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برآوردخساراتناشیازپديدۀريزگردهابرسالمتافراددرايران 
(مطالعۀموردي:استانهايخوزستان،کرمانشاهوکردستان)

داود دانشجعفري ،1حمید آماده ،2شادیه خونسیاوشان*3
 .1استاديار دانشکدۀ اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبايي،

daneshjafari@yahoo.com

 .2استاديار دانشکدۀ اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبايي،

amadeh@gmail.com

 .3کارشناسي ارشد دانشکدۀ اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبايي

تاريخ پذيرش مقاله94/6/28 :

تاريخ وصول مقاله93/8/4:

چكیده 

پدیدۀ گرد و غبار داراي آثار سوئی در سالمت افراد همانند مرگ و میر ،بیماريهایی نظیر برونشیت مزمن ،آسم و عفونتهاي تنفسیی
خفیف در کودکان است .هدف مطالعۀ حاضر برآورد تعداد موارد مرگ و میر زودرس ،عوارض بیماري و هزینههاي اقتصیادي ایین آثیار
ناشی از ذرات معلق  𝑃𝑀10در استانهاي خوزستان ،کرمانشاه و کردستان در سال  1389بوده که با استفاده از روشهیاي واکینش دز،
ارزش آماري زندگی و هزینۀ بیماري محاسبه شده اسیت .نتیایج نشیاندهنیدۀ  752 ،2783و  370میورد میرگ و مییر بیه ترتییب در
استانهاي خوزستان ،کرمانشاه و کردستان اسیت و  12361میورد پیذیرش بیمارسیتان 244157 ،ویزییت اورژانیس 44534793 ،روز
فعالیت محدودشده 446008 ،عفونت تنفسی خفیف در کودکان 59751598 ،حمالت آسم و  63047برونشیت میزمن در اسیتانهیاي
منتخب بوده است .کل هزینۀ مرگ و میر مرتبط با آلودگی ذرات  PM10با استفاده از روش ارزش آماري زندگی در استانهاي منتخب
به ترتیب  947520000 ،3506580000و  466200000دالر و با استفاده از روش دیه به ترتییب  20715 ،100000و  10332میلییون
تومان برآورد شده است .هزینههاي مستقیم پزشکی بیماريهاي آسم ،برونشیت مزمن و عفونتهیاي تنفسیی خفییف در کودکیان در
استانهاي منتخب به ترتیب  37 ،35645و  266میلیارد تومان و متوسط هزینۀ فرصت هر بیمار  85775تومان محاسبه شده است.
كلیدواژه


آلودگی هوا ،آثار سالمتی ،ارزش آماری زندگی ،تابع واکنش دز ،هزینۀ بیماری.

آامدگی آب و همت ،حمنیت مظیطلیست تل لنهدگی تنسهن

 .1سرآغاز
ههه تکنههم مقماههۀ مظههیطلیسههت تل جملهه ومههد تههرین

ب صما

دلمشغمایهنا تقتصنددتنن ب شمنا مهیآیهد ،لیهرت ههدف

تفرتد و تفزتیش تمید ب لندگی جلم میکند .هر سهنا بشهر

نهنیی ول تقتصند تأمین بنالترین سهطح کیفهی مصهرف دا

بن دست خمد میلیم هن تن تل آامد کنند ترین و سمیتهرین

قهنل منهنب مظهدود و صهرف جهمیی دا تیهن منهنب تسهت.

مههمتد ات وتاد مظههیطلیسههت مههیکنههد .تیههن مههمتد پههس تل

دسترسی ب مظیطلیست سنا و پنک ب منزاۀ تفزتیش تهمت
تقتصندا جنم

کنهش تبتال ب بیمنااهن و کنهش نهنتمتنی ههنا

تنهنشت شد و گنهی تنتشنا ب صما

بنات هنا تسیدا بهر

تست و تقریهنً منشأ تمن تقال مصرفی بشر

سر مرد و مظیطلیست فرو مهیایزنهد و دیگهر مرلههنا

مننب طهی ی کرۀ لمین تست ،تل تیناو حفظ مظهیطلیسهت

سینسی و جغرتفینیی مفههم خهمد ات تل دسهت مهیدهنهد.

مهننا توایۀ تدتو تماید و دا نتیج مصرف ب شمنا میآیهد

کمترین ومتاض تیهن ههمتا آاهمد پیهدتیش آاهرژاههن و

و تل سما دیگر متمسط طهمل ومهر ههر تنسهن کهنمالً بهن

نناسنییهنا تنفسی ،قلهی و سرطن تست.

مظیطی ک دا آ لندگی میکند پیمستگی دتاد .بهن کهنهش
* نمیسند مسئمل :تلفن:

Email: shadisyavashan@yahoo.com
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ی ی تل آامدگیهنا همت ک دا سنلهنا تخیر گهنهی دا

ژنتی ی دا سنختنا  DNAویرودهن و تیجند ویهرودههنا

مننطق غرب و جنمبغربی و ب تنلگی دا مرکز تیرت شنهد

نمپدید ین بنلپدید دا قسمتهنا تظتهننی دسهتگن تنفسهی

آ بمد تی  ،پدیدۀ گرد و غهنا تست .تین پدیهد که دا تثهر

می شمد و دا نتیج خطر تبتال ب سرطن هنا تنفسی ات نیهز

آب و همتیی ب دایل کنهش بناندگی و خش سنای

اوا تفههرتدا که دا

تغییرت

دا پههی دتاد .همچنههین ،دا بلندمههد

بیمهناا تنسهدتد

دا مننطق صظرتیی تکرر کشهماهن منننهد وهرتق ،وربسهتن ،

م رض تین پدید قرتا دتاند به صهما

تیرت  ،پنکستن و  ...دا فصهمل گهر سهنل اد مهیدههد و

مزمن مجناا تنفسی و چسهندگی ای ظنهر میشمد .بهرول

میتمت تل آ ب منزاۀ یک فرتیند طهی ی جغرتفینیی نن بهرد،

وفمنتهنا تنفسی و تیجهند حمهال

دا چند سنل تخیر دا تثر گسترش بینبن ههن و ف نایهتههنا

مهتال ب آس ین برونشهیت تل جمله وهمتاض کمتهن مهد

تنسننی سهب خشکشد تنالبهن و داینچ هن و جنب جنیی

پدیدۀ گرد و غهنا بهر سهالمت تفهرتد تسهت .تثهر ذات

تمدۀ وظیمی تل خنک دتن ایهز دا کشهما وهرتق ،سهمای و

تنسن تسنسنً ب ولت سمیبمد ذتتی ذا یهن تهدتخل ذات

وربسهتن و به صهما

جهههۀ وظیمهی تل گهرد و غههنا و

آامدگی شدید همت دا مننطق گسترد تا تل تیرت شد تست.
آثنا پدیدۀ گرد و غهنا مم هن تسهت تهن فنصهلۀ 4000
کیلممترا تل منه تصلی تدتو دتشت بنشد و سهب برول آثنا
ننمطلمب لیستی و برول خسهنات

فهرتوت دا لمینه ههنا

تنفسهی دا بیمهنات

بن م ننیس هنا تنفسی بد تست .ذات

دا

ایزتر گرد و غههنا

آثنا بناقمۀ مهمی دا سالمت تنسهن دتانهد ،به طهماا که
بسیناا تل ممتد سرطن لت دا تین ذات

ایز ینفت شهد تنهد

ک سهب تیجند تس ناینگ ین فیهرول مهیشهمند و بیشهتر دا
تفرتدا ک دچنا حسنسیتهنا ات ههنا تنفسهی یهن همهن

کشنوالا ،صن تی ،حمل و نقل و سیسهت ههنا مخهنبرتتی

بیمناا آس هستند تأثیر میگذتاند ،دا تیهن تفهرتد حهنالتی

شمد .همچنین ،سهب مسدود کرد قنهن ههن و کننهنلههنا

نظیر تنگینفس ،سرف  ،خسخس سهین مشهنهد مهیشهمد

آبیناا ،آامد کرد آبهنا سهطظی ،گسهترش بینبهن ههن و

(فخیمی و هم نات .)1390 ،

نمتحی خشک ،تصندف و برخماد وسهنیل نقلیه و تلفهن
جننی مرتهط بن آ  ،تل کنا تنهدتختن سیسهت ههنا اتیننه تا
میشمد (لاقی.)1390 ،
ذات

بن تمج ب پینمدهن و آثنا سمء گرد و غههنا دا سهالمتی
تنسن و تظمیل هزین هنا سنگین بر دواتهن و جنم ه دا
تین لمین  ،تهمیت و اروا

گرد و غهناا ک تب ند بسهینا ایهزا دا حهد 10

برآواد خسنات

شننسنیی تین پدید و نینل به

ننشی تل تین پدید بر سالمتی ات ب منظما

می رو دتانهد ،وتاد بخهشههنا تنتههنیی دسهتگن تنفسهی

تیجند بینشی وسی تر نسهت ب پینمدهنا تمفن هنا گهرد و

میشمند و پس تل وتادشد ب جرین خم ب تاگهن ههنا

غهنا تفزتیش دتد تست .مطنا هۀ حناهر بهن ههدف بهرآواد

مختلف بد آسیب میاسننند و ممجب بیمنااهنا قلهی و

ت دتد مرگ و میرهنا لوداد و ومتاض بیمناا و برآواد

تنفسی مختلفی مننند فیهرولیس ایما ،سرطن ایه  ،بهرول

هزین هنا تقتصندا تین آثنا منتسب ب آامدگی ذات

م لق

حسنسیت و برونشیت ،آسه  ،نیممهمنی و آمفیهز  ،تاتههنب

همتا تستن هنا خملستن  ،کرمننشن و کردسهتن دا سهنل

ایما و کنهش م ننیسه دفهنوی بهد  ،تیجهند سهرف ههنا

 1389تنجن شد و  PM10نیز ب منزاۀ شنخص آامدگی ههمت

طمالنی دا کمدکن و تشدید حمال
و غهنا ومتاض بلندمد
وههمتاض بلندمههد

و کمتن مد

تنفسی میشمند .گرد
ات ممجب میشهمد.

تیههن پدیههد بههر سههالمتی ،ننشههی تل

جنیگزین شد دتئمی ذات

م لق و آامد ب ویرودههن دا

قسمت تظتننی دستگن تنفسی تست ک سهب پدیدۀ جهشی

ب کنا افت تست.
کههری لتدگههن و هم ههنات ( )2008دا مطنا ههن شههن
هزین هنا خسنا

سالمتی آثنا تنمتع آالیند هن؛ دا تکسهید

گمگرد ،دا تکسهید نیتهروژ  ،ذات

م لهق و ممنهم تکسهید

کربن ات بن تستفند تل تمتب غلظهت پنسهخ بهرتا تههرت دا

برآورد خسارات ناشی از پدیدة ریزگردها بر سالمت افراد در ...
داود دانشجعفري و همکاران

 2002ت یین کرد تند .دا تین مطنا

کل هزین هنا مسهتقی
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حدود  62540میلیم دالا تمری هن بهمد که  1/03داصهد

پزش ی تل ت دتد کنفی بیمناستن هنا ومممی تنتخنبشهد ،
 3258255,48دالا تمری ن و کنهش تحتمهنای مهرگ و میهر
1

لوداد تل طریههق اوش تالش آمههناا لنههدگی ()VOSL

تماید ننخناص تست.
بننههک جهههننی دا گزتاشههی دا سههنل  2005خسههنات
سهالمتی ننشهی تل آاههمدگی ههمت دا تثهر ذات

م لههق ات دا

 232538684,38دالا تخمهههههین لد شهههههد و تل اوش

شهرهنا بزاگ تیرت برتا سنل  2002براسی کرد تست .دا

تالشگذتاا مشروط 2برتا تمنیل به پردتخهت تجتمهنوی

تین گزتاش ومدتنً آثنا ذات

 PM2/5و  PM10اوا سهالمتی

جلمگیرا تل  10والئ مختلف بیمناا تستفند شد تسهت.

بن تستفند تل تمتب دل وتکهنش دا نظهر گرفته شهد و بهرتا

دا نهنیت کل هزینۀ خسنا

سالمتی آامدگی همتا تههرت

 663776276دالا تمری ن تخمین لد شد تست.
کمت و بم ( )2003دا مقناۀ خمد بهن تسهتفند تل اوی هرد
تمتب دل وتکنش آثنا مرگ و میر و ومتاض بیمهناا آاهمدگی
همت دا سنگنپما ات دا سنل  1999تخمین لد تند ک کل ت دتد
ممتاد مرگ و میر  519مماد ک  4/2داصد کل ممتاد مرگ و
میر تست ،تخمین لد شد تست .بهرتا بهرآواد تالش پهمای
مرگ لوداد ننشی تل  PM10تل اوش تالش آمناا لنهدگی
 1773میلیم دالا ب دست آمد تست .هزینۀ ومتاض بیمناا
نیز بن تستفند تل اوش تنتقنل مننف  3و بر تسند تالش وتحهد

برآواد ت دتد مرگ و میر ین ممتاد بیمناا مهرتهط بهن ذات تل
4

یک شنخص بن ونمت ( DALYsسنلههنا لنهدگی نهنتمتنی
ت دیلشهد ) تسهتفند و کهل ت هدتد  DALYsتلدسهتافته
(ترکیب مرگ و میر و آثنا بیمناا) حدود  191000مماد دا
سنل  2002تخمین لد شد تسهت .بنهنبرتین ،هزینهۀ سهنالنۀ
 DALYsتلدستافتۀ ننشی تل آامدگی همت دا مظهدودۀ 330
میلیم تهن  2میلیهناد دالا تسهت .کهل هزینهۀ سهنالنۀ دامهن
پزش ی تل طریق اوی رد هزینۀ بیمناا  6821500دالا و کل
هزینۀ سنالنۀ لمن تلدستافت برتا بیمناا نیهز 19416100
دالا برآواد شد تست.
دشههنگ و شههی یم ( )2002دا مطنا ههۀ خههمد تثههر ذات

تقتصندا تخمینلد شد دا تمری هن تل سهما او و هم هنات

 PM10ات دا سالمتی بهن تسهتفند تل تهنب غلظهت پنسهخ دا

( 1889 ،)1995میلیم دالا مظنسه و کهل هزینهۀ خسهنات

شهرهنا داتنا اود مروتاید دا سنل  2006براسی و بهرتا

 3662میلیم دالا تخمین لد شد تست.

پمایکرد تیهن آثهنا تل اوشههنا تالشگهذتاا مشهروط

هنههگ چههن و کههن ( )2004آثههنا بهدتشههتی مههرتهط بههن
آاههمدگی ذات

 PM10شههنمل مههرگ و میههر (بلندمههد ) و

( ،)CVاوی ههرد سههرمنیۀ تنسههننی ت ههدیلشههد  )AHC( 5و
اوش هزینۀ بیمناا ( 6)COIتستفند کرد تند .کل خسهنا

وهمتاض (برونشهیت مهزمن ،بسهتراشهد دا بیمناسههتن ،

تقتصندا وتاد بر سالمتی تل آامدگی  PM10دا سهنل 2006

آسه و  )...ات دا

بن تستفند تل اوش تالشگذتاا مشروط و هزینۀ بیمهناا،

شننگهنا چین دا سنل  2001بن تستفند تل تنب دل وتکنش

 22383میلیناد یمت م ندل  1/04داصد کل تماید ننخناص

تپیدمیمامژیک و ارتیب ب دستآمد تل

دتخلی تیهن شههرهن بهمد تسهت .همچنهین ،بهن تسهتفند تل

تنجههن شههد دا چههین مظنسههه کههرد تنههد .هزینههۀ

اوشهنا سرمنیۀ تنسهننی ت هدیل شهد و هزینهۀ بیمهناا،

تقتصندا مرگ و میر لوداد بر تسند اوش تالش آمناا

 11730میلیناد یمت م ندل  0/54داصد کل تماید ننخناص

ویزیت سرپنیی ،برونشیت حند ،حمهال
بر تسند مطنا ن
مطنا هن

لنههدگی  518/63میلیههم دالا تخمههین لد شههد تسههت.
همچنین ،برتا مظنسهۀ هزینۀ پذیرش بیمناستن و ویزیهت
سرپنیی تل اوی رد هزینۀ بیمناا تستفند شهد تسهت .کهل
هزین هنا تقتصندا آثنا سالمتی ننشی تل آامدگی ذات

همت

دتخلی بمد تست.
بننک جهننی دا سنل  2007بن تستفند تل تمتبه غلظهت
پنسخ ب مظنسهۀ ت هدتد مهمتاد مهرگ و میهر تمهن ولهل و
ومتاض بیمناا تل قهیهل ت هدتد پهذیرش بیمناسهتن بهرتا
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بیمنااهنا قلهی -وروقی و تنفسی و برونشهیت مهزمن دا

لندگی برتا هزینۀ مرگ و میهر و تل اوش تنتقهنل منهنف و

مننطق شهرا چهین دا سهنل  2003پردتخته تسهت .بهرتا

ارتیب و تالشهنا وتحد تقتصندا بیمهناا بهرتا ت یهین

مظنسهۀ هزینۀ پمای آامدگی همت تل اوی رد سرمنیۀ تنسهننی

هزینۀ ومتاض بیمناا تستفند شد تست.

ت دیلشد و تمنیل ب پردتخت برتا تالش هر دو مهرگ و

شههین و هم ههنات ( )2011هزینههۀ خسههنا  PM2/5ات

میر لوداد و برونشیت مزمن تستفند شد تست .میهننگین

تالینبی کرد تند .تالینبی ایسک سهالمتی بهر تسهند تهنب

هزینههۀ کههل سههالمتی مههرتهط بههن آاههمدگی هههمت دا صههما

غلظت پنسخ برتا تخمین ایسک جم یت سنالن دا سئمل

مظنسه بن اوش سهرمنیۀ تنسهننی ت هدیلشهد  157و 520

تنجن شد تست .همچنین ،تمنیل ب پردتخت برتا کهنهش

مظنسه بن اوش تمنیل ب پردتخت

نرد مرگ و میر ب منظهما تالیهنبی تالش آمهناا لنهدگی

میلیناد یمت دا صما
تخمین لد شد تست.

تخمین لد شهد تسهت .نتهنیج تخمهین ایسهک جم یهت

ژنههگ و هم ههنات ( )2008دا مقناههۀ خههمد تل تههنب دل

 PM2/5طی یک سنل دا سئمل  2181مرگ و میهر لوداد

وتکنش برتا اتبطۀ آاهمدگی ههمت و آثهنا بهدتشهتی دا 111

بههرتا مههمتاد و بیمههنااهههنا حههند و  18510مههرگ و میههر

شهر چین دا سنل  2002تستفند کهرد تنهد .تل اوش تالش

لوداد برتا مهمتاد و بیمهنااههنا مهزمن ات نشهن دتد

آمناا لندگی برتا تالش آثنا مهرگ و میهر که تل مطنا هۀ

تست .میننگین منهننۀ تمنیل ب پردتخت برتا کنهش مهرگ

تالشگذتاا مشروط تنجن شهد دا چمنهگ کینهگ بهرتا

و میر بنالتر تل  10سنل  2020دالا تمری هن و تالش آمهناا

تالش آمناا لندگی گرفت شد تست ،تستفند کرد تسهت

لنههدگی  485000دالا تخمههین لد شههد تسههت .هزینههۀ

ک هزینۀ تقتصندا مرگ و میر  2579707دالا مظنسه شد

خسنا

تست .همچنین ،هزینۀ تقتصندا برونشیت و آسه تل نتهنیج

دالا برتا ممتاد حند و  8972میلیم دالا برتا ممتاد مزمن

شننگهنا و تفنو

داآمهد بهین شهننگههنا و شههرهنا

ننشهی تل  PM2/5دا سهئمل حهدود  1057میلیهم

تخمین لد شد بمد تست.

ممادنظر ب ترتیب  31362و  100دالا مظنسهه شهد تنهد.

پنس نل و هم نات ( )2013آثنا بهدتشهتی دا  25شههر

هزینۀ بستراشد دا بیمناستن و ویزیهت سهرپنیی (طهب

تاوپنیی دا دواۀ  2005 -2004برتا آثنا کمتن مد

تل دا

دتخلی و تطفنل) بن اوش هزینۀ بیمناا مظنسه شد تند .کل

بستراشد ب ولهت بیمهناا تنفسهی دا بیمناسهتن  ،آثهنا

هزینۀ تقتصندا ننشی تل آامدگی  2917806 ، PM10میلیهم

بلندمد

تل دا مرگ و میر تنفسی ،آثنا کمتن مد

دالا تخمین لد شد تست.

دا بستراشد قلهی -تنفسی دا بیمناستن و آثنا بلندمد

PM10

پیریس و کهرتودل ( )1991دا مقناهۀ خهمد هزینه ههنا

 PM2/5دا مرگ و میر قلهی و تنفسی بر تسند تنب وتکنش

تجتمنوی تثر تماید گنلهنا گلخننه تا دا تفهزتیش مهرگ و

غلظت ات تالینبی کرد تند .برتا تالشگذتاا کنهش مهرگ

میر و بیمناا دا تنگلستن ات تالینبی کرد تند .نتهنیج نشهن

و میر تل اوش آمناا لنهدگی تالش ومهممی بهین  0/06و

دتد تست ک ممتاد مرگ و میر لوداد دا منهنطق شههرا

 10میلیم یماو ات نشن دتد تست .برتا بسهتراشهد دا

تنگلستن ب تنهنیی نزدیک به  5000مهماد دا سهنل 1993

بیمناستن اوی رد هزینۀ بیمناا ب کنا گرفت شهد تسهت.

بمد و کل هزین هنا تجتمنوی تل مرگ و میر و بیمناا به

هزین هنا مستقی پزش ی مربمط ب بستراشد تل میننگین

ممجمد دا ههمت  14میلیهناد پمنهد تخمهین لد

تقنمهت دا

ولت ذات

شد ک حدود  50داصد ب تماید گنلهنا گلخنن تا وسیلۀ
نقلیۀ جند نسهت دتد شهد تسهت .تل اوش تالش آمهناا

هزینۀ ههر اول بسهتراشهد و میهننگین مهد

بیمناسههتن و هزینه هههنا غیرمسههتقی پزشه ی تل میههننگین

برآورد خسارات ناشی از پدیدة ریزگردها بر سالمت افراد در ...
داود دانشجعفري و همکاران
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ننخناص تل دست دتد تماید دا هر اول و میهننگین مهد
تقنمت دا بیمناستن مظنسه شد تست.
 .2مواد و روش بررسی
دا تین مقنا تل یک اوش س مرحل تا برتا تخمین هزینهۀ
آامدگی ذات

م لق تستفند شد تست .مرحلهۀ تول ت یهین

غلظت آالیند هنا مظیط ( ،)PM10مرحلۀ دو تخمین آثهنا
سالمتی ننشی تل قرتاگرفتن دا م رض آالیند هن بر تسهند
 -بن تسهتفند

یک اوششننسی پذیرفت شد  -تنب خسنا



تل اوی رد تهنب وتکهنش دل و مرحلهۀ سهم ت یهین تالش
تقتصندا (پمای) تین خسنا

شکل.1فرمتابعیتوابعدزواکنش 

تست.
توسههترو دا مطنا ههنتی ک ه دا سههنل  1994دا جنکناتههن

 .1.2آثار آلودگی ذرات هوا در سالمتی

پنیتخت تندونزا تنجن دتد ،اتبطۀ لیر ات برتا بهرآواد آثهنا

تستفند تل تمتب وتکنش دل ب منظما براسی اوتبهط آمهناا

سالمتی ننشی تل آاهمدگی ههمت تاتئه کهرد تسهت .دا تیهن

بین آامدگی و پینمدهنا سالمتی تنسن  ،دا مطنا ن

بسهینا

مرسم تست .تنب وتکهنش دل ،مقهدتا یهک آالینهد ات که
جم یتی ات تظت تأثیر قرتا میدهد ،ب تثر فیزی ی آ اوا

تمتب وتکهنش دل شننسهنیی و بهر تسهند مطنا هن

مطنا

ممجمد تن سنل  1994تصالح شد تند.
تنب وتکنش دل تمس ینفتۀ تسترو ( )1994به صهما

تین جم یت مرتهط می کند .برتسند دتنش کنمنی ،تمتب دل

لیر تست:

وتکنش دا سطح یک جم یت برتا آثنا سالمتی آالیند هنا

()1

م مههمل ( PM ،Soxو  )NOxب ه صههما
آستنن ظنهر میشمد و یک مظنسهن
تسههت .تکرههر مطنا ههن

خطههی و بههدو

سند برتا آ هن کنفی

همه گیرشننسههی تمتبه دل وتکههنش

صریظی ات گزتاش نمی کنند و برتا براسی تاتهنط آامدگی
همت بن آثنا سالمتی بر مهننا یک تنب ایسک نسهی به فهر
اگرسیم پمتسن ومل می کنند .ب ولهت فقهدت مطنا هن
هم گیرشننسی برتا تغلب کشماهن ،تکرر مطنا ن
تل تندک مطنا ن

بینتامللی تنجن شد دا تینال

مجهماند
متظهد و

تاوپن تستفند کنند .فر تهنب ی بهرتا تمتبه دل وتکهنش به
صما

ش ل  1تست ،ب نظر میاسهد خطهیبهمد بهدو

آستنن  ،پذیرفتنیترین حنات بهرتا آثهنا سهالمتی ننشهی تل
آالیند هنا همت بنشد (مرف و هم نات .)1390 ،

dHij = aij × POPi × dAi

 :dHijتغییر دا ایسک جم یتی تثر سهالمتی  iننشهی تل
آالیندۀ j؛
 : aijشیب منظنی وتکنش دل برتا تثر سالمتی  iننشی تل
آالیندۀ j؛
 :POPiجم یههت دا م ههرض خطههر و تظههت تههأثیر تثههر
سالمتی i؛
 :dAiتغییر دا غلظت آالیندۀ همتا مظیط.
تل آنجن ک تختالفههنیی بهین اهرتیب برآوادشهد دا
مطنا ن

مختلف وجهمد دتاد ،سه بهرآواد دا مهماد آثهنا

سالمتی (برآواد حد بنالیی ،حد پنیینی و بهرآواد مرکهزا)
تاتئ شد تست.
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 :bاریب مرگ و میر  0/096 ،0/062و  0/13ب ترتیب

بععه  PM۱0در

برتا برآواد پنیینتر ،مرکزا و بنالتر تست.

کوتاهمد
بر تسند براسی تدبیهن

تسهترو ( )1994بهرآواد مرکهزا

تغییر دا مرگ و میر مرتهط بن تغییهر دا  PM10به صهما

 .۲.۱.۲برآورد عوارض بیماری منتس

لیر بین میشمد:

یک اوی رد مشنب م نداۀ  5نیز برتا تخمین آثهنا تغییهرت
%dH MT  0 / 096dPM10

()2

به PM۱0

دا کیفیت همت دا بیمنااهنا ننشی تل آامدگی همت تسهتفند

𝑇𝑀𝐻𝑑 :تغییر دا مرگ و میر (تخمین مرکزا) تست.

میشمد.
ΔMorbidity = 𝐶𝑖 × POP PM10

()6

تین م ندا بین میکند ک  1می روگهر بهر متهر مربه
تغییر دا غلظت  PM10بن  1داصهد تغییهر دا مهرگ و میهر

ک دا آ :

مرتهط تست.

𝑖𝐶 :ارتیب ومتاض بیمناا برتا وتحهد مجهزتا آثهنا

دا مطنا ن

تسترو ( )1994بهرتا برآوادههنا بهنالتر و

ومتاض؛

پنیینتر ارتیب  0/13و  0/062به ترتیهب دا نظهر گرفته

 :POPجم یت دا م رض خطر.

شد تند.

آثههنا بیمههناا ننشههی تل آاههمدگی ذات

 PM10پههذیرش

()3

%dH MT  0 / 13dPM10

بیمناستن برتا بیمهنااههنا تنفسهی ،ویزیهت تواژتنهس،

()4

%dH MT  0 / 062dPM10

اولهنا ف نایت مظدودشد  ،وفمنتهنا تنفسی خفیف دا

ت دتد ممتاد مرگ و میر لوداد ننشی تل  PM10پس تل
بین میشمد:

تین ب تین صما

ΔMortality = b × PM10 0 / 01 × Crude

()5

Mortality Rate × POP

 :POPجم یت دا م رض خطر؛

آس و برونشهیت مهزمن دا نظهر گرفته

کمدکن  ،حمال
شد تند.

ارتیب ومتاض بیمناا برتا وتحدهنا مختلهف آثهنا
ومتاض غلظت  PM10که او و هم هنات ( )1995ت مهی
دتد تند ،ب کنا گرفت میشمند (.)Quah and Boon, 2003

جدول.1ضرايببیماريبرايهراثربیماري 

ومتاض بیمناا

تخمین پنیینتر

تخمین مرکزا

تخمین بنالتر

پذیرش بیمناستن بیمناا تنفسی

0/66 × 10 -5

1/2 × 10 -5

1/73 × 10 -5

ویزیت تواژتنس

11/6 × 10 -5

23/7 × 10 -5

35/4 × 10 -5

اولهنا ف نایت مظدودشد

0/029

0/058

0/078

وفمنتهنا تنفسی خفیف دا کمدکن

0/0010

0/0017

0/0024

0/033

0/058

0/196

3 × 10 -5

6/12 × 10 -5

9/3 × 10 -5

حمال

آس

برونشیت مزمن
)Euston Quah and Tay Liam Boon (2003

برآورد خسارات ناشی از پدیدة ریزگردها بر سالمت افراد در ...
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 .2.2ارزیابی ارزش اقتصادی ریسک سالمتی
 .۱.۲.۲هزینۀ مر
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 :eکشش داآمدا تمنیل ب پردتخت.

و میر

ب منظما دستینبی ب دقت بیشتر دا تین مطنا ه تل سه

تثر آامدگی ههمت دا مهرگ و میهر تل طریهق اوی هرد تالش

کشش داآمد  1/5 ،1و  2تستفند میشمد ک تین کششههن

آمناا لندگی ( )VOSLو اوش دی تالینبی میشمد.

ات بماد و بگین ( )2001دا مظدودۀ  1/52تن  2/269تخمین
لد تند.

 .۱.۱.۲.۲هزینۀ مر

و میر بر اساس روش ارزش آماری

مسنوا تست بن:

زندگی
اوش تالش آمناا لندگی وهنا
پردتخت تفرتد جنم

بننبرتین ،کل هزینۀ مرگ و میر مهرتهط بهن ذات

م لهق

()8

تست تل میزت تمنیل به

 :dTهزینۀ مرگ و میر؛

برتا کنهش یک مهماد مهرگ تل بهین

𝑖𝑉 :تالش آمناا لندگی؛

تفرتدا ک میمیرند .دا تین اوش ب وسیلۀ تجزی و تظلیل
پرسش ننم هنا جم آواا شد تل تفرتد جنم

𝑖𝐻𝑑 𝑖𝑉 ∑ = dT

𝑖𝐻𝑑 :ت دتد ممتاد مرگ و میر.

دا خصمص

تمنیل ب پردتخت وج ب منظما کنهش یک مهماد مهرگ،
میزت تالش آمناا لندگی تنسن مظنسه مهیشهمد .شه ی

 .۲.۱.۲.۲هزینۀ مر

نیست که تیهن بهرآواد بهن تمجه به نهر ههنا فرهنگهی،

اوش دی تنهن اوش تجرتیی جهرت خسنا

داآمدهنا ننخناص ملی و تنمع اوشهنا برآواد متفهنو

کشما تست .تل آنجن ک تصهمل حهنک بهر آ بهرتا قهرو

خمتهد بمد .مزیت تین اوش دا قنبلیت ت مهی آ تل یهک

متمندا ثنبت بنقی منند تست ،ههر سهنا تالش ایهنای آ

کشما ب سنیر کشماهنست ک بن دا نظر گرفتن برتبرا قمۀ
خرید تنجن میشمد (طرح جنم تالیهنبی خسهنات

وتاد

بر سالمتی ننشی تل آامدگی همتا تهرت .)1382 ،
ت دتد لیندا تل مطنا ن

تالش آمناا لندگی ات بهرتا

کشماهنا تمس ینفت تخمین لد تند ،تمن تین تخمین بهرتا
کشماهنا دا حهنل تمسه

وجهمد نهدتاد ،بنهنبرتین بهرتا

و میر بر اساس روش دیه

طهق فتمتا اهههرا تل طریهق ولتا

توال می شمد .مقدتا تالش دا تین اوش متأثر تل جنسهیت
متمفنست (مزاوتی و حسینی.)1383 ،
dT=PF
1 1  P2 F2

()9
()9

مظنسهههۀ تالش آمههناا لنههدگی تل اوش تنتقههنل منههنف
میتمتنی ب طما غیرمسهتقی متمسهط تمنیهل به پردتخهت

 :dTکل هزینۀ مرگ و میر؛

( )WTPبرآوادشد تل کشماهنا تمس ینفت ات ب تیرت بهن

 :P1دیۀ مرد تیرتنی؛

.)2008
()7

Y
( A )e
YB

× 𝐵𝐿𝑆𝑂𝑉 = 𝐴𝐿𝑆𝑂𝑉

𝐴𝐿𝑆𝑂𝑉 :تالش یک لندگی آمناا دا کشهما سینسهت

دتدگسهترا به منزاهۀ

مهننیی برتا ومل رد مظنک قضهنیی و شهرکتههنا بیمه

ک:

تستفند تل فرممل لیر تنتقنل دهی ( Karimzadegan, et al,

(غیرومهد) دا

dT = + P2 F2

 :P2دیۀ ل تیرتنی؛
 :F1ت دتد مردت تیرتنی فم شد دا تثر آامدگی؛
 :F2ت دتد لنن تیرتنی فم شد دا تثر آامدگی.

(تیرت )؛
𝐵𝐿𝑆𝑂𝑉 :تالش یک لندگی آمهناا دا کشهما مطنا ه
(تمری ن)؛
 :Yداآمد ننخناص ملی؛

 .۲.۲.۲هزینۀ عوارض بیماری
اوش هزینۀ بیمناا دا مماد آامدگی همت و مهمتادا چهم
مرگ و میر و بیمنااههنا مهزمن کهنابرد دتاد .دو نهمع تل
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برتا هر اول بسترا دا کشهماهنا تاوپهنیی ،متغیهر تسهت

هزین هن م ممالً دا تین اوش براسی میشمند:
 .1هزینۀ تماید تلدستافت ک به خهنطر بیمهنااههنا

(فرسینبی.)1383 ،

مزمن که به وسهیلۀ وهمتملی چهم آاهمدگی ههمت تیجهند
میشمند ،برول میینبد.
 .2هزینۀ دامن بیمناا که دا سیسهت ههنا بهدتشهت
تثرگذتا و بر بمدج خننمتد سنی تف ن تست.

 .3نتایج
 .1.3مرگ و میر
جم یت دا م رض آاهمدگی ذات

دا مماد تول (کنهش تماید) ،دا صماتی ک آالیند به

م لهق ههمت  70داصهد

تستن هن دا نظر گرفت شد ک بن تمج ب سرشهمناا مرکهز

تفههزتیش بیمههنااهههنا حههند و مههزمن بینجنمههد ،تمایههد

آمنا جم یت تستن هنا خملستن  ،کرمننشن و کردستن دا

تلدستافت هزین تا وتق ی ات بهر تقتصهند تظمیهل خمتههد

سنل  1390به ترتیهب  1945227 ،4531720و 1493645

کرد ،تین

چ کسی تین هزین هن ات تظمیل میکند دا ومل

ب نظمۀ ومل بنلتا بسهتگی دتاد .مم هن تسهت دا حهناتی
کناگرت متظمل هزین ههن شهمند یهن سیسهت ههنا بیمه تا
پردتختکنندۀ هزین هنا بیمناا بنشند ،تمن دا ههر صهما

نفر برآواد شد تست .میزت مرگ و میر خن دا سنل 1389
برتا تستن هنا خملستن  ،کرمننشن و کردستن به ترتیهب
 5/5 ،3/6و  4/7دا هر هزتا نفر بمد (خسروا )1391 ،و بن
تمج ب دتد هنا سنلمن حفنظت تل مظیطلیست میهننگین
سههنالنۀ غلظههت  PM10دا سههنل  1389بههرتا خملسههتن ،

تین میزت تل حقمق و دستمزد کنامند و کناگر کسر خمتهد

کرمننشن و کردسهتن به ترتیهب  124/7 ،273/9و 98/63

شد .هننسن و سلت ( )2000اتبطۀ مستقی ات بین  PM10و

می روگر بر متر م ب تندتل گیرا شد تسهت .همچنهین،

غیهت تل مظل کنا دا تسلم ب دست آوادند ،که حهنکی تل

مقههدتا غلظههت آسههتننۀ  PM10بههن تمج ه ب ه غلظههت پنیههۀ

آ تست ک تفزتیش  1میلیگر دا متهر م هب دا غلظهت

مظنسه شد تل سهما سهنلمن بهدتشهت جههننی ( WHO,

 PM10ب تفزتیش  0/6داصد دا غیهت تل مظل کنا ب ولت

 20 )2005می روگر بر متر م ب دا نظر گرفته شهد .تل

مرخصی دامن منجر شد تست.

م نداۀ  5برتا تخمین آثنا مرگ و میر  PM10تسهتفند شهد،

دا مههماد دو ک ه مربههمط ب ه هزین ه هههنا دامههننی و
مرتقهتهنا بهدتشتی تسهت ،مطنا هۀ اولههنا بسهترا دا
بیمناستن و هزین هنا دامن دا مماد بیمنااههنا خهنص
مرتهط بن آامدگی همت صهما

مهیگیهرد .بهرتا مرهنل طهی

بننبرتین مقدتا تغییر دا  PM10برتا خملسهتن  ،کرمننشهن و
کردستن ب ترتیب  104/7 ،253/9و  78/63دا سنل 1389
تست .بن تستفند تل تین تطالوهن

کهل مهمتاد مهرگ و میهر

ننشی تل  PM10دا جدول  2نشن دتد شد تست.

مطنا ۀ پیرد ( ،)1999هزینۀ مربمط بین  315تن  508مماد
مرگومیرمنتسببه 𝟎𝟏𝐌𝐏 

جدول.2تعدادموارد

ممتاد مرگ و میر

تخمین پنیینتر

تخمین مرکزا

تخمین بنالتر

تستن خملستن

1797

2783

3769

تستن کرمننشن

486

752

1019

تستن کردستن

239

370

502

برآورد خسارات ناشی از پدیدة ریزگردها بر سالمت افراد در ...
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 .2.3عوارض بیماری

کرمننشههن و کردسههتن ب ه ترتیههب  1530021 ،3334128و

دا جدتول  4 ،3و  5نتهنیج بهرآواد آثهنا بیمهناا آاهمدگی

 1146991نفر بمدند .ب طهما مشهنب بهرتا بهرآواد ت هدتد

 PM10بههن تسههتفند تل م نداههۀ  6و اههرتیب وههمتاض

ممتاد وفمنتهنا تنفسی خفیف دا کمدکن  ،تنهن جم یهت

ذات

بیمناا دا جدول  1تاتئ شد تست .بهرتا تخمهین ت هدتد

لیر  15سنل ب ترتیب برتا خملستن  ،کرمننشن و کردستن

اولهنا ف نایت مظدودشدۀ ننشی تل  PM10تنههن جم یهت

 415206 ،1197592و  346654نفههر دا نظههر گرفته شههد

بزاگسنل ( 15سنل ب بنال) دا نظر گرفت شهد ،لیهرت آ ههن

تست.

شرکتکنندگن تصلی دا نیروا کنانهد که دا خملسهتن ،
جدول.3تعدادمواردآثاربیماريمنتسببهPM10استانخوزستان 

تخمین پنیینتر

تخمین مرکزا

تخمین بنالتر

ومتاض بیمناا
پذیرش بیمناستن بیمناا تنفسی

5315

9665

13933

ویزیت تواژتنس

93429

190885

285119

17184662

34369325

46220816

212848

361841

510835

26578945

46714510

157862828

24162

49291

74904

اولهنا ف نایت مظدودشد
وفمنتهنا تنفسی خفیف دا کمدکن
حمال

آس

برونشیت مزمن

جدول.4تعدادمواردآثاربیماريمنتسببهPM10دراستانکرمانشاهدرسال 1389

تخمین پایینتر

تخمین مرکزی

تخمین باالتر

عوارض بیماری

عفونتهای تنفسی خفیف در کودکان

940
16537
3251921
30430

1710
33788
6503843
51731

2466
50468
8746548
73033

حمالت آسم
برونشیت مزمن

4704667
4276

8268809
8725

27942874
13258

پذیرش بیمارستان بیماری تنفسی
ویزیت اورژانس
روزهای فعالیت محدودشده

جدول.5تعدادمواردآثاربیماريمنتسببهPM10دراستانکردستان 

تخمین پایینتر

تخمین مرکزی

تخمین باالتر

عوارض بیماری

عفونتهای تنفسی خفیف در کودکان

542
9536
1830814
19080

986
19484
3661625
32436

1422
29102
4924255
45792

حمالت آسم
برونشیت مزمن

2712986
2466

4768279
5031

16113496
7645

پذیرش بیمارستان بیماری تنفسی
ویزیت اورژانس
روزهای فعالیت محدودشده
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بر تسند نتنیج 752 ،2783 ،و  370مماد مهرگ و میهر

تل م نداۀ  1برتا به دسهت آواد  VOSLتیهرت VOSL ،

(تخمههین مرکههزا) ب ه ترتیههب دا تسههتن هههنا خملسههتن ،

تمری ن اربدا نسهت داآمد ننخناص ملی سرتن دا تیرت ب

کرمننشن و کردستن منتسب به آاهمدگی ههمتا  PM10دا

داآمد ننخناص ملی سرتن دا تمری ن ب تمت کشش داآمهد

سنل  1389اد دتد ک ب ترتیب  6/7 ،12/9و  4/6داصهد

تمنیل ب پردتخت شد تست.

کل مهمتاد مهرگ و میهر دا تیهن تسهتن هنسهت .همچنهین،

 VOSLتمری ن دا قیمتهنا  ،2009به وسهیلۀ تههدیل

جدتول  4 ،3و  5نتنیج برآواد وهمتاض بیمهناا ننشهی تل

 VOSLتمری ن دا سنل - 2002که  5میلیهم دالا تخمهین

 PM10ات نشههن مههیدهنههد .نتههنیج نشههن دتد  12361مههماد

لد شد تست -ب قیمت  2009بهن تسهتفند تل تههدیل لیهر

پذیرش بیمناستن  244157 ،ویزیت تواژتنس44534793 ،

تخمین لد شد تست:
VOSL  US2009 VOSL US 2002  (1

اول ف نایت مظدودشد  446008 ،وفمنت تنفسهی خفیهف
دا کمدکن  59751598 ،حمال

 +میننگین نرد تما تل سنل  2002تن (2009

آس و  63047برونشهیت

مزمن دا تستن هنا منتخب دا نتیجۀ پدیدۀ گرد و غهنا اد
دتد تست.

داآمد ننخناص ملی سرتن بر حسهب  PPPدا تیهرت و
تمری ههن دا سههنل  2009ب ه ترتیههب 10250 ،و  47240دالا
بمد تست (بننک جهننی ،)2009 ،تل تین او نسههت داآمهد

 .3.3هزینۀ مرگ و میر
 .۱.3.3برآورد هزینۀ اقتصادی مر

و میر بعا اسعتفاده از

روش ارزش آماری زندگی
ب منظما برآواد هزینۀ مرگ و میر آامدگی ذات

 𝑃𝑀10بهن

تستفند تل تالش آمناا لندگی ( )VOSLدا تمری ن ،تالش
آمناا لندگی تیرت مظنسه شد تست ،بننبرتین بن تسهتفند

ننخناص ملی سرتنۀ تیرت ب داآمهد ننخهناص ملهی سهرتنۀ
تمری ن  0/21تست .کشش داآمد تمنیل ب پردتخهت نیهز ،1
 1/5و  2دا نظر گرفت شهد تسهت .نتهنیج مظنسههۀ تالش
آمناا لندگی دا تیرت دا سهنل  2009دا جهدول  6آمهد
تست.

جدول.6محاسبۀارزشآماريزندگی 

تالش آمناا لندگی (دالا)

تالش آمناا لندگی (دالا)

بر حسب PPP

بر حسب نرد تال

1

1260000

480000

1/5

576000

132000

2

264600

38400

کشش داآمد تمنیل ب پردتخت

 𝑃𝑀10دا

پردتخههت  ،)1بهه ترتیههب  947520000 ،3506580000و

تستن هنا خملستن  ،کرمننشهن و کردسهتن بهن تسهتفند تل

 466200000دالا مظنسه شد تست که به ترتیهب ،0/8

م نداۀ  ،8تل ارب کل ممتاد مرگ و میر مربمط ب آامدگی

 0/2و  0/1داصد  GDPکشما تست.

کل هزینۀ مرگ و میر مرتهط بن آامدگی ذات

 ،PM10بهه ترتیههب  752 ،2783و  ،370دا تالش آمههناا
لندگی بر حسب ( PPPبن تستفند تل کشش داآمد تمنیل ب

برآورد خسارات ناشی از پدیدة ریزگردها بر سالمت افراد در ...
داود دانشجعفري و همکاران
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ترتیب  22500000و  45000000تممن بمد تست بننبرتین،

و میر بعا اسعتفاده از

روش دیه

بن تستفند تل دتد هنا ممجمد و م نداهۀ  9کهل هزینه ههنا

ب منظما برآواد هزینۀ مرگ و میر بن تستفند تل اوش دیه ،

مرگ و میر منتسهب به  PM10دا تسهتن ههنا خملسهتن ،

بهر تسهند ت هدتد مهمتاد مهرگ و میهر ننشهی تل

کرمننشن و کردستن دا سنل  1389بن تستفند تل اوش دیه

آامدگی  𝑃𝑀10لنن و مردت تخمینلد شهد دا جهدول ،7

بهه ترتیههب  20715 ،100000و  10332میلیههم تممههن

تنجن شد تسهت .نهرد توهال شهدۀ دیه تل سهما ولتا

(تخمین مرکزا) برآواد شد تست.

مظنسهن

دتدگسترا برتا لنهن و مهردت بهر مهنهنا سهنل  1389به
برحسبجنسدراستانهايمنتخب()1389

مرگومیرمنتسببهPM10

جدول.7تعدادموارد

 

میزت مرگ و میر بر حسب جنس

خملستن

کرمننشن

کردستن

ل

1677

297

148

مرد

1106

455

222

هزینۀ همتلینگ ،سمنمگرتفی ،ویزیهت تواژتنهس ،خهدمن

همن طما ک مالحظ میشمد بن تسهتفند تل شهیم ههنا
مختلف تخمین (اوشهنا تالش آمهناا لنهدگی و دیه )

پزش ی تواژتنس ،خدمن

هزین هنا مرگ و میر دتاتا تختالف لیندا تسهت که به

ب طما میننگین داصد تفرتدا ک تین هزین هن ات پردتخهت

دایل مزتین و فرتگیربمد اوش تالش آمناا لندگی ب منزاۀ

کرد تند ،تست.

شیمۀ برگزید  ،تنتخنب شد تست.

پرستناا تواژتنس و  ...همچنین

بههن مظنسهههۀ ت ههدتد بیمههنات آسه  ،برونشههیت مههزمن و
وفمنتهنا تنفسی خفیف دا کمدکن منتسب به آاهمدگی
م لههق (  )𝑃𝑀10تسههتفند کننههد تل خههدمن

 .4.3هزینۀ عوارض بیماری

ذات

ب منظما برآواد هزین هنا مستقی پزش ی بهن مرتج ه به

بیمناستن و ارب آ هن دا هزین هنا نسهی تیهن خهدمن

بیمناستن هنا ومممی و تنتخنب چندین نممنه تل بیمهنات

پزش ی ،میننگین کل هزینه ههنا مسهتقی ههر بیمهناا دا

تنفسی و بن مطنا ۀ مدتاک پزش ی تیهن بیمهنات تطالوهن

تستن هنا منتخب دا سنل  1389تخمهین لد شهد تسهت.

الل تستخرتج شد .تین تطالون

شنمل هزینۀ دتاو ،ویزیت

پزش ه ی

نتنیج دا جدتول  9 ،8و  10آواد شد تست.

بسترا ،هزینۀ ویزیت دکتر ،هزینۀ آلمنیشگن  ،اتدیماهمژا،
.هزينههايمستقیمپزشکیمنتسببه 𝟎𝟏𝑴𝑷درخوزستان(میلیونتومان) 

جدول8

تخمین پنیینتر

تخمین مرکزا

تخمین بنالتر

بیمناا

15856000

27867000

94171000

برونشیت مزمن

14413

29403

44682

وفمنت تنفسی خفیف دا کمدکن

126970

215849

304729

حمال

آس
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هزينههايمستقیمپزشکیمنتسببه 𝟎𝟏𝑴𝑷درکرمانشاه(میلیونتومان) 

جدول.9

تخمین پنیینتر

تخمین مرکزا

تخمین بنالتر

بیمناا

2807000

4933000

16669000

برونشیت مزمن

2550

5204

7908

وفمنت تنفسی خفیف دا کمدکن

18152

30859

43566

حمال

آس

هزينههايمستقیمپزشکیمنتسببه 𝟎𝟏𝑴𝑷درکردستان(میلیونتومان) 

جدول.10

تخمین پنیینتر

تخمین مرکزا

تخمین بنالتر

بیمناا

1619000

2845000

9613000

برونشیت مزمن

1741

3001

4560

وفمنت تنفسی خفیف دا کمدکن

11381

19349

27316

حمال

آس

بننبرتین ،هزین هنا مستقی پزش ی بیمناا ههنا آسه ،
برونشیت مزمن و وفمنتهنا تنفسهی خفیهف دا کمدکهن
مرتهط بن آامدگی ذات

بننبرتین ،متمسط هزینۀ فرصت ههر بیمهنا (طهی تقنمهت دا
بیمناستن )  85775تممن مظنسه شد تست.

 𝑃𝑀10دا تستن خملستن دا سهنل

 1389بههن تسههتفند تل اوش هزینههۀ بیمههناا بهه ترتیههب

 .4بحث و نتیجهگیری

 29403 ،27867000و  215849میلیههم تممههن ( تخمههین

پدیدۀ گهرد و غههنا که تل جمله بهزاگتهرین مشه ال

مرکههزا) ،که به ترتیههب  0/007 ،5و  0/04داصههد GDP

لیستمظیطهی دا نهمتحی مختلهف جههن تسهت ،دا تثهر

تست ،دا تسهتن کرمننشهن به ترتیهب  5203 ،4933000و

تغییرت

آب و همتیی ب دایل کنهش بناندگی و خش سنای

 30895میلیم تممن (تخمین مرکزا) که  0/001 ،1/04و

دا مننطق صظرتیی تکرر کشهماهن منننهد وهرتق ،وربسهتن ،

 0/007داصد  GDPتست ،همچنین دا تستن کردسهتن به

تیرت  ،پنکستن و  ...دا فصمل گر سنل اد مهیدههد .تیهن

ترتیب  3001 ،2845000و  19349میلیم تممهن (تخمهین

پدیههد دا چنههد سههنل تخیههر دا تثههر گسههترش بینبههن هههن و

مرکههزا) ،ک ه  0/001 ،0/6و  0/004داصههد  GDPتسههت،

ف نایتهنا تنسننی سهب خشکشد تنالبهن و داینچ ههن

مظنسه شد تست.

و جنب جنیی تمدۀ وظیمی تل خنک دتن ایز دا ورتق ،سمای

ب منظما برآواد هزین هنا غیرمستقی پزش ی ،متمسط
داآمد اولتنۀ تفرتد ارب دا اولهنا تلدسهتافتهۀ کهناا

و وربستن و ب صما

جهههۀ وظیمهی تل گهرد و غههنا و

آامدگی شدید همت دا مننطق گسترد تا تل تیرت شد تست.
دیهد ،آثهنا ننخمشهنیند بهدتشهتی ،مشه ال

شد تست .بهن تقسهی متمسهط اولتنهۀ یهک خهننمتا برتبهر

کنهش قدا

 22670تممههن بههر متمسههط ت ههدتد تفههرتد دتاتا داآمههد دا

تنفسی و ایما برتا تنسن  ،مش ال

خننمتاهنا مذکما برتبر  1/47نفر متمسط داآمد اولتن یک

تنفسی مرل آس و بیمنااهنا وفمنی تل مه ترین ومتاض

فرد مظنسه شد تست ک برتبهر  15317تممهن تسهت .به

تمفن هنا گرد و غهناا ب شمنا مهیاونهد .بیشهترین آثهنا

بیننیی و بیمنااهنا

لمن بسترا شهد دا بیمناسهتن بهرتا

گرد و غهنا اوا تنسن دا سیست تنفسی و مخهنط بینهی و

بیمههنااهههنا تنفسههی  5/6اول (خسههروا )1391 ،تسههت.

خهناش،

طما میننگین مد

چش تست .آثنا تین پدید دا چش به صهما

برآورد خسارات ناشی از پدیدة ریزگردها بر سالمت افراد در ...
داود دانشجعفري و همکاران
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سملش ،آبایزش و تفزتیش حسنسیتهنا ننحیۀ چشه و

شد تسهت که به ترتیهب  0/2 ،0/8و  0/1داصهد GDP

دستگن تنفسی فمقهننی

کشما تست و بن تستفند تل اوش دی به ترتیهب ،100000

نممد پیدت میکند .تین پدید اوا دستگن تنفسهی تظتهننی،

 20715و  10332میلیههم تممههن بههرآواد شههد تسههت.

بیشتر دا تفرتد مهتال ب حسنسیتهنا تنفسی تأثیر میگذتاد

هزین هنا مستقی پزشه ی بیمهنااههنا آسه  ،برونشهیت

و دا آ هن حنالتی نظیر تنگینفس ،سرف  ،خسخس سین و

مزمن و وفمنتهنا تنفسی خفیهف دا کمدکهن مهرتهط بهن

بیمهنا تنسهدتد مهزمن مجهناا تنفسهی و

 𝑃𝑀10دا تستن هنا منتخب دا سهنل 1389

بینی ،حلق و گلم ،تفزتیش ترشظن

گنهی ب صما

چسپندگی ای مشنهد میشمد.

بهه ترتیههب  37 ،35645و  266میلیههناد تممههن (تخمههین

بننهک جهههننی نیههز دا سههنل  2002خسههنات
آامدگی ذات

آامدگی ذات

ننشههی تل

مرکزا) مظنسه شد تست .هزینۀ دامن بیمناا نیز نسهت

ات دا شهرهنا بهزاگ تیهرت بهرآواد و کهل

ب سنل  2002تفزتیش چشمگیرا دتشهت و متمسهط هزینهۀ

ممتاد مرگ و میر ننشی تل ذات

م لق ات بهرتا تههمتل 342

مماد مظنسه کرد تست .همچنین ،هزینۀ دامن بیمنااههن

فرصت هر بیمنا (طی تقنمت دا بیمناستن )  85775تممهن
مظنسه شد تست.
بن تمج ب تهمیت اولتفهزو مماهمع آاهمدگی ههمتا

 19416100دالا و هزینۀ لمن تلدستافتۀ ننشی تل بیمناا
 26237500دالا برتا کل شهرهنا تیرت بمد تست .هدف

ذات

مطنا ۀ حنار برآواد ت دتد مهمتاد مهرگ و میهر لوداد و

تظمیل هزین هنا سنگین بر دواتهن و جنم

ومتاض بیمناا ،هزین ههنا تقتصهندا تیهن آثهنا ننشهی تل
ذات

م لق  𝑃𝑀10دا تسهتن ههنا خملسهتن  ،کرمننشهن و

کردستن دا سنل  1389بمد که بهن تسهتفند تل اوشههنا

م لق و آثنا سمء گهرد و غههنا دا سهالمتی تنسهن و

و نینل ب برآواد خسنات
تهمیت و اروا

دا تین لمین

ننشی تل تین پدید بهر سهالمتی،

شننسنیی تین پدید تفزتیش ینفت و بنید

پذیرفت ک تین تمر نینلمند شننخت دقیق و مؤثر تل منهنب ی

وتکنش دل ،تالش آمناا لندگی و هزینۀ بیمهناا مظنسهه

تست ک ممجب تنتشنا ذات

شد تست .نتنیج نشن دهندۀ  752 ،2783و  370مماد مرگ

ی ی تل مسنئل مه دا تین لمین  ،جلهمگیرا تل تفهزتیش یهن

و میر (تخمین مرکزا) ب ترتیب دا تستن هنا خملسهتن ،

کنهش آامدگی همت و ینفتن ولل و ومتمهل آ و پهیشبینهی

کرمننشن و کردستن منتسب به آاهمدگی ههمتا  𝑃𝑀10دا

ومتمل کنهندۀ آاهمدگی تسهت تهن بتهمت بهر تسهند نتهنیج

سنل  1389تست ک تفزتیش چشمگیرا ات نسهت به سهنل

مطنا ن  ،برننم ایزا مفیهد و مهؤثر دا خصهمص کهنهش

( 2002مظنسهههۀ بننههک جهههننی) دتشههت و  12361مههماد

ذات

م لق ات فهرته آواد تسهت.

م لق دا کشما ب ومل آواد.

پذیرش بیمناستن  244157 ،ویزیت تواژتنس44534793 ،
اول ف نایت مظدودشد  446008 ،وفمنت تنفسهی خفیهف
دا کمدکن  59751598 ،حمال

آس و  63047برونشهیت

مزمن دا تستن هنا منتخب دا نتیجۀ پدیدۀ گرد و غهنا اد
دتد تست .کل هزینۀ مرگ و میر مهرتهط بهن آاهمدگی ذات
 𝑃𝑀10بهههن تسهههتفند تل اوش تالش آمهههناا لنهههدگی دا
تسههتن هههنا خملسههتن  ،کرمننشههن و کردسههتن به ترتیههب
 947520000 ،3506580000و  466200000دالا مظنسههه

یادداشتها
1.Value Of Statistical Life
2.Contingent Valuation
3.Benefit Transfer
4. Disability Adjusted Life Years
5. Amended Human Capital
6. Cost of Illness
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