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 واحد زنان 

 جمعیت مبارزه با دخانیات ایران

 

 شودمی جنگل زدایی موجب توتون کشت 

بروز تغییرات آب و هوایی از  سببتواند می که  

از  طریق حذف درختان و کاهش جذب دی اکسید کربن

 شوداتمسفر 
 



درخت در اطراف شهرهای بزرگ می تواند نقش کاشت 

کندانسان ایفا کارخانجات تولید اکسیژن را برای   

 فواید ایجاد فضای سبز و درختکاری 
 

 

 

 جذب تشعشعات خورشیدی 

 کاهش درجه حرارت هوا 

 از سیالب جلوگیری

 و
 خاکفرسایش 

جذب ذرات و گرد و غبار معلق 

 پاالیش و تصفیه هوا  ودر هوا 
 هواجذب سرب سمی و ازن 

 صوتیکاهش آلودگی 

افزایش رطوبت نسبی 

 هوا

میلیارد درخت می شود 20تریلیون نخ سیگار باعث نابودی  6سالیانه تولید   



 آسیب دخانیات به محیط زیست

تهدید و به مخاطره انداختن محیط زیست موجب صنعت دخانیات به طرق مختلف 

و رشد توتون سموم دفع آفات، مواد شیمیایی مورد استفاده برای تنظیم . شودمی 
استفاده می شوند که کشت توتون های کودهای شیمیایی به مقدار زیادی در زمین

 .گردندموجب بروز مشکالت زیست محیطی و سالمتی قابل توجهی می

هزار نوع  7000نزدیک به  قلیانو در  4000بیش از تنباکوی موجود در سیگار در  
هفتاد ماده آن سرطان زا می بیش از  وجود دارد که ( زیان بخش)ماده شیمیایی 

 . باشد

 نیکوتین   - 

خطرناک ترین مواد سمی  موجود در مواد دخانی از 
 :  جمله سیگار و قلیان 

 یا تارقطران  -
 ((coمونوکسیدکربن  - 

        کادمیوم، )فلزات سنگین -  
 .....(آرسنیک



 نکنیدآن را در محیط زیست رها  فیلتر کشیدهرگز سیگار نکشید و اگر می

فیلتر شیء به ظاهر کوچکی است که به : ته سیگار قاتل خاموش
کنیم و یا به زیر پا انداخته و له راحتی در هر جایی رهایش می

کنیم و به این فکر که کار تمام شده است، در حالیکه ماجرا می
ها تا داخل مخزن، سدلتیان ها و جویتازه شروع شده از کوچه

 مواد زائد خطرناکی هستند  سیگار فیلتر 

سلولز پالستیکی که به آهستگی از بین می رود و روند استات : فیلتر سیگار 
 داردتجزیه بسیار کندی 

مواد شیمیایی خطرناک مثل نیکوتین، کادمیوم، ارسینک، سرب، مس و حاوی 
سبب مرگ میلیون ها پرنده و آبزیان ساکن در دریاچه ها و رودخانه ها . است

و دریای آزاد می شوند، چرخه شومی که در زنجیره غذایی و در نهایت به 
 .گرددانسان باز می 

راه حل مناسبی برای مصرف بعضی ها نظر الکترونیکی به سیگارهای حتی 
جعبه  زیرا . شوداست در صورتیکه موجب آلودگی محیط زیست می  سیگار

از مصرف بصورت نامناسبی در پس است حاوی نیکوتین های کوچکی که 
 .طبیعت رها می شود



 فیلتر سیگار و محیط زیست

 ته سیگار پس از له شدن از انسان انتقام می گیرد
 

در برنامه پاکسازی سواحل بین المللی و پاکسازی . جزو پسماندهای خطرناک استپسماند سیگار 

 .  درصد انواع پسماند استخراج شده را تشکیل می دهد 40تا  30بین سیگار  فیلتر ،شهریمعابر 

     

 

 

 
نیاز به مقادیر قابل توجهی از سموم، آفت کش ها و کودهای کشت توتون و تنباکو صنعت در 

شیمیایی است که این سموم می تواند مستقیما بر روی تخریب محیط زیست و آلودگی منابع آب و 

 (فرنگیبوته ای مثل گوجه گیاهان ) خاک

 تاثیرگذار باشد
 



 

 نقش فرهنگ و آموزش درحفظ محیط زیست
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برنامه آموزش محیط زیست یک برنامه کودک محور است

 

هند ار دمقاطع مختلف تحصیلی قررا در یست زاهیم مرتبط با محیط ـشی باید مفزموي آهادنها

از حفاظت ، شخصیتي شکلگیرو تکوین ن ماو در زکی دکوای بتدن اهمازان از موآنشداتا 

نسانی  امسئولیت و ظیفه ویک ان بلکه بهعنودرس یک ان نه فقط بهعنورا یست زمحیط 

 تلقی کنند
 

 
 

 فروش سیگارهای فیلتردار کامل ممنوعیت

 ته سیگارهابرای بازگرداندن تشویقی  پرداخت کمک هزینه

 در طبیعتته سیگار برای تامین هزینه جمع آوری قیمت سیگار  درصدی 60 افزایش

راهکارهای مدیریتی 

پیشنهادی در آمریکا 

 به گزارش 
 ان بی سی



 نقش رسانه در حفاظت از محیط زیست
 

  ل و جشنواره های هنریسریاو فیلم سینمایی تولید 

 (سلبریتی ها و بازیگران نقش اول فیلم ها و سلایر های خانگیعدم مصرف دخانیات ) 

 

  فیلترسیگارجهت جمع آوری یط اشري قتضاابه و مختلف ل فصودر کمپین ایجاد 

 

 

انسان و محیط زیست سالمت بر مصرف، در همه مراحل تولید، تهیه و  سیگار 

است که اثرگذار   

.باشدمفید عمومی می تواند در کاهش این اثرات آموزش   



 جهت حفظ محیط زیست چند اقدام

هرگز سیگار نکشید اگر سیگارمی کشید فیلتر (1

 آن را در محیط زیست رها نکنید

سطل های مخصوص زیرسیگاری در معابر ( 2

 عمومی و کوچه و خیابان قرار داده شود

رانندگانی که هنگام رانندگی سیگار می کشند ( 3

 جریمه شوند

 



 منابع
درختکاری ضامن سالمتی محیط زیست، علیرضا اصغری میرک، اولین همایش ملی و •

 1392تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران، 

راهبردهای رسانه ای موثر بر ارتقای فرهنگ محیط زیست و منابع طبیعی، رضا خلیلی، مجله •

 1400، 1تحقیقات منابع طبیعی تجدیدشونده، سال دوازدهم، شماره 

اخالق و مشارکت در حفظ منابع طبیعی، دکتر محمدرضا محبوبی، فصلنامه اخالق در علوم و •

 1398، 1فناوری، سال چهاردهم، شماره 

 


