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 5ایمان پارسٍ، 4، سؼید پرستار3، مجید َاشمی2الدیه مىگلی زادٌ ، وظام1، وصرالٍ کرمی1زادٌ سؼید فالحی
 

 

 چكيده
 یيا یاثزات عفًَ یل. تِ دلدّذ درهاًی، یکی اس هعضالت هْوی است کِ سالهت اًساى ٍ هحیط سیست را تحت تأثیز قزار هی -افشایص هقذار ٍ تٌَع پسواًذّای تْذاضتی مقدمه:

 -یدر هزاکش تْذاضت یذیتَل یپسواًذّا یفیتٍ ک یتکو ییيتع حاضز، پضٍّص اًجام. ّذف اس رسذ هی تِ ًظز یضزٍر یدرهاً -یّا در هزاکش تْذاضت آى یحصح یزیتپسواًذّا، هذ

 .تَد 1394در سال  یزاحوذٍ تَ یلَیِاستاى کْگ یدرهاً

درهاًی در استاى ٍ تِ رٍش سزضواری اًتخاب  -هزکش تْذاضتی 432ّا اس  هقطعی در استاى کْگیلَیِ ٍ تَیزاحوذ اًجام گزفت. ًوًَِ -ایي هطالعِ تِ صَرت تَصیفی ها: روش

 SPSSافشارّای  ّا تا استفادُ اس ًزم گیزی ضذ. دادُ اًذاسُ ّا تِ عٌَاى ٍسى ًْایی ًوًَِ در یک سال اس ٍاحذّای تاتعِ داًطگاُ علَم پشضکی یاسَج تزداضتِ ضذ ٍ هیاًگیي آى 3گزدیذ. 

 ٍExcel هَرد تجشیِ ٍ تحلیل قزار گزفت. 

ّای هعوَلی، تیش ٍ تزًذُ، عفًَی،  کیلَگزم در رٍس تَد. پسواًذ 26/1186کل پسواًذ تَلیذی در ٍاحذّای تاتعِ داًطگاُ علَم پشضکی استاى کْگیلَیِ ٍ تَیزاحوذ،  ها: یافته

ّای تَیزاحوذ ٍ  درهاًی در ضْزستاى -زاکش تْذاضتیدرصذ را تِ خَد اختصاظ دادًذ. ه 44/0ٍ  36/0، 71/0، 09/16، 10/5، 86/80ضیویایی، رادیَلَصیک ٍ پاتَلَصیک تِ تزتیة 

 .را داضتٌذٍ تزًذُ  یشتعفًَی ٍ پسواًذ  هقذارچزام تِ تزتیة تیطتزیي ٍ کوتزیي 

عفًَی ٍ ًَک تیش، ضزٍری خطزساسی پسواًذّای  ّای تی درصذ(، تجْیش هزاکش تِ دستگاُ 16تا تَجِ تِ حجن تِ ًسثت تاالی پسواًذ عفًَی در هزاکش استاى )تیص اس  گیری: نتیجه

 .رسذ تِ ًظز هی

 درهاًی، کْگیلَیِ ٍ تَیزاحوذ، پسواًذ تیش ٍ تزًذُ -پسواًذ عفًَی، هزاکش تْذاضتی های کلیدی: واژه

 
تولید شده در مراکز بهداشتی و درمانی  بررسی وضعیت پسماندهای .اٍدیٔ، ٛبؽْی ّديد، پزعتبر ععيد، پبرعٚ ایْبٓ سادٙ ععيد، مزّی ٕقزاٍٚ،  ّٖيَی سادٙ ٕظبُ فالحی ارجاع:

 153-158(: 2) 14؛ 1397 ّدَٚ تحقيقبت ٕظبُ عالّت. 4931در سال  استان کهگیلویه و بویراحمد

 15/4/1397تاریخ چاج:  2/1/1397 پذیزش هقالِ: 13/12/1395 هقالِ: دریافت

 

 مقدمٍ

ٛزبی سیغزت ّحي زی ٗ ّرزب زات      افشایؼ ّيزشآ ٗ تٖز٘پ پغزْبٕد ٗ دٍز٘دىی    
ثٜداؽتی ٕبؽی اس دٓ، اّزٗسٙ ثٚ عٖز٘آ ینزی اس ّعتزالت ّٜزِ خ٘اّزي ثؾززی       

ٛزبی إغزبٕی ٗ    پغْبٕد ؽبٌّ مَيٚ ّ٘اد ساید ٕبؽزی اس فعبٍيزت  . ّ زح ؽدٙ اعت
ٚ   ثبؽد ٗ  حي٘إی ّی ٛزب ثزٚ حزدی سیزبد اعزت مزٚ اس        ىغتزدىی  يز  ایزٔ سثبٍز

ٛبی ؽزيْيبیی ٗ ثيٍ٘ز٘صینی    تزیٔ دالیٖدٙ پغْبٕدٛبی خبٕيی ّعٍْ٘ی تب خ زٕبك
(. ّدیزیت پغْبٕدٛبی پشؽنی، ّ٘ض٘عی حيبتی در 1-3ت٘آ در دٓ یبفت ) را ّی

اس خَْٚ ّٖبثي تٍ٘يد ّ٘اد ساید ؽزٜزی،   .ؽ٘د ّدیزیت ثٜداؽت ّحيط ّحغ٘ة ّی
ٛب، ّزامزش تحقيقزبتی پشؽزنی،     ٛب، ّ ت پشؽنبٓ، مَيٖيل ٛب، درّبٕيبٙ يْبرعتبٓث

ٛب را ّ٘اد  ثبؽد. ّ٘اد ساید تٍ٘يد ؽدٙ در ایٔ ّنبٓ ٛب ٗ خبٕٚ عبٍْٖدآ ّی دارٗخبٕٚ
(. ارایٚ خزدّبت ثٜداؽزتی ٗ درّزبٕی    1، 2ى٘یٖد ) درّبٕی ّی -ساید خبّد ثٜداؽتی

ىززدد. اّززٗسٙ ثزب ت٘خزٚ ثزٚ       ٛبی عفزٕ٘ی ّزی   ت٘عط ایٔ ّزامش، ثبعث تٍ٘يد سثبٍٚ

ٛبی عفٕ٘ی ایدبد ؽزدٙ ٗ هٛزٔ ثغزيبری اس     ای مٚ ثٚ دٍيٌ سثبٍٚ ّؾنالت عدیدٙ
(، ینزی اس  1، 3، 4ّحبفٌ عَْی ٗ ّدیزآ اخزایی را ثٚ خ٘د ّؾغً٘ مزدٙ اعزت ) 

ریزشی خٜزت ّزدیزیت فزحي       ٕيبسٛبی ِّٜ ثٜداؽتی ٗ سیغت ّحي ی، ثزٕبّٚ
تززیٔ ع٘اّزٌ در ّ٘فقيزت     ت. اس  زف دیيز، ینی اس ِّٜپغْبٕدٛبی پشؽنی اع

اخزای پغْبٕد، اخزای  زح ّدیزیت پغْبٕدٛبی پشؽزنی ٗ دّز٘سػ مبرمٖزبٓ ٗ    
 (.5ثبؽد ) ٛب ّی ارتقبی ع   دىبٛی دٓ

تٍ٘يزد  ّقزدار  ْٛنبرآ در تحقيق خ٘د ثٚ ایٔ ٕتيدٚ رعزيدٕد مزٚ    ٗ فبدقی
ٙ   -سثبٍٚ در ّزامش ثٜداؽتی ٗ  93/52ٛزبی ثٜداؽزتی ثزٚ تزتيزت      درّزبٕی ٗ پبیيزب

ٛبی عزبدی در ایزٔ ّزامزش ثزٚ      تٍ٘يد سثبٍّٚقدار ثبؽد.  ميَ٘ىزُ در رٗس ّی 84/14
 ّزامزش  در عفٕ٘ی ٛبی سثبٍٚ ّقدار تٍ٘يدميَ٘ىزُ در رٗس ٗ  22/11ٗ  45/36تزتيت 
ميَز٘ىزُ در   55/1ثٜداؽزتی   ٛبی پبیيبٙ در ٗ ميَ٘ىزُ 55/13 درّبٕی -ثٜداؽتی

درّزبٕی   -پضٗٛؼ ثٜزاّی، تزميت پغزْبٕدٛبی ثٜداؽزتی   (. در6رٗس ث٘دٙ اعت )
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درفزد   3/16درفزد عفزٕ٘ی،    4/18درفد ؽجٚ خبٕيی،  3/59ؽٜز مزّبٓ ؽبٌّ 
درفد پبتٍ٘٘صیل ّحبعجٚ  1/4درفد دارٗیی ٗ ؽيْيبیی ٗ  9/1ٕ٘ك تيش ٗ ثزٕدٙ، 

ثزرعی دٕبٍيش مْی، ميفزی ٗ ٕحز٘ٙ    در ْٛنبرآ ٗ بٍعٚ سسٍٗیٕتبیح ّ (. 7ىزدید )
درّبٕی ؽٜزعتبٓ ىچغبرآ ٕؾزبٓ   -دفي پغْبٕدٛب ٗ فبضالة در ّزامش ثٜداؽتی

درّبٕی ثزٚ تزتيزت    -داد مٚ ّقدار پغْبٕد عفٕ٘ی ٗ غيز عفٕ٘ی در ّزامش ثٜداؽتی
ئ ّقزدار  ٛدف اس إدبُ تحقيق حبضز، تعيز  .(8) ميَ٘ىزُ در رٗس ث٘د 424ٗ  625
درّزبٕی ٗاثغزتٚ ثزٚ دإؾزيبٙ عَزُ٘       -ميفی پغْبٕدٛبی ّزامش ثٜداؽزتی  ٗ مْی

 .ٛب ث٘د پشؽنی اعتبٓ مٜيَ٘یٚ ٗ ث٘یزاحْد ٗ ثزرعی ٕح٘ٙ دفي دٓ
 

 َا ريش
ً    -ایٔ پضٗٛؼ ثٚ ف٘رت ت٘فيفی إدزبُ   1393-94ٛزبی   ّق عزی ٗ  زی عزب

 -درّبٕی، خبٕٚ ثٜداؽت، پبیيبٙ ثٜداؽتی ٗ درّبٕيبٙ -ّزمش ثٜداؽتی 432ىزفت. 

ؽٜزعزتبٓ اعزتبٓ مٜييَ٘یززٚ ٗ ث٘یزاحْزد فعبٍيزت دارٕزد. اعززتبٓ       7مَيٖيزل در  

٘یززٚ، ؽٜزعززتبٓ ث٘یزاحْززد )یبعزز٘ج(، مٜييَ   8مٜييَ٘یززٚ ٗ ث٘یزاحْززد دارای  

ىچغبرآ، دٕب، چزاُ، ثْٜئی، ٍٖدٙ ٗ ثبؽت اعت. ٗضعيت پغزْبٕد ایزٔ ّزامزش ثزب     

ٍيغزت اعزتبٕدارد تزدٗیٔ ؽزدٙ      اعتفبدٙ اس ا العبت در دعتزط ٗ ثز اعبط چل

ٗسارت ثٜداؽت، درّبٓ ٗ دّ٘سػ پشؽنی ت٘عط مبرؽٖبعبٓ ثٜداؽت ّحيط ٗ ثزب  

دید. ا العبت ّز٘رد  ٕظبرت مبرؽٖبعبٓ ّعبٕٗت اّ٘ر ثٜداؽتی اعتبٓ ّؾرـ ىز

عؤاً در دٗ ثرؼ ا العبت عّْ٘ی  85ٕبّٚ  زاحی ؽدٙ ثب  ٕيبس اس  زیق پزعؼ

عؤاً در ثرزؼ   13ٕبّٚ حبٗی  ٗ ا العبت اختقبفی تٜيٚ ؽد. ا العبت پزعؼ

دٗری  عؤاً خٜت تعيئ ٗضعيت تٍ٘يد، تفنيزل، خداعزبسی ٗ خْزي    38عّْ٘ی؛ 

 خ زعزبسی پغزْبٕد ٗ    ٗ ثزی عؤاً خٜت تعيئ ٗضعيت حٌْ ٗ ٕقزٌ   7پغْبٕد؛ 

عزبسی ٗ ٕيٜزداری ّ٘قزت پغزْبٕد ثز٘د.       عؤاً خٜت تعيئ ٗضعيت هخيززٙ  27

ٛب ثب ّزاخعٚ حت٘ری ثٚ ٗاحدٛبی تبثعٚ دإؾيبٙ عَُ٘ پشؽنی  ٕبّٚ تنْيٌ پزعؼ

مٜييَ٘یٚ ٗ ث٘یزاحْد ٗ ّقبحجٚ ثب مبرؽٖبعبٓ ثٜداؽت ّحيط ٗ عبیز مبرمٖزبٓ ٗ  

 د إدبُ ىزفت.مبرىزآ ّزتجط ثب ّدیزیت پغْبٕ

در تحقيق حبضز، پغْبٕدٛبی تٍ٘يدی ٗاحدٛبی تبثعٚ دإؾيبٙ عَُ٘ پشؽنی 
    ٌ ٛزبی ٗسارت ثٜداؽزت ثزٚ     اعتبٓ مٜييَ٘یٚ ٗ ث٘یزاحْزد ثزز اعزبط دعزت٘راٍعْ

دارٗیزی،   -پغْبٕدٛبی عزبدی )ؽزجٚ خزبٕيی(، عفزٕ٘ی، تيزش ٗ ثزٕزدٙ، ؽزيْيبیی       
ثزداری ثٚ رٗػ  ؽد. ْٕٕ٘ٚ رادیٍ٘٘صیل، پبتٍ٘٘صیل ٗ حبٗی خي٘ٙ تقغيِ ٗ ت٘سیٔ

ٗ ثٜبر  1393ٛب  ی عٚ فقٌ سّغتبٓ عبً  عزؽْبری إدبُ ىزفت ٗ تْبُ ْٕٕ٘ٚ
ْٕٕ٘زٚ اس ٗاحزدٛبی    1دٗری ىزدیزد. در ٛزز فقزٌ     خْزي  1394ٗ تبثغتبٓ عزبً  

ثٜداؽتی ٗ درّبٕی تبثعٚ دإؾيبٙ عَُ٘ پشؽنی اعتبٓ مٜييَ٘یٚ ٗ ث٘یزاحْزد ٗ در  
ٗاحزد   432سٓ ٕٜبیی در ٕظز ىزفتٚ ؽد. ثب احتغزبة  ْٕٕ٘ٚ ثٚ عٖ٘آ ٗ 3ّدْ٘پ، 

ْٕٕ٘زٚ ثزداؽزتٚ ؽزد. پزظ اس      1296تبثعٚ دإؾزيبٙ عَزُ٘ پشؽزنی، در ّدْز٘پ     
ٛب  ٛب، ثٚ عؤاالتی مٚ پبعخ دٓ ٕبّٚ ٛب اس پزعؼ دٗری ا العبت ٗ اعترزاج دٓ خْي

ٛب ّٖفزی )عزدُ    ٗ ثٚ عؤاالتی مٚ پبعخ دٓ 1ّثجت )ّ بثقت ثب ض٘اثط( ث٘د، ْٕزٙ 
ّ بثقت ثب ض٘اثط( ث٘د، ْٕزٙ فزفز دادٙ ؽزد. در ٛزز ثرزؼ اس فزایٖزد ّزدیزیت       

تجدیٌ ٗ ثب ت٘خٚ ثزٚ اْٛيزت ٕغزجی     100پغْبٕد، ّقبدیز عددی ثٚ اّتيبس ففز تب 
ُ     ٛب ٗسٓ دٓ  SPSSافزشار   دٛی ىزدید. در ٕٜبیت، پغزْبٕدٛبی تٍ٘يزد ؽزدٙ در ٕزز

 ٗ (version 20, IBM Corporation, Armonk, NY) 20 ٕغززرٚ
Excel  ّٚ٘رد تدشیٚ ٗ تحَيٌ قزار ىزفت 2017ٕغر. 
 

 َا یافتٍ

ٚ   -تعداد ّزامش ثٜداؽتی ٙ    درّزبٕی، خبٕز ٛزبی ثٜداؽزتی ٗ    ٛزبی ثٜداؽزت، پبیيزب
ؽٜزعتبٓ اعتبٓ  7ٛبی ٗاثغتٚ ثٚ دإؾيبٙ عَُ٘ پشؽنی در  ٛب ٗ مَيٖيل درّبٕيبٙ

 2-4در خزداًٗ  ٛزب ٕيزش    ٕؾبٓ دادٙ ؽدٙ اعت. دیيز یبفتٚ 1ثٚ تفنيل در خدًٗ 
   دّدٙ اعت.
 

 بحث
، ؽٜزعزتبٓ ث٘یزاحْزد ثيؾزتزیٔ    3ٗ  2ثز اعبط ٕتبیح ثٚ دعت دّزدٙ اس خزداًٗ   

ّقزدار  تٍ٘يد مٌ پغْبٕد را در ثئ تْبّی ّزامش ثٚ خ٘د اختقبؿ داد. مزٌ  ّقدار 
پغْبٕد تيش ٗ ثزٕدٙ تٍ٘يد ؽدٙ در اعزتبٓ مٜييَ٘یزٚ ٗ ث٘یزاحْزد ثزٚ تفنيزل در      

ٙ    درّبٕی، پبیيبٙ -ٛبی ثٜداؽت، ّزامش ثٜداؽتی خبٕٚ  -ٛزبی ثٜداؽزتی ٗ درّبٕيزب
ميَ٘ىزُ در رٗس ٗ در ؽٜزعتبٓ  05/1ٗ  60/0، 90/61، 88/27مَيٖيل ثٚ تزتيت 

َزز٘ىزُ در رٗس ثزز٘د مززٚ  مي 75/0ٗ  10/0، 20/2، 83/35ث٘یزاحْززد ثززٚ تزتيززت  
ٛزب   را در ثئ عبیز ؽٜزعتبّٓقدار ث٘یزاحْد ٗ چزاُ ثٚ تزتيت ثيؾتزیٔ ٗ مْتزیٔ 

پغْبٕدٛبی ّقدار درّبٕی ؽٜزعتبٓ مٜييَ٘یٚ ثيؾتزیٔ  -داؽتٖد. ّزامش ثٜداؽتی
درّزبٕی ٗ ؽٜزعزتبٓ ثبؽزت     -تيش ٗ ثزٕدٙ تٍ٘يدی را در ثئ مٌ ّزامش ثٜداؽتی

 ٛب ثٚ خ٘د اختقبؿ داد. عبیز ؽٜزعتبٓ مْتزیٔ ّقدار را در ثئ

 
 یراحمدي بً یٍکُگلً درماوی استان -. يضؼیت تؼداد مراکس بُداشتی1جديل 

 یىیککل -درماوگاٌ درماوی -مراکس بُداشتی یبُداشت یگاٌپا خاوٍ بُداشت شُرستان

 3 23 4 115 بویراحمد

 2 14 0 95 کهگیلویه

 0 9 3 28 گچسبران

 0 6 2 28 بهمئی

 0 4 1 25 ببشت

 0 5 1 23 چرام

 0 11 0 30 دنب

 5 72 11 344 کل استبن
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 َای بُداشت )کیلًگرم در ريز( درماوی ي خاوٍ-. مقدار پسماودَای تًلیدی در مراکس بُداشتی2جديل 

 
دٛزد مزٚ در    ٕؾبٓ ّزی  4مٌ پغْبٕد تٍ٘يدی اعتبٓ در خدًٗ ّقدار ثزرعی 
پغزْبٕد عفزٕ٘ی تٍ٘يزدی در ؽٜزعزتبٓ     ّقزدار  ٛبی ثٜداؽت، ثيؾتزیٔ  ثئ خبٕٚ

ّقزدار  ثبؽزد. ْٛچٖزئ، ثيؾزتزیٔ     ث٘یزاحْد ٗ مْتزیٔ دٓ در ؽٜزعتبٓ چزاُ ّی
در   درّبٕی در ؽٜزعتبٓ مٜييَ٘یٚ ٗ مْتزیٔ دٓ -ّزامش ثٜداؽتیپغْبٕد عفٕ٘ی 

ٛبی ثبؽت ٗ ثْٜئی تٍ٘يد ؽدٙ اعت. ٕتبیح ثٚ دعزت دّزدٙ اس تحقيزق     ؽٜزعتبٓ
 ؽزٜز  در ثٜزاّی ٗ( 6) اردثيٌ ؽٜزعتبٓ در ْٛنبرآ ٗ حبضز ثب ّ بٍعبت فبدقی

ٛزبی عفزٕ٘ی در    تٍ٘يد رٗسإٚ سثبٍّٚقدار یغٚ ىزدید. ثز ایٔ اعبط، ّقب (7) مزّبٓ
ٙ   55/13درّبٕی ؽٜزعزتبٓ اردثيزٌ،    -ّزامش ثٜداؽتی ٛزبی   ميَز٘ىزُ ٗ در پبیيزب

تٍ٘يزد پغزْبٕدٛبی   ّقزدار  (. در ؽٜز مزّزبٓ ٕيزش   6ميَ٘ىزُ ث٘د ) 15/1ثٜداؽتی 
 3/16درفزد عفزٕ٘ی،    4/18درفد ؽجٚ خزبٕيی،   3/59درّبٕی ؽبٌّ  -ثٜداؽتی

درفزد پبتٍ٘٘صیزل    1/4يْيبیی ٗ درفد دارٗیی ٗ ؽ 9/1درفد ٕ٘ك تيش ٗ ثزٕدٙ، 
درفزد اس   12ٕؾزبٓ داد مزٚ    ْٛنبرآ ٗ ٕبفذ ی پضٗٛؼٛب یبفتٚ(. 7ّحبعجٚ ؽد )

درفزد ّزثز٘ط ثزٚ     1سایدات تٍ٘يدی در ّزامش خق٘فی ّزث٘ط ثٚ ٗعبیٌ دٍز٘دٙ،  
درفد ّزثز٘ط ثزٚ ٗعزبیٌ     36 ٗ درفد ّزث٘ط ثٚ ٗعبیٌ ّقزفی 51ٕغح ثيْبر، 

درفد ّ٘اد ساید ّزثز٘ط ثزٚ ٗعزبیٌ     13 ٕيش مش دٍٗتیٕ٘ك تيش ٗ ثزٕدٙ ث٘د. در ّزا

  ٗ درفزد ّزثز٘ط ثزٚ ٕغزح ثيْزبر      8 درفد ّزث٘ط ثٚ ٗعبیٌ ّقززفی،  66دٍ٘دٙ، 
 (.9) درفد ّزث٘ط ثٚ ٗعبیٌ ٕ٘ك تيش ٗ ثزٕدٙ ث٘د 13

 -ثز اعبط ٕتبیح تحقيق حبضز، ّيبٕيئ پغزْبٕد عفزٕ٘ی ّزامزش ثٜداؽزتی    
ٚ     12/84درّبٕی در ع   اعتبٓ،  ٛزبی ّ بٍعزٚ    ميَ٘ىزُ در رٗس ثز٘د مزٚ ثزب یبفتز

ت٘آ ثٚ  ( ّ بثقت ٕداؽت. دٍيٌ ایٔ تفبٗت را ّی6فبدقی ٗ ْٛنبرآ در اردثيٌ )
ّٖ قٚ ٕغزجت داد.   ؽزایط خغزافيبیی ٗ دداة ٗ فزٖٛو ّقزف ّتفبٗت در ایٔ دٗ

پغْبٕد تٍ٘يدی ّزث٘ط ثٚ پغْبٕدٛبی عبدی یب ؽجٚ خبٕيی اعزت  ّقدار ثيؾتزیٔ 
 ىزدد. دٗری ّی مٚ ْٛزاٙ ثب پغْبٕدٛبی ؽٜز خْي

درّزبٕی   -، تعداد ّزاخعبٓ ثٚ ٗاحدٛبی ثٜداؽتی4ٛبی خدًٗ  ّ بثق ثب دادٙ
بٕٜبی ثبؽزد مزٚ ؽٜزعزت    ٕفزز در رٗس ّزی   11216تبثعٚ دإؾيبٙ عَزُ٘ پشؽزنی،   

      ٚ مٖٖزدىبٓ را در ثزئ عززبیز    ث٘یزاحْزد ٗ مٜييَ٘یزٚ ثزٚ تزتيزت ثيؾزتزیٔ ّزاخعز
عززإٚ پغزْبٕد تٍ٘يزدی ثزٚ اسای ٛزز ٕفزز در ایزٔ دٗ        ّقزدار   ٛب دارٕد. ؽٜزعتبٓ

عززإٚ پغزْبٕد   ّقدار ثبؽد. ثيؾتزیٔ  ىزُ ّی 5/151ٗ  4/79ؽٜزعتبٓ ثٚ تزتيت 
ٗ  0/214ثزب تٍ٘يزد رٗسإزٚ    ٛبی ثبؽت ٗ ثْٜئی ثزٚ تزتيزت    تٍ٘يدی در ؽٜزعتبٓ

 ثبؽد. ىزُ ثٚ اسای ٛز ٕفز ّی 3/170
 

 َا )کیلًگرم در ريز( َای بُداشتی ي درماوگاٌ پسماودَای تًلیدی در پایگاٌمقدار . 3جديل 

 شُرستان

 یدرماو یمرکس بُداشت خاوٍ بُداشت

 ػادی 
 )شبٍ خاوگی(

 ػفًوی
تیس ي 
 برودٌ

 جمغ کل
 ػادی 

 )شبٍ خاوگی(
 ػفًوی

تیس ي 
 برودٌ

شیمیایی 
 یي داريی

 رادیـً
 اکتیً

 جمغ کل پاتًلًشیک

 75/160 0 50/0 00/2 35/1 55/18 25/138 53/224 83/2 45/33 25/188 بویراحمد

 80/113 00/3 50/0 90/2 60/1 80/23 00/82 90/216 20/2 40/27 30/187 کهگیلویه

 20/46 0 0 20/0 85/0 65/6 5/38 74/24 12/1 12/5 50/18 گچسبران

 25/54 0 30/0 0 10/1 20/16 65/36 55/22 96/0 89/4 70/16 بهمئی

 25/30 20/0 00/1 30/0 20/0 55/1 00/27 20/41 60/0 60/4 00/36 ببشت

 84/18 0 0 0 27/0 57/2 00/16 45/11 82/0 46/4 17/6 چرام

 72/62 02/0 0 0 90/0 80/14 00/47 50/19 35/1 25/9 90/8 دنب

 81/486 22/3 30/2 40/5 27/6 12/84 40/385 87/560 88/9 17/89 82/461 کل پسمبندمقدار 

 شُرستان

 یىیککل -درماوگاٌ یبُداشت یگاٌپا

)شبٍ ػادی 
 خاوگی(

 ػفًوی
تیس ي 
 برودٌ

شیمیایی ي 
 یداريی

 جمغ کل
)شبٍ ػادی 

 خاوگی(
 ػفًوی

تیس ي 
 برودٌ

ی ي یشیمیا
 یداريی

 رادیً
 اکتیً

 پاتًلًشیک
حايی 
 جیًٌ

 جمغ کل

 60/74 0 00/2 00/2 00/3 75/0 85/6 00/60 60/15 0 20/0 20/1 20/14 بویراحمد
 80/32 30/0 0 0 0 30/0 20/7 00/25 - - - - - کهگیلویه

 - - - - - - - - 28/2 0 10/0 83/0 35/1 گچسبران
 - - - - - - - - 00/7 0 13/0 87/0 00/6 بهمئی
 - - - - - - - - 60/5 10/0 10/0 40/0 00/5 ببشت
 - - - - - - - - 80/0 0 08/0 22/0 50/0 چرام

 - - - - - - - - - - - - - دنب
 40/107 30/0 00/2 00/2 00/3 05/1 05/14 00/85 28/31 10/0 61/0 52/3 05/27 سمبند کل پمقدار 
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َای استان بٍ تفکیک  پسماودَای تًلیدی شُرستانمقدار درماوی تابؼٍ داوشگاٌ ػلًم پسشکی ي  -. تؼداد مراجؼان در ريز بٍ ياحدَای بُداشتی4جديل 
 وًع پسماود )کیلًگرم در ريز(

 شُرستان

تؼداد 
کىىدگان )وفر  مراجؼٍ

 در ريز(

مؼمًلی )شبٍ 
 خاوگی(

 ػفًوی
تیس ي 
 برودٌ

شیمیایی ي 
 داريیی

رادیً 
 اکتیً

 پاتًلًشیک
حايی 
 جیًٌ

 جمغ کل

سراوٍ پسماود تًلیدی 
 )گرم بٍ ازای َر وفر 

 در ريز(

 40/79 38/475 0 00/2 50/2 00/5 13/5 05/60 70/400 5989 بویراحمد

 50/151 50/363 30/0 00/3 50/0 90/2 10/4 40/58 30/294 2399 کهگیلویه
 40/128 22/73 0 0 0 20/0 07/2 60/12 35/58 570 گچسبران

 30/170 80/83 0 0 30/0 0 19/2 96/21 35/59 492 بهمئی
 00/214 05/77 0 20/0 00/1 40/0 90/0 55/6 00/68 360 ببشت
 20/52 09/31 0 0 0 0 17/1 25/7 67/22 595 چرام

 40/101 22/82 0 02/0 0 0 25/2 05/24 90/55 811 دنب
 80/105 26/1186 30/0 22/5 30/4 50/8 81/17 86/190 27/959 11216 کل استبن

 
ْٛنبرآ مٚ ثٚ ثزرعی ٗضعيت پغْبٕدٛبی تٍ٘يزدی در   ٗ پضٗٛؼ عپٜزٕيب

عززإٚ پغزْبٕد   ّقزدار  درّبٕی تٜززآ پزداخزت، ٕؾزبٓ داد مزٚ      -ّزامش ثٜداؽتی
 5/22ّقزدار،  ىزُ در رٗس ث٘د مٚ اس ایزٔ   41مٖٖدٙ  تٍ٘يدی ثٚ اسای ٛز ٕفز ّزاخعٚ

 (.10داد ) ىزُ را پغْبٕد عفٕ٘ی تؾنيٌ ّی 6/18ىزُ را پغْبٕد عبدی ٗ 
ٛبی حٌْ، اّحزب   دٗری، رٗػ دّبرٛبی ثٚ دعت دّدٙ اس ٕح٘ٙ ّدیزیت، خْي

ٗاثغتٚ ثٚ دإؾيبٙ عَُ٘ پشؽزنی   درّبٕی -ٗ دفي پغْبٕدٛبی ٗاحدٛبی ثٜداؽتی
درّزبٕی ؽٜزعزتبٓ ث٘یزاحْزد،     -ٗاحد ثٜداؽزتی  145دٛد مٚ اس  اعتبٓ ٕؾبٓ ّی

ٗاحزد ؽٜزعزتبٓ    111ّ٘رد ٗ اس  55ٗاحد ؽٜزعتبٓ ىچغبرآ،  60ٗاحد؛ اس  122
ّ٘رد پغْبٕدٛبی عفٕ٘ی ٗ تيش ٗ ثزٕدٙ تٍ٘يدی خ٘د را ثب اعتفبدٙ  99مٜييَ٘یٚ ٕيش 
ّزمش دیيز  12ٗ  5، 23مٖٖد ٗ ثٚ تزتيت  خ زعبسی ّی ثیت٘مالٗ اٛبی  اس دعتيبٙ

دٖٛزد. اس مزٌ    پغْبٕدٛب را ثب پغزْبٕد عزبدی ّرَز٘ط ٗ تح٘یزٌ ؽزٜزداری ّزی      
ٛبی ث٘یزاحْد، ىچغبرآ ٗ مٜييَ٘یٚ دارای  ٛبی اعتبٓ، تٖٜب ؽٜزعتبٓ ؽٜزعتبٓ

ی عفزٕ٘ی ٗ  خ زعزبسی پغزْبٕدٛب   ثبؽٖد مٚ ٚث دعتيبٙ ات٘مالٗ خٜت ثی ثيْبرعتبٓ ّی
خ زعبسی پغْبٕدٛبی عفزٕ٘ی ٗ   دعتيبٙ ات٘مالٗ خٜت ثی 4تيش ٗ ثزٕدٙ ّدٜش ٛغتٖد. 
یزاحْزد دٗ دعزتيبٙ ٗ      تيش ٗ ثزٕدٙ در ثيْبرعتبٓ ٛبی اعتبٓ ٗخ٘د دارد مزٚ ؽٜزعزتبٓ ٘ث

ٛبی ىچغبرآ ٗ مٜييَ٘یٚ ٛز مداُ یل دعتيبٙ ات٘مالٗ دارٕد. پغزْبٕدٛبیی   ؽٜزعتبٓ
ٛزبی عزبدی ثزٚ ّحزٌ دفزي       ؽٕ٘د، در ٕٜبیت، ْٛزٙا سثبٍٚ ّی خ ز مٚ ٚث ایٔ رٗػ ثی

 ؽٕ٘د. ٛبی ؽٜزی إتقبً دادٙ ّی سثبٍٚ
ّزامش ؽٜزعتبٓ ثْٜئی تْبُ پغْبٕدٛبی عفٕ٘ی ٗ تيش ثزٕدٙ را ثٚ رٗػ غيز 

ٕ٘ ٛبی ثبؽت، چزاُ ٗ دٕب ْٛزٚ پغزْبٕدٛبی    ع٘سإد. ؽٜزعتبٓ افٍ٘ی ّی ٗ  یعفز
ٓ  ثب ثيْبرعتبٓ تٍ٘يدی را  ی قزاردادیثزٕدٙ  يش ٗت ٛزبی ْٛدز٘ار،    ٛبی ؽٜزعزتب
مٖٖد. ثٚ غيز اس ایزآ، در عبیز ٕقبط خٜبٓ ٕيش ّ بٍعزبت سیزبدی    خ زعبسی ّی ثی

ْٛنزبرآ   ٗ در راث ٚ ثب ٕح٘ٙ دفي پغْبٕد ّزامش درّبٕی إدبُ ؽدٙ اعت. رضبپ٘ر
ٚ  ثب إدبُ پضٗٛؾی ٗ ثزرعی اٍٗ٘یت ٛزبی ّرتَز  ّزدیزیت پغزْبٕد      ثٖدی ىشیٖز

ٛبی پيؾٖٜبدی  تبٕی، ّؾرـ مزدٕد مٚ ات٘مالٗ ٗ ع٘سإدٓ ثٜتزیٔ ىشیٖٚثيْبرع
(. در تحقيقی مٚ 11رٕٗد ) ثزای ّدیزیت دفي پغْبٕدٛبی ثيْبرعتبٕی ثٚ ؽْبر ّی

Abor     ٚثز رٗی پغْبٕد ّزامش درّبٕی در مؾ٘ر غٖب إدبُ داد، ّؾزرـ ؽزد مز

  ٗ عزپظ ت٘عزط    پغْبٕد ّزامش ثٜداؽتی اثتدا ثٚ ف٘رت ّ٘قت در ّحزٌ هخيززٙ 
 خزبرج  ّيح ی در اعتبٕدارد ؽ٘د ٗ در ٕٜبیت، ثٚ رٗػ دٗری ّی ٛب خْي ؽٜزداری

ٚ  ٕيزش  Tadesse ٗ Kumie(. 12) ىزدد ّی دفي درّبٕی ّزامش اس  ثزز  را ای ّ بٍعز
 مؾز٘ر  دثبثب ددیظ ؽٜز درّبٕی -ثٜداؽتی ّزامش در پغْبٕد ّدیزیت ٗ مْيت رٗی
پغْبٕدٛبی تيزش ٗ ثزٕزدٙ،    ّيبٕيئ مٚ رعيدٕد ٕتيدٚ ایٔ ثٚ ٗ دادٕد إدبُ اتي٘پی

ٗ  38، 15ثزٚ تزتيزت    ؽزٜز  یٔا یدرّبٕ -یدر ّزامش ثٜداؽتعفٕ٘ی ٗ پبتٍ٘٘صیل 
 -یدر ّزامش ثٜداؽت يدیدرفد اس پغْبٕد تٍ٘ 62ٛب،  درفد ث٘د.  جق ٕتبیح دٓ 47
 (.13ث٘د ) خشء پغْبٕد خ زٕبك، ؽٜز یٔا یدرّبٕ

 
 گیری وتیجٍ
مٌ پغْبٕد تٍ٘يزدی ٗاحزدٛبی تبثعزٚ    ّقدار ٕتبیح پضٗٛؼ حبضز ٕؾبٓ داد مٚ اس 

ميَزز٘ىزُ در رٗس( ّزثزز٘ط ثززٚ  87/560درفززد ) 28/47دإؾزيبٙ عَززُ٘ پشؽززنی،  

ميَز٘ىزُ در رٗس( ّزثز٘ط ثزٚ ّزامزش      81/486درفد ) 04/41ٛبی ثٜداؽت،  خبٕٚ

ٙ    4/107درفد ) 05/9درّبٕی،  -ثٜداؽتی  -ميَ٘ىزُ در رٗس( ّتعَزق ثزٚ درّبٕيزب

ٛزبی ثٜداؽزتی    ميَ٘ىزُ در رٗس( ّزث٘ط ثٚ پبیيبٙ 28/31درفد ) 63/2مَيٖيل ٗ 

مٌ پغْبٕد عفٕ٘ی در مٌ ّزامش اعتبٓ ّقدار ثبؽد. ْٛچٖئ، ثز اعبط ٕتبیح،  ّی

 درفزززد ٗ در ّحزززدٗدٙ پيؾزززٖٜبدی عزززبسّبٓ خٜزززبٕی ثٜداؽزززت  16حزززدٗد 

ٛبی اّحبی  درفد( ث٘د. ٕتبیح ّ بٍعٚ حبمی اس دٓ ث٘د مٚ فقدآ دعتيبٙ 25-10)

ٛبی ثشره اعتبٓ، ّٖدز ثٚ افشایؼ  اد مبفی ثٚ خق٘ؿ در ؽٜزعتبٓسثبٍٚ ثٚ تعد

 .خ زات ٕبؽی اس ایٔ پغْبٕدٛب ؽدٙ اعت

 
 اویدتشکر ي قدر

       ٚ داؽزت ّحزيط در ؽزجن یغزٖدىبٓ اس مَيزٚ ْٛنزبرٓا ّحتززُ ٜث ٛزبی   ثدیٔ ٗعيَٚ ٕ٘
یزاحْزد مزٚ در    ثٜداؽت ٗ درّبٓ ٗ ّزامش ثٜداؽت ؽٜزعتبٓ ٛبی اعتبٓ مٜييَ٘یٚ ٗ ٘ث

 إدزززبُ ایزززٔ  ززززح تحقيقزززبتی ّؾزززبرمت ْٕ٘دٕزززد، تؾزززنز ٗ قزززدردإی ثزززٚ    
 .دٗرٕد عٌْ ّی
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Abstract 
Background: Increase in amount and variety of healthcare wastes is one of the most important problem affecting 

human health and environment. Due to the infectious effects of the waste, accurate management of them in the 

healthcare centers is essential. The aim of this study was to determine the quantity and quality of the wastes 

generated in the healthcare centers of Kohgiluyeh va Boyerahmad province in 2015. 

Methods: This is a sectional-descriptive study that conducted in Kohgiluyeh va Boyerahmad province. Samples 

were taken from 432 healthcare centers in the province. All samples were collected according to census method. 

Three samples were taken from the affiliated units of Yasuj University of Medical Science in one year and the 

average weight of them was considered as final weight. Data were analyzed using SPSS (ANOVA) and Excel 

software (2007). 

Findings: Total wastes generated in the affiliated units of Yasuj University of Medical Science were 1186.26 kg/day. 

ordinary waste, sharp waste, infectious waste, chemical waste, radiological waste, and pathological waste were 

80.86%, 1.5%, 16.09% ,0.71%, 0.36% and 0.44% respectively. Healthcare in Boyerahmad and Choram County had 

the highest and the lowest amount of infectious and sharp waste respectively. 

Conclusion: Due to the relatively high volume of infectious wastes in the provincial centers (more than 16%), it is 

essential to equip the centers with devices which treat the infectious and sharp wastes. 

Keywords: Infectious Waste, Health care centers, Kohgiluyeh va Boyerahmad, Sharp waste 
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