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:    چکیده  

مان های نو احداث و در مواردی ابنیه ساختو نیاز به فضاهای جدید،  تافزایش جمعیّ ،با پیشرفت تکنولوژی

این فرایند حجم عظیمی از مواد و مصالح مصرف و از سوی  تخریب و با طرحی دیگر ساخته می شوند که طیّ

دیگر ضایعات و نخاله های زیادی تولید می گردد. لذا مدیریت مواد زاید از جمله ضرورت های برنامه ریزی 

جهت استقرار در منطقه نیمه عنوان بزرگترین شهر استان سمنان، به شهر شاهرود به  شهری محسوب می گردد.

فسار گسیخته محدوده دفع در ناحیه ای پرخطر به لحاظ آالینده های زیست محیطی و ا شخشک و گستر

آب های سطحی و زیر سطحی واقع است که تدوین برنامه مناسب  مدیریت ضایعات ساختمانی را برای باالخص 

برای به منظور دستیابی به یک برنامه مدیریتی صحیح و ایجاد سیستمی  ضروری می نماید. این شهر کامالً

 جهتتحقیق حاضر در  در راستای توسعه پایدار شهر شاهرود بازیافت و دفع مناسب با رعایت جنبه های مختلف،

ت کنونی ضایعات و نخاله های ساختمانی شهر ه دنبال بررسی وضعیّببهبود مدیریت و برنامه ریزی مناسب 

گرفتن آمارهای دقیق، مجوزهای ساخت و ساز با در نظر ی و کیفی ضایعات ساختمانی با ارزیابی کمّ ،شاهرود

 فعلی و توسعه آتی، راهکارهای اجرایی مدیریت ضایعات ساختمانی شاهرود را تنظیم و ارایه نموده است.

 واژگان کلیدی:

 ضایعات ساختمانی، مدیریت بازیافت، توسعه پایدار، شاهرود
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 مقدمه

الیت های فعّ»ی به دو دسته ناپذیر است که به طور کلّامری اجتناب  ،الیت های عمرانی در هر جامعهوجود فعّ

 است که طی ّ عملیاتیالیت های تخریبی آن دسته از دسته بندی می گردد. فعّ «الیت های ساختفعّ»و  «تخریبی

تاسیسات و نظایر آن تخریب می شود به نحوی که کل یا قسمتی از اجزای  ،آن، یک سازه همانند ساختمان، راه

 تشکیل دهنده دور ریخته می شود.

از  هلصه مصرف گردیده و ضایعات حاالیت های ساخت، سازه های جدید بنا شده که در این میان مواد اولیّدر فعّ

 آن ها بال استفاده می ماند.

نامیده شده که دارای حجم و ابعاد متفاوتی  «و نخاله های ساختمانیضایعات » اًدورریزهای حاصله، اصطالح

 تغییر می نماید. ت آن ها متناسب با نوع پروژه،ت و کیفیّع، کمیّهستند که تنوّ

از مسایل سیستم مدیریت مواد زاید شهری، حجم انبوه تولیدی روزانه نخاله ها می باشد که عالوه بر موارد 

سازی مصرف مصالح ساختمانی نه  -لذا بهینه ی گسترده زیست محیطی نیز می گردد.اقتصادی، باعث آلودگی ها

تنها هزینه های اقتصادی ناشی از تهیه مصالح جدید را کاهش می دهد، بلکه به نحوی مؤثر به توسعه پایدار 

 کمک می کند.

برآورده کردن "ت: ( به این شکل تعریف شده اس7891توسعه پایدار در نشست جهانی محیط زیست و توسعه )

ی  ، به توسعه صنعت ساخت و ساز، بنا به طبیعت خود "نیازهای امروز، بدون فدا کردن نیازهای نسل آینده.

توسعه اجتماعی -ا تصمیم گیران و مهندسان ساخت معموال دو بعد دیگر توسعه پایدارامّ اقتصادی کمک می کند

 را فراموش  -و توسعه زیست محیطی

 (52، 7899مرتهب و همکاران: می کنند. ) 

ه ثیرات نامطلوبی بر توسعه پایدار می گذارد، توجّأعلی رغم تولید بی رویه ضایعات و نخاله های ساختمانی که ت

آن ایجاد سازه هایی بدون هر گونه  ی ناچیزی به اعمال اصول مدیریت آنها در کشور شده است که نتیجه

از آن جا تا  عمر مفید بنا می باشد. ی د و بازیافت اجزا در انتهای دورهدّمالحظه و آینده نگری برای استفاده مج

کنون برنامه مدوّنی در زمینه نخاله های ساختمانی شهر شاهرود مطالعه و اجرا نشده است لذا نظر به اهمیّت 

 مسأله، تحقیق پیش رو به بررسی نخاله های ساختمانی در محدوده ی این شهر پرداخته است.

نیمه خشک با کمبود شدید منابع آبی قرار دارد و پراکندگی وسیع  ی یطی که شهر شاهرود در منطقهدر شرا

کیلومتر مربع یعنی محدوده شهر شاهرود گسترده شده و  27555نخاله های ساختمانی در محدوه ای بالغ بر 

د زیست محیطی متعدّ مشکالت ،عدم اعمال سیستم مدیریت ضایعات منجر به پدیدار شدن مناظر ناپسند شهری

ب بدل گردیده است لذا تدوین برنامه مناسب مدیریت ضایعات و نخاله های در نهایت به معضل شهری مخرّ و

ساختمانی بر اساس بازدید میدانی انجام شده در سطح شهر شاهرود و نظر سنجی کارشناسان مجرب شهرداری 

ساختمانی و مذاکره با پیمانکاران نخاله های ساختمانی  در رابطه با نحوه جمع آوری، دفع و بازیافت نخاله های

انجام گرفته است تا بر پایه مطالعات علمی و شناخت شرایط فعلی نسبت به مدیریت و اجرای بهینه ساماندهی 

 نخاله های ساختمانی شهر شاهرود اقدام گردد.

شهرداری واداره -مانی شاهرودبر اساس مصاحبه های انجام شده با تصمیم گیرندگان مدیریت ضایعات ساخت

موانع و مشکالت بررسی و راهکارها و پیشنهاداتی سازنده برای اجرای اصول مدیریت ضایعات و  -محیط زیست

 نخاله های ساختمانی شاهرود ارایه شده است. 
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 پیشینه تحقیق
 و نخاله های غالمعلی شفابخش، محمدرضا رضاییان، میعاد صابری کالیی، روش های نوین مدیریت ضایعات

ق طراحی یک برنامه موفّدر صنعت ساختمان را معرّفی نموده و  مزایا و معایب برنامه مدیریت بازیافت، ساختمانی

آموزش دانسته و  ءارتقا و مین فضای مناسبأتفکیک و بازیافت را در گرو مدیریت برنامه، همکاری با پیمانکاران، ت

جلوگیری از اتالف مصالح و انجام بازیافت را در ارتباط با کاهش هزینه های تولید و دفع و در نهایت کاهش هزینه 

 های کل پروژه بر می شمارد.

حسین حکیمی، سید عباس حق پرست، مجید بوریایی، بررسی مدیریت پسماند و نخاله های ساختمانی و 

با بررسی آمارهای تخریب و نوسازی در شهر  ،نظور کاهش آالینده های محیط زیستاستفاده مجدد آن ها به م

نظر در  تی و مقایسه مصرف انرژی با تولید انرژی در کشورهای دیگر با شاخصه های موردتهران با تغییرات جمعیّ

فی تمان معرّد جهت تولید ساخایران، نخاله های ساختمانی را در کشورهای پیشرفته و صنعتی در چرخه مجدّ

می نماید.  یادآورینموده و استفاده از این مواد را در ساخت مصالح جدید، پاک سازی شهرها و کاهش هزینه ها 

لیه از منابع طبیعی و دیگری همچنین کمک به حفظ محیط زیست را در دو حالت کاهش استخراج مواد اوّ

 اد می کند.کاهش آلودگی های ناشی از انباشت این مواد در طبیعت  قلمد

ن در شهر آد از ایوب کریمی، دنا محمدی، بررسی بازیافت ضایعات ساختمانی و توجیه اقتصادی استفاده مجدّ

اقتصادی و ایجاد سیستمی برای بازیافت ضایعات ساختمانی اشاره کرده و از یک مدل عوامل به بررسی  ،شیراز

ال یک سری فرضیات استفاده کرده که میزان تولید، له با اعمأبرای محاسبه اثر پارامترهای مختلف در این مس

نهایی آن شده که  ی ثر برشمرده و نتیجهؤامر م نقه را در ایت، ماشین آالت، نیروی کار و هزینه های متفرّموقعیّ

با نزدیک شدن محل بازیافت به محل مصرف و قرار دادن مالیات و جریمه ای برای دفع کنندگان این نوع زباله و 

مقیاس تولید که خود باعث کاهش در هزینه های تولید می شود به توجیه اقتصادی مناسبی دست یافته  افزایش

 است. 

زهرا سادات موسوی، ناصر حافظی مقدس، ساماندهی زیست محیطی نخاله های ساختمانی شاهرود، با ارزیابی 

خاله ها، به بررسی شیوه های ی وکیفی نخاله های ساختمانی شاهرود و یافتن مکانی مناسب برای دفع نکمّ

با بهره گیری از در انتها مناسب جمع آوری، حمل و نقل، دفن و بازیافت نخاله های ساختمانی پرداخته است.

پارامترهایی نظیر زمین شناسی، خاک شناسی، توپوگرافی، منابع آب، راه های دسترسی و فاصله تا مناطق 

 دفن نخاله ها پیشنهاد می نماید. مسکونی، دو محدوده مناسب را برای تخلیه و

دهی ضایعات ساختمانی در کشورهای در حال  -محمد مهدی مرتهب، امیر احسان کاوسیان، تولید و سازمان

ضایعات ساخت و تخریب را به کل ضایعات جامد کشوهای  ، نسبتتوسعه )مطالعه موردی کالن شهر تهران(

تولید ضایعات ساختمانی در تهران را با توجه به ی مقوله مختلف بررسی کرده و معضالت و موانع مرتبط با 

 آمارهای ساختمان های تخریب و احداث شده بررسی می نماید.

عدم رعایت کیفیت و استانداردهای موجود هنگام ساخت و ساز، نبود قوانین و دستورالعمل های بومی، در ادامه، 

تی ساخت را از مهمترین و ناکارآمد و روش های سنّقیمت پایین مواد خام و استفاده از ماشین آالت کهنه 

می  معرفی و راهکارهایی را برای کاهش میزان ضایعات پیشنهادمعضالت مدیریت ساخت و تخریب در تهران 

 کند.
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 نیاز و ضرورت انجام تحقیق
 

از مشکالت سیستم مدیریت پسماندهای جامد شهری، تولید حجم عظیمی خاک و نخاله می باشد که عالوه بر 

هزینه های اقتصادی هنگفت باعث آلودگی های زیست محیطی می گردد. این نخاله ها شامل مواد زاید جامدی 

اختمان های مسکونی، تجاری، اداری و است که از تغییر وضع، تعمیر و از نو بنا کردن سازه ها از قبیل راه ها و س

نظیر زلزله، توفان، گردباد،  -... در شهرها حاصل می شود که تولید این مواد توسط مخاطرات زیست محیطی

یا حاصل عملیات ساخت وتخریب می باشند. با توجه به رشد جمعیّت و نیاز فزاینده به احداث فضاها -سیالب و...

ین فرایند منجر به تولید انبوه ضایعات ساختمانی خواهد شد که در صورت وجود و ساختمان های جدید، انجام ا

یک مدیریت صحیح و یکپارچه در محیط شهری بر پایه اصول زیست محیطی و توسعه پایدار، می توان به شهری 

بع قابل عدم استفاده مجدد از آن ها نه تنها دور ریختن منازیبا با حداقل آسیب به منابع طبیعی دست یافت؛ 

 و میهنی محسوب می گردد. یی می گردد بلکه هدر دادن سرمایه های ملّاستهسال تلقّ

در حال حاضر که مدیریت نخاله های ساختمانی شاهرود به دالیل گوناگون بسیار ضعیف عمل کرده و کمیّت و 

وع با رویکرد توسعه کیفیّت ضایعات ساختمانی شناخته شده نیست، تحقیق حاضر با مطالعه و بررسی جوانب موض

پایدار شهری در راستای بهبود روش ها و الگو سازی برای بهینه شدن فعالیت ها در جهت کاهش اثرات نامطلوب 

زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی، پرداخته و امید آن را دارد که شاهرود نیز در آینده ای نه چندان دور با 

 عضالت پسماندهای شهری، سیمایی زیبا را برخود نمایان سازد.ساماندهی وضعیت نخاله ها بتواند فارغ از م

 اهداف تحقیق
 

شهر شاهرود و ارایه راهکارهای بهبود فرایند  بررسی وضعیت حال حاضر مدیریت ضایعات و نخاله های ساختمانی

و شیوه های آن، هدف این تحقیق می باشد. در این راستا، ارزیابی کمّی و کیفیّت نخاله های ساختمانی شاهرود 

 مطلوب جمع آوری، حمل و دفن و بازیافت مواد مصالح حاصل از ساخت و تخریب ارایه گردیده است.

 

 مدیریت ضایعات ساختمانی ومفهوم توسعه پایدار
 

اقتصاد، محیط زیست و جامعه  دی بره ضایعات ساختمانی، پیامدها و آثار ناخوشایند متعدّتولید و دفع بی رویّ

 وارد

 تعدادی از این پیامدها و آثار عبارتند از: می نماید.

 .کاهش زمین های موجود برای دفع ضایعات؛7

 . تحمیل هزینه های اضافی بر دولت ها برای آماده کردن مراکز جدید دفع؛5

 ؛. اختصاص زمین های مفید به مراکز دفع که ارزش افزوده یی ندارند8

 بازگشت طوالنی؛ی . کاهش منابع مصالح جدید، به خصوص منابع با دوره 4

 . هدر دادن و ضایع کردن منابع و هزینه های پروژه بدون ارزش افزوده یا خروجی مفید؛2

 ت.لیّئو. تشویق و ترویج فرهنگ مصرف و ساخت و ساز بدون مس6

 در دست یابی به توسعه پایدار عبارت است از:از سوی دیگر، راه های کمک رسانی مدیریت ضایعات ساختمانی 

ی منابع طبیعی، کمینه سازی ضایعات، بهره وری در مصرف  : مصرف هوشمندانهتوسعه زیست محیطی. 7

 انرژی، حفظ جاذبه های طبیعی و محدود کردن آالینده های زیست محیطی؛
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 سود باالتر؛ : بهره وری باالتر، هزینه های کمتر دوره طول عمر،توسعه اقتصادی. 5

 : سطح اشتغال باالتر، بهبود سالمت و بهداشت جامعه.توسعه اجتماعی. 8

ب ضایعات ساخت و ساز طی دوره عمر مفید سازه ها و بعد از آن، بر اساس ابعاد توسعه پایدار شناخت آثار مخرّ

 (56،  7899مرتهب و کاوسیان:منجر به معرفی و پرورش مفهوم ارزیابی دوره عمر شده است.)

 تعاریف و اصطالحات 
C&D[7] :ساخت و تخریب نتیجه عملیات ساختمانی، تغییرات داخلی یا تخریب بناها، راه  ضایعات و نخاله ها ی

ها و سایر سازه ها می باشد که مصالح این ضایعات شامل چوب، بتن، کناف، دیوارهای پیش ساخته، مصالح 

لت، بنایی، شیروانی ها، انواع مصالح دیوارسازی، فلزات، سیم های مسی، عایق های رطوبتی، روکش ها، آسفا

 سنگریزه، خرده بتن و تمامی مصالح مرتبط با ساخت و ساز بناها یا تخریب می باشند.

 : این مصالح، ترکیبی از مصالح قابل بازیافت مصالح مخلوط

 می باشد که در کارگاه دپو شده است .

زیادی را  آن قابل بازیافت است و هزینه ی نسبتاً 85: ضایعاتی که کمتر از %مصالح نامناسب برای بازیافت

 (.5نیازمند است )شفابخش و همکاران، 

این  نخاله ها شامل مصالح بازیافت و غیرقابل بازیافت است که در محل کارگاه  :ضایعات مخلوط و ناخالص

 مصالح با قابلیّت بازیافت باشند، شناسایی می شوند. 85تا % 75تفکیک نشده و در صورتی که شامل %

: نوعی از مواد قابل بازیافت که از سایر ضایعات در محل ساخت و ساز و ضایعات تفکیک شده در مبداء

تخریب، تعمیر، بازسازی یا پاکسازی قبل از انتقال به تجهیزات بازیافت، تفکیک شده است. )شفابخش و همکاران:  

5.) 

زیافت به لحاظ در کارگاه هایی که محدودیّت فضا وجود دارد، مخلوط کردن مواد قابل با [5]: بازیافت مخلوط

 سطح مورد نیاز موجب صرفه جویی می گردد.

: به معنای فروریختن ساختمان و مرحله ای که بنا به دالیل مختلف توان برپا ماندن را از دست می دهد. تخریب

دالیلی همانند سوانح طبیعی، فرسایش و استهالک، مالحظات اقتصادی، افزایش یا کاهش طبقات، نیاز به فضای 

از مد افتادن، ساز و کارهای افزایش قیمت زمین و ... در تخریب ساختمان نقش مؤثر دارد. )اشرفی و بیشتر، 

( انتخاب هر یک از روش های تخریب از بام ها و پوشش سقف گرفته تا پی بنا به عوامل متعدّدی 7814حقیقت: 

 بستگی دارد:

تخریب، ایمنی هنگام تخریب و میزان آلودگی ها شکل و فرم سازه، اندازه سازه، موقعیّت استقرار سازه، دانه 

 (.85،  7885)موسوی: 

 

 روش تحقیق

 
به جز شهر سمنان  -عدم وجود سیستم مدیریت ضایعات ساختمانی در سطح شهر شاهرود و حتی استان سمنان

در نبود  -که در حدّ متوسط اقدام به طرح ریزی و اجرای اوّلیه برنامه مدیریت ضایعات در سطح شهر نموده است

نش ضایعات و نخاله های اطّالعات مناسب، عدم پاسخگویی دقیق مسئولین و نیز گستردگی وسیع پراک

ساختمانی در اقصی نقاط شهر که امکان مطالعه را بسیار طاقت فرسا و در مواردی ناممکن می نمود امّا در عین 
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بندی و ساماندهی اطالعات موجود به نتایج الزمه در  -حال در حدّ توان سعی بر این شد تا با گردآوری، دسته

 تحقیق حاضر به انجام برسد.

یت موجود نخاله های ساختمانی شهر شاهرود شامل میزان تولیدی، نوع پسماند های موجود از نظر بررسی وضع

ترکیب، سیستم ها ی جمع آوری، انتقال و نیز دفع  نخاله ها شامل برنامه های تفکیک از مبداء و بازیافت مورد 

و یک بنای در حال احداث در تحلیل قرار گرفت. این کار با بررسی دو بنای مسکونی ویالیی در حال تخریب 

با برآورد میزان ضایعات و ترکیب نخاله های تولیدی محاسبه شده و نتایج کلی استخراج  7888فصل پاییز سال 

 گردید.

به منظور دستیابی به برخی اطالعات و نیز عدم وجود مطالب مرتبط، با تهیه پرسشنامه و مراجعه و مصاحبه با 

اهرود، دسته بندی مدارک، آمار و مدارک به دست آمده  با روش تحلیلی از نوع مسئولین ذیربط در شهرداری ش

استنتاجی مورد نقد و بررسی قرار گرفته و راهکارهای اجرایی جهت ساماندهی وضعیّت ضایعات و نخاله های 

 ساختمانی شهر شاهرود جهت اقدامات بعدی ارایه گردید.

 

  معرفی شهرستان شاهرود 
 

نفر در خود جای داده که حدود  585555کیلومتر مربّع، جمعیّتی بالغ بر  27478مساحت این شهرستان با 

.این شهرستان از شمال به استان های خراسان شمالی، از  [8]نفر آن در شهر شاهرود ساکن هستند  745555

محدود می  جنوب به استان های اصفهان و یزد، از شرق به خراسان رضوی و از سمت غرب به شهرستان دامغان

 باشد. 

 78درجه و  84دقیقه و عرض شمالی جغرافیایی آن  88درجه و  24طول شرقی جغرافیایی شهرستان شاهرود 

 متر است. 7825دقیقه است. ارتفاع مرکز شهرستان از سطح دریا حدود 

ی باشد. در شهر شاهرود دارای آب و هوایی نیمه بیابانی با زمستان های سرد و خشک و تابستان های معتدل م

های بیابانی و خشک طبقه بندی می  -این ناحیه رطوبت نسبی پایین بوده و از نظر طبقه بندی کوپن، جزء اقلیم

 گردد. 

درجه سانتی گراد است. باد  72میلی متر و متوسط دمای سالیانه حدود  762میانگین بارش سالیانه شاهرود 

 غالب این شهر، از سمت شمال شرقی است که از اسفندماه شروع و در تابستان به حداکثر خود می رسد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.th International Congress on Civil Engineering , Architecture 

 and Urban Development 

29-31 December 2015, Shahid Beheshti University , Tehran , Iran 
 

 بحث و تحلیل ضایعات ساختمانی
حاصل از تخریب و ساخت در شهر 

 شاهرود
مطالعه ای که توسط خانم دکتر سیده زهرا در 

موسوی صورت گرفته است برای بررسی 

شهر شاهرود، دو  -مصنوعی-ضایعات تخریبی

 بنا با ویژگی های ذیل انتخاب شده است:

 بنای اول

برآورد حجم ضایعات ساختمانی حاصل از 

 :7تخریب بنای شماره 
نوع سازه بنا: اسکلت باربر با -تعداد طبقات: یک طبقه -متر مربع  555:  زیر بنا -متر مربع  855مساحت کل زمین: )

 (یرهای فلزیت

 
 7میزان ضایعات بنای شماره 
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قطعه بود که اکثراً خرد شده و تعداد کمی  7555موزاییک های بکاررفته در حیاط و تراس این ساختمان حدود 

قطعه است .حدود یک  758555به کاررفته بنا، جمعاً حدود  قابلیّت استفاده مجدّد را دارند. تعداد کلّ آجرهای

سوم از آجرها سالم ماندند که می توانند به عنوان آجر گری در پی سازی بناهای دیگر و نیز دیوارسازی مورد 

 استفاده قرار گیرند.

 

 بنای دوم

 :5برآورد حجم ضایعات ساختمانی حاصل از تخریب بنای شماره 
نوع سازه بنا: اسکلت باربر با -تعداد طبقات: یک طبقه-مترمربع 725سطح زیربنا:  -مترمربع  525 مساحت زمین ساختمان)

 (تیرهای فلزی

 

 
 5 میزان ضایعات بنای شماره

 

قطعه بود که اکثراً خرد شده و تعداد کمی  855موزاییک های بکاررفته در حیاط و تراس این ساختمان حدود 

 دارند.قابلیّت استفاده مجدّد را 

قطعه است. حدود یک سوم از آجرها سالم ماندند که می  12555تعداد کلّ آجرهای بکاررفته بنا که جمعاً حدود 

 توانند به عنوان آجر گری در پی سازی بناهای دیگر و نیز دیوارسازی مورد استفاده قرار گیرند.

، خرطومی ها، سیم های برق و ... بوده که الزم به توضیح است که در هر دو بنا، زایدات برق شامل کلید و پریز

عمدتاً قابل استفاده نبوده و به صورت عمده به فروش می رسند؛ درب و پنجره های آهنی به صورت مستقیم  می 
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توانند با اندکی کار بر روی آنها مجدداً در بناها نصب گردند. شیشه های این بنا به دلیل عدم قابلیّت فروش 

توانند برای گاز کشی مجدّد استفاده شوند؛ چوب ها به عنوان چوب هیزمی  -ه های گاز میهمگی خرد شدند؛ لول

 واگذار شده و در نهایت خاک، گچ، سنگ های نما و سایر نخاله ها به مراکز دفن منتقل می گردند.

 

 گرفته است:در ادامه برای بررسی میزان ضایعات تولیدی ساخت، یک بنا با ویژگی های ذیل مورد مطالعه قرار 
 (طبقه 8تعداد طبقات:  -متر مربع  845سطح زیر بنا:  -متر مربع   555مساحت زمین : )

 میزان ضایعات تولیدی در ساخت این بنا به شرح زیر است:

 مصالح تولیدی وزن )کیلوگرم(

 گچ 255

ماسه، خاک مازاد،  225

 پودرسنگ،مالت خشک شده

 سنگ فرش کف 45

 کاشی و سرامیک 52

 کیسه و پالستیک 55

 لوله های پلی اتیلن و پلی کا 5

 انواع حلب و آهن آالت 2

 

 خاک حاصل از حفر چاه به برای پر کردن و هم سطح سازی کف استفاده شد.

 

 یافته ها
ن و ت 12/7ضایعات تولیدی  تخریب به ازای هر مترمربع حدود با بررسی ضایعات و نخاله  نخاله های بدست آمده 

 کیلوگرم برآورد گردید. 51ضایعات تولیدی ساخت و احداث بنا به ازای هر متر مربّع حدود میزان 

بیشتر ضایعات در فرایند تخریب ساختمان های شاهرود، خاک، گچ  ماسه، سیمان هستند که میزان بازیافت 

 له های دفع می گردند. بسیار ناچیز و تنها از آهن آالت و آجرهای سالم می باشد و سایر مواد و مصالح وارد نخا

در فرایند ساخت، میزان زباله ی تولیدی نسبتاً ناچیز است و بیشتر ضایعات در فرایند گچ کاری بنا تولید می 

 شوند و خاک های ناشی از گودبرداری نیز در عملیات تسطیح مورد استفاده قرار می گیرند.

 

 مجوّزهای صادره شده ساختمان در شاهرود
پروانه های ساختمانی صادر شده برای احداث بنا بر حسب نوع مصالح عمده ساختمانی در نقاط  طبق آمار، تعداد

 شهری شاهرود 

 طبق جدول ذیل می باشد: 

اسکلت فلزی/ بتن  آجر و اهن آجر و چوب بلوک سیمانی

 آرمه

 اسکلت

 

 شهر

 دامغان 751 722 5 5

 گرمسار 584 7 5 5
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 سمنان 827 58 5 5

 شاهرود 981 68 5 8

 
و به ویژه شهرستان شاهرود نسبت به احداث جدول فوق نشان می دهد که میزان رغبت مردم استان سمنان 

بناهای جدید با اسکلت فلزی یا بتنی نسبت به دیگر مصالح بسیار بیشتر بوده که متعاقب آن، میزان ضایعات 

بسیار بیشتر از سایر  -میلگرد و تیرآهنشامل  -همچون فلزاتتولیدی بناهای ساختمانی مسکونی با مصالحی 

 مصالح است؛ ضمن آن که انواع آجر به عنوان مصالح مشترک در همه ساختمان ها کاربرد دارد.

به جز فصل زمستان -ز های صادر شده توسط شهرداری شاهرود در سال جاری در همین رابطه، تعداد مجوّ

 به شرح ذیل است: -7888

 سال تعداد مجوّز صادره متراژ زمین سطح ساخته شده

252211 454955 919 7885 

851242 799625 185 7887 

597887 551128 677 7885 

67557 785956 585 7888 

 
جدول فوق نشان می دهد که سال جاری رکود شدیدی را در ساخت و ساز مسکن در شهر شاهرود شاهد هستیم 

سه سال قبل رونقی خاص در این بخش حاکم بوده که طیّ  که دالیل متعدّدی را می توان بر آن یاد کرد. طی

به کمتر از نصف خود در سه سال ماقبل خود رسیده است. بدیهی است که میزان ضایعات  -7888-سال جاری

تولیدی در امسال بسیار کمتر از میزان ضایعات تولیدی در سال های گذشته بوده که بر حسب وزن و حجم کمتر 

 بت به نوع نخاله تولیدی متفاوت باشد.بوده و ممکن است نس

ضمن آن که با بررسی های به عمل آمده فرایند ساخت و ساز و تخریب واحد های مسکونی در فصل تابستان 

نسبت به دیگر فصول با سرعت بیشتری دنبال می گردد که طی آن عملیات جمع آوری و دفع این ضایعات اگر 

خطرات زیست محیطی، چهره ای نازیبا را در مناطق مختلف شهر  با مدیریت صحیح همراه نباشد عالوه بر

 نمایان می سازد. -به عنوان مکان های دفع نخاله -شاهرود

 

 راهکارهای پیشنهادی برای ساماندهی و بهبود وضعیت نخاله های ساختمانی شاهرود
 

در رابطه با تفکیک ضایعات و نخاله های ساختمانی از مبداء تولید، شرط اصلی را می توان  بهره برداری 

 اقتصادی، بهداشتی و رعایت مؤلفه های زیست محیطی در نظر گرفت. در ذیل امور مرتبط با آن اشاره می گردد: 

 انکاران و شهروندان، برگزاری نمایشگاه.: برنامه های آموزشی مدیران، کارگران، پیمفرهنگی و آموزشیامور  -

 : نصب کانتینرهای مخصوص تفکیک، خرید وسایل حمل و نقل ویژه.فیزیکیامور -

 رسمی. -: ساماندهی فعّاالن و تولیدکنندگان غیرساختاریتشکیالت -

 بازیافتی.: تعیین اعتبارات ویژه، بررسی نحوه مشارکت مالی مصرف کنندگان مواد اعتباریامور مالی و  -

 : بسترهای قانونی در سطوح ملی و محلی،  ایجاد شعبات ویژه قضایی.ضوابط قانونی و قضایی -

 دفن نخاله ها نیز از مواردی است که مکان یابی صحیح آن 



3.th International Congress on Civil Engineering , Architecture 

 and Urban Development 

29-31 December 2015, Shahid Beheshti University , Tehran , Iran 
 

می تواند عالوه بر کاهش مخاطرات زیست محیطی، به سیمای شهر شاهرود نیز صدمه نزند. معیارهای مدّ نظر 

 مورد عبارت است از: نگارنده در این

 انتخاب محل دفن در فاصله ای منطقی از شهر.-

 مقبولیّت محلّ دفن نزد عموم مردم. -

 دوری از مناطق مسکونی.-

 عدم آلودگی آب های سطحی و زیر سطحی. -

 کاهش تأثیر نامطلوب عوامل جوّی ) باد غالب شهر(.-

 کاهش آلودگی زیست محیطی. -

 بر هم زننده سیمای شهری. عدم ایجاد مناظر ناپسند و-

 
 

 نتیجه گیری

 

در تحقیق حاضر، وضعیّت ضایعات و نخاله های ساختمانی شهر شاهرود مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. برآورد 

دو بنای تخریبی و یک بنای در دست -کمّی و کیفی از نخاله های این شهر حاصل از ساختمان های مسکونی

نخاله تولیدی در فرایند ساخت ناشی از حفر چاه و نیز زایدات گچ و ماسه و نشان داد که بیشترین  -ساخت

سیمان می باشد و نیز تولید ضایعات در فرایند احداث ساختمان حداقل است و بیشتر زایدات تولیدی در هنگام 

ز در ساخت آجرها نی 85تخریب به وجود می آید که تنها آهن آالت فلزی به نحو کامل بازیافت گردیده و حدود %

بنا مجدّداً مورد استفاده قرار می گیرد. سایر مواد و مصالح به دلیل نبود بازار مناسب به همراه ضایعات به مکان 

های غیرمجاز منتقل و دفع می گردد که در صورت مدیریت صحیح این ضایعات و پاک سازی محیط شهر از 

 نخاله ها سیمای شهری بهبود یافته و زیباتر می گردد.

ع حدود ضایعات تولیدی تخریب به ازای هر مترمربّطالعه بر ضایعات و نخاله های بدست آمده نشان می دهد که م

 کیلوگرم برآورد گردید. 51ن و میزان ضایعات تولیدی ساخت و احداث بنا به ازای هر متر مربّع حدود ت 12/7

در برنامه های مدیریت شهری قرار گرفته و به در راستای توسعه پایدار شاهرود، پیشنهاد می گردد اقدامات ذیل 

 مرحله اجرا در آید:

 تشکیل کمیته ضایعات ساختمانی؛ -7

. وضع قوانین، مقررات جهت کاهش نخاله های ساختمانی، پاداش و جریمه برای ترغیب سازندگان بنا برای 5

 فع و بازیافت ضایعات ساختمان؛پیروی از مقررات،کنترل مطلوب و کارآمد بر روند تولید، جمع آوری، حمل و د

. آموزش همگانی مدیریت ضایعات و توسعه پایدار شهری از طریق رسانه های استانی و شهری برگزاری کارگاه 8

 های مرتبط؛

. تشویق روش های نوین در فرایند تخریب و ساخت به ویژه در زمینه طراحی مطلوب و مهندسی سازه شامل 4

سیستم های طراحی مدوالر برای اجتناب از تغییرات نقشه ها و سفارشات در فرایند  ابعاد استاندارد و بکارگیری

 ساخت و ساز و استفاده از قطعات پیش ساخته؛

. ارایه تسهیالت ویژه برای کارفرمایان، پیمانکاران و طراحان و نیز آموزش مؤثر مجریان و کارگران عرصه 2

 ساختمان و ارایه 
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قه شاهرود برای استفاده از مواد و مصالح بادوام و آشنا نمودن آنان با فنّاوری ها و راهکارهای تخصصی بومی منط

 تکنولوژی روز دنیا. 

. تعیین و طراحی مکان های مناسب دفع ضایعات ساختمان با در نظر گرفتن کلیّه جوانب شامل مالحظات 6

 نابع طبیعی منطقه.فرهنگی، اقتصادی  زیست محیطی و مقبولیّت عمومی با کمترین آسیب به م

. برنامه ریزی برای احداث کارگاه های بازیافت از پسماندهای ساختمانی سراسر استان سمنان در آینده با توجه 1

 به قابلیّت های باالی منطقه شاهرود جهت فرآوری مجدد مصالح )مانند فلز، چوب و شیشه( و ایجاد اشتغال .

 ده زهرا موسوی کمال تشکر و سپاس گزاری به عمل می آید.در پایان از همکاری بی دریغ خانم دکتر سی

 پی نوشت ها:
 

. Construction and  Demolition.1 

   . comminggeld 5 .  

.7885. آمار سرشماری نفوس و مسکن سال 8  
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