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تاثیرات آلودگی هوا بر سالمت انسان
مریم پوررستمی پارگامی

دانشجوی کارشناسی محیط زیست دانشگاه تهران

ــت  ــکالتی اس ــن مش ــده تری ــی از عم ــوا یک ــی ه آلودگ
ــهرها  ــه رو اســت و در بعضــی از ش ــا آن روب ــر ب ــه بش ک
ــی،  ــای صنعت ــت ه ــه فعالی ــی روی ــش ب ــل افزای ــه دلی ب
ــت روز  ــم جمعی ــیلی و تراک ــای فس ــوخت ه ــرف س مص
بــه روز شــدیدتر مــی شــود. آلودگــی هــوا اثــرات ســوئی 
بــر ســالمت افــراد جامعــه دارد و منجــر بــه مــرگ 
برونشــیت،  عروقــی،  قلبــی  هــای  بیمــاری  زودرس، 
اختــالالت تنفســی و ســرطان مــی شــود. براســاس 
ــاالنه  ــت)WHO(، س ــی بهداش ــازمان جهان ــزارش س گ
ــر  ــر در اث ــون نف ــت میلی ــدود هف ــان ح ــر جه در سراس
بیمــاری هــای منتســب بــه آلودگــی هــوای آزاد و داخلــی، 
ــد. همچنیــن براســاس  جــان خــود را از دســت مــی دهن
گــزارش موسســه  بیــن المللــی تحقیقــات ســرطان 
 International Agency for Research on Cancer:(
ــال 2013،  ــت در س ــی بهداش ــازمان جهان IARC( در س
ــات  ــوان ترکیب ــه عن ــق آن ب ــوا و ذرات معل ــی ه آلودگ
ــت. ــده اس ــدی ش ــه بن ــان طبق ــرای انس ــرطان زا ب  س

در بســیاری از شــهرهای بــزرگ کشــور، ازجملــه تهــران، 
ــیراز،  ــواز و ش ــز، اراک، اه ــهد، تبری ــان، مش ــرج، اصفه ک
ــتانداردهای  ــوا از اس ــای ه ــده ه ــی از آالین ــت برخ غلظ
ــود  ــی ش ــرآورد م ــت و ب ــتر اس ــب بیش ــه مرات ــی ب مل
ــغ  ــی بال ــا، جمعیت ــز گرده ــده ری ــاب پدی ــا احتس ــه ب ک

ــر یعنــی حــدود نیمــی از جمعیــت کل  ــون نف ــر 35میلی ب
کشــور در معــرض درجاتــی از آلودگــی هــوا قــرار داشــته 
ــه  ــردم را ب ــالمت م ــا س ــه تنه ــکل ن ــن مش ــند. ای باش
مخاطــره مــی انــدازد، بلکــه هزینــه هــای ســر بــار را نیــز 
بــر حــوزه ســالمت تحمیــل مــی کنــد؛ آن هــم بــه دلیــل 
افزایــش نیــاز بــه خدمــات مراقبتــی و بهداشــتی و  انجــام 
فوریــت هــای پزشــکی کــه بــرای جمعیــت تحــت تأثیــر 

انجــام مــی شــود.

آلودگی هوا و بیماری های آلرژیک

شــیوع آســم وآلــرژی ازجملــه آتوپــی در دهــه هــای اخیر، 
ــور  ــور کش ــن ط ــی و همی ــورهای غرب ــژه در کش ــه وی ب
ــه است.آســم یکــی  ــش یافت ــال توســعه افزای ــای درح ه
ــار بیمــاری  ــه ب ــن بیمــاری هــا دنیاســت ک از شــایع تری
ــرگ و  ــه م ــد.  گرچ ــی کن ــاد م ــی را ایج ــور توجه درخ
ــه نحــو  ــا ب ــر در دنی ــر ناشــی از آســم در25ســال اخی می
بــارزی کاهــش یافتــه اســت، ولــی هنــوز رژیــم دارویــی 
بــرای درمــان کامــل و دائــم آســم وجــود نــدارد. آلودگــی 
ــی اســت کــه نقــش آن در ایجــاد و  هــوا یکــی از عوامل
ــه  ــش حمل ــودکان و افزای ــژه در ک ــه وی ــم ب ــدید آس تش
هــای آســم در کــودکان و بزرگســاالن نشــان داده شــده 
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اســت. مطالعــات نشــان داده انــد میــان آلودگــی ناشــی از 
ترافیــک و خــس خــس ســینه و ســرفه صبحگاهــی، تــب 
ــود  ــاط وج ــودکان ارتب ــیت در ک ــا و حساس ــه، اگزم یونج

دارد.

آلودگی هوا و سرطان ریه

ــرگ ناشــی  ــل م ــان سردســته دالی ــه همچن ســرطان ری
از ســرطان در دنیاســت.گرچه 90 درصــد ســرطان هــای 
ریــه بــه دلیــل ســیگار کشــیدن ایجــاد مــی شــوند، ولــی 
ــا  ــه ب ــر گاز رادون، آزبســت، مواجه ــل دیگــری نظی عوام
ــرطان  ــز در س ــن نی ــای مزم ــت ه ــوا و عفون ــی ه آلودگ
ــت  ــوع ثاب ــد. در مجم ــارکت دارن ــه مش ــل ری ــی داخ زای
ــا اکســید هــای نیتــروژن، ســولفور  شــده اســت مواجــه ب
ــه را  ــز، خطــر ســرطان ری ــق ری دی اکســاید و ذرات معل
افزایــش مــی دهــد. بیشــترین مقدار نیتــروژن دی اکســاید 
از اکسیداســیون منوکســید نیتــروژن کــه بــه طــور عمــده 
توســط گازهــای خــودرو بــه وجــود مــی آیــد، تولیــد مــی 
ــدگان  ــان رانن ــوا در می ــی ه ــا آلودگ ــات ب ــود. مواجه ش
حرفــه ای نیــز بــروز ســرطان ریــه و مــرگ و میــر ناشــی 

ــد. ــی ده ــش م از آن را افزای

آلودگی هوا و بیماری های قلبی عروقی

فشارخون

مطالعــات مشــاهده ای مختلفــی انجــام شــده اســت کــه 
نتایــج آن هــا نشــان مــی دهــد مواجــه کوتــاه مــدت بــا 
ذرات معلــق، فشــارخون را بــه صــورت حــاد افزایــش مــی 
ــد  ــاهده کردن ــکاران مش ــال)bald( و هم ــرای مث ــد. ب ده
ــوا  ــی ه ــدت آلودگ ــاه م ــی و کوت ــش ناگهان ــه افزای ک
ــار  ــش فش ــا افزای ــال 1985 ب ــزی در س ــای مرک در اروپ
خــون در شــرکت کننــدگان مطالعــه MONICA  ارتبــاط 
ــر  ــل خط ــر عوام ــور دیگ ــه در حض ــن رابط ــت. ای داش

ــود. ــی دار ب ــز معن ــی نی ــی عروق بیمــاری هــای قلب

آلودگی هوا و بیماری های دستگاه عصبی

سکته مغزی

 اســتروک یــا ســکته مغــزی ســاالنه موجــب پنــج میلیون 
مــرگ مــی شــود و یکــی از مهــم تریــن دالیــل ناتوانــی 
جســمی اســت. مطالعــات گوناگــون، ارتبــاط قــوی میــان 
آلودگــی هــوا و ســکته هــای مغــزی را مطــرح مــی کنــد. 
ــد نقــش   ــه آلودگــی هــوا و کنتــرل آن مــی توان توجــه ب
ــته  ــزی داش ــای مغ ــکته ه ــش س ــری در کاه تأثیرگذارت

باشــد.

اثــر آلودگــی هــوا بــر تکامــل سیســتم عصبــی 
در کــودکان

در دوران بــارداری جفــت عــالوه بــر نقــش انتقــال 
مــواد غذایــی، هورمــون و فاکتورهــای رشــد، در تکامــل 
سیســتم عصبــی مرکــزی نقــش دارد، آن هــم از طریــق 
پاســخ بــه محیــط زندگــی مــادر. مواجــه بــا آلودگــی هــوا 
ــره  ــش IQ )به ــث کاه ــد باع ــی توان ــی م در دوران جنین
ــرد  ــش عملک ــالگی و کاه ــج س ــودکان در پن ــی( ک هوش

ــازده ســالگی شــود. ــا ی ــی در ســن هشــت ت ذهن

)MS(بیماری مالتیپل اسکلروزیس

ــی  ــاری التهاب ــل اســکلروزیس نوعــی بیم ــاری مالتیپ بیم
ــن  ــنی ای ــج س ــت و رن ــزی اس ــی مرک ــتم عصب در سیس
ــا 50 ســال اســت .عامــل هــای متعــددی  بیمــاری 17 ت
ــه  ــوند ک ــی ش ــاری م ــن بیم ــیوع ای ــش ش ــبب افزای س
ــی شهرنشــینی و  ــده، زندگ ــتعد کنن ــل مس ــی از عوام یک
ــوا اســت. ــی ه ــی شــدن شــهرها درنتیجــه آلودگ صنعت

آلودگی هوا و بیماری صرع

ــوژی اســت  بیمــاری صــرع نوعــی بیمــاری جــدی نورول
ــی و اجتماعــی خاصــی  ــه جغرافیای ــه ناحی کــه محــدود ب
ــال  ــر ســن و جنســی را مبت ــا ه ــراد ب ــه اف نیســت و هم
ــرگ  ــت م ــن عل ــایع تری ــی ش ــرگ ناگهان ــد. م ــی کن م
ــود. در  ــی ش ــامل م ــاری را ش ــن بیم ــی از ای ــر ناش و می
ــت،  ــده اس ــام ش ــط )Cadmak( انج ــه توس ــه ای ک مقال
گویــای ایــن اســت کــه مواجــه بــا هــوای آلــوده باعــث 
ــه  ــال ب ــودکان مبت ــدن ک ــتری ش ــال بس ــش احتم افزای
تشــنج اســت. همچنیــن در مطالعاتــی کــه در ســال 
2012 انجــام شــده اســت، نشــان داده شــده کــه شــیوع 
ــهر زندگــی مــی کننــد  ــرادی کــه در ش صــرع در اف
ــل آن  ــه دلی ــت ک ــتاها اس ــاکن روس ــراد س ــتر از اف بیش
ــد. ــهرها باش ــتر در ش ــوای بیش ــی ه ــد آلودگ ــی توان  م
همچنیــن آلودگــی هــوا باعــث بیمــاری هــا و اختــالالت 
شــناختی،  اختــالالت  و  آلزایمــر  جملــه  از  دیگــری 
و   )ALS(عضالنــی و  عصبــی  بیمــاری  پارکینســون، 
ــن  ــرد. بنابرای ــی گی ــر م ــی رشــد را در ب ــالالت تکامل اخت
توجــه بــه موضــوع آلودگــی هــوا، انجــام اقدامــات بــرای 
ــای الزم  ــوزش ه ــن آم ــوا و همچنی ــی ه ــش آلودگ کاه
ــا آلودگــی هــوا ضــروری  ــه منطــور کاهــش مواجهــه ب ب

ــت. اس
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آلودگــی هــوا و اختــالل عملکــرد سیســتم 
ــی ایمن

ــه  ــوا ک ــود دره ــده موج ــاس، ذرات آالین ــراد حس در اف
ــی،  ــای میکروب ــی ژن ه ــا، آنت ــرژن ه ــه ای از آل مجموع
ــه  ــد ب ــی توانن ــتند، م ــف هس ــات مختل ــموم و ترکیب س
پروتئیــن هــا و لیپدهــای ســطح ســلول هــای اپــی تلیــال 
متصــل شــده و از طریــق آن هــا وارد شــوند. ســلول هــای 
اپــی تلیــال مکانســیم هــای مختلفــی را بــرای محافظــت 
ــال  ــه دنب ــد. ب ــه کار مــی گیرن ــل آلودگــی هــوا ب در مقاب
ــش  ــات پی ــد ترکیب ــا، تولی ــلول ه ــن س ــدن ای ــال ش فع
ــی افزایــش و ســلول هــای فاگوســیتی فعــال مــی  التهاب
شــوند کــه بــه منظــور فاگوســیت کــردن ایــن ذرات وارد 

عملکــرد مــی شــوند.

 از ســوی دیگــر تحقیقــات متعــدد ثابــت کــرده انــد کــه 
ــش  ــت ک ــواع آف ــد ان ــی، مانن ــاعد محیط ــرایط نامس ش
هــای گیاهــی، میکروارگانیســم هــا، اســپورقارچ هــا، 
ــی  ــا و آلودگ ــش ه ــت ک ــیمیایی، آف ــای ش ــواع کوده ان
هــوا، ماننــد آلودگــی ناشــی از ازن، اشــعه مــاورا بنفــش، 
افزایــش دمــا و بســیاری از عوامــل دیگــر در بــدن انســان 
ایجــاد پروتئیــن هایــی بــه نــام پروتئیــن هــای مرتبــط بــا 
ــد کــه همگــی در ایجــاد پاســخ هــای  ــز مــی کنن پاتوژن
ــرژی  ــه آل ایمونولوژیــک و بیمــاری هــای مختلــف ازجمل
ــا  ــد در ســرکوب ی ــی توان ــوا م ــی ه ــد. آلودگ ــش دارن نق
ــود  ــه خ ــد ک ــته باش ــش داش ــی نق ــم ایمن ــر تنظی تغیی
توجیــه کننــده پاســخ هــای ناکارآمــد ایمنــی در مواجهــه 
ــاد  ــروز ازدی ــن ب ــی و همچی ــل عفون ــرطان، عوام ــا س ب

ــت. ــی اس ــرژی و خودایمن ــیت، آل حساس

آلودگی هوا و بیماری های پوستی

ــر  ــوا ب ــی ه ــر آلودگ ــه تاثی ــدودی در زمین ــات مح مطالع
ــی  ــان م ــات نش ــن مطالع ــا همی ــود دارد،ام ــت وج پوس
دهنــد کــه آلودگــی هــوا مــی توانــد باعــث پیــری زودرس 
ــالل  ــو، اخت ــات لنتیگ ــش ضایع ــژه افزای ــه وی ــت، ب پوس
عملکــرد ســد محافظتــی پوســت،کاهش میکروفلــور 
ــک و  ــت آتوپی ــیوع درماتی ــش ش ــت، افزای ــال پوس نرم
ــت  ــرای حفاظ ــن رو ب ــود. از ای ــر ش ــن کهی ــدت یافت ش
ــر آســیب ناشــی از آالینــده هــای هــوای  پوســت در براب

ــود: ــی ش ــه م ــر توصی ــوارد زی م

ــای  ــامپو و ژل ه ــه ش ــا از جمل ــوینده ه ــتفاده از ش 1.اس
ــا؛ ــده ه ــرای پاکســازی پوســت از آالین ــو ب شســت و ش

2.حفاظــت از پوســت بــا اســتفاده از کــرم هــای محافظتی 

یــا کــرم پــودر هــا

3. اســتفاده از ضــد آفتــاب هــا بــرای مهــار اثــر ســو اشــعه 
ــه  ــال مواجه ــه دنب ــه ب ــی ک ــگری از ترکیبات UV و پیش
ــت  ــری پوس ــد پی ــوند و در فرآین ــی ش ــال م ــا UV فع ب

ــد؛ نقــش دارن

ــازس  ــظ و بازس ــرای حف ــا ب ــت ه ــتفاده از امولین 4. اس
ــتی؛ ــد پوس ــرد س عملک

ــه  ــت ک ــد پوس ــش از ح ــوی بی ــت وش ــز از شس 5. پرهی
ــه آســیب عملکــرد حفاظتــی ســد پوســتی مــی  منجــر ب

شــود.

آلودگی هوا و بیماری های دستگاه گوارش

ــده ای از ذرات و  ــوان ترکیــب پیچی ــه عن آلودگــی هــوا ب
ــر مســتقیم  ــق مســتقیم و غی ــف، از طری ــای مختل گاز ه
بــر ســالمت انســان تاثیــر گــذار اســت. بافــت هــا و ارگان 
هایــی ماننــد دهــان، زبــان، بینی،گلــو، تارهــای صوتــی و 
بخشــی ازمــری مهــم تریــن مســیر هــای ورود آالینــده 
ــاری  ــوند. بیم ــی ش ــوب م ــدن محس ــه ب ــوا ب ــای ه ه
هــای التهابــی روده، بیمــاری هــای کبــدی، آپاندیســیت و 
ســرطان هــای دســتگاه هــای گوارشــی از جملــه آســیب 

هایــی اســت کــه آلودگــی هــوا ایجــاد مــی کنــد.

آلودگی هوا و بیماری های چشم و بینی

ــی  ــه محیط ــدن ب ــای ب ــو ه ــر عض ــد دیگ ــم همانن چش
ســالم و پاکیــزه نیــاز دارد تــا بتوانــد بــه خوبــی وظایفــش 
ــاط  ــب مخ ــبب تخری ــوا س ــی ه ــد. آلودگ ــام ده را انج
چشــم و در نتیجــه ســوزش و اشــک ریــزش مــی شــود. 
ذرات شــیمیایی موجــود در هــوا مثــل ترکیبــات حاصــل از 
واکنــش اکســید هــای ازت بــا ازن ســبب ســوزش چشــم 
ــن  ــود و همچنی ــی ش ــدن اشــک م ــیدی ش ــی از اس ناش
ــی شــود؛  ــزش م ــزی چشــم و اشــک ری ــه قرم منجــر ب
ــاق  ــاز اتف ــت پی ــدن پوس ــر کن ــه در اث ــی ک ــبیه حالت ش
مــی افتــد. اختــالالت شــایع چشــمی کــه آلودگــی هــوا 
ــد  ــت دارن ــا دخال ــعه آن ه ــاد و توس ــوی در ایج ــه نح ب
عبــارت انــد از آلــرژی چشــم، آب مرواریــد، تباهــی لکــه 
ــکی  ــاری خش ــوال)AMD( بیم ــیون ماک ــا دژنراس زرد ی

 .)DED(ــم چش

همچنیــن آلودگــی هــوا اثــرات منفــی بــر ســالمتی بینــی 
ــوع آلودگــی و  ــه ن و عملکــرد آن مــی گــذارد. بســتگی ب
شــدت آن، ایــن اثــر گــذاری مــی توانــد در مرحلــه اول به 
ــک خــودش را نشــان  ــت آلرژی صــورت حساســیت و رین
ــر التهــاب هایــی کــه  ــه هــای پیشــرفته ت دهــد. در نمون
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در بینــی ایجــاد مــی شــود، مــی توانــد منجــر بــه انســداد 
مجراهــای سینوســی و ابتــال بــه بیمــاری ســینوزیت حــاد 
شــود کــه اگردرمــان نشــود و بیمــاری بیــش از ســه مــاه 
پایــدار بمانــد، ســینوزیت وارد مرحلــه مزمــن خواهــد شــد 

کــه درمــان آن پیچیــده اســت. 

آلودگی هوا و گروه های آسیب پذیر

ــان  ــاط می ــه ارتب ــی ب ــک مختلف ــات اپیدمیولوژی مطالع
ــالمتی  ــر س ــار آن ب ــرات زیانب ــوا و اث ــای ه ــده ه آالین
ــد. امــا آنچــه مســلّم اســت دامنــه تأثیــر  اشــاره کــرده ان
آلودگــی بــر همــه گــروه هــا و در همــه شــرایط یکســان 
نخواهــد بــود. بررســی منابــع مختلــف نشــان مــی دهــد 
ــل  ــر عوام ــد تحــت تأثی ــی توان ــی م ــرات آلودگ ــه تأثی ک
ــا  ــاه و بلنــد مــدت مواجهــه ب ــرات کوت ــد اث مختلــف مانن
ــالمت  ــا س ــاری ی ــه بیم ــس و زمین ــن، جن ــی، س آلودگ
بــودن، الگــوی زمانــی فعالیــت و موقعیــت مکانــی 
بســیاری  و  اجتماعــی  اقتصــادی  شــخص، وضعیــت 
زنــان  باشــد.  متفــاوت  دیگــر  تأثیرگــذار  عوامــل  از 
ــن  ــم تری ــکاران مه ــالمندان و ورزش ــودکان، س باردار،ک
گــروه هــای آســیب پذیــر هســتند. مــی تــوان گفــت کــه 
ــالمندی  ــا س ــی ت ــا از دوران جنین ــده ه ــی و آالین آلودگ

ــوند. ــی ش ــوب م ــالمتی محس ــرای س ــدی ب تهدی

آلودگی هوا و سالمت روان

ــد  ــرد مانن ــی ف ــر ســالمت روان ــر ب ــا تأثی آلودگــی هــوا ب
ــی-  ــرد عصب ــش عملک ــی و کاه ــی- روان ــت روح رضای

ــش  ــث کاه ــترس زا باع ــی اس ــوان عامل ــه عن ــی، ب روان
ســطح ســالمت روانــی فــرد و افزایــش شــانس ابتــال بــه 
مشــکالت روانــی مــی شــود. بنابرایــن آلودگــی هــوا بــه 
عنــوان یکــی از عوامــل اســترس زای مهــم مربــوط بــه 
حــوزه ی ســاختار شــهری بــه ویــژه در شــهرهای بــزرگ 
شــناخته مــی شــود و بــرای همیــن مــی تــوان بــه عنــوان 
یــک عامــل تنــش زای شــهری دانســت کــه قــادر اســت 
ــی  ــر ســالمت جســمی و روان ــرات مهمــی کــه ب ــا تأثی ب
فــرد مــی گــذارد باعــث کاهــش کیفیــت زندگــی فــرد و 
در نتیجــه کاهــش کیفیــت زندگــی جامعــه شــود. در ســال 
ــه ی  ــمگیری در زمین ــای چش ــالش ه ــته ت ــای گذش ه
بررســی اثــرات آلودگــی هــای هــوا بــر تشــدید اســترس 
و ســالمت افــراد انجــام شــده اســت. از طرفــی اســترس 
ــده هــای هــوا را  ــرات مضــر آالین ــادر اســت اث ــی ق روان
تشــدید کنــد. ایــن ارتبــاط دو طرفــه باعــث ایجــاد چرخــه 
ــی  ــمی و روان ــالمت جس ــه س ــود ک ــی ش ــی م ی معیوب

شــهروندان را بــه مخاطــره مــی انــدازد.

عــالوه بــر بیمــاری هــای جســمی، آلودگــی هــوا تأثیــرات 
بــه ســزایی نیــز بــر ســالمت روانــی فــرد دارد. مطالعــات 
تأکیــد مــی کنــد کــه افزایــش غلظــت آلــوده کننــده هــا 
ــرد  ــی ف ــی و هیجان ــت احساس ــر وضعی ــت ب ــن اس ممک
ــی  ــی و حت ــرات خلق ــروز تغیی ــث ب ــته و باع ــر گذاش تأثی
ــات  ــن مطالع ــود. اولی ــی ش ــدگار روان ــرات مان ــی اث گاه
بررســی اثــر آلــوده کننــده های هــوا بــر وضعیــت رضایت 
روانــی فــرد را الزاروس و کوهــن درســال 1987 و فرانکن 
هوســن در ســال 1980 انجــام دادنــد. ایــن پژوهشــگران 
معتقدنــد آلودگــی هــوا بــه عنــوان عاملــی اســترس زا مــی 



* نشریه علمی، فرهنگی، اجتماعی بوم کره، جلد 5، شماره 1، زمستان 1399

21
بوم کره 

ــاری، احساســی و شــناختی  ــرات جســمی، رفت ــد تغیی توان
ــا  ــه تنه ــوا ن ــی ه ــن آلودگ ــد. بنابرای ــاد کن ــرد ایج در ف
ممکــن اســت آثــار تخریبــی مســتقیمی بــر ســالمت فــرد 
ــا تأثیــر غیــر مســتقیم  ــد ب داشــته باشــد، بلکــه مــی توان
بــر ســالمت روانــی فــرد رضایــت روحی-روانــی، کاهــش 
عملکــرد عصبــی- روانــی بــه عنــوان یــک عامل اســترس 
زا باعــث کاهــش ســطح ســالمت روانــی فــرد و افزایــش 
شــانس ابتــال بــه مشــکالت روانــی در وی شــود. بنابرایــن 
ــوا را در دو  ــی آلودگــی ه ــرات روحــی روان ــوان اث ــی ت م
دســته مســتقیم و غیــر مســتقیم تقســیم بنــدی کــرد کــه 
درک فــرد از محیــط اطــراف همچنیــن محتــوای روحــی 
ــر  ــوا ب ــن، آلودگــی ه ــر ای ــد. عــالوه ب ــر ده وی را  تغیی
ــز  ــرد نی ــی ف ــرد اجتماع ــوژی و عملک ــار فیزیول روی رفت

تأثیــر منفــی دارد.

دو مطالعــه وســیع اپیدمیولوژیــک در کشــور آمریــکا 
نشــان داد کــه چطــور آلودگــی هــوا و ســالمت روحــی-

روانــی بــا یکدیگــر در ارتبــاط انــد. در اولیــن مطالعــه، 12 
مصاحبــه گــر در یــک دوره ی ســه ســاله از6000 نفــر از 
ســاکنان لــس آنجلــس کــه بــه طــور تصادفــی از مناطــق 
مختلــف شــهر انتخــاب شــده بودنــد، مصاحبــه کردنــد. در 
ایــن مطالعــه معیارهــای افســردگی، اضطــراب، ســالمت 
تســهیالت  از  اســتفاده  و  روحی-روانــی  و  عمومــی 
ســالمت جســمی و روانــی مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت و 
ســپس ثبــت شــد. بــه عــالوه اطالعاتــی در زمینــه وقایــع 
پراســترس زندگــی حمایــت هــای اجتماعــی و اطالعــات 
اقتصادی-اجتماعــی و دموگرافیــک جمــع آوری شــد. 
ــد:  ــخص ش ــه مش ــن مطالع ــای ای ــه ه ــاس یافت ــر اس ب
ــد  ــی کنن ــس مهاجــرت م ــس آنجل ــه ل ــه ب ــرادی ک 1(اف
ــرار  ــر دود ق ــت تأثی ــالمت تح ــی س ــرات منف ــتعد اث مس
ــاال  ــی ب ــوای دارای آلودگ ــا ه ــا ب ــه آن ه ــرا ک ــد؛ چ دارن

ــد. ــچ ســازگاری ندارن هی

2( مواجهــه افــراد بــا یــک زندگــی سراســر پــر اســترس 
ــرای  ــتری ب ــی بیش ــا آمادگ ــا آن ه ــود ت ــی ش ــث م باع
پذیــرش اثــرات منفــی ســالمت تحــت تأثیــر دود داشــته 

باشــند.

ــطح  ــه س ــد ک ــری دریافتن ــن و ف ــه دوم راتم در مطالع
بــاالی اکســیدان هــای فوتــو شــیمیایی ارتباط مســتقیمی 
بــا معیارهــای اجتماعــی دارد. اداره پلیــس و ایســتگاه آتش 
نشــانی در یــک دوره 2ســاله موفــق بــه ثبــت ایــن یافتــه 
ــای  ــیدان ه ــه اکس ــان داد ک ــه نش ــن مطالع ــدند. ای ش
فوتوشــیمیایی ارتبــاط معنــاداری بــا از هــم پاشــیدن 
ــالالت  ــش اخت ــی و افزای ــای تلفن ــت ه ــواده، مزاحم خان
ــوا  ــی ه ــه آلودگ ــن، رابط ــر ای ــالوه ب ــد. ع ــی دارن روان
ــت شــده اســت.  ــری ثاب ــش شــیوع افســردگی ام و افزای
ــی  ــط های ــی در محی ــد زندگ ــی ده ــان م ــات نش مطالع

ــر از  ــا فرات ــی در آن ه ــوای تنفس ــای ه ــده ه ــه آالین ک
حــد اســتاندارد اســت باعــث مــی شــود افســردگی بــروز 

ــد. ــته باش ــق داش ــن مناط ــاکنان ای ــتری در س بیش
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