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 :چكيده

كي از مهمترين مسائل مديريت شهري و حتي روستائي جمع آوري و ساماندهي نخاله هاي ساختماني مي باشد ي
باعث بروز  معابر هستيم ، اين امردر سطح  آنها برخي از كوچه هاي شهر متاسفانه شاهد انباشته شدن  كه در
، ايجاد چشم اندازهاي  رسيدگي به پاكيزگي.  مي گرددكالتي براي عبور و مرور وسائل نقليه و عابرين پياده مش

امروزه يكي از اساسي ترين . دارد زيبا و فضاهاي عاري از هر گونه آلودگي و نخاله اهميت بسزايي در شهرنشيني 
بي . است با زباله و نخاله هاي مختلف  راهي همشهرها در حفظ مناظر زيباي شهري ، ساخت و سازها مشكالت

ساماندهي نقل و انتقال و دفن صحيح اين زباله ها در محلهاي مشخص موجب مي شود تا افراد عدم توجهي و 
 عدم.   ديد عابرين تخليه نمايندمعرض را در كوجه هاي شهر و در  آنها،  سودجو بدون رعايت مسايل بهداشتي

باعث شده تا هر روز شاهد تخليه غير قانوني نخاله ها در  در اين زمينه ماندهي مطلوب نظارت و برنامه ريزي و سا
زيست و درصد از درآمد ناخالص ملي صرف پاكسازي محيط 2 در اياالت متحده حدود2000تا سال  . باشيم معابر

درصد  33ازيم و پرددرصد مبلغي است كه ما براي پوشاك خود مي 50اين ميزان.  كنترل آلودگي شده است
درصد از توليد  8/2به بيش از  ميزاناين  2000پس از سال.  شودمبلغي است كه به نيروهاي نظامي پرداخت مي

، هيچ كشور ديگري به اين ميزان روي مشكالت زيست  به استثناي هلند.  ناخالص ملي افزايش يافته است
.  نكرده است گذاري محيطي سرمايه

:  كلمات كليدي
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 :مقدمه-1 
 
در  پس از عمليات تخريبشده بود ، از معادن استخراج كه قبال ، مواد معدني مورد نياز ساخت وساز  چرخه تخريب و نوسازيدر 

رها، برخي به علت حفاري هاي زياد براي دفن مواد حاصل از ساخت وساز در بعضي از شه.  مناطق شهري برجاي مي مانند
سال چند در بعضي مناطق بايد فعاليت هاي ساخت وساز تا  اي جلوگيري از دگرگوني توپوگرافيدانشمندان تخمين مي زنند كه بر

                                            .متوقف شود آينده

 
حاصل از  چگونگي دفع مواد پسماند به جهولي تو چندان جدي نباشد مكانها همه جريان دراين در حالي كه ممكن است تاثير 

دفع مواد جامد پسماند باعث  در زمينه، دستورالعمل هاي شهرداري  در بسياري از كشورها. ضروري است تخريب و ساخت وساز 
ر شوراي محترم اسالمي شه(   مواد جامد زباله هاي خانگي و تجاري مي شود ساير جداسازي پسماند حاصل از ساخت و تخريب از

مواد حاصل از تخريب و ساخت وساز . ) تهران نيز مصوبه تفكيك مواد پسماند ساختماني را در سال جاري ابالغ نموده است 
بالياي طبيعي همانند سيل ، زلزله و تندبادها به  كه ، بخش مهمي از كل پسماندهاي جامد شهري را شامل مي شوند ساختمان ها

با هم پيچ شده ، ميخ شده ، جوش داده شده ، ذوب شده يا با  فزيادي از مواد مختل مقدار در آن كهآن مي گردند افزايش  موجب
 .سقفي و ديواري به چشم مي خورد  يسيمان با هم محكم شده و به صورت مجتمع ها

پسماندهاي ناشي تاكنون در دنيا مطالعات وسيعي براي ارزيابي فناوري مديريت مواد زائد جامد به منظور كاهش حجم نخاله ها و   
نخاله هاي  ورود ميزانبراي كمتر شدن در طوالني مدت از ساخت و تخريب انجام گرفته است اما كماكان افزايش هزينه ها 

. ساختماني به محلهاي دفن قابل پذيرش است
 
 

 :تعريف پسماند-2

و از ند قيم يا غيرمستقيم حاصل از فعاليت انسانگفته مي شود كه به طور مست) غير از فاضالب ( پسماند به مواد جامد ، مايع و گاز 
مواد آلي كه به صورت تلنبار % 80از هرتن پسماند با  كه نشان داده است تحقيقات دانشمندان. نظر توليد كننده زائد تلقي مي شود 

ن را سبب مي شود ، آلودگي هاي محل دف% 99ليتر شيرابه رها مي گردد كه  600متر مكعب گاز گلخانه اي و  400دفن مي شود 
لذا در كشورهاي پيشرفته براي جلوگيري از آلودگي هاي زيست محيطي ، تبديل پسماندهاي آلي ـ كمپوست ـ امري قانومند است 

. و در اولويت اول قرار دارد 



 

: اهميت بازيافت-3

حجم پسماندها و آالينده هاي محل دفن و هم به لحاظ كاهش ) تبديل آن به مواد ديگر  (ها از آنبازيافت پسماند يا استفاده مجدد 
 .مديريت پسماند است عواملمواد اوليه يكي از شاخص ترين  لحاظ جايگزيني آن باو هم به  هدر نتيجه كاهش هزينه هاي مربوط

 در دهه گذشته يك روش ابداع شده است كه پس از پردازش به. پسماندها غير قابل بازيافت مي باشند% 15الي  10مجموع در
ميمصرف سيمان بههايروش كاهش حجم فيزيكي ـ بيولوژيكي به عنوان جايگزين مواد سوختي درواحدهاي خاصي مانند كارخانه

.                         شودانرژي برق ميبهتبديلخاصيرسديا در نيروگاهاي

 

 :تعريف مديريت پسماند-4

  يعني فراهم نمودن امكانات :
 الگوي صحيح مصرف و تفكيك پسماندها در مبدأ از طريق آموزش   اجراي ا ازطريقكاهش توليد پسمانده
  مكانيزه نمودن جمع آوري پسماندها
  ي آلي و پسماندهاي خشك بازيافتيپسماندها(  بازيافتقابل بازيافت پسماندهاي  (
  براي انواع پسماندها  بازيافتقابل پسماندهاي غير ) بي خطر نمودن (پردازش 

 :مديريت پسماندتعريف -5

  غذايي ـ باغچه اي ( پسماندهاي آلي  (
  كاغذ ، شيشه ، فلز ، پالستيك ( پسماندهاي خشك بازيافتي  (
  خطر ناك صنعتي ، بيمارستاني  : پسماندهاي ويژه
  غير بازيافتي ( پسماندهاي دفني  (
 نخاله هاي ساختماني 

 

: آمارموجودبررسي -6

محصول  درصد پسمانده هاي توليد شده در زمين 50تا  40درصد گاز هاي گل خانه اي و  40تا  30آمارها بيانگر آن است كه 
كارشناسان شهري با تصويب طرح جامع و ابالغ آن پيش بيني مي شود كه ميل به تخريب برخي از به نظر  . صنعت ساختمان است

مي گويند  ن انآ. در پايتخت باشيمزياد بويژه ني و در نتيجه شاهد توليد نخاله هاي ساختما بدافزايش يا در شهرها و نو سازي
نباشيم در آينده اي نه چندان دور توليد نخاله هاي   چنانچه طرحي براي ساماندهي و بازيافت نخاله هاي ساختماني نداشته

. سازميشوند ساختماني نيز همچون زباله هاي خانگي بحران



              
دفع اين مواد . هزار تن خاك و نخاله است 40ائد جامد شهري تهران توليد روزانه حدود كي از مشكالت سيستم مديريت مواد زي

زيست محيطي و ن بازيافت اين مواد از جنبه هاي يبنابرا. عالوه بر مسائل اقتصادي باعث آلودگي هاي زيست محيطي نيز مي شود
. اقتصادي حائز اهميت است

سال برآورد شده و با توجه  30ها در ايران آنعمر ،  سال است 60هاي جهان حدود عمر مفيد ساختمان ها در كشور عليرغم اينكه
مقدار زيادي نخاله هاي با درصد بافت شهري در كشورهاي جهان فرسوده هستند ، احداث ساختمان هاي جديد  25به اين كه 
توليد مواد و انرژي ، به حفظ محيط زيست  بديهي است بازيافت اين نخاله هاي ساختماني عالوه بر .بود خواهد همراه ساختماني 

ق مي يابد ؛ يكي كاهش استخراج مواد اوليه از منابع طبيعي و ديگري كاهش آلودگي هاي صورت تحق 2به  كه كمك خواهد كرد
                                                   .ناشي از انباشت اين مواد در طبيعت

  
شهر تهران و شهروندان تهراني  .هاي توليدي شهر استتهران پنج برابر زباله شهر هاي توليدي درنخاله در حال حاضرميزان خاك و
برخي از   .رشد مي يابند اند كه با توسعه و گسترش فضاي شهري اي مواجهبا مشكالت عديده ينشينبه حكم پايتخت و پايتخت

با توسعه رو به رشد شهر پا را از دايره يك مشكل فراتر نهاده و  ندنبودبه عنوان مشكل مطرح حتي موضوعاتي كه تا پيش از اين 
  . گرديده اند تبديل به معضل 

 40در تهران روزانه حدود  ،مهندس ماجدي مديردفتر تدوين ضوابط و مقررات مركز تحقيقات ساختمان و مسكن آقاي به گفته 
 آنها متاسفانه به دليل نبود مديريتي جامع در بازيافت  كه نظر تخليه مي شودهزار تن آوار يا نخاله ساختماني در ايستگاه هاي مورد 

        .شاهد به وجود آمدن كوههايي از آوارها و نخاله هاي ساختماني هستيم كه مشكالت زيست محيطي در آينده ايجاد خواهند كرد
همين امر  و ي و كلنگي تخريب و نوسازي مي شوندبناهاي قديم ، اغلبخالي  هايزمينبدليل كمبود و يا نبود تهران شهر در 

ميليون تن آوار ونخاله ساختماني در  152حدود  86تا  73در سالهاي برآورد شده است كه .  موجب توليد نخاله ها مي شود
                       .ايستگاه هاي تهران دفن شده است
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 در چند كالن شهر جمعيت تغييرات:1شكل 



 
 

قديمي ساخت و ساز يعني  سسيستم است بنابراينتهران رو به افزايش  به ويژهكه جمعيت كالن شهر ها  نشان مي دهدنمودار فوق 
 تراشغال مساحت كم و در بر گيرنده نفرات بيشتر بناهاي و نفرات كم ديگر جوابگو نيستدر بر گيرنده با مساحت زياد و  خانه هاي
                    . كه تخريب بناهاي قبلي و ساخت آپارتمانهاي جديد و در نتيجه توليد نخاله هاي ساختماني را در پي دارد از استمورد ني

 كه عالوه بر آلوده كردن محيط زيست مي شوندمنتقل و به خارج شهر وب سزباله مح ها اين نخاله يدانش كم بشر دليلبه 
.   مي گردنداسكان حيوانات وحشي  مناسب پناهگاه

جامعه آسيب ديده در مناطق شهري و  دنباز گرداناز مهمترين اقدامات در  هاي ساختماني پس از وقوع زلزله مديريت زوائد ونخاله
ب مديريت زوائد ساختماني پس از وقوع زلزله از اركان مهم در فرآيند بازسازي محسو . خصوصا شهرهاي بزرگ محسوب مي گردد

 .اين فرآيند مي تواند بسته به نوع تخريب به صورتهاي مختلفي صورت گيرد ، مي گردد
شامل از آثار باقيمانده از بالياي طبيعي  مقدار زيادي. محسوب مي شود عمليات نجات و بازسازي  مراحلآواربرداري از مهمترين 

مواد باقيمانده . ند ا قابل بازيافتنه تنها خطرناك نيستند بلكه ،  ، زباله هاي سبز همانند درختان و بوته ها ، مصالح ساختماني خاك
. ، سيل و آتشسوزي در چند زير مجموعه قابل تقسيم مي باشد ، گردبادها ، زلزله ها از طوفانها
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ء ايطبقه بندي مواد باقيمانده از بال:2شكل شماره

 

 



 
   

آثارباقي ماند ه از زلزله :3شكل شماره 
 

 
 :مصرف انرژي -7

 ، در صورتيكه رو به افزايش استپيوسته   كهسال است  درانرژي  SKE ميليارد تن 12حدود جهان نيازمند در حال حاضر 
و زغال سنگ  يابند سال ديگر موادي مثل نفت خام و گاز پايان مي ، تا يكصد انسانها با صرفه جويي زياد هم انرژي را مصرف كنند

نيز استخراج زمين  ذخاير اورانيوم قابل. ي بخشي از نياز شديد انسان به انرژي خواهد بودديگر پاسخگو نيز حداكثر تا دو قرن
   .انرژي را دارند SKE   ميليارد تن 153توانايي توليد 

 
انرژيهاي نو در قرنهاي  كشفاحتمال  د و از طرفيچندين قرن مسأله انرژي را حل كن تواندآوريهاي جديد ميفن دستيابي انسان به

پيش نرود و محيط زيست انسان و  نده هم غير ممكن نيست مشروط بر اينكه آلودگي ناشي از مصرف انرژي طبق روند كنونيآي
   .ساير جانداران را به مخاطره نيندازد

 
 

 
 
 
 



 
 

 .است  ميزان توليد انرژي در چند كشور نمونه بيانگرزير  ولجد
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 يد انرژيدار تولونم :4شكل

 
كه كشورهايي مثل  نشان مي دهدنمودار فوق  .است امري حياتي موجود مديريت منابع ، منابع انرژي  فناپذير بودنبا توجه به 

كانادا نيز رشد مصرف انرژي را تا حد زيادي .  اياالت متحده و انگلستان توانسته اند ميزان مصرف انرژي خويش را كاهش دهند
 .تحميل مي كند هزينه هاي زيادي بر كشور  ي همراه است كهدر ايران با شيب زيادي صعودفانه متاسكنترل كرده اما 

 
: مزاياي مديريت پسماند -8

عالوه بر صرفه جويي در مصرف منابع معدني در در منابع انرژي از جمله نفت و گاز در بسياري از كشورها از طريق مديريت پسماند 
. است  صرفه جويي شدهنيز 
كه هزينه زيادي صرف نيروي كار در معدن ، ماشين آالت  مي شويمگاهي سطحي به فرايند استخراج يك ماده از معدن متوجه با ن

در صورت اين هزينه ها را كاهش داد به عنوان مثال  از با مديريت پسماند مي توان تا ميزان زياديمي گردد كه ... ، حمل و نقل و 
  . ميزان استخراج از معدن را كاهش داد ميتوانتخريب ساختمان ها  ي ساختماني ناشي ازاز نخاله ها حاستفاده مجدد صحي

 
تن نخاله  608كاميون به ميزان  1000افزون بر  در اين ميان ، جمع آوري مي شودتن پسماند  856بطور متوسط روزانه نزديك به 

يكي از بحث هاي اساسي است كه بايد با جديت به آن توجه بازيافت نخاله و ضايعات  . گرفته مي شودساختماني از مردم تحويل 
  .شود 
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. ، نخاله هاي مربوط به فعاليت هاي صنعتي  ي، حفار نوسازي ، تعميرات وب خاكبرداري ، تخري
 
 

 
 

تخليه نخاله هاي ساختماني :5شكل شماره
 

تاثير گذارند از جمله وضعيت اقتصادي مردم ، نخاله هاي ساختماني مربوط به ساخت بناي مسكوني ي بر روند توليد عوامل بسيار
در بعضي مناطق شهر به علت وضعيت .... ، افزايش جمعيت ، رشد و توسعه شهر و  مختلف شهريفصول مختلف سال ، مناطق 

در بعضي فصول به دليل وضعيت مناسبتر آب و هوايي ساخت و ساز  و رونق بيشتري داردمناسب اقتصادي مردم ساخت و ساز 
نخاله هاي حاصل از حفاري و تخريب و خاكبرداري نيز . ند گذارمي هاي ساختماني تأثير  بيشتري انجام شود كه برروند توليد نخاله

هري ، آب و يا گاز مقطعي حفاري مربوط به احداث خطوط جمع آوري فاضالب ش يبعضي پروژه هااست ، دستخوش نوساناتي 
.  نخاله هاست جمع آوري  برايبرنامه ريزي قابل بر اساس زمان شروع و پايان پروژه ها  است كه 
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ن به نخاله ها را مي توان در توليد بتدر  درصد از ريزدانه هاي موجود 80و  درصد از سنگ دانه ها40مي دهد كه تحقيقات نشان 
.  دهستنمعابر زير سازي ، پياده رو سازي ها و  در كف سازي هامواد بازيافتي نخاله هاي ساختماني قابل استفاده  .كار برد 

براي مديريت اين نخاله ها بايد اقدامات موثر و هماهنگي صورت گيرد تا موجب مشكالت و ايجاد اختالل در نظم و زيبايي شهر 
اصل از عمليات خاكبرداري با توجه به جنس و مرغوبيت مي تواند مصارف مختلفي داشته باشد از خاك هاي توليدي ح. نگردد 

 .جمله به عنوان مخلوط و يا خاك نباتي مورد استفاده قرار گيرد 



براي .پيشرفته و صنعتي در چرخه مجدد جهت توليد ساختمان قرار مي گيرد در حال حاضر نخاله هاي ساختماني در كشورهاي
استفاده مجدد از قاب هاي پنجره ، يا برش خود پنجره ها براي سايز جديد ، ذوب فلزاب و قالب گيري مجدد ، استفاده مجدد  مثال

...  . از سنگدانه هاي نخاله ها و 
شوند، تعدادي محله در تهران همچون كوچه  درصد ساختمان ها در تهران تخريب و مجددا ساخته مي 92اينكه در حال حاضر 

مي توانيم همانند كشورهاي .متر هم رسيده است 18تخليه نخاله شده و ارتفاع نخاله ها به  گيشا و يا شهرك غرب، محلهاي 
پيشرفته از اين مواد در ساخت مصالح جديد استفاده كرد و عالوه بر پاك سازي شهر و كاهش هزينه ها  ، مصالحي جديد و حتي 

.   در مواردي مرغوب تر توليد كرد 
ديده شده و الزم است در  از دو زاويه بررسي مي شود، مديريت جامع پسماند شهر تهران كه مديريت نخاله هم در آن فت آواربازيا

 .نيز بازيافت را هم در بر گيرد اين طرح مديريت كاهش نخاله مدنظر قرار گيرد و در مرحله بعد
 .تخريب ساختمان نيز تغييراتي صورت گيرد الزم است تا در مديريت

 
صورت تحقيق مي يابد ؛ يكي كاهش استخراج مواد اوليه از منابع طبيعي و ديگري كاهش آلودگي  2كمك به حفظ محيطزيست به 

با استفاده از نخاله هاي ساختماني عالوه بر كاهش استخراج از معادن از انباشتگي اين   هاي ناشي از انباشت اين مواد در طبيعت
. نخاله ها  نيز جلوگيري كرد

مي توان دانشگاه ها و مراكز علمي پژوهشي زمينه اي براي فعاليت پژوهشگران در عرصه بازيافت و حفظ محيط زيست و كاهش 
         .مي توانيم قدم مثبتي در مديريت پسماند ونخاله هاي ساختماني برداريم .هزينه تمام شده بتن و يا ساختمان شروع كنيم 

                                                                                 
                                                                         

 
 

                 
           

 
 مي توانيم بسازيم
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انها و مديريت آواربرداري در زلزله هاي ، گزارش نهايي پروژه تحقيقي بررسي خرابي ساختم)1382(عشقي، ساسان  ]1[
 1382بزرگ، تهران، موسسه علمي كاربردي هالل، آذرماه 

 بم، پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله 1382ماه   دي 5گزارش مقدماتي شناسايي زلزله  ]2[

 ده و در سايت آفتاب موجود ميباشدتحقيقي از مهندس مهدي سعيد صالحي كه در ماهنامه نفت پارس به چاپ رسي ]3[ 

بايگاني  www.jamejamonline.irقسمتهايي از مقاله آقاي علي اخوان بهبهاني كه در سايت جام جم آنالين به نشاني  ]4[
 .ميباشد

 www.rck.co.irنشاني  توليد كود عالي كرمانشاه به  برگرفته از سايت شركت بازيافت مواد] 5[

 –كه در پايگاه اين روزنامه   100948622466قسمتهاي از مقاله دكتر عليرضا داود نژاد كه در روزنامه جام جم با شماره خبر  ]6[
 .بايگاني ميباشد www.jamejamonline.irجام جم آنالين به نشاني 

اي ارائه شده در فريبا لطفي گلميشه قسمتهايي از مقاله ارائه شده در روزنامه تهران امروز با ترجمه خانمها فاطمه اويسي- ]7[
 http://www.articles.ir/article1003.aspxمقاالت علمي ايران به نشاني الكترونيكي   پايگاه

  

آنالين به نشاني الكترونيكي   طمه اكبرپوردر روزنانه همشهري كه روي پايگاه همشهريقسمتهايي از مقاله خانم فا ]8[
www.hamshahrionline.ir قابل دسترسي ميباشد. 

موجود ميباشد . www.articles.irبرگرفته از مقاله اي درج شده در روزنامه ابرار كه در بانك مقاالت علمي ايران به نشاني  ]9[

موجود ميباشد  ترجمه اي از خانم ميراندا قاسمي در روزنامه تهران امروز كه در سايت آفتاب  ]10[

دكتر كاظم گمراوي مشاور مدير كل حفاظت محيط زيست خوزستان به نشاني اينترنتي   مقاله اي به قلم  ]11[

  http://hadise-natamam.blogfa.com/ 

برگرفته از مقاله اي به قلم دكتر سرور اسفنديار ارائه شده در پايگاه حوزه وابسته به مركز تحقيقات كامپيوتري علوم اسالمي   ]12[
CRCIS به نشانيwww.hawzh.net  
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