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بدانیمقلیاننکانیکه باید در مورد باورهاي غلط

:باورهاي غلط در مورد قلیان

.شودشود، کلیه مواد مضر آن تصفیه میازآنجا که تنباکوي قلیان از طریق آب فیلتر می-1باور غلط 

تواند به اندازه دوداین دود می. کندزاي آن را تصفیه نمیمواد سرطانکشیدن تنباکو از طریق آب،-1واقعیت 
.سیگار اثر مخرب بر روي ریه و قلب داشته باشد

.سوزاند، به همین دلیل مضر نیستها را نمیاستنشاق دود قلیان ریه-2باور غلط 

ز طریق آبی که در پایین آن قرار داردسوزاند، زیرا اها را نمیشود، ریهمیدود قلیان وقتی استنشاق-2واقعیت 
.است که براي بدن مضر استزاییشود، اما هنوز هم حاوي مواد سرطانبا اینکه دود خنک می. شودخنک می

.تر از کشیدن سیگار استکشیدن قلیان سالم-3اور غلط ب

دود : کنداوت دود تولید میقلیان به طریقی متف. دود سیگار مضر استدود قلیان به همان اندازه-3واقعیت 
اي تنباکویی که در کاسهشود، در حالی که دود قلیان از طریق گرم شدناز سوختن تنباکو ایجاد میسیگار

محصول نهایی آن یعنی دود، یکسان است که حاوي مواد .شودباالي آن قرار دارد از طریق زغال تولید می
.زا استسرطان

.به اندازه کشیدن سیگار اعتیادآور نیست، زیرا نیکوتین نداردکشیدن قلیان -4باور غلط 

60در واقع، در یک جلسه . تنباکوهاي معمولی حاوي نیکوتین استتنباکوي قلیان هم مثل-4واقعیت 
.گیردمیمرتبه بیشتر از یک سیگار قرار200تا 100قلیان، فرد در معرض حجم دودي ايدقیقه

.تر از تنباکوي معمولی استاهی قلیان سالمتنباکوي گی-5باور غلط 

.دهدزا قرار می، فرد را در معرض مواد سرطان"طبیعی"این هم مثل کشیدن سیگار گیاهی یا -5واقعیت 
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خانم اسماعیلی، اسماعیل حاجی زاده گان


