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 چكيده

 توليد حجم باالي پسماند شهري در شهرستان مباركه، هزينه زياد دفع و آلودگي فزاينده ناشي از دفن
سنجي تبديل  پسماندهاي اين شهرستان ضرورت بررسي كمي و كيفي پسماند اين شهرستان را جهت امكان

در اين راستا تعيين ميزان پسماند توليدي، درصد اجزاي فيزيكي پسماند و . سازدبه كمپوست مشخص مي
اركه، شهر مب 6اي تصادفي از پسماندهاي روش خوشه هگيري بمحتواي رطوبت پسماند از طريق نمونه

هاي صورت پذيرفته مقادير توليد طي بررسي. پذيرفت طالخونچه، ديزيچه، كركوند، زيباشهر و مجلسي صورت
همچنين ميزان روزانه كل مواد آلي موجود با .  تن برآورد گرديد57 شهري اين شهرها روزانه معادل ضايعات

  درصد71 تن و محتواي رطوبت پسماند معادل 5/39برابر با )  درصد68معادل (توجه به متوسط درصد مواد آلي 
نتايج بررسي نشان داد توليد روزانه مقادير باالي پسماند، درصد باالي مواد آلي و محتواي . محاسبه شد

دهنده پتانسيل باالي پسماندهاي اين شهرستان  شهري شهرستان مباركه نشان ضايعاترطوبت در تركيب 
 اين راستا بايستي مسئولين شهري نسبت به بررسي ساخت كارخانه جهت تبديل به كمپوست است كه در

  .هاي اطراف اقدام نمايندصورت مشترك با شهرستان وست براي شهرستان مباركه و يا بهكمپ
  

   . كمپوست، پسماند جامد شهري، دفع، بازيافت:هاي كليديواژه
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