
  ؟نديگو ىمآمאرهא چه 
  

، مصرف يجهانسازمان بهداشت  يآمارهابر اساس 
 پيشگيريعامل مرگبار قابل  ترين مهم كه دخانيات

 بيندر  و ميرهامرگ  از درصد 10 ياصلعلت است، 
 400 و ميليون 5مرگ  عامل سيگار. بزرگساالن است

اين تعداد انساني كه به  از كهدر سال است  زار نفره
 ،دهند دخانيات جان خود را از دست ميدليل مصرف 

با درآمد متوسط و پايين  يكشورهادر صد در  80
از امراض  ها يگاريسبيش از نيمي از  .كنند يمزندگي 

و اين در حالي است    كنند يممرتبط با دخانيات فوت 
كه علم ثابت كرده سالمت هر فردي كه در معرض 

 مصرف اگر .دود سيگار باشد نيز در خطر است
رقم تا سال  اين دخانيات به همين منوال پيش رود

  .رسيدنفر خواهد  ميليون 8 هب 2030
هزار نفر از كساني كه در معرض دود  600ساالنه 

سيگار ديگران قرار دارند، جان خود را از دست 
و  .دهند تشكيل ميزنان را  كه دو سوم آنان دهند مي
 جمعيتاز  نيمي كهكودك  ميليون 700 ددوح

 هوايدر معرض  دهند مي تشكيلجهان را  كودكان
  .ها قرار دارند در خانه ويژهبه  سيگارآلوده به دود 

ميليارد تومان  100يليون ايراني ساالنه هزار و م 10
هزار  60كنند كه منجر به قرباني شدن  سيگار دود مي

  .شود در سال مي يماريبنوع  50بر اثر  ايراني
 

١  

  کيک دستورאلعمل مهل
  

ماده شميايي در دود تنباكو شناسايي  4000بيش از 
مواد شميايي ديگري نيز به تنباكو اضافه . شده است

سوختن آن، طعم دار شدن  تر عيسركه باعث  شود يم
ماده  40بيش از . شود يمآن و اعتياد آور كردن آن 

 28و دست كم  شود يمسيگار باعث سرطان  ييايميش
. شود يمرطان ماده شيميايي تنباكوي جويدني باعث س

مواد شيميايي شناخته شده در سيگار هستند  ها نيا
واد م( آمونياك :شوند يمكه به طور عادي يافت 

دود ( كربن ديمونوكس ،)ها جاده(قير  ،)شوينده خانگي
ز بين برنده برق ناخن ا( ناستو ،)ها لياتومباگزوز 

مايع (فرمالدئيد ، )ها موشك  سوخت( متانول، ))الك(
مايع ( بوتان، )ها كش حشره(ددت  ،)دنمومياي كر

ذرات ( يكوتينن ،)سم( آرسنيك، )سيگار يها فندك
ريز و حشره ساس  يها سوسكفعال كه براي كشتن 

    و )ساخت باتري تلفن(  كادميم، )ته اسكشف شد
  .)هاي ضد حشره و آفت سم(بنزن 

  
  

  
  
  

  
٢  

  ؟كند ىمبא بدن مא چه  گאريس
  

بد لباس،  يبو، يبدخلق ،تنفس بدبو :ر كوتاه مدتآثا
باال ، اال رفتن ضربان قلبب ،رنگ دندان رييتغ، جهيسرگ

بر اثر  يسوختگ، كخش يها سرفه، رفتن فشار خون
  .گاريسآتش 

  

 يتنگ، يقلبحمله  :هاي قلبي بيماري: بلند مدت اتاثر
: سرطان /يقلب سكتهو  فشار خون باال كرونر،عروق 

و  دهان، كبد ،زالمعدهلو ،گلو ،مثانه ،هيكل حنجره، ،ريه
 آسم، ،آمفيزم برونشيت مزمن، :ريوي يها يماريب/  بل

/ هير عملكرد كاهشو  تنفسي مجارين انسداد مزم
د زودرس، كم وزن بودن سقط جنين، تول :ص تولدقن

عفونت گوش  :گوش  /مرگ زودرس نوزاد و هنگام تولد
 وبرگر  يماريب :پاها و انگشتان/ ييشنوا كاهش و يانيم
 :يمغزمغز و اثرات  /استخوان يپوك :استخوان/ اينقارقا

   .شدن معده فيضعو زخم معده : معده  /يمغز سكته
  

زرد و فاسد شدن ، جرم ثابت دندان :شكالت ديگرم
از  ،ضعف سيستم ايمني هاي لثه، بيماري ،ها دندان

چروك  چين و ،حس چشايي فدست دادن يا ضع
 كاهش ،يروربا كاهشضعف جنسي،  ،زودرس پوستي

نظمي  بي ،)يجنس يتوانان( يبارورتعداد اسپرم، عدم 
   .سزودر يائسگي و قاعدگي

  

  
٣  

  در موאجهه بא موאد مخدر و دخאنيאت 
  .ترين كلمه دنيאست قشنگ »نه«



  تאثرאت قليאن بر سאم
  

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

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

نباكوهاي تحت ت .ديكن يمفرزندان و خانواده خود 
و عطري نه تنها بي ضرر نيست بلكه  يا وهيماصطالح 

ساده دارد زيرا  يتنباكوعوارض بيشتري نسبت به 
دن با سوخته ش ها آنمواد آروماتيك موجود در 

بعالوه مزه بهتر  .ددارن ييزا سرطانخاصيت سمي و 
به سمت  نباعث گرايش بيشتر جوانان و نوجوانا ها آن

صرف م .خواهد شد ها آن اين مواد و ايجاد وابستگي در
 رنه تنها ديگران را د ها پاركقليان در اماكن عمومي و 

بلكه خود  دهد، يمدخانيات قرار  معرض آثار منفي دود
ويج و اشاعه فرهنگ مصرف دخانيات در يك نوع تر

رزندان والدين ف. تجامعه براي كودك و نوجوانان اس
سيگاري دو برابر ديگر افراد در آينده سيگاري خواهند 

مصرف قليان در اماكن سربسته عوارض آن را دو  .شد
كودكان  خصوص بهچندان خواهد كرد و سالمت افراد 

ستفاده از ا .را در معرض خطر جدي قرار خواهد داد
 يها يماريبخطر انتقال  ،مشترك صورت بهقليان 

  .تخواهد داش دنبال بهعفوني را نيز 
  

٤  

  گאريسدود دست دوم 
  

به  ود سيگاري است كهد ،دود سيگار دست دوم
. كنند يماستنشاق  را آنو ديگران  شود يممحيط وارد 

اين دود مخلوطي از دود سيگار و بازدم يك فرد  
خود به بيرون منتقل  ه از دهانسيگاري است ك

طي يك ساعت در اطاق پر از دود سيگار، يك  .كند مي
 15فرد غيرسيگاري ممكن است معادل كشيدن 

سيگار فيلتردار، مواد سمي موجود در دود سيگار را 
 يجهانسازمان  يها گزارشطبق  . استنشاق كند

 يبرااز تنباكو،  يناشمرگ  10از هر  يكيبهداشت، 
 90تا  70 نيب .افتد يمدست دوم اتفاق  يگاريسافراد 

افراد  گاريسدر معرض دود  يگاريرسيغدرصد از مردم 
در طول دو دهه گذشته دانشمندان . هستند يگاريس

 گاريساز  يناش يها يماريباند كه همه  اثبات كرده
دست دوم هم ممكن است  يگاريس، در افراد دنيكش

- يقلب يها يماريب اي هير نسرطا مثالً شود جاديا
 شيبدرصد  91دارند  يگاريسكه شوهر  يزنان. يعروق

عالوه . شوند يممبتال  يقلب يها يماريبزنان به  ريسااز 
 نيا ليدلو مرگ به  هيربر آن احتمال ابتال به سرطان 

 يحت. است گرانيدرابر ب 2ها  خانم نياهم در  يماريب
احتمال سقط و  شوند يمزنان باردار  نيا يوقت

  .وجود دارد ها آندر  يشتريب ييزا مرده

   
 

٥  

  

 

  »تدخאنيאت به هر شكل كشنده אس«
  

  
  

 رאنيאرא در ر نف کي گאريس، قهيدق ٥/۲هر 
 دكش ىم

  
 

براي  بروشور رانيا،بعد از خواندن
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