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اثرات آالينده هاي هوا يعني  2012تا  2000) در فاصله cohortهمگروهي (قالب يك مطالعه در 
PM2.5  ميليون افراد تحت مراقبت هاي پزشكي و  61و اوزون بر ميزان مرگ و مير حدود

   .سايرگروه ها در جامعه آمريكا مورد بررسي قرار گرفته است
(توضيحات بر  توضيحات زير بخش روش هاي آماري بخش مواد و روش ها و يافته ها بر اساس آنها

  اساس محتوي يافته ها ارائه مي شود)

 ميانه و متغيرهاي غير عددي بصورت درصدمقادير متغيرهاي عددي بصورت ميانگين و  -1
گزارشي از متغيرهاي ستون يك در كل كوهورت و در دو  1در جدول گزارش شده اند، 

ارائه شده است. براي مثال در حوزه متغيرهاي  PM2.5سطح غلظت آالينده هاي اوزون و 
و براي افرادي كه  3/46ت كه در معرض آن بوده اند آالينده متوسط اورون براي كل جمعي

بوده است و ... در حوزه متغيرهاي  8/52را تجربه كرده اند برابر  ppb50غلظت باالي 
مرد در غلطت  3/44درصد در كل كوهورت مرد بوده اند،  44ويژگي هاي فردي افراد 

ppb50  اوزون و ... وتوزيع نژادها نيز در كل نمونه و غلظت هاي مختلف آالينده ها ارائه
و در غلظت  2/28در كل كوهرت  BMIشده است. در حوزه متغيرهاي اگولوژيگ متوسط 

ppb50  هزار دالر و .... 4/47و ... ميانه درآمد خانوار در كل كوهورت  9/27برابر 

ميكروگرم در متر مكعب در ميزان مواجه با آالينده  10 اثر افزايش 2517صفحه در صفحه  -2
pm2.5  درصد حداقل 95درصدي مرگ ناشي از همه علل (با اطمينان  3/7باعث افزايش

 1/1درصد مرگ و مير را افزايش مي دهد) و براي اوزون اين افزايش  5/7و حداكثر  1/7
كه رابطه ميزان مواجه  2ل درصد) ارائه شده است. در جدو 2/1و حداكثر  1درصد (حداقل 

واحد افزايش ساليانه آنها در متر مكعب نشان  10با آاليندهاي ياد شده را با مرگ به ازاي هر 
مي دهد با رگرسيون كاكس بررسي شده است (متغير پاسخ دو حالتي مرگ/عدم مرگ رابطه 

با شاخص است در طول زمان با حجم آالينده ها بررسي شده است و ميزان ارتباط آنها 
) ارائه شده است كه مقادير بزرگتر از يك اين شاخص حاكي از عامل HRنسبت خطر (



خطر بودن متغير مستقل (در اينجا آالينده) است و مقادير كمتر از يك محافظتي بودن متغير 
در هر دو حالت اگر فاصله اطمينان مربوط به  -مستقل را براي متغير پاسخ نشان مي دهد

HR  مالحظه مي شود در كل  2شامل نباشد رابطه معني دار است. در جدول عدد يك را
) خطر مرگ HR=073/1درصد ( PM2.5 3/7واحد افزايش ساليانه غلظت  10جمعيت هر 

درصد افزايش) و در مناطق با مواجه  5/7و حداكثر  1/7و مير را افزايش مي دهد (حداقل 
بگونه اي كه هر ده واخد افزايش جدي تر است  PM2.5كم اثر افزايش غلظت آالينده 

و  1/13) مرگ و مير (حداقل HR=136/1درصدي ( 6/13ساليانه آن منجر به افزايش 
افزايش). در تحليل هايي كه صرفا بر اساس يك آالينده اثر افزايش غلظت  1/14حداكثر 

با  PM2.5واحدي  10آن بر مرگ و مير ارزيابي شده است مالحظه مي شود كه افزايش 
) را موجب HR=084/1درصدي(4/8م لحاظ اثر همزمان اوزون بر مرگ و مير افزايش عد

 شده است.

بخش الف و ب اثر افزايش ده واحدي آالينده ها مورد بررسي را در زير گروه  2در نمودار  -3
را بر مرگ  PM2.5هاي مختلف نشان مي دهد در نمودار آ خط وسط اثر افزايش آالينده 

شان مي دهد و باالي يك است يعني عامل خطر است براي افزايش و مير در كل جمعيت ن
است اگر زير خط افقي مرگ و براي زير گروه هاي مختلف كه با خطوط عمودي نشان داده 

باشد يعني خطر براي آنها از كل جمعيت كمتر بوده است و اگر باالي خط باشند به معني 
ل زنان خطر كمتر از كل جمعيت را خطرزا تر بودن نسبت به كل جمعيت است؛ براي مثا

تجربه كرده اند اما مردان بيشتر، يا در مورد اوزون گروه آمريكايي هاي بومي پايين ترين 
خطر را تسبت به كل جمعيت در افزايش اوزون براي مرگ و مير و افراد واجد شرايط براي 

) خطري باالتر از كل جمعيت را تجربه كرده Eligible medicareمداخالت درماني (
   اند. 
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