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 قلیان مصرف با رابطه در حقایقی

                       در مقایسه با یك نخ سیگار ، دود قلیاان ماقادار بایاشاتار
بار بیشتر از سیاگاار، وااو        30 ارسنیك، سرب و نیکل دارد 

 .بار بیشتر از سیگار واو  منواكسیدكربن است 85 تار و

              استفاده از قطعة مشترک دهانه قلیان، اوتمال انتقال بایاماار
هایی مثل آنفوالنزا، عفونت، هپاتیت، سل و واتای تاا خاال                

 .دهانی را بیشتر می كند

              نشستن در فضایی كه دیگران قلیان مصرف می كنند، فارد را
 .در معرض دود دست دوم قرار می دهد

 

                دود واصل از قلیان واو  مواد سرطان زا و سمی بی شاماار
است كه باعث ابتال به سرطان ریه، بیمار  ها  قلبی، بیماار              
ها  تنفسی ، آثار زیانبار دوران باردار  و انواع دیگربیماار            

 .ها می شود

                استفاده از عصاره ها  شیمیایی و رنگدانه ها  گایااهای، در
 .درازمدت ممکن است آثار سوء بر مصرف كننده داشته باشد

     (به اندازه      15-06هر وعده قلیان كشیدن )55تاا       85دقیقه 
عادد     865تاا       95عدد سیگار، مونوكسیدكربن و به اندازه        

 سیگار قطران وارد بدن می كند.

 قلیان مصرف مورد در غلط باورهاى

            دود قلیان به واسطة مخزن آب این وسیله تصفیه می شاود .
دود واصل از تنباكو واو  ماواد شایامایاایای          در صورتیکه   

این مواد توسا     .خطرناكی است كه مسبا انواع سرطان اند      
 .آب تصفیه نمی شود

                  استنشاق دود قلیان مشکالت ریاو  ایادااد نامای كاناد.              
در صورتیکه دود قلیان با وجود سرد شدن ، همچنان واو            

 .مواد شیمیایی تولید كنندة سرطان و ناسالم است

        در صورتیکه    .قلیان كشیدن از سیگار كشیدن سالم تر است
دود ناشی از قلیان اگر از سیکار خطرناكترنباشد، بایاضارر             

دود سیگار به دلیل سوختن تنباكو و دود قلیان به           ترنیست. 
دلیل داغ شدن تنبااكاو در فارف وااو  زغاال ایادااد                     

دود! كاه از ماواد           :بنابراین تولید نهایی یکی است    .میشود
 .شیمیایی سرطان زاتشکیل شده است

                 دود قلیان به اندازة دود سیگار اعتیاادآور نایاسات، زیارا
در صورتیکه تنباكو هاا  رایا ، هاماگای                .نیکوتین ندارد 

نیکوتین دارند، پس مصرف تنباكو به وسیلة قالایاان نایاز                
 .نیکوتین را وارد بدن می كند

             در .تنباكوها  میوه ا  سالم تر از تنباكو ها  معمولای اناد
صورتیکه تنباكو ها  میوه ا  نیز واو  تار و ماواد ماولاد               

تنباكو، تنباكوست،واتای اگار باه عسال             .انواع سرطان اند  
 .آغشته باشد

 دارد؟ خطراتی چه و چیست دوم دست دود

          دو د دست دوم، دود  است كه افراد غیرسیگار  باه دلایال
قرار داشتن در معرض دود ناشی از مصرف تنباكو )سایاگاار،              

 .پیپ،قلیان( استنشاق می كنند

 دوم دست دود درباره حقایقی

 نوع ماده شیمیایای سامای       556دست دوم وداقل واو    دود
نوع آن می تاواناد ساباا          56شناخته شده است كه بیش از   

 .انواع سرطان باشد

 دست دوم موجا مشکالت و بیمار  ها  قلبی وسرطاان      دود
 .ریه می شود

 سیگار  هایی كه در منزل یا محل كار خود در ماعارض                غیر
درصد اوتمال خطر ابتاال     36تا  55دود دست دوم قرار دارند    
درصد اواتاماال اباتاال باه               36تا    56به بیمار  ها  قلبی و      
 .سرطان ریه را دارند

 دود دست دوم تاثیر مضر و فور  بر رو  سایاساتام               تنفس
عروقی دارد كه این ماوواوع مای تاواناد اواتاماال                   -قلبی  

خطرومله قلبی را افزایش دهد و در افاراد  كاه در واال                  
 .واورمشکالت قلبی دارند، خطرات بیشتر  ایداد كند

 دست دوم اوتمال سندرم مرگ نااگاهاانای در ناوزادان                 دود
 .رابیشتر می كند

 دست دوم موجا عفونت ها  شدید تنفسی و مشکاالت            دود
 .گوش در كودكان می شود

 دست دوم اوتمال شروع آسم در كودكان را زیااد تار                 دود
كرده و در صورت وجود بیمار  ، شادت آن را افازایاش                          

 .می دهد



 مقدمه 

امروزه، مصرف دخانیات) محصوالت تنابااكاو( ، یاکای از                  

بزرگترین تهدید كننده ها  سالمت بشر، در دنیا به وساب          

به طور كلی مصرف دخانیات ، در كشاورهاا  كام               .می آید 

درآمد رشد فزاینده و دركشورها  پیشرفته روناد رو باه              

بنا به گزارش سازمان جهانی بهاداشات         .كاهش داشته است  

مصرف دخانیات ساالنه، به طور متوس  مانادار باه مارگ                 

میلیون انسان در جهان می شود. وابستگی به محصوالت      1/5

تنباكو از جمله سیگار همانند وابستگی سایر مواداعتیاادآور،         

تدریدی، مزمن و خطر ناک است، عوارض جاد  بسایاار              

دارد، قطع آن با عالیم ترک همراه است و دروازه اعاتایااد            

محسوب می شود، با این وال در بیشتر جوامع ممناوعایاتای              

 برا  مصرف آن وجود ندارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 چیست؟  تنباكو

تنباكو ، گیاهی با برگها  پهن و سبز رنگ است كه در آب و هوا      

تنباكو به شکل خشك، مرطوب و طبیاعای ماوجاود        گرم می روید. 

است و از طریق  سیگار، سیگار برگ ، پیپ و قلایاان باه صاورت                    

 دقیقه از عمر انسان می كاهد  5/5 هر نخ سیگار ودود 

 مصرف سیگار سیر بهبود  فرد را به تعویق می اندازد 

             ،مصرف سیگار موجا تنفس بد، تغییر رنگ دنادان هاا
بو  بد دهان، كاهش ویتامین ث، چروک پوست، كاهش  
توانایی در وركات ورزشی، آسم، سرفه، گلو درد ، زخم          

 .معده ،فشار خون و وربان قلا باال می شود

            مصرف سیگار در زنان باردار موجا زایمان زودرس یاا

 تولد نوزاد با وزن پایین می شود.

 

 

 

 

 

 ؟ چیست نیکوتین

نیکوتین یکی از چهار هزار ماده شیمیایی شناخته شده در فراورده        

این ماده یکی از عمده ترین تركیبات تنباكاو و            .ها  تنباكو است  

یکی از اعتیاد آور ترین موادشناخته شده اسات درواقاع، عالات             

به هامایان دلایال           .اعتیاد به تنباكو ، نیکوتین موجود در آن است        

افراد  كه به صورت مستمر سیگار و قلیان مصرف می كنناد، باه               

 .آن اعتیاد پیدا می كنند و قادر به ترک آن نیستند

 

 مغز بر نیکوتین تاثیر

باالفااصالاه      .نیکوتین به دو صورت محرک و مسکن عمل می كناد     

پس از مصرف نیکوتین ، بخش هاا  خااصای از غادة آدرناال                    

هاداوم    تحریك و در نتیده مقدار  آدرنالایان آزاد مای شاود.                

آدرنالین بدن را تحریك می كناد و باا آزاد كاردن گالاوكاز،                      

از  .فشارخون و وربان قلا باال می رود و تنفس تند تر مای شاود          

طرفی، نیکوتین تولید انسولین از لوزالمعده را متوقف می كند و به            

  .همین دلیل سیگار  ها میزان قنادخاونشاان كامای بااال اسات                  

نیکوتین به طور غیر مستقیم به آزاد شدن دوپامین درمنطقه ا  از            

مغز می اندامد كه لذت و انگیزش را كنترل می كند و باناابارایان                 

این بازتاب شابایاه         .درفرد سیگار  اوساس لذت ایداد می شود      

عملکرد  است كه در برخی داروها مثل كوكائین و هروئین دیده           

نیکوتین تاثیر مسکن نیز دارد و این تاثایار باه مایازان                  .می شود 

بر انگیختگی سیستم عصبی فرد و میزان نیکوتین مصارف شاده              

 سیگار مصرف دربارة حقایقى

               ،مصرف سیگار موجا مشکالت قلبی ، سکتاه، آب مارواریاد
بیمار  ها  مزمن ریو ، آمفیزم و سرطااناهاا  ریاه، خاون،                
 .دهان، گلو، معده، لوزالمعده،گردن، كلیه، نا  و مثانه می شود

   (و منواكسید كربن خطرناک ترین ماواد       نیکوتین، قطران ) تار
 .شناخته شده در سیگارند

 

    سرطان ها  ریه به دلیل مصرف سیاگاار    % 76 به طور متوس
 است

                   مرگ و میر ناشی از ابتال به سرطان در میان افاراد سایاگاار
این عدد در سیاگاار       .تقریبا دو برابر افراد غیر سیگار  است      

   .ها  پر مصرف، ممکن است به چهار برابر نیز برسد

            مصرف سیگار توس  جوانان اوتمال سوء مصرف مواد دیگر را
 .باالتر می برد

              افراد سیگار ، تقریبًا دو تا چهار برابر افراد غیر سیگار  ، در
 معرض بیمار  ها  قلبی و عروقی هستند.

 

 

 


