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 چکیده
همین دلیل بررسی  به، ایجاد نمایداقتصادی و اجتماعی ، زیستیمحیطاثرات مخرب  تواندمیساختمانی  زایدمواد  مناسبعدم مدیریت 

 دواز  1314در سال  گرگان ستانهای شهرجهت برآورد کمی نخاله .استاهمیت  حایز هانخالهزش و توجیه اقتصادی پردا کیفیت، کمیت
سر مورد با استفاده از روش ارزش خالص فعلی و نقطه سربهمالی استفاده شد. همچنین امکان سنجی  «بار ماشینو  تعداد تخلیه»پارامتر 

 هایمحل در ساختمانی نخاله تن 16861 سال طول در و تن 264 روزانه متوسط طور به که داد نشان کمی آنالیز نتایج ارزیابی قرار گرفت.
 مالی سنجیامکان. است %1 با چوب آن کمترین و 5/33% با خاک مربوط به هزارپیچ در نخاله ترکیب درصد بیشترین .شودمی تخلیه دفع

اگر عالوه اما  پذیر نیست،از نظر اقتصادی توجیهشهرستان این در لیدی نخاله توپردازش  که داد نشان گرگان در نخاله پردازش مرکز احداث
است. در این حالت در این صورت طرح از نظر اقتصادی قابل قبول  ،های چهار شهر مجاور نیز پردازش شوندنخاله ،گرگانشهرستان بر 

توان نتیجه می ،بنابراینشود. این زمان سودآوری آغاز می رسیده و بعد از نقطه سر به سرپس از نه سال و یازده ماه به  فعلیخالص ارزش 
کاهش آلودگی های ، مالیسودآوری باعث پردازش نخاله تولیدی این، عالوه بر . پذیر خواهد بودبازیافت آنها توجیه، هاتجمیع نخاله باگرفت 
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 سرآغاز
های زیربنایی، باال رفتن استانداردهای زندگی، مطالبات پروژه

افزایش جمعیت باعث رشد سریع  های فرسوده ووجود بافت
 از ،(Mortaheb & Kavousian, 2010) شدهصنعت ساخت 

ها و ارزش زمین به همراه عمر ساختمان کاهشطرف دیگر 
( موجبات تخریب و غیره سوانح طبیعی و انسانی )زلزله، جنگ

تخریب و ساخت و ساز  .کندها را فراهم میساختمان
ساختمانی و عمرانی را تولید  هایپسماندهایی با نام نخاله

ساختمانی  زایدمواد  ،(Jaffarzadeh et al., 2004) کنندمی
 ,Yashuai)باشند می زیستمحیطمهم های یکی از آالینده

 که در صورت عدم مدیریت شایسته اثرات مخرب (2013
 آوردو اقتصادی و اجتماعی را به بار میزیستی محیط

(Jaffarzadeh et al., 2004; Nunes, et al., 2007; Wang 

et al., 2004)های ساختمانی توسعه . مدیریت صحیح نخاله
 Ghorbani & Shirzadi) پایدار را به دنبال خواهد داشت

Gilani, 2014; Mortaheb & Kavousian, 2010 )،  اما
اجرای صحیح این مهم نیازمند شناخت کمیت و کیفیت و 

 Shafiei et) فت نخاله استآوری و دفع و بازیاچگونگی جمع

Hafezi Moghadas, 2011 & 2011; Musavi al.,). یکی 

 بازیافت ساختمانی، دورریزهای مدیریت در هابرنامه ترینبهینه از
 قابل زمانی بازیافت عمل، (Omrani et al., 2005) هاستآن

 Sabt) باشد صرفه به مقرون اقتصادی لحاظ از که است توجیه

et al., 2005). 
های ساختمانی و مدیریت نخاله ،قانون مدیریت پسماند بنابر

عمرانی در محدوده و حریم شهر بر عهده شهرداری هاست. در 
های ساختمانی تحت عنوان گرگان مدیریت نخاله ستانشهر

اجرای عملیات ساماندهی حمل خاک و نخاله ساختمانی سطح »
تفکیک که ست به یک شرکت پیمانکار واگذار شده ا «ستانشهر

البته برخی مواد با ارزش موجود در  ،گیردو بازیافتی صورت نمی
گردها در محل دفن جمع آوری نخاله توسط مالک در مبدا و دوره

شود و در نهایت عملیات ساماندهی باعث دفع نخاله در می
شده و جلوگیری از تخلیه آن در سطح شهر های تعیینمحل

 ستانشهرهای ساختمانی در ههای دفع نخالشود. محلمی
آباد و معدن جاده گرگان، تپه هزارپیچ، معدن جاده هاشم

ترین که منطقه هزارپیچ )سوگله( از قدیمی استتوسکاستان 
شود. در مورد تاریخ دقیق های این شهر محسوب میتفرجگاه

شروع تخلیه نخاله ساختمانی در این محل اطالع دقیقی در 
ه در این محل هم اکنون نیز ادامه دارد دسترس نیست و تخلی

(Shahbazi et al., 2015). 
 یهااز نخاله یناش یاحتمال یاجمله مشکالت موجود و از 

آب و  یبه احتمال آلودگ توانیگرگان م ستانشهر یساختمان
دفع  ینهمچن .مختلف اشاره نمود هاییماریب یوعخاک و هوا، ش
 ی،مخاطره بهداشت روان ،یبصر یموجب آلودگ یچنخاله در هزارپ

منطقه  یاهیو تعرض به پوشش گ یعیطب یهاینرفتن زم یناز ب
از  یاری. اگرچه بس(Sabz Andish Payesh, 2010) شده است

ات زایداثر هستند و ممکن است به اندازه  یات معموال بزاید ینا
 یطیمحیستخطر ز یجامد شهر زایدمواد  یرسا یاخطرناک 

 یرا برا یاها مشکالت عمدهآن یادحجم ز ینداشته باشند ول
دفع و بر  یهامحل یتاز جوامع از لحاظ کاهش ظرف یاریبس
 کرده است یجادجامد ا زایدمواد  یگرد یقانون یرماندن غ یجا
(Omrani et al., 2007) به عنوان مثال، محل دفع جاده .

خود را به معدن  ینخاله جا یههاشم آباد بعد از شش ماه تخل
و عمر محل دفع  یتظرف یجاده توسکستان داد و از طرف

فاضالب  یقانون یهتخل ینتوسکستان هم نامعلوم است. همچن
پسماند  یقانون یرغ یهو تخل یچمحل دفع هزارپ یکیدر نزد یانسان

بهداشت  یچ،در محل دفع هزارپ یواناتو الشه ح یو درمان یآل
 با دفع، محل در انفراو حشرات وجود. اندازدیجامعه را به خطر م

سالک را  یماریولگرد، امکان انتشار ب یهاسگ حضور به توجه
به  یساختمان یهابلوک مانندها نخاله برخی. آوردیبه وجود م

بودن، بعد از دفن در بلند مدت خرد شده و منجر به  یتوخال یلدل
 Jaffarzadeh et) شوندیمحل دفن م یینشست پوشش نها

al., 2004) توجه به دفن نخاله در گودال هاشم آباد و . با
 وجود دارد. یزاحتمال نشست ن یندهتوسکستان در آ

ساخت و ساز و  یهاپسماند یافتبرنامه باز یوان،در تا یا مطالعه
 اول درجه در. نمود بررسی یو اقتصاد یرا از نظر فن یبتخر

 عملیاتی واحد چند در مکانیکی سازی مرتب فرایند سنجی امکان
 ی،غربالگر هاییش. آزما(1)شکل  گرفت قرار توجه کزمر
سه نوع  یندفرا ینا یانجام شد. ط یال یو محتوا یزشر یش،سا

مشخص حاصل شد.  یمیاییو ش یزیکیمحصول با خواص ف
استفاده مجدد از محصول به  که دادبه وضوح نشان  هایافته

ز ا یک. البته هر شودیم یهتوص یاربس یعنوان مصالح ساختمان
 هایدرکارب شده، انجام هایزمایشآتوجه به  بامحصوالت 
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به عنوان  تریشب یاز محصول با ناخالص ی. قسمتدارند یمتفاوت
قابل  یبهداشت یهاروزانه دفن زباله یاتدر عمل یمواد پوشش

انجام  یاقتصاد یمقاله امکان سنج ین. هرچند در ااستاستفاده 

 ینا یاقتصاد یل، پتانسسود -ینههز یلو تحل یهتجز ینشده ول
 .Huang et al., 2002)) کندیم ییدرا تا یندفرا

  
 

 
  

 
  

 
 
 

  
 
 

  
  

 Huang et al., 2002)) های ساختمانیفرآیند پردازش پسماند (:1)شکل 
 

نخاله بعد از پردازش، قابل استفاده مجدد است. به عنوان مثال 
ها قابل اهدر زیر سازی ر «مصالح دانه بندی شده»بخشی از 

. بعد از پردازش نخاله، هر یک از محصوالت دارای استاستفاده 
. درنتیجه پردازش، روشی هستندجنس و خلوص و اندازه معینی 

که در ایران برای اولین بار در شهر  برای بازیافت نخاله است
 .(Shahbazi et al., 2015) کرمانشاه به اجرا درآمد

با استفاده از رویکرد ترکیبی  1312تقی زاده و همکاران در سال 
گرگان مناطق مناسب  ستانشهرتحلیل سلسله مراتبی فازی در 

بندی برای دفن نخاله های ساختمانی را در چهار سطح اولویت
در بخش شمال شرقی محدوده مورد  نمودند که این مناطق اکثراً

 284، 166، 154، 314مطالعه قرار داشتند و به ترتیب دارای 
، (Taghizadeh Diva, et al., 2014) مساحت بودندهکتار 

گرگان در هیچ یک  ستانشهرها در های دفع کنونی نخالهمحل
با توجه به اهمیت . (2)شکل  از مناطق مناسب قرار ندارند

ها و مشکالت موجود و احتمالی این ضایعات و بازیافت نخاله
، هدف از گرگان ستانشهرعدم انجام پژوهش در این زمینه برای 

های ساختمانی نخاله و کیفیت این مطالعه بررسی کمیت
 .استها طرح پردازش این نخالهمالی  گرگان و توجیه ستانشهر

 
 ستانهای مناسب دفع نخاله در شهرمحل (:2)شکل 

 گرگان بر اساس اولویت
 (Taghizadeh Diva, et al., 2014; Shahbazi et al., 2015) 

 
 هامواد و روش

 طقه مورد مطالعهمن

مرکز استان  ،گرگان ستانالعه محدوده شهرمنطقه مورد مط
از شمال به آق قال و بندر  گرگان ستانشهر .باشدگلستان می

 نوار

 غربالگری

 تست

 غربالگری

 غربالگری

 دیسک

 جداسازی

 مغناطیسی

 جداسازی

 هوایی

 جداسازی

 جریان نهایی

>300 mm 

بزرگ هایدانه  

<20 mm 20-40 

mm 

 یا کاغذ هنیآ فلزات

 پالستیک

40-300 mm 

بتن -سنگ -جرآ  

 

 سایر -هنیآ غیر مواد -چوب

 مواد
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ترکمن، از شرق به شهرستان علی آباد کتول، از جنوب به استان 
 .ردکوی محدود شده استسمنان و از غرب به شهرستان ک

 426455یلومترمربع، دارای ک 1316مساحت  شهرستان گرگان با

( 3در شکل شماره ) شهرستان گرگانموقعیت  .استنفر جمعیت 
 .نشان داده شده است

 

       
 موقعیت منطقه مورد مطالعه در استان گلستان و کشور ایران (:3)شکل 

 

 نخاله های ساختمانی و کیفی برآورد کمی
تعداد »رامتر پا دوهای ساختمانی از رد کمیت نخالهبرای برآو

تعداد تخلیه »بدین منظور  .استفاده شد «و بار ماشین تخلیه
میانگین خاک و نخاله حمل شده توسط هر یک از »و  «روزانه
 آمدبه دست  با پیمانکار طریق مصاحبهاز  «های حملماشین

در نهایت برای برآورد  .(1314، خدمات شهری شهرداری گرگان)
  ( استفاده شد.1از رابطه ) 14ل کمی خاک و نخاله گرگان در سا

 

(1)         (1×M1N )+ (2×M2N )+ (3×M3N = )K 
 

کیلوگرم(، 1444کمیت نخاله در سال بر حسب تن ) Kکه در آن 
N  متوسط تعداد تخلیه ساالنه توسط هر ماشین وM  میانگین

معرف  1نخاله حمل شده توسط هر ماشین بر حسب تن، شماره 
معرف  3خاور یا کامیونت و شماره  معرف 2نیسان و شماره 

 .استکامیون 
طرح ملی بررسی برنامه و راهکارهای اجرایی مدیریت از نتایج 

 Shahbazi et) های شهری استان گلستانی پسماندزیستمحیط

al., 2015) ، استفاده شد.برای برآورد کیفی 
 

 ساختمانی هاینخاله پردازش طرح مالی سنجیامکان
 های یافت و پردازش نخالهجهت باز هاد شدهپیشنشماتیک  طرح

آورده شده  (4)ساختمانی در شهرستان گرگان در شکل شماره 
به عنوان محصول نهایی طرح،  «شدهبندیمصالح دانه» است.

نخاله قابل »قابل فروش است. میزان این محصول برابر با میزان 
های ادهاز د «نخاله قابل بازیافت»است. حداقل میزان  «بازیافت

 ذیل مفروض شد. 
ها غیر قابل بازیافت درصد پسماند 15الی  14در مجموع 

 (USGBC U.S.Green Buldingباشند و طبق تخمین می

(council ،15 های ساختمانی قابل بازیافت استدرصد نخاله 

(USGBC Wrinkler, 2010).  شهبازی و همکاران در سال
در استان گلستان انی ضایعات ساختم %25 گردرند،بیان  1314

قل حدالذا  .(Shahbazi et al., 2015) ندارند ت بازیافتقابلی
نظر گرفته شد و در نتیجه در  %55نخاله قابل بازیافت،  میزان

به ( 2از رابطه ) «مصالح دانه بندی شده» میزان تولیدحداقل 
 .آمددست 

(2)     P = D × 75% 
 

 D و شده بر حسب تندیبنمیزان تولید مصالح دانه Pکه در آن 
جهت  .استمیزان نخاله ورودی به مرکز پردازش بر حسب تن 

های ذیل های طرح از مفروضات و دادهها و درآمدتخمین هزینه
 استفاده شد:
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تا شهر مشابه فاصله محل دفع تا شهر  محل بازیافتفاصله  .الفا
یما در محل پردازش ضایعات ساختمانی مستق بنابرایناست، 

ای حمل نخاله از محل دفع تا شود. درنتیجه هزینهه میتخلی
 .استمحل پردازش، صفر 

شدند. بخش اول درآمدهای طرح از دو بخش حاصل می .ب
 تومان به ازای پردازش هر کیلوگرم نخاله 14شامل دریافت 

به مجری طرح بازیافت پرداخت  که توسط شهرداری است
صدور مجوز  در زمانشهرداری این بودجه را  شود.می

ریال بر مترمربع( و صدور مجوز ساخت  344444تخریب )
. کندیریال بر متر مربع( از سازندگان دریافت م 24444)

بخش دوم شامل فروش مصالح دانه بندی شده که هر تن 
 Shirzadi  &Ghorbani) استتومان هزار  5تا  3حدود 

Gilani, 2014) . 
پذیری احداث توجیه ابتدا ،سنجی اقتصادی طرحجهت امکان

 Net) مرکز پردازش نخاله با استفاده از روش ارزش خالص فعلی

Present Value)  مورد ارزیابی قرار گرفت، سپس هزینه دفع با
تمامی ( NPV)پردازش مقایسه شد. در روش ارزش خالص فعلی 

ها و درآمدها بسته به این که در چه زمانی به وقوع خواهند هزینه
 ( تنزیل شدند.3نرخ بهره مناسب طبق رابطه )پیوست، با 

 

(3)          
(1 )

t

t

R

i
 

 

 Rtزمان انجام هزینه یا وقوع درآمد بر حسب سال،  tکه در آن 
مقدار کمی درآمد یا هزینه بر اساس جریان نقدینگی بر حسب 

قل نرخ نرخ بهره که معادل حدا iریال( و  514تومان ) نمیلیو
مورد انتظار از سرمایه گذاری )حداکثر نرخ سود بدون ریسک یا 
نرخ سود سپرده بلند مدت بانکی یا اوراق مشارکت( به اضافه چند 

. بدین ترتیب استدرصدی برای پوشش ریسک سرمایه گذاری 
( 4ساله طبق رابطه ) nارزش خالص فعلی طرح در یک دوره 

 محاسبه شد. 

 (4)         
0

( , )
(1 )

n
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t
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بود بیانگر طرحی با نرخ سود سالیانه  NPV<4بر این اساس اگر 
بود  NPV≥4اما اگر  ،بوده و لذا توجیه اقتصادی ندارد iکمتر از 

 Minimum) نشانگر طرحی با نرخ مورد انتظار از سرمایه گذاری

Attractive Rate of Return( )MARR)  نرخ بازدهی(
تنزیل( بوده و لذا توجیه اقتصادی دارد. در این  حداقل معادل نرخ

در  %24، 14محاسبات نرخ سود سپرده بلند مدت بانکی در سال 
نظر گرفته شده است. همچنین ریسک سرمایه گذاری این طرح، 

، نقطه سر به سر NPVمنظور شده است. پس از محاسبه  2%
(Break-even Point) (BE )ایمورد بررسی قرار گرفت نقطه 

ها برابر است و این نقطه نشان که در آن درآمدها با هزینه
تواند به سود برسد. دهد که یک سرمایه گذاری چه زمانی میمی

 nدر یک دوره  NPVآوردن این نقطه، نمودار به دست جهت 
با محور افقی )سال(  NPVساله رسم شد و محل تالقی منحنی 

  .(Majidian, 2014) باشددهنده نقطه مذکور مینشان
 

 هایافته
نشان داد،  1314در سال های ساختمانی نتایج برآورد کمی نخاله

تپه هزارپیچ به طور میانگین روزانه در فصل بهار و تابستان در 
مرتبه تخلیه خاک و  35مرتبه و در فصل پاییز و زمستان  54

سهم نیسان و  %14گیرد. از این تعداد تخلیه، نخاله صورت می
باشد. در گودال توسکستان به سهم کامیونت یا خاور می 14%

حامل خاک و نخاله در دستگاه کامیون  21طور میانگین روزانه 
گرگان روزانه  ستانشود. به طور کلی در شهراین محل تخلیه می

متر مکعب نخاله ساختمانی و در طول سال،  155تن معادل  264
متر مکعب نخاله ساختمانی در  55468تن معادل  16861

های دفع )تپه هزارپیچ و گودال توسکستان( تخلیه شده محل
در  %51در هزارپیچ و  %21شده،  است. از کل نخاله تخلیه

معادل  ،تن 25685 به عالرت دیگر. شودتخلیه میتوسکستان 
متر مکعب نخاله ساختمانی در تپه هزارپیچ دپو )دفع(  16332
متر مکعب نخاله ساختمانی در  44535تن معادل  61154شده و 

 .(1)جدول  گودال توسکاستان دفن )دفع( شده است
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 انگرگ ستانشهر در نخاله پردازش طرحپیشنهادی  شماتیک نمای (:4) شکل
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 1334گرگان در سال  شهرستانخصوصیات کمیت نخاله در (: 1)جدول 

 

درصد  2/13 ندنشان داد 1314شهبازی و همکاران در سال 
 است، های فلزی و پالستیکیپسماند که شاملحجم نخاله 

مورد استفاده قرار  )مواد نفتی و فلزی( تواند در صنایع بازیافتمی
نخاله در (. بیشترین درصد حجمی ترکیب 2گیرد )جدول 

 %1درصد و کمترین درصد آن، چوب با  5/33هزارپیچ، خاک با 

درصد از کل حجم نخاله دفع  4/21باشد. آجر و سایر موارد می
از کل نخاله تخلیه شده در  .دهدشده در هزارپیچ را تشکیل می

هزارپیچ تنها درصد اندکی از آجرهای سالم توسط دوره گردها به 
  .گرددچرخه بازیافت باز می

 

 داده های نمونه برداری از هزار پیچ )درصد حجمی ترکیب نخاله( (:2)جدول 

 گچ آجر آسفالت سنگ موزائیک بتن خاک نمونه
شن و ماسه 

 و سیمان

کاشی و 

 سرامیک
 چوب

سایر 

 موارد

1 55 - 5 5 - 5 - 5 5 - - 
2 5 - - 14 - 15 - 64 - - 14 
3 54 - - - - 15 - 24 - 5 14 
4 24 14 - 14 34 14 - 15 - - 5 
5 5 35 - - - 14 - 35 - - 15 
6 14 14 5 - - 5 - 35 5 14 24 
7 5 25 14 3 - 14 5 25 5 - 14 
8 84 - 2 5 - 2 - 5 2 - 2 
3 45 14 - 5 - 5 5 15 5 - 8 

11 5 5 - - 35 14 - 14 25 - 14 
11 64 5 - - - 15 5 5 5 - 5 
12 - 35 - - - 35 - 15 5 2 8 
13 64 14 - - 15 - - 5 - - 14 
14 34 - - 2 - 3 - 15 - - 54 
15 14 35 - 35 - - - 14 - - 14 
16 54 - 14 5 - 5 5 5 - - - 
17 44 - - - - 14 - 15 - - 35 

 2/12 1 3/3 4/15 1/1 2/1 5/4 8/4 8/1 5/14 5/33 میانگین
 

  

میانگین تعداد  فصل محل دفع

 تخلیه در روز

تخلیه 

 نیسان %

تخلیه 

کامیونت یا 

 خاور %

تخلیه 

 کامیون %

تعداد 

تخلیه در 

 سال

حجم نخاله 

 )مترمکعب(

وزن 

نخاله 

 )تن(

 هزار پیچ

 4 14 14 54 بهار

15555 55/16332 1/25685 
 4 14 14 54 تابستان

 4 14 14 35 پاییز

 4 14 14 35 زمستان

 توسکستان

 144 4 4 21 بهار

5686 8/44535 61154 
 144 4 4 21 تابستان

 144 4 4 21 پاییز

 144 4 4 21 زمستان

 1/16861 55/55468 23241 - - - - - مجموع
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 ساختمانی هاینخاله پردازش طرح مالی سنجیامکان
طرح با در نظر گرفتن یک خط پردازش مالی سنجی امکانجهت 

)هر شیفت  تن در روز در یک شیفت کاری 644به ظرفیت نهایی 
میلیون تومان صرف  64/3412شش ساعت مفید(، مبلغ 

میلیون تومان صرف  1325ای و مبلغ های سرمایههزینه

. با پردازش (3)جدول  شودهای سالیانه )جاری( طرح میهزینه
تن  52468تن و سالیانه  118تن نخاله، روزانه  264زانه رو

همچنین مجموع  .استبندی شده قابل تولید انهمصالح د
( 3میلیون تومان )جدول  151/1334درآمدهای سالیانه طرح، 

 است.

 

 پردازش طرح هایدرآمد و هاهزینه (:3) جدول

 (ریال 711=تومان میلیون) مقدار
 نوع شرح

 جزء کل

64/3132 

 زمین 244

 ایسرمایه هایهزینه

 ساختمان و سازی محوطه 144

 تاسیسات 116

 اداری تجهیزات 14

 ویژه آالت ماشین 2544

 (باال جمع درصد 2) نشده بینی پیش و متفرقه های هزینه 64/64

1325 

 دستمزد و حقوق 5/211

 سالیانه هایهزینه

 انرژی و سوخت 25/111

 نگهداری و تعمیر 25/225

 استهالک 25/225

 مکانیکی بیل لودر، کامیون، اجاره 25/453

 نشده بینی پیش های هزینه 5/26

353/1331 
 مجوز صدور 611/168

 سالیانه درآمدهای
 (تومان 5444) تن هر فروش 34/362

 

 از طرح شود پردازش گرگان تولیدی نخاله تن 264 روزانه اگر. 1
ا طبق نتایج حاصل از زیر نیست پذیر توجیه تصادیاق نظر

(، ارزش خالص فعلی در یک دوره ده 4 )جدول NPVبرآورد 
ساله همواره منفی است لذا نرخ سود سالیانه کمتر از نرخ بهره 

و محور  NPV(، منحنی 1 همچنین طبق )نمودار است.( 22%)
دوره  بنابراین طرح در این ،افقی )سال( فاقد نقطه تالقی بوده

ها همواره بیشتر از و میزان هزینه استسر فاقد نقطه سربه
گذار غیر قابل قبول درآمدها است و طرح از جانب سرمایه

که ساخت و ساز در کل کشور و  . البته الزم به ذکر استاست
سیری  1314تا نیمه اول  1314از سال شهرستان گرگان 
مان و افزایش رونق صنعت ساختدر صورت  ،نزولی داشته است

در شهرستان پذیر بودن این طرح امکان توجیه ،تولید نخاله
 کمتر از نصف« نخاله پردازش شده» . چرا کهوجود داردگرگان 

  .استتن(  644)روزانه ظرفیت نهایی طرح 
 

 
 تحلیل نقطه سر به سر  (:1)نمودار 

 (تن نخاله 264)برای پردازش روزانه 

 

گرگان و چهار  ستانله تولیدی شهرتن نخا 451. اگر روزانه 2
قال، بندرترکمن( آباد، کردکوی، آقشهر مجاور آن )علی

 دیـبندانهتن مصالح  361در این صورت روزانه  ،پردازش شود
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  %22با نرخ تنزیل  NPVمحاسبه  (:4)جدول 

 تن نخاله( 264)برای پردازش روزانه 
 ارزش فعلی سال

 )میلیون تومان(

 جمعیارزش فعلی ت

 )میلیون تومان(
4 64/3412- 64/3412- 

1 8844262/4 5556/3485- 

2 443628/4 552/3483- 

3 2816623/3 4544/3484- 

4 6818852/2 5846/3455 

5 2448256/2 5558/3455- 

6 8452341/1 5686/3453 

5 4813315/1 2853/3452- 

8 2142125/1 4531/3451- 

1 1152563/4 4551/3454- 

14 8155838/4 2622/3461- 
 

. زیرا استشود و طرح از نظر اقتصادی قابل قبول شده تولید می
 در یک دوره ده ساله )جدول NPVطبق نتایج حاصل از برآورد 

 بنابراین، .(، ارزش خالص فعلی از سال نهم مقداری مثبت است5
. همچنین است( %22نرخ سود سالیانه بیشتر از نرخ بهره )

منحنی  ،مالحظه می شود دودر نمودار شماره  همانطور که
NPV  و محور افقی )سال( پس از نه سال و یازده ماه یکدیگر را

سر رسیده و بعد از این زمان قطع کرده و طرح به نقطه سربه
 . (2)نمودار  شودسودآوری آغاز می

 

 
 تحلیل نقطه سر به سر  (:2)نمودار 

 تن نخاله( 451)برای پردازش روزانه 
 

های های دفع شده سالالزم به ذکر است در صورتی که نخاله
گرگان از محل دفع هزارپیچ بازیابی و به این مرکز  13تا  14

درآمد باال رفته و  ،ها پردازش شودمنتقل و به همراه سایر نخاله
نرخ سود ساالنه افزایش یافته و طرح در مدت زمان کمتری به 

 .ر به سودآوری خواهد رسیدسر رسیده و سریع تنقطه سربه
تواند به عنوان یک طرح تجاری زود بازده مدنظر می بنابراین،

 .قرار گیرد
 

  %22 یلبا نرخ تنز NPVمحاسبه  (:5)جدول 

 تن نخاله( 451پردازش روزانه  ی)برا

 سال
 ارزش فعلی

 )میلیون تومان(

 ارزش فعلی تجمعی

 )میلیون تومان(

4 64/3412- 64/3412- 

1 346/648 334/2444- 

2 318/531 136/1112- 

3 552/435 364/1455- 

4 426/355 348/1124- 

5 645/212 543/855- 

6 852/231 831/585- 

5 615/116 214/311- 

8 161/161 453/234- 

1 411/132 154/15- 

14 258/148 324/14 

 
 گیریبحث و نتیجه

میزان  14سال گرگان در  ستانشهرآمده در به دست طبق نتایج 
متر مکعب نخاله ساختمانی در  55468تن معادل  16861

سهم  %21که از این مقدار،  های دفع تخلیه شده استمحل
برآورد  .استسهم تخلیه در توسکستان  %51تخلیه در هزارپیچ و 

بیشترین درصد  دهد کهنشان می ساختمانیی هاکیفی نخاله
وکمترین آن  5/33% اک باخ ترکیب نخاله درهزارپیچ مربوط به

احداث مرکز پردازش نخاله در  مالیتوجیه  .است %1 چوب با
تن در روز در یک شیفت کاری  644گرگان با ظرفیت نهایی 

تن نخاله تولیدی گرگان پردازش  264اگر روزانه  نشان داد که
در یک  NPV ،زیرا .شود طرح از نظر اقتصادی توجیه پذیر نیست

ره منفی است و طرح در این دوره فاقد نقطه دوره ده ساله هموا
 ستانشهرتن نخاله تولیدی  451اگر روزانه . اما استسر سربه

قال، آباد، کردکوی، آقگرگان و چهار شهر مجاور آن )علی
 است،بندرترکمن( پردازش شود طرح از نظر اقتصادی قابل قبول 

ری زیرا ارزش خالص فعلی در افق ده ساله از سال نهم مقدا
سر مثبت است و طرح پس از نه سال و یازده ماه به نقطه سربه

شود. بنابراین اجرای رسیده و بعد از این زمان سودآوری آغاز می
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 عالوه بر سودآوریو پذیر خواهد بود توجیهاز نظر مالی این طرح 
های اجتماعی از کاهش فشار افکار عمومی و رسانه موجب ،مالی

 ،مانی و در نهایت توسعه پایدار منطقههای ساختموضع نخاله
موجب رضایت مردم و راهبرد سیاسی مسئوالن شهری و 
کشوری خواهد شد. برای ارزیابی اقتصادی باید نتایج 

اجتماعی و اقتصادی طرح را در بلند مدت محاسبه زیستی، محیط
کرده و این نتایج را به یک واحد مالی تبدیل کنیم به عنوان مثال 

ه تجدیدناپذیر بودن منابع اولیه مصالح ساختمانی با توجه ب
ها(، ارزش اقتصادی بازگشت نخاله به چرخه تولید و حفظ )کانی

 منابع اولیه مدنظر قرار گیرد.

 

 تشکر و قدردانی
نگارندگان این مقاله کمال تشکر و قدردانی را از اداره کل 

 زیست استان گلستان دارند. این مقاله بخشی ازحفاظت محیط
بررسی برنامه و راهکارهای اجرایی مدیریت »گزارش طرح 

باشد که با می «پسماندهای شهری و روستایی استان گلستان
استان گلستان به انجام  زیستمحیطهمکاری اداره کل حفاظت 

 رسیده است.
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