
56  کاشان بيمارستاهناى    مواد زايد بيمارستانى در  فيزيکى جتزيه               پژوهشى فيض                      ، فصلنامه علمى/     

 1380-1381های  کاشان  در سال    مواد زاید بیمارستانی در  بیمارستان تجزیه فیزیکی 
 
 

 3 لیال ایرانشاهیمهندس ، خانم 2 مهندس  عباس  درودگر،1مهندس غالمرضا مصطفایی

 
 

 
 خالصه

مقادیر آن در خارج و     رشات متفاوت از    انظر به فراوانی مواد زائد بیمارستانی و روند رو به افزایش و گز             :سـابقه  و هـدف     
های   زباله تجزیه فیزیکی    این تحقیق به منظور      ،داخـل کشـور و عـدم اطـالع از وضـعیت مـواد زائد بیمارستانهای کاشان                

 . انجام گرفت80-81بیمارستانی در سال 

اله های  کلیه      طور تصادفی  در هر ماه  یک  روز وسط هفته از زب             ه  ب. تحقـیق به صورت توصیفی انجام گرفت       :مواد و روش ها   
 ، بیمارستان  اخوان  و  ، زایشگاه  شبیه خوانی    ، بیمارستان  نقوی     بیمارسـتان  شـهید بهشتی        شـامل  هـای  شـهر کاشـان       بیمارسـتان 

های     ، کیسه  زباله  مخصوص  به  رنگ          های  زباله   به  این  صورت  که  روز قبل  به  تعداد سطل               .گیری شد  بیمارسـتان  متینـی  نمونـه       
ها آموزش داده  شد تا با زدن  برچسب  بر روی                به  مسئولین  خدمات  بیمارستان      و  داده شد   خدمات بیمارستان   ت  تحویل      مـتفاو 

 نمونه  در مدت  یک سال        60در مجموع     . کیسـه  زباله ها مشخص  گردد که  هر کیسه  مربوط  به  کدام  بخش  بیمارستان می باشد                       
تهیه  و  اجزا   کیلو گرم  متناسب  با مقدار زباله  هر بخش 50ا زباله  ابتدا یک  نمونه  به  وزن      بـرای  تعییـن  اجز      . برداشـت  گـردید    

ه  و هر یک  از اجزا شد ، فلزات  و سایر مواد جداسازی   ، شیشه   ، مـواد برنده     ، کـاغذ، منسـوجات     پالسـتیک مخـتلف از قبـیل      
 ، تمام  زباله بیمارستان         تخت  مواد زاید هر   من برای  تعیین  سرانه       ضدر  .  و درصد هر کدام محاسبه گردید      جداگانـه  توزین  شد     
 . های سال محاسبه گردید  تخت به تفکیک هر بیمارستان و ماه مواد زاید هرسرانه. در آن  روز  توزین شد

بیشترین   . زین  گردید   بیمارستان مورد بررسی شهر کاشان  جمع آوری  و تو           5 کیلوگرم  انواع زباله  از        15012 در کل  :یافـته ها  
میزان اجزاء زباله   . جمع آوری شد  مـیزان تولـید زبالـه در بیمارسـتان شـهید بهشتی و کمترین  میزان  آن  در بیمارستان متینی                       

 5/4ه  چ درصد، پار  5 درصد، کاغذ    13  پالستیک     درصد، 7/15مواد فاسدشدنی   :  از بـود هـای توزیـن شـده عـبارت          نمونـه 
 درصد، فصل تابستان    23میزان اجزاء زباله در فصل بهار       .  درصد 9/1 نایلون    و  درصد 1/2، فلزات     درصد 7/3درصد، شیشه   

 بر  متوسط میزان سرانه ماهیانه مواد زائد     .  درصد برآورد گردید   7/28 درصد و فصل زمستان      23 درصـد، فصـل پایـیز        3/25
 9/5گرم، زایشگاه شبیه خوانی  کیلو6/3ی گرم، بیمارستان نقو کـیلو 9/2در بیمارسـتان شـهید بهشـتی      اسـاس تخـت فعـال       

 . گرم بودکیلو 7/3 بیمارستان اخوان  وگرم کیلو5/4گرم، بیمارستان متینی کیلو

های کاشان کمی باالتر از میزان گزارش شده در موارد مشابه            مـیزان سرانه مواد زائد بیمارستان      :نتـیجه گـیری و توصیه ها      
 . دنمای  و بررسی علل آن را توصیه میاست

 .مواد زائد، بیمارستان :واژگان کلیدی
 
 
 
 
 
 
   دانشکده بهداشت،دانشگاه علوم پزشکی کاشان-1

 دانشکده پزشکی،  دانشگاه علوم پزشکی کاشان-2
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57   / ى و مهکاران غالمرضا مصطفايمهندس   فيض                                                                ، ٨٣پائيز ، ٣١ مشاره

 مقدمه
شـناخت  کمی  و کیفی  زباله های  بیمارستانی  و              

های   شـهری  بـه  مـنظور انتخاب  صحیح  و دقیق  روش        
 حمـل  و دفع  این  دسته  از             ، و   ، نگهـداری   آوری جمـع 

افزایش  روزافزون      .  مـواد زاید الزم  و ضروری  است        
جمعیـت  و نیاز زندگی  بشر به  وسایل  و مواد مختلف                 

 زیاد در کمیت  و کیفیت  این  دسته   از و تغییرات  نسبتاً
مـواد و در نهایت  ورود این  مواد به  عنوان  مواد زاید                

های  زیادی  را برای          دشـواری   مسـائل  و    ،بـه  طبیعـت      
 )1 . (موجودات  زنده  ایجاد کرده  است

 ، مواد زاید یکـی  از انـواع  زبالـه هـای  شـهری      
 که  با وجود داشتن  اجزا و ترکیبات    استبیمارسـتانی     

مخاطـره انگـیز کمتر مورد توجه  و بررسی  بوده  و در               
 آوری    اکثر نقاط  کشور همراه  با زباله های  شهری  جمع              

علت  داشتن     ه  این  دسته  از مواد زاید ب       . و دفع  می شود    
اجـزا مخـتلف  مـواد شـیمیایی  خطـرناک  مـثل  مواد                 
رادیواکتـیو و داروهـای  ضـد سـرطان  و نـیز داشتن                 

 و وجود دهها نوع        زا های خطرناک  و بیماری     میکروب
زای  دیگر در دسته  مواد زاید خطرناک            عـامل بیماری  

 ) 1. (گیرند جای  می 
 

در تحقیقات  انجام  شده  مشخص  گردید که  در             
ها و  زبالـه هـای  بیمارسـتانی  انواع  زیادتری  از باکتری        

های   خطرناک  در مقایسه با زباله های  شهری             ویـروس 
از طرف  دیگر وجود اجزای نوک      ) 2( . یافـت  می شود     

 ایمنی    تـیز و بـرنده  در زباله های  بیمارستانی  به  لحاظ                
شغلی  و بهداشت  حرفه ای  کارگران  مسئول  جمع آوری           

ه مـواد زاید بیمارستانی  و نیز سایرین  دارای  اهمیت  ب             
بـا افـزایش  کاربـرد وسایل  یک  بار             . سـزایی  اسـت    

ها و مراکز بهداشتی       مصـرف  پالستیکی  در بیمارستان      
  ایـن  مـاده  سهم  زیادی  از مواد زاید جامد را تشکیل                

از کــل  % 4/9طــوری  کــه  در آمــریکا ه بــ. مــی دهــد
زبالـه هـای  بیمارستانی  را مواد زاید پالستیکی  از نوع                

C.V.P       ترکیبات  و گازهای      ) 3( .مـی دهـد   تشـکیل
چنین    سـمی  در هـوای  خروجی  از زباله  سوزها و هم              

خاکسـتر حاصـل  از سـوختن  مـواد زایـد در داخل                 
 نیز حاوی  ترکیبات  خطرناکی         سوز  هـای  زباله    دسـتگاه 

 ،  ، کادمیومP.C.B( Poly Chloro Bipheniles)مثل  
 ، جیوه  و دیگر عناصر سنگین  می باشد که  ورود              سرب

 ،ایـن  دسـته  از مـواد سمی  به  داخل  آبهای  زیرزمینی                 
آلودگــی  مــنابع  آب  و بــه  دنــبال  آن  خســارات      

 .سان  وارد می آورد    ناپذیری  به  محیط  زیست  و ان          جبران
)4( 

مواد تجزیه فیزیکی    به منظور    بـر ایـن اسـاس     
تانهای شهر  ستانی ایـن تحقیق در بیمار     سـ زائـد بیمار  

  .  انجام  گرفت80-81های  کاشان  در سال
 

 مواد و روش ها
ه ب .تحقـیق بـه صـورت توصیفی انجام گرفت        

 از  در وسط هفتهطـور تصـادفی  در هـر ماه  یک  روز      
ـ  لـیه  بیمارسـتان    هـای  ک    زبالـه     شامل ای  شهر کاشان    ه

 ، زایشگاه     ، بیمارستان  نقوی    بیمارسـتان  شـهید بهشـتی      
 ، بیمارسـتان  اخـوان  و بیمارستان  متینی              شـبیه خوانـی   

 به  این  صورت  که  روز قبل  به  تعداد               . گیری شد  نمونـه 
های     ، کیسه  زباله  مخصوص  به  رنگ          هـای  زباله    سـطل 

ـ      کیسه های  خود بیمارستان  تحویل           رنـگ    همـتفاوت  ب
 ، یکی  برای        کیسـه های  تحویلی  به  دو رنگ           .داده شـد  

 ، بخش     بخشـهای  دارای  زبالـه  عفونی  مانند اتاق  عمل             
 رادیولوژی و کیسه  بعدی  برای           و  ، آزمایشگاه    عفونـی 

هـای  بیمارسـتان  کـه  امکـان  دفع  آن  با                  سـایر بخـش   
 ،  د دارد مانند بخشهای  اداری     زبالـه هـای  شهری  وجو       

  . بود محوطه  بیمارستان  وراهروها
ها داده      آمـوزش  به  مسئولین  خدمات  بیمارستان         

شد تا با زدن  برچسب  بر روی  کیسه  زباله ها مشخص                 
گـردد کـه  هر کیسه  مربوط  به  کدام  بخش  بیمارستان                 

 تفکیک    آوری  شده  به       ی  زباله های  جمع       متما. مـی باشد  
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58  کاشان بيمارستاهناى    مواد زايد بيمارستانى در  فيزيکى جتزيه               پژوهشى فيض                      ، فصلنامه علمى/     

 و سپس  با توجه  به  شدهـای  مخـتلف  توزیـن            بخـش 
ها یک     نسـبت  وزنـی  زبالـه هـر بخش  و تعداد بخش              

 با ترازوی   کیلوگرم  تهیه  و     50نمونـه  بـه  وزن  حدود          
 سـاخت ایـران که دقتی در حد ده گرم داشت توزین      

 . شدند
سـپس ایـن نمونـه به کمک کارگری آموزش          

اجزا ی تجهیز شده بود به      دیـده کـه بـه وسـایل ایمن        
 ، مواد    ، کاغذ، منسوجات   مخـتلف  از قبـیل  پالسـتیک        

 و هر یک       جداسازی  ، فلزات  و سایر مواد       ، شیشه  برنده
 هر کدام  از این        فراوانی واز اجزا جداگانه  توزین  شد          

 . دیگرد ترکیبات  محاسبه
 

ول  مخصوص     ادست  آمده  در جد     ه  اطالعـات  ب   
احعه به هر بیمارستان تعداد تخت فعال        با مر  .ثبت  شد  

بیمارستان به  هر  به تفکیک   و سرانه تخت اشغال شده      
 . صورت ماهانه و به طور متوسط محاسبه شد 

 
 یافته ها

 بیمارستان شهر کاشان انجام        5تحقیق در    
  و  تخت فعال  350 بیمارستان شهید بهشتی      . گرفت

 تخت  70، بیمارستان نقوی      شده  تخت اشغال  211
 تخت اشغال شده، زایشگاه شبیه خوانی        57ال و   فع

بیمارستان  تخت اشغال شده،   33 و تخت فعال    105
 تخت اشغال شده،      21  و  تخت فعال   45 متینی

تخت اشغال   33  و  تخت فعال  55بیمارستان اخوان   
در جدول شماره   .  داشتند در زمان اجرای طرح   شده  

یک سرانه مواد زاید بر حسب تخت اشغال شده ارائه          
 .گردیده است

 
 در بیمارستان های کاشان طی  و متوسط سرانه تخت اشغال شدهتوزیع فراوانی میزان مواد زائد تولیدی -1جدول 

 1380-1381سال های

 مواد زاید توزین شده
)کیلوگرم(  

تعداد تخت 
 اشغال شده

 

متوسط سرانه 
 هرتخت

 میزان مواد زائد
 

 
  بیمارستان

7009 211 95/2  شهید بهشتی 

2769 33 9/5  زایشگاه شبیه خوانی 

2460 57 6/3  نقوی 

1631 33 7/3  اخوان 

1142 21 5/4  متینی 

 
میزان زباله های تولیدی برحسب بیمارستان ها و      
به تفکیک ماه های مورد مطالعه در جدول شماره دو          

که بیشترین میزان   ارائه گردیده است و نشان می دهد        
بیمارستان شهید  زباله تولیدی در روز مربوط به           

 درصد   50در این بیمارستان       . بهشتی می باشد  

زباله های بیمارستانی شهر کاشان در آن تولید             
 تعداد تخت های این      الزم به ذکر است     . می شود

بیمارستان در مقایسه با سایر بیمارستان های مورد          
 . بیشتر استمطالعه 
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59   / ى و مهکاران غالمرضا مصطفايمهندس   فيض                                                                ، ٨٣پائيز ، ٣١ مشاره

 طی سال های بر حسب ماه برداشت نمونهتان های مورد مطالعه در بیمارس) به کیلوگرم(میزان زباله تولیدی  -2جدول 
1381-1380 

 

 اخوان متینی زایشگاه نقوی بهشتی
 بیمارستان

 ماه

1380بهمن  141 95 216 192 622  

1380اسفند  192 63 204 310 499  

1381فروردین  100 87 260 254 530  

1381اردیبهشت  112 82 216 - 800  

1381خرداد  311 85 323 216 614  

1381تیر  101 88 148 202 -*  

1381مرداد  117 127 224 177 553  

1381شهریور  80 - 229 216 561  

1381مهر  114 124 268 117 611  

1381آبان  145 101 186 107 596  

1381آذر 145 125 251 309 771  

1381دی  142 135 277 363 722  

 میانگین 142 101 233 224 625
 .بیمارستان نقوی در ماه اردیبهشت ، در بهشتی در ماه تیر و در متینی در ماه شهریور نمونه برداری انجام نگرفته استدر  *
 

اجزا نشان می دهد که       جدول شماره سه   
 9/326پالستیک  : های توزین شده عبارتند از       زباله

 9/1( کیلوگرم    5/46، نایلون    ) درصد 13(کیلوگرم  
، کاغذ  ) درصد 1/2(لوگرم   کی 75/53، فلزات   )درصد

وگرم ـ کیل 3/92، شیشه   )دـ درص 5( کیلوگرم   2/125
، ) درصد 5/4( کیلوگرم   1/114، پارچه   ) درصد 7/3(

، ) درصد 7/15( کیلوگرم    9/393مواد فاسدشدنی    
 ). درصد1/54( کیلوگرم 6/1357 سایر اجزاء

 
 1380-1381اشان طی سال های درصد اجزاء زباله  در بیمارستان های  مورد مطالعه درشهر ک -3جدول 

 
 اجزاء زباله های بیمارستانی درصد وزنی زباله

13 
9/1 
2/1 

5 
7/3 
5/4 
7/15 

 پالستیک
 نایلون
 فلزات
 کاغذ
 شیشه
 پارچه

 مواد فاسد شدنی
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60  کاشان بيمارستاهناى    مواد زايد بيمارستانى در  فيزيکى جتزيه               پژوهشى فيض                      ، فصلنامه علمى/     

های توزین شده     اجزا زباله  جدول شماره چهار  
. برحسـب بیمارسـتانهای مخـتلف را نشـان مـی دهد           

ی در همـه بیمارستان ها       پالسـتیک و مـواد فاسدشـدن      

در . بیشـترین مـاده دفعی زباله های بیمارستانی بودند        
بیمارستان متینی کاغذ نیز درصد باالیی از مواد دفعی         

 .را نشان می داد

 
 1380-1381 اجزاء تشکیل دهنده مواد زائد تولیدی در بیمارستان های مورد مطالعهدر صد - 4 جدول 

 
هشتیب نقوی زایشگاه متینی اخوان  بیمارستان 

 
 اجزاء

20 8/7  1/8  6/13  پالستیک 14 
5/0  2/1  7/1  2 2/3  نایلون 
9/0  7/0  5/3  2/1  6/2  فلزات 

2 9/8  7/5  2/5  6/4  کاغذ 
7/0  8/1  5/3  2/4  5/6  شیشه 

3/1  2 5 7/3  5/8  پارچه 
3/29  5/20  6/8  9/7  3/15  مواد فاسد شدنی 

 
ل بهار  صـدر ف مارستانی  ـ بی  های فراوانی زباله 

 تابستان    صلـدر ف  ،  ) درصد 23(وگرم  ـ کـیل  7/577
ـ  ک 5/635 صل پاییز  ـ، در ف  )دـ درصـ  3/25(یلوگرم  ـ

صل زمستان  ـو در ف  )  درصد 23(رم  ـ کـیلوگ  95/576
 .  بود) درصد7/28( کیلوگرم 8/719

 
 بحث 

میانگیـن سـرانه زباله     تحقـیق نشـان داد کـه        
تخت های شهر کاشان برای هر       تولـیدی در بیمارستان   

در  در حالی که     . کـیلوگرم است   44/3اشـغال شـده     
 سرانه تولید زباله برای هر تخت در        ات مختلف مطالع

در  و کیلوگرم   87/2در تهران   ،   کیلوگرم 54/2اهـواز   
در این میزان   ) 5-7.( است وده کیلوگرم ب  92/1سنندج  

ــکی    ــوم پزش ــگاه عل ــی دانش ــتانهای آموزش بیمارس
 6/3 و حداکثر    3/2 حداقل   1379 در سـال     کرمانشـاه 

در کشورهای   ) 8.( کـیلوگرم گـزارش شـده اسـت       

 54/4پیشـرفته مـیزان تولـید سـرانه زبالـه در حدود          
مقایسه سرانه   ) 9. (کیلوگرم در روز تعیین شده است     

تولـید زبالـه های  بیمارستان های شهر کاشان با سایر            
 ولی از   ،باشد  اندکی باالتر می   بیمارسـتان هـای کشور    

 هرچه به نظر می رسد  . یی کمتر است  کشـورهای اروپا  
تر و درجه تخصصی بیشتر و       وسـعت خدمـات افزون    

سـطح زندگـی باالتر باشد میزان زباله تولیدی بیشتر          
 .است

ــده در      ــغال ش ــت اش ــرانه تخ ــن س میانگی
بیمارسـتان های متینی و زایشگاه از سایر بیمارستان ها          
بیشـتر اسـت که احتماالً به دلیل وجود درمانگاه های           
فعال تر آنها است، زیرا تعدادی بیمار سرپایی در روز          
مـراجعه و زباله تولید می کنند ولی در محاسبه سرانه           

 . تخت منظور نمی گردد
 درصد  13 به طور متوسط     تحقیق نشان داد که   

زات، ـ درصد فل  5/0 ،ونـ درصد نایل  9/1تیک،  ـپالس
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61   / ى و مهکاران غالمرضا مصطفايمهندس   فيض                                                                ، ٨٣پائيز ، ٣١ مشاره

 درصد پارچه،   5/4 درصد شیشه،    7/3 درصد کاغذ،    5
 درصد انواع مواد    1/54د مـواد غذایی و       درصـ  7/15

جـزو زبالـه هـای بیمارستان های شهر کاشان          مـتفرقه   
های بیمارستانی شهر اهواز     در مطالعـه زبالـه     .هسـتند 

 درصد، 4/14 درصـد، کـاغذ    6/16مـواد پالسـتیکی     
 1/4د، شیشه   ـ درص 5/9لزات  ـ درصد، ف  8/13پارچه  
  درصد گزارش  4/29 مواد غذایی فسادپذیر      و درصـد 

در مطالعه زباله های بیمارستانی شهر       )5. (شـده است  
ـ ته کتان،  دـدرص 9 /6 ،د پالستیکـ درص1/15ران   ـ
د انواع فلزات،   ـ درص 5/8 درصد کاغذ و مقوا،      5/12
ـ  درصـد شیشـه      7/1 مقایسه  )6( .زارش شده است  گ

با سایر مطالعات نشان    ایـن تحقیق    اجـزا زبالـه هـای       
باله در این مطالعه     ز ء که تا حدودی بین اجزا     می دهد 

بـا سـایر مطالعات مطابقت وجود داشته و در بعضی          

مـوارد مانند کاغذ درصد کمتری را نشان می دهد که           
های   مقـداری از مقـوا و کاغذ در بیمارستان         احـتماالً 

اجزا زباله در   . کاشان توسط پرسنل بازیافت می گردد     
بیمارسـتان هـای مخـتلف شهر کاشان مقادیر متفاوتی          

ـ    به تخصصی بودن هر      احتماالً   ه ایـن مسـئله    دارد ک
 .بیمارستان مربوط می شود

میزان زباله تولیدی در هـم چنین در این مطالعه   
 . نداردبا همفصول مختلف سال تفاوت چندانی 

 
 تشکر و قدردانی 

بدینوسـیله از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه       
علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ـ درمانی کاشان به         

تأمیـن هزیـنه های مورد نیاز قدردانی و تشکر          خاطـر   
 .می شود
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