
استعمال دخانيات يك پديده مضر براي سالمت عمومي 

فقط منحصر به سيگار نيست و هر ماده  دخانيات  است

 از ماده خام تشكيل بخشي اياي که تمام  فرآورده اي

مشتقات آن باشد،  ايتنباکو  ايدهنده آن، گياه توتون 

شده و خطرات مصرف سيگار را  محسوب جزو دخانيات

مانند آنها  ايانفيه و ايقليان  ايپيپ  نيدارد. بنابرا يدر پ

 محسوب ميشوند. دخانياتنيز جزو 

 
 

که نوجوانان و جوانان،  يموارد نياز مهمتر يبرخ

 مصرف سمت بخصوص زنان و دختران جوان، را به
 عياز ترفندهاي صنا ييسوق ميدهد و جز اتيدخان

کننده بيشتر است، شامل  مصرف براي جذب اتيدخان

 :است ريموارد ز

جذاب شدن، مورد توجه بودن، مستقل شدن،  احساس

شدن توسط  رفتهيپذبزرگ شدن، اجتماعي شدن،

مثل  غلطي ها، باورها الگو گرفتن از هنرپيشه، االنهمس

سيگار کشيدن موجب رفع عصبانيت، رفع  نكهيا

ذهن و هضم  تيتقو اضطراب،خستگي، رفع دلشوره و

 يان بهانگاري در مورد مصرف قل ساده .شوديغذا م

 خطرتر از سيگار. ماده دخاني کم كي عنوان

مصرف، دامن مي  شيافزا نينيز به ا ريموارد ز متاسفانه

 زند:

در  (قليان)مواد دخاني  عيعرضه روزافزون و شا- 1

 ها خانه قهوهو رستورانها و حيياماکن تفر

اي  در مورد قليان و تنباکوهاي ميوه بندهيتبليغات فر- ۲

 و معطر

به فرم  الدر سنين با يمصرف قليان از فرم سنتتغيير  -۳

و استفاده از آن به  ينتريپا در سنين (و... يا ميوه)مدرن 

 يحيوسيله تفر كيعنوان 

 در دسترس بودن و ارزان بودن انواع مواد دخاني- ۴

افراد  ريمواد دخاني توسط سا گريمصرف سيگار و د- ۵

 خانواده

هاي  دگي در خانوادهوجود تنشها و ناهنجاريهاي خانوا -۶

 خانوادگي تهاييحما و فقدان بی ثبات

 کاهش قبح مصرف دخانيات -۷

براي مقابله با  الزم (مهارتهاي زندگي)نداشتن- ۸

 گفتن» نه«مهارت  جملهزندگي؛ از ماتالياسترسها و نام

 وضعيت اقتصادي و معيشتي نامناسب- ۹

 ينداشتن اعتماد به نفس کاف-10

 
 وارض استعمال دخانيات عبارتند از:ع نياز مهمتر يبرخ

 يقلبي عروقي: استعمال دخانيات روند گرفتگ بيماريهاي

مي کند. بيماريهاي  عيرا تسر ينيشرا تصلب ايعروق 

تنفسي و  بيماريهايهاي مغزي، قلبي عروقي، سكته

 ريد بسياري از بيماريهاي کشنده در اثر استعمال دخانيات

دي که با آنها زندگي مي زود در افراد سيگاري و افرا اي

 افتند. کنند، اتفاق مي

پا و  انهاييشدن شر كيعروق ميتواند موجب بار يگرفتگ

درد حين راه رفتن، لنگيدن و با ادامه مصرف  نتيجهدر

قطع  تيدخانيات موجب سياه شدن عضو و در نها

اند  کرده مشخصاندام شود. مطالعات متعدد ايانگشتان پا 

 ندام تحتاني، بيماريهاي عروقعلت قطع ا نيکه مهمتر

عامل خطر آن مصرف دخانيات  نياست که قويتر محيطي

 است.

 
سرطان  1۴عنوان عامل بروز حداقل  سرطانها: سيگار به 

آنها  نيشده است که مهمتر شناخته مختلف در انسان

لوزالمعده،  سرطانسرطان پوست، ه،يعبارتند از: سرطان ر

ن پستان، سرطان سرطان مثانه، سرطان خون، سرطا

 حنجره،سرطان کبد، سرطان لب، زبان و دهان.

: اثرات مصرف سيگار برروي پوست موجب يعوارض پوست

و پيري زودرس ميشود. نازکي  چروکتيرگي و چين و

رفتن  دستشدن عروق خوني، از تيپوست و قابل رو

و گود افتادگي گونه وکاسه چشمها،  رجلدييچربي ز

خاکستري شدن رنگ موها و  مردانه، الگويمو با زشير

 لكه جاديو ا پوستي سفيدشدن زودرس آنها، تغيير رنگ

 هاي پوستي، کاهش قدرت ارتجاعي پوست و نازک شدن

عوارض پوستي مصرف دخانيات  گريناخنها از د صفحات

صورت اخمو، خشن و با چين و  به هستند. تغيير چهره

ناشي از  ده ميشود،يچروک فراوان که در افراد سيگاري د

 اثرات سمي مصرف مواد دخاني بر پوست است.

عوارض بارداري: سيگار کشيدن در طول حاملگي 

سقط خود  ي،يزا مرده جملهاز ادييموجب عوارض ز

 بخود، مرگ جنين، مرگ در دوران نوزادي و مرگ



ميشود. وزن نوزادان مادران سيگاري  نوزاد  ناگهاني

دران غيرسيگاري نوزادان ما ازگرم کمتر ۲00-1۷0حدود 

 است.

 :از مصرف دخانيات يها در پيشگير نقش خانواده

ي    مناسب و الگوها حاتيخانواده با انتخاب تفر 

سالم فرزندان خود را  ندهيآ توانديسالم م يرفتار

 :ديمنظور با نيا يتضمين کند؛ برا

منزل و  زانمان،يحفاظت خود، خانواده و همه عز براي

 از دخانيات کنيم. يعاروسيله نقليه خود را

سيگار و  زانمان،يمردم بخواهيم که در اطراف ما و عز از

اعم از پيپ، قليان و .. مصرف  هيچ گونه مواد دخاني

 نكنند.

 ايعدم مصرف هر گونه مواد دخاني در مهد کودک و  از

 .ميفرزندانمان مطمئن شو نگهداري محل ايمدرسه و 

  را انتخاب  عموميو اماکن  حييمكانهاي تفر رستورانها،  

 باشند. دخانياتکنيم که عاري از

به ترک آن  ليبا فرد سيگاري زندگي مي کنيم که ما اگر

از فضاي منزل سيگار  خارج نيست، از او بخواهيم که

 مصرف کند. 

 است!. ريترک سيگار د يبرا فردا  

فرزندان خود باشيد و هرگز بر  يبرا يمناسب يالگو  

 .كنيدن گفته خود عملخالف  

 فرزندانتان خوب گوش کنيد  يصحبتها به  

  و از بين  يگير قدرت اعتماد به نفس، تصميم تيتقو با  

فرزندان، آنها را در برابر  ييکمروو يبردن افسردگ

 .ديزا مقاوم ساز آسيب طيشرا

را در خانواده وضع و  يمناسب و سازندة مشخص قوانين

از آن، تنبيهات  يسرپيچ يو برا کنيدزم را برقرارالنظم 

 .يدينما اجراو قاطعانه آنها را ديدر نظر بگير يمناسب

نسبت به  ،يخود را قبل از رسيدن به سنين بحران فرزندان

 مصرف سيگار، آگاه کنيد. رانگريو مضرات و عواقب

 گرانيو معاشرت فرزندان خود با د يابيدوست يچگونگ از

ار کنيد. در ارتباط برقر شانندوستا نيآگاه باشيد. با والد

حضور  ازکه به منزل دوستشان رفتند، حتما يصورت

 ريو به حضور سا ديدر منزل مطمئن شو شانيا نيوالد

 اکتفا نكنيد. خانوادهء اعضا

 نحوة خرج کردن پول توسط فرزندانتان اهميت بدهيد. به

و زمينة  يديسالم ترغيب نما حاتيتفربه مطالعه، ورزش و

 کنيد. فراهم شانيامور را برا نيا

و رشد جسم و روان فرزندانتان  ييايمانع پو خواهيديم اگر

تمسخر و شرمنده  ، گرانيدر مقابل د داز انتقا د،ينشو

 .ديبپرهيزکردن آنان مخصوصا

 کنيد. قيمثبت آنان تشو يرا به خاطر رفتارها فرزندانتان

راهنما و  ،يروح يفشارها و تنشها ،يبحران يموقعيتها در

 باشيد. ودخ همراه فرزندان

به فرزندان خود بدهيد که با توان  يو تكليف مسئوليت

 آنان متناسب باشد.

ها در زمينة  در نظر داشته باشيد که خانواده همواره

بر  ينقش بسيار مؤثر دخانيات، از استعمال يپيشگير

 عهده دارند.

 )نه(منظور پيشگيري از سيگاري شدن فرزندان، قدرت  به

 کنيد. تيتقو گفتن را در آنان

 

 بع:امن
http://iec.behdasht.gov.ir/uploads/143_2457_77_02.

pd  
http://mboh.umsha.ac.ir/uploads/avarez_ghalbi_dok

haniyat.pdf 
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