
ــالمتی    ــراي ســـ ــفند بـــ ــردن اســـ ــضرات دود کـــ   مـــ
   
یکی از این عوامل که در جامعه ما بسیار رواج دارد دود کردن اسفند است؛ عاملی که نه تنها تاثیر مثبتی              

 .تواند افراد مبتال به آسم و آلرژي را در معرض خطر قرار دهد بر سالمت ندارد، بلکه می

دات و آداب و رسوم وجود دارند که فاقد جنبه علمـی هـستند   البته در جوامع و اقوام مختلف، برخی اعتقا     
هاي دور جزو رسـوم   در کشور ما نیز دود کردن اسفند که از سال. شوند و توسط متخصصان تایید نمی  

ــه، از همــین دســته آداب و ســنن اســت  زخــم انجــام مــی بــوده و بــراي در امــان مانــدن از چــشم    .گرفت
  
جنبـه  .  است که باید به صورت علمی و آگاهانه با آن برخـورد کـرد          در واقع این مساله صرفا یک خرافه       

شود، پایه علمـی نـدارد و    زدایی دود کردن اسفند نیز که گاهی از آن صحبت می   کنندگی و میکروب    تصفیه
  شود توسط متخصصان توصیه نمی

  
هـا نیـز عنـوان     متاسفانه این موضوع نه تنها در میـان عـوام، بلکـه گـاهی در سـطوح بـاالتر و در رسـانه         

شـود کـه جنبـه ژورنالیـستی و      شود و حتی در صدا و سیما هم خیلی از این قبیل مـسایل مطـرح مـی           می
ها باید توجه داشته باشـند کـه اگـر آمـوزش صـحیح در ایـن          اندرکاران این حوزه    غیرعلمی دارند و دست   

  . دهنــــــــد، الاقــــــــل بــــــــدآموزي نیــــــــز نکننـــــــــد     خــــــــصوص انجــــــــام نمــــــــی   
هـاي فـرد مـستعد آلـرژي و آسـم،       شـود کـه نـایژه    اسفند با ایجاد دود غلیظ در هنگام سوختن، باعث می      

  .  نــشان دهنــد و بــا ایجــاد اسپاســم و انقبــاض، موجــب تــشدید عالیــم آســم شــوند    ســرعت واکــنش بــه
  
  

ت، مـن از  صورت یک رسم معمول درآمده اس باتوجه به این نکته که دود کردن اسفند در میان ایرانیان به       
کنم که در این زمینه حساس باشند و عـالوه بـر سـواالت معمـول در مـورد             همکاران پزشک خواهش می   

این مساله را نیـز سـوال کننـد کـه آیـا در منـزل           ) مثل حضور فرد سیگاري در منزل     (افراد با عالیم آسم     
  .شود یا نه اسفند نیز دود می

 و آسم هستند، افرادي نیز وجود دارند که زمینـه ژنتیکـی      هاي تنفسی   عالوه بر افرادي که مبتال به آلرژي      
تواند دستگاه تنفسی این افراد را نیز تحریک کنـد   آسم دارند و به اصطالح آتوپیک هستند و دود اسفند می 

دود اسفند در صورت استفاده مکرر حتی در افرادي کـه زمینـه         . و موجب بروز عالیم آسم در آنها شود       
ــد ن  ــم ندارن ــی آس ــی ژنتیک ــز م ــه    ی ــدن ری ــساس ش ــب ح ــد موج ــود    توان ــم ش ــم آس ــروز عالی ــا و ب   . ه
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