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 شهري زباله دفن و آوري جمع هاي مشکالت زیست محیطی و مخارج هزینه علت به شهري جامد زاید مواد امروزه بازیافت

ز این پژوهش .گردد می حسوبم مهم زمین، در بررسی مقایسه اقتصادي دو روش بازیافت و دفن بهداشتی پسماند  هدف ا

 اجزاي تعیین کنگاور و شهردر  مبدأ از پسماند بازیافت امکان بررسی منظور در تحقیق حاضر به. باشد شهري کنگاور می

ز از زباله طی یک سال هایی نمونه فیزیکی،  شده آوري جمع تصادفی اي خوشه گیري نمونه روش اساس بر و کامیون بار ا

 86بازیافت،  قابل مواد آن درصد 11 حدود .شود می تولید زباله تن 69 متوسط کنگاور روزانه در داد نشان حاصل نتایج. است

 در زباله روزانه تولید سرانه متوسط همچنین .است داده تشکیل. باشد درصد سایر مواد دیگر می 3درصد مواد آلی و حدود 

نتیجه این بررسی نشان داد که مواد قابل فساد باالترین و . است آمده دست به روز در نفر هر ازاي به گرم 870شهر کنگاور 

با توجه به مقدار مواد قابل بازیافت موجود در پسماند شهر کنگاور . شیشه کمترین میزان اجزاء زباله را تشکیل داده است

هاي مدیریت مواد زائد شهر  تواند در تأمین بخشی از هزینه تن مواد را به فروش رساند که می 7,5توان روزانه حدود  می

ز آنجا که تفاوت نرخ بازگشت سرمایه از حداقل نرخ جذب کننده بیشتر است طرح بازیافت . کنگاور نقش مهمی را ایفا نماید ا

ن زباله فساد پذیر به کود آلی عالوه بر جلوگیري از ت 60از طرفی دیگر تبدیل حدود . زباله شهري کنگاور انتخاب گردید

ر  جویی در مصرف کودهاي شیمیایی نیز اهمیت دارد آلودگی محیط زیست در توسعه کشاورزي منطقه و صرفه که عالوه ب

  .باشد حفظ محیط زیست از نظر اقتصادي درآمدزا می

  

  .NPV ،IRR، پسماند شهري، بازیافت، کنگاور مواد زائد جامد،
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ترین مشکالت جامعـه بشـری اسـت کـه میـزان آن بـا توجـه بـه          مواد زائد و پخش آن در محیط زیست یکی از مهم    

نرخ تولید زباله و ترکیبات فیزیکی زباله از قبیل مواد فساد پـذیر،  ). EPA, 1993(یابد  افزایش جمعیت روز به روز افزایش می

  کاغذ و 

پارچه و منسوجات، فلزات، شیشه و چوب به عوامـل متعـددی بسـتگی دارد کـه ایـن عوامـل در        کارتن، پالستیک،

  . زباله در شهر های مختلف با هم اختالف دارند کیفیت ومناطق مختلف فرق داشته و به همین دلیل کمیت 

در کمیـت و   جغرافیایی، فصول سال، بسـامد جمـع آوری، وضـعیت اقتصـادی، آداب و رسـوم      موقعیتعواملی مانند 

تغییرات بوجود آمده در ). Salvato, 1992و  23، 2 ج ،1388و عمرانی،  Tchobanoglous at. Al. 1993(کیفیت زباله مؤثرند 

هـای خـانگی    های اخیر موجب افزایش سرانه تولید مواد زائد جامد مربـوط بـه زبالـه    شیوه زیست و الگوی مصرف در سال

ـته و بـر        و بقایای مواد غذایی می باشد که عمدتاً شامل پسماندها می گردد که قابلیت تخمیـر و تبـدیل بسـیار بـاالیی داش

توان از این حجم انبوه مواد زائـد، کـود آلـی مـورد نیـاز بخـش کشـاورزی را تـأمین نمـود           اساس یک فرآیند صحیح می

)Tchobanoglous at. Al. 1993 & Kreith, 1997 .(  

هـای   ئد جامد به شکل اصولی و فنی در یک منطقه و طراحی و اجرای برنامـه جهت استقرار سیستم مدیریتی مواد زا

های احیاء منابع از قبیل تهیـه کـود کمپوسـت، کسـب      آوری، حمل و نقل، دفع نهایی و نیز پروژه مربوط به نگهداری، جمع

صوصیات فیزیکی و شـیمیایی و نیـز   ها و خ انرژی از زباله، تولید بیوگاز، بازیافت و استفاده مجدد نیاز به تعیین دقیق ویژگی

تعیین ویژگی زباله شهری به لحاظ تنوع منابع تولید و تنوع اجـزای کـار بسـیار    . باشد مقادیر زباله تولیدی در آن منطقه می

ـأمین بهداشـت        باشد ولی به عنوان پایه و اساس فعالیت دشوار می های مدیریت علمی مبتنی بـر حفـظ محـیط زیسـت و ت

  ). Diaz at. Al. 1993: 50(گردد  ری محسوب میعمومی امری ضرو

محیط زیست آمریکا مشخص گردید که میزان رشد سـرانه تولیـد زبالـه     حفاظتدر بررسی انجام یافته توسط آژانس 

 ,Glynn(تواند رقم قابل توجهی را شـامل گـردد    درصد در سال بوده که در مجموع می 3/1 در آن کشور 1990در دهه 

زایـد   آلـی  مـواد  که داد نشان 2002 سال پرتغال در کشور شهری زاید مواد روی بر شده انجام فیزیکی لیزآنا). 750 :1996

در  0,7در صـد و چـوب    6,5تا  3,5جات شهدر صد، شی 5/5تا  3در صد، پارچه  27تا  17مقوا  و کاغذ درصد، 41,5تا  33

 کشـور  در 2002 سـال  کـه در  گردیـد  مشـخص  قیقتح همین طی همچنین .اندداده را تشکیل شهری زاید مواد صد از

اسـت   بازیافـت گردیـده   فلـز  تـن  1000 و پالسـتیک  تـن  5000 کاغـذ،  تـن  1000شیشـه،   تن 72000 حدود در پرتغال

)Magrinho, 2006 .(آلـی  مواد که داد نشان 1997 در سال هند کشور در شهری زاید مواد برای شده ارایه فیزیکی آنالیز 

حـدود   فلـزات  درصد، 6 درصد، پالستیک 14 استخوان و پارچه نظیر تجزیه برابر در مقاوم صد، مواددر 6 کاغذ درصد، 38

 تشـکیل  را شـهری  زایـد  در صد مواد 34/75حدود  خاکستر و ساختمانی های نخاله و درصد 1جات  شیشه درصد، 0/25

  ). Agarwal at. Al. 1993:73-90(اند  داده



 

 

 زایـد  مـواد  ٪ 36 که رسیدند نتیجه این به والز در زاید شهری مواد ارزیابی عنوان تحت تحقیقی در 2006 سال در

 و الکتریکـی  تجهیـزات  را آن ٪2 بیولـوژیکی،  قابـل تجزیـه   مـواد  را آن% 61,5بازیافت،  قابل مواد را والز شهری منطقه

شـده در شـهر همـدان در    طی مطالعـات انجـام   ). همان(است  داده تشکیل خطرناک زاید مواد را آن% 0,8الکترونیکی و 

تن برآورد گردیـده بـود کـه     317گرم و در فصل پاییز  743تن و سرانه آن  300نرخ تولید زباله در فصل بهار  1375سال 

تن و میـانگین سـرانه آن    235تن و در فصل پاییز  229بهار  فصل درنرخ تولید روزانه زباله  1370در همین شهر در سال 

دلیل عمـده افـزایش نـرخ تولیـد، افـزایش جمعیـت و بهبـود وضـعیت         ). 998: 1380ملکی، (گرم محاسبه شده بود  667

نفـر جمعیـت    800000در مطالعاتی برای منطقه بیست تهران مشخص گردید که بـا  . باشد اقتصادی و اجتماعی مردم می

درصـد،   5,3نـان خشـک   . است تر بوده درصد پسماند آلی 73از این مقدار . شود تن زباله تولید می 175000سالیانه حدود 

درصـد مـواد اصـلی     1,48درصد و شیشه  2,3درصد، فلزات  3,16درصد، پارچه  4,5درصد، پالستیک  5,3کاغذ و کارتن 

بـرآورد شـده    1384قابل ذکر است در اثر بازیافت این مواد بـرای سـال   . مواد زائد شهری این منطقه را تشکیل داده است

میلیون ریال درآمد خـالص   1090توان حدود  های ناشی از دفع، می ریال کاهش در هزینه میلیون 570است که عالوه بر 

همچنین در مطالعه دیگری برای الهیجان مشـابه ایـن نتـایج در    ). 1387منوری و سایرین، (از فرایند بازیافت بدست آورد 

ز توابـع     ). 1383و سایرین،  زادگان کریم(وجود توجیه اقتصادی بازیافت به تأیید رسیده است  همین تأییـد بـرای شهرضـا ا

و فرزادکیـا و سـایرین،    1387نـاظم و سـایرین،   (استان اصفهان و نیز بازیافت کاغذ و مقوا در شهر اصـفهان وجـود دارد   

1387 .(  

بر اساس تحقیـق انجـام شـده در شـهر رشـت      . کیفیت زباله نیز همانند کمیت آن در شهرهای مختلف متفاوت است

عمرانـی،  (داده اسـت   در صد برآورد شده که باالترین اجزاء فیزیکـی زبالـه را تشـکیل مـی     96/78اد پذیر میزان مواد فس

با توجه به وجود مواد بـا ارزش در ترکیـب زبالـه    . مطلب در مورد دیگر شهرهای ایران نیز صادق است این و) 65: 1377

. مل نسبت به بازیافت مواد مختلـف از زبالـه اقـدام نمـود    ریزی صحیح و فنی مبتنی بر اطالعات کا توان با اعمال برنامه می

ها باعـث خواهـد گردیـد     ای شده است، زیرا انجام این فعالیت به مسئله جداسازی از منبع توجه ویژه در بسیاری از کشورها

در برخـی  . آوری و دفع شده حاصل گـردد  ای نیز در مقادیر زباله جمع تا ضمن تأمین سود اقتصادی، کاهش قابل مالحظه

در صد وزنـی کـل زبالـه تولیـدی محاسـبه       50تا  15کشورهای پیشرفته در صد بازیافت مواد مختلف از زباله شهری بین 

تـرین   هایی که امروزه در تعیـین و انتخـاب اقتصـادی    یکی از روش). 60: 1380رحمانی و الیاسی بروجنی، (گردیده است 

در این روش ضابطه قبول یا رد یک پروژه، بر اسـاس معیـاری   . ایه استباشد روش نرخ بازگشت سرم ها متداول می پروژه

  .ها تحت یک نرخ امکان پذیر است در حقیقت تعادل درآمدها و هزینه. باشد بنام نرخ بازگشت سرمایه می

و  NPV مقایسه اقتصادی دو روش بازیافـت و دفـن بهداشـتی پسـماند شـهری کنگـاور بـه روش        این تحقیق به منظور 

IRR ،   انجـام گرفـت تـا بتوانـد بـا اسـتفاده از       و نیز مقایسه تفاوت دو روش بازیافت و دفن با استفاده از روش ارزیابی اقتصـادی تفـاوت

  . اطالعات حاصله در خصوص مواد زائد جامد مدیریت صحیحی را اعمال نمود



 

 

 
. مورد بررسی قرار گرفتـه اسـت   1388سال مقطعی بوده و پسماند شهری کنگاور در  -این پژوهش از نوع توصیفی

 1467کیلومتری از مرکز استان واقع شـده کـه در ارتفـاع     85منطقه مورد مطالعه در شمال شرقی استان کرمانشاه و در 

در این تحقیق بـرای  . هزار نفر بالغ گردیده است 75حدود  1388جمعیت این شهر در سال . متری از سطح دریا قرار دارد

بدین صورت که در اواسـط هـر فصـل    . حجمی استفاده شده است -ی کمیت مواد زائد جامد از روش آنالیز وزنیگیر اندازه

  .گیری گردیده است به مدت پنج روز وزن زباله هر کامیون اندازه

دلیـل انتخـاب   . برای تعیین در صد اجزای تشکیل دهنده از ایستگاه انتقال زباله، نمونه برداری صورت گرفتـه اسـت  

تگاه انتقال زباله، وسعت زیاد و مناسب بودن جایگاه ایستگاه و انتقال تمامی زباله تولیدی شهر به ایـن ایسـتگاه جهـت    ایس

بـرداری، زبالـه    پس از تعیـین محـل نمونـه   . باشد های انتقال زباله تا محل دفن می بارگیری از روی سکو به داخل کامیون

بـرداری قـرار    منطقـه، مـورد نمونـه    3ای بر اساس تقسیم شهر بـه   ری خوشهگی ورودی به ایستگاه انتقال و به روش نمونه

برداری از هر منطقه شهر نیز دو کامیون به صورت تصادفی مشخص گردیـد و از   یابی به دقت در نمونه برای دست. گرفت

  :جام گردیدسپس برای هر نمونه انتخابی از هر کامیون موارد زیر ان. ها نمونه برداری شد محتویات زباله آن

متر مکعبی، انتخاب و توزین گردید تا مقدار دقیق چگـالی آن نمونـه بـه     0,5از هر ماشین انتخابی یک نمونه تصادفی  -1

  . دست آید

متر مکعبی به دست آمده، اجزای تشکیل دهنده به طور دستی جـدا سـازی شـده و سـپس جهـت       0,5برای هر نمونه  -2

بنابراین در مجموع، روزانـه  (متر مکعبی، هر یک از اجزاء به طور جداگانه توزین گردید  0,5تعیین در صد اجزای در نمونه 

  ).نمونه زباله شهر انتخاب، توزین و آنالیز گردید 6

برای لحاظ نمودن اثرات تغییر فصل و روزهای هفته بر روی ترکیب اجزای تشکیل دهنده مـواد زائـد جامـد، مراحـل      -3

هـای   اجزای جداسازی شده در آنـالیز فیزیکـی نمونـه   .شد تکراره در اواسط هر چهار فصل هفت فوق طی پنج روز وسط هر

های ساختمانی و مـواد آلـی    زباله، که در این پژوهش مد نظر قرار گرفتند، کاغذ و مقوا، فلز، شیشه، چوب، پالستیک، نخاله

  .آمده است 4جدول در  درآمدهاها و  کلیه هزینه ROR برای محاسبه میزان. قابل کمپوست بودند

 

و  1های  کنگاور در طول چهار فصل مورد بررسی در شکل شهری زباله چگالی گیری اندازه و توزین از حاصل نتایج

شود که بیشترین مقدار تولید زباله مربوط به فصل تابسـتان بـا متوسـط     مشاهده می 1با رجوع به شکل . ارائه شده است 2

مقـادیر چگـالی زبالـه    . باشـد  تن می 65ر تولید زباله مربوط به فصل زمستان با متوسط حدود تن و کمترین مقدا 70حدود 

 236,49که بیشترین مقدار چگالی زباله مزبور بـه فصـل تابسـتان بـا متوسـط حـدود        بطوری. آمده است 2شهر در شکل 

کیلـوگرم بـر متـر     217,3ط در حدود کیلوگرم بر متر مکعب و کمترین مقدار چگالی زباله مربوط به فصل زمستان با متوس



 

 

تـوان حجـم تقریبـی     با داشتن مقادیر متوسط چگالی زباله و متوسط تولید روزانه زباله در شهر کنگـاور، مـی  . مکعب است

آوری شده از سطح شهر را جهت انتقال به ایستگاه موقت و نهایتاً محل دفن به صورت زیر برآورد نمـود کـه در    زباله جمع

  . آید مکعب به دست می متر 336حدود 

  

  متوسط تولید روزانه زباله شهری کنگاور در فصول مختلف سال: 1 نمودار

  متوسط چگالی زباله شهری کنگاور در فصول مختلف سال: 2نمودار 

ی چهار فصـل مـورد بررسـی در    ط) بر حسب در صد وزنی(های حاصل از آنالیز فیزیکی زباله شهری کنگاور  میانگین داده

های مذکور در بین چهار فصل مورد بررسـی در   وجود اختالف معنی دار بین میانگین داده. ارائه شده است 1جدول شماره 

ارائه شده است 2جدول 



 

 

الیز فیزیکی زباله شهر کنگاور طی چهار فصل مورد بررسی طی سال : 1جدول    1388آن

 خصوصیات کلی زباله شهر کنگاور )مکیلوگر(میانگین  انحراف معیار

  

1/6  

2/3  

1/4  

2/5  

  

2/1  

3 

1/5  

4/5 

  مواد قابل بازیافت

 فلز

 کاغذ

 شیشه

 پالستیک

 مواد فساد پذیر  86/05 6/67

  پارچه و منسوجات  1/65  1/5

  تخته وچوب   1/2  1/1

  متوسط تولید روزانه زباله 69 9

 )بر حسب تن(

  متوسط چگالی زباله 223/1 23/9

 )سب کیلو گرم بر متر مکعببر ح(

 های تحقیق یافته: مأخذ

  

گین داده بررسی اختالف معنی: 2جدول  ر بین میان   های مربوط به زباله شهر کنگاور در چهار فصل دا

 کنگاور شهر زباله کلی خصوصیات P value  توضیحات

 فلز  0,083 بین میانگین فلز در فصول مختلف، اختالف معنی دار وجود ندارد

ـتر       میا ـتان بیش ـانگین کاغـذ در فصـول زمسـتان و تابس نگین کاغذ در فصول پاییز و بهار هر یک از می

 است

  کاغذ    0,0001

   شیشه 0,154 شیشه در فصول مختلف، اختالف معنی دار وجود ندارد میانگینبین 

ـر فصـول ک     ر  میانگین پالستیک در فصل تابستان بطور معنی داری از میـانگین پالسـتیک در دیگ مـت

 است

 پالستیک 0,0001

 چگالی  0,015 میانگین چگالی زباله در فصل تابستان از میانگین چگالی زباله در فصول پاییز و زمستان بیشتر است

  های تحقیق یافته: مأخذ

ـ  درصـد  میانگین ضرب حاصل از نیز، کنگاور شهری بازیافت زباله قابل اجزای از یک هر روزانه تولید میانگین مقدار ی وزن

کـه   اسـت  آمـده  دسـت  بـه  زباله، روزانه تولید متوسط در) 1شماره  جدول در موجود( زباله بازیافت قابل اجزای از یک هر

  .ارائه شده است 3شماره  جدول در حاصل نتایج

 
 
  



 

 

ت و مـواد فسـاد پـذیر     ساالنه ومتوسط تولید روزانه : 3جدول  ه شـهر کنگـاور     و ارزش ریالی روزانه و ساالنه چهار جزء قابل بازیاـف سـال  (زباـل

1388(  

ارزش ریــالی ســاالنه 

ت   ل بازیاـف  اجزای قاـب

  )بر حسب ریال(

ــالی روزانـــه  ارزش رـی

  اجزای قابل بازیافت

  )بر حسب ریال(

ــد    ــت خری ــط قیم متوس

رم از مــواد    یـک کیلــو ـگ

بر حسـب  (قابل بازیافت 

  )ریال

  متوسط تولید ساالنه

  )بر حسب تن(

  متوسط تولید روزانه

  )بر حسب کیلو گرم(

مـــواد فســـاد پـــذیر و 

ــت  ــل بازیاف اجــزای قاب

تشــکیل دهنــده زبالــه 

  شهری کنگاور

  فلز  1357/98 495  3000  4073940  1486988100

  کاغذ و مقوا  1867/78  681  450  840501  306782865

  شیشه  1446/57  418 1000  14465700  5279980500

  یکپالست  2861/5  1044  1500  2987406  1090403190

  مواد فساد پذیر  57150/4  20860  150  3129000  1142085000

  مجموع          9306239655

  )ریال( 1388برای سال  درآمدهاها و  هزینه: 4جدول 

 درآمدهاها و  هزینه بازیافت دفن بهداشتی

 هزینه خرید زمین )ده هکتار( 1000000000 )صد هکتار( 1000000000

 ها هزینه خرید دستگاه )بازیافت های دستگاه( 500000000 )ماشین آالت سنگین( 400000000

600000000   

 )نفر شاغل تمام وقت سالیانه 25(

800000000   

 )نفر شاغل تمام وقت سالیانه 30(

 هزینه های پرسنلی

  ها هزینه تعمیر دستگاه  30000000  20000000

 ها ارزش اسقاطی دستگاه 150000000 80000000

  آمد سالیانهدر  9306239655 -

  حداقل نرخ جذب کننده  14%  14%

  عمر مفید  20  20

  های تحقیق یافته: مأخذ

ـتیک،  :شـامل  بازیافـت  قابـل  زاید مواد تن 7از  بیش متوسط طور به روزانه که دهد می نشان 3جدول   شیشـه،  پالس

) تـن  2,8حدود (پالستیک  به مربوط نآ بیشترین مقدار که دارد وجود کنگاور شهر های زباله در فلزات انواع مقوا و کاغذ،

 بـرآورد  همچنـین . باشد می) تن 1,1حدود ( به شیشه مربوط آن مقدار کمترین و بوده) تن 1,8حدود (کاغذ و مقوا  سپس و

 بـه  اعـداد  بررسـی  بـا . باشد بازیافت قابل زباله شهری کنگاور از فلزات انواع تن 1,3حدود  متوسط طور به شود روزانه می

 مـواد  تـن  1050 شیشـه و  تـن  400 ،مقـوا  و کاغـذ  تن 700 فلز، انواع تن 500حدود  ساالنه گردد می برآورد آمده دست

 تـن  2650حـدود   در سـاالنه  بازیافـت،  قابـل  زاید مواد تناژ مجموع که در دارد کنگاور وجود شهری زباله در پالستیکی



 

 

 مـواد  تـن  57 بازیافـت،  قابل زاید مواد تن 7بر  الوهع روزانه که دهد می نشان 3 شماره جدول همچنین .گردد می برآورد

 قابـل  بـه کـود   مـواد  ایـن  از درصـد  50 حتی تبدیل امکان گرفتن نظر در که با شود تولید کنگاور شهر در نیزپذیر فساد

 کـود  تـن  هـزار  10حـدود   در تولیدی به سال در توان می و شود تولید قابل مصرف کود تن 57 روزانه کمپوست، مصرف

.درسی

ـنهادی کـه بازیافـت مـی        ـیوه پیش باشـد،   با توجه به شیوه کنونی دفع پسماندهای شهری کنگاور که دفـن اسـت و ش

شود مقدار تفاوت دو طرح محاسبه و سپس نرخ بازگشت سرمایه تفاوت دو طرح از  مشاهده می 5که در جدول  طور همان

  :طریق ارزش فعلی محاسبه شده است

  حاسبات دو طرح دفن بهداشتی و بازیافت زباله برای شهر کنگاورمقایسه نتایج م:  5جدول 

  ارقام به میلیون ریال  سال  بازیافت  دفن بهداشتی  تفاوت

  سرمایه اولیه  0  -1400  -1500  100

  هزینه های سالیانه  20-1  -620  -830  210

  درآمد سالیانه  20-1  9000  0  9000

  20ارزش اسقاط سرمایه در سال   20  80  150  -70

  های تحقیق یافته: أخذم

) IRR(محاسـبه نـرخ بـازدهی داخلـی     ) NPV(برای برآورد توجیه اقتصادی طرح بازیافت، از دو روش ارزش خالص حال 

بدین منظور ابتدا ارزش خالص حال و نرخ بـازده داخلـی هـر پـروژه بـا دوره      . گردد انفرادی و تفاوت دو طرح استفاده می

ـبات صـورت        درصد محاسبه می 14سال و نرخ تنزیل  20فعالیت  گردد و سپس برای تفـاوت ارقـام دو طـرح ایـن محاس

  :دهد نشان می MSExcel 2007نتایج محاسبات مربوطه را با استفاده از نرم افزار  6جدول . گردد گرفته و گزارش می

 
اله برای شهر کنگاورنتایج محاسبات ارزش خالص حال و نرخ بازده داخلی دو طرح دفن بهداشتی و بازیافت :  6جدول    زب

    بازیافت  دفن بهداشتی  تفاوت

53591  6128-  47262  
NPV ارزش خالص حال  

  )میلیون ریال(

  )درصد(نرخ بازده داخلی  IRR  %599  منفی  بسیار باال

  های تحقیق یافته: مأخذ            



 

 

در شهر کنگـاور دفـن بهداشـتی     گردد در شرایط کنونی که نحوه دفع پسماندهای شهری مالحظه می 6بر اساس جدول 

میلیـون ریـال بـه     6128ساله زیان خالصی در حـدود   20زباله است، ارزش خالص حال پروژه منفی است و در یک دوره 

نرخ بازده داخلی این پروژه به علت منفی بودن کلیه ارقام و هزینـه محسـوب شـدن    . بوجود خواهد آورد 1388ارقام سال 

در مقابل در صورتی که پروژه احداث کارخانه بازیافت دنبال شود، ارزش خـالص فعلـی پـروژه    . ها قابل محاسبه نیست آن

این ارزش خالص مثبـت نشـان از   . میلیون ریال خواهد بود 47262درصد حدود  14ساله با نرخ تنزیل  20برای یک دوره 

ـیار بـاال    نر. سودآور بودن پروژه از نگاه تنها فروش محصوالت بازیافتی حاصل از آن دارد خ بازده داخلی این پروژه نیـز بس

ایـن بـازدهی بسـیار بـاال ناشـی از ارزش      . قرار دارد که هیچ طرح خصوصی توانایی مقابله با آن را ندارد حدی دربوده و 

بایـد توجـه نمـود در شـرایط     . باشـد  فراوان منافع حاصل از اجرای این پروژه و قیمت مناسب محصوالت خروجـی آن مـی  

سود واقعی اجرای پروژه برابـر خواهـد بـود بـا      لذا ی پروژه بازیافت با عدم انجام پروژه دفن همراه خواهد بود؛کنونی اجرا

در این حالـت بـه علـت مثبـت     . عدم زیان حاصل از دفن نکردن زباله و بدست آوردن سود حاصل از اجرای طرح بازیافت

 6128ه نیست؛ ولـی ارزش خـالص حـال پـروژه بـه میـزان       بودن کل ارقام تفاوت دو طرح، نرخ بازده داخلی قابل محاسب

این محاسبات نشان از ارزشمند بودن و به صـرفه بـودن   . میلیون ریال خواهد رسید 53591میلیون ریال افزایش یافته و به 

  .    از نظر اقتصادی اجرای پروژه بازیافت در شهر کنگاور دارد

  

 
بـه نظـر   ). 1370عبـدلی،  (و کیفیت مواد اسـت   رنامه مدیریت مواد زائد جامد، آگاهی از کمیتاولین قدم برای انجام یک ب

بطور سیستماتیک و در قالب مدیریت مـواد زائـد جامـد مبتنـی      را آنرسد برای طراحی و ارائه یک برنامه دفع زباله باید  می

بررسی کیفی زباله شـهر کنگـاور نشـان    . ها به صورت گروهی بهره گرفت اصول علمی و مهندسی و از تمامی تخصص بر

با مقایسه نتـایج بدسـت آمـده از تحقیقـات     . دهد در صد حجم زباله را تشکیل می 68دهد که مواد قابل فساد، حداقل  می

شـود کـه    مشابهی که برای همدان، یزد، شهرضا، منطقه بیست تهـران، الهیجـان و گرگـان انجـام یافتـه، مشـاهده مـی       

صد مواد فساد پذیر در زباله شهر های الهیجان، شهرضـا، همـدان و گرگـان مشـابه شـهر کنگـاور و       میانگین ساالنه در 

بـرای الهیجـان، شهرضـا، همـدان،     % 48,4و % 85,6، %77,6 ،71,6، 83 بـه ترتیـب  . (یزد بوده است از شهر بیشتر بسیار

پالستیک و فلـزات  . )1377؛ عمرانی، 1380؛ ملکی، 1387؛ ناظم و دیگران، 1387زادگان و سایرین،  کریم() گرگان و یزد

در صـد وزنـی زبالـه شـهر کنگـاور را       6,6آید که مجموعاً به طور متوسـط،   نیز از اجزای قابل بازیافت زباله به حساب می

گـزارش  % 7/78و % 7/3، %9,6، %7,8این رقم در مورد زباله الهیجان، شهرضا، یزد و همدان به ترتیب . دهد تشکیل می

ـتر   %) 2/8( ولی عدد مـذکور از زبالـه گرگـان   ). همان. (زباله کنگاور مشابهت دارد با تقریباًاین نظر  شده که از ـیار بیش بس

اعالم گردیده که مقایسه آن با مقدار بدسـت آمـده بـرای    % 14/16این رقم برای زباله های جمع آوری شده کشور . است

این بخـش از زبالـه نیـز    . باشد ی و پالستیکی در زباله این شهر میزباله شهر کنگاور نشانگر در صد نسبتاً اندک اجزای فلز



 

 

فاده مجـدد از آن غیـر قابـل کنتـرل         توسط افراد سود جو جداسازی شده و به فروش می ـت رسد و به این ترتیـب نحـوه اس

، اسـتفاده  هـای اخیـر   الزم به ذکر است که عامل اصلی افزایش مقدار اجزای پالستیکی در زباله شهری در سال. باشد می

باشد که به لحاظ عـدم امکـان تجزیـه در طبیعـت، در حـال       های پالستیکی می مصرف و کیسه بار یکظروف  بی رویه از

 میـانگین  فصـل تابسـتان   در کـه  دهد نشان می شهر زباله کمی بررسی .تبدیل به یک معضل پیچیده زیست محیطی است

عمرانـی،  ( آمده در شهرهای همدان و گرگان گواه این مطلـب اسـت   عمل به تحقیقات تن بوده 70 روزانه زباله تولید نرخ

مواد آلی بـه ویـژه    توان به باال بودن مقدار در خصوص علت باال بودن مقدار تولید زباله در فصل تابستان، می). 75: 1373

 بـه  توجه. د، اشاره کرددهن های مربوط به میوه و سبزیجات فراوان که بیشترین در صد مواد زاید جامد را تشکیل می زباله

کـه   دهـد  مـی  نشـان  شـهری کنگـاور   زبالـه  در کمپوسـت  قابـل  آلـی  مـواد  و بازیافـت  قابـل  مواد تولیدی تناژ و مقادیر

امـری   محیطـی  زیسـت  لحـاظ  بـه  چـه  و اقتصادی نظر از کمپوست، چه و بازیافت صنایع در ریزی برنامه و گذاری سرمایه

نجا که تفاوت نرخ بازگشت سرمایه از حداقل نرخ جـذب کننـده بیشـتر اسـت طـرح      از آ. باشد ناپذیر می اجتناب و ضروری

 شـهر  مبـدأ  در بـا تفکیـک   زبالـه  بازیافـت  برنامه باید نتایج حاصله به توجه با. بازیافت زباله شهری کنگاور انتخاب گردید

زایـد   مواد مقدار زمان، پیشرفت بااز طرفی . نمود محدود فلزات و مقوا و پالستیک، کاغذ به فقط حاضر حال در را کنگاور

 عمـومی  هـای  آمـوزش  نظیر مختلفی عوامل از ناشی تواند امر می این که است یافته کاهش زباله در موجود بازیافت قابل

  .باشد اولیه قیمت مواد افزایش و ای رسانه تبلیغات جوامع، آگاهی سطح افزایش

هـای بازیافـت مـواد زائـدی      مکـانیزم  کارگیری بهبازیافت، امکان های جدید  همچنین قابل بحث است که استفاده از روش

در . گردنـد  های بازیافت اولیه امکان پـذیر مـی   و بازیافت مواد الکترونیکی پس از برقراری مجموعه PETهای  چون بطری

  : از طریقدهد  مجموع فرایند بازیافت عالوه بر ایجاد سود مثبت اقتصادی که محاسبات این مطالعه آن را نشان می

  ).1391سراب پور، (ایجاد امکان استفاده مجدد از محصوالت بازیافت شده در خطوط تولید . 1

  )همان(ایجاد امکان فروش قطعات بازیافت شده سالم مخصوصاً در بازیافت محصوالت الکترونیکی . 2

  )همان(زشی تخصصی و عمومی قطعات و محصوالت بازیافتی در فرایندهای آمو کارگیری بهایجاد امکان آموزش و . 3

امکان استفاده از برخی قطعات بازیافت شده محصوالت الکترونیکی و نیز فلزات در ساختن محصـوالت جدیـدی چـون    . 4

  )همان... (ها و  اسباب بازی

  ).1391دل انگیزان، (کاهش آلودگی زمین به واسطه عدم دفن زباله در زمین، . 5
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