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  دومدومفصل فصل 
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  قلیان

 میلیون نفر در دنیا به علت استعمال دخانیات جان خود را از دست 5هم اکنون ساالنه 

 میلیون نفر در سال 10آینده تعداد قربانیان به   سال20دهند که با ادامه این روند تا می

  .باشد از جمله راههاي استعمال دخانیات استفاده از قلیان می. رسد می

 آفریقا و آسیا به عنوان نوعی روش استعمال دخانیات استفاده  ان سالها درخاورمیانه،قلی

مصرف قلیان عموماً نوعی مشغولیت اجتماعی است و ممکن است دو یا چند نفر . شده است می

. کشند  بچه ها به همراه والدینشان قلیان می  در بعضی فرهنگها،. از یک قلیان استفاده کنند

اخیرا درکشورهاي مدیترانه شرقی .  کاهش یافت1980ه از قلیان در اواسط دهه گرچه استفاد

هاي آن در آمریکاي شمالی برزیل و اروپا رو به  اند و تریاها و کافه طرفداران آن افزایش یافته

ها از نوظهوري و  مصرف قلیان ظاهراً در میان دانشجویان و جوانان که در مهمانی. ظهورند

گرچه در بعضی کشورها بسیاري از جوانان  برند طرفداران زیادي دارد، ت میاشتراك قلیان لذ

زنان جوان بخصوص در کشورهاي مدیترانه شرقی . دانند که قلیان حاوي تنباکو است حتی نمی

  .دار هستند هدف تنباکوهاي طعم
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  قلیان چیست؟قلیان چیست؟

تنباکو که گاه با میوه و قند . تقلیان متشکل از یک قسمت سر، بدنه، محفظه آب و لوله اس

. شود در قسمت سر قرار داده شده با فویل آلومینیومی سوراخدار پوشیده می  شود، طعمدار می

اي در آن قرار شود و لولهآب در محفظه ریخته می. شود زغال مشتعل روي فویل قرار داده می

 در هواي باالي عث ایجاد خألمکیدن هواي لوله با. شود گیرد که از طریق آن دود خارج می می

  .شود آب شده باعث ورود دود به داخل آب و ایجاد حباب می
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  ::تاریخچه در ایرانتاریخچه در ایران

تاریخ دقیق اولین استفاده از قلیان در ایران مشخص نیست ولی تصاویري از کشیدن قلیان 

نی پزشک ایرانی اولین بار ابوالفتح گیال. هاي اروپائیان وجود دارد توسط ایرانیان در سفرنامه

تر و سرد نماید و آن را به عقیده  دربار دود تنباکو را از یک ظرف آب عبور داد تا آن را خالص

توان حداقل به دوران شاه طهماسب یکم صفوي  استفاده از قلیان را می .ضررتر سازد خود بی

 تا از طبق روایت شاردن از سیاحان دوران صفوي شاه عباس بسیار تالش کرد .بازگرداند

استعمال قلیان بین مردم جلوگیري کند که سرانجام کار شاه عباس با تنباکو به تحریم آن 

کشید و هنگامیکه در گرجستان توجه شد سربازان او پول خود را صرف کشیدن تنباکو و 

توتون می کنند آن را ممنوع ساخت و تجاري را که توتون و تنباکو به اردوي او آورده بودد با 

شوند بینی و  ي خود یک جا سوزاند و سربازانی که مرتکب کشیدن توتون و تنباکو میتنباکو

.بریدند لبانشان را می

ي خود انواع اشراف و بزرگان در خانه. قلیان در دوران قاجار بخشی از ضرورتهاي زندگی بود

کو در دوران واقعه قیام تنبا. کردند که بعضی از آنها جواهرکاري شده بودند قلیان نگهداري می

. میرزا حسن شیرازي بر تحریم مصرف و فروش تنباکو رخ داد  قاجار و در نتیجه فتوایی توسط
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  اثرات سالمتیاثرات سالمتی

این سوء تعبیر وجود دارد که دود مواد . شود از آنجا که دود قبل از استنشاق وارد آب می

تندي   وان طعم دهنده،ها به عنهمچنین مصرف گیاهان یا میوه. کند مضر تنباکو را فیلتر می

کنند که به  اي گیاهی مصرف میهاي گمان کنند ماد شود عده تنباکو را پنهان کرده، باعث می

 و مانند سایر مواد  کند، البته، مصرف قلیان نیکوتین وارد بدن می. نظرکم خطرتر از تنباکو است

مصرف قلیان در مقایسه با یک نوبت   در واقع،. گردد مصرف مکرر به وابستگی منجر می  دخانی،

، WHOبر اساس گزارش . دهد سیگار فرد را مدت بیشتري در معرض دود سیگار قرار می

 این دود از ربه عالوه حتی پس از عبو. مصرف یک نوبت قلیان معادل دود صد عدد سیگار است

نگین و ی از قبیل منوکسیدکربن، فلزات سمیان آب دود قلیان حاوي مقدار زیادي ترکیبات سم

گرچه مصرف قلیان به وسعت سیگار مورد برسی قرار نگرفته است، .مواد شیمیایی سرطانزا است

دهد با همان خطرات مصرف سیگار همراه بوده اثرات خاص خود را نیز  تحقیقات اولیه نشان می 

مشابه تواند در اثر استنشاق مکرر دود قلیان رخ دهد زیرا مقادیر  وابستگی به نیکوتین می. دارد

  .شود و گاه باالتري از نیکوتین در حین مصرف قلیان وارد بدن می

  

  ::اثرات کوتاه مدتاثرات کوتاه مدت

نیکوتین پالسما و ضربان قلب به   مونوکسید کربن بازدمی،  دقیقه از مصرف قلیان،45بعد از 

دهد که نسبت به مصرف یک  مقایسه مقطعی نشان می. یابد میزان قابل مالحظه اي افزایش می

 دقیقه منوکسید کربن را دو برابر و تماس با نیکوتین را سه 45استفاده از قلیان به مدت سیگار، 

  .برابر کرده و تاثیرات نسبت مشابهی بر سیستم قلبی عروقی دارد
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  ::مقایسه سیگار و قلیانمقایسه سیگار و قلیان

هر وعده قلیان برابر مصرف یک پاکت سیگار بوه و قلیان در هر بار مصرف دود بسیار 

کند بصورتی که مصرف یک نخ سیگار  نخ سیگار ایجاد میقایسه با کشیدن یک زیادتري را در م

 لیتر دود 20 تا 10کند اما استفاده یک بار از قلیان   سی سی تا یک لیتر دود تولید می500بین 

تولید خواهد کرد دود استنشاق شده از قلیان نه تنها همه موارد سرطان زاي دود سیگار را 

ما به این حقیقت علمی ي هارد و در فرهنگ جامعداراست بلکه مونوکسید کربن بیشتري هم د

  .شود توجهی نمی

کنند به طور متوسط با   نخ سیگار در روز مصرف می12-8افراد سیگاري که بطور متداول 

 لیتر دود استنشاق 6 تا 5انجامد حدود   دقیقه به طول می7 تا 5 پک که به مدت 75 تا 40

 20ه قلیان در هر وعده مصرف که به طور متداول کنند و این در حالی است که مصرف کنند می

 15زند که هر پک به طور متوسط حاوي   پک می300 تا 50کشد حدود   دقیقه طول می80تا 

میزان و عمق دم در حرکت دادن آب قلیان بسیار مهم است و قلیان با . تا یک لیتر دود است

 20 تا 10شود،  آن وارد بدن میشود اما حجم دودي که از طریق  وجود اینکه کمتر مصرف می

  .برابر دود ناشی از مصرف سیگار است

تحقیقات ثابت کرده است افراد سیگاري تا زمانی که میزان نیکوتین دریافتی در آنها به 

پس با فرض . دهند آستانۀ مورد نیاز براي رفع حالت وابستگی برسد به کشیدن سیگار ادامه می

دود قلیان در اثر عبور آن از آب مصرف کنندگان قلیان جذب بخشی از نیکوتین موجود در 

 ارضاي وابستگی با استنشاق مقادیر بسیار زیادتر دود در معرض يهبراي رسیدن به آستان

مقادیر بیشتري مواد شیمیایی سرطان زا و گازهاي خطرناك مثل منواکسید کربن قرار 

نها را که در مواجهه با دود تحمیلی این موضوع مصرف کنندگان قلیان و اطرافیان آ. گیرند می

تنفسی   ها بیماریهاي قلبی عروقی، آن قرار دارند همانند مصرف کنندگان سیگار به انواع سرطان

  .و آثار سوء در دوران بارداري مبتال خواهد ساخت
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  ::اثرات بلند مدتاثرات بلند مدت

ت تحت در حالی که اثرات مصرف قلیان بر سالمتی مشابه با اثرات سیگار هستند تحقیقا

البته . کنند تاثیر این حقیقت قرار دارد که اکثر مصرف کنندگان قلیان سیگار نیز مصرف می

. دهد دهد که مصرف قلیان خطر سرطان ریه، دهان و مثانه را افزایش می شواهد نشان می

  .همچنین با مارکرهاي بیماري قلبی و بیماري تنفسی ارتباط دارد

اي در  مطالعه. مصرف بیماریهاي دهان و لثه قرار دارندمصرف کنندگان قلیان در مصرف در 

 برابر و در مصرف کنندگان 8/3عربستان نشان داد که خطر نسبی بیماریهاي لثه در سیگاریها 

  .یابد  برابر افزایش می5

  .اي براي انتقال بیماریها از جمله سل و هپاتیت است قطعات دهانی مشترك خطر عمده

  

  اثرات محیطی دود قلیاناثرات محیطی دود قلیان

دود قلیان که مخلوطی از دود تنباکوي بازدمی فرد مصرف کننده و دود استنشاق محیطی 

بچه ها . شود حاصل از احتراق زغال است خطري جدي براي سالمت افراد محسوب می

ها ساعات از آنجا که بچه. بخصوص در معرض اثرات استنشاق محیطی دود سیگار هستند

یک .  است در خانه در معرض تماس با دود قلیان باشندگذرانند مکنبیشتري را در منزل می

 در خانه قلیان مطالعه در سوریه نشان داد که نیمی از مصرف کنندگان مداوم قلیان عمدتاً

  .کنند مصرف می
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  ::سیاستگزاريسیاستگزاري

 شواهد  گرچه تحقیقات در زمینه مصرف طوالنی مدت قلیان هنوز در مراحل اولیه است،  

. ل احتیاط رعایت شده آنرا مضر تلقی نماییم تا عکس آن ثابت شودکافی وجود دارد که اص

درکشورهایی که سنت مصرف قلیان وجود دارد، تغییر عرف فرهنگی و نگرشها به همراه قوانین 

 باید  البته در کشورهایی که قلیان هنوز شایع نیست،. و مقررات منع مصرف قلیان ضروري است

الزم است قوانین . طریق آموزش و نیز قوانین بهره برداز فرصت محدود کردن مصرف آن از 

کننده مصرف در اماکن عمومی تهیه شود تا مصرف قلیان تحت کنترل  محدودکننده و منع

 2007منع مصرف آن در اماکن عمومی در انگلستان از اواسط سال  به طور مثال. قانون درآید

  .به اجرا درآمد

  

  ::باورهاي غلط و رایج بین مردم باورهاي غلط و رایج بین مردم 

  )غلط(زند  ها آسیب نمی  اگر دود قلیان وارد ریه نشود فقط از دهان خارج شده به ریه-1

خود را ئی آثار سو،گردد چون دود از طریق مخاط دهان و حنجره جذب بدن می 

. حتی افراد در معرض دود هم دچار عوارض خواهند شد،گذارد می

  )غلط( کشیدن سیگار بیشتر از قلیان اعتیاد آور است -2

 برابر نیکوتین سیگار است4نیکوتین قلیان .

  )غلط( مصرف قلیان به اندازه سیگار بد نیست -3

 برابر سیگار است11میزان منوکسید کربن تولیدي از قلیان 

69ماده سرطان زاي مختلف در قلیان وجود دارد .

  )طغل(کند  مصرف قلیان  از مصرف سیگار کم ضررتر است زیرا دود از آب عبور می-4

شود تر دود می کند که باعث استنشاق عمیق آب دود را خنک می.
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  )غلط(شوم  کشم پس معتاد نمی  من هر روز قلیان  نمی-5

برابر سیگار 10- 20شود  حجم دودي که در هر نوبت مصرف قلیان استنشاق می 

.است

شود ها می دود بیشتر در مدت زمان بیشتر واري ریه.

  )غلط(شوند کشند به بیماریها مبتال می ر منظم قلیان می فقط افرادي که به طو-6

،عفونتهاي   تبخال،  استفاده از قطعات دهانی مشترك در قلیان ریسک سرماخوردگی

.دهد هپاتیت حتی سل را افزایش می  دهانی، باکتریال،

  )غلط( در تنباکوي قلیان تار وجود ندارد در نتیجه کم ضررتر است-7

ن تار ندارد ولی دود قلیان تار دارداگرچه تنباکوي قلیا.


