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 « ته سیگارها قاتالن کوچک طبیعت »

کنیم چه بر سر زمین این میراث دانستیم هر زباله کوچکی که در طبیعت رها میشاید زمانی هیچ کدام از ما نمی

ای است که به قاتل آورد. ته سیگار همان زباله کوچک رها شدهمیارزشمندی که اکنون در دستان ما امانت است 

ها تن زباله در طبیعت شود. در حالی که هر کدام از ما اهالی سفر هم در تولید میلیونخاموش طبیعت تبدیل می

 تر از نحوه حفاظت از زمین بدانیم. ول هستیم پس باید بیشومس

 کند؟هر ته سیگار با زمین چه می 

وچک که این زباله کخبر از اینبی ،سیگار زباله کوچکی است که ممکن است به راحتی هر جایی رهایش کنیمته 

گذارد. رها کردن ته سیگار بر روی آسفالت خیابان، داخل جوی آب، ها اثرات خود را بر خاک باقی میتا سال

انی بر محیط زیست باقی بگذارد و آن اثر تواند اثرات یکسطبیعت آزاد و یا هرجای دیگری غیر از سطل زباله می

  .چیزی جز تخریب نیست

 ،نهند و به ارزش حفظ محیط زیست واقف هستندگردان و گردشگران بسیاری که زمین را ارج میشک طبیعت یب

 کنند تا آسیبی بر پیکر طبیعت وارد نکنند اما شاید عده اندکی که ته سیگار خود را در سفر تمام تالش خود را می
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دانند که چه بر سر هر یک متر مکعب از خاک آن نمی ،کنندگردی در کنار جوی آب یا درختان رها مییا طبیعت

 . آورندمنطقه می

شماری آید و برای تهیه آن تعداد بیذها به دست میترین کاغجالب است که بدانید کاغذ فیلتر سیگار از مرغوب

سوزی و مرگ موجودات دریایی و پرندگان از آتش ها،روند. آلودگی هوا، از بین بردن جنگلاز درختان از بین می

ول ودرصد از آتش سوزهای جنگلی که مس 7نزدیک به  .ها در طبیعت استجمله اثرات مخرب رهاسازی ته سیگار

ها ناشی از دور انداختن تنها یک ته سیگار کوچک است که با بی احتیاطی انسان نفر در هر سال است، 41مرگ 

  .شودتبدیل به هیوالیی آتشین می

هزار کیلوگرم  174تر از شوند بیششک اگر بدانید تعداد ته سیگارهایی که در طول سال روی زمین رها میبی

های کوچکی که بر خاک آب و تنوع زیستی تاثیرات به سزایی برید. زبالهمیتر به اهمیت موضوع پی بیش ،است

  .اندگذارند و این روزها ذهن حافظان محیط زیست را به خود مشغول کردهمی

مواد  ترینشود. از مهمها از چهره طبیعت پاک نمیترکیبات سمی در هر ته سیگار وجود دارد که تاثیراتش تا سال

های آلوده بیمارستانی مضر و خطرناک طور که زبالهسیگارها آرسنیک است. بی اغراق همانسمی موجود در ته 

آسیب زا باشد. طبق برآوردهای بهداشتی، هر عدد ته سیگار در  تواندمیهر ته سیگار نیز به همان میزان  ،هستند

 066د در ته سیگارها ماندگاری گاهی اثر مواد موجو .کندصورت بارندگی حدود یک متر مربع از زمین را آلوده می

واند از خود به تگذارند و این از غم انگیزترین آثاری است که هر انسانی میساله در طبیعت به جای می 766تا 

 .جای بگذارد

 اثرات ته سیگار بر آب 

وارد آب مصرفی خود ما شود. جالب است که بدانید اگر ته  تواندمیهر ته سیگار رها شده در طبیعت به راحتی 

هایی که از توان تمام آالیندهنمی ،به مخازن آب شهری راه پیدا کنند شوندمیسیگارهایی که در جوی آب رها 

  .طریق نیکوتین سیگار وارد آب شده است را از بین برد

گیرید هرگز ته سیگار خود را به امید شهری قرار مییادتان باشد اگر در کنار سد یا رودخانه یا حتی جوی آب 

  د.تجزیه شدن در آب رها نکنی

کشد تا هر ته سیگاردر آب تازه شکسته شود. اما برای تجزیه شدن هر ته سیگار در آب شور دریا ماه طول می41

چه این تا تجزیه شود. آنبرد سال زمان می 5 ،ای آن را به عنوان غذا نبلعددر صورتی که هیچ موجود دریایی زنده

  های دریایی و دیگرای است که در شکم پرندگان، الک پشتروزها بسیار شاهد آن هستیم ته سیگارهای رها شده
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 کنندها به عنوان غذا وارد بدنشان میهای کوچک سمی که پرندگان و ماهیموجودات زنده یافت شده است. زباله

  .شودمیو باعث مرگشان 

 :چند نکته 

 ونیلیم 15سال گذشته  16در  یگارسازیس یهازد که کارخانه نیتخم 1645در سال  یسازمان بهداشت جهان 

مواد  نیاند. عالوه بر اکرده دیتول ییایمیهزار تن زباله ش 166و  نیکوتیتن زباله ن ونیلیتن زباله جامد، شش م

 .هستند ارگیس یهاکارخانه یجانب داتیولاز ت زیجوهر نمک ن ایکتون  لیات لیتولوئن، مت وم،یمثل آمون یسم

 رشد  یهاکنندهمیتنظ ای ییایمیها، کود شمثل آفتکش ییایمیمواد ش یادیدر زمان کاشت تنباکو حجم ز

ها را هم به بدن خود وارد آن هایگاریس قتیو در حق مانندیها در تنباکو ماز آن یکه بخش شوندیاستفاده م

 .کنندیم

 یقیو خطرناک است. بر اساس تحق آورانیز ستیز طیمح یو هم برا یفرد یسالمت یهم برا دنیکش گاریس 

کربن و پنج  دیهزار تن گاز مونواکس 066و  ونیلیدو م اتیانجام شده در اثر استعمال دخان، 164۲که سال 

ها به منظور کاشت قطع درختان جنگل دیها بابیآس نیشده که به ا دیهزار تن گاز متان تول 166و  ونیلیم

 .اضافه کرد زیتنباکو را ن

 یهاگاریس زانیدر مجموع با توجه به م ،استفاده شود گاریروشن کردن دو نخ س یبرا تیچوب کبر کی اگر 

فلز  ،کیپالست )ها و دفع زباله فندک دیتول یبرا نیچناصله درخت قطع شوند. هم ونیلیم ۹ دیمصرف شده با

 .شودیم بیبه شدت تخر عتیطب ( و گاز

 ل و... است و قاب نیکوتیمانند آرسن، سرب، ن یمواد سم ینه تنها حاو گاریس لتریهمان ف ایسلولز  استات

 نیبه هم .شودیم هیتجز یسخت است و به کندجان اریبس کیبلکه مانند پالست ست،یهم ن کیکاشت ارگان

 یحت ،شوندیم افتی نیزم هجا در سراسر کرهمه کیپالست کرویذرات استات سلولز درست مانند ذرات م لیدل

 .یمنجمد شمال انوسیاق یهاخی انیدر م

 گارهایساساس تنها با دور انداختن ته نیمحاسبه شده است. بر ا گرمیلیم 476حدود  گاریس لتریف کی وزن 

و  یعیطب یکودها انیهفت سال در م یعاد یلترهای. فشودیم دیتول کیارگان ریهزار تن زباله غ 475ساالنه 

  د.شونیم هیزمانده و بعد تج یسال باق 41 یسلولز یلترهایو  ف نیزم یسال بر رو 41

 نیاز ا ییهاگفت بخش توانیم ،ساالنه دور انداخته شوند گاریسته اردیلیچهار تا پنج م ینیبه طور تخم اگر 

 .شوندیها مپشتدرصد الک 16و  ییایدرصد پرندگان در 76وارد بدن  لترهایف
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 نوشته شود:  گاریس یهاپاکت یپس بر رو نیبد نباشد اگر از ا دیشا

 بار است.مرگ عتیشما و طب یبرا اتیاستعمال دخان

 ؟با ته سیگارهای خود چه کنیم 

صرار اچنان بر سیگار کشیدن خود گذارند هماگر پس از دانستن تمام اثرات مخربی که ته سیگارها بر طبیعت می

 ما به شما این است: کار پیشنهادیراه ینتربه ،دارید

یک بطری کوچک را به عنوان زیر سیگاری خود در طول سفر کنار شهری یا حتی درونگردی در سفرهای طبیعت

ا ی بگذارید و از رها کردن ته سیگار خود در طبیعت دست بکشید. می توانید این بطری را حتی در کوله پشتی

سفران خود در طول مسیر قرار دهید و پس از رسیدن به یک سطل زباله آن را در سطل قرار دهید و از هم کیف

 .خود هم بخواهید همین کار را بکنند

 

 کالم آخر 

. دباش موثر سیگارها ته محیطی زیست هایدر کاهش آسیب تواندمیراه با اعمال قانون رسانی همآموزش و اطالع

 ،تاس شده گرفته نظر در جریمه عنوان به مبلغی  محیط در سیگار ته هر رهاسازی برای کشورها از بسیاری در

سازی به همین دلیل ساده و آموزش و حتی آگاه شاید. است نشده بینیپیش قانونی چنین ایران حاضر حال در اما

 و کوچکی را همیشه با خود های جیبیزیر سیگاری شوندمیهایی که وارد کشورمان است که بسیاری از توریست

 .کنندحمل می

 / وبسایت آلمانی دویچه وله فارسیrismoun.comمنابع: 
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