص انتشار مییابد و میتوانـد نشـان دهنـده تـأثیر
عوامل محیطی بر بـروز بیماري سل باشد .بــه نظــر
میرسد ایـن تفاوت به علت وجود ـرد و غبار بیشتر
در مناطق خشک ،نسبت بـه مناطق معتدل ،به عنـوان
عامل انتقالی و همچنین تأثیر آالیندههاي محیطـی بـر
سیستم تنفسی باشد که منجر به مستعد شـدن شـرایط
براي فعال شـدن تـوده اولیـه سـل در ریـههـا اسـت
(.)14،15
بروز بیماري سل در شهرستان زابل ارتباط تنگاتنگی
با شرایط محیطی که میـزان بارنـدـی و سـرعت بـاد

سپاسگزاری

تحقیـق حاضـر زیـر نظـر مرکـز تحقیقـات مهندسـی
بهداشت محیط دانشگاه علـوم پزشـکی کرمـان و بـا
حمایت معاونت تحقیقـات و فنـاوري ایـن دانشـگاه
انجام شد .بدین وسیله از دستاندرکاران سراسگزاري
مینماید.
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بین نویسندـان تعار
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Abstract
Background & Objectives: Tuberculosis is a chronic bacterial disease that can be
transmitted from the affected persons to others through air when the airway and lung drops of
patients are released in the air and inhalled by healthy ones. This disease has a high
prevalence in Zabol/ Iran due to the drought, rainfall status, high temperature, severe storms
and dusty condition in this region.
Methods: This descriptive-analytical research was conducted from June 2005 to June 2015
using weather data and the 10-year statistics of tuberculosis patients in Zabol city, of whom
62 patients had been treated. A researcher-made questionnaire was used to identify the factors
affecting the disease. Data analysis was done through SPSS22 software and using Pearson
correlation and regression analyses.
Results: Climatological data showed increasing rate of wind speed over the past ten years.
There was a negative correlation between the prevalence of tuberculosis and mean of annual
rainfall during the ten years (P≤0.014). The results of regression test showed that wind speed
had been very effective in the prevalence of tuberculosis (P = 0.711).
Conclusion: To control tuberculosis, regular periodic screening, continuous education and
more serious plans for providing specialized care and services are recommended. Meanwhile,
appropriate measures including mulching and increasing plant coverage of the region should
be taken to control dust.
Keywords: Tuberculosis, Drought, Dust, Weather station, Zabol city
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