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تاثیر آب بر سالمت بدن کامال اثبات شده 
است. این روزها در رسانه های مجازی نیز 
زیاد روی این موضوع تاکید می شود، مثال 
این خانم تایوانی 18 ساله که سن تقویمی 
معروف  هم  یخ زده  الهه  به  و  او 42 سال 
است، نوشیدن آب و خوردن سبزیجات را 
مهم ترین راز جوانی خود می داند اما سوال 
این است آیا واقعا مصرف آب می تواند چنین 
معجزه ای کند؟ اصال میزان مصرف مایعات 
باید چقدر باشد و بهترین زمان مصرف چه 

موقع از روز است؟

افرادی که عادت به نوشیدن آب زیاد دارند، 
کمتر دچار چین و چروک صورت می شوند. 
پزشکان معتقدند هر فرد به طور عادی باید 

روزانه 8 لیوان آب بنوشد. 

6 دلیل برای مصرف آب بیشتر
خونرسانی  افزایش  باعث  آب  نوشیدن   .1
می شود.  بدن  بافت های  سایر  و  پوست  به 
بافت  برای  بهتر را  امکان تغذیه  خونرسانی 
فراهم می کند. نوشیدن آب عالوه بر کاهش 
ریز،  خطوط  کاهش  باعث  چروک  و  چین 
شفاف کردن و طراوت پوست و جلوگیری 

از بروز لکه می شود.
2. آب باعث جلوگیری از خشکی پوست نیز 
می شود. افرادی که پوست خشکی دارند یا 
مبتال به اگزما هستند باید مصرف آب روزانه 

خود را بیشتر کنند.
3. تماس آب خنک با پوست باعث آرامش روان 
می شود. افرادی که دچار استرس هستند بهتر 
است روزانه 5 دقیقه دوش آب خنک یا ولرم 
بگیرند. دقت کنید دوش آب داغ به هیچ وجه 
توصیه نمی شود زیرا آب داغ چربی های بدن 
از بین  از بین می برد و باعث خشکی و  را 

رفتن طراوت پوست می شود.
4. افرادی که پوست خشکی دارند اگر از 
دستگاه بخور در خانه استفاده کنند به تدریج 

پوسته ریزی آنها کمتر می شود.
5. مصرف آب در افرادی که دچار شوره سر 
هستند، مفید است و می تواند پیشگیری کننده 
شوره باشد. البته با مصرف زیاد آب نمی توان 

شوره را به طور کامل از بین برد و حتما نیاز 
به درمان های دارویی نیز است.

6. گاهی پزشکان توصیه می کنند قبل از مصرف 
ماده موضعی برای پوست یا مو ناحیه باید 
باعث  آب  زیرا  شود  مرطوب  آب  به وسیله 
بهتر جذب شدن مواد به خصوص ویتامین های 

موجود در دارو می شود.

بهترین زمان برای مصرف آب
این سوال وجود دارد که بهتر است چه موقع 

از روز آب مصرف شود؟
تمام  در  آب  مصرف  گفت  باید  جواب  در 
طول روز به خصوص در روزهای گرم سال 
توصیه می شود. افراد در هوای گرم باید مقدار 
مصرف آب را بیشتر کنند ولی بهترین زمان 
برای تاثیرگذاری آب روی پوست درست بعد 
از بیدار شدن از خواب و هنگام صبح است. 
بدن انسان هنگام خواب دارای عملکردهای 
متفاوتی مانند پاکسازی برای دفع مواد سمی و 
زائد است و تجمع مواد سمی برای بدن مضر 
است. این مواد باید از بدن دفع شوند و بهترین 
راه برای دفع آنها نوشیدن آب است. بسیاری از 
این مواد در پوست تجمع می یابند و نوشیدن 
دو لیوان آب باعث دفع آنها و تقویت پوست 
می شود. نوشیدن آب در حالت ناشتا دمای 
بدن را هم تنظیم می کند. دمای مناسب بدن 

نیز باعث طراوت پوست می شود. گاهی گفته 
می شود هر فرد باید روزانه 2 لیتر آب بنوشد اما 
این مقدار برای همه افراد یکسان نیست چون 
جثه و وزن انسان ها متفاوت است. همچنین 
همان طور که کمبود آب مضر است و باعث 
آسیب به بدن می شود، مصرف زیاد آن هم 
ضرر دارد چون عملکرد کلیه محدود است 
و نمی توان بیش از حد از کلیه ها کار کشید. 
این کار ممکن است باعث نارسایی کلیه شود.

رنگ ادرار به عنوان معیار سنجش
مهم ترین نکته برای تنظیم میزان آب دریافتی 
توجه به رنگ ادرار است. رنگ عادی ادرار 
کهربایی است. در مواقع کم آبی مانند تشنگی یا 
قرار گرفتن در معرض گرما که آب زیادی از 
طریق پوست تبخیر می شود رنگ ادرار کامال 
تیره و زرد خواهد شد. این رنگ نشانه آن 
است که فرد باید هرچه زودتر مقدار مصرف 
آب را باال ببرد. در مواقعی که فرد آب بسیاری 
می نوشد نیز رنگ ادرار کامال بی رنگ و مانند 
آب معمولی است که این رنگ نشانه آن است 
که مصرف آب بسیار باال رفته و فرد باید آن 

را کمتر کند.

فرمول محاسبه میزان نیاز بدن به آب
فرمولی هم برای میزان آب مصرفی ارائه شده 
که در آن وزن بدن فرد بر عدد 30 تقسیم 
می شود. البته همین فرمول در افراد سالم کاربرد 
دارد و برای افراد مبتال به بعضی بیماری های 

خاص به کار نمی رود.
هر لیتر حدود 4 لیوان آب است. بنابراین دو 
لیتر آب معادل 8 لیوان آب است. همچنین 
بعضی افراد نمی توانند زیاد آب بنوشند. این 
افراد می توانند آب بدن را با مصرف میوه های 
آبدار یا چای بسیار کمرنگ جبران کنند. قبل 
از خواب، قبل از خوردن غذا و قبل از فعالیت 
بدنی و حین فعالیت باید آب نوشیده شود. 
همه افراد به خصوص سالمندان قبل از احساس 

تشنگی باید آب بنوشند.
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راز جوانی ام دو حرف است: آب!
 دکتر محمدعلی 

نیلفروش زاده
متخصص پوست، عضو هیات  

علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

3 نکته  و 1 هشدار 
درباره مصرف آب

1( تاثیر مصرف آب بر دستگاه 
از  بعد  آب  مصرف  گوارش: 
برخاستن از خواب باعث تحریک 
مزاج  اجابت  و  گوارش  دستگاه 
می شود. آب حرکات روده بزرگ 
را بیشتر می کند. همچنین دفع مواد 
سمی موجود در دستگاه گوارش در 
واقع پاکسازی محسوب می شود که 
آن نیز می تواند به طور غیرمستقیم 

روی پوست تاثیر بگذارد.

2( تاثیر مصرف آب بر سیستم 
کلیوی: آب به عنوان داروی مدر 
عمل می کند و مواد سمی و زائد 
یدن را از طریق کلیه دفع می کند. 
جالب است بدانید مصرف آب در 
مواقعی که عفونتی در مثانه یا کلیه 
ایجاد شده می تواند درمان محسوب 
شود، مثال به افرادی که دچار باکتری 
در ادرار هستند توصیه می شود مقدار 
مصرف آب را باال ببرند زیرا این 
کار موجب خروج باکتری از مثانه 

می شود و فرد بهبود می یابد.

3( تاثیر مصرف آب بر دستگاه 
اسکلتی: فعالیت بدنی و مصرف 
آبرسانی  دیسک ها  به  آب  کافی 
می کند. مایع داخل دیسک باعث 
می شود ستون مهره ها بتوانند وزن 

بدن را تحمل کنند.

هشدار: افرادی که دچار بیماری های 
کلیوی  و  ریوی  عروقی،  قلبی- 
هستند حتما باید در مورد میزان 
مصرف آب روزانه خود با پزشک 

معالج مشورت کنند.

تصاویر  انتشار  تازگی  به  میل،  دیلی  از  نقل  به 
جشن  در  شو«  »لور  نام  به  تایوانی  بانوی  این 
تولد 42سالگی اش تعجب کاربران بسیاری را در 
بانوی  برانگیخته است. این  شبکه های اجتماعی 
را  سبزیجات  خوردن  و  آب  نوشیدن  تایوانی، 
مهم ترین راز و رمز حفظ جوانی می داند. او به 
عنوان طراح داخلی فعالیت می کند اما در زمان 
حاضر یکی از ستارگان شبکه های اجتماعی در 
کشورش شده؛ تا جایی که بیش از نیم میلیون 
نفر صفحه کاربری او را دنبال می کنند. مردم 
تایوان برای نخستین بار در سال 2015 میالدی، 
لور را شناختند؛ زمانی که خواهر کوچکترش که 
بازیگر هم هست، عکس دونفره شان را در جشن 
تولد 40 سالگی لور منتشرکرد و کاربران فضای 
مجازی احساس کردند تفاوت زیادی بین ظاهر 
فیزیکی و سن تقویمی او وجود دارد. پس از 
آن بود که در شبکه های اجتماعي به او »نوجوان 

42 ساله« لقب دادند.


