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 که  مشوق و راهنماي خوبی براي بنده بوده اند تشکر نمایم ؛ دکتر فوالدي فرددکتر عشرتی
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  چکیده 
 با مواجهه خودکشی و سقط تنفسی، بیماریهاي عروقی، – قلبی بیماریهاي مهمترین عوامل تشدید از یکی

 دي کربن، منوکسید اي معیارآالینده ه تأثیر تعیین هدف با حاضر پژوهش .است هوا در موجود هاي آالینده
 و 1391 سال دو طی بیماریها تشدید و انسان سالمت بر  PM2.5 و PM10 ازت، اکسیدهاي گوگرد، اکسید
و  ها بیمارستان از اطالعات آوري جمع طریق از پژوهش این. است گرفته صورت اراك شهر در 1392

  .گرفت شهر اراك صورت زیست محیط کل اداره

جنین و خودکشی و نیز بین غلظت  میزان موارد سقط  غلظت منوکسید کربن با حاصله، بینبر اساس نتایج 
PM2.5  داشت وجود مستقیمی و سقط جنین ارتباط تنفسی و عروقی قلبی هاي و تعداد موارد بیماري .  

بیماري  باالتر از استاندارد بود تعداد مراجعین به دالیل سقط جنین و  AQIبا افزایش تعداد روزهایی که 
 .یافت هاي قلبی عروقی افزایش

 .، سقط جنین، بیماریهاي قلبی عروقی، خودکشی، بیماري تنفسیآالینده هاي هوا: کلید واژگان
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  بیان مسئله -1-1
اه بدون عارضه نبوده پیشرفت هاي صنعتی و مکانیزه شدن زندگی افراد بشر در جوامع مختلف هیچگ 

شرایط زیستی وي را نیز به  هاي بشر قرن اخیر، است یکی از مهمترین خطراتی که به موازات پیشرفت
قرار گرفته  بیش از پیش مد نظر هوا آلودگیدر این میان  .هاي محیطی می باشدآلودگی ،مخاطره افکنده است

رگ بطور جدي سالمت ساکنین این شهرها را در شهرهاي بز هوا آلودگیبه افزایش  زیرا روند رو. است
  ).1380مسجدي و همکاران، ( کندتهدید می

هاي طبیعی را  روزانه حجم عظیمی از مواد گوناگون غیر سازگار با مکانیسم ها، آالیندهانسان با انواع  
مواد مضر  میلیارد تن 5ساالنه حدود . کندهوا تخلیه می باشند درکه عمدتاً حاصل سوختهاي فسیلی می

داشته اند که وقتی از  ناشی از سوختهاي فسیلی وارد فضا می شود بطوریکه بسیاري از فضانوردان اظهار
 و مانند گذشته شفاف نیست نگرند این کره خاکی خاکستري رنگ شده است اعماق آسمانها به زمین می

  .)1381شاهی، حسن و  اخالقخوش (
، شش آالینده اصلی را به عنوان معیار انتخاب نموده و EPAمؤسسه حفاظت از محیط زیست آمریکا  

مستقیماً به  ،هاي اولیه موادي هستند که از منابع آالینده. اینها را به دو دسته اولیه و ثانویه تقسیم کرده است
 اکسید  ، دي)NO2(اکسیدنیتروژن  ، دي)CO(شوند و شامل پنج آالینده منواکسیدکربن  هواي محیط وارد می

هاي ثانویه به  آالینده و باشد می) pb(و سرب ) PM10،PM2.5( قابل استنشاق، ذرات معلق )SO2( گوگرد
آید و در این گروه  و انفعاالت موجود در هواي اطراف زمین بوجود می شود که در اثر فعل موادي اطالق می

 و فلزي صنایع خانجات،کار موتوري، نقلیه وسایل جمله از عوامل مختلفی .نام برد) O3(توان از ازن  می
 باشدمی دخیل ها آالیندهتولید این  در حتی فعالیتهاي خانگی نیروگاههاي حرارتی و نفتی و و شیمیائی

  ).1372غیاث الدین،(
ها در  آالیندهغلظت  هاي هوا، آالیندهبه تنوع  هاي هوا آالیندهاثرات بهداشتی ناشی از مواجهه با  

سیب آهاي هوا و حساسیت گروههاي در معرض و جمعیت  آالیندهه با مدت زمان مواجه هواي استنشاقی،
  .)اصفهان تحقیقات هاي یافته(د بستگی دار باشدپذیر که عمدتاً کودکان و سالمندان می

 


