
پسماندهای بررسی جنبه های اقتصادی طرح تفکیک از مبداء 
  شهری 

  کاظمی خیبری... خلیل ا
  

 معاون خدمات شهری شهرداری مشهد
  

  چکیده
تفکیک از مبداء پسماند یکی از روشهای پردازش پسماند می باشد که به منظور افزایش راندمان سیستم های بازیافت مواد به اجرا در 

آغاز گردید این طرح تاکنون دارای فرایند توسعه بوده و برای موفقیت طرح از  1377داء پسماند در مشهد از سال تفکیک از مب. می آید
ایجاد ، جمع آوری کاغذهای باطله اداراتچندین روش استفاده می گردد که شامل فاز جمع آوری سیار، ایستگاه ها، طرح پاکیاران مدارس، 

برای بررسی اقتصادی  .زباله گردها به صورت تلفیقی می باشد و ساماندهی بن خرید کتاب و لوازم التحریرایستگاههای مبادله کاغذ باطله با 
طرح تفکیک از مبداء شهر مشهد یک بازه چهار ساله در نظر گرفته شد که در آن هزینه های اجرا و راهبری طرح با میزان پسماند جمع 

نتایج بدست آمد بیانگر سودده بودن . ه استقیمت و باالترین قیمت مقایسه گردید آوری شده و قیمت فروش آن در دو گزینه کمترین
  .طرح در سالهای آتی می باشد که دلیل آن تنوع روشها و آموزش شهروندی و وسعت محدوه تحت پوشش طرح می باشد

   

  کلیدی واژه های
  نرخ تولید، اقتصادتفکیک ازمبداء، بازیافت، روشهای پردازش،  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  مقدمه -1
ه اقتصادی به عنوان یکی از شاخصهای مهم توسعه در سـطح  خرچمدیریت پسماند در کشورهای در حال توسعه عالوه بر نقش موثر آن در 

به عنوان یک راهکار اجرایـی کـم هزینـه و موفـق در مـدیریت پسـماند کشـورهای مختلـف         امروزه تفکیک از مبداء . کالن مطرح می باشد
در این روش با جداسازی پسماندهای خاص مدنظر از سایر زباله ها ضمن کـاهش حجـم زبالـه مـواد بـا ارزش بازیافـت       . ه استپذیرفته شد

  . جداسازی می شودجهت استفاده مجدد به عنوان مواد اولیه در سایر صنایع 
اما موضوعی که در طـرح هـای    ؛فاده قرار گرفتدر ایران این تکنیک در ابتدا با رویکرد کاهش حجم پسماند و ایجاد ارزش افزوده مورد است

ایـن امـر موجـب گردیـد در     . آن بود ظرفیت سنجی صنایع بازیافت و امکان سنجی اقتصادی ،تفکیک از مبداء کمتر مورد توجه قرار گرفت
یع بازیافـت فـراهم   اکثر شهرهای کشور پسماند قابل بازیافت یا خشک فقط جمع آوری و ذخیره گردد و ظرفیت الزم برای جـذب در صـنا  

بنابراین الزم است تا در طرحهای تفکیک از مبداء، قبل از شروع فعالیت اجرا نسبت به شناخت ظرفیت صنایع، زیر ساختها و امکـان  . نگردد
   .سنجی اقتصادی اقدام گردد

ایـن شـهر بـا    . ردار اسـت شهر مشهد به عنوان یکی از کالن شهرهای کشور و دومین کالن شهر مـذهبی جهـان از موقعیـت خاصـی برخـو     
کیلـومتر مربـع    200با وسعتی بالغ بر این شهر  .میلیون زائر و گردشگر نیز می باشد 15میلیون نفر ساالنه پذیرای  5/2جمعیتی در حدود 

ـ      .تن پسماند عادی تولید می کنـد  1800تا  1600منطقه شهری می باشد که روزانه بطور متوسط  13دارای  ه در شـهر مشـهد بـا توجـه ب
  : شرایط و نیازها، پسماندهای تولید شده در شهر به صورت زیر طبقه بندی و مدیریت می شود

لجـن، سـرجارو و   (پسـماند معـابر    -5خاک ونخالـه ،   -4پسماند تجاری و اصناف  ،  -3پسماند اداری و آموزشی،   -2پسماند خانگی،   -1
 ]1[ پسماند بیمارستانی -7پسماند صنعتی،  -6،  )سرشاخه

تولیـد سـرانه پسـماند در     2008تـا   2000در خـالل سـالهای   . میزان تولید پسماند رابطه مستقیمی با سطح توسـعه یـافتگی جامعـه دارد   
گـرم در روز بـوده    600تـا   500کیلوگرم در روز بوده در حالی که این رقم در کشورهای در حال توسـعه بـین    3/2کشورهای توسعه یافته 

نه تولید پسماند در کشور ما رو به افزایش است که می تواند به روند تغییرات سرانه تولید پسماند مشهد اشاره در حال حاضر سرا [5].است
گرم در روز رسـید و   643این میزان به  1387گرم در روز برای هر شهروند بود که در سال  627در حدود  1380نمود؛ این میزان در سال 
این تغییـرات فقـط در کمیـت پسـماند     . درصد باشد 88/3شد سرانه تولید پسماند در مشهد ساالنه میزان ر 1390برآورد می گردد تا سال 

 76در حـدود   1381بوجود نیامده است و در کیفیت پسماند نیز مشهود است که به عنوان مثال میزان مواد آلی در پسماند مشهد در سال 
  .فته استدرصد کاهش یا 70به  1388درصد بوده که این میزان در سال 

  
  تاریخچه تفکیک از مبداء در شهر مشهد -1-1

     سـال گذشـته بـه شـرح زیـر       12توسـعه آن در خـالل   و روند رشد طرح آغاز گردید و  1377طرح تفکیک از مبداء در شهر مشهد از سال 
  :می باشد
 1377جمع آوری زباله خشک شهروندان از درب منازل شروع سال  •
   1377رات از طریق نصب ظروف مخصوص شروع سالجمع آوری کاغذهای باطله ادا •
   1383ایجاد ایستگاههای مبادله کاغذ باطله با بن خرید کتاب و لوازم التحریر شروع سال  •
   1382ایجاد ایستگاههای مبادله زباله خشک با کاال در مدارس شروع سال  •
  1386شهر شروع سال در سطح ) waste Bank(ایجاد ایستگاههای ثابت مبادله زباله خشک با کاال  •
 1388ساماندهی و کنترل دوره گردها و بازیافت کنندگان سنتی  •

  
  
  
  
  



  مزایای اجرای طرح تفکیک از مبداء -1-2
این سازمان در راستای بهبود توسعه ساختار سازمان و تشکیالتی سیستم و امور پرسنلی در این بخش اقدام به تشکیل ستاد اجرائی 

خانوار شناسایی و بصورت پایلوت در تفکیک از مبدا را آغاز  1300رسی و مطالعات اولیه محدوده ای را با تفکیک از مبدا نمود و پس از بر
سپس با مطالعه نتایج به دست آمده، شروع . نمود و در کنار این فعالیت، اقدامات موثر دیگری که در ذیل توضیح داده خواهد شد انجام داد

دامه آن به هفته ای یکبار اقدام نمود که در حال حاضر اکثر محدوده شهری و ادر هر محله و با روز یکبار  14ح بصورت هر ربه گسترش ط
فکیک از مبداء در شهر مشهد با توجه به اهداف زیر آغاز اجرای طرح ت .ت پوشش طرح قرار گرفته استحت» خانوار 460.000«قریب به 

  :گردید
  د جامد و ترویج روحیه صرفه جوییئولید و دفع مواد زاارتقاء سطح فرهنگ و آموزش عمومی در ارتباط با ت -1
 بهبود شرایط بهداشتی، کاهش آلودگی خاک و محیط -2
 .صرفه جویی در مصرف منابع طبیعی با بازگشت مواد قابل استفاده به چرخه تولید -3
 بهبود کیفیت مواد اولیه صنایع کمپوست -4
 آوری و حمل نقل پسماندبهینه سازی شیوه های جمع  -5
 دن مواد بازیافتی از سیستم دفع پسماندخارج کر -6
 کمک به اقتصاد کالن کشور به علت بازگشت مواد قابل بازیافت به چرخه تولید -7
  تشویق مشارکت بخش خصوصی -8

 مواد و روشها -2
  بازیافت مواد -2-1

تگاه های انتقال صورت گیرد که بازیافت مواد یکی از ارکان زنجیره مدیریت پسماند می باشد که می تواند در قسمتهای مبداء، مقصد و ایس
مهمترین اهداف در پردازش مواد زاید جامد، بازیافت و جداسـازی  مناسبترین شکل بازیافت تفکیک از مبداء می باشد که امروزه به یکی از 

و جداسـازی اجـزای   هـای مختلفـی در جهـان بـرای تفکیـک       امروزه تکنیک. باشد با ارزش از داخل زباله و تبدیل آن به مواد اولیه می مواد
توان به دو روش عمده تفکیک از مبدأ تولید و تفکیـک در مقصـد    ها می ترکیبی مواد زاید جامد توسعه یافته اند که از مهمترین این تکنیک

  : به آن پرداخته خواهد شد، اشاره کرد  در ادامهکه 
  ـ تفکیک از مبدأ تولید 

در ایـن  . شـود  های جداسازی و تفکیک مواد زاید، محسوب مـی  کم هزینه ترین روش روش جداسازی و تفکیک در مبدأ یکی از مهمترین و
های مسکونی، نصب  روش، زایدات قابل بازیافت پس از جداسازی در منزل جهت ذخیره سازی به ظروف ویژه ای که بدین منظور در محیط

یکـی از محسّـنات ایـن روش    . گردنـد  ل تبدیل، حمل میهای ویژه و منظم از محل تولید به مح گردیده اند، منتقل و سپس توسط سرویس
عدم اختالط و آلودگی مواد زاید قابل بازیافت با هم و در نتیجه عدم نیاز به ضدعفونی و شستشوی مضاعف و همچنین صرف هزینـه هـای   

  .مازاد است
  ـ تفکیک در مقصد 

در این روش زایدات قابل . آید جداسازی مواد زاید به حساب می های بازیافت و روش جداسازی و یا تفکیک در مقصد نیز یکی دیگر از روش
هـای مکـانیزه هماننـد     بازیافت پس از ورود به مراکز انتقال و یا دفع به توسط روش سنتی و با صرف نیروی انسانی و یا توسط انواع سیستم

ر کلی هر کارخانه بازیافت و تبدیل مواد زایـد جامـد از سـه    بطو. گردند از داخل مواد تفکیک و جداسازی می. . . سرند، آهن ربا، تونل باد و 
  : قسمت اساسی زیر تشکیل شده است

  قسمت دریافت مواد ـ 1
  قسمت جداسازی  ـ 2
  قسمت آماده سازی محصول و تولید ـ 3

. فیت ایـن مـواد تفـاوت وجـود دارد    در عمل بین کمیت و کی. توان بازیابی کرد ریزند می از نظر کلی تمام موادی را که مصرف کنندگان به دور می
هـا بسـیار متفـاوت بـوده و      باشند که عناصر تشکیل دهنـده آن  موادی که برای بازیابی و برگشت به صورت مواد اصلی نامناسب هستند موادی می



های دیگر  ید بازیابی شده و یا به روشاز اینرو مدیریت مواد زاید جامد با دارا بودن اهداف مشخص در مورد مقداری از زباله که با. باشند نامرغوب می
با توجه به میزان مواد تشـکیل دهنـده زبالـه،    . دفع تحویل گردد، قادر به ارائه سیستم مشخصی از بکارگیری و استفاده مجدد این مواد خواهد بود

  [5]. تفاوت داردها و وضعیت اقتصادی و نیاز به منابع  ها نیز در هر کشوری بر حسب سیاست گذاری میزان بازیافت آن
درصد مـواد قابـل کمپوسـت     70درصد مواد بازیافتی از قبیل کاغذ، کارتن، پالستیک، شیشه و فلزات و نیز حدود  20در کشور ما با وجود 

 ذکر است که در حال حاضـر بازیافـت از  شایان  ]3[.اتخاذ سیستم بازیافت از مبدأ یک تحول اساسی در مدیریت مواد زاید جامد خواهد بود
  .باشد زباله های بیمارستانی و مراکز بهداشتی ممنوع می

  

  آمار تولید پسماند قابل بازیافت در مشهد -2-2
تفکیک از مبداء جمع آوری می درصد در طرح  5از کل پسماند خانگی تولیدی در شهر مشهد  1388آمارهای موجود در سال براساس 

روند رشد طرح  1درصد برسد در جدول 10به  1390گردد که براساس طرح جامع مدیریت پسماند شهر مشهد بناست این میزان در سال 
 ]4و1[.سال اجرای طرح به نمایش آمده است 12در خالل 

  )1388-1377(تفکیک از مبداء مشهد  تعداد خانوار تحت پوشش و میزان پسماند خشک جمع آوری شده در طرح - 1جدول
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 هزار 550هزار خانوار مشهدی تحت پوشش طرح مذکور قرار گیرند که تعداد  700تعداد  1390براساس برآوردهای صورت گرفته تا سال 
 1389بر این اساس برآورد می شود که در سال  .در این طرح مشارکت نمایند 1390هزار خانوار در سال  150و  1389خانوار در سال 

 ]1[. کیلوگرم پسماند خشک در طرح تفکیک جمع آوری شود 52.641.030میزان  1390کیلوگرم و در سال  40.493.100مقدار 

  محاسبه درآمد حاصله برآورد هزینه های اجرای طرح و -2-3

. در نظر گرفته شد 1390تا  1387به منظور برآورد هزینه های اجرای طرح تفکیک و میزان درآمد آن یک دوره چهار ساله یعنی از سال 
 از برآوردها و 90و  89در این بازه زمانی دو سال اول آمار و اطالعات الزم در دسترس می باشد و برای دو سال دوم یعنی سالهای 

طرح تفکیک از مبداء شهر مشهد از پنج روش جهت ذخیره سازی و جمع آوری . امکانسنجی های صورت گرفته بهره گرفته شده است
استفاده می گردد که شامل طرح جمع آوری پسماندها از درب منازل، طرح ایستگاه های ثابت جمع آوری پسماند پسماند قابل بازیافت 

کاغذ و مقوا با بن کتاب و لوازم التحریر، طرح جمع آوری کاغذ باطله ادارات و طرح پاکیاران مدارس  ، طرح مبادله)Waste Bank(خشک 
   .بیان گردیده است 2می باشد که هزینه های اجرا و راهبری این طرحها در جدول 



خشک تعریف گردید که به شرح  به منظور محاسبه درآمد حاصله از طرح در بازه زمانی تعیین شده نیز دو گزینه جهت قیمت پسماندهای
  .زیر می باشد

  ریال 1400گزینه اول قیمت هر کیلو پسماند خشک  -

 ریال 3500گزینه دوم قیمت هر کیلو پسماند خشک  -

در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم پسماند خشک . دلیل انتخاب دو گزینه متغییر بودن قیمت زائدات خشک و نوسانات بازار می باشد
اما خرید پسماند به صورت تفکیک شده دارای قیمتهای متفاوتی می باشد و بسته به نوع زائدات . ریال می باشد 1400مخلوط در حدود 

متغییر می باشد لذا جهت تعیین قیمت برای محاسبه درآمد طرح دوگزینه در نظر گرفته شده است که در گزینه اول قیمت پسماندها به 
. ینه دوم قیمت، میانگین برای پسماندها براساس قیمت هر جزء زائدات در نظر گرفته شده استصورت مخلوط در نظر گرفته شده و در گز

  .بیانگر برآورد مذکور می باشد 3جدول 

 1390 - 1387برآورد هزینه های اجرا و راهبری طرح تفکیک از مبداء شهر مشهد   - 2جدول 

  )مبالغ به هزار ریال می باشد(
 سال

  نوع طرح تفکیک
  جمع کل  90سال   89سال   88 سال  87سال 

  ثابت ایستگاههای
 (waste bank) 

2.129.340  1.333.152  4/1.599.782  88/1.919.738  6.982.013.280  

جمع آوری پسماند 
  800/113.175.180  8/47.626.444  35.168.256  18.418.880  11.961.600  خشک از درب منازل

طرح مبادله کاغذ با 
بن کتاب و لوازم 

  التحریر
225.000  459.000  570.240  707.616  1.961.856.000  

طرح جمع آوری 
  4/874.598  4/423.014  255.744  138.240  57.600  کاغذ باطله ادارات

  210/34.027.568  37/14.866.426  28/9.557.369  96/6.436.812  6/3.166.959  طرح پاکیاران مدارس

  690/157.021.216  450/65.543.240  7/47.151.391  9/26.786.084  6/17.540.499  جمع کل
  ماخذ طرح جامع مدیریت پسماند شهر مشهد* 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



   1390تا  1387درآمد حاصل از فروش مواد جمع آوری شده در طرح تفکیک در سالهای  - 3جدول
  )مبالغ به هزار ریال می باشد(

  
مقدار پسماند خشک 

جمع آوری شده 
)kg(  

 3500درآمد در گزینه   ریال 1400درآمد در گزینه 
  ریال

  49.137.620  19.655.048  14.039.320  1387سال 

  85.170.925  34.068.370  24.334.550  1388سال 

  141.725.850  56.690.340  40.493.100  1389سال 

  184.243.606  73.697.442  52.641.030  1390سال 

  460.278.000  184.111.200  131.508.00  جمع کل
 د شهر مشهدماخذ طرح جامع مدیریت پسمان* 

 بررسی نتایج بدست آمده -3
کیلوگرم پسماند قابـل بازیافـت جمـع     131.508.00اطالعات ارائه شده در این مقاله برآورد می گردد در بازه زمانی تعیین شده با توجه به 

با توجه . ه هزینه می شودهزار ریال هزینه می باشد که در پنج طرح ذکر شد 690/157.021.216نیاز به آوری می شود که برای اجرای آن 
هـزار ریـال محاسـبه گردیـده      460.278.000هزار ریال و در گزینه دوم  184.111.200درآمد حاصله در گزینه اول  3به اطالعات جدول 

مالحضه می شود طرح مذکور در بدترین شرایط قیمت فـروش مـواد بازیـافتی نیـز      4سبات صورت گرفته در جدول ابا عنایت به مح .است
دده می باشد و ادامه این طرح با توجه به تنوع روشها که به صورت تلفیقی اعمال می گردد موفقیت آمیز می باشد و برآورد مـی گـردد   سو

هزار ریال  4/303.256.784هزار ریال برای گزینه اول و معادل  4/27.089.983میزان سود حاصله در طول چهار سال مورد بررسی معادل 
نشان می دهد اجرای طرح در دو سال دوم مورد مطالعه سودده می باشد که دالیـل آن را مـی تـوان تنـوع      4جدول . دبرای گزینه دوم باش

  .روشهای اجرایی و آموزش همگانی و وسعت محدوده اجرا می باشد
  

مقایسه هزینه ها و درآمد حاصله از طرح تفکیک از مبداء مشهد - 4جدول   
 

  هزینه اجرا و راهبری  سال
  دسو درآمد

  گزینه دوم گزینه اول گزینه دوم گزینه اول
1387  6/17.540.499 19.655.048 49.137.620 4/2.114.548 4/31.597.120  
1388  9/26.786.084 34.068.370 85.170.925 1/7.282.285 1/58.384.840  
1389  7/47.151.391 56.690.340 141.725.850 3/9.538.948 3/94.574.458  
1390  45/065.543.240 73.697.442 184.243.606 55/8.154.201  5/118.700.365  

  4/303.256.784  4/27.089.983 460.278.000 184.111.200 157.021.216.69  جمع کل

  
  
  
  
  
  



 جه گیریبحث و نتی -4
سـت کـه   بـدیهی ا . طرح تفکیک از مبداء پسماندهای خشک در شهر مشهد بر مبنای مولفه های سیستم مدیریت پسماند بنـا شـده اسـت   

مدیریت پسماندهای شهری دارای ماهیتی اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و سازمانی است و رفتار مدیریتی در این سیسـتم و رفتـار   
بر این اساس طرح تفکیک از مبداء پسماندهای خشک شهر مشهد با تکیه بر مـوارد زیـر   . شهروندان بطور متقابل از یکدیگر تاثیر می گیرند

  .است بنا گردیده
  تشکیل ستاد اجرائی تفکیک از مبداء و گسترش طرح -1
  آموزش شهروندی در راستای افزایش مشارکت -2
  مبادله پسماندهای خشک با تولید بیشتر مانند کاغذ و مقوا با بن کتاب -3
  همکاری بین بخشی  -4
  بهره گیری از مشارکت بخش خصوصی -5
  های خشکاحداث صنایع تبدیلی جهت بازیافت پسماند -6
  ساماندهی دوره گردها -7
  ایجا ایستگاههای ثابت مبادله پسماند خشک  -8
  ایجاد سیستم نظارت بر طرح -9

  آنالیز فیزیکی و انجام برنامه ریزیهای دوره ای  -10
انسانی، تجهیـزات،  با توجه به اقدامات صورت گرفته و تجربیات به دست آمده که با صرف هزینه در بخشهای مختلف اعم از آموزش، نیروی 
  .راهبری همراه بوده سیستم موجود کارایی خود را به صورت عملی به دلیل تنوع روش آموزش مناسب اثبات نموده است

اما این سیستم دارای پاره ای از مشکالت در بخشهای مدیریت پسماندهای خشک، مشارکت شهروندی و مشـارکت بخـش خصوصـی مـی     
شهای بهسازی سیستم را ضروری می سازد به منظور بهینه نمودن سیستم می توان از راهکارهای زیر بهره باشد که نیاز به اجرایی شدن رو

  .گرفته
  تغییر در استراتژیها و روشهای آموزش شهروندی در خصوص طرح تفکیک از مبداء -1
  ت شهروندان با طرح تفکیک بهره گیری از قوانین و وضع قوانین جدید در خصوص اخذ عوارض و بخشودگی آن در صورت مشارک-2
  استفاده از فناوریهای نوین مانند ساماندهی پرداخت الکترونیکی جهت مبادله پسماند  -3
  ایجاد مشوقهای الزم جهت مشارکت شهروندان طرحهای جمع آوری پسماند خشک در ایستگاهها -4
  های مسکونی و تجاریایجاد بانک اطالعات از کمیت و کیفیت پسماندهای تولیدی خانوار و واحد -5
  ظرفیت سنجی و توسعه صنایع بازیافت  -6
 بهره گیری بیشتر از بخش خصوصی در جهت جمع آوری پسماند خشک -7
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