ﺑﺴﻤﮫ ﺗﻌﺎﻟﯽ

در روز ،ﻓﺮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪه را دﭼﺎر اﻋﺘﯿﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﻣﺮوزه ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﺨﺼﻮص ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ ﻓﺮوﺧﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد

ﻣﻌﺎوﻧﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﻓﺮھﻨﮕﯽ داﻧﺸﮕﺎه
اداره ﻣﺸﺎوره و ﺳﻼﻣﺖ روان داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ داﻧﺸﮕﺎه
ﻣﻮﺿﻮع:

آﻧﺮوزھﺎ ﮐﮫ ﺧﺒﺮی از آﻣﺎر ھﺸﺪار دھﻨﺪه اﺛﺮات زﯾﺎﻧﺒﺎر

اﻏﻠﺐ ﻣﯿﻮه ،ﻋﺴﻞ ،ﺷﮭﺪ و ﺑﻌﻀﯽ ﮔﯿﺎھﺎن ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ زﯾﺎدی

ﻣﺼﺮف ﻗﻠﯿﺎن ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﻧﺒﻮد ﺷﺎه ﻋﺒﺎس ﺻﻔﻮی ﺳﻌﯽ

ﻃﻌﻢ دار ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﮫ ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﮐﺎذب در ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه

ﻓﺮاوان ﮐﺮد ﮐﮫ اﯾﻦ ﻋﺎدت را از اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺮاﻧﺪازد اﻣﺎ ﺑﺎ

اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ھﺮ وﻋﺪه ﻗﻠﯿﺎن ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺼﺮف ﯾﮏ ﭘﺎﮐﺖ

ﮔﺬر ھﻤﮫ اﯾﻦ ﺳﺎﻟﮭﺎ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ ﮐﻨﺎری ﻧﺮﻓﺖ ﺑﻠﮑﮫ ﺗﻔﺮﯾﺢ

ﺳﯿﮕﺎر ﺑﻮده و ﻗﻠﯿﺎن در ھﺮ ﺑﺎر ﻣﺼﺮف ،دود ﺑﺴﯿﺎر

ﺟﻮاﻧﺎﻧﮫ ای ﺷﺪ ﮐﮫ روزﮔﺎری ﻋﺎدت ﭘﯿﺮﻣﺮدھﺎ ﺑﻮد...

زﯾﺎدﺗﺮی را در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ ﮐﺸﯿﺪن ﯾﮏ ﻧﺦ ﺳﯿﮕﺎر اﯾﺠﺎد ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ ﺑﺼﻮرﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﺼﺮف ﯾﮏ ﻧﺦ ﺳﯿﮕﺎر ﺑﯿﻦ  500ﺳﯽ

ﻗﻠﯿﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن

ﺳﯽ ﺗﺎ ﯾﮏ ﻟﯿﺘﺮ دود ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﯾﮏ ﺑﺎر از
ﻗﻠﯿﺎن  10ﺗﺎ  20ﻟﯿﺘﺮ دود ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد.
دود اﺳﺘﻨﺸﻠﻖ ﺷﺪه از ﻗﻠﯿﺎن ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ھﻤﮫ ی ﻣﻮاد ﺳﺮﻃﺎن
زای دود ﺳﯿﮕﺎر را دارا اﺳﺖ ﺑﻠﮑﮫ ﻣﻮﻧﻮﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ
ﻗﻠﯿﺎن ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﺧﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد و دود آن
ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻨﺸﺎق از آب رد ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺼﻮر ﻏﻠﻂ ﺟﺎﻣﻌﮫ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ دود ﺣﺎﺻﻞ از ﻗﻠﯿﺎن از آب رد ﻣﯽ ﺷﻮد و
ﻣﻮاد ﺳﻤﯽ آن از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ رود.
ﺑﺎورھﺎی ﻏﻠﻂ در ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﻗﻠﯿﺎن ﮐﮫ در ﺟﺎﻣﻌﮫ و
ﺑﺨﺼﻮص ﺟﻮاﻧﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن رواج داﺷﺘﮫ و ﺑﺎﻋﺚ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺼﺮف ﻗﻠﯿﺎن در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ ﺧﺼﻮص در ﺑﯿﻦ
دﺧﺘﺮان و زﻧﺎن ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .ﮐﺸﯿﺪن ﯾﮏ ﯾﺎ دوﺑﺎر ﻗﻠﯿﺎن

ﺑﯿﺸﺘﺮی ھﻢ دارد و در ﻓﺮھﻨﮓ ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﻣﺎ ﺑﮫ اﯾﻦ
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﺗﻮﺟﮫ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
اﻓﺮاد ﺳﯿﮕﺎری ﮐﮫ ﺑﮫ ﻃﻮر ﻣﺘﺪاول  8ﺗﺎ  12ﻧﺦ ﺳﯿﮕﺎر در
روز ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﮫ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎ  40ﺗﺎ  75ﭘﮏ
ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺪت  5ﺗﺎ  7دﻗﯿﻘﮫ ﺑﮫ ﻃﻮل ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ ﺣﺪود  5ﺗﺎ 6
ﻟﯿﺘﺮ دود اﺳﺘﻨﺸﺎق ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ
ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻗﻠﯿﺎن در ھﺮ وﻋﺪه ﻣﺼﺮف ﮐﮫ ﺑﮫ ﻃﻮر
ﻣﺘﺪاول  20ﺗﺎ  80دﻗﯿﻘﮫ ﻃﻮل ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ﺣﺪود  50ﺗﺎ 200
ﭘﮏ ﻣﯽ زﻧﺪ ﮐﮫ ھﺮ ﯾﮏ ﺑﮫ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ  0/15ﺗﺎ ﯾﮏ

ﻟﯿﺘﺮ دود اﺳﺖ ﻣﯿﺰان و ﻋﻤﻖ دم در ﺣﺮﮐﺖ دادن آب ﻗﻠﯿﺎن
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮭﻢ اﺳﺖ.
ﻗﻠﯿﺎن ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﮫ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ ﺣﺠﻢ
دودی ﮐﮫ از ﻃﺮﯾﻖ آن وارد ﺑﺪن ﻣﯽ ﺷﻮد  10ﺗﺎ 20
ﺑﺮاﺑﺮدود ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺼﺮف ﺳﯿﮕﺎر اﺳﺖ .ﮐﺸﯿﺪن ﻗﻠﯿﺎن
ﺣﺠﻢ ﺗﻨﻔﺴﯽ ﺑﺪن را ﮐﺎھﺶ داده و ﻣﻮاد ﺳﻤﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﻮع
ﺗﻮﺗﻮن و ﺗﻨﺒﺎﮐﻮی ﻗﻠﯿﺎن ،ﺳﻼﻣﺖ اﻓﺮاد را ﺑﺎ ﺧﻄﺮ روﺑﺮو
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ﺣﺮارت زﯾﺎد ،ﻣﻮادی را
وارد ﺑﺪن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﻋﻮارض ﻧﺎﮔﻮاری ﺑﺮای اﻧﺴﺎن
دارد .ﺷﺨﺺ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎرﯾﮭﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ رﯾﮫ اﮔﺮ ﺑﮫ
اﺳﺘﻌﻤﺎل دﺧﺎﻧﯿﺎت و ﮐﺸﯿﺪن ﻗﻠﯿﺎن اداﻣﮫ ﺑﺪھﺪ ﺑﺪون ﺷﮏ
ﻣﺒﺘﻼ ﺑﮫ ﺳﺮﻃﺎن رﯾﮫ و دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﻔﺴﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﮫ ﺑﮫ اﮐﺜﺮ ﺗﻨﺒﺎﮐﻮھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﺳﺎل ھﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﮫ
ﺑﺎزار آﻣﺪه اﺳﺎﻧﺲ ھﺎﯾﯽ اﺿﺎﻓﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ اﯾﻦ اﺳﺎﻧﺲ ھﺎ
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺤﺮﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﻔﺴﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ و
آﻟﺮژی ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ذﮐﺮ
ﺷﺪه ،رﯾﻨﯿﺖ آﻟﺮژﯾﮏ و ﺳﺮﻓﮫ ھﺎی ﻣﺰﻣﻦ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺧﻠﻂ
را ﺑﺮای ﻓﺮد ﺑﮫ ھﻤﺮاه دارد.
اﯾﻦ ﺗﺼﻮر ،ﺗﺼﻮر ﮐﺎﻣﻼ ﻏﻠﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ اﮔﺮ دود ﻗﻠﯿﺎن
وارد رﯾﮫ ﻧﺸﻮد و ﻓﻘﻂ از راه دھﺎن ﺧﺎرج ﺷﻮد آﺳﯿﺒﯽ ﺑﮫ
رﯾﮫ ھﺎ وارد ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﭼﻮن دود از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺨﺎط دھﺎن و

ﺣﻨﺠﺮه ﺟﺬب ﺑﺪن ﮔﺸﺘﮫ و آﺛﺎر ﺳﻮء ﺧﻮد را ﻣﯽ ﮔﺬارد.

ﻋﻠﺖ ﺑﺎﺷﺪ .دود ﻗﻠﯿﺎن ﻏﻠﻈﺖ اﮐﺴﯿﮋن را در ﺑﺪن ﮐﺎھﺶ

اﻓﺮادی ﮐﮫ ﻗﻠﯿﺎن ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﻠﻊ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﮫ دود

داده و ﻧﮭﺎﯾﺘﺄ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻨﮕﯽ ﻧﻔﺲ ﺟﻨﯿﻦ ﺷﺪه و او را ﺑﮫ

ﻗﻠﯿﺎن ﭼﻮن از آب رد ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﺮﻃﻮب اﺳﺖ ﻣﺪت

ﺳﻤﺖ ﻣﺮگ ﻣﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪ.

زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی در رﯾﮫ ھﺎ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ .ﺣﺘﯽ در ھﻮاﯾﯽ ﮐﮫ

اﻣﺮوزه ﻣﺼﺮف ﻗﻠﯿﺎن در اﻣﺎﮐﻦ ﺳﺮﺑﺴﺘﮫ ھﻤﭽﻮن

دود ﻗﻠﯿﺎن آزاد ﻣﯿﺸﻮد اﻓﺮادی ﮐﮫ ﻗﻠﯿﺎن ﻧﻤﯽ ﮐﺸﻨﺪ و در

ﺳﻔﺮه ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﯾﺎ ﻗﮭﻮه ﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ﻋﻮارض آن را دو

ﻣﻌﺮض دود ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ ،در ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت دﭼﺎر

ﭼﻨﺪان ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺳﻼﻣﺖ اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﺑﮫ وﯾﮋه ﮐﻮدﮐﺎن و

ﻋﻮارض آن ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ .دود ﻗﻠﯿﺎن ﺣﺎوی ﺻﺪھﺎ ﻓﻠﺰ

ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن را در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺟﺪی ﻗﺮار ﻣﯽ دھﺪ.

ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻣﺜﻞ ارﺳﻨﯿﮏ ،ﮐﻮﺑﺎﻟﺖ ،ﮐﺮوم و ﺳﺮب ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﮫ ﻣﺼﺮف ﻗﻠﯿﺎن در ﮐﺸﻮر رو ﺑﮫ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻮده و

رﯾﮫ ﺳﺮﻃﺎن ﻟﺐ و دھﺎن و ھﻨﺠﺮه -ﺳﺮﻃﺎن
ﺳﺮﻃﺎن -

ﻣﺼﺮف ﮔﮭﮕﺎھﯽ ﻗﻠﯿﺎن در زﻧﺎن و ﺑﻮﯾﮋه در ﺳﻨﯿﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ

ﻣﺮی و ﻣﻌﺪه -ﻟﻮزاﻟﻤﻌﺪه -ﮐﺒﺪ و ﺳﺮﻃﺎن روده ﺑﺰرگ از

ﺗﺮ ﻧﯿﺰ در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ و ﻣﺴﻮﻻن در ﺻﺪد اﻗﺪام

ﻋﻮارض ﺑﺪﺧﯿﻢ ،و زﺧﻢ ھﺎی ﮔﻮارش -رﯾﻔﻼﮐﺲ ﻣﻌﺪه -از

ﺟﺪی ﺗﺮی ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ھﺴﺘﻨﺪ.

ﺟﻤﻠﮫ ﻋﻮارض ﺧﻮش ﺧﯿﻢ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﮕﺎر و ﻗﻠﯿﺎن
ھﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺼﺮف اﺷﺘﺮاﮐﯽ ﻗﻠﯿﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ اﻓﺰاﯾﺶ
اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯿﮑﺮوب ﺳﻞ و وﯾﺮوﺳﮭﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ھﭙﺎﺗﯿﺖ ﺷﻮد.
ﻣﻮارد دﯾﮕﺮی ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﻗﻠﯿﺎن ارﺗﺒﺎط دارد ﻣﺜﻞ
اﮔﺰﻣﺎی دﺳﺖ -ﻣﺸﮑﻼت دﻧﺪان و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ ﺑﮫ
ﺻﻮرت ﻋﻤﻮدی در ﻧﺎﺣﯿﮫ ﭘﺮی اودﻧﺘﺎل اﺳﺖ.
ﻣﻮاﺟﮫ ﺑﺎ ﻣﻮﻧﻮﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ در ﻃﯽ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﺑﺮای ﺟﻨﯿﻦ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﻋﻠﺖ
وزن ﮐﻢ ھﻨﮕﺎم ﺗﻮﻟﺪ و ﻧﻤﺮه آﺑﮕﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ )ﺳﻨﺪرم ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ-
ﺟﻨﯿﻦ( ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪه در ﻧﻮزادان ﻣﺎدران ﺳﯿﮕﺎری ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ

