
قبل از میالد  0333. تاریخچه نی نوشیدی به کندمیاستفاده  نوشیدنیهزاران سال است که از نی  هاانسان

. در قرن نوزدهم مردم از نوشیدندمیاز طال آبجو  شدهساخته هاییلولهاز  هاسومری، وقتی گرددبرمیمسیح 

ساخته شد و نی نوشیدنی  8111در سال . نی کاغذی کردندمینی نوشیدنی استفاده  عنوانبهگندم  یساقه

محبوب شدند. کمکم 8793پالستیکی بعد از سال   

میلیون تا  893در آمریکا چیزی بین  هرروزه. شودمیاز نی نوشیدنی استفاده  کنیدمیفکر  ازآنچهامروزه بیشتر 

نوشیدن مایعات کمک  و بهداشتی تر ترراحت. نی نوشیدنی به شودمیمیلیون نی نوشیدنی استفاده  073

البته استفاده از نی  غذا بخورند. ترراحتتا  کندمیجسمی کمک  لیتمعلوبه افراد با  همچنینو  کندمی

.شودمینوشیدنی همیشه هم خوب نیست و در طول زمان باعث اثرات مخربی روی سالمتی و محیط زیست   

 

 مزیت های نی نوشیدنی

از: اندعبارترا دارد که استفاده از نی نوشیدنی فواید خودش   

 

 راحتی:

. دهدمیصورت خم کرد که احتمال ریخته شدن را افزایش  طرفبههنگام نوشیدن مستقیم مایعات، باید لیوان را 

وقتی داخلشان یخ دارند.  مخصوصاًبدون این مشکل مایعات نوشیده شوند  کندمیاستفاده از نی نوشیدنی کمک 

مهم یا هنگام پوشیدن  قرارهایدر  دهندمیبیاید اما بسیاری از افراد ترجیح  این مسئله ممکن است ساده به نظر

یا در برخورد با کودکان این ریسک را نپذیرند. قیمتگران هایلباس  

 

 رعایت بهداشت:

استفاده از نی نوشیدنی بسیار بهداشتی تر از وقتی است که دهان مستقیم به  فلزی هایقوطیهنگام نوشیدن از 

 یپروسهزنده بماند که در طی  آلومینیومی هایقوطیروی در  توانندمیمضر  هایباکتری. کندمیبرخورد قوطی 

 هالیوانه ک ممکن است هارستوران. حتی اگر در اندرفتهروی آن  هامغازهدر  جاییجابهو  ونقلحملانبار کردن، 

شتی تری است.خوب شسته نشده باشند و استفاده از نی نوشیدنی انتخاب بهدا  

 



جسمی: هایمعلولیتکمک به   

نوشیدن از لیوان ممکن است برای افرادی که دچار اختالالت حرکتی، ضعف عضالنی یا دشواری در بلع هستند 

غذا بخورند. راحتیبهکه  کندمیکار سختی باشد و استفاده از نی نوشیدنی به این افراد کمک   

 

 جلوگیری از زرد شدن دندان:

در طول زمان شوند. استفاده از نی نوشیدنی  دندانباعث تغییر رنگ  توانندمیگازدار، چای و قهوه  هاینوشیدنی

را  نوشیدنی. البته برای جلوگیری از زردی دندان باید نی کندمیجلوگیری  هادندانبا  هانوشیدنیاز تماس این 

.قراردادی جلویی هادندانکمی جلوتر از ردیف   

 

ی:معایب نی نوشیدن  

 حاال که از فواید نی نوشیدنی صحبت کردیم، نوبت اشاره کردن به تعدادی از مشکالتش است.

 

 سندروم لب سیگاری:

 هالبزمان ممکن است باعث ایجاد چروک در  باگذشتدرد و  هالب کردنجمعاستفاده از نی نوشیدنی نیاز به 

به خاطر کشیدن  هالبکه  رودمیوقتی به کار . این اصطالح شودمیشود که به سندروم لب سیگاری شناخته 

.شوندمیمداوم سیگار جمع   

 

 نفخ:

وارد سیستم گوارش و باعث  درنهایتو این هوا  کندمینی در نوشیدنی مقداری هوا در آن گیر  دادن قرارهنگام 

که از نی استفاده نکنید. شودمیبه همین علت برای درمان نفخ توصیه  شودمیایجاد نفخ   

 

زیست محیطی  هایآسیبی نوشیدنی هستند. یکی از مشکالت نی نوشیدنی نی هاموارد باال ضررهای مستقیم 

اما همچنان  اندکردهشروع به تولید نی نوشیدنی کاغذی و فلزی  هاشرکتآن است و به همین دلیل بسیاری از 



نی پالستیکی بر سالمتی  غیرمستقیم ضررهایدر سراسر جهان استفاده از نی پالستیکی همچنان زیاد است. 

از: اندعبارت  

 

 افزایش آلودگی هوا:

ساخت این  یپروسهو  شوندمیبا انواعی از مواد شیمایی ساخته محصوالت پالستیکی، مثل نی پالستیکی، 

. تنفس این شوندمیخطرناک شناخته  هایآالیندهکه با اسم  کندمیمحصوالت مواد شیمیایی زیادی را وارد هوا 

. این مواد بدون رنگ و بدون بو شودمی هاانسانخطرناک باعث ایجاد مشکالت زیادی برای سالمتی  هایآالینده

.گیرندنمیمردم عادی قرار  موردتوجههستند برای همین زیاد   

 

بازیافت بودن: غیرقابل  

ی نوشیدنی به ها که قابل بازیافت است اما نی شودمی( ساخته No.5) 5نی پالستیکی از پالستیک شماره 

ن به آ هایسوراخاز  شوندمیبازیافت شوند و وقتی وارد ماشین غربالگری بازیافت  توانندمیخاطر سایز کوچک ن

 .شوندمی هاشغالآو وارد  افتندمیبیرون 

 

 آسیب زدن به زیست دریایی:

در . شوندمیزیست دریایی و باعث به خطر انداختن  شوندمی هااقیانوسوارد آب  این نی ها یهمه آخردر 

، هاپشتکال. حیواناتی مثل شودمینام دارند تبدیل  میکرو پالستیککه  ترکوچک هایتکهاقیانوس پالستیک به 

بعضی  درنهایت. بینندمیجدی  هایآسیب هاپالستیکمیکرو دریایی در صورت خوردن این  هایمرغو  هاماهی

. شوند هاانسانوارد سیستم  هاپالستیکمیرو شودمیکه باعث  شوندمیخورده  هاانساناز این حیوانات توسط 

ی که استفاده از نی نوشیدنی پالستیک اندتالشمحیط زیست در  این مسئله تا حدی پیش رفته است که فعاالن

 است. شدهثبتایالت کالیفرنیا  مثالًرا ممنوع کنند. این قانون در بعضی نقاط جهان 

 

اید از ب حتماًنوشیدنی کمک بزرگی برای سالمتی شما است،  اگر شما مشکالت خاصی دارید که استفاده از نی

 جایهباز استفاده از نی نوشیدنی خودداری کنند یا  غیرضروریاستفاده کنید اما بقیه مردم باید در مواقع  هاآن

 استفاده از نی پالستیکی از نی کاغذی یا نی نوشیدنی فلزی استفاده کنند.



 

 


