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 قدمهم

توليد روز افزون زباله از جمله كاغذ و مقوا و دفع غيراصولي 
 عالوه بر هدر ،آن به محيط زيست بدون توجه به مقوله بازيافت

 )1(.شود تن منابع طبيعي ميدادن سرمايه هاي ملي باعث از بين رف
بازيافت فرآيندي است كه طي آن مواد با ارزش  موجود در 
زباله جداسازي و جمع آوري شده و به شكل اوليه يا به عنوان 
 .مواد خام براي توليد محصوالت جديد بكار گرفته مي شوند

 فيزيكي زباله هاي شهري نشان مي دهد در غالب آناليز )1،2(

شك قابل بازيافت موجود در زباله هاي شهري  اجزاي خ،موارد
 منسوجات  و نان ، فلزات، شيشه، مقوا، كاغذ،را انواع پالستيك

  )2-4(. خشك تشكيل مي دهند

 درصد آن قابل 80از كل كاغذ و مقواي مصرفي تقريباً 
 كاغذ و مقواهاي قابل بازيافت )3 (.بازيافت و استفاده مجدد است
 عموماَ شامل روزنامه، كتاب، مجله، موجود در زباله هاي شهري

كاغذهاي چاپي، تبليغاتي و تجاري، مكاتبات اداري، كاغذهاي 

  چكيده 
، عـالوه بـر هـدر دادن سـرمايه هـاي ملـي،         و دفع غيراصولي آن به محيط زيست       توليد روز افزون زباله از جمله كاغذ و مقوا         :زمينه و هدف  

صادي و زيست محيطي بازيافت كاغذ و مقوا از زباله با توجه به اهميت بازيافت در اين تحقيق جنبه هاي اقت    . باعث از بين رفتن منابع طبيعي ميشود      
 .هاي شهري اصفهان مورد ارزيابي قرار گرفت

نه تحـت پوشـش شـهرداري اصـفهان     ا گ11در مناطق  1385 مقطعي است كه در سال - اين پژوهش يك مطالعه توصيفي:مواد و روش كار  
اداره خدمات شهري شـهرداري اصـفهان و پيمانكـاران     سازمان بازيافت وري اطالعات از طريق مصاحبه حضوري با مسئولينانجام گرفت جمع آ   

در بخـش  . طرح بازيافت از مبداء و مطالعه اسناد و مدارك موجود در اين سازمان ها و مشاهدات ميداني و مطالعات كتابخانه اي صورت گرفـت                 
زش تفكيـك از مبـدا در مـدارس و خانـه هـاي فرهنـگ و          ميداني وضعيت نحوه جمع آوري مواد بازيافتي و نحوه تفكيك و فروش آنهـا و آمـو                

 .اصناف مشاهده و ثبت گرديد

 درصـد آن از طريـق طـرح بازيافـت از مبـداء              39/15 تنها   1385 تن كاغذ و مقواي مصرف شده در شهر اصفهان در سال             24864 از :يافته ها 
درصـدي كاغـذ و     39/15بازيافـت   .  تر دور ريخته شـده اسـت        درصد آن به صورت مخلوط با زباله هاي        61/84جمع آوري و بازيافت گرديده و       

 اصـله   65061 گيگاژول انرژي، و كاهش قطع       30623 متر مكعب آب ،      689011مقوا از زباله هاي شهري اصفهان باعث صرفه جويي در مصرف            
  .يال برآورد گرديد ر1951841000درآمد ناشي از فروش كاغذ و مقواي بازيافتي در اين طرح معادل . درخت در سال مي شود

 نتايج اين تحقيق نشان داد كه بازيافت كاغذ و مقوا از زباله هاي شهري اصفهان داراي توجيه اقتصادي و زيست محيطـي مـي                         : نتيجه گيري 
 )    246 تا 237 ، ص1387، پائيز 3، شماره 10 دوره  مجله طبيب شرق،(. باشد

   شهر اصفهان،تصادي و زيست محيطيبازيافت، كاغذ و مقوا، مزاياي اق :واژه ها كليد

  19/4/87 : مقاله تاريخ دريافت
 25/7/87: تاريخ پذيرش مقاله 
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 اين اجزا اغلب )5،6 (.پرينت، مقوا و كاغذهاي بسته بندي مي باشد
به صورت مخلوط با زباله هاي تر جمع آوري شده و قابليت 

 مقرون بهاز اين رو . خود را براي بازيافت از دست مي دهند
 ترين و بهداشتي ترين شيوه جهت بازيافت كاغذ و مقوا از صرفه

زباله هاي شهري تفكيك زباله هاي تر و خشك از مبداء توليد 
   )7،8 (.مي باشد

 از مزاياي بازيافت كاغذ و مقوا از زباله هاي شهري مي توان 
  :به موارد زير اشاره كرد

خت اصله در17 بازيافت هر تن كاغذ باطله از قطع -الف
  )3،4،6 ( .جنگلي جلوگيري مي كند

 دركارخانه هايي كه از كاغذ بازيافتي براي توليد كاغذ  -ب
 درصد كمتر از 40استفاده مي شود ميزان انرژي مصرفي 

براي توليد يك . كارخانه هايي است كه از الوار استفاده مي كنند
 )2،3،6 (.انرژي موردنياز استGJ20تن كاغذ از الوار تازه معادل 

 ليتر 300000 براي توليد يك تن كاغذ از الوار تازه به  -ج
آب نياز مي باشد كه در صورت استفاده از كاغذ بازيافتي اين 

 .درصد كاهش مي يابد% 60ميزان 

 كه در مي شود دفن كاغذ و مقوا گاز متان توليد در محل -د
شمارگازهاي گلخانه اي قراردارد و با پديده گرمايش جهاني در 

همچنين كاهش حمل و نقل ناشي از بازيافت باعث . باط استارت
ي اكسيد كاهش مصرف سوختهاي فسيلي و كاهش انتشار د

 )9-11 (.كربن در جو مي شود

 ،در قالب ايجاد كارگاههاي جمع آوري(ايجاد اشتغال  -ذ
 )2،3 (). توزيع و استفاده از كاغذ و مقواي بازيافتي،خريد و فروش

ابع از طريق جلوگيري از واردات و حفظ سرمايه و من -ر
 .ايجاد درآمد حاصل از فروش مواد بازيافتي

كاهش حجم زباله وبالتبع آن تاثير روي ساير مراحل  -ز 
 ،مديريت مواد زائد جامد از جمله كاهش هزينه هاي جمع آوري

 )10،5 (.حمل و نقل ودفع زباله

ان به بر اساس نتايج آناليز فيزيكي زباله هاي شهري در اير
 درصد از اين زباله ها را كاغذ ومقوا 9/10طور متوسط حدود 

 تحقيقات انجام شده در كشور نشان مي )12 (.تشكيل مي دهد
 درصد كاغذ و مقواي موجود در 25دهد كه فقط با بازيافت 

 هزار تن كاغذ بازيافتي 100زباله هاي توليدي مي توان ساالنه 
 اصله 1700000اوم حيات بدست آورد اين فعاليت به مفهوم تد

 مطالعات انجام شده در دانمارك نشان )2 (.درخت در سال است
 نسبت به دفن يا سوزاندن آن ،مي دهد كه بازيافت كاغذ و مقوا

 از نظر زيست محيطي ،به دليل كاهش انتشار آالينده هاي هوا
 مطالعات انجام شده دراروپاي غربي )6 (.بهترين گزينه مي باشد

باعث دفن آن از  درصد كمتر 60كه بازيافت كاغذ نشان داد 
با توجه به مزاياي  )10 (.شود انتشار دي اكسيد كربن در جو مي

 كميسيون ،اقتصادي و زيست محيطي بازيافت كاغذ ومقوا
اتحاديه اروپا توصيه اكيد دارد كه بازيافت و استفاده مجدد از 

نها ارجح  بر دفن يا سوزاندن آ،كاغذ ومقواهاي استفاده شده
با وجود اينكه وضعيت مديريت زباله خصوصاً در بخش  )6(.است

جمع آوري و حمل ونقل در كشور در سالهاي اخير بهبود 
 مطالعات اختصاصي در زمينه بازيافت اماچشمگيري داشته است 

 به تفكيك در كشور ، از قبيل بازيافت كاغذ و مقوا،اجزاي زباله
 دراين ،هميت موضوع بازيافتبا توجه به ا. صورت نگرفته است

تحقيق جنبه هاي اقتصادي و زيست محيطي بازيافت كاغذ و 
 نفر در 1602110با جمعيت (مقوا از زباله هاي شهري اصفهان 

 )13(. مورد ارزيابي قرار گرفت )1385سال 

   كاروشر  
 در شهر اصفهان 1385در سال  مقطعي -اين مطالعه توصيفي 

ت در زمينه بازيافت كاغذ و مقوا از كليه اطالعا. انجام گرفت
 11مناطق قبيل ميزان كاغذ و مقواي مصرفي و ميزان بازيافت در 

. مورد آناليز قرار گرفتگانه تحت پوشش شهرداي اصفهان 
جمع آوري اطالعات از طريق مصاحبه حضوري با مسئولين 
سازمان بازيافت، اداره خدمات شهري شهرداري اصفهان و 

 بازيافت از مبداء و مطالعه اسناد و مدارك پيمانكاران طرح
موجود در اين سازمان ها و مشاهدات ميداني و مطالعات 

نحوه جمع آوري در بخش ميداني . كتابخانه اي صورت گرفت
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مواد بازيافتي و نحوه تفكيك و فروش آنها و آموزش تفكيك 
مشاهده و ثبت از مبدا در مدارس و خانه هاي فرهنگ و اصناف 

 بر اساس آمار بدست آمده از ميزان كاغذ و مقواي .گرديد
موجود در زباله شهري و ميزان كاغذ و مقواي جمع آوري شده 

، سرانه كاغذ و مقواي )به تفكيك ماه( در طرح تفكيك از مبداء 
 تعيين و درصد 1385مصرفي هر شهروند اصفهاني در سال 

اي همچنين ارزش اقتصادي و مزاي. بازيافت آن مشخص گرديد
 درصدي و 50زيست محيطي ناشي از بازيافت فعلي و بازيافت 

 . درصدي مورد ارزيابي واقع شد100بازيافت مطلوب 

 شـب و   9 سـاعت    ،زباله هاي تر به صورت يك روز در ميـان         
كليـه  (زباله هاي خشك توسط شش پيمانكـار بخـش خـصوصي           

 گانه شهر اصفهان تحت پوشش طرح تفكيك از مبداء          11مناطق  
 دسـتگاه   32و بـه وسـيله      ) پيمانكاران خصوصي مـي باشـد     توسط  

وانت نيسان ويژه حمل مواد قابـل بازيافـت هـر دوازده تـا پـانزده                
روزيكبــار بــا مراجعــه بــه درب منــازل و ســازمانها و مــدارس، در 

 در اين راستا بـه افـرادي كـه در    .مي شدساعات روز جمع آوري   
سه هـاي زبالـه     ند كيـ   طرح تفكيك از مبداء همكاري داشت      اجراي

همچنين جهـت تـشويق بـه جمـع آوري          . گرديدمي  رايگان اهدا   
 عـدد سـبد مخـصوص       6324 تعـداد    1385مواد بازيافتي، در سال     

 عـدد سـبد     85هـا و      عدد سبد بين بانك    105بازيافت بين منازل،    
    )14 (.بين مدارس توزيع گرديد

   يافته ها 
ع از ميزان محاسبه كاغذ موجود در زباله شهري اصفهان اطال

زباله جمع آوري شده در سال وتركيب فيزيكي زباله ضروري 
 .   آمده است2و1باشد كه اين اطالعات در نمودار شماره  مي

طبق آمارهاي سازمان بازيافت شهرداري اصفهان ميزان زباله 
هاي خشك جمع آوري شده در طرح تفكيك از مبداء از درب 

 8707 معادل 1385 سال منازل، ادارات، مدارس و سازمانها در
در بين اجزاي بازيافتي كاغذ و مقوا با )14 (.تن گزارش شده است

 درصد كل زباله خشك بازيافتي 44معادل ( تن 14/3827مقدار
بيشترين ماده بازيافتي جمع آوري شده در ) جمع آوري شده

طرح تفكيك از مبدا، از نظر درصد وزني در اين سال بوده 
 كميت كاغذ و مقواي جمع آوري و 3ه در نمودار شمار. است

بازيافت شده در طرح تفكيك از مبداء در شهر اصفهان در سال 
درآمد ناشي از فروش كاغذ و .  به تفكيك ماه آمده است1385

 1385مقواي جمع آوري شده در طرح تفكيك از مبداء در سال 
 . آمده است1در جدول شماره 

ن مي دهد در شهر  نشا1اطالعات مندرج در نمودار شماره 
.  تن زباله توليد شده است1046اصفهان روزانه به طور متوسط 

بر اساس آمارهاي سازمان خدمات موتوري شهرداري اصفهان 
 381790 ، برابر 1385نيز ميزان زباله هاي شهري توليدي در سال 

لذا سرانه زباله توليدي هر شهروند اصفهاني به . تن بوده است
 گرم در روز 653يلوگرم در سال يا  ك3/238طور متوسط 
بر اساس آناليز فيزيكي زباله شهر اصفهان در . برآورد گرديد
 تن در 276072معادل ( درصد 31/72، زباله تر2نمودار شماره 

)  تن در سال105717معادل ( درصد 69/27و زباله خشك ) سال
كاغذ و مقوا به طور متوسط . دهند زباله شهري را تشكيل مي

مقدار . دهد رصد وزني زباله هاي شهر را تشكيل مي د51/5
كاغذ و مقواي موجود در زباله هاي  شهري اصفهان در سال 

با احتساب .  تن برآورد گرديد657/21036 معادل 1385
 تن كاغذ و مقواي جمع آوري و بازيافت شده در 14/3827

 تن كاغذ 797/24863طرح تفكيك از مبداء، در اين سال جمعاً 
از كل اين مقدار . ا در شهر اصفهان مصرف شده استو مقو

 درصد آن از طريق طرح 39/15كاغذ و مقواي مصرفي ، تنها 
 درصد آن 61/84تفكيك از مبداء جمع آوري و بازيافت شده و 

با توجه . به صورت مخلوط با زباله هاي تر دور ريخته شده است
 با  و1385 نفري شهر اصفهان در سال 1602110به جمعيت  

توجه به آمار مربوط به ميزان كاغذ و مقواي دور ريخته شده در 
اين سال ، سرانه كاغذ و مقواي مصرفي دور ريخته شده توسط  

 كيلوگرم برآورد گرديد ، كه 52/15هر شهروند اصفهاني معادل 
 كيلوگرم آن در طرح تفكيك از مبداء 38/2از اين مقدار تنها 

 . فت شده استدر اين سال جمع آوري و بازيا
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 عمده ترين مزاياي زيست محيطي ناشي 2درجدول شماره 
 100  و 50 درصدي كاغذ و مقوا و بازيافت 39/15از بازيافت 

 مزاياي زيست 3در جدول شماره . درصدي آورده شده است
  به سود اقتصادي تبديل شده 2محيطي موجود در جدول شماره 

هزينه هاي حمل ، همچنين مزاياي اقتصادي ناشي از كاهش 
ونقل زباله توسط شهرداري ، در اثر بازيافت توسط پيمانكاران 
خصوصي و درآمد حاصل از فروش مواد بازيافتي در شرايط 

 درصدي آورده 100  و 50 درصدي و بازيافت 39/15بازيافت 
 درصد كاغذ 80الزم به ذكر است ، اين نكته كه تنها. شده است

ه مجدد مي باشند در خصوص و مقواهاي مصرفي قابل استفاد
 درصدي اعمال شده است و در مورد بازيافت 100 و 50بازيافت 

 درصدي از آنجا كه با آموزشهاي داده شده تنها 39/15
كاغذهاي قابل استفاده مجدد جمع آوري شده است نيازي به 

 درصد بازيافت كاغذ 4در نمودار شماره . اعمال آن نمي باشد
ا تعدادي از كشورهاي پيشرفته و در حال ومقوا در شهر اصفهان ب
  .توسعه مقايسه شده است

  
  

 
 

نمودار شماره 1- متوسط زباله توليدي روزانه در شهر اصفهان به تفكيك ماه در سال 1385 ( 15)
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نمودار شماره 2- اجزاء تشكيل دهنده زباله هاي شهر اصفهان در سال 1385 ( 16)
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نمودار شماره 3- كميت كاغذ و مقواي جمع آوري شده در طرح تفكيك از مبداء در شهر اصفهان 
در سال 1385
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 درآمد ناشي از فروش كاغذ و مقواي جمع آوري شده در طرح تفكيك از مبداء: 1جدول شماره
         شاخص

  
  
  

 زمان 

كاغذ و مقواي جمع 
  آوري و بازيافت شده

 )تن در روز( 

قيمت فروش هر تن 
 كاغذ و مقواي  قابل
  بازيافت به كارخانه

 )ريال      (

كاغذ و مقواي جمع 
  آوري و بازيافت شده

 ) تن در سال (

ارزش مالي كاغذ و 
مقواي جمع آوري 

  شده
 )ريال (

 1951841400 14/3827  *510000 485/10 1385سال 

  .قيمت ذكر شده با توجه به اظهار نظر پيمانكاران طرح مي باشد* :          
  

 مزاياي زيست محيطي ناشي از بازيافت كاغذ و مقوا در شهر اصفهان: 2جدول شماره 

زمان  
   شاخص  

 ساالنه روزانه

 65061 178 )اصله درخت(كاهش قطع درخت 

 7/30622 84/83 )ولگيگاژ(كاهش مصرف انرژي 

  
بازيافت كنوني 

 2/689011 4/1886 )مترمكعب(كاهش مصرف آب  )درصدي39/15(

 5/169073 463 )اصله درخت(كاهش قطع درخت 

 79564 96/217 )گيگاژول(كاهش مصرف انرژي 

  
 50بازيافت

 1790190 4904 )مترمكعب(كاهش مصرف آب  درصدي

 338147 33/926 )اصله درخت(كاهش قطع درخت 

 159128 92/435 )گيگاژول(كاهش مصرف انرژي 

  
 100بازيافت 

 3580380 9808 )مترمكعب(كاهش مصرف آب  درصدي
 180انرژي و  گيگاژول       8 اصله درخت جلوگيري مي شود و در مصرف 17در ازاي استفاده مجدد ازهرتن كاغذ بازيافتي از قطع حدود :  توضيح 

  .مترمكعب آب صرفه جويي به عمل خواهد آمد
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 مزاياي اقتصادي ناشي از بازيافت كاغذ و مقوا در شهر اصفهان : 3ماره جدول ش

                                               زمان
  شاخص 

  1385سال

 19518300000 1)ريال(سود اقتصادي ناشي از كاهش قطع درختان 

 5461048160 2)ريال(سود اقتصادي ناشي از كاهش مصرف انرژي

 1488264190 3)ريال(سود اقتصادي ناشي از كاهش مصرف آب

 1951841400 )ريال(درآمد حاصل از فروش كاغذ ومقواي بازيافتي 

 751650290 4)ريال(كاهش هزينه هاي جمع آوري و حمل ونقل زباله 

  
  

بازيافت 
  درصدي39/15

 

 29171104000 )ريال (جمع كل 

 50722050000 )ريال(هش قطع درختان سود اقتصادي ناشي از كا

 14188913330 )ريال(سود اقتصادي ناشي از كاهش مصرف انرژي

 3866810400 )ريال(سود اقتصادي ناشي از كاهش مصرف آب

 5072205000 )ريال(درآمد حاصل از فروش كاغذ ومقواي بازيافتي 

 1953299890 )ريال(كاهش هزينه هاي جمع آوري و حمل ونقل زباله 

  
  

  بازيافت
  درصدي50

 75803278000 )ريال (جمع كل 

 101444100000 )ريال(سود اقتصادي ناشي از كاهش قطع درختان 

 28377826670 )ريال(سود اقتصادي ناشي از كاهش مصرف انرژي

 7733620800 )ريال(سود اقتصادي ناشي از كاهش مصرف آب

 10144410000 )ريال(زيافتي درآمد حاصل از فروش كاغذ ومقواي با

 3906599780 )ريال(كاهش هزينه هاي جمع آوري و حمل ونقل زباله 

  
  

  بازيافت
  درصدي100 

 151606550000 )ريال (جمع كل 
ارزش هـر درخـت   ). 17( اصله درخت وجود دارد400در يك هكتار جنگل به طور متوسط .  ميليون ريال مي باشد120 ارزش يك هكتار جنگل برابر با     - 1 

  .يال برآورد شده است ر300000
 . ريال مي باشد83/178332 گيگاژول انرژي معادل 1ارزش اقتصادي ). 18( ريال است642  هزينه توليد و انتقال يك كيلووات ساعت برق برابر - 2
 ).20، 19( ريال ميباشد2160  ارزش اقتصادي يك متر مكعب آب به طور متوسط برابر با - 3

 ).15( ريال هزينه براي شهرداري اصفهان در بر دارد4/196 نقل و دفع  هر يك كيلوگرم زباله ،  جمع آوري ، حمل و- 4      

    

نمودار شماره 4 - مقايسه درصد بازيافت كاغذ و مقوا در شهر اصفهان با تعدادي از 
كشور هاي پيشرفته (3) و در حال توسعه (12)
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 بحث

 جمعـــاً 1385نتـــايج ايـــن تحقيـــق نـــشان داد كـــه در ســـال 
 تــن كاغــذ و مقــوا در شــهر اصــفهان مــصرف شــده 797/24863
 39/15 تنهـا    ،از كـل ايـن مقـدار كاغـذ و مقـواي مـصرفي             . است

ق طرح تفكيك از مبداء جمع آوري و بازيافت         درصد آن از طري   
  .شده است

 به ميـزان   و   حداكثر ميزان بازيافت كاغذ و مقوا در اسفند ماه          
 درصد كل كاغذ ومقواي جمع آوري شده        12معادل  (  تن 5/461

و حداقل ميزان بازيافت در ماه فروردين بـا جمـع           ) 1385در سال   
و مقــواي كاغــذ )  درصــد77/6معــادل (  تــن 409/259آوري 

 2مـي تـوان دليـل افـزايش معنـي دار حـدود              . بازيافتي بوده است  
ميزان كاغذ و مقواي جمع آوري شده در ماه اسفند نسبت      برابري

به بقيه ماههاي سال را به خانه تكاني هاي قبـل از عيـد و افـزايش                 
  . ميزان مواد دور ريز خانه ها در اين ماه نسبت داد

ــده د  ــايج بدســت آم ــسه نت ــا از مقاي ــار و ر ايــن تحقيــق ب   آم
اطالعات موجود درباره ساير شـهرهاي ايـران مـشاهده مـي شـود          
كه در حال حاضر بازيافت فعلي كاغذ و مقوا از زباله هـاي شـهر               
اصفهان در مقايسه با ساير شهرهاي ايران در وضعيت نسبتاً بهتري           

 10بعنوان مثال درحالي كه در كشور به طـور متوسـط    .  قرار دارد 
 ايـن ميـزان     )12(هاي باطله بازيافـت ميـشود       درصد از كاغذ و مقوا    

 4بـر اسـاس مـاده    .  درصد ميباشد  39/15براي شهر اصفهان معادل   
 10/5/84آئين نامـه اجرايـي قـانون مـديريت پـسماندها مـصوب              

 مديريت هاي اجرايي پسماندهاي عادي بايد طرح        ،هيئت وزيران 
 در جامع و تفصيلي مديريت پسماند را  به گونه اي تهيه كنند كـه    

 جمعيت يك ميليون نفر     دارايمراكز استانها و همچنين شهرهاي      
 و در سـاير شـهرها و روسـتاها تـا پايـان سـال                1390تا پايان سـال     

 همه پسماندهاي عادي را به صـورت تفكيـك شـده جمـع              1392
 بر اين اسـاس هنـوز فاصـله زيـادي بـين ارقـام                )21 (.آوري نمايند 

هان بـا شـاخص تعيـين شـده         كاغذ و مقواي بازيافتي در شهر اصف      
مقايسه آمار بازيافت كاغذ و مقـوا در شـهر           .كشوري وجود دارد  

اصفهان با برخي از كشورهاي پيشرفته و در حال توسعه  نشان مي  

دهد كه ميزان  بازيافت كاغذ و مقوا  در شهر اصفهان بـين  يـك                 
دوم تا يك ششم  ميزان بازيافت كاغذ ومقوا در اين كشورها مي             

 توان به گسترش فرهنگ بازيافت     از داليل اين اختالف مي    . باشد
عنـوان  ه   بازاريابي گسترده  در جهت استفاده از مواد بازيافتي بـ           و

 صــنايع بــسته بنــدي و نــشر در ايــن ،مــواد اوليــه در كارخانجــات
 كارخانه توليد كارتن و     30عنوان مثال از    ه  ب.  كشورها اشاره كرد  

رخانه بـه توليـد كـارتن و مقـوا از            كا 4مقوا دراستان اصفهان تنها     
 اين امـر حـاكي از    )22 (. مشغول مي باشند   ،كاغذ و مقواي بازيافتي   

عــدم آگــاهي بخــش صــنعت از امتيــازات اســتفاده از مــواد اوليــه 
 ضعف در تفكيك از مبدا و جمع آوري كاغذ و مقوا و             ،بازيافتي

  .نهايتاً ناشناخته ماندن مزاياي بازيافت براي مردم است
ــوا در شــهر اصــفهان  39/15يافــت باز  درصــدي كاغــذ و مق

 ، مترمكعـب آب مـي شـود   689011ساالنه باعث كاهش مصرف     
كه اين به معناي كاهش تخليه همـين مقـدار فاضـالب بـه محـيط               

از آنجا كه استفاده مجدد از هر تن كاغـذ بازيـافتي            . زيست است 
 و  CO2 گرم2782 گرم ذرات معلق، 3989باعث كاهش انتشار 

تـوان    مـي  )3( به جو مـي شـود      H2S گرم   15ش تخليه تقريباً    كاه
 درصدي كاغذ و مقـوا در شـهر         39/15مالحظه كرد كه بازيافت     

 كيلـوگرم ذرات    5/15266 ساالنه باعث كـاهش انتـشار        ،اصفهان
 بـه جـو   H2S  كيلـوگرم 4/57 و  CO2 كيلوگرم10647معلق، 

  .   مي شود
ت كاغذ و مقـوا      درصد از سود اقتصادي ناشي از بازياف       9/66

مربوط به كاهش قطع درختان مي باشد و سود اقتصادي ناشـي از             
 درآمـد حاصـل از      ، كـاهش مـصرف آب     ،كاهش مصرف انرژي  

 كاهش هزينه هاي حمـل ونقـل و         ،فروش كاغذ ومقواي بازيافتي   
 ،7/6 ،1/5 ،72/18دفع زباله توسط شـهرداري بـه ترتيـب معـادل            

 بـا مقايـسه ايـن درصـدها         .  درصد از كل اين مبلغ مي باشد       58/2
حاصـل از فـروش كاغـذ و مقـواي     مشخص مي گردد كه درآمد    

 ،بازيافتي در مقايسه با ساير مزايـاي اقتـصادي و زيـست محيطـي               
تنها درصد اندكي از سود اقتصادي ناشي از بازيافت كاغذ و مقوا            

 و در صورت در نظر گرفتن تمـام جنبـه هـاي    ،را شامل مي گردد   
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تـوان بـه      مـي  حيطـي بازيافـت كاغـذ و مقـوا        اقتصادي و زيست م   
اقتصادي بودن و توجيه زيست محيطي طرح بازيافت كاغذ ومقوا     

  .از زباله هاي شهري اصفهان پي برد
 گانـه  11همانطور كه اشاره شد در حـال حاضـر كـل منـاطق          

شهر اصفهان تحت پوشش طرح بازيافت و تفكيـك از مبـدا مـي              
ه درصـد انـدكي از كاغـذ و         باشد با اين وجود بـا توجـه بـه اينكـ           

مقواي موجـود در زبالـه شـهري  توسـط افـراد دوره گـرد جمـع                  
گردد كـه اطالعـات دقيقـي در مـورد آن در دسـترس           آوري مي 

نمي باشد انتظار مي رود كه ميزان مـصرف واقعـي كاغـذ و مقـوا            
  . بيشتر از مقدار محاسبه شده در اين تحقيق باشداندكي

كه بازيافت كاغذ و مقوا از زباله نتايج اين تحقيق نشان داد 
هاي شهري اصفهان از توجيه اقتصادي و زيست محيطي مناسب 

لذا جهت توسعه و افزايش ميزان بازيافت كاغذ . برخوردار است
و مقوا  توصيه مي گردد سرمايه گذاري در امر آموزش و 

  . گيردصورتگسترش فرهنگ بازيافت در جامعه 

  سپاسگزاري
يان حميدرضا پورعالقه بندان معاون بدينوسيله از آقا

پژوهشي سازمان بازيافت شهرداري اصفهان و مهندس مجيد 
عرفان منش رئيس اداره خدمات شهري شهرداري اصفهان براي 
در اختيار گذاشتن برخي از داده هاي مورد نياز تشكر وقدرداني 

  .گردد مي
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Evaluation of Economic and Environmental Aspects of Paper 
and Paperboard Recycling from Municipal Solid Wastes of 

Isfahan City 
 

Farzadkia M, PhDD*; Dalvand A, MSc*;Taghdisi MH, PhDD**   

 
 
Background: In the recent years, the problem of increased amount of municipal solid wastes 

such as paper and paperboard and also unsafe disposal of them, cause damage to living 
environment. Without implementing a good recycling process, wasting of national capital and 
destroying of natural resources will ensue. Regarding the importance of recycling, we evaluated the 
economic and environmental aspects of paper and paperboard recycling of municipal solid wastes 
in Isfahan city. 

Materials and Methods:  It was a cross sectional- descriptive study that was done in 2006. The 
required data was achieved by field observations, library studies, interview with head of recycling 
organization, studying archived documents in that organization and finally analyzing them. 

Results: From 24,864 tones paper and paperboard used in year 2006 in Isfahan city, only 
15.39% were recycled and the rest of them (84.61%) which was mixed with wet solid waste were 
thrown away. The economic and environmental advantages of 15.39% recycling paper and 
paperboard in Isfahan city in year 2006 were saving 689,011 cubic meter water, saving 30,623 
gigajoule energy and prevention of cutting 65,061 trees. The income from selling recycled paper 
and paperboard in monitored year was about 1,951,841,000 Rials. 

Conclusion: Paper and paperboard recycling from Isfahan municipal solid wastes has economic 
and environmental justification. 
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