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  چكيده
 به سبب توليـد گـاز متـان   ، هوا و خاک يعالوه بر آلودگ يشهرهاي  امروزه زباله :مقدمه و هدف پژوهش

حـل مشـکالت   ، ممکـن  ياز راهها ييک. شوند مي و پديده گرم شدن زميناي  گلخانههاي  ايش گازباعث افز
هـاي   زبالـه  و بهبود مديريت اسـتفاده از پسـماندها و   يشهرهاي  حاصل از زباله يو اقتصاد يزيست محيط

  . به آن است يابيز دستين مقاله نيو کامپوست است که هدف ا يتوليد انرژ يبرا يشهر
ن بـه  يهمچنـ . است يليتحل ـ يو مرور يمطالعه مورد پژوهشين کار يروش پژوهش در ا :وهشروش پژ

ـ يـ قالـب توز  در يدانياز روش م ،از اطالعات يبخش آوري جمعمنظور  پرسشـنامه در جامعـه   ١٠٠ش از يع ب
د بـه  فـراهم نمـودن آمـار مسـتن     و، يا با استفاده از اطالعات کتابخانـه  در نهايت. استفاده شده است يآمار

  . بکارگرفته شده است) NPW( ک روش خالص ارزش حاليتکن، طرح ياقتصاد يابيمنظور ارز
تـن   ٧٣توليد برق با استفاده از  يکيلو وات ٦٠٠احداث يک نيروگاه  يو اقتصاد يفن ينتيجه بررس :ها يافته
از لحـاظ   کـريم  بـاط ر يو فرهنگ يدهد که اوال با توجه به وضعيت جمعيت مي نشان کريم رباط شهر زباله در

 ٥٠اوليـه حـدود   گـذاري  سـرمايه انجـام   همچنين با. پسماند امکان تفکيک زباله وجود دارد يت شهريريمد
شده در طول پروژه  گذاري سرمايهمبالغ  يرا تماميدارد ز يه اقتصاديروگاه توجين نياحداث ا، يميليارد ريال
ـ ، روگـاه يسـاله ن  ١٥د يمف عمر نانه تا پايانيو بدبيدر سنار يحت، شود مي برگشت داده ميليـارد   ٣٠ش از يب
   .گردد مي آن قويا توصيه يگردد لذا اجرا مي ز از اين طرح حاصلين ريال سود

 بـرق و  ديز بودن احداث کارخانه توليت آمياز موفق يحاک کريم رباطمطالعات انجام شده در  :نتيجه گيري
 ين پـروژه بـرا  يـ لـذا ا . باشـد  مـي  يشـهر هاي  زباله وت پسماند يريبهبود مد يکامپوست در راستا و يانرژ

اجـرا   م ويط مشابه هستند قابل تعمـ يشرا يدارا يتيجمع و ييايلحاظ جغراف تهران که از ياقمار يشهرها
 و پسماند آوري جمعت يريتوان مد مي يحدود تا يه اقتصاديعالوه بر توجهايي  ن پروژهيچن يبا اجرا. است
  .ديبخش را بهبود يشهرهاي  زباله

  كريم ، رباطيشهرهاي  ت زبالهيريمد، بيوگاز :واژگان كليدي
  

                                                      
  10/6/1390 :تاريخ پذيرش مقاله                                  1/3/1390: تاريخ دريافت مقاله

 
  فصلنامه مطالعات مديريت شهري

 1390 تابستان/ ششمشماره/ومسسال
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  مقدمه
را به منابع توليد اي  فشار قابل مالحظه، امروزه رشد روز افزون مصرف انرژي در كشور

به نحوي كه استفاده از منابع فسيلي براي پاسخ به اين رشد  ؛انرژي وارد نموده است
نسبت به  انرژي و بخصوص انرژي برقپيشي گرفتن رشد مصرف . كافي نيست

كشور را در سالهاي آينده در خصوص تامين انرژي الكتريكي ، و توليد آن گذاري سرمايه
قيمت  ۱۳۸۳تا  ۱۳۷۶از سال  اين در حالي است كه با مشكل مواجه خواهد ساخت و

ترازنامه (. برابر شده است سهمختلف مصرفي كشور به طور متوسط هاي  برق در بخش
  )۳۸۲, ۱۳۸۷رژي ان

به مراکز بزرگ جمعيتي کشور  کريم رباطاقماري تهران مانند هاي  شهر درحال حاضر
اند و اين حجم از جمعيت در کنار فوايد بزرگي که در چرخش اقتصادي و  تبديل شده

که اند  شهر ايجاد نموده در رااي  مشکالت عديده، کنند مي نيروي كار مراکز صنعتي ايفا
هاي  حاصل از انباشت زباله مشکالت زيست محيطي ايجاد شده، آنها ينمهمتر يکي از
مناطق اطراف  درها  انباشت و دفن غير اصولي زباله. و دفن غير اصولي آن است شهري
 سطحي و زير سطحيهاي  باعث آلودگي، تخريب زمينهاي حاشيه شهرها عالوه بر، تهران

حاشيه  سب اين زمينها باعث درگيريمناانتخاب نا در اين مناطق شده است و از طرفي
  . نيز شده است شهرهاي مجاور با يکديگر نشينان و حتي مقامات

باعث ، اشاره شده مشکالت زيست محيطي و حقوقي مشکالت ناشي از زباله عالوه بر
گرمايي و  رفتن فرصت بزرگ در استفاده از زباله به منظور تبديل به انرژي از دست

و مردم  اقتصادي را از اداره کنندگان شهر و از اين جهت يک امکانشود  مي الکتريکي نيز
حاضر بررسي مشكالت حاصل از انباشت پژوهش  اين رو هدف از. نمايد مي سلب
همچنين مزاياي . و بررسي امكان تفكيك زباله در مبدا است كريم رباطشهرهاي  زباله

در اين مطالعه  کريم رباطدر  شهري براي توليد كامپوست و انرژيهاي  استفاده از زباله
  .بررسي قرارگرفته است مورد
 

  بيان مسئله
، جمعيت روبه افزايش شهرها، شهريهاي  همانطور که اشاره شد حجم زباله

مشکالت حقوقي ناشي از آن در شهرهاي  دفن غيراصولي زباله و محدوديت محل و
ي رسد ارائه يک راه به نظرم. اقماري تهران به يكي ازمعضالت عمده تبديل شده است

ترين  يكي از مهمترين و فوري، همراه با مالحظات اقتصادي حل مديريتي عملي و علمي

www.SID.ir



Arc
hive

 of
 S

ID

  ...هاي شهري  فني و اقتصادي توليد برق و انرژي  از بيوگاز حاصل از زباله يبررس 

157 

 

  ومسسال 
  ششمشماره 
  ١٣٩٠ تابستان

شهري در راستاي بهبود مديريت پسماندهاي  ريزي برنامهمنطقه براي انجام  هاي نياز
  .شود مي شهري احساس

ينده و اجتماعي انتشار گازهاي آالهاي  ازطرف ديگر مشكالت زيست محيطي و هزينه
هاي  حاصل از احداث نيروگاههاي فسيلي در اطراف شهرها امروزه يكي از مولفهاي  گلخانه

 تاثيرگذار در عدم توسعه اين نوع نيروگاهها در ايران و جهان بوده که اين امر معضالت و
يكي از پرسشهاي مهمي ، از طرف ديگر. نمايد مي چندان مشکالت مديريت شهري را دو

اين است كه آيا با توجه  ،مديران شهري در كشور قرار دارد گيران و ميمكه پيش روي تص
 كنندگان برق در مصرف، و واقعي شدن بهاي انرژي بويژه الكتريسيتهها  به حذف يارانه
گان روستايي همچنان قادر به ادامه فعاليت خود كنند مصرفكشاورزي و ، حوزه صنعتي

يا مديران شهري بويژه در شهرداريهاي کشور خواهندبود؟ و با توجه به شرايط کنوني آ
 کامپوست را با توليد انرژي وهاي  احداث کارخانه و گذاري سرمايهخواهند بود زمينه  قادر

واضح است اينگونه  شهري مهيا نمايند؟ پرهاي  انتقال زباله تفکيک وآوري،  جمعتوجه به 
 صحيح علمي وهاي  بررسي توان پس از مي ها در دنيا انجام شده است وگذاري سرمايه

اما مسئله اصلي اين است كه در . اجرا نمود کريم رباطاصولي آنها را در شهرهايي نظير 
ها  عدم تفكيك و تخليه غير اصولي زباله، صورت عدم توجه به اين مهم مشكل توليد

و براي تبديل آن به انرژي  عالوه بر اينكه فرصت مهمي را در استفاده از اين طالي كثيف
باعث آلودگي گسترده محيط زيست و تحميل ، نمايد مي سلبها  از شهر يا كامپوست

  . گردد مي ديگري نيز گزافهاي  هزينه
   
 هدف پژوهش  ده ويفا

شهري هاي  و محدوديتها  ميزان و نوع زباله، اين مقاله با توجه به خصوصيات اقليمي
 نمايد و مي رژي و يا كامپوست ارائهرا براي تبديل زباله به اناي  مدل بهينه، و اقتصادي

تواند الگويي مطلوب  مي لذا. شهري را بهبود بخشدهاي  سعي دارد تا مديريت کنترل زباله
عالوه بر  .کاهش دهد مشکالت اين حوزه را کشور باشد وهاي  براي مديران شهرداري

 : نمايد مي اهداف تبعي زير را دنبال مقاله حاضر، هدف اصلي
نظير ها  كريم ودرصدوزني انواع مختلف زباله رباط توليد روزانه زباله در تعيين مقدار -

  ؛...شيشه و، كاغذ، آليهاي  زباله
برآورد توان  كريم و آلي شهر رباطهاي  بيوگاز توليدي حاصل از زباله تعيين مقدار -

 ؛حرارتي و الكتريكي گازتوليدي
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 اسب براي کارخانه توليدمشخصات و جانمايي اوليه سايت من، تعيين نوع خصوصيات -
 .كريم هر رباطش انرژي در

  
 سابقه پژوهش  ات ويادب

 حيوان يا ريختني از محل زندگي انسان از زباله بعنوان مواد دور ٢در لغات نامه وبستر
در  .ارزش تعريف شده است زباله بعنوان مواد بي ٣در لغتنامه ورد بوك. شود مي نام برده

 فاقد ارزش صاحب اوليه آن كه از نظر نيز زباله چيزي است ٤تعريف دفتر بين المللي كار
هاي  زباله به انواعها  به طور كلي پسماند. شود مي دليل دور ريخته به همين و بهاء بوده و

، ٦خطرناكهاي  زباله، هاي معدني هاي نخاله، صنعتيهاي  زباله، تجاريهاي  زباله، ٥خانگي
  . شوند مي تقسيم ٨الكترونيكيهاي  شاورزي و زبالهكهاي  زباله، ٧بيمارستانيهاي  زباله

تنوع . شوند مي شهري يکي از بزرگترين منابع توليد زباله محسوبهاي  امروزه خانواده
خشک مانند فلزات هاي  زياد است برخي از اقالم زبالهها  مواد دور ريختني توسط خانواده

برخي  دارند واي  قابل مالحظهارزش بازيافت  آهني و کاغذ و برخي از اقالم پالستيکي
آن ارزش بازيافت نداشته و درصورت ورود به چرخه  نظير وها  ديگر مانند انواع باطري

 شتابهد يسوسر توسط هشد ماـنجا تاـمطالعبر اساس . طبيعت خطرناک هستند
 ئداد زامو نامناسب امديريتـب را سانيـنري ايماـب عوـن ۳۲تقريبا تعداد  ٩ريكاـمآ  عمومي
  .)۲۸، ۱۳۷۰چوبانوگلوس( ننددامي مرتبط جامد

، ۱۳ ۶۴در سال در كشوربراي اولين بار  شهري و نحوه دفن آنهاي  بحران زباله
درايران . تهران مطرح شد همزمان با باال گرفتن مشكل زباله و آلودگي بيش از پيش شهر

درحالي . بود درصد ۲/۷درصد و توليد كامپوست  ۸/۰زباله  ميزان بازيافت ۱۳۷۸تا سال 
درصد از آن به صورت بهداشتي و  ۲۰فقطكه  بوده استدرصد  ۹۲ زباله دفنكه ميزان 
گرفت  مي صورتغير اصولي و غير بهداشتي بصورت  و باقي آن شد مي اصولي دفن

  .)۱۸, ۱۳۷۹بسيجي (
شود ولي آثار زيانباري نيز  مي باعث کاهش آلودگي محيط زيستها  زباله اگر چه دفن

انتشار گاز متان است که به ، آليهاي  زباله يکي از آثار زيانبار دفن. دارد بهمراه
بسياري از كشورهاي در حال  ۹۰پس از دهه . نمايد مي کمک ١٠اي گلخانه انتشارگازهاي
 نيز ۱۹۹۷ سال در. به اجرا درآوردند را١١شهري هاي  مديريت پسماند جامع توسعه طرح
، اتمسفر دراي  گازهاي گلخانه غلظت تثبيت هدف با هوايي و آب تغييرات كنوانسيون
 كاهش به ملزم صنعتي كشورهاي پروتكل اين موجب به .كرد را مطرح١٢كيوتو پروتكل
ميليون تن گاز متان از  ۷۴در جهان ساالنه حدود. شدنداي  گلخانه گازهاي انتشار
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 جو پراکندهشود و در  مي شهري توليدهاي  ميليون تن از زباله ٤٠فضوالت دامپروري و 
نس حفاظت از بر اساس گزارش آژا .کند مي لودهآمحيط زيست را  نتيجه درگردد  مي

و فاضالب ها  توسط زبالهاي  انتشار گازهاي گلخانه از درصد ۵حدود ، محيط زيست آمريكا
 ).۵۹۲، ۲۰۰۶بوگنر(شود  مي شهري توليد

زباله  توليد انهسر١٣شده است  سازمان ملل متحد منتشر كه توسط پژوهشيبر اساس 
در سال و براي  تن ۸/۰تا بيش از  تن ۱/۰ناچيز كمتر از  در آمد باهاي  براي كشور

در  شهري رابطه در آمد سرانه و توليد زباله :۱ جدول.كشورهاي با درآمد باال متغيير است
  .دهد مي را نشان كشورهاي مختلف

  
  در كشورهاي مختلف شهري رابطه در آمد سرانه و توليد زباله :١ جدول

 كشور/موضوع در آمد ناچيز در آمد متوسط در آمد زياد

 )دالر در سال(درآمد سرانه ساالنه ٨٢٥‐٣٢٥٥ ٣٢٥٦‐ ١٠٠٦٥ ١٠٠٦٦بيشتر از 

 )تن در سال(سرانه توليد زباله شهري ١/٠‐ ٤/٠ ٢/٠‐ ٥/٠ ٣/٠‐ ٨/٠

  ۵۲، ۱۹۹۴كوينچيرو : ماخذ    
  

 ۷۰۰زباله حدود  روزانه بسياري از شهرهاي ايران متوسط سرانه توليد هم اکنون در
تن بوده كه با توجه به  ۲۵/۰ شود مجموعا زباله توليدي ساالنه بالغ بر مي گرم برآورد

متوسط  در رده كشورهاي با درآمد سرانه، )۱۳۸۹، ويکي پديا( دالري ۴۵۰۰درآمد سرانه 
 ۴۹۸ سرانه توليد زباله، كريم رباطدر همين ارتباط در شهر مورد مطالعه . گيرد مي قرار

ميزان ساالنه زباله توليدي هر  كه)۱۰۳, ۱۳۸۷شيرازي ( برآورد شده است گرم در روز
 كريم رباط، ۱شماره بنابراين از لحاظ تقسيم بندي جدول . شود مي تن۱۸/۰فرد بالغ بر 

  .گيرد مي با درآمد ناچيز قرار درحوزه شهرهاي
  
  توسط مردم يشهرهاي  تاثير گذار در تفکيک زبالههاي  مولفه

شهري و با ارزش بودن قسمت هاي  ناشي از دفن زباله به دليل مشکالت ذکر شده
هاي  ميالدي بسياري از کشورهاي دنيا برنامه ۹۰از اوايل دهه ، توليديهاي  عمده زباله

هاي  براساس بررسي. شهري تدوين نمودندهاي  واد و انرژي از زبالهمدوني براي بازيافت م
 خود همکاريهاي  بيشترافرادي که در تفکيک زباله، دقيق آماري در شهر ليدز انگلستان

صاحب  افراد ازدواج کرده و، افراد مسن، نمودند خانوارهاي با وضعيت اقتصادي مناسب مي
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خانوارهاي با وضعيت ، نمودند مي همکاريها  الهکساني که کمتر در تفکيک زب. خانه بودند
، دولتيهاي  افراد مجرد و افراد ساکن در ساختمان، سال ۲۴افراد زير، اقتصادي ضعيف

  ). ۹۲، ۱۹۹۳گلدن هاروکانر ( بودندها  و آپارتماناي  اجاره
نمايند فرق قابل  مي فوق نشان داد افرادي که در تفکيک زباله همکاري پژوهش
 در. و اشتغال آنان وجود نداردها  تعداد جمعيت خانوار، تحصيالت، جنسيت توجهي بين

اجتماعي برخانوارهاي فعال هاي  باورها و شبکه، ارزشها تاثيرات ناشي از ،ديگري پژوهش
ارزشهايي که منجر به  ).۹۴، ۱۹۹۳گلدن هار و کانر ( در تفکيک زباله ارزيابي شده است

تفکيک نکردن  زيست محيطي درهاي  نگراني شود لزوما مي رفتارافراد در تفکيک زباله
با وجود اطالع از عوارض عدم همکاري در تفکيک زباله  نبوده و در موارد بسياريها  زباله

گلدن هار و (خاصي انجام نمي دادند  افراد در اين خصوص فعاليت، محيط زيست بر روي
اجتماعي نيززعوامل موثرومهم هاي  شبکه دهد مي يکي ازپژوهشها نشان). ۹۵، ۱۹۹۳کانر 

). ۱۹۹۱،۱۴۰برن( درترغيب گروههاي مختلف اجتماعي در حوزه تفکيک زباله است
از شهر که افراد معتمد و موثري  در خيابانها و محالتي، حاکي از اين است، ديگر پژوهشي

يک تاثيرات مهمي در تفک، ها دوستان و همسايه اين افراد از طريق ارتباط با، وجود دارند
در محالتي  پژوهش، بر اساس اين. اند را بوجود آوردهاي  ايفا نموده و مناطق پاکيزهها  زباله
درصد همکاري مردم به ، معتمدين محل توزيع شده تفکيک زباله از طريقهاي  کيسه  که

بر اساس مطالعات انجام شده ). ۱۴۵، ۱۹۹۱برن( افزايش يافته استاي  مالحظه طرز قابل
بطريها و لوازم  جداسازيچادرهاي تبليغاتي براي ترغيب مردم به  ايجاد ،در اسکاتلند

  )۱۹۲، ۱۹۹۱هوپر و نيلسن . (داشته است جداسازيتاثير بسيار کمي بر اي،  شيشه
  

  د بيو گازاز زباله در جهان و ايران يسابقه تول
به نام گردد كه شخصي  مي ازب در اروپا نوزدهم ي هتاريخچة توليد بيوگاز به اوايل سد

ليتر  ۳/۰استفاده از تقطير در خالء  با از طريق تخميركودگاوي و ۱۸۰۸ديوي در سال 
 بوده مكانينخستين بهايي  شيخ حمام ايران نيز در .)۱۳۷۳عمراني ( گاز متان توليد نمود

اما اولين هاضم توليد متان به صورت نوين در . شده است كه بوسيلة گاز متان گرم مي
 سهيك واحد نيز  ۱۳۶۱در سال و تاي نيازآباد لرستان ساخته شددر روس ۱۳۵۴سال

عمراني ( در دانشگاه صنعتي شريف مورد مطالعه قرار گرفت توليد بيوگازمترمكعبي 
 سازمان انرژي اتمي ايران و، توسط وزارت جهادسازندگي ۷۸ تا ۶۱سالهاي طي  .)۱۳۷۳

در کشور ساخته  وليد بيوگازواحدهاي مختلف تجهاد دانشگاهي دانشكده كشاورزي كرج 
نتايج بر اساس . يکي از منابع توليدبيوگاز فضوالت دامي است .)۱۳۸۴خياط ( شد
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 هزارتن در سال بوده ۷۴۹۴۶مقدار فضوالت دامي قابل دسترس در ايران ، سنجي پتانسيل
زائدات همچنين ميزان  .استميليون مترمكعب  ۸۶۶۸كه بيوگاز قابل توليد از آن 

هزارتن در سال بوده كه بيوگاز قابل توليد از آنها  ۵/۲۳۱۴۷جنگلي در ايران  كشاورزي و
  .)۴۳, ۱۳۸۸پناهنده ( شود مي برآوردميليون مترمكعب  ۸/۵۴۷۵

ميانگين ساالنه استخراج گاز از محلهاي دفن ، سنتي و موجودهاي  فناوريتوجه به با 
ر مقايسه با بازده نظري توليد باشد كه د تن زباله مي مكعب از هر متر هفتزباله حدود 

استخراج گاز در اين شرايط براي شهرهاي بسيار بزرگ مقرون  .بيوگاز بسيار پايين است
مجموع ، هاي فسادپذير هوازي زباله گيري از فرايند هضم بي اما با بهره. به صرفه خواهد بود

يليون مترمكعب م ۱۶۵۰، )بازدهي فرايند درصد ۶۰با فرض ( بيوگاز قابل توليد در كشور
، به طور ميانگين كه تنها از منابع فوق شود مي مشاهده .آيد بيوگاز در سال بدست مي

قابل استحصال ) ميليون مترمكعب متان۹۱۷۵(ميليون مترمكعب بيوگاز  ۱۶۱۵۰ساليانه 
  . است
   

 روش پژوهش
 اقتصادي پروژه  يروش بررس )الف

 هاي صنعتي و انتخاب بهترين گزينه از ژهها و پرو مطالعه و ارزيابي طرح، براي بررسي
 توان بر مي آيد که ها و روشهاي مختلف معروف اقتصاد مهندسي استفاده بعمل مي تكنيك

تصميم گيري و اقدام ، در صورت داشتن توجيه اقتصادي اساس نتايج حاصله از ارزيابي و
خانه توليد بيوگاز در لذا براي ارزيابي اقتصادي پروژه احداث كار. نمود گذاري سرمايهبه 
اسکو نژاد ( شود مي استفاد ١٤)NPW( از روش خالص ارزش حال يا فعلي، كريم رباط
۱۳۸۵ ,۸۹(.  

گذار  پروژه را كه سرمايه) پرداختيهاي(ها  ارزش مبالغ هزينه بايد ابتدا در روش مذکور
در آينده پروژه را كه وي هاي  شود و همينطور ارزش كل درآمد مي در آينده متحمل

) سال پايه( در مبداء پروژه) ارزش حال(به ارزش فعلي ، سالهاي آتي دريافت خواهد نمود
باشد و براي اين  مي بدين ترتيب خالص ارزش فعلي پروژه قابل محاسبه. تبديل گردد

  .)۶۴, ۱۳۷۴طاهري ( شود مي منظور ازفرمولها و روابط رياضي زير استفاده
nندهيک مبلغ تک در آيمحاسبه ارزش  :)١(رابطه 

i rAFW )1( +=  
ک مبلغ تک در حاليمحاسبه ارزش ): ٢(رابطه 

n
i

r
APW

)1( +
=  
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پـروژه   يا درآمـدها يـ هزينـه   تواند مجموع ارزش حال مبالغ يم PWA، )٣(در رابطه
طول  n :نرخ تنزيل و  :r ،ا درآمدساليانه پرداختييانگر مبلغ هزينه ينما: Aiنيبنابر ا، باشد

ا ينه يل ارزش حال مبالغ هزياست با استفاده از روابط مذکور تبد يهيبد. عمر پروژه است
باتوجه بـه نـرخ    )ان عمر طرحياز ابتدا تا پا(ندهيآ دوره يط يکنواخت پرداختي يدرآمدها

  .ن قابل محاسبه استيل معيتنز
 آنگاه، جايگزين کنيم درآمدهاي ساليانه پروژه را : Rنماد Aاگر بجاي  ۳در رابطه 

PWR اگر و آيد مي بدست سالهاي آينده مجموع ارزش حال درآمدهاي حاصل ازپروژه در 
مجموع ارزش  PWRآنگاه ، جايگزين نماييم انه پروژه راساليهاي  هزينه  C:نماد Aبجاي 

  .بدست خواهد آمد حاصل از پروژه درسالهاي آيندههاي  حال كل هزينه
 ها از ارزش فعلي هزينه ١٥)PWR( ها حال چنانچه ارزش فعلي درآمدها يا عايدي

)PWC(ي پروژه مورد نظر از لحاظ اقتصاد، مفيد پروژه بيشتر باشد طول دوره عمر در١٦
لذا  .قابل اجرا است و در غير اين صورت توجيه اقتصادي نداشته و قابل اجرا نخواهد بود

  .شود مي رابطه زير محاسبه خالص ارزش فعلي پروژه از
  
 NPW=PWR-PWC خالص ارزش فعلي پروژه :)۴(رابطه 
ارزش فعلي  كمتر ازها  يعني ارزش فعلي هزينه NPW>0آنگاه PWR<PWCاگر
چون داراي سود مثبت است و اجراي آن ، ا پروژه توجيه اقتصادي داشتهبوده لذ درآمدها
  . شود مي توصيه
  
  آلي براي توليد بيوگازهاي  ن رابطه ميزان تفكيك زبالهييتع )ب

تفكيك شده توسط هاي  تاکنون روابط مختلفي براي برآورد و پيش بيني ميزان زباله
در اين راستا سئواالت اصلي مديران شهري . شهري ارائه شده استهاي  از زبالهها  خانواده

  .شود مي اغلب در چند محور زير خالصه
 کدام است ؟، در ترغيب مشارکت مردم در تفکيک زباله عوامل موثر -
 شهري کدامند؟هاي  فعال در تفکيک زباله گروهها و طبقات اجتماعي -
 شهري کدامند؟هاي  موانع عمده مشارکت عمومي در تفکيک زباله -

هاي  زباله ميزان، جامعي كه در انگلستان صورت پذيرفته است مطالعاتبر اساس 
اين عوامل شامل ميزان . به عوامل مختلفي بستگي دارد tشده در مدت زمان  تفكيك
براي ها  قابليت زباله، )برحسب کيلوگرم در روز(ها  خانواده توليدي توسطهاي  زباله

مکويد و ( استها  زباله جداسازيبه ا ه ميزان گرايش و عالقمندي خانواده جداسازي و
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اي  به بافت اقتصادي و منطقه دو مورد اول مقادير ثابتي بوده و). ۵۶۲، ۱۹۹۶مرداخ 
عامل ، اشاره داردهاي  در تفكيك زبالهها  بستگي دارد اما عامل سوم كه به گرايش خانواده

 .مهم و تاثير گذار در موفقيت طرحهاي حوزه بيوگاز است
ها  سازي زباله عوامل مختلفي درگرايش افراد به جدا، ه قبال اشاره شدهمانگونه ک

صاحب خانه يا ، تجرد و تاهل، سن، ترين آن وضعيت اقتصادي وجود دارد كه عمده
اجتماعي هاي  ميزان پايبند بودن به ارزشهاي اجتماعي و عضويت در شبکه، مستاجر بودن
تعداد افراد خانواده و اشتغال ، صيالتتح، مانند جنسيت همچنين عواملي. مختلف هستند

، ۱۹۹۳، گلدن هار و کانر( به تفكيك زباله داردها  يا بيکاري تاثير كمتري دررغبت خانواده
۹۲.(  

  :توان رابطه زير را نوشت مي فوقهاي  بر اساس دانسته

∑∑ ها  تفكيك شده درخانوادههاي  رابطه ميزان زباله: )۵(رابطه 
==

=
w

j
ijjij

h

i
ij tPtFtQtR

11
)()()()(

 
. است tشده توسط خانوارهاي مختلف در زمان  جداسازيمقدار مواد ، Rijراين رابطهد

Qij که توسط خانوارها توليدمي شوداي  مجموع زباله.i  نماينده هرخانواراست)i=1,…h (
 جداسازيدرصد قابل  Fj همچنين. است) j=1,…w( ها  مختلف زبالههاي  طبقه بندي jو

شود  مي مختلف و ديگر مراجع اعالمهاي  وليد کنندگان کاالت است که توسطها  انواع زباله
اقتصادي و ، که وابسته به شرايط فرهنگي ها زباله جداسازيبه ها  گرايش خانوار Pijو 

قابل تفکيک بوده که هاي  زباله به ميزان زباله جداسازيجغرافيايي است و در اصل نسبت 
قابل هاي  صورتي که تمامي زباله در در بهترين حالت و، است يكمقدارآن بين صفر تا 

  . شود مي يكجدا شوند اين نسبت ، تفکيک
 

 جامعه مورد مطالعه
که شود  تقسيم مي گلستانبوستان و ، به سه بخش مرکزي کريم رباطشهرستان 

بر اساس سرشماري مركز آمار . است ستانشهراين بخش مرکزي ، جامعه مورد مطالعه
 آن بخش مرکزينفر و  ۶۵۶۹۰۰بالغ بر ۱۳۸۵سال  در كريم رباطايران جمعيت شهر 

 كريم رباطهاي  محل دفن زباله. )۱۰۶, ۱۳۸۷شيرازي (بوده است نفر  ۱۲۸۰۴۷برابر با 
منطقه دفن زباله داراي  .باشد مي منطقه رودخانه شور واقع در جنوب غرب اين شهرستان

. كيلومتري شرق شهرك صنعتي پرند واقع شده است ۲هكتار در  ۷۵مساحت تقريبي 
متر بوده كه اين  ۹۰۰از خط فصلي جريان آب رودخانه شور ها  فاصله محل دفن زباله

  . شود مي جانمايي اوليه اين منطقه محسوبهاي  يكي از چالش
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قبل از . جانمايي شده است١٧ي زيست محيطيبدون ارزياب ۱۳۷۹اين منطقه از سال 
در حاشيه جاده حد فاصل اتوبان تهران  كريم رباطشهرستان هاي  زباله، انتخاب اين محل

و  ۱۳۸۳از سال . گرديد مي در محلي به نام جاده وهن آباد تخليه و كريم رباط قم و شهر
شور بعنوان تنها منطقه رودخانه ، كريم رباطبر اساس صورتجلسه فرمانداري شهرستان 

 ۷در  ۱۵۰در  ۵۰اولين ترانشه به ابعاد  ۱۳۸۴در سال  .مركز دفن زباله انتخاب گرديد
پر شده و ترانشه  ۱۳۸۶متر مكعب در اين منطقه ايجاد گرديد كه اين ترانشه در سال 

 .ي قرارگرفته استبردار بهرهايجاد و مورد  از آن تاريخ ۹در  ۵۰در  ۲۵۰ديگري به ابعاد 
در زمينه  كريم رباطمتاسفانه تاكنون شهرداري  ،منطقههاي  جود حجم عظيم زبالهبا و

 .تالشها مقطعي و كم اثر بوده است انجام نداده است و تمامي بازيافت زباله اقدام موثري
جهت مطالعه امكان همكاري  كريم رباطفرهنگي و اجتماعي شهر ، وضعيت اقتصادي

از . بررسي شدپژوهش  اين از مبدا در بخش ميدانيشهروندان جهت انجام تفكيك زباله 
، در انگلستان) ۱۹۹۳( انجام شده توسط گلدن هار وکانر هاي پژوهش آنجايي كه بر اساس

به ، كه داراي قدمت بيشتري هستند در همكاري براي تفكيك زباله فعالترندهايي  محله
 هر است براي انجامقديمي شهاي  که يكي از محله کريم رباطهمين دليل بخش مرکزي 

با توجه به تهيه پرسشنامه استاندارد پژوهش  لذا به منظورانجام اين. انتخاب شدپژوهش 
کامال تصادفي به درب منازل هاي  به روش انتخاب نمونه، سئوال کليدي۲۶شامل تعداد 

نفر از ساكنين اين منطقه مراجعه نموده و فرمهاي پرسشنامه رادر قالب مصاحبه  ۱۰۰
و اطالعات مورد نياز از شهروندان و خانوارهاي جامعه آماري مورد مطالعه تکميل 
  .شد آوري جمع
  

  پژوهشهاي  افتهي
و چگالي  كريم رباطشهري هاي  اساس انجام مطالعات ميداني درخصوص زباله بر

 گرم است ۱۱/۴۹۸سرانه توليد روزانه زباله برابر، اين شهر محاسبه شده مربوط به زباله در
 ۱۲۸۰۴۷ جمعيت با كريم رباطلذا زباله توليدي در بخش مركزي . )۱۰۳, ۱۳۸۷يشيراز(

هاي  شود که در اين مطالعه فقط زباله مي كيلو گرم برآورد ۶۳۷۸۱روازنه بالغ بر، نفري
بر اساس . قرار گرفته است تن مورد مطالعه ۶۳به ميزان تقريبي  توليدي در بخش مركزي

در محل دفن به  كريم رباطبخش مركزي هاي  كي زبالهتحقيقات انجام شده آناليز فيزي
  .)۱۰۱, ۱۳۸۷شيرازي ( آمده است ۲شماره شرح جدول 
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  ششمشماره 
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  كريم رباطشهر هاي  زباله آناليز فيزيكي :۲جدول 
 )تن در روز(مقدار وزني اجزاء  درصد وزني اجزاء نوع مواد جداسازي شده زباله

  ٩٥٩/٤٧ ٢١/٧٥ مواد آلي
  ٥٢٤/٧ ٨/١١ پالستيك
 ٨٢٦/٣ ٦ كاغذ

  ٥٦١/٠  ٨٨/٠ فلزات
  ٤٧٣/١ ٣١/٢ شيشه

  ٩٧٦/١  ١/٣ پارچه ومنسوجات
  ٢٥٥/٠ ٤/٠ چوب

  ١٩١/٠  ٣/٠ لجن و خاكستر
  ۱۳۸۷، شيرازي: ماخذ         

بشرح زير پژوهش  اطالعات اين آوري جمعمربوط به آمار توصيفي حاصل از هاي  يافته
  :آمده است

 ؛متاهل بودند از افراد مورد مصاحبه درصد ٧٥ )١
  غسال سابقه اقامت در محل را داشتند ٨درصد از افراد بيش از  ٦٤ )٢
درصد از افراد مصاحبه شونده در مسكن شخصي سکونت داشتندوصاحب خانه ٧٨ )٣

  غبودند
درصد از افراد بخاطر فرهنگ باالي همسايگان به محل خود عالقمند بوده  ٥٢ )٤

 ؛جابجايي نيستند ومايل به
  ؛هزارتومان دارند ٦٠٠انه حدوديدرآمدماه درصد خانوارها ٨٤ )٥
 ؛شناسند مي درصد افراد فرد معتمد محل خود را ٦٥ )٦
كه اين خود ( سال هستند ٤٦داراي پدري با سن بيشتر از ها  درصد از خانواده ٦٦ )٧

 ؛نشان دهنده حضور افراد نسبتا مسن در اين منطقه است
اعالم داشتند كه هرگز نان را در سطل زباله نمي ريزند و آن را به  درصد از افراد ٨٤ )٨

معنوي و هاي  انگر اعتقاد به باورين بيکه ا(نمايند مي مناسب ديگر دفعهاي  روش
 ).فرهنگي درافراد مورد مطالعه است

رگذاردر فرهنگ يعامل اول ازعوامل مهم وتاث چهارآن است پژوهش  نكته مهم در اين
كه اين نشاندهنده پتانسيل مناسب فرهنگي منطقه براي تفكيك زباله ، بودهک زباله يتفک
ک نكته مهم در موفقيت طرحهاي تفكيك زباله از يهمانطور قبال که اشاره شد . است

کن در شهرهاي يل، حضور افراد معتمد و موثر در محالت بود، انگلستان مبدا در شهر ليدز
رده فرهنگي شكل محالت تغيير نموده و افراد بزرگ مانند تهران بر اثر تغييرات گست
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  ومسسال 
  ششمشماره 
 ١٣٩٠ تابستان

ن محل يمعتمد، كريم رباطاکثرمردم پژوهش  نياما طبق ا. معتمدي در محل وجود ندارند
خانوارها  يف اقتصاديت ضعيموقعپژوهش  تنها نكته چالش انگيز در اين .شناسند مي را

مل در گرايش كه وضعيت اقتصادي مناسب يكي از عوا از آنجايي. در اين منطقه است
 تواند تفكيك زباله در مبدا را با چالش روبرو مي اين مسئله، افراد به تفكيك زباله را دارد

ثبات و  يتواند تا حدود مي )درصد٦٤(گر صاحبخانه بودن اکثرخانوارها ياز طرف د. نمايد
  .ترسيم نمايد وضعيت اقتصادي متوسطي را در اين منطقه

دقيـق و بـا نمونـه سـازي و      ريزي برنامهدهد كه در  يم نشان فوق نتيجه اوليه مطالب
مناطق امكـان اسـتفاده از    بقيه تمركز فعاليت اوليه در منطقه ملكي و سپس گسترش در

همانگونـه كـه   . پتانسيل مردمي در تفكيك زباله از مبدا به طرز مناسبي امكان پذير است
. شـود  مي تن زباله توليد ٦٣روزانه حدود  كريم رباط گفته شد در بخش مركزي شهرستان

. دهنـد  مـي  آلـي تشـكيل  هـاي   را زبالهها  درصد ازاين زباله ٢/٧٥حدود ٢بر اساس جدول 
آلي ارسـالي بـه كارخانـه بيوگـاز     هاي  درصد قابل انتظار از زباله توان مي ٥ براساس رابطه

گـرم   ٤٩٨و ) P(درصـدي مـردم    ٩٠با فـرض مشـاركت   . را تخمين زد كريم رباطفرضي 
ميـزان  ) F(آلـي هاي  درصد زباله ١٠٠و قابل تفكيك بودن )Q(زباله توليدي هر فرد  سرانه
  . تن خواهد بود ٤٢آلي در دسترس روزانه هاي  زباله

، طبق جستجوي اينترنتي يقيانجام مطالعه تطب موضوع و روشن شدن ابعاد به منظور
هـاي   خت كارخانـه در سـا  ياروپا که سابقه طوالن ازشركتهاي فعال در يکياطالعات فني 
  . قرار گرفته است يمورد بررس ٣ بشرح جدول، بيوگاز دارد

  
  تن زباله آلي در روز ٦٠يا  ٤٠ميزان بيو گاز و كامپوست توليدي براي :٣جدول

 رديف مشخصات ظرفيت پيش بيني شده

 ١ )تن در روز(زباله آلي شهري توليدي ٤٠ ٦٠

 ٢ )متر مكعب در روز(ز توليديبيوگا ٨٠٠٠ ١٢٠٠٠
 ٣ )كيلو وات(الكتريسيته مورد نياز ٥٠ ٧٥

 ٤ )كيلو وات(توان حرارتي مورد نياز ١٥٠ ٢٢٠
 ٥ )نفر(افراد مورد نياز سيستم جهت اداره و نگهداري ١ ١
٤٥/٠  ٣٥/٠  ٦ )هكتار(فضاي مورد نياز 
 ٧ )تن در روز(كامپوست جامد خروجي ٢٤ ٣٦
 ٨ )تن در روز(خروجيكود بيو مايع ٦ ٩

  )www.zorg-biogas.com(اطالعات مربوط به شركت اوكرايني زورگ: ماخذ  
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  ومسسال 
  ششمشماره 
  ١٣٩٠ تابستان

هـاي   تن زباله ٦٠و ٤٠ن جدول مشخصات دوكارخانه توليد بيوگاز با ظرفيت روزانه يا
 .متـر مكعـب اسـت   ٢٠٠بيوگاز حاصل از هر تن زبالـه آلـي    ميزان و دهد مي آلي را نشان

متر مكعب گاز قابل استحصال است کـه ميـزان    ٨٠٠تا  ٢٠آلي بيني ها دانيم از زباله مي
  ).١٣٨٩ گازيشرکت الکتر( دارد يژي مورد استفاده بستگ آن به نوع زباله آلي و تكنولو

، ه شودياز فضوالت گاوي ته براساس محاسبات انجام شده چنانچه يك تن زباله تماما
ک تن زباله از نـوع  ير حالي كه براي وجود دارد د متر مكعب بيوگاز ٨٣٣امكان استحصال

شهري بدليل تنوع مـواد  هاي  زباله .متر مكعب گاز وجود دارد٧٦٩چوب امكان استحصال 
مطـابق   كـريم  ربـاط  در. كننـد  مي ارقام فوق توليد بيوگازي به مراتب كمتر از، آن آلي در

 زوجودداردمترمكعب در هرتن زباله پتانسيل توليد بيوگـا  ٦/١٥٨محاسبات صورت گرفته 
  ). ١٠٩, ١٣٨٧شيرازي (

، تني توليد بيوگـاز  ٤٠فضاي مورد نياز براي احداث كارخانه  ٣شماره براساس جدول 
زبالـه اسـتفاده    توان از قسمتي از فضاي فعلـي محـل دفـن    مي هكتار ذكر شده كه ٣٥/٠
از توليـد بـرق و الكتريسـيته    پژوهش  همچنين با توجه به اينكه يكي از اهداف اين. نمود

توليـد   انتخابهـاي شـركت زورك كـه يـك دسـتگاه ژنراتـور       از، بيوگاز توليدي بوده است
افـزوده شـده و    ٣شـماره   باشـد بـه سيسـتم جـدول     مـي  ١٨مشترك الكتريسيته و گرمـا  

  .درمحاسبات اقتصادي نيز دخالت داده شده است
  

  كريم رباطبررسي اقتصادي طرح احداث نيروگاه بيوگاز  
قـرار   ياقتصاد يابير مورد ارزيبر اساس مفروضات ز کريم رباطگاز ويروگاه بياحداث ن
  :گرفته است

ان دوره معـادل  يـ سال و ارزش اسـقاط در پا  ١٥ يبردار بهره يعمر مفيد نيروگاه برا •
 ؛صفر فرض شده است

 درصـد  ١٤ يج بـانک يـ را معادل سود، رانيا يبانک مرکز ل طبق استعالم ازينرخ تنز •
 ؛در نظر گرفته شده است

سـال اعـالم شـده و خطـوط انتقـال نيـرو در        ١روگـاه  ين يبردار بهرهزمان احداث و •
  ؛مجاورت نيروگاه قرار دارد

کنواخـت  ي يدرآمـدها  و نـه هـا  يبـرآورد هز  ه و محصوالت به منظوريمت مواد اوليق •
 . د ثابت فرض شده استيعمرمف يپروژه ط
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  اخت كارخانه توليد بيوگازطراحي و س، هزينه مطالعه: ٤جدول 
  زتن مواد آلي در رو ٦٠و  ٤٠ يبرا 

 آلي ظرفيت مواد قيمت بر حسب يورو
 مستند سازي طراحي تجهيزات احداث مجموعبرحسب تن در روز

٠٠٠/١٤٠/٢ ٠٠٠/١٠٠/١  ٠٠٠/٩٠٠ ٠٠٠/٥٠ ٠٠٠/٩٠ ٤٠
٠٠٠/٧٥٥/٢ ٠٠٠/٤٠٠/١  ٠٠٠/٣٠٠/١  ٠٠٠/٥٠  ٠٠٠/١٠٥  ٦٠

  زورگ  مربوط به شركت اوكراينياطالعات : ماخذ 
  

 كـريم  رباطو حمل هر كيلو گرم زباله در شهر  آوري جمع ضمنا درحال حاضر هزينه
 يمعـاون خـدمات شـهر   ( شـود  مـي  ريـال تخمـين زده   ٣٥ريال و هزينـه دفـن آن    ١٤٠

را فرآيند حمل زباله ضروري است و هزينه آن نيز بعهـده  يز ).١٣٨٩کريم،  رباط يشهردار
را  احداث کارخانه بيوگازهاي  ن ارتباط شركت اوكرايني زورگ هزينهيا در. استشهرداري 

  .آورده است ٤شماره از مرحله مطالعه تا تحويل آن درجدول
هزينه مولدهاي توليد الكتريسته و گرما كه ساخت شركت جنرال  زين ٥شماره  جدول

يوگاز قابل استحصـال  بعمل آمده ميزان ب يهايطبق بررس. دهد مي الكتريك است را نشان
، تن زباله آلي روزانـه  ٤٢لذا با تخمين . متر مكعب است١٥٨کريم،  رباط از هر تن زباله در

ساعت برابـر   ٢٤متر مكعب در روز و با تقسيم بر  ٦٦٣٦ميزان گاز توليدي در روز برابر با 
ي بـرا  ٢ت مولـد شـماره   يـ ن ظرفيـ توجه بـه ا  با. متر مكعب در ساعت خواهد بود ٢٧٦با 

  .نيروگاه مناسب است
الزم هـاي   هزينـه ، به طور خالصه و بر اساس مشخصات فني تجهيزات شـركت زورگ 

تن مواد آلي در  ٤٠با ظرفيت ورودي  کريم رباط نيروگاه بيوگاز يبردار بهره براي احداث و
  .زير برآورد شده است ٦ شماره روز به شرح جدول

  
  مورد نياز براي توليد الكتريسيته و حرارت از بيوگاز CHP بهاي سيستم :٥جدول 

 )يورو(قيمت
  بيوگاز مورد نياز

 )متر مكعب در ساعت(
 توان حرارتي

 )كيلو وات(
 توان الكتريكي

 )كيلو وات(
شماره

١ ٥٢٦ ٢٤٥ ٢٢٢ ٥٤٠٠٠٠ 
٢ ٦٣٥ ٦٦٢ ٢٧٢ ٦٠٠٠٠٠ 
٣ ٨٣٤ ٩٠٥ ٣٥٨ ٦٦٠٠٠٠ 

٤ ١٠٦٣ ١٠٨١ ٤٤٥ ٧٤٢٠٠٠ 
  )www.zorg-biogas.com(جنرال الکتريک طالعات مربوط به شركتا: ماخذ  
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  ومسسال 
  ششمشماره 
  ١٣٩٠ تابستان

  کريم رباطي کارخانه بيوگاز بردار بهرههاي احداث و  شرح هزينه :٦جدول
  ) ون رياليليم(معادل ريالي )*وروي(يمبالغ ارز هاشرح اقالم هزينه

مطالعه، طراحي،(گذاري اوليههاي سرمايه هزينه
  ٣٣٣٨٤  ٢.١٤٠.٠٠٠  ..)تجهيزات، ساخت و

مترمکعب۲۷۲باظرفيتCHPخريدمولد  هزينه
  درساعت

٩٣٦٠  ٦٠٠.٠٠٠  

 حمل ونقل ونصب توربين  هزينه
  )۲تا۱هاي رديف  درصد هزينه۵معادل (

٢١٣٧  ١٣٧٠٠٠  

هزينه تعميرديواره فوالدي داخل مخزن
  ١٥٦٠  ١٠٠.٠٠٠  )سال يکبارتکرارميشود ۸هر(بيوگاز

 داخل مخزنرنگ زدن ديواره فوالدي  هزينه
  )سال يکبارتکرارمي شود ۲هر(

 ‐  ٤٠  

آوري و حمل زباله آلي بههزينه ساالنه جمع
  )ريال ١٤٠هر كيلو(كارخانه بيوگاز

 ‐  ٢٠٤٤  

كيلو وات توان الكتريكي۵۰هزينه ساالنه تامين
  ٥٠*٣٦٥*٢٤*١١٣٠=  ٤٩٤    )تامين ازخودنيروگاه( نيروگاه

يلو واتيك۷۵هزينه ساالنه تامين توان حرارتي
  )تامين ازخودنيروگاه( نيروگاه

  ٧٥:٦*(٣٦٥*٢٤*٥٣٠=٥٨(  

كارگر فني براي۱پرداخت حقوق وبيمه ساليانه
  اداره نيروگاه

 ‐  ١٢٠  

 هاي يافته ٩تا  ٥ف يشركت اوكرايني زورگ و رد ٤تا  ١هاي  رديف: ماخذ
  ريال فرض شده است ١٥٦٠٠ورو معادل يهر *  استپژوهش 

  
  کريم رباطي کارخانه بيوگاز بردار بهرههاي ناشي ازاحداث وشرح درآمد :٧جدول

  )ون رياليليم(انه يدرآمدسال يشرح اقالم درآمد
كيلووات توان الكتريكي درساعت به بهاي متوسط ٦٣٥توليد 

  )درصد ٩٠با فرض ضريب ظرفيت (هركيلو وات ساعت هزار ريال
٩/٠=(٥٠٠٥*(

٦٣٥*٣٦٥*٢٤*١٠٠٠  
ان حرارتي درساعت به بهاي متوسطكيلو وات تو ٦٦٢توليد 

  )٦٦٢:٦*(٣٦٥*٢٤*٥٣٠=٥١٢  *ريال ٥٣٠معادل هر متر مكعب 

با بهاي هركيلو هزار)٣جدول(تن كود جامد٢٤توليد روزانه
  )درصد ٩٠ يبردار با فرض بهره(*ريال

٢٤٠٠٠*٣٦٥*٩/٠*١٠٠٠=٧٨٨٤  

وگاز در سال اوليانه کارخانه بيساليديعايجمع کل درآمدها
  ١٣٤٠١  يبردار هبهر

بهاي ارزش حرارتي هـر متـر   * ١٣٩٠ پژوهش، هاي افتهي :ماخذ 
   .حداقل فرض شده است مكعب گاز و كود جامد توليدي
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  ومسسال 
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 ١٣٩٠ تابستان

نيروگاهي از  ترين در آمد اين واحد شود که عمده مي طبق جدول مذکور مشاهده
لت دو، ت وزيرانابر اساس مصوبه هي. حرارتي است انرژيفروش انرژي الكتريكي و 

به  برق را، ي الكتريكي حاصل از حاملهاي تجديد پذيررژموظف است از توليد كنندگان ان
ريال  ۹۰۰و غير پيک و  ريال در ساعات پيك ۱۳۰۰قيمت تضميني هر كيلو وات ساعت 
ساعت  ۴با توجه به . )۱۸۸, ۱۳۸۷ترازنامه انرژي ( در ساعات کم باري خريداراي نمايد

در آمد حاصل از هر كيلو وات ساعت ، ساعت کم باري ۱۰غير پيك و  ساعت ۱۰، پيك
چه براي  اگر. شود مي ريال تخمين زده ۱۱۳۰ي الكتريكي به طور متوسط رژتوليد ان

نداشته ليکن بر اساس قبوض گاز اي  تاكنون مصوبه دولت، خريد انرژي حرارتي توليدي
 را پس از طرح توان بهاي متوسط هر متر مكعب گاز شهري مي ارسالي به مشتركين

در حال حاضر بطور متوسط از هر . به طور تقريبي محاسبه نمودها  هدفمندي يارانه
. شود مي دريافت ريال ۵۳۰به ازاي مصرف هر متر مكعب گاز مبلغ  مشترك گاز خانگي

لذا بهاي فروش انرژي حرارتي توليدي کارخانه در سال اول معادل بهاي گازمصرفي 
شهري تقريبا برابر با بيو  از آنجايي كه ارزش حرارتي گاز. گردد مي ريال فرض ۵۳۰برابر

 .محاسبه نمود ۵متر مكعب گاز را از جدول  توان معادل حرارتي هر مي لذا١٩، گاز است
است  انرژيكيلو وات ساعت  ۶دانيم كه ارزش حرارتي هر متر مكعب بيوگاز برابر با  مي

ساعت  ۲۴كيلو وات انرژي حرارتي در  ۶۶۲ بنابراين توان توليدي. )۱۲۷, ۱۳۸۸پناهنده (
 متر مكعب گاز در روز برآورد ۲۶۴۸معادل  كيلو وات ساعت بوده كه ۱۵۸۸۸۸بالغ بر 

در . كود كامپوست است، يكي ديگر از محصوالت نيروگاه بيوگاز ۵طبق جدول . شود مي
 ريال۴۰۰۰تا  ۱۵۰۰حال حاضر بهاي كود كامپوست بسته بندي شده در كشور بين 

گاز د جامد خروجي از محفظه توليد بيوازآنجايي كه كو .)۲۰۷۹, ۱۳۸۸كيا ( متغييراست
بهاي فروش كود فله در درب كارخانه به ازاي هر ، شود مي از بهترين نوع كود محسوب

با توجه به مفروضات اقتصادي پروژه . گردد مي ريال فرض ۱۰۰۰كيلو و بدون بسته بندي 
براي يک سال  کريم رباطحاصل از نيروگاه بيوگاز هاي  آمددر، مربوطههاي  وپيش بيني
سال است  ۱۵از آنجايي که عمر مفيد سيستم . برآورد شده است ۷ شماره بشرح جدول

  . پس درآمد حاصل از فروش براي سالهاي آتي نيز قابل برآورداست
خالص  و استفاده از روش ۷و ۶شماره اطالعات مربوط به جداول و حال با توجه به آمار

ساله عمر  ۱۵طي دوره  کريم رباطو درآمدهاي کارخانه بيوگاز ها  کل هزينه، ارزش حال
از روابط ، در اين خصوص برحسب مورد. گردد مي پروژه محاسبه و به ارزش حال تبديل

درآمد ساليانه  Ai بجاي ۳در رابطه : نمائيم مي استفاده، ارايه شده در مبحث قبل ۳و۱، ۲
سال ۱۵عمر مفيد پروژ معادل  nبجاي  درصد و ۱۴نرخ تنزيل معادل  r پرداختي و بجاي
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مالک  درصد۱۴اساس اعالم بانک مرکزي  اين رابطه بر نرخ تنزيل در. دهيم مي را قرار
  ). ۱۴، ۱۳۸۷بانک مرکزي( عمل قرار گرفته است

را در طول عمر مفيد با ) PWR(حاصل از پروژه  مجموع ارزش حال كل درآمدهاي
 ۳ رابطه از استفاده

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
+

−+
∑=
=

= n

n

i

n

i
APWR

)14.01(14.0
1)14.01(15

1

 n و عددگذاري بجاي نمادهاي 

 ۸۲/ ۳۱۲معادل کريم رباطارزش حال کل درآمدهاي حاصل از کارخانه توليدبيوگاز  Ai و
  .شود مي ريال برآورد ميليارد

نيزدر طول عمر مفيد با ) PWC(حاصل از پروژه هاي  مجموع ارزش حال كل هزينه
n ۳و۱بطترکيب روا استفاده از

in

n

i

n

i
CCIPWC )14.01(

)14.01(14.0
1)14.01(15

1
0 ++⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
+

−+
∑+=
=

= 
 و

  .آيد مي ميليارد ريال به دست ۵۲۵/۶۸عددگذاري معادل 
ارزش حــال  ينيگزيجــا و NPW=PWR-PWC  )٤(بــا توجــه بــه رابطــه  در نهايــت

ن يـ ا خـالص ارزش حـال ا  يمنافع خالص کريم،  رباطوگاز يکارخانه بهاي  نهيهز درآمدها و
اسـت   يمعنـ  ينن بديا. شود مي ليارد رياليم ٧٨٧/١٣برابر با) ١٣٩٠(ه يپروژه در سال پا

دوره  يطـ  را در ياتيـ عملهاي  نهيهز ه وياول گذاري ، سرمايهن پروژهين که ايا عالوه بركه 
مـت  يق( بعنوان سودخالص به ارزش حال زيليارد ريال نيم٨/١٣حدود ، ن نموده استيتام

 يرا دارايـ گردد ز مي هيتوص ايژه قون پرويلذا احداث ا. دينما يم گذار هيد سرمايعا) يامروز
  . ار مطلوب استيبس گذاري سرمايه يبوده وبرا يه اقتصاديتوج

   
  ت پروژهيل حساسيتحل

 بر، وضعيت پروژه مورد نظر در شرايط مختلف اقتصادي حال به منظور بررسي تغيير
  : زيمپردا مي سناريو مختلف با توجه به مفروضات زير به تحليل حساسيت پروژه سهاساس 
 ۹۵حدود نگهداري کارخانه ارزي بوده و و تعمير اوليه و گذاري سرمايهازآنجايي که  ‐

کنيم بهاي ارز  مي فرض، دهد مي طرح را تشکيل گذاري هاي سرمايه درصد کل هزينه
  .درصد افزايش داشته باشد ۱۰
: ۱براساس فرض مذکور بهاي ساليانه محصوالت توليدي کارخانه را درقالب سناريو ‐

 درصد۲۰معادل : ۳در سناريو و درصد۱۵معادل : ۲در سناريو، درصد ۱۰معادل 
  . دهيم مي افزايش

و  ٨ شـماره  و مـذکور در قالـب جـدول   يسـه سـنار   يخالصه نتـايج حاصـل از بررسـ   
   .ارائه شده است ٦ تا١ شماره نمودارهاي
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  )NPW( اساس شاخص خالص ارزش حال پروژه بر  ويسه سنار يج بررسينتا :)٨(جدول
 ١ويسنار  سال

NPW1     PWR1     PWC1

 ٢ويسنار
NPW2    PWR2     PWC2  

  ٣ويسنار
NPW3     PWR3     PWC3  

1390 51/1 0 51/1- 51/1 0 51/1- 51/1 0 51/1- 
1391 53/2 12/5 40/7- 53/2 13/1 40/1- 53/2 13/8 ٣٩.٤-
1392 55/3 23/9 31/3- 55/3 26/4 28/8- 55/3 29/3 26/0- 
1393 57/3 34/5 22/7- 57/3 40 17/2- 57/3 46/8 10/5- 
1394 59/2 44/3 15/0- 59/2 53/9 5/3- 59/2 66/3 7/1 
1395 61/1 53/2 7/9- 61/1 68/1 7 61/1 88/2 27/1 
1396 63 61/4 1/6- 63 82/5 19/5 63 112/6 49/6 
1397 64/8 68/9 4/1 64/8 97/3 32/5 64/8 139/8 75 
1398 66/6 75/7 9/1 66/6 112/3 45/7 66/6 170 103/4 
1399 68/2 81/9 13/6 68/2 127/6 59/3 68/2 203/4 135/2 
1400 69/9 87/5 17/6 69/9 143/2 73/3 69/9 240/4 170/5 
1401 71/5 92/5 21 71/5 159/1 87/6 71/5 281/4 209/8 
1402 73/1 97/1 24 73/1 175/3 102/2 73/1 326/5 253/4 
1403 74/6 101/1 26/5 74/6 191/9 117/2 74/6 376/3 301/7 
1404 76/1 104/7 28/6 76/1 208/7 132/6 76/1 431/1 355 
1405 77/6 107/9 30/3 77/6 225/9 148/3 77/6 491/4 413/8 

  
گردد که با توجه به خالص ارزش  مي مشاهده ۸براساس جدول مذکور  ۱در سناريو

ي پروژه کارخانه بيوگاز بردار بهرههفتم از  ين سال ششم وب، حال پروژه محاسبه شده
برگشت ) اوليه و عملياتي گذاري هاي سرمايه هزينه(پروژه هاي  کليه هزينهکريم،  رباط

لذا از سال . است NPV=0زيرا ) ۱نمودار(داده شده است و نقطه سر به سر حاصل شده 
  .ميليارد ريال سود دهي دارد ۳۰ هفتم به بعد تا سال پانزدهم اين کارخانه جمعا حدود

  

 
  )١سناريو (ودرآمدهاي پروژه ها  ارزش حال هزينه :١نمودار 

  

 نقطه سر به سر
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  )١سناريو ( (NPV)ودرآمدهاي پروژهها  خالص ارزش حال هزينه: ٢نمودار 

  
شود که با توجه به خالص ارزش حال  مي مشاهده ۸براساس جدول  ۲در سناريو 

ي پروژه کارخانه بيوگاز بردار بهرهارم و پنجم از سال چه بين، پروژه محاسبه شده
برگشت ) اوليه و عملياتي گذاري هاي سرمايه هزينه(پروژه هاي  کليه هزينهکريم،  رباط

لذا از سال . است NPV=0زيرا ) ۳نمودار(داده شده است و نقطه سر به سر بدست آمده
  .يارد ريال سود دهي داردميل۱۴۸پنجم به بعد تا سال پانزدهم اين کارخانه جمعا حدود 

گردد که با توجه به خالص ارزش حال پروژه  مي مشاهده ۸طبق جدول  ۳در سناريو 
کليه کريم،  رباطي پروژه کارخانه بيوگاز بردار بهرهسوم وچهارم از  بين سال، محاسبه شده

 برگشت داده شده است و) اوليه و عملياتي گذاري هاي سرمايه هزينه(پروژه هاي  هزينه
لذا از سال چهارم به بعد تا . است NPV=0زيرا ) ۵نمودار( نقطه سر به سر حاصل شده
  .ميليارد ريال سود دهي دارد۴۱۴جمعا حدود  سال پانزدهم اين کارخانه

  

 
  )٢سناريو (ودرآمدهاي پروژه ها  ارزش حال هزينه: ٣نمودار 

  

NPV
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خالص ارزش حال - .Error! No text of specified style in documentنمودار 

  )٢سناريو ( (NPV)درآمدهاي پروژهوها  هزينه
  

با توجه  ،دهد مي اين پژوهش نشانهاي  يافته ارقام و همانگونه که مالحظه شد آمار و
کارخانه ، اجتماعي جامعه و با توجه به مفروضات مورد نظر به تغييرات شرايط اقتصادي و

بوده و حتي در داراي توجيه اقتصادي ، مورد بررسي سناريو ۳در کريم رباطبيوگاز  توليد
، يبردار بهرههفتم  کارخانه مذکور بين سالهاي ششم و) ۱سناريو( بدبينانه ترين حالت

برداري  بهرهاز سال هفتم تا پايان دوره  را برگشت داده و گذاري هاي سرمايه کليه هزينه
 ميليارد ريال منافع خالص عايد سرمايه گذار ۳۰دهي داشته و مجموعا بيش از  سود
  : شود مي ليکن اولويت اجرا در سناريوهاي مورد مطالعه بصورت رابطه زير تعيين. نمايد مي

  NPW3 > NPW2 > NPW1       )٥(رابطه 
  

  
  )٣سناريو (ودرآمدهاي پروژه ها  ارزش حال هزينه :٥نمودار 

NPV
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  )٣سناريو ( (NPV) درآمدهاي پروژه وها  خالص ارزش حال هزينه :٦نمودار 

  
  يريجه گينت

در روز از  يتـن زبالـه شـهر    ٣٥٠اطراف آن با توليد  يو شهرها کريم رباطتان شهرس
دهد عالوه  مي نشان پژوهشاين . تهران هستند يمراکز بزرگ توليد زباله در مناطق اقمار

تـن   ٤٢ با اسـتفاده از  کريم رباطروگاه توليد برق و حرارت از بيوگاز در ينکه احداث نيا بر
 و ياصـول  آوري جمـع  يدر راسـتا  يان تـوجه يکمک شـا ، است يدر روز اقتصاد يزباله آل
. ديـ نما مي منطقه يران شهرداريبه مد يشهرهاي  ت زبالهيريپسماندها و بهبود مد يعلم

احـداث   پـژوهش،  نيـ بعمـل آمـده در ا   ياقتصـاد  و يفنهاي  يبا توجه به مطالعه وبررس
ميليـارد ريـال دارد و پـس     ٥٠حـدود   اوليـه  گـذاري  سرمايهمذکور نياز به  وگازيروگاه بين

) ١ويسـنار (ن حالـت  ينانه تـر يکارخانه در بدب يبردار بهرهسال از شروع از  ششازگذشت 
همچنين با استفاده از روش . شد برگشت داده خواهد، انجام شده يهاگذاري سرمايه يتمام

ال ميليـارد ريـ  ٣٠د بـالغ بـر   ين پروژه تا پايان عمر مفيميزان سود حاصل از ا، ارزش حال
م حاصل از عـدم  يزان منافع مستقيم ياست که در اين بررس ين درحاليا. محاسبه گرديد

محاسبه نشده است و در صـورت   زيناي  گلخانههاي  محيط زيست و عدم توليدگاز يآلودگ
افزايش يافته و زمـان بازگشـت سـرمايه کـاهش      يمحاسبه دو عامل فوق ميزان سود ده

ز بعنوان ين يشهر يت پسماندهايريازمعضالت مد يخشعالوه برآن کاهش ب. خواهد يافت
آن  يبـرا  يگردد کـه از لحـاظ اقتصـاد    مي ن پروژه محسوبيم ايرمستقيغ يسوداجتماع

، پرسشنامه١٠٠با توجه به توزيع تعدادپژوهش  ن در اينيهمچن. منظور نشده است يرقم
طرح تفکيک  يبرا کريم رباطشهروندان منطقه  يوهمکار يپتانسيل فرهنگ يضمن بررس
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شـامل ميـزان صـاحبخانه بـودن     ، منطقه يمشخص شد که با توجه به بافت جمعيت، زباله
، اعتقـادات و باورهـا و حضـور افـراد معتمـد در محـالت      ، متوسط سن مردم منطقه، افراد
   .گردد مي ن طرح ممکن بوده و فعاليت در اين حوزه امکان پذيريا مردم در يهمکار
که کمتـر   يدر صورت، اين پروژه از يناش يميليارد ريال ٣٠د مجموع با توجه به سو در

ل يجهت تسـه  يفرهنگ يو انجام کارهاها  فراهم نمودن زير ساخت از اين مبلغ به منظور
 ا توصـيه يـ قو آن يلذا اجرا. است يپروژه اقتصاد، در تفکيک زباله درمبداء پرداخت گردد

 .حاصل خواهدشد بهبود زين يهرش يت پسماندهايريلحاظ مد نکه ازيضمن ا .گردد مي
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