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مقاله پژوهشی

ارزیابی اقتصادی بازیافت پسماند شهری در شهر یزد :تحلیل هزینه -منفعت
5

هادی اسالمی ،1مهدی مختاری ،*2زهرا اسالمی دوست ،3محمدرضا برزگر خانقاه ،4محمد رنجبر عزت آبادی
محیط ،مرکز تحقیقات علوم و فناوریهای محیط زیست ،دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد ،یزد ،ایران؛ 3دانشجو ،گروه بهداشت

محیط ،دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد ،یزد ،ایران؛ 4گروه آلودگیهای محیط زیست ،سازمان مدیریت پسماند یزد ،یزد ،ایران؛ 5گروه
سیاستگذاری سالمت ،مرکز تحقیقات سیاستگذاری سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد ،یزد ،ایران.
تاریخ پذیرش95/7/19 :

تاریخ دریافت95/4/3:

چکیده:
زمينه و هدف :در هر برنامه مدیریت جامع پسماند شهری ،بازیافت و استفاده مجدد ،بهعنوان یک الگوی
اقتصادی محسوب میشود .این مطالعه با هدف ارزیابی اقتصادی پسماند شهری در شهر یزد با رویکرد تحليل
هزینه -منفعت در سال  1394انجام شد.
روش بررسی :این مطالعه بهصورت توصيفی -تحليلی بوده که در آن اطالعات مربوط به کميت و کيفيت
پسماندهای شهری شهر یزد از طریق نمونهبرداری و آناليز فيزیکی و اطالعات مربوط به کليه هزینهها و درآمدهای
حاصل از اجرای طرح تفکيک و بازیافت پسماند از طریق مصاحبه با مسئولين سازمان بازیافت و مشاهدات
ميدانی جمعآوری شد و از طریق آناليز اقتصادی هزینه -منفعت ( )Cost-Benefitمورد تجزیهوتحليل گرفت.
یافته ها :نتایج آناليز فيزیکی نشان داد که ميانگين ساليانه توليد پسماند در شهر یزد  109679/51تن در سال بوده
است .درصد اجزاء پسماند شهری به ترتيب مواد آلی ( ،)%67پالستيک ( ،)%7کاغذ و مقوا ( ،)%5فلزات (،)%2
چوب ( ،)%2شيشه ( ،)%2چرم و الستيک ( ،)%1منسوجات ( )%1و ظروف پت ( )%1بوده است .همچنين تنها %2
از کل پسماند توليدی روزانه در مبدأ تفکيک و بازیافت میشود .هزینههای اجرای طرح تفکيک از مبدأ بهصورت
ماهيانه  768/880/000ریال و منافع حاصل از آن  904/667/400ریال بوده و درنتيجه مقدار سود خالص حاصل
از طرح بازیافت  135/787/400ریال بوده است.
نتيجهگيری :با توجه به منافع اقتصادی تفکيک و بازیافت پسماند از مبدأ در شهر یزد ،میتوان عالوه بر جبران
بسياری از هزینههای بخش مدیریت پسماند و کاهش هزینههای مدیریت و دفن پسماندها ،از تخریب محيط
زیست و آلودگی منابع آب ،خاک و هوا جلوگيری کرد.
واژههای کليدی :بازیافت ،پسماند شهری ،تحليل هزینه -منفعت.

مقدمه:
مدیریت مواد زائد جامد یا پسماندهای شهری

آنها و ورود کنترل نشده پسماندها به محیط زیست شده

بهخصوص در کشورهای در حال توسعه عالوه بر نقش

و میتواند باعث آلودگی و تخریب منابع طبیعی (آب،

موثر آن در حفظ محیط زیست و چرخه اقتصادی،

خاك ،هوا و  )...شده و مشکالت زیادی را برای مردم و

بهعنوان یکی از شاخصهای مهم توسعه ،در سطح کالن

مسئولین به وجود آورد ( .)4،3بازیافت فرآیندی است

مطرح است ( .)2،1افزایش جمعیت ،توسعه شهرنشینی و

که طی آن مواد با ارزش موجود در پسماند جداسازی و

افزایش تکنولوژیها جدید منجر به تولید انواع پسماند

جمعآوری شده و به شکل اولیه یا بهعنوان مواد خام

شده است و درنتیجه موجب کاهش فضا جهت دفن

برای تولید محصوالت جدید به کار گرفته میشوند (.)5

*نویسنده مسئول :یزد -دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد -مرکز تحقیقات علوم و فناوری های محیط زیست -تلفن،035-38209100 :
E-mail: mokhtari@ssu.ac.ir
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1دانشجو ،مرکز تحقیقات علوم و فناوریهای محیط زیست ،دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد ،یزد ،ایران؛ 2گروه مهندسی بهداشت

هادی اسالمی و همکاران

ارزیابی اقتصادی بازیافت پسماند شهری

نقش بسیار مهمی در حفظ محیط زیست و افزایش رفاه

هزینه -منفعت در ارزیابی اقتصادی کمینهسازی

اجتماعی دارد ( .)7،6بازیافت پسماند نسبت به دفن یا

پسماندهای ساختمانی در مالزی انجام شد ،نتایج نشان داد

سوزاندن ،هزینههای بسیار کمتری را به شهرداریها

که بازیافت و استفاده مجدد این پسماندها در محل تولید

تحمیل میکند و همچنین موجب صرفهجویی در انرژی

میتواند نقش مهمی در مدیریت این پسماندها داشته باشد

و کاهش آالیندههای زیست محیطی میشود (.)8

و همچنین از لحاظ اقتصادی نیز توجیهپذیر میباشد (.)9

امروزه بازیافت پسماند بهطور گسترده بهعنوان یک

در پژوهشی که توسط کریم زادگان و همکاران بهمنظور

روش مدیریت پسماند جامد شهری پایدار و همچنین

توجیه اقتصادی بازیافت مواد زاید جامد شهری در سال

بهعنوان یک ابزار ارزشمند جهت کاهش هزینههای

 1380انجام شد ،نتایج نشان داد که با توجه به هزینههای

جمعآوری و دفن پسماند و همچنین افزایش استفاده

جمع آوری حمل و نقل دفع نهایی و آلودگی های

مجدد از مواد مورد توجه قرار گرفته است و باید در

محیطزیستی بازیافت این مواد صد در صد توجیه اقتصادی

مدیریت جامع پسماند ،به جایگاه بازیافت و استفاده

دارد ( .)15در مطالعهای دیگر که توسط منوری و

مجدد در سیستم مدیریت توجه ویژهای نمود (.)10،9،3

همکاران جهت بررسی ارزش اقتصادی بازیافت

در ایران روزانه بیش از  28هزار تن زباله تولید میشود

پسماندهای خانگی منطقه بیست شهرداری تهران انجام

که بیش از  %50آن قابل بازیافت میباشد (.)11،10

گرفت ،نشان داد پس از بررسی آنالیز فیزیکی پسماندهای

تفکیک و جداسازی اجزاء پسماند بهعنوان یکی از

خانگی با توجه به منافع اقتصادی بازیافت و محاسبه ارزش

ارکان اقتصادی در هر برنامه بازیافت مطرح میباشد.

خالص این منافع و کاربرد آن در تعیین نسبت سود به

بازیافت و استفاده مجدد از پسماند ،به دلیل کاهش

هزینه و بیشتر بودن این نسبت از عدد یک ،بازیافت

هزینههای تهیه مواد اولیه ،صرفهجویی در مصرف انرژی

پسماندهای خانگی منطقه بیست شهرداری تهران از

و کاهش دفع بهعنوان یک الگوی اقتصادی مطرح

دیدگاه اقتصادی توجیهپذیر است (.)12

گردیده است ( .)12با توجه به اینکه در بحث بازیافت

با توجه به اهمیت بازیافت پسماند در کشور و

پسماندها ارزش اقتصادی بسیار اهمیت دارد ،بنابراین نیاز

نقش عمدهای که در کاهش آلودگی محیط زیست دارد

است که ارزش اقتصادی بازیافت پسماندها نیز مورد

و همچنین با توجه به منافع اقتصادی حاصل از بازیافت،

بررسی قرار گیرد.

همچنین با توجه به اهمیت ارزش اقتصادی بازیافت

آنالیز هزینه -منفعت یکی از تکنیکهای

جهت تشویق سرمایهگذاران و مراکز غیردولتی ،این

تصمیمگیری است که جهت ارزیابی اثرات اقتصادی

مطالعه با هدف ارزیابی اقتصادی پسماند شهری در شهر

مثبت و منفی یک پروژه یا سیاست بر مبنای واحدهای

یزد با رویکرد تحلیل هزینه -منفعت انجام شد.

پولی میباشد .در یک برنامه بازیافت پسماندهای شهری

روش بررسی:

جهت آنالیز هزینه -منفعت نیاز به تعیین و تخمین کلیه
هزینهها و منفعتهای حاصله آن برنامه بر اساس

این مطالعه توصیفی -تحلیلی و بهصورت مقطعی

واحدهای پولی میباشد ( .)14،13در پژوهشی که توسط

در شهر یزد در سال  1394انجام شد .در این مطالعه
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بازیافت پسماند شهری بهعنوان یک ابزار توسعه پایدار

 Begumو همکاران در زمینه ی استفاده از آنالیز

مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد /دوره  ،19شماره  /3مرداد و شهریور 1396

شهری در شهر یزد ،نمونهبرداری بهصورت تصادفی از

پسماند محاسبه شد .سپس برای محاسبه شاخص

کامیونهای حامل پسماند در محل دفن پسماند در

هزینه -منفعت کلیه درامدهای حاصله بر مبنای واحد

 4فصل مختلف سال انجام شد .جهت این کار تعداد

پولی و کلیه هزینههای طرح بر مبنای واحد پولی برآورد

 40نمونه ( 10نمونه در هر فصل) مورد بررسی قرار

شده و بهصورت زیر محاسبه میشود:
برای محاسبه سود خالص ماهیانه از رابطه 1

گرفت .وزن هر نمونه برداشت شده نیز  100کیلوگرم
بوده است .بهمنظور تعیین اجزای تشکیلدهنده پسماند،

استفاده شده است ( :)9رابطه ()1

نمونههای گرفتهشده را در محلی مخصوص تخلیه کرده

در اینجا:

و سپس اجزای مختلف پسماند را با دست جداسازی

 :NBسود خالص ماهیانه برحسب واحد پولی ریال

کرده و در ظروف مختلف ریخته و هر یک از این

 :TBکل سود حاصله از اجرای طرح بازیافت برحسب

ظرفها جداگانه وزن شده و با تقسیم وزن آن بر وزن

واحد پولی ریال

کل نمونه ،درصد وزنی جزء مورد نظر محاسبه گردید و

 :TCکل هزینههای طرح برحسب واحد پولی ریال

NB= TB-TC

درنهایت نتایج آنالیز فیزیکی بهصورت میانگین سالیانه

یافتهها:

گزارش شد .همچنین در این مطالعه اطالعات مربوط به
هزینهها و درآمدهای حاصل از اجرای طرح تفکیک و

نتایج بررسی اولیه نشان داد که میزان تولید

بازیافت پسماند از مبدأ از طریق مصاحبه حضوری با

پسماند سالیانه در شهر یزد بهطور متوسط 109679/51

مسئولین سازمان بازیافت ،اداره خدمات شهری شهرداری

تن در سال بوده است .همچنین میانگین تولید سالیانه

یزد و پیمانکاران طرح بازیافت از مبدأ و مطالعه اسناد و

پسماند شهری در شهر یزد در  5سال اخیر در نمودار

اطالعات موجود در این سازمانها و مشاهدات میدانی و

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

مطالعات کتابخانهای جمعآوری شد و از طریق آنالیز

رگرسیون خطی جهت برآورد مقادیر پسماند تولیدی

اقتصادی هزینه -منفعت ( )Cost-Benefitمورد تجزیه و

سالیانه استفاده شده است .میزان ضریب تعیین ( )R2مدل

تحلیل گرفت .جهت آنالیز هزینه– منفعت ابتدا هزینهها

بر اساس دادههای  5ساله برابر با  0/967بوده که قابل

برآورد شد .در این مرحله هزینههای ثابت یا

قبول بوده است .همچنین بر اساس فرمول بهدستآمده

سرمایهگذاری و هزینههای جاری اجرای طرح بازیافت

(رابطه  )2میتوان مقادیر پسماند در سالهای آینده را با

محاسبه شدند .در کل این هزینهها شامل هزینههای انبار

اطمینان  %96بیان کرد.

تخلیه و ذخیره مواد بازیافتی ،ماشینآالت موردنیاز

رابطه ()2
MSWPR= 2088/3Y+103415

جهت جمعآوری همراه با راننده و کارگر مورد نیاز،
کیسههای موردنیاز پسماند ،هزینههای آموزش به

که در اینجا:

شهروندان جهت تفکیک در مبدأ و نیروی انسانی جهت

Municipal Solid Waste production Rate= MSWPR

جداسازی پسماندهایهای تفکیک شده در محل تخلیه

میزان تولید پسماند سالیانه برحسب تن در سال

میباشند .در مرحله بعد منافع حاصل از اجرای طرح

 :Yسال مورد نظر
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جهت آنالیز فیزیکی و تعیین کمیت و کیفیت پسماندهای

بازیافت شامل درآمدهای حاصل از فروش محصوالت

هادی اسالمی و همکاران

ارزیابی اقتصادی بازیافت پسماند شهری

رگرسيون خطی
نمودار شماره  ،2میانگین سالیانه درصد اجزاء

بعد از مواد آلی بیشترین درصد اجزاء پسماند شهری

مختلف پسماند تولیدی شهر یزد بر اساس آنالیز

به ترتیب مربوط به پالستیک ( ،)%7کاغذ و مقوا

فیزیکی را نشان می دهد .همان طور که نشان داده

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

شده ،بیشترین درصد اجزاء پسماند شهری در شهر

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

یزد مربوط به مواد آلی ( ) %67بوده است .همچنین

بوده است.

نمودار شماره  :2ميانگين اجزاء مختلف آناليز فيزیکی پسماندهای شهر یزد در سال  94بر حسب درصد
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نمودار شماره  :1توزیع ميانگين توليد پسماند ساليانه شهر یزد و برآورد پسماند توليدی ساليانه بر اساس مدل

مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد /دوره  ،19شماره  /3مرداد و شهریور 1396

و اطالعات از سازمان مدیریت پسماند شهرداری یزد

متوسط میزان تفکیک پسماند از مبدأ در ماههای مختلف

بهطور متوسط  311تن پسماند در روز در شهر یزد تولید

سال در نمودار شماره  3نشان داده شده است .همانطور

میشود و بعد از اجرای طرح تفکیک از مبدأ و آموزش

که مشاهده میشود میزان پسماند خشک قابل بازیافت

شهروندان در جهت مشارکت در امر تفکیک پسماند،

در ماه شهریور  200/265تن بوده که بیشتر از سایر

بهطور متوسط روزانه  6300کیلوگرم پسماند خشک

ماههای سال بوده است .همچنین کمترین میزان آن

قابل بازیافت از درب منازل جمعآوری میگردد که تنها

 119/155تن بوده که مربوط به ماه فروردین بوده است.

نمودار شماره  :3ميانگين ماهيانه ميزان پسماند خشک قابل بازیافت برحسب کيلوگرم در سال 1394

سازمان مدیریت پسماند شهرداری یزد

هفتهای یک مرتبه صورت میپذیرد .جهت انجام تحلیل

جمعآوری پسماندهای خشک مناطق سهگانه شهر یزد را

هزینه -منفعت نیاز به اطالعات مربوط به کلیه هزینهها و

بهصورت مزایده به پیمانکاران مجزا واگذار نموده است.

منفعتهای حاصله از اجرای طرح تفکیک از مبدأ

در حال حاضر در شهر یزد جمعآوری پسماند خشک از

میباشد .در جدول شماره  1کلیه هزینههای ثابت و متغیر

درب منازل و با مراجعه خودروهای جمعآوری بهصورت

مربوط به اجرای طرح تفکیک از مبدأ آورده شده است.
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با توجه به بررسیهای به عمل آمده و تهیه آمار

 %2از کل پسماند تولیدی روزانه را شامل میشود.

هادی اسالمی و همکاران

ارزیابی اقتصادی بازیافت پسماند شهری

جدول شماره  :1هزینههای ثابت و متغير اجرای طرح تفکيک از مبدأ بهصورت ماهيانه

 1باب

18/000/000

18/000/000

قبوض ماهيانه

5/000/000

5/000/000

 13دستگاه

29/000/000

377/000/000

 6760کيلوگرم

38/000

256/880/000

-

2/000/000

2/000/000

سرکارگر و ناظر

 4نفر

15/000/000

60/000/000

آموزشگران

 2نفر

10/000/000

20/000/000

کارگران ایستگاه

 3نفر

10/000/000

30/000/000

اجاره انبار تخليه مواد بازیافتی
برق ،آب ،تلفن
تأمين خودرو جمعآوری پسماند به همراه راننده
تأمين کيسه پسماند

هزینههای متغير

تجهيزات ایستگاه تفکيک (دستکش ،ماسک ،چکمه و غيره)

768/880/000

جمع کل هزینههای (ماهيانه)

در کل مجموع هزینههای ثابت و متغیر اجرای

با تفکیک پسماندهای جمعآوریشده و فروش

طرح تفکیک از مبدأ پسماند شهری در شهر یزد

مواد بازیافتی ،درآمدهای حاصله مطابق با جدول

بهصورت ماهیانه  768/880/000میلیون ریال بوده است.

شماره  2بهدستآمده است.

جدول شماره  :2درآمد مواد بازیافتی تفکيک شده در سال  1394بهصورت ماهيانه
تناژ ماهيانه (کيلوگرم)

قيمت هر کيلو (ریال)

درآمد (ریال)

نوع مواد بازیافتی

ردیف

1

پت

4914

6500

31/941/000

2

الک

8190

6000

49/140/000

3

شيشه

6552

300

1/965/600

4

مقوا -کاغذ

104832

3500

366/912/000

5

آلومينيوم

1638

42000

68/796/000

6

آهن

4914

8700

42/751/800

7

مس

1638

200000

327/600/000

8

سایر موارد (نان خشک ،گونی و غيره)

8190

1900

15/561/000
904/667/400

جمع کل درآمد (ماهيانه)

برای محاسبه شاخص هزینه– منفعت کلیه

طرح بر مبنای واحد پولی محاسبه شده که بهصورت زیر
بوده است:

درآمدهای حاصله بر مبنای واحد پولی و کلیه هزینههای
37

Downloaded from journal.skums.ac.ir at 20:37 +0430 on Sunday August 19th 2018

نوع هزینه
هزینههای ثابت

تعداد

هزینه واحد (ریال)

هزینه کل (ماهيانه)

مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد /دوره  ،19شماره  /3مرداد و شهریور 1396

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

حاصله میتوان گفت که اجرای طرح تفکیک از مبدأ

میکنند ،روبهرو هستیم و توجه به کمینهسازی پسماند

پسماند شهری شهر یزد ازلحاظ اقتصادی مقرون به صرفه

که شامل کاهش ،بازیافت و استفاده مجدد میباشد

بوده است.

امری بسیار ضروری به نظر میرسد (.)9
بررسیهای انجام شده در این مطالعه همچنین

بحث:

نشان داد که تنها  %2از کل پسماندهای تولیدی بازیافت
یک ارزیابی اقتصادی ،مطالعهای است که هزینهها و

میشود که در مقایسه با سایر شهرها و کشورهای دنیا

منافع دو یا چند خدمت یا مداخله جایگزین را مقایسه

مثل دهلی هند که  %17/6یا ایاالت متحده آمریکا که در

میکند .شناسایی ،اندازهگیری و ارزشگذاری صحیح

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

هزینهها و منافع در یک ارزیابی هزینه -منفعت بسیار ضروری

است ،بسیار پایین میباشد ( .)18،16مطالعات نشان

است ،گرچه اطمینان یافتن از این که اطالعات هزینه و

میدهد که هرچه برنامههای آموزشی جهت تفکیک و

منفعتهای واقعی بسیار دشوار و مشکل است (.)16

بازیافت موثرتر و درآمد حاصل از بازیافت بیشتر باشد،

در این مطالعه ارزیابی اقتصادی آنالیز هزینه– منفعت

میزان مشارکت مردم در امر بازیافت بیشتر خواهد

برای پسماندهای شهری شهر یزد نشان داد که با وجود

بود ( .)20،19درنتیجه برای بهبود و افزایش مشارکت

پایین بودن درصد بازیافت پسماند در شهر یزد ،روند کنونی

مردم در امر تفکیک پسماند در شهر یزد نیاز به

بازیافت پسماند از مبدأ که با مشارکت مردم انجام میشود

برنامههای موثر و کارآمد در جهت افزایش آگاهی و

و جمعآوری پسماندهای تفکیک شده قابل بازیافت نیز

عملکرد مردم در زمینه ی چگونگی تفکیک پسماندهای

توسط شرکتهای خصوصی انجام میشود ،ازلحاظ

تولیدی و اهمیت امر بازیافت و استفاده مجدد در کاهش

اقتصادی مقرونبهصرفه بوده است که با مطالعه منوری و

آلودگیهای محیطزیست و سالمت انسان میباشد.

همکاران روی ارزیابی اقتصادی پسماند خانگی در تهران

استفاده از ابزارهای تشویقی پرداخت در قبال تفکیک

همخوانی دارد ( .)12مطالعه  Laveeروی ارزیابی اقتصادی

مثل دادن کیسههای پسماند در قبال تفکیک و افزایش

بازیافت پسماند شهری نشان داد که بازیافت پسماند از

ایستگاههای جمعآوری پسماندهای قابل بازیافت نیز

لحاظ اقتصادی توجیهپذیر است و میتواند  %11از

میتواند در افزایش مشارکت مردم در امر تفکیک از

هزینههای مربوط به جمعآوری و دفع پسماندهای شهری را

مبدأ موثر باشد (.)12

کاهش دهد (.)17

همچنین با توجه به اینکه  %68از پسماندهای

با توجه به بررسی میزان تولید پسماند سالیانه

شهری شهر یزد مواد آلی و قابل تجزیه بیولوژیکی هستند،

شهر یزد و برآورد آن در سالهای آینده ،روزبهروز با

بنابراین با استفاده از فرایندهایی مانند کمپوست جهت

مشکالتی از قبیل کاهش و محدودیتهای زمین برای

تولید کود یا استفاده از هاضمهای بیهوازی جهت تولید

دفن پسماندها ،هزینههای بسیار باالی دفن پسماندهای

بیوگاز و ارزشهای اقتصادی این فرایندها ،میتوان بخش

مخلوط شهری ،مشکالت زیستمحیطی و زیباییشناختی

خصوصی و سرمایهگذاران را به این سمت تشویق کرد و

دفن پسماندها و همچنین مشکالت مربوط بهسالمت

این بخش از پسماندها که تاکنون هیچ ارزش اقتصادی
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بنابراین با توجه به مثبت بودن مقدار عددی

جوامعی که در نزدیکی محل دفن پسماندها زندگی

هادی اسالمی و همکاران

ارزیابی اقتصادی بازیافت پسماند شهری

استفاده مجدد برگرداند ( .)16البته حرکت به سمت

پسماند نیاز به برنامههای موثر و کارآمد در جهت

بازیافت همهجانبه پسماندهای شهری در شهر یزد نیاز به

آموزش در زمینه ی چگونگی تفکیک پسماندهای

توجه هر چه بیشتر دولت و سیاستگذاریها در زمینه ی

تولیدی و اهمیت امر بازیافت و استفاده مجدد در کاهش

مدیریت پایدار پسماند میباشد .این استراتژی به معنی

آلودگیهای محیط زیست و سالمت انسان میباشد.

انتخاب و اجرای گزینههایی از مدیریت پسماند که کمترین

همچنین با توجه به اینکه  %68از پسماندهای شهری

اثرات زیست محیطی را داشته باشد ،میباشد ( .)21چون

شهر یزد مواد آلی و قابلتجزیه بیولوژیکی بودهاند و

تفکیک ،بازیافت و استفاده مجدد از پسماند در شهر یزد

ارزش اقتصادی نیز دارند ،بنابراین میتوان بخش

عالوه بر اینکه میتواند اثرات زیست محیطی دفع

خصوصی و سرمایهگذاران را به این سمت تشویق کرد

پسماندها را کاهش دهد ،ازلحاظ اقتصادی نیز

و این بخش از پسماندها که تاکنون هیچ ارزش اقتصادی

مقرونبهصرفه بوده و بنابراین میتوان در استراتژیها و

برای سازمانهای درگیر آن نداشته را به چرخه بازیافت

سیاستهای ملی به آن توجه بیشتری نمود.

و استفاده مجدد برگرداند.

نتیجهگیری:

تشکر و قدردانی:

تحلیل هزینه -منفعت بازیافت پسماند شهری در

این مقاله حاصل طرح تحقیقاتی با کد 4751

شهر یزد نشان داد که با وجود اینکه تنها  %2از کل

مصوب مرکز تحقیقات علوم و فناوریهای محیطزیست

پسماند شهری تفکیک و بازیافت میشود ،این طرح

دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی

ازلحاظ اقتصادی مقرونبهصرفه بوده و میتواند بسیاری

میباشد و بدینوسیله از کلیه حمایتهای انجامشده

از هزینههای بخش مدیریت پسماند را جبران نماید؛ اما

نهایت تقدیر و تشکر را داریم.
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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.
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