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چكیده 
بسیار  می دهند،  تشكیل  بیمارستانی  زباله های  را  ها  آن  از  بخشی  كه  خطرناك  و  مسی  زباله های  ویژه  به  جامد  زاید  مواد  كنترل      
مهم است. به دلیل وجود بیماری های عفونی در بیمارستان ها،  متنوع بودن و دفع نا مطلوب مواد زاید، دارا بودن انواع مختلف 
های  دربیمارستان  علمی  دقیق  شیمیایی  و  فیزیكی  آنالیزهای  اجنام  فقدان  و  بو  تولید  باال،  آلودگی  درجه  ها،  ویروس  و  ها  باكتری 
هدف  با  ماه   ١٣ مدت  به  بار  خنستین  برای  كه  است  كاربردی  پژوهش  یك  حتقیق  این  دارد.  ضرورت  مطالعه  این  اجنام  شهرکرد، 
دفن  و  سوزاندن  استریلیزاسیون،  شامل  بیمارستانی  زاید  مواد  دفع  روش  سه  اقتصادی  و  بهداشتی  فنی،  جنبه های  مقایسه  اجنام 
منود.  ارایه  شهركرد  در  موجود  و  مرتبط  پتانسیل های  و  ها  ساخت  زیر  بر  مبتنی  مناسب  روشی  بتوان  تا  است  گرفته  اجنام  بهداشتی 
آن  جمع آوری  می باشدکه  درصد   ٤٥ آن  عفونی  زباله های  و  كیلوگرم   ١٥٠٠ روزانه  شهر  بیمارستان  چهار  در  تولیدی  زباله های  كل 
به بخش  خصوصی واگذار گردیده است. با اجنام آنالیز فیزیکی و شیمیایی در ده روز میانی هر فصل، درصد مواد تشکیل دهنده، 

درصد زباله های عفونی و غیرعفونی، چگالی زباله و درجه آلودگی شیرابه زباله های بیمارستانی تعیین گردید.
سوز  زباله  دستگاه  دودكش  از  خروجی  گازهای  مقدار  مخصوص،  پمپ  و  گازیاب  لوله های  از  استفاده  با  شیمیایی  آنالیز  در     
بود.از  سوز  زباله  دستگاه  خروجی  در  آالینده ها  این  مقدار  بودن  باال  بیانگر  كه  شد،  مقایسه  جهانی  استانداردهای  با  و  اندازه گیری 
و  جتزیه  و  ها  بررسی  اجنام  از  پس  نهایت  در  گردید.  محاسبه  جداگانه  صورت  به  روش  هر  به  مربوط  هزینه های  اقتصادی،كلیه  نظر 
حتلیل نتایج، استفاده از روش گندزدایی و استریلیزاسیون مواد زاید بیمارستانی به عنوان بهترین روش دفع زباله های بیمارستانی 

در شهركرد پیشنهادگردیده است.

زاید  مواد  دفع  روش  سه  اقتصادی  و  فنی،بهداشتی  جنبه های  مقایسه 
بیمارستانی شامل استریلیزاسیون، سوزاندن ودفن بهداشتی در شهرکرد

قامسعلی عمرانی
 استاد، دانشکده بهداشت،دانشگاه علوم پزشکی تهران

فریده عتابی
استادیار، دانشکده محیط زیست وانرژی، واحدعلوم وحتقیقات دانشگاه آزاداسالمی (عهده دار مکاتبات)

مهربان صادقی
مربی، دانشكده بهداشت،دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

بهمن بنائی قهفرخی
کارشناس ارشد، دانشكده محیط زیست و انرژی، واحد علوم و حتقیقات دانشگاه آزاد اسالمی 

 

مقدمه 

   طی سال های اخیر، انسان به خوبی دریافته است كه 

از دست دادن محیط زیست مترادف با از بین رفنت حیات 

از  یكی  راستا  این  در  می باشد.  زمین  كره  برروی  بشری 

مواردی كه به شدت محیط زیست را تهدید می كند، مواد 

زاید جامد ناشی از فعالیت های مختلف جوامع انسانی است 

عناصر  بر  سوئی  اثرات  اصولی  مدیریت  عدم  صورت  در  كه 

اصلی محیط زیست، یعنی هوا، خاك و به ویژه آب خواهد 

داشت. از چند دهه قبل برنامه ریزی در حوزه های مختلف 

مدیریت مواد زاید جامد در جهان به طور جدی آغاز شده و 

پیشرفت های زیادی نیز در مورد با كنترل تولید، جمع آوری 

های  بیماری  افزایش  است.  گرفته  صورت  مواد  این  دفع  و 

صعب العالج همچون سرطان و ایدز و صدها بیماری دیگر 

كه به آلودگی محیط زیست نسبت داده می شوند، از سال 

١٩٧٥ به بعد بسیاری از كشورهای جهان را ناگزیر به تدوین 

قوانین دقیق و مستحكمی در زمینه مواد زاید منوده است، 

به طوری كه در سال های قبل از ١٩٣٠ در آمریكا روش دفن 

بهداشتی معمول بود و در سال ١٩٦٠ ژاپن اولین كشوری 

واژه های كلیدی: موادزاید بیمارستانی،  سرانه مواد زاید بیمارستانی،  زباله عفونی، گندزدایی، استریلیزاسیون 

علوم و تكنولوژی محیط زیست ، دوره نهم، شماره ٢، تابستان ٨٦ 

تاریخ دریافت: ٨٥/٣/١٠                                                                                                                                                                     تاریخ پذیرش: ٨٥/٧/٢٥ 
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بود كه كنترل مواد زاید خطرناك را آغاز كرد و در سال ١٩٧٦ 

مواد  مدیریت  اداره  آمریكا  زیست  محیط  حفاظت  سازمان 

زاید جامد را تأمین و در سال ١٩٨٠ قانون حفاظت بازیافت 

از مبدأ را وضع منود[٥].

    مواد زاید پزشکی حاصل از فعالیت های بهداشتی درمانی 

بوده و در زمره مواد زاید خطرناک هستند که در بیمارستان 

ها، درمانگاه ها،کلینیک ها و مراکز حتقیقات و دارویی تولید 

هر  شهری  جامد  زاید  مواد  از  مهمی  بخش  و  می شوند 

بودن  دارا  علت  به  كه  می دهند  تشکیل  را  ای  جامعه 

های  باکتری  مانند  ها  میکروارگانیسم  گوناگون  انواع 

از  ایدز  و  هپاتیت  سل،کزاز،ویروس  باسیل  استافیلوکوک، 

دسته  دو  به  و  هستند  اهمیت  حایز  بسیار  بهداشتی  نظر 

تقسیم  خطرناک  وپسماندهای  خانگی  شبه  پسماندهای 

و  درصد   ٩٠ الی   ٧٥ خانگی  شبه  پسماندهای  می شوند. 

پسماندهای خطرناک ١٠الی ٢٥ درصد زباله های تولید شده 

را تشکیل می دهند(١ و ٦).   

   زباله های خطرناک دربخش هایی نظیر اتاق عمل، جراحی، 

را  زباله ها  این  می توان  و  می شوند  تولید  وغیره  رادیولوژی 

زباله های  پاتولوژیک،  زباله های  عفونی،  زباله های  درگروه 

زباله های  و  شیمیایی  زباله های  مسی،  زباله های  دارویی، 

زیست  و  بهداشتی  نظر  از  که  منود  طبقه بندی  رادیواکتیو 

برای  وکامل  جامع  سیستم  طراحی  و  اقتصادی  محیطی، 

مهم  بسیار  بیمارستانی  زباله های  نهایی  ودفع  آوری  جمع 

می باشد. بنابراین مدیریت مواد زاید پزشکی شامل مراحل 

جداسازی، بسته بندی و برچسب گذاری،جمع آوری،حمل و 

نقل،تصفیه و دفع بوده و تنها راه دستیابی به مدیریت کارآمد، 

شناخت خصوصیات کمی و کیفی مواد زاید بیمارستانی و 

مراحل ذکرشده می باشد. شیرابه حاصل از زباله یکی ازمنابع 

آلوده کننده آب های سطحی و زیر زمینی است که درجه 

آلودگی آن چندین برابر درجه آلودگی فاضالب خانگی است 

سطحی  های  آب  به   BOD ازنظر شیرابه  مجازختلیه  وحد 

،زیر زمینی وّآب های کشاورزی به ترتیب ٥٠ و١٠٠ میلی گرم 

بر لیتر و COD نیز به ترتیب ١٠٠ و٢٠٠میلی گرم برلیترمی 

باشد(٤). عالوه بر خطرناک بودن عوامل عفونی  این گونه 

اکسین  دی  مسی  گازهای  معرض  در  قرارگرفنت  زباله ها،  از 

وفوران های ناشی از سوخنت آن ها در درازمدت می تواند به 

سیستم عصبی وتولید مثل آسیب رساند و دفن آن ها نیز 

باعث آلودگی آب، خاک و هوا می شود (٢).

    مقدار متوسط سرانه روزانه مواد زاید بیمارستانی به ازای 

هر ختت، در جهان ٢الی ٩ کیلوگرم و در ایران ٠/٥الی ٢/٧ 

کیلوگرم برآورد شده است. روش های دفع مواد زاید شامل 

استریلیزاسیون،  بهداشتی،  دفن  سوزاندن،  های  روش 

پرتودهی،کپسوله کردن و خنثی سازی می باشد که انتخاب 

روش مناسب بستگی به عواملی نظیر قدرت گندزدایی، نوع 

وکمیت مواد زاید، ضوابط و مقررات زیست محیطی، کاهش 

وزن وحجم مواد زاید، امکان دسترسی به روش مورد نظر، 

برداری  بهره  و  نگهداری  اولیه،  هزینه های  موجود،  فضای 

متفاوت  ها  روش  این  از  هریک  استاندارد  شرایط  و  دارد 

است(٥، ٧، ٨، ٩).

پسماندهای  کل  از  شده  اجنام  پژوهش های  اساس  بر    

بیمارستانی کشور ٥٨ درصد دفن بهداشتی، ٢٣/٦٥ درصد 

از  یک  هیچ  که  می شوند  تلنبار  درصد   ١٨/٣٥ و  سوزانده 

محیطی  زیست  سوء  عواقب  وجود  دلیل  به  ها  روش  این 

بین املللی  و  ملی  علمی   مجامع  تأیید  مورد  بهداشتی  و 

مقایسه  پژوهش  این  اجنام  از  هدف  طوركلی  به  نیست(٣). 

مواد  دفع  روش  سه  اقتصادی  و  بهداشتی  فنی،  جنبه های 

دفن  و  استریلیزاسیون،سوزاندن  شامل  بیمارستانی  زاید 

روش  سازی  بهینه  جهت  كه  است  شهرکرد  در  بهداشتی 

گیری  بهره  چنین  هم  و  بیمارستانی،  زاید  مواد  دفع  های 

محیط  بهداشت  و  سالمت  اداره  و  زیست  محیط  سازمان 

كار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و هم چنین 

شهرداری های مناطق تهران و استفاده ازنتایج این حتقیق به 

عنوان الگویی خاص برای شهرهای مشابه كاربرد دارد.

مواد و روش ها

زباله های  دفع  های  روش  وضعیت  بررسی  منظور  به    

بیمارستانی در بیمارستان های شهركرد و پیشنهاد راهكار 

مورد  اطالعات  کسب  با  كاربردی  حتقیق  این  در  مناسب، 

شیمیایی  و  آنالیزفیزیکی  اجنام  و  پرسشنامه  تهیه  نیاز، 

حتلیل  مورد  آمده  دست  به  نتایج  بیمارستانی،  زباله های 

علوم و تكنولوژی محیط زیست ، تابستان ٨٦   عمرانی و همكاران٣٨
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قرارگرفته است.

کل زباله های تولیدی در روز، سرانه مواد زاید بیمارستانی 

 seca ترازوی از  استفاده  با  ها  زباله  اجزای  درصد  و  روز  در 

توزین و مشخص گردید. و جهت تعیین درجه آلودگی شیرابه 

زباله از روش استاندارد متد استفاده گردید. هم چنین جهت 

تعیین گازهای آالینده خروجی از دودکش دستگاه زباله سوز 

از پمپ گازیاب 

   جهت اجنام آنالیز فیزیكی از منونه های ٥٠ كیلوگرمی مواد 

زاید و جهت منونه گیری شیرابه زباله از ظرف های یك لیتری و 

برای اجنام آنالیز شیمیایی از پمپ و لوله های گازیاب استفاده 

كامیون  و  موقت  ایستگاه  از  زباله  شیرابه  منونه  است.  شده 

جمع آوری كننده زباله های بیمارستانی طی ٤ مرحله زمانی 

برداری  منونه  منظور  به  گردید.  ارسال  آزمایشگاه  به  و  تهیه 

از گازهای خروجی از دودكش، از پمپ و لوله های گاز یاب 

مــدرج بر حسب پی پی ام استفاده گردید و مقدار گازهای 

خروجی از دودکش دستگاه زباله سوز اندازه گیری شد.جهت 

تعیین اجزای زباله در هر فصل یك منونه به وزن ٥٠ كیلوگرم 

تهیه و اجزای آن مشخص گردید. برای تعیین سرانه زباله به 

ازای هر ختت، درده روز ماه میانی هرفصل، زباله های کلیه 

بخش ها به تفکیک زباله های شبه خانگی و زباله های عفونی 

توزین و آنالیز گردید. منونه گیری به صورت غیر احتمالی در 

ماه میانی هر فصل اجنام گرفت. برای این منظور روز قبل به 

تعداد سطل های زباله موجود در بخش ها، كیسه زباله در 

دو رنگ مختلف یكی برای زباله های عفونی و دیگری برای 

سایر زباله های بیمارستانی (شبه خانگی) توزیع گردید. در هر 

فصل، با توزین زباله کلیه بخش ها به تفکیک زباله های شبه 

به  بیمارستانی  زباله های  سرانه  عفونی،  زباله های  و  خانگی 

ازای هر ختت محاسبه گردید (٥). 

تعداد  و  بخش  هر  زباله   وزنی  نسبت  به  توجه  با  سپس    

شیشه،  كاغذ،  پالستیك،  قبیل  از  منونه  اجزای  بخش ها، 

فلزات و مواد تیز و برنده و غیره، جداسازی و توزین شد و 

درصد هر كدام مشخص گردید. کلیه زباله های منتقل شده 

از بخش ها، با نظارت کامل و با استفاده از ترازوی Seca و 

توزین شد، و با كم یا اضافه منودن ٠/٥ تا ١ كیلوگرم به كل 

زباله های توزین شده، احنراف یا خطای اندازه گیری ها پوشش 

داده شد.در اجنام آنالیز شیمیایی كه به صورت تصادفی در 

سه روز از هر فصل اجنام گرفت، با استفاده از لوله های گاز 

دودكش  از  خروجی  گازهای  مقدار  مخصوص،  پمپ  و  یاب 

زباله سوز اندازه گیری شد. این گازها شامل منوكسید كربن، 

دهنده  نشان  كه  بود،  كلر  و  اكسیژن  گوگرد،  اكسید  دی 

در  اكسین  دی  تركیبات  و  نسوخته  های  هیدروکربن  وجود 

 COD گاز خروجی از دود كش زباله سوز است. اندازه گیری

تقطیر  و  (تیتراسیون  استاندارد  باروش  مطابق  زباله  شیرابه 

به  بالنی  آزمایش،  سری  هر  برای  كه  گرفت  اجنام  برگشتی) 

عنوان شاهد انتخاب گردید و به جای منونه ٢٠ سی سی آب 

محلول  لیتر  میلی   ١٠ سپس  شد.  ریخته  بالن  درون  مقطر 

استاندارد بیكرومات پتاسیم در یك ارلن مایر ٢٥٠ سی سی 

ریخته و آب مقطر به آن اضافه شد تا حجم آن به ١٠٠ سی 

سی برسد. سپس ٣٠ میلی لیتر اسید سولفوریك به آن افزوده 

شد و محلول سرد و با محلول سولفات مضاعف تیتر گردید. 

در بالن ٠/٤ گرم از سولفات جامد ریخته شد و با پیپت ٢٠ 

میلی لیتر از منونه مورد آزمایش قرار گرفت و محلول رقیق 

شده آن در آب مقطر، وارد بالن گردید و با دقت متام توسط 

پیپت ١٠ میلی لیتـــر استـــانــدارد، بیكرومات پتاسیم به 

بالن اضافـه شــد. هم چنین ٣٠ میلی لیتر اسید سولفوریك 

مخصوص به بالن افزوده و در آن چند دانه شیشه مرواریدی 

ریخته شد و بالن به برد قائم وصل گردید.سپس به مدت ٢ 

سه  افزودن  با  شدن،  ازخنک  پس  و  شد  ساعت  جوشانیده 

مضاعف  سولفات  محلول  با  بالن،  به  فریون  معرف  از  قطره 

آلومینیوم و اسید تیترگردید (١٠). كلیه هزینه ها از نظر فنی 

با توجه به حجم تولیدی زباله ها در روز، حجم خاکبرداری 

نیز  اقتصادی  ازنظر  گردید.  محاسبه  ها  دستگاه  اندازه  و 

كسب  مصاحبه،  هاازطریق  هزینه  کلیه  به  مربوط  اطالعات 

اطالعات از پیمانكاران و تهیه پرسشنامه کسب گردید. الزم 

به ذكر است كه در این برآورد، هزینه های اجتماعی درنظر 

قرارگرفته نشده است.

نتایج

  باتوجه به تکمیل منودن پرسشنامه ها، اطالعاتی در خصوص 

وضعیت موجود بیمارستان های مورد مطالعه به دست آمد 

٣٩  مقایسه جنبه های فنی، بهداشتی و اقتصادی... 
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که در جداول ١ و٢ ارایه شده است. 

براساس یافته های این پژوهش، ساالنه حدود ٥٤٠ تن زباله 

در چهار بیمارستان مورد مطالعه تولید می شود كه حدود ٤٥ 

درصد این زباله ها عفونی بوده و متوسط زباله تولیدی برای 

می باشد   ١/٨  kg/Bed.day مطالعه  مورد  بیمارستان های 

(منودارهای١ و٢).

٤٠

جدول ١- اطالعات عمومی بیمارستان های شهر شهركرد 

  عمرانی و همكارانعلوم و تكنولوژی محیط زیست ، تابستان ٨٦ 

951020824
)(1863034537

)(190388
1022019215

)(

242424

100100100

جدول٢- اطالعات كلی درمورد جمع آوری، نگهداری و دفع زباله های بیمارستانی شهر شهركرد در سال ١٣٨٤ ـ ١٣٨٣
 

... 
44/1

73/1

1/1

8/0

منودار ١- زباله های شبه خانگی در بیمارستان های شهركرد (kg/bed.day)در سال ٨٤-١٣٨٣ 
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٤١   مقایسه جنبه های فنی، بهداشتی و اقتصادی...

... 71/0

/ )(

4/0

25/0

منودار ٢- زباله های عفونی دربیمارستان های شهركرد (kg/bed.day) در سال٨٤-١٣٨٣
 

در  زباله  تولید  مقدار  بیشترین  فیزیکی،  آنالیز  نتایج  طبق 

و  درصد(١٣١١٥كیلوگرم)   ٤٦ میزان  به  هاجر  بیمارستان  

 ٤/٣ میزان  به  و  رسالت  بیمارستان  در  مقدارآن  كمترین 

متوسط  مقدار  است.همچنین  كیلوگرم)بوده  درصد(١٢١٥ 

از  برداری  منونه  مرحله   ٤ طی  شده  توزین  زباله های  اجزای 

زباله های بیمارستان های شهركرد عبارت از پالستیك ٥/٨ 

كاغذ  كیلوگرم،   ٠/٧ فلزات  كیلوگرم،   ١/١ نایلون  كیلوگرم، 

٢/٣كیلوگرم، شیشه ٢/٢ كیلوگرم، پارچه ٢/٤ كیلوگرم، مواد 

فاسد شدنی ٧ كیلوگرم، انواع مواد متفرقه ٢٨/٥ كیلوگرم 

(در ٥٠ کیلوگرم زباله) می باشد. در منودارهای٣ تا ٥ توزیع 

فراوانی اجزای تشكیل دهنده مواد زاید بیمارستانی در سه 

داده  نشان  مطالعه  مورد  بیمارستان  چهار  از  بیمارستان 

عفونی  زباله های  اجزای  مقدار   ٣ جدول  در  و  است.  شده 

به تفکیک زباله های نوک تیز، زباله های  دارویی، زباله های 

درجدول٤  همچنین  و  پاتولوژیک  زباله های  و  رادیواکتیو 

 BOD درجه آلودگی شیرابه زباله های بیمارستانی برحسب

وCOD ارایه گردیده است.

13
2 8/0

4
2/5

4

12
59

14

2/3

6/2

6/4

5/6

5/8
3/15

منودار ٣- درصد فراوانی نسبی اجزای تشكیل دهنده مواد زاید تولیدی در بیمارستان آیت اهللا كاشانی  در سال٨٤ ـ ١٣٨٣

منودار ٤- درصد فراوانی نسبی اجزای تشكیل دهنده مواد زاید تولیدی در بیمارستان  هاجر(س) در سال ٨٤ ـ١٣٨٣ 
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٤٢

منودار٥- درصدفراوانی نسبی اجزای تشكیل دهنده مواد زاید تولیدی در بیمارستان تامین اجتماعی 

  عمرانی و همكارانعلوم و تكنولوژی محیط زیست ، تابستان ٨٦ 

8/7

5/1
7/0

3

5/14
7/64  

8/2
5

kg/day)( kg/day)( kg/day)         ( )kg/day(

1 1/0 1/0  4/0  ...

3/1 1/0 1/0 3/0 )(
- 1/0 1/0 3/0

- - 08/0 1/0

جدول٣-  مقدار انواع زباله های عفونی تولیدی در بیمارستان های شهركرد 

در جداول ٥ و ٦ نتایج بررسی چند پارامترفنی-  مهندسی، 

بهداشتی وزیست محیطی واقتصادی مکان دفن زباله های 

بیمارستانی شهرکرد ارایه گردیده است.
BOD

(mg/lit)
COD

(mg/lit)

)(2300035000
)(2370035000

)(1620027000
)(2470035500

جدول ٤-نتایج بررسی دوپارامترBOD وCODشیرابه 
مربوط به مرکزدفن زباله شهرکرد در سال ٨٤ ـ ١٣٨٣

 ) (

 )(
000/000/70
000/000/600
000/000/080/1

000/000/150
000/000/190
000/000/140
000/000/140
000/008/10
000/000/36
000/000/120
000/000/400
000/008/936/2

جدول ٦- هزینه های مکان دفن جهت زباله های بیمارستانی( هزینه های اولیه وعملیاتی 

جدول٥- نتایج بررسی پارامترهای فنی -  مهندسی وبهداشتی مكان دفن زباله شهركرد
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٤٣   مقایسه جنبه های فنی، بهداشتی و اقتصادی...

چند  بررسی  نتایج   ١٠ و   ٩  ،٨  ،٧ درجداول  همچنین 

پارامترفنی-مهندسی، بهداشتی و زیست محیطی و اقتصادی  

مقدارآالینده های  و  سوز  زباله  دستگاه  با  سوزاندن  روش 

مالحظه  سوز  زباله  دستگاه  خروجی  در  شده  گیری  اندازه 

می گردد.

)(

)(

)(
000/000/400
000/000/240

)(
2000/000/72

)3(000/000/35
000/000/3
000/600/11
000/600/11
000/760/5

.....000/000/50
000/360/198

COSO2Cl2NO2CO2

)ppm(5025/15400

نیاز  مورد  اولیه  گذاری  سرمایه  هزینه های  آورد  بر   -٨ جدول 
جهت استفاده از دستگاه زباله سوز

جدول ٩- بر آورد هزینه های عملیات سالیانه استفاده از دستگاه 
زباله سوز

جدول ١٠- مقدارآالینده های خروجی از دستگاه زباله سوز
 

پارامترفنی-  چند  بررسی  نتایج  نیز  و١٢   ١١ درجداول 

روش  اقتصادی  و  محیطی  زیست  و  بهداشتی  مهندسی، 

استفاده مشترك از اتوكالو و پرتودهی ارایه گردیده است.    

1)(
2)200600(
3
4)1030(
5)(
6
7)PVC(
8
9
10
11

12)(

13
14
15
16

جدول ٧- نتایج بررسی پارامترهای فنی مهندسی و بهداشتی دستگاه زباله سوز
 

جدول١١- بررسی پارامترهای فنی- مهندسی وبهداشتی روش استفاده مشترك از اتوكالو وپرتودهی
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٤٤

  

بحث ونتیجه گیری و پیشنهادات

   در روش دفن، از نظر بهداشتی چگالی زباله های بیمارستانی

kg/m ٣ ١٦١/٥٦ ومقادیر BOD و COD به ترتیب  ٢١٫٩٠٠ 

و ٣٣٫١٢٥ میلی گرم برلیتراست که تصفیه وپاالیش آن قبل 

دلیل  به  همچنین  می باشد.  ضروری  محیط  به  ختلیه  از 

نزدیكی مكان دفن به منابع آب، احتمال آلودگی آب وجود 

داشته و باعث جتمع حشرات و حیوانات در منطقه و تولید 

گازهای گلخانه ای و بو و پراکندگی اشیای سبک در منطقه 

خواهد شد. از نظر فنی، مساحت و حجم مورد نیاز مکان 

دفن برای زباله های بیمارستانی  به ترتیب   m٢ ٥٢٨٠  و 

m٣ ١٥٨٤٠می باشد که باید طول و عرض و عمق ترانشه ها 

به ترتیب ٤×٥×١٠ انتخاب گردد. از نظراقتصادی نیز هزینه 

در  است.  نیاز  مورد  ٢٩٣،٦٨٠،٠٠٠،٠٠٠ریال  با  معادل  ای 

و  مسی  گازهای  تولید  بهداشتی  نظر  از  سوزاندن،  روش 

خطرناک، آلودگی آب وخاک وهوا و اثرات زیست محیطی 

سوز  زباله  دستگاه  از  خروجی  مقدارگازهای  و  دارد  وجود 

بیش از حد استانداردهای سازمان بهداشت جهانی و احتادیه 

نظر  از  آمریکااست.  زیست  محیط  حفاظت  آژانس  و  اروپا 

فنی،  دستگاه زباله سوزی به ابعاد ١×١/٥×٣متر و ظرفیت 

به  اما  است،   نیاز  مورد  فیلترتصفیه  به  مجهز  و   kg/h١٥٠

مناطق  با  مجاورت  خطرناک،  و  مسی  گازهای  تولید  دلیل 

مسکونی و آلودگی آب،خاک وهوا، مؤثر نبودن بر مواد زاید 

شیمیایی و دارویی، نامناسب است. از نظر اقتصادی، هزینه 

 های این روش ٢٩٣/٦٨٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال می باشد. در زمینه 

استریلیزاسیون چندین روش از جمله اتوکالو، هیدروکالو، 

بررسی  مورد  مشترک  روش  و  پرتودهی  پی،   ام  جی  سی 

هزینه های  کاهش  و  زباله ها  دفع  بهبود  جهت  گرفت.  قرار 

بسیار  یکدیگر  با  روش  چند  همزمان  کارگیری  به  مربوطه، 

مناسب است. ازنظر بهداشتی ویژگی های ساختاری آن با 

ضوابط و مقررات زیست محیطی منطبق بوده و تولید بو و 

سروصدا منی کند، دفع ایمن مواد زاید استریل شده به همراه 

مواد زاید خانگی، عدم نیاز به افزودن مواد شیمیایی، از بین 

بردن آلودگی درمنبع تولید از مزایای این روش است. از نظر 

فنی اندازه و حجم وابعاد آن قابل تغییر است و نصب وبهره 

بیمارستانی  زباله های  دفع  برای  است.  آسان  ازآن  برداری 

شهرکرد دستگاهی به ابعاد ٨٥x ١١٠x ١٢٠سانتی مترمناسب 

می باشد که به سهولت در بین بخش ها قابل جا به جایی 

بوده و در کشور موجود و در دسترس است از نظر اقتصادی 

بهره  هزینه  و  ٨٠٠،٠٠٠،٠٠٠ریال  هردستگاه  تهیه  هزینه  نیز 

توجه  با  می باشد.  ریال   ٨٠،٠٠٠،٠٠٠ آن  ساالنه  برداری 

و  بهداشتی  و  فنی  محیطی،  زیست  و  بهداشتی  اثرات  به 

زاید  مواد  سوزاندن  و  بهداشتی  دفن  های  روش  اقتصادی 

بیمارستانی می توان نتیجه گرفت که این روش ها، مناسب  

نبوده  و باید از روش های مدرن تری نظیر استریلیزاسیون 

باتوجه به شرایط خاص منطقه مورد نظراستفاده منود. 

  باتوجه به نتایج حتقیق موارد زیر پیشنهاد می گردد:

زیست  اثرات  و  منطقه  در  موجود  امكانات  به  توجه  با   -١

محیطی و مقایسه هزینه های اقتصادی وجنبه های فنی، 

استفاده از روش های مدرن دفع مواد زاید بیمارستانی 

نظیر روش های استریلیزاسیون، پرتودهی، هیدروكالو و 

اتوكالو منودن زباله های بیمارستانی پیشنهاد می گردد.

زباله های  دفع  روش  انتخاب  از  قبل  می شود  پیشنهاد   -٢

كمی  سرمایه،آنالیز  وجوه  كارگیری  به  و  بیمارستانی 

تركیب زباله و تعیین روند تفكیك بیشتر در مبدأ جهت 

تقویت توجیه فنی و اقتصادی اجنام گیرد. 

٣-  سیاست های مربوط به بهداشت محیط و محیط زیست 

و استفاده از كاترهای آغشته به مواد ضد عفونی كننده 

و اجنام مطالعات اپیدمیولوژیکی برای تعیین میزان خطر 

  عمرانی و همكارانعلوم و تكنولوژی محیط زیست ، تابستان ٨٦ 

)(

000/000/800

000/000/25 )(

000/000/1 )(

000/000/5 )(

000/000/13 )(

000/000/36 )(

000/000/880

زباله های  جهت  دفن  مکان  هزینه های   -٦ جدول 
بیمارستانی( هزینه های اولیه وعملیاتی 
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افرادی که در این حرفه قرار دارند، اعمال گردد. 

افرادی  و  كاركنان  برای  آموزشی  جلسات  برگزارمنودن   -٤

مجهز  و  می كنند  فعالیت  زباله   جمع آوری  امر  در  كه 

به  امورشهری  مسئولین  و  بیمارستان ها  مدیران  شدن 

دانش روز مدیریت مواد زاید بیمارستانی و برگزار منودن 

مسینارهای ختصصی در خصوص مواد زاید بیمارستانی، 

مورد توجه خاص قرار گیرد. 

٥-  ضروریست برای بیمارستان های شهركرد، تیم مدیریت 

زباله تشكیل و دراجرای قوانین و بهینه سازی سیستم ها 

واگذاری  همچنین  دهند.  اجنام  را  الزم  اقدامات 

تسهیالت مالی جهت دفع اصولی و مهندسی ضایعات 

و پسماندهای ویژه بیمارستانی مورد نظر قرار گرفته و 

ویزه  به  داخلی  صنایع  سازنده  شركت های  از  حمایت 

و  بیمارستانی  زاید  مواد  دفع  و  تصفیه  دستگاه های 

ماشین آالت حمایت شود.
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