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هشيمقاله پژو  
 
 

 

دانشگاه علوم پزشكي ياسوج مجله علمي پژوهشي، ارمغان دانش  
)۶۴شماره پي در پي (۱۳۹۰، مهر و آبان ۴، شماره۱۶دوره   

                                                      ٣٨١  

 شهر تهران و ين ذرات معلق موجود در هوايارتباط ب
  ي سه ماهه اول بارداريخوده ب سقط خود

  
  ۲روان کاظم نژادي، انوش*۱يائيده ضي، سع۱يديم مريمر

  

 ، دانشکده علوم پزشکي، گروه آمارت مدرسيدانشگاه ترب ۲، ، دانشكده علوم پزشکي، گروه مامايي و بهداشت باروريت مدرسيدانشگاه ترب ۱
  زيستي

۲۵/۵/۱۳۹۰: تاريخ پذيرش     ۸/۴/۱۳۹۰تاريخ دريافت  

  
  ده يچک

  

 بزرگ ينده هوا در شهرهايآالن يتر مهم. باشدي هوا مير آلودگيها در قرن اخد کننده سالمت انساني از عوامل تهديکي :نه و هدفيزم
  .خود به خودي سه ماهه اول بارداري بودن يو سقط جنط يمحمعلق ن ذراتي ارتباط بيبررساين مطالعه  هدف .علق استم ذرات

  

گـروه  (انم بـاردار سـالم   خـ ۱۴۸و ) گروه مـورد (ني سقط جن۱۴۸ يبر رو ۱۳۸۹  سال  در يشاهدـ  ن پژوهش مورد  ي ا : بررسي روش
  دريريگ افراد مورد مطالعه به روش نمونه .شدند انتخاب   يطور تصادف ه  ستان ب ماريب ۱۰،  گانه تهران  ۲۲از مناطق   . انجام شد ) شاهد

 ت هـوا و سـازمان  يـ في شرکت کنتـرل ک يهاتگاهسيابه وسيله غلظت ذرات معلق  . شدنديآور منتخب جمع يها تانمارسيدسترس از ب  
  .ل شدنديه و تحليون تجزي و رگرسي، مجذور کاي تي آماريهاآزمون از با استفاده ها داده.شديست تهران سنجش ميط زيمح

  

سابقه  ،يمان قبل ينوع و فاصله با زا     متوسط درآمد خانوار،   الت،يزان تحص يم مان،ين زا يسن اول  همسر،سن   سن، يرهايمتغ :هاافتهي
رون از منـزل  يـ  روز بي که در طـ ي و مدت زمان  يمدت زمان کار   مدت زمان اقامت در تهران،     شاخص توده بدن،   ،يتيپار ،يسقط قبل 

 ميكروگرم بر متر ۴/۹۴±۲۲/۳۹(ط در گروه مورديلظت ذرات معلق محن غيانگيم. )<۰۵/۰p( بودنددر دو گروه همسان، شد ي ميسپر
 سـن  انيـ  مـشخص شـد م  .)p>۰۰۱/۰(بـود )  ميكروگرم بر متر مكعب   ۵۴/۸۳±۵۵/۲۲(شاهد باالتر از  گروه      يداريطور معن به )مكعب
 ).<۰۵/۰p( وجود داردي معکوسي ارتباط آمارطي و غلظت ذرات معلق محيحاملگ

  

  .ارتباط وجود داردن يجن يخوده ب  خودوع سقطط و وقيان غلظت ذرات معلق محين پژوهش نشان داد که مي ايهاافتهي :يريگجهينت
  

  ني سقط جن، ذرات معلق هوا،ي آلودگ:هاي كليدي واژه
  
   پزشکي، گروه مامايي و بهداشت باروري علوم دانشگاه تربيت مدرس، دانشکده  تهران، :نويسنده مسئول*

Email: Ziaei_sa@modares.ac.ir 
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 و همكاران مريم مريدي

)٦٤شماره پي در پي (١٣٩٠ ـ مهر و آبان٤ ـ شماره ١٦مجله ارمغان دانش ـ دوره   ٣٨٢

  مقدمه

 جـزء  يطيست مح ي ز يها ندهيامروزه وجود آال  

 ين آنهـا آلـودگ  ين مشکالت بشر است که در بـ   يتر مهم

ش يرا رونـد روبـه افــزا  يـ  ز، دارديا ژهيـ ت ويـ هـوا اهم 

  خـصوصاً ي بـزرگ و صـنعت   ي هوا در شهرها   يآلودگ

 سـالمت   ي در حال توسعه به طـور جـد        يدر کشورها 

  .)۱(دينما ميد ين شهرها را تهدين ايساکن

ت، يـ ه جمع يـ  رو ي به علـت رشـد بـ       شهر تهران 

 قبـل و  يها ح در سال ي صح يزير مهاجرت، عدم برنامه  

 در گسترش و    يطيست مح يز عدم توجه به مسائل ز     ين

ا محـسوب  ي از هشت شهر آلوده دن  يکي يتوسعه شهر 

 ي هـوا  يها ندهين آال يتر مين و س  يتر عمده). ۲(شود مي

ــران  ــهر تهـــ ــارت ازشـــ ــس مون؛ عبـــ دکربن، يوکـــ

  ازت و ازن   يدهايدسولفور، کل ذرات معلق، اکس    يدريان

  .)۱(باشند مي

ــ   ــه مح ــزارش برنام ــاس گ ــر اس ــط زي ب ست ي

نـده هـوا    ين آال يتـر  سازمان ملل متحد، ذرات معلق مهم     

 يسازمان جهان ). ۳(دنباش مي بزرگ جهان    يدر شهرها 

 نفـر  ۵۰۰۰۰۰انه يبهداشت برآورد نموده است که سـال     

 آزاد  يه بـا ذرات معلـق موجـود در هـوا          بر اثر مواجه  

ــرگ زودرس   ــار م ــيدچ ــم  م ــوند، ه ــ ش ــق يچن ن طب

 ۱۰ش هــر ي افــزاين ســازمان بــه ازايــ ايهــا يبررســ

ــق، ميم ــا ۱ ريــزان مــرگ و ميــکروگــرم ذرات معل  ۳ ت

، )۱( اصـطالح ذرات معلـق  .)۳و۴(ابـد ي ميش  يدرصد افزا 

ن يق هواست که ايا قطرات منتقله از طريشامل ذرات و 

ار ي بـس يهـا  ز انـدازه يـ د و ن  يـ توانند منابع تول   ميذرات  

 ذرات معلـق    ،يبنـد  ک دسته يدر  .  داشته باشند  يريمتغ

ــر آئرود    ــا قط ــق ب ــته ذرات معل ــه دس ــه س ــاميب  يکين

م يکــرون تقــسيم ۱۰ و ۵/۲، ۱  مــساوی يــاتــر کوچــک

هـا   هيـ  در ريشتريت نفوذ ب  يزتر قابل يذرات ر . شوند مي

ز يـ هـا ن   ابچـه ه حب يـ  بـه ناح   يداشته و ممکن اسـت حتـ      

 يشتريـ ن اثرات کوتاه مدت و بلندمدت ب    يبرسند، بنابرا 

، کاهش ي تنفسيها يماريش بي مرگ زودرس، افزا؛مثل

 را  يويـ  ر يهـا  رات در بافت  ييجاد تغ يها و ا   هي ر ييکارا

 متنـوع ذرات  ي اثـرات بهداشـت    .توانند داشته باشـند    مي

 ي آن بـستگ   يکـ يزي و ف  ييايمي شـ  هـاي   بيـ معلق به ترک  

  از  ميکرون ۱۰ذرات معلق با قطر کمتر از        ۰)۴و ۵(دارد

را تعداد ي ز،دن داريشتريار بيت بسي اهميلحاظ بهداشت

 دارنـد و  يشتريـ  بياد بـوده و مـساحت سـطح   يآنها ز 

ن و يمثــل فلــزات ســنگ  مي ســيهــا نــدهيتواننــد آال مــي

ــيترک ــد يبــات آل ــا خــود حمــل کنن  ذرات .)۶،۴و۷.( را ب

ــوط  ــ از ترکيموجــود در هــوا مخل ــاگون ايهــ بي  گون

 ي و مصنوع  يعيمنابع مختلف طب  به وسيله   باشند و    مي

ن ي که بادها از سطح زم     ي گرد و غبار   . .شوند ميد  يتول

کنند، به همراه گرد و غبار حاصل از       ميدر هوا منتشر    

هــا،  روسيــهــا، و هــا و آتشفــشان  جنگــليســوز آتــش

 و احتـراق   يعـ يها از جملـه منـابع طب       ها و گرده   يباکتر

 مختلـف در  ينـدها يآ، ذرات حاصل از فر   يتمواد سوخ 

دن مـواد،  يي از خـرد کـردن و سـا   يع، ذرات ناشـ  يصنا

د يـ  توليه از جمله منـابع مـصنوع  يل نقليک و وسا يتراف

  .)۳(شوند ميذرات معلق هوا محسوب 
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 ارتباط ذرات معلق و سقط خود به خودي 

)٦٤شماره پي در پي (١٣٩٠ ـ مهر و آبان٤ ـ شماره ١٦مجله ارمغان دانش ـ دوره   ٣٨٣

 شـهر   ينده هوا ين منابع ذرات معلق آال    يتر مهم

ه، آسـفالت   يل نقل يش لنت ترمز وسا   ي حاصل سا  ،تهران

وم و ي از جمله سرب، کـادم     يفلزهاي    بيها، ترک  ابانيخ

هـا و ذرات    سميـ کروارگاني گرده، م  يها ها، دانه  سولفات

  .)۲و ۸(باشند مي ي صنعتيندهاي از فرآيناش

 هـــاي  ه ســـال گذشـــته مطالعـــ   ۱۰يدر طـــ

 اثــرات ي روي متعــدديکولوژي و توکــسيولوژيدميــاپ

ذرات معلق موجود در هوا بر سالمت افراد انجام شد،           

 مـدت بـا ذرات    يور خالصه اثرات مواجهه طـوالن     به ط 

 ي قلبـ  يهـا  يمـار ير، ب يـ ش مـرگ و م    ي افزا ؛معلق شامل 

ر بـر   يثأه، تـ  يـ سـرطان ر   ،ي تنفـس  يها يماري، ب يعروق

عـوارض  . باشـد  مـي ن ير جني و مرگ و م يمنيستم ا يس

 سـوزش چـشم،     ؛کوتاه مـدت مواجهـه روزانـه شـامل        

 زش مو، سـردرد و    ي، ر ي، آلرژ ي تنفس يسوزش مجار 

، عـوارض   ي و تنفس  ي عروق ي قلب يها يماريجه، ب يسرگ

ــس ــاروريـ ــ، سيستم بـ ــصبيـ ــرطان يستم عـ  و سـ

 ي اثـرات بهداشـت   ي بـر رو   يوهـش  در پژ  .)۹(دنباشـ  مي

 نشان  در مصرييزان و مردهي هوا بر سقط جن   يآلودگ

 که غلظـت ذرات معلـق و سـرب          يا در منطقه  داده شد؛ 

ز به ين ييزان و مرده يوع سقط جن  يشتر بود ش  يط ب يمح

  .)۱۰( افزایش یافته بود درصد۵/۴ و ۲/۲۹ب يترت

 ي بـر رو ي متعـدد هـاي  هج حاصل از مطالع ينتا

 يامدهاي و پياثر ذرات معلق موجود در هوا بر باردار      

ر يخأن، تـ ي مـرگ جنـ  ؛ريـ  نظيآن نشان دهنده عوارضـ  

، يـي زا ، وزن کـم هنگـام تولـد، مـرده      ميرشد داخل رح  

 يمانيص زاينقاو  رس  مان زود ي، زا  نوزاد يمرگ ناگهان 

  . )۱۱ـ۱۸(بود

 يهـا  نـده يرقابـل انکـار آال    ير غ يثأبا توجه به تـ    

 از آن، ي و بروز عوارض سوء ناشي بر بارداريطيمح

 ذرات  يان آلـودگ  يـ  ارتبـاط م   يبررسهدف اين مطالعه    

  شهر تهران با بروز سقط خـود  يمعلق موجود در هوا   

 .در سه ماهه اول بارداري بودن ي جنيخوده ب

 
   بررسي روش

ن ي ب ةاصلــ در ف  ياهدـــــش ـمطالعه مورد اين  

.  شـد  در شـهر تهـران انجـام     ۱۳۸۹رماه تا بهمن ماه     يت

 يهـا  جامعه پژوهش زنان مراجعه کننـده بـه درمانگـاه        

ــاتولوژ ــتاني ب۱۰ يپرن ــران   مارس ــهر ته ــطح ش در س

.  بـود  ياها به صورت خوشه    مارستانيانتخاب ب . بودند

 منطقه و ۱۰گانه تهران    ۲۲اطق   که ابتدا از من    يبه طور 

 يمارســتان بــه صــورت تــصادفيک بيــاز هــر منطقــه 

 ي مقـدمات يا حجم نمونه بر اساس مطالعـه     .انتخاب شد 

درصـد   ۹۵نـان  ي مـشابه و بـا سـطح اطم       هاي  هو مطالع 

)۰۵/۰=α ( درصــد ۹۵تــوان آزمــون و)۰۵/۰=β( ،۱۴۸ 

بـه عنـوان     هفتـه    ۱۴ قبل از    يخوده  ب مورد سقط خود  

 ي خانم باردار سالم بـا سـن حـاملگ   ۱۴۸د و  روه مور گ

ن يـ ا.  برآورد شـد   شاهدگروه  به عنوان    هفته   ۱۴ يباال

دســــترس از   دريريــــگ تعــــداد بــــه روش نمونــــه

  . شدنديآور جمعن شدهيي تعيها مارستانيب

 زنان بـا    ؛ خروج از مطالعه عبارت از     يارهايمع

 ي ســـال، حـــاملگ۳۵شتر از يـــ و ب۱۸ســـن کمتـــر از 

 يهــا يمــاريات، ابـتال بــه ب يــف دخان، مــصرييچنـدقلو 

ترم، سابقه تولد نوزاد بـا    مان پره يک، سابقه زا  يستميس

 در  يزي خونر ، تأخير رشد داخل رحمي    اي و   يناهنجار
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 و همكاران مريم مريدي

)٦٤شماره پي در پي (١٣٩٠ ـ مهر و آبان٤ ـ شماره ١٦مجله ارمغان دانش ـ دوره   ٣٨٤

ــاردار  ــه اول ب ــه ماه ــيس ــود جن ــار در ي، وج ن ناهنج

 کمـک   يهـا   با استفاده از روش    ي، حاملگ ي فعل يباردار

وجود ک با همسر و     ي نزد يشاوندي، نسبت خو  يبارور

 از يکـ يا يـ  و  ويا همـسر يـ  در خـانم  يکـ ياخـتالل ژنت 

  .  بودندبستگان درجه اول

ت ي افراد انتخاب شده پس از کسب رضـا        يبرا

ق يـ  مشتمل بـر دو بخـش از طر        ياآگاهانه، پرسشنامه 

بخـش اول، پرسـشنامه اطالعـات       . شدل  يمصاحبه تکم 

 ي و بررسـ يانـه ي زم يرهـا ين متغ يـي با هدف تع   ميعمو

 مـورد مطالعـه و بخـش دوم،     يهـا  گروه سان بودن  هم

 ي محـل سـکونت بـا هـدف بررسـ         يپرسشنامه بررسـ  

منطقه محل سکونت و محل کار، مدت زمان اقامـت در            

 يکـ ي پرتردد در نزد   يهاا محل يتهران، وجود بزرگراه    

  .محل سکونت بود

کمتـر از     غلظت ذرات معلق با قطر     يريگاندازه 

طح شهر تهران ستگاه در سي ا۲۹له يکرون به وسي م۱۰

ستگاه مربـوط بـه     يـ  ا ۱۴ ،شـد زمـان انجـام      به طور هم  

ستگاه يـ  ا۱۵ شهر تهران و يت هوا يفيسازمان کنترل ک  

ن يـ ا. ست بـود  يـ ط ز يمربوط به سـازمان حفاظـت محـ       

ط ي محـ ذرات معلق غلظت يها به صورت ساعت  ستگاهيا

  .دادنديار محقق قرار ميرا در اخت

ن يتر کي نزد ک از افراد مورد مطالعه    ي هر   يبرا

ستگاه به محل سکونت و محل کار آنها در نظر گرفته  يا

متوسط غلظت  ستگاه،  يبا استفاده از اطالعات آن ا     . شد

 محل سکونت و محل کار بـر اسـاس   يذرات معلق هوا  

ها حـضور    در آن مکان ي که در کل باردار    يمدت زمان 

 تـا سـن   ين قاعـدگ ين روز آخـر يخ اولـ ياز تار(داشتند  

  . دين گردييتع )ام ورود به مطالعه هنگيباردار

آوري شــده بــا اســتفاده از     هــاي جمــع   داده

 و  )۲(دوي کـا  ي آمـار  هـاي   و آزمـون   )SPSS )۱افزار نرم

ون ي و با مدل رگرسندل شديه و تحلي، تجز)۳(يآزمون ت

 ارتباط غلظت ذرات معلق با سقط       )۵(ي و خط  )۴(کيلجست

 از آزمـــون . شـــدي بررســـين و ســـن حـــاملگيجنـــ

 يجهت بررسـ   )۶(دو نمونه  رونفـــياسمـ   روفلموگوک

  . .ديها استفاده گرد  دادهيسان هم

 
  افته هاي

 افـراد مـورد مطالعـه از نظـر          ،ج نـشان داد   ينتا

سن مادر، سن همسر، سـن      شامل؛   يا نهي زم يرهايمتغ

                 ،ي و شـــــاخص تـــــوده بـــــدنين بـــــاردارياولـــــ

ــم ــصيـ ــعيزان تحـ ــطح يالت، وضـ ــتغال و سـ          ت اشـ

نهـا اخـتالف   بودند و بين آسان   همياجتماعـ   ياقتصاد

  ).۲ و۱ ولاجد()<۰۵/۰p(داري وجود نداشت معني

ن مـدت زمـان اقامـت در تهـران، مـدت            يانگي م

رون ي روز بي که در طيزمان کار در روز و مدت زمان

 ۴/۱۸±۷۵/۱۱  به ترتيـب؛ از منزل بودند در گروه مورد   

ت و در گـــروه  ســاع ۰۵/۳±۹۳/۲ و ۶۴/۶±۱/۲ســال،  

 ۷۲/۲±۶/۲ و۲۶/۶±۹۴/۱، ســـال ۷۳/۱۶±۸/۱۰شـــاهد  

                                                

1-Statistical Package for Social Sciences 
2-Chi-Square Test 
3-T-Test 
4-Logistic Regression   
5-Linear Regression 
6-Two Sample Kolmogorov Smirnov 
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 محل سکونت به بزرگـراه و    يکيبود و عدم نزد   ساعت  

 ين فراوانـ  يشتري پرتردد در هر دو گروه ب      يهاا محل ي

 مـدت  يرهـا ي متغدهـد،  اين نتـايج نـشان مـي   . را داشت 

زمان اقامت در تهران، مدت زمان کار در روز و مـدت         

کردنـد و   ي مـ  يون از منزل سپر   ري که در روز ب    يزمان

ا يـ  محل سکونت به بزرگراه و       يکين از نظر نزد   يچن هم

  يدار يمعنــبــين دو گــروه تفــاوت  پرتــردد يهــا محــل

  . )<۰۵/۰p(وجود ندارد

ن ذرات معلـق    يانگيـ م بر اساس نتايج حاصله،     

ــورد  ــروه مـ ــاهد  ۴/۹۴±۲۲/۳۹در گـ ــروه شـ و در گـ

ن يـ کـه ا  کروگرم بر متر مکعـب بـود        ي م ۵۵/۲۲±۵۴/۸۳

  .)>۰۰۱/۰p(باشد ميدار يمعن اختالف

 ،ک نشان داد  يون لجست يج حاصل از رگرس   ينتا

ن در منـاطق  ي جنيخوده ب سقط خود  شانس   که نسبت 

 ۰۱/۱، يکرونـ ي م۱۰تـر بـه ذرات معلـق کمتـر از       آلوده

ــود ــان  (.ب ــدود اطمين ــد؛ ۹۵ح ــ۰۱۸/۱ درص  و ۰۰۳/۱ـ

۰۰۴/۰=p.(  ش در ي واحد افـزا ۱ ين معنا که به ازا  ي به ا

 ۰۱/۱ن ينده مذکور، خطر احتمـال سـقط جنـ      يغلظت آال 
   .شوديشتر ميبرابر ب

ن ينشان دهنده ارتبـاط معکـوس بـ     مطاله  ج  ينتا

 بـه   ؛باشـد  مـي ط  ي مح ذرات معلق  و غلظت    يسن حاملگ 

 در يطـ ينـده مح  ين آال يـ ش غلظت ا  يگر با افزا  يعبارت د 

 کـاهش   ي زنـان بـاردار، سـن بـاردار        ي استنشاق يهوا

مـان  ي زا ؛جملـه از   يجه عـوارض بـاردار    ينت و در يافته  
  .ابدييش مين افزايزودرس و سقط جن

  
  هاي مورد مطالعه  اي در گروه معيار متغيرهاي زمينه مقايسه ميانگين و انحراف: ۱جدول

  

              گروه
  متغير

  مورد
  

  شاهد
  

 داري سطح معني
  

  ۳/۰  ۶۷/۲۷±۲۷/۴  ۱۲/۲۸±۰۹/۵  )سال(سن
  ۱/۰  ۸۵/۳۱±۵۳/۵  ۷۵/۳۲±۸/۵  )سال(سن همسر

  ۴/۰  ۶/۲۳ ±۰۲/۴  ۴۵/۲۲ ±۹۳/۴  )سال(سن اولين بارداري
  ۸/۰  ۴۱/۲۴ ±۷۸/۴  ۰۸/۲۵ ±۵۲/۶  )ميكروگرم بر متر مربع(شاخص توده بدني

 
  هاي مورد مطالعه  مقايسه فراواني مشخصات دموگرافيك در گروه: ۲جدول

  گروه
  متغير

   مورد
  )درصد(تعداد

  شاهد
  )درصد(تعداد

  دارييسطح معن
 

  ؛ميزان تحصيالت
  زير ديپلم

  ديپلم و باالتر

  
)۳۹ (۵۸  

)۵/۶۷ (۱۰۰  

  
)۱/۳۳ (۴۹  
)۸/۶۶ (۹۹  

  
۴۶۶/۰  

  ؛شغل
  شاغل
  دارخانه

  
)۸۹/۱۶ (۲۵  
)۱/۸۳ (۱۲۳  

  
)۸۱/۱۰ (۱۶  
)۱/۸۹ (۱۳۲  

 
  

۴۹/۰  

  ؛اجتماعي ـ سطح اقتصادي
  خوب

  متوسط
  ضعيف

  
)۰۲/۲۷(۴۰  
)۲۴/۶۸(۱۰۱  

)۷۲/۴(۷  

 
)۷۵/۳۱(۴۷  
)۱۸/۶۴(۹۵  

)۰۵/۴(۶  
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  بحث 
 ين مشکالت زنـدگ   يتر  از مهم  يکي ، هوا يآلودگ

 کوچک  ي بزرگ در حال حاضر و شهرها      يدر شهرها 

هـا    مطالعـه  .)۱۵(باشـد  مـي  نـه چنـدان دور       يا ندهيدر آ 

ــت  ــشان داده اس ــهن ــار   ك ــتالالت و ناهنج ــا در  ياخ ه

ــادران  ــدان م ــاردار يفرزن ــه دوران ب ــود ي ک در را  خ

 کنتـرل  ي بـاالتر از اسـتانداردها    يوا ه يمعرض آلودگ 
 اسـت   يشتر از کسان  ي سه بار ب   ،  اند ت هوا گذرانده  يفيک

 .)۱۸( خطرناک نبوده انـد    يها ندهين آال يکه در معرض ا   

معلق محيط  هدف اين مطالعه بررسي ارتباط بين ذرات      

و سقط جنين خود به خـودي سـه ماهـه اول بـارداري      

  .بود

ش غلظــت ياکـه بــا افـز  ايـن مطالعـه نــشان داد   
ز يـ ن نيمـال سـقط جنـ    احت ،لـق  ذرات مع  يطينده مح يآال

 ينده در هـوا   ين آال ين غلظت ا  يچنابد و هم  ي ميش  يافزا

شتر يـ  ب ،انـد ن شده ي که دچار سقط جن    ي زنان ياستنشاق

بـه وسـيله     کـه    يا ج پژوهش حاضر با مطالعه    ي نتا .بود

 ي آلودگريثأت ي با هدف بررس)۲۰۰۱( و همکاران  حافظ

 در دو دارن زنـان بـار    ي در بـ   ييزا و مرده هوا بر سقط    
در ن يچن هم .)۱۰(سان بود  هم،  شد انجام   يمنطقه صنعت 

ــه  )۲۰۰۴()۱( همکــارانواي بــه وســيله رومــي    مطالع

 کروگـرم بـر متـر   ي م۲۰ هـر  ي کـه بـه ازا     مشخص شد 

ــزا ــق  غلظــت ش دريمکعــب اف ــي ۱۰ذرات معل  ميكرون

  .)۱۱(دشو ميشتر ي برابر ب۲ن ير جنيزان مرگ و ميم

 ي هوا بر بـروز عـوارض بـاردار        ينقش آلودگ 

ر يثأ بر ت  ي متعدد يها  پژوهش ،باشد مير قابل انکار    يغ

 صورت گرفتـه  ير مختلف باردا  يامدهاين عامل بر پ   يا

ن ي هوا بر سـقط جنـ   ينه ارتباط آلودگ  ياما در زم   ،است

بـه   کـه  يا در مطالعـه .  وجـود دارد ي انـدک  هـاي   همطالع

مـشخص   انجـام شـد،   ) ۲۰۰۹()۲( و همكاران  سووسيله  

 ۳۷مان زودرس در مواجهه قبـل از        يخطر زا گرديد كه   

 و  شتر بـود  يـ  نسبت به بعد از آن ب       با ذرات معلق،   هفته

ن مواجهه در سه ماهه اول و سوم نسبت به سه   يچن هم

 .)۱۷(مان زودرس داردي با زايشتريماهه دوم ارتباط ب 

 )۲۰۰۵()۳( و همکـاران به وسيله روبس که   يا در مطالعه 

 يم بـا آلـودگ  ي که مواجهه داه شد،نشان داد ،  انجام شد 

 اسـپرم و در  DNAب به  يهوا ممکن است منجر به آس     

 يامدهاير پي، سقط و سايزان ناباروريش ميجه افزاينت

 بـه وسـيله     اي كـه    هدر مطالع  ..)۱۹( مضر شود  يبارور

جـه  ين نت يـ  بـه ا   ،دشـ  انجـام    )۲۰۱۰( )۴( و همكاران  لگرو

کل يازت در تمـام سـ   دي اکـس ي ددند که مواجهه با يرس

IVF)۵()       مثبت ياز زمان شروع درمان تا تست باردار ، 

 يدار يبه طور معنـ   ) اني در زمان انتقال رو    مخصوصاً

 و تولـد نـوزاد زنـده       يبا کاهش شانس تـداوم بـاردار      

 تخمـک   ي القـا  يش غلظت ازن در طـ     يافزا. ارتباط دارد 

ه  و تولـد نـوزاد زنـد    ي با کاهش شانس بـاردار     يگذار

ان بــا يـ ذرات معلــق در زمـان کــشت رو . همـراه اسـت  

 اثـرات  يبـه طـور کلـ    . زان لقـاح ارتبـاط دارد     يکاهش م 

ر يــ متغIVF بعــد از يامــد بــاروري هــوا بــر پيآلــودگ

 ي بــستگIVFکل يهــستند و بــه زمــان مواجهــه در ســ

  .)۱۴(دارد

                                                

1-Romieu et al 
2-Suh et al 
3-Rubes et al  
4-Legro et al 
5- In Vitro Fertilisation(IVF) 
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ــ ــري هدر مطالع ــه  ديگ ــيله ک ــه وس  و وراس ب

دند کـه   يجه رس ين نت ي به ا  ،دش انجام   )۲۰۰۸()۱(همكاران

 به طـور  ين بارداريقبل و در ح   با ذرات معلق    مواجهه  

 ،شـود  مـي  منجر به کاهش وزن هنگام تولد         يدار يمعن

ــا هــوايمواجهــه قبــل از بــاردار  آلــوده بــه طــور ي ب

ــ ــزا يدار يمعن ــث اف ــو ي باع ــطح م ــي جنيرگيش س  ين

 ي مــادري عروقـ ي اگرچــه سـطح و فــضاها ،شـود  مـي 

 بـا کـاهش     يان بـاردار  مواجهه در دور  . ابدي ميکاهش  

 جفـت و   ي قـسمت مـادر    يت عروق يحجم، سطح و ظرف   

  .)۲۰( جفت ارتباط دارديني جنيش سطح عروقيافزا

در پژوهش حاضر دو گروه مـورد مطالعـه از          

ــه  يــظــر مــصرف دخانن ات و فاصــله محــل ســکونت ب

را در يـ  زبودند،سان  ها هم  پرتردد و بزرگراه   يها مکان

ن و عوامـل  يان سقط جن  ي م يارتباطهاي ديگري     مطالعه

 يسـان   هدف از هم   ،)۲۱-۲۳(تمذکور مشاهده شده اس   

گـر در  ن عوامـل مداخلـه  يـ ن نظر، حذف ايدو گروه از ا  

   .مطالعه بود

  

  گيري  نتيجه

نتايج ايـن مطالعـه نـشان داد كـه ميـان غلظـت            

ذرات معلق محيط و وقوع سقط خود به خـودي جنـين        

-تي محـدود  ازيکـ ي کـه    يياز آنجا . ارتباط وجود دارد  

نـده  يزان مواجهـه بـا آال     يـ  م ين پژوهش بررسـ   ي ا يها

 و بـر اسـاس      ينـ يرعيط به صـورت غ    يذرات معلق مح  

 مـستقر   يهاستگاهيابه وسيله    گزارش شده    يها غلظت

ــطح شــهر تهــران بــود، پ    گــردد يشنهاد مــيــدر س

 مدت زمان   يشتر و ط  ي با حجم نمونه ب    ي آت يها مطالعه

ت يـ في سـنجش ک   يارهـا ز استفاده از ابز   يتر و ن  يطوالن

زان مواجهـه  يـ  مي جهـت بررسـ  ينـ ي ع يهاو تست  هوا

   ..رديها صورت گندهي تحت پژوهش با آاليواحدها

 

  تقدير و تشكر 

 بـا   مـصوب يقـات ي از طرح تحقين مقاله بخش يا

ــت   ــد ثب ــ ۲۳۲۲۷/۵۲ک ــه وس ــوراي ب ــشيله ش  ي پژوه

 يله از همکـار ين وسـ ي بـد .ت مدرس بـود  يدانشگاه ترب 

 يت هـوا يفيو کارکنان شرکت کنترل ک ن  يمسئول  ميتما

  .شودي ميمانه تشکر و قدردانيشهر تهران صم

                                                

1-Veras et al 
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Abstract 
 
 
Background & Aim:  Air pollution has been one of the threatening factors of human health during 
the last century. Particulate matters are the major air pollutants in urban areas. The aim of this 
study was to determine the effect of ambient particulate mattes on spontaneous abortion. 
 
Methods: This case-control study was conducted between June 2010 to February 2011 on 148 
spontaneous abortion (case group) and 148 pregnant women (control group) in Tehran. From 22 
regions of Tehran, 10 hospitals were randomly selected and samples were collected by simple 
random sampling from these hospitals. The mean of particulate matters was obtained from 
monitoring stations of Tehran Air Quality Control Company (TAQCC). Collected data was analyzed 
by the SPSS software using independent sample t-test, chi-square test, multiple and linear 
regression models. 
 
Results: Two groups in the study were matched in participants' age, husbands' age, age at first 
childbirth, educational level, family average income, previous type of delivery and the interval 
between deliveries, any previous abortion experience, body mass index, parity, duration of 
residence in Tehran and the amount of time spent at work and outside of home (P>0.05). On 
analyzing the collected data, it was revealed that the mean of ambient PM10 concentration in case 
group (94.4±39.22 micro gr/m3) was significantly higher than the control group (83.54±22.55 micro 
gr/m3) in T-test (P<0.001) and also the rate of abortion was higher in these areas (OR: 1.01, CI95%: 
1.003-1.018). For assessing the relationship between gestational age and ambient PM10 
concentration, linear regression method was used. Results indicated that there was a negative 
correlation between these variables. 
 
Conclusion: Findings of this study showed that there was a significant relationship between 
occurrence of spontaneous abortion and the ambient PM10 concentration. 
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