
 وا ی هـآلودگ

 
گذارد و  عت مدرن امروز با تولید گازها و ذرات آلوده معلق در هوا، فضایی برای نفس کشیدن باقی نمیصن

پاک را که همواره مایه شادمانی زندگی بشر بوده، به آرزویی دست نیافتنی تبدیل  استشمام هوای

کند.آلودگی هواخطرات شدیدی را برای انسان به همراه دارد. پس با ما همراه شوید تا  چگونگی کاهش  می

وارض آالینده های موجود در هوا با حمله به سلول های بدن ع اثرات آن بر سالمت انسان را بیاموزید.

نامطلوبی را به جا می گذارند. در حالت عادی، سیستم دفاعی بدن، سلول ها را از کلیه آسیب های بیرونی 

محافظت می کند اما عوامل مخرب محیطی مثل اشعه ماوراء بنفش و آلودگی های محیط سبب تضعیف 

خرب سلول ها( آسیب سیستم ایمنی بدن شده در نتیجه سلول ها تحت تاثیر رادیکال های آزاد )عوامل م

 می بینند.

 راهکارهای کاهش دهنده اثرات مخرب آلودگی هوا :

ترکیبات آنتی اکسیدان)چای سبز، توت و...( مولکول هایی هستند که جلوی عمل رادیکال های آزاد -1

)عوامل مخرب سلول ها( را گرفته و مانع از تخریب سلول های حیاتی بدن می شوند. مصرف بیشتر آنتی 

اکسیدان ها زمینه ای را فراهم می کنند که بدن به راحتی رادیکال های آزاد مضر را از بین ببرد. در شرایط 

 آلودگی هوا استفاده از ترکیبات آنتی اکسیدان توصیه می شود.

یکی از توصیه های تغذیه ای در شرایط آلودگی هوا مصرف شیر کم چرب است زیرا کلسیم موجود در -2

رب و فلزات سنگین موجود در هوای آلوده جلوگیری می کند. مصرف لبنیات و شیر پرچرب شیر از جذب س

 به دلیل کاهش کارایی سیستم ایمنی و بروز بیماری های ریوی در هوای آلوده توصیه نمی شود.

مصرف روزانه شیر ومواد لبنی به مقدار کافی، عوارض ناشی از آلودگی هوا را بر دستگاه گوارش کاهش -3

دهد. زیرا شیر به دلیل دارا بودن فسفر، منیزم و کلسیم، خنثی کننده سموم بوده همچنین دفع ادرار ،  می

 مدفوع و مواد آالینده را تنظیم می کند.

هر زمان میزان باکتری های مفید روده بر اثر ورود سرب و مواد آالینده به بدن کم شود، عمل دفع هم با -4

د در بدن باقی می مانند. شیرهای غنی شده با باکتری هایی به نام مشکل مواجه می شود و این موا

پروبیوتیک، سطح باکتری های مفید را در روده انسان تعادل می بخشد. مصرف این شیر در زمان آلودگی 

 هوا توصیه می شود.



روی از آن دسته مواد مغذی است که در هوای آلوده موجب کاهش جذب فلزات سنگین شده و دفع -5

ب را باال می برد و از این طریق زمان تماس این ترکیبات زیانبار را در بدن به حداقل می رساند. از این سر

رو، متخصصان تغذیه مصرف مواد غذایی حاوی روی را در برنامه غذایی روزانه در شرایط آلودگی هوا توصیه 

 می کنند.

، نخود سبز، حبوبات به ویژه عدس و جوانه مصرف انواع فرآورده های پروتئینی مانند گوشت، مرغ، ماهی-6

گندم به دلیل باالبودن میزان روی  در شرایط آلودگی هوا توصیه می شود. همچنین شیر و لبنیات، غالت 

 سبوس دار و تخم مرغ نیز از منابع غذایی روی هستند.  

شرایط آلودگی هوا، یکی از مواد معدنی موثر در پیشگیری از آسیب های وارده به سلول های بدن در -7

سلنیوم است. این ماده مغذی را می توان از طریق منابع غذایی آن )ماهی، گوشت قرمز، غالت، حبوبات، 

 تخم مرغ، مرغ و سیر( با تنظیم یک برنامه غذایی سالم دریافت کرد.

ر کمک منیزیم به دلیل خاصیتی که در کاهش جذب سرب و کادمیوم در روزهای آلودگی هوا دارد، بسیا-8

کننده است. مصرف انواع سبزیجات با رنگ سبز تیره مانند کاهو، اسفناج، کرفس، انواع سبزی خوردن که از 

این ماده مغذی غنی هستند، به همه افراد توصیه می شود. بهتر است تا جایی که امکان دارد از سبزیجات 

 تازه استفاده کنید.

روری در افرادی که به بیماری های ریوی مبتال مطالعات نشان می دهد که سطح اسیدهای چرب ض-9

هستند، بسیار پایین است. مصرف منظم ماهی های چرب نظیر ماهی آزاد و سالمون در تقویت و بهبود 

 فعالیت دستگاه تنفسی موثر است.

رابطه مستقیمی بین ابتال به بیماری آسم و آلودگی هوا به ویژه در کودکان وجود دارد، به خصوص اگر -10

کودک در سنین بسیار پایینی در معرض این نوع شرایط آب و هوایی قرار گیرد. به این ترتیب مصرف ماهی 

هستند می تواند در کاهش تنگی نفس و اثرات زیان بار  3های روغنی که سرشار از اسیدهای چرب امگا

 ترکیبات التهاب آور مفید باشد.

تازه بیشتر استفاده کنید. آنتی اکسیدان های )ترکیبات  در هنگام آلودگی هوا، از میوه ها و سبزیجات-11

ضد سرطان( موجود در میوه ها و سبزیجات نقش حیاتی در سالمت ریه ها دارند. داشتن یک رژیم غذایی 

متعادل به طوری که میوه و سبزیجات آن به میزان کافی باشد، می تواند تنفس را برای کودکان و حتی 

 صا در شرایطی که هوا بسیار آلوده است.بزرگساالن آسان کند، خصو

و بتاکاروتن در بهبود فعالیت ریه ها کمک کننده است. این  C ،Eدریافت منابع غذایی ویتامین های -12

مواد مغذی به دلیل خواص آنتی اکسیدانی )ضدسرطان و التهاب( که دارند به طور موثری از بروز التهابات 

ب غیرفعال شدن رادیکال های آزاد )ترکیبات سرطان زا( موجود در دستگاه تنفسی جلوگیری کرده و موج



 هوای آلوده شده و اثرات مخرب ذرات معلق موجود در هوای آلوده را می کاهند.

یکی از ویتامین هایی است که خاصیت آنتی اکسیدانی دارد و استفاده از ان در شرایط  Eویتامین -13

روغن آفتابگردان و سایر روغن های گیاهی، جوانه گندم، روغن آلودگی هوا توصیه می شود. روغن سویا، 

ماهی، روغن زیتون و انواع مغزها از منابع این ویتامین هستند. بهتر است بدانید که استفاده از روغن های 

 می شود. Eمایع برای سرخ کردن، سبب تخریب ویتامین

یدانی )ضد سرطان و التهاب( دارد و سبب از جمله ویتامین هایی است که خاصیت آنتی اکس Cویتامین -14

افزایش مقاومت به عفونت ها )تقویت سیستم ایمنی( و افزایش جذب آهن می شود در نتیجه در شرایط 

آلودگی هوا توصیه می شود. این ویتامین در سبزی ها و میوهای تازه موجود استو نسبت  به حرارت، نور و 

 محیط قلیایی بسیار حساس است. 

موجود  Cاست میوه ها و سبزیجات در شرایط آلودگی هوا به صورت خام مصرف شوند تا ویتامین  بهتر-15

می توان به مرکبات )پرتغال، نارنگی، گریپ فروت و..(،  Cدر آن ها حفظ شود.از مهمترین منابع ویتامین 

یوی، طالبی، توت فلفل سبز، کلم بروکلی، گل کلم، کلم برگ، گوجه فرنگی، سبزیجات برگ سبز، اسفناج، ک

 فرنگی و سیب زمینی اشاره کرد. 

در  Aمی باشد که در بدن به این ویتامین تبدیل می شود. ویتامین  Aبتاکاروتن پیش ساز ویتامین -16

تقویت سیستم ایمنی نقش دارد بنابراین در شرایط آلودگی هوا بهتر است از منابع غذایی این ویتامین مانند 

ز، زرد و نارنجی مانند هویج، کدو حلوایی، کلم بروکلی، اسفناج، گوجه فرنگی، انواع سبزی ها و میوه های سب

 کلم، طالبی، هلو، زردآلو و موز استفاده شود.

مصرف روزانه میوه های حاوی پکتین برای کاهش خطرات آلودگی هوا توصیه می شود.پکتین نوعی -17

فیبر غذایی است که سرب را به طور کامل از بدن دفع می کند و منبع غنی آن سیب است.مرکبات )پرتقال، 

 ن فیبر می باشند. نارنگی، لیمو و گریپ فروت(، توت فرنگی، هویج و غالت سبوس دار نیز از دیگر منابع ای

سیب در میان انواع میوه هایی که وجود دارد بیشترین تاثیر را بر دستگاه تنفسی داشته و در بهبود -18

عدد سیب در هفته می تواند اثرات زیادی را در عملکرد ریه ها  5فعالیت این ارگان تاثیرگذار است. مصرف 

میزان زیادی افزایش می یابد و همین دلیلی بر بهبود داشته باشد. با مصرف این مقدار سیب، حجم ریه به 

 فعالیت دستگاه تنفسی است.

، کلسیم، آهن و C، ویتامین A، ویتامین B، ویتامین Eچای سبز حاوی ویتامین هایی از جمله ویتامین -19

ملکرد اسید فولیک است و به دلیل داشتن مقدار قابل توجهی از ترکیبات آنتی اکسیدان تاثیر زیادی بر ع

 سیستم ایمنی دارد. مصرف چای سبز در شرایط آلودگی هوا به پیشگیری از ایجاد آسیب کمک می کند.

شود  وشوی دستگاه گوارش می تنها باعث شست نوشیدن مایعات به ویژه آب در شرایط آلودگی هوا نه-20



نوشیدن آب و فعالیت  برد. از طرفی با بلکه عطش و خشکی دهان ناشی از آلودگی هوا را نیز از بین می

 شود.  های وارد شده به بدن توسط ادرار دفع می دستگاه گوارش، بخشی از آلودگی

های گازدار، به دلیل ایجاد اختالل در جذب  مصرف تنقالت کم ارزش مثل چیپس و پفک و نوشابه-21

کالباس به دلیل داشتن توانند اثرات سوء آلودگی هوا را دو برابر کنند. سوسیس و  عناصر مفید در بدن، می

زا هستند، برای افرادی که در  مواد افزودنی و نگهدارنده، عالوه بر این که به خودی خود مضر و سرطان

 شوند. وجه توصیه نمی معرض آلودگی هوای شهرها قرار دارند، به هیچ

می دهد. ورود ماندن در ترافیک و استنشاق هوای آلوده، سرعت ابتال به آسم را در کودکان افزایش -22

آالینده های موجود در هوای خیابان های پر رفت و آمد موجب کاهش سطح اکسیژن خون می شود. 

 بنابراین تا آنجا که می توانید در شرایط  آلودگی هوا، کودکان را در منزل نگه دارید.

قلبی ریوی ازجمله بهتر است بدانید که کودکان، سالمندان، مادران باردار و مبتالیان به بیماری های -23

گروه های در معرض خطر آلودگی هوا هستند. آلودگی هوا عالوه بر سیستم تنفسی می تواند بر روی سایر 

 ارگان ها نیز اثرات مخربی را به جای گذارد.

ترین توصیه درمواقع اضطراری آلودگی هوا، ترک شهر درصورت امکان است و درصورت  نخستین و مهم-24

نروند. توصیه اکید این  حداقل توصیه این است که افراد به سطح شهر به ویژه مراکز آلوده نبود این امکان، 

 است که کودکان و سالخوردگان و بیماران قلبی و تنفسی اکیدا در سطح شهر تردد نکنند.

استفاده از ماسک یکی از راههای حفاظت از خود در برابر آلودگی هوا است ولی در استفاده از همین -25

دهند  ها را از خود عبور می های کاغذی به لحاظ اینکه آالینده ها هم باید نکاتی را رعایت کرد.ماسک اسکم

های فیلتردار و ماسکی که دهان و بینی را بطور کامل  شوند و بهتر است از ماسک به هیچ وجه توصیه نمی

 پوشش می دهد، استفاده کنید.

نسبت به بزرگساالن بیشتر در معرض خطر آلودگی هوا قرار  بهتر است بدانید که کودکان به دالیلی-26

کننده هوا تماس  کنند و با مواد آلوده گیرند. به این دلیل که کودکان با سرعت بیشتری تنفس می می

بیشتری دارند. بنابراین اگر بنا به دالیلی مجبور شدید فرزند خود را در شرایط آلودگی هوا بیرون ببرید، 

 نکنید. ماسک را فراموش

در شرایطی که آلودگی هوا زیاد است، به افرادی که در محیط بیرون تردد می کنند توصیه می شود -27

وشو دهند. همچنین پس از مراجعت به خانه باید حتما دوش  قبل از خوردن غذا دهان خود را شست 

 شوند. بدن مینشینند و از طریق پوست، جذب  ها روی پوست بدن و موها می بگیرند، چون آلودگی

وشو دهید. چرا  در زمان اوج آلودگی هوا، روزانه سه مرتبه بینی خود را بامحلول سرم یا حتی آب شست-30

ها را  شوند. هم چنین توصیه می شود روزانه سه مرتبه چشم ها جذب مخاط بینی می که بخشی از آلودگی



 بینند. ها نیز آسیب می ند و البته چشمشو ها جذب بدن می وشو دهید زیرا از طریق چشم نیز آلودگی شست

در شرایط آلودگی هوا، از وسایل نقلیه عمومی استفاده نمایید. استفاده از وسایل نقلیه عمومی از یک -31

سو باعث کاهش ترافیک می شود و از سوی دیگر با توجه به کاهش تعداد افرادی که از وسایل نقلیه 

 گی هوا می شود. شخصی استفاده می کنند، سبب کاهش آلود

کنند در روزهایی که آلودگی هوا بیشتر است افراد آسیب پذیر از جمله افراد مبتال به  پزشکان توصیه می-32

های تنفسی در منزل بمانند و بطور کلی در شرایط بحران آلودگی هوا، افراد از قدم زدن و انجام  بیماری

 های ورزشی در فضای باز خودداری کنند. فعالیت

تواند آلوده باشد. تاثیر این آلودگی حتی  های اداری نیز می ر زمان آلودگی هوا، هوای خانه و محیطد-33

های کاهش آلودگی  حل تر از آلودگی فضای بیرون باشد.یکی از راه آورتر و خطرناک تواند خیلی زیان گاهی می

 شوند.  ی هوا در منزل میهوا در خانه استفاده از گیاهانی است که به صورت طبیعی منجر به پاکیزگ

برند لذا آلودگی  در کشورهای صنعتی مردم ساعت های زیادی از شبانه روز را درفضای بسته به سر می-34

ها محسوب  ها مانند آلودگی هوا یکی از خطرات مهم جهانی برای سالمت انسان هوای داخل ساختمان

آلودگی هوا به کاهش آلودگی فضای منازل کمک  شود. با استفاده از گیاهان و بستن پنجره ها در زمان می

 کنید.

به یاد داشته باشید که رعایت توصیه های تغذیه ای در شرایط آلودگی هوا بسیار اهمیت دارد زیرا در -35

شرایط آلودگی هوا همه آسیب پذیر هستند. به کار بستن این توصیه های تغذیه ای فقط برای کودکان، 

بلکه همه باید این توصیه ها را رعایت کنند تا کمترین آسیب را از این روزها و  سالمندان و بیماران نیست

 هوای آلوده اش ببینند.

  

آلودگی و... در  ها نشان داده است که عالیمناشی از آلودگی هوا مانند سردرد، استرس، خواب  بررسی-36

اهان، هوا تمیزتر شده و رطوبت کند. همچنین با وجود گی صورت وجود گل و گیاه در خانه کاهش پیدا می

 شود. هوا به طور طبیعی حفظ می

ازون یکی از آالینده های موجود در هوای آلوده است.هرچند این گاز بیشتر در فضاهای بازوجود دارد -37

شود  های اداری نیز یافت می ها و ساختمان اما در بسیاری از فضاهای بسته که فیلتر هوایی ندارند مانند خانه

 برای سالمتی خطرناک است. گیاهان خانگی در کاهش میزان گاز ازون نقش دارند.و 

اکسیدکربن،  ها، دی کش های محیطی مانند حشره گیاهان می توانند هوای اطراف خود را از آالینده-38

ا ه ها، باکتری منواکسیدکربن، مواد شیمیایی حاصل از موادشوینده، الیاف پخش شده در هوا و همچنین قارچ



و دود حاصل از توتون پاک کنند. بهتر است در فضای شهر و منازل جهت کاهش آلودگی هوا از گیاهان 

 استفاده شود.

ذرات گرد و غبار از نظر انداره کامال متفاوت هستند و از ذرات درشت)غیر قابل تنفس( تا ریز)قابل  -39

به نواحی حساس مجرای تنفسی و ریه  تنفس( طبقه بندی می شوند. ذرات ریز به دلیل اینکه می توانند

 نفوذ کنند دارای اثرات مخرب بیشتری بر سالمت انسان هستند.

قرار گرفتن در معرض آلودگی هوا و گرد و غبار ممکن است: مشکالت تفسی ایجاد کند، طول عمر را  -40

 اد نماید.کاهش دهد، در ایجاد بیماری های قلبی و عروقی موثر باشد و واکنش های حساسیتی ایج

ماسک های کاغذی معمولی و دستمال نمی تواند جلوی ورود ذرات ریز گرد و غبار به سیستم تنفسی  -41

عرضه P 2و P 1ما را بگیرند و بنابراین استفاده از آن ها توصیه نمی شود. ماسک های ویژه ای که با عنوان 

 می شود برای این شرایط تا حدی مناسب است.

جلوی آالینده های گازی هوا مانند منوکسید کربن را نمی P 2و P 1د که ماسک های بهتر است بدانی -42

 گیرد. این نوع از ماسک ها بیشتر جلوی  ورود ذرات ریز گرد و غبار به سیستم تنفسی را می گیرد.

 


