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هرسـاله دخانیـات باعـث مـرگ  8میلیون نفر میشـود .وقتی در سـال
 2020شـواهدی مبنـی بـر ابتلای شـدیدتر افـراد سـیگاری بـه بیماری
کووید 19-در مقایسـه با غیر سیگار یها منتشـر شد ،میلیونها سیگاری

تمایـل بـه ترک سـیگار پیدا کردنـد .ترک دخانیـات ،به دلیل فشـارهای
اجتماعـی و اقتصـادی ناشـی از همهگیـری ،میتوانـد چالشبرانگیـز

باشـد امـا دالیـل زیادی بـرای ترک آن وجـود دارد.

مزایــای تــرک دخانیــات کــه تقریبـ ً
ـا بالفاصلــه خــود را
نشــان میدهنــد:

 فقط  20دقیقه پس از ترک دخانیات ،ضربان قلب کاهش مییابد.

 طـــی  12ســـاعت ،ســـطح مونوکســـیدکربن در خـــون بـــه حـــد
طبیعـــی میرســـد.

 طـــی  2-12هفتـــه گـــردش خـــون بهبـــود و عملکـــرد ریههـــا
افزایـــش مییابـــد.

 طی  1-9ماه سرفه و تنگی نفس کاهش مییابد.

 طـــی  5-15ســـال ،خطـــر ســـکته مغـــزی بهانـــدازه یـــک فـــرد
غیر سیگاری /غیر قلیانی کاهش مییابد.

 طـی  10سـال ،میـزان مرگومیر ناشـی از سـرطان ریه در مقایسـه با
افـراد سـیگاری /قلیانی نصف میشـود.

 طـی  15سـال ،خطر ابتلا به بیمار یهـای قلبی بهانـدازه میزان خطر
ابتلا در افـراد غیر سـیگاری /غیر قلیانی خواهد شـد.

اگـر ایـن مـوارد کافـی نیسـتند ،دالیـل دیگـری نیـز وجـود دارنـد که در
ادامـه بـه آنهـا اشـاره میکنیـم!
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 .1افـراد سـیگاری /قلیانـی در معرض خطر ابتالی شـدیدتر و مـرگ در اثر
کووید 19-قـرار دارند.

تــرک دخانیــات تقریبـ ً
ـا بالفاصلــه روی ظاهــر شــما تأثیر
میگــذارد:
 .2همهچیـز شـما (پوسـت و لبـاس و انگشـتان و کل خانـه ،و حتـی
نفسـتان) بـوی بـد میدهـد!.

 .3دخانیات باعث زردی و ایجاد جرم فراوان روی دندانها میشود.
 .4استعمال دخانیات باعث بوی بددهان میشود.

 .5دخانیـات باعـث چـروک شـدن پوسـت میشـود بنابرایـن فـرد
سـیگاری/قلیانی پیرتر به نظر میرسـند .همچنیـن مصرف دخانیات
بـا از بیـن بـردن پروتئینهایـی کـه بـه پوسـت قابلیـت ارتجـاع

میدهنـد ،بـا از بیـن بـردن ویتامیـن  Aپوسـت و محـدود کـردن
جریـان خـون ،باعـث تسـریع رونـد پیری میشـود.
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 .6چینوچروکهـای ناشـی از مصـرف دخانیـات بیشـتر در اطراف لب
و چشـم دیده میشـوند و پوسـت سـفت و خشـک میشـود.

 .7اسـتعمال دخانیات خطر ابتال به پسـوریازیس (یک بیماری پوسـتی
التهابـی غیـر واگیـر کـه باعـث خـارش و لکههـای قرمـز در بـدن

میشـود) را افزایـش میدهـد.

دخانیات نهفقط سلامت خودتان بلکه سلامت دوستان
و خانوادهتـان را تهدید میکند.
 .8سـاالنه بیـش از یکمیلیـون نفـر در اثر قـرار گرفتن در معـرض دود
دسـتدوم میمیرنـد.

.9افـراد غیـر سـیگاری /غیـر قلیانـی کـه در معـرض دود دسـتدوم
هسـتند در معـرض خطـر ابتلا بـه سـرطان ریـه قـرار دارنـد.

 .10سـیگار /قلیـان یکـی از علـل مهـم در آتشسـوز یهای تصادفـی و
مرگومیـر ناشـی از آن اسـت.

 .11قـرار گرفتـن در معـرض دود دسـتدوم میتوانـد خطـر پیشـرفت
بیمـاری از عفونـت سـل بـه سـل فعـال را افزایـش دهـد.

 .12قرار گرفتن در معرض دود دستدوم با دیابت نوع  2ارتباط دارد.
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سـیگار و قلیـان کشـیدن در نزدیکـی کودکان ،سلامت و
ایمنـی آنهـا را بـه خطـر میاندازد

 .13کـودکان والدیـن سـیگاری /قلیانـی دچـار کاهـش عملکـرد ریـه
میشـوند کـه در بزرگسـالی بهصـورت اختلاالت تنفسـی مزمن بر
سلامت آنهـا تأثیـر میگـذارد.

.14کودکان سـن مدرسـه کـه در معرض اثـرات مضر دود سـیگار /قلیان
دیگران هسـتند از طریق التهاب مجاری تنفسـی و ریهها ،در معرض
آسـم قرار دارند.

 .15کودکان زیر دو سـال که در خانه در معرض دود دسـتدوم هسـتند
ممکن اسـت بـه بیماری گوش میانی مبتال شـوند کـه احتماال ً منجر
به کاهش شـنوایی و ناشـنوایی میشود.

 .16تـرک سـیگار /قلیـان خطـر ابتال بـه بسـیاری از بیمار یهـای مربوط

بـه در معـرض دود دسـتدوم بودن در کـودکان ماننـد بیمار یهای
تنفسـی (مثلاً آسـم) و عفونتهـای گـوش را کاهـش میدهد.

مصرف دخانیات پیامدهای اجتماعی منفی به همراه دارد

 .17شما باید الگوی مناسبی برای فرزندان ،دوستان و عزیزان خود باشید.

 .18مصــرف دخانیــات میتوانــد بــر تعامــات و روابــط اجتماعــی
تأثیــر منفــی بگــذارد.

 .19تـرک سـیگار/قلیان به این معنی اسـت که برای رفتن بـه هر مکانی

هیـچ محدودیتی ندارید .میتوانید ارتباط اجتماعی داشـته باشـید

بـدون آنکـه احسـاس انـزوا کنیـد یـا مجبـور باشـید برای سـیگار

کشـیدن/قلیان کشـیدن بیرون بروید.

 .20ترک سـیگار/قلیان میتواند باعث بهرهوری بیشـتر شـما شـود .زیرا
مجبـور نیسـتید کاری را که در حـال انجام آن هسـتید متوقف کنید

تا بتوانید سـیگار/قلیان بکشید.
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مصرف دخانیات  1/4تریلیون
دالر برای درمان بیمار یهای ناشی
از دخانیات ،فقدان سرمایه انسانی
ناشی از بیماری و مرگ ناشی از
دخانیات ،به اقتصاد جهانی هزینه
وارد میکند.
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دخانیـات گـران اسـت  -شـما میتوانیـد پـول خـود را
صـرف کارهـای مهمتـری کنیـد

 .21افراد سـیگاری /قلیانی بهطور متوسـط 1/4میلیون دالر از هزینههای

شـخصی را بـه آتـش میکشـند ،کـه شـامل هزینههـای سـیگار،

هزینههـای پزشـکی و دسـتمزد پایینتـر بـه دلیل مصرف سـیگار و

قـرار گرفتن در معرض دود سـیگار دسـتدوم اسـت.

 .22مصـرف دخانیات بر سلامتی و بهـرهوری کارگران تأثیـر میگذارد و
آنهـا را مسـتعد حاضر نشـدن در سـرکار میکند.

 .23مصـرف دخانیـات با هدایت هزینههـای خانوار از نیازهای اساسـی
ماننـد غـذا و مسـکن به دخانیـات ،منجر به فقر میشـود.

 .24مصـرف دخانیـات بـار تخمینـی  1/4تریلیـون دالری در قالـب
هزینههـای بهداشـتی درمانـی بـرای درمـان بیمار یهـای ناشـی از

دخانیات ،فقدان سـرمایه انسـانی ناشـی از بیماری و مرگ ناشـی از
دخانیـات ،بـه اقتصـاد جهانـی وارد میکنـد.

مصرف سیگار /قلیان قدرت باروری را کاهش میدهد

 .25افـراد سـیگاری /قلیانـی بـا احتمـال بیشـتری نابـاروری را تجربـه

میکننـد .ترک سـیگار مشـکل بـارداری ،زایمـان زودرس ،نـوزادان با
وزن کـم و سـقطجنین را کاهـش میدهـد.

 .26سـیگار /قلیـان کشـیدن جریـان خـون در آلـت تناسـلی را محدود
میکنـد و ناتوانـی در نعـوظ ایجـاد میکنـد .اختلال نعوظ بیشـتر
در افـراد سـیگاری /قلیانـی دیـده میشـود و بهاحتمالزیـاد ادامـه

مییابـد یـا دائمـی میشـود مگـر اینکـه فـرد در اوایـل زندگـی
سیگار/قلیان را ترک کند.

 .27سـیگار /قلیان کشـیدن همچنین از تعداد اسـپرمها و تحرک آنها
در مـردان میکاهد و باعث تغییر شـکل اسـپرمها میشـود.
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همه انواع دخانیات کشنده هستند

 .28هرساله بیش از  8میلیون نفر در اثر مصرف دخانیات میمیرند.

 .29دخانیـات نیمـی از مصرفکننـدگان خـود را میکشـد .اسـتفاده از
دخانیـات بـه هـر شـکلی ،سلامتی شـمارا از بیـن میبـرد و باعـث

بیمار یهـای ناتوانکننـده میشـود.

 .30مصرف قلیان همانند سایر اشکال مصرف دخانیات مضر است.

با خرید دخانیات ،شـما از صنعتی حمایـت مالی میکنید
که کشـاورزان و کودکان را اسـتثمار کرده و بیماری و مرگ
را به ارمغان میآورد.
 .31کسـانی که درکشت توتون مشـغول بکار هستند به خاطر نیکوتینی
کـه از طریـق پوسـت جـذب میشـود و همچنیـن قـرار گرفتـن در

معـرض آفتکشهای سـنگین و گردوغبـار توتون ،مسـتعد ابتال به

بیماری هسـتند.

 .32در برخـی کشـورها ،کـودکان در مـزارع دخانیـات مشـغول بـه کار
هسـتند ،که این امر نهتنها بر سلامتی ،بلکه بر توانایی حضورشـان
در مدرسـه نیـز تأثیـر میگذارد.

 .33مصـرف دخانیات میتواند فقر را تشـدید کند ،زیرا مصرفکنندگان

دخانیـات در معـرض خطر باالتر ابتال به بیماری و مرگ زودرس در اثر
سـرطان  ،حملات قلبـی ،بیمار یهای تنفسـی یا سـایر بیمار یهای

مرتبـط بـا دخانیات قـرار دارند .محـروم کـردن خانوادههـا از درآمد
موردنیـاز و تحمیـل هزینههـای اضافی برای مراقبتهای بهداشـتی

منجـر به فقر میشـوند.

.34اکثریـت قریـب بهاتفاق شـاغلین در بخـش دخانیات درآمد بسـیار
کمـی دارنـد ،درحالیکـه صاحبـان شـرکتهای بـزرگ دخانیـات

سـودهای کالنـی کسـب میکننـد.
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با خرید دخانیات ،شما از صنعتی
حمایت میکنید که کشاورزان و
کودکان را استثمار کرده و بیماری و
مرگ را به ارمغان میآورد.
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مصـرف دخانیـات ،بهویژه سـیگار /قلیان کشـیدن ،نفس
شـمارا میگیرد.
 .35حـدود  %25از کل مرگهـای ناشـی از سـرطان در سـطح جهان ،به
علت اسـتعمال دخانیات اسـت.

.36احتمــال ابتــای افــراد ســیگاری /قلیانــی بــه ســرطان ریــه در

طــول زندگــی در مقایســه بــا افــراد غیــر ســیگاری /غیــر قلیانــی،

 22برابــر اســت .اســتعمال دخانیــات دلیــل اصلــی ســرطان ریــه

اســت کــه باعــث مــرگ بیــش از دوســوم افــراد مبتالبــه ســرطان
ریــه در ســطح جهــان میشــود.

 .37از هــر پنــج ســیگاری /قلیانــی یــک نفــر در طــول زندگــی خــود به
بیمــاری انســداد ریــوی مزمــن مبتــا میشــود ،خصوصـ ً
ـا افــرادی
کــه از دوران کودکــی و نوجوانــی ســیگار /قلیــان کشــیدن را شــروع
میکننــد ،زیــرا دود توتــون بهطــور قابلتوجهــی رشــد و نمــو
ریههــا را کنــد میکنــد.
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 .38سـیگار /قلیـان کشـیدن میتوانـد در بزرگسـاالن آسـم را تشـدید
و فعالیـت آنهـا را محـدود کنـد .همچنیـن خطـر حمالت شـدید

آسـمی کـه نیازمنـد مراقبتهـای اضطـراری هسـتند را افزایـش دهد.

 .39اسـتعمال دخانیـات خطـر تبدیـل سـل از حالـت نهفتـه بـه حالت
فعـال را بـه بیـش از دو برابر افزایـش میدهد و پیشـرفت طبیعی

بیمـاری را وخیمتـر میکنـد .حـدود یکچهـارم جمعیـت جهـان به
سـل نهفته مبتال هسـتند.

دخانیات باعث سکته قلبی میشود

 .40فقط اسـتعمال چند نخ سـیگار در روز یا اسـتعمال گاهبهگاه سـیگار

و قلیـان و یـا قـرار گرفتـن در معرض دود دسـتدوم ،خطـر بیماری
قلبـی را افزایـش میدهد.

 .41در مصرفکننـدگان دخانیـات خطر سـکته مغزی تـا دو برابر و خطر
ابتلا بـه بیمـاری قلبی تا چهار برابر بیشـتر اسـت.

 .42دود دخانیـات بـه عـروق قلـب آسـیب میرسـاند ،باعـث تجمـع

پالکهـا و ایجـاد لختـه در خـون میشـود ،درنتیجـه جریـان خـون را

مسـدود کـرده و درنهایـت منجـر بـه سـکته قلبـی میشـود.
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دخانیات عامل ایجاد بیش از  20نوع سرطان است

.43استعمال دخانیات و استعمال دخانیات بدون دود باعث ایجاد سرطان
دهان ،سرطانهای لب ،حلق (گلو و حنجره) و مری میشود.

 .44برداشـتن حنجـره سـرطانی بـا جراحـی میتوانـد منجر به نیـاز به

تراکئوسـتومی ،یـا همان ایجاد حفـره ای در گردن و قـرار دادن لوله
بـرای تنفس بیمار شـود.

 .45افـراد سـیگاری /قلیانـی بهطـور قابلتوجهی در معـرض خطر باالی

ابتال به سـرطان خـون حاد میلوئیدی؛ سـرطان حفرههای سـینوس

بینـی و اطـراف بینـی ،سـرطان روده بـزرگ ،کلیـه ،کبـد ،لوزالمعده،

معده یا تخمدان؛ و سـرطان دسـتگاه ادراری تحتانی (شـامل مثانه،
میزنـای و لگن کلیه) هسـتند.

 .46برخـی مطالعـات ارتبـاط بیـن اسـتعمال دخانیـات و افزایش خطر

ابتلا به سـرطان پسـتان را نشـان دادهانـد ،بهویـژه در میـان افراد

سـیگاری /قلیانـی قهار و زنانـی که قبل از اولین بـارداری خودمصرف
سـیگار را شـروع میکنند.

 .47سـیگار /قلیـان کشـیدن همچنیـن بهعنـوان افزایشدهنـده خطر

سـرطان دهانـه رحم در زنـان آلوده به ویـروس پاپیلومای انسـانی،
شناختهشـده است.
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احتمــال از دســت دادن بینایــی و شــنوایی در افــراد
سیگاری /قلیانی بیشتر است

 .48سـیگار /قلیـان کشـیدن باعـث بسـیاری از بیمار یهـای چشـمی

میشـود کـه در صـورت عدم درمـان ،میتوانـد کوری دائمـی ایجاد

کند .

 .49افـراد سـیگاری /قلیانی بیشـتر از افـراد غیرسـیگاری /غیرقلیانی به
فرسـودگی شـبکیه وابسـته به سـن دچار میشـوند ،وضعیتی که به
کاهـش بینایـی برگشـتناپذیر منجر میشـود.

 .50در افـراد سـیگاری /قلیانـی خطـر ابتلا بـه آبمرواریـد یـا همـان

کدر شـدن عدسـی چشـم که نور را مسـدود میکند ،بیشـتر اسـت.
آبمرواریـد باعـث اختلال در بینایی میشـود و جراحـی تنها گزینه

بـرای بازگردانـدن بینایی اسـت.

 .51اسـتعمال دخانیات باعث گلوکوم (آبسـیاه) نیز میشود ،وضعیتی
کـه فشـار چشـم را افزایـش میدهـد و میتوانـد به بینایی آسـیب

برساند.

 .52افـراد سـیگاری /قلیانـی بزرگسـال بیشـتر دچـار کـم شـنوایی
میشـو ند .

ً
تقریبا به همه اعضای بدن آسیب میرساند
دخانیات

 .53افـراد مادامالعمـر سـیگاری /قلیانی ،حداقل  10سـال از زندگی خود
را بهطور متوسـط از دسـت میدهند.

 .54با هر یک دود سیگار /قلیان ،سموم و مواد سرطانزایی به بدن منتقل

میشوند که حداقل  70ماده شیمیایی آن عامل سرطان شناختهشدهاند.

.55خطر ابتال به دیابت در افراد سیگاری /قلیانی بیشتر است.

 .56سـیگار /قلیـان کشـیدن یـک عامل خطـر بـرای زوال عقل اسـت،
یعنـی گروهـی از اختلاالت کـه منجـر بـه زوال ذهنی میشـوند.
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.57بیمـاری آلزایمـر رایجتریـن شـکل زوال عقـل اسـت و تخمیـن زده
میشـود کـه  ٪14مـوارد آلزایمـر در سـطح جهـان به سـیگار /قلیان

کشـیدن مربوط میشـوند.

.58زنانـی که سـیگار میکشـند بهاحتمالزیاد قاعدگـی دردناک و عالئم
شدید یائسـگی را تجربه میکنند.

 .59یائسـگی در زنان سـیگاری /قلیانی  1 -4سـال زودتـر اتفاق میافتد

زیـرا سـیگار /قلیـان کشـیدن باعـث کاهـش تولیـد تخمـک در

تخمدانهـا میشـود ،درنتیجه عملکرد دسـتگاه تولیدمثل از دسـت

مـیرود و درنتیجـه سـطح اسـتروژن پاییـن میآید.

 .60دود دخانیات باعث کاهش اکسیژ نرسانی به بافتهای بدن میشود.
 .61مصـرف دخانیـات جریـان خـون را محـدود میکنـد کـه در صـورت

عـدم درمـان میتواند بـه قانقاریا (مـرگ بافت بـدن) و قطع مناطق
آسـیبدیده منجر شـود.

 .62استفاده از دخانیات خطر ابتال به بیماری پریودنتال را افزایش میدهد،

یک بیماری التهابی مزمن که لثهها را از بین برده و استخوان فک را

تخریب میکند و منجر به از دست دادن دندان میشود.

.63مصرفکننـــدگان دخانیـــات در معـــرض خطـــر بســـیار زیـــادی

نس ــبت ب ــه اف ــراد غیرس ــیگاری /غیرقلیان ــی ب ــرای ع ــوارض بع ــد

از جراحـــی هســـتند.

 .64قطـع هوارسـانی مکانیکـی برای افـراد سـیگاری /قلیانی دشـوارتر

اسـت .ایـن امـر منجـر بـه افزایـش طـول دوره مراقبتهـای ویژه
( )ICUو بسـتری شـدن در بیمارسـتان میشـود و بهطـور بالقـوه
آنهـا را در معـرض سـایر عفونتهـا قـرار میدهـد.

 .65افـراد سـیگاری /قلیانی احتمـاال ً دچار اختالالت گوارشـی مانند زخم
معـده ،بیماری التهابی روده ،همراه با گرفتگی شـکم ،اسـهال مداوم،
تب و خونریزی مقعدی و سـرطانهای دسـتگاه گوارش میشـوند.
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 .66افـراد سـیگاری /قلیانـی احتمـاال ً تراکم اسـتخوان خود را از دسـت
میدهنـد ،راحتتر دچار شکسـتگی اسـتخوان میشـوند و عوارض
جـدی ماننـد تأخیـر در بهبود یـا عدم بهبـودی را تجربـه میکنند.

 .67ترکیبـات دخانیـات سیسـتم ایمنـی بـدن را ضعیـف کـرده و افـراد

سـیگاری /قلیانـی را در معـرض خطـر عفونتهای ریوی قـرار میدهد.

 .68افراد سـیگاری /قلیانی که دارای اسـتعداد ژنتیکی ابتالبه اختالالت

خـود ایمنـی هسـتند ،در معـرض خطـر ابتلا بـه چندیـن بیمـاری
ازجملـه آرتریت روماتوئیـد ،کرون ،مننژیـت باکتریایی ،عفونت پس

از جراحـی و سـرطانها میباشـند.

 .69سـیگار /قلیان کشـیدن همچنیـن افراد مبتالبه نقـص ایمنی ،مانند
کسـانی که بـا فیبروز سیسـتیک ،مولتیپل اسـکلروزیس یا سـرطان

زندگـی میکننـد ،را در معـرض خطـر باالتـر ابتال بـه بیمار یها و هم
ابتلا و مـرگ زودرس قـرار میدهد.

 .70اثـرات سـرکوبکننده سیسـتم ایمنـی مصـرف دخانیـات ،افـراد

مبتالبـه اچ آی وی را در معـرض خطـر بیشـتری بـرای ابتلا به ایدز

قـرار میدهـد .در میان افـراد سـیگاری /قلیانی مبتالبـه اچ آی وی،
متوسـط طـول عمـر ازدسـترفته  12.3سـال اسـت کـه بیـش از دو

برابر تعداد سـالهای ازدسـترفته توسـط افـراد غیر سـیگاری /غیر
قلیانـی مبتالبـه اچ آی وی اسـت.
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استفاده از دخانیات و قرار گرفتن در
معرض دود دخانیات در دوران بارداری،
خطر مرگ جنین را افزایش میدهد.
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مصـرف دخانیـات و نیکوتیـن بـه کـودک شـما آسـیب
میرسـاند
 .71اسـتفاده از دخانیـات و قـرار گرفتـن در معـرض دود دخانیـات در
دوران بـارداری ،خطـر مـرگ جنیـن را افزایـش میدهـد.

 .72زنانـی که در دوران بارداری سـیگار /قلیان میکشـند یـا در مواجهه
بـا دود دسـتدوم هسـتند در معرض خطر سـقطجنین قـرار دارند.

 .73زایمـان بچههـای مـرده (زایمـان جنینـی کـه در رحم مرده اسـت)
و ناهنجار یهـای جفـت بیشـتر بـه دلیـل کمبـود اکسـیژن جنیـن

ناشـی از مونوکسـیدکربن در دود دخانیات و نیکوتین موجود در دود
دخانیـات و دخانیـات بدون دود اسـت.

 .74افـراد سـیگاری /قلیانـی بیشـتر در معـرض خطـر حاملگـی خـارج

رحمـی قرار دارند ،عارضه بالقوه کشـنده برای مـادر که در آن تخمک
بارورشـده بـه محیط خـارج از رحم میچسـبد.

.75تـرک سـیگار /قلیـان و محافظـت در برابـر قـرار گرفتـن در معرض

دود دسـتدوم بهویـژه بـرای زنان در سـن باروری که قصـد بارداری
دارنـد و در دوران بـارداری ،بسـیار مهم اسـت.

 .76نـوزادان متولدشـده از زنانـی کـه سـیگار /قلیـان میکشـند و یـا

در دوران بـارداری در مواجهـه با دود دسـتدوم هسـتند ،بیشـتر در
معـرض خطـر تولـد زودرس و نـوزاد کـموزن میباشـند.
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مواد خطرناکی در ته سیگار
(آرسنیک ،سرب ،نیکوتین و فرمالدئید)
شناساییشدهاند .این مواد از
تهسیگارهای رهاشده در محیطهای آبی
و خاکی جدا میشوند.
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دخانیات باعث آلودگی محیطزیست میشود

.77بـرای پاکسـازی زبالههـای دخانیـات دولتهـا و مقامـات محلـی
هزینـه میکننـد ،نـه شـرکتهای دخانـی .بـرای محافظـت از

محیطزیسـت دخانیـات را تـرک کنیـد.

.78تـه سـیگار از عمـده زبالههایی اسـت که در سـطح جهـان دور ریخته
میشـود و متداولتریـن زبالهای اسـت کـه در سـواحل و لبههای آب
در سراسـر جهان جمع میشـود.

 .79مـواد خطرناکـی در ته سـیگار  -ازجمله آرسـنیک ،سـرب ،نیکوتین و

فرمالدئید  -شناساییشـدهاند .این مواد از ته سـیگارهای رهاشـده در

محیطهـای آبـی و خاکـی جدا میشـوند.

 .80دود دخانیـات میتواند بـه میزان قابلتوجهی در سـطح آلودگی هوا
در یک شـهر نقش داشـته باشد.

.81یک فرد سیگاری /قلیانی میتواند در تحمیل بیش از  24000تن متان
یا  5میلیون تن کربن دیاکسید به زمین در سال مشارکت نماید.

 .82بیشتر سیگارها/قلیانها با استفاده از کبریت یا فندکهای گازی

روشن میشوند .اگر بهعنوانمثال ،برای روشن كردن دو سیگار از یک
چوبکبریت استفاده شود ،شش تریلیون سیگاری /قلیانی كه ساالنه در
سطح جهان دود میشوند ،به تخریب حدود نه میلیون درخت منجر

میشود که برای تولید سه تریلیون كبریت هدر میروند.

 .83میزان تولید گازهای گلخانهای ناشی از مصرف دخانیات معادل 3
میلیون پرواز بین اروپا و آمریکا برآورد میشود.

 .84دود حاصل از سوختن توتون /تنباکو شامل سه نوع گاز گلخانهای است:
دیاکسید کربن ،متان و اکسیدهای نیتروژن و باعث آلودگی محیطهای

داخلی و خارجی میشود.

ً
تقریبا دویست هزار هکتار زمین به کشت و
.85در سراسر جهان ،هرساله
عملآوری دخانیات اختصاص مییابد.
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 .86جنگلزدایی برای کاشت دخانیات پیامدهای جدی زیستمحیطی را

به همراه دارد که شامل فقدان تنوع زیستی ،فرسایش و تخریب خاک،
آلودگی آب و افزایش دیاکسید کربن در جو است.

.87کشت دخانیات معموال ًشامل استفاده از مقادیر قابلتوجه مواد شیمیایی
 -ازجمله سموم دفع آفات ،کودها و تنظیمکنندههای رشد  -میشود .این

مواد شیمیایی میتوانند منابع آب آشامیدنی را در اثر رواناب حاصل از

مناطق کشت دخانیات ،تحت تأثیر قرار دهند.

ً
(تقریبـا  1/5کارتن) ،یک
.88بـرای تولیـد هر  300نخ سـیگار تولیدشـده

درخـت بـرای خشـککردن و عمـلآوری برگ توتـون موردنیاز اسـت

که سـوزانده شـود .

 .89با تولید  6تریلیون سیگار ساالنه ،حدود  300میلیارد پاکت (با فرض

 20نخ سیگار در هر پاکت) برای محصوالت دخانی ساخته میشود .با

فرض بر اینکه وزن هر پاکت خالی حدود شش گرم باشد ،این مقدار به
تولید حدود یکمیلیون و هشتصد هزار تن زباله بستهبندی متشكل

از كاغذ ،جوهر ،سلفون ،فویل و چسب منجر میشود .زبالههای کارتن

و جعبههای مورداستفاده برای توزیع و بستهبندی ،کل زبالههای جامد

پس از مصرف را حداقل به دو میلیون تن در سال میرساند.
منابع:

Montazeri.artwork

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/tobacco-health-benefits-of-smoking-cessation
https://www.who.int/teams/health-promotion/tobacco-control/quitting/offer-help-to-quit-tobacco-use
https://www.who.int/health-topics/tobacco#tab=tab_1

انتشــار توســط مرکز مشاوره دانشــگاه تهران
کارشـــناس اجرایـــی :فاطمـــه حســـینپور
طراحـــی گرافیـــک :حمیدرضـــا منتظـــری
وبســایت مرکــز مشــاوره دانشــگاه تهــران:
https://counseling.ut.ac.ir/
ایمیل:

counseling@ut.ac.ir
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