
  غلطيכ بאور 
  

اي معتقدند وجود آب  بر خالف تصور عمومي كه عده
بيشتر   ،رديگ يمقليان جلوي مواد مضر و سمي آن را 

اين مواد سمي از جمله نيكوتين و خاكستر وارد ريه 
هاي عميقي كه فرد براي جذب  و به خاطر دم شوند يم

هاي ريه  هاي جدي به حبابچه تخريب  ،گيرد يمدود 
هاي  ه دليل مرطوب بودن راههمچنين ب .ودش يموارد 
عامل  تواند يمو مجراي خروج دود، قليان   هوايي

باشد و اين  ها قارچو  ها كروبيممهمي جهت رشد 
به راحتي توسط دود، وارد دستگاه  ها قارچها و  ميكروب

  .كند يممزمن  يها عفونتتنفس شده و ايجاد 
  

  مضرאت قليאن
  

متر از سيگار نيست بلكه مواد سمي قليان نه تنها ك
مونوكسيد كربن و نيكوتين  ،بعضي مواد از جمله دوده
و  لتريف گونه چيهآب  .تآن بيشتر از سيگار اس

با مصرف قليان . كند ينممقابل دود ايجاد  رمحافظي د
ماده سمي و مهلك را وارد ريه خود و  600بيش از 

هر وعده قليان  .ديكن يمفرزندان و خانواده خود 
پك عمق و  است مصرف يك پاكت سيگار رببرا

سيگار  پك زدن بهقليان ده برابر بيشتر از  زدن به 
  م تنفسي بدن را كاهش داده و كشيدن قليان حج.است
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سمي ناشي از نوع توتون و تنباكوي قليان، مواد 
اين تركيب به  كند يمسالمت افراد را با خطر روبرو 

كه  كند يمدن علت حرارت زياد، موادي را وارد ب 
   . دنبال دارد عوارض ناگواري براي انسان به 

  

شده از قليان،  متخصصان دود استنشاق  ي گفتهبنا به 
دود سيگار را دارا  يزا سرطانمواد  ي همهنه تنها 

   .است، بلكه مونوكسيدكربن بيشتري هم دارد
  

هاي مختلف ريه اگر به  شخص مبتال به بيماري
دن قليان ادامه بدهد بدون استعمال دخانيات و كشي

شك مبتال به سرطان ريه و دستگاه تنفسي خواهد 
هاي ذكر شده، رينيت  شد، بنابراين عالوه بر بيماري

هاي مزمن همراه با خلط را براي فرد  آلرژيك و سرفه
  .به همراه دارد

  

  سرطان لب و دهان و حنجره،  سرطان ريه،
طان لوزالمعده، كبد و سر  مري و معده، سرطان

هاي  خيم و زخم عوارض بدروده بزرگ از 
برگشت اسيد معده به ( ريفالكس معده، گوارشي

خيم استفاده از  جمله عوارض خوش از)مري
  .سيگار و قليان هستند

  

منجر به افزايش  تواند يممصرف اشتراكي از قليان 
   .هپاتيت و تبخال شود يها روسيواحتمال سل و 
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 يزا سرطاناي از مواد  موعهه عالوه، دود قليان مجب
ديگر را دارد كه ناشي از سوختن زغال است و خطر 

هاي عفوني مانند سل را نيز افزايش   انتقال بيماري
  .دهد يم
  

ها خصوصاً  ممضررات استفاده از قليان براي خان
زنان باردار همانند استفاده از سيگار است و 
 همان طور كه دود سيگار براي اطرافيان مضر

كشند و  ميكه پدر يا مادر  ياست دود قليان
شود همان اثرات سمي  ميدرداخل محيط پخش 

  .داردسيگار را براي كودكانشان 
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  بزرگى و شאن אنسאن ،
در بزرگى و شأن حقيقتى كه بر لبאن 

  سאزد، جאری مى
در يאری و مسאعدتى كه بذل 

  كند، مى
  جويد، در مقصدی كه مى
  . و نهفته אستو در چگونگى زيستن א

  



  مضرאت دود قليאن برאي ديگرאن
  

 يها خانهمصرف قليان در اماكن سربسته مثل سفره 
 كند يمعوارض آن را دو چندان  ها خانهسنتي يا قهوه 

اطرافيان به ويژه كودكان و نوجوانان را در و سالمت 
   .دهد يممعرض خطر جدي قرار 

  

نه تنها  ها پاركصرف قليان در اماكن عمومي و م
معرض آثار منفي دود دخانيات قرار  رديگران را د

بلكه خود يك نوع ترويج و اشاعه  دهد، يم
فرهنگ مصرف دخانيات در جامعه براي كودك و 

   .تنوجوانان اس
  

كودكاني كه در خانه با  حقيقاتي كه انجام شدهدر ت
دود مواجه هستند ، امكان بيشتري براي بروز 

 .دارند ها سرطانريوي ، تنفسي و انواع  يها يماريب

 

همچنين دود سيگار و قليان براي زنان باردار 
و  كند يممضر است زيرا از طريق جفت عبور 

 كه آورد يممشكالت زيادي را براي جنين بوجود 
  .به سندرم تنباكو معروف است
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  یא وهيممضرאت تنبאكو 
  

  و عطري نه تنها  يا وهيمنباكوهاي تحت اصطالح ت
ضرر نيست بلكه عوارض بيشتري نسبت به   بي

ساده دارد زيرا مواد آروماتيك موجود در  يتنباكو
 ييزا سرطانبا سوخته شدن خاصيت سمي و  ها آن
باعث گرايش بيشتر  ها آنبعالوه مزه بهتر  .ددارن

به سمت اين مواد و ايجاد وابستگي  نجوانان و نوجوانا
   .خواهد شد ها آن در
  

سايت دانشگاه علوم پزشكي و : مطالب بروشور منابع
خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي، سايت ويكي 

سايت همشهري و سايت پديا، سايت پارسي طب، 
  .ايسنا
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 يادآور مرگ استقل قل قليان  يصدا

  »تدخאنيאت به هر شكل كشنده אس«
 
 

  
 
  

ماده سمي  600با مصرف قليان بيش از 
و مهلك را وارد ريه خود و فرزندان و 

 .ديكن يمخانواده خود 

براي  بروشور رانيا،بعد از خواندن
 از اوو  ديبده گريد يفردبه  مطالعه
  .را انجام دهد كار نيهم كه ديبخواه

www.notobacco.blogfa.com 

براي كسب اطالعات بيشتر درباره
مضرات قليان و سيگار به وب الگ زير 

  :سر بزنيد
www.notobacco.blogfa.com 


