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امـروزه مصـرف دخانیـات (مشـتقات تنباکـو) ،یکـی از تهدیدهـای

بـزرگ بـرای سلامت بشـر ،در دنیا بهحسـاب میآیـد .سـیگار و تنباكو

شـایعترین علت مرگومیر قابلپیشـگیری در سـنین جوانی و نوجوانی
اسـت .آمارها نشـان میدهد میلیونها انسـان در اثر كشـیدن سـیگار

جـان خـود را از دسـت میدهنـد .ولـی آمار وحشـتناكتر حاكـی از آن

اسـت كـه سـاالنه؛ صدهـا هزار انسـان غیـر سـیگاری در اثر استنشـاق
دود دسـتدوم سـیگار مبتلا به بیمار یهـای بدخیم میشـوند .محیط

آلـوده بـه دود سـیگار در كودكان و افـراد بالغ باعـث بیمار یهایی چون
سـرطان و دیگـر بیمار یهـای تنفسـی بدخیـم میشـود كـه درنهایـت

منجـر به مـرگ آنان میشـود.

در سـال  1987کشـورهای عضو سازمان جهانی بهداشت با تعیین یک

روز بهعنـوان روز جهانـی بـدون دخانیـات؛ توجـه همـگان را به مضرات

و خطـرات اسـتفاده از دخانیـات جلـب نمـوده و به بررسـی راهکارهای
جلوگیـری از مرگومیـر ناشـی از آن میپـردازد .روز جهانـی بـدون
دخانیـات هرسـال در  31می مصادف بـا  10خرداد برگزار میشـود .روزی

کـه همـه سـازمانها و نهادهـا جهت مبـارزه بـا دخانیـات برنامههای

ویـژهای تدارک میبینند .همچنین هرسـاله شـعاری از سـوی سـازمان
جهانـی بـرای ایـن روز در نظـر گرفتـه میشـود کـه شـعار سـال 1400

" تعهـد بـرای ترک دخانیـات" میباشـد و تمرکز بر روی اقداماتی اسـت
کـه حکومتهـا و مردم باید برای ارتقای سلامت و رشـد جهت مقابله
با بحـران جهانی دخانیـات انجام بدهند.

در ایران نیز همگام با دیگر كشورهای جهان روز جهانی بدون دخانیات

برگزار میگردد .شعار ملی امسال "تعهد من؛ ترک قلیان" انتخابشده

است در این راستا و با توجه به اهمیت موضوع و شعار ملی در این
بروشور سعی گردیده به مبحث قلیان پرداخته شود.
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یک اپیدمی جهانی

اسـتفاده از قلیـان در آغـاز قـرن بیسـت و یکـم بهصـورت مارپیـچ از

خاورمیانـه شـروع و در ایاالتمتحـده و اروپـا گسـترش یافـت.در چنـد
قسـمت از جهان ،قلیان کشیدن بهعنوان شـکل اولیه استعمال دخانیات

بهویـژه در بیـن جوانـان بهسـرعت جایگزین سـیگار شـده اسـت .تصور
غلـط اصلـی مرتبط بـا این افزایش این فرضیه اسـت که قلیان کشـیدن
یـک جایگزیـن سـالمتر بـرای محصـوالت دخانی اسـت زیرا مـواد مضر

توسـط آب فیلتـر میشـوند .افـزودن طعمدهندهها به محصـول دخانی

از ناخوشـایند بودن آن کاسـته و درنتیجه ازنظر جوانان بسـیار قابلقبول

اسـت .اسـتفاده از قلیان در بین جوانان ،مردان و در محیطهای شـهری
شـایع است .مشخصه قلیان کشیدن اسـتفاده متناوب و اجتماعی از آن
اسـت .انگیزههـای قابلتوجـه برای اسـتعمال قلیان ،معاشـرت ،آرامش،
لـذت و سـرگرمی بوده اسـت .و بدیـن ترتیب کافهها و باشـگاههایی که

قلیـان عرضه میکردنـد در بین جوانان بهعنوان مد شـناخته میشـدند.
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خطرات بهداشتی قلیان

شـواهد کافی برای حمایت از خطرات جدی سلامتی مرتبط با قلیان

وجـود دارد .خطـرات اولیه سلامتی شـامل سـرطان ریـه ،بیمار یهای
تنفسـی ،وزن کم هنگام تولد نوزاد ،بیمار یهای پریودنتال ،بیمار یهای
عفونـی ماننـد سـل و انتشـار ویروسهایـی ماننـد هپاتیـت ،تبخـال
اسـت .اسـتعمال قلیـان به دلیـل مقـدار قابلتوجهی نیکوتیـن موجود

در تنباکـو ،وابسـتگی ایجـاد میکند این وابسـتگی ،چالشـی برای ترک
ً
مخصوصـا بـه دلیـل نشـانههای تـرک حتی
در افـراد سـیگاری اسـت،
زمانـی که انگیـزه تـرک آن رادارند.

شـواهد همچنیـن نشـان میدهد کـه اثرات قلیـان میتواند سـیگار

کشـیدن را بـرای افـراد سـیگاری و اطرافیـان آنهـا تقلیـدی کند .یک

جلسـه کشـیدن قلیان معادل  ۱۰۰سـیگار کشـیدن برآورد شـده اسـت.

مانـدگاری آن بسـیار بیشـتر از کشـیدن سـیگار اسـت و هر پـف مقدار

زیادی دود تولید میکند و به دنبال آن منجر به استنشـاق طوالنیمدت

مواد سـمی میشـود .عالوه بر این ،دود دسـتدوم افراد غیر سـیگاری
را در معـرض ذرات ،هیدروکربنهـای معطـر چنـد حلقهای سـرطانزا و

مونوکسـید کربـن قـرار میدهـد .همـه اینهـا میتواند بـه مخاطرات
سلامتی منجر شود.

مصرف روزافزون قلیان

اسـتفاده از قلیان بسـیار اعتیادآور اسـت و اسـتفاده از آن بهویژه در

میان جوانان وزنان بهسـرعت در حال افزایش اسـت .اسـتفاده از قلیان
در  ۲۰سـال اخیـر بهطـور چشـمگیری افزایشیافتـه اسـت .محبوبیـت

قلیـان بهخصـوص در سـنین نوجوانـی و جوانی در حال افزایش اسـت
و آن را بـه شـکل رفتـاری اجتماعـی و سـرگرمکننده میداننـد .اوقـات
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فراغـت ،ازجملـه مسـائلی اسـت کـه بـه قویتریـن شـکل بـا مصـرف

قلیـان در نوجوانـان و جوانان ارتباط دارد و بیشـتر افراد برای سـرگرمی
و پـر کـردن اوقات فراغتشـان قلیان میکشـند .بنابراین مصـرف قلیان،

فعالیت اجتماعی از نوع دورهمی اسـت .بسـیاری از نوجونان و جوانان
مصرفکننـده قلیـان ،بـه خود قلیـان زیاد عالقـه ندارند و از بسـیاری از
زیانهـای آن آگاهانـد و حتـی جنبههـای فیزیولوژیک و عصبـی آن نیز

برایشـان مهـم نبـوده اسـت .بـه نظـر میرسـد آنها بیشـتر بـه دنبال

آن هسـتند تـا از ایـن طریـق و بـه بهانـه قلیـان کشـیدن ،با دوسـتان

خـود دورهم باشـند؛ بهعبارتدیگر ،قلیـان ازلحاظ اجتماعـی و فرهنگی

ابـزاری بـرای دورهـم آمـدن و فراهم کردن فضایـی برای گفتگـو و ابراز
وجود جمعی اسـت.

آمارهـای موجود نشـان میدهند که سـن مصرف دخانیـات و قلیان

در کشـور به  13سال رسیده اسـت و متأسفانه در میان دختران بهشدت

افزایشیافتـه اسـت .در حال حاضـر  ۱۵درصد از جوانان کشـور ،بهطور

مسـتمر قلیـان مصـرف میکننـد کـه به دلیل دسترسـی آسـان بـه آن،
ً
احتمـاال سـراغ دیگـر مواد دخانـی هم خواهند رفـت .این آمـار به این
دلیـل نگرانکننـده اسـت کـه جامعـه کنونـی ایـران ،قلیان را به شـکل

وسـیلهای بـرای تفریح اسـتفاده میکند.

ســازمان بهداشــت جهانــی علــت افزایــش اســتفاده از قلیــان در

نوجوانــان و جوانــان را بــا درک اشــتباه آنــان در بیضــرر بــودن مصرف
قلیــان نســبت بــه ســایر روشهــای مصــرف تنباکــو مرتبــط دانســته

اســت .یکــی از علــل مصــرف قلیــان در بیــن پســران ارتبــاط صمیمانــه

بـــا دوســـتان ســیگاری و در گــروه دختــران تفریح و ســرگرمی اســت.
پــر کــردن اوقــات فراغــت ،بیــکاری ،عالقــه داشــتن بــه مصــرف قلیان،

حفــظ روابــط همبســتگی بــا دوســتان ،رفــع خســتگی و در دســترس

بــودن قلیــان و بــاور بــه اینکــه دود قلیــان کمتــر از دود ســیگار ضــرر
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مصرف قلیان ،جنبههای اجتماعی و
فرهنگی نیز دارد .کشیدن قلیان ،ریشه
در آداب و فرهنگ مردم دارد و بهصورت
نشانهای از حرکت اجتماعی در نشستهای
مردم ،اعم از دوستان و اهل فامیل
پذیرفتهشده است.
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دارد ،از علــل مصــرف قلیــان در بیــن نوجوانــان و جوانــان اســت.

مصـــرف قلیـــان ،جنبههـــای اجتماعـــی و فرهنگـــی نیـــز دارد.

کش ــیدن قلی ــان ،ریش ــه در آداب و فرهن ــگ م ــردم دارد و بهص ــورت
نشـــانهای از حرکـــت اجتماعـــی در نشســـتهای مـــردم ،اعـــم از

دوســـتان و اهـــل فامیـــل پذیرفتهشـــده اســـت .قبـــح مصـــرف

قلیـــان در فرهنـــگ ایـــران ریختـــه شـــده اســـت بهگونـــهای
کـــه جوانـــان و نوجوانـــان بهراحتـــی در بوســـتانها و اماکـــن

عمومـــی در كنـــار خانـــواده از قلیـــان اســـتفاده میكننـــد و حتـــی
خانوادههایـــی كـــه نســـبت بـــه مصـــرف ســـیگار فرزنـــدان خـــود

حساســـیت دارنـــد ،بـــا قلیـــان مخالفتـــی ندارنـــد .عواملـــی چـــون
ارزان ــی نس ــبی ،دسترس ــی آس ــان و نداش ــتن فعالیته ــای آموزش ــی

بـــرای مقابلـــه بـــا آن نیـــز بـــر مســـاعد شـــدن وضعیـــت اســـتفاده

از قلیـــان دامـــن زده اســـت .بســـیاری از افـــراد هزینـــه کشـــیدن
قلیـــان را کمتـــر از ســـیگار میداننـــد و ایـــن خـــود ،بـــه گرایـــش

گروه ــی از اف ــراد منج ــر ش ــده اس ــت ک ــه س ــیگار را ت ــرک و قلی ــان
را بـــا آن جایگزیـــن میکننـــد.

"دسترســـی بـــه قلیـــان" از مهمتریـــن دالیـــل مصـــرف آن در بیـــن
جوانـــان اســـت و ایـــن دسترســـی عمدتــ ً
ـا از ســـه طریـــق شـــامل:

نخســـت از طریـــق خانـــواده ،دوم دوســـتان و آشـــنایان و ســـپس
قهوهخانههـــای موجـــود در محـــل زندگـــی اتفـــاق میافتـــد.

خان ــواده ،نخس ــتین واصلیتری ــن زمینــهای اس ــت ک ــه ب ــه آش ــنایی
و گرای ــش اف ــراد ب ــا قلی ــان منج ــر میش ــود .اعتی ــاد پ ــدر و م ــادر و

مص ــرف قلی ــان ب ــه دس ــت آنه ــا ب ــر گرای ــش فرزن ــدان ب ــه مص ــرف

قلیـــان بســـیار اثـــر دارد؛ بهطور یکـــه بهجـــز پـــدر و مـــادر ،ســـایر

اعضـــای خانـــواده ازجملـــه بـــرادر و خواهـــر بزرگتـــر نیـــز بـــر ایـــن
گرایـــش بســـیار تأثیـــر دارنـــد.

31 May 2021
 10خـــرداد 1400

بــه مناســب روز جهانــی
بـــدون دخانیــــــات

8

دوســتان ،عامــل دیگــری هســتند کــه جوانــان بــه آن اشــارهکردهاند

و آنهــا را عامــل مهمــی در گرایــش بــه قلیــان میدانســتند .جوانــان،

بهویــژه افــرادی کــه از نظــارت خانــواده و پــدر و مــادر دور هســتند

و در زمــان دوری از خانــواده بــه قلیــان گرایــش پیداکردهانــد ،عامــل

اصلــی گرایــش بــه آن را دوســتان میدانســتند .زمینــه مهــم دیگــر،
قهوهخانههایــی اســت کــه مــکان اصلــی مصــرف قلیانانــد .جوانــان

بــه دلیــل داشــتن وقــت آزاد و نداشــتن شــغل و درآمــد مناســب،
بــرای پــر کــردن اوقــات فراغــت بــه چنیــن مکانهایــی رفتوآمــد
میکننــد .کمبــود امکانــات ورزشــی و تفریحی ســالم و مناســب ،در کنار

افزایــش بیشازحــد قهوهخانههــا عامــل اساســی دررونــد گرایــش

بیشــتر جوانــان بــه قلیــان اســت.

اســتفاده زنــان و جوانــان ،از ســایر محصــوالت دخانــی بیشــتر از

ســیگار اســت .ایــن سوءبرداشــت کــه اســتفاده از محصــوالت دخانــی

ماننــد قلیــان کمتــر از مصــرف ســیگار بــرای ســامتی مضــر اســت،
اســاس ایــن افزایــش اســت.

خطرات استفاده از قلیان بر سالمت افراد

اسـتفاده از قلیـان ماننـد مصـرف سـیگار برای سلامتی مضر اسـت.

بااینحـال ،مصرفکننـدگان قلیـان درک کمتری از خطرات سلامت آن

دارنـد و یـا تحت تأثیر باورهای غلط و رایج در جامعه هسـتند که قلیان
را بیضرر میداند .قلیان هرگز جایگزین سـالمی برای سـیگار نیسـت و

هیـچ دلیـل علمـی وجود نـدارد که اضافه کـردن برخی وسـایل یا لوازم
جانبـی بتوانـد مضرات قلیـان را کاهش دهـد .اسـتفاده از قلیان عالوه
بـر آسـیبهای جدی بـه مصرفکننـدگان ،افـرادی را که هـوای بازدمی
اسـتفادهکنندگان از قلیان (دود دسـتدوم) را استنشـاق میکنند ،را نیز

31 May 2021
 10خـــرداد 1400

بــه مناســب روز جهانــی
بـــدون دخانیــــــات

9

دود دریافتی در هر وعده
یکساعته استفاده از قلیان،
 100-200برابر بیشتر از
مصرف یک نخ سیگار است.
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بهشـدت در معـرض خطر قـرار میدهد .برخـی واقعیتهـای مرتبط با
قلیـان در ادامه آمده اسـت:

 تنباکــوی قلیــان حــاوی ســموم زیــادی ازجملــه مونوکســید کربــن،

فلــزات ســنگین و مــواد شــیمیایی ایجادکننــده ســرطان اســت کــه

حتــی پــس از عبــور از آب نیــز وجــود دارد .ایــن ســموم باعــث
بــروز بیمار یهــای ریــوی ،ســرطان ،بیمار یهــای قلبــی و ســایر
بیمار یهــا میشــوند.

 میــزان نیکوتیــن موجــود در قلیــان بــه میــزان قابلتوجهــی باالتــر

از ســیگار اســت .بهطور یکــه هــر وعــده مصــرف تنباکــوی بــدون
طعــم قلیــان معــادل نیکوتیــن موجــود در  70نــخ ســیگار اســت.

 دود دریافتــی در هــر وعــده یکســاعته اســتفاده از قلیــان100-200 ،
برابــر بیشــتر از مصــرف یــک نــخ ســیگار اســت.

 زغــال و خاکســتر زغــال کــه بــرای داغ كــردن تنباکــو در قلیــان
اســتفاده میشــود ،ســمومی تولیــد میکننــد كــه حــاوی مقادیــر

زیــادی مونوكســید كربــن ،فلــزات و مــواد شــیمیایی مولــد ســرطان

هســتند.

 دود دســتدوم قلیــان ترکیبــی از دود تنباکــو و دود حاصــل از

ســوختن زغــال اســت و بنابرایــن بــرای افــرادی کــه آن را استنشــاق
میکننــد ،بهویــژه کــودکان ،خطــرات جــدی دارد.

 اســتفاده از قلیــان یــا قــرار گرفتــن در معرض دود دسـتدوم ناشــی
از آن نیــز میتوانــد اثــرات بــدی در دوران بــارداری داشــته باشــد.

 اســتفاده از قلیــان بــا برونشــیت مزمــن و بیمار یهــای تنفســی

مرتبــط اســت .همچنیــن باعــث انتقــال ویروسهــای هپاتیــت و
تبخــال میشــود و نیــز در انتقــال حــدود  ٪17مــوارد بیمــاری ســل
نقــش دارد.
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مواد مضر موجود در تنباکو

 حدود  4000ماده شـیمیایی در دود تنباکو وجود دارد و مشخصشده
اسـت که بیش از  40نوع از آنها سـرطانزا هسـتند.

ً
تقریبا
 تنباکـو حـاوی نیکوتیـن اسـت ،دارویی بسـیار اعتیـادآور کـه
ً
مسـتقیما هنـگام سـیگار /قلیـان کشـیدن بـه مغز میرسـد.

 هنگام اسـتفاده از قلیان ،یک ماده قهوهای چسـبنده (با نام قطران)

ایجـاد میشـود کـه میتوانـد به قسـمتهای مختلف بـدن ازجمله
دندانهـا و ریهها بچسـبد.

 هنگام کشیدن قلیان گاز مونوکسیدکربن ایجاد میشود .مونوکسیدکربن
همان گاز سمی است که در دود اگزوز خودرو وجود دارد.

 صنعـت دخانیـات مواد افزودنـی را به تنباکو اضافـه میکند تا باعث

جذابیت ،اعتیاد بیشـتر و سـمیت بیشـتر آن شـود .این افزودنیها
بهویـژه افزودنیهـای شـیرینی مانند شـیرینبیان یا شـکالت باعث

جذابیـت قلیان در جوانان میشـود.

 منتـول موجـود در تنباکو مخاط گلـو را بی حس میکنـد و درنتیجه
فـرد مصرفکننـده نمیتواند اثـرات دود را احسـاس کند.

بازاریابی قلیان

 اسـتفاده از قلیـان ،بهعنـوان روشـی متـداول بـرای گذرانـدن وقت

برای معاشـرت با دوسـتان ،در حال تبدیلشـدن به بخشـی از روند
جدید زندگی در بسـیاری از کشـورها شـده اسـت.

 قلیـان بهعنوان مد و نشـانه بـاکالس بودن تبلیغ میشـود .در برخی

مـوارد هـم برعکـس عمل میشـود و قلیـان بهعنـوان یـک فعالیت

سـنتی بـه تصویـر کشـیده میشـود تـا باعـث احسـاس هویـت و
دلبسـتگی بـه میـراث فرهنگی در جامعه شـود.
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 تنباکوی قلیان در طعمهای شـیرین مانند سـیب ،توتفرنگی ،انگور،
گیلاس ،نعنـاع و کاپوچینـو موجـود اسـت کـه بهویـژه موردتوجـه

جوانـان وزنـان قـرار میگیرد.

 متأسـفانه باوجود خطرات مشـابه و حتی بیشـتر قلیان در مقایسـه

بـا سـیگار ،قوانیـن و مقـررات وضعشـده بـرای مصـرف سـیگار ،بـه
قلیـان تعمیـم داده نمیشـود.

 در اکثر کشـورها ،تنباکو که برای اسـتفاده از قلیان فروخته میشوند،

هشـدارهای بهداشـتی را روی بسـتهبندی خـود ندارنـد .کـه ایـن

تصـور را تقویـت میکند ،اسـتفاده از تنباکـوی قلیان در مقایسـه با

سیگار /قلیان کشیدن بیخطر است.

 بـر روی برخـی از ترکیبـات تنباکـوی قلیـان نوشـته میشـود که این
محصـول فاقـد قطران اسـت .نکتـهای که ازنظر فنی درسـت اسـت
ولـی بهشـدت گمراهکننـده اسـت .قطـران در تنباکو موجود نیسـت

بلکـه در هنـگام سـوختن آن ایجاد میشـود.

تأثیرات استفاده از قلیان بر سالمت

دود حاصــل از تنباکــوی قلیــان حــاوی مقادیــر زیــادی از مــواد

ســمی شناختهشــده بــرای ایجــاد بیمار یهــا ازجملــه ســرطان اســت

و حداقــل برخــی از ایــن مــواد ســمی توســط مصرفکننــدگان قلیــان
جــذب میشــوند .بنابرایــن ایــن مــواد ســمی در هــوای تنفســی ،خون

و ادرار آنهــا وجــود دارد .اســتفاده از قلیــان بــا ســرطانهای دهــان،
مــری و ریــه ،و احتمـ ً
ـاال بــا ســرطانهای معــده و مثانــه ارتبــاط دارد.

شــواهد جــدی بــه نفــع ارتبــاط اســتفاده از قلیــان بــا بیمار یهــای
تنفســی ،بیمار یهــای قلبــی عروقــی ،بیمــاری دهــان و دنــدان ،وزن

کــم هنــگام تولــد ،التهــاب مزمــن بینــی ،نابــاروری مــردان ،بیمــاری
ریفالکــس معــده مــری و مشــکالت ســامتروان وجــود دارد.
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مصـرف دخانیـات ازجملـه تنباکـوی قلیـان ،میتوانـد باعـث پیـری

زودرس شـود .دخانیـات بـه پوسـت آسـیب میرسـاند و خاصیـت
انعطافپذیـری و اسـتحکام آن را کاهـش میدهـد .درنتیجه ،پوسـت

با سـرعت بیشـتری دچـار چینوچـروک میشـود .دخانیـات همچنین

گـردش خـون پوسـت را ضعیـف میکنـد و احتمـال آکنـه و سـایر

عفونتهای پوسـتی را افزایـش میدهد .در زنان نیـز مصرف دخانیات
باعـث افزایـش هورمون مردانه تستوسـترون میشـود کـه اغلب منجر

بـه مـوی زایـد در بازوهـا و صورت میشـود.

همهگیـری مصـرف دخانیـات یکـی از بزرگتریـن تهدیدهای سلامت

عمومی در جهان اسـت .هزینههای اقتصادی مصرف دخانیات قابلتوجه

اسـت و شـامل هزینههای قابلتوجه مراقبتهای بهداشـتی برای درمان
بیماریهای ناشـی از اسـتفاده از دخانیات و همچنین سـرمایه انسـانی

ازدسـترفته ناشـی از بیماری و مرگومیر ناشـی از دخانیات اسـت.

در بعضی از کشـورها ،کـودکان از خانوادههای فقیر برای تقویت درآمد

خانـواده در زمینـه دخانیـات اشـتغال دارند .کشـاورزان دخانیـات نیز در
معـرض خطرات سلامت ازجمله "بیماری دخانیات سـبز" قـرار دارند.
منبع:

Montazeri.artwork

مرکز دانش دبیرخانه کنوانسیون چهارچوب سازمان بهداشت جهانی برای کنترل دخانیات
در خصوص قلیان تحت مجوز دبیرخانه کنوانسیون

انتشــار توســط مرکز مشاوره دانشــگاه تهران
کارشـــناس اجرایـــی :فاطمـــه حســـینپور
طراحـــی گرافیـــک :حمیدرضـــا منتظـــری
وبســایت مرکــز مشــاوره دانشــگاه تهــران:
https://counseling.ut.ac.ir/
ایمیل:

counseling@ut.ac.ir
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