
 

 

 و قلیان زا در سیگارچند ترکیب سرطان

ایي هبزُ زض پی  :(benzopyrene) ثٌعٍ پیطیي

قَز. ثؿیبض احتطام ًبقم هَاز اضگبًیک تَلیس هی

 .ثبقسظا هیخْف ظا ٍ ؾططبى

ٍاکٌف ًیکَتیي ٍ اظ  :(nitrosamine) ًیتطٍظاهیي

قَز. ایي ؾبیط تطکیجبت ثب ًیتطیت تٌجبکَ تَلیس هی

 .ثبقسظا هیهبزُ ًیع ؾططبى

هبیغ كطاض ٍ هؼططی اؾت کِ ثِ  :(acetone) اؾتَى

هثالً زض الک )ضٍز ػٌَاى حالل ثِ کبض هی

 ّب،کلیِ ّبی ًبذي(. اؾتَى ثِ پَؾت، زّبى،کيپبک

ًَاقم کجس ٍ اػهبة آؾیت ضؾبًسُ ٍ ثبػث 

 .قَزهبزضظازی هی

ثبػث زضهبتیت توبؾی  :(aluminium) آلَهیٌیَم

 .قَز)التْبة پَؾت( ٍ آلعایوط هی

ّبی زض توبؼ ثب آلَئَل :(ammonia) آهًَیبک

 .ّب یک هبزُ ثؿیبض ذَضًسُ اؾتقف

 (ETHANOL) اتبًَل

یک هبزُ ثؿیبض ؾوی اؾت  :(arsenic) آضؾٌیک

قَز. اؾتلبزُ هی ّبکفّب ٍ آكتکفکِ زض حكطُ

ّبی ثسى گطزیسُ ثبػث هؿوَهیت ٍ آؾیت ثِ اضگبى

ظا ًیع ثبقس. ایي هبزُ زض هطگ تَاًس ؾططبىٍ هی

 .هَـ هَخَز اؾت

 

اؾتؼوبل زذبًیبت ٍ ػلی الرهَل ؾیگبض یکی اظ ػلل 

انلی ثیوبضیْبی تٌلؿی ، قلجی ٍ ػطٍقی ، ؾططبًْب ٍ 

تطیي ػبهل قبثل ثیوبضیْبی هْن زیگط اؾت ٍ قبیغ 

پیكگیطی هطگ ٍهیط زض خْبى هی ثبقس ثطَضیکِ 

ؾبالًِ زض خْبى حسٍز ؾِ هیلیَى ًلط ٍ زض ایطاى 

پٌدبُ ّعاض هطگ ثِ زلیل ثیوبضیْبی ًبقی اظ ههطف 

 ؾیگبض ضخ هی زّس .

ؾبالًِ حسٍز قف هیلیَى ّکتبض اظ ثْتطیي ظهیٌْبی 

کكبٍضظی خْبى ٍ ؾی ّعاض ّکتبض اظ ظهیٌْبی 

 ظی ایطاى ثِ کكت تٌجبکَ اذتهبل هی یبثس. کكبٍض

 ، ؾَظیْب آتف ؾیگبض، ههطف اظ ًبقی ثیوبضیْبی

 ههطف زلیل ثِ کِ ػَاضضی ؾبیط ٍ خٌگلْب ترطیت

بلی ػظیوی ثط ه ثبض زٌّس هی ضخ ؾیگبض

 . ؾبظًس هی ٍاضز کكَضّب ثَزخِ 

 
 

 مواد تشكیل دهنده سیگار

قٌبؾبیی قسُ ًَع هبزُ ؾوی زض ؾیگبض  4000ثیف اظ 

ًَع  40ًَع آًْب ثیوبضیعا هی ثبقس حسٍز  400اؾت کِ 

ؾططبى ضا هیتَاًٌس ثسلیل اؾتؼوبل زذبًیبت ایدبز 

 کٌٌس.

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 دخـانیـات 

 قلیـان –سیـگـار 

  
 

 ثْساقت هحیطکبضقٌبؼ  –قیَا قیطزل هٌْسؼ 

 1400ظهؿتبى 

 



 

 

ظا ٍ خْف ؾططبى ّب ؾوی،ثؿیبضی اظ آىهرتلق کِ 

بض اظ ؾَذتي ت .ثبقٌس، تكکیل یبكتِ اؾتظا هی

قَز. تبض شضات تٌجبکَ ٍ ؾبیط هَاز گیبّی حبنل هی

ثبقس کِ ٌّگبم پک ظزى ثِ ؾیگبض ٍاضز ضیعی هی

 70یبثس. زض حسٍز ّب قسُ ٍ زض آًدب تدوغ هیضیِ

ضؾَة  ّبزضنس تبض هَخَز زض زٍز ؾیگبض، زضٍى ضیِ

کٌس. تبض هبًٌس زٍزُ هَخَز زض زٍزکف، زضٍى هی

ّبی قوب ضا ثِ نَضت یک الیِ چؿجٌبک ضیِ

ًد ؾیگبض زٍز  20كطزی کِ ضٍظاًِ  .پَقبًسهی

گطم )یک كٌدبى پط( تبض ٍاضز  210کٌس، ؾبالًِ هی

بض ّوچٌیي ثط ضٍی پطظّبی ت .کٌسّبی ذَز هیضیِ

ػولکطز  ّب چؿجیسُ ٍّب( ضیِ)ؾیلیب ٍ یب هػک

کٌس. ایي پطظّب ثب حطکت ضٍ ّب ضا هرتل هیطجیؼی آى

گطزٍ   ّب،ثِ ثبال ثبػث ذبضج قسى هَاز ظائس، هیکطٍة

تَاًس ثطٍی قًَس. تبض هیّب اظ ضیِ هیؿجبض ٍ آلَزگی

 لجبؼ یب پَؾت ثسى ًیع ثچؿجس. 

آذطیي پک ؾیگبض زٍ ثطاثط ثیكتط اظ 

 .ثبقسًرؿتیي پک ؾیگبض حبٍی تبض هی

 

 syanide/ hydrogen) ؾیبًیس/ ّیسضٍغى ؾیبًیس

/syanide):  ثبػث ایدبز کوب، تكٌح، آپٌِ، ایؿت

 اضططاة، اؾتلطاؽ، تؼطم، ضؼق ؾطگیدِ، قلجی، ؿف،

هكکالت حطکتی، تبضی زیس،  زض اًگكتبى پب ٍ زؾت، 

 .قًَسًبقٌَایی ٍ اذتالل زض ػولکطز ؿسُ تیطٍئیس هی

کف کبضثطز تط ثِ ػٌَاى حكطُپیف :(DDT) ز.ز.ت

زاقتِ اؾت. ثبػث ایدبز تَهَض ثِ ٍیػُ زض کجس 

 .قَزهی

 ثبػث کبّف ضطیت َّقی، تَْع، :(LEAD) ؾطة

 ثی حبلی قسیس، ثی ذَاثی، تحطیک پصیطی، زضز قکن،

تكٌح، کوب، یجَؾت، اؾتلطاؽ، کبّف اقتْب،  ؾطزضز،

کطاهپ، پط هكکالت کلیَی ٍ تَلیس هثلی،  کن ذًَی،

هؿوَهیت هـعی، ًبتَاًی زض یبزگیطی ٍ  كؼبلیتی هعهي،

 .قَزّب هیآؾیت ثِ لثِ

ثبػث اؾْبل ٍ تحطیک  :(MAGNESIUM) هٌیعین

 .قَزّب هیچكن

ًَاقم   ثبػث ًبثیٌبیی، :(METHANOL) هتبًَل

  گیدی،  اؾتلطاؽ، ؾطزضز، ؾطگیدِ، هبزضظازی،

 .قَزًبضؾبیی تٌلؿی، ثیَْقی ٍ هطگ هی

 ّب،لثِ ثبػث آؾیت ثِ زّبى، :(MERCURY) خیَُ

هـع، آؾیت ثِ ؾیؿتن ػهجی ٍ ؿسز زضٍى  ّب،زًساى

 .قَزضیع ٍ ًَاقم هبزضظازی هی

تبض تطکیجی نوؾ هبًٌس،  :(TAR) تبض ٍ یب قططاى

 سّب هبزُ قیویبیی ـبک اؾت ٍ اظ نـای ٍ چؿجٌَُـقْ

کِ ک تطکیت آضٍهبتیک اؾت ی :(benzene) ثٌعى

 آیس ٍ ثِ سؾت هیـگ ٍ ًلت ذبم ثـبل ؾٌــاظ شؿ
ظا ثَزُ ٍ قَز. ؾططبىػٌَاى حالل ههطف هی

اكعایف ضطثبى قلت  تَاًس ثبػث ذَاة آلَزگی،هی

ؾطزضز، ؾطگیدِ، اكعایف ككبض ذَى،  گیدی،

 .قَزلطظُ، اؾتلطاؽ، ثیَْقی ٍ هطگ هی

ایي هبزُ زض ؾبذت  :(cadmium) کبزهیَم

طز زاقتِ ٍ ثبػث هكکالت هدبضی ّب کبضثثبتطی

آؾیت ثِ کجس، پَکی ٍ ًطهی   ّب،تٌلؿی ٍ کلیِ

 .ثبقس ًیع ظاؾططبى تَاًسهی قَز ٍاؾترَاى هی

ثبػث اكعایف اًطغی ٍ ثی  :(caffeine) بكئیيک

 .قَزقطاضی هی

گبظ ثی ثَ ٍ ثی ضًگی اؾت  :(co) هٌَ اکؿیس کطثي

ؾطگیدِ، ثبقس. ثبػث کِ ثؿیبض کكٌسُ ٍ ؾوی هی

 .قَزًبضؾبیی تٌلؿی ٍ هطگ هی ثیَْقی، ؾطزضز،

ضؾبًی ثِ ػضالت، هـع ٍ هٌَاکؿیسکطثي، اکؿیػى

گطزز قلت ٍ ًؿَج ثسى ضا کبّف زازُ ٍ ؾجت هی

 .تط کبض کٌٌسثسى ؾرت

 ًیکَتیي

ثبػث ایدبز هكکالت  :(chloroform) کلطكطم

کجسی ٍ کلیَی، ًَاقم هبزضظازی ٍ هكکالت 

 .قَزپَؾتی هی

زض ػولکطز طجیؼی ثطذی  :(copper) هؽ

 .کٌسّبی ثسى اذتالل ایدبز هیآًعین

 

 

 

 

 


