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  چکیده

 

هـوا  قیـاز طر ويیبه سل ر افراد مبتال هیگلو و ر یقطرات تنفس زیر قیمــزمن است که از طر لــایباکتر مــاريیب ــکیســل  :مقدمه

و  دیشـد يهـا، وزش طوفانیبارنـدگ تیدرجه حرارت، وضع شیافزا، ستانیدر منطقه س ی. با توجه به خشکسالشودیم منتقل گریبه افراد د
 .استافزوده  يماریب نیا وعیغبار بر ابعاد ش و گرد

بـه  انیساله مبتال 11و آمار  یهواشناس هايبا استفاده از داده 1864تا  1834 یدر بازه زمان یلیتحل –یفیپژوهش توص نیا :بررسی روش

از  يمـاریثر بـر بؤدرمان شده بودند، انجام شد. جهت شـناخت ووامـل مـ همبتال به سل ک ماریب 92 يشهرستان زابل، بر رودر سل  يماریب
استفاده شـد.  ونیو رگرس رسونیپ یهمبستگ یلیتحل يآمار يهااز آزمونها براي تجزیه و تحلیل دادهاستفاده شد.  پرسشنامه محقق ساخته

 شد.  اردو 22نسخه  SPSS يآمار افزارنرمها در داده

نمـود.  یرا طـ يد صـعودبود و رون شیسال گذشته، سروت وزش باد رو به افزا 11داد که در  نشان یشناسمیاقل هايداده یبررس ها:یافته

نشـان  ونیحاصل از آزمون رگرس جنتای(. ≥P 114/1وجود داشت ) یمنف یهمبستگساالنه  یبارندگ نیانگیسل و م يماریبه ب انیمبتال نیب

 (.  P=911/1) مؤثر بود يادیسل تا حد ز يماریب وعیش زانیبر م بادداد سروت 

 و خــدمات ارائـه مـداوم، آمـوزش مـنمم، ايغربــالگري دوره شـودیمـ هیجهـت کنتـرل بیمــاري ســل توصـ :یریگجهیو نت بحث

کنترل گرد و غبار از طـر  مناسـا از جملـه مـال   يالزم برا داتیو اجرا گردد و تمه يزریبرنامه تريجدي طـور بـه ویـژه هـايمراقبـت
 .ردیگ امموارد انج نیا ریو نم یاهیپوشش گ شیافزا ،یپاش
 

 ، خشکسالی، گرد و غبار، اداره هواشناسی، زابلســلري بیما :یدیکل واژگان
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 اثر میزان خشکسالی و گردوغبار بر شیوع بیماری سلبررسی  

 مقدمه

مــزمن اســت  ــالیباکتر مــاريیب کیبیماري سل 

. سـل شـودیم جادیا یسل هايومیکوباکتریو در اثر ما

 شتریدر بافت ریـه )سـل ریـوي(، در ب ریعالوه بر تأث

هــــا را نیــــز مــــوارد، ســایرارـــــان ســومکیاز 

 ریــوي خــار  ســل آن بــه کــه دکنـدرـیـر مـی

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

)خار  از  ويیرریدرصد به شکل غ 18و  ويیشکل ر

 زیـر قیـاز طر ماريیب ـنی(. ا2) ابـدییمـ ( تظاهرهیر

بـه  ويیـافراد مبتالبه سل ر هیـلو و ر یقطرات تنفس

 مــاريیي ب(. بـروز بـاال3) شودیم منتقل گریافراد د

ـــل،  ــزار 111در  3/7س ـــال  ه ـــر در س در  1331نف

سل همچنان علت مـر   ماريیشده تا ب ثجهان باع

در  نفـر ونیـلیم 4/1با حدود  یو مهـم جهـان وستهیپ

 Directly Observed)اـرچـه طـرح ؛(4) سال باشد

Treatment  Short) DOTS سل  ماريیدر کنترل ب

مـوارد انـدك شکست  اما ؛و جهان موفق بود رانیدر ا

شکسـت  رایـز ؛اسـت تیـحائز اهم اریبس زیدرمان ن

بـه  تاست. مقاومـ یدرمان سل باعث مقاومت درمان

سـل محسـو   یبراي کنتـرل جهـان ديیدرمان، تهد

ــ ــرددیم ــ. اـ ــپد ـنی ــرینبزر  ـده،ی ـــ ت و  ینگرانـ

کشـــور  نیدر چنـــد یچــالش بهداشـت عمـــوم

و  ســتانینطقــه سسـل در م ماريی(. ب6 ،8) اســت

از  شیب 1336دارد و در سـال  ییبلوچستان بروز باال

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

 ران،یمطابق اعالم اداره سل و جذام وزارت بهداشت ا

ـلسـتان رتبـه اول  و بلوچسـتان و ستانیدو استان س

ــد.  ــور دارن ــل را در کش ــه س ــتال ب ــوغتیذیهاب و  س

 يمهـم بـرا لیـپرخطر، دو دل يهابا کشور يهمجوار

 .باشدیدو استان م نیا سل در يباال وعیش

 ۀسـل در همـ يمـاریب وعیبروز و ش زانیم رانیا در

کـه در منـاطق  يطـوره بـ ستین کسانینقاط کشور 

و بلوچسـتان، خراسـان،  سـتانیکشور مثـل س یۀحاش

کردسـتان و  ،یو غرب یشرق جانیآذربا الن،یـرـان، ـ

بـاالتر بـوده  وعیش يدارا یجنوب خوزستان و سواحل

. سـتا عیکمتـر شـا يمرکـز هـايدر استان یول ؛(3)

مورد در صد  3/17سل در کشور  انهیمتوسط بروز سال

سـل  يمـاریب انهیباشد. بروز سالیم تیهزار نفر جمع

نفر در صد هزار  8/73و بلوچستان،  ستانیدر استان س

ور بـروز در کشـ زانیم نیاست که باالتر تینفر جمع

 ستانی(. با توجه به هم مرز بودن استان س11باشد )یم

آلوده(  يو افیانستان )کشورها کستانو بلوچستان با پا

منطقـه،  نیـقبل بـه ا يهادر سال هاافیانو مهاجرت 

بروز در کشـور  زانیم نیاستان باالتر نیبروز سل در ا

 است.

قـرار دارد،  رانیـا یکه در جنو  شرق ستانیس دشت

و  یمیقـد يهااست که از آبرفت عیسبتاً وسن یـودال

و فــرارود و خــاد رود و  رمنــدیرودهــاي ه یکنــون

ــودال  نیـاز ا یشـده اسـت. ب شـ لینهبندان تشـک

آ  کـه عمـدتاً  اديیـهر سال توسط حجم ز ري،یکو

ــصــورت طیبه ــ و انی ــ لیس ــه م ــردد،یوارد منطق  ـ

ــورتهب ــ ص ــاال  در م ــآیت ــه ا دی ــک ــاال  از  نی ت

. دیـآیشمار مـه ب رانیا جنوبی هايال تا نیتربزر 

هامون  هاييو قطع ورود یدر اثر خشکسال زین یـاه

ــا ــو از  یصــورت دشــتبه اچــهیدر نی خشــک و ممل

 سـتانیدر منطقه س ی. خشکسالـرددمی روان هايشن

 نیـاادامـه دارد.  زیـکنـون نشروع و تـا 1377 از سال

 نیـا در هـایخشکسـال نیترسـابقهیاز بـ یکی دهیپد

بـا  اسیمنطقه بوده که از لحاظ شدت و مدت، قابل ق

 دیشـد یهاي ـذشته نبـوده اسـت. خشـکیخشکسال

درجـه  شیافـزا هـا،یهوا، پراکنش نامناسـ  بارنـدـ
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 سل یماریب وعیو گرد و غبار بر ش یخشکسال زانیاثر مبررسی 

 

و  یبارنـدـ تیوضـع ر،یتب  زانیحرارت، باال بودن م

و هجـوم  دیشـد يهـامنابع آ  اسـتان، وزد طوفان

فاجعـه  نیـابـر ابعـاد  زیـو ـرد و غبـار ن يبادماسه 

 (.11) بار افزوده است بتیمص

منطقه و کـل  د،یشدن مدت عدم بارد مف تریطوالن

مواجه ساخته است و  یآب کم دیاستان را با بحران شد

 ،ياتوسـعه يهـايزیراخـتالل در برنامـه جادیسب  ا

آفـات و  انیـو طی یکشاورزي و دام داتیکاهش تول

منـاطق  گریبه د نیمهاجرت ساکن ،یاهیـ يهايماریب

درمان مـردم شـده  وکشور و اثرات سوغ بر بهداشت 

ــدر م يا(. وقــوع نوســانات دوره12) اســت آ   زانی

 ،یمیاقل طیو شرا ییورودي به رودخانه هامون از سو

که در  دهیباعث ـرد کیدرولوژیو ه کیژئومورفولوژ

منطقـه از کشـور در معـر   نیـب ش اعظم سـال، ا

 یبر تمـام يانکاررقابلیغ ریکه تأث ردیوزد باد قرار ـ

آن  یاقتصــادي و اجتمــاع ،یکیژاکولــو يهاجنبــه

 یبحران یطیمحستیز طیشرا دهیـذاشته و باعث ـرد

در اکثر  ،یدر منطقه حاکم شود. از نظر شدت و فراوان

 يهـادر ماه یولـ ؛وزدیبـاد مـ سـتانیسال در س امیا

 نیدارد. ا يشتریب یشدت و فراوان ور،یخرداد تا شهر

انـد از هروزه شناخته شـد 121 يها که به نام بادهاباد

ــرمعروف ــتمیس نیت ــ يهاس ــرهین یوزش ــمال مک  یش

غر   ران،یا یشرق يهاو اثرات آن در ب ش باشندیم

و جنو  افیانستان و شمال پاکستان ـسـترده اسـت. 

با سرعت  یبادها که در جهت شمال تا شمال غرب نیا

اصل تضاد فشـار ح نوردد،یم سطح منطقه را در اد،یز

مسـتقر در جنـو   یمفشـار موسـکـانون کم نیهوا ب

 ايیخزر، آسـ ايیو پاکستان و مراکز پرفشار در رانیا

 ستانی(. منطقه س13) باشندیو شمال افیانستان م انهیم

 یاصـل يهـاسال از کانون امیروز در ا 166از  شیبا ب

و ـرد و غبار در کشور است. وزد بادهـاي  یآلودـ

 ،ـیـاهی اتیـآن بـر ح تیـعالوه بـر اهمروزه  121

ــه یانســان ،جــانوري از  یکــی یکیاکولــوژ يهاو جنب

در دشــت  یمــیاقل طیرا بــر شــرا راتیتــأث نیتــرمهم

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

اما  ؛اندقرار ـرفته یمورد بررس یم تلف يهادـاهیاز د

بـر بهداشـت از آن  یـرد و غبار ناش یآلودـ راتیتأث

انـد. بوده وجـهانسـان کمتـر مـورد ت یو سالمت طیمح

از بهداشـت  یم تلفـ يهاجنبـه ده،یپد نیا امدهايیپ

بـه  تـوانیقرار داده که م ریرا تحت تأث یجامعه انسان

 ،یسالمت روانـ وي،یر ،یچشم يهايماریاثر آن بر ب

 یو به خطر افتادن منـابع آ  بهداشـت یسوانح رانندـ

 (. 13) اشاره نمود ییشهري و روستا

بـه تعیـین الگـوي  یقیو همکاران در تحق طباطبایی

اطالعـات  سـتمیمکانی بیماري سـل بـا اسـتفاده از س

نشـان داد  جیاستان ـیالن پرداختند. نتـا جیرافیایی در

 3/25و  يویمبتال به سل ر مارانیدرصد از ب 1/71 که

بودنـد. بـا  يویمبتال به سل خار  ر مارانیدرصد از ب

سـل،  يماریب یو دهستان یشهرستان ياهنقشه میرست

 اهکلیساله در شهرستان سـ 7متوسط بروز  ترینبیش

(. پیرمرادي و همکـاران در مطالعـه 5) دیمشاهده ـرد

بـه بررسـی اکولـوژي ماالریـا در  1331خود در سال 

شهرستان بندرعباس با اسـتفاده از سیسـتم اطالعـات 

 GIS (Geospatial Information System) مکانی

در منطقـه  الریـاداشتند کـه شـیوع ما انیپرداختند و ب

 هـايمدل از استفاده با توانباشد و میداراي الگو می

 سیسـتم فـوق، الگـوي یاتیجز یافتن از پس ریاضی،

و  نهآدی(. 3) کرد بینیپیش را ماالریا انتقال خطر اعالم

عوامل خطر شکست درمـان سـل  یهمکاران به بررس

منطقـه  نیو بلوچستان پرداختند و ا ستانیس در استان

 (. 3) نمودند یمعرف رانیعنوان منطقه پرخطر ارا به
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 اثر میزان خشکسالی و گردوغبار بر شیوع بیماری سلبررسی  

باد  ریثأدر مورد ت ،یطیمح يهالفهؤم راتیثأت رغمیعل

نمود که باد یا اغتشاشـات هـوا یکـی از  انیتوان بیم

عناصر اقلیمی است که در شهرها و روستاهاي مناطق 

باعـث ایجـاد اخـتالالت  غبـار وخشک به دلیل ـرد 

هـاي چشـمی نظیـر سل و بیماري يماریتنفسی مثل ب

بـاد  نی(. همچن14) ددـری و غیره مییتراخم، کم سو

ها است از جمله ت م اي از بیماريقادر به انتقال پاره

هـا، اسـرورهاي م تلـك، کـزاز و شـاربن را بـه انگل

در  اند ورسـآسانی از نقطه آلوده به نقطـه سـالم مـی

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

بر بدن  یطیمح يهالفهؤاز م گرید یکیعنوان ه ـرما ب

توان ـفت انسان در هـر یلذا م ؛ـذاردیم ریثأسان تنا

شرایطی متأثر از درجه حرارت محیط اطراف خویش 

است. حرارت زیاد موج  ضـایعات متابولیـک و در 

را حـرارت تولیـد زی ؛ـرددمواردي خشکی تنفس می

ساز داخلی است باید وشده در بدن که نتیجه سوخت

حرارتی با  لنحوي از بدن خار  شود. چنانچه تباده ب

مشکالتی مواجه شود، موجود زنده دچار ضعك شده 

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

بـا  ریاخ يهاسل در سال يماریبروز ب دهیپد تیاهم 

 یعیوس يهادر ب ش ییو هواآ   هايامدیپتوجه به 

مهـم  يهـااز بحران یکـیعنـوان بـه  رانیـاز کشور ا

 نیـمش ص اسـت. ا کامالً یو بهداشت یطیمحستیز

ــ ــه بررس ــهوهش ب ــأث یپ ــرا ریت ــوژ طیش و  یکیاکول

 .رداختسل در منطقه پ يماریب وعیبر ش یخشکسال

 

 روش بررسی

بـود کـه  یلیتحل –یفیتوص ياپهوهش حاضر، مطالعه

 خردادمـاه سـاله 11 یدر بازه زمـان یبه صورت مقطع

نفــر از افــراد مبــتال بــه  62 يبــر رو 1334تــا  1354

 یدوره زمـان نیـا یمعالجه شده که طـ ایسل  يماریب

 یشده بودند و به صورت تصـادف يماریب نیمبتال به ا

افـراد از  نیـا بـه یانت ا  شدند، انجام شد. دسترسـ

دانشــگاه علــوم  یبهداشــت و یمرکــز درمــان 7 قیــطر

 یهواشناس يهاشد. داده سریشهرستان زابل م یپزشک

 یهواشناســ يهاســتگاهیاز ا یســاله مــورد بررســ 11

 محقـق. پرسشـنامه دیـشهرستان زابـل اسـت را  ـرد

شـد  طراحـی مرتبط مطالعات از استفاده با که ساخته

ــاو5، 3، 16، 17) ــؤال 34 ي( ح ــود س ــه ب ــب ب . پاس

 ری( و خازیامت 1) بله به صورت یاالت مورد بررسؤس

 زانیـاالت در خصوص مؤشد. س یازدهیامت (ازیامت 1)

 مـاریخلط در ـلو، سـابقه ب دیسرفه، تول زانیاشتها، م

 يبـرا آموزد بود افتیدر ریثأمسلول در خانواده و ت

 دیسـاتتـن از ا 4پرسشـنامه، از نظـرات  یـیروا دییأت

 یشـکدانشگاه علـوم پز طیمجر  رشته بهداشت مح

زابل و کرمان بهره ـرفتـه شـد. ارتبـاط هـر کـدام از 

ــایمتی ــوق يره ــا هــر ف ــذکر ب ــال ــهؤاز م کی  هــايلف

 دهیسـنج یبارنـدـ زانیـباد، دما، م لیاز قب یهواشناس

 يآمار يهاآزمونها از براي تجزیه و تحلیل دادهشد. 

ها در دادهاستفاده شد.  نویو رـرس رسونیپ یهمبستگ

سـطح وارد شـد.  22نسـ ه  SPSS يافزار آمـارنرم

 نظر ـرفته شد. در 18/1 يداریمعن

 

 هایافته

دادنـد  لیدرصد افراد مورد مطالعه را زنان تشک 5/84

درصـد مجـرد  2/16هـل و أدرصد مت 73 انیم نیاز ا

 يمـاریبـه ب 1334درصد در سال  37 نیبودند. همچن

 ب،یتـار نیـها قبـل از ادرصد آن 62سل مبتال شده و 

در رده  مـارانیدرصـد از ب 5/46داشـتند.  سل يماریب

 (.1 سال به باال قرار داشتند )جدول 81 یسن
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 0  1931بهار / 1   / شماره  چهارم  سال  –اهی سالمت محور  ژپوهشفصلنامه علمی 
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 سل یماریب وعیو گرد و غبار بر ش یخشکسال زانیاثر مبررسی 

 

 های دموگرافیک نظرات افراد مورد مطالعه نسبت به بیماری سلتوزیع فراوانی ویژگی :1جدول 

 آماره توصیفی

 های دموگرافیکویژگی

 درصد(تعداد ) 

 (2/40)22 مرد تیجنس

 (2/04)94 زن

 (2/4)9 قهمطل هلأت

 (13)43 هلأمت

 (2/11)13 مجرد

 (1/2)0 سال 23 از کمتر یسن گروه

 (1/11)11 سال 23-90

 (4/21)11 سال 91-03

 (2/41)23 باال به سال 03

 (3/12)2 کارمند          شغل

 (9/11)1 ساده کارگر

 (9/11)1 کاریب

 (2/9)2 آزاد

 (2/9)2 راننده

 (9/11)1 بازنشسته

 (0/1)4 دانشجو ای محصل

 (2/24)10 دارخانه

 (1/3) 1 کشاورز

 (4/1) 4 سایر

 (133)12 جمع کل

 

درصـد  7/55در ابتال به سل،  وهوارآ یتأث یدر بررس

 زانیــرد و غبار م يدارا يافراد اظهار داشتند که هوا

 ان،ی. از تعداد کل پاس گوکندیم شتریابتال به سل را ب

سل پاسـب  يماریبر ب خشکسالی ریتأثبه  درصد 3/31

نمودند کـه در انیب زیدرصد آنان ن 7/67مثبت دادند. 

 دیشـد یتنگـو غبـار دچـار نفس دزمان طوفان ــر 

درصـد افـراد  3/53 ان،یپاسـ گو نی. در بـشـوندیم

 یبهداشـت يمرتبط با سـل را از واحـدها يهاآموزد

  نیا امیصدا و س قیدرصد از طر 2/3و  نموده افتیدر

 (.2 جدول) بودند نموده افتدری را هاآموزد
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 اثر میزان خشکسالی و گردوغبار بر شیوع بیماری سلبررسی  

 آن بر محیطی طیشرا ریثأسل و ت یماریب به نسبت انیپاسخگو نظرات یفراوان عیتوز :2 جدول

 درصد(تعداد )  ت مورد بررسیسؤاال

 (1/91)29 مبتال به بیماری سل وضعیت بیماری در افراد

 (3/12)93 هدرگذشته به بیماری سل مبتال بود

 (2/4)9 ثیرأبدون ت و هوا در ابتال به سل ثیر آبأت

 شتریبهوای دارای گردوغبار میزان ابتال به سل را 

 کندیم

00(1/22) 

 (1/1)1 کند.هوای گرم میزان ابتال به سل را بیشتر می

 (3/4)9 .کندهوای خشک میزان ابتال به سل را بیشتر می

 (2/9)2 ریتأثبدون  به سل خشکسالی در ابتال  ریتأث

 (9/33)01 بلی

(0/1)4 خیر  

 طوفان و گردوغبار در وضعیت تنفس ریتأث

 

 (1/1)1 ریتأثبدون 

 (10/11)42 گیرمتنگی مینفس

 (10/93)13 گیرمتنگی شدید مینفس

 (3/12)2 ریتأثبدون  وضعیت تنفس در هوای مرطوب 

 (13)43 شودتر مینفس کشیدن برایم راحت

 (1/2)0 شودتر مینفس کشیدن برایم مشکل

 ها طریقه دریافت این آموزش 

 

 (2/4)9 بدون آموزش

 (3/29)02 واحدهای بهداشتی

 (2/9)2 صداوسیما

 (1/1)1 پزشک معالج خانواده

 (0/1)4 سایر موارد

 (133)12 جمع کل

 

 

سل در شهرستان زابل  يماریب وعیش زانیم نیشتریب

 نینفر بود. از ا 478با تعداد  1358به سال مربوط 

سل رو به کاهش ـذاشت و  مارانیسال به بعد آمار ب

را  یبارندـ نیانگیم نیترشیبکه  1333در سال 

نفر  123که برابر  دیخود رس زانیم نیداشت، به کمتر

با توجه به  ریاخ يهاراستا در سال نیبود. در هم

جهت  کننده دولت يریشگیو پ ياقدامات جد

 زانیم هايداده یسل، با بررس يماریاز ب يریجلوـ

که شدت  شدمشاهده  يماریسرعت باد و پراکنش ب

آن به  نیانگیداشت و م شیافزا 1331باد در سال 

سال  نیبود که در ا دهیبر ساعت رس لومتریک 4/32

شد  دهید زیمبتال به سل ن مارانیب زانیدر م شیافزا

 (.3 )جدول
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 سل یماریب وعیو گرد و غبار بر ش یخشکسال زانیاثر مبررسی 

 

 1331-1331 یهانظر طی سالهای هواشناسی موردبیماران مبتال به سل و وضعیت شاخص تعداد :3 جدول

 

بـه سـل در  انیمبتال نبی در که داد نشان هاداده جینتا

از  شـتریزن ب انیـآمـار مبتال 1334 تیـلیا 1354دهه 

نشـان  یشناسـمیاقل هايداده یبررس مرد بود. انیمبتال

سرعت وزد بـاد  1334 تیلیا 1354داد که در دهه 

 يدهه تعداد روزها نیداشته است. در ا يروند صعود

 شیداشته و سرعت بـاد هـم افـزا شیافزا زین یطوفان

 شیمدت، افزا نیدر ا یول ؛نموده بود دایپ يریچشمگ

 منطقه مشاهده نشد. یدر بارندـ یقابل توجه

 
 1331 -1331های طی سال بررسی ارتباط بین مبتالیان به بیماری سل و میانگین حداکثر سرعت باد و بارندگی :1جدول 

 P-Value ضریب ومد ریمتغ گیریمقیاس اندازه متغیر اول

 314/3 -114/3* مبتالیان به بیماری سل نسبی حداکثر سرعت باد

 34/3 -123/3* مبتالیان به بیماری سل نسبی میزان بارندگی

       

 18/1در سطح  يداریمعن*    

 

و تعـداد  یبارنـدـ زانیم نیب يداریو معن یرابطه منف

عنا که با م نیدست آمد به اه سل ب يماریبه ب انیمبتال

بـه  انیـدر منطقـه تعـداد مبتال یبارندـ زانیم شیافزا

 نمود.  دایپ داريیسل کاهش معن يماریب

 یبارندـ انهیسال نیانگیسل و م يماریبه ب انیمبتال نیب

وجـود داشـت  یمورد مطالعه همبسـتگ هايسال یط

(P≤0/014رابطه منف .)حـداکثر  نیبـ يداریو معنـ ی

دسـت ه سل بـ يماریبه ب انیسرعت باد و تعداد مبتال

 زانیـسـرعت بـاد و م شیمعنا که بـا افـزا نیآمد به ا

 .افتیسل کاهش  يماریب هب تعداد افراد مبتال یبارندـ

 

 تعداد مردان مبتال به سال

 سل 

تعداد زنان مبتال به 

 سل

 تعداد کل

 مبتالیان به سل

میانگین حداکثر سرعت وزش 

 کیلومتر بر ساعت() باد

بارش  سالیانهمیانگین 

 متر(باران )میلی

1924 113 221 933 2/11  93/11  

1920 113 231 410 4/10  33/49  

1921 140 224 913 13 13/10  

1921 191 229 904 3/10  23/13  

1922 31 119 203 1/29  33/43  

1923 30 129 212 0/20  03/94  

1933 132 141 200 4/32  33/93  

1931 31 144 241 21 13/23  

1932 29 124 231 3/21  93/01  

1939 13 13 123 1/29  31/01  

1934 11 11 192 4/29  03/01  
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 اثر میزان خشکسالی و گردوغبار بر شیوع بیماری سلبررسی  

 1331- 1331های بررسی تأثیر میزان بارندگی و سرعت باد بر شیوع بیماری سل طی سال :5جدول 

 R خطای استاندارد  ضریب تعیین رگرسیون ضریب تعیین

 یانگینم

 

 میزان بارندگی 112232/132 924/3 924/3 123/3 

 سرعت باد 02499/31 400/3 033/3 111/3 

 

قـرار دارد  1تـا  1 محدوده( در Rرـرسیون )  یضرا

. با توجه باشدیم يو قو كیضع ریثأکه نشان دهنده ت

و سـرعت  621/1 ،یبارنـدـ زانی، م8جدول  جیبه نتا

 نیـداشتند بـه ا ریثأسل ت يماریب وعیبر ش 711/1باد، 

درصد و سرعت باد بـه  62 زانیبه م یمعنا که بارندـ

 اثر داشتند. يماریب نیا وعیش بردرصد  71 زانیم

 

 یرگیجهیبحث و نت

منتقلــه از  يهـايماریمعینی از قبیل ب يهايماریدر ب

ماالریـا(، محـیط جـزغ  يمـاریطریـق ناقـل )ماننـد ب

انتقال بیمـاري اسـت. در  کنندهنییمهمی از عوامل تع

 ر،یـرواـیغ يهـايمـاریخصوص به ب هايماریدیگر ب

محیط ضـعیك و یـا در کـل وجـود نــدارد. در  ریتأث

 دزیـواـیردار از قبیل ا يهايماریدر برخـی ب کهیحال

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

به  سرعت وزد باد، تعداد افراد مبتال شیافزا رغمیعل

بـارد  نیانگیـم شینموده و بـا افـزا دایسل کاهش پ

کنـون در تعداد کاهش نشان داده است. تـا نیساالنه ا

اسـت.  دهیـمرتبط انجام نگرد یهشوخصوص په نیا

 شیبا توجـه افـزا مارانیکاهش تعداد ب لیاز دال یکی

 رانهیشــگیو پ ياســرعت بــاد را اقــدامات مقابلــه

منطقه دانسـت. بـا در  يماریب نیمبارزه با ا يهاارـان

انجـام  ازمنـدیمطلـ  ن نیـوجود جهت اثبـات ا نیا

 باشد. یم يشتریمطالعات ب

 نیب يداریو معن یپهوهش نشان داد رابطه منف جینتا

ه سـل بـ يمـاریبـه ب انیو تعداد مبتال یبارندـ زانیم

در  یبارندـ زانیم شیمعنا که با افزا نیدست آمد به ا

 داريیسل کاهش معن يرمایبه ب انیمنطقه تعداد مبتال

 یبارنـدـ زانیـنمود و بر عکس آن بـا کـاهش م دایپ

بـود، در  میخـواه يمـاریب نیـا وعیشـ شیشاهد افزا

نمود که بیمـاري  انیبو همکاران  رانوندیراستا ب نیهم

طور تصادفــی در بــین منــاطق جیرافیــایی سل به

ـــدا  ـــشار پی ــردانت ـــتنک ـــاطق  ،ه اس ـــه در من بلک

 و ايشرایط اقلیمی مرطـو  و مدیترانـه جیرافیایی با

 بـروز میـزان کوهسـتانی ـیـاهی پوشـش بـا منـاطق

نـسبت بـه سایر مناطق کمتر بوده اسـت کـه  ـاريبیم

این اختالف از لحاظ آمـاري معنــادار بـود و میـزان 

 فرا خشکبـروز بیمـاري سـل در منـاطق خـشک و 

ق بــا با تابش آفتا  شدیدتر، بیـشتر از سـایر منــاط

(. 17باشـد )یشـرایط اقلیمـی مرطـو  و معتـدل مـ

که ارتباط معناداري  ادنشان د و همکاران Kohمطالعه 

بین طـول روزهـاي آفتـابی و شدت تـابش آفتـا  و 

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

سل  يماریب وعیش زانیـفت که م توانیمطال  فوق م

 باشـدیمناطق خشک م در شهرستان زابل که در زمره

مــورد اشــاره،  نیماننــد منــاطق مــورد مطالعــه محققــ

توانـد یو نبود رطوبـت مـ یداشته و خشک یهم وان

 سل داشته باشد.  يماریب وعیدر ش يادیز ریثأت

 یاز آن بود کـه بارنـدـ یپهوهش حاضر حاک جینتا

 71 زانیـدرصد و سرعت وزد باد بـه م 62 زانیبه م

داشته باشند. با  ریثأت توانندیم يماریب وعیدرصد در ش

 یدر مطالعات مرتبط تاکنون بـه بررسـ نکهیتوجه به ا
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سـل  يمـاریبـر ب یسرعت باد و بارندـ میمستق ریثأت

 قـاتیتحق نـهیزم نیـا رد سـتیبایلذا م ؛اشاره نشده

موضوع و روشن شـدن آثـار  دیأیجهت ت تريـسترده

سـل  يمـاریب وعیبـر شـ یطـیاز عوامـل مح کیـهر 

 نیـا یفراوانـ لیـاز دال یکـی توانی. مردیپذصورت 

خشک آن دانست. این  میمنطقه، اقل نیرا در ا يماریب

است  شده انیدر حالی است که در اکثر منابع علمی ب

و مـدت  ادیـکه تابش مستقیم نور آفتا  بـا شـدت ز

باعــــث از بــــین رفـــتن مایکوبـــاکتریوم  یطـــوالن

و  Moonanراسـتا  نیـدر ا شـودیتوبوکلــوزیس مـ

 انیــب و همکــاران Zaragoza Bastida همکــاران و

نمودند که بیماري سل بر اسـاس الگوهــاي مکــانی 

 رتـأثی دهنـده نشـان توانـدمی و یابدخاص انتشار می

سل باشد. بــه نظــر  يماریبر بـروز ب یطیمح عوامل

به علت وجود ـرد و غبار بیشتر  ایـن تفاوت رسدیم

 عنـوان ناطق معتدل، بهدر مناطق خشک، نسبت بـه م

اي محیطـی بـر هآالینده ریتأث نیو همچن انتقالی عامل

مستعد شـدن شـرایط  منجر بهکه باشد سیستم تنفسی 

 اسـت هـاسـل در ریـه هبراي فعال شـدن تـوده اولیـ

(14،15.) 

بروز بیماري سل در شهرستان زابل ارتباط تنگاتنگی  

 و سـرعت بـاد یبارنـدـ زانیـکه م یطیبا شرایط مح

 ههیـوه منطقـه و بـ سـتمیاکوس نیبودند، دارد. همچنـ

از وزد  یوجود ـرد و غبار ناش رینظ یطیمح طیشرا

 يهایخشکسال ،يو هجوم ماسه باد دیشد هايطوفان

سـل  يماریب زو شدت تابش آفتا  موج  برو یاپیپ

 است. دهیدر شهرستان زابل ـرد

 

 پیشنهادها

ـــرل بیمـــاري ســـل توصــ ــ هیجهـــت کنت  شــودیم

ـــالگري دورهغ ــنظم، ايرب ــوزد م ــداوم، آم ــه م  ارائ

 تـريجدي طـور ه بـهویـه هـايمراقبـت و خـدمات

کنترل  يالزم برا داتیو اجرا ـردد و تمه يزریبرنامه

 ،یـرد و غبار از طـرق مناسـ  از جملـه مـالش پاشـ

 .ردیـ مموارد انجا نیا ریو نظ یاهیپوشش ـ شیافزا

 

 سپاسگزاری

 یمهندســ قـاتیمرکـز تحق نظـر ریـحاضـر ز قیـتحق

کرمـان و بـا  یدانشگاه علـوم پزشـک طیبهداشت مح

دانشـگاه  نیـا نـاوريو ف قـاتیمعاونت تحق تیحما

 يسراسگزار اندرکاراندستاز  لهیوس نیانجام شد. بد

 .دینمایم

 

 منافع تعارض

 وجود نداشت. یتعار  منافع سندـانینو نیب
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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. 
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