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قلیان و اثرات سوء آن بر سالمت

پيشگفتار
اگرچه هنوز سيگار كشيدن رایج ترین شیوه مصرف مواد دخانی در
جهان است ،اما روشهای دیگر استفاده از فرآورده های دخانی ،از قبيل
توتون و تنباکو نیز به ميزان زيادي در بين جوامع رواج دارند .از جمله
این روش ها می توان به استفاده از قلیان اشاره نمود که استفاده از آن
به آغاز استعمال دخانیات در ایران برمیگردد.
به نظر مي رسد كه انگليسيها نخستين مردم اروپايي بودند كه ساختن
پيپ را از آمريكاييها فرا گرفته و پایپ یا
پیپ را به اروپایی ها معرفی نمودند.
عثمانیان با ابداع چپق آن را به آفریقا
و آسیا رساندند و ایرانیان قلیان را به
هندوستان و سایر کشورها شناساندند؛ در
حاليكه سیگار صد سال قبل از اروپا به
ایران وارد شد و به مقدار زيادي جایگزین
چپق و قلیان گرديد.
بیش از چهار قرن است که مردم فقیر آسیا و آفریقا از قلیان برای
استعمال دخانیات و سایر مواد مخدر استفاده می کنند.
قلیان در کشورهای مختلف به اسامی مختلفی مشهور است .در
کشورهای شرق مدیترانه  ،hargileدر ترکیه و سوریه به اسم shisla
و در مصر و برخی کشورهای شمالی آفریقا به اسم  gozaو در هند به
نام  hookahشهرت دارد.
کلمه قلیان از ریشه عربی به معنی جوشیدن آمده است.
قلیان وسیله ای است متشکل از بخش های مختلف كه عبارتند از :سر
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قلیان ،هوابه ،میالب ،نی و شیشه که تمامی این اسامی از زبان
فارسی گرفته شده است.
مصرف یک بار قلیان معادل مضرات حاصل از دود
کردن  100نخ سیگار است.

قلیان تشکیل شده از:
سر
بدنه
جام آب
شلنگ

توتون در سر قلیان قرار می گیرد.
در همين بخش ذغال افروخته
و روشن كه فوقالعاده گرم است
نيز با واسطة فويل آلومينيومي در
مجاورت توتون قرار داده ميشود.
حاصل اين مجاورت دودي است كه از طريق روزنههاي
تعبيه شده در سر قليان و بر اثر پكهاي عميقي كه مصرف
كنندة قليان ميزند وارد جام آب شده و از طريق شلنگ به
دستگاه تنفس ميرسد.
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در حقیقت هوای گرمی که شامل و حاصل از سوختن ذغال و مواد
دخانی است در جریان اصلی دودی را به وجود می آورد که این دود
با عبور از بدنه قلیان ،حباب هایی را در آب ایجاد نموده و نهایتاً از راه
شلنگ به دستگاه تنفس شخص مصرف کننده می رسد.
برخالف باور قدیمی و عمومی ،دود حاصل از قلیان حاوی مواد سرطانزای
زیادی است که باعث سرطان ریه و بیماری های دیگری می شود.
مصرف یکبار قلیان طی مدت زمان  20تا  80دقیقه و با انجام  50تا
 200پک به شلنگ قلیان دودی معادل  100نخ سیگار یا بیشتر را وارد
ریه های فرد مصرف کننده قلیان می سازد.
با هر پکی که به شلنگ قلیان زده می شود حدود  0/15تا  1لیتر دود
وارد ریه شده و این درحالی است که با هر یک پکی که به سیگار زده
می شود مقدار 0/5تا  0/6لیتر دود وارد ریه می شود.

دود حاصل از مصرف قلیان حتی بعد از عبور از میان آب درون جام
حاوی مقادیر زیادی ترکیبات سمی از جمله مونوکسیدکربن ،فلزات
سنگین و مواد شیمیایی سرطانزاست.
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منابع گرمازایی مانند ذغال یا چوب نیم سوز
که معموالً برای سوزاندن توتون ب ه کار می روند
بر خطرات بهداشتی قلیان میافزایند چون با
مصرف این سوخت ها نيز سمومی تولید می كند
که حاوی مقادیر زیاد مونوکسیدکربن ،فلزات
سنگین و مواد شیمیایی سرطانزا می باشند.
دود حاصل از مصرف قلیان ترکیبی از
دود مواد دخانی و دود ناشی از مواد
سوختنی است و به عالوه خطر جدی
هم برای مصرف کنندگان و هم برای
افرادی که خود قلیان نمی کشند ولی
در معرض دود قلیان قرار می گیرند
محسوب می شود.
مصرف قلیان باعث اعتیاد به نیکوتین
می شود چون ماده موثر و اعتیادآور
تنباکو و توتون مورد استفاده در
قلیان همان نیکوتین است که سمی
اعتیادآور بوده و اعتیادآوری آن هم در حد اعتیادآوری
کوکائین و هروئین شناخته شده است .پس از هر بار پک
زدن ،نیکوتین وارد دهان و دستگاه تنفسي و سپس وارد
خون می شود و به گیرنده های نیکوتینی که تمایل زیادی
براي اتصال به نیکوتین دارند میچسبند و با مصرف مکرر
توتون و تنباکو ،تعداد گیرنده های نیکوتینی در بدن افزایش
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می یابد و این همان عامل ایجاد کننده وابستگی به نیکوتین قلیان و یا
سیگار است.
مقایسه اثرات زیان بار مصرف سیگار با قلیان

ترک وابستگی به نیکوتین بعد از شکل گیری اعتیاد به نیکوتین ،در
بسیاری از موارد آنقدرها هم ساده نيست ،عالئم محرومیت از نیکوتین
بعد از ترک سیگار يا قلیان بعضاً بسیار آزار دهنده بوده و از مهم ترین
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علل شکست در ترک مصرف محصوالت دخانی محسوب می شوند.
همچنين باید بدانیم كه معموالً توتون و تنباکوی مورد استفاده در
قلیان از بی کیفیت ترین و نامرغوب ترین انواع موجود و در واقع از
خطرناک ترین آنهاست و در بسیاری از موارد اسانس ها و مواد معطر
مورد استفاده در تنباکوی فصل يا میوه ای موجود در بازار که گاهي
طرفداران زیادی هم در میان جوانان دارند حاوی هزاران ماده سمی و
کشنده است.
از طرفی معموالً مصرف قلیان به صورت گروهی و دست جمعی انجام
می شود و احتمال استفاده از شلنگ مشترک بسیار زیاد است و این
خود می تواند باعث انتقال بیماری های مضر و بد دهان و دستگاه
تنفسی از جمله تبخال (هرپس)  ،بیماری سل و انواع ميكروبها و
قارچها شود.
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الزم به ذکر است که ورود دود مرطوب و گرم شده به داخل ریه احتمال
ابتال به انواع میکرب ها و قارچ ها را افزایش می دهد.
بیایید با عدم استعمال محصوالت دخانی الگوهای خوبی برای
فرزندانمانباشیم.

حقایقی در رابطه با مصرف محصوالت دخانی

 -1مصرف هر نخ سیگار به طور متوسط  7دقیقه از طول عمر
انسان را ميكاهد.
 -2مصرف کنندگان محصوالت دخانی به طور متوسط  5تا 10
سال پیرتر از هم سن های غیر مصرف کننده این محصوالت
به نظر می رسند.
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-3
-4

-5
-6
-7

هر  6ثانیه یک نفر در اثر استعمال محصوالت دخانی جان خود
را از دست می دهد.
استعمال دخانيات عامل  9مورد از  10مورد سرطان ریه هستند
و کسانی که روزانه یک بسته سیگار می کشند در مقایسه با غیر
سیگاری ها 20بار خطر ابتال به سرطان بيشتر است .ضمنا و از هر
 10نفر مبتال به سرطان ریه تنها یک نفر بیش از  5سال زندگی
میکند.
نیکوتین قلیان  5برابر هروئین اعتیاد آور است.
دود حاصل از قلیان حاوی مواد سرطانزا و سمی زیادتری
نسبت به سیگار است.
دود سیگار حاوی  4000ماده سمی مضر است ولی در دود
قلیان بیش از  7000ماده شیمیایی مضر وجود دارد.
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-8
-9
-10
-11

-12
-13
-14
-15

با هر پکی که به قلیان زده می شود بین  0/15تا  1لیتر دود وارد
ریه ها می شود.
با هر پکی که به سیگار زده می شود  0/5تا  0/6لیتر دود استنشاق
می شود.
اعتیادآوری قلیان بیشتر از سیگار است.
در مصرف کنندگان قلیان و افرادی که در معرض دود قلیان
قرار دارند احتمال ابتال به انواع سرطان ها ،بیماری های قلبی
عروقی و بیماری های تنفسی باالتر از جمعيت عمومي است.
استفاده از قلیان خطر ابتال به سل و هپاتیت را زیاد میکند.
در هر با مصرف قلیان ،مصرف کننده دودی معادل  100نخ سیگار
یا بیشتر را استنشاق می کند.
استعمال دخانیات باعث مرگ نیمی از مصرف کنندگان آن می شود.
مصرف محصوالت دخانی به طور متوسط  15سال از طول عمر
مصرف کنندگان خود می کاهد.
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 -16در طول  100سال آینده دخانیات باعث مرگ بیش از یک
میلیارد نفر در سراسر جهان خواهد شد.
 -17اعتیاد به مصرف محصوالت دخانی یک ناراحتی مزمن بوده
و غالباً نیاز به اقدامات درمانی مکرر و کوشش در جهت ترک
دارد.
 -18رد پای سیگار در  %90سرطان ها دیده می شود.
 -19تقریباً تمام افراد سیگاری به عارضه آمفيزم (یک بیماری
مزمن ریه است که به دلیل تخریب کیسه های کوچک
هوایی موجود در ریه ها به نام آلوئول ایجاد می شود و موجب
نارسایی در انتقال اکسیژن و دی اکسید کربن به داخل و
خارج ریه می شود) مبتال می شوند.
	-20يك سوم كساني كه قليان ميكشند براین باورند که قلیان
هیچ تاثیری روی سالمت ندارند.
 -21مصرف قلیان باعث انتقال عفونت هایی از قبیل سل ،تبخال،
میکروب هلیکوباکتر (عامل زخم معده) ،هپاتیت و ویروس های
عامل سرماخوردگی و عفونت های تنفسی می شوند و همچنین
از عوامل مهم بیماری های روده است.
 -22متأسفانه سن مصرف قلیان در کشور کاهش یافته است.
مضرات استعمال قلیان نه تنها از سیگار کمتر نيست بلکه به مراتب
اثرات مخرب بیشتری نسبت به سیگار بر بدن انسان می گذارد.
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باورهای غلط در رابطه با قلیان:

 -1مصرف قلیان اعتیاد آور نیست.
 -2مواد مضر موجـود در دود سیگار در آب قلیـان حل شده و به
ریههای فرد مصرف کننـده قلیان نمی رسد.
 -3مصرف قلیان بسیار کم ضررتر از مصرف سیگار است.
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 -4مصرف میشود از میـزان سموم و خطر ابتال به بیماری در
مصرف کنندگان قلیان میکاهد.
 -5تنباکوهای عسلي و شیرین شده و طعم دار زيانآور نيستند.
 -6استفاده از قلیان یک تفریح و سرگرمی خوب خانوادگی است.

 -7مصرف قلیان فقط جنبه تفریحي دارد و به هیچ عنوان وابستگی
ایجاد نمیکند.
 -8مصرف قلیان برای فردی که مایل به ترک سیگار است جایگزین
خوب و مناسبی است.
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 -9ميتوانيم براي ترك سيگار از قليان استفاده كنيم.

	-10کنار گذاشتن قلیان اص ً
ال مشکل نیست چون مصرف قلیان
هیچگونه اعتیادآوری ندارد.
 -11بهترین روش برای ترک سیگار ،استعمال قلیان است.
 -12با مصرف قلیان می توان سیگار را به راحتی کنار گذاشت.
 -13مصرف قلیان یکبار در طی هفته ضرر ندارد.
 -14قلیان کشیدن یک تفریح کم خرج و کم ضرر است.
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 -15قلیان کشیدن به صورت گاهگاهی خطرات کمتری نسبت به
سیگار کشیدن گاهگاهی دارد.
 -16دود گرم و مرطوب قلیان به مخاط دستگاه تنفس آسیب
نمیرساند.
توجه داشته باشيد كه:
تا كنون استعمال هيچ ماده دخاني بيخطر شناخته نشده و تمام انواع
دخانيات براي سالمتي فرد زيان آورند.

