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تعریف آلودگی هوا
وجود هر نوع ماده آالینده اعم از جامد، مایع، گاز یا تشعشع پرتوزا و 
غیرپرتوزا در هوا به تعداد و در مدتی که کیفیت زندگی را برای انسان 
و دیگر جانوران به خطر  بیندازد، آلودگی هوا محسوب می شود. یکی از 
مهم ترین عواملی که موجب آلودگی هوا و تاثیرات آن بر محیط زیست 
از  البته  که  در هواست  موجود  معلق  ذرات  انسان می شود،  و سالمت 
میان تمامی ذرات معلق آنهایی که کمتر از 2/5 میکرون هستند، بسیار 
ارتباط  جهانی  مطالعات  می شوند.  محسوب  مرگبارتر  و  خطرناک تر 
معنی داری بین قرار گرفتن در معرض ذرات ریز و مرگ زودرس ناشی 
این ذرات  اینکه  قلبی و ریوی نشان داده است، ضمن  بیماری های  از 
بروز  باعث  و  کنند  تشدید  را  ریه  و  قلبی  بیماری های  می توانند  ریز 
تنفسی،  عالئم  قلبی،  حمالت  قلبی،  آریتمی های  قلبی-عروقی،  عالئم 

برونشیت شوند.  حمالت آسم و 

راه های مصون ماندن از آلودگی هوا
برای مصون ماندن از عوارض آلودگی هوا دو راه اصلی 
وجود دارد؛ اولین راه دوری از محیط های آلوده و دومین 
راه تقویت سیستم ایمنی بدن است. سیستم ایمنی بخشی 
از بدن است که وظیفه شناسایی سلول ها و مولکول های 
خودی را از بیگانه و از بین بردن یا بی خطر کردن آنها را 
برعهده دارد. عوامل مختلفی از قبیل خواب مناسب و تغذیه 

موجب بهبود سیستم ایمنی بدن می شود. 
همان طور که اشاره کردیم، اولین گام دوری از محیط آلوده و 
همچنین ایمن کردن هوای منزل از ورود آلودگی هوا داخل 
آن است. به گفته متخصصان، به همان میزان هوای آلوده 
که در فضای باز است، نسبتا در فضای بسته نیز وجود دارد 
زیرا موارد مختلفی داخل منزل وجود دارند که به کاهش 

کیفیت هوای منزل منجر می شوند. البته با پنجره های چندالیه 
و ساختمان سازی پیشرفته این میزان را می توان کاهش داد. 
استفاده از تهویه، به خصوص زمانی که از اسپری مو، الک 
و سایر موارد مشابه استفاده می کنید، کنترل کردن دریچه های 
کولر و دودکش ها، از بین نبردن بوها با رایحه های مصنوعی، 
اجتناب از سیگار کشیدن داخل منزل، درآوردن کفش بیرون 
از منزل و قرار دادن گیاهان سبز در خانه از جمله اقداماتی 

هستند که به بهبود کیفیت هوا در منزل کمک می کنند. 
پس از ایمن سازی محیط خانه و اجتناب از محیط آلوده 
نوبت به تقویت سیستم ایمنی بدن می رسد. برای این منظور 
نوشیدن مایعات به خصوص آب، مصرف میوه ها و سبزی های 
تازه و فصل و مصرف ماهی و مغزها توصیه می شود که 

نقش تقویت کنندگی دارند.

آسیب پذیر گروه های 
خانم های باردار، کارگرانی که در 
محیط باز کار می کنند، سالمندان، 
بیماری های خاص  به  مبتال  افراد 
کودکان  دیابت،  و  اوتیسم  مانند 
زیر 14 سال، ورزشکاران و حتی 
مناسب  بدنی  قدرت  با  افرادی 
خانه  از  خارج  محیط  در  اما 
هستند  حساس  گروه های  جزو 
با  کوتاه مدت  تماس  با  حتی  و 
عوارضی  نیز  جوی  آالینده های 
است  ممکن  و  می کنند  تجربه  را 
شدت مشکالت در آنها بیشتر باشد.

تمرین اول
جفت زانو بنشینید و مشابه تصویر 
به جلو خم شوید. دست هایتان را 
کنار بدن قرار دهید. وضعیت را 2 

دقیقه حفظ کنید.

 تمرین سوم
مشابه تصویر روی شکم دراز بکشید. 
دست هایتان را عقب ببرید و پاهایتان 
را بگیرید. اگر گرفتن پا دشوار است، 
دست هایتان کنار بدن باشند. سعی 
کنید سر و سینه تان را از زمین جدا 
کنید. وضعیت را به مدت 30 ثانیه 
حفظ کنید و پس از 10 ثانیه استراحت 
کردن تمرین را 3 مرتبه دیگر هم 

انجام دهید.

تمرین پنجم
مشابه تصویر بایستید و دست هایتان را پشت کمرتان بگذارید تا نقش تکیه گاه 
را ایفا کنند. سپس به آرامی به پشت تا آنجا که می توانید خم شوید و 15 
ثانیه مکث کنید. 5 ثانیه استراحت کنید و 3 مرتبه دیگر تمرین را انجام دهید. 

 تمرین دوم
در وضعیت درازکش به پشت قرار 
بگیرید و با خم کردن زانوها کف 
پاها را روی زمین قرار دهید. سپس 
با انقباض همزمان عضالت شکم 
)شکم را داخل ببرید( و باسن، لگن 
و کمر را از زمین جدا کرده و این 
وضعیت را 15 ثانیه حفظ کنید. سپس 
5 ثانیه استراحت کرده و تمرین را 

3 مرتبه دیگر تکرار کنید. 

تمرین چهارم
به شکم دراز بکشید. پیشانی تان را 
روی زمین قرار دهید. کف دو دستتان 
را کنار گوش ها بگذارید. پاها را جفت 
کنید و با فشار کف دست سر و قفسه 
سینه تان را باال بیاورید و نفس عمیق 
بکشید. 20 ثانیه مکث کنید. 10 ثانیه 
استراحت کرده و سپس 3 مرتبه دیگر 

هم تمرین را تکرار کنید.

تمرین ششم
مشابه تصویر، در وضعیت درخت بایستید. به این ترتیب که به نقطه ای 
در روبرو خیره شوید، یک پا را در کشاله ران یا ساق پای دیگرتان تکیه 
دهید و دست ها را مطابق شکل، باالی سرتان ببرید. وضعیت را به مدت 
20 ثانیه حفظ کنید. 10 ثانیه استراحت کرده و 3 مرتبه دیگر هم تمرین 

را تکرار کنید.

در  و  غیرواگیر  بیماری های  انواع  بروز  در  هوا  آلودگی  به ویژه  آلودگی ،  بین المللی،  سازمان های  تحقیقات  نتایج  طبق 
مواردی صعب العالج مانند سرطان ها نقش موثری دارد. به گفته متخصصان بهداشت و سالمت جامعه، پدیده آلودگی 
هوا بر دستگاه های داخلی بدن مثل دستگاه قلبی-عروقی، تنفسی و اندام هایی مانند چشم ها و پوست که به طور مستقیم 
در معرض آلودگی هوا قرار می گیرند، آثار مخربی دارد. البته مشکل کنونی آلودگی هوا در ایران، وجود ذرات معلق 

در هواست که امروزه زندگی اجتماعی مردم را به خطر انداخته است. 
ما نیز در صفحه »تناسب اندام« این شماره به تمرین هایی پرداخته ایم که جزو حرکت های یوگا هستند و نقش تقویت کنندگی برای بدن در مقابل آالیندهای جوی دارند.
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