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 ممارسة النشاط البدني والتلوث البيئي

مع زيادة الوعي بأهمية النشاط البدني للصحة، صار الكثير من الناس يمارسون النشاط البدني، خاصة 
المشي والهرولة، في األماكن المفتوحة )الخارجية( المخصصة للمشي. لكن المشكلة أن تلك األماكن 

الملوثات ج بالخاصة بالمشي هي بالقرب من شوارع رئيسية في وسط المدن، حيث الهواء المستنشق يع
المنبعثة من عوادم السيارات. وإذا أضفنا التلوث الناجم عن المنشآت الصناعية في المدن، فإن الهواء في 

 البيئة المحيطة يكون شديد التلوث في معظم األحيان. 
 وللمعلومية فإن تلك الملوثات تشمل غازات أول أكسيد الكربون، وثاني أكسيد الكبريت، وأكاسيد النتروجين،

والعديد من المركبات العضوية الطيارة والهيدروكربونات، باإلضافة إلى الجسيمات  ، (3Oوغاز األوزون )
الصغيرة العالقة في الجو خاصة القادمة من عوادم السيارات أو الناجمة من دخان المصانع. وتقدر منظمة 

 %03كون مسئولة عن حوالي الصحة العالمية أن عوادم السيارات في مدن الدول التي في طور النمو ت
من  %03من المركبات الهيدروكربونية وما ال يقل عن  %03من أكاسيد النتروجين في الجو، وحوالي 

من أول أكسيد الكربون، وتزداد هذه النسب في وسط تلك المدن المزدحمة بالسيارات.  %03الرصاص، و
م إلى أن عدد الوفيات الناجمة 9111ام ولقد أشارت منظمة الصحة العالمية أيضًا في تقرير صدر في ع

 مليون نسمة. 0عن تلوث الهواء في الجو على مستوى العالم بلغ حوالي 
إن أول أكسيد الكربون يأتي بشكل رئيسي من عوادم السيارات، ثم من الدخان المنبعث من السجاير. ومن 

ن الهواء المستنشق بواسطة الرئتيالمعروف أن ممارسة النشاط البدني بشدة معتدلة تؤدي إلى زيادة حجم 
أضعاف ما يتم استنشاقه أثناء الراحة، وبالتالي فإن ممارسة النشاط البدني، كالمشي أو الجري،  93بحوالي 

بالقرب من الشوارع المزدحمة بالسيارات يقود إلى زيادة كمية الملوثات المستنشقة، والنتيجة هي تهيج 
 اض أداءه البدني، واحتمال إصابته ببعض المشكالت الصحية.المجاري التنفسية لدى الفرد، وانخف

إن الخطورة من استنشاق أول أكسيد الكربون تكمن في أن له خاصية االتحاد مع الهيموجلوبين )الذي هو 
مرة على قدرة األكسجين باالتحاد  033خضاب الدم المسئول عن حمل األكسجين( بدرجة تزيد بأكثر من 

 تالي تنخفض قدرة الدم على حمل األكسجين.بالهيموجلوبين، وبال
دقيقة بالقرب من الشوارع المزدحمة بالسيارات  03ويعتقد أن الشخص الذي يمارس نشاط بدني لمدة 

ي و موجود فيتعرض إلى كمية من أول أكسيد الكربون )المنبعثة من عوادم تلك السيارات( توازي ما ه
 ساعة نصف لمدة الجري  أن نيويورك مدينة في أجريت التي الدراسات وتقدر نصف علبة من السجائر.

 إلى الدم في  Hemoglobin  Amino Carbo ن هيموجلوبي أمينو كاربو مركب ارتفاع إلى يؤدي شوارعها في
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 ون الكرب أكسيد أول غاز اتحاد من ينتج المركب هذا أن والمعلوم الراحة، في %9.1 بحوالي مقارنة 0.9%
 الرطوبة يف زيادة مع تزامن إذا الهواء، في تركيزه ارتفاع فإن الكبريت، أكسيد ثاني أما .الهيموجلوبين مع

 التنفس، في تصعوبا إلى وبالتالي الرئتين، داخل الهوائية الشعب في تقلصات حدوث إلى يؤدي النسبية،
 .البدني للجهد المصاحب الربو من أصالً  يعانون  الذين لدى خاصة

 البنزينك الهيدروكربونة، المركبات زيادة نتيجة المدن في الحاصل التلوث فإن سبق، ما إلى باإلضافة
 من غيره مع يكَون  الذي الهواء، في األوزون  غاز تكوين إلى يؤدي فإنه الشمس أشعة مع تزامن إذا وغيره،

 الذي اللون  اتذ االرتفاع المنخفضة كالسحابة) المدن بعض في للعيان واضحة تكون  تلوث طبقة الملوثات
 التأثير في ردالف قبل من استنشاقها حالة في كبير بشكل تساهم األوزون  من الطبقة هذه ،(الغبار يشبه

 راضأع ظهور إلى يؤدي األوزون  من عالية لكمية التعرض أن حيث التنفسية، الوظائف على السلبي
 في الشخص أداء وانخفاض للعين، ومضايقات والصداع، التنفس، في وصعوبة الصدر، وألم كالكحة،
 .التنفس اختبارات

 لىإ الهواء الملوثة األماكن في البدني النشاط ممارسة تؤدي لماذا هو طرحه يتم ما دائماً  الذي والسؤال
 حتى) البدني النشاط ممارسة أن في تكمن السؤال هذا على واإلجابة الممارس؟ على الصحية الخطورة زيادة
 مقارنة يركب بشكل الرئتين إلى الهواء دخول معدل زيادة إلى تؤدي( المعتدلة إلى المنخفضة الشدة أثناء

 األمر يها،ف المحيطة الدموية والشعيرات الرئوية الحويصالت بين الغازات تبادل معدل يزداد كما بالراحة،
 في هاستنشاق يتم ما على تزيد الملوثات من أكبر جرعات استنشاق إلى الممارس الشخص يعرض الذي
 لشخصا وتعريض للشخص، البدني األداء انخفاض بالطبع هي والنتيجة. مضاعفة بأضعاف الراحة حالة

 .يةقلب بأمراض للمصاب الصدرية الذبحة حدوث احتماالت وزيادة شعبية،ُ   أزمة إلى بالربو المصاب

 :التالي نحوال على هي الخارجي الهواء في البدني النشاط ممارسة في للراغبين نقدمها التي النصيحة إن

 بالسيارات المزدحمة خاصة العامة، الطرقات من بالقرب البدني النشاط ممارسة تجنب. 
 الصيف أيام في خاصة التلوث، فيها يزداد التي األيام في البدني النشاط ممارسة تجنب. 
 بين ما) طورةخ حاالتها أكثر في الشمس أشعة فيها تكون  التي الفترة في البدني النشاط ممارسة تجنب 

 (.عصراً  والثالثة صباحاً  العاشرة الساعة


