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 قليان

هایقدم بايد دقت کنيم که اولين
اعتياد به نيکوتين وبسياری از

ابتواند ساير مواد خمدر می
توتون .استعمال قليان آغاز شود

ای کهتنها يک چهارم وزن ماده
- برای استعمال قليان استفاده می

شود وبقيه آن راشود را شامل می
دهند ودرمواد افزودنی تشکيل می

ای که مصرف ميشودنتيجه ماده
وبسياری مواد مسیوتين حاوی نيک
خباطر وجود نيکوتين. ديگر است

ای که فرد به خاطر آنماده(کمرت 
هایپک) کند قليان را مصرف می

تر ودرمصرف کنندگان قليان عميق
نتيجه ضررهای قليان نسبت به
سيگار به مراتب بيشرت خواهد

پس اين تصور که چون در .بود
اعتياد به آن قليان توتون  هست

ست اشتباه میار کمرت ااز سيگ
اعتياد به نيکوتين موجود. باشد

در قليان در ابتدا با متايل به
استنشاق بوی قليان شروع می

به طور قطع قسمتی از. شود
توسط آب گرفتهنيکوتين قليان 

می شود ولی در ايت مقدار کلی
نيکوتين  به حدی باالست که  چند
برابر سيگار حاوی نيکوتين

نظر بگيريد که دود در.است
قليان به خاطر ذغالی که در

آ

آنچه که بايد در مورد
 قليان و سيگار بدانيم

نتيجه مونوکسيد و قطران باالتری
بيشرت حاوی مونوکسيدکربن  .دارد

است به جز اين که قليان در حرارت 
پايين تری نسبت به سيگار می سوزد 
و در نتيجه مونوکسيد و قطران 

بعد از مصرف يک . باالتری دارد
دقيقه مونوکسيد  ۴۵قليان به مدت 

می رسد که  ppm ٧٠تا   ۴۵کربن به 
 ٧٠تا  ۴۵برابر است با مصرف 
بد نيست  .سيگار در عرض يک ساعت

بدانيم که در اروپا وقتی 
می رسد  ppm ٣۵مونوکسيد کربن به 

 ppm.ماشين ها اجازه تردد ندارند
جز در ميليون واحدی برای اندازه 
گيری ميزان غلظت يک ماده مسی يا 

از طرفی ديگر . آلوده کننده است
قسمت  نطرز مصرف قليان که در آ

دهانی شلنگ بين افراد جاجبا می 
انتقال بيمار هايی مثل شود باعث 

 . هپاتيت، تبخال و سل می شود

 !ارزيابی شخصی
کداميک از موارد زير مصرف*

 قليان مشا را هبرت مشخص ميکند؟

هر ماه مصرف می کنم و يا   -.
 .حداقل يک بار در ماه

هر هفته مصرف می کنم و يا -١
 .حداقل چهار بار در ماه

هر روز با حداقل شش روز در  -٢
 . هفته مصرف می کنم

بيش از يک بار در روز مصرف می  -٣
 .کنم

قليان را در مواقع زير* 
:مصرف می کنم

در روزهای عادی بيش از  -١
 .تعطيالت مصرف می کنم

در تعطيالت و روزهای عادی  -٢
 .می کنم يکسان مصرف

آيا قليانی داريد که متعلق* 
به خودتان باشد و گاهی با آن

 قليان می کشيد؟

 بله -١      خير  -٠

اکثرا در چه زمانی قليان می* 
 کشيد؟

 بعد از ظهرها  -.

 شب ها -١

 صبح ها -٢

اعداد به دست: نتيجه
 .آمده را مجع کنيد

مشا يک مصرف کننده: ٠-٢
گهگاهی هستيد ولی بدانيد که

 . دود قليان مسی است

مصرف مشا در حد خطرناک: ٣-۶
است، بايد مصرف خود را کم

 .يا قطع کنيد

مصرف مشا در حد بسيار: ٧-٨
خطرناکی است و مشا معتاد به
قليان هستيد و بايد مصرف
خود را کم يا قطع و نياز به

 . مشاوره نداريد

 


