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 مقدمه
قلیان یکی از روش های مصرف تنباکو است که دود تنباکو قبل از ورود به ریه 

 . مصرف قلیان در سرتاسر جهان رو به افزایش(1)ها از یک مسیر آبی می گذرد 

میلیون تخمین زده می شود  111. مصرف روزانه قلیان در جهان حدودا (3, 2)است 

. طبق مطالعات (4)که به طور شوک آوری در جمعیت جوان در حال افزایش است 

اپیدمیولوژیک، علت افزایش این نوع مصرف، دلایل متعددی دارد که عبارتند از: 

معرفی تنباکوی معطر میوه ای قابل تحمل تر نسبت به انواع سنتی، تصور غلط در 

بدون  روشمورد سالم تر بودن قلیان نسبت به سیگار، پذیرش اجتماعی بهتر، ف

مشکل آن در قهوه خانه ها و حتی رستوران ها، قیمت مناسب، کمبود قوانین لازم 

جهت مقابله با مصرف آن، و بالاخره مهاجرت مردم خاورمیانه به نقاط دیگر جهان با 

 . (5, 2)توجه به اینکه در خاورمیانه مصرف قلیان بسیار شایع می باشد 

مطالعات نشان می دهند که مواد سمی و سرطان زا در دود قلیان وجود دارد 

برابر مصرف یک عدد سیگار  51. برای مثال، یک جلسه مصرف قلیان (7, 6)

. علیرغم تصور غلط مردم (8)کربوهیدرات های آروماتیک سرطانزا وارد بدن می کند 

در مورد سالم بودن قلیان، تحقیقات نشان می دهند که مصرف قلیان تاثیرات مخربی 

سی عروقی و تنف -بر ارگان های مختلف بدن دارد که مهم ترین آنها سیستم قلبی

بدن است. تحقیقات نشان داده اند که مصرف قلیان باعث بیماری کرونر قلبی و 

نسدادی و در نهایت توسعه سرطان ریه می شود. احتمال بیماری های تنفسی ا

 چکیده
شود که به طور شوک  یزده م نیتخم ونیلیم 111در جهان حدودا  انی:  مصرف روزانه قل سابقه و هدف:

 تیترب انیدر دانشجو انیقل وعیش یحاضر بررس قیاست. هدف از تحق شیجوان در حال افزا تیدر جمع یآور

 باشد. یسال گذشته م 5آن در  راتییتغ سهیو مقا لیواحد اردب یدانشگاه آزاد اسلام یبدن
 انیدانشجو نیدر ب 1393تا  1389 یسال ها نیاست که ماب یلیتحل-یفیمطالعه حاضر از نوع توص :روش کار

دانشگاه  یبدن تیترب انیدانشجو یتمام قی. جامعه تحقرفتیانجام پذ لیواحد اردب یدانشگاه آزاد اسلام یبدن تیترب

در سال  انینفرکل دانشجو 321از  رنف 162) انیدانشجو %51 بایبود. تقر 1393و  1389 یدر سال ها یآزاد اسلام

شرکت کردند. پس  قیتحق نیدر ا ی( به طور تصادف1393در سال  انینفر کل دانشجو 467نفر از  235و  1389

 نیز اارائه شد تا اطلاعات لازم ا انیپرسشنامه محقق ساخته به دانشجو ق،یروند تحق یو شفاه یکتب حیاز توض

 اخذ شود. قیطر

(. علت اصلی مصرف P <15/1)سال اخیر افزایش معنی داری نشان داد  5شیوع مصرف قلیان در یافته ها: 

محل مصرف قلیان در دانشجویان پسر غالبا قهوه  قلیان در هر دو جنس پرکردن اوقات فراغت و سرگرمی بود.

سال اخیر تغییر چندانی نیافته بود. مصرف غیرفعال قلیان در  5منزل شخصی بود که در خانه ها و در دختران در 

 (.P <15/1)جنس افزایش نشان می داد  سال اخیر به طور معنی داری در دو 5

متاسفانه علیرغم تبلیغات در رسانه ها و دانشگاه ها درخصوص مضرات قلیان، میزان شیوع قلیان  گیری:نتیجه 

سال گذشته به طور معنی داری افزایش یافته  5تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل در  در دانشجویان

است که نیازمند تحلیل و بررسی مناسب است. به نظر می رسد افزایش تعداد قهوه خانه هایی که قلیان عرضه 

 اخیر باشد.سال  5می کنند و میزان افزایش قلیان در منازل از علل اصلی شیوع قلیان در  

 

گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی،  -1
 اردبیل، ایران.

 گروه تربیت بدنی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران. -2

 

 

 یروح نیبابک نخست نویسنده مسئول:* 

گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد آدرس: 

 اسلامی، اردبیل، ایران.

 + 98 9141521112 تلفن:

 b.nakhostinroohi@iauardabil.ac.ir:  :کیپست الکترونی

 

 
 

 

 ،ینبد تیترب انیدانشجوکلیدی:  یهاواژه

 رفعالیمصرف غ ان،یمصرف قل
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تاثیرات مخرب دود قلیان در مادران مصرف کننده و بیماری های دهان و دندان در 

های . درضمن، احتمال توسعه بیماری (4)افراد معتاد به مصرف قلیان وجود دارد 

 .(9)عفونی از طریق مصرف قلیان بسیار زیاد است 

 ورزشکاران به مصرف قلیان در حال افزایش است در سال های اخیر تمایل

. اگرچه مصرف سیگار در بین ورزشکاران شیوع چندانی ندارد ولیکن به نظر می (11)

. در تحقیقی که در سال (11)رسد مصرف قلیان در این جامعه شیوع بیشتری دارد 

ی آمریکا انجام پذیرفت، مشخص در  بر روی قهرمانان ورزشی دانشگاه ها 2111

گردید که تمایل دانشجویان ورزشکار برای مصرف قلیان نسبت به غیرورزشکاران 

. تحقیقات این گروه از دانشمندان نشان داد که اگرچه فعالیت بدنی (11)بیشتر است 

و ورزش در مقابل مصرف سیگار  حالت محافظتی دارد ولی تمایل به مصرف تنباکو 

گزارش شده است که در   . (11)در ورزشکاران به صورت قلیان بیشتر است

ورزشکاران علاوه بر تاثیر منفی دود سیگار بر شاخص های سلامتی، عملکرد ورزشی 

. گزارش ها حاکی (12)آنان به ویژه شاخص های مرتبط با استقامت آسیب می بیند 

های هوازی و بی هوازی در ورزشکاران در سنین  از تاثیر مصرف سیگار بر شاخص

. با توجه به شیوع روز افزون مصرف قلیان در بین دانشجویان (15-13)مختلف است 

و ورزشکاران، هدف از مطالعه حاضر بررسی تغییرات شیوع قلیان در دانشجویان 

 بود.  1394تا سال  1389ز سال تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل ا

 
 مواد و روش ها

 
 1393تا  1389تحلیلی است که مابین سال های -مطالعه حاضر از نوع توصیفی

در بین دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل انجام پذیرفت. 

و  1389جامعه تحقیق دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی در سال های 

ی تواند اطلاعات مطلوبی را در سال فاصله م 5بود. فرض ما بر این بود که  1393

 %51مورد تغییرات شیوع قلیان در بین دانشجویان تربیت بدنی به ما بدهد. تقریبا 

 467نفر از  235و  1389نفرکل دانشجویان در سال  321نفر از  162دانشجویان )

( به طور تصادفی در این تحقیق شرکت کردند. 1393نفر کل دانشجویان در سال 

کتبی و شفاهی روند تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته به دانشجویان پس از توضیح 

داده شد تا اطلاعات لازم از این طریق اخذ شود. برای نمونه گیری از روش تصادفی 

خوشه ای استفاده شد که هر کلاس به عنوان یک خوشه مورد استفاده قرار گرفت. 

شگاه و ریاست دانشکده قبل از اجرای تحقیق مجوز لازم از معاونت آموزشی کل دان

 1393و  1389اخذ شد. تحقیق حاضر در مابین ماه های فروردین تا خرداد سال های 

به برخی سوالات پاسخ ندادند که  %1صورت گرفت و از بین پاسخ دهندگان کمتر از 

این تعداد از پروسه تحقیق حذف گردیدند. سوالاتی که در پرسشنامه طرح گردید بر 

یا عدم مصرف قلیان متمرکز گردیده و سوالات مهم دیگری از سن، جنس و مصرف 

قبیل نوع قلیان مصرفی، میزان مصرف، محل مصرف، مصرف غیرفعال و انگیزه 

مصرف قلیان نیز مطرح گردید. مطابق با ادبیات موجود، دانشجویانی که حداقل هفته 

 . (16)ند رفی شدای یکبار قلیان مصرف می کردند به عنوان افراد معتاد به قلیان مع

 روش آماری

 آماری های روش از استفاده با نتایج، بیان و آمده دست به اطلاعات توصیف

 SPSSو با استفاده از نرم افزار درصد صورت به نتایج و گرفت صورت توصیفی

سال از روش  5برای بررسی تفاوت های موجود در طول  .است شده بیان 21ورژن 

 در نظر گرفته شد.  15/1 استفاده شد. سطح معنی داری  Kغیرپارامتریک مجذور 

 هایافته
 

جدول شماره یک درصد دانشجویان شرکت کننده در تحقیق حاضر را به تفکیک 

نشان می دهد. در جدول شماره دو اطلاعات  1393و  1389جنس در سال های 

را به تفکیک جنس آمده  1393و  1389مربوط به نوع قلیان مصرفی در سال های 

 س در سالاست. جدول شماره سه نشان دهنده محل مصرف قلیان به تفکیک جن

می باشد و بالاخره جدول شماره چهار بیانگر انگیزه مصرف  1393و  1389های 

به تفکیک جنس می باشد. همچنین، شکل  1393و  1389قلیان در سال های 

را در هر دو جنس مقایسه  1393و  1389شماره یک میزان شیوع قلیان در سال های 

جویان دختر و در هر دو جنس در می کند. مطابق شکل، میزان شیوع قلیان در دانش

(. در P < 15/1افزایش معنی داری را نشان می دهد ) 1389نسبت به  1393سال 

به تفکیک  1393و  1389شکل شماره دو درصد داشتن قلیان در منزل در سال های 

 >15/1جنس آمده است که تفاوت معنی داری را در طول زمان نشان نمی دهد )

Pد قرار گرفتن در معرض قلیان )مصرف غیرفعال( در سال (. شکل شماره سه، درص

به تفکیک جنس را نشان می دهد. مطابق این شکل میزان  1393و  1389های 

قرار گرفتن در معرض قلیان در دانشجویان پسر و هر دو جنس به طور معنی داری 

 (.  P <15/1افزایش یافته است ) 1389نسبت به سال 

 

 

 

 

 جنس
 سال

 مجموع
1923 1939 

 پسر
119 158 267 

3/67%  2/67%  3/67%  

 دختر
53 77 131 

7/32%  8/32%  7/32%  

 397 235 162 مجموع

 

 
نوع  جنس

 قلیان
 مجموع 1939 1923

 پسر

%2/22 سنتی  7/7%  9/12%  

%6/55 میوه ای  1/63%  4/61%  

%2/22 هردو  2/29%  7/26%  

 دختر

%1/1 سنتی  4/7%  1/6%  

%3/83 میوه ای  4/71%  7/72%  

%7/16 هردو  2/22%  2/21%  

 هردو جنس

%1/19 سنتی  6/7%  2/11%  

%5/59 میوه ای  2/65%  4/63%  

%4/21 هردو  2/27%  4/25%  

 

ان شرکت کننده در تحقیق حاضر را به درصد دانشجوی  -1جدول

1939و  1923تفکیک جنس در سال های   

 

به تفکیک جنس 1939و  1923نوع قلیان مصرفی در سال های  -2جدول  
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 جنس
محل مصرف 

 قلیان
 مجموع 1939 1923

 پسر
 

%4/69 قهوه خانه  6/64%  3/66%  

%9/13 منزل شخصی  8/13%  9/13%  

%6/5 منزل دوستان  8/13%  9/11%  

%1/11 مکان های دیگر  7/7%  9/8%  

 دختر
 

%1/1 قهوه خانه  1/37%  3/31%  

%1/51 منزل شخصی  6/29%  3/33%  

%7/16 منزل دوستان  8/14%  2/15%  

%3/33 مکان های دیگر  5/18%  2/21%  

هردو 
 جنس

 

%5/59 قهوه خانه  5/56%  5/57%  

%1/19 منزل شخصی  5/18%  7/18%  

%1/7 منزل دوستان  1/14%  9/11%  

%3/14 مکان های دیگر  9/11%  9/11%  

 

 

 

 

* 
انگیزه مصرف 

 قلیان
 مجموع 1939 1923

 پسر
 

%6/5 کسب آرامش  8/13%  9/11%  

%2/47 سرگرمی  4/55%  5/52%  

%6/31 ملاقات دوستان  5/21%  8/24%  

%7/16 دلایل دیگر  2/9%  9/11%  

 دختر
 

%7/16 کسب آرامش  4/7%  1/9%  

%7/66 سرگرمی  8/77%  8/75%  

%7/16 ملاقات دوستان  8/14%  2/15%  

%1/1 دلایل دیگر  1/1%  1/1%  

هردو 
 جنس

 

%1/7 کسب آرامش  1/12%  4/11%  

%1/51 سرگرمی  1/62%  2/58%  

%6/28 ملاقات دوستان  6/19%  4/22%  

%3/14 دلایل دیگر  5/6%  1/9%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1939و  1923محل مصرف قلیان مصرفی در سال های  -9جدول

 به تفکیک جنس

 

به  1939و  1923انگیزه مصرف قلیان مصرفی در سال های  -4جدول

 تفکیک جنس
 

* *
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پسر دختر مجموع

شیوع مصرف قلیان در جنس های مختلف

1389

1393

به تفکیک  1939و  1923درصد شیوع قلیان در سال های  -1شکل

جنس. علامت * نشان دهنده افزایش معنی دار مصرف قلیان در سال 

می باشد. 1923نسبت به سال  1939  
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لفقلیان در منزل در جنس های مختداشتندرصد 

1389

1393

به  1939و  1923سال های درصد داشتن قلیان در منزل در  -2شکل

 تفکیک جنس

* *
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پسر دختر مجموع

لفدرصد قرار گرفتن در معرض قلیان در جنس های مخت

1389

1393

 1939و  1923درصد قرار گرفتن در معرض قلیان در سال های  -9شکل

به تفکیک جنس. علامت * نشان دهنده افزایش معنی دار قرار گرفتن در 

باشد.می  1923نسبت به سال  1939معرض قلیان در سال   
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 بحث و نتیجه گیری
متاسفانه تحقیقات در اقصی نقاط جهان حاکی از تمایل بیشتر دانشجویان ورزشکار 

 . (18, 17)و غیرورزشکار به مصرف قلیان و مقبولیت اجتماعی افزونتر آن است 

. هدف از تحقیق حاضر (19)در ایران نیز این پدیده روز به روز درحال گسترش است 

 بررسی شیوع قلیان در دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل 

نشان دهنده شیوع بالای  1-سال گذشته می باشد. شکل 5و مقایسه تغییرات آن در 

 یزان شیوع در هر دو جنسقلیان در هر دو جنس دختر و پسر می باشد که متاسفانه م

افزایش نشان می دهد که این افزایش  1389نسبت به  1393پسر و دختر در سال 

(. P <15/1در دانشجویان دختر با افزایش حدودا سه برابری، معنی دار می باشد )

 سال اخیر در مجموع  5همچنین، مطابق نتایج حاصله افزایش شیوع قلیان در 

علیرغم افزایش آگاهی دانشجویان درمورد مضرات قلیان دو جنس معنی دار است که 

سال اخیر نگران کننده به نظر می رسد. همچنین، با وجود کمبود فضاهای لازم  5در 

، افزایش تقریبا سه برابری (16)جهت مصرف قلیان در دختران نسبت به پسران 

شیوع مصرف قلیان در دانشجویان تربیت بدنی دختر زنگ خطری برای سلامتی 

 مادران آینده این مرز و بوم است که بایستی کاملا جدی گرفته شود. البته یکی 

 از دلایل مصرف بیشتر قلیان به ویژه در دختران می تواند افزایش خود قلیان 

 قابل ملاحظه است میزان قلیان  2-اشد. چنانکه در شکلدر منازل دانشجویان ب

 سال اخیر در منازل دانشجویان در هر دو جنس افزایش نشان می دهد  5در 

 که بسیار نگران کننده است. 

 نشان دهنده اشتیاق بیشتر دانشجویان هر دو جنس به استفاده  2-نتایج جدول 

سال اخیر تفاوت معنی  5قلیان میوه ای نسبت به قلیان های سنتی است که در طول 

 (. مطالعات اپیدمیولوژیک حاکی از آن است که P >15/1داری نکرده است)

استقبال جهانی از قلیان میوه ای به علت قابل تحمل تر بودن، بوی خوب، تصور 

غلط در ارتباط با سالم تر بودن این نوع مصرف دخانیات، قیمت کم و مقبولیت 

متاسفانه به نظر می رسد که دانشجویان  . (21, 2)عمومی در بین مردم،  بالاتر است 

 ز از این قاعده مستثنی نبوده و گرایش بالایی به مصرف این نوع تربیت بدنی نی

 قلیان نشان می دهند.

 سال اخیر را نشان  5محل مصرف قلیان را به تفکیک جنس در  3-جدول شماره

عمده ترین محل مصرف قلیان در پسران، قهوه خانه ها  3-می دهد. مطابق جدول

و در دختران منزل شخصی می باشد که علت این تفاوت فضای اجتماعی مناسب 

 برای مصرف قلیان در قهوه خانه در دانشجویان پسر می باشد حال آنکه دختران 

 4-. همچنین جدول(16)به همین دلیل مصرف قلیان در منزل را ترجیح می دهند 

علت مصرف قلیان در هر دو جنس را مورد ارزیابی قرار می دهد. مطابق نتایج حاصله 

 سال اخیر پر کردن اوقات فراغت  5قلیان در هر دو جنس در  علت اصلی مصرف

و سرگرمی بوده است که حاکی از کمبود مکان های مناسب و تفریحی برای 

 دانشجویان است. ملاقات دوستان علت دوم برای مصرف قلیان در هر دو 

جنس محسوب می شود که این مسئله نیز نشان دهنده فضاهای اجتماعی محدود 

 نان می باشد.برای جوا

 اما مسئله بسیار نگران کننده دیگر افزایش قرار گرفتن در معرض قلیان یا 

سال اخیر در دانشجویان رشته تربیت بدنی  5همان مصرف غیرفعال دخانیات در  

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل می باشد که این افزایش در پسران و در در 

(. افزایش تقریبا دو برابری قرار گرفتن P <15/1مجموع دو جنس معنی دار است )

در معرض قلیان در دانشجویان پسر می تواند به علت افزایش معنی دار تعداد قهوه 

خانه های ارائه کننده قلیان و افزایش میزان حضور قلیان در منازل باشد. قرارگرفتن 

رات خط در معرض دود قلیان که به آن مصرف غیرفعال یا پاسیو هم اطلاق می شود

 . مطالعات نشان می دهند که حدودا (21)عمده ای را برای سلامتی در بردارد 

 . باتوجه (22)دو میلیون مصرف کننده غیرفعال دود دخانیات در جهان وجود دارد 

به اینکه دود قلیان حاوی مقادیر زیادی منواکسید کربن، هیدروکربن های چندحلقه 

، مصرف (24, 23, 8)ای آروماتیک، آلدئیدهای فعال و ریزذرات مضر دیگر است 

 قلیان در فضاهای بسته می تواند باعث افزایش میزان آلودگی محیطی می شود 

. بنابراین، قرار گرفتن در معرض دود قلیان می تواند سلامتی افراد را به شدت (24, 7)

 . (25)به مخاطره بیندازد 

 ه علیرغم تبلیغات در رسانه ها و دانشگاه ها درخصوص مضرات قلیان، متاسفان

 میزان شیوع قلیان در دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل 

 سال گذشته افزایش یافته است که نیازمند تحلیل و بررسی مناسب علمی  5در 

 است. به نظر می رسد افزایش تعداد قهوه خانه هایی که قلیان عرضه می کنند 

 سال اخیر باشد. 5و میزان افزایش قلیان در منازل از علل اصلی شیوع قلیان در  

  

 تعارض منافع
 منافعی وجود ندارد. تعارضدر این مطالعه هیچ 
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Abstract 

Background and Objective: Hookah smoking is increasing worldwide. It 

is estimated the worldwide prevalence of daily hookah smoking is 100 

million with shocking rising popularity among the youth. The aim of this 

study was to assess hookah prevalence in physical education students of 

Islamic Azad University, Ardabil branch within five recent years. 

Methods: This is a descriptive-analytic study, in physical education 

students of Islamic Azad University. Data collection was done in April, May 

and June 2009 and 2014, by means of self-administered two-page 

questionnaire. Almost half of students randomly participated in this study 

(162 of all 321students at 2009 and 235 of 467 students at 2014). 

Results: Hookah prevalence significantly increased within five recent years 

(P<0.05). The main reason for hookah use was filling free time in both 

genders. Majority of male students used hookah at café whereas most female 

students used hookah at their own home. Passive use of hookah has been 

significantly increased among both genders (P<0.05). 

Conclusion: Unfortunately, in spite of propaganda about the side effects of 

hookah use, its use among physical education students has been increased 

since 2009, required scientific assessment. It seems enhancement of the 

number of café as well as rising hookah devices at homes is the main reason 

of significant increase of hookah use among students. 
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