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 چکیده

هان به شمار می رود.  از مهمترین بخش های مدیریت بهینه پسماند در ج زگرداندن بخشی از مواد به چرخه تولید است. یکیبازیافت که در اصطالح، با
یع دیگر در این فرآیند، بخشی از پسماندهای شهری، جداسازی، دسته بندی و سپس در واحدهای صنعتی ویژه تبدیل به مواد اولیه قابل استفاده در صنا

پیشرفته و توسعه یافته در زمینه   تن پسماند خانگی، نیازمند یک ساختار 7500ک به ان با توجه به جمعیت باال و تولید روزانه نزدیمی شود. شهر تهر
 ود دارد.بازیافت پسماندهای شهری است. با توجه به پتانسیل فناوری و زیر ساخت های صنعتی ایران، قابلیت بازیافت بخش بزرگی از این پسماندها وج

حل دفن زباله کهریزک )آراد کوه( را بررسی  ی، تأسیس یک مجتمع صنعتی یکپارچه بازیافت در م ن پایان نامه با مطالعه ی مسائل مالی و اقتصادای
  تمع کرده و توجیه پذیری اقتصادی آن را مطالعه کرده است. بر پایه این پژوهش، سرمایه گذاری در حوزه صنعت بازیافت در زمینه تأسیس چنین مج

ظر گرفتن پیامدهای بیرونی دفن زباله که روش غالب دفع  وجیه پذیر باشد. همچنین کوشیده شده تا با در نهایی، می تواند برای سرمایه گذار، سودآور و ت
 پسماند در تهران است، پیامد مثبت زیست محیطی تأسیس چنین مجتمعی نیز، برآورد شود. 
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Abstract 

Recovering part of waste to cycle of production which is known as recycling is one of the most 

important parts of waste optimal management in the world. In this process part of urban solid waste is 

being sorted and then will be changed in to other industries raw material in certain industrial 

department. Tehran with its high number of population daily production of nearly 7500 tone of 

household waste is in need of the developed urban waste recycling system. Due to Iran’s industrial 

framework and technology potential, a large part of this waste can be recycled. 

This thesis studies the establishment of an integrated recycling complex and its economic justification 

in Aradkoh (Kahrizak’s landfill). Based on this research, recycling and establishment of such 

compounds can be a profitable and justified investment. This thesis has also tried to convey the eco 

friendly massage of establishment of those compounds considering the landfill consequences of 

Tehran’s waste disposal system. 
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  مقدمه -1
با تحول سبک زندگی از دوران انقالب صنعتی به این سوء با گسترش 
گسترده مواد مصرفی در زندگی به ویژه مواد نفتی و پتروشیمی و 
افزایش تراکم شهرها و تغییر رویه های تولید و مصرف، پسماندها نیز 
وارد مرحله جدیدی شده اند. به تدریج حجم زباله ها بیشتر، مواد  

نده آن ها، تجزیه ناپذیرتر و مدیریت و دفن آن ها، دشوارتر  تشکیل ده
شده است. این روند تا جایی ادامه یافت که بخش بزرگی از بودجه  
شهرداری ها و نهاد های مدیریت شهری، به مدیریت و دفع پسمانده  
اختصاص یافته است. از سوی دیگر، پسماندها که زمانی چیز بی ارزش  

های زیست محیطی گسترده و هزینه های می نمود، به سبب پیامد
 اقتصادی جانبی بسیار، تبدیل به یک مسأله محسوس و قابل اعتنا شد.

یکی از انواع پسماندها، پسماندهای شهری و به طور دقیق تر 
است. این پسماندها با همان چیزی که تحت   2پسماندهای خانگی

ئدی که در طی  عنوان زباله خانگی می شناسیم، عبارت است از موارد زا
فرایند مصرف خانوارهای شهری و روستایی تولید می شوند. هر کدام از  
انواع پسماندها، از دید زیست محیطی پیامدهای ویژه خود را دارند. 
مهمترین چالش درباره پسماندهای خانگی این است که در فرآیند دفع،  

در  به سبب هزینه های فزاینده حمل و نقل، احتماالً در نقطه ای 
نزدیکی شهر محل تولید، دفع می شوند. از همین رو، این نزدیکی تولید 
و دفع، به ویژه با توجه به آن که با گسترش افقی شهرها، این  
همسایگی اجتناب ناپذیر است. پیامدهای بهداشتی و زیست محیطی  

این مسأله در کنار دیگر   زیادی را به گونه منطقه ای، پدید می آورد.
ع پسماندها، مانند آلودگی هوا، محیط زیست و ... موجب پیامدهای دف

شده است، تا بحث یافتن روشی برای مدیریت پسماندهای خانگی  
مدیریت پسماند، مجموعه گسترده ای از   )شهری( اهمیت ویژه ای یابد.

روش ها، تکنیک ها و فرایندهای عملیاتی است که پسماندها را از  
کند. اما پژوهشگران اقتصاد محیط   تولید تا زمان دفع، راهبردی می

زیست و فعاالن زیست محیطی، راهبردهایی را برای دگرگونی چرخه  
مدیریت پسماند، پیشنهاد می کنند. از دیدگاه آنان، راهبردهای پیوسته  

شناخته می شوند، باید به اجرا در بیایند تا   R5و گاه  R3ای که با نام 
ا در چهارچوب توسعه پایدار  مدیریت پسماند، بتواند کارایی خود ر 

 این راهبردها عبارتند از:  (1385)ابوالفضل رحیمی؛  .شهری، حفظ کند

این راهبرد عبارت است از مجموعه روش هایی که مجموع   . کاهش: 1

به طور خاص را   تولید پسماند به طور عام و تولید پسماند بازیافت ناپذیر
جام می شود، در قالب  کاهش می دهد. کارهایی که در این چهارچوب ان 

فرهنگ مصرفی خانوارها بروز می یابد. مانند مصرف بهینه ی مواد  
 غذایی، خودداری از جابجایی مواد با پالستیک و ...

که زیر مجموعه ای از کاهش نیز می توان آن را به   . خودداری: 2

حساب آورد. عبارت است از خودداری افراد در انتخاب گزینه هایی که  
له را افزایش می دهند. مانند نخریدن کاالهای بی دوام،  تولید زبا

 نخریدن کاالهایی با بسته بندی تجزیه ناپذیر و ...

در این راهبرد، کوشیده می شود پس از یک مرحله   . بازیابی: 3

مصرف، کاربرد دیگری برای آن ماده جستجو شود. برای نمونه یک  
 قوطی پالستیکی تبدیل به یک گلدان شود و ...

که در بر دارنده ی مجموعه عملیات منجر به پردازش،   . بازیافت: 4

تفکیک و انجام فرآیندهای صنعتی استخراج مواد قابل استفاده در فرآیند  
 (1385)ابوالفضل رحیمی؛  تولید است.

آغاز می شود و دقیقاً   Rاین رویکرد که با حرف  . نوآوری همگانی: 5

شاره دارد به بایستگی تالش و ( نشان داده می شود، اRبه همین شکل )
 اندیشه نوآورانه همگان برای یافتن روش های کامل پسماند.

در سرتاسر جهان، پیرامون گسترش فرهنگ اجرای این پنج راهبرد  
بنیادین کوشش های گوناگونی شده است. کشورهای توسعه یافته تا  
  کنون عملکرد قابل قبولی داشته اند. اما هنوز طیف گسترده ای از 
عوامل، موجب شده است، مدیریت بهینه پسماند در ساختارهای کمتر  
توسعه یافته به دست نیاید. نا کارآمدی و کمبود توان فناوری های  
صنعتی، ارزان بودن انرژی، سطح پایین دانش و آگاهی اجتماعی جامعه  
نسبت به اهمیت این موضوع، عملکرد نادرست سیاست گذاران و  

همانگونه که گفته شد، سه راهبرد نخست،  اسی.مجریان اقتصادی و سی
ریشه در فرهنگ خانوار دارد. اما بخش عمده ای از راهبرد بازیافت،  
نهفته در ساختار صنعتی کشور دارد. یعنی هنگامی پسماندهای شهری،  
به خوبی وارد چرخه بازیافت می شوند که ساختار صنعتی و به طور دقیق 

زیافت، برای این مهم، سامان دهی شده  تری کارخانه و صنایع ویژه با
تحقیق حاضر سعی دارد، در یک مطالعه ی موردی، زمینه فراهم   باشند.

آوردن یک ساختار صنعتی منسجم برای بازیافت پسماندهای شهری  
تهران را بررسی کند. این پژوهش با بررسی جوانب اقتصادی و مالی 

و توجیه آن را بررسی  تأسیس یک کارخانه جامع بازیافت، قابلیت اجرا 
 می کند.

   روش انجام تحقیق -2

این پژوهش یک مطالعه راهبردی است که بر پایه گردآوری داده ها به  
روش کتابخانه ای از موارد مشابه و مطالعات ملی و بین المللی شکل  

فایده یکی از ابزارهای تصمیم گیری  -روش تحلیل هزینه گرفته است.
جی است که در آن، فوائد، منفعت،  سن کاندر مطالعات اقتصادی و ام

سود و بروندادهای مثبت یک عملکرد، سیاست، تصمیم، برنامه یا توسعه  
اقتصادی با زیان ها، معیاب و بروندادهای منفی آن سنجیده می شود.  
این ابزار این قابلیت را دارد که طی زمان سنجیده شده و ارزش حال و  

این روش تحلیل بر   جیده شود.سن  ه و آینده آن فرآیند اقتصادی، محاسب 
پایه یک منطق بنیادین که نزد انسان ها شناخته شده است، جریان دارد.  
همانگونه که هر کس در هنگام تصمیم گیری برای انجام دادن یا ندادن  
کاری سود و زیان این کار را در نظر می گیرد، پس این منطق قابل  

گیری های اقتصادی نیز   میمتص  بسط به دیگر فعالیت های انسانی مانند
هست. یک فعالیت اقتصادی، طیفی از منافع و زیان های مستقیم و غیر  
مستقیم اقتصادی را به همراه دارد. به سود و زیان غیر مستقیم که در  
جریان یک فعالیت اقتصادی روی می دهد، پیامد بیرونی مثبت یا منفی 

ه است. مجموعه  شد ختهمی گوییم که در این پژوهش بسیار بدان پردا
این سودها و زیان ها در زمان گوناگونی از عمر یک فعالیت اقتصادی،  
روی می دهد. از آن جایی که در اقتصاد مسئله تورم، قدرت خرید و 

فایده،   -ارزش زمانی پول وجود دارد، از همین رو، در تحلیل های هزینه
ول هایی فرمدر زمان روی دادن سود یا زیان مهم است. به همین سبب، 

که در این روش کاربرد دارند، زمان و دوره های زمانی نقش دارند. در  
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بیشتر این روش ها و فرمول ها، جریان های نقدی، در یک زمان ویژه 
که معموالً زمان معیار برای تصمیم گیری است، تجمیع می شوند. از  

ی  جراز ا آنجایی که معموالً فرآیند تصمیم گیری درباره ی پروژه پیش ا
آن است و با توجه به شرایط حال سنجیده می شود. مجموع جریان های  

 مالی به زمان حال منتقل شده و مورد سنجش قرار می گیرند.

 موقعیت جغرافیایی مجتمع بازیافت آرادکوه  -1 شکل

 یبردار نمونه نقاط انتخاب •

ای  تولید و دفع پسماندهای خانگی از دیرباز از معضالت و دغدغه ه
ین بوده است. انتقال پسماندها به دور از محل زندگی  ع شهرنشجوام 

همیشه مورد توجه مدیران شهری واقع شده و در هر کجا بسته به سنن  
و آداب و امکانات، اقدامات مناسبی تدارک دیده و اجرا کرده اند.  
اقداماتی که در یک جامعه یا محل با توجه به شرایط اجتماعی گوناگون  

غیر مدون حاکم بر جامعه ای جای داشته به   سنت هایت بودن و متفاو 
طور کلی در جای دیگر قابل تحمل نبوده است. کما این که هم اکنون با  
وجود پیشرفت های همه جانبه ای که در سراسر جهان در زمینه سامان  
دهی پسماند و دفع آنها به دست آمده، باز هم در هر کشور و حتی در  

اند با عنایت به ترکیب و کیفیت آن ریت پسمنیز مدیمناطق مختلف آن 
کشور ما نیز از این شرایط مستثنی نبوده و شهرداری از   متفاوت است.

آغاز تأسیس که به نام بلدیه فعالیت های خدماتی و عمرانی خویش را  
آغاز کرده، فراز و نشیب فراوانی را در زمینه های گوناگون مدیریت 

ا زمان کنونی نیز ادامه داشته و  جریان ت ت. این پسماند پیش رو داشته اس
در بسیاری از نقاط کشور توانسته اند با بکارگیری امکانات و استفاده از  
تجربیات بس طوالنی خویش به ساماندهی مدیریت پسماند بپردازند. در  
شهرهای مختلف کشورمان نیز از روش های مناسب مدیریت پسماند با 

شهری انجام شده و سازمان  تولیدی اندهای در نظر گرفتن ترکیب پسم 
های مسئول پایه گذاری شده است. این سازمان ها با گذشت زمان به  
سوی تکامل حرکت کرده اند و به گونه ای که هم اکنون در سراسر  
کشور ما سازمان هایی به نام مدیریت پسماند تشکیل شده که با تالش  

ساماندهی  جهانی، طالعات و فعالیت های همه سویه و بهره گیری از ا
سازمانی که در شهرداری تهران   پسماندهای شهری را عهده دار هستند.

برای انجام این وظایف تشکیل شده است در آغاز از دو بخش به نام  
که عهده دار جمع آوری و انتقال   "سازمان خدمات موتوری " های 

پس از  که  "سازمان بازیافت و تبدیل مواد"پسماندهای شهری بوده و 
سماند از خدمات موتوری و تفکیک مواد تشکیل دهنده آنها  ریافت پد

اقدامات الزم برای پردازش و یا دفع آن ها به عمل می آورده اند  
تشکیل شده است. در سالهای اخیر با توجه به هم سو و مکمل بودن  
اهداف، این دو سازمان در هم ادغام شده و سازمان واحدی که در بر  

سماندهای شهری از مبدأ تا مقصد است و ت های پل فعالیگیرنده ی ک
نام گرفته تشکیل شد. این سازمان هم   "سازمان مدیریت پسماند"

تن پسماندهای شهری را از سطح شهر تهران  7500اکنون روزانه حدود 
جمع آوری و در محل مجتمع پردازش و دفع آرادکوه اقدامات گوناگونی  

 روی آن ها انجام می دهد. 
 

  تحلیل اطالعاته و تجزی وشر •

فایده  -داده های گردآوری شده در این پژوهش، با رویکرد تحلیل هزینه
 و در چارچوب مطالعات امکان سنجی، بررسی می شود. 

همچنین در این تحقیق، اطالعات مورد نیاز برای این پژوهش از سایت 
 گردآوری شده است.  https://pasmand.tehran.irرسمی 

 

 زبالهطی دفن یست محیپیامدهای ز
دفن زباله شهری بدون تفکیک و پردازش، به سبب انباشته ساختن  
حجمی از پسماندهای شهری نا همگن و مخلوط که از نظر زیستی، 
سرعت تجزیه پذیری پائینی نسبت به پسماندهای آلی همگن می یابند  
و به سبب شیرابه ناشی از فرآیند تجزیه طوالنی مدت آن، پیامدهای  

دارد که می توان آنها را بدین گونه دسته بندی   ی در برست محیطزی
 کرد:

 آلودگی هوا  •
این آلودگی و به طور کلی تأثیر ناشی از فرآیند دفن زباله است که در پی  
انتشار گاز یا برخاستن مواد ریز جامد، موجب آلودگی هوا می شود. البته  

انی،  بیمارست چه در این بخش و چه در بخش های دیگر، زباله های
تی و خطرناک مورد نظر نخواهد بود. برخی از مهمترین این مواد به  صنع

 شرح زیر هستند:
 

 عوامل شیمیایی آسیب رسان احتمالی در فرآیند دفن پسماند -1جدول شماره 
 

 عوامل تأثیر گذار بر کیفیت هوا

 تتراکلرو اتن دی کلرواتن

 دی اکسید سولفور آمونیا

 نمتا دی اکسید کربن

 جیوه، آرسنیک، نیکل، کادمیوم ایدکلور

 فلورید هیدروژن کلرو بنزن

 کلورید هیدروژن کلرواتان

 دیوکسین و فوران کلرواتن

 دیفنیل های پلی کلراید دی اکسید نیتروژن

  ,p2004Defra ,:31منبع: 
 

 آلودگی آب های سطحی و زیر زمینی در اثر شیرابه •
آب های زیر   سطحی و  آب های پژوهش های علمی به مسأله آلودگی

زمینی می پردازد. اما این پژوهش ها بیشتر کیفی هستند تا کمی،  
مهمترین روشی که در تخمین آلودگی آب استفاده می شود، هزینه های  

لودگی های آب است. اما برای همین  صنایع آب و فاضالب در تصفیه آ
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روش نیز نیاز است تا مشخص شود چه میزان از حجم آلودگی آب،  
اشی از پسماندهای شهری است که البته تعیین و تخمین این مسئله  ن

European Commission; ) کار دشواری به نظر می رسد.

2000) 

 آلودگی خاک •
وان شده از آن، در  در دوره فعالیت یک سایت دفن زباله، شیرابه ر

بردارنده طیف گسترده ای از مواد شیمیایی و آلی است. این شیرابه ها  
می توانند وارد آب های سطحی و زیر زمینی شده و از بهره وری خاک 

یرابه ها، مبتنی بر هزینه و آب بکاهند. روش قیمت گذاری بر آسیب ش
 پاک سازی آسیب های ناشی از آن است. 

 
 

نه اثر مواد تشکیل دهنده شیرابه ناشی از دفن زباله روی  یهز-2جدول شماره 

 خاک و آب )به ازای هر کیلوگرم( 

 عامل وارد شده به یورو 

 

 نوع ماده اثر روی آب اثر روی خاک

 سرب 178 5

 کادمیوم 622 514،1

 جیوه 1022 37

 دیوکسین 889،824،62 یاد نشده

 آنتیموآن 366،121 366،121

 آرسنیک 308 12

 باریوم 31 37

 برلیوم 928،44 928،44

 مس 5 1

 کروم 479،17 320

 نیکل 12 4

 سلنیوم 125،16 125،16

 روی 1 1

  ,p:2000Euro commission ,45منبع: 
 

 

 هزینه زیست محیطی هر کیلوگرم ماده بر هوا )بر حسب یورو( -3جدول شماره 

 

 نام ماده هزینه

042/0 2CO 

223/2 4CH 

351/1 VOC 

469/1 O2N 

863/257 VC 

017/6 XNO 

  ,p:2000Euro commission ,35منبع: 

 پیامد دفن زباله بر حسب پوند به ازای هر تن دفن پسماند -4جدول شماره 

 

 نوع اثر  نوع ماده 
کمینه اثر  

 گذاری 
بیشینه اثر 

 گذاری 

10PM 1025 161 پزشکی 

2SO 
پزشکی، باران  

 اسیدی 
643 2941 

XNO 977 154 پزشکی 

VOC  665 263 پزشکی، کشاورزی 

4CH 
تغییرات آب و 

 هوایی
630 - 

2CO 
تغییرات آب و 

 هوایی
38 - 

  ,p2004Defra ,:80منبع: 
 

 محاسبه پیامدهای برونی دفن زباله
همانگونه که در پیش به گستردگی درباره آن سخن گفتیم، روش غالببب 

روش، در دفببع پسببماندهای شببهری تهببران، روش دفببن اسببت. ایببن 
مببدهای بهداشببتی، زیسببت محیطببی و اقتصببادی دارد کببه در قالببب پیا

پیامدهای بیرونی یا آثار جانبی خودنمایی می کند. ما برای آنکه بتببوانیم 
برآورد کنیم تأسیس مجتمع های بازیافت پسماند، چه میزان آثار مثبببت 

ن رو جانبی دارند، باید برآوردی از آثار منفی پسماند داشته باشیم. از همی
د به مطالعات علمی بین المللی مراجعه کنیم و با بررسببی آنهببا، یببک بای

سنجشگر مناسب و یک واحد اندازه گیری برای اندازه گیری پیامببدهای 
هنگامی که درببباره سبباختار دفببن پسببماند  بیرونی دفن زباله، پیدا کنیم.

 بحث می شود، نوع سایت دفن پسماند و فناوری به کار رفته در آن مهم
مطالعات پژوهشی انجام شده، دو دسته بندی کلببی و اصببلی از  است. در

سایت های دفن پسماند، انجام می شببود. دسببته نخسببت، سببایت هببای 
مدرن که مجهز به سامانه جمع آوری شیرابه و ذخیره بیوگاز برای تولیببد 
برق و گرما است. دسته دوم، سایت های سنتی و قدیمی که هیچ ساختار 

ه ندارد. از آنجایی کببه بخببش بزرگببی از آلببودگی و شیراب جمع آوری گاز
های ناشی از دفن زباله در اثر گازهای برخاسته از آن و شیرابه ناشببی از 
آن است، پیامد بیرونی دفن زباله در این دو نوع سایت، با یکدیگر تفاوت 
دارد. از آنجایی که ساختار غالب دفببن در ایببران و در تهببران، همچنببان 

سلول های دفن بهداشتی، بسیار کم فیت پذیرش است و ظرروش سنتی 
 است، در اینجا به بررسببی و ارزشببگذاری سبباختار سببنتی دفببن پسببمان

در بخش مرور ادبیات، به بررسی و تحلیببل مطالعببات  پرداخته می شود.
کلیدی و اصلی در حوزه سنجش و محاسبه پیامدهای بیرونی دفن زبالببه 

دیببد جامعیببت و همچنببین در بببر  ات، ازپرداخته شد. از میان آن مطالعبب 
، 2000گیرندگی پژوهش های پیش از آن، مطالعه اتحادیه اروپا در سال 

قابلیت استناد بیشتری دارد. اما جا دارد به بررسی این موضببوع بپببردازیم 
که آیا شاخص های ارائه شده در این گزارش ها، به طببور کامببل قابببل 

برخی از زیر بخش های ست که بسط و گسترش است یا نه؟ پاسخ این ا
مطالعاتی ایببن پببژوهش هببا، چببون در زمینببه پزشببکی و اسببتانداردهای 
زیستی، از همین رو تا حدود زیادی جهان شمول است. زیرا با وجود آنکه 
در برخی کشورهای کمتر توسعه یافته، شاخص های بهداشتی پائین تببر 
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ها، بایببد در انسببان در نظر گرفته می شود، اما معیار درست درباره سالمت
مطالعات ما، باالترین اندازه باشد. اما از سوی دیگر، برخببی از زیببربخش 
های این مطالعات، جغرافیایی و منطقه ای است. بببرای نمونببه عببواملی 
چون میزان رطوبت هوا، اقلیم، میببزان بارنببدگی، جببنس خبباک، فاصببله 

ت ری زیسبب سایت های دفن زباله از مناطق مسکونی و ... روی تأثیرگببذا
محیطی و عدم مطلوبیتی موضوع تأثیر دارند. از همببین رو لببزوم انجببام 
یک مطالعه جامع درباره ایران و شهرهای ایران چببون تهببران، احسبباس 

از آنجایی که مطالعه مرجع ما توسط کمیسیون محیط زیسببت  می شود.
اتحادیه اروپا انجام شده است، واحد پول یورو اسببت. از همببین رو بببرای 

ریال در نظر می گیریم. در جببدول  32000ریال، ما هر یورو را یل به تبد
بخش آلودگی هوا در بردارنده گازهای گلخانه ای ماننببد متببان  5شماره 

 Euro )که موجببب گببرم شببدن کببره زمببین مببی شببود، نیببز هسببت.

Commission, 2000) 
 

د به  استنا پیامد بیرونی دفن زباله به ازای هر تن دفن پسماند با -5جدول شماره 

 بر حسب ریال 2000مطالعه اتحادیه اروپا سال 

 به ازای هر تن دفن ریال زیان 

 میزان آسیب  نوع اثر 

 128.000 آلودگی هوا 

 32.000 خاک و آب 

 160.000 عدم مطلوبیت 

 320.000 مجموع 

 یافته های پژوهش  منبع:
 

پس   همانگونه که دفن زباله، این میزان هزینه تقریبی بیرونی دارد،
 آیند بازیافت نیز، همین میزان پیامد بیرونی مثبت خواهد داشت.فر

 

 روش تأمین سرمایه 
سرمایه مورد نیاز برای تأسیس و راه اندازی این مجتمع از دو راه تأمین  

  60درصد از کل سرمایه مورد نیاز توسط مالک یا مالکان و  40می شود. 
سال و   7در طول ن وام ای درصد از راه تسهیالت بانکی تأمین می شود.

درصد، بازپرداخت خواهد شد. بازپرداخت اصل و سود وام   12با نرخ سود 
 گرفته شده از سال دوم آغاز و تا سال هشتم ادامه می یابد.

 روش تأمین سرمایه مجتمع  -6جدول شماره 

 سال یک  سال صفر  شرح 

 142.170.788 59.923.500 کل سرمایه گذاری 

 56.868.315 23.969.400 سرمایه پرداخت شده 

 85.302.473 25.954.100 وام

 یافته های پژوهش  منبع:
 

 سرمایه گذاری در این مجتمع توجیه پذیر است 
هنگامی که جریان مالی درآمد و هزینه را بر پایه جداول باال در یک  

ساله   15چارچوب یکپارچه قرار می دهیم، به یک جریان نقدی در عمر 
یم، همانگونه که در بخش مبانی نظری  می رس بیان شده برای مجتمع

فایده، ابزارهایی در اختیار ما می گذارد تا  -دیدیم، روش تحلیل هزینه
 بتوانیم به گونه ای فشرده، دورنمای بازده اقتصادی یک فعالیت را  

که در ادامه می بینیم، می توانیم این   7با بررسی جدول  بررسی کنیم.
ذاری در این مجتمع صنعتی، با در  رمایه گگونه نتیجه گیری کنیم که س

نظر نگرفتن پیامدهای بیرونی و صرفاً بر پایه یک نگاه سرمایه گذاری  
درصدی است. اما اگر   28خصوصی، دارای نرخ بازگشت داخلی 

پیامدهای بیرونی را نیز در محاسبات خود وارد کنیم، می بینیم که نرخ  
 بد.درصد افزایش می یا 35بازگشت داخلی، به 

 

 نرخ های نهایی تحلیل با در نظر گرفتن پیامدهای بیرونی  -7ول شماره جد

NPV (10% ) 225.034.612 

IRR 35% 

MIRR 20% 

BCR 1.4 
 

 نرخ های نهایی تحلیل بدون در نظر گرفتن پیامدهای بیرونی 

NPV (10% ) 138.206.051 

IRR 28% 

MIRR 18% 

BCR 1.3 
 

بازده سرمایه از نرخ سود بانکی   دی، نرخ با توجه به این شاخص های کلی
درصد( بیشتر است. از همین رو، سرمایه گذاری   19و نرخ تقریبی تورم )

 در این مجتمع، توجیه پذیر است.

  نتایج  -3
شهر تهران به عنوان پایتخت ایران و یک کالن شهر، با حجببم تولیببد 

 مببدیریت تن در روز نیازمنببد یببک سببامانه نیرومنببد 7500زباله بالغ بر 
پسماندهای شهری است. یکی از مهمترین بخش های این سامانه کببه 
باید روی آن برنامه ریزی و سرمایه گذاری کرد، بازیافببت پسببماندهای 
شهری است. بازیافت آخرین حلقه چرخه مدیریت پسببماند تببا پببیش از 

می تواند نقش مهمی در کاهش پیامببدهای مرحله دفن پسماند است و 
جانبی دفع به صورت دفن یا زباله سوزی ایفا کند. ه های  بیرونی و هزین

البته بازیافت پسماندهای خانگی، خود دارای شببکل هببا و گونببه هببای 
متفاوت اجرا در سر تا سر جهان است که از بازیافت در مبدأ تا بازیافببت 
در مقصد، می تواند اجرا شود. هر کدام از این روش ها نیازمند سببطوح 

مایه گذاری و زیرساخت های فنی و اداری زی، سرخاصی از فرهنگ سا
در ادبیات اقتصادی ایببران و جهببان، مببا شبباهد پببژوهش هببای هستند.

گوناگونی در زمینه بررسی و تحلیل اقتصادی فرآیند بازیافببت در حببوزه 
های گوناگون و همچنین برآورد پیامدهای بیرونی دفن زبالببه هسببتیم. 

را در ایببران و کشببورهای آینببد این پژوهش در حوزه بازیافببت، ایببن فر
توسعه یافته یا کمتر توسعه یافته بررسی کرده و دورنما و میزان توجیببه 
پذیری اقتصادی و زیست محیطی آن را بررسی کرده اند. در کنار قواعد 
ثابت اقتصادی و زیست محیطی که در همه مطالعببات در سببر تببا سببر 
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ها و چببالش  دغدغهجهان و در همه حوزه های بازیافت دیده می شود، 
های اجرای پروژه های بازیافت، ریزه کاری مخصوص به خببود در هببر 
منطقه و مورد را دارد. در زمینه برآورد پیامدهای بیرونببی دفببن زبالببه و 
تأثیر بازیافت در کاهش این پیامدها، در ایببران تببا جببایی کببه نگارنببده 

 همین آگاهی دارد، هیچ کار جدی و چشمگیری صورت نگرفته است. از
 رو باید در مطالعات داخلی، از منابع بین المللی یاری جست.

تأسیس مجتمع یکپارچه بازیافت که بتواند ضمن تفکیک اجزای ارزشمند  
پسماندها، آن ها را بازیافت و تبدیل به مواد اولیه قابل استفاده در صنایع  
کند، می توان راهکاری برای حل مسأله انباشت پسماندهای شهری  

روش تا زمان فرهنگ سازی قوی و پایه ای برای تفکیک  . اینباشد
پسماند در مبدأ، از بهترین راه حل ها به شمار می رود. روش متداول 
برای بررسی لزوم و میزان توجیه پذیری یک طرح سرمایه گذاری  

فایده است که جریان های مالی سود و  -صنعتی، روش تحلیل هزینه
سنجیده و ابزار می کند. از آن جا که  دیگر زیان سرمایه گذاری را با یک

دفن زباله، دو دسته پیامد اصلی دارد، یکی اقتصادی و دیگری بیرونی 
فایده پروژه های بازیافت  -)زیست محیطی( از همین رو در تحلیل هزینه

باید نگاهی فراگیر به این دو گروه اصلی داشت. آثار و پیامدهای مستقیم  
، برای بیان به زبان اقتصادی که زبان  زبالهو غیر مستقیم پدیده دفن 

واحد مشترک یک مطالعه اقتصادی است قابل بررسی است و می توان 
 این دو گروه از آثار را جدا و در کنار هم دید.

  یریگجهینت -4
تأسیس یک مجتمع بازیافت پسماند متشکل از واحدهای تفکیک،  

ات آهنی، تتراپک  ، فلزبازیافت کاغذ، پارچه، چوب، پالستیک، پت، شیشه
و پسماند تر، در نزدیکی محل انباشت و دفن پسماندهای شهری تهران،  
با توجه به میزان سرمایه گذاری مورد نیاز، هزینه های جاری، بهای مواد  
اولیه تولیدی این مجتمع و همچنین تأثیر آن بر بهبود محیط زیست، 

تصادی یک  ده اقتوجیه اقتصادی باالیی دارد. چکیده شاخص های باز
 چنین مجتمعی به شرح زیر است: 

 

 NPV(10% ) 138.206.051 

IRR 28% 

MIRR 18% 

BCR 1.3 

 

بر پایه مطالعات جامع بین المللی، دفن هر تن پسماند شهری در سایت  
یورو معادل   20های دفن زباله بدون سامانه جمع آوری شیرابه و گاز، 

محیطی دارد. از همین  زیست  ریال، پیامد بیرونی بهداشتی و  320000
رو در یک فرآیند بازیافت، به ازای هر یک تن ماده ای که از مرحله دفن  
زباله بازداشته شود، به همین میزان پیامد بیرونی فرآیند بازیافت به شمار  

اگر این پیامد بیرونی را در مطالعات اقتصادی وارد کنیم،   می رود.
 د می یابند.بهبو شاخص های بازده اقتصادی بدین گونه
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