
 

  مھندس فریبا ملک احمدی:تھیھ                                                  بھداشت محیط بیمارستان

  

  

بیمارستان ھا عمده خدمات درماني بعضًا بھداشتي را ارائھ میدھند و بخش اعظم ھزینھ ھاي بھداشت 

و درمان را نیز بھ خود اختصاص مي دھند بیمارستان باید الگوي نظافت و سمبل پاكیزگي و بھداشت 

 باشد بنابراین رعایت ضوابط بھداشتي بخصوص بھداشت محیط در بیمارستان از اولویت خاصي

  . برخوردار است

رعایت بھداشت محیط در بیمارستان تھدیدھاي ناشي از مشكالت بھداشتي در بیمارستان و مناطق 

  . اطراف آن را كاھش داده و موجب رضایتمندي بیماران را نیز فراھم مینماید

بیمار  ،یكي از مسائل مھم در بیمارستان عفونتھاي بیمارستاني است كھ در ایجاد آن سھ عامل بیماریزا 

و محیط باید توجھ شود در بیمارستان ھا نقش عوامل محیطي در ایجاد و انتقال عفونت ھا بارزتر مي 

بنابراین توجھ . محیط آلوده راھھاي گوناگون انتقال و عوامل بیماریزاي متعدد وجود دارد درباشد زیرا

صالح عوامل محیطي كھ در بھ بھداشت محیط بھ عنوان علم پیشگیري از بیماریھا بوسیلھ كنترل و ا

در ایــن راستا بھ قسمتھاي گوناگوني از . ایجاد و انتقال بیماریھا نقش دارند حائز اھمیت زیاد مي باشد

جملھ مدیریتمواد زائد جامد ،  فاضالب ،  تھیھ و توزیع غذا ، سیستم ھاي آبرساني ، رختشویخانھ و 

  : از آنھا مطالب مختصري ارائھ میگرددكھ در زیر راجع بھ ھر یك . باید توجھ نمود...  

  آب مصرفي بیمارستان 

آب بیمارستان باید از شبكھ ھاي عمومي آب آشامیدني تأمین شده یا داراي شبكھ آب خصوصي با 

  . رعایت استاندارد ھاي آب آشامیدني كشور باشد

آب از نظر فیزیكي و  در مورد آب مصرفي بیمارستان باید بھ مسائلي از قبیل منابع تأمین آب ، كیفیت

  .شیمیائي و ھمچنین شبكھ آبرساني آن توجھ نمود

   

 : آشپزخانھ 

  

قانون مواد خوردني ،  ١٣شرایط بھداشتي آشپزخانھ بیمارستان باید مطابق آئین نامھ اجرائي ماده 

  آشامیدني ، آرایشي و بھداشتي باشد 

رد ساختماني ، بھداشت فردي پرسنل شاخص ھاي در برگیرنده بھداشت محیط آشپزخانھ عالوه بر موا

  .، بھداشت مواد اولیھ ، و بھــــــداشت ابزار و ظروف مي باشد



 :رختشویخانھ 

  

رختشویخانھ یكي از بخشھاي مھم بیمارستان بوده و از نظر بھداشت و انتشار عفونت اھمیت زیادي 

وگیري از انتشار آلودگي دارد سیستم رختشوئي در داخل رختشویخانھ بتواند از نظر بھداشتي و جل

عفوني و میكروبي و جلوگیري از تداخل كثیف و تمیز مناسب باشد و احتمال این تداخل را بھ حداقل 

  .  برساند و از افراد دوره دیده در این قسمت استفاده میشود

ماشین تفكیك البسھ آلوده ، شستشو با . تھویھ و فضاي كافي برخوردار باشد رختشویخانھ باید از نور ،

كف و دیوارھا قابل شستشو باشد و از . لباسشوئي مناسب و ضدعفوني بھ روش مناسب انجام شود

 . سیستم مناسب جمع اوري برخوردار باشد

  

 : فاضالب 

  

پساب بیمارستان كیفیتي مانند پساب مناطق شھري دارد اما ممكن است تركیبات بالقوه 

از جملھ وجود عوامل بیماریزاي میكروبي ، مواد خطرناك گوناگوني ھم در آن وجود داشتھ باشد 

كھ باعث میشود پساب بیمارستاني از پساب ... شیمیایي خطرناك ، داروھا ، مواد رادیو اكتیو و 

  .شھري متفاوت باشد

سیستم جمع آوري فاضالب در بیمارستان باید بھ گونھ اي باشد كھ خاك آبھاي سطحي و آبھاي 

  . بندپایان و جوندگان بھ آن دسترسي نداشتھ و متعفن و بد منظره نباشدزیرزمیني را آلوده نكند ، 

در كشورھاي رو بھ پیشرفت كھ فاضالب بیمارستانھا بھ شبكھ ھاي فاضالب شھري متصل نیست دفع 

فاضالب تصفیھ نشده یا نیمھ تصفیھ شده بیمارستاني بھ محیط زیست تقریبًا ھمیشھ خطرھاي عمده 

 .كندبراي سالمت ایجاد مي 

  

 )  :پسماند(مواد زائد جامد 

  

بیمارستان ھا و دیگر مراكز بھداشتي درماني كھ وظیفھ مراقبت از محیط ، بھداشت و سالمت جامعھ 

را بر عھده دارند مسئولیت ھاي ویژه اي در رابطھ با  پسمــاندھایي كھ تولید مي كنند بر عھده دارند 

نھا اثرات نامطلوبي را براي محیط و بھداشت عمومي و باید مطمئن باشند كھ پسماندھاي تولیدي آ

ایجاد نمي كند و با بكارگیري سیاست مدیریت پسماندھا در مراكز بھداشتي درماني ، مراكز مذكور 

  . در راستاي دستیابي بھ یك محیط سالم و بي خطر براي كارمندان و جوامع خود حركت كنند



 : دستھ عمده زیر تقسیم میشوندپسماندھاي تولید شده در بیمارستان  بھ دو 

  

كھ از كار كردھاي خانھ داري و مدیریت این مراكز تولید ) : شبھ خانگی(پسماندھاي عادي  ١گروه 

  ..... امور اداري و  –مثل ربالھ تولید شده در قسمت ھاي آشپزخانھ . میشود 

دستھ زیر تقسیم شده و  مي توانند مجموعھ اي از  ٩كھ بھ  پزشکی ویژهپسماندھاي  ٢گروه 

  : دستھ عبارتند از  ٩این . مخاطرات بھداشتي را ایجاد كند

پسماندھاي عفوني ، پاتولوژیك ، برنده و نوك تیز ، داروئي ، شیمیائي ، ژنوتوكسیك، فلزات سنگین ، 

  ) ١جدول (ظرفھاي تحت فشار و پسماندھاي پرتوزا 



  )پسماندھای  مراکز بھداشتی درمانی(  پزشکی ویژهطبقھ بندی پسماندھای  -  ١جدول 

 نام رده پسماند
 

 شرح و مثال
 

 پسماندھای عفونی
 

مانند کشت ھای میکروبی  زاپسماند ھای مظنون بھ داشتن  عوامل زنده بیماری
آزمایشگاه، پسماند ھای ناشی از جداسازی بیماران عفونی، بافتھا، مواد و تجھیزاتی 

 کھ با بیمار عفونی تماس داشتھ اند، مواد دفع شده این بیماران
 

پسماند ھای آسیب 
 شناختی

 

آبگونھ مــــانند بافت ھا و آبگونھ ھای انسانی، تکھ ھای بدن انسان، خون و سایر 
 ھای بدن، جنین

 
پسماندھای برنده و نوک 

 تیز
 

انفوزیون، تیغھ چاقو، چاقو، تیغ و شیشھ ھای ) ست(مانند سوزن تزریق، دستگاه
 شکستھ

 
 پسماند ھای دارویي

 خطرناک
 

دارو ھای تاریخ گذشتھ یا غیر الزم ،اقالمی کھ بھ دارو آلوده شده یا دارو دارند 
)دارویي مانند قوطی ھا و شیشھ ھای(  
 

 پسماندھای ژنوتوکسیک
 

مــــانند پسماندھای دارای مواد با خصوصیات سمی برای ژن ھا، از جملھ پسماند 
ھای دارای مواد سایتوتوکسیک کھ بیشتر در درمان سرطان بکار می روند و مواد 

 شیمیایي سمی برای ژن ھا
 

 پسماندھای شیمیایي
 خطرناک

 

عرف ھای آزمایشگاھی، داروی ثبوت و ظھور فیلم، کھ محتوی مواد شیمیایي مانند م
 مواد گندزدای تاریخ گذشتھ یا غیر الزم و حاللھا مي باشد

 
پسماند ھای دارای فلزات 

 سنگین
 

 مانند باتری ھا، ترمو مترھای شکستھ، اسباب ھای جیوه ایاندازه گیری فشار خون و
... 

 
 فشار ظرف ھای تحت

 
قوطی افشانھ ھا سیلندرھای گاز، کارتریج گاز،  

 
 پسماند ھای پرتو ساز

 
مایعات مصرف نشده پرتودرمانی، یا آزمایشگاھھاي تحقیقاتي لوازم شیشھ ای آلوده ، 
بستھ بندیھا ، کاغذھای جاذب ، ادرار و مواد دفع شده بیماران درمان شده یا آزمایش 

تھشده بھ وسیلھ داروھای رادیو نوکلئید مھرو موم نشده یا منابع سر بس  
 

  
بطور كلي اشخاص زیر در معرض خطرات ناشي از پسماندھاي خطرناك تولید شده در بیمارستان ھا 

: و مراكز بھداشتي درماني ھستند  

 

:بنابراین گروھھای اصلی در معرض خطر  

 

  پزشکان، پرستاران، سایر کارکنان مراکز، کارکنان تاسیسات بیمارستان §

  بیماران §

  کنندگانبازدید کنندگان و مالقات  §

  مانند رختشویخانھ، رفتگران، کارگران ترابری.کارگران خدمات پشتیبانی §



 )از جملھ زبالھ گردھا(..... کارگران مراکز دفع زبالھ §

§   

 پزشکی ویژهمدیریت پسماندھاي 
 

بخش جدایي ناپذیر بھداشت بیمارستان و مبارزه با عفونت  پزشکی ویژه مدیریت پسماندھاي

زبالھ بھ عنوان مخزن میكروارگانیسم ھاي بیماریزا مي ماند كھ قادر بھ ایجاد آلودگي و عفونت . است

اند در صورتي كھ مدیریت پسماندھا كافي نباشد این میكرو ارگانیسم ھا مي توانند از طریق تماس 

اولین قدم در مدیریت پسماندھا بھ . وسیلھ انواع ناقلین بھ دیگر ان منتقل شوندمستقیم از راه ھوا و یا ب

. حداقل رساندن پسماندھا است كھ بھ طرق زیر انجام پذیر است  

كاھش منابع تولید  – ١   

اقدامات مدیریتي و كنترل خوب  – ٢  

تفكیك پسماندھا  - ٣  

و مدیریت كارساز آن تعیین نوع پسماند و  هپزشکی ویژعامل كلیدي در بھ حداقل رساندن پسماندھاي 

تفكیك پسماندھا بر عھده تولید كننده است و باید ھر چھ نزدیكتر بھ . تفكیكآن است  تفكیك پسماندھاست ،

. محل تولید پسماند انجام گیرد  



   

  پسماندھای مراکز بھداشتی درمانیجمع آوري ، انبار و انتقال 
  

. انجام میشود باید با در نظر گرفتن آئین نامھ ھاي محلي باشد پسماندتمام فعالیتھائي كھ در زمینھ دفع 

  : اقدامات زیر بعنوان یك راھنماي عمومي توصیھ میشود

 پسماندرستانھا باید یك سیستم ویژه را براي جمع آوري ابدالئل ایمني و اقتصادي ، درمانگاھھا و بیم •

ھاي  پسماند ھاي معمولي ، و بعضي پسماندھاي طبي ،  پسماندازمان دھند و ھاي بیمارستاني س

  . را از یكدیگر جدا كنند) ھاي شدیدًا عفوني ، زبالھ ھاي سایتوتوكسیك پسماند مثل وسائل تیز ،(خاص 

 . زبالھ ھاي عادي درمانگاه ھا و بیمارستانھا را میتوان در قالب سیستم زبالھ خانگي دفع كرد •

را باید در ھمان محلي كھ مورد استفاده قرا رمیگیرند داخل محفظھ ھاي سوراخ  وبرندهتیز اشیاء  •

نشدني كھ معموًال از جنس فلز یا پالستیك متراكم ساختھ میشوند و داراي درپوش محكم میباشند جمع 

ز براي اجتناب ا. محفظھ ھا باید سخت ، نفوذناپذیر و مقاوم بھ سوراخ شدگي باشند . آوري كرد

كاربردنامناسب ، محفظھ ھا باید آسیب ناپذیر باشند بھ ترتیبي كھ باز كردن یا شكستن آنھا مشكل 

در مواردي كھ محفظھ ھاي فلزي یا پالستیكي در دسترس نبوده و یا قیمت آن خیلي گران . باشسد 

نقل میتوان  براي تسھیل در حمل و. باشد میتوان از محفظھ ھائي از جنس مقواي متراكم استفاده كرد 

 . این محفظھ ھا را تا زد و داخل آنھا را با الیھ اي از جنس پالستیك پوشاند

ھاي عفوني استفاده میشوند باید داراي آرم بین المللي  پسماندكیسھ ھا و دیگر محفظھ ھائي كھ براي  •

 . كھ نشان دھنده وجود ماده عفوني است باشند

انھا باید در یك مكان محفوظ كھ دسترسي بھ آن محدود باشد ھاي عفوني درمانگاه ھا و بیمارست پسماند •

 پسمانداین . ھاي آزمایشگاه ھاي میكرب شناسي باید توسط اتوكالو استریل شوند پسماند. انبار شوند

بدین منظور ، استفاده از . ھا باید در كیسھ ھائي بستھ بندي شوند كھ با این روند سازگاري داشتھ باشند

 . ھ براي اتوكالو مناسب میباشند توصیھ میشودكیسھ ھاي قرمز ك

ھاي سایتوتوكسیك كھ اكثرًا در بیمارستانھا یا مراكز تحقیقاتي بزرگ تولید میشوند باید در  پسماند •

جمع » ھاي سایتوتوكسیك پسماند «محفظھ ھاي محكم مقاوم بھ نشت ھمراه با عالمت مشخص

 . آوري شوند

 . ھاي عفوني جمع آوري شوند پسمانداروئي را میتوان ھمراه ھاي شیمیائي و د پسماندمقادیر كم  •



مواد داروئي غیر مستعمل یا تاریخ گذشتھ كھ در بخشھا یا دپارتمان ھاي بیمارستان بمقدار زیاد  •

ھاي  پسماندسایر . انبار شده اند باید جھت دور ریختھ شدن بھ داروخانھ  برگشت داده شوند

ه یا دور  ریختھ شده یا بستھ ھاي حاوي بقایاي دارو نباید بھ داروئي بخشھا نظیر داروھاي آلود

داروخانھ برگردانده شوند چون خطر آلودگي داروخانھ را بھمراه دارند لذا باید در یك محفظھ 

 . مناسب در ھمان بخش ذخیره گردند

و در ھاي شیمیائي باید در محفظھ ھاي مقاوم بھ مواد شیمیائي بستھ بندي  پسماندمقادیر زیاد  •

ھویت مواد شیمیائي باید وضوحًا در روي . صورت امكان بھ تسھیالت ویژه پاالیش ارسال شوند

ھاي خطرناك شیمیائي ھرگز نباید با ھم مخلوط  پسماند محفظھ مشخص شود چرا كھ انواع مختلف

 . شوند

وري و دفع ھاي حاوي مقادیر زیاد فلزات سنگین مثل كادمیوم یا جیوه باید جداگانھ جمع آ پسماند •

 . شوند

ھاي عادي مراكز درماني در یكجا  پسماندمحفظھ ھاي تحت فشار را ھمینكھ خالي شدند میتوان با  •

 . جمع آوري كرد بشرط اینكھ زبالھ ھا براي سوزاندن در نظر گرفتھ نشده باشد

مثل سواب ھا ، سرنگ ھاي داراي كاربري (ھاي عفوني كھ رادیواكتیویتھ كمي دارند  پسماند •

عفوني نگھداري كرد  پسماند را میتوان در كیسھ ھاي زرد یا محفظھ ھاي) تشخیصي یا درماني

 . بشرط اینكھ موارد اخیر براي سوزاندن در نظر گرفتھ شده باشند

كارمنداني كھ مراقبت ھاي بھداشتي را انجام میدھند و ھمچنین سایر كاركنان بیمارستان را باید از  •

بھ آنھا  پسماندخطرات مربوط بھ زبالھ ھاي بیمارستاني آگاه كرد و در زمینھ مدیریت مناسب 

  . آموزش داد



  دکتر سید علی سجادی :تھیھ                               مواد زائد جامد از دیدگاه بھداشتي

  مھندس فریبا ملک احمدی

  تعریف 
  

شامل تمام مواد زائد حاصل از فعالیت انسان كھ معموًال جامد بوده و غیر قابل  :مواد زائد جامد

بھ عبارت دیگر ھر ماده جامدي كھ از نظر مالك یا مالكانش . استفاده یا بي مصرف است ، مي باشد 

  .ده مي شوددور ریختھ باشد ، زبالھ نامی

عبارت است  از  یك مجموعھ مقررات منسجم و سیستماتیك درباره كنترل : مدیریت مواد زائد جامد 

تولید ، ذخیره ، جمع آوري ، حمل و نقل و دفع مواد زائد جامد، یك مدیریت صحیح باید منطبق بر 

یست و آنچھ براي اصول بھداشت عمومي ، اقتصاد ، حفاظت از منابع ، زیبا شناختي و حفظ محیط ز

  . عموم مورد توجھ است ، باشد

مجموعھ اقداماتي است كھ با توجھ بھ اصول و موازین بھداشتي ، براي نظارت بر : نظارت بھداشتي 

بدیھي است انجام مداخالتي از قبیل ارائھ . ھر یك  از  مراحل اداره مواد زائد جامد ، انجام مي شود 

یك از مراحلي كھ مشكالت بھداشتي ایجاد مي نماید از ملزومات  راھكارھاي بھتر و مناسبتر در ھر

  . یك نظارت كارآمد است

  : طبقھ بندي 

طبقھ بندي ھاي مختلفي براي مواد زائد جامد بر حسب كیفیت ، منشاء تولید ، اثراتي كھ بر سالمت 

وان زبالھ ھا را بھ اما در یك طبقھ بندي كلي مي ت. انسان یا محیط زیست مي گذراند ، ارائھ شده است

  . دو گروه بزرگ زبالھ ھاي معمولي یا بي خطر و زبالھ ھاي خطرناك تقسیم نمود 

شامل زبالھ ھاي خانگي و مشابھ آن كھ ممكن است از منابع مختلفي نظیر : زبالھ ھاي معمولي 

ست كھ در تركیب زبالھ ھاي خانگي بھ گونھ اي ا. بیمارستان یا صنایع نیز تولید شوند ، مي باشد 

  . ،براي سالمت انسان و محیط زیست خطر چنداني ندارد صورت مدیریت صحیح 

زبالھ ھائي ھستند كھ براي سالمت انسان و یا محیط زیست بالفعل یا بالقوه  :زبالھ ھاي خطرناك 

مي ... مخاطره آمیـــــزند و شامل طیف وسیعي از زبالھ ھاي بیمارستاني ، صنعتي ، رادیواكتیو و 

این نوع زبالھ ھا ، زبالھ ھاي . باشـــند كھ در برخي موارد مي توانند منشاء خانگي نیز داشتھ باشند 

یژه نیز نامیده مي شوند و مستلزم مدیریت ویژه اي ھستند كھ بر حسب كیفیت ھر كدام ، روشھاي و

  . خاصي باید بكار گرفتھ شود

  



  نظارت بھداشتي بر مدیریت مواد زائد جامد 
  

اما با اعمال مدیریت صحیح مي توان . الینفك زندگي انسان است  تولید زبالھ جزء : تولید زبالھ 

. زبالھ ھاي تولیدي را بھ نفع بھداشت و سالمت انسان و حفظ محیط زیست تغییر داد  كیفیت و كمیت

بھ عبارت . زبالھ نتیجھ فرآیند استفاده از موادي است كھ در ابتدا از منابع طبیعي برداشت شده است 

ھستند،  دیگر تولید زبالھ كمتر بھ معناي برداشت كمتر از منابع در دسترس كھ بعضًا تجدید ناپذیر نیز

در مورد كیفیت زبالھ نیز با . این موضوع در حفظ محیط زیست اھمیت بھ سزائي دارد. مي باشد

استفاده از مواد خامي كھ پس از استفاده ، تبدیل بھ زبالھ ھاي بي خطرتر مي شوند ، مي توان در این 

  . راستا اعمال مدیریت نمود 

بیشتر شامل آموزش و اطالع رساني ھمگاني بھ  یبھ نظر مي رسد كھ در این مرحلھ نطارت بھداشت

ھم براي تولید كنندگان مواد مصرفي و ھم براي افراد ( منطور تغییر رفتار مصرف مواد خام 

اقدامات اجرائي در راستاي اھداف این مرحلھ بر عھده مدیریت مواد زائد . مي باشد) مصرف كننده

  . جامد مي باشد

در این فاصلھ . ًال در یك فاصلھ زماني مشخص ، صورت مي گیردجمع آوري زبالھ ھا معمو: ذخیره 

ظروف ذخیره زبالھ . موقتًا ذخیره شوند ) در منازل یا سایر اماكن(، الزم است ، زبالھ اي تولید شده 

بر حسب مقدار آن متفاوت است كھ براي زبالھ ھاي خانگي معموًال از سطل پالستیكي یا فلزي استفاده 

  : یره زبالھ از نظر بھداشتي باید داراي شرایط زیر باشدظرف ذخ. مي شود 

  داراي حجم كافي متناسب با زبالھ تولید ي -

 قابل شستشو و زنگ نزن  -

 درب دار  -

 ترجیحًا داراي كیسھ زبالھ -

الزم بھ توضیح است كھ در صورت اجراي برنامھ بازیافت زبالھ ، بھ جاي یك سطل زبالھ از چند 

در این . سطـــــل كوچكتر منطبق با آنچھ كھ در طرح بازیافت تعریف شده است ، استفاده مي شود

  . باره مبحث دفن زبالھ بیشتر توضیح داده خواھد شد

  . جمع آوري زبالھ ھا  از  دو جنبھ باید مورد بررسي و ارزیابي قرا رگیرد: جمع آوري زبالھ ھا 

در كشور ما معمـــوًال از دو روش براي جمع آوري زبالھ ھا استفاده مي  :نحوه جمع آوري –الف 

. در روش اول زبالــھ ھا از محل تولید جمع آوري و مستقیمًا بھ محل دفن نھائي منتقل مي شود. شود 

بھ این معنا كھ زبالھ ھا توسط تولید . وم این انتقال بھ طور غیر مستقیم صورت مي گیرددر روش د



كنندگان بھ ایستگاھھاي موقت منتقل و از آنجا بھ وسیلھ سازمان مربوطھ بھ محل دفع نھائي حمل مي 

بیشتر روش اخیر از نظر بھداشتي مشكالت زیادي را ایجاد مي كند و بھ ھمین دلیل تقریبًا در . شود 

  : برخي از مشكالت بھداشتي این روش عبارتند از . شھرھا و روستاھاي كشور منسوخ شده است

  ریخت و پاش زبالھ در اطراف ایستگاھھاي موقت  -

 بازیافت غیر بھداشتي زبالھ ھا توسط افراد سود جو  -

 رشد و تكثیر حشرات و جوندگان  -

 حملھ پرندگان و حیوانات  -

 و خطرناك اختالط زبالھ ھاي معمولي  -

 نشت شیرابھ  -

 ایجاد بوي نامطبوع  -

بنابراین در حال حاضر بھترین روش  از  نظر بھداشتي ، جمع آوري در محل تولید و انتقال مستقیم 

اما چنانچھ ناگزیر بھ استفاده از روش انتقال غیر مستقیم  باشیم باید حداكثر . بھ محل دفع نھائي است

  . فوق الذكر را اعمال نمائیم تالش در جلوگیري از بروز اشكاالت

زمان جمع آوري زبــــالھ ھا در فاصلھ زماني كوتاه مستلزم سرمایھ گذاري باال و صرف ھزینھ  –ب 

ھاي بیشتر است ، ھمانطور كھ در فواصل زماني طوالني نیز منجر بھ ایجاد مشكالت بھداشتي از 

بنابراین در نظر . خواھد شد... بھ و قبیل ایجاد بوي نامطبوع ، رشد و تكثیر حشرات ، نشت شیرا

از نظر بھداشتي . گرفتن یك فاصلھ زماني مناسب از بروز ین گونھ مشكالت جلوگیري مي كند 

 ٧٢حداكثر مدت زمان ذخیره زبالھ ھاي معمولي در محل تولید در مناطق سرد و معتدل باید حداكثر 

ساعت در فصول  ۴٨یري حداكثر ساعت در تابستان و در مناطق گرمس ۴٨ساعت در زمستان و 

ساعت در فصول گرم بھ عبارت دیگر در این فواصل زماني باید زبالھ ھا جمع آوري  ٢۴سرد و 

  . گردند

وسایل . امروزه وسایل نقلیھ مختلفي براي انتقال زبالھ ھا مورد استفاده قرار مي گیرد :حمل زبالھ 

  : ي شود عبارتند ا زنقلیھ اي كھ در كشور ما براي این منظور استفاده م

  چرخ دستي  -

 ) كھ بھ دنبال حیوان بستھ مي شود(گاري  -

 تراكتور با تریلي  -

 وانت روباز  -

 وانت سرپوشیده با كمپكتور  -

 كامیون روباز  -



 كامیون سرپوشیده با كمپكتور -

 سمي تریلر -

سھ نوع وسیلھ نقلیھ اول بیشتر در مناطق روستائي و سایر وسایل بستھ بھ امكانات شھرداریھا در 

بھر حال وسیلھ انتقال زبالھ ھا از نظر بھداشتي باید . شھرھاي مختلف مورد استفاده قرا رمي گیرند 

  : شرایط زیر ار دارا باشد 

  حجم كافي متناسب با زبالھ ھا  -

 ري از نشت شیرابھ زبالھ طراحي مناسب جھت جلوگی -

 سرپوشیده جھت جلوگیري از ریخت و پاش زبالھ ھا ھنگام حركت  -

 طراحي مناسب بھ منظور بھ حداقل رساندن صدمھ بھ كار گران جمع آوري كننده زبالھ  -

  . براي دفع زبالھ ھا ممكن است از یك یا تركیبي از چند روش زیر استفاده شود :دفع زبالھ 

اگر چھ بازیافت یكي از روشھاي دفع زبالھ نامیده شده ، اما در حقیقت بھ نوعي : بازیافت  –الف 

با توجھ بھ شرایط و . مدیریت زبالھ است كھ از نقطھ تولید شروع و تا دفع نھائي ادامھ مي یابد

موقعیت محلي و ھم چنین تركیب زبالھ ھا مي توان از برخي اجزاء زبالھ بھ عنوان ماده خام در 

در تركیب زبالھ . وخت در نیروگاه و یا كود براي احیاي زمینھاي كشاورزي استفاده نمودصنایع ، س

ھاي شھري ، كاغذ ، پالستیك ، شیشھ ، منسوجات ، فلزات آھني و مواد آلي و غیر آلي مواد اصلي 

س براي بازیافت یك یا تمام مواد قابل بازیافت ، تصمیم گیري معموًال بر اسا. قابل بازیافت ھستند

  . ارزیابي اقتصادي و مالحظات محلي مي باشد

بھ این معنا كھ بازیافت . از دیدگاه بھداشتي ، نكتھ بسیار مھم در بازیافت زبالھ ، نحوه انجام آن است

چنانچھ زبالھ ھا بھ صورت مخلوط ذخیره ، . است) مبدأ(بھداشتي مستلزم تفكیك زبالھ در نقطھ تولید 

تفكیك شود با ) نمثًال كارخانھ كمپوست یا جایگاه دف(جمع آوري و حمل گردد و در محل دیگري 

بنابراین ھمانطور كھ در قسمت ذخیره زبالھ ، بیان شد ، الزم . موازین بھداشتي مغایرت خواھد داشت

نیز تعریف شود و زبالھ ھاي قابل بازیافت  است در یك طرح صحیح بازیافت ، مسئلھ تفكیك از مبدأ

بالھ ھاي خاني مي توان  از  بھ عنوان مثال براي ز. در محل تولید بھ صورت جداگانھ ذخیره گردد

استفاده ... چند ظرف مجزا با رنگھاي مختلف جھت جمع آوري جداگانھ شیشھ ، كاغذ ، پالستیك و 

امروزه براي سھولت كار زبالھ ھا را بھ دو دستھ تر و خشك ، تقسیم بندي نموده و زبالھ ھاي . نمود

مي باشند از زبالھ ھاي تجزیھ پذیر ... و خشك را كھ تركیبي  از  كاغذ ، پالستیك ، شیشھ ، پارچھ 

  . جدا كرده و در ظرف جداگانھ اي جمع آوري مي كنند... نظیر پوست میوه ، باقیمانده غذا و 



ھم چنین بازیافت  از  طریق تبدیل بیولوژیكي براي تھیھ كود ، گاز متان و انواع مختلف پروتئین ھا 

كود آلي از زبالھ كھ بھ كمپوست معروف است ، بھ لحاظ در این بخش تھیھ . و الكل ھا انجام مي شود

  . اھمیت و گستردگي موضوع ، توضیح داده مي شود

ھمانطور كھ قبًال بیان شد ، براي بازیافت مواد قابل كمپوست نیاز بھ جداسازي آنھا در : كمپوست 

قسمت اعظم تركیبات زبالھ  .زبالــھ ھاي تر غالبًا این قابلیت را دارا مي باشند . نقطھ تولید مي باشد 

اگر این مواد آلي از سایر تركیبات زبالھ جدا شده و مورد . ھاي شھري از مواد آلي شكیل شده است

فرآیند جداسازي و تبدیل . تجزیھ باكتریھا قرار گیرد، محصول نھائي ھوموس بدست مي آید

اكثر عملیات كودسازي . گویندبیولوژیكي مواد زائد آلي توسط باكتریھا را كودسازي یا كمپوست مي 

  . از سھ مرحلھ اساسي تشكیل شده است

  آماده سازي مواد زائد  -

 تجزیھ مواد زائد  -

 آماده سازي محصول و فروش آن  -

بخشي از عملیات آماده سازي عبارت از دریافت زبالھ ، جداسازي ، خرد كردن و اضافھ نمودن 

عددي در جھت تكمیل تجزیھ مواد بكار گرفتھ مي فنون مت. رطوبت و مواد غذائي مورد نیاز مي باشد

مواد زائد آماده شده بھ صورت توده اي منظم در  (Windrow)در كودسازي بھ روش ویندرو . شود

در این روش زمان . این توده ھا ھفتھ اي یك تا دوبار بھم زده مي شود. فضاي آزاد قرار مي گیرد

ھفتھ بھ زمان كودسازي  ۴تا  ٢وًال براي تثبیت مواد ، معم. ھفتھ مي باشد ۵تكمیل كودسازي معموًال 

روز مي توان  ٧تا  ۵البتھ در سیستمھاي مكانیكي با كنترل دقیق عملیات ، در مدت . اضافھ مي كنند

در مرحلھ آماده سازي و فروش محصول ، معموًال ھوموس بدست آمده ، آسیاب . ھوموس تولید نمود

  . بندي و انبار شده و بھ محلھاي فروش انتقال مي یابد بستھ و مخلوط و سپس دانھ بندي ،

ایجاد بوي نامطبوع ، : مھمترین مسائل زیست محیطي ناشي از عملیات كودسازي عبارتند از 

از نظر . پراكندگي اجسام سبك و احتمال وجود فلزات سنگین در كود كھ موجب آلودگي خاك مي شود

كمپوست توسط كارگران در محل كارخانھ و ھم چنین عدم بھداشتي نیز ، جداسازي زبالھ ھاي قابل 

رعایت بھداشت فردي و در اختیار نبودن تجھیزات ایمني و بھداشتي مي تواند عوارض سوئي براي 

  . كارگران بوجود آورد 

) سوزاندن زبال(نوع دیگر بازیافت ، روش شیمیائي است كھ مستمل بر پیرولیز و بازیافت حرارتي 

  . مي باشد

  

  



  

  :  (Sanitary landfill)دفن بھداشتي  –ب 

بر اساس تجارب بدست آمده در شھرھاي ایاالت متحده آمریكا و سایر شھرھاي دنیا ، دفع زبالھ در 

. زمین بھ شكــــل دفن بھداشتي اقتصادي ترین و قابل قبول ترین روش دفع مواد زائد جامد مي باشد

مواد زائد و پوشاندن آن با الیھ اي از خاك در انتھاي دفن بھداشتي یعني روشي كھ موجب فشردگي 

ھنوز در پاره اي نقاط ، تلنبار كردن زبالھ كھ كامًال متمایز از روش دفن . عملیات روزانھ گردد

ت محیط زیست روش اخیر بھ دلیل لطمھ زدن بھ زیبائي و بھداش. بھداشتي مي باشد ، مرسوم است 

  .قابل قبول نمي باشد



  : راي عملیات دفن بھداشتي شامل مراحل زیر استطراحي و اج

  انتخاب محل دفن  -

 روشھاي دفن زمیني و عملیات مربوطھ  -

 . واكنشھائي كھ در زمین جایگاه دفن زبالھ اتفاق مي افتد -

 كنترل گاز و حركت شیرابھ  -

 طراحي زمین دفن  -

  : انتخاب جایگاه دفن زبالھ  – ١

  : عواملي كھ در انتخاب مح لدفن باید مورد توجھ قرار گیرد عبارتند از 

  . حداقل براي یك سال آینده زمین مورد نظر كافي باشد –دسترسي بھ زمین مناسب  -

 . با در نظر گرفتن سایر شرایط ، حداقل فاصلھ مطلوبتر است –فاصلھ تا محل تولید زبالھ  -

وزانھ زبالھ ، خاك كافي با مشخصات مناسب در جھت پوشش ر –شرایط خاك و توپوگرافي  -

 . دسترس مي باشد 

ایجاد زھكش در اطراف زمین محل دفن ، خصوصیات بارانھاي  –شرایط اقلیمي محل دفن  -

 . محلي و شرایط سیالبھا باید مورد توجھ قرار گیرد

بھ پتانسیل آلودگي زمین محل دفن  –شرایط زمین شناسي و ھیدرولوژي آبھاي زیرزمیني  -

 . وسیلھ شیرابھ زبالھ باید بررسي شود

پتانسیل آلودگي زمین محل دفن بھ  –شرایط زمین شناسي و ھیدرولوژي آبھاي زیرزمیني  -

 . وسیلھ شیرابھ زبالھ باید بررسي شود

در ... بھ منظور كنترل آلودگي صدا ، بو ، گرد و غبار ، ناقلین و  –شرایط زیست محیطي  -

 . سكوني و صنعتي باید بررسي ھاي الزم صورت گیردجایگاھھاي نزدیك مناطق م

استفاده نھائي از زمین تكمیل شده  –پتانسیل كارآئي زمین پس از تكمیل ظرفیت دفن زبالھ  -

یكي از مزایاي روش دفن رھداشتي است كھ مي تواند بھ عنوان پارك یا زمین گلف مورد 

 . استفاده قرا رگیرد

 : عملیات دفن بھداشتي  – ٢

این روشھا ، در مناطقي كھ . بھ منظور دفن زبالھ در زمین ، روشھاي مختلفي بكار گرفتھ مي شود 

 . آب و ھواي خشك دارند با مناطقي كھ آب و ھواي مرطوب دارند ، كامًال متفاوت است

 : روشھاي عمده اي كھ در نواحي خشك بكار مي رود عبارتند از : روشھاي مرسوم در نواحي خشك 

در مناطقي بكار مي رود كھ امكان حفر ترانشھ  : (Area Method)سطحي  روشھاي -

عملیات از تخلیھ مواد زائد و پخش آن در نوارھاي باریك و بلند در سطح . وجود نداشتھ باشد



در مرحلھ بعد ، . سانتیمتر آغاز مي شود ٧۵تا  ۴٠زمین و در الیھ ھاي مختلف بھ ارتفاع 

شود و الیھ بعدي روي آن قرار مي گیرد تا ضخامت الیھ  ھر الیھ در طول روز فشرده مي

سانتي متر  ٣٠تا  ١۵سپس در انتھاي عملیات روزانھ حدود . متر برسد  ٣تا  ٢فشرده شده بھ 

  . ریختھ مي شود خاك بھ عنــــــوان پوشش نھائي بر روي زبالھ ھاي فشرده شده ، 

ي كھ بھ اندازه كافي خاك در جاھائ : (Trench Method)روش گودالي یا نرانشھ  -

پوششي از حفر زمین بھ دست مي آید و براي مناطقي كھ سفره آبھاي زیرزمیني نزدیك سطح 

تا  ٣٠در این روش ابتدا زبالھ در گودالھائي بھ طول . این روش مناسب است  زمین نباشد ،

ال در قسمتي از گود. متر قرار مي گیرد ٨تا  ۴متر و عرض  ٢تا  ١متر و بھ عمق  ١٢٠

عملیات تا زماني كھ ارتفاع مناطق تكمیل شده بھ حد مناسب . آغاز عملیات حفر مي گردد

روزانھ برسد ، ادامھ مي یابد مواد پوششي با حفر گودالھاي مجاور و یا ادامھ كندن گودالي 

 . كھ باید پر شود ، تأمین مي گردد

این روش  : Depression Method)(روش پر كردن پستي و بلندي طبیعي زمین  -

. اغلب در مناطقي كھ بطور طبیعي یا مصنوعي پستي و بلندیھاي وجود دارد ، بكار مي رود

در این روش معموًال دره ھاي گود ، باریك و تنگ ، گودالھاي خشك خاك و معادن سنگ 

در مكانھاي دفن كھ بھ صورت گودال مي باشند، چون معموًال . مورد استفاده قرار مي گیرند

ھ زمینھاي اطراف در سطح پائین تري قرا ردارند ، زھكشي سطحي كھ عالي بحراني نسبت ب

اساس كار در روش دفن مشابھ یكدیگر . بھ حساب مي آید باید تحت تحت كنترل قرار گیرد 

 . است

 : روشھاي مرسوم در نواحي مرطوب 

ئي از نواحي مرطوب مي باتالقھا ، مردابھـــــا ، نواحي آبگیر ، بركھ ھا و گودالھا ، نمونھ ھا

بھ دلیل مسائلي كھ در ارتباط با آلوده سازي . باشد كھ مي توان از آنھا بھ عنوان مح لدفن استفاده نمود

آبھاي زیرزمیني ، مسائل ناشي از بو و مسائل مربوط بھ استحكام ساختاري زمین پیش مي آید ، در 

در گذشتھ در نواحي مرطوب ، . دارد  نواحي مرطوب ، طراحي زمینھاي دفن نیاز بھ توجھات خاص

زمینھاي دفن وقتي مورد قوبل واقع مي شد كھ در آن بھ اندازه كافي زھكشي شده و مزاحمتي ایجاد 

عملیات مرسوم بدین صورت بود كھ نواحي مورد نظر بھ سلولھا و یا بركھ ھائي تقسیم مي . نمي كرد

سلولھا پر مي شد اغلب در جاھائي كھ سطح آب  شد و ھر سال مطابق برنامھ ھر یك  از  بركھ ھا یا

قبل از شروع عملیات دفن ، مواد . زیرزمیني باال بود ، مواد زائد خمستقیمًا در آب قرار مي گرفت 

براي مقابلھ با امواج سھمگین . پر كننده تمیز ، كمي باالتر  از  سطح آبھاي زیرزمیني ریختھ مي شد

ین ، سلولھا و بركھ ھا عالوه بر داشتن مواد پر كننده ، توسط و جھت افزایش مقاومت ساختماني زم



جھت . دیوارھاي مانع از جنس سنگ ، الوار و یا مصالح ساختماني باید از یكدیگر جدا مي شدند

جلوگیري  از  حركت شیرابھ و گازھاي ناشي از تجزیھ مواد در سلولھا و یا بركھ ھاي تكمیل شده در 

  . بك یا ورقھ ھاي چوبي مورد استفاده قرا رمي گرفتمواردي خاك رس و فلزات س

در سالھاي اخیر بھ دلیل توجھ خاصي كھ بھ آلودگي منابع آبھاي زیرزمین یناشي از نشت شیرابھ و 

گازھاي تخمیر و گسترش بوھاي نامطبوع شده است ، پر كردن مستقیم زمینھاي مرطوب روش قابل 

ه از زمینھاي مرطوب نباشد ، باید جھت جلوگیري از حركت اگر چاره اي جز استفاد. قبولي نمي باشد

معموًال در چنین زمینھائي قبل از دفن مواد ، . شیرابھ و گاز در زمین دفن اقدامات ویژه صورت گیرد

. زمین مورد نظر باید زھكشي شود و كف آن توسط یك الیھ رسي یا غیر قابل نفوذ دیگر پوشیده شود

براي جدا كردن استفاده مي شود ، جھت جلوگیري از ترك خوردن الیھ در صورتي كھ از الیھ رسي 

  . ، ناشي از فشار و سنگیني مواد ، تا پر شدن منطقھ ، عملیات زھكشي باید ادامھ یابد

  : واكنشھائي كھ در زمین جایگاه دفن زبالھ، اتفاق مي افتد – ٣ 

جھت طراحي زمینھاي دفن بھداشتي و بھ منظور داشتن برنامھ ھاي مفید و سودمند ، باید  از  

زبالھ ھائي كھ دفن مي . واكنشھــــائي كھ بعد از پر شدن و تكمیل زمین رخ مي دھد ، آگاھي داشت

  : استگردند، بطور بیولوژیكي ، فیزیكي و شیمیائي تغییر مي یابند مھمترین تغییرات بھ شرح زیر 

تجزیھ بیولوژییك مواد آلي و قابل فساد بھ صورت ھوازي و بي ھوازي ھمراه با ایجاد گاز و  -

  شیرابھ 

 اكسیداسیون شیمیائي مواد  -

 فرار گازھا از سلولھا و انتشار آنھا از جداره سلولھا  -

 ) جاذبھ(حركت شیرابھ در اثر اختالف ارتفاع  -

 شیرابھ از سلول پر شده حل و تراوش مواد آلي و غیر آلي توسط آب و  -

 حركت مواد حل شده توسط تغییرات تراكم و عمل اسمزي  -

 نشست زمین در نتیجھ تركیب مواد در حفره ھاي آن  -

  :  كنترل گاز و حركت شیرابھ – ۴

در جایگاه دفن ، در شرایط ایده آل ، گازھاي ناشي از تجزیھ مواد ، باید در فضا رھا شوند و یا پس 

در محل دفن ، شیرابھ باید بھ . از جمع آوري بھ عنوان یك منبع انرژي مورد استفاده قرار گیرند

ر كمي از مراكز طریقي كنترل گردد و یا جھت تصفیھ بھ تصفیھ خانھ ھدایت شود، متأسفانھ تعداد بسیا

  . دفن بھ این موضوع مھم توجھ كرده و داراي تجھیزات مناسب مي باشند

درصد از حجم گازھاي حاصل از دفن زبالھ ، متشكل از گاز متان و دي اكسید  ٩٠: حركت گاز 

جھت خروج این گاز ، با . درصد ھوا قابل انفجار است ١۵تا  ۵كربن مي باشد گاز متان در غلظت 



فذ مناسب ، مسئلھ اي پیش نمي آید اما دي اكسید كربن بھ دلیل وزن مخصوص زیاد ، مشكل ایجاد منا

برابر وزن مخصوص  ٨/٢برابر مخصوص ھوا و  ۵/١وزن مخصوص این گاز تقریبًا . آفرین است

متان است بنابراین گاز بھ سمت پائین زمین حركت مي كند و در نتیجھ ، طي سالھا تراكم این گاز در 

نھایتًا حركت خود را بھ سمت آبھاي زیر زمیني ادامھ داده و . ي زیرین زمین افزایش مي یابد قسمتھا

  . بھ دلیل حاللیت باال بھ راحتي در آب حل مي شود و باعث افزایش سختي آب مي شود

این . در شرایط عادي ، در كف زمین ھاي دفن ، شیرابھ ایجاد مي شود ) :نشت(حركت شیرابھ 

ھ مقداري حركت جانبي نیز دارد كھ بھ خواص خاك اطراف بستگي دارد، بھ دلیل شیرابھ اگر چ

بھترین روش كنترل شیرابھ ، . حركت عمودي در آلوده نمودن آبھاي زیرزمین ینقش مھمي دارد

 ١٩٧۶تا سال . حذف آلودگي آن مي باشد كھ بھ وسیلھ سیستم ھاي تصفیھ شیرابھ ، انجام مي شود

البتھ از پوششھا و . ش مطلوبي جھت كاھش و یا حذف نفوذ شیرابھ بوده استاستفاده از گل رس رو

اما این پوشش ھا گران ھستند و كار گذاري آنھا . الیھ ھاي غشائي نیز براي این كار استفاده مي شود 

  . بھ مھارت خاصي نیاز دارد

با . زه اھمیت دارندكنترل حركت شیرابھ و جلوگیري  از  نفوذ آبھاي سطحي بھ داخل آن بھ یك اندا

و زھكشي كافي ، بطور ) درصد ٢تا  ١(استفاده از الیھ ھاي رس بي تراوا و شیب سطحي مناسب 

در برخي موارد با پوشش مناسب خاك ، نیازي بھ این الیھ ھاي . مؤثري سطح نفوذ كنترل مي گردد

  . رسي نمي باشد

  طراحي محلھاي دفن  – ۵

مھمي كھ در یك گزارش مھندسي طراحي باید لحاظ شود ، بھ در طراحي جایگاھھاي دفن ، مباحث 

  : ترتیب زیر است

  مقدار زمین مورد نیاز  -

 نوع و مقدار زبالھ ھائي كھ دفن مي گردند -

 امكان نشت شیرابھ و گاز  -

 طرح زھكشي و تجھیزات كنترل نشت  -

 نقشھ ھاي اجرائي  -

 نحوه پر نمودن زمین  -

 تعیین لوازم و امكانات مورد نیاز  -

بتھ تعیین پرسنل مورد نیاز و جدول سرمایھ گذاري اولیھ و ھزینھ ھاي جاري نیز در این ال -

 . گزارش قید مي شود



  

  



  


