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5. Discussion and conclusions

In this paper, we develop a full cost methodology and estimate
the full collection costs for different types of waste: paper and
paperboard; glass; multi-material (glass, plastic, metal); organic;

and undifferentiated. We use the methodology to measure the
additional costs of the separated waste collection compared with
the undifferentiated waste collection costs.

The method proposed uses a mixed approach that combines the
standard cost system with the actual data on the quantity of re-
sources used in the collection process.

بخش 5- بحث و نتیجه گیری

 در این مقاله،ما توسعه یک روش براورد هزینه های مجموعه ای کامل برای انواع مختلف زباله شامل

 کاغذ و مقوا و شیشه و  پالستیکی و مواد آلی و یکپارچه را داشته ایم. ما با استفاده از روش اندازه

 گیری هزینه های اضافی از مجموعه زباله های جدا در مقایسه با زباله های متایز نیافته محاسبات

 خود را انجام دادیم

 روش ارائه شده با استفاده از یک رویکرد مختلط است که ترکیبی از سیستم هزینه استاندارد با داده

واقعی با مقدار منابع مورد استفاده در فرایند مجموعه می باشد
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