
 مضرات قلیان بیشتر از مضرات سیگار

  

   

  یک سری باورھای نادرست و واقعیت درباره کشیدن قلیان وجود دارد که آنھا را برای شما دوستان بیان می کنیم:

  

  از آنجا که تنباکوی قلیان از طریق آب فیلتر میشود، کلیه مواد مضر آن تصفیه میشود. بــاور غلط اول :

تنباکو از طریق آب، مواد سرطانزای آن را تصفیه نمیکند. این دود میتواند به اندازه دود سیگار اثر مخرب بر روی ریه و قلب کشیدن  واقعیت اول :

  داشته باشد.

  استنشاق دود قلیان ریھھا را نمیسوزاند، به ھمین دلیل مضر نیست. بــاور غلط دوم :

نمیسوزاند، زیرا از طریق آبی که در پایین آن قرار دارد خنک میشود. با اینکه دود  واقعیت دوم : دود قلیان وقتی استنشاق میشود، ریھھا را

  خنک میشود، اما ھنوز ھم حاوی مواد سرطانزایی است که برای بدن مضر است.

  کشیدن قلیان سالمتر از کشیدن سیگار است. بــاور غلط سوم :

ت. قلیان به طریقی متفاوت دود تولید میکند: دود سیگار از سوختن تنباکو ایجاد واقعیت سوم : دود قلیان به ھمان اندازه دود سیگار مضر اس

میشود، در حالی که دود قلیان از طریق گرم شدن تنباکویی که در کاسھی باالی آن قرار دارد از طریق زغال تولید میشود. محصول نھایی آن 

  یعنی دود یکسان است که حاوی مواد سرطانزا است.

  کشیدن قلیان به اندازه کشیدن سیگار اعتیادآور نیست، زیرا نیکوتین در خود ندارد. ھارم :بــاور غلط چ

دقیقھای قلیان، فرد در معرض  ٦٠واقعیت چھارم : تنباکوی قلیان ھم مثل تنباکوھای معمولی حاوی نیکوتین است. در واقع، در یک جلسه 

  گیرد.مرتبه بیشتر از یک سیگار قرار می ٢٠٠تا  ١٠٠حجم دودی 

  تنباکوی گیاھی قلیان سالمتر از تنباکوی معمولی است.بــاور غلط پنجم : 

  واقعیت پنجم : این ھم مثل کشیدن سیگار گیاھی یا "طبیعی"، فرد را در معرض مواد سرطانزا قرار میدھد. 

گذشته بارھا و بارھا تكرار كرده بود، در گیري در حال رشد مصرف سیگار كه در دھه  در ھمین حال سازمان بھداشت جھاني بعد از اعالم ھمه

  رو ھستیم.  گیري ديگري از دخانیات به نام "قلیان" روبه چند سال گذشته اذعان كرده است كه با ھمه

  

طبق گزارش سازمان بھداشت جھاني، دود قلیان حداقل حاوي ھمان مقدار ماده سمي است كه دود سیگار دارد و مصرف 

  گران مضر است.آن براي سالمتي فرد و دي

  

به بعد تصور نادرست طریقه سالم و ایمن مصرف تنباکوبه صورت استفاده ازقلیان مصرح گردید زمانی که حکیمی بنام ابوالفتح  ١۶ازقرن 

ه ای و پیشنھادکردکه دودباید اول از یک محفظۀ آبی بگذرد تا به شکل بی ضرردرآید این عقیده اولیه به منظور پوشاندن عوارض تنباکو انگیز

ھدفی خوب را دنبال می کرد ولی بدون ھیچ گونه شواھد مبنی بر کاھش بیماری باعث تصور نادرست ایمن بودن مصرف تنباکو به شکل 

  قلیان شد. 

از قلیان از که تصور غلط جامعه این است که دود حاصل  کند، در حالی  کننده را دچار اعتیاد می   کشیدن یک یا دو بار قلیان در روز، فرد استفاده

رود امروزه ترکیبات مخصوص تنباکو که فروخته می شوند اغلب با میوه ، عسل ، شھد و بعضی   شود و مواد سمی آن از بین می  آب رد می

  گیاھان با غلظت زیادی طعم دار شده اند که جذابیت کاذب درمصرف کننده ایجاد می کند. 

  قلیان، در ھر بار مصرف، دود بسیار زیادتری را در مقایسه با کشیدن یک نخ سیگار ایجاد می ھر وعده قلیان برابرمصرف یک پاکت سیگاربوده و

لیتر دود تولید  ٢٠تا  ١٠کند، اما استفاده ی یک بار از قلیان   سی تا یک لیتر دود تولید می سی ۵٠٠کند بصورتی که مصرف یک نخ سیگار بین 

زای دود سیگار را دارا است، بلکه مونوکسیدکربن بیشتری ھم دارد و در  شده از قلیان، نه تنھا ھمه ی مواد سرطان  خواھد, دود استنشاق 

  شود.  فرھنگ جامعه ی ما به این حقیقت علمی توجھی نمی 



دقیقه به طول  ٧ تا  ۵ ُپک که به مدت  ٧۵ تا  ۴٠ کنند، به طور متوسط با   نخ سیگار در روز مصرف می ١٢ تا  ٨ افراد سیگاری که به طور متداول 

کننده ی قلیان در ھر وعده مصرف که به طور متداول  است که مصرف  کنند و این در حالی   لیتر دود استنشاق می ۶تا  ۵ انجامد، حدود  می 

تا یک لیتر دود است. میزان و عمق َدم  ١۵/٠ که ھر پک به طور متوسط حاوی زند  ُپک می  ٢٠٠ تا  ۵٠ کشد، حدود  دقیقه طول می  ٨٠ تا  ٢٠ 

 ١٠شود،   شود، اما حجم دودی که از طریق آن وارد بدن می در حرکت دادن آب قلیان بسیار مھم است و قلیان با وجود اینکه کمتر مصرف می 

    برابر دود ناشی از مصرف سیگار است.  ٢٠تا 

  

  ماده سمي دارد ٤٠٠تنباكوي قلیان 

  نوع سم، مضرتر نیز ھستند. ٤٠٠نوع ماده سمي و سرطانزا دارد. تنباكوھاي میوھاي عالوه بر اين  ٤٠٠تنباكوي مصرفي در قلیان 

نوع سم به دلیل وجود مواد  ٤٠٠قلیان ھاي میوه اي كه از پوست میوه تخمیر شده با مواد افزودني تھیه میشوند، عالوه بر داشتن اين 

ي موجب آلرژي، آسم و حساسیت نیز میشوند. ھیچ فرقي بین قلیانھاي با تنباكوي سنتي و میوھاي وجود ندارد، اما قلیان با تنباكوي افزودن

  میوھاي به دلیل وجود مواد افزودني ضرر بیشتري نیز دارند.

روي آب گرفته میشود، ضرر ندارد، باور غلطي است نیكوتین مادھاي اعتیادآور است كه در تنباكو وجود دارد، اين مطلب كه چون دود قلیان از 

كه در اذھان وجود دارد و آب قلیان فقط نیكوتین آن را گرفته و كم میكند. اين در حالي است كه كم شدن نیكوتین باعث میشود فرد قلیاني 

  او ايجاد میشود. براي تأمین نیاز خود قلیان بیشتري مصرف كرده و در نتیجه خطرات بیشتر و مضرات زيادتري براي

  

  کشیدن قلیان چه ضررھایی برای سالمتی دارد ؟ -

، به تحقیقات ثابت کرده است افراد سیگاری تا زمانی که میزان نیکوتین دریافتی در آنھا به آستانه ی مورد نیاز برای رفع حالت وابستگی برسد

کنندگان قلیان برای   در دود قلیان در اثر عبور آن از آب، مصرفدھند. پس با فرض جذب بخشی از نیکوتین موجود  کشیدن سیگار ادامه می 

زا و گازھای  رسیدن به آستانه ی ارضای وابستگی، با استنشاق مقادیر بسیار زیادتر دود، در معرض مقادیر بیشتری مواد شیمیایی سرطان

  کربن قرار می گیرند. اکسید خطرناک مثل منو

  

کنندگان سیگار به انواع سرطان  اطرافیان آنھا را که در مواجھه با دود تحمیلی آن قرار دارند، ھمانند مصرف کنندگان قلیان و   این موضوع مصرف

  ھا، بیماری ھای قلب و عروق، تنفسی و آثار سوء در دوران بارداری مبتال خواھد ساخت.

کند این  ی قلیان، سالمت افراد را با خطر روبرو می کشیدن قلیان حجم تنفسی بدن را کاھش داده و مواد سمی ناشی از نوع توتون و تنباکو

  دنبال دارد . کند که عوارض ناگواری برای انسان به   علت حرارت زیاد، موادی را وارد بدن می ترکیب به 

ھای گوارشی ,  مخیم و زخ لوزالمعده، کبد و سرطان روده بزرگ از عوارض بد  سرطان مری و معده،  سرطان لب و دھان و حنجره،  سرطان ریه،

  خیم استفاده از سیگار و قلیان ھستند.  ریفالکس معده(برگشت اسید معده به مری) ازجمله عوارض خوش

عالوه بر بیماریھای مرتبط با تنباکو ، مصرف اشتراکی قلیان می تواند منجر به افزایش احتمال میکروب سل و ویروسھایی مثل ھرپس و 

صرف قلیان ارتباط دارد مثل اگزمانی دست ، مشکالت دندان بدنبال کشیدن دندان ( آلوئولیت متعاقب ھپاتیت شود.موارد دیگری که با م

  کشیدن دندان) و تحلیل استخوانی بصورت عمودی در ناحیه پری اودنتال. 

اند ، نسبت شانس بیماریھای درصد کودکانی که تنھا در خانه با دود قلیان مواجھه داشته  ۵/٨در مطالعه ای بر روی کودکان لبنانی در مورد 

بوده است ، این نسبت شانس مشابه کودکانی است که تنھا با دود سیگار  ۵/٢تنفسی نسبت به کودکانی که مواجھه با دود نداشته اند 

  مواجھه داشته اند .

  ه می کند . مصرف قلیان غیر سیگاری ھایی مجاور فرد مصرف کننده قلیان و جنین مادران باردار را نیز با خطر مواج

مصرف قلیان آشکارا نشان داده است که تاثیرات مضری بر دو عضو حیاتی بدن به نام ریه ھا و قلب دارد. سرطان ریه، سرطان مری، بیماری 

ن انسدادی ریوی مزمن، آمفیزم، پایین بودن وزن ھنگام تولد نوزاد، افزایش حمالت آسم و ذاتالریه برخی از خطرات مربوط به کشیدن قلیا

  ھستند.

سایر خطراتی که در کشیدن سیگار مشاھده نمی شود، ولی در کشیدن قلیان وجود دارد، بیماریھای عفونی مثل ھپاتیت ب (در اثر استفاده 

  مشترک از شیلنگ قلیان) و افزودن الکل یا داروھای روانگردان به تنباکوی قلیان است.

حاوی سطح باالیی از ترکیبات سمی مثل مونوکسیدکربن، قلزات سنگین و موادشیمیایی  دود تنباکو حتی بعد از اینکه از آب رد میشود ھنوز

  سرطانزا است.

دقیقه استفاده از دود قلیان، مونوکسید کربن، نیکوتین پالسما و ضربان قلب به شدت باال  ٤٥تحقیقات ھمچنین نشان داده است که پس از 

  میرود..

اقعیت مطلع باشند که دود قلیان چون از آب رد میشود و مرطوب است مدت زمان بیشتری در ریھھا افرادی که قلیان میکشند باید از این و



  میماند. برخی میکروبھا، عمدتًا باکتریھایی که موجب سل میشوند، در لوله قلیان وجود دارند.

  کشیدن قلیان چطور بر میزان اسپرم مردان تاثیر میگذارد ؟ -

  میکند قلیان میتواند میزان اسپرم را در مردان کاھش دھد.شواھدی وجود دارد که اعالم 

ی کشیدن قلیان میتواند تحرک و طول عمر اسپرم را کاھش داده و موجب تغییرات ژنتیکی شود که بر بچه تاثیر میگذارد. از آنجا که قلیان حاو

  میشوند. فلزات سنگینی چون آرسنیک، کروم، سرب و کبالت است، اینھا موجب کاھش تولید اسپرم

  کشیدن قلیان و سیگار چه تاثیراتی بر زنان باردار و جنین دارد ؟ -

از آنجا که لوله قلیان حاوی میکروارگانیسمھای عفونی زیادی است و زنان باردار سیستم ایمنی ضعیفی دارند، احتمال گرفتن بیماری بیشتر 

ز موعد، و حتی مرده به دنیا آمدن نوزاد و سایر مشکالت را افزایش دھد. خواھد بود. قلیان ھم مانند سیگار میتواند احتمال وضعحمل پیش ا

  ھمچنین میتواند بر رشد جنین نیز تاثیر منفی داشته باشد.

  دود قلیان غلظت اکسیژن را در بدن مادر کاھش داده و نھایتًا موجب تنگی نفس جنین شده و او را به سمت مرگ میکشاند.

بر روی جنین، در سه ماھه دوم و سوم بارداری است، زیرا در این زمان اندام ھای جنین به تدریج تشکیل  بیشترین تاثیر سوءمصرف سیگار

  می شوند و در صورت استعمال سیگار، رشد اندام ھا مختل و جنین با عقب ماندگی مواجه می شود.

  د و قدرت باروری آن ھا را کاھش دھد.استعمال سیگار حتی پیش از بارداری ھم مضر است و بر تخمک ھای زن تاثیر منفی دار

استعمال سیگار موجب می شود تا ھنگام زایمان، جنین با استرس مواجه شود و با آغاز درد زایمان، ضربان قلب جنین کاھش یابد و نتواند 

  ود.انقباضات رحم را تحمل کند. به این ترتیب زایمان با مشکل مواجه شده و نوزاد باید به روش سزارین متولد ش

  استعمال سیگار توسط اطرافیان مادر باردار ھم اثراتی سوئی بر جنین دارد و تنفس دود ناشی از سیگار اطرافیان نیز بسیار خطرناک است.

دود قلیان نیز برای جنین بسیار مضر است و به دلیل این که پیش از استعمال با بخار آب مخلوط می شود، بسیار خطرناک تر از دود سیگار 

  است.

  مصرف سیگار و قلیان موجب پوکی استخوان می شود

مصرف سیگار و قلیان موجب اختالل در جذب کلسیم و ساخت استخوان، یائسگی زودرس، کاھش وزن و تخریب ھورمون ھای جنسی می 

پوکی استخوان می شود که به تسریع پوکی استخوان می انجامد. مصرف الکل نیز با کم کردن فعالیت سلول ھای سازنده استخوان موجب 

  شود.
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