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 تمنفع -نهیهز لی: تحلزدیدر شهر  یپسماند شهر افتیباز یاقتصاد یابیارز
 

 5یآباد  عزت، محمد رنجبر 4خانقاه برزگر محمدرضا، 3دوست ی، زهرا اسالم*2یمختار ی، مهد1یاسالم یهاد
بهداشت  یگروه مهندس2 ران؛یا زد،ی زد،ی یصدوق دیشه یدانشگاه علوم پزشک ،ستیز  طیمح یها یفناورعلوم و  قاتیدانشجو، مرکز تحق1

دانشجو، گروه بهداشت 3 ران؛یا زد،ی زد،ی یقوصد دیشه یدانشگاه علوم پزشک ،زیست  محیط های فناوریعلوم و  قاتیمرکز تحق ط،یمح
 گروه5 ران؛یا زد،ی زد،یپسماند  تیریسازمان مد ،زیست  محیط های آلودگیگروه 4 ران؛یا زد،ی زد،ی یقوصد دیشه یدانشگاه علوم پزشک ط،یمح

 .رانیا زد،ی زد،ی یصدوق دیشه یپزشک لومسالمت، دانشگاه ع گذاری سیاست قاتیسالمت، مرکز تحق گذاری سیاست
 19/7/95 :پذیرشتاریخ               3/4/95تاریخ دریافت:

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 مقدمه:

 یشهر پسماندهای ایمواد زائد جامد  تیریمد

عالوه بر نقش  توسعه  حال در یدر کشورها خصوص به

 ،یو چرخه اقتصاد زیست  محیطآن در حفظ  موثر

مهم توسعه، در سطح کالن  های از شاخص یکی عنوان به

و  شهرنشینیتوسعه  (. افزایش جمعیت،2،1) مطرح است

انواع پسماند  دیلمنجر به تو دیجد ها تکنولوژی افزایش

 موجب کاهش فضا جهت دفن درنتیجهشده است و 

شده  زیست  محیطو ورود کنترل نشده پسماندها به  ها آن

باعث آلودگی و تخریب منابع طبیعی )آب،  تواند میو 

مردم و  یرا برا یادیخاك، هوا و ...( شده و مشکالت ز

(. بازیافت فرآیندی است 4،3) آورد به وجودمسئولین 

موجود در پسماند جداسازی و  ارزش باآن مواد  یکه ط

مواد خام  عنوان بهو به شکل اولیه یا  شده  آوری جمع

(. 5) شوند میکار گرفته ه برای تولید محصوالت جدید ب

 چکیده:
 الگوییک  عنوان بهبازیافت و استفاده مجدد،  ،یجامع پسماند شهر تیریدر هر برنامه مد زمينه و هدف:

 ليتحل کردیبا رو زدیدر شهر  یپسماند شهر یاقتصاد یابیمطالعه با هدف ارز نی. اشود یمحسوب م اقتصادی
 انجام شد. 1394منفعت در سال  -نهیهز

 تيفيو ک تيبوده که در آن اطالعات مربوط به کم یلتحلي -توصيفی صورت بهاین مطالعه  :یبررس روش
 یو درآمدها ها نهیهز هيو اطالعات مربوط به کل یکیزيف زيو آنال یبردار نمونه قیاز طر زدی  شهر یشهر یها پسماند

بازیافت و مشاهدات  انپسماند از طریق مصاحبه با مسئولين سازم افتیو باز کيفکطرح ت یحاصل از اجرا
 گرفت. وتحليل تجزیه( مورد Cost-Benefit) منفعت -نهیهز یاقتصاد زيآنال قیشد و از طر آوری جمعميدانی 

تن در سال بوده  51/109679 زدیپسماند در شهر  ديتول انهيسال نيانگينشان داد که م یکیزيف زيآنال جینتا :ها  افتهی
%(، 2) فلزات(، %5) مقوا(، کاغذ و %7) پالستيک(، %67) آلیمواد  بيبه ترت یاست. درصد اجزاء پسماند شهر

 %2تنها  نياست. همچن ه( بود%1) پت( و ظروف %1) منسوجات(، %1) الستيک(، چرم و %2) شيشه(، %2) چوب
 صورت بهاز مبدأ  کيطرح تفک یاجرا یها نهی. هزشود یم افتیزو با تفکيک مبدأروزانه در  یدياز کل پسماند تول

مقدار سود خالص حاصل  درنتيجهبوده و  الیر 400/667/904و منافع حاصل از آن  الیر 000/880/768 انهيماه
 بوده است. الیر 400/787/135 افتیاز طرح باز

عالوه بر جبران  توان یم زد،یمبدأ در شهر  پسماند از افتیو باز کيتفک یبا توجه به منافع اقتصاد :یريگ جهينت
  محيط بیها، از تخر و دفن پسماند تیریمد یها نهیپسماند و کاهش هز تیریبخش مد یها نهیاز هز یاريبس

 کرد. یريمنابع آب، خاک و هوا جلوگ یو آلودگ زیست
 

 .منفعت -نهیهز ليتحل ،یپسماند شهر افت،یباز کليدی: یها واژه
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 داریابزار توسعه پا کی عنوان به یپسماند شهر افتیباز

رفاه  شیو افزا زیست  محیطدر حفظ  یمهم ارینقش بس

 ایپسماند نسبت به دفن  افتی(. باز7،6) دارد یاجتماع

 ها یشهرداررا به  یکمتر اریبس های هزینهسوزاندن، 

 یدر انرژ ییجو صرفهموجب  نیو همچن کند یم لیتحم

(. 8) شود یم یطیمح  ستیز یها ندهیآالو کاهش 

 کی عنوان بهگسترده  طور بهپسماند  افتیامروزه باز

ن یو همچن داریپا یپسماند جامد شهر تیریروش مد

 های هزینهابزار ارزشمند جهت کاهش  کی عنوان به

استفاده  شیافزا نیو همچن و دفن پسماند یآور جمع

در  دیاست و با گرفته قرار توجه موردمجدد از مواد 

و استفاده  افتیباز گاهیجامع پسماند، به جا تیریمد

(. 10،9،3نمود ) یا ژهیوتوجه  تیریمد ستمیمجدد در س

 شود یم دیهزار تن زباله تول 28از  شیبروزانه  رانیدر ا

(. 11،10) باشد یم افتیآن قابل باز %50از  شیکه ب

از  یکی عنوان بهپسماند  ءاجزا یو جداساز کیتفک

. باشد یممطرح  افتیدر هر برنامه باز یارکان اقتصاد

بازیافت و استفاده مجدد از پسماند، به دلیل کاهش 

در مصرف انرژی  ییجو صرفهتهیه مواد اولیه،  یها نهیهز

اقتصادی مطرح یک الگوی  عنوان بهو کاهش دفع 

 افتیدر بحث باز که نیا(. با توجه به 12) گردیده است

 ازین نیدارد، بنابرا تیاهم اریبس یپسماندها ارزش اقتصاد

 مورد زین پسماندها افتیباز یاست که ارزش اقتصاد

 .ردیقرار گ یبررس

 یها کیتکناز  یکیمنفعت  -نهیهز زیآنال

 یصاداثرات اقت یابیاست که جهت ارز یریگ میتصم

 یواحدها یبر مبنا استیس ایپروژه  کی یمثبت و منف

 یشهر پسماندهای افتیبرنامه باز کی. در باشد یم یپول

 هیکل نیو تخم نییبه تع ازنی منفعت -نهیهز زیجهت آنال

آن برنامه بر اساس  صلهحا یها منفعتو  ها نهیهز

که توسط  ی(. در پژوهش14،13) باشد یم یپول یواحدها

Begum زیاستفاده از آنال ی نهیزم در کارانو هم  

 یساز نهیکم یاقتصاد یابارزی در منفعت -نهیهز

نشان داد  جیانجام شد، نتا یدر مالز یساختمان یپسماندها

 دیمحل تول درپسماندها  نیو استفاده مجدد ا افتیکه باز

پسماندها داشته باشد  نیا تیریدر مد ینقش مهم تواند می

(. 9) باشد یم ریپذ هیتوج زین یصاداقت لحاظ از نیو همچن

 منظور بهزادگان و همکاران  میکه توسط کر یدر پژوهش

در سال  یجامد شهر دیمواد زا افتیباز یاقتصاد هیتوج

 های هزینهنشان داد که با توجه به  جیانجام شد، نتا 1380

 های  آلودگیو  ییدفع نها نقل و  حمل یآور  جمع

 یاقتصاد هید صد در صد توجموا نیا افتیباز یزیست محیط

و  یکه توسط منور گرید یا مطالعه(. در 15) دارد

 افتیباز یارزش اقتصاد یهمکاران جهت بررس

تهران انجام  یشهردار ستیمنطقه ب یخانگ یپسماندها

 یپسماندها یکیزیف زیآنال یگرفت، نشان داد پس از بررس

رزش و محاسبه ا افتیباز یبا توجه به منافع اقتصاد یخانگ

نسبت سود به  نییمنافع و کاربرد آن در تع نیخالص ا

 افتیباز ک،ینسبت از عدد  نیبودن ا شتریو ب نهیهز

تهران از  یشهردار ستیمنطقه ب یخانگ یپسماندها

 (.12) است ریپذ هیتوج یاقتصاد دگاهید

پسماند در کشور و  افتیباز تیبه اهم با توجه

دارد  زیست  محیط یکه در کاهش آلودگ یا عمدهنقش 

 افت،یحاصل از باز یبا توجه به منافع اقتصاد نیو همچن

 افتیباز یارزش اقتصاد تیبا توجه به اهم نیهمچن

 نیا ،یردولتیغو مراکز  گذاران هیسرما قیجهت تشو

در شهر  یپسماند شهر یداقتصا یابیارز هدف بامطالعه 

 .شد انجام منفعت -نهیهز لیتحل کردیبا رو زدی

 
 ی:بررس روش

 یمقطع صورت بهو  یلتحلی -مطالعه توصیفی این

مطالعه  نیانجام شد. در ا 1394در سال  زدیدر شهر 
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 پسماندهای تیفیو ک تیکم نییو تع یکیزیف زیجهت آنال

از  یتصادف صورت به یبردار نمونه زد،یدر شهر  یشهر

 حامل پسماند در محل دفن پسماند در  یها ونیکام

 کار تعداد  نی. جهت امختلف سال انجام شد فصل 4

قرار  یبررس موردنمونه در هر فصل(  10نمونه ) 40

 لوگرمیک 100 زین شده  برداشتگرفت. وزن هر نمونه 

پسماند،  دهنده لیتشکتعیین اجزای  منظور به بوده است.

کرده  هیمخصوص تخل یرا در محل شده گرفته یها نمونه

و سپس اجزای مختلف پسماند را با دست جداسازی 

کرده و در ظروف مختلف ریخته و هر یک از این 

جداگانه وزن شده و با تقسیم وزن آن بر وزن  ها ظرف

و  دیمحاسبه گرد نظر موردکل نمونه، درصد وزنی جزء 

 انهیسال نیانگیم صورت به یکیزیف زیآنال جینتا تیدرنها

مطالعه اطالعات مربوط به  نیدر ا نیگزارش شد. همچن

و  کیطرح تفک یحاصل از اجرا یاو درآمده ها نهیهز

پسماند از مبدأ از طریق مصاحبه حضوری با  افتیباز

 مسئولین سازمان بازیافت، اداره خدمات شهری شهرداری

و مطالعه اسناد و  مبدأو پیمانکاران طرح بازیافت از  زدی

و مشاهدات میدانی و  ها سازماناطالعات موجود در این 

 زیآنال قیشد و از طر یآور جمع یا کتابخانهمطالعات 

 و  هیتجزمورد ( Cost-Benefitمنفعت ) -نهیهز یاقتصاد

 ها نهیهز ابتدا منفعت –نهیهز زیگرفت. جهت آنال لیتحل

 ایثابت  های هزینهمرحله  نیبرآورد شد. در ا

 افتیطرح باز یاجرا یجار های هزینهو  یگذار هیسرما

انبار  ایه هزینهشامل  ها نهیهز نیمحاسبه شدند. در کل ا

 ازیموردن آالت نیماش ،یافتیمواد باز رهیو ذخ هیتخل

 ،ازین موردهمراه با راننده و کارگر  یآور جمعجهت 

آموزش به  های هزینهپسماند،  ازیموردن یها سهیک

جهت  یانسان یرویدر مبدأ و ن کیشهروندان جهت تفک

 هیدر محل تخل شده  کیتفک یها یا پسمانده یجداساز

طرح  یمرحله بعد منافع حاصل از اجرا . درباشند یم

حاصل از فروش محصوالت  یشامل درآمدها افتیباز

 محاسبه شاخص  یپسماند محاسبه شد. سپس برا

واحد  یحاصله بر مبنا یدرامدها هکلی منفعت -نهیهز

 برآورد یواحد پول یطرح بر مبنا های هزینه هیو کل یپول

 :شود یممحاسبه  ریز صورت بهشده و 

 1از رابطه  انهیحاسبه سود خالص ماهم یبرا

             NB= TB-TC(1رابطه ) (:9است ) شده  استفاده

 :نجایا در

NBالیر یواحد پول برحسب انهی: سود خالص ماه 

TBبرحسب افتیطرح باز ی: کل سود حاصله از اجرا 

 الیر یواحد پول

TC الیر یواحد پول برحسبطرح  های هزینه: کل 

 

 :ها افتهی

 دیتول زانینشان داد که م هیاول یبررس جینتا

 51/109679متوسط  طور به زدیدر شهر  انهیپسماند سال

 انهیسال دیتول نیانگیم نیتن در سال بوده است. همچن

در نمودار  ریسال اخ 5در  زدیدر شهر  یپسماند شهر

از مدل  1شماره آورده شده است. در نمودار  1شماره 

 یدیتول اندپسم ریدجهت برآورد مقا یخط ونیرگرس

R) نییتع بیضر زانیاست. م شده  استفاده انهیسال
 مدل (2

 قابلبوده که  967/0ساله برابر با  5 یها دادهبر اساس 

 آمده دست بهبر اساس فرمول  نیبوده است. همچن قبول 

را با  ندهیآ یها سالپسماند در  ریمقاد توان ی( م2)رابطه 

 کرد. انیب %96 نانیاطم

 (2رابطه )

MSWPR= 3/2088 Y+103415 

 :نجایدر ا که

Municipal Solid Waste production Rate= MSWPR 

 تن در سال برحسب انهیپسماند سال دیتول زانیم

Y نظر مورد: سال 
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 و برآورد پسماند توليدی ساليانه بر اساس مدل ميانگين توليد پسماند ساليانه شهر یزدتوزیع  :1نمودار شماره 

 طیرگرسيون خ

 

 ءدرصد اجزا انهیسال نیانگیم ،2 شماره نمودار

 زیبر اساس آنال زدیشهر  یدیمختلف پسماند تول

 دادهکه نشان  طور همان .دهد یمرا نشان  یکیزیف

در شهر  یدرصد اجزاء پسماند شهر نیشتری، بشده 

 نی( بوده است. همچن%67) یآلمربوط به مواد  زدی

 یزاء پسماند شهردرصد اج نیشتریب یبعد از مواد آل

مقوا و  کاغذ (،%7) کیپالستمربوط به  بیبه ترت

%(، چرم و 2) شهیش(، %2چوب )(، %2فلزات )(، 5%)

%( 1پت )%( و ظروف 1منسوجات ) %(،1) کیالست

 بوده است.

 

 
 صدرد حسب بر 94مختلف آناليز فيزیکی پسماندهای شهر یزد در سال  ءميانگين اجزا :2نمودار شماره 
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آمار  هیو ته آمده  عمل  به یها یبررستوجه به  با

 زدی یپسماند شهردار تیریو اطالعات از سازمان مد

 دیتول زدیتن پسماند در روز در شهر  311متوسط  طور به

از مبدأ و آموزش  کیطرح تفک یو بعد از اجرا شود یم

پسماند،  کیشهروندان در جهت مشارکت در امر تفک

پسماند خشک  لوگرمیک 6300متوسط روزانه  طور به

که تنها  گردد یم یآور جمعاز درب منازل  افتیقابل باز

. شود یمروزانه را شامل  یدیاز کل پسماند تول 2%

مختلف  یها ماهپسماند از مبدأ در  کیتفک زانیمتوسط م

 طور هماناست.  شده  دادهنشان  3 شماره سال در نمودار

 افتیزل باپسماند خشک قاب زانیم شود یمکه مشاهده 

 ریاز سا شتریتن بوده که ب 265/200 وریدر ماه شهر

آن  زانیم نیکمتر نیسال بوده است. همچن یها ماه

 بوده است. نیتن بوده که مربوط به ماه فرورد 155/119
 

 
 1394در سال  لوگرميک برحسبميانگين ماهيانه ميزان پسماند خشک قابل بازیافت  :3نمودار شماره 

 

 زدی یپسماند شهردار تیریمد سازمان

را  زدیشهر  گانه سهخشک مناطق  یپسماندها یآور جمع

 .مجزا واگذار نموده است مانکارانیبه پ دهیمزا صورت به

پسماند خشک از  یآور جمع زدیدر حال حاضر در شهر 

 صورت به یآور جمع یدرب منازل و با مراجعه خودروها

 لیجام تحل. جهت انردیپذ یمصورت  مرتبه  کی یا هفته

و  ها نهیهز هیبه اطالعات مربوط به کل ازنی منفعت -نهیهز

 مبدأاز  کیطرح تفک یحاصله از اجرا یها منفعت

 ریمتغثابت و  های هزینه هیکل 1شماره جدول . در باشد یم

 آورده شده است. مبدأاز  کیطرح تفک یمربوط به اجرا
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 ماهيانه صورت به مبدأح تفکيک از اجرای طر ريمتغثابت و  های هزینه: 1جدول شماره 

 ماهيانه() کلهزینه  ریال() واحدهزینه  تعداد نوع هزینه

 000/000/18 000/000/18 باب 1 اجاره انبار تخليه مواد بازیافتی ثابت های هزینه

 000/000/5 000/000/5 قبوض ماهيانه برق، آب، تلفن

 000/000/377 000/000/29 دستگاه 13 پسماند به همراه راننده یآور جمعخودرو  نيتأم

 000/880/256 000/38 کيلوگرم 6760 کيسه پسماند نيتأم ريمتغ های هزینه

 000/000/2 000/000/2 - تجهيزات ایستگاه تفکيک )دستکش، ماسک، چکمه و غيره(

 000/000/60 000/000/15 نفر 4 سرکارگر و ناظر

 000/000/20 000/000/10 نفر 2 آموزشگران

 000/000/30 000/000/10 نفر 3 کارگران ایستگاه

 000/880/768 ماهيانه() یها هزینهجمع کل 

 

 یاجرا ریمتغثابت و  های هزینهکل مجموع  در

 زدیدر شهر  یپسماند شهر مبدأاز  کیطرح تفک

 بوده است. الیر ونیلیم 000/880/768 انهیماه صورت به

فروش  و شده یآور جمع یپسماندها کیتفک با

  حاصله مطابق با جدول یدرآمدها ،یافتیمواد باز

 است. آمده دست به 2 شماره

 

 ماهيانه صورت به 1394در سال  شده  کيتفکدرآمد مواد بازیافتی  :2جدول شماره 

 ریال() درآمد )ریال( لويک هرقيمت  کيلوگرم() انهيماهتناژ  نوع مواد بازیافتی ردیف

 000/941/31 6500 4914 پت 1

 000/140/49 6000 8190 الک 2

 600/965/1 300 6552 شيشه 3

 000/912/366 3500 104832 کاغذ -مقوا 4

 000/796/68 42000 1638 آلومينيوم 5

 800/751/42 8700 4914 آهن 6

 000/600/327 200000 1638 مس 7

 000/561/15 1900 8190 نان خشک، گونی و غيره() مواردسایر  8

 400/667/904 ماهيانه() مددرآجمع کل 

 

 هکلی منفعت –نهیمحاسبه شاخص هز یبرا

 های هزینه هیو کل یواحد پول یحاصله بر مبنا یدرآمدها

 ریز صورت بهکه  شده  محاسبه یواحد پول یطرح بر مبنا

 بوده است:
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NB= 400/667/904  – 000/880/768 = 400/787/135+  

 یعدد با توجه به مثبت بودن مقدار نیبنابرا

از مبدأ  کیطرح تفک یگفت که اجرا توان یمحاصله 

 صرفه  به  مقرون یاقتصاد ازلحاظ زدیشهر  یپسماند شهر

 بوده است.

 

 :بحث
و  ها نهیهزاست که  یا مطالعه ،یاقتصاد یابیارز کی

 سهیرا مقا نیگزیمداخله جا ایچند خدمت  ایمنافع دو 

 حیصح یگذار ارزشو  یریگ اندازه ،یی. شناساکند یم

 یضرور اربسی منفعت -نهیهز یابیارز کیو منافع در  ها نهیهز

و  نهیاطالعات هز که نیاز ا افتنی نانیاست، گرچه اطم

 (.16) دشوار و مشکل است اریبس یواقع یها منفعت

 منفعت –نهیهز زیآنال یاقتصاد یابیمطالعه ارز نیا در

 وجود بانشان داد که  زدیشهر  یشهر پسماندهای برای

 یروند کنون زد،یپسماند در شهر  افتیبودن درصد باز نییاپ

 شود یمپسماند از مبدأ که با مشارکت مردم انجام  افتیباز

ز ین افتیقابل باز شده  کیتفک پسماندهای یآور جمعو 

 ازلحاظ، شود یمانجام  یخصوص یها شرکتتوسط 

و  یمنور مطالعه بابوده است که  صرفه به مقرون یاقتصاد

در تهران  یپسماند خانگ یاقتصاد یابیارز یرو همکاران

 یاقتصاد یابیارز یرو Lavee(. مطالعه 12) دارد یهمخوان

 ازپسماند  افتینشان داد که باز یپسماند شهر افتیباز

از  %11 تواند میاست و  ریپذ هیتوج یاقتصاد لحاظ

را  یشهر پسماندهایو دفع  یآور جمعمربوط به  های هزینه

 .(17) کاهش دهد

 انهیپسماند سال دیتول زانیم یتوجه به بررس با

با  روز روزبه نده،یآ یها سالو برآورد آن در  زدیشهر 

 یبرا نیزم یها تیمحدودکاهش و  لیقباز  یمشکالت

 پسماندهایدفن  یباال اریبس های هزینه، پسماندهادفن 

 یشناخت ییبایزو  یطیمح ستیزمشکالت  ،یمخلوط شهر

 سالمت بهمشکالت مربوط  نینمچو ه پسماندهادفن 

 یزندگ پسماندهامحل دفن  یکیکه در نزد یجوامع

پسماند  یساز نهیکمو توجه به  میهست رو روبه، کنند یم

 باشد یمو استفاده مجدد  افتیکه شامل کاهش، باز

 (.9) رسد یمبه نظر  یضرور اریبس یامر

 نیمطالعه همچن نیدر ا شده  انجام یها یبررس

 افتیباز یدیتول پسماندهایاز کل  %2نشان داد که تنها 

 ایدن یکشورهاو  شهرها ریبا سا سهیکه در مقا شود یم

که در  کایآمر متحده  االتیا ای %6/17هند که  یمثل دهل

 دهیسر %5/32بوده و در سال  %4/6حدود  1960سال 

. مطالعات نشان (16،18) باشد یم نییپا اریاست، بس

و  کیجهت تفک یآموزش یها برنامهرچه که ه دهد یم

باشد،  شتریب افتیمد حاصل از بازآو در ترموثر افتیباز

 خواهد  شتریب افتیمشارکت مردم در امر باز زانیم

مشارکت  شیبهبود و افزا یبرا درنتیجه(. 19،20بود )

به  ازین زدیک پسماند در شهر یمردم در امر تفک

و  یآگاه شیفزادر جهت ا کارآمدو  موثر یها برنامه

 پسماندهای کیتفک یچگونگ ی نهیزم درمردم  عملکرد

و استفاده مجدد در کاهش  افتیامر باز تیو اهم یدیتول

. باشد یمو سالمت انسان  زیست محیط های آلودگی

 کیتفک لپرداخت در قبا یقیتشو یابزارهااستفاده از 

 شیو افزا کیپسماند در قبال تفک یها سهیکمثل دادن 

 زین افتیقابل باز پسماندهای یآور جمع یها هستگایا

از  کیمشارکت مردم در امر تفک شیدر افزا تواند می

 (.12باشد ) موثرمبدأ 

 پسماندهایاز  %68 که نیابا توجه به  نیهمچن

هستند،  یکیولوژیب هیتجز  قابلو  یمواد آل زدیشهر  یشهر

مانند کمپوست جهت  ییندهایفرابا استفاده از  نیبنابرا

 دیجهت تول یهواز یب یها هاضماستفاده از  ایکود  دیتول

بخش  توان یم، ندهایفرا نیا یاقتصاد یها ارزشو  وگازیب

کرد و  قیسمت تشو نیرا به ا گذاران هیسرماو  یخصوص

 یارزش اقتصاد چیکه تاکنون ه پسماندهابخش از  نیا
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و  افتیآن نداشته را به چرخه باز ریدرگ یها سازمان یبرا

(. البته حرکت به سمت 16اده مجدد برگرداند )استف

به  ازین زدیدر شهر  یشهر پسماندهای جانبه همه افتیباز

 ی نهیزم در ها یگذار استیسدولت و  شتریب چه توجه هر

 یبه معن یاستراتژ نی. اباشد یمپسماند  داریپا تیریمد

 نیپسماند که کمتر تیریاز مد ییها نهیگز یانتخاب و اجرا

چون  (.21) باشد یم ،را داشته باشد یطیمح  ستیزاثرات 

 زدیو استفاده مجدد از پسماند در شهر  افتیباز ک،یتفک

دفع  یطیمح  ستیزاثرات  تواند می که نیبر اعالوه 

 زین یاقتصاد ازلحاظرا کاهش دهد،  پسماندها

و  ها یاستراتژدر  توان یم نیبوده و بنابرا صرفه به مقرون

 نمود. یشتریتوجه ب به آن یمل یها استیس

 

 :یریگ جهینت
در  یپسماند شهر افتبازی منفعت -نهیهز لیتحل

از کل  %2تنها  که نیا وجود بانشان داد که  زدیشهر 

طرح  نی، اشود یم افتیو باز کیتفک یپسماند شهر

 یاریبس تواند میبوده و  صرفه به مقرون یاقتصاد ازلحاظ

اما ؛ دیان نماپسماند را جبر تیریبخش مد های هزینهاز 

 کیمشارکت مردم در امر تفک شیافزا وبهبود  یبرا

در جهت  کارآمدو  موثر یها برنامهبه  ازیپسماند ن

 پسماندهای کیتفک یچگونگ ی نهیزم درآموزش 

و استفاده مجدد در کاهش  افتیامر باز تیو اهم یدیتول

. باشد یمو سالمت انسان  زیست  محیط های آلودگی

 یشهر پسماندهایاز  %68 که نیابه با توجه  نیهمچن

و  اند بوده یکیولوژیب هیتجز قابلو  یمواد آل زدیشهر 

بخش  توان یم نیدارند، بنابرا زین یارزش اقتصاد

کرد  قیسمت تشو نیرا به ا گذاران هیسرماو  یخصوص

 یارزش اقتصاد چیکه تاکنون ه پسماندهابخش از  نیو ا

 افتیا به چرخه بازآن نداشته ر ریدرگ یها سازمان یبرا

 مجدد برگرداند. استفادهو 

 

 ی:و قدردان تشکر
 4751با کد  یقاتیمقاله حاصل طرح تحق نیا

 زیست محیط های فناوریعلوم و  قاتیمصوب مرکز تحق

 یصدوق دیشه یدانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشک

 شده انجام یها تیحما هیاز کل لهیوس نیبدو  باشد یم

 .میدار رار و تشک ریتقد تینها
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Background and aims: In every urban waste management plan, recycling and reuse is 

considered as an economic pattern. This study aimed to economic evaluation of municipal solid 

waste recycling in Yazd by cost-benefit analysis in 2015. 

Methods: This research is a descriptive–analytic study which in the data about quality and 

quantity of municipal solid waste in Yazd city were collected through the sampling and physical 

analysis and the data about total income and costs from the implementation of waste separation 

and recycling were collected by interview with recovery officials and field observations and were 

analyzed through the economic analysis of the cost-benefit. 

Results: The results indicated that the mean of waste produced annually in Yazd city was 

109679.51 tons per years. The percentage of municipal waste components was organic matter 

(67%), plastics (7%), paper and cardboard (5%), metals (2%), wood (2%), glass (2%), leather 

and rubber (1%), textiles (1%) and PET containers (1%), respectively. Also, Only 2 percent of 

total daily production of waste were separated and recycled at source. The implementation a cost 

of waste separation at source on a monthly basis was 768,880,000 Rails and the benefits of it was 

904,667,400 Rails and as a result, the amount of net benefit derived from the recycling scheme 

was 135,787,400 Rails. 

Conclusion: Considering the economic benefits of waste separation and recycling at source in 

the city of Yazd, can be in addition to compensate the many of the waste management sector 

costs and reduced waste disposal and management costs, Preventing environmental degradation 

and pollution of water, soil and air resources. 
 
Keywords: Recycling, Municipal Waste, Cost-Benefit Analysis. 


