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فهرســــت

ــت  ــن فهرس ــک از عناوی روی هری
ــورد  ــه صفحــه م ــا ب ــد ت ــک کنی کلی
نظــر برویــد. بــرای بازگشــت بــه ایــن 
صفحــه روی آیکــون قلیــان در پاییــن 

صفحــات کلیــک کنیــد.
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 امـروزه مصـرف دخانیـات )مشـتقات تنباکـو(، یکـی از تهدیدهـای 
بـزرگ بـرای سـامت بشـر، در دنیا به حسـاب می آیـد. سـیگار و تنباكو 
شـایع ترین علت مرگ ومیر قابل پیشـگیری در سـنین جوانی و نوجوانی 
اسـت. آمارها نشـان می دهد میلیون ها انسـان در اثر كشـیدن سـیگار 
جـان خـود را از دسـت می دهنـد. ولـی آمار وحشـتناك تر حاكـی از آن 
اسـت كـه سـاالنه؛ صدهـا هزار انسـان غیـر سـیگاری در اثر استنشـاق 
دود دسـت دوم سـیگار مبتـا به بیماری هـای بدخیم می شـوند. محیط 
آلـوده بـه دود سـیگار در كودكان و افـراد بالغ باعـث بیماری هایی چون 
سـرطان و دیگـر بیماری هـای تنفسـی بدخیـم می شـود كـه درنهایـت 

منجـر به مـرگ آنان می شـود.
در سـال 1987 کشـورهای عضو سازمان جهانی بهداشت با تعیین یک 
روز به عنـوان روز جهانـی بـدون دخانیـات؛ توجـه همـگان را به مضرات 
و خطـرات اسـتفاده از دخانیـات جلـب نمـوده و به بررسـی راهکارهای 
بـدون  جهانـی  روز  می پـردازد.  آن  از  ناشـی  مرگ ومیـر  از  جلوگیـری 
دخانیـات هرسـال در 31 می مصادف بـا 10 خرداد برگزار می شـود. روزی 
کـه همـه  سـازمان ها و نهادهـا جهت مبـارزه بـا دخانیـات برنامه های 
ویـژه ای تدارک می بینند. همچنین هرسـاله شـعاری از  سـوی سـازمان 
 جهانـی بـرای ایـن روز در نظـر گرفتـه می شـود کـه شـعار سـال 1400 
" تعهـد بـرای ترک دخانیـات" می باشـد و تمرکز بر روی اقداماتی اسـت 
کـه حکومت هـا و مردم باید برای ارتقای سـامت و رشـد جهت مقابله 

با بحـران جهانی دخانیـات انجام بدهند.  
در ایران نیز همگام با دیگر كشورهای جهان روز جهانی بدون دخانیات 
انتخاب شده  "تعهد من؛ ترک قلیان"  امسال  برگزار می گردد. شعار ملی 
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 به صـورت مارپیـچ از 
خاورمیانـه شـروع و در ایاالت متحـده و اروپـا گسـترش یافـت.در چنـد 
قسـمت از جهان، قلیان کشیدن به عنوان شـکل اولیه استعمال دخانیات 
به ویـژه در بیـن جوانـان به سـرعت جایگزین سـیگار شـده اسـت. تصور 
غلـط اصلـی مرتبط بـا این افزایش این فرضیه اسـت که قلیان کشـیدن 
یـک جایگزیـن سـالم تر بـرای محصـوالت دخانی اسـت زیرا مـواد مضر 
توسـط آب فیلتـر می شـوند. افـزودن طعم دهنده ها به محصـول دخانی 
از ناخوشـایند بودن آن کاسـته و درنتیجه ازنظر جوانان بسـیار قابل قبول 
اسـت. اسـتفاده از قلیان در بین جوانان، مردان و در محیط های شـهری 
شـایع است. مشخصه قلیان کشیدن اسـتفاده متناوب و اجتماعی از آن 
اسـت .انگیزه هـای قابل توجـه برای اسـتعمال قلیان، معاشـرت، آرامش، 
لـذت و سـرگرمی بوده اسـت .و بدیـن ترتیب کافه ها و باشـگاه هایی که 
قلیـان عرضه می کردنـد در بین جوانان به عنوان مد شـناخته می شـدند.
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خطرات بهداشتی قلیان 
شـواهد کافی برای حمایت از خطرات جدی سـامتی مرتبط با قلیان 
وجـود دارد. خطـرات اولیه سـامتی شـامل سـرطان ریـه، بیماری های 
تنفسـی، وزن کم هنگام تولد نوزاد، بیماری های پریودنتال، بیماری های 
عفونـی ماننـد سـل و انتشـار ویروس هایـی ماننـد هپاتیـت، تبخـال 
اسـت. اسـتعمال قلیـان به دلیـل مقـدار قابل توجهی نیکوتیـن موجود 
در تنباکـو، وابسـتگی ایجـاد می کند این وابسـتگی، چالشـی برای ترک 
در افـراد سـیگاری اسـت، مخصوصـًا بـه دلیـل نشـانه های تـرک حتی 

زمانـی که انگیـزه تـرک آن رادارند.
شـواهد همچنیـن نشـان می دهد کـه اثرات قلیـان می تواند سـیگار 
کشـیدن را بـرای افـراد سـیگاری و اطرافیـان آن هـا تقلیـدی کند. یک 
جلسـه کشـیدن قلیان معادل 100 سـیگار کشـیدن برآورد شـده اسـت. 
مانـدگاری آن بسـیار بیشـتر از کشـیدن سـیگار اسـت و هر پـف مقدار 
زیادی دود تولید می کند و به دنبال آن منجر به استنشـاق طوالنی مدت 
مواد سـمی می شـود. عاوه بر این، دود دسـت دوم افراد غیر سـیگاری 
را در معـرض ذرات، هیدروکربن هـای معطـر چنـد حلقه ای سـرطان زا و 
مونوکسـید کربـن قـرار می دهـد. همـه این هـا می تواند بـه مخاطرات 

سـامتی منجر شود.

مصرف روزافزون قلیان
اسـتفاده از قلیان بسـیار اعتیادآور اسـت و اسـتفاده از آن به ویژه در 
میان جوانان وزنان به سـرعت در حال افزایش اسـت. اسـتفاده از قلیان 
در ۲0 سـال اخیـر به طـور چشـمگیری افزایش یافتـه اسـت. محبوبیـت 
قلیـان به خصـوص در سـنین نوجوانـی و جوانی در حال افزایش اسـت 
و آن را بـه شـکل رفتـاری اجتماعـی و سـرگرم کننده می داننـد. اوقـات 
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فراغـت، ازجملـه مسـائلی اسـت کـه بـه قوی تریـن شـکل بـا مصـرف 
قلیـان در نوجوانـان و جوانان ارتباط دارد و بیشـتر افراد برای سـرگرمی 
و پـر کـردن اوقات فراغتشـان قلیان می کشـند. بنابراین مصـرف قلیان، 
فعالیت اجتماعی از نوع دورهمی اسـت. بسـیاری از نوجونان و جوانان 
مصرف کننـده قلیـان، بـه خود قلیـان زیاد عاقـه ندارند و از بسـیاری از 
زیان هـای آن آگاه انـد و حتـی جنبه هـای فیزیولوژیک و عصبـی آن نیز 
برایشـان مهـم نبـوده اسـت. بـه نظـر می رسـد آن ها بیشـتر بـه دنبال 
آن هسـتند تـا از ایـن طریـق و بـه بهانـه قلیـان کشـیدن، با دوسـتان 
خـود دورهم باشـند؛ به عبارت دیگر، قلیـان ازلحاظ اجتماعـی و فرهنگی 
ابـزاری بـرای دورهـم آمـدن و فراهم کردن فضایـی برای گفتگـو و ابراز 

اسـت. وجود جمعی 
آمارهـای موجود نشـان می دهند که سـن مصرف دخانیـات و قلیان 
در کشـور به 13 سال رسیده اسـت و متأسفانه در میان دختران به شدت 
افزایش یافتـه اسـت. در حال حاضـر 1۵ درصد از جوانان کشـور، به طور 
مسـتمر قلیـان مصـرف می کننـد کـه به دلیل دسترسـی آسـان بـه آن، 
احتمـااًل سـراغ دیگـر مواد دخانـی هم خواهند رفـت. این آمـار به این 
دلیـل نگران کننـده اسـت کـه جامعـه کنونـی ایـران، قلیان را به شـکل 

وسـیله ای بـرای تفریح اسـتفاده می کند. 
ــان در  ــتفاده از قلی ــش اس ــت افزای ــی عل ــت جهان ــازمان بهداش س
نوجوانــان و جوانــان را بــا درک اشــتباه آنــان در بی ضــرر بــودن مصرف 
قلیــان نســبت بــه ســایر روش هــای 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، عاقــه 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، جنبه های اجتماعی و 
فرهنگی نیز دارد. کشیدن قلیان، ریشه 
در آداب و فرهنگ مردم دارد و به صورت 
نشانه ای از حرکت اجتماعی در نشستهای 
مردم، اعم از دوستان و اهل فامیل 
پذیرفته شده است.
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دارد، از علــل مصــرف قلیــان در بیــن نوجوانــان و جوانــان اســت. 
ــز دارد.  ــی نیـ ــی و فرهنگـ ــای اجتماعـ ــان، جنبه هـ ــرف قلیـ مصـ
ـــردم دارد و به صـــورت  ـــگ م ـــان، ریشـــه در آداب و فرهن کشـــیدن قلی
نشـــانه ای از حرکـــت اجتماعـــی در نشســـت های مـــردم، اعـــم از 
دوســـتان و اهـــل فامیـــل پذیرفته شـــده اســـت. قبـــح مصـــرف 
ــه ای  ــت به گونـ ــده اسـ ــه شـ ــران ریختـ ــگ ایـ ــان در فرهنـ قلیـ
ــن  ــتان ها و اماکـ ــی در بوسـ ــان به راحتـ ــان و نوجوانـ ــه جوانـ کـ
عمومـــی در كنـــار خانـــواده از قلیـــان اســـتفاده می كننـــد و حتـــی 
خانواده هایـــی كـــه نســـبت بـــه مصـــرف ســـیگار فرزنـــدان خـــود 
ـــون  ـــی چ ـــد. عوامل ـــی ندارن ـــان مخالفت ـــا قلی ـــد، ب ـــیت دارن حساس
ارزانـــی نســـبی، دسترســـی آســـان و نداشـــتن فعالیت هـــای آموزشـــی 
ـــتفاده  ـــت اس ـــدن وضعی ـــاعد ش ـــر مس ـــز ب ـــا آن نی ـــه ب ـــرای مقابل ب
از قلیـــان دامـــن زده اســـت. بســـیاری از افـــراد هزینـــه کشـــیدن 
قلیـــان را کمتـــر از ســـیگار می داننـــد و ایـــن خـــود، بـــه گرایـــش 
ـــان  ـــرک و قلی ـــیگار را ت ـــه س ـــت ک ـــده اس ـــر ش ـــراد منج ـــی از اف گروه

ــد. ــن می کننـ ــا آن جایگزیـ را بـ
ـــن  ـــرف آن در بی ـــل مص ـــن دالی ـــان" از مهم تری ـــه قلی ـــی ب "دسترس
ـــامل:  ـــق ش ـــه طری ـــًا از س ـــی عمدت ـــن دسترس ـــت و ای ـــان اس جوان
نخســـت از طریـــق خانـــواده، دوم دوســـتان و آشـــنایان و ســـپس 
قهوه خانه هـــای موجـــود در محـــل زندگـــی اتفـــاق می افتـــد. 
ـــنایی  ـــه آش ـــه ب ـــت ک ـــه ای اس ـــن زمین ـــتین واصلی تری ـــواده، نخس خان
ـــادر و  ـــدر و م ـــاد پ ـــود. اعتی ـــر می ش ـــان منج ـــا قلی ـــراد ب ـــش اف و گرای
ـــه مصـــرف  ـــدان ب ـــر گرایـــش فرزن ـــه دســـت آن هـــا ب ـــان ب مصـــرف قلی
قلیـــان بســـیار اثـــر دارد؛ به طوری کـــه به جـــز پـــدر و مـــادر، ســـایر 
ـــن  ـــر ای ـــز ب ـــر نی ـــر بزرگ ت ـــرادر و خواه ـــه ب ـــواده ازجمل ـــای خان اعض

ـــد. ـــر دارن ـــیار تأثی ـــش بس گرای
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دوســتان، عامــل دیگــری هســتند کــه جوانــان بــه آن اشــاره کرده اند 
و آن هــا را عامــل مهمــی در گرایــش بــه قلیــان می دانســتند. جوانــان، 
ــدر و مــادر دور هســتند  ــواده و پ ــه از نظــارت خان ــرادی ک ــژه اف به وی
و در زمــان دوری از خانــواده بــه قلیــان گرایــش پیداکرده انــد، عامــل 
ــه مهــم دیگــر،  ــه آن را دوســتان می دانســتند. زمین ــی گرایــش ب اصل
قهوه خانه هایــی اســت کــه مــکان اصلــی مصــرف قلیان انــد. جوانــان 
ــب،  ــد مناس ــغل و درآم ــتن ش ــت آزاد و نداش ــتن وق ــل داش ــه دلی ب
ــد  ــی رفت وآم ــن مکان های ــه چنی ــات فراغــت ب ــردن اوق ــر ک ــرای پ ب
می کننــد. کمبــود امکانــات ورزشــی و تفریحی ســالم و مناســب، در کنار 
ــش  ــد گرای ــی دررون ــل اساس ــا عام ــد قهوه خانه ه ــش بیش ازح افزای

بیشــتر جوانــان بــه قلیــان اســت. 
ــی بیشــتر از  ــان، از ســایر محصــوالت دخان ــان و جوان اســتفاده زن
ســیگار اســت. ایــن سوءبرداشــت کــه اســتفاده از محصــوالت دخانــی 
ــت،  ــر اس ــامتی مض ــرای س ــیگار ب ــرف س ــر از مص ــان کمت ــد قلی مانن

اســاس ایــن افزایــش اســت.

خطرات استفاده از قلیان بر سامت افراد
اسـتفاده از قلیـان ماننـد مصـرف سـیگار برای سـامتی مضر اسـت. 
بااین حـال، مصرف کننـدگان قلیـان درک کمتری از خطرات سـامت آن 
دارنـد و یـا تحت تأثیر باورهای غلط و رایج در جامعه هسـتند که قلیان 
را بی ضرر می داند. 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 عاوه 
بـر آسـیب های جدی بـه مصرف کننـدگان، افـرادی را که هـوای بازدمی 
اسـتفاده کنندگان از قلیان )دود دسـت دوم( را استنشـاق می کنند، را نیز 
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دود دریافتی در هر وعده
یک ساعته استفاده از قلیان،
200-100 برابر بیشتر از
مصرف یک نخ سیگار است.
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به شـدت در معـرض خطر قـرار می دهد. برخـی واقعیت هـای مرتبط با 
قلیـان در  ادامه آمده اسـت: 

تنباکــوی قلیــان حــاوی ســموم زیــادی ازجملــه مونوکســید کربــن،   
فلــزات ســنگین و مــواد شــیمیایی ایجادکننــده ســرطان اســت کــه 
ــث  ــموم باع ــن س ــود دارد. ای ــز وج ــور از آب نی ــس از عب ــی پ حت
ــایر  ــی و س ــای قلب ــرطان، بیماری ه ــوی، س ــای ری ــروز بیماری ه ب

می شــوند.  بیماری هــا 
میــزان نیکوتیــن موجــود در قلیــان بــه میــزان قابل توجهــی باالتــر   
از ســیگار اســت. به طوری کــه هــر وعــده مصــرف تنباکــوی بــدون 

طعــم قلیــان معــادل نیکوتیــن موجــود در 70 نــخ ســیگار اســت. 
دود دریافتــی در هــر وعــده یک ســاعته اســتفاده از قلیــان، 100-200   

برابــر بیشــتر از مصــرف یــک نــخ ســیگار اســت.
ــان  ــو در قلی ــردن تنباک ــرای داغ ك ــه ب ــال ک ــتر زغ ــال و خاکس زغ  
ــر  ــد كــه حــاوی مقادی اســتفاده می شــود، ســمومی تولیــد می کنن
زیــادی مونوكســید كربــن، فلــزات و مــواد شــیمیایی مولــد ســرطان 

هســتند. 
دود دســت دوم قلیــان ترکیبــی از دود تنباکــو و دود حاصــل از   
ســوختن زغــال اســت و بنابرایــن بــرای افــرادی کــه آن را استنشــاق 

ــدی دارد.  ــرات ج ــودکان، خط ــژه ک ــد، به وی می کنن
اســتفاده از قلیــان یــا قــرار گرفتــن در معرض دود دســت دوم ناشــی   

از آن نیــز می توانــد اثــرات بــدی در دوران بــارداری داشــته باشــد. 
ــی  ــای تنفس ــن و بیماری ه ــیت مزم ــا برونش ــان ب ــتفاده از قلی اس  
مرتبــط اســت. همچنیــن باعــث انتقــال ویروس هــای هپاتیــت و 
تبخــال می شــود و نیــز در انتقــال حــدود 17٪ مــوارد بیمــاری ســل 

نقــش دارد.
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مواد مضر موجود در تنباکو 
حدود 4000 ماده شـیمیایی در دود تنباکو وجود دارد و مشخص شده   

اسـت که بیش از 40 نوع از آن ها سـرطان زا هسـتند.
تنباکـو حـاوی نیکوتیـن اسـت، دارویی بسـیار اعتیـادآور کـه تقریبًا   

مسـتقیمًا هنـگام سـیگار/ قلیـان کشـیدن بـه مغز می رسـد.
هنگام اسـتفاده از قلیان، یک ماده قهوه ای چسـبنده )با نام قطران(   
ایجـاد می شـود کـه می توانـد به قسـمت های مختلف بـدن ازجمله 

دندان هـا و ریه ها بچسـبد. 
هنگام کشیدن قلیان گاز مونوکسیدکربن ایجاد می شود. مونوکسیدکربن   

همان گاز سمی است که در دود اگزوز خودرو وجود دارد. 
صنعـت دخانیـات مواد افزودنـی را به تنباکو اضافـه می کند تا باعث   
جذابیت، اعتیاد بیشـتر و سـمیت بیشـتر آن شـود. این افزودنی ها 
به ویـژه افزودنی هـای شـیرینی مانند شـیرین بیان یا شـکات باعث 

جذابیـت قلیان در جوانان می شـود.
منتـول موجـود در تنباکو مخاط گلـو را بی حس می کنـد و درنتیجه   

فـرد مصرف کننـده نمی تواند اثـرات دود را احسـاس کند.

بازاریابی قلیان
اسـتفاده از قلیـان، به عنـوان روشـی متـداول بـرای گذرانـدن وقت   
برای معاشـرت با دوسـتان، در حال تبدیل شـدن به بخشـی از روند 

جدید زندگی در بسـیاری از کشـورها شـده اسـت. 
قلیـان به عنوان مد و نشـانه بـاکاس بودن تبلیغ می شـود. در برخی   
مـوارد هـم برعکـس عمل می شـود و قلیـان به عنـوان یـک فعالیت 
سـنتی بـه تصویـر کشـیده می شـود تـا باعـث احسـاس هویـت و 

دل بسـتگی بـه میـراث فرهنگی در جامعه شـود. 
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تنباکوی قلیان در طعم های شـیرین مانند سـیب، توت فرنگی، انگور،   
گیـاس، نعنـاع و کاپوچینـو موجـود اسـت کـه به ویـژه موردتوجـه 

جوانـان وزنـان قـرار می گیرد. 
متأسـفانه باوجود خطرات مشـابه و حتی بیشـتر قلیان در مقایسـه   
بـا سـیگار، قوانیـن و مقـررات وضع شـده بـرای مصـرف سـیگار، بـه 

قلیـان تعمیـم داده نمی شـود. 
در اکثر کشـورها، تنباکو که برای اسـتفاده از قلیان فروخته می شوند،   
هشـدارهای بهداشـتی را روی بسـته بندی خـود ندارنـد. کـه ایـن 
 تصـور را تقویـت می کند، اسـتفاده از تنباکـوی قلیان در مقایسـه با

سیگار/ قلیان کشیدن بی خطر است. 
بـر روی برخـی از ترکیبـات تنباکـوی قلیـان نوشـته می شـود که این   
محصـول فاقـد قطران اسـت. نکتـه ای که ازنظر فنی درسـت اسـت 
ولـی به شـدت گمراه کننـده اسـت. قطـران در تنباکو موجود نیسـت 

بلکـه در هنـگام سـوختن آن ایجاد می شـود. 

تأثیرات استفاده از قلیان بر سامت
ــواد  ــادی از م ــر زی ــاوی مقادی ــان ح ــوی قلی ــل از تنباک دود حاص
ســمی شناخته شــده بــرای ایجــاد بیماری هــا ازجملــه ســرطان اســت 
و حداقــل برخــی از ایــن مــواد ســمی توســط مصرف کننــدگان قلیــان 
جــذب می شــوند. بنابرایــن ایــن مــواد ســمی در هــوای تنفســی، خون 
و ادرار آن هــا وجــود دارد. اســتفاده از قلیــان بــا ســرطان های دهــان، 
مــری و ریــه، و احتمــااًل بــا ســرطان های معــده و مثانــه ارتبــاط دارد. 
ــا بیماری هــای  ــان ب ــاط اســتفاده از قلی ــه نفــع ارتب شــواهد جــدی ب
تنفســی، بیماری هــای قلبــی عروقــی، بیمــاری دهــان و دنــدان، وزن 
ــد، التهــاب مزمــن بینــی، نابــاروری مــردان، بیمــاری  کــم هنــگام تول

ریفاکــس معــده مــری و مشــکات ســامت روان وجــود دارد.
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مصـرف دخانیـات ازجملـه تنباکـوی قلیـان، می توانـد باعـث پیـری 
زودرس شـود. دخانیـات بـه پوسـت آسـیب می رسـاند و خاصیـت 
انعطاف پذیـری و اسـتحکام آن را کاهـش می دهـد. درنتیجه، پوسـت 
با سـرعت بیشـتری دچـار چین وچـروک می شـود. دخانیـات همچنین 
گـردش خـون پوسـت را ضعیـف می کنـد و احتمـال آکنـه و سـایر 
عفونت های پوسـتی را افزایـش می دهد. در زنان نیـز مصرف دخانیات 
باعـث افزایـش هورمون مردانه تستوسـترون می شـود کـه اغلب منجر 

بـه مـوی زایـد در بازوهـا و صورت می شـود.
همه گیـری مصـرف دخانیـات یکـی از بزرگتریـن تهدیدهای سـامت 
عمومی در جهان اسـت . هزینه های اقتصادی مصرف دخانیات قابل توجه 
اسـت و شـامل هزینه های قابل توجه مراقبت های بهداشـتی برای درمان 
بیماری های ناشـی از اسـتفاده از دخانیات و همچنین سـرمایه انسـانی 

ازدسـت رفته ناشـی از بیماری و مرگ ومیر ناشـی از دخانیات اسـت.
در بعضی از کشـورها، کـودکان از خانواده های فقیر برای تقویت درآمد 
خانـواده در زمینـه دخانیـات اشـتغال دارند. کشـاورزان دخانیـات نیز در 

معـرض خطرات سـامت ازجمله "بیماری دخانیات سـبز" قـرار دارند.

انتشــار توســط مرکز مشاوره دانشــگاه تهران
کارشـــناس اجرایـــی: فاطمـــه حســـین پور
طراحـــی گرافیـــک: حمیدرضـــا منتظـــری
ــران:  ــز مشــاوره دانشــگاه ته وبســایت مرک
ht tps : / /counse l ing .u t .ac . i r /
c o u n s e l i n g @ u t . a c . i r ایمیل: 
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