
 



 
پاييز فصل سرماخوردگي است و در فصل سرما خوردگي شايد اين سوال براي شما هم مطرح شده باشد 
كه آبا مي توان از دستگاه بخور براي درمان اين بيماري استفاده كرد يا نه ؟ اصالً بخـور دادن فايـده اي   

  آيا دستگاههاي بخور براي سالمت مفيدند؟ دارد ؟
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :تعريف رطوبت 
   .رطوبت به ميزان بخار آب موجود در هوا گفته مي شود

در هـوا در يــك درجـه حـرارت معـين، بـه ميـزان       رطوبت نسبي، نسبت درصدي از بخار آب موجود
بـخــار آبي كه توده ي  ميزان. كـه هـوا در آن دمـاي معـيـن قــادر به نگهداري است بخارآبي است

هر قدر هوا گرمتر باشد،آب . حــرارت آن توده هوا بستگي دارد نگه دارد به درجه تواند در خود هوا مي
پاييـن بـه مفـهــوم آن اســت كـه هــوا      رطوبت نسبي. تواند در خود جاي دهد بيــشتري نيز مي

  . نگهداري رطوبت زيادي را نيز دارا است خشـك بـوده و قـابليت
  

در . آب را در خود نگـه دارد ) بخار(گرم  18تواند  كعب هوا ميدرجه سانتي گراد، هر متر م 20دماي   در
درجـه   25يعنـي چنانچـه دمـاي هـوا     . گرم آب افزايش مي يابد 22درجه سانتي گراد اين مقدار به  25

درصد است و اگر  100گرم آب باشد، رطوب نسبي  22سانتي گراد باشد و يك متر مكعب هوا نيز محتوي 
  .درصد است 50اشد، رطوبت هوا گرم آب ب 11  دربرگيرنده

  

چراكه هوا تا آخرين ظرفيت خـود  . تواند تبخير گردد درصد باشد، آب ديگر نمي 100چنانچه رطوبت هوا 
از سـطح  ) عـرق (مكانيسم خنك سازي بدن ما مبتني بر تبخير رطوبـت  . از رطوبت اشباع گرديده است

بهتر تبخير شده و ما احساس ) عرق(رطوبت هر قدر رطوبت نسبي پايين تر باشد، . باشد پوست بدن مي
درصد باشد، ما احساس گرماي بيشـتري   100اما هنگامي كه رطوبت نسبي . خنكي بيشتري خواهيم كرد

شـود تـا مـا بتـوانيم      خواهيم كرد، چرا كه در اين وضعيت عمال عرق بدن تبخير نمـي ) از دماي واقعي(
  .احساس خنكي كنيم

  



   شود؟ اخل منزل خيلي خشك ميچرا در فصل زمستان هواي د
ب هوا ـدرجه سانتي گراد باشد، حداكثر آبي كه يك متر مكع 0چنانچه درجه حرارت محيط خارج منزل 

و بـا  وقتي اين هواي سرد وارد منـزل گرديـده   . گرم است 5تواند در اين دما در خود نگه دارد تنها  مي
  .درصد كاهش مي يابد 23وبت نسبي به شود،رط درجه سانتي گراد گرم مي 25وسايل گرمايشي تا 

  

  :مقادير مناسب رطوبت نسبي داخل منزل
  . باشد درصد ايده آل مي 45رطوبت نسبي  *

  .درصد تجاوز كند 50رطوبت نسبي نبايد از  *    
  . شود درصد خيلي خشك محسوب مي 30رطوبت نسبي كمتر از  *         

  

  :ري رطوبت داخل خانهاندازه گي
  دـقالب يخ كوچك را داخل يك ليوان قرار دهيطعه سه ق

  و به آن آب اضافه كنيد بعد از سه دقيقه اگر رطوبت روي 
  سطح خارجي ليوان شكل نگرفت يعني هواي داخل خانه 
  البته از دستگاه. خيلي خشك است و بايد مرطوب شود  

  توجه داشته(. استفاده كرد هم مي توان سنج هاي رطوبت
  .) ت را در آشپزخانه انجام ندهيدباشيد كه اين تس 

  ه ـشيشه پنجره ها و ب) چگالش آب(بخار گرفتن : نكته
البته درفصل زمستان اندكي چگـالش آب  . خانه باشدزياد تواند بيانگر رطوبت  مشام رسيدن بوي نا مي

  .در گوشه هاي تحتاني و لبه هاي پنجره ها امري طبيعي است
  

  
  

  
  
  
  
  
  

   :ل منازلرطوبت زاي داخ  منابع
   - عمل تنفس  - )آشپزخانه(پخت و پز   -  )استحمام(حمام 

  .هاي شسته شده خشك شدن لباس -گياهان داخل منزل
  
  

 

  راه ها براي حفظ سالمت افراد است يكي از مهم ترين حفظ رطوبت محل زندگي بخصوص در فصول سرد
  و دستگاه هاي بخور تا حد زيادي كمك كننده اند

  .جاز افزايش دهند اما نبايد بطور دائم استفاده شوند و رطوبت را بيشتر از حد م
 ))حتي به جاي اين دستگاه ها براي تامين رطوبت خانه مي توان از يك كتري روي اجاق گاز كمك گرفت((



   :كاهش رطوبت ءتاثيرات سو
اس ـ، احس ، به خارش افتادن پوست ها بـترك ل( ي ي بيني و گلوـخشكي پوست و پوشش مخاط. 1

  )  خشكي گلو، خونريزي از بيني
   الكتريسيته ساكن در وسايل فلزي افزايش. 2
   به نظر رسيدن هواسردتر . 3
  سرماخوردگي و بيماريهاي تنفسي  به  ش ابتالـافزاي .4
  ايـه كفپوش گچ ديوار و افت حجمي ترك برداشتن. 5

  و باز شدن درزهاي بين آنها  چوبي 
  . افزايش حمالت سردردهاي سينوسي، آلرژي و آسم. 6
  

   .شوند  تر تخليه راحت   و بنابراين  رقيق  ريه  كند تا ترشحات مي  كمك  رطوبت            
  

  
  

   :تاثيرات سوء رطوبت زياد
  لـباعث ايجاد پوسيدگي در وسايل چوبي، زنگ زدن وساي زياد رطوبت

  اـه حشرات و آفات، افزايش آلرژن فلزي، تشديد درد پا و كمر، تجمع 
  ها  پك ها ، افزايش رشد باكترينظير مايت ها و ك) مواد حساسيت زا( 

  ا،ـدر منزل، دشواري در تنفس، خستگي، كنده شدن كاغذ ديواري ه
  يره ـكي و غـل الكتريـب به وسايـ، آسي پوسته پوسته شدن رنگها

  . شود مي
  
  
  
  

  
  :چگونه رطوبت را كاهش دهيم

  با نصب هواكش در حمام، آشپزخانه و هر جا كه امكان - 1
  . داردتوليد بخار وجود  

  كه ) dehumidifier( استفاده از دستگاه رطوبت زدا - 2
  . شود باعث حذف رطوبت از هوا مي

  
  
  



  
  :دستگاه بخور گرم 

  دو نوع   دستگاه هاي بخور يا رطوبت ساز يكي از گزينه ها هستند كه
  از دستگاه هاي بخور گرم معموالً در هواي سرد. بخور گرم و سرد دارند

  احتمال رشد باكتري ، قارچ و كپك در مخزن آن ها. استفاده مي شود 
  اري تنفسي وـاي مجـكم است، در تسكين گرفتگي بيني و عفونت ه 
همچنين كاهش شدت و درد سرفه هاي خشك مفيد هستند و در عين حال امكان افـزودن مـواد ضـد     

  .گياهي و خوشبو كننده در بسياري از آن ها وجود داردعفوني كننده 
البته معايبي هم دارند مثالً مصرف انرژي برق در آن ها باال است و احتمال سوختگي با بخـار داغ يـا آب   

  . داخل مخزن وجود دارد 
  
  

    :بخور سرد دستگاه 
  رطوبت ساز پروانه اي ، رطوبت ساز دستگاه هاي بخور سرد به سه گروه

  .سونيك و رطوبت ساز تبخيري تقسيم مي شوند ترالا 
در اين دستگاه يك ديسـك دوار آب را بـه سـوي     ): impeller humidifier(بت ساز پروانه ايرطو* 

  . گـردد  بنابراين قطرات ريز آب بصورت مه از دستگاه خارج مي. يك افشانه شانه اي شكل پرتاب ميكند
 در اين دستگاه فتيله اي آب درون مخزن را بـه  ):evaporative humidifier(رطوبت ساز تبخيري* 

. سپس توسط پنكه اي به فتيله دميده ميشود كه باعث تبخير آب از فتيله مي شـود . خود جذب ميكند
در واقـع  . هر قدر رطوبت نسبي هوا بيشتر باشد، خروجي بخار آب در اين دستگاه بخور كاهش مي يابد

  .بطور خودكار خروجي تنظيم ميشود
داراي يك ديافراگم فلـزي ميباشـند كـه بـا      ):ultrasonic humidifier(رطوبت ساز اولتراسونيك* 

  .فركانس فراصوت مرتعش گرديده و آب را بصورت مه به فضاي اطراف پراكنده ميكنند
هاي بخور سرد كم صـدا تـر از نـوع     اين دستگاه. شود استفاده مي فصل تابستان در معموالً سرد از بخور 

ز آنجـايي كـه بخـار آن سـرد اسـت خطـر       ا وگرم عمل مي كنند و مصرف انرژي برق در آنها كمتر است
آب سرد محل مناسبي براي اما معايبي نيز دارند مثالً  ،ايجاد نميكند) به ويژه براي خردساالن(سوختگي 

تكثير قارچ ها و باكتري ها است و از آنجايي كه در بخور سرد قطرات آب به هوا پراكنده مي شوند ، اين 
بنابراين مخزن آنها بايد هر روز بـا آب و    اي اتاق منتشر مي شوندزيان آور هم به همراه آب در فضمواد 

  .هستند  نيصابون شسته شود كه البته رطوبت ساز هاي تبخيري از اين قاعده مستث
از طرف ديگر در بخور سرد مواد معدني موجود در آب در هوا پراكنده مي شوند و بايد مخزن آنهـا را بـا   

صورت مواد معدني موجود در آب بصورت گـرد و غبـار در محـيط خانـه     در غير اين . آب مقطر پر كرد 
  .پخش مي شود 

  



  
  

  . بخور سرد فراصوت كم صدا ترين و بخور گرم پر سروصـداترين دسـتگاههاي بخـور ميباشـند    
  . توصيه ميشود در اتاق كودكان و خردساالن دستگاه بخور سرد قرار داده شـود نـه بخـور گـرم    

           مدرن داراي فيلتر ضد عفوني كننده آب و كارتريج سختي گيرآب نيز برخي از رطوبت سازهاي
  .باشند مي

  

  :خاصيت درماني دستگاه هاي بخور 
  دستگاه هاي بخور اگر بجا استفاده شوند مي توانند از خشكي 

  روزـري كنند و بـپوست و پوشش مخاطي بيني و گلو جلوگي
  رژي ، ـي ، آلـوسي ، حمالت سر دردهاي سينـسرما خوردگ 

  وا راـآسم و بيماري هاي تنفسي را كاهش دهند و سرماي  ه
  .ديل كنندعت 
  
  
  

  به چه افرادي توصيه مي شود؟استفاده از دستگاه بخور 
  .ه اندسرما خوردافرادي كه  
  .افرادي كه دچار خشكي پوست هستند      
  . گرفتگي بيني و مجراي تنفسي دارندافرادي كه            
  .مي كنند كساني كه از بخاري گازي و نفتي براي گرم كردن محل زندگي خود استفاده                

  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

 
 مطمـئن  بودن آن ها استاندارد كنيد و از خريداري وتجهيزات پزشكي داروخانه هادستگاه بخور را از  -1

   .شويد
لذا با توجه به نياز و مكان مورد نظر خـود  .  ليتر متغيرند 5تا  3بخور از ظرفيت مخازن دستگاه هاي  -2

  .اقدام به خريد كنيد 
پيش از خريد حتماً دستگاه ها را امتحان كنيد بعضي از دستگاه ها ي بخور صـداي زيـادي از خـود     -3

  .توليد مي كنند و آزار دهنده اند
ها از پالستيك هاي نامرغوب سـاخته  به جنس دستگاه دقت كنيد زيرا انواع مختلفي از اين دستگاه  -4

  .شده اند كه هنگام توليد بخار بوي نا مطبوعي ايجاد مي شود
ي بكـار انـداختن آن   پيش از خريد،مشخصات دستگاه را از فروشنده  بخواهيـد و دربـاره چگـونگ    -5

  .آموزش ببينيد
تنفسي و قلبي داريد ، حتمـاً  اگر كودك ، سالمند ، بيمار مبتال به آسم و آلرژي و بيماري هاي ريوي ،  -6

  .مشورت كنيد  يك پزشك متخصص باپيش از خريد دستگاه بخور 
            تـر ايـن    به منظور بخور دادن پوست پس از استفاده از ماسك هاي زيبـايي بـه دنبـال نـوع سـاده      -7

  .دستگاه ها باشيد
ار آب مخزن را عوض كنيد و حداقل براي جلوگيري از رشد قارچ ، باكتري و ميكروب حتماً روزي يكب -8

در عين حال هرگز از مواد غيـر مجـاز در   . بار كل دستگاه را با آب و مواد پاك كننده بشوييد 2هفته اي 
  .  داخل مخزن آب دستگاه استفاده نكنيد 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 :منابع 
Taybad.ravabet@mums.ac.ir 
www.mums.ac.ir 

mabout.cowww. 


