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 چکيده

.ارزش دارددر شهر شیراز ساالنه مقدار زیادی پسماند تولید میشود که رشد ساالنه قابل توجه نیز 

قابل توجه مساله پسماند به لحاظ اقتصادی باعث شده تا استراتژی های مناسبی جهت اجرای 

مدیریت پسماند به کار گرفته شود. هدف از پژوهش حاضر،بررسی نقش مدیریت پسماند در تامین 

ه بمالی شهرداری میباشد.جامعه آماری،کلیه مدیران،کارشناسان و کارکنان شهرداری شهر شیراز 

نفر بدست آمد.پس از  364نفر می باشند.تعدتد نمونه توسط فرمول کوکران به تعداد  7047تعداد 

 جمع آوردی پرسشنامه های تحقیق،داده های مستخرج از پرسشنامه توسط معادالت ساختاری

(SEM جهت بررسی تاثیر مدیریت پسماند بر تامین مالی شهرداری شیراز مورد تحلیل قرار )

ج این تحقیق نشان داد که مدیریت پسماند، بازیافت صنعتی،تفکیک از مبدا و زباله گرفت. نتای

بنابراین به شهرداری  مالی شهرداری ها دارا می باشند. سوزی مدرن باالترین اهمیت را در تامین

شیراز و همچنین تمامی شهرداری های ایران توصیه می شود که این سه مساله مهم را برای 

ریت پسماند بسیار مورد توجه قراردهند  تا از یک سو نسبت به تامین مالی و درآمدزایی اقدام مدی

 نمایند و از سوی دیگر هزینه های دفع مواد زاید و پسماند را به میزان چشمگیری کاهش دهند.

 تامین مالی،شهرداری، شیراز مدیریت پسماند، :يديکل واژگان
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 يبرآباد يفرشته ستار

 .شش مشهد هیآموزش و پرورش ناح مدرس، یمال شیگرا یدولت تیریارشد مد یکارشناس
 

 نام نویسنده مسئول:
 يبرآباد يفرشته ستار

 يشهردار یمال نيپسماند در تام تیرینقش مد

 (رازيش يشهردار ي)مطالعه مورد

 14/7/1399تاریخ دریافت: 

 27/9/1399تاریخ پذیرش: 
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 مقدمه

عنوان یکی از مهمترین دغدغه های جوامع بشری می باشد. افزایش روزافزون حجم پسماند ها از یک مدیریت پسماند به 

سو و تنوع و گوناگون آنها از سوی دیگر بر پیچیدگی شرایط و نحوه جمع آوری و دفع آنها می افزاید. پیشرفتهای گسترده فن 

اعث ورود انواع پسماند های خطر ناک حتی در داخل پسماند آوریو علوم در زمینه های مختلف شیمی، فیزیک، پزشکی و غیره ب

امروزه دیگر سیستم های جمع آوری و دفع سنتی پسماند  (.2020و همکاران 1های عادی خانگی شده است )سعیدی مبارکه

ها جوابگو نبوده و نمی تواند از آلودگی های زیست محیطی ناشی از پسماند های شیمیایی،میکروبی،رادیو اکتیو و غیره 

اه مهای مهم در رجلوگیری کند.تصویب قانون مدیریت پسماندها علیرغم وجود اشکاالت در آن ،می تواند به عنوان یکی از گا

ارتقاء وضعیت مدیریت پسماندها در سطح کشور باشد.بر اساس این قانون شهرداری ها در محدوده شهر ها برای اولین بار قانونًا 

 (.2020و همکاران 2و رسماً بعنوان ارگان مدیریت کننده پسماند های خانگی شناخته شدند )بوی

 .اولین شهرداری در کشور بوده است در ایران هم زمان با تاسیس( 3MSWMشروع مدیریت مواد زاید جامد شهری )

 ی،زباله های خانگی خود  را دفعمیدرآن زمان مردم به روشی هر چند بسیار ساده و ابتدایی و با کمک یکدیگر و شهردار

  (.1384ری بود )عبدلی،. وظیفه این روش سنتی مدیریت ، دور کردن زباله های خانگی ازمحله ها و مناطق مسکونی و تجاکردند

رشد شهر نشینی و مهاجرت از روستا به شهرهاو از شهرها به کالن شهر های کشور، باعث استفاده از روش های مدرن 

مدیریت مواد زاید جامد گردید. به کار گیری چنین روش هایی نیاز به استفاده از فن آوری های نوین ، تجهیزات و امکانات 

امه ریزی در نحوه به کار گیری شیوه های مختلف و نوع خاص تجهیزات مورد نیاز هر شیوه، از ملزومات جدید دارد. همچنین برن

مدیریت مواد زاید جامد می باشد.از زمان استفاده از این فناوری ها تا کنون اهداف سیستم های مدیریت مواد زاید جامد شهری 

اقتصادی، اجتماعی ، زیست محیطی و فرهنگی، روند تکاملی را طی توسعه یافته اند و تنها فناوری های متناسب با شرایط 

کرده اند. به عبارت دیگر برنامه ها وسیاست هایی تدغاوم یافته اند که عالوه بر قابلیت عملیاتی شدن، توجیه اقتصادی نیز 

 ( .  2009 4داشته اند)مادوبوال وماکینتا،

ای مدیریت مواد زاید جامد در کشور های صنعتی ،همواره فناوری،اقتصاد و در شکل گیری اهداف، راهبرد ها و برنامه ه

محیط زیست سه عامل تعیین کننده بوده اند بنابراین در برسی قابلیت انطباق شیوه های مدیریت مواد زاید جامد شهری که 

 (:1384)عبدلی، .دادامروزه در کشور های صنعتی متداول است،در شرایط ایران،باید موارد زیر را مد نظرقرار 

 سابقه تاریخی سیستم های مدیریت مواد زاید جامد شهری در جهان و ایران  -1

 وضع موجود مدیریت مواد زاید در جهان وایران  -2

 شرایط فرهنگی و اجتماعیکشور های صنعتی و ایران  -3

 وضعیت فناوری ایران  -4

 وضعیت اقتصادی ایران -5

 وضعیت ساختاری و سازمانی شهرداری ها  -6

های بخش خصوصی در زمینه حرف و مشاغل مرتبط با سیستم های مدیریت مواد زای جامد شهری در  ظرفیت -7

 کشور

 وضعیت قوانین مرتبط با مدیریت مواد زاید جامد شهری در ایران -8

محدویت ها و امکانات محیطی مناطق مختلف کشور در استفاده از فناوری های مورد استفاده در سیستم مدیریت  -9

 مد شهری.مواد زاید جا

این مدیریت در ایران ،از مسایل اصلی شهرداری های کشور محسوب میشود و با توجه به مشکالت ناشی از موقعیت های 

 متفاوت و  تنوع شرایط جغرافیایی، هزینه قابل توجهی را بر مدیریت شهری تحمبل می کند.

،تمام قابلیت های بازیافت مواد، فرایند های  در مطالعات جامع اقتصادی،زیست محیطی و فنی بازیافت مواد زاید جامد

مناسب تبدیل پسماند به کمپوست ، انرژی و مکان یابی و سازو کارهای الزم برای سرمایه گذاری،با توجه به تبعات مثبت و 
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 رزیست میحطی، بهداشتی،اجتماعی و فنی فراهم می شوند،شناخت جایگاه سیستم مدیریت مواد زاید جامد د منفی اقتصادی،

 جهان امروز و ترسیم حرکت آینده، ب  اساس محدویت ها و توانایی های کشور بسیار مهم می باشد.

بدین ترتیب به منظور دستیابی به روش های موثر برای جذب در آمد های پایدار که در مدیریت شهری از اهمیت ویژه 

م و کرسی  نظریه پردازی در موضوع مالیه شهری ایجاد ای نیز برخوردار می باشند، الزم است که مطالعات پایه راهبردی، انجا

گردد تا بانقد اصولی و مبانی روش ها و باشناسایی دقیق ماهیت هزینه ها، رهکارهای های عملیاتی پایدار در تامین منابع 

که مدیران شهری به  مالی،مورد بررسی قرار گیرد  ونهایتاً روش ها و مدل های جدید ی ارائه شود.از این رو، یکی از راه هایی

منظور در آمد زایی در پی توسعه آن بر آمدند،مدیریت مواد زاید شهری است. در حال حاضر تقریباً تمام کشورهای جهان برنامه 

ریزی خود را بر پایه اجتناب وکاهش تولید پسماند از مبدا قرار داده اند. آنها استفاده مجدد از پسماند های جامد که با تغییرات 

کی مجدداً به چرخه مصرف باز می گردند را نیز در اولویت  بعدی می گذارند . بازیافت حداکثری مواد قابل بازیافت و تولید اند

 انرژی نیز در رده بعدی قرار دارد .

( سلسله     1همچنین در این کشور ها حداقل سازی دفن پسماند نیز از اولویت بسیار باالیی برخوردار می باشد. شکل )

 اتب مدیریت پسماند را که در راستای کاهش تولید زایدات می  باشد، نشان میدهد      مر

                                                                          

 

 

 

    
       

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 (1384)عبدلی، سلسله مراتب مدیریت پسماند 1شکل.

 

 پسماند های شهری، تفکیک پسماند خشک  از پسماند های آلی می باشد.یکی از اساسی ترین راهکارهای  کاهش دفن 

 ش پسمانداز مبدا،تفکیک با پرداز پسماند های آلی و خشک به دو صورت انجام می گیرد:تفکیک در حین تولیدیا تفکیک تفیک

 ین شیوه کاهش حجمها درحین مراحل جمع آوری ، انتقال، ذخیره،کمپوست یا دفن ، تفکیک از مبدا،بهترین و مؤثر تر

 ت قانونی،طرحی عبارتند از:ملزوماهزینه های حمل، پردازش و دفع می باشد. به طور خالصه ملزومات اجرایی چنین  پسماند،

 مات ساختاری و مشارکت بخش خصوصی،برنامه ریزی مناسب، تأمین بودجه، ملزومات سخت افزاری، ملزومات نرم افزاری، ملزو

 اپذیراین گونه پروژه ها اجتناب نقرار دارد.بنابراین بستر سازی جهت بررسی و تعیین نحوه تأمین مالی تأمین بودجه در اولویت 

  (.2002و همکاران ، 5است )آالریو

هزینه های دفع زباله در کل،نسبت بین ارزش فعلی خالص ازکل هزینه ها، منهای در آمد حاصل از انرژی و مواد قابل 

ادیرزباله تحت بازیافت در طور عمر پروژه، بدون در نظر گرفتن یارانه و مالیات می باشد. بخشی بازیافت وارزش فعلی خالص مق

از پسماند ها که قابل استفاده مجدد و بخشی نیز که قابل بازیافت می باشند، امکان صرفه جویی درهزینه، انرژی و مواد اولیه 

دفن 

درزمین

زباله سوزی

رژیزباله سوزی با بازیافت ان

باز چرخش

استفاده مجدد

کاهش زایدات
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ر فرمول باال می باشند و باعث کاهش هزینه های مدیریت پسماند را ایجاد می نمایند که همان آمد حاصل از بازیافت مواد د

میگردد. همچنین تولید انرژی از پسماند ها،تمام یا بخش اعظمی از هزینه های مدیریت پسماند را تأمین می نمایند. تا زمانی 

داختی توسط مصرفکنندگا که منافع بدست آمده ازخدمات شهری،از هزینه های پرداختی در قالب مالیات یا بهای خدمات پر

خدمات بیشتر باشد،خانوارها و شرکت های ساکن خارج ازشهر، نقل مکان به شهر را یک گزینه جذاب به شمار می آورند.در 

حقیقت، تأمین مالی کار آمد، به دنبال بیشینه ساختن منافع خدمات شهر، جدا از هزینه های آن است و رد پای مالیه شهری 

 (.62005 زمین شهری،قابل مشاهده خواهد بود)اینمان،کارآمدتر در قیمت 

باید از مالیات ها و هزینه های خدماتی که شهروندان، در حال حاضر پرداخت میکنند، 7مالی خدمات دوره کنونی  تأمین

 9سونز،باید توسط مالیات ها و هزینه های خدمات دوره آتی، تأمین مالی شوند)چاز هونگ و 8صورت گیرد و خدمات دوره آتی 

2000.) 

مدیریت پسماند های شهری به سرمایه گذاری کالنی نیاز دارد.از سوی دیگر، یکی از عمده ترین منابع تولید وانتشار 

تحلیل می باشد بر آن است که  –گازهای گلخانه ای،پسماند های جامد شهری می باشد؛از این رو، این مقاله که نوع توصیفی 

با استفاده از پژوهش های مرتبط دراین حوزه، برای حل مشکل سرمایه گذاری اولیه و معضالت زیست محیطی ناشی از 

 پسماندهای شهری،راهکار هایی را ارائه نماید.
 

 مدیریت پسماند در شهرداري

جمعیت در شهر ها، عالوه بر ایجاد مشکالت زیست محیطی حجم باالی زباله و تولید روز افزون آن به تبع افزایش 

فراوان،معضالتی را در مدیریت پسماند شهر ها ایجاد کرده است. معضل مربوط به مواد زاید جامد به دلیل گسترش سریع شهر 

د سعه، رشنشینی در کشور های در حال توسعه موجب نگرانی مسئوالن شده است. نکته مهم در شهرهای کشورهای در حال تو

 (.1384سریع وبی رویه جمعیت در پایتخت و سایر شهرهای بزرگ می باشد )عبدلی،

ضعف مدیریتی و دفع نادرست مواد زاید جامد از جملی عواملی هستند که موجبات تخریب محیط زیست دراین گونه 

به عهده شهرداری یا شازمان های وابسته آن می باشد.  شهرها  را فراهم می آورند،در بیشتر شهر ها مسئولیت مواد زاید جامد

برای درک بهتر مسائل این ساز مان ها، چارچوب سازماندهی سازمانی که با مدیریت مواد زاید جامد سرو کار دارد،بررسی می 

 و شود. برای مشخص کردن روابط و مسئولیت های عناصر مختلف در راستای یک هدف مشخص،نیاز به ایجاد تشکیالت

سازماندهی آن می باشد این امر خصوصاً درامر مدیریت مواد زاید جامد با طیف وسیع و متنوع وظایف،بسیار حائز اهمیت 

 (.2008 10است)ابرل،

مراحل مدیریتمواد زاید جامد به شش قسمت طبقه بندی شده است. دلیل اصلی این طبقه بندی، مشخص کردن وتفکیک 

. این مراحل عبارتند از: تولید مواد زاید جامد،جا به جایی، ذخیره و پردازش در محل جمع وظایف هر یک از مزاحل می باشد

 (.2005آوری، حمل ونقل، پردازش و بازیافت و دفن نهایی)اینمان، 

معموالً قسمت اعظم منابع مالی و انسانی مربوط به سه مرحله جا به جایی، حمل و نقل و دفن می باشد وبهای کمتری 

مرحله دیگر داده می شود؛اما اساس مدیریت مواد زاید جامد هر شش مرحله می باشد،یک سیستم مدیریت مواد زاید به سه 

خطرناک عبارت است ازاداره و کنترل سه مرحله زیر به شکلی که در این مراحل هیچ آلودگی در محیط زیست به وجود نیاید. 

 مع آوری و حمل و نقل آن، تصفیه یا دفن نهایی آن.این سه مرحله عبارتند از:نگهداری در محل تولید، ج

امروزه در سطح دنیا سیاست های نوینی جهت بهبود و افزایش کارآیی سیستم مدیریت پسماندها اتخاذ می گردد. از 

 (:1384مهمترین سیاست های ملی در زمسنه بهبود پسماند ها می توان به موارد زیر اشاره کرد )تقوی، 

 تفکیک از مبدأ 

  بازیافت صنعتی 

  دفن بهداشتی 

  کمپوست 
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  زباله سوزی مدرن 

مدیریت پسماند جامد در حقیقت انتظام دهنده مراحل کنترل تولید، ذخیره سازی، جمع آوری، حمل و نقل، تبدیل یا 

با و زی بازیافت و دفع زباله است که در آن، بهینه ترین اصول و اقدامات جهت رعایت مالحظات بهداشتی، اقتصادی، حفاظت

 2(.شکل شماره )1381شناختی به همراه روش های اداری، مالی، قانونی وبرنامه ریزی به کار گرفته می شود.)حیدر زاده، 

 (عناصر موظف و رابطه آنها در سیستم مدیریت مواد زاید جامد شهری را نشان می دهد.

 

 
 

 (1381يدر زاده، . عناصر موظف و رابطه آنها در سيستم مدیریت پسماند شهري )ح2شکل 
 

در کشور ایران، شهرداری ها نزدیک ترین نهاد در حوزه عملیات اجرایی، به مردم هستند که می توانند خدمات خود را با 

گرم سرانه زباله، هر روز بالغ  800اطمینان از پذیرش و رضایت مردم، در تمام نقاط کشور ارائه دهند.در ایران با محاسبه حدود 

کیلو گرم زباله برای هر نفر در سال،  292زاید جامد تولید میشود که در مقایسه با سایر کشور های جهان با تن مواد 50000بر

درصد رطوبتدر زباله های خانگی باعث 40درصد مواد آلی قابل کمپوست و بیش از  70در حد متعادلی قرار دارد.وجود حدوداً 

ند در کشور باشد.کمپوست عبارت است از تجزیه کنترل شده مواد آلی گردیده تا تهیه کمپوست از اولویت های مدیریت پسما

در حرارت و رطوبت مناسب به وسیله باکتری ها، قارچ ها، کپک ها، وسایر میکرو ارگانیسم های هوازی وغیر هوازی .در فرایند 

شده و در مرحله تخمیر،هوای تولید کمپوست در ابتدا زباله توزیع شده و وارد سرند می گردد،سپس به سالن تخمیر هدایت 

مورد نیاز به وسیله فن های هوادهی از طریق مجاری هوا تأمین می شود.بنابراین این سیستم به لحاظ مالی، نیاز به منبعی 

 معتبر جهت تأمین مالی این تکنولوژی ها دارد.

لمی به موضوع زباله های به طور کلی مشکالت مدیریت مواد زاید شهری درکشور را می توان شامل عدم نگرش ع

شهری،فقدان تجهیزات و سیستم های مدرن، نبود پشتوانه تحقیقاتی،استفاده از نیروی غیر متخصص و غیره دانست که تقریبًا 

تمامی آنها ریشه در امور مالی دارند. شهرداری ها در ایران کلیه مواد زاید تولید شده در محدوده شهری را جمع آوری و به 

اله انتقال می دهند.بر این اساس، دفن بهداشتی از اهمیت ویژه ای بر خوردار می باشد. دفن بهداشتی، عملیات محل دفن زب

مهندسی خاصی است که بر مبنای آن زباله را چنان مدفون می کنند که الیه بندی و پوشش آن هیچ زیانی به محیط زیست 

د و در پایان هر روز الیه های زباله به طور صحیح با خاک پوشانده نرساند.طی این عملیات، حجم زباله به حداقل ممکن می رس

خواهند شد.برنامه ریزی جامع در این حوزه براساس مطالعات کوتاه مدت و بلند مدت، نقشی ویژه درهر چه مؤثرتر بودن این 

رمایه گذاری کمتر برای مدیریت ایفا می کند. از طرفی، بررسی هزینه سرانه عملیات جمع آوری و مهندسی دفن زباله، س

 ونه عملیات نیزبسیار مهم است.عملیات دفن و انتظار در آمد نه چندان زیاد از این گ
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 قيروش تحق
همبستگی می باشد. ابزار گردآوری  –پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی نظرنحوه گردآوری داده ها از نوع توصیفی 

امتیازی تنظیم شده است، سواالت پرسشنامه  5سوال می باشدکه در طیف لیکرت  25 داده ها، پرسشنامه محقق ساخته شامل

 به صورت زیر است:

 مربوط به تفکیک از مبدأ 4تا1سواالت  -1

 مربوط به بازیافت صنعتی10تا5سواالت  -2

 مربوط به دفن بهداشتی 15تا11سواالت  -3

 مربوط به کمپوست  20تا6سواالت  -4

 سوزی مدرنمربوط به زباله  25تا21سوالت  -5

 نفر می باشند. 7047جامعه آماری در این تحقیق،کلیه مدیران، کارشناسان و کارکنان شهرداری شهر شیراز به تعداد

 نفرجهت پاسخ به سواالت پرسشنامه انتخاب شدند. 364نمونه توسط فرمول کوکران بدست آمده است.بنابراین  تعداد

( جهت بررسی SEMمستخرج از پرسشنامه توسط معادالت ساختار)پس از جمع آوری پرسشنامه های تحقیق، داده های 

 تأثیر مدیریت پسماند بر تأمین مالی شهرداری شیراز مورد تحلیل قرار گرفت.
 

 یافته هاي تحقيق

پس ازمیانگین گیری ازسواالت مربوط به هر یک از روش های مدیریت پسماند، تأثیر هر یک ازعوامل گفته شده بر تامین 

را در تحلیل معادالت ساختاری نشان می  Amos(خروجی نرم افزار 3رداری شیراز مورد بررسی قرار گرفت. شکل)مالی شه

 دهد.

 
 

 Amos. خروجی نرم افزار 3شکل

 

بر روی  91/0( مشاهده می شود،سواالت مربوط به بازیافت صنعتی بیشترین بار عاملی و برابر3همان طور که در شکل )

آن، تفکیک از مبدأ و زباله سوزی مدرن باالترین بار عاملی را دارا می باشند. جدول زیر معناداری بارهای سازه خود دارد. پس از 

 عاملی وشاخص های برازش را نشان می دهد.
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 معناداري بارهاي عاملی و شاخص هاي برازش -1جدول

 

 
 ماخذ: یافته هایی پژوهش 

 

آنها نیز معنی دار است. ازآنجا که  tمعنی دار می باشند و آماردرصد  5بنابراین همه بارهای عاملی در سطح احتمال 

 بارهای عاملی باال هستند، نتیجه گرفته می شود که مدیریت پسماند بر تامین مالی شهرداری شیراز تاثیر باالیی دارد.
 

 شنهاداتيو پ يريگ جهينت

 صاد شهر ها نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد.هر اقتصادی تحت تأثیر دوبحث خلق وتقسیممازاد اقتصادی می باشد. اقت

باید از سرمایه تولیدی یک شهر تا آنجا که ممکن است به شیوه ای کارا بهره برد.برای دستیابی به چنین نتیجه ای، شهرداری 

بخش هایی ها باید سرمایه گذاری در زیر ساخت های عمومی شهری مانند حمل و نقل، دفع پسماند، تولید و توزیع برق که 

از خدمات شهری محسوب می شوندرا به خوبی مدیریت کنند. ابزار های مالی مناسب جهت تأمین این زیر ساخت ها همواره 

 مورد بحث کارشناسان بوده است.

در شهر شیراز ساالنه مقدار زیادی پسماند تولید می شودکه رشدقابل توجهی نیز دارند. ارزش قابل توجه مساله پسماند 

ظ اقتصادی باعث شده تا استراتژی های مناسبی جهت اجرای مدیریت پسماند به کار گرفته شود. اجرا و پیاده سازی به لحا

چنین استراتژی هایی عالوه بر این که منجر به درامد زایی جهت تامین مالی شهرداری ها می شود، امکان جذب سرمایه 

آورد. تمام پروژه های مدیریت پسماند توسط شرکت های مختلف  گذاران داخلی و خارجی و ورود بخش خصوصی را فراهم می

یا سرمایه گذاری مشترک بخش خصوصی و دولتی اداره می شوند. تامین مالی پایدار در این سیستم، تضمین کننده مشارکت 

هی، لی، گزارش دو قدرت درعرضه پسماند می باشد. سیستم های مدیریت پسماند شامل امور مالی،ئره اندازی، تجهیزات، پرسن

محاسبه قیمت و بودجه می باشند. همچنین مولفه های مورد بررسی در این تحقیق برای مدیریت پسماند شامل تفکیک از 

مبدأ، بازیافت صنعتی، دفن بهداشتی، کمپوست و زباله سوزی مدرن می باشند. توسط پرسشنامه  محقق ساخته، تاثیر این 

 شیراز مورد ارزیابی قرار گرفت.مولفه ها بر تلمین مالی شهرداری 

این تحقیق نشان داد که مدیریت پسماند بر تامین مای شهرداری شیراز تاثیر گذار بوده است و میزان این تاثیر باال  نتایج

 می باشد. از میان مولفه های مدیریت پسماند، بازیافت صنعتی، تفکیک از مبدا و زباله سوزی مدرن باالترین اهمیت را در تامین

مالی شهرداری دارا می باشند. بازیافت به شکل درست و صنعتی، می تواند حجم زیادی از زباله ها را که مصرف شده اند بازیافت 

و مجدداً به چرخه مصرف بازگرداند. همچنین طرح تفکیک از مبدا باید به طور کامال جدی از ساختمان های مسکونی پیگیری 

از مواد مصرفی را پس از بازیافت فراهم کند و منجر به کاهش چشمگیر هزینه ها گردد. زباله شده تا امکان بازگرداندن بسیاری 
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سوزی مدرن نیز می تواند به بهترین و کم هزینه ترین شکل موجب دفع زباله ها و پسماند ها، کاهش تولید شیرابه، کاهش 

 بوی نامطبوع ودر نهایت کاهش هزینه های اقتصادی گردد.

شهرداری شیراز و همچنین تمامی شهرداری های ایران توصیه می شود که این سه مساله مهم را برای مدیریت بنابر این به 

پسماند بسیار مورد توجه قرار دهند تا از یک سو نسبت به تامین مالی و درآمد زایی اقدام نمایند و از سوی دیگر هزینه های 

 ند.دفع مواد زاید و پسماند به میزان چشمگیری کاهش ده
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