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Abstract 

 

Background and purpose: Nowadays, in developed countries, the economic profits of 

recycling and its role in waste reduction and disposal costs is well recognized. In this study, the economic 

aspects of dry solid waste recycling were evaluated in Shiraz, Iran. 

Materials and methods: A descriptive cross-sectional study was conducted in Shiraz in which 

data was collected through field observations, interviews with officials of municipal utilities and 

investigating the documents in the organization. Then, the economic benefits of different recycling rates 

including 15% (current), 50% and 80% were evaluated. 

Results: The recycling rate of  waste paper, cardboard, glass, nylon and plastic carrier bags, 

disposable plastic containers, PET, other types of plastic, disposable metallic containers, and other types 

of metals were 23%, 12%, 8%, 2.5%, 8%, 13%, 13%, 11%, and 12%, respectively. The total economic 

benefits of recycling in terms of current recycling (15%), desirable recycling (50%) and ideal recycling 

(80%) rates were calculated as 11527, 39869, and 63791 million Rials per year, respectively. 

Conclusion: Only 15% of dry solid waste is recycled in Shiraz. The economic benefits from 

recycling could increase to 8-18 times of the current benefit with a 10 to 20 year proper planning and 

upgrading the current recycling program. 
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 ـدرانــــازنـــي مــــكــــزشــــوم پــــلـــــگاه عـشــــه دانــــلـــمج

 (113-114)   3114سال    بهمن    311بيست و پنجم   شماره دوره 

 113     3114، بهمن  311شماره مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                           دوره بيست و پنجم،              

 گزارش کوتاه

 شیراز شهر پسماندهاي خشک بازيافت اقتصادي هاي جنبه
 

       1عباس نوروزیان باغانی

       2مهدی فرزادکیا

     3علی آذری

     4محمد علی ززولی  

 3یاسر وزیری  
      5مهدیه دلیخون

 6علی اصغر شفیعی 

 چكیده
دفع در كشوورهای  هایهزينه و وليدت كاهش اقتصادی بازيافت زباله و نقش آن در سودآوریامروزه  و هدف: سابقه

ارزيابی  شهر شيراز پسماندهای خشک بازيافت اقتصادی هایجنبه تحقيق اين در توسعه يافته به درستی مشخص شده است.
 .شده است

آوری . جموعاسوت 9911-19هوای شهر شيراز در سوا  مقطعی در -اين پژوهش يک مطالعه توصيفی ها:مواد و روش
با مسئولين خدمات شهری شوهرداری و مطالعوه اسوناد موجوود در ايون  مشاهدات ميدانی، مصاحبه حضوری طريق اطالعات از

 01درصودی و بازيافوت  11، بازيافوت درصدی( 91) ناشی از بازيافت فعلی اقتصادیمزايای در نهايت  .سازمان صورت گرفت
 .درصدی ارزيابی شد

پالستيکی، پت،  يک بار مصرف نايلکس، ظروف و نايلون ، شيشه،نكارتی، كاغذپسماندهای  افتيباز زانيم ها:یافته
 93و  99 ،99، 99، 0 ،1/3 ،0، 93، 39بيوبوه ترتپالستيک، ظروف يک بار مصرف فلوزی و سواير انوواع فلوزات  انواع ساير

 99119و  91091، 99131بهره اقتصادی حاصل از بازيافت در شرايط موجود، مطلوو  و ايوده آ  بوه ترتيوب  .است درصد
 ميليون ريا  در سا  محاسبه شد.

 سوا  31توا  91ريزی مناسب برنامه گردد. با يکشهر شيراز بازيافت میدرصد از پسماندهای خشک  91تنها  استنتاج:
 .برابر افزايش داد 90تا  0سود اقتصادی ناشی از بازيافت را  توانه و ارتقا سطح بازيافت فعلی میآيند
 

 شهر شيراز اقتصادی، مزايایيافت، پسماندهای خشک، بازواژه های کلیدی: 
 

 مقدمه
 جربه كشورهای پيشرفته مويد اين است كه فراينودت

 پسووماندهای خشووک،  وومنمووواد از  تبووديل و بازيافووت
فراوان، موجب صرفه جويی مناسبی  اقتصادی سود تأمين

فرزادكيا و همکاران  .(9،3)گرددملی می در مصرف منابع
هوای شوهر مشوهد، اجوزای يز فيزيکی زبالوهبا بررسی آنال

 اس وراسور را بون شهودهای ايوانوود در پسموک موجوخش
 

 E-mail: mahdifarzadkia@gmail.com            محيط گروه مهندسی بهداشت ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی ايران تهران: -مهدی فرزادکیامولف مسئول: 

 شيراز، ايران ،انشگاه علوم پزشکی شيرازد ،دانشکده بهداشت ،محيط مهندسی بهداشت كارشناس ارشد. 9
 ، تهران، ايراندانشگاه علوم پزشکی ايران ،دانشکده بهداشت محيط، هداشتگروه مهندسی ب ،استاد. 3
 ، تهران، ايرانانشگاه علوم پزشکی تهراند ،دانشکده بهداشت محيط، مهندسی بهداشت دكتریی دانشجو. 9
 ساری، ايران ،انشگاه علوم پزشکی مازندراند ،دانشکده بهداشت، گروه مهندسی بهداشت محيط، مركز تحقيقات علوم بهداشتی، شياردان. 4
 شيراز، ايران ،انشگاه علوم پزشکی شيرازد ،دانشکده بهداشت مهندسی بهداشت حرفه ای، كارشناسی ارشدی دانشجو. 1
 شيراز، ايران ،شهرداری شيرازسازمان مديريت پسماند آمار، كارشناس . 9
 : 94/91/9914تاريخ تصويب :           93/1/9914 جهت اصالحات : تاريخ ارجاع            9/1/9914تاريخ دريافت 
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(، 19/9(، پالسووتيک )19/3درصوود وزنووی برابوور، كاغووذ )

 يکبار مصرف فلوزی(، ظروف 14/3(، مقوا )04/9فلزات )

. (9)( گزارش كردنود31/1و پت ) (11/9(، شيشه )99/1)

 3/1درصد بازيافوت،  0/1در حا  حا ر جايگاه ايران با 

 ایتفاوت قابل مالحظه دفن درصد 13 درصد كمپوست و

 در بيانيوووه دپارتموووان  .(3)بوووا كشوووورهای پيشووورفته دارد

 Department)داشت و كنتر  محيط زيست آمريکوا به

of Health and Environmental Control-DHEC ) بوه

سووودآوری صوونعت بازيافووت در كاليفرنيووای جنوووبی و 

ميليوارد  1/9نفر، بوا ارزش توليود  91111اشتغا  بيش از 

 جمعيوت با شيراز . شهر(4)دالر در سا ، اشاره شده است

. دارد قرار كشور شهرهای كالن شمار در نفر، 9141419

 حا ور حا  در و شده تقسيم شهری منطقه 1 به شهر اين

 شووهری پسووماندهای بازيافووت جهووت مناسووبی و ووعيت

 9901نوودارد. در مطالعووه ززولووی و همکوواران در سووا  

ی كميت و كيفيت پسماندهای شهری استان فارس بررسو

های سود آوری اقتصادی ناشی از بازيافوت شد، اما جنبه

. انجام اين تحقيق بوا هودف (1)مورد مطالعه قرار نگرفت

 اقتصادی بازيافت پسوماندهای خشوک هایبررسی جنبه

  شيراز مورد توجه قرار گرفت. شهر
 

 مواد و روش ها
اسوت  مقطعوی -يک مطالعه توصيفی تحقيق حا ر

نجوام گرفوت. ا 9911-19های در سا  شيرازشهر  كه در

گانه تحوت پوشوش نه مناطق مورد مطالعه جامعه آماری 

پايووه شووامل كميووت  بووود. اطالعووات رازيی شوورشووهردا

پسوووماندهای توليووودی، آنووواليز فيزيکوووی و شووويميايی 

شويراز از سوازمان موديريت پسوماند پسماندهای شوهری 

. در نهايوت بازيافوت پسوماندهای شهر شيراز اخذ گرديد

هر شيراز در سوه سوناريو و وعيت موجوود، خشک در ش

درصدی و و وعيت آيوده  11و عيت مطلو  بازيافت 

درصدی مورد بررسی قرار گرفت. قيمت  01ا  بازيافت 

منطقوه  1خريد مواد بازيافتی توسط خريداران محلوی در 

ها به منظور تعيين سوود شهر استعالم و ميانگين قيمت آن

  .گرفت راراقتصادی پسماندها مورد استفاده ق

 و بحث یافته ها
 فلوزات و درصود( 91/99ترين )بيش فسادپذير مواد

 را شويراز پسوماندهای شوهر جزء ترينكم درصد( 11/9)

 كوول از درصوود 91/09 مجموووع در دهنوود.مووی تشووکيل

 بازيافوت قابليت سا ، در شيراز شهر توليدی پسماندهای

و  با كنار گذاردن پسوماندهای تور. دارد مجدد استفادة و

 درصوود 31در حوودود  پسووماندهای غيوور قابوول بازيافووت،

. دهنودتشکيل موی بازيافت خشک قابل مواد را باقيمانده

، ميوزان بازيافوت پسوماندهای 9شوماره  بر اساس نموودار

يکبوار  نوايلکس، ظوروف و نايلون ، شيشه،كارتن، كاغذ

پالسوتيک، ظوروف  انوواع پالستيکی، پت، ساير مصرف

 9019 بيوبه ترتير انواع فلزات يکبار مصرف فلزی و سا

توون  191، (درصوود 9/0توون ) 901(، درصوود 19/39)توون 

 91/1) تون 301،(درصود 41/3تن ) 111درصد(،  19/1)

 99/99) توون 093، (درصوود 00/93) توون 001، (درصوود

( درصود 93) تن 101درصد( و  4/99تن ) 919 ،(درصد

منافع اقتصادی بازيافت اجزای خشک پسماندهای  .است

در سوه سوناريو بازيافوت  9يراز در جدو  شوماره شهر ش

درصوودی نشووان داده شووده اسووت. ميووانگين  01و  11، 91

 درصد معواد  31بازيافت پسماندهای خشک شهر شيراز )

تن( نزديک بوه ميوانگين بازيافوت پسوماندهای  91111با 

 بوده و با ميانگين بازيافوت (4)درصد( 39خشک شهر قم )

 1/99، سووبزوار )(9)درصوود( 9/31در شووهرهای تهووران )

 متفاوت است. (9)درصد( 1/99و همدان ) (9)درصد(

 

 
 در شهر خشک پسماند اجزاء درصد ساالنه ميانگين :1نمودار شماره 

 9911 سا  -شيراز
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 و همکاران یباغان انیعباس نوروز     

 111     3114، بهمن  311دوره بيست و پنجم، شماره                                           مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                              

 گزارش کوتاه

 11درصدی(، شرايط مطلو  )بازيافوت91منافع اقتصادی ساالنه ناشی از بازيافت پسماندهای شهر شيراز در شرايط موجود )بازيافت  :1دول شماره ج

 رصدی(د 01درصدی( و شرايط ايده آ  )بازيافت
 

 
 ميزان اجزاء 

 پسماند )تن(

 ميزان اجزاء 

 بازيافت شده )تن(

 درصد بازيافت 

 )نسبت به ميزان كل هر جزء(

 پردازش، جداسازی، های هزينه

 (ريا ) آوری جمع و خريد

درآمد حاصل از فروش 

 مواد بازيافتی )ريا (
 سود خالص

 كاهش 

 )ريا ( هزينه ها

        بازيافت موجود

 9119040991 3411190991 1994909999 9999191110 14/39 93/9019 91/99194 كاغذ

 91941911119 9901119101 1991409990 1411013113 39/09 14/9019 91/4913 كارتن

 9391411999 4101919149 99191111111 0141049311 19/93 101 11/9199 فلزات

 3101919993 09191111 3911111111 3133301119 49/3 111 31/39193 نايلون و نايلکس

 1 9119191 919911111 919919111 91/1 301 11/9131 ظروف يکبارمصرف پالستيکی

 9130949343 9911114311 9104991413 4104191911 41/99 13/919 91/9411 ظروف يکبارمصرف فلزی

 4133190911 419914911 9913111111 9911911919 01/93 001 19/9003 پت

 4990939491 301311191 9141111111 3111134411 91/99 093 31/9111 انواع پالستيک ساير

 شيشه

 

31/1330 191 19/1 931911100 010111111 900944393 911010494 

        %11بازيافت 

 9139113111 1399391990 91341101401 99111191043 11 10/0191 91/99194 كاغذ

 9949190941 030144103 4491191441 9119331410 11 91/3939 91/4913 كارتن

 99410113911 31114494414 11919991111 99439911149 11 91/9390 11/9199 فلزات

 99111999110 9111419391 49199991131 49199111409 11 99/99199 31/39193 نايلون و نايلکس

 1 99919913 3434940991 3493919490 11 00/9094 11/9131 ظروف يکبارمصرف پالستيکی

 91490911111 1191919119 30091390411 39019199941 11 01/141 91/9411 ظروف يکبارمصرف فلزی

 90934119910 9194319939 31091990111 39019119011 11 90/9449 19/9003 پت

 99941011109 9103993091 99919990111 91911111999 11 94/9191 31/9111 ساير انواع پالستيک

 شيشه
 

31/1330 94/9494 11 9019909911 1111110411 9903911911 9343391133 

        %01بازيافت 

 91499140913 0491191139 91101190190 33991999141 01 93/93031 91/99194 كاغذ

 1039031093 9931119119 1119144114 1141113199 01 10/9133 91/4913 كارتن

 39199911914 99391949939 19199019111 10314193014 01 99/1331 11/9199 فلزات

 11931111911 3011141911 11190111913 91991119119 01 03/90431 31/39193 نايلون و نايلکس

 1 90911111 9010111119 9091919941 01 09/3109 11/9131 ظروف يکبارمصرف پالستيکی

 34141041094 99334403013 49901109441 94199110990 01 90/9911 91/9411 ظروف يکبارمصرف فلزی

 31990411113 9193099119 49319100011 90399111114 01 39/1119 19/9003 پت

 39941499110 9199491111 90331090011 99414410391 01 39/4091 31/9111 ساير انواع پالستيک

 9101191411 9019019911 0931019441 9331101199 01 99/1903 31/1330 شيشه

 
درآمد حاصول از ، 9با توجه به نتايج جدو  شماره 

فروش تمام اجزا قابل بازيافت در شرايط موجود برابر بوا 

هوای ميليون ريا  بوده كه در صورت كسر هزينه 39001

 آوری، جداسوازی و پوردازش، ميوزان سوودخريد، جمع

 ميليوون 1999خالص حاصل از فروش اين اجزا برابور بوا 

ريا  خواهد بود. درآمد كل حاصل از بازيافت مطلوو  

 ميليوون ريوا  و 13991و  11919نيز به ترتيب   و ايده آ

 33091و  94301سووود خووالص حاصوول نيووز بووه ترتيووب 

 بازيافوت ظوروف يکبوار ميليوون ريوا  محاسوبه گرديود.

 سووناريوی بازيافووت، 9هوور  مصوورف فلووزی و فلووزات، در

دی را به ازای هر كيلوگرم به همراه سود اقتصاترين بيش

جووويی اقتصووادی سوواالنه ناشووی از بازيافووت دارد. صوورفه

آ  در مقايسه با شرايط موجود بوه ترتيوب مطلو  و ايده

ترخواهد بود كه اين ميليون ريا  بيش 910190و  03903

جويی در هزينه به هموراه سوود خوالص حاصول از صرفه

ميزان بهره اقتصادی كل دهنده فروش مواد بازيافتی نشان

حاصل از بازيافت خواهد بود. در نتيجه، بهوره اقتصوادی 

كوول حاصوول از بازيافووت در شوورايط بازيافووت موجووود، 

 99119و  91091، 99131آ  بوه ترتيوب مطلو  و ايوده

 هوایباشد. بنابراين، در صورت ارتقوا برناموهميليون ريا  می

در شورايط بازيافت ميزان سود خالص ناشوی از بازيافوت 

 يابد.برابر افزايش می 9تا  4تواند می يا موجود فعلی
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هوای بازيافوت پسوماند شوهر در صورت ارتقا برنامه

سود اقتصادی بازيافت پسماندهای خشک اين شوهر قم، 

برابوور افووزايش خواهوود  93تووا  4سوواله،  31در يووک دوره 

هوای بازيافوت ميوزان در صورت ارتقوا برناموه. (4)داشت

در شورايط  (1)سود خالص ناشی از بازيافت شهر اصفهان

تووان برابر خواهد شد. با يک محاسوبه سواده موی 1فعلی 

بوا ارتقواء سيسوتم موديريت يافت كوه در شوهر شويراز در

درصدی  11پسماند تا حد مطلو  و دستيابی به بازيافت 

تووان ميوزان سووددهی سواله موی 91در يک دوره زمانی 

برابور افووزايش داد. در  0ناشوی از بازيافووت پسوماند را تووا 

صورت تداوم اين امر و ارتقاء سطح بازيافت توا شورايط 

 ساله، سووددهی 31در يک دوره زمانی درصدی 01آ  هايد

 بينی است.برابری بازيافت قابل پيش 90
 

 سپاسگزاری
با تشکر از سازمان مديريت پسماند شهرداری شيراز 

 هوایداده گذاشوتن اختيوار كه با همکاری صميمانه و در

  .نياز ما را در اجرای اين تحقيق ياری نمودند مورد
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