ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﻮرد
ﻗﻠﻴﺎن و ﺳﻴﮕﺎر ﺑﺪاﻧﻴﻢ

ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻮﻧﻮﮐﺴﻴﺪ و ﻗﻄﺮان ﺑﺎﻻﺗﺮی
دارد .ﺑﻴﺸﱰ ﺣﺎوی ﻣﻮﻧﻮﮐﺴﻴﺪﮐﺮﺑﻦ

زﻧﺪﮔﻲدر ﺣﺮارت
ﻗﻠﻴﺎن
اﻳﻦ
اﺳﺖ
ﮐﻪرﺿﺎﻳﺖ از
اﺣﺴﺎس
ﺟﺰآﻣﺪن
ﺑﻪ وﺟﻮد
زﻧﺪﮔﻲ ﺑﻪ
ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن اﺣﺴﺎس رﺿﺎﻳﺖ از زﻧﺪﮔﻲ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن اﺣﺴﺎس رﺿﺎﻳﺖ از
ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻴﮕﺎر ﻣﯽ ﺳﻮزد
و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻮﻧﻮﮐﺴﻴﺪ و ﻗﻄﺮان
ﻗﻠﻴﺎن
ﺑﺎﻻﺗﺮی دارد .ﺑﻌﺪ از ﻣﺼﺮف ﻳﮏ
ﻗﻠﻴﺎن ﺑﻪ ﻣﺪت  ۴۵دﻗﻴﻘﻪ ﻣﻮﻧﻮﮐﺴﻴﺪ
ﺑﺎﻳﺪ دﻗﺖ ﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ اوﻟﻴﻦ ﻗﺪمهﺎی
ﮐﺮﺑﻦ ﺑﻪ  ۴۵ﺗﺎ  ppm ٧٠ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ
اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ ﻧﻴﮑﻮﺗﻴﻦ وﺑﺴﻴﺎری از
ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف  ۴۵ﺗﺎ ٧٠
ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاد ﳐﺪر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ
ﺳﻴﮕﺎر در ﻋﺮض ﻳﮏ ﺳﺎﻋﺖ .ﺑﺪ ﻧﻴﺴﺖ
اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻗﻠﻴﺎن ﺁﻏﺎز ﺷﻮد .ﺗﻮﺗﻮن
وﻗﺘﯽ
اروﭘﺎ
در
ﮐﻪ
ﺑﺪاﻧﻴﻢ
ﺗﻨﻬﺎ ﻳﮏ ﭼﻬﺎرم وزن ﻣﺎدﻩای ﮐﻪ
ﻣﻮﻧﻮﮐﺴﻴﺪ ﮐﺮﺑﻦ ﺑﻪ  ppm ٣۵ﻣﯽ رﺳﺪ
ﺑﺮای اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻗﻠﻴﺎن اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽ-
ﻣﺎﺷﻴﻦ هﺎ اﺟﺎزﻩ ﺗﺮدد ﻧﺪارﻧﺪppm.
ﺷﻮد را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد وﺑﻘﻴﻪ ﺁن را
ﺟﺰ در ﻣﻴﻠﻴﻮن واﺣﺪی ﺑﺮای اﻧﺪازﻩ
ﻣﻮاد اﻓﺰودﻧﯽ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽدهﻨﺪ ودر
ﮔﻴﺮی ﻣﻴﺰان ﻏﻠﻈﺖ ﻳﮏ ﻣﺎدﻩ ﲰﯽ ﻳﺎ
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺎدﻩای ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻴﺸﻮد
ﺁﻟﻮدﻩ ﮐﻨﻨﺪﻩ اﺳﺖ .از ﻃﺮﻓﯽ دﻳﮕﺮ
ﺣﺎوی ﻧﻴﮑﻮﺗﻴﻦ وﺑﺴﻴﺎری ﻣﻮاد ﲰﯽ
ﻃﺮز ﻣﺼﺮف ﻗﻠﻴﺎن ﮐﻪ در ﺁن ﻗﺴﻤﺖ
دﻳﮕﺮ اﺳﺖ .ﲞﺎﻃﺮ وﺟﻮد ﻧﻴﮑﻮﺗﻴﻦ
دهﺎﻧﯽ ﺷﻠﻨﮓ ﺑﻴﻦ اﻓﺮاد ﺟﺎﲜﺎ ﻣﯽ
ﮐﻤﱰ )ﻣﺎدﻩای ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺁن
ﺷﻮد ﺑﺎﻋﺚ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻴﻤﺎر هﺎﻳﯽ ﻣﺜﻞ
ﻗﻠﻴﺎن را ﻣﺼﺮف ﻣﯽﮐﻨﺪ ( ﭘﮏهﺎی
هﭙﺎﺗﻴﺖ ،ﺗﺒﺨﺎل و ﺳﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﻠﻴﺎن ﻋﻤﻴﻖﺗﺮ ودر
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺿﺮرهﺎی ﻗﻠﻴﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺳﻴﮕﺎر ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻴﺸﱰ ﺧﻮاهﺪ
ﺑﻮد .ﭘﺲ اﻳﻦ ﺗﺼﻮر ﮐﻪ ﭼﻮن در
ﻗﻠﻴﺎن ﺗﻮﺗﻮن هﺴﺖ اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ ﺁن
از ﺳﻴﮕﺎر ﮐﻤﱰ اﺳﺖ اﺷﺘﺒﺎﻩ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ .اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ ﻧﻴﮑﻮﺗﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮد
در ﻗﻠﻴﺎن در اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﲤﺎﻳﻞ ﺑﻪ
اﺳﺘﻨﺸﺎق ﺑﻮی ﻗﻠﻴﺎن ﺷﺮوع ﻣﯽ
ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ ﻗﺴﻤﺘﯽ از
ﻧﻴﮑﻮﺗﻴﻦ ﻗﻠﻴﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺁب ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻣﯽ ﺷﻮد وﻟﯽ در ﺎﻳﺖ ﻣﻘﺪار ﮐﻠﯽ
ﻧﻴﮑﻮﺗﻴﻦ ﺑﻪ ﺣﺪی ﺑﺎﻻﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ
ﻧﻴﮑﻮﺗﻴﻦ
ﺣﺎوی
ﺳﻴﮕﺎر
ﺑﺮاﺑﺮ
اﺳﺖ.در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ﮐﻪ دود
ﻗﻠﻴﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ذﻏﺎﻟﯽ ﮐﻪ در
ﺁ

ارزﻳﺎﺑﯽ ﺷﺨﺼﯽ!
*ﮐﺪاﻣﻴﮏ از ﻣﻮارد زﻳﺮ ﻣﺼﺮف
ﻗﻠﻴﺎن ﴰﺎ را ﲠﱰ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻴﮑﻨﺪ؟
هﺮ ﻣﺎﻩ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﻢ و ﻳﺎ
-.
ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﮏ ﺑﺎر در ﻣﺎﻩ.
 -١هﺮ هﻔﺘﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ
ﺣﺪاﻗﻞ ﭼﻬﺎر ﺑﺎر در ﻣﺎﻩ.

ﮐﻨﻢ

و

ﻳﺎ

 -٢هﺮ روز ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺶ روز در
هﻔﺘﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﻢ.
 -٣ﺑﻴﺶ از ﻳﮏ ﺑﺎر در روز ﻣﺼﺮف ﻣﯽ
ﮐﻨﻢ.

* ﻗﻠﻴﺎن را در ﻣﻮاﻗﻊ زﻳﺮ
ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﻢ:

 -١در روزهﺎی ﻋﺎدی
ﺗﻌﻄﻴﻼت ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﻢ.
 -٢در ﺗﻌﻄﻴﻼت و
ﻳﮑﺴﺎن ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﻢ.

ﺑﻴﺶ

روزهﺎی

از
ﻋﺎدی

* ﺁﻳﺎ ﻗﻠﻴﺎﻧﯽ دارﻳﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ
ﺑﻪ ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﺎﺷﺪ و ﮔﺎهﯽ ﺑﺎ ﺁن
ﻗﻠﻴﺎن ﻣﯽ ﮐﺸﻴﺪ؟
 -٠ﺧﻴﺮ

 -١ﺑﻠﻪ

* اﮐﺜﺮا در ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻗﻠﻴﺎن ﻣﯽ
ﮐﺸﻴﺪ؟
 -.ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮهﺎ
 -١ﺷﺐ هﺎ
 -٢ﺻﺒﺢ هﺎ

ﻧﺘﻴﺠﻪ :اﻋﺪاد ﺑﻪ دﺳﺖ
ﺁﻣﺪﻩ را ﲨﻊ ﮐﻨﻴﺪ.
 :٠-٢ﴰﺎ ﻳﮏ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﻩ
ﮔﻬﮕﺎهﯽ هﺴﺘﻴﺪ وﻟﯽ ﺑﺪاﻧﻴﺪ ﮐﻪ
دود ﻗﻠﻴﺎن ﲰﯽ اﺳﺖ.
 :٣-۶ﻣﺼﺮف ﴰﺎ در ﺣﺪ ﺧﻄﺮﻧﺎک
اﺳﺖ ،ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺼﺮف ﺧﻮد را ﮐﻢ
ﻳﺎ ﻗﻄﻊ ﮐﻨﻴﺪ.
 :٧-٨ﻣﺼﺮف ﴰﺎ در ﺣﺪ ﺑﺴﻴﺎر
ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ اﺳﺖ و ﴰﺎ ﻣﻌﺘﺎد ﺑﻪ
ﻗﻠﻴﺎن هﺴﺘﻴﺪ و ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺼﺮف
ﺧﻮد را ﮐﻢ ﻳﺎ ﻗﻄﻊ و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ
ﻣﺸﺎورﻩ ﻧﺪارﻳﺪ.

