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  افت در شهر کرجی قابل بازی خشک خانگی پسماندهای ارزش اقتصادی          بررس
  

  4 زادهیا موسی  رو،3یابد دکتر زهرا ع،2ی عمرانی دکتر قاسمعل،1یدکترمسعود منور

  چکیده

   اجرا درآمده و شهر کرج نیز هشتمین شهر کشور  اسـت کـه  بـه           بازیافت در شهرهای بزرگ  به      موضوعدر ایران در دو دهه اخیر       

   .گردد ی میآور  تن زباله در شهر کرج جمع1100 طور متوسط روزانه بیش از  به. امر بازیافت و تبدیل مواد زائد پرداخته است

در ایـن   . های تفکیک از مبدا بوده صورت گرفتـه اسـت           کرج که دارای ایستگاه    9 و   7،  6،  5،  3ن تحقیق در مناطق     یقلمرو مکانی ا  

ل ارزش اقتصادی پسماندهای خانگی قابل بازیافت در مناطق تحت پوشش شهرداری کرج بـا اسـتفاده از روش                   ی بررسی و تحل    مقاله به 

 دهد کـه از طریـق بازیافـت پـسماند     یافته ها نشان میج ینتا.  پرداخته شده است1385اهه اول سال تحلیل هزینه ـ فایده در شش م 

محاسـبه ارزش  .  عمل آورد و موجب ایجاد درآمـد بـرای شـهرداری شـد     جویی به های مدیریت مواد زاید جامد صرفه توان در هزینه    می

ن ارزش  مثبـت     یـ نشانگر آن اسـت کـه ا       1390 تا   1385های   ی سال ط هزینه و درآمدها با استفاده از شاخص اقتصادی ارزش خالص         

  . باشدیپذیر م  از نظر اقتصادی توجیه پسماندهای خانگی در شهر کرجدر نتیجه بازیافت. است

 کـرج کـه دارای ایـستگاه        9 و   7 ،6 ،5،  3 در منـاطق     1385سود خالص حاصل از کل مواد بازیافت شده در شش ماهه اول سـال               

  . ریال محاسبه شده است890/309/601باشند، حدوداً   دأ میتفکیک از مب

هـای مـدیریت مـواد زایـد جامـد حـدوداً              کیلوگرم پسماند خشک در مناطق مذکور موجب کاهش در هزینه          428/537/4بازیافت  

  .ست ایجاد درآمد برای شهرداری شده ا ده و منجربهی گرد85 ریال در شش ماهه اول سال 516/130/440مبلغی معادل 

  نه ـ منفعت، کرجیل هزیافت،  تحلی، بازی خانگی، پسماندهایارزش اقتصاد: یدیواژگان  کل

                                                 
  .یست و انرژی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمیعضو هیئت علمی دانشکده محیط ز . 1
  .عضو هیئت علمی دانشکده محیط زیست و انرژی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی.  2
 .عضو هیئت علمی دانشکده محیط زیست و انرژی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی.  3
 . زیست دانشکده محیط زیست و انرژی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمیکارشناس ارشد اقتصاد محیط. 4
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  مقدمه

مدیریت زایدات جامد در کشورهای در حال توسعه عالوه بر نقـش مـؤثر آن در چرخـه اقتـصادی، بـه عنـوان یکـی از                           

د زاید و به منظور حفـظ منـابع طبیعـی           امروزه در مدیریت جامع موا    .  کالن مطرح است   سطحهای مهم توسعه، در       شاخص

بازیافـت و اسـتفاده مجـدد، اسـتخراج از          . ای نمـود    باید به جایگاه بازیافت  و استفاده مجدد در سیستم مدیریت توجه ویژه            

دهد؛ ضمن آنکه منابع اقتصادی و ارتقای بهداشـت و       ها را در محیط تقلیل می       رویه آالینده   منابع و معادن طبیعی و دفع بی      

  . ]1[اظت از محیط زیست را به دنبال خواهد داشتحف

های کمتری    زیرا نسبت به دفن یا سوزاندن زباله هزینه       . باشد  حلی است که از نظر هزینه مقرون به صرفه می           بازیافت راه 

بـه  باتوجـه  . دهـد  جویی در انرژی و محیط زیست پاک تر اساس آن را تشکیل می         کند و صرفه    ها تحمیل می    را به شهرداری  

آوری، بازیافت و اسـتفاده مجـدد         رشد فزاینده جمعیت و توجه روزافزون دولت به امر حفاظت از محیط زیست مسئله جمع              

  .در چرخه تولید اهمیت خاصی یافته است

نکته . های مدیریت زباله جامد شهری در خصوص بازیافت دارد          ساسی در تدوین استراتژی   ترکیب کمی و کیفی زباله نقش ا      

  .باشد  به آن اشاره شود تکیه بر روی اقتصادی شدن کل فرآیند می در خصوص بازیافت بایددیگری که

هر چه این اقدام به نقطه و زمان        . باشد  دات به عنوان یکی از ارکان اقتصادی در هر برنامه بازیافت مطرح می            یتفکیک زا 

. نهایتاً ثمـره اقتـصادی بیـشتری خواهـد داشـت          زیافت توفیق کمی و کیفی بیشتری و        اتولید زباله نزدیکتر باشد عملیات ب     

ای که در جلوگیری از آلودگی محیط زیست و کمک به اقتصاد ملـی                باتوجه به اهمیت بازیافت زباله در کشور و نقش عمده         

کند، جایگاه آن در کشور ما بسیار ضعیف است و باید با تالش مسئوالن و همکاری مردم به این مهم سـر و سـامان                           ایفا می 

  . ده شوددا

های مـدیریت مـواد زایـد جامـد شـهری در انجـام                تواند منجر به کاهش هزینه      دات در کشور ما می    یاقدام به تفکیک زا   

دهنـده و همـسوکننده       آید برنامه اصولی بازیافـت آشـتی        به نظر می  .  جامد گردد  زبالهآوری و دفع      وظایف محوله برای جمع   

های دفـن     با افزایش استانداردهای زیست محیطی هزینه     . از محیط زیست باشد   های حفاظت     های اقتصادی با برنامه     فعالیت

توان اظهار داشت کـه    ها ملزم به بازیافت مواد بوده و در نهایت می           بنابراین در جهت کاهش هزینه    . یابد  در آینده افزایش می   

  .]2[.طلبد بازیافت یک اصل اقتصادی است و توجه بیشتر مسئولین را می
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  یروش بررس

جهت ارزیابی ( شاخص اقتصادی مورد استفاده . می باشد1وش تحقیق بر اساس روش تجزیه و تحلیل هزینه ـ منفعت ر

 بـرای  (CBA)بنابر قانون تحلیل هزینه ـ سود  .  بوده است2 (NPV) در این مقاله ارزش حال خالص ) طرحهای اقتصادی

در آن صـورت آن پـروژه یـا طـرح توجیـه             . ی مثبت باشد   بایست NPVای مقدار     هرگونه سیاست گذاری یا اجرای هر پروژه      

بعد ازمحاسبه سود کـل     ]. 3[رد  یگذاری صورت گ    اقتصادی دارد و چنانچه منفی باشد توجیه اقتصادی ندارد و نباید سرمایه           

ای  اجرا یـا عـدم اجـر       ،ی یاعدم سودآور  یگذاری یا ارزش فعلی خالص، قضاوت در مورد سودآور          های یک پروژه سرمایه     دوره

.  مثبت باشد، سودآور بوده و قابل اجـرا اسـت          NPVای که دارای ارزش فعلی خالص یا          در واقع هر پروژه   . پروژه آسان است  

 زیـان بـوده و      ی باشد، از نظر اقتـصادی دارا      NPV<0اگر  .  باشد، به معنی وجود سود اقتصادی مثبت است        NPV>0اگر  

نکه یک طرح توجیه اقتصادی دارد، باید تفـاوت بـین   یای پی بردن به ا    بر. ستیتوجیه اقتصادی ندارد و اجرای آن عقالیی ن       

باشـد و     های طرح که چیزی جز سود یا ارزش فعلی خالص طرح نمـی              جمع ارزش فعلی درآمدها و جمع ارزش فعلی هزینه        

  ]4 [:ر نشان داده شده استی در زNPVرابطه. دیشود، بدست آ  نشان داده میNPVبا 

    : قرار داده استیل و بررسیه موضوع را مورد تحلیرض ف3ن مقاله با طرح یا

 .افزایش میزان تفکیک مواد بازیافتی باعث اقتصادی تر شدن بازیافت آنها است  .1

 .شود های مدیریت مواد زاید جامد می  موجب کاهش هزینه پسماندهای خانگی شهر کرجبازیافت .2

  .پذیر است یهیافت پسماندهای خانگی در شهر کرج از نظر اقتصادی توجباز .3

  ها بررسی و تجزیه و تحلیل یافته

 کرج و در    یز اجزاء مواد زائد جامد شهر     یآنال) 1(ه مطرح شده، ابتدا در جدول       ی سه فرض  یابین مقاله به منظور ارز    یدر ا 

 یزان پـسماندها ی و مجموع م1385 شده در شش ماهه اول سال  یآور   جمع یزان زباله خانگ  یب م یبه ترت ) 3(و  ) 2(جدول  

 کرج نـشان داده شـده   9 و   7 ،6 ،3،5افت نشده در کل مناطق      ی خشک باز  یافت شده و پسماندها   یافت، باز یخشک قابل باز  

  . ه مطرح شده پرداخته شده استیک از سه فرضی هر یابیاست، سپس به ارز

  

                                                 
1 -Cost - Benefit Analysis 
2-Net Present Value 
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  ]5[1383 و بهار1382آنالیز اجزاء مواد زائد جامد شهری کرج در زمستان ): 1(جدول 

  میانگین  زمستان  بهار فصل  

 72 / 08 70 /78 73 / 38  مواد فساد پذیر

 0 /79 23/1 35/0 الستیک

 8 / 74 8 / 60 8 / 88 پالستیک

pet 58/ 0 58/ 0 58 / 0 

 8 / 12 8 / 75 7 / 5  کاغذ و مقوا

 1 / 48 0 /86 2 / 1 نان خشک

 1 / 33 1 /48 1 / 17  فلز

 2 /38 2 /48 2 / 28 شیشه

 3 /10 3 /37 2 / 84 پارچه

 0 /95 1 / 23 0 /67 چوب

 0 /69 0 / 61 0 /77 های  ساختمانی نخاله

ــساد   ــواد ف ــع م  28 / 20 29 /22 27 / 18جم

 100 100  100 جمع

   

 و در شش    84 تا   81 یها   شده در شهر کرج را در سال       یآور   جمع ی خانگ زان زباله یب م یبه ترت ) 2(و جدول   ) 1(نمودار  

  .دهد ی نشان م1385ماهه اول سال
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  ]6[  1384 تا 1381های  آوری شده در شهر کرج در سال های خانگی جمع مجموع میزان زباله): 1(نمودار 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

هر کرج روند صعودی داشته است ولی در سـال  پسماندهای شهری و خانگی در شمیزان  1383 تا   1381های   بین سال 

توانـد ناشـی از توسـعه و          این نوسان مـی   . تا حدودی نزولی شده و مقدار پسماندهای شهری و خانگی کاهش یافته است             84

های تفکیک از مبدأ در سطح شهر و همچنین افزایش آگاهی و همکاری شهروندان نسبت به بازیافت         فعالیت بیشتر ایستگاه  

های قبل نقش بازیافت و تفکیک از مبدأ بیشتر شده و مـردم بیـشتر بـا                  سال  نسبت به  1384گر در سال    ی عبارت د  به. باشد

  .دند و همکاری بیشتری با مسئولین در این زمینه بعمل آوردندیاهمیت بازیافت و تفکیک زایدات خشک و تر آشنا گرد
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ماهه  م به تفکیک مناطق دهگانه شهر کرج در ششآوری شده برحسب کیلوگر میزان زباله خانگی جمع): 2(جدول 

  ]7 [1385اول سال 
 ماههای سال 

  منطقه
  مجموع  شهریور  مرداد  تیر  خرداد  اردیبهشت  فروردین

  21276000  3546000  3546000  3546000  3546000  3546000  3546000  یک

  20700000  3450000  3450000  3450000  3450000  3450000  3450000  دو

  22500000  3750000  3750000  3750000  3750000  3750000  3750000  سه

  34757100  6030000  5880000  5948550  5738550  5580000  5580000  چهار

  26409300  4140000  4140000  4200000  4649700  4659600  4620000  پنج

  22680000  3840000  3840000  3840000  3750000  3720000  3690000  شش

  32796900  5400000  5400000  5400000  5400000  5400000  5796900  هفت

  14578050  2429610  2430000  2429610  2429610  2429610  2429610  هشت

  17100000  2850000  2850000  2850000  2850000  2850000  2850000  نه

  12966000  2160000  2163000  2163000  2160000  2160000  7956900  ده

 225763350 37595610 37449000 37577160 37723860 37545210 37872510  مجموع
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مجموع میزان پسماندهای خشک قابل بازیافت، پسماندهای خشک بازیافت شده و پسماندهای خشک بازیافت ): 3(جدول 

  1385 شهر کرج در شش ماهه اول سال 9، 7، 6، 5، 3نشده در کل مناطق 

میزان پسماندهای خشک تولید 
 مناطق شده و قابل بازیافت در

 شهر کرج در شش 9، 7، 6، 5، 3
  1385ماهه اول سال 

میزان پسماندهای خشک بازیافت 
شده در کل ایستگاههای تفکیک 

 شهر 9، 7، 6، 5، 3از مبدأ مناطق 
کرج در شش ماهه اول سال 

1385 ]8[ 

میزان پسماندهای خشک بازیافت 
 9، 7، 6، 5، 3نشده در کل مناطق 

ل شهر کرج در شش ماهه اول سا
1385  

نوع پسماند 

  خشک

میزان 

پسماندخشک 

تولید شده قابل 

  )کیلوگرم(بازیافت 

نوع پسماند 

  خشک

میزان 

پسماندخشک 

بازیافت شده 

  )کیلوگرم(

نوع پسماند 

  خشک

میزان پسماندخشک 

بازیافت نشده 

  )کیلوگرم(

  826/328/8  کاغذ و مقوا  853/535/1  کاغذ و مقوا  679/864/9  کاغذ و مقوا

  744/858/9  پالستیک  150/759  پالستیک  894/617/10  پالستیک

  804/380  پت  816/323  پت  620/704  پت

  175/875  نان خشک  820/922  نان خشک  995/797/1  نان خشک

آهن، (فلز 

مس و 

  )آلومینیوم

618/603/1  
آهن، مس (فلز 

  )و آلومینیوم
370/474  

آهن، (فلز 

مس و 

  )آلومینیوم

248/129/1  

  400/423/2  شیشه  971/467  شیشه  371/891/2  شیشه

جعبه 

ضایعات (

  )چوبی

118/154/1  
ضایعات (جعبه 

  )چوبی
448/53  

جعبه 

ضایعات (

  )چوبی

670/100/1  

  867/096/24  جمع کل  428/537/4  جمع کل  295/634/28  جمع کل
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  % 33.85

 % 16.73  % 7.13

 % 20.33

 % 10.45
  % 10.31   % 1.17

کاغذ و مقوا پالستيک
پت نان خشک
فلز  ( آهن ، مس ، آلومينيوم ) شيشه
جعبه

15.57

84.43

7.15

92.85

45.96

54.04

61.32

48.68

29.58

70.42

16.19

83.81

4.63

95.37
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کاغذ و مقوا پالستيک پت نان خشک فلز(آهن ، 
مس،آلومينيوم )

شيشه جعبه

پسماندهای خشک

درصد پسماند های خشک بازیافت شده درصد پسماند های خشک بازیافت نشده

 اول   کرج در شش ماهه9 و3،5،6،7افت شده در کل مناطقی خشک بازیزان درصد انواع پسماندهایم): 2(نمودار 

  1385سال 

  
  
  
  
  
  
  

                                 

                                    

  

افت نشده نسبت به ی خشک بازیافت شده، پسماندهای بازی خشک خانگیزان درصدانواع پسماندهایم): 3(نمودار 

  1385درشش ماهه اول سال  کرج 9 و 3،5،6،7افت در کل مناطق ی قابل بازی خشک خانگیمجموع کل پسماندها
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 % 84.15

 % 15.85

درصدپسماندهای خشک بازیافت شده 

درصد پسماندهای خشک بازیافت نشده 

 خشک قابل یافت نشده نسبت به مجموع پسماندهایافت شده و بازی خشک بازیدرصدکل پسماندها): 4(نمودار 

  1385 شهر کرج در شش ماهه اول سال 6 و 9، 5، 7، 3افت در مناطق یباز

  

  
  
  
  
  
  

  .ازیافت آنها استتر شدن ب  باعث اقتصادییتافزایش میزان تفکیک مواد بازیاف: 1ه یفرض
) 9 و   7،  6،  5،  3مانکـاران منـاطق     یپ (ی ابتدا به محاسبه مجموع درآمد متوسط بخـش خـصوص          1ه  ی فرض یابی ارز یبرا

پیمانکـاران   (یافت شده و پیش بینی مجمـوع درآمـد متوسـط بخـش خـصوص              ی باز یشهر کرج حاصل از فروش پسماندها     

افـت  یدر صورت بازیافت کامل پسماندهای خشک قابل باز       1385ال  شهر کرج در شش ماهه اول س      ) 9 و   7،  6،  5،  3مناطق  

 بخـش   یهـا   نـه یبـرآورد متوسـط هز    ) 6(جـدول   . نشان داده شـده اسـت     ) 5(و  ) 4(ب در جداول    یپرداخته شده که به ترت    

مانکـاران منفعـت خـالص      یافـت از درآمـد ناخـالص پ       ی باز یهـا   نـه یپس از کسر هز   . دهد  یرا نشان م  ) مانکارانیپ (یخصوص

حاصل از کل مواد بازیافـت شـده و مجمـوع سـود خـالص پیمانکـاران                 ) یبخش خصوص  (9،  7،  6،  5،  3مانکاران مناطق   پی

شهر کرج در صورت بازیافت کامل کل پسماندهای خشک قابل بازیافت در شـش              ) یبخش خصوص  (9 و   7،  6،  5،  3مناطق  

  . برآورد شده است85ماهه اول سال 
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شهر کرج حاصل از فروش  ) 9 و 7، 6، 5، 3مانکاران مناطق یپ (ی بخش خصوصمجموع درآمد متوسط): 4(جدول 

  1385پسماندهای خشک بازیافت شده در شش ماهه اول سال 

انواع 
پسماندهای 

خشک 
  بازیافتی

میزان مواد 
بازیافت شده 

  )کیلوگرم(

مت ین قیانگیم
  دیخر

  )کیلوگرم/ ریال(

مت ین قیانگیم
  فروش

  )کیلوگرم/ ریال(

ود میانگین س
ناخالص 
  پیمانکاران

 )کیلوگرم/ ریال(

  درآمد
 )کیلوگرم/ ریال (

  384/830/82  144  340  196  575211  کاغذ

  400/128/192  200  526  326  960642  کاتن

  462/092/57  122  298  176  467971  شیشه

  000/490/455  600  2460  1860  759150  پالستیک

  800/052/259  800  2300  1500  323816  پت

  400/302/295  320  1040  720  922820  نان خشک

  760/051/332  720  2400  1680  461183  آهن

  000/147/19  8200  42800  34600  2335  مس

  800/748/47  4400  18200  13800  10852  آلومینیوم

  000/724/26  500  1100  600  53448  جعبه

  کل فروش شهر کرج حاصل از 9 و 7، 6، 5، 3مجموع درآمد متوسط پیمانکاران مناطق 

  مواد بازیافت شده
890/309/770/1  
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شهر کرج در ) 9 و 7، 6، 5، 3پیمانکاران مناطق  (یپیش بینی مجموع درآمد متوسط بخش خصوص): 5(جدول 

  افتیدر صورت بازیافت کامل پسماندهای خشک قابل باز1385شش ماهه اول سال 

نوع پسماندهای 
خشک قابل 
  بازیافت

میزان پسماندهای خشک 
ل بازیافت در کل قاب

 9 و 7، 6، 5، 3مناطق 
شهر کرج در شش ماهه 

  1385اول سال 

میانگین سود ناخالص 
 7، 6 ،5، 3پیمانکاران مناطق 

 کرج در شش ماهه اول 9و
  1385سال 

  )کیلوگرم/ ریال(

  درآمد ناخالص
  )کیلوگرم/ ریال(

  788/724/696/1  172  9864679  کاغذ و مقوا

  262/747/352  122  2891371  شیشه

  400/736/370/6  600  10617894  پالستیک

  000/696/563  800  704620  پت

  400/358/575  320  1797995  نان خشک

  920/063/120/7  4440  1603618  فلز

  000/059/577  500  1154118  جعبه

 شهر کرج در صورت بازیافت کامل کل 9 و 7، 6، 5، 3مجموع درآمد پیمانکاران مناطق 

  1385بل بازیافت در شش ماهه اول سال پسماندهای خشک قا
370/649/885/10  
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  1385شهرکرج در شش ماهه اول سال ) 9 و7 ،3،5،6مانکاران مناطق یپ (ی بخش خصوصیها نهیمتوسط هز): 6(جدول 

  منطقه
  ی بخش خصوصهای متوسط هزینه

در شش ماهه اول سال ) ان پیمانکار(
1385  

  الی        ر000/000/183  3

  الی       ر000/000/259  5

  الی      ر 000/000/243  6

  الی       ر000/000/231  7

  الی      ر 000/000/253  9

  الی     ر000/000/169/1  مجموع

  

  1385حاصل از کل مواد بازیافتی در شش ماهه اول سال ) یبخش خصوص(سود خالص پیمانکاران ): 7(جدول 

  سود خالص  ها هزینه  درآمد ناخالص  منطقه
3  450/858/282  000/000/183  450/858/99  

5  100/775/346  000/000/259  100/775/87  

6  300/670/410  000/000/243  300/670/167  

7  000/020/373  000/000/231  000/020/142  

9  040/986/356  000/000/253  040/986/103  

  890/309/601  000/000/169/1  890/309/770/1  مجموع
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درآمد ناخالص هزينه سود خالص

درایـن امـر قیمـت فـروش        . های مدیریت را دربر دارند کمترین سود خالص را نیز دارند            بیشترین هزینه پیمانکارانی که   

آوری مواد بازیافتی  همچنین تناژ جمع. شود بنابراین در میزان سوددهی آنها نیز موثر واقع می. باشد مواد بازیافتی مطرح می   

  .باشد نیز در سوددهی آنها مؤثر می

شهر کـرج حاصـل از کـل مـواد          ) یبخش خصوص  (9،  7،  6،  5،  3نکاران مناطق   مجموع سود خالص پیما    •
  :1385بازیافت شده در شش ماهه اول سال

  

  :1385ـ سود خالص مواد بازیافتی در شش ماهه اول سال 

  هزینه ـ درآمد ناخالص  = 890/309/770/1 ـ 000/000/169/1 = 309/601 /890ریال / شش ماه

  : فت مواد بازیافتی به ازای هر ماهـ سود خالص حاصل از بازیا

÷  890/309/601 6    =  315/218/100 

  :ـ سود خالص حاصل از بازیافت مواد بازیافتی به ازای هر روز

 100/ 315/218  ÷  31 = 848/232/3ریال  / روز 

واد شهرکرج حاصل از کل م) یبخش خصوص (9 و 3،5،6،7مانکاران مناطق یمجموع سودخالص پ): 5(نمودار 

  1385ک شده در شش ماهه اول سال یتفک
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شهر کرج در صورت بازیافـت      ) یبخش خصوص  (9 و 7،  6،  5،  3مجموع سود خالص پیمانکاران مناطق       •
  :1385کامل کل پسماندهای خشک قابل بازیافت در شش ماهه اول سال 

  :1385ه اول سال ـ سود خالص در صورت بازیافت کامل کل پسماندهای خشک قابل بازیافت در شش ماه

  هزینه ـ درآمد ناخالص= 370/649/885/10ـ000/000/169/1=370/649/716/9ریال / شش ماه 

  :ـ سود خالص در صورت بازیافت کامل کل پسماندهای خشک قابل بازیافت به ازای هر ماه

  370/649/716/9 ÷ 6=562/441/619/1ریال  /   ماه 

  : ماندهای خشک قابل بازیافت به ازای هر روزـ سود خالص در صورت بازیافت کامل کل پس

  562/441/619/1 ÷ 31 = 050/240/52ریال / روز 

          .شود های مدیریت مواد زاید جامد می  موجب کاهش هزینه پسماندهای خانگی شهر کرجبازیافت :2هیفرض
  :هزینه و درآمد شهرداری •

 شهر کرج  به ازای هر کیلـوگرم بـه شـرح             9،  7،  6،  5،  3ق  آوری، حمل و نقل و دفع پسماندهای مناط         های جمع  هزینه

  .است) 8(جدول شماره 
  1385های شهر کرج درشش ماهه اول سال  آوری، حمل و نقل و دفع زباله هزینه جمع): 8(جدول 

  ریال به ازای هر کیلوگرم  نوع هزینه
  35  آوری جمع

  35  حمل و نقل
  27  دفع نهایی

  97   ]9[ جمع 
 650000آوری و دفـع        حمـل و جمـع     هزینه روزانه 

  000/050/63  )   شهر کرج9، 7، 6، 5، 3مناطق (کیلوگرم زباله 

  000/550/954/1  هزینه ماهانه
  000/300/727/11  1385هزینه شش ماهه اول سال 

  000/250/013/23  هزینه ساالنه
  هزینه به ازای هر کیلوگرم زباله در 

  97  شبانه روز
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در ) ایجاد درآمد برای شهرداری(های مدیریت مواد زائد جامد  جویی ایجاد شده در هزینه فهمیزان صر): 9(جدول 

صورت بازیافت کامل پسماندهای خشک قابل بازیافت، پسماندهای خشک بازیافت شده و همچنین افزایش 

شهر کرج در  9، 7، 6، 5، 3های مدیریت پسماند در اثر عدم بازیافت کامل پسماندهای خشک در مناطق  هزینه

  1385شش ماهه اول سال 

هـای مـدیریت     صرفه جویی در هزینـه    
پسماندهای شهری در صورت بازیافـت      
  کامل پسماندهای خشک قابل بازیافت

های مـدیریت    صرفه جویی در هزینه   
) درآمد ایجاد شده برای شـهرداری     (

  در اثر بازیافت پسماندهای خشک

هـای مـدیریت     افزایش هزینه 
ـ (پسماندهای شـهری     اهش ک

در اثر عـدم    ) درآمد شهرداری 
هـای   بازیافت کامـل پـسماند    

  خشک
   ریال099/396/337/2   ریال516/130/440   ریال615/526/777/2

  
  .پذیر است  بازیافت پسماندهای خانگی در شهر کرج از نظر اقتصادی توجیه:3هیفرض

 یهـا    سـال  یبا فرض ثابت بودن درآمـد طـ       ، سود خالص حاصل از بازیافت       )10( ابتدا در جدول     3ه  ی فرض یابی ارز یبرا

  . نشان داده شده است1390 تا 1385

 و درآمد خالص پروژه محاسبه شـود و بـا        یه گذار ی سرما یها  ها و درآمدها، اگر ارزش حال هزینه        پس از محاسبه هزینه   

 اول یویسـنار در .  محاسبه شـده اسـت  و یتحت دو سنار (NPV)  .شود می این پروژه محاسبه NPVیکدیگر جمع گردد 

  . درصد در نظر گرفته شده است14ل ی دوم نرخ تنزیویو در سنار% r(،10(لینرخ تنز
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  1390 تا 1385طی سالهای )  با فرض ثابت بودن  درآمد(محاسبه فواید سالیانه بازیافت، سود خالص حاصل از بازیافت  ): 10(جدول 
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85  3540619780  880261032  4420880812  2338000000  2082880812  

86  3540619780  1012300187  4552919967  2571800000  1981119967  

87  3540619780  1164145215  4704764995  2828980000  1875784995  

88  3540619780  1338766997  4879386777  3111878000  1767508777  

89  3540619780  1539582047  5080201827  3423065800  1657136027  

90  3540619780  1770519354  5311139134  3765372380  1545766754  

  . سال برآورد شده است5     ـ محاسبات جدول فوق با فرض ثابت بودن درآمد در طی 

  .افزوده شده است% 10های بازیافت سالیانه  و هزینه% 15های مدیریت مواد زاید جامد سالیانه       ـ هزینه

   اولیوی سناری شهرکرج بر مبناافت دری قابل بازی خانگیپسماندها) NPV(نهایی محاسبه شاخص اقتصادی    نتیجه): 11(جدول 

          
                    

  
  

  ریالB-C (NPV( )درصد(نرخ تنزیل   منطقه

مناطق دارای ایستگاههای تفکیک از 
 کرج) 9، 7، 6، 5 ،3(مبدأ 

10%  744/735/853/1 
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   دومیوی سناری شهر کرج بر مبنا دربازیافت قابل ی خانگیپسماندها) NPV(نهایی محاسبه شاخص اقتصادی   نتیجه): 12(جدول 

    
  یریگ جهیبحث و نت

 شهر کرج   9 و   7،  6،  5،  3های تفکیک از مبدأ مناطق        جمع کل میزان پسماندهای خشک بازیافت شده در کل ایستگاه         

گـر از مجمـوع کـل میـزان      یبه عبـارت د   .  کیلوگرم بوده است   428/537/4زان  ی، به م  1385حاصل در شش ماهه اول سال       

را % 85/15 کیلوگرم بوده حـدود      295/634/28پسماندهای خشک قابل بازیافت در کل مناطق مذکور که حدوداً به میزان             

از پسماندهای  )  کیلوگرم 867/096/24معادل حدوداً   % (15/84تیجه  در ن . دهد  یل م یپسماندهای خشک بازیافت شده تشک    

  . خشک بازیافت نشده است

در بین پسماندهای خشک قابل بازیافت، میزان پالستیک قابل بازیافت نسبت به سایر پسماندهای خشک قابل بازیافت                 

زان کاغذ و مقوای بازیافتی نـسبت بـه          می ،در پسماندهای خشک بازیافت شده    . بیشتر و میزان پت قابل بازیافت کمتر است       

همچنـین میـزان پالسـتیک بازیافـت        . باشـد  سایر پسماندهای خشک بازیافت شده بیشتر و میزان ضایعات چوبی کمتر می           

 میـزان درصـد نـان    .نشده نسبت به سایر پسماندهای خشک بازیافت نشده بیشتر و میزان پت بازیافت نـشده کمتـر اسـت              

ه میزان درصد سایر پسماندهای خشک بازیافتی بیشتر و میزان درصد جعبـه بازیـافتی کمتـر                 خشک بازیافت شده نسبت ب    

  .باشد می

 شـهر کـرج حاصـل از      9 و   7،  6،  5،  3مجموع درآمد متوسط پیمانکاران ایستگاههای تفکیک از مبدأ مناطق            :1هیفرض

درآمد .  ریال بوده است890/309/770/1 معادل،1385کل فروش پسماندهای خشک بازیافت شده در شش ماهه اول سال 

متوسط حاصل از فروش پالستیک بازیافتی نسبت به سایر پسماندهای خشک بیشتر و درآمد متوسط حاصل از فروش مس 

  . باشد بازیافتی کمتر می

توانـستند بـه طـور       حال اگر پیمانکاران پسماندهای خشک قابل بازیافت را به صورت کامل بازیافت نمـوده بودنـد، مـی                 

درآمد متوسط پیمانکاران در صورت بازیافت کامـل فلـزات          .  ریال کسب نمایند   370/649/885/10متوسط درآمدی معادل    

دهد ارزشمندترین ماده قابل بازیافت از زبالـه         که نشان می  (باشد   نسبت به سایر پسماندهای خشک قابل بازیافت بیشتر می        

   ریالB-C (NPV( )درصد(نرخ تنزیل  منطقه

مناطق دارای ایستگاههای تفکیک از 
 کرج) 9، 7، 6، 5 ،3(مبدأ 

14%  439/059/241/1 
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رت بازیافت کامل شیشه نسبت بـه سـایر پـسماندهای خـشک قابـل                در صو  .)از نظر کسب درآمد انواع مختلف فلزات است       

  . بازیافت درآمد متوسط کمتر است

 شـهر کـرج حاصـل از کـل مـواد      9 و 7، 6،  5،  3مجموع سود خالص پیمانکاران ایستگاههای تفکیک از مبـدأ منـاطق            

جموع سود خـالص پیمانکـاران      م. بوده است  ریال   890/309/601 حدوداً مبلغ    1385بازیافت شده در شش ماهه اول سال        

 ریـال در شـش مـاه اول سـال     370/649/716/9در صورت بازیافت کامل کل پـسماندهای خـشک قابـل بازیافـت معـادل          

توانستند در صورت بازیافـت       ریال می  562/441/619/1یعنی به ازای هر ماه سود خالصی معادل         .محاسبه شده است  1385

  .کامل کسب نمایند

  :1385رفته پیمانکاران در اثر عدم بازیافت کامل پسماندهای قابل بازیافت در شش ماهه اول سود خالص از دست ـ 

 370/649/716/9 ـ 890/309/601 = 480/339/115/9ریال / شش ماه      

  :به ازای هرماه پسماندهای قابل بازیافت  سود خالص از دست رفته پیمانکاران در اثر عدم بازیافت کاملـ 

 562/441/619/1 ـ 315/218/100 = 247/223/519/1ریال / ماه 

آوری، حمـل و      هـای جمـع    هزینه(های مدیریت مواد زاید جامد که شامل         توان در هزینه    با بازیافت پسماند می    :2فرضیه

در شهر کرج در مناطق دارای ایستگاه تفکیک در شش ماهـه اول             . باشد، صرفه جویی بعمل آورد     می) نقل و دفع پسماندها   

 کیلــوگرم پــسماندهای خــشک خــانگی قابــل بازیافــت حــدوداً مبلــغ 295/634/28 در صــورت بازیافــت کامــل 85ســال 

توانست صرفه جویی بعمل آید و منجر بـه ایجـاد درآمـد              های مدیریت مواد زاید جامد می       ریال در هزینه   615/526/777/2

 قابل بازیافـت در منـاطق مـذکوردر کـاهش            کیلوگرم پسماندهای خشک   428/537/4برای شهرداری شود حال با بازیافت       

 صرفه جویی   1385 ریال در شش ماهه اول سال        516/130/440های مدیریت مواد زاید جامد حدوداً مبلغی معادل            هزینه

  .بعمل آمده و منجر به ایجاد درآمد برای شهرداری شده است

 ارزشـی معـادل     85ق مذکوردر شش ماهه اول سـال         کیلوگرم پسماند خشک در مناط     867/096/24     به ازای بازیافت نشدن     

توانـست منجـر بـه       های شهرداری اضافه کرده که در صورت بازیافت کامل مـی            ریال از بین رفته است و به هزینه        099/396/337/2

  . های مدیریت مواد زاید جامد شود و به درآمد شهرداری اضافه شود کاهش و صرفه جویی بیشتر در هزینه

 بایستی مثبت (NPV)بر تحلیل هزینه ـ فایده برای اجرای هر پروژه و یا طرحی مقدار ارزش حال خالص  بنا :3فرضیه

باشد باتوجه بـه اینکـه        پذیر است، سودآور بوده و قابل اجرا می         در آن صورت آن پروژه یا طرح از نظر اقتصادی توجیه          . باشد

NPV    نتیجه گرفت بازیافت پسماندهای خانگی قابل بازیافـت در         توان    باشد، می   مثبت می ) ویتحت دو سنار  ( محاسبه شده

  .شهر کرج از نظر اقتصادی توجیه پذیر است
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  اهپیشنهاد

  . کرجشهردهگانه   کل مناطق سطحایجاد ایستگاههای تفکیک از مبدأ در  .1

رات و  روهـا، روبـروی ادا      هـای اصـلی، پیـاده        مخازن ویژه تفکیک از مبدأ در میدانهای اصلی، حاشیه خیابان          نصب .2

  . مواد قابل بازیافت تا مخازن ویژه انتقالها وتشویق مردم به سازمانهای پر رفت و آمد و محله

نظـارت مـستمر مـسئولین بـر نحـوه فعالیـت بخـش خـصوصی                ن  ی و همچنـ   یت از منافع بخـش خـصوص      یحما .3

ط مـأمورین ویـژه      در منطقـه توسـ      آنها های تفکیک از مبدأ از نظر کیفیت و کمیت عملکرد          ایستگاه) پیمانکاران(

 تـشویق پیمانکـارانی کـه    نی و همچنـ های نـواحی، منطقـه و سـازمان بازیافـت          ادارات بهداشت محیط شهرداری   

 .اند باالترین میزان تفکیک زایدات را با کیفیت مطلوب و مرغوب داشته

 .کرج سطح شهرازهای غیررسمی بازیافت   غیرمجاز و مکانهای متفرقه و گروه،آوری عوامل متفرقه جمع .4

 بـه  پیمانکـاران  هـای  هزینـه  در اختیار گذاشتن زمین ارزان با حداقل اجاره بـرای پیمانکـار جهـت پـایین آوردن                 .5

 .بازیافت پسماندامرو تشویق بیشتر آنان به زه یجاد انگیمنظورا

  . حلقه دره کرجی پسماندها در مرکز دفنیافتیاحداث مجتمع باز .6

  .جاستحصال گازهای مضر محل دفن حلقه دره کر .7

هـا، مـدارس راهنمـایی و     سازی، اطالع رسـانی و آمـوزش در مقـاطع مختلـف تحـصیلی اعـم از دبـستان          فرهنگ .8

ها به منظور آگاهی عامه مردم نسبت به اهمیت تفکیک از مبـدأ و فوائـد بهداشـتی، زیـست محیطـی،                        دبیرستان

چنین دادن آموزش بـه مـدیران و        اقتصادی بازیافت و تشویق آنان به منظور مشارکت فعال در این امر مهم و هم              

  . مسئوالن ذیربط در خصوص آشنایی با طرح بازیافت

ک از یـ  تفکیهـا  ستگاهیـ  در ا کشی آب آشـامیدنی و بهداشـتی        ایجاد سرویس بهداشتی کامل و اقدام جهت لوله         .9

  .مبدا
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  منابع
، بهمـن  45ها، ضمیمه شماره  ری شهردا7نامه شماره  ، بازیافت ضرورت دنیای امروز، ویژه1381یغمائیان، کامیار،   .1

  .های کشور ، انتشارات سازمان شهرداری1381

د در شـهر تهـران،      یـ ک از مبدا تول   یافت کاغذ و پالست   ی باز ی اقتصاد ی جنبه ها  یبررس،82-83، هلن   ی هرو یمرب .2

گاه  دانـش  ،قاتیواحد علوم و تحق   ،یست و انرژ  یط ز یارشد مدیریت محیط زیست،دانشکده مح     نامه کارشناسی  پایان

 .آزاد اسالمی

  .، اقتصاد محیط زیست، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد1379دهقانیان، سیاوش و همکاران،  .3

 .، اقتصاد کالن، جلد دوم، انتشارات برادران1383رحمانی، تیمور،  .4

 و بهار   1382، آنالیز اجزاء مواد زائد جامد شهری کرج در زمستان           1383معاونت خدمات شهری شهرداری کرج،       .5

1383. 

  .1384 تا 1381آوری شده در شهر کرج در سالهای  های جمع میزان زباله ،1384شهرداری کرج،  .6

آوری شده برحسب کیلوگرم به تفکیک منـاطق          ، میزان زباله جمع   1385معاونت خدمات شهری شهرداری کرج،       .7

 .1385ده گانه شهر کرج در شش ماهه اول سال 

 ،5،  3افت شـده منـاطق      ی خشک باز  ی پسماندها ی، آمار وزن  1385کرج،  سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری        .8

 .1385 شهر کرج در شش ماهه اول سال 9 و 7 ،6

 . اطالعات زباله کالن شهر کرج،1385معاونت خدمات شهری شهرداری کرج،  .9

 

 

 

 

 

 

 

 




