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Introduction: Although most people are aware ofthe health risks related to smoking through
articles, books and media that widely discussed and informed about it, but it seems that a
small number of individualsare aware ofthe hazards of smoking for the environment.
Materials and methods: In this paper environmental impact from production to disposal of
cigarette residue has been investigated. In order to collect data books, articles, scientific
sites,as well as news bulletins has been used. Effects of cigarettes by topics including
growing tobacco and smoking, effects of used pesticides in tobacco growing, tobacco and
deforestation, residue produced by cigarette making factories, cigarette butts, cigarette butts
management and its role in fire incidences and global warming has been investigated.
result: After two sources of oil revenues and weapons, in terms of importance, production
and sale of cigarettes is in the third degree. As this with turnover of about 330 billion dollars
in fiscal year, has allocated 1000 millions of workers in different parts of social system. A
large quantity of chemical fertilizers, herbicides and pesticides will use to produce Tobacco
that by entering the water resources they will enter the human food chain. About 600 million
trees are cut down for producing tobacco products, annually, which in this respect it has
recognized as an important factor influencing on deforestation rate. Cigarette manufactories
produce wastes in liquid, solid and air borne forms that discharge them into the environment.
Cigarette butts shoul be considered as a specific and toxic waste.
Conclusions: Cigarette has impacts on human health and the environment at all phases of
production, preparation and consumption. Therefore, public education can have constructive
and useful effects in its impacts reduction.
Key words: Cigaretts, environmetal impacts, tobacco
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مقاله مروری:

اثرات سیگار ،از تولید تا مصرف ،بر محیط زيست
(ادريس حسين زاده ،1سامان حسينزاده ،2محمد رضا سمرقندی)3
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تاریخ دریافت 31/31/21 :تاریخ پذیرش نهایی31/30/30:

مقدمه :اگرچه بیشتر مردم درباره خطرات بهداشتي موجود در رابطه با استعمال سیگار آگاه هستند و در مقاالت ،كتب و رسانهها
به طور وسیعي درباره آن بحث و اطالع رساني ميشود؛ اما به نظر ميرسد كه تعداد اندكي از افراد جامعه از مضرات سیگار براي
محیط زیست آگاه باشند.
مواد و روشها :در این مقاله سعي شده است كه اثرات زیست محیطي سیگار از مرحله تولید تا دفع زائدات آن بررسي شود.
بدین منظور از كتب ،مقاالت و سایتهاي معتبر علمي و نیز بولتنهاي خبري جهت جمعآوري اطالعات استفاده شد .اثرات
سیگارها در قالب موضوعات :پرورش تنباكو و مصرف سیگار ،اثرات استفاده از آفت كشها در پرورش تنباكو ،تنباكو و جنگل
زدایي ،زائدات تولیدي توسط كارخانههاي سیگار سازي ،دورریز هاي سیگار -ته سیگار ،مدیریت ته سیگارها ،اثر سیگار بر بروز
آتش سوزي و اثر سیگار بر گرمایش جهاني بررسي شده است.
يافتهها :سیگار پس از دو منبع درآمدي نفت و اسلحه ،از لحاظ اهمیت در رتبه سوم اهمیت قرار دارد .به طوریكه این فعالیت با
گردش مالي حدود  113میلیارد دالر در سال حدود  1333میلیون شاغل در بخشهاي مختلف نظام اجتماعي را به خود اختصاص
داده است .براي تولید توتون و تنباكو مقادیر زیادي كودهاي شیمیایي ،علف كشها و آفت كشها استفاده ميشود كه با ورود به
منابع آب ،به زنجیره غذایي انسان وارد ميشوند .ساالنه حدود 033میلیون درخت جهت تولید محصوالت تنباكو قطع ميشوند كه
از این حیث به عنوان یک عامل موثر بر جنگلزدایي شناخته ميشود .كارخانههاي سیگار سازي زائدات مایع ،جامد و منتقله به
وسیله هوا را تولید و به محیط وارد ميكنند .فیلتر سیگارها باید به عنوان یک ماده سمي ویژه و سمي در نظر گرفته شود.
نتيجه گيری :سیگار در همه مراحل تولید ،تهیه و نیز مصرف بر سالمتي انسان و محیط زیست اثرگذار است .لذا آموزش
عمومي ميتواند در كاهش این اثرات سازنده و مفید باشد.
کليد واژه ها :سیگار ،اثر زیست محیطي ،تنباكو.
 .1گروه بهداشت محیط ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران،ایران
 .2گروه مهندسی عمران ،دانشکده فنی و مهندسی ،دانشگاه مراغه ،آذربایجان شرقی،ایران
 .3نویسنده مسئول،مرکز تحقیقات علوم بهداشتی ،گروه مهندسی بهداشت محیط ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم
پزشکی همدان ،همدان،ایران

21

سال نوزدهم ،شمـــــــاره  1و2
بهار و تابستان  ،1131پي در پي 23

اثرات سیگار برمحیط زیست

مقدمه:
توليد و تجارت سيگار در دنياي امروز از نظر اقتصادي و
سوددهي پس از نفت و اسلحه ،در مرتبه سوم اهميت قرار
دارد .به طوري كه اين فعاليت با گردش مالي حدود 333
ميليارد دالر در سال حدود 2333ميليون شاغل در بخش-
هاي مختلف را به طور رسمي به خود اختصاص داده است
( .)2مصرف سيگار در جهان علي رغم تبليغات گسترده
نابهنجار بودن آن به صورت يك واقعيت اجباري پذيرفته
شده و سود سرشار و ماليات زياد نيز از محل توليد اين
محصول به دست ميآيد ( .)2تحقيقات بيانگر آنست كه
تقاضاي سيگار در عين حال كه از ثبات نسبي برخوردار
است (به دليل اعتياد رواني به نيكوتين) قطعا متأثّر از
قيمت آن است .گمانههاي مربوط به انعطاف پذيري از
يك بررسي به بررسي ديگر فرق ميكند اما شواهد نشان
ميدهد در كشورهاي كم درآمد يا با درآمد متوسط
انعطاف تقاضا از كشورهاي پردرآمد بيشتر است ( .)1بر
اساس آمار وزارت بهداشت بيش از  03درصد مرگ و
ميرهاي ناشي از مصرف مواد دخاني در كشورهاي در حال
توسعه رخ ميدهد و همه گيري استعمال دخانيات در
كشورهايي با رشد اقتصادي كمتر بيشتر مشاهده ميشود.
در ايران ساالنه بيش از  03ميليارد نخ سيگار دود ميشود
كه اين ميزان رقمي بيش از هزار و  033ميليارد تومان را
در بر ميگيرد ( .)3با توجه به گردش مالي حاصل از توليد
و فروش سيگار و در نتيجه درآمد و قدرتي كه اين صنعت
دارد كمتر ديده شده است نسبت به مضرات و اثرات
زيست محيطي فعاليت اين صنعت در ابعاد مختلف آن
بحث و اطالع رساني گردد .شايد تنها سازماني كه در
سطح بين المللي نسبت به مضرات سيگار بحث و بررسي و
اطالع رساني انجام ميدهد سازمان بهداشت جهاني است
كه البته اين سازمان نيز منحصرا به مبحث مصرف سيگار،
اثرات بهداشتي آن بر افراد و مبارزه با اين پديده مي-
پردازد؛ حال اينكه اين صنعت در همه مراحل فعاليتي

خويش اثرات قابل توجهي بر سالمت و بهداشت محيط
زيست ميگذارد .اگرچه جمع آوري اطالعات پيرامون
اثرات توليد سيگار بر محيط زيست نسبتا اندک ميباشد و
عمده آنها مربوط به نهادهاي غيره دولتي و مردمي است
اما در اين مقاله سعي شده است اطالعاتي كلي با بهره
گيري از همه منابع موجود ،جمع آوري و ارائه گردد.
مواد و روشها:
در اين مقاله سعي شده است كه اثرات زيست محيطي
سيگار از مرحله توليد تا دفع زائدات آن بررسي شود .بدين
منظور از كتب ،مقاالت و سايتهاي معتبر علمي و نيز
بولتنهاي خبري جهت جمعآوري اطالعات استفاده شد.
اثرات سيگارها در قالب موضوعات :پرورش تنباكو و مصرف
سيگار ،اثرات استفاده از آفت كشها در پرورش تنباكو،
تنباكو و جنگل زدايي ،زائدات توليدي توسط كارخانههاي
سيگار سازي ،دورريز هاي سيگار -ته سيگار ،مديريت ته
سيگارها ،اثر سيگار بر بروز آتش سوزي و اثر سيگار بر
گرمايش جهاني بررسي شده است كه در ادامه در هر
بخش توضيحات مربوطه ايراد ميگردد.
توتون يكي از گياهان مهم صنعتي جهان است كه در
اقتصاد كشورهاي توليد كننده نقش مهمي دارد و درآمد
حاصل از فرآوردههاي مختلف آن ،سهم مهمي از درآمد
ملي اين كشورها را به خود اختصاص ميدهد .استقبال
روز افزون مردم نسبت به مصرف سيگار سبب شده كه
توتون در اقتصاد هر كشوري و حتي در تجارت جهاني به
صورت يك گياه ارزنده و پول ساز به حساب آيد .سطح
زير كشت توتون در دنيا نزديك به  38203ميليون هكتار
(شكل  )2و در ايران نزديك به  21هزار هكتار ميباشد كه
در استانهاي شمالي (گيالن و مازندران) و برخي ديگر از
مناطق كشور گسترده شده و محصول آن يك چهارم نياز
داخلي كشور را تامين ميكند (.)3
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شکل  :1مناطق زير کشت تنباکو با تعيين سطح زير کشت در هر منطقه

در شكل زير نقشه پراكنش مناطقي كه كشت توتون و تنباكو در آنها انجام ميشود نشان داده شده است.

الف)

ب)
شکل  :2مناطق زير کشت توتون و تنباکو در ايران

بر اساس اطالعات موجود در سازمان دخانيات ،سطح زير كشت توتون در ايران تا سال  2333معادل  4033هكتار ميباشد .در
شكل  3سطح زير كشت توتون در ايران در مقايسه با كشورهاي همسايه نشان داده شده است.

شکل  :3ميزان سطح زيرکشت توتون ايران در مقايسه با کشورهای همجوار
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مصرف سيگار اولين عامل قابل پيشگيري مرگ و مير در جهان است ( )4كه ساليانه بيش از  4ميليون مرگ و مير را به وجود
ميآورد و بدين علت مبارزه با دخانيات به عنوان اولويت اصلي فعاليت سازمان بهداشت جهاني مطرح ميباشد (0و .)0در شكل
 3ميزان مصرف سيگار در ايران در مقايسه با كشورهاي همسايه را نشان ميدهد.

شکل  :4مصرف سيگار در ايران در مقايسه با کشورهای همسايه

بر اساس اطالعات سازمان دخانيات ،مصرف سرانه ايران
در سال  33معادل  040ميليون نخ سيگار بوده است.
چرخه سيگار از رشد گياه تنباكو تا دفع ته سيگار و بسته
بندي آن خسارات سنگيني بر محيط زيست وارد ميكند.
اگرچه اثرات بوم شناختي تنباكو به وسيله اثرات تخريبي
آن بر سالمتي انسانها تحت الشّعاع قرار ميگيرد اما با
اين وجود باز هم به عنوان يك عامل نگراني زيست
محيطي قابل توجه است .كشت تنباكو عامل كاهش تنوع
زيستي ،آلودگي زمين به دليل استفاده از آفت كشها،
كاهش حاصلخيزي خاک ،جنگل زدايي و آلودگي آب
است ( .)0گياهان تنباكو نسبت به ديگر محصوالت
كشاورزي مقدار مواد مغذي بيشتري از خاک را مصرف
ميكنند( .)3دستگاههاي ساخت سيگار براي بسته بندي و
نيز تهيه بخش كاغذي سيگار 3 ،مايل كاغذ در هر ساعت
كاري مصرف ميكنند ( .)3ته سيگارها به رودخانهها،
درياچهها و اقيانوسها حمل شده و در نتيجه توسط
پرندگان ،ماهيها و ديگر آبزيان خورده ميشوند (.)3
اگرچه سهم زميني كه از زمينهاي كشاورزي براي كشت
تنباكو استفاده ميشود كمتر از 2درصد است اما اثر آن بر
جنگل زدايي 3-1درصد بوده كه سهم غير قابل اغماضي
است و اثر بالقوهاي بر تغيير شرايط آب و هوايي دارد (.)0

مصرف سيگار تنها بر سالمت و بهداشت تاثير گذار نيست
بلكه اثرات بسيار شديدي را ميتواند بر محيط زيست
داشته باشد .در اين مقاله سعي شده است كه به تبيين
برخي اثرات زيست محيطي ناشي از استعمال سيگار
پرداخته شود.
پرورش تنباكو و مصرف سيگار
گياه تنباكو گياهي حساس ميباشد و در نتيجه براي ابتال
به بسياري از بيماريهاي گياهي مستعد است به همين
دليل كشاورزان مجبورند كه از مقادير زيادي كودهاي
شيميايي ،علف كشها و آفت كشها استفاده كنند .از
ميان آفت كشها انواعي كه بيشتر استفاده ميشوند
شامل :ايميداكلوپريد ،1كلروپيريفوس 2 ،و-3دي
كلروپن ،1آلديكارب  ،دي متان دي اف و متيل
برومايد است .آلديكارب بسيار سمي است؛ كمتر از يك
هزارم اونس آن براي انسان يك مقدار كشنده است و
فرموالسيون مناسب آن براي استفاده در كشاورزي شامل
دي كلرومتان است كه به عنوان يك عامل سرطانزا
شناخته شده است ( .)23آلديكارب كه براي پرندگان،
1

. imidacloprid
. chlorpyrifos
. 1,3—dichloropropene
4
. aldicarb
5
. dithane DF
6
. methyl bromide
7
. one one thousandth
2
3
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ماهيها ،زنبورها و كرمهاي خاكي هم سمّي است ،در آب-
هاي زيرزميني  10ايالت امريكا شناسايي و گزارش شده
است ( .)23در ايالت متحده امريكا فقط تا اواخر سال
 1330استفاده از گياه تنباكو مجاز بوده است (.)22
ايميداكلروپريد يك آفت كش نسبتا جديدي است كه
بطور شيميايي مربوط به نيكوتين است و از طريق انسداد
سيستم عصبي مركزي حشرات عمل مينمايد .اين سم
براي پرندگان ،ماهيها و زنبورها بسيار سمي است .طبق
گزارش آژانس حفاظت محيط زيست امريكا (،)EPA
ايميداكلوپريد ميتواند از طريق استفاده در مزارع به درون
آبهاي زيرزميني نشت كند ( .)21كلروپيريفوس بر
سيستم عصبي اثر ميگذارد و سبب ناقص الخلقه زايي،
آسيبهاي ژنتيكي به سلولهاي لنف و خون ميشود
(23و2 .)23و-3دي كلروپروپن (به 2و3و Dيا تلون هم
معروف است) يك سم تدخيني بسيار سمي مورد استفاده
در خاک است كه مشكالت تنفسي ،پوستي ،التهاب چشم
و آسيبهاي كليه را سبب ميشود كه در بين پرورش
دهندگان تنباكو در امريكا بطور گستردهاي مشاهده مي-
شده است ( .)24متيل برومايد يك ماده شيميايي مخرب
اليه ازن ،تا اوخر دهه  2333به عنوان يك سم تدخيني
خاكي و پيش از جوانه زدن گياه تنباكو ،استفاده ميشده
است .در سال  2330بيش از  484ميليون پوند متيل
برومايد در مزارع تنباكو در سراسر جهان به كار برده شده
است (.)20
اثرات ناشي از استفاده آفت كشهاي مصرفي در پرورش
تنباكو
در كشورهاي در حال توسعه كه بيشتر محل پرورش
تنباكو هستند و بطور غالب قوانين زيست محيطي وجود
ندارد و يا اجرا نميشود .همچنين كشاورزان در مورد
جابجايي و استفاده آفت كشهاي خطرناک آموزش خاصي
نديدهاند و نيز فاقد تجهيزات حفاظتي مناسب هستند
( .)20نه تنها پرورش دهندگان تنباكو در اثر تماس طي
كاربرد و ذخيره سازي آفت كشها در معرض خطر هستند
بلكه با نشت مواد شيميايي به درون خاک ،راهي براي
ورود به آبها پيدا كرده و منابع تامين كننده آب آشاميدني
و در نتيجه زنجيره غذايي را آلوده ميكنند ( .)20شايد كه
اين مواد بطور غير مستقيم سبب رشد مگسها و حشرات
مقاوم به آفت كشها شده كه كنترل بيماريهايي چون
. Telone

8

ماالريا را دشوارتر مينمايد ( .)23آفت كشهايي كه در
توليد تنباكو استفاده ميشوند در آبهاي سطحي و
زيرزميني ايالت متحده شناسايي شدهاند و عامل مرگ
حيات وحش شناخته شدهاند .سازمان بهداشت جهاني
درباره اثرات عصبي– رواني شايع در كارگران مشغول در
مزارع تنباكو كه در تماس با آفت كشهاي ارگانو فسفاته
بودهاند ،هشدار داده است .با مطالعات انجام شده افزايش
ميزان افسردگي و اقدام به خودكشي در ميان كشاورزان
مزارع تنباكو در برزيل معنيدار گزارش شده
است(13و .)12مطالعهاي در مكزيك بر روي بچههاي
مشغول به كار در مزارع تنباكو انجام شده است و بر اساس
نتايج بدست آمده بچههايي كه با مقادير سمي آفت كش-
ها در تماس بودهاند داراي شيوع باالي افسردگي و آنمي
بودهاند( .)11عالوه بر خطرات بهداشتي كه در اثر استفاده
از تنباكو حادث ميشود ،پرورش دهندگان تنباكو براي
ابتال به بيماري شغلي با نام بيماري سندروم تنباكوي
سبز( ) GTSنيز مستعد هستتند .اين بيماري به وسيله
جذب سطحي نيكوتين از طريق پوست در اثر تماس با
برگهاي خيس گياه تنباكو ايجاد ميشود .عاليم بيماري
 GTSشامل تهوع ،ضعف ،سرگيجه و كرامپهاي شكمي،
نوسان در فشار خون و ضربان قلب است .يك مطالعه
مروري انجام شده بر روي  32مطالعه در رابطه با خطرات
بهداشتي مرتبط با كشاورزان تنباكو به اين نتيجه رسيده
است كه درجه شيوع بيماري  GTSدر محدوده 03-0
درصد قرار دارد .شيوع بيماري  283مورد در هر  233نفر-
روز  1گزارش شده بود ( .)13مطالعات ديگري وجود
دارند كه نشان داده است حداقل يك چهارم افرادي كه در
امر چيدن گياه تنباكو فعاليت دارند ،حداقل يك بار از
بيماري  GTSرنج برده اند (.)10-13
تنباكو و جنگل زدايي
در كشورهاي در حال توسعه بطور غالب ،درختان براي
ساخت اتاقكهاي عمل آوري گياه تنباكو قطع شدهاند و
درختان بيشتري نيز جهت استفاده طي مراحل عمل آوري
قطع ميشوند .پس از چيدن (برداشت) تنباكو بايستي كه
براي ذخيره سازي ،حمل و نقل و انجام فرآيندهاي بعدي
بر روي تنباكو ،برگهاي چچيده شده خشك گردند.
استفاده از نور خورشيد يا جريان هوا براي خشك كردن
. green tobacco sickness
. cases per 100 person days
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يك روش طبيعي است اما ممكن است كه چندين ماه به
طول انجامد و يك راه حل يا روش ديگر استفاده از هواي
گرم است كه بدين منظور چوب را سوزانده تا هوا گرم
شود .در اين روش زمان الزم جهت خشك شدن به حدود
يك هفته تقليل مييابد؛ لذا جدا از اين استفاده براي
ساخت و ساز هم بايستي كه درختان قطع شوند .بر اساس
آمارهاي موجود ساالنه حدود  033ميليون درخت جهت
توليد محصوالت تنباكو قطع ميشوند ( .)10در برزيل
 133333خانوار به كار پرورش تنباكو اشتغال دارند و
بطور ميانگين  3كيلوگرم چوب را براي عمل آوري يك
كيلوگرم تنباكو استفاده ميكنند( .)10طبق اظهار نظر
سازمان بهداشت جهاني  ،11پيامد منفي كشت تنباكو در
شكل جنگل زدايي ،فرسايش و پايين بودن غير عادي
سطح آب هاي زير زميني كامال مشهود است ( .)13در
فاصله سالهاي  2334-2333پرورش تنباكو در
ماالوي  1منجر به 10درصد جنگل زدايي شده است
( .)33امروزه در حوزه شمال غربي اوگاندا 11به علت
پرورش تنباكو ،فرسايش ورقهاي مشهود بوده و بسياري از
خاک سطحي شسته شده است ( .)32در تانزانيا 1
پرورش تنباكو عامل 384درصد جنگل زدايي است و
كشاورزان جهت مرحله عمل آوري تنباكو  13متر مكعب
چوب در هر فصل براي عمل آوري تنباكو مصرف ميكنند
كه خود اين مورد 3درصد ديگر به جنگل زدايي اضافه
ميكند ( .)31در نتيجه با پرورش تنباكو توسط كشاورزان،
زمين در دسترس براي كشت محصوالت غذايي كاهش
خواهد يافت .اگر چه تنباكو داراي كشت متناوبي است و
با محصوالت كشاورزي ديگر بصورت متناوب كاشته مي-
شوند اما خاكي كه براي كشت تنباكو استفاده ميشود
براي فرسايش بادي و آبي مستعد بوده و بدين معني است
كه خاكي كه قبال تنباكو در آن كشت شده ،گاهي اوقات
براي كشت محصوالت كشاورزي نامناسب ميباشد (.)33
عالوه بر اين تنباكو نسبت به ديگر محصوالت كشاورزي
مواد مغذي بيشتري از خاک مصرف ميكند كه منجر به
كاهش حاصلخيزي خاک ميشود ( .)33برآورد شده است
كه ميتوان  13-23ميليون انسان را به وسيله محصوالت
كشاورزي كه به جاي تنباكو كشت شوند ،تغذيه كرد

( .)23در شكل  4مهمترين كشورهايي كه بيشترين توليد
تنباكو را در سطح دنيا دارا هستند و همچنين ميزان
جنگل زدايي مربوطه نشان داده شده است .همچنين با
مراجعه به شكل  2مناطقي را كه سطح زير كشت تنباكو
در آنها بيش از 2درصد زمينهاي كشاورزي است قابل
مشاهده هستند.

الف)

ب)

شکل  :5الف) کشورهای با بيشترين ميزان توليد تنباکو
ب) ميزان جنگل زدايی در کشورهای با بيشترين درصد جنگل
زدايی در اثر کشت تنباکو که نسبت به کل جنگل زدايی ارائه
شده اند (بر اساس اطالعات تا سال )1111
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زائدات توليدي ناشي از فعاليت كارخانههاي سيگارسازي
سيگار و كارخانههاي سيگار سازي منجر به توليد مقادير
زيادي زائدات در اشكال دوغاب تنباكو ،حلّالهاي
شيميايي ،روغنها ،كاغذ ،چوب ،پالستيك و مواد مورد
استفاده در بسته بندي و همچنين آلودگيهاي منتقله به
وسيله هوا ميشوند (.)34كارخانههاي سيگار سازي زائدات
مايع ،جامد و منتقله به وسيله هوا را توليد ميكنند كه
همه آنها عامل آلودگي محيط زيست ميباشند .اما بيشتر،
آاليندههاي (زائدات) شيميايي است كه تهديدي جدي

براي محيط زيست ايجاد كرده است ( .)34در شكل زير
پراكندگي كارخانجات مرتبط با توليد و فرآور سيگار در
سطح كشور نشان داده شده است كه به طور كلي همه
كارخانجات در  0استان كشور قرار دارند .همچنين در
شكل  0ميزان توليد سيگار در مقايسه با ساير كشورها
نشان داده شده است .بر اساس اطالعات سازمان دخانيات،
كل سيگار توليد تا سال  2333در داخل كشود حدود 30
ميليون نخ بوده است.

شکل  :6نقشه پراکندگی کارخانجات توليد و فرآوری سيگار در سطح کشور

شکل  :7ميزان توليد سيگار در کارخانههای ايران در مقايسه با کشورهای همسايه
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در سال  2331گزارش شدده اسدت كده در ايالدت متحدده
سازندگان تنبداكو بديش از  10ميليدون كيلدوگرم زائددات
شيميايي خطرناک توليد كردهاندد كده  181ميليدون كيلدو
گرم از اين زائدات به محيط رها شده است به گونهاي كده
صنعت دخانيات (صنعت توليدد تنبداكو) در رده هيجددهم
صنايع مولد زائدات شديميايي صدنعتي قدرار گرفدت (.)30
دود ناشي از سيگار به عنوان يك آالينده زيسدت محيطدي
شناخته شده است و آژانس حفاظت محيط زيست امريكدا
آن را به عنوان يك عامل سرطانزاي كالس  Aطبقه بندي
كرده است .دود حاصل از سيگار شدامل مقدادير انددكي از
عناصر راديواكتيو هم هست؛ سرب  123و پلوتونيدوم 123
توسط گياه تنباكو از خاک جذب شده و در گيداه انباشدته
ميشود كه در طول فرآيندهاي عمدل آوري و كارخاندهاي
هم در گياه باقي مديمانندد .برخدي از كودهداي شديميايي
فسفاته كده توسدط برخدي كارخاندههداي فدرآوري تنبداكو
استفاده ميشود نيز داراي عناصدر راديدو اكتيدو بدوده كده
سبب افزايش پراكنش مقادير مواد رايواكتيو در خاک مي-
شود ( .)30زماني كه يك سيگار استفاده ميشدود و ايجداد
دود ميكند ،تشعشات نه تنها به اتمسفر رها ميشوند بلكه
از طريق ته سيگارهاي دور انداختده شدده ،بده درون آب و
خاک هم نشت پيدا ميكند .گزارشات نشان ميدهندد كده
ذرات ناشددي از سدديگار يعنددي قطددران  1و دود حاصددل
ازمصرف سديگار  1داراي بديش از 3333مداده شديميايي
است كه شامل هيددروژن سديانيد ،نيتدراتهدا ،آمونيداک،
اسددتالدهيد ،فرمالدهيددد ،بنددزن ،فنددول ،پيريدددين هددا و
مونوكسيد كربن اسدت (جددول  )30( )2و از ايدن تعدداد
بيش از  43نوع از آنها به عنوان عامل سرطانزاي انسداني
شناخته شدهاند (.)33
دورريز هاي سيگار در شكل ته سيگار
موضوع ته سيگار در محيط زيست بيش از يك قرن اسدت
كه به يك موضوع مهم زيست محيطي تبديل شده اسدت.
ساالنه بيش از  384تريليون (  )384 ×2321تده سديگار در
سراسر دنيا به محيط وارد مي¬شود ( )33كده ايدن تعدداد
ذكر شده تنها 30-04درصد مصرف سيگار در سال 2334
را تشكيل مي¬دهد ( .)32ته سيگاركه معمول ترين شكل
از دور ريزهاي مدرتبط بدا سديگار در جهدان مدي¬باشدد و
. Tar
. Mainstream Smoke:MS
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تقريباَ 24-23درصد كل دورريزهاي جمع شدده (براسداس
تعددداد) در طددول برنامدده پاكسددازي محدديط در اسددتراليا را
تشكيل داده اسدت ( .)31بدرآورد شدده اسدت كده تقريبدا
23درصد ته سيگارهاي دور انداختده شدده بده محديط در
استراليا به طريقي به آب ها و مسيرهاي آبي و رودخانده و
امثال آن وارد شدده اندد؛ بندابراين از  33-13ميليدارد تده
سيگاري كه ساالنه در استراليا به محيط دفع مدي¬شدوند،
حداقل  183تدا  381ميليدارد تده سديگار بده آب¬هدا وارد
مددي¬شددوند ( .)33برخددي از مددواد شدديميايي كدده از تدده
سيگارهاي مصرف شده نشت مي¬كنند پس از رسيدن به
اكوسيستم¬هاي آبي مي توانند اثرات سمي برجاي گذارند
كه اين واقعيت در نتيجه مطالعات انجام شده تاييدد شدده
است (33و)34؛ شيرآبه تراوشي از فيلتر سيگارهاي مصرف
شده جهت تعيين شدت سميت بدراي ميزبدان آب¬هداي
شيرين مانند دافني مگنا بين يك تا دو ته سيگار بر ليتدر
آزمايش شد .نتايج مطالعه مدذكور نشدان داد كده سدميت
شيرآبه حاصل از ته سيگارهاي اسدتعمال شدده ،تنبداكوي
استعمال نشدده و تنبداكوي سديگار اسدتعمال شدده بدراي
گونه¬هاي سريو دافنيا به ترتيدب  38320 ، 3833و 3831
ميلي گرم و شيرآبه تنبداكوي اسدتعمال شدده در  .3814و
 38214ته سيگار بر ليتر به شدت سمي بودندد ،همچندين
آزمون سميت براي باكتري¬هاي دريايي ويبريدو فيشدري
در  3830 ،3830و  2810ميلي گرم ته سيگار سميت نشان
داد.
دپارتمان كشاورزي ايالت متحده برآورد مي¬كندد كده در
سال  1333و در سطح جهاني بيش از  484تريليون سيگار
توليد شده است ( )30كه برابر با تخمين  281ميليدون تدن
زائدات ته سيگار حاصل از آن درجهان است .پديش بيندي
مي¬شود به علت افزايش جمعيت ،ايدن مقددار توليدد تده
سيگار در جهان تا سال  1314تا حدود 43درصد افدزايش
خواهد يافت( .)33-30به دليل اينكه تده سديگار از اليداف
استات سلولزي ساخته مي¬شدود قابليدت تجزيده پدذيري
ضددعيفي داشددته و بدده همددين دليددل در محدديط انباشددته
مدي¬شدوند .وقتددي كده صدافي¬هدداي تده سديگار تجزيدده
مي¬شود برخدي مدواد شديميايي را از خدود تدراوش و بده
محيط آزاد مي¬كنند (43و .)42تده سديگارها بده وسديله
روان آب¬ها به جويبارها و آبگذرها منتقل شده و سرانجام
در اقيانوس جايي كده مدواد شديميايي موجدود در آن آزاد
1
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مي¬شود ،براي موجودات ساكن آب¬هاي پذيرنده ايجاد
خطر مي¬نمايند (33و .)30فيلتر سيگارها از استات سلولز
ساخته شده است كه خود نوعي پالستيك اسدت و حددودا
تا  21سال در محيط تجزيه نمي¬شود .برآورد شده اسدت
كه سداله  384تريليدون تده سديگار در سراسدر جهدان دور
انداخته مي¬شود و عامل مرگ ميليون¬ها پرنده ،ماهي و
ديگر حيوانات بوده است ( )43-41و برخي گزارشدات هدم
از بلع آن توسدط كودكدان در سدواحل و در نتيجده ايجداد
سميت ،موجود است ( .)44بر اساس گزارش منتشر شدده
از گروهي كه مواد دورريزي در سطح اقيانوس¬ها و درياها
در سددال  1333را بررسددي كددرده¬انددد نشددان مددي¬دهددد
دورريزهاي ناشي از استعمال سيگار 10درصدد كدل مدوارد
دورريزهاي جمع آوري شده را تشكيل داده است كده ايدن
مقدددار بدديش از  1برابددر مقدددار هريددك از  33نددوع ديگددر
دورريزهاي جمع آوري شده بوده است (41و .)40مطالعات
انجام شده در بسياري از كشورها مؤكد اين موضدوع اسدت
كه زائدات سيگار شايع ترين شكل دورريزهاي جاده اي را
به خود اختصداص مدي¬دهدد ( .)43-40در  UKسديگار
اصلي ترين منبع دورريزهداي خيابداني اسدت كده 33-03
درصد دورريزهاي مناطق شهري را به خود اختصداص داده
است .طبق اظهار نظر دپارتمان محيط زيست ،غدذا و كدار
روستايي  ،دورريزهاي سيگار در 03درصدد خيابدان¬هداي
 UKيافت مدي¬شدود ( .)03برخدي از محققدين تخمدين
زده¬اند كه هر روز  133ميليون تده سديگار دور انداختده
مددي¬شددود كدده ايددن مقدددار معددادل بددا  211تددن آشددغال
مي¬باشد (.)02
مديريت ته سيگارها
دفددن و سددوزاندن تدده سدديگارها جددز روش هدداي معمددول
مناسب براي محيط زيست و نيز يدك روش اقتصدادي بده
حساب نمي آيند .حتي زماني كه ته سيگارها بده درسدتي
بسته بندي و به محل دفن ،به دور از آبراهده¬هدا منتقدل
مي¬شود باز هم ته سيگار به عنوان يك مخداطره زيسدت
محيطي قابل توجه مورد نظر مي باشد ( .)01به طور كلدي
دفن مواد زائد در لندفيل بهداشتي با مقادير زياد مواد آلي
و مواد سمي با هدم پدر هزينده و مشدكل اسدت (03و.)03
بازيافت ته سديگارها مشدكل آفدرين اسدت زيدرا مكانيسدم
آسددان يددا روش هددايي كدده جداسددازي و بازيافددت كددارا و
اقتصادي براي مواد شيميايي محبوس در ته سديگارها بده
دست دهد ،وجدود نددارد .يدك روش مدديريتي بدراي تده
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سيگارها ،تركيب كردن آنها در ساختار يك ماده محكمدي
چون آجر است .آجر يكي از پر كاربردترين مدواد مصدرفي
در سداخت و سدداز اسددت .تددالش¬هدداي زيددادي در جهددت
تركيب مواد زائد در ساخت آجرها انجام شده اسدت بدراي
مثال استفاده از الستيك ( )04غبار سدن آهدك و خداک
اره ( ،)00زائدات چاي ( ،)00خاكسدتر فدرار ( ،)00پلدي
استايرن ( )03و لجن ( .)03بازيافت اين چندين زائدداتي
به وسيله تركيب آن¬ها در مواد ساختماني يك راه عملدي
جهت حل مشكل آلودگي آن¬ها است بده عدالوه افدزودن
زائدات كربنه صنعتي نيدز بده عندوان يدك راه حدل مفيدد
زيست محيطي كاهش سوخت براي ساخت آجر ،به اثبدات
رسيده است.
اثر سيگار بر بروز آتش سوزي
سيگار و كبريت معمول¬ترين دليل آتش سوزي شدناخته
شده¬اند .در فاصله سالهاي  1334-2334به طور متوسط
 3333خانه به وسيله ته سيگارهاي روشن و مدواد مربدوط
به سيگار دچار آتش سوزي شده¬اند .در سال  1334مواد
مربوط به سيگار (كبريدت ،تده سديگار و امثدال آن) عامدل
مرگ  223نفر در اثر وقوع حادثه آتش سدوزي خانده¬اي
بوده است كه مطابق بدا يدك سدوم مدرگ ناشدي از آتدش
سوزي هااي خانگي در  UKمي¬باشد ( .)02برآورد شدده
است كه متوسط خسارت ناشي از آتش سوزي يدك خانده
در  UKبرابر  133333يدورو مدي¬باشدد ( .)01در ايالدت
متحده آتش سوزي ناشي از مصدرف سديگار ،اولدين دليدل
آتش سوزي منجر به مرگ بوده كه عامل مرگ  003نفر و
صدمه ديدن  2033نفر در سال  1330بوده است (.)03
اثر سيگار بر گرمايش جهاني
امروزه پديدده گرمدايش جهداني ناشدي از انتشدار گازهداي
گلخانه اي توسط انسان ،بده عندوان نگراندي مهدم زيسدت
محيطي كه رفاه آيندده را بده مخداطره مدي انددازد ،داراي
اهميت زيادي مي باشد .آخرين پيش بيندي هداي انجمدن
بين المللي تغييدر آب و هدوا  IPCCبده افدزايش دمداي
سطحي ميانگين هوا در سطح جهان بده ميدزان oC1.4-
 5.8و ميانگين سطح آب دريا بين  0تدا  00سدانتيمتر تدا
سددال  ، 1233اشدداره دارد كدده اخددتالالت مهمددي را در
زيستگاه انسان و اكوسيستم¬هاي طبيعي به وجود خواهد
آورد (03و .)04به طدور كلدي روش هداي كداهش انتشدار
گازهاي گلخانه اي در دو گروه طبقه بندي شده اسدت-2 :
كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي در بخش انرژي و پروسده
13
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هاي صنعتي  -1افزايش چاهك هاي كدربن .در پاسدخ بده
تهديدات تغييدرات آب و هدوايي و افدزايش چاهدك هداي
كددربن ،افددزايش تجمددع كددربن در درختددان و اسددتفاده از
بيومس درخت براي جايگزيني سدوخت هداي فسديلي بده
منظور به حداقل رساندن افزايش در غلظت كربن اتمسفر،
مورد توجه قرار گرفته است.
يك راه حل به منظور كاهش انتشار كربن ،احياي جنگل و
جنگل كاري است كده تجمدع كدربن در رويدش درختدان،
بيومس و  ...را سبب مي شود .جداسازي كربن بده وسديله
درختان از اتمسفر ،تابعي از زمين مصرف شده ،زمان رشد
و پيشرفت تكنولوژيكي مي باشد .بايد در نظدر داشدت كده
چون جنگل ها مسدتعد آتدش سدوزي و خطدرات طبيعدي
هسددتند ،بنددابراين اسددترات ي هدداي جداسددازي كددربن در
درختان مملو از ريسك نشتي كربن نيدز هسدت .درختدان
دي اكسيد كربن موجود در اتمسفر را طي فرآيند فتوسنتز
مي گيرد و آن را در بيومس موجود (بخش هداي چدوبي و
غير چوبي) ذخيره مي كند .بخشي از بيومس جنگدل بعدد
از برداشت به محصوالت چوبي تبديل مي شدوند كده ايدن
محصدوالت داراي عمدر بلندد يدا كوتداه هسدتند .سدرانجام
محصوالت چدوبي واپاشدي شدده و دي اكسديدكربن را بده
اتمسفر منتشر مي كنند.
همه مراحل توليدد و مصدرف سديگار ،از پدرورش و آمداده
سازي تنباكو گرفته تا فرآوري آن در كارخانه سيگار سازي
و نيز استعمال سيگار و در نتيجده دفدع مدواد زائدد سدبب
افزايش گرمايش جهاني مي شدوند .بده داليدل زيدر توليدد
سيگار منجر به ايجاد و افزايش گرمايش جهاني مي شود:
 )2قطع درختان و سوزاندن چوب يا ديگر سدوخت¬هداي
فسيلي براي مرحله عمل آوري تنبداكو ،اثدر گلخانده اي را
تشديد مي نمايد )1 .غالبا پرورش دهندگان تنبداكو بدراي
افزايش زمين در دسترس ،درختان را مي سوزانند كه ايدن
عمل منجر به انتشار مقادير زيدادي دي اكسديد كدربن در
محيط مي شود ( )3 )00دسدتيابي بده زمدين هداي قابدل
كشت بيشتر منجر به جنگل زدايي مي شود كه در نتيجده
درختان كمتري براي جذب دي اكسيدكربن وجود خواهد
داشت )3 .دود ناشي از سيگار حداوي دي اكسديد كدربن و
متان است؛ لذا استعمال سيگار منجدر بده رهدا شددن 180
ميليارد كيلوگرم دي اكسيد كربن در هوا در سراسر جهان
مي شود .همچنين به دليل استعمال سيگار سداالنه مقددار
 481ميليارد كيلوگرم متان در هوا رها مي شود (.)03-00
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فيلتر سيگارها به عنوان يدك آشدغال جددي و گونده اي از
مواد زائد سمي مطرح اسدت .سدلولز اسدتات قابدل تجزيده
نوري است اما قابل تجزيه بيولوژيكي نيست اگرچده امدوا
فرابنفش نور خورشيدي در شرايط ايده آل محيطي قدادر
به تجزيه فيلتر استات سلولزي به تركيبات ساده تدر اسدت
اما هيچگاه ماده اصلي آن از بين نخواهد رفدت و در خداک
يا آب رقيق مي شود (03و .)02شدايد كده اثدرات زيسدت
محيطي يك فيلتر سيگار دفع شده كم باشد امدا از ان جدا
كه در سال  1330در امريكا بيش از  2834تريليون سيگار
ساخته شده و از اين تعداد بيش از  303ميليدارد مصدرف
شده و در محيط رها مي شوند ( )01لذا مدي تواندد اثدرات
جدي را ايجاد نمايد .حدود  003333تن استات سدلولز در
توليد اين سيگارهاي فيلتردار استفاده شده است .در سدال
 1331در سراسر جهان حدود  4/0تريليون سيگار فيلتردار
مصرف شده است و انتظار مي رود در سال  1314اين رقم
به  3تريليدون برسدد كده اثدرات زيسدت محيطدي كده در
مقياس جهاني به وجود مي آيد مدي تواندد قابدل مالحظده
باشد (03و)03؛
از دهده هداي  2303بده بعددد نگراندي در رابطده بدا اثددرات
بهداشددتي ناشددي از اسددتعمال سدديگار بصددورت غيددر فعددال
افزايش يافتده اسدت .سديگارها بيشدتر در فضداهاي روبداز
استعمال شده و در نتيجه بيشتر تده سديگارها بده محديط
دفع مي شوند كه منجر به ايجاد چرخه مذكور مدي شدود.
به همين دليل ته سيگارها به دليل اينكه بصورت پراكندده
در محيط موجودند ( خيابان ها ،زه كش آبهداي سدطحي،
جوي ها و آبراهه ها) به زائداتي كه حدذف آنهدا از محديط
مشكل است تبديل شده اند .گزارشي هزينه پاكسازي يك
محوطدده دانشددگاهي از زائدددات سدديگارهاي مصددرفي را
 243333دالر برآورد كرده اسدت ( .)04امدا آنچده مسدلم
است به دليل پراكندگي زياد آن در محيط ،جمدع آوري و
پاكسازي محيط از آن داراي هزينه¬هداي بدااليي خواهدد
بود .از آنجا كه اين ته سيگارها غير قابل تجزيه بيولدوژيكي
هستند پس در صدورت مدديريت آن هدا بصدورت لنددفيل
بهداشتي ،نيازمنديهاي دفن زياد بوده و افزايش هزينه¬ها
را براي شهرداري ها در پي خواهد داشت.
نتيجه گيري:
با توجه به مطالب ذكر شده در بخش هاي مختلدف مقالده
موارد زير نتيجه گرفته مي شوند:
 سيگار در همده مراحدل توليدد ،تهيده و نيدز مصدرف بدر1
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سالمتي انسان و محيط زيست اثرگذار است.
 دود سيگار حاوي بيش از  3333مداده سدمي شديميايياست.
 براي تجزيه يك ته سيگار بطور متوسط  284سال زمدانالزم است.
 تقريبا  43درصد همه دورريزهاي مناطق شهري مربدوطبه محصوالت تنباكو است (ته سيگار ،سلفون كاغدذ بسدته
بندي ،ورقه¬هاي فلزي كده سديگارها درون آن در پاكدت
گذاشته مي شود و پاكت بسته بندي).
 ساالنه بيش از  3433آتش سدوزي بده وسديله سديگار ومواد مربوط به استعمال آن ،ايجاد مي¬شود.
 در ايران نيز فعاليت¬هاي توليد سيگار در اشكال كاشتتوتون و تنباكو و توليد و فدرآوري سديگار وجدود دارد كده
لزوم وضع قوانين زيست محيطي براي كاهش اثرات ناشدي
از فعاليت اين صنعت بر محيط زيست امري ضروري است.
شايد تخصيص بخشي از درآمد اين صدنعت در كشدور بده
آموزش و كاهش يا ترميم اثرات زيسدت محيطدي حاصدله
يك راه حل باشد.
اگرچه بيشتر مردم در رابطه با خطرات بهداشدتي موجدود
در رابطه با اسدتعمال سديگار آگداه هسدتند و در مقداالت،
كتب و رسانه ها به طور وسيعي درباره آن بحدث و اطدالع
رساني مي شود؛ اما به نظر مي رسدد كده تعدداد انددكي از
افراد جامعه از مضرات سديگار بدراي محديط زيسدت آگداه
باشند .اگر چه سيگار ماده زائد كوچكي اسدت امدا بدرآورد
شده كه ساالنه  43.تريليون سيگار با مواد شيميايي سمي
موجود در آن به محيط دفع مي شوند؛ لذا تحقيق ،آموزش
و اطالع رساني در اين مورد ضروري مي باشد.
عفونت بيمارسدتاني ،بده هنگدام بسدتري شددن بيمدار در
بيمارستان وجود نددارد و در دوره كمدون خدود نيدز نمدي
باشد .اين عفونت¬هدا 30 ،تدا  01سداعت بعدد از بسدتري
شدن رخ مي دهند ( .)2آن هدا از مهدم تدرين موضدوعات
سددالمتي عمددومي در كشددورهاي آسدديايي مددي-باشددند و
گسترش جهاني دارند ( .)1اين عفونت ها مي توانند منجدر
به افزايش مدت بستري ،تحميل بار مدالي اضدافه ،افدزايش
مرگ و مير و ناخوشي شوند .در آي سي يدو بدروز آن هدا
بيشتر اسدت و علدت آن زيداد بدودن تعدداد تمداس هداي
مستقيم بين دست هاي پرسنل و بيماران مي باشد (.)3
در آمريكددا شدديوع عفونددت هدداي بيمارسددتاني بدديش از دو
ميليون مورد در سال است .آن ها باعدث بديش از 03333

بهار و تابستان  ،1131پي در پي 23

مرگ مي شوند .هزينه آن بالغ بر  384 -22بيليدون دالر و
حتي بيشتر برآورد شدده اسدت ( .)3ميدزان عفوندت هداي
بيمارستاني در آي سي يدو 4 - 23 ،برابدر بيشدتر از سداير
بخش هاي بيمارستان ها است ( .)4مدرگ و ميدر ناشدي از
آن¬ها در آي سدي يدو  23 – 03درصدد و خطدر انتقدال
بيماري از اين بخش به بخش هداي ديگدر 33درصدد مدي
باشد ( .)0اين عفونت ها ،مدت بستري در بيمارسدتان را 4
  3روز اضافه مي كنند (.)0برخددي از صدداحب نظددران معتقدنددد در بيمارسددتان هدداي
كشورمان ميزان عفونت هاي بيمارسدتاني  13 -14درصدد
مي باشد .در حال حاضر اطالعات مربوط به اين عفونت ها
در ايران ،به صورت پراكنده به مركز مدديريت بيمداري هدا
گزارش مي شوند و اين گزارشات ،تمامي بيمارستان هداي
كشور را شامل نمي شود .در سال  2303تعداد  103مورد،
 2302تعداد  2301،303تعداد  2303 ، 010تعدداد 030
و در سال  2303تعداد  033مورد عفوندت بيمارسدتاني از
سراسددر كشددور گددزارش شددده اسددت ( .)0از سددال 2303
مدديالدي سيسددتم هدداي نظددارتي بددراي پددايش عفونددت
بيمارستاني اولين بار توسط مركز كنتدرل و پيشدگيري از
بيماري ها در اياالت متحده آمريكدا بدا ندام سيسدتم ملدي
پايش عفونت هاي بيمارستاني تبيدين شدد كده تدا كندون
فعاليت دارد .در ايران نيز در سال  2304كميتده كشدوري
عفونت بيمارستاني ،دسدتورالعمل نظدام مراقبدت كشدوري
عفونت بيمارستاني در ايران با نام  NNISيا سيستم ملدي
پايش عفونت هاي بيمارستاني را منتشر كدرد .بده منظدور
برقددراري يددك نظددام مراقبددت كشددوري بددراي عفونتهدداي
بيمارستاني اولين جلسه كميته كشوري كنترل عفونتهداي
بيمارسددتاني در آبددان  2302در مركددز مددديريت بيماريهددا
تشكيل گرديد .در جريان مباحدث كميتده كشدوري مقدرر
گرديددد كدده اسدداس بيماريددابي و تشددخيص عفونتهدداي
بيمارستاني در كشور روش اسدتاندارد  NNISقدرار گيدرد
(.)3
عوامل متعددي با خطر بداالي ابدتال بده آن هدا در ارتبداط
هستند .از جمله عوامل مداخله گري كه مي توان آن ها را
با درمان اصدولي بيمدار بده حدداقل رسداند ،شدامل مددت
طوالني بستري شدن ،استفاده نابجا از آنتدي بيوتيدك هدا،
استفاده نادرست از كاتترهاي ساكشدن ،امتنداع پرسدنل از
شستن دست ها و عدم استفاده از تكنيك هاي استريل در
انجام رويه هاي درماني مي باشد (.)23
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يكي از اعضداي تديم مراقبدت هداي بهداشدتي كده نقدش
منحصر به فردي در كنترل عفونت هاي بيمارسدتاني دارد،
پرستار است .به همين دليل پرستاران بايد اطالعات علمي
صحيح و كافي از اندواع عفوندت هداي بيمارسدتاني و روش
هاي پيشدگيري از ايجداد آن هدا داشدته باشدند ( .)22در
پ وهشي كه براي بررسي ميدزان بده كدارگيري اسدتاندارد
هدداي پرسددتاري در پيشددگيري از انتشددار عفونددت هدداي
بيمارستاني در ايران انجام شده ،مشخص شدده اسدت كده
پرسددنل پرسددتاري آگدداهي الزم از اسددتانداردهاي موجددود
نداشددته و امكانددات و شددرايط الزم بددراي اجددراي ايددن
استانداردها نيز در بيمارستان ها وجود ندارند (.)21
عددوارض عفونددت هدداي بيمارسددتاني سددبب تنددزل سددطح
سالمتي جامعه و بيماران بستري و سلب اعتمداد از مراكدز
درماني و همچنين افزايش هزينده هداي درمداني ،طدوالني
شدن زمان بستري بيمار و اشغال تخت هداي بيمارسدتان،
اخالل در برنامه ريزي و مديريت بخش ها ،افزايش مصرف
آنتي بيوتيك ها ،ايجاد مقاومدت در ميكروارگانيسدم هداي

بيماري زا ،اختالل در برنامه ريزي و اجراي فرايند مراقبت،
افزايش حجم كاري پرستاري و ناهماهنگي در تيم درماني
مي شود.
با توجه به ايجاد نظام منسجم و واحد مراقبت عفونت هاي
بيمارستاني در كشور و انتخداب روش اسدتاندارد ،NNIS
پ وهشگر در پي بررسي اين مسأله برآمد كه ،به چه ميزان
استانداردهاي سيستم ملي پايش عفونت هاي بيمارستاني،
در بخش مهمي مانند آي سي يدو رعايدت مدي شدوند .در
بررسي هاي كميته كنترل عفونت بيمارسدتاني بدر اسداس
 ، NNISآمار عفوندت هداي بيمارسدتاني در بخدش هداي
نوزادان و  NICUبررسي شده است .مطالعات مختلفي در
زمينه ارزيابي و كارآمدي  NNISتا بده امدروز در جهدان
انجام شده است و با توجه به اين كه سيستم هداي پدايش
در زمان ،مكان ،بودجه و امكانات مختلف ،تفاوت هاي قابل
مالحظه اي را در نتايج نشان مي دهندد ،همچندان انجدام
مطالعات در اين زمينه اهميت خاصي دارد (.)23

جدول  :1مثالی از انواع مواد آالينده سمی که در دود سيگار وجود دارد

مواد آلی فرار

مواد گازی

1و-3بوتادین ،بنزن ،تولوئن

آمونیاک ،سیانید هیدروژن ،منوکسید کربن ،اکسیدهای نیتروژن

فلزات سنگین

آمينهاي آروماتيك
-3آمينو بيفنيل-3 ،آمينوافتالن

سرب ،کادمیوم ،آرسنیک
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نيتروزامينها
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