
 

 

 در جهان و ایران اپیدمی مصرف دخانیات

 جهان 

 از جمعيت جهان سيگاري هستند.نفر  ميليونو چهارصد  ميليارد درحال حاضر یک  

 48  كنند. دركشورهاي درحال توسعه زندگي مياز افراد سيگاري  درصد  

 
 

 ایران 

درصدي  مرگ و مير ناشي از بيماري هاي غير واگير، ج.ا.ایران هدف  52در راستاي اجراي بيانيه سازمان ملل متحد براي كاهش 

 تعيين نموده است. 4838دخانيات تا سال درصدي شيوع مصرف  03كاهش 

 

 

 

 

 

 

 : 0931 سالدر 

 9/43زنان( 20/3% مردان و 52/53بصورت روزانه هستند. ) درصد مصرف كننده سيگار 

  39/48  قليان، پيپ و سيگار شاملمواد دخاني  انواعمصرف روزانه و غير روزانه دخانيات )در حال حاضرمصرف كننده درصد ،

 درصد زنان( 03/0درصد مردان و  44/58)( هستند چپق

  ( بوده استدرصد زنان 0/5درصد مردان و  3/8درصد ) 2/0مصرف روزانه قليان. 

  4044شيوع مصرف سيگار روند ثابت داشته است ولي مصرف روزانه قليان در این گروه سني از سال  4093تا  4042طي سالهاي 

 هم ادامه داشته است 92كه این روند تا سال  درصد افزایش داشته است 83حدود  4093تا 

 

 

 

 

 : 0931 لسادر 

 9302 زنان( 3344مردان و  44329) بصورت روزانه هستند درصد مصرف كننده سيگار 

  40348  دخانيات )مصرف روزانه و غير روزانه انواع مواد دخاني شامل سيگار، قليان،  مصرف كننده دخانيات در حال حاضردرصد

 درصد زنان(  032درصد مردان و  50358 پيپ و چپق( هستند )

  كه عمدتا به دليل باالتر بودن ميزان مصرف قليان مي باشد درصد 25/40و در شهر  88/42دخانيات در روستا مصرف 

  در مردان (03باالترین شيوع مصرف سيگار در استانهاي مركزي، آذربایجان غربي ، قزوین و البرز گزارش شده است.)باالي % 

  كشور )بوشهر، هرمزگان، سيستان و بلوچستان و فارس (گزارش شده است.باالترین ميزان مصرف دخانيات در استانهاي جنوبي 

   (44سال گزارش شده است .)حدود  28-82باالترین ميزان مصرف دخانيات در گروه سني% 

 

هر سه تقریبا در اجرای نظام مراقبت عوامل خطر بیماری های غیر واگیر، طرح استپس در وزارت بهداشت بصورت دوره ی 

طرح مذکور در  0931سال  تا. شود می اجرا مرتبط خطر عوامل سایر و دخانیات مصرف شیوع میزان عیینسال یکبار برای ت

 8بر اساس اطالعات مذکور حدود  اجرا گردیده است. 08وه سنی باالی در گر 0931سال و در سال  01بین گروه سنی باالی 

  میلیون نفر مصرف کننده مواد دخانی در کشور هستند.
 

مصرف کننده روزانه : فردی است که به صورت روزانه انواع مواد دخانی را مصرف می کند حتی یک نخ سیگار یا یک وعده 

 قلیان

 روز گذشته، یکی از انواع مواد دخانی را مصرف کرده باشد. 91طی  مصرف کننده در حال حاضر: فردی است که



 

 :0931در سال  به تفکیک جنس و گروه سنی دخانیاتمیزان مصرف 

 گروه سنی مرد زن کل

3359 5334 40383 51-08 

45303 0359 5532 93-51 

4239 830 54322 91-33 

44354 2340 05333 13-31 

42384 8388 59388 43-11 

8382 44384 53330 43-41 

44302 2352 42334 01+ 

 

 

 

 

 

 

 

 ات مصرف دخانیاتتبع

 مرگ و میر 

 است جهان در مرگ پيشگيري قابل عامل دخانيات شایعترین 

 است صنعتي كشورهاي در مرگها درصد% 45 - 52 مسئول دخانيات 

 ميرند مي آن از ناشي بيماریهاي علت به دخاني مواد كنندگان مصرف از نيمي. 

 ميليون نفر ار مردم جهان مي شود 4مرگ  ساليانه موجب دخانيات 

 ميرد مي دنيا در دخانيات استعمال اثر بر نفر یک ثانيه 2 هر در حاضر حال در. 

  از مردم جهان در اثر مواجهه با دود دخانيات جان خود را از دست مي دهند ميليون نفربيش از یک 

  ،5303  سال مرگ و مير مرتبط با دخانيات تادر صورت عدم برنامه ریزي و اقدام موثر براي پيشگيري از شيوع مصرف دخانيات 

 .یابد مي مورد افزایش ميليون  43 به

 ورد مرگ ناشي از دخانيات در جهان به وقوع خواهد پيوستتا پایان قرن حاضر یک ميليارد م 

  پيش بيني مي  در كشور ياتناشي از دخانهزار مورد مرگ  22ميليارد نخ سيگار در كشور، وقوع حدود  22با فرض مصرف ساليانه

 .شود

 

 

 

 

منتسب به آن وقوع بر اساس تحقیقات سازمان جهانی بهداشت، به ازای مصرف هر یک میلیون نخ سیگار یک مرگ 

 میلیارد نخ سیگار در کشور،  11با فرض مصرف سالیانه  ، که بر همین اساس مرگ منتسب سیگار در ایرانمی پیوندد

 هزار نفر می باشد 11بدون در نظر گرفتن قلیان 

درصورت عدم برنامه ریزی و پیشگیری الزم در مهار  که است کرده بینی پیش بهداشت جهانی مانساز

بیشترین میزان مصرف دخانیات را سال آینده  31 تااپیدمی دخانیات، کشورهای ایران، مصر و پاکستان 

 خواهند داشت.



 

 

 بیماری ها و عوارض بهداشتی مصرف دخانیات 

 دارد       باالتري شيوع پيپو  قليان كنندگان مصرف در دهان وحفره تحتاني لب سرطان 

 است بيشتر سيگاري افراد فرزندان در مياني زیر گوش وبيني  وعفونت چشم از آسم ، آبریزش از قبيل حمالت بيماریهاي 

 است ریوي هاي  بيماري% 52 و مزمن برونشيت% 43 ریه، هاي سرطان% 93 بروز عامل دخانيات استعمال. 

  مرگ و مير ناشي از دخانيات به تنهایي بيشتر از مجموع مرگ مير ناشي ازHIV سوء مصرف مواد، مصرف الکل، حوادث رانندگي ،

 و استفاده از اسلحه گرم مي باشد

 93 این موارد در زنان ناشي از مصرف دخانيات است43% موارد سرطان ریه در مردان و % 

 93 موارد مرگ و مير %COPD رف دخانيات استناشي از مص 

 :افزایش خطر ابتال به بيماري هاي زیر 

o  برابر( 5-8عروقي ) –قلبي 

o ( 5-8سکته مغزي )برابر 

o ( 50سرطان ریه در مردان )برابر 

o ( 40سرطان ریه در زنان )برابر 

 است كودكان سایر از كمتر گرم 033 تا 523 سيگاري مادران از شده متولد كودكان وزن. 

 

  دخانیاتمواجهه با دود 

 مواجهه با دود قليان براي اطرافيان بسيار خطرناک است 

  دست دوم دخانيات هستندقربانيان مواجهه با دود بيشترین كودكان و زنان 

  نيمي از كودكان جهان در معرض مواجهه با دود دست دوم دخانيات قرار دارندتقریبا 

  دود دخانيات كم نمي كندجدا كردن فضاي مخصوص مصرف دخانيات از خطرات مواجهه با 

 خطر سکته مغزي در افرادي كه در مواجهه با دود دخانيات هستند به اثبات رسيده است 

  درصد  افزایش مي یابد. 03تا  53خطر ابتال به بيماري هاي قلبي عروقي در مواجهه با دود دخانيات بين 

  درصد  افزایش مي یابد. 03تا  53خطر ابتال به سرطان ریه در مواجهه با دود دخانيات بين 

 مواجهه با دود دخانيات مهمترین عامل در ایجاد سندرم مرگ ناگهاني نوزاد است 

 مواجهه با دود دخانيات عامل شناخته شده در بروز عفونت گوش مياني، آسم و خس خس سينه در كودكان است 

 333  ،ميليون كودک در جهان در معرض دود سيگار والدینشان در خانواده قرار دارند 

 

 قلیان 

  نخ سيگار است 533تا  433هر وعده مصرف قليان معادل مصرف 

 نيکوتين موجود در توتون قليان قطعا اعتياد به مصرف دخانيات را ایجاد ميکند 

 است سيگار نخ 4 تا 2 رفمص معادل بودن، دیگران قليان دود معرض در ساعت یک  

 سل، تبخال، آنفوالنزا و هپاتيت از جمله بيماري هاي منتقله ناشي از مصرف قليان است 



 

 مشترک است  آمفيزم، و سایر بيماري هاي قلبي عروقي، ازجمله سرطان ریه، بيماري هاي ناشي از مصرف سيگار و قليان 

  كربن، فلزات سنگين و سایر مواد شيميایي سرطانزا را در دود استنشاقي ذغال مورد استفاده در قليان خطر افزایش منواكسيد

 افزایش مي دهد

 سرطان هاي ریه، كبد و دهان در مصرف كنندگان قليان بسيار شایع مي باشد 

 بسياري از تركيبات سمي موجود در دود قليان عامل اصلي در گرفتگي عروق و بيماري هاي قلبي عروقي مي باشند 

 و در معرض ابتال به بيماري هاي ریوي هستند گرم كاهش وزن دارند 433حدود لد از مادران مصرف كننده قليان نوزادان متو 

 

 مواد و ترکیبات موجود در دود دخانیات 

  دارد وجود دخاني مواد دود در شيميایي ماده نوع 3333بيش از 

 33  سرطانزا است از تركيبات موجود در مواد دخانينوع 

 دخانیات اقتصاد مصرف 

 (برآورد شده است 233خسارات اقتصادي ناشي از مصرف دخانيات ساالنه حدود نيم تریليون دالر ) ميليارد دالر 

 شود مي سيگار خرید صرف خانوار بودجه از درصد 83 حدود درآمد كم و فقير هاي خانوار در 

  شود.  در اثر استعمال دخانيات دود ميميليارد تومان  43333 ميليارد نخ مصرف، ساالنه بطور متوسط  22با فرض در كشور

(4% GDP)  

  ناشي از مصرف دخانيات مي شود. هاي بهداشتي درمانيهزار ميليارد تومان صرف هزینه 03تا  53بين   ساالنه 

 سوزي و موارد دیگر  سایر هزینه هاي اقتصادي ناشي از مصرف دخانيات كه منجر به غيبت از كار، ناتواني، مرگ زودرس، آتش

هزار ميليارد تومان از منابع  433. به عبارتي در مجموع هزار ميليارد تومان براي كشور به همراه دارد 33هزینه اي بالغ بر 

 كشور در اثر مصرف دخانيات دود مي شود.

 

   شش راهبرد کلیدی برگرفته شده از مفاد کنوانسیون تحت عنوانMPOWER: 

 (Monitoring tobacco use)پایش وضعيت شيوع مصرف دخانيات  -4

  (Protect people from tobacco smoke)تماس با دود محيطي دخانياتافراد در برابر حفاظت از  -5

 (Offering help to quit tobacco use)كمک به افراد براي ترک دخانيات  -0

 Warn about the dangers of tobacco)  (هشدار در مورد خطرات مصرف دخانيات -8

 Enforce bans on tobacco advertising and) اجراي ممنوعيت جامع تبليغ، ترویج و حمایت از دخانيات  -2

promotion) 
  (Raise taxes on tobacco products)افزایش ماليات مواد دخاني -2

 

 

 

 

 

 

از راهکارهای کاهش تقاضای دخانیات در پنج راهکار طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت، ج.ا.ایران در اجرای 

از راهکارهای شش گانه  راهکارموثر ترین باالترین سطح اقدامات دربین کشورهای منطقه قرار دارد ولی در اجرای 

 جزو ضعیف ترین کشورهای جهان قرار گرفته ایم.  "افزایش مالیات دخانیات "تحت عنوان 



 

 اثرات ناگوار آن بر سالمت حقایقی در مورد قلیان، مواد معطر و

 مقدمه:

، از نظر تاریخي قليان توسط بوميان در بخش محدودي از منطقه افریقا و آسيا مصرف مي شد. تا اواخر قرن نوزدهم ميالدي و اوایل قرن بيستم

د. با افزودن مواد معطر به توتون مصرف قليان با توتون بسيار تند و طبيعي بيشتر در بين افراد مسن و بيشتر در منطقه خاور ميانه شایع بو

، مصرف قليان به شدت در بين جوانان این منطقه رواج یافت و به سرعت به سایر كشورهاي جهان گسترش پيدا كرد. 4993قليان در اوایل دهه 

این صنایع در ایجاد  صنایع دخاني نقش قابل توجهي در ترویج مصرف قليان دارند. توليد تنباكوي معسل و طعم دار كليدي ترین تاكتيک

 جذابيت و جذب مشتري بوده است. 

 

 مهمترین عوامل گسترش مصرف قلیان در جوامع:

 افزودن مواد معطر و اسانس براي كم كردن سختي و تندي دود توتون و ایجاد جذابيت براي مصرف كنندگان -

 استفاده خانوادگي و گروهي از قليان بعنوان یک وسيله براي گذران اوقات فراغت  -

باور غلط در مورد كم ضرر بودن یا بي ضرر بودن قليان بخاطر گذشتن مسير دود از آب و تصفيه آن )در حالي كه آب فقط براي كم  -

دت پک زدن و ميزان عمق تنفسي و حجم دود ورودي كردن دماي دود حاصل از ذغال گداخته بوده و به علت مقاومت ایجاد شده، ش

 به ریه ها را افزایش مي دهد(. 

 ترکیبات موجود در تنباکوی معسل یا میوه ای و اثرات ناگوار مصرف آن بر سالمتی:

طعم ميوه هاي و  درصد مواد افزودني و اسانس و تركيبات شيميایي مي باشد كه به دليل ایجاد بو و 43تا  33تنباكوي معسل / معطر حاوي 

شده  گياهان پرفایده بسياري از جوانان و افراد را با ایجاد تصور ذهني غلط نسبت به مفيد بودن مصرف آن  گمراه مي كند. در بررسي هاي انجام

، و (PAH)قوي و هيدروكربن هاي معطر چند حل  روي این نوع تنباكوها مقادیر بسياري مواد سمي و سرطان زاي قطعي به ویژه تركيبات بنزن

سال باعث بروز سرطان به خصوص سرطان خون مي شود و  42فلزات سنگين شناسایي شده است. الزم به ذكر است مواجهه با بنزن طي سه تا 

 بيشترین راه جذب آن از طریق تنفس مي باشد.

 :0933سال  -نمونه تنباکوی معطر/معسل در بازار ایران 51نتایج تحقیق روی 

) اتيل بنزن، زایلن، بنزیل الکل، بنزآلدئيد، اتيل فتاالت، اتيل آنيلينو بنزوات، تركيبات بنزنبه ویژه  آروماتيک چند حلقوي،د وجود انواع موا

 از جمله سرب و جيوه شناسایي شده است. فلزات سنگينآنترانيليک اسيد، بنزو فنون( نفتالين، متيل استر، بقایاي سموم آلي حشره كش و 

 اد و چندگانه بهداشتی مصرف و مواجهه با دود قلیان: تبعات ناگوار، ح

نخ( وارد ریه فرد مي  533تا  433پاكت سيگار ) 43تا  2طبق گزارش سازمان جهاني بهداشت هر وعده مصرف قليان، دودي معادل مصرف 

سيگار برآورد شده است. تماس و مواجهه با دود دست دوم  43تا  2:  ميزان مواجهه با دود قليان براي اطرافيان معادل دود دست دومشود. 

 بسيار خطرناک و آسيب رسان است.  "خصوصا كودكان"قليان و نشستن در كنار جمع قليان كش ها براي اطرافيان و 

ارهاي محل مصرف قليان )منزل و یا رستوران و ...( و لوازم شخصي موجب انتقال : رسوب بقایاي دود قليان روي فرش، دیو دود دست سوم

درصد  93سموم سرطان زا به فرزندان و اطرافيان از طریق تماس پوستي كه جذب بسيار باالیي دارد مي شود. الزم به ذكر است بيش از 

 سالگي داشته اند. 44افراد سيگاري و قلياني مواجهه قبل از 

مثانه،  و معده مري، دهان، ریه، سرطان هاي و بين مصرف قليان داري معني از نتایج تحقيقات انجام شده، ارتباط سيستماتيک بررسي هاي

روان را   اختالالت سالمت و گوارش دستگاه ریفالكس مردان، ناباروري مغزي ، عروقي، سکته قلبي ریوي، مزمن انسدادي هاي بيماري

 دهد.  مي نشان



 

 ها و مطالعات اخیر شیوع مصرف قلیان در ایرانآخرین بررسی 

  4042و  4045سال در سال هاي  40-42مطالعه بررسي وضعيت استعمال دخانيات در نوجوانان 

  9/04درصد به  42درصد و در پسران از 2/49درصد به  3/4درصد )دختران از  52درصد به  45افزایش شيوع مصرف قليان از 

 درصد(

 دانشگاه علوم پزشکي كشور در ممنوعيت عرضه قليان در اماكن عمومي شيوع مصرف قليان  03نجام شده در با توجه به اقدامات ا

درصد كاهش یافته است. ولي كماكان ميزان مصرف در كالن شهرهایي چون تهران بسيار نگران كننده  44در این گروه سني به 

 درصد( 52است )حدود 

  4044مطالعه عوامل خطر غير واگير در سال: 

 درصد زنان(.  0/5درصد مردان و  90/5درصد ) 83/5سال كشور  42قليان در گروه سني باالي  روزانه مصرف 

 "است نشده مصرف غير روزانه قليان و تجربه مصرف آن در این مطالعه بررسي" 

  4093مطالعه عوامل خطر غير واگير در سال: 

  درصدي  83افزایش "درصد زنان(.  35/5درصد مردان و  3/8درصد ) 2/0سال كشور  42مصرف روزانه قليان در گروه سني باالي

  "44نسبت به سال 

 "مصرف غير روزانه قليان  و تجربه مصرف آن در این مطالعه بررسي نشده است" 

  4090سال( در سال  44 – 48نوجوان تهراني )  5433تحقيقات صورت گرفته بر روي  : 

  درصد دختران( 2/4درصد پسران و  2/4درصد )مصرف روزانه قليان  3/52شيوع مصرف قليان در حال حاضر به ميزان 

  5342نفر از جمعيت عمومي شهر مشهد در سال  230تحقيقات صورت روي : 

  ين خانمها ( .درصد در ب 0/44درصد مصرف آقایان و  2/2% ) 2/4شيوع مصرف قليان به ميزان 

  5342نفر از نوجوانان  شهر تبریز در سال  4243تحقيقات صورت گرفته بر روي : 

  درصد در بين دختران ( . 2/5درصد مصرف پسران و  2/40% طي سي روز گذشته ) 3/9شيوع مصرف قليان به ميزان 

همدان در  شهر سنتي هاي خانه ( در سفرهاتيل بنزن و زایلن نزن ، تولوئن،) ب BTEX تركيبات  با فردي مواجهه خصوص ميزان نتایج مطالعه در

در زمان مصرف قليان در این اماكن بوده است. لذا افرادي كه  بنزن اتيل و تولوئن باالي بنزن،  غلظت نتایج این مطالعه حاكي از  -4095سال 

 كنند. به این اماكن مراجعه ميکنند طي سال ها با این مواد سرطان زا مواجهه پيدا مي

 سایر تحقیقات:

برابر بيشتر از اكسيژن است و این خاصيت مانع جذب آن در آب شده و به  03ميزان منو اكسيد كربن ناشي از احتراق ذغال قليان  -

 طور مستقيم به ریه فرد مصرف كننده وارد مي شود.

ر بر داشتن عوامل سرطان زا و تماس % موارد سرطان لب و حفره دهاني ناشي از مصرف دخانيات است كه دليل اصلي آن د32 -

 مستقيم مخاط دهان با آن مي باشد .

 درصد ابتال به سرطان معده در افراد مصرف كننده قليان و مواد دخاني 43تا  83افزایش  -

 درصد موارد سرطان ریه را افراد مصرف كننده دخانيات تشکيل مي دهد. 93 -

 آن به اثبات رسيده است در دود قليان و مواد دخاني وجود دارد. نوع 33ماده شيميایي كه سرطان زایي حداقل  3333 -

نيکوتين قابل حل در آب نيست و سموم موجود در دود قليان نيز محلول در آب نمي باشد، لذا آب موجود در ابزار قليان تاثيري بر  -

 كاهش سميت و سرطانزایي دود حاصله از مصرف قليان ندارد

  نطقه مدیترانه شرقي سازمان جهاني با مصرف قليانارتباط طغيان بيماري سل در م -



 

مقادیر قابل توجهي از فلزات سنگين، تركيبات آروماتيک  و مواد سمي در دود حاصل از احتراق ذغال شناسایي شده است كه عالوه بر  -

 مواد سمي و سرطان زاي موجود در تنباكو، آسيب هاي مصرف قليان را افزایش مي دهد.

بن هاي چند حلقوي كه بيشتر آن عامل ایجاد سرطان است در اثر سوخت ناقص ذغال و مواد ناخالص محتوي آن نوع هيدروكر 433 -

 توليد مي شود

برابر بيشتر از مصرف یک نخ سيگار است و به همين ترتيب حجم نيکوتين  533دقيقه اي مصرف  قليان  23دود دریافتي در هر وعده  -

 مي باشد. و مواد سمي دریافتي به مراتب بيشتر

نيکوتين ماده اي بسيار اعتياد آور است كه موجب وابستگي افراد مصرف كننده قليان به سایر محصوالت دخاني و مواد اعتياد آور مي  -

 شود.

 در تنباكوهاي مورد استفاده در قليان: استفاده از گراس و حشيش در تهيه قليان روان گردان وجود مواد 

برخي از سودجویان و عرضه كنندگان قليان براي جذب مشتري و سود بيشتر، اقدام به افزودن مواد مخدر و روان گردان به توتون مصرفي و  

الکل در آب محتوي ابزار قليان مي نمایند. در تحقيقات و بازرسي هاي انجام شده توسط دانشگاه هاي علوم پزشکي و اداره اماكن نيروي 

مقادیر زیادي از انواع مواد روان گردان )گراس و حشيش ( كه در این مراكز نگهداري، فرآوري و به همراه قليان  4098زمستان انتظامي در 

عرضه مي شد، كشف، ضبط، توقيف و متخلفين بازداشت و به مراجع قضایي تحویل گردیدند. این در حالي است كه برخي مخالفان برخورد با 

 و حامي خصوصي سازي مراكز عرضه قليان مي باشند را مانعي براي رجوع جوانان به مواد مخدر مي دانندعرضه قليان، این وسيله 

 


