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 چکیده
ین تی و همچنایشگاهی و تحقیقاتشخیصی، آزم یهاتیفعالناشی از  هاییندهآالمنابع مهمی از  هایمارستانب

. نمایدیمد را ایجا اییدهعددر مراحل مختلف مشکالت . این نوع از پسماند دارو توسط بیماران هستنددفع 
عیت وضهمچنین  اثرگذار و یهاشاخصبررسی تعیین مکان بهینه جهت دفع پسماند و هدف از این پژوهش 

ل مد و کنترت صحیح و کارآدر روند مدیری تواندیمکه  باشدیممدیریت پسماندهای بیمارستانی شهر کرمان 
کان هت تعیین مج یفاز-پیاچیاروش این مطالعه از  در باشد. رسانیاریپسماندهای بیمارستانی اثرگذار و 

اند یریت پسمد برای مدفازی جهت بررسی سناریوهای موجوتئوری ارزیابی اثرات سریع و از  بهینه دفع پسماند
 10 سماندهایاز پ یبردارنمونهکه با تکمیل پرسشنامه، مصاحبه و  بیمارستانی شهر کرمان استفاده گردید

 تانی درسد بیماراین اساس بهترین مکان برای دفع پسمان بر .صورت گرفت در سطح شهر کرمان بیمارستان
اسب قات نامنوده طبدر محد موردمطالعهقرار دارد و مساحت زیادی از منطقه  موردمطالعهمنطقه  شمال غربی

را در  دمطالعهموردرصد از منطقه  40مساحت طبقات نامناسب بیش از جهت دفع پسماند قرار رفته است. 
ای یت پسماندهروش پالسما در روش مدیران داد که نشریام -فازی ارزیابی پسماندها به روشنتایج . گیردبرمی

 -ژیکیاجزای بیولو ازنظریمیایی و ش -اجزای فیزیکی ازنظر یطیمحستیزبیمارستانی کمترین اثر منفی 
سما وط به پالی( مربفنی )عملیات -اجزای اقتصادی ازنظراکولوژیکی را دارد و همچنین بیشترین اثر منفی 

انی ی بیمارستدیریت پسماندهاناشی از روش پالسما این روش برای م یهانهیهز نیتأم. لذا در صورت باشدیم
 محل دفن ی( مربوط بهفنی )عملیات -اجزای اقتصادی ازنظر. کمترین اثر منفی گرددیمشهر کرمان توصیه 

 .باشدیم
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 مقدمه

مسائل  نیترمهمز ا یکیروزانه انسان است به  یهاتیفعال یعیطب یجامد که خروج یامروزه مشکالت پسماندها

 یهایژگیوداشته است و  یامالحظهقابل شیدر سه دهه گذشته افزا دشدهیتولجامد  یهازباله زانی. مستا شدهلیتبد

 ه است.کرد رییغت ،تیجمع ریگچشم شیو افزا یطیمحستیزمردم، تحوالت صنعت  یزندگ وهیدر ش رییتغ لیبه دل هازباله

 -بهداشتی ومناسب مواد زائد بیمارستانی ، مدیریت ناتوسعهدرحالدر بسیاری از جوامع (. 45، 2017و پازوکی،  زادهقاسم)

منابع  هامارستانیب. (131،2013بابانیارا و همکاران، دارد ) ستیزطیمحدرمانی، اثرات مستقیم سوئی در سالمت جامعه و 

ن هستند سط بیماران دفع دارو توتشخیصی، آزمایشگاهی و تحقیقاتی و همچنی هاییتفعالناشی از  یهاندهیآالمهمی از 

و غیره  ویتواکیدرانشانگرهای  های درمانی،، مواد شیمیایی، باقیمانده داروهایتمتابولفعال داروها و  مؤلفهکه شامل 

 و خطرناک را مواد زائدی آوریانزسازمان بهداشت جهانی ضایعات  .(132،2020وانگ و همکاران، ) باشدیمبیمارستان 

یر خاصی مستلزم تداب هاآنو دفع  ییجاجابه، یآورجمعکه به دلیل خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و یا بیولوژیک،  داندیم

 (.8،2020، همکاران بادی وو سالمت انسان جلوگیری کند ) ستیزطیمحسوء بر  راتیتأثبوده تا از بروز هرگونه 

ک یارستانی ی جامد و بیمو پسماندها هازباله. باشدینمهداشت، دفن پسماند یک مسئله عادی از منظر مهندسی ب

لیارد تن می 3/1اله از که تولید زب شودیم بینییشپ. باشدیمبحرانی برای شهرها  حالنیدرعجریان ترکیبی و پیچیده و 

در  دشدهیتول یهازباله منشأ (.41،2015همکاران، سلطانی و افزایش یابد ) 2020میلیارد تن تا سال  2/2در سال به 

 رونیازا(. 14،2020ن، سین و همکارابیشتر در ارتباط با صنایع، بیمارستان و مراکز بازار است )ح توسعهدرحالکشورهای 

 کنندیمنرم  وپنجهدستدر مدیریت دفن پسماند با مشکالت زیادی  توسعهدرحالبسیاری از شهرهای کشورهای 

جامد  زائدتن مواد  5000 بربالغ هرروزهگرم زباله سرانه،  800در کشور ما با محاسبه (. 2،2017شارهولی و همکاران، )

 فتهقرارگرر در سال در حد متعادلی کیلوگرم زباله برای هر نف 292که در مقایسه با سایر کشورهای جهان با  شودیمتولید 

پنجم و ششم  یهابرنامهکه در  یاگونهبهازدیاد جمعیت و توسعه صنعت  حالنیباا(. 21،1396است )صمیمیان و همکار، 

ا به وجود ر هاآنشیمیایی -یجامد و بالطبع تغییرات فیزیک زائدجمهوری اسالمی ایران مطرح است، موجبات ازدیاد مواد 

ر د عالوه بر این بخش نخواهد بود.زهای این و دفع زباله موجود جوابگوی نیا یآورجمع یهابرنامه کهیطوربه. آوردیم

د به خود ی جنبه حالکه مسئله زمانبهستند،  کنندهنگرانشهری تنها پسماندهای خانگی نیستند که  یهازبالهمراکز دفن 

رهای دیگر شه مانندبهشهر کرمان . شوندیمبیمارستانی نیز وارد محیط  یهازبالهخطرناکی نظیر  یهازبالهکه  گیردیم

های کثر کشورا سازی درزمانی مختلف تجربه کرده است و این رشد و توسعه شهر یهادورهجهان، رشد جمعیت را در 

امحا زباله بیمارستانی در  یهادستگاه(. 68،2020کبیر و خان، است ) شدهلیتبد کنترلرقابلیغفرایندی  به توسعهدرحال

 یهابالهز یمحاا یمرکز اصل جادیا یمحل مناسب براشناسایی هستند و  تیمحدود در حال فعال تیبا ظرف کرمان

 .رسدیمالزم و ضروری به نظر  یشگاهیو آزما یپزشک ،یمراکز درمان یمارستانیب
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 گذشته یهادهه. روند افزایش جمعیت شهر کرمان در 1شکل 

 

م نخست مکان مناسب برای دفن پسماندهای بیمارستانی شهر کرمان در گا جانبههمه بامطالعهدر این پژوهش 

شناسایی گردید و در گام بعدی به ارزیابی سناریوهای دفع زباله بیمارستانی در این شهر پرداخته شد. هدف اصلی از انجام 

بر اساس مکان و کارآمدترین سناریو برای دفع پسماندهای بیمارستانی شهر کرمان است.  ترینیمنااین تحقیق یافتن 

، 3با استفاده از ماتریس ارزیابی سریع 2راهبردی یطیمحستیزو ارزیابی  1یطیمحستیزارزیابی اثرات  اییسهمقامطالعات 

بر اساس اثرات  هایاستسو  هابرنامه، هاطرحجداگانه و مجزا،  یهاپروژه یبندرتبهبرای مقایسه و  تواندیماین روش 

بدیهی است دفن جداگانه پسماندهای بیمارستانی بسیار دارای اهمیت است و قرار بگیرد.  مورداستفادهمثبت یا منفی 

نمایند. مخاطبان این پژوهش  یژهوتوجه  تیبااهمبرای سالمتی شهروندان به این موضوع  ربطیذضرورت دارد مسئوالن 

منطقه است که مسئولیت  ستیزطیمحدر وهله نخست شهرداری شهر کرمان و سپس واحدهای بهداشت، ایمنی و 

ی در ارتباط با دفن پسماند و تحقیقات مختلف یطورکلبهلیات دفن پسماند را بر عهده دارند. منظارت بر اجرای درست ع

به موارد زیر  توانیم هاآنصورت گرفته است که از میان  المللیینبر سطح داخلی و پسماندهای بیمارستانی د ژهیوبه

 (.1اشاره کرد )جدول 
 

 المللیینب. مروری بر پیشینه تحقیق صورت گرفته در ارتباط با مدیریت و دفع پسماند در سطح داخلی و 1جدول 

                                                           
1. Environmental Investigation Agency 

2. Strategic Environmental Assessment 

3. Rapid Impact Assessment Matrix 
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 رفرنس روش معیارها اهداف موردمطالعهمنطقه 

 گولر و یومارلیغو پیاچیا ،اسآییج معیارهای اجتماعی، اقتصادی و محیطی تناسب زمین و مکان یبندرتبه استانبول، ترکیه

زمین فعلی و مکان بهینه  ارزیابی پورتوآلگر، برزیل
 برای استقرار یک محل زمین

 شدمعیارهای کلی و پارامترهای پیچیده مانند ر
 جمعیت، محل گسترش جمعیت

 لئوا و همکاران امدییسام، اسآییج

 یهاتیساو نمره دهی  یبندرتبه برزیل
 دفن

 ملو و همکاران پیاچیا ، فازی،اسآییج معیارهای اجتماعی، اقتصادی و محیطی

اجتماعی و -کاربری اراضی، اقتصادی انتخاب مکان دفن جیرفت، ایران
 هیدروژئولوژی

 جواهری و همکاران امدییسام، اسآییج

 سوماتی و همکاران ایدییسام، اسآییج معیارهای اجتماعی، اقتصادی و محیطی انتخاب مکان دفن پوندیچری، هند

، امدییسام، اسآییج معیارهای اجتماعی، اقتصادی و محیطی انتخاب مکان دفن داماتورا، نیجریه
 پیانیا

 بابالوا و بوسو

 سنجر و همکاران اسآییج، پیاچیا کاربری اراضی، محیطی و هیدروژئولوژی انتخاب مکان دفن ایسپارات، ترکیه

و  دفن زباله یهامحلانتخاب  آبه کوتا، نیجریه
 ونقلحملمسیرهای 

 ادئوفون و همکاران اس آییجآر اس،  کاربری اراضی و هیدروژئولوژی

 ،یسام، اساییجآر اس،  محیطیمعیارهای اجتماعی، اقتصادی و  جایگزینی محل دفن بحیردار، اتیوپی
 امید

 ابیستو و میناله

 مانویه و همکاران شاخص تناسب معیارهای محیطی و قانونی انتخاب مکان دفن پراهووا، رومانی

شناسایی مکان مناسب دفن مواد  اوندو، نیجریه
 جامد

 اووینلوی اساییجآر اس،  کاربرینوع خاک، 

 سون آشفته PSO روش ترکیبی کاربری اراضی، شبکه راه و حجم کلی زباله مسیر حملانتخاب مکان و  دانانگ، ویتنام
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 روش پژوهش

گردیده است.  یآورجمعتحلیلی  -، میدانی و روش توصیفییاکتابخانهمطالعات  واسطهبهدر این پژوهش اطالعات 

 هادادهمعیارها و  نیمؤثرتردر گام نخست . (2شکل ) باشدیممرز سیاسی شهرستان کرمان  موردمطالعهمحدوده 

 1:25000روستایی از نقشه توپوگرافی  ، نقاط شهریهاآبراهه، یارتباط یهاراهمرتبط با  یهاداده؛ اندشدهشناسایی

متر  5/12 1پالسار-آلوسه شیب نیز از مدل رقومی ارتفاعی یاست. ال شدهبرداشتهابزار اساسی تحقیق  عنوانبه

 یهانقشهاست.  شدهاستخراج 1:100000مقیاس  شناسیینزماز نقشه  شناسیینزمعالوه بر این الیه  .است شدهبرداشته

بعد  است. شدهتفکیک 2020لندست مربوط به سال  یاماهوارهنیز از طریق تصاویر  شدهحفاظتکاربری اراضی و مناطق 

 هاشاخص بندییتاولودر اختیار متخصصین برای  9الی  1 باارزش ییهاپرسشنامهموجود،  یهاشاخص یبندطبقهاز 

، وارد سیستم اطالعات هایهالاطالعاتی مربوط به هر پارامتر و رقومی کردن  هاییهالسپس با تهیه گذاشته شد. 

نحوه تأثیر در تعیین اراضی مناسب برای دفن بهداشتی مورد  بر اساس هایهالجغرافیایی گردید. در این مرحله هریک از 

بهینه  یابیمکانبه  یفاز-پیاچیاو مدل  اسآییج افزارنرمسپس با استفاده از گردید.  یسازآمادهو  قرارگرفتهارزیابی 

 .(3شکل ) جهت تعیین محل دفن پسماند بیمارستانی در شهر کرمان پرداخته شد

 

 
 موردمطالعه. موقعیت منطقه 2شکل 

                                                           
1. Allus-Palsar 

 ملک احمد و همکاران اساییجآر اس،  معیارهای اجتماعی، اقتصادی و محیطی حجم زباله و مسیر حمل آیپو، مالزی

 سوله و همکاران اساییجآر اس،  معیارهای اجتماعی، اقتصادی و محیطی انتخاب مکان دفن نیجر، نیجریه

 دیامی و همکاران لیو غربالگری مح اسآییج معیارهای اجتماعی، اقتصادی و محیطی انتخاب مکان دفن اهواز، ایران

 بالسووریا و همکاران ارزیابی نیمه کمی معیارهای اجتماعی، اقتصادی و محیطی انتخاب مکان دفن کندی، سریالنکا

 خرات و همکاران امدییسام معیارهای اجتماعی، اقتصادی و محیطی انتخاب مکان دفن مومبای، هند

 ایلدریم و همکاران امدییسام، اسآییج معیارهای اجتماعی، اقتصادی و محیطی انتخاب مکان دفن بورسا، ترکیه

 پاساالری و همکاران پیاچیا ، فازی،اسآییج معیارهای اجتماعی، اقتصادی و محیطی انتخاب مکان دفن شیراز، ایران

محیطی،  یهامجموعهخدماتی،  هاییسسرو دفن یهامکان یبندرتبه منطقه قاسم، عربستان
 خصوصی، محیطی، پایداری و مسائل مالی

 الهمید و همکاران ، پروموتینگپیاچیا فازی،

 علی و احمد پیاچیا فازی، معیارهای اجتماعی، اقتصادی و محیطی انتخاب مکان دفن کلکته، هند
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 . فلوچارت مراحل انجام پژوهش3شکل 

 

ارزیابی سناریوهای دفع مدیریت پسماند بیمارستانی شهر کرمان از روش ریام فازی استفاده گردید. در شکل  در راستای

از روش ممدانی استفاده  موردمطالعه . در مدل سیستم استنتاج فازیدهدیمنحوه عملکرد مدل پیشنهادی را نشان  4

)مورهیر و  و استفاده گردید توسط ممدانی و باکلینی مطرح 1975(، که اولین بار در سال 2،2011گردید )یانگ و همکاران،

، کنندیماستفاده  1آنگاه-اگراستنباطی فازی از قوانین  یهاستمیس(. 2018،6؛ جیوراجیس و همکاران، 2016،73همکاران، 

 (4،2018هستند )استی اوسندان و همکاران،  هاانسانکه بسیار شبیه تفکر 

                         

            

       

                                    

RIAM

      

                  
          

 
 Fuzzy- RIAMساختار مدل پیشنهادی برای  .4شکل 

 

 ستیزطیمحبر هر یک از اجزای  هاآنو سپس اثرات  شدهییشناساهر پروژه  هاییتفعال، ابتدا ریام فازیدر روش 

 شوندیممشخص  5اقتصادی/ فنی  4اجتماعی / فرهنگی  3بیولوژیکی/ اکولوژیکی  2شامل پارامترهای فیزیکی/ شیمیایی

 .گرددیممنظور  شدهیفتعرو برای هر یک نمره با استفاده از معیار 

جمع ساده  ازآنجاکه. شوندیم(، در هم ضرب Aدر این سیستم امتیازدهی، امتیازهای مربوط به هر معیار در گروه )

حائز اهمیت است  (Aامتیازها ممکن است نتایج یکسانی را برای شرایط متفاوت نشان دهد، استفاده از ضرب برای گروه )

. این امر تضمینی بر آن شوندیم( با همدیگر جمع Bامتیازهای مربوط به معیارهای گروه ) تا وزن هر امتیاز مشخص شود.

                                                           

1. if-then 

2 . Physical & Chemical 

3 . Biological & Ecological 

4 . Social & Cultural 

5 . Economic & Operational 
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( در Bمربوط به گروه ) یهاارزشاست که ارزش هر یک از امتیازها، کل امتیاز را تحت تأثیر قرار ندهد ولی تمامی 

حاصل از  جهیدرنت( B. سپس جمع امتیازهای گروه )شودینمنادیده گرفته  کیچیهو اهمیت  شوندیممحاسبه دخیل 

 .شودیممحاسبه و ثبت  موردنظر 1ارزیابی نهایی یطیمحستیز. امتیاز شودیم( در هم ضرب Aگروه )

 زیر نشان داد: صورتبه توانیمفرایند ماتریس سریع را 

(1) AT= (A1)*(A2) 
(2) BT= (B1) + (B2) + (B3) 
(3) ES= (AT)*(BT) 

 

A1 و A2 ( شامل هر یک از امتیازهای مربوط به گروهA )شوندیم( .B2)+(B3)+(B1) ک از امتیازهای شامل هر ی

 شرایط مربوطه است. یطیمحستیزامتیاز  ES( و Bمربوط به گروه )

اد. دروه نشان گعدد صفر برای  مثبت و منفی به مرکزیت یهاارزشبا به کار بردن  توانیماثرات مثبت و منفی را 

 تواندیم Aروه گار بردن صفر در کاست. به  یتیاهمکمهیچ تغییری یا تغییر بسیار  دهندهنشانبدین ترتیب عدد صفر 

اهمیت  زای آنالیز اندک است که برا یقدربهشرایطی باشد که هیچ نوع تغییری بر محیط وارد نگردیده یا  دهندهنشان

گر تمام معیارهای این گروه صفر ا چراکه، کنیمیمپرهیز  Bچندانی برخوردار نیست. از به کار بردن ارزش صفر در گروه 

از  A همعیارهای گرو صفر خواهد گردید. این شرایط ممکن است زمانی به وقوع بپیوندد که ESگردند نتیجه نهایی 

ی زیستیطمحراحی چرخه طدر این مطالعه همچنین از منطق فازی برای  برخوردار باشند. یگذارارزشاهمیت برای 

فازی در این تحقیق از نوع  یهامجموعه. تابع عضویت (41،2007الین و همکاران، ) شودیممدیریت پسماند استفاده 

 .استفاده شد متلب افزارنرمو کلیه محاسبات فازی در محیط  باشدیماعداد مثلثی 

نظر  انی را دردر متغیرهای زب عدم اطمینان یهاجنبه توانیم، ریامدر روش  فازی یهامجموعهری با استفاده از تئو

 :شودیمدر چهار مرحله اجرا  فازی-ریامگرفت. 

 تعیین متغیرهای زبانی - 

 تعریف توابع عضویت مناسب - 

 قوانین، مطابق با دانش سیستم انتخاب - 

 فازی یهامجموعهک اپراتور مناسب برای ادغام یتعریف  - 

 .دهدیمماژول فازی را برای متغیرهای ورودی و خروجی نشان  6و  5شکل  

 

 فازیدر محیط  ESامتیاز  .2جدول 

 دامنه دسته (ESی )زیستمحیطامتیاز  fuzzyدر محیط  ESامتیاز 

 E+ +108+تا 72 (0و  0و  108)

 D+ +71تا + 36 (0و  0و  72)

 C+ +35+ تا 19 (0و  0و  36)

 B+ +18+ تا 10 (0و  0و  18)

 A+ +9+ تا 1 (0و  0و  9)

 N صفر (0و  0و  0)

 A- -9+ تا 1 (-9و  0و  0)

 B- -18تا  -10 (-18و  0و  0)

 C- +35+ تا 19 (-36و  0و  0)

                                                           
1 . Environmental Score 
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 D- -71تا  -36 (-72و  0و  0)

 E- -108تا  -72 (-108و  0و  0)

 

 ریام-ارزیابی در روش فازی یارهایمع .3جدول 

 توصیف  در محیط عادی یازدهیامت امتیازدهی در محیط فازی معیار

 

 

 

A1اهمیت اثر : 

 یالمللنیبدارای اهمیت ملی/ 4 (3و  4و  5)

 یامنطقهدارای اهمیت ملی/ 3 (2و  3و  4)

 دارای اهمیت برای مناطق اطراف پروژه 2 (1و  2و  3)

 دارای اهمیت محلی 1 (0و  1و  2)

 بدون اهمیت 0 (0و  0و  0)

 

 

 

A2بزرگی اثر : 

 تغییر بسیار مثبت 3 (2و  3و  4)

 در وضعیت مالحظهقابلبهبود  2 (1و  2و  3)

 ستیزطیمحبهبود وضعیت  1 (0و  1و  2)

 بدون تغییر 0 (0و  0و  0)

 ستیزطیمحتغییر منفی در وضعیت  -1 (-2و  -1و  0)

 مالحظهقابلتغییر منفی  -2 (-3و  -2 و -1)

 تغییر بسیار منفی -3 (-4و  -3 و -2)

 

B1پایداری اثر : 
 بدون تغییر 1 (0و  1و  2)

 موقتی 2 (1و  2و  3)

 یدائم 3 (2و  3و  4)

 

B2 :یریپذبرگشت 
 بدون تغییر 1 (0و  1و  2)

 موقتی 2 (1و  2و  3)

 یدائم 3 (2و  3و  4)

 

B3تجمعی بودن : 
 بدون تغییر 1 (0و  1و  2)

 موقتی 2 (1و  2و  3)

 یدائم 3 (2و  3و  4)
 

 RBتبدیل نمرات به  .4جدول 

 ESمقایسه  دامنه دسته (ESی )زیستمحیطامتیاز  فازیدر محیط  ESامتیاز  توصیف

 E 1+ +108+تا 72 (0و  0و  108) اثر بسیار مثبت

 D 65/0+ +71+ تا 36 (0و  0و  72) مالحظهقابلاثر مثبت 

 C 3224/0+ +35+ تا 19 (0و  0و  36) اثر مثبت متوسط

 B 1667/0+ +18+ تا 10 (0و  0و  18) اثر مثبت اندک

 A 0833/0+ +9+ تا 1 (0و  0و  9) اثر مثبت ناچیز

 N 0 صفر (0و  0و  0) فاقد اثر

 -A 0833/0- -9+ تا 1 (-9و  0و  0) اثر منفی ناچیز

 -B 1667/0- -18تا  -10 (-18و  0و  0) اثر منفی اندک

 -C 3224/0- +35+ تا 19 (-36و  0و  0) اثر منفی متوسط

 D 65/0- -71تا  -36 (-72و  0و  0) مالحظهقابلاثر منفی 

 -E 1- -108تا  -72 (-108و  0و  0) اثر بسیار منفی
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 ماژول فازی متغیرهای ورودی .5شکل 
 

 

 (RB)ماژول فازی متغیرهای خروجی  .6شکل 

 

 هایافتهبحث و  

اند محل دفع پسم یابیمکاندر  مؤثرزوجی برای فاکتورهای  یسهمقابه شیوه  پیاچیادر این تحقیق ماتریس ضرایب 

بر ید. دگر محاسبه 1/0ز صورت گرفته کمتر ا هاییسهمقاآورده شده است که نرخ ناسازگاری در تمامی  5در جدول 

را در میان  بیشترین وزن 218/0ا امتیاز ، معیار شیب بدهدیمنشان  پیاچیارا در مدل  هاشاخصکه وزن  7شکل  اساس

 وزن دهیج رد. نتایهه قرار دامعیارهای لیتولوژی و فاصله از آبرا بعدازآنبه دست آورده است و  موردبررسی یهاشاخص

 آمده است. 8شکل عیارها در م

 

 توسط کارشناسان پیاچیادر مدل  موردنظر یهاشاخص بندییتاولو. 5جدول 
نقاط  پارامتر

 روستایی
نقاط 
 شهری

آب 
 زیرزمینی

 راه کاربری لیتولوژی ارتفاع شیب آب سطحی
 ارتباطی

 شدهحفاظت

 3 1 1/3 1/3 4 1/3 1/2 1/3 1 1 نقاط روستایی

 3 1/3 5 1 1/3 4 1/2 1/3 1  نقاط شهری

 4 2 6 3 4 6 2 1   آب زیرزمینی

 3 1 6 2 3 4 1    آب سطحی

 1/4 1/5 4 1/4 1/5 1     شیب

 3 1/3 5 1/3 1      ارتفاع

 3 1/6 1/4 1       لیتولوژی

 1/4 1 1        کاربری

 5 1         راه ارتباطی

 1          شدهحفاظت
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 پیاچیاحاصل از مدل  وزن دهی. 8 شکل

 

، ترافیک و یسوزشآت، گردوغبار دفن پسماند به دلیل مسائلی مانند آلودگی آب، آلودگی هوا، حشرات موذی، یابیمکان

 بر .گرددیمکنین شهری و روستایی اطراف باعث عدم رضایت سا هایینزماقتصادی  صرفه بودنبهو همچنین  سروصدا

 یبندطبقهورده است. نقشه کیلومتری بیشترین وزن را به دست آ 45-35این اساس در شاخص فاصله از شهر، فاصله 

ی شهرستان و همچنین پراکندگی شهر و روستا در بخش غرباست.  شدهدادهنشان  9شکل در  کرمانفاصله از شهر 

 5-10 آمدهدستبه یهاوزنطق روستایی طبق فاصله برای منا ینترمطلوبدارای تراکم بیشتری است.  یشمال غرب

شهرستان به حداکثر رسیده  یجنوب غربغرب و  یهاقسمت، تراکم روستاها در 10با توجه به شکل . باشدیمکیلومتر 

 است.

 
 . نقشه فاصله از نقاط روستایی10شکل  ؛                  نقشه فاصله از نقاط شهری. 9شکل 

 

اصله فنابراین اده شوند؛ بدبه مناطق دفن انتقال پسماندها مناسب امری است ضروری تا در اسرع وقت  یهاراهوجود 

مناطق ب، ارتباطی مطلو یهاهرادسترسی به  ازنظرورده است. از را به دست آبیشترین امتی اصلی یهاجادههزارمتری از 

. (11)شکل  قرار دارند یترمناسبان در وضعیت و شمالی شهرستان نسبت به سایر مناطق شهرست جنوب غربیغربی و 

لیل دساسیت به حود هستند. این به سیستم خ هاندهیآالدارای حساسیت زیادی نسبت به ورود  هارودخانهو  هاآبراهه

یلومتر باشد. ک 3 حداقل هاآبراههاصله از نتایج ف بر اساسچندین برابر است؛  هارودخانهو  هاآبراههبا دیگر  هاآنارتباط 

 .دهدیمرا در سطح شهرستان نشان  هاآبراههفاصله از  الیه 12شکل 

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25

ارتفاع

مناطق حفاظت شده

فاصله از جاده

فاصله از شهر

فاصله از روستا

کاربری

آب زیرزمینی

فاصله از رودخانه

لیتولوژی

شیب
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 . نقشه فاصله از آبراهه12شکل  ؛                       . نقشه فاصله از راه ارتباطی11شکل 

 

بق نتایج فراوانی دارد. بر ط یطیمحستیزمنطقه قرار دارد که اهمیت  جنوب غربیدر بیدوئیه  شدهحفاظتمنطقه 

که پسماندها در آن دفن  یامنطقه. (14)شکل  کیلومتر است 4، بیشتر از شدهحفاظتفاصله از مناطق  ینترمناسب

بیشترین  رستان کرمان،موجود در شه هاییاربرکتمام  میانباشد؛ در این رابطه در  هاینزم ینترارزشکمباید از  شودیم

برای دفن پسماند در  هامکان ینترنامناسب(. 13شکل ) باشدیمبایر و سپس مراتع ضعیف  هایینزموزن مربوط به 

م، شیب عوامل مه یکی دیگر از. باشدیممشتمل بر زراعت و باغات  عمدتاًغربی و جنوبی منطقه قرار دارد که  یهابخش

دها به به پسمانشدن شیرا ب زیاد باعث جاریاست. شی ترمناسباست که هرچه میزان آن کمتر باد، برای دفن پسماند 

میزان شیب برای دفن پسماند،  ینترمناسب. براین اساس (1395و همکاران،  وندینهآد) شودیمزیرزمینی  یهاآبسمت 

 یهابخشیوسته در پ کمربندیک  صورتبهبا درجه کم  هاییبش. باشدیمدرجه  10تا  5 ازآنپسدرجه و  5کمتر از 

 (.15)شکل  اندقرارگرفتهربی منطقه غجنوبی در بخش -نواری شمالیشرقی و 

 

 
 . نقشه طبقات شیب15شکل  ؛  شدهحفاظت. نقشه فاصله از مناطق 14شکل  ؛  . نقشه کاربری اراضی13شکل  

 

زیرزمینی  یهاآبنفوذناپذیری سازندهای منطقه یکی دیگر از عوامل بسیار مهم است. اهمیت این موضوع در رابطه با 

 17در شکل  باشندیمدارای مقاومت زیاد . سازندهایی که دارای نفوذپذیری کم هستند و در مقابل نفوذپذیری باشدیم

دارای وضعیت نامساعدی  شمال غربیغربی و  یهاقسمتدر شهرستان کرمان  شناسیینزمدر بعد  .اندشدهمشخص

 هایینزماست که این عوامل  هاافکنهمخروطبستر جوان و  یهاآبرفتمحل استقرار  هاقسمتاین  چراکهاست، 

، باشدیماسلیت، مرمر و رس و کوارتز  هاییکانکه دارای  جنوب شرقیشمالی و  منطقه. کندیمکشاورزی را فراهم 
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باعث  تواندیمکه ممکن است ایجاد کنند،  ییهالرزهو  هاشکافبه دلیل  هاگسل. وجود شودیممحسوب  نبهترین مکا

. تراکم شودیمباعث آلودگی آب زیرزمینی  درواقعزیرزمینی شده و  یهاآبخوانحاصل از پسماندها به درون  رابهیشنفوذ 

دفن  یابیمکانارتفاعات شرقی شهر کرمان باعث شده است که این منطقه برای  موازاتبهگسل در بخش غربی منطقه و 

 چراکهاست قرار داشته باشند،  تریینپامکان دفن پسماند باید در مناطقی که سطح آب زیرزمینی  پسماند نامناسب باشد.

زیرزمینی بسیار باال است. مناطق غربی و جنوبی شهرستان کرمان سطح آب زیرزمینی باالتر از  یهاآبامکان آلودگی 

دارای  جنوب غربیمرکزی و  یهابخش ارتفاعی شهرستان کرمان در هاییژگیو ازنظر (.18سایر مناطق است )شکل 

پسماند نواحی  دفعمتر برای  1500ارتفاعات بیشتری است. لذا با توجه به توزیع ارتفاعات در این منطقه ارتفاعات باالی 

 .(16)شکل  نامساعدی هستند کامالً

 

 
 آب زیرزمینی . سطح18شکل  ؛    موردمطالعه. لیتولوژی منطقه 17شکل  ؛   . طبقات ارتفاعی16شکل 

 

است. با توجه  شدهادهدنشان  19در شکل فازی  -پیاچیامناطق مناسب پسماند بیمارستانی در مدل  یابیمکانخروجی 

 5دوده شهر کرمان و بیش از کیلومتر از مح 35پسماند بیش از  دفع یهاپهنهدر این پژوهش،  یموردبررسبه معیارهای 

احتی در ستانی مسسماند بیمارپمناسب جهت دفع  یهامکان موردمطالعهدر منطقه کیلومتری روستاهای اطراف قرار دارند. 

عد ، اما با توجه به در نظر گرفتن بگیرددر برمیدرصد از منطقه را  37که  گیردیبرمرا ر  لومترمربعیک 17000حدود 

مکان در بخش شمال  ینترمناسب. درصد خواهد شد 37این موضوع این محدوده بسیار کمتر از  صرفه بودنبهمسافت و 

 و در بخش غربی مدتاًعنامناسب  یهامکاناست.  قرارگرفتهکیلومتری از شهر کرمان  38غربی منطقه و در فاصله 

اضی اربری ارکاترنری، مشتمل بر لیتولوژی کو عمدتاًحدوده است. این م قرارگرفتهبان لوت بیامحدوده ثبت جهانی 

قرار  شدهحفاظتحدوده درجه، نزدیکی به م 5زراعت، باغ و مرتع، نزدیک به مراکز روستایی و شهری، شیب کمتر از 

 سماندهای بیمارستانی شهرپکنونی . محدوده گیردیبرمدرصد از منطقه را در  40دارند. این طبقه مساحتی در حدود 

ط گسل خزدیکی به دهای نفوذپذیر، نبر روی سازن یریقرارگ واسطهبهکیلومتری جاده کوهپایه قرار دارد که  30کرمان در 

 است. قرارگرفتهتراکم باالی زهکشی در محدوده تناسب متوسط و همچنین 
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 مناسب جهت دفع پسماند بیمارستانی یهامکان. 19شکل 

 

 
 . مساحت طبقات تناسب زمین جهت دفع پسماند بیمارستانی20شکل 

 

از روش  شهر کرماناند بیمارستانی دفع و مدیریت پسم یهاروش یطیمحستیزاثرات  یابیمنظور ارزبهدر ادامه 

سناریو به ترتیب سناریوی اول  4برای ارزیابی  شدهانجامو با بررسی و مطالعات  ماتریس سریع و فازی استفاده گردید،

س از پ ته شد.نظر گرف سوززبالهدفن بهداشتی، سناریوی دوم گازی سازی، سناریوی سوم پالسما و سناریوی چهارم 

از اجرای  تایج حاصلتان انجام شد. نی برای پسماند بیمارسزیستمحیطانواع اثرات، ارزیابی اثرات  یبندطبقهتعیین و 

است. ارزش  شدهدهداجدول زیر نشان  در قالب نتایج فازی در شدهیبندطبقهی زیستمحیطیابی بر اساس انواع اثرات ارز

 ، به شکل فازی هستند.آیدیم به دستکه در سیستم استنتاج فازی  هایییخروج
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 ریام فازی پسماند بیمارستانی شهر کرمان یهاوزن .6جدول 

 اجزا
ES 

 نهایی یهاوزن (a,b,c) یفاز یهاوزن

 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 اجزای فیزیکی/ شیمیایی

 -470/0 -934/0 -528/0 -870/0 -8 -42 -120 0 -18 -72 0 -7 -40 0 -14 -60 کمیت تولید پسماند

 -262/0 -468/0 -528/0 -667/0 -12 -54 -144 0 -6 -36 0 -7 -40 -4 -28 -90 پسماندترکیب 

 537/0 -537/0 870/0 569/0 108 36 6 -6 -36 -108 60 14 0 42 8 0 رطوبتمیزان 

 -934/0 -669/0 870/0 -537/0 72 18 0 0 -10 -48 60 14 0 -6 -36 -108 شیرابهکمیت 

 769/0 -667/0 418/0 467/0 54 12 0 -4 -28 -90 132 48 10 48 9 0 یت شیرابهکیف

 -760/0 468/0 769/0 -625/0 -3 -24 -81 36 6 0 54 12 0 -4 -30 -96 پسماندانواع 

 -262/0 -262/0 669/0 -262/0 -24 -81 -192 -24 -81 -192 0 -27 -96 -12 -54 -144 به نیتروژن نسبت کربن

 -970/0 -470/0 870/0 468/0 66 16 0 -8 -42 -120 60 14 0 36 6 0 تیارزش حرار

 -262/0 -262/0 669/0 -262/0 -24 -81 -192 -24 -181 -192 0 -27 -96 -12 -54 -144 هدانسیت

 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 بیولوژیکی/ اکولوژیکیاجزای 

 -262/0 -262/0 -16/0 -377/0 -12 -54 -144 -24 -81 -192 0 -21 -80 -6 -36 -18 آب منابعاثر بر 

 -537/0 -369/0 -9/0 -377/0 -6 -36 -108 -12 -54 -144 0 -27 96- -12 -54 -14 بر خاک اثر

 -537/0 -595/0 970/0 -377/0 -6 -36 -108 -5 -32 -99 0 -16 -66 -12 -54 -144 اثر هوا

 -537/0 -292/0 769/0 -94/0 -6 -36 -108 -20 -72 -176 54 12 0 0 -18 -72 فون و فلور و ابنیه اثر بر

 -537/0 -262/0 -769/0 -528/0 -6 -36 -108 -24 -81 -192 0 -12 -54 0 -7 -40 بر فرسایش اثر

 -377/0 -470/0 769/0 -537/0 -12 -54 -144 -8 -42 -120 0 -12 -54 -6 -36 -108 یاگلخانهاثر گازهای 

 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 فرهنگی /یشناسجامعهاجزای 

 -537/0 -537/0 870/0 870/0 -6 -36 -108 -6 -36 -108 60 14 0 0 -14 -60 فاصله از مناطق مسکونی

 537/0 -468/0 870/0 -769/0 -6 -36 -108 0 -6 -36 60 14 0 0 -12 -54 مشکالت مردم ناشی از گردوغبار

 934/0 882/0 528/0 -870 0 -18 -72 -2 20- -72 40 7 0 0 -14 -60 مشکالت مردم ناشی از سروصدا

 ییزااشتغالاستفاده مجدد از مواد  دردم نظر مر
 در منطقه

0 14 60 0 6 36 54- 12- 
0 0 

6 36 870/0 468/0 769/0- 468/0 

 468/0 769/0 870/0 -825/0 36 6 0 54 12 0 60 14 0 0 -21 -80 شی از بوی پسماندهامشکالت نا

 -537/0 -/470 667/0 -537/0 -6- -36 -108 -8 -42 -120 90 28 4 -6 -36 -108 زایی در منطقهاشتغال

 -870/0 470/0 262/0 -669/0 60 14 0 120 42 8 192 81 24 0 -27 96- ظرآلودگی من

 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 اجزای اقتصادی/عملکردی

 -595/0 -537/0 290/0 -769/0 -5 -32 -99 -6 -36 -108 24 3 0 0 -12 -54 هزینه احداث

 -587/0 -537/0 970/0 -769/0 0 -8 -44 -6 -36 -108 66 16 0 0 -12 -54 رسی به تکنولوژیدست

 -528/0 418/0 290/0 -934/0 0 -7 99- -10 -48 -132 24 3 0 0 -18 -72 ضرورت نظارت و پایش

 -934/0 -595/0 970/0 -349/0 0 -18 -72 5- -32 -99 66 16 0 0 -4 -28 یبرداربهرههزینه 

 -870/0 -595/0 -647/0 769/0 0 -14 -60 5- -32 -99 0 -9 -48 54 12 0 نه توسعههزی

 -537/0 -468/0 -468/0 -537/0 -6 -36 -108 0 -6 -36 0 -6 -36 -6 -36 -108- هزینه تصفیه شیرابه

 -537/0 -528/0 528/0 970/0 -6 -36 -108 0 -7 -40 40 7 0 66 16 0 تصفیه گازهزینه 

 -468/0 -537/0 528/0 769/0 0 -6 -36 -6 36 -108 40 7 0 54 12 0 تولیدی در روش دفع ضایعات

 -468/0 -970 528/0 -468/0 0 -6 -36 0 16 -66 40 7 0 0 -6 -36 استفاده از محصوالت پایانی

 -871/0 870/0 870/0 468/0 27 24 9 60 14 0 60 14 0 36 6 0 حذف شیرابه

 -377/0 -262/0 -16/0 -537/0 -12 -54 -144 -24 -81 -192 0 -21 80 -6 -36 -18 میزان نیاز به زمین

 -587/0 -537/0 970/0 769/0 0 -8 -44 -6 -36 -108 66 16 0 0 -12 -54 میزان زمین برای توسعه آتی

 -537/0 -377/0 -19/0 377/0 -6 -36 -108 -12 -54 -144 0 -27 -96 -12 -54 -14 قابلیت تولید انرژی

 -537/0 -595/0 -970/0 377/0 -6 -36 -108 -5 -32 -108 0 -16 66 -12 -54 -144 هزینه نیروی انسانی

 -377/0 -468/0 -528/0 667/0 12 54 -144 0 -6 -36 0 -7 40 4 -28 -90 هزینه دفع ضایعات تولیدی در روش

 537/0 -537/0 870/0 569/0 -108 36 6 -6 -36 -108 60 14 0 42 8 0 هزینه احداث

 -934/0 -669/0 870/0 537/0 72 18 0 0 -10 -36 60 14 0 -6 -36 -108 دسترسی به تکنولوژی

 

 دفن بهداشتی -1سناریو 

 1آثار سناریو  نیترعمدهکه  دهدیمو تحلیل آثار نشان  ینیبشیپ، شودیمکه از جدول و نمودار باال مشاهده  طورهمان

و  ینیرزمیز یهاآبو نشت آن به  دشدهیتولدر بخش فیزیکی /شیمیایی مقدار پسماند موجود و شیرابه  ستیزطیمحبر 

لذا باید برای پسماندهای دارند  ستیزطیمحدر محل دفع فعلی اثرات منفی بر  دشدهیتول یاگلخانه یگازهاانتشار 

و راهکارهای اصالحی ارائه گردد و اثرات مطلوب بر مخصوص کف محل دفن  یهاپوشش ،پایش یهابرنامه بیمارستانی

خاکستر حاصل از  یهپردازش و تصف، اتوکالو بخشی از پسماندها، جداسازی پسماندهای تیز و برندهو  یافتباز یهاروش

 پایش باعث یهابرنامهکه ارائه  گرددیمنیز حاصل  گرددیمشهری که در بیمارستان تولید جامد  یهازبالهسوزاندن 

 یاثرات رو، خاک یاثرات رو ،ینیرزمیزآب  یاثرات رودر بخش بیولوژیکی /اکولوژیکی  .گرددیم هاآنتقویت و بهبود 

پایش و راهکارهای بهسازی و اصالحی  یهابرنامهجدی  صورتبهدارند که باید  ستیزطیمحیستم اثرات منفی بر اکوس
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)سامال و همکاران،  باشدیمعفونی و دفع صحیح آن  یهازبالهارائه گردد و تنها اثر مثبت این بخش مربوط به تجزیه 

مدیریت پسماند بیمارستانی در خارج از مشکالت آلودگی که رفع در بخش اجتماعی/فرهنگی اثرات مطلوبی بر  (12،2020

اثرات مثبت را  محل دفن و پوشش مناسب کف محل دفنپایش  یهابرنامهبا تدوین  ستیبایمو  شودیمرد بیمارستان دا

، تنها هزینه اشغال زمین ودارد  ستیزطیمح یهابخشدر بخش اقتصادی/اجتماعی اغلب اثرات مثبت بر  تقویت نمایند.

اثرات منفی دارد که باید با  یریگنمونهرت و و هزینه آنالیز نظا استفاده از الینرهای مخصوص برای کف محل دفن

 .(22شکل ) اصالحی کاهش یابند یهاحلراهتدوین 

 

 
 نتیجه ارزیابی سناریوی اول .22شکل 

 گازی سازی -2سناریو 

 2آثار سناریو  نیترعمدهکه  دهدیمو تحلیل آثار نشان  ینیبشیپ، شودیمکه از جدول و نمودار باال مشاهده  طورهمان

در  دشدهیتول یانهگلخاهای در بخش فیزیکی /شیمیایی پسماند بیمارستانی در شهر کرمان در انتشار گاز ستیزطیمحبر 

ثرات اگردد و  اصالحی ارائه پایش و راهکارهای یهابرنامه ستیبایمدارند که  ستیزطیمحدفع فعلی اثرات منفی بر 

که  گرددیم حاصلپردازش  یاگلخانهکنترل گازهای د انرژی حاصل از گازی سازی، بازیافت، تولی یهاروشمطلوب بر 

ثرات ا یی کهزالوژیکی تمامی اجدر بخش بیولوژیکی /اکو .گرددیم هاآنپایش باعث تقویت و بهبود  یهابرنامهارائه 

های پایش و راهکار یهابرنامهجدی  صورتبهدارند که باید  هوایستم، اثرات روی اکوس یرواثرات  منفی دارد شامل

 .(23)شکل  بهسازی و اصالحی ارائه گردد

انرژی  تولیدبه  و نظر مردم راجع هامارستانیبمناطق مسکونی به محل  به نزدیکی توجهبا در بخش اجتماعی/فرهنگی 

 ستیبایمارد که دمطلوبی اثرات مطلوب و نا آلودگی هوا، مشکالت ناشی از از پسماند با استفاده از روش گازی سازی

ثبتی م ریتأث ژیتولید انرروی  پایش و راهکارهای بهسازی و اصالحی ارائه گردد و فقط بر یهابرنامهجدی  صورتبه

ولید تما برای دبردن  باال ،راکتور گازی سازیدر بخش اقتصادی/ عملکردی: اثرات نامطلوبی بر هزینه ساخت  دارد.

 یریگنمونه وز نظارت ی آنالیدارد، هزینه برا پایش گازهای حاصل، هزینه ساتیتأسینه اشغال زمین جدید برای هز انرژی،

ا اثر ردد و تنهگزی و اصالحی ارائه پایش و راهکارهای بهسا یهابرنامهجدی  صورتبهکه باید  بیمارستانی یهازباله

 .باشدیمگازی سوزی مثبت آن حاصل از محصول یا انرژی تولیدی از 
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 نتیجه ارزیابی سناریوی دوم .23شکل 

 پالسما -3سناریو 

 نیترعمدهکه  دهدیمشان ، تحلیل آثار حاصل از روش پالسما نشودیممشاهده  24و شکل  6که از جدول  طورهمان

وب بر در اثرات مطل در بخش فیزیکی /شیمیایی پسماند بیمارستانی در شهر کرمان ستیزطیمحبر  3آثار سناریو 

ولوژیکی . در بخش بیباشدیمدر این روش  یاگلخانهبازیافت و تولید انرژی حاصل از پالسما و کنترل گازهای  یهاروش

ی با عی/فرهنگبخش اجتما در .درا دار ستیزطیمحاثرات منفی بر روی  و کمترین دارد بیشتر اثرات خنثیاکولوژیکی /

دگی هوا ی از آلوشکالت ناش، مروش پالسماو نظر مردم راجع به  هامارستانیببه نزدیکی مناطق مسکونی به محل  توجه

طلوبی بر ثرات ناماملکردی: عدر بخش اقتصادی/  مثبتی دارد. ریتأث مدیریت پسماندهای بیمارستانیدارد و فقط بر روی ن

پالسما  ساتیتأس دید برای، هزینه اشغال زمین جپالسما درروشدما  هزینه باالی افزایش، پالسماور هزینه ساخت راکت

ه پایش آن بو نیاز  وجود نداشته یاگلخانهآن است که در این روش انتشار گازهای و تنها اثر مثبت آن حاصل وجود دارد 

 .باشدینم

 

 
 نتیجه ارزیابی سناریوی سوم .24شکل 

 

 یسوززباله -4سناریو 

بر  4آثار سناریو  نیترعمدهکه  دهدیمنشان  یسوززباله، تحلیل آثار حاصل از روش شودیممشاهده  25در شکل 

باعث آلودگی هوا  شدتبه سوززباله. استفاده از باشدیم %2/77اثرات منفی آن  در بخش فیزیکی /شیمیایی ستیزطیمح

، XNOمختلف تصفیه هوا دارد. در این روش باعث انتشار گازهای  یهاروشکه نیاز به پایش و استفاده از  گرددیم

XCO ،XSO بر روی  ریتأثدر محل زندگی باعث  هامارستانیبخطرناک است و با توجه به نزدیکی  شدتبهکه  گرددیم

و نظر مردم  هامارستانیببه نزدیکی مناطق مسکونی به محل  توجهسالمت افراد دارد. در بخش اجتماعی/فرهنگی با 

و  باشدیم هازبالهمنفی دارد تنها اثر مثبت آن کاهش حجم  ریتأثو مشکالت ناشی از آلودگی هوا  سوززبالهراجع به روش 
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اهش دهد. در بخش شانس انتقال بیماری را ک تواندیم سوززبالهروش  باشدیمعفونی  هازبالهبا توجه به اینکه این 

، افزایش دما، وجود هوا جهت بهسوزی، هزینه اشغال سوززبالهاقتصادی/ عملکردی: اثرات نامطلوبی بر هزینه ساخت 

و  افتهیکاهش هازبالهو پایش و تصفیه هوا وجود دارد و اثر مثبت آن است که در این حجم  ساتیتأسزمین جدید برای 

 .(25شکل ) بداییممشکالت انتقال بیماری کاهش 

 
 

 
 نتیجه ارزیابی سناریوی چهارم .25شکل 

 

 گیرینتیجه

، معدوم کردن و یا سوزاندن هازباله، افزایش تولید مواد مصنوعی و تنوع ییگرامصرفبا توجه به رشد جمعیت و افزایش 

در این پژوهش سعی بر به همراه دارد.  یریناپذجبرانبه روش سنتی راهکار مناسبی نیست و تبعات  هاآنو دفع  هازباله

تا عالوه بر انتخاب بهترین مکان برای دفن پسماند بیمارستانی در شهرستان کرمان، سناریوهای مدیریت  یماداشتهآن 

 ینترنامناسبنشان داد که  یفاز-پیاچیاقرار دهیم. نتایج حاصل از مدل  یموردبررسپسماند را نیز با روشی نوین 

رای دفن پسماندهای بیمارستانی شهرستان کرمان به دالیلی چون قرارگیری بر روی سازندهای نفوذپذیر، ب هامکان

و نزدیکی به مراکز سکونتگاهی در  شدهحفاظتنزدیکی به خطوط گسلی، باال بودن تراز آب زیرزمینی، نزدیکی به مناطق 

نتایج این تحقیق با مطالعات جواهری و . ردگییمقرار  موردمطالعهغربی منطقه و بخش مرکزی منطقه  یهابخش

مناسب  یهاپهنهمساحت ( همخوانی دارد. 2019( و پاساالری و همکاران )2014(، دیامی و همکاران )2006همکاران )

 کهدرحالی. گیردیبرمرا در  موردمطالعهدرصد منطقه  37که حدود  است کیلومترمربع 17000برای دفع پسماند برابر با 

 یهازبالهمحل دفن  روازاین .شودیمرا شامل  موردمطالعهدرصد منطقه  40نامناسب مساحتی بیش از  یهاپهنه

 نتایجآب زیرزمینی دور باشد.  یهاسفرهبیمارستانی در شهرستان کرمان بایستی در منطقه سازندهای نفوذناپذیر بوده و از 

اثر منفی مدیریت پسماندهای بیمارستانی کمترین  درروشا روش پالسمنشان داد که  ارزیابی سناریوهای مدیریت پسماند

همچنین بیشترین اثر اکولوژیکی را دارد و  -اجزای بیولوژیکی ازنظرو  شیمیایی -اجزای فیزیکی ازنظر یطیمحستیز

ناشی از روش  یهانهیهز نیتأم. لذا در صورت باشدیم پالسمافنی )عملیاتی( مربوط به  -اجزای اقتصادی ازنظرمنفی 

اجزای  ازنظرکمترین اثر منفی  .گرددیمپالسما این روش برای مدیریت پسماندهای بیمارستانی شهر کرمان توصیه 

، ریام-فازینتایج جداول و نمودار ارزیابی اثرات به روش  .باشدیمفنی )عملیاتی( مربوط به محل دفن  -اقتصادی

پسماندهای  هاییتفعالدرصد از اثرات  70، دهدیمو تحلیل آثار برای پسماندهای بیمارستانی نشان  ینیبشیپ

مربوط به اثرات  مالحظهقابلقرار دارد و اثرات منفی  Dدر محدوده شیمیایی  -اجزای فیزیکی ازنظرپالسما بیمارستانی 

سناریو دفن ، شدکه مشاهده  طورهمان .باشدیم Eو  Dدر محدوده  درصد 73با فنی )عملیاتی(  -اقتصادیبخش 

و گزینه  باشدیم Dدرصد در محدوده  58با و آلودگی خاک شیرابه بر کیفیت آب زیرزمینی  ریتأث بهداشتی به دلیل
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و هزینه  هامارستانیببه نزدیکی مناطق مسکونی به محل  توجهو با  هایتفعالناشی از  هوایآلودگی  به با توجه سوززباله

دارای اثرات منفی بر روی اجزای مختلف  -52و  -76، -48به ترتیب با امتیازهای نهایی و پایش آن  ساتیتأس

فنی  -فرهنگی و اقتصادی -اکولوژیکی، اجتماعی -شیمیایی، بیولوژیکی -فیزیکی یهابخششامل  ستیزطیمح

 .باشندیم)عملیاتی( 
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