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  1388سال  کیفی پسماند شهري کنگاور در بررسی کمی و
  

  سردبیر محترم
ترین مشکالت جامعه بشري است که میزان آن تابعی از افزایش  یکی از مهم ،د جامد و پخش آن در محیط زیستیمواد زا

ی محل، فصول سال، بسامد نرخ تولید زباله و ترکیبات فیزیکی آن به عوامل متعددي از قبیل موقیت جغرافیای .)1( جمعیت است
   .)2( آوري، وضعیت اقتصادي و آداب و رسوم بستگی دارد جمع
 تصادفی اي خوشه گیري نمونه روش زباله شهر کنگاور به کامیون بار زباله از هاي نمونه ،پژوهش حاضر طی یک سالدر 

 از استفاده با ها داده و شده جداسازي دستی طور به زباله دهنده تشکیل فیزیکی اجزاي تعیینبراي  ها نمونه تمامی. شد آوري جمع

  .گرفت قرار تحلیل واریانس مورد آنالیز
درصد مواد آلی   86بازیافت،  قابل مواد را آن درصد 11 حدود که شد می تولید زباله تن 69 متوسط طور به روزانه ،کنگاور شهر در

نزدیک به شهرهاي  ،آلی در زباله شهر کنگاور ساالنه درصد مواد میانگین. دادند تشکیل می، سایر مواد را درصد دیگر 3و حدود 
شرایط جغرافیایی شهر کنگاور تا  . )4و  3( است %)4/48( ولی بسیار بیشتر از شهر یزد، %)6/85(گرگان و  %)6/77(همدان 

 بازیافت قابل مواد که داد نشان والز در 2006 سال در زاید شهري مواد ارزیابی. باشد حدي مشابه شهرهاي همدان و گرگان می
درصد  8/0 خطرناك زاید و مواد درصد 2 الکترونیکی و الکتریکی تجهیزات ،درصد 5/61 بیولوژیکی قابل تجزیه ، مواددرصد 36

شاید علت این اختالف  ،لز و کنگاوراتفاوت وضعیت اقتصادي و آداب و رسوم در بین شهر و. )5( دهند می تشکیل این مواد را
این . است روز در نفر هر ازاي به گرم 870 ،شهر کنگاور در زباله روزانه تولید سرانه متوسط. ات فیزیکی زباله باشددر ترکیب

ترین مقدار تولید زباله و چگالی آن  بیشترین و کم. )3( گرم برآورد گردیده است 743، 1375 مقدار در شهر همدان در سال
 ورط به روزانه. بودکیلوگرم بر متر مکعب  3/217و  5/236تن و  65و  70با متوسط  ترتیب به ،مربوط به فصل تابستان و زمستان

 ترین کم و) تن 8/2حدود (پالستیک  به مربوط آن بیشترین مقدار که دارد وجود بازیافت قابل زاید مواد تن  7از  بیش متوسط

 1050 شیشه و تن 400 مقوا، و کاغذ تن 700 فلز، انواع تن 500حدود  ساالنه .است) تن 1/1حدود ( به شیشه مربوط آن مقدار

 برآورد تن 2650حدود  بازیافت، قابل زاید مواد وزن مجموع که در دارد کنگاور وجود شهري زباله در پالستیکی مواد تن

بین میانگین فلز و نیز شیشه . نمود تولید کنگاور فسادپذیر زباله شهر مواد تن کود از 57 توان طور متوسط می روزانه به .گردد می
دار وجود ندارد، اما میانگین کاغذ در فصول پاییز و بهار از میانگین آن در فصول زمستان و ادر فصول مختلف، اختالف معن

تر است  داري از میانگین پالستیک در دیگر فصول کماطور معن هپالستیک در فصل تابستان ب ).>0P /05( تابستان بیشتر است
)05/0P<.(  

دلیل حجم مواد آلی   به. دهد ترین میزان اجزاء زباله را تشکیل می حاصله، مواد فسادپذیر باالترین و شیشه کم بر اساس نتایج
زباله در شهر کنگاور، تبدیل آن به کود آلی عالوه بر جلوگیري از آلودگی محیط زیست، در توسعه کشاورزي منطقه، 

  . ایی و نیز درآمدزایی شهري اهمیت داردجویی در مصرف کودهاي شیمی صرفه
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