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  شـكـر

أتقدم بالشكر الجزیل للسیدة وزیر البیئة التي أولت موضوع 
  ....التدخین إهتمامها 

م هذه الدراسة وباألخـص السید كل شخص شجعني إلتما أشكر
  .األستاذ صباح میخا العمراندائرة بیئة الوسط  معاون مدیر عام

شخص ساعدني في نشر إستمارات اإلستبیان ومأل شكري الى كل    
اإلستمارة برغبة حقیقیة وأخص بالذكر كادر شعبة مراقبة نوعیة 

بغداد  فني آمال محمد حمودي في مدیریة بیئة.الهواء والضوضاء وم
رئیس مهندسین وأشكر كادر مركز التحالیل البیئیة وأخص بالذكر 

اللذین  رئیس كیمیاویین أقدم بدور أكرمو  زراعیین أقدم فالفي جوزیف
   .قاما بتحلیل العناصر الثقیلة في السكائر مختبریاً 

یقرأ هذه الدراسة ویأخذ نتائجها على محمل الجد  شكرًا لكل من 
حمایة ل ویشجع اآلخرین على ترك التدخیند ویترك التدخین ویساع

  .ویبذل كل الجهود لتعریف الناس بها هاإلنسان العراقي من مخاطر 
  
  
  

 المهندسة سوزان سامي البناء
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  :المقدمة 
ضــحیة  مالیــین ٤یــف مــن الــدخان تاركــا مــا الیقــل عــن التــدخین قاتــل خبیــث یختفــي وراء ســتار كث    

ضــحیة فــي عــام ) عشـرة مالیــین(فـي العــام الواحــد وممــا یـدعوا الــى الخــوف ان هــذه النسـبة قــد تصــل الــى 
 )6().١٩٩٧,   WHO(وخاصة في الدول النامیة  ٢٠٢٠

ــــا بعــــ         ــــى أورب ــــود الحمــــر فــــي أمریكــــا ال ــــدخین قــــد إنتقــــل مــــن الهن ــــة مــــن المعــــروف إن الت د حمل
كولومبوس في نهایة القرن الخامس عشر ومنها إنتقلت عادة التدخین الى غیرها من القـارات وأصـبحت 

  (21).الیوم من أكثر العادات إنتشارًا حتى في مجتمع المرأة
وفق اآللیة الدراسة هذه للوقوف على مدى إنتشار التدخین في المجتمع العراقي تم إعداد  

 :التالیة

  
ستمارات إستبیان على عموم المجتمع تتضمن نوعین من اإلستبیان األول للمدخنین نشر إ: أوالً  •

وفي نهایة الدراسة عرض لنموذجي إستمارات  والثاني لغیر المدخنین وتاركي التدخین
إستمارة على شرائح مختلفة من المجتمع ومن مختلف األعمار  ١٣٤٥وقد تم نشر  اإلستبیان

) التكنولوجیة وبغداد(تم توزیع اإلستبیان لطالب الجامعات وبمستویات علمیة مختلفة وقد 
وموظفین في وزارتي البیئة والصحة باإلضافة إلى توزیعه على الكثیر من ربات البیوت 
والعاطلین عن العمل والباعة المتجولین وأطفال الشوارع الذین یقومون بجمع النفایات وبیع 

 . البنزین

ن السجائر المتداولة بین موظفي دائرة بیئة بغداد والقیام بقیاس تم تجمیع تسعة أنواع م/ ثانیاً  •
في جمیع المعادن الثقیلة  وجود العدید من بینحیث تتراكیز المعادن الثقیلة المتواجدة فیها 

وبنسب متفاوتة جدًا تتجاوز في كثیر من األحیان ولبعض  أنواع السجائر التي تم فحصها
 .كادمیوم المحددات العالمیةالرصاص وال ثلالمعادن الخطیرة م
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وهي غاز أحادي أوكسید الكربون، ثنائي أوكسید  تم قیاس تراكیز الملوثات الغازیة /ثالثاً  •
في دائرة بیئة بغداد لمعرفة مدى تأثیر التدخین  داخل غرفة مغلقة الكبریت وأكاسید النیتروجین

 .على جودة ونوعیة الهواء الداخلي

ئر لعدة أنواع وحساب الوزن المعدل لها وذلك بإستخدام میزان تم وزن أعقاب السكا/ رابعاً  •
 .ألكتروني

تم وزن علب السكائر الفارغة لعدة أنواع وحساب الوزن المعدل لها وذلك بإستخدام / رابعاً   •
 .میزان ألكتروني
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  الفصل األول 
  : تبغ السیجارة ومكوناته ١- ١

اكوم من الفصیلة الباذنجانیة ویشمل جنس یعرف التبغ على إنه اوراق شجرة تدعى نیكوتین تاب
نیكوتیانا أكثر من ستین نوعًا من هذه الشجیرات والیستخدم منها في مجال التدخین والمضغ اال نوعان 
هما نیكوتین تاباكوم ونیكوتین روستیكي والنوع األخیر هو التبغ البري وقد استخدم أهل المكسیك التبغ 

  .ك انتشر استخدامه في األمریكیتین والجزر المحیطة بهاتدخینًا ومضغًا اوًال ثم بعد ذل

  :مادة معروفة حتى اآلن ومنها ٣٠٠یتركب التبغ من مواد عدیدة تزید عن 

یستخرج من نبتة , وهو مركب سام جدًا وخطر على جمیع المخلوقات: نیكوتین  •
Nicotianna Tobacum .تعماله ویصل تختلف كمیة النیكوتین وفقًا لنوع الدخان وطریقة اس

في حالة عدم % ١٠عند األشخاص الذین یستنشقونه والى % ٩٠امتصاصه حتى 
یمتص النیكوتین في السجائر العادیة من خالل الرئة بینما نیكوتین السیجار . اإلستنشاق

ولذلك یالحظ بان مدخني السجائر یستنشقون الدخان أكثر , والغلیون عن طریق الفم والبلعوم
ملغم من  ٢٠كل سیجارة تحتوي على , ر والغلیون لیحصلوا على النیكوتینمن مدخني السیجا

  .ملغم ٥٠والجرعة الممیتة للنیكوتین هي , اذا احتوت على غرام واحد من التبغ, النیكوتین

إذ یتولد عن . تعتبر هذه المادة أقل سمیة وكمیة من النیكوتین في التبغ :Pyridineالبریدین  •
  .غ ملغم واحد فقط من البریدینحرق غرام واحد من التب

یتولد عن حرق غرام واحد من  :Ammonia Derivitives)  األمونیاك(مركبات األمونیا  •
ومن أضراره الصحیة انه یؤدي الى التهاب الغشاء المخاطي , ملغم من األمونیاك ٥-٣التبغ 

اق عند للعین والفم والحنجرة والقصبة الهوائیة وهو السبب في حدوث السعال والبص
  (25).المدخنین
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ملغم مع كل كلغم من التبغ المحروق وقد  ٤٠یتولد حوالي  :Tar) الزفت(المواد القطرانیة •
ثبت علمیًا ان لهذه المادة مفعوًال كبیرًا في تكوین السرطان لما تحتویه من مادة البنزین ذات 

  (12).المفعول األكید في احداث السرطان

وهذا الغاز سام % ١٤-١لد في دخان التبغ بنسبة تتراوح بین یتو : COاول اوكسید الكربون  •
ویقوم بتقلیل قابلیة الدم على حمل األوكسجین ولهذا السبب فإن , إذ یتحد مع خضاب الدم

  (16).المدمنین على التدخین كثیرًا ما یعانون من صعوبة في التنفس

ول العـــــالم ومنهـــــا البحـــــوث العدیـــــدة التـــــي نشـــــرت فـــــي مختلـــــف د أشـــــارت: النظـــــائر المشـــــعة •
مــــــــادة التبــــــــغ علــــــــى نظــــــــائر مشــــــــعة طبیعیــــــــة ومــــــــن سالســــــــل طبیعیــــــــة  العــــــــراق الــــــــى إحتــــــــواء

ـــــــوم  –اكتینیـــــــوم ، یورانیـــــــوم  -ثوریـــــــوم، یورانیـــــــوم( مصـــــــدرها التربـــــــة والنظـــــــائر المشـــــــعة ) رادی
ان قــــدرة التــــأیین . التــــي ســــجلت جمیعهــــا باعثــــة لــــدقائق الفــــا وبیتــــا باإلضــــافة إلــــى اشــــعة كامــــا

وبیتـــــا خاصـــــة فـــــي مـــــا یتعلـــــق بـــــالتلوث اإلشـــــعاعي الـــــداخلي أكبـــــر مـــــن أشـــــعة  لكـــــل مـــــن الفـــــا
وباإلمكـــــــان تعریـــــــف التلـــــــوث اإلشـــــــعاعي الـــــــداخلي علـــــــى إنـــــــه التلـــــــوث النـــــــاجم عـــــــن . (كامـــــــا

وصـــــول النظـــــائر المشـــــعة الـــــى األحشـــــاء الداخلیـــــة للجســـــم  نتیجـــــة تنـــــاول طعـــــام أو ســـــوائل أو 
 ) شعةإستنشاق دخان السجائر الملوثة بتلك النظائر الم

الزرنیخ الذي یأتي من المبیدات , أجسام فینولیة, الكحول األثیلي, مثل غاز المیثان: مواد أخرى
  .رماد ورق السیجارة وغیرها, الكادمیوم, السیانید, الحشریة التي یرش بها التبغ

  
  :مخاطر التدخین ٢- ١

اص تكمـــــن خطـــــورة التـــــدخین فـــــي تأثیراتـــــه الجســـــیمة علـــــى صـــــحة الشـــــخص المـــــدخن واألشـــــخ
حیــــث تشــــیر , المتعرضــــون لــــدخان الســــیجارة باإلضــــافة الــــى تأثیراتــــه اإلقتصــــادیة واإلجتماعیــــة والبیئیــــة

اإلحصــائیات الرســمیة بــأن ســرطان القصـــبات والحنجــرة قــد إحتــل المركـــز الثــاني مــن ضــمن األمـــراض 
ر التـدخین كمـا یالحـظ إنتشـا ١٩٩٤-١٩٩٢السرطانیة العشرة األكثر إنتشارًا في العـراق خـالل األعـوام 
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فــي المجتمــع بشــكل عــام وبــین صــفوف الطلبــة الجــامعیین علــى وجــه الخصــوص حیــث أضــهرت دراســة 
بـــأن النســـبة المئویـــة للمـــدخنین بـــین الطلبـــة الجـــامعیین مـــن كـــال  ١٩٩٩للـــدكتور مثنـــى العمـــر فـــي عـــام 

ن % ٤٥,٣تقریبـا أمـا النسـبة المئویـة للمـدخنین مـن الطلبـة الـذكور فقـط فبلغـت % ٣٦الجنسین كانت  ٕ وا
ســنة ومــن هنــا تــأتي أهمیــة أخــذ موضــوع  ١٥ســنوات التــدخین كانــت موزعــة مــا بــین ســنة واحــدة ولغایــة 

التدخین على محمل الجد إلنقـاذ مجتمعاتنـا مـن هـذا الـداء الخطیـر الـذي بـدأ یفتـك بشـبابنا وهـم أكثـر مـا 
الــوعي بــین جمیــع شــرائح ولهــذا فــإن نشــر , یحتاجــه بلــدنا إلســتكمال عملیــة العبــور الــى المرحلــة القادمــة

المجتمع أمر ضروري جدًا لتعریف المواطنین بأهمیة اإلنتباه الـى واحـدة مـن أكثـر العـادات السـیئة التـي 
بـذرة  ي إالَّ هـمـا  وهـذه الدراسـةتسربت الى مجتمعنا ومحاولـة إطـالق حملـة ضـد التـدخین بجمیـع أشـكاله 

ولتوعیــة جمیــع شــرائح المجتمــع بســبل الوقایــة  لــن تكــون األخیــرة إن شــاء اهللا للوقــوف ضــد تیــار التــدخین
  )28.  (منه أو اإلقالع عنه

  
  :على الصحةالتدخین أضرار  ١- ٢- ١

أظهرت الدراسات وجود الكثیر من النظائر المشعة في جمیع أنواع السجائر والتي لوحظت من  •
ین نوع من التدخ. خالل جمیع القیاسات وهي مطلقة لدقائق الفا او بیتا  فضًال عن أشعة كاما

ن  ٕ الممارسات التي تساعد على بلع واستنشاق هذه النظائر المشعة من خالل الفم واالنف وا
یصل الى الرئتین فضًال عن بقیة االجزاء العلیا ) او المبلوع( النشاط اإلشعاعي المستنشق

 للجهاز التنفسي وكذلك الجهاز الهضمي ویزداد تراكم هذا النشاط بمرور الوقت مما یزید من
خطورة اإلصابة بسرطان الفم والجهاز التنفسي والرئة والبرهان على ذلك إن سرطان الرئة نادر 
جدًا بین غیر المدخنین حیث ان التدخین یحدث تغییرًا جینیًا في خالیا الرئة وهو آخر اكتشاف 
 اعلن عنه فریق من العلماء في جامعة بوسطن األمریكیة وهذا التغییر في خالیا الرئة یعرض

  .المدخنین إلحتماالت متزایدة لإلصابة بسرطان الرئة

  .إن التدخین هو من اهم األسباب التي تؤدي الى امراض الرئة المزمنة غیر السرطانیة •
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التدخین یسبب تقلصًا في شرایین القلب وهذا بدوره یسبب الذبحة القلبیة فالسجائر تؤثر على  •
كما انها , ضربة في الدقیقة الواحدة ٢٠ -١٠نمن عدد ضرباته بمعدل یتراوح بی القلب وتزید

تزید من الضغط الشریاني مما یضاعف عمل القلب ویسبب له االجهاد وهذا یكون عادة 
  .بصورة موازیة لعدد السجائر التي یستهلكها المدخن

فقد اثبتت الدراسات أن النساء الحوامل المدخنات معرضات بنسبة , التدخین مضر جدًا بالجنین •
ات أكثر من غیر المدخنات للوالدة قبل اآلوان أو والدة جنین ناقص النمو والوزن او مر  ١٠

نقباضات رحم األم المدخنة فضًال عن زیادة  ٕ حدوث اإلجهاضات نتیجة لكثرة تقلصات وا
  .احتمالیة والدة الجنین میتًا  او موته في األسابیع األولى بعد الوالدة

جانب مضاره الكثیرة فالنیكوتین یسرع بالصلع الذي یصیب التدخین یزید من تساقط الشعر الى  •
  .الكثیرین

  .مالتهاب اللثة واللسان والتهاب الغدد اللعابیة فضًال عن تقرحات وسرطان الف •

سنوات وهذا ما  ١٠یقلل التدخین من متوسط عمر المدخنین عن غیر المدخنین بحوالي  •
ومن المعروف ان التدخین یقضي على . یةاوضحته دراسة نشرت في الدوریة الطبیة البریطان

حیاة نصف المدخنین فیما یموت الربع نتیجة ألمراض مثل السرطان وامراض القلب والسكتة 
  .الدماغیة

تغییر نوعیة حلیب األم حیث اثبتت التحالیل الكیمیاویة ان حلیب المرضعات المدخنات یحتوي  •
ضیع وتوفر اإلستعداد لدى األطفال لإلصابة على كمیة من النیكوتین یكون سببًا في تسمیم الر 

  .بأمراض عدیدة نتیجة لضعف جهاز المناعة

نقص عنصر الزنك في جسم األم الحامل حیث توجد في السیجارة مادة الكادمیوم التي قد  •
تعوق تمثیل عنصر الزنك في جسم الحامل مما یؤدي الى إعاقة نمو الجنین داخل رحم امه 
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ك من العناصر الهامة جدًا لنمو الجنین وألغلب العملیات الحیویة داخل بالشكل الطبیعي والزن
  .الجسم

ان التدخین بین السیدات یساعد الى حد كبیر في ظهور الشعر في جسد المرأة وبخاصة في  •
منطقة الساقین نظرًا لزیادة الهرمونات الجنسیة الذكوریة جراء التدخین واوضحت الدراسات ان 

 أة صفات ذكوریة ویعمل على التقلیل من خصوبتها ویساعد على ظهورالتدخین یكسب المر 
التجاعید بسرعة في وجهها ودخولها مرحلة الشیخوخة المبكرة واضطراب الدورة و  الشعر

  .الشهریة

المادة الكیمیاویة الموجودة في التبغ تؤدي الى اإلصابة بأمراض السكري والزهایمر وتسریع  •
  .عملیات الشیخوخة في الجسم

مع تناول اقراص منع الحمل یؤدي التدخین الى ازدیاد معدل اإلصابة بالجلطات في األوعیة  •
  .الدمویة

یؤثر على لمعان وبریق األسنان ویؤدي الى ترسب النیكوتین بین األسنان وتأثیره على الحبال  •
 .الصوتیة وبالتالي فهو یؤثر على صوت المرأة ورقته فیزداد خشونة

لقیة لألطفال المولودین من حوامل مدخنات خاصة عیوب القلب الخلقیة مما زیادة العیوب الخ •
یؤدي الى زیادة الوفیات بین األطفال في سنوات عمرهم األولى وكذلك حیاة ملیئة باآلالم 

  .یعیشها من بقى منهم على قید الحیاة

: دخنینفضًال عن كل ما سبق فإن للتدخین آثار ضارة على غیر المدخنین المحیطین بالم •
حیث ان األب الذي یدخن في بیته وحین ینام اطفاله فإنه یسممهم تدریجیًا دون عمد او قصد 
ولكن بشكل حتمي حیث یتعرض الطفل في هذا المقام الى ما یسمى بالتدخین السلبي او 
الالارادي ویضطر الى إستنشاق دخان سیجارة والده بكل ما فیها من نیكوتین وأول أوكسید 

مواد مسرطنة وقد ثبت ان الدخان الجانبي المنبعث من نهایة السیجارة والموجه الى الكربون و 



12 
 

جلساء المدخنین اذا ما قورن بالدخان الذي یستنشقه المدخن فإنه یحتوي على خمسة اضعاف 
مادة (اول اوكسید الكربون وثالثة اضعاف القطران والنیكوتین واربعة اضعاف البنزوبایرین 

بعین ضعفًا من األمونیا فضًال عن  تراكیز مواد اخرى مؤذیة وبنسب اعلى وستة وار ) مسرطنة
وهذا كله قد یعرض األطفال لإلصابة , مثل النیتروسامینات وهي من المواد المسرطنة القویة

رتفاع في ضغط الدم كذلك فإن تعرض األم الحامل الى  ٕ بزیادة في سرعة دقات القلب وا
یزید من تقلصات وانقباضات الرحم مما یؤدي الى الضغط ) زوجة المدخن(التدخین الالإرادي 

  .على األوعیة الدمویة وبالتالي نقص كمیة الدم الواصلة الى المشیمة

یتأثر مرضى الحساسیة والربو بدخان التبغ بطریقتین أولهما ان الدخان له تأثیر مهیج للجهاز  •
وع خاص من مضادات األجسام التنفسي بصورة عامة والثانیه ان له تأثیر منبه إلفراز ن

, العطاس, السعال, كما ان التعرض لناتج حرق التبغ یتسبب بالتهاب الملتحمة)Ige(هو
 .والصداع

أما بالنسبة لمرضى القلب والرئة غیر المدخنین والمتعرضین لدخان السجائر فإن احتراق التبغ  •
ربوكسي هیموغلوبین الدم ینتج عنه غاز أول اوكسید الكربون الذي یتحد مع الدم مكونًا كا

)Carboxyhemoglobin ( ونتیجة لذلك فإن قلب ورئة المتعرض للدخان سوف یعمالن
بصعوبة فائقة للتخلص من هذا المركب وسیكون لذلك تأثیر كبیر على المریض بالذبحة 
الصدریة وسوف یساعد ذلك على زیادة في معدل التنفس وسرعة ضربات القلب لمقاومة ذلك 

 .مما یجهد المریض ویزید علته سوءاً التأثیر 

فضًال عن ما سبق فإن المتعرض لدخان السجائر تأثیر ضار على األشخاص الذین یلبسون  •
فراز للدموع ٕ    العدسات الالصقة فإنهم یصابون بحرقة شدیدة بالعین وا

   :أضرار إقتصادیة  ٢-٢-١
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دة وهـو خسـارة اقتصـادیة إن التبغ مصدر بالء لجمیع األمم المصدرة والمصنعة والمستور   
لجمیع الدول ولكن هذه الخسارة تكون أشد وأعتى في الدول الفقیرة التي تشكل مـا یسـمى بالعـالم 
الثالـث أو الــدول النامیــة التـي وســعت شــركات التبــغ مبیعاتهـا فیهــا بمــا یفـوق خســارتها فــي الــدول 

المبیعـات فـي جمیـع  حیـث بلغـت الزیـادة فـي% ٨-٥الصناعیة التي إنحسرت مشـتریاتها بمعـدل 
وفـــي الســـعودیة مـــثًال بلغـــت الزیـــادة فـــي اإلســـتیراد نســـبة % ١٠-٨دول العـــالم الثالـــث مایقـــارب 

امـــــا فـــــي مصـــــر فیمثـــــل , )١٩٨٤-١٩٧٢(ســـــنویًا خـــــالل األعـــــوام مـــــن % ٥٠٠خرافیـــــة وهـــــي 
مــن نفقــات األســرة الفقیــرة بینمــا یشــكل عشــرة أضــعاف % ١٠المصــروف علــى التــدخین حــوالي 

ومعهــا زیــادة مســتمرة فــي تكــالیف الرعایــة الصــحیة , ي تخصــص للتعلــیم فــي بــنغالدشالمبــالغ التــ
وفقـــدان اإلنتاجیـــة بســـبب المـــرض والحرائـــق الناتجـــة عـــن اإلهمـــال بســـبب التـــدخین فضـــًال عـــن 
تكــالیف إســتیراد الســجائر األجنبیــة فقــد قــدر البنــك الــدولي الخســائر الصــافیة مــن جــراء التــدخین 

 (19).الف دوالر أمریكي ٢٠٠بـ

ـــداننا أحـــوج مـــا تكـــون لهـــذه األمـــوال للنهـــوض  فهـــل نســـاعد هـــذه الشـــركات بأموالنـــا فـــي حـــین بل
  ؟؟؟  ....اإلقتصادي والصناعي والثقافي  وفوق هذا وذاك نخسر صحتنا

  
  :األضرار البـیئیة ٣-٢-١

أفــاد خبــراء بــأن المــدخنین یصــدر عــنهم هــواء ملــوث أكثــر عشــر مــرات مــن العــوادم الصــادرة 
ركبــات فقــد اكتشــف العلمــاء ان الــدخان الصــادر عــن التبــغ ینــتج كمیــات أكبــر مــن المــادة عــن الم

المسببة للتلوث واألكثر تهدیدًا لصحة اإلنسان من العـوادم الناتجـة عـن إحتـراق الـدیزل بـاألخص 
وفــي دراســة مماثلــة إكتشــف بــاحثون مــن جامعــة لونــد الســویدیة ان المــواد . فــي األمــاكن المغلقــة

مــرة مــن المــواد الملوثــة فــي هــواء حجــرة  ١٢٠هــواء حجــرة بهــا مــدخنون أكثــر بمعــدل  الملوثــة فــي
    (20).خالیة من التدخین

  
 

 :أضرار إجتماعیة ٤- ٢- ١
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مع  مقارنة% ٣٥أوضحت دراسات كثیرة إن البالغین المدخنین أكثر عرضة للطالق بنسبة    
 .غیر المدخنین ذلك ألن المدخن له صفات مزاجیة حادة
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  الثانيالفصل 
  نتائج اإلستبیان والمناقشة

  :عرض نتائج الدراسة ١- ٢
إستمارة مدخنین من المجموع الكلي لإلستمارات التي تم ملئها والمساویة  ٤٣٠ يءتم مل •

خالل فترة الدراسة أما اإلستمارات الخاصة بغیر المدخنین أو التاركین فقد ) إستمارة ١٣٤٥(
 :النتائج كاآلتي إستمارة وكانت ٩١٥كان عدد اإلستمارات 

 %.٦٨بینما نسبة غیر المدخنین فقد كانت % ٣٢نسبة المدخنین كانت مساویة إلى  •

 %.٧٧من المدخنین هم نساء بینما نسبة الرجال المدخنین كانت % ٢٣ •

  .رجال% ٧٨نساء و% ٢٢من المدخنین یدخنون شیشة مع السكائر منهم % ٢٧ •

دأوا یدخنون فیه كانت النسب عند سؤال المدخنین عن العمر الذي إبت ١- ١- ٢
  :كالتالي

ســـــــــــــــنة ) ٢٩ -١٨(مـــــــــــــــن المـــــــــــــــدخنین إبتـــــــــــــــدأ بالتـــــــــــــــدخین ضـــــــــــــــمن المـــــــــــــــدى العمـــــــــــــــري % ٤٢ ♣
  %.١٤أما اإلناث فكانت % ٨٦وكانت نسبة الذكور بینهم مساویة إلى 

  
فقط % ١منهم   ذكور و% ٩٩سنة وكان  ١٨من المدخنین إبتدأ بالتدخین دون سن الـ% ٣٩ ♣ 

  .نساء
  
مـــــــــــــنهم % ٧٦ســـــــــــــنة ) ٣٩ -٣٠(كـــــــــــــان ضـــــــــــــمن المـــــــــــــدى العمـــــــــــــري  ن المـــــــــــــدخنینمـــــــــــــ% ١٥ ♣ 

  .نساء% ٢٤ذكور و
منهم نساء بینما نسبة % ٨٠سنة ) ٤٩ -٤٠(منهم إبتدأ بالتدخین ضمن المدى العمري % ٣ ♣

  %٢٠الرجال كانت مساویة إلى 
م منه% ٦٧منهم ذكور و% ٣٣سنة، ٥٠من المدخنین فقط إبتدأ بالتدخین بعمر أكبر من % ٢ ♣ 

        .نساء
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  عند سؤال المدخنین عن السبب الذي دفعهم للتدخین ٢- ١- ٢
  :كانت األسباب كالتالي

 .منهم كان أحد دوافعهم للتدخین ألنه یریح األعصاب% ٩٧☻ •

 .منهم كان سبب تدخینهم ألن التدخین یدل على النضج واإلستقالل% ٨٦☻ •

 .منهم كان دافعه للتدخین ألنه یساعد على الدراسة% ٧٢☻ •

 .منهم أشار إلى إنه الیعلم سبب إقدامه على التدخین% ٦٣☻ •

 .منهم كان دافعه للتدخین ألنه یدل على الرقي والتحرر% ٢٠☻ •
 

من كل اإلجابات السابقة یتبین مدى خطورة وأهمیة وسائل اإلعالم المرئیة والمسموعة  ☼ •
ل منهم عن والمقروءة في رسم صورة في ذهن األشخاص وبالخصوص المراهقین واألطفا

وهم ضرورة التدخین ألنه یریح األعصاب ووسیلة للهروب من الواقع الذي یعیشون فیه 
دون البحث عن الطرق المالئمة لحل المشاكل والمصاعب التي یمر بها المراهق المقبل 
على مرحلة تغییر مهمة في حیاته تشكل شخصیته في المستقبل أو یعطي إنطباع لآلخرین 

 أو إن الفتاة علیها أن تثبت وجودها أو مساواتها بالرجل من خالل بأنه قد أصبح رجالً 
التدخین عدا هذا فإن الكثیر من وسائل اإلعالم تقدم الفتاة الراقیة وسیدة المجتمع هي 
المدخنة وخاصة إن شركات التبغ بادرت بالمقابل بصناعة أنواع من السكائر صغیرة الحجم 

كوسیلة إلقناع الفتیات بأن التدخین وسیلة ألظهار الرقي  وبألوان وروائح بناتیة أو أنثویة
 . وقوة الشخصیة

تم سؤال المدخنین عن البدیل الذي باإلمكان أن یستعیضوا عن  ٣- ١- ٢
  :التدخین به وكانت اإلجابات كالتالي

 .من المدخنین أعطوا للریاضة أهمیة كبیرة لإلستعاضة عن التدخین% ٨٢ ♪ •

ون عن التدخین في حالة عدم الرغبة به باللبان والعلك من المدخنین یستعیض% ٧٨ ♪ •
 .والتسالي أو الكرزات

 .من المدخنین إعتبروا العمل جزء مهم لإلقالع عن التدخین% ٦٥ ♪ •

 .من المدخنین قالوا بأنه الیوجد بالنسبة لهم بدیل عن التدخین% ١٨ ♪ •
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 .یل من كمیة السكائر المدخنةمن المدخنین أفادوا بأن المطالعة تعتبر مفیدة لهم للتقل% ١٢ ♪ •
 

 
من اإلجابات التي تم الحصول علیها باإلمكان أن نقییم مدى أهمیة الریاضة وزیادة  ☼ •

ثبات الشخصیة بطرق سلیمة وصحیة ٕ  .األندیة الریاضیة إلعطاء الشباب فرصة للترفیه وا

ب بعیدًا عن باإلضافة إلى ما سبق إن التقلیل من البطالة  له أهمیته البالغة لصرف الشبا •
  .التفكیر بالتدخین أصًال للتقلیل الشد والتوتر العصبي نتیجة مصاعب توفیر لقمة العیش

 
  
تم سؤال المدخنین عن المشاكل الصحیة التي یعانون منها وكانت  ٤- ١- ٢

  :اإلجابات كالتالي
 من المدخنین یعانون من توتر عصبي في حالة عدم التدخین % ٧٢ ♠ •

 عانون من إنعدام الشهیةمن المدخنین ی% ٣٩ ♠ •

 من المدخنین یعانون من حموضة قویة في المعدة% ٣٦ ♠ •

 من المدخنین یعانون من إرتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والشرایین % ٢٦ ♠ •

 من المدخنین یعانون من ضیق النفس% ٣٢ ♠ •

 من المدخنین یعانون من مشاكل في األسنان % ٣٢ ♠ •

 قوي خاصة عند اإلستیقاض صباحًا  من المدخنین یعانون من سعال% ١٤ ♠ •

 من المدخنین یعانون من أمراض سرطانیة % ١ ♠ •
 

من النتائج السابقة یتضح مدى خطورة مایتعرض له المدخنون من  أعراض ناتجة عن  ₪ •
التدخین والمشكلة الحقیقیة الوهم الذي یعیش فیه المدخنون وهم في حالة إهمال لخطورة 

تیجة اإلدمان الذي یمر فیه جسم الشخص المدخن  لتعوده التدخین على أجسادهم وذلك ن
على نسبة نیكوتین في دمه متى ما قلت یبدأ مستوى التوتر یرتفع لدیه وهذا ما تؤكده نتائج 

من المدخنین من أعراض اإلدمان على التدخین وهو % ٧٢هذه الدراسة حیث یعاني 
 .الطلب على منتجاتهامن إستمراریة ماتسعى له الشركات المصدرة للسكائر لتض
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  :تم سؤال المدخنین عن أعداد السكائر التي یدخنوها بشكل یومي ٥- ١- ٢
سكارة یومیًا أي إن  ٢٠كان معدل عدد السكائر المدخنة من قبلهم مساویة إلى  

  .ص یستهلك باكیت سكائر كامل یومیاكل شخ
  
إلجایات تم سؤال المدخنین عن األماكن التي یدخنون فیها وكانت ا ٦- ١- ٢ 

  :كالتالي
 من المدخنین یدخن في البیت % ٩٨ ۩ •

 من المدخنین یدخن في موقع العمل% ٦٠ ۩ •

 من المدخنین یدخن في األماكن العامة% ٥١ ۩ •

 من المدخنین یدخن في وسائط النقل % ٢٤ ۩ •
 

النتائج السابقة تظهر مدى سعة شرائح المجتمع التي التدخن لكنها  •
ة إلى ماینفثة الشخص المدخن من غازات تتعرض لدخان السكائر باإلضاف

وأبخرة عن فمه وأنفه مما یؤدي إلى تكوین مركبات أكثر تعقیدًا وخطورة 
على صحة اإلنسان غیر المدخن لكنه یجلس بالقرب من شخص مدخن 

 . او أكثر
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  :لمعرفة أعداد المدخنین السلبیین ٧- ١- ٢

المدخنین الساكنین معهم  تم سؤال المدخنین عن أعداد األشخاص غیر : أوالً 
  :وقد كانت النتائج كالتالي في نفس المنزل

  
مساوي إلى  الذین الیدخنون ویسكنون مع أشخاص مدخنین ألشخاصل مجموع الكليال وكان

شخص مدخن یدخن في منزله والمشكلة  ٤٣٠شخص غیر مدخن یتعرض لدخان سجائر ) ١٥٠٦(
منهم  ٥٢٧سنوات أي إن حوالي  ٦ال دون سن الـمن المدخنین السلبیین هم أطف% ٣٥الكبرى إن 

 سنوات ٦أطفال دون سن الـ

 
فیما إذا كانوا یدخنون في مواقع عملهم وكانت  تم سؤال المدخنین : ثانیاً 

  :النتائج كالتالي
فإن كل شخص في ) شخص ٢٥٨( من المدخنین یدخنون في مواقع عملهم أي حوالي% ٦٠    

حد شخصین أوثالثة لدخان سكائر األشخاص المدخنین في مواقع  موقع العمل منهم یعرض على أقل
  شخص ٥١٦عملهم بشكل سلبي مما یجعل أعداد المدخنین السلبیین في مواقع العمل مساوي إلى 

شخص  ٢٠٢٢=الكلي للمدخنین السلبیین  مجموعالمما سبق یتبین إن 
فل ط ٥٢٧شخص في منازلهم ومواقع عملهم فقط بینهم  ٤٣٠نتیجة تدخین 
  سنوات ٦دون سن الـ 

  
لمعرفة إذا ما یؤثر التدخین على میزانیة الشخص المدخن تم سؤال  ٨- ١- ٢

  :األشخاص المدخنین وكانت اإلجابات كالتالي
  .من المدخنین الیؤثر التدخین على میزانیتهم نهائیاً % ٤٨ ₪

 .من المدخنین یؤثر التدخین على میزانیتهم قلیالً % ٤٧ ₪
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 .فقط یؤثر التدخین على میزانیتهم بشكل كبیر من المدخنین% ٥ ₪

  
من النتائج السابقة نالحظ بأن المدخنین الیعرفون فعلیًا مدى تأثیر التدخین على میزانیتهم  ₪

نتیجة لكون المصرف یتم بشكل دفعات یومیة صغیرة مما یسهل على المدخن غض النظر عن 
  على التدخین سنقوم بحسابها وبشكل تقریبي مصاریف التدخین ولبیان المبالغ الفعلیة المصروفة 

 

لبیان صحة اإلجابات التي حصلنا علیها من قبل المدخنین  ١- ٨- ١- ٢
  :ةالتالیتم إجراء الحسابات  بخصوص تأثیر التدخین على میزانیتهم

 ٢٠بما إنه معدل عدد السكائر التي یتم تدخینها بشكل یومي كان مساوي إلى 
  .یستهلك باكیت سكائر كامل یومیاً  سكارة یومیًا أي إن كل شخص

من هذه النتیجة نعرف بأن معدل عدد السكائر التي یدخنها الشخص الواحد 
باكیت سكائر  ٣٦٥سكارة سنویًا أو  ٧٣٠٠)= ٣٦٥×  ٢٠(خالل السنًة یساوي 

مما یجعل معدل مصرف الشخص الواحد سنویًا على شراء السكائر سنویًا 
ي نتیجة تدخین باكیت سكائر واحد یومیًا دینار عراق ٣٦٥٠٠٠مساوي إلى 

كمعدل وعلى إعتبار معدل سعر باكیت السكائر في السوق المحلیة مساوي إلى 
  دینار عراقي  ١٠٠٠

  
المبالغ المصروفة من قبل المدخنین في مدینة بغداد فقط لبیان  ٢- ٨- ١- ٢

  :ةالتالیالتدخین تم إجراء الحسابات  على
 
ملیون  ٤,٥یر إن عدد نفوس مدینة بغداد یساوي إذا إعتبرنا على أقل تقد ۩

ملیون وأربعمائة (سنة فإن عدد المدخنین بینهم یساوي ١٢شخص بعمرفوق الـ
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المدخنین  نسبفي حال عممنا (شخص  ١٤٤٠٠٠٠) وأربعون ألف شخص
ن مصرفهم على التدخین یومیًا ) المستحصلة من هذه الدراسة على مدینة بغداد ٕ وا

دینار ) ١٠٠٠٠٠٠×١٤٤٠( ائة وأربعون ملیون دینار عراقيیساوي ملیار وأربعم
خمسمائة وخمسة وعشرون ملیار = سنویًا فالمصرف وبشكل یومي أما 

وهو مبلغ كبیر جدًا ) ١٠٠٠٠٠٠×٥٢٥٦٠٠( عراقي وستمائة ملیون دینار
 !!!! علینا أن نفكر جیدًا بكمیة الخدمات التي باإلمكان تقدیمها للبلد بهكذا مبلغ

كله ولم یتم حساب المبالغ المصروفة لمعالجة الحاالت المرضیة الناجمة هذا  ۩
  .عن اإلصابة باألمراض نتیجة التدخین والتدخین السلبي

 
لمعرفة كیفیة تأثیر المدخنون على زیادة النفایات في مدینة بغداد  ٩- ١- ٢

  :وبالتالي تأثیرها على البیئة
منهم بأنهم % ٦٣أعقاب السكائر وقد أفاد  تم سؤال المدخنین عن المكان الذي یرمون فیه •

یرمون أعقاب السكائر في أي مكان على األرض في حالة عدم توفر سلة مهمالت أو حاویة 
أي  ٤٣٠×% ٦٣×٢٠= للنفایات مما یجعل عدد أعقاب السكائر الیومیة المتخلفة عنهم 

شخص فقط  ٤٣٠عقب سكارة یرمى على الطرق والساحات نتیجة تدخین ) ٥٤١٨(مایعادل 
أما لوحسبنا لمدینة بغداد فإن عدد أعقاب السكائر الیومیة التي تتخلف عن المخدنین وبشكل 

اي ثمانیة وعشرون ملیون وثمانمائة ألف قطف سكارة یرمى بشكل  ٢٨٨٠٠٠٠٠= یومي 
 .یومي على شوارع وحدائق وساحات بغداد فقط 

= ي شوارع وطرق مدینة بغداد أما عدد علب السكائر الفارغة التي ترمى بشكل یومي ف •
 ملیون وأربعمائة وأربعة وسبعون ألف ومائتان علبة سكارة فارغة یومیًا  ١٤٤٠٠٠٠
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لمعرفة أوزان النفایات المتخلفة عن المدخنین یومیًا في مدینة  ١- ٩- ١- ٢

  :بغداد
ام مما غر  ٠,٢= بعد وزن الفلتر لعدة أنواع من السكائر تم إعتبارمعدل وزن قطف السكارة  •

یجعل وزن المخلفات الناتجة عن المدخنین في مدینة بغداد نتیجة رمي أعقاب سجائرهم على 
سنویًا من ) كغم ٢١٠٢٤٠٠(كغم یومیًا أي حوالي  ٥٧٦٠= الطرق والساحات العامة فقط 

 .أعقاب السكائر

رق في اما وزن النفایات الناتجة عن علب السكائر التي ترمى بشكل یومي على الشوارع والط •
غم أي  ٦,٥= كغم على إعتبار إن معدل وزن علبة السكائر الفارغة  ٩٣٦٠=  مدینة بغداد

 سنویًا من علب السكائر الفارغة یرمى على الطرق) كغم٣٤١٦٤٠٠(حوالي 

مما سبق یتبین إن مجموع أوزان النفایات التي یتم تجمیعها في مدینة بغدادسنویًا نتیجة لرمي  •
من النفایات ) طن٥٥١٩(كغم أي ما یقارب الـ ٥٥١٨٨٠٠= الفارغة أعقاب السكائر والعلب

  سنویاً 

  
  :لمعرفة المبالغ المصروفة من قبل أمانة بغداد لرفع النفایات ٢- ٩- ١- ٢

= طن فإن كمیة النفایات الشهریة الناتجة عن التدخین ٥٥١٩= بما إنه كمیة النفایات السنویة  •
 .طن  ٤٥٩,٩) =٥٥١٩/١٢(

 دینار عراقي ٥٠٠٠٠٠= طن بواسطة تریلة ضخمة  ٢٠بوزن  كلفة نقل نفایات •

 .دینار عراقي ٢٥٠٠٠٠= كلفة تعبئة النفایات في التریلة بواسطة شفل  •

طن من نفایات  ٤٥٩,٩من التكالیف المبینة نستطیع حساب التكلفة الشهریة لرفع  •
ًا دینار عراقي شهری) ١٧٢٤٦٨٧٤)= (٢٥٠٠٠٠+٥٠٠٠٠٠(× ٢٠÷٤٥٩,٩=السكائرشهریًا 

أما سنویًا فالمبلغ  یاً شهر أي ما یقارب الـسبعة عشر ملیون ومائتان وخمسون ألف دینارعراقي 
ین دینار یمائتان وسبعة مالما یقارب ال أي ٢٠٦٩٦٢٥٠٠)= ١٢×  ١٧٢٤٦٨٧٤(یساوي 
وأترك ، تصرف لرفع النفایات المتخلفة عن المدخنین من شوارع وساحات مدینة بغداد سنویاً 
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على هذا المبلغ الضخم الذي یكفي إلطعام مئات األطفال المشردین في الشوارع التعلیق لكم 
!!!!  

في حالة حدوث حرائق في البنایات هذا ولم یتم حساب المبالغ التي باإلمكان أن تصرف  •
 .والحدائق والغابات نتیجة لرمي أعقاب السكائر غیر المطفئة

سؤالهم عن ذلك وكانت  لمعرفة من أین تعلم المدخنون التدخین تم ١٠- ١- ٢
  :النتائج كالتالي

أما النساء % ٨٢منهم تعلم التدخین من األصدقاء وكانت نسبة الرجال منهم حوالي % ٧٥ ◄ •
 %١٨فكانت نسبتهم 

 منهم% ٩٨منهم تعلم التدخین من األب وعند الرجوع إلیهم كانت نسبة الرجال % ١١ ◄ •

منهم % ١٠٠ستمارات اإلستبیان تبین إن منهم تعلم التدخین من األم وعند الرجوع إل% ٩ ◄ •
 نساء

منهم فقط تعلم التدخین من الزوج أو الزوجة وعند الرجوع إلستمارات اإلستبیان حوالي % ٥◄ •
 منهم نساء % ١٠٠

مما سبق یتبین أهمیة المثل األعلى لدى المراهقین والشباب حیث إن الفتاة التي تكبر وهي ترى 
فتاة مدخنة مستقبًال بنسبة عالیة جدًا وكذلك نفس الشيء بالنسبة  والدتها تدخن إحتمالیة أن تكون

  .لألوالد
على األهل اإلنتباه إلى أوالدهم المراهقین خاصًة ومحاولة منعهم من اإلختالط باألصدقاء ♣

  المدخنین للتقلیل من إحتمالیة تدخینهم في المستقبل
ن بالتدخین فیما إذا كان هناك شيء یذكر الشخص المدخلمعرفة  ١١- ١- ٢

  :وكانت النتائج كالتالي إذا ما رآه
ة من أهم األمرور التي تذكرهم دمنهم إن الشاي والقهوة وغیرها  من المنبهات واح% ٨٤أفاد 

  .بالتدخین لذلك على األشخاص الذین یرغبون بترك التدخین التقلیل من تناول الشاي أو القهوة
ن إبتعاد المدخنین عن إحتساء الشاي لهذا فإنه من هذه النتیجة نستطیع أن نخمن إ

، وعلى المدخنین الراغبین والقهوة خاصًة صباحًا یمكن أن یساعدهم في حال رغبتهم بترك التدخین
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بترك التدخین تبلیغ عائالتهم وأصدقائهم بهذا األمر للتقلیل من حاالت الضعف التي تنتابهم أمام 
  .السكائر خاصًة إذا ما دخلوا في مرحلة اإلدمان

  
تم سؤال المدخنین عن األوقات التي یدخنون فیها أكثر من  ١٢- ١- ٢
  :ها واإلجابات كانت كالتالير غی

 منهم یدخن أكثر عند القلق والتوتر % ٩٨ •

 منهم یدخن أكثر عند اللهو% ٩١ •

 منهم یدخن أكثر مع األصدقاء% ٨٧ •

 منهم یدخن أكثر عند الدراسة% ٣٢ •

 منهم یدخن أكثر أثناء العمل% ١٩ •

على الشخص الراغب باإلقالع عن التدخین أن یبتعد عن األصدقاء المدخنین خاصًة  لهذا •
في الفترات األولى من إقالعه وكذلك یتجنب كل الحفالت والجلسات التي یتم تداول السكائر 
فیها بشكل مفرط وعلیه أن یحاول أخذ كمیة من المكسرات في جیبه أینما ذهب لیسهل علیه 

  إحتاجه إیجاد البدیل في حال
 

عند سؤال المدخنین إن كانوا یعلمون بأن التدخین سبب رئیس  ١٣- ١- ٢
ألمراض السرطان وأمراض أخرى خطیرة عند مباشرتهم بالتدخین كانت 

  :إجاباتهم
 منهم كان یعلم بذلك% ٧٧ •

منهم لم یكن یعلم بذلك عند مباشرته بالتدخین وعند الرجوع إلستمارات اإلستبیان تبین  % ٢٣ •
 سنة ٢٠منهم كانوا دون سن الـ %٨٨إن 

 
على أساس هذه النتیجة فإنه من الضروري أن یتم عمل مؤتمرات شبابیة للتكلم عن مخاطر  •

التدخین وكذلك عقد ندوات تلفزیونیة وطبع كتیبات ونبذ موجهة لألطفال والمراهقین تبین 
الصورة في تبعات التدخین وتعرض صور لحاالت مرضیة واقعیة ناتجة عن التدخین لطبع 
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أذهانهم ومنحهم حصانة أو لقاح یقلل من إحتمالیة أن یكونوا أشخاص مدخنین في 
  .المستقبل

  
في اإلستبیان الموزع على المدخنین تم سؤالهم إن كان بإمكانهم  ١٤- ١- ٢

  :الصوم بدون أن یدخنوا فكانت اإلجابات كاآلتي
  

 منهم یصوم وبدون مشاكل كبیرة% ٤٩ •

 الصوم خوفًا من اإلنتقادبالیستطیع الصوم بسبب التدخین لكنه یتضاهر منهم أفاد بأنه % ٣٥ •

 منهم یصوم على مضض وأول شيء یفطر به هو السكارة% ١٦ •

من المدخنین یعیشون في حالة ازدواج شخصیة مع % ٣٥من هذه النتیجة یتبین إن  •
تَقدوا  نْ ُ من قبل المجتمع مجتمعاتهم فهم الیریدون ترك التدخین وبنفس الوقت الیریدون أن ی

ناهیك عن المشاكل الروحیة أو النفسیة التي قد یعانون منها نتیجة تأنیب الضمیر لشعورهم 
 .بالتقصیر في الواجبات الدینیة

من المدخنین یعرضون نفسهم لمخاطر مضاعفة نتیجة التدخین بمعدة فارغة وجسم % ١٦ •
  .مرهق من الصوم طیلة النهار

  
ا إذا ارادوا اإلقالع عن التدخین فهل لدیهم سألنا المدخنین فیم ١٥- ١- ٢

  :اإلرادة الكافیة أم إنهم یحتاجون إلى مساعدة طبیة وكانت اإلجابات كالتالي
 .منهم لیس لدیه اإلرادة الكافیة ویحتاج إلى مساعدة طبیة% ٥٥ •

 منهم لدیه اإلرادة والیرید ترك عادة التدخین حالیًا إلى أن یقتنع بوجوب الترك% ٢٨ •

یصدق على اإلطالق بالمخاطر الصحیة ویعتبر إن السكائر هي مصدر لتخفیف ال% ١٧ •
 التوتر لدیه 

نستدل من هذه اإلجابات إنه من الضروري إنشاء مراكز أو وحدات تابعة لوزارة الصحة  •
لإلشراف على األشخاص ) نفسیة، قلبیة، باطنیة(یتواجد فیها أطباء بإختصاصات مختلفة 
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دخین والیعرفون كیف یباشروا في الموضوع وكیف یحموا أنفسهم من الذین یرغبون بترك الت
 العودة إلى التدخین في حال تركهم له

تم تجمیع تسعة أنواع من السجائر المتداولة بین موظفي دائرة  ١٦- ١- ٢
بیئة بغداد والقیام بقیاس تراكیز المعادن الثقیلة المتواجدة فیها والجدول 

  :وأنواع السجائر التي تم فحصها التالي یبین المعادن الثقیلة
  )١(جدول 

  نوع السجائر
 الرصاص
ppm 
  

 الزنك
ppm 
  

 الحدید
ppm 
  

 النحاس
ppm 
  

 الكروم
ppm 
  

 الكادمیوم
ppm 
  

 النیكل
ppm 
  

  
Gitan light 

  

  
1.8 
  

11.8  110.5  5.8  2.3  1 0.5 

Gulwaz  3.8  9.8  99.5  6  ND  ND 0.5 

Pin  4.5  16  130.3  5.5  1.8  0.75 1 

  
Aspen 

  
5  10.8  96.5  3.8  1.3  0.75 0.5 

  
Gold seal 

  
3.3  19.5  158.8  10  2.5  1.3 1.5 

Davedof  5  11.8  150  6.5  0.75 1.8 0.75 

  
Demorra 

  
2.8  13.5  117.5  7.3  ND 1 0.75 

  2  11  133  4.5  2.5 2 0.75 
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Miami 
 

graven 1.8  9.3  95.8  4  0.75 1.5 0.5 

  :صر الثقیلة في السكائرتحلیل نتائج تراكیز العنا ١- ١٦- ١- ٢
تظهر النتائج المبینة في الجدول التغیر الواضح بتراكیز العناصر الثقیلة من نوع سكائر ألخر  •

والسبب یعود لنوع الترب التي تم زرع نبتة التبغ فیها ونوعیة میاه السقي المستخدمة والطریقة 
 .التي تمت فیها معاملة أوراق التبغ وأسلوب خزنها وتصنیعها

ین النتائج أن السكائر نوع كلواز الخفیفة هي األقل من ناحیة تراكیز المعادن الثقیلة فیها تب •
 .بینما سجلت السكائر نوع الكولدسیل أعلى تراكیز لمحتوى العناصر الثقیلة فیها

التوجد محددات واضحة لمنظمة الصحة العالمیة بخصوص المعادن الثقیلة في السكائر عدا  •
عة حیث وحسب بعض المصادر التي تعطي حدود لتراكیز الرصاص بعض المعادن الشائ
بینما أظهرت نتائج الدراسة وجود خمسة أنواع من السجائر ) ppm 3(بحیث التتجاوز الـ

تجاوزت هذه الحدود وبشكل كبیر أحیانًا حیث إن محتوى سجارة واحدة من األسبین 
اص في كونه من العناصر وتكمن خطورة الرص) ppm 5(والدوفیدوف من الرصاص یساوي 

التي تؤثر بشكل سلبي على الجهاز العصبي المركزي لإلنسان باإلضافة إلى ذلك فإنه 
یؤدي الى تقلیل  حیثمراض الكلى ویؤثر خاصة في االطفال یعتبرأحد العوامل المسببة ال

 التخلف العقلي والتشنجات ونوبات التغیرات السلوكیةظهور حاالت و ) (IQحاصل الذكاء 
  .دیهمل

فإن زیادة نسبته في جسم اإلنسان عن حاجته تسبب حالة تسمم كما ) Cu(أما بالنسبة للنحاس •
إن زیادة هذه النسبة في المیاه السطحیة تؤثر على األسماك حیث یكون رواسب على أجسامها 
وخیاشیمها مما یسبب هالكها كذلك فإن حدود تراكیزه في میاه السقي للمزروعات یجب أن 

ألنواع مختلفة من النباتات أما في میاه الشرب فیجب أن الیتجاوز ) ppm 1 -0.1(وز الـالتتجا
 .وهو تركیز أدنى بكثیر من التراكیز المقاسة في سكارة واحدة) ppm 1.3(تركیزه الـ

في تكوین األحماض األمینیة وفي زیادة تراكیزه داخل  Znیدخل عنصر الزنك أو الخارصین  •
یعتبر عامل ملوث حیث إن تركیزه الطبیعي في میاه الشرب یجب أن  الجسم عن حاجة الجسم

 .وهو تركیز أدنى بكثیر من التراكیز المقاسة في سكارة واحدة) ppm 5(الیتجاوز الـ
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على إنه واحد من أكثر المعادن خطورة والمعروف إن المحتوى الطبیعي  Cd یعرف الكادمیوم •
من محتوى %) ١٠(إن  كما جزء بالملیون )0.24 -0.16(ارة من الكادمیوم بینكلكل س

 دمالكادمیوم في السكارة الواحدة یقوم الجسم بإمتصاصه لذا فإن محتوى الكادمیوم في 
وقد وضعت منظمة الصحة  الشخص غیر المدخن دمالشخص المدخن یكون أعلى منه في 

ات بحیث الیتجاوزها في میاه الشرب والسقي للمزروع للكادمیوم یجب أن العالمیة حدود
للحفاظ على الصحة العامة كونه من العناصر السامة والتي تتجمع ) ppm 0.1(الیتجاوز الـ 

وتتركز في التربة والنباتات واألنسجة الحیویة وجمیع هذه المحددات والتراكیز أدنى من التراكیز 
حیث  وهو ما قد یشكل خطورة واضحة على صحة الشخص المدخن المقاسة في سكارة واحدة

ن التعرض للكادمیوم ولفترات طویلة ممكن أن یسبب إصابات حادة وقویة في الكلیة ویؤدي أ
ة یإلى تراكمه في الطبقة الخارجیة للكلى مما یؤدي إلى عجزها وكذلك یؤدي إلى خلل في عمل

إستقالب الكالسیوم مما یسبب زیادة نسب الكالسیوم وبشكل واضح في األدرار مع زیادة في 
 .ن الحصى داخل الكلىإحتمالیة تكو 

من أكثر المعادن المنتشرة بالطبیعة تكمن أهمیته األنزیمات الداخلة في  Feیعتبر الحدید  •
العملیات الحیویة إال أن زیادة تراكیزه في الجسم تؤدي إلى تراكمه على الجدران الداخلیة 

الجسم ومنها الكبد  للرئتین واإلصابة بما یعرف بتخضب الرئتین بالحدید وقد ینتقل لباقي أجهزة
نسبة تراكیز الحدید الطبیعیة في میاه .ویتراكم داخل أنسجته ویعیق بذلك عمل بشكل سلیم

وهو تركیز أقل بكثیر من التراكیز التي تم الحصول  )ppm 5(الشرب یجب أن التتجاوز الـ 
  .علیها في سكارة واحدة

ً خطورتها وق Crیعتبر الكروم  • ◌ ابلیتها على إحداث السرطانات من المعادن المثبت علمیًا
وخاصًة سرطان الرئة باإلضافة إلى أنه مسبب لحدوث الكثیر من األورام في كافة أجزاء 
الجهاز التنفسي مع زیادة في مخاطر اإلصابة بسرطان األنف نتیجة إستنشاق مركباته سداسیة 

 .الجسم التكافؤ والتي تصنف كدرجة أولى في قابلیتها على إحداث السرطانات داخل

فإن كیمیائیة مركباته وقابلیته السمیة تعتمد على خواصه الفیزیاویة   Niأما عنصر النیكل •
وقابلیته الذوبانیة باإلضافة الى مصادره الجیولوجیة التي یأتي منها وقد أشارت العدید من 

ف الدراسات عالقت وجوده داخل الجسم نتیجة تنفس تراكیز عالیة منه بسرطانات الرئة واألن
وكذلك فإن التعرض لكمیات قلیلة منه وعلى فترات طولیة یؤدي بشكل شبه مؤكد نتنیجة 
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الكثیر من الدراسات إلى حصول السرطانات واورام الجهاز التنفسي كما إنه یؤدي إلى تثبیط 
ویؤدي إلى إحداث تغییر وتحطیم في المواد الوراثیة أو الجینیة داخل  DNAعملیة إصالح الـ 

  .الخالیا

  
  :وكالتالي تم قیاس تراكیز الملوثات الغازیة داخل غرفة مغلقة ١٧- ١- ٢
كانت تراكیز جمیع الغازات مساویة للصفر عدا غاز  في حالة عدم وجود أي شخص مدخن •

 0.13ppmثنائي أوكسید الكربون وكان تركیزه مساوي إلى 

إلى ) CO2(في حالة وجود شخص واحد مدخن إرتفع تركیز غاز ثنائي أوكسید الكربون  •
0.17 ppm أحادي أوكسید الكربون  خالل ثواني بینما إرتفع تركیز غاز)CO  ( إلى)ppm 

أما غاز  ppm 4 .0إلى فقد إرتفع تركیزه ) SO2(ثنائي أوكسید الكبریتأما بالنسبة لغاز   )9
بینما أصبح تركیز غاز ثنائي ) ppm 2(فقد إرتفع إلى ) NO(أحادي أوكسید النیتروجین

 ).ppm 0.6(مساوي إلى ) NO2(النیتروجین أوكسید

في حالة زیادة عدد األشخاص المدخنین في الغرافة إلى ثالثة أشخاص زادت التراكیز لتصبح  •
 :كالتالي

ستمر بالصعود السریع حتى وصل إلى  ppm 0.18مباشرة إلى ) CO2(إرتفع تركیز غاز  ۞     ٕ وا
0.27 ppm دقائق ١٠خالل أقل من  ٠,٣٧صل إلى ثم و  خالل فترة التزید عن الخمس دقائق. ۞ 

ستمر الصعود بشكل سریع ) ppm 20(إلى )  CO(أحادي أوكسید الكربون  إرتفع تركیز غاز ٕ وا
 129(وصوًال إلى رقم مخیف جدًا خالل فترة التزید عن الخمس دقائق حیث وصل التركیز إلى 

ppm( وهو تركیز عالي جدًا وخطر على صحة األشخاص المتعرضین له.  
واستمر بالزیادة وخالل فترة  ppm 6 .0إلى ) SO2(إرتفع تركیز غاز ثنائي أوكسید الكبریت ۞ 

أكثر (ونتیجة لهذه الزیادة الكبیرة بتراكیز هذا الملوث  ppm 1.3التتجاوز الخمس دقائق وصل إلى 
قیاس إبتدأ جرس اإلنذار الخاص بجهاز ال) من ثالثة أضعاف التركیز في حالة تدخین شخص واحد

منبهًا لحصول زیادة خطیرة بتراكیز هذا الغاز وبشكل یؤثر على صحة األشخاص الجالسین في 
وتظهر  ppm 0.13 ـ الغرفة حیث إنه المحدد الخاص بمنظمة الصحة العالمیة لهذا الغاز الیتجاوز ال

  .نتائج القیاسات زیادة توازي عشرة أضعاف المحدد
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ستمر بالصعود السریع  ppm 7 مباشرة إلى) NO(لنیتروجین إرتفع تركیز غاز أحادي أوكسید ا ۞ ٕ وا
 .خالل فترة التزید عن الخمس دقائق 8ppmحتى وصل إلى 

حیث إرتفع ) NO2(وفي نفس الفترة الحظنا زیادة بتراكیز غاز غاز ثنائي أوكسید النیتروجین ۞
 ) ppm 2(حتى وصل إلى ) ppm 1.8(الى ) ppm 0.6(تدریجیًا وبسرعة من الـ 

  
بعد خروج جمیع المدخنین من الغرفة نفسها إستمر الجهاز بالقیاس والحظنا أن نقصان تراكیز  ۞

الملوثات الغازیة لم تكن بسرعة حیث إنه حتى بعد ربع ساعة لم تنخفض تراكیز غاز ثنائي أوكسید 
) SO2(غاز و ) ppm 0.6(الى  NO2بینما وصل تركیز غاز  ppm 0.17الكربون ألقل من 

وجمیع التراكیز المقاسة لهذا الغاز تجاوزت الحدود الموضوعة من قبل ) ppm 0.2(إلى إنخفض 
 ) ppm 0.21(منظمة الصحة العالمیة والمبینة في الجدول التالي والمساویة إلى 

من كل ما سبق یظهر األثر الواضح والخطیر لدخان السكائر على البیئة الداخلیة للغرف  ۞
یز الملوثات الغازیة ناهیك عن الدقائق العالقة وخاصة ذات األحجام الصغیرة والمنازل وعلى زیادة تراك

مایكرومتر والتي من السهل أن تدخل للجهاز التنفسي لإلنسان وألعماق  ١٠جدًا والتي تقل عن 
مختلفة حسب صغرها مسببة مخاطر صحیة كبیرة منها زیادة الحساسیة والربو وتفاقم األمراض 

 .الصدریة

  :كاألتيالصحیة  نسبة للملوثات الغازیة فباإلمكان بیان تأثیراتهاأما بال ۞

ضیق التنفس، أمراض الشعب الهوائیة، خفض مناعة الجسم تقلیل كفاءة :  SOXأكاسید الكبریت 
 ).أمراض مزمنة(الرئة

االضرار بنمو بعض باإلضافة إلى  أمراض مزمنة بالرئتین یسبب حصول:  NOXأكاسید النتروجین 
  . تلنباتا



31 
 

  
  )WHO( یبین محددات منظمة الصحة العالمیة) ٢(جدول

  فترة التعرض/ الحدود المسموحة  الملوث  ت

ي أوكسید ائثن  ١
  )SO2(الكبریت

جزء بالملیون  ٠,١٣الیجب التعرض ألكثر من 
  ساعة ٢٤لمدة 

   جزء بالملیون ٠,٠٣الیجب التعرض ألكثر من 

  لمدة سنة

جزء بالملیون  ٠,٢١الیجب التعرض ألكثر من   )NOX( أكاسید النیتروجین  ٢
  ساعة ١لمدة 

   ٣م/میكروغرام١الیجب التعرض ألكثر من   )Pb(الرصاص   ٣

  لمدة سنة

أوكسید  احادي  ٤
  )CO(الكربون

  جزء بالملیون  ٢٥الیجب التعرض ألكثر من 

  لمدة  ساعة

   جزء بالملیون ١٠الیجب التعرض ألكثر من 

  ساعات ٨لمدة 
  
 
 

  لثالفصل الثا
  اإلستنتاجات والتوصیات
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  :اإلستنتاجات ١-٣
 %.٦٨بینما نسبة غیر المدخنین فقد كانت % ٣٢نسبة المدخنین كانت مساویة إلى  ♪ -١

 %.٧٧من المدخنین هم نساء بینما نسبة الرجال المدخنین كانت % ٢٣ ♪ -٢

  .رجال% ٧٨نساء و% ٢٢من المدخنین یدخنون شیشة مع السكائر منهم % ٢٧ ♪ -٣

 ) ٢٩ -١٨(مــــــــــــــــن المــــــــــــــــدخنین إبتــــــــــــــــدأ بالتــــــــــــــــدخین ضــــــــــــــــمن المــــــــــــــــدى العمــــــــــــــــري % ٤٢ ♪ -٤
ـــــــــــى  ـــــــــــنهم مســـــــــــاویة إل ـــــــــــذكور بی ـــــــــــت نســـــــــــبة ال أمـــــــــــا اإلنـــــــــــاث فكانـــــــــــت % ٨٦ســـــــــــنة وكان

١٤.%  
% ١منهم   ذكور و% ٩٩سنة وكان  ١٨من المدخنین إبتدأ بالتدخین دون سن الـ% ٣٩ ♪ -٥

 .فقط نساء
 .تدخین ألنه یریح األعصابكان أحد دوافعهم لل المدخنین من% ٩٧☻ -٦

 .كان سبب تدخینهم ألن التدخین یدل على النضج واإلستقالل المدخنین من% ٨٦☻ -٧

 .من المدخنین أعطوا للریاضة أهمیة كبیرة لإلستعاضة عن التدخین% ٨٢ ♪ -٨

 .من المدخنین إعتبروا العمل جزء مهم لإلقالع عن التدخین% ٦٥ ♪ -٩

 صبي في حالة عدم التدخین من المدخنین یعانون من توتر ع% ٧٢ ♠ -١٠

السجائر المستهلكة ولكل شخص مدخن كان حوالي  المدخنین من المعدل الیومي لكمیة -١١
 .سیكارة٢٠

 من المدخنین یدخن في البیت % ٩٨ ۩ -١٢

 من المدخنین یدخن في موقع العمل% ٦٠ ۩ -١٣

 من المدخنین یدخن في األماكن العامة% ٥١ ۩ -١٤

 ل من المدخنین یدخن في وسائط النق% ٢٤ ۩ -١٥
الیدرك الكثیر من المدخنین التأثیر اإلقتصادي الحقیقي على میزانیتهم وذلك ألن  ☻ -١٦

وغیر ملحوظ وتبین أن كل فرد  عملیة الدفع لمبالغ شراء السكائر تتم بشكل تدریجي
) أربعمائة ألف دینار( ٤٠٠٠٠٠الیدخن أكثر من باكیت سكائر یومیًا یصرف ما یقارب ال

 .أسعار متوسطة ولیس للنوعیات الغالیةسنویًا على شراء سكائر ب
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هو المبلغ  عراقي خمسمائة وخمسة وعشرون ملیار وستمائة ملیون دینار -١٧
السنوي المصروف من قبل األشخاص المدخنین على شراء السكائر في 

 .محافظة بغداد فقط

شخص في منازلهم  ٤٣٠شخص نتیجة تدخین  ٢٠٢٢=الكلي للمدخنین السلبیین  مجموعال -١٨
  .سنوات ٦طفل دون سن الـ  ٥٢٧عملهم فقط بینهم ومواقع 

مجموع أوزان النفایات التي یتم تجمیعها في مدینة بغدادسنویًا نتیجة لرمي أعقاب السكائر  -١٩
  من النفایات سنویاً  طن )٥٥١٩= (والعلب الفارغة

ما یقارب المائتان وسبعة مالیین دینار سنویًا تصرف لرفع النفایات المتخلفة عن أعقاب  -٢٠
 .لسكائر والعلب الفارغة من شوارع وساحات مدینة بغدادا

تعلم التدخین من األصدقاء وكانت نسبة الرجال منهم حوالي  المدخنین من% ٧٥ ◄ -٢١
 %١٨أما النساء فكانت نسبتهم % ٨٢

تعلم التدخین من األب وعند الرجوع إلیهم كانت نسبة الرجال  المدخنین من% ١١ ◄ -٢٢
 منهم% ٩٨

 خن أكثر عند القلق والتوتر ید المدخنین من% ٩٨ -٢٣

 یدخن أكثر مع األصدقاء المدخنین من% ٨٧ -٢٤

 .أن التدخین سبب رئیسي ألمراض السرطانكان یعلم ب المدخنین من% ٧٧ -٢٥

لم یكن یعلم بذلك عند مباشرته بالتدخین وعند الرجوع إلستمارات   المدخنین من  % ٢٣ -٢٦
 .سنة ٢٠منهم كانوا دون سن الـ% ٨٨اإلستبیان تبین إن 

الصوم خوفًا بأفاد بأنه الیستطیع الصوم بسبب التدخین لكنه یتضاهر  المدخنین من% ٣٥ -٢٧
 .من اإلنتقاد

 .یصوم على مضض وأول شيء یفطر به هو السكارةالمدخنین  من% ١٦ -٢٨

 .لیس لدیه اإلرادة الكافیة ویحتاج إلى مساعدة طبیةالمدخنین  من% ٥٥ -٢٩

 تبینبینما لمحتوى العناصر الثقیلة فیها سجلت السكائر نوع الكولدسیل أعلى تراكیز  -٣٠
 .النتائج أن السكائر نوع كلواز الخفیفة هي األقل من ناحیة تراكیز المعادن الثقیلة
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فیها تراكیز المعادن الثقیلة ذات الخطورة على  وجود خمسة أنواع من السجائر تجاوزت -٣١
كبیر أحیانًا حیث إن  وبشكل الموضوعة عالمیًا للحفاظ على الصحة  حدودال حیاة اإلنسان

 .)ppm 5(من الرصاص یساوي  والدوفیدوفأارة األسبین كمحتوى س

في الغرف الداخلیة نتیجة وجود شخص حدوث إرتفاع واضح لتراكیز الملوثات الغازیة  -٣٢
 .المدخنین عن الواحد مدخن داخلها وهناك زیادة أكبر في حال زیادة عدد

ا إستمر الجهاز بالقیاس والحظنا أن نقصان بعد خروج جمیع المدخنین من الغرفة نفسه -٣٣
  .تراكیز الملوثات الغازیة لم تكن بسرعة حتى بعد ربع ساعة
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  :اتوصیتال ٢-٣
ستیعابهم دور  ۩ ٕ شراك أكبر عدد من الشباب في المجاالت الریاضیة وا ٕ لتوفیر األندیة الریاضیة وا

  .أو  اإلحساس بالقیمة كبیر إلبعادهم عن التفكیر بالتدخین كجزء من إبراز الرجولة
  
لتوفیر فرص العمل األهمیة البالغة للتقلیل من التوتر الحاصل عند الشباب والذي باإلمكان أن  ۩

  .یكون دافع خفي عند الشاب للتدخین كنوع من الهروب من الواقع والمستقبل المجهول أمامه
  
یة لتنمیة المجتمع لضرورة التعاون مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولیة واإلنسان ۩

وباقي  والمرشدین الدینیین في الجوامع والكنائس األساتذة والمعلمین في الجامعات والمدارس تثقیف
ا قدوة حسنة ألطفالهم خاصة في مجال حمایة صحتهم و األهل ألن یكونوكذلك دور العبادة 

  .واإلهتمام بغذائهم
  
اإلمكان تلوینها من قبل األطفال الصغار جدًا طباعة القصص والكتیبات الحاویة على صور ب ۩

والتي باإلمكان أن یستثمرها األهل كوسیلة لزرع أهمیة عدم اإلقتراب من التدخین ومخاطره 
  .الصحیة

  
وخاصة في وسائل منع كافة الدعایات الخاصة بأنواع السجائر كافة وعدم السماح للترویج لها  ۩

حیث إن الكثیر من الدعایات تبین المدخنین بهیئة أبطال عن  والمقروءة اإلعالم المرئیة والمسموعة
  .طریق ممثلین مشهورین ومحببین لدى عامة الشعب وباألخص الشباب والمراهقین

  
یجــــب أن تتحــــد جمیــــع األصــــوات واألقــــالم معــــًا لصــــد تیــــار التبــــغ بمســــاعدة الجمیــــع كــــل مــــن  ۩

 :موقعه وذلك 

  .عاتعدم التدخین أثناء العمل المهني واإلجتما -١

  .عدم تقدیم السجائر في البیت للزوار -٢
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عـــــدم التـــــدخین داخـــــل المنـــــزل وفـــــي الغـــــرف المغلقـــــة خاصـــــًة بوجـــــود األطفـــــال والنســـــاء  -٣
 .الحوامل أو مرضى الجهاز التنفسي

  .یمنع التدخین منعًا باتًا في جمیع المدارس والجامعات وفي جمیع مراحلها -٤

ـــي الم  -٥ ـــدخین ف ـــة عـــن مضـــار الت ـــة للمـــدارس فضـــًال عـــن إدخـــال مـــواد تثقیفی ـــاهج التعلیمی ن
  .حمالت توعیة  لحث الطالب على اإلبتعاد عن التدخین والمدخنین لإلقالع عنه

  .یمنع منعًا باتًا التدخین أثناء الدرس وفي قاعات الدراسة وفي المكتبات العامة  -٦

 وكافـــــة علـــــى أجهـــــزة اإلعـــــالم منـــــع الدعایـــــة للتـــــدخین وعلـــــى إدارة اإلذاعـــــة والتلفزیـــــون  -٧
ـــــة عـــــن مضـــــار  وســـــائل اإلعـــــالم ـــــرامج تثقیفی ـــــه مـــــع إدخـــــال ب ـــــة مضـــــادة ل وضـــــع دعای

  .التدخین
 
حظـــر شـــامل علـــى جمیـــع اشـــكال التـــرویج للتبـــغ مـــع وضـــع أمـــا بالنســـبة للدولـــة فعلیهـــا فـــرض  ۩

ــــون  ــــوتین وأول أوكســــید الكرب ــــار والنیك ــــة معــــاییر وحــــدود قصــــوى لمســــتویات الق ــــادن الثقیل والمع
ـــــع عـــــدم اإلســـــتمرار فـــــي إســـــ ـــــن القـــــار أو م تخدام أو إســـــتیراد ســـــجائر بهـــــا نســـــبة مرتفعـــــة م

  .النیكوتین فضًال عن فرض ضرائب إضافیة على إستیراد السجائر عامة
 
, بالتــــدخین فــــي األمــــاكن المغلقــــة إال فــــي أمــــاكن معینــــة ومحــــدودة جــــداً  نهائیــــاً عــــدم الســــماح  ۩

ـــــام أو ال ـــــل الع ـــــي حـــــافالت النق ـــــة ف ـــــض المقاعـــــد الخلفی ـــــد بع ـــــا فمـــــثًال تحدی ـــــاني منه طـــــابق الث
القطــــار للمــــدخنین حصــــرًا آخــــذین بنظــــر اإلعتبــــار فــــي  للمــــدخنین وكــــذلك تحدیــــد بعــــض عربــــات

  . مة فیهاسبل التهویة المستخد
 
طباعــــة العدیــــد مــــن البوســــترات والفولــــدرات الخاصــــة بالتوعیــــة بــــالطرق الصــــحیحة والمثلــــى  ۩

ـــذین یأ ـــك لتســـهیل الموضـــوع أمـــام المـــدخنین ال ـــدخین وذل ـــرك الت ـــى لت ـــادرین عل ســـوا مـــن كـــونهم ق
ــــاهو إالَّ وهــــم ــــدخین م ــــرك الت ــــى ت ــــدرتهم عل ــــاعهم إن عــــدم ق ــــة إقن ــــدخین ومحاول ــــرك الت ــــم  ت نه ٕ وا

  .قادرین على ترك التدخین في أي وقت
  



37 
 

نفسیة، (إنشاء مراكز أو وحدات تابعة لوزارة الصحة یتواجد فیها أطباء بإختصاصات مختلفة  ۩
اص الذین یرغبون بترك التدخین والیعرفون كیف یباشروا في لإلشراف على األشخ) قلبیة، باطنیة

  .الموضوع وكیف یحموا أنفسهم من العودة إلى التدخین في حال تركهم له
  
الدوائر والوزارات للتوعیة بمخاطر التدخین والطرق  لعقد المؤتمرات والندوات التثقیفیة داخ ۩

   .األفضل لتركه
 
ـــــــى مصـــــــنعي ۩ ـــــــدول عل ـــــــر مـــــــن ال ـــــــل مخـــــــاطر  فرضـــــــت الكثی الســـــــكائر وضـــــــع صـــــــور تمث

التــــــدخین علــــــى علــــــب الســــــكائر  مثــــــل الصــــــور المعروضــــــة تالیــــــًا بحیــــــث یــــــتم كتابــــــة تعلیــــــق 
  :علیها لتشجیع المدخن على ترك التدخین

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 هكذا هو حال المخ بعد اإلصابة بالسكتة الدماغیة بسبب التدخین
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  من سرطان الرئة ینجم عن التدخین% ٨٥إنتبه عزیزي المواطن إن  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  هل ترغب بأن تكون أسنانك ولثتك بهذا الشكل نتیجة لتدخینك السجائر
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  للمدخنین  إستبیان
  :إذا كنت من المدخنین أو لدیك مدخن من المقربین لك نشكر إجابتك على األسئلة التالیة

 :العمر -
 :العمل الذي تزاوله -
 ما هو المستوى الدراسي الذي وصلت الیه؟ -
 متى بدأت التدخین؟ -
      سیجار      شیشة      ماذا تدخن؟  سیجارة   -
 عدد السجائر التي تدخنها في الیوم؟ -
      من األصدقاء      من األم      كیف تعلمت التدخین ؟ من األب  -
 هل تعاني من أیة مشاكل صحیة؟ -
      نعم قلیًال        نعم كثیرًا        ال ك هل یؤثر التدخین على میزانیتك ؟  -
        نعم           كال  هل انت متزوج؟ -
 وعددهم إن وجد مع أعمارهم؟, هل لدیك أطفال -
      مكان العمل       البیت        وسائط النقل       هل تدخن في األماكن التالیة؟ األماكن العامة  -
 هل تعرضت الى إنتقادات بسبب التدخین ومن أیة جهة ؟  -

      آخرین           زمالء العمل            األصدقاء             األهل  
         ال أعلم          یریح األعصاب         لماذا تدخن؟ ألنه یدل على النضج واإلسقالل  -
 بإعتقادك ما هو البدیل عن التدخین إذا أقلعت عنه؟ -

       الریاضة      المطالعة  ڤتناول المنبهات من شاي وقهوة         
       أخرى          مزاولة العمل      ) التسالي, العلك أو اللبان( التسلیة         

         عند اللهو        مع األصدقاء          متى تدخن أكثر ؟  عند الدراسة    -     
         نعم         هل كنت تعلم إنه مسرطن ؟ كال   -     
           نعم         كالهل تعلم بأن التدخین یضایق اآلخرین ؟   -     
       نعم         هل تطفيء أعقاب السجائر قبل رمیها؟  كال  -     
  أین ترمي أعقاب السجائر وحاویة السجائر الفارغة ؟   -     

       أي مكان في الطریق        سلة المهمالت أو الطفایة         
 وفي أي عمر حصل ذلك؟, هل سبق وأن أقلعت عن التدخین مسبقاً   -     

 ــــــــــــــــ مالذي یمنعك ؟         نعم         هل تنوي ترك التدخین ؟  كال  -
 هل لدیك اإلرادة الكافیة لترك الندخین ؟ أم إنك تحتاج لمساعدة طبیة؟ -
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         نعم            كال    ن لحمایة اإلنسان والبیئة؟هل توافق على إطالق حملة شاملة ضد التدخی - 
 

  أو التاركین  لغیر المدخنین  إستبیان
  :نشكر إجابتك على األسئلة التالیةقد تركت التدخین سابقًا المدخنین أو  غیر إذا كنت من -
 :العمر - 

 :العمل الذي تزاوله - 

 ما هو المستوى الدراسي الذي وصلت الیه؟ - 

 هل أنت متزوج؟ - 

  وعددهم إن وجد مع أعمارهم؟, هل لدیك أطفال - 
 
 )بإمكانك إختیار أكثر من مربع(ماالذي یدفعك لعدم التدخین؟       - 

       یؤذي البیئة             یؤثر على الصحة             یؤثر على حالتك اإلقتصادیة    

          عادة سیئة              التدخین حرام دینیاً                  یضر بصحة اآلخرین     

  :إذا كانت هناك أسباب أخرى تذكر   
  
      نعم            هل تفكر بالعودة الى التدخین؟      كال - 

      نعم            إن تحسنت حالتك المادیة هل تعتقد إنك ستفكر بالتدخین؟     كال  - 

 وفي أي عمر حصل ذلك؟, هل سبق وأن دخنت سابقاً  - 
 
 دة التي استمریت على التدخین فیها؟ الم - 

 
 ماالذي دفعك لترك التدخین؟ , إن كنت قد دخنت سابقاً  - 

 
 هل عانیت من أیة مشاكل صحیة في الفترة التي كنت تدخن فیها؟ - 

 
  بإعتقادك ما هي أفضل السبل لتوعیة المواطنین لمخاطر التدخین؟ - 

 
       نعم           نسان والبیئة؟    كالهل توافق على إطالق حملة شاملة ضد التدخین لحمایة اإل  - 
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