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چکیده
 در این پژوهش بررسی و تحلیل هزینه فایده پسماندهای خانگی. تن زباله تولید می شود672 -652  نفر روزانه391.132 در شهر زاهدان با جمعیت
 نتایج یافته ها نشان می دهد که از طریق. انجام گرفت،1687  فایده در سال-  با استفاده از روش تحلیل هزینه5  و1 ،6 ،0 ،1 قابل بازیافت مناطق
 محاسبه ارزش حاصل از.بازیافت پسماند می توان ضمن کاهش آلودگی های محیط زیست در هزینه های مدیریت مواد زائد جامد صرفه جویی نمود
 در نتیجه. نشانگر آن است که این ارزش مثبت است1120  تا1687 هزینه ها و درآمدها با استفاده از شاخص اقتصادی حال خالص طی سال های
 حدودا،1687  سود خالص حاصل از کل مواد بازیافت شده در سال.بازیافت پسماند خانگی در شهر زاهدان از نظر اقتصادی توجیه پذیر می باشد
، گانه شهر موجب کاهش5 درصد) در تمام مناطق19(کیلوگرم مواد خشك بازیافت شده17.591.512 بازیافت.ریال محاسبه شده است15.011.122.222
، با توجه به هزینه های جمع آوری.ریال برای سازمان مدیریت پسماند زاهدان شده است09.165.031.222 هزینه های مدیریت پسماند در حدود مبلغ
. دفع نهایی و آلودگی های زیست محیطی بازیافت این مواد صددرصد توجیه اقتصادی دارد،حمل و نقل
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Abstract
This study was conducted about recycling economic justification of Zaheden household solid waste
in 2019. In this study, the physical analysis of produced household waste and also was the necessary
studies on the amount of daily waste, the cost of collection, transportation and disposal were done. In
Zahedan city is 300 - 350 tons of wastes with a population 460,681 is generating each day. This study
examines the recycled household waste economic analysis of districts 1, 2 ,3 , 4 and 5 in Zahedan,
The cost- interest analysis method has been paid in the year 2019. The results show that waste can be
recycled through the solid waste management cost savings made. Calculate the value of spending and
revenue using the net present economic indicators during 2019 to 2024 indicates that this value is
positive. Finally, the household waste is justified in Zahedan city economically. Net income has been
calculated from recycled material in 2019 in districts 1, 2 ,3 , 4 and 5 about 45.244.100.000 rials
totally About 17.584.540 kg of dry recyclable materials are recycled in the entire region which
reduced waste management costs of about 28.135.264.000 rials in for Solid Waste organization and
become recycled materials is Zahedan city. Considering the costs of collection, transport, final
disposal and environmental pollution, recycling of this material has Bull economic justification.
Keywords
“Cost - Benefit Analysis”, “Household Waste”, “Recycling”, “Zahedan”, “1397”
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بازیافت پسماندهای خانگی در شهر زاهدان از نظر اقتصادی
-6
توجیه پذیر است.
 -0روش انجام تحقیق
شهر زاهدان با مساحتی بالغ بر  197520کیلومتر مربع به عنوان مرکز
استان سیستان و بلوچستان و نیز پهناورترین استان کشور که معادل
 % 11/1مساحت کل کشور را در بر گرفته است ،دارای جمعیتی معادل
 391132نفر و  112222خانوار (بر اساس آخرین سرشماری مصوب
سال  )1695و دارای  5منطقه شهری و  15ناحیه بوده که تحت پوشش
خدمات شهری شهرداری زاهدان قرار دارد .با توجه به گسترش مناطق
تحت پوشش خدمات شهری زاهدان و نیز به دلیل شرایط خاص اقلیمی
و جغرافیایی این شهر و همجواری با کشورهای افغانستان و پاکستان،
بحث مدیریت شهری در این شهر از اهمیت قابل مالحظه ای برخوردار
می باشد .در شهر زاهدان روزانه بطور متوسط  652تا  672تن پسماند
تولید می گردد(این مقدار از توزین کل زباله شهر به مدت  0هفته در
محل کارخانه بیوکمپوست در اواخر تابستان  87محاسبه گردید) و سرانه
پسماند حدود  675گرم در روز می باشد .که از 62سال پیش در نزدیكی
جاده میر جاوه تخلیه و تلنبار ،که موجب آلودگی بیش از  1222هكتار
زمین شده است .که عالوه بر به خطر افتادن بهداشت و سالمت مردم،
مشكالت زیست محیطی بسیاری (گازهای گلخانه ای ،پراکندگی
پسماندها) را در منطقه موجب می شد و از آنجا که مسئله اساسی در
بازیافت مواد ،جداسازی مواد از جریان زایدات ،استفاده مجدد از بخش
بازیافتی و توجه خاص خریداران به مواد بدست آمده مطرح می باشد.
شهرداری زاهدان با مشاوره شرکت بازیافت مواد کود آلی کرمانشاه در
سال  1692در چهارچوب قراردادی با دفتر برنامه مشترک سازمان ملل
متحد مدیریت پسماند های شهر زاهدان و مدیریت جمع آوری پسماند
های شهر زاهدان را پیشنهاد و به مشاور واگذار نمود .پس از ارائه نتایج
مطالعات بیوکمپوست زاهدان در سال  1690با حمایت معاونت استانداری
استان و شورای شهر از محل بودجه شهرداری ها و حمایت مالی وزارت
کشور(سازمان شهرداری ها و دهیاری ها) با سرمایه  9میلیارد ریالی،
طرح آموزشی تفكیك پسماندهای آلی که شرکت مذکور انجام داد ،طرح
اجرایی شد[شیرزادی .]1690 ،اجرای عملیات جمع آوری ،حمل و دفن
پسماند ،طرح های تفكیك پسماند از مبدا بطور کلی مدیریت
پسماندهای شهری مستقیما بر عهده سازمان بازیافت و تبدیل مواد
شهرداری زاهدان می باشد .آموزش تفكیك پسماندها در مبدا تولید ،با
حضور  65نفر فارغ التحصیل بهداشت محیط و محیط زیست نخست در
مدارس و سپس به صورت آموزش چهره به چهره خانوارها در مناطق
شهری زاهدان انجام می شود(عملكرد سازمان بازیافت و تبدیل مواد
زاهدان .)1687پسماندهای شهر زاهدان(به جزء زباله های بیمارستانی،
صنعتی و پسماندهای کارخانه ها) از سال  1691با تاسیس کارخانه
بیوکمپوست زاهدان تفكیك می گردد ،کارخانه بیوکمپوست شهر زاهدان
در یك محوطه  12هكتاری در کیلومتر  05جاده میر جاوه واقع شده
است .این کارخانه روزانه ظرفیت پذیرش  022الی 002تن زباله را در
روز دارد که مواد آلی شامل  55درصد پسماند تولیدی شهر زاهدان به
کود تبدیل می شود (استفاده از سیستم ویندرو ) و شیشه ،کاغذ،
پالستیك ،قوطی های فلزی و سایر مواد قابل بازیافتى را بسته بندی و

 -9مقدمه
مدیریت پسماندها یكی از مهم ترین وظایف مدیریت شهری در کالن
شهرهای سراسر دنیا است و از پیچیده ترین و پر هزینه ترین مشكالت
مدیریت شهری نیز محسوب می شود[منوری  .]1699،امروزه پسماند به
یك مشكل جدی زیست محیطی در کشورهای توسعه یافته و نیز در
کشورهای در حال توسعه تبدیل شده است .در سال های اخیر
کشورهای در حال توسعه شروع به بهبود سیستم مدیریت پسماند شهری
خود نموده اند ،اما پسماندهای تولیدی رو به افزایش این کشورها به
دلیل رشد سریع شهرنشینی معموال به درستی مدیریت نمی شوند[عبدلی
 .]1692،سیستم های مدیریت پسماند در کشورهای در حال توسعه با
مشكالت فراوانی مثل کمبود تجربه های تخصصی و منابع مالی مواجه
است[ .]0229 ، AlaviMoghadamسیستم مدیریت مواد زائد
جامد شهری به عنوان جزئی از مدیریت شهری و به لحاظ ارتباط شدید
آن با توسعه شهری و نیز توسعه پایدار شهری دارای اهمیت فراوانی می
باشد که به دلیل مدیریت نامناسب این سیستم سبب بروز مشكالت
فراوانی گریبانگیر شهرهای بزرگ و کوچك در کشورهای در حال
توسعه شده است[عمرانی  .]1677 ،با این وجود اگر بر بخشی از محرک
های اقتصادی موثر بر اقتصاد سبز سرمایه گذاری شود بحران امروز می
تواند تبدیل به رشد پایدار فردا شود .همچنین جهان نیازمند نگرش نوین
سبز متمرکز بـر سرمایه گذاری بر منابع انرژی تجدید پذیر ،زیر ساخت
های دوستدار محیط زیست و بازدهی انرژی می باشد .این امر عالوه بر
ایجاد اشتغال موجب احیای اقتصادی شده و به حل مشكل گرم شدن
زمین کمك می کند[بانكی مون  .]1699 ،توجه به آلودگی های محیط
و مقابله با آن از طریق برنامه های مختلف زیست محیطی از جمله
مدیریت پسماند شهری اکنون به صورت گسترده ای در بهداشت و
اقتصاد جهان مطرح است و مقوله بازیافت آن انقالبی را در کاربرد
تكنولوژی نوین به وجود آورده است[.]0220 ، Tchobanoglous
بهترین و آرمانی ترین شكل بازیافت ،تفكیك در مبدأ است[عبدلی
 .]1692،روش جداسازی و تفكیك از مبدأ از مهمترین و کم هزینه ترین
روش های جداسازی می باشد از مهمترین مزیت های این روش عدم
اختالط مواد قابل بازیافت با یكدیگر و جلوگیری از بروز آلودگی های
احتمالی و همچنین صرف هزینه های مازاد می باشد .عمل تفكیك به
عنوان یكی از ارکان اقتصادی در هر برنامه بازیافت مطرح است .هر چه
این اقدام به نقطه و زمان تولید پسماند نزدیكتر باشد عملیات بازیافت
توفیق کمی و کیفی بیشتری و نهایتاً نتایج اقتصادی بیشتری خواهد
داشت[منوری  .]1691،با توجه به اهمیت بازیافت پسماند در کشور و
نقش عمدهای که در جلوگیری از آلودگی محیط زیست و کمك به
اقتصاد ملی ایفا میکند جایگاه آن در ایران بسیار ضعیف است و باید با
تالش مسئوالن و همكاری مردم به این مهم سامان داده شود.
این مقاله با سه فرضیه زیر ،برای پنج منطقه شهری  1، 6 ، 0 ، 1و 5
شهر زاهدان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
افزایش میزان تفكیك پسماندها در مبداء باعث اقتصادی تر
-1
شدن بازیافت می شود.
بازیافت موجب کاهش هزینه های مدیریت مواد زاید جامد
-0
در شهر زاهدان می شود.
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جهت استفاده مجدد به شهرهای دیگر ارسال می کند مابقی پسماندها و
پس سرندها برای دفن به لندفیل فرستاده می شود[یوسفی .]1699،
بطور کلی کارخانه بیوکمپوست زاهدان با توجه به اهمیت اصولی بازیافت
صحیح زباله جهت دستیابی به اهداف ارزشمندی منجمله جلوگیری از
اتالف سرمایه های ملی ،صرفه جویی در مصرف مواد اولیه و انرژی،
حفظ منابع طبیعی و مواهب زیست محیطی ،ایجاد زمینه رشد ،فعالیت
صنایع تبدیلی و باال رفتن درصد اشتغال زایی با توجه به پایین بودن
صنعت کشاورزی در این استان تاسیس شده است[شیرزادی.]1690،
روش این تحقیق بر مبنای ارزش گذاری مواد قابل بازیافت از طریق
قیمت گذاری مواد در بازار خرید و فروش بازیافت زاهدان و همچنین
روش تحلیل هزینه  -منفعت 1می باشد .جامعه آماری مورد تحقیق
مربوط به مناطق  1، 6 ، 0 ، 1و  5شهر زاهدان می باشد .بدین ترتیب
ابتدا هزینه ها و درآمدهای حاصل از بازیافت را محاسبه شده و پس از
کسر هزینه های بازیافت از درآمد ناخالص ،سود خالص حاصل از
بازیافت پسماند بدست می آید .و سپس ارزش حال هزینه و درآمدها با
استفاده از شاخص اقتصادی ارزش حال خالص (  0 ) NPVمحاسبه می
گردد[نظری .]1690 ،با توجه به اینكه هزینه ها و درآمدها طی دوره
مطالعات ایجاد خواهد شد ،ارزش حال هزینه و درآمد طی سال های
 1689تا  1120با استفاده از نرخ تنزیل مناسب محاسبه شده است .بدین
ترتیب بنابر قانون تحلیل هزینه  -سود ( )CBAبرای هر گونه سیاست
گذاری یا اجرای هر پروژه ای مقدار ( )NPVبایستی مثبت باشد .در آن
صورت آن پروژه یا طرح توجیه اقتصادی دارد .چنانچه منفی باشد توجیه
اقتصادی ندارد و نباید سرمایه گذاری شود[دهقانیان)NPV( .]1678 ،
ارزش حال سود پروژه یا طرح مورد نظر می باشد .بعد از آنكه سود کل
دوره های یك پروژه سرمایه گذاری یا ارزش فعلی خالص محاسبه
گردید ،قضاوت در مورد سودآور بودن یا نبودن و اجرا یا عدم اجرا پروژه
آسان است .در واقع هر پروژه ای که دارای ارزش فعلی خالص یا
( )NPVمثبت باشد ،سودآور بوده و قابل اجرا است .اما اگر ()NPV
بیشتر از صفر باشد ،به معنی وجود سود اقتصادی مثبت است .در
صورتیكه ( )NPVکمتر از صفر باشد ،از نظر اقتصادی زیان دارد و
توجیه اقتصادی نداشته و اجرای آن غیر عقالنی است[موسی زاده ،
 .]1695برای پی بردن به توجیه اقتصادی یك طرح ،باید تفاوت بین
جمع ارزش فعلی درآمدها و جمع ارزش فعلی هزینه های طرح را بدست
آورد که سود یا ارزش فعلی خالص نمی باشد و با  NPVنشان داده
می شود که از رابطه زیر محاسبه می شود [رحمانی: ]1696 ،
رابطه 9

جدول  : 9میزان پسماند خانگی جمع آوری شده به تفکیك مناطق پنج
گانه شهر زاهدان برحسب کیلوگرم در سال [ 9311معاونت خدمات
شهر شهرداری زاهدان]9311،

جدول : 0مجموع میزان انواع پسماندهای خشك قابل بازیافت،
پسماندهای خشك بازیافت شده و پسماندهای خشك بازیافت نشده در
شهر زاهدان9311 ،

NPV=∑ⁿ TRt - VCt / (1+r)t - C0

 -3نتایج
در جداول  1و  0به ترتیب میزان زباله خانگی جمع آوری شده در سال
1687و مجموع میزان پسماندهای خشك قابل بازیافت ،بازیافت شده و
پسماندهای خشك بازیافت نشده در کل مناطق  1، 6 ، 0 ، 1و  5شهر
زاهدان نشان داده شده است .بر این مبنا ارزیابی هر یك از سه فرضیه
مطرح شده انجام شده است.
Cost – Benefit Analysis
Net Present Value

1
2
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بین سال های  1680تا  1687میزان تولید پسماندهای شهری و خانگی
در شهر زاهدان روند متفاوت داشته(نمودار )1که از سال  85با وجود
افزایش تولید پسماند نسبت به سال های قبل ولی بدلیل توسعه فعالیت
بیشتر سازمان مدیریت پسماند زاهدان در زمینه افزایش آگاهی و
همكاری شهروندان نسبت به بازیافت ،در سال  83و  87سیر نزولی
داشته است .که نقش بازیافت و تفكیك از مبداء بیشتر شده و مردم
بیشتر با اهمیت بازیافت و تفكیك زایدات خشك و تر آشنا گردیده و
همكاری بیشتری با مسئوالن در این زمینه به عمل آورده اند[معاونت
خدمات شهر شهرداری زاهدان.]1698،

نمودار  -3میزان درصد انواع پسماندهای خشك بازیافت شده و
پسماندهای خشك تفکیك نشده شهر زاهدان در سال 9311

نمودار  -9مجموع میزان پسماندخانگی جمع آوری شده بر حسب تن در
شهر زاهدان در سال های  9310تا 9311

در نمودار  0میزان درصد انواع پسماندهای خشك قابل بازیافت و در
نمودار  6میزان درصد انواع پسماندهای خشك بازیافت شده نسبت به
مجموع کل پسماندهای خشك خانگی قابل بازیافت نشان داده شده
است .درصد کل پسماندهای خشك بازیافت شده و پسماندهای خشك
بازیافت نشده به مجموع کل پسماندهای خشك خانگی قابل بازیافت در
نمودار  1نشان داده شده است.

نمودار  : 1درصد پسماندهای خشك بازیافت شده و بازیافت نشده
نسبت به مجموع پسماندهای خشك قابل بازیافت شهر زاهدان در سال
9311

برای ارزیابی فرضیه  ،1ابتدا به محاسبه مجموع درآمد متوسط بخش
خصوصی(پیمانكار مناطق  1 ، 6 ، 0 ، 1و  ) 5شهر زاهدان ،حاصل از
فروش پسماندهای بازیافت شده و پیش بینی مجموع درآمد متوسط
بخش خصوصی شهر زاهدان در سال  1687در صورت بازیافت کامل
پسماندهای قابل بازیافت ،پرداخته شده که به ترتیب در جداول  6و 1
نشان داده شده است .جدول  3برآورد متوسط هزینه های بخش
خصوصی(پیمانكاران پنج منطقه ) را نشان می دهد .پس از کسر هزینه
های بازیافت از درآمد ناخالص پیمانكار در هر پنج منطقه ،حاصل از کل
مواد بازیافت شده ،مجموع سود خالص پیمانكاران هر پنج منطقه در
شهر زاهدان در صورت بازیافت کامل کل پسماندهای خشك قابل
بازیافت در سال  ،1687در جدول  ،7برآورد شده است.
نمودار  -0میزان درصدانواع پسماندهای خشك قابل بازیافت در زاهدان
9311

0636

مطالعات علوم محیط زیست ،دوره پنجم  ،شماره اول ،فصل بهار  ،سال  ،9311صفحه 0331-0332
جدول  – 5متوسط هزینه بخش خصوصی (پیمانکاران ) در سال9311

منطقه
1
0
6
1
5
مجموع

متوسط هزینه بخش خصوصی (پیمانكاران )
12.0.22.222
7.222.222.222
8.212.222.222
3.229.222.222
9.230.222.222
12.612.222.222

جدول  – 3سود خالص پیمانکاران حاصل از فروش کل مواد بازیافتی
شهر زاهدان در سال 9311

منطقه
1
0
6
1
5
مجموع

جدول  : 3مجموع درآمد متوسط تفکیك از مبدأ شهر زاهدان حاصل از
فروش پسماندهای خشك بازیافت شده در سال 9311

درآمد ناخالص
05.330.622.222
11.111.922.222
00.115.622.222
8.551.122.222
17.112.322.222
95.551.122.222

هزینه ها
12.0.22.222
7.222.222.222
8.212.222.222
3.229.222.222
9.230.222.222
12.612.222.222

سود خالص
15.130.622.222
1.111.922.222
16.275.622.222
6.513.122.222
8.219.322.222
15.011.12.222

پیمانكارانی که بیشترین هزینه های مدیریتی را دارند کمترین سود
خالص را نیز دارند .در این امر قیمت فروش مواد بازیافتی مطرح می
باشد ،که در میزان سود دهی موثر واقع می شود .همچنین تناژ جمع
آوری مواد بازیافتی نیز در سود دهی آنها موثر می باشد.
* مجموع سود خالص پیمانکاران ،شهر زاهدان حاصل از
کل مواد بازیافت شده در سال 9311
ـ سود خالص مواد بازیافتی در سال : 1687
سود خالص مواد بازیافتی = هزینه ـ درآمد ناخالص
 12.612.222.222ـ
یكسال /ریال = 15.011.122.222
95.1.122.222
ـ سود خالص حاصل از بازیافت مواد بازیافتی به ازای هر ماه :
ماه  /ریال 15011.122.222  10 = 6.772.611.333
ـ سود خالص حاصل از بازیافت مواد بازیافتی به ازای هر روز :
روز  /ریال 6.772.611.333  62 = 105.379.255
در نمودار  5مجموع سود خالص پیمانكاران مناطق 1، 6 ،1،0و  5شهر
زاهدان حاصل از کل مواد تفكیك شده در سال 1687نشان داده شده
است.

جدول  : 1پیش بینی مجموع درآمد متوسط پیمانکاران ،تفکیك از مبدأ
شهر زاهدان در صورت بازیافت کامل پسماندهای خشك قابل بازیافت
در سال9311

نمودار  : 5مجموع سودخالص پیمانکار ،در مناطق 1، 3 ،0، 9و  5شهر
زاهدان حاصل از کل مواد تفکیك شده(بازیافت شده) در سال 9311
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جدول  : 8میزان صرفه جویی ایجاد شده در هزینههای مدیریت مواد زائد

* مجموع سود خالص پیمانکار ،در مناطق 1، 3 ،0، 9و 5

جامد در شهر زاهدان در سال 9311

شهر زاهدان در صورت بازیافت کامل کل پسماندهای
خشك قابل بازیافت در سال .9311
ـ سود خالص در صورت بازیافت کامل کل پسماندهای خشك قابل
بازیافت در سال : 1687
یكسال /ریال = هزینه ـ درآمد ناخالص
527.707.902.222 – 12.612.222.222 = 137.117.902.222
ـ سود خالص در صورت بازیافت کامل کل پسماندهای خشك قابل
بازیافت به ازای هر ماه :
ماه  /ریال 137.117.902.222 ÷ 10 = 6.851.195.222
ـ سود خالص در صورت بازیافت کامل کل پسماندهای خشك قابل
بازیافت به ازای هر روز :
روز  /ریال 6.851.195.222  62 = 1.089.690.222
* هزینه و درآمد شهرداری
برای فرضیه  0هزینههای جمع آوری ،حمل و نقل و دفع پسماندهای
مناطق 1، 6 ،0، 1و  5شهر زاهدان به ازای هر کیلوگرم به شرح جدول
شماره  7است.

برای ارزیابی فرضیه  ،6ابتدا در جدول  8سود خالص حاصل از بازیافت با
فرض ثابت بودن درآمد طی سال های  1687تا  1120نشان داده شده
است .اگر ارزش حال هزینه های سرمایه گذاری و درآمد خالص پروژه
محاسبه شود و با یكدیگر جمع گردد و  NPVاین پروژه تحت دو
سناریو  NPVمحاسبه شده است .در سناریو اول نرخ تنزل ( r = 15
 ) %و در سناریو دوم نرخ تنزل (  ) r = 18 %می باشد که در
جداول  12و  11آمده است.
جدول  : 1محاسبه منافع سالیانه بازیافت ،سود خالص حاصل از

جدول  : 1هزینه جمع آوری ،حمل و نقل و دفع پسماندهای شهر زاهدان

بازیافت(با فرض ثابت بودن درآمد)  9311تا 9120

در سال 9311

 محاسبه جدول فوق با فرض ثابت بودن درآمد در طی 5
سال برآورد شده است.
 هزینه های مواد زاید جامد سالیانه  15درصد و هزینه های
بازیافت  12درصد افزوده شده است.

جدول  ،9میزان صرفه جویی ایجاد شده در هزینههای مدیریت مواد زائد
جامد(ایجاد درآمد برای شهرداری) در صورت بازیافت کامل پسماندهای
خشك قابل بازیافت ،پسماندهای خشك بازیافت شده و همچنین
افزایش هزینههای مدیریت پسماند در اثر عدم بازیافت کامل
پسماندهای خشك در شهر زاهدان در سال  1687را نشان می دهد.
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جدول : 92نتیجه نهایی محاسبه شاخص اقتصادی()NPV

متوسط پیمانكار در صورت بازیافت کامل از جعبه و ضایعات چوب نسبت
به سایر پسماندهای خشك قابل بازیافت کمتر است .مجموع سود
خالص پیمانكاران ،در مناطق  1 ، 6 ، 0 ، 1و  5شهر زاهدان حاصل از
کل مواد بازیافت شده در سال  1687حدودا" مبلغ 15.011.122.222
ریال بوده است .مجموع سود خالص پیمانكاران از هر پنج منطقه در
صورت بازیافت کامل کل پسماندهای خشك قابل بازیافت معادل
 137.117.902.222ریال محاسبه شده است .یعنی پیمانكاران به ازای
هر ماه سود خالصی معادل  69.851.195.222ریال در صورت بازیافت
کامل می توانست کسب نماید.
 سود خالص از دست رفته پیمانكار در هر پنج منطقه ،در اثر عدمبازیافت کامل پسماندهای قابل بازیافت در سال : 1687
یكسال/ریال15.011.122.22=100.176.702.222
ـ137.117.902.222

پسماندهای خانگی قابل بازیافت در شهر زاهدان تحت سناریوی اول

جدول : 99نتیجه نهایی محاسبه شاخص اقتصادی()NPV
پسماندهای خانگی قابل بازیافت در شهر زاهدان تحت سناریوی دوم

ب  -ارزیابی فرضیه : 0
با بازیافت پسماند میتوان در هزینههای مدیریت مواد زائد جامد
شامل(هزینههای جمع آوری ،حمل و نقل و دفع پسماندها) صرفه جویی
بعمل آورد .در شهر زاهدان در مناطق مناطق  1 ، 6 ، 0 ، 1و  5شهر در
سال  1687در صورت بازیافت کامل121.690.032کیلوگرم پسماندهای
خشك خانگی قابل بازیافت حدوداً مبلغ  133.805.013.222ریال در
هزینههای مدیریت مواد زائد جامد میتوانست صرفه جویی بعمل آید و
منجر به ایجاد درآمد برای شهرداری شود ،حال با بازیافت 17.591.512
کیلوگرم پسماندهای خشك قابل بازیافت در مناطق مذکور در کاهش
هزینههای مدیریت مواد زائد جامد حدوداً مبلغی معادل
 09.165.031.222ریال در سال  1687صرفه جویی بعمل آمده و منجر
به ایجاد درآمد برای سازمان مدیریت پسماند زاهدان شده است .به ازای
بازیافت نشدن  93.716.352کیلوگرم پسماند خشك در مناطق مذکور
در سال  1687ارزشی معادل 169.798.850.222ریال از بین رفته است
و به هزینههای سازمان اضافه کرده که در صورت بازیافت کامل
میتوانست منجر به کاهش و صرفه جویی بیشتر در هزینههای مدیریت
مواد زائد جامد شود و به درآمد سازمان مدیریت پسماند زاهدان اضافه
شود.
ج  -ارزیابی فرضیه : 3
با توجه به اینكه  NPVمحاسبه شده(تحت دو سناریو ،جداول  12و )11
مثبت میباشد ،بنابراین میتوان نتیجه گرفت که بازیافت پسماند در
شهر زاهدان سودآور است ،لذا بازیافت پسماند در شهر زاهدان از نظر
اقتصادی توجیهپذیر می باشد.
پیشنهادات :

 -1نتیجهگیری
جمع کل میزان پسماندهای خشك بازیافت شده در مناطق ، 6 ، 0 ، 1
 1و  5شهر زاهدان در سال  ،1687مقدار  17.591.512کیلوگرم بوده
است .از مجموع کل میزان پسماندهای خشك قابل بازیافت در کل
مناطق مذکور حدوداً به میزان 121.609.302کیلوگرم بوده ،که میزان
 17.591.512کیلوگرم حدود  ،%19میزان درصد پسماندهای خشك
بازیافت شده میباشد .در نتیجه ( % 90معادل  93.716.752کیلوگرم) از
پسماندهای خشك بازیافت نشده است .از بین پسماندهای خشك قابل
بازیافت میزان شیشه قابل بازیافت نسبت به سایر پسماندهای خشك
قابل بازیافت بیشتر و میزان جعبه و ضایعات چوب قابل بازیافت کمتر
است .از بین پسماندهای خشك بازیافت شده میزان نان خشك و پت
بازیافتی نسبت به سایر پسماندهای خشك بازیافت شده بیشتر و میزان
فلزات کمتر میباشد .همچنین میزان شیشه بازیافت نشده نسبت به سایر
پسماندهای خشك بازیافت نشده بیشتر و میزان جعبه و ضایعات چوب
بازیافت نشده کمتر است.
الف  -ارزیابی فرضیه : 9
مجموع درآمد متوسط پیمانكار در مناطق  1 ، 6 ، 0 ، 1و  5شهر زاهدان
حاصل از فروش پسماندهای خشك بازیافت شده در سال  ، 1687معادل
 95.551.122.222ریال بوده است  .درآمد متوسط پیمانكار حاصل از
فروش شیشه بازیافت شده نسبت به سایر پسماندهای خشك بازیافتی
بیشتر میباشد و همچنین درآمد متوسط پیمانكار حاصل از فروش جعبه
بازیافتی نسبت به سایر پسماندهای خشك بازیافتی کمتر میباشد .در
صورتی که پیمانكار در هر پنج منطقه پسماندهای قابل بازیافت را بطور
کامل بازیافت نموده بود می توانست بطور متوسط درآمدی معادل،
 527.707.902.222ریال کسب نماید .درآمد متوسط پیمانكار در پنج
منطقه در صورت بازیافت کامل شیشه و پت نسبت به سایر پسماندهای
خشك قابل بازیافت بیشتر بوده است ،که نشان می دهد ارزشمندترین
ماده قابل بازیافت از زباله بر حسب درآمد انواع مختلف است .و درآمد
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حمایت از منافع بخش خصوصی و همچنین نظارت مستمر
مسئولین بر نحوه فعالیت بخش خصوص(پیمانكاران) از نظر
کیفیت و کمیت عملكردشان در منطقه توسط مأمورین ویژه
ادارات بهداشت محیط شهرداری های نواحی ،منطقه و
سازمان بازیافت و نیز تشویق پیمانكارانی که باالترین میزان
تفكیك زائدات را با کیفیت مطلوب و مرغوب داشتهاند.
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نظارت کامل و عمل کردن سازمان به تعهدات خود به
شهروندان در زمان آموزش ،میتواند وضعیت سازمان را
متحول سازد و می توان شاهد پیشرفت طرح تفكیك از مبدأ
در کالنشهر زاهدان بود.



ایجاد ثبات قیمت در بازار خرید و فروش کاالهای بازیافتی
زاهدان.



آموزش کارکنان و پیمانكاران و کارگران مشغول به امر
بازیافت در نحوه صحیح و بهداشتی تفكیك مواد بازیافتی.



 فرهنگسازی ،اطالع رسانی و آموزش پیوسته بدون
وقفه در مقاطع مختلف تحصیلی اعم از دبستان ها،
مدارس راهنمایی و دبیرستان ها به منظور آگاهی عامه
مردم نسبت به اهمیت تفكیك از مبدأ و فوائد بهداشتی،
زیست محیطی ،اقتصادی بازیافت و تشویق آنان به منظور
مشارکت فعال در این امر مهم و همچنین دادن آموزش به
مدیران و مسئوالن ذیربط در خصوص آشنایی با طرح
بازیافت.


 همچنین با توجه به میزان تولید کاغذ و مقوا در شهر زاهدان
استحصال گازهای آالینده محل دفن زاهدان.

جمع آوری یا ساماندهی عوامل متفرقه ،غیرمجاز و مكان
متفرقه و گروه های غیر رسمی بازیافت از
های
سطح شهر زاهدان.



انجام آنالیزهای دقیق اقتصادی و در نظر گرفتن مزایای
اقتصادی غیرمستقیم بازیافت نظیر کاهش مصرف انرژی،
حفاظت محیط زیست ،افزایش استخدام ،حفظ منابع طبیعی،
کاهش هزینههای آلودگی ،بهبود کیفیت زندگی و غیره...



استقرار مخازن ویژه تفكیك از مبدأ در میدان های اصلی،
حاشیه خیابانهای اصلی ،پیادهروها ،روبروی ادارات و
سازمان های پر رفت و آمد و محلهها و تشویق مردم به
حمل مواد قابل بازیافت تا مخازن ویژه.

به سرمایه گذاران پیشنهاد می گردد ،احداث کارخانه بازیافت
کاغذ و مقوا نسبت به باقی مواد در زاهدان منطقی تر می
باشد.
تقدیر و تشکر
از تمام انسان های سبز اندیش و حافظان محیط زیست.
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