
International Conference on Civil Engineering 

  Architecture and urban infrastructure 

29-30 July 2015, Tabriz , Iran 

 1 

 های تخریب بر محیط زیستتأثیر مدیریت ساخت و نخاله

 
 3،مسعود امیری 2، علی کاهی دان 1محمدرضاشیرمحمدیان 

 
 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس،گروه راه وترابری -1

 (ali.kahidan@modares.ac.ir)دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس،گروه راه وترابری، پست الکترونیک  -2

 دانشگاه آزاداسالمی شهرکرد،ایران،مهندسی زلزله ، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان،دانشجوی کارشناسی ارشد -3

 

 

 چكیده 
هدف از این مطالعه تعیین کمیت قابل مقایسه اثرات زیست محیطی نخاله های ساختمانی در تجزیه و تحلیل دیدگاه چرخه 

و مواد حاصل از تخریب در  ه( است که در آن مدیریت زباله ها و مواد حاصل از تخریب ، شامل مصالح اولیLCAزندگی)

، رویکرد ما باال به پایین است به جای  sLCAمی گیرد . بر خالف اکثر مراحل مختلف چرخه زندگی مورد بررسی قرار 

اینکه  پایین به باال باشد ، که معموال این خود داده ها و استفاده از نرم افزار های خاص کاربردی زیادی را می طلبد . یافته 

توسط پیمانکاران می باشد ، که نشان های بدست آمده بر اساس اندازه گیری های ساختمان های واقعی و فعالیت تخریب 

می دهد تخریب های کم حجم ممکن است نتیجه کاهش اثرات زیست محیطی را در پی داشته باشد . با این حال، جداسازی 

تاثیر در تغییر  %77استفاده مجدد از آنها ،کاهش حدود  و تفکیک مصالح و مواد حاصل از  عملیات تخریب و بازیافت آن و

 در پتانسیل اسیدی را برای  محیط زیست به همراه خواهد داشت .  %77و همچنین کاهش  آب و هوا ،

 

 ستیز طیمح ،تخریب ساخت و ساز و زباله ، تجزیه و تحلیل چرخه زندگی ، گزینه های مدیریت مواد زائد  :های کلیدیواژه

 

 مقدمه  .1

این کار یک تحلیل فنی ، اقتصادی و محیط زیستی در ابعاد وسیع است که بطور گسترده ای درباره کارخانه بازیافت 

CDW ضایعات تخریب و ساخت وساز( در پرتغال بحث کرده است. این تجزیه و تحلیل مقایسه آزمایشی از اثرات زیست محیطی(

ندگی چرخه زندگی یک ساختمان است. هدف این است که به سرعت در مرحله پایان ز CDWگزینه های مختلف در مدیریت 

اثرات زیست محیطی استفاده از تکنیک های تخریب و گزینه های بازیافت با ترکیب این پردازش به اثرات زیست محیطی تولید 

 مواد و حمل و نقل آنها به سایت تعیین شود.

 توسررط محقرران مختلررف بررسرری شررده اسررت   اثررر چرخرره عمررر یررک سرراختمان بررر محرریط زیسررت برره طررور گسررترده   

در طراحرری  LCAپرررو ه هررای سرراخت برررای اهررداف تحقیقرری درننررر گرفترره نشرردند و انهررایی کرره شررامل روش   [1,3,4]

 . یکرری از موانررع اصررلی عرردم تمایررل برره حرکررت دادن خطررو  زمرران طراحرری برره          .[5]هسررتند بسرریار کررم اسررت   

ارائره   روشرن  مرالی و زیسرت محیطری    مزایرای چره ممکرن اسرت    نیراز باشرد ، اگر   LCAجای  است کره زمران زیرادی بررای     

پرایین از اطالعرات برا در ننرر گررفتن انرر ی و تولیرد چنردیت مصرالح          -براال  هرا برر اسراس روش   کند. بسیاری از این مطالعره 

 [8].    ساختمانی استفاده می کنند

تحلیل اثر زیست محیطی ساخت و ساز بستگی به خصوصیات و اطالعات حاصله از ساختمانهای واقعی دارد. این روش معموال 

برای زمانیکه اطالعات در مورد ساخت به حساب می آید، مناسب است. برداشت نهایی و مناسب از اطالعات در مورد اثرات 

جانمایی محل ساختمان وابسته به عرضه کننده مصالح ساختمانی و اپراتور  تولیدات ساختمانی بر محیط زیست در دسترس است.

باشد. وقتی این شرایط تحقق یافت، با سطح باالیی از شفافیت)تعریف روشن از مرزهای سیستم ، روش مدیریت ضایعات می
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الحنات بازیافت ،ابزار نرم افزار تخصیص روشن، عدم اختال  اطالعات از منابع مختلف، و غیره(. همراه با پایان دوره عمر و م

LCA  نادیده گرفتن همه یا   [9]  تجدید پذیر هستند. %11نتایج صحیح اثر زیست محیطی را مهیا خواهد کرد که در حدود

 را غیر قابل اطمینان خواهد کرد. LCAبخشی از این الزامات 

لیل میسازد اگرچه نیاز به دتایل اطالعات هست که باعث برمبنای دوره عمل نامیده میشود و آن را قادر به انجام تح LCAاین 

صرف هزینه و زمان می شود. درحقیقت زمان و پول بیشتری برای تحلیل نیاز خواهد بود به خصوص اگر پروفیل زیست محیطی 

دوره  بر مبنای LCA در حالیکه شایستگی و مزیت های روش ,[6]سایر نویسندگان  .[10] محصول محلی در دسترس نباشد.

 عمل قابل تقدیر است اما بسیار پیچیده بوده و اطالعات زیادی می خواهد و در ضمن بسیار وقت گیر است.

عالوه بر این ، آنالیز حساسیت جایگزین های فعلی یا آینده برای بهبود ساخت و ساز مانند سرمایه گذاری در ساختمان های 

مانع محسوب میشود. روش دیگر تخمین دوره عمر   LCAکه برای  موجود یا تعریف سناریوی خاصی، یک عدم قطعیت است

اثرات زیست محیطی، خصوص برای ارزیابی کل بخش های صنعت و همچنین برای اقتصاد طبیعت می باشد و آن روش اقتصادی 

این روش سیستم های بزرگ مثل بخش های  LCAنامیده میشود. برخالف روش  EIO-LCAخروجی دوره عمر -ورودی

نه بعنوان یک گزینه که  EIO-LCAتی  را در ننر میگیرد.  بنابراین تجزیه و تحلیل ساده تر و سریعتر مورد نیاز است. صنع

 [11] بلکه یک راه حل کامل برای یک ساختمان است.

 

 مروری بر ادبیات .2

می باشند. در آخرین تحقیق تنها دوره عمر مصالح تحلیل   [5,13]معطوف شدند ، شامل LCAمطالعاتی که بر تک ساختمانها 

شده است و تنها از چشم انداز انر ی تعیین شده، که سایرین چندین ساختمان را تحلیل می کنند ، مقایسه و در ننر گرفتن 

ساخت و ساز تاکید  سایرمطالعات بر عملکرد انر ی کم .[11]تفاوت های آنها را از ننر اثرات زیست محیطی را ممکن می سازد

این مطالعات با  . [16]یا از نشانگرهایی در صف های بزرگ استفاده می کنند  [15]دارند و بر روی انر ی دوره عمر کار کردند

جزئیات کامل و مشخصات سایت هستند که یک مزیت می باشد زمانیکه تعیین دقیق اثرات زیست محیطی مهم باشد. عمومی 

بطور ویژه محاسبات حمل ونقل ساده  , [10] در  [4]نمی شود اما چندین نشانه کلی ارائه می کند.سازی این نتایج توصیه 

فرض  آن بازیافت استراتژی های در حالی که برای را منعکس نکند، منطقه ای نیازهای حمل و نقل ممکن استسازی شده و 

ساخت و ساز  محصوالت شوند،دوباره در زنجیره تخریب در آیندهو هنگامی که ساختمان گرفته شده  تمامی مواد از می شود که

که بازیافت مصالح ساختمانی تخرب [7]برخی بر پایان چرخه عمر در پرو ه های ساختمانی تاکید می کنند   جاگذاری میشوند.

چرخه عمر محروم شده راکامال دقیق انالیز میکنند بخصوص بتن و دانه های سرامیکی و آهن اما سایر ساختمان ها را از مرحله 

تحقیقات آنها برانر ی تعین شده متمرکز  [8] .میسازند. اثرات تعیین شده نیز در بعضی جزئیات از مننر چرخه عمر مطالعه شدند

شده است وبر سناریوی یک انتهای چرخه عمر منحصر شده که آلومینیوم و آهن کامال بازیافت میشوند. همچنین دراین سناریو 

شده که آلومینیوم و آهن مصالحی با شدت انر ی حداکثری هستند. روش غیر تجربی برای اثرات تعیین شده این حقیقت مننور 

چرخه عمر بوسیله انجام شده است. اینجا مفهم اکسر ی برای محاسبه پتانسیل انجام کار تعیین شده در مصالح ساختمانی بکار 

رف اکسر ی تجمعی، برای تعیین کمیت و مقایسه سه سناریو در رفته در یک خانه مسکونی مطرح شده است. پارامتر اثر مص

مدیریت پایان عمر مصالح بکار می رود از جمله یک سناریوی مرجع که در آن تمام مصالح دفع شده و دو سناریوی دیگر ترکیب 

 ، بازیافت و سوزانده شده و دوباره استفاده میشود. 
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 روش تحقیق  .3

 بر اساس باشد. این رویکرداست، اما این ساختار از نقطه ننر باال به پایین می LCA مبتنی بر فرایند شبیه به یک این روش

 ای امکان پذیر بوده و ارزش گذاریاین گزینه به این معنی است که تنها یک سناریو مقایسه. است مربوطه اطالعات منتشر شده

 kgر اثرات محیط زیست اصلی صورت می گیرد) ماننداثر زیست محیطی مطلق مطرح نیست. محاسبات در واحدهای پارامت

co2eq/m2    ، so2eq/m2 kg  و غیره( اما معیارهای نتیجه گیری بصورت محدود برای بدست آوردن اشکال اثرات زیست

 محیطی در واحدهای یکسان برای ساخت وساز بکار نمی رود. 

 این است که یک تصویر نشانگر، هدف مان های واقعی وعملیات تخریببه هرحال، با توجه به تمام داده های بازیابی شده از ساخت

 انتخاب، با استفاده از سال 31پایان دوره عمر و مراحل عمر مواد ساختمانهای موجود بیش از ارائع کند، تا آنجا که کل پرتغال  

برای همه مراحل چرخه زندگی در  LCAجزئیات زیست محیطی [6]در  .باشددارای اهمیت  معیارهای بنا نهاده شده در

به شرح  نتایج حاصل .ساختمان های تحت تجزیه و تحلیل، انجام شد اگر چه سناریوهای مربو  به تخریب را شامل نمی شد

 بود:زیر

 از یک چرخه زندگی از نقطه ننر اثرات زیست محیطی نتایج مشابه در مسکن و خدمات ساختمان انتنار می رود. -

اتی مختلف، توسط تیم های مختلف طراحی شدند، توسط پیمانکاران مختلف ساخته شدند و توسط ساختمان های خدم -

سازمان های مختلف اشغال شده اند ، و این نشان می دهد یک الگوی مشابه برای سهم هر مرحله چرخه زندگی در 

 .اثرات زیست محیطی  ساختمان وجود دارد

 در همه گروههای مقایسه ای تاثیر سراسری در مقایسه بااست، که  ٪3ز کمتر ا عمر به طور کلی مرحله پایان تاثیر -

 قابل توجهی درمه دود تابستان و دسته می تواند به تغییرات مواد بازیافتی تفاوت های یافته شده در اما.است کوچک

 (%21و %33منجرمیشود. )به ترتیب  فلزات سنگین

 kg)ازت   ;(kg C2H4eq/m2)، مه دود تابستان  ,(kg CO2eq/m2)دسته های تاثیر شامل: تغییرات آب و هوایی 

PO4eq/m2);  فلزات سنگین(kg Pbeq/m2).  اینها از از انتشار آرایه وسیعی از مواد، که همه آنها شناخته شده به .

وامل دارای استخراج منابع طبیعی و تولید ضایعات به صراحت مورد توجه نیست. ع .آالینده های مهم هستند، نتیجه میشوند

این جنبه توسط بسیاری از متغیرهای در خطر تشدید  .اهمیت در رابطه با دسته ها بدلیل ذهنیت ضمنی مورد استفاده نیست

حساسیت اکولو یکی مناطق  :شده است که ممکن است منجر به اهمیت نسبی باالتر یا پایین تر عوامل معین میشود عالوه بر آن

ننرات سهامداران ، محدودیت های زمانی، دالیل اقتصادی، در این میان  /د آن منطقه، منافع خاص، نگرانی های بشر در مور

ارائه سهم  نشان داده شده است. 1یک تصویر کلی از تاثیرات جهانی محاسبه شده در برای هر ساختمان در جدول  .مطرح است

آمده است اثرات متوسط چرخه عمر بر ساختمانهای   1تاثیر میانگین چرخه زندگی برای ساختمان های مورد اشاره در جدول 

 (2مرجع فوق را فراهم خواهد کرد هر دو نسبت درصد و اثرات زیست محیطی واحدها )جدول 

برای مرحله ساخت و ساز مواد تولیدی  CO2eq / m2 کیلوگرم 271 به عنوان مثال، عامل موثر در تغییرات آب و هوایی از 

با تاثیرسراسری تغییرات آب و هوایی یکی شده و   CO2eq 3700 / M2درصد کیلوگرم  7.3به دست آمد در نتیجه سهم 

این تفاوت در اثرات ممکن است به  .نیزبا  همان راه به دست آمد 2نشان داده شده است.سایر آمار و ارقام جدول 1در در جدول 

با این حال، نتایج شامل چرخه .و ساز و عادات زندگی چند دلیل به ننر برسد، مانند تفاوت های آب و هوایی، ویژگی های ساخت

نیز به عنوان یک ایده از تاثیر احتمالی مواد و پایان زندگی  فنالندی(   LCAعمر کامل)با داده های گرفته از مطالعه موردی 

 (.12سناریوهای پیشنهادی برای زمانی که همه مراحل چرخه عمر دخیل می باشند، نشان داده شده است )جدول 

پس از مشخص ساختمان مرجع از ننر اثرات زیست محیطی، سناریوهایی  می تواند تعریف شود.پنج مورد،بسته به فعالیتی 

تخریب سنتی با دفن زباله و یا بازیافت و تخریب، مقدار مواد دفن، و گزینه های مختلف  :مدیریتی پایان عمر در ننر گرفته شد 

بنابراین اثرات  .خالصه شده است  3این حاالت در جدول .ستفاده مجدد در ساخت و ساز جدیدبرای ترکیب مواد بازیافتی و یا ا
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اثرات حمل و نقل، با اهمیت نسبی باالتر ،  شده است..برای تمام حاالت ثابت در ننر گرفته1فعالیت های تخریب برای سناریو 

پانزده مورد تخریب برای ایجاد یک  .در ننر گرفته شد به طور خاص برای هر سناریو بسته درصد به بازیافت و استفاده مجدد

رابطه بین درصد مواد ارسالی برای بازیافت و فاصله حمل و نقل، با اطالعات عرضه شده توسط تخصصی پیمانکار مورد بررسی 

ر بی، تخریب، جدایی داین داده ها توسط یک نمونه از فعالیت نرمال این پیمانکار داده شده ، که شامل تخریب انتخا .قرار گرفت

این مقصد به طور  فاصله حمل و نقل برای هر مورد و مواد با توجه به مقصد آن محاسبه میشود. .محل و حمل و نقل می باشند

طبیعی توسط پیمانکار انتخاب شده برای بهینه سازی و صرفه جویی هزینه به عنوان نزدیکترین مسیر ممکن برای محل کار 

کیلومتر خواهد بود. جدول نمونه  71ما و برای کار در منطقه لیسبون، فاصله خواهد به طور کلی کمتر از  برای پیمانکار است.

( با مقادیر، مقصد و فاصله حمل و نقل مربو  به یک تخریب خاص است که فاصله حمل و نقل در کل 4نشان داده شده )جدول 

 ی دفن زباله ارسال می شود،  مقایسه میشود . با مرجع )فرضی( وضعیت که در آن تمام مواد را به محل ها

 
 توسط گروه تاثیر و ساختمان تحلیل شده باالی جدول : اثرات زیست محیطی سراسری بدست آمده بوسیله   -1جدول 

 
دوره عمر :  -2نور است. همه اثر چرخه عمراز فلزات)استخراج،تولید و حمل و نقل( به پایان عمر)تخریب و عملیات مدیریت ضایعات( من -1زیر جدول: 

 شرایط آب و هوایی اصلی : فنالند-3سال  71

 
 : باال : اثرات زیست محیطی بوسیله مرحله چرخه عمر برای متوسط ساختمان های مرجع2جدول

 
 پایین: درصد کل اثر زیست محیطی چرخه عمر برای هر گروه اثر
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 مراحل چرخه عمر مواد: باال : سناریوی پایان عمر و 3جدول 

 
 این به این معنی .در ننر گرفته نشده است بازیافت شده ساخته میشوند مصالح ساختمانی که از آینده محصوالت برای تولید گازهای گلخانه ای مرجع در ساختمانپایین: 

  .در ننر گرفته نشده است مواد چرخه عمر مرحله اثرات زیست محیطی است که کاهش

 

ترا برا اسرتفاده     7کیلرومتر ، تررجیح داده شرده اسرت. جردول      111رد استفاده بره محردوده مکران هرای اپراترور در     مو 1معیار 

برررای تمررام مرروارد تخریررب واقعرری برراقی مانررده اسررتفاده شررده   4از ایررن معیارهررا و روش سرراخته شررد در گررردآوری جرردول 

مری توانرد از درصرد متوسرط مرواد بازیافرت شرده کره مری توانرد در            T(M (فاکتورمتوسرط بزرگنمرایی حمرل و نقرل      .است

 بررررررررا تقسرررررررریم  TMسرررررررراخت و سرررررررراز جدیررررررررد اسررررررررتفاده شررررررررود اسررررررررتخراج شررررررررود  

فاصله حمل و نقل کل بررای هرر مثرال واقعری) برا گزینره بازیافرت آن( بره فاصرله محاسربه شرده بررای تمرام مرواد فرسرتاده                

از یرک ترابع درجره دوم     1 .در شرکل TM برین درصرد بازیافرت و    میشرود. طررح ریرزی رابطره      شده به محرل دفرن محاسربه   

، بررای هرر سرناریو برا اسرتفاده از هرر        TM رسرم شرده اسرت ایرن ترابع امکران بررآورد       R)2  (0.86 =، برا تقریرب خروب    

نشران داده شرده کره اثررات زیسرت محیطری خود،قابرل تروجهی خواهرد داشرت را           7نسبت بازیافت همرانطور کره در جردول    

 ازد.برآورد میس

نشان داده شده  2اثرات زیست محیطی تخریب و پایان عمر که بر اساس اثرات ساختمان کلی اندازه گیری شده در جدول

به عنوان یک عامل سهیم، این مقادیررا ارائه  TM برای هر دسته بندی تاثیر و برای هر سناریو، با استفاده از معیار 3جدول .است

مشتق میشود. داده های اصل  از برای تعیین کمیت اثرات اضافی ناشی از بازیافت مورد   1ر شکلکرده، که از معادله ارائه شده د

بر اساس این مطالعه، برخی کاهش سودهای خالص زیست محیطی از عملیات بازیافت که علی رغم وجود  .استفاده قرار گرفت

محصوالت جمع و فوالد وجود دارد، انتنار می رود. متوسط برخی از اثرات اضافی ناشی از فرآیندهای مورد استفاده برای بازیافت 

درصد  33درصد برای مصالح و  17سه شاخص اثرات زیست محیطی برای اثرات اضافی ناشی از بازیافت، محاسبه شد و در نتیجه 

یطی با بازیافت این درصد تاثیر اضافی به این معنی است که، هر آنچه که اثرات زیست مح نتیجه شد..برای محصوالت فوالدی
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باالتر برای کل و فوالد توده   ٪33و   ٪17کاهش می یابد ، تاثیر نهایی که از چرخه عمر در ننر گرفته شده از جمله بازیافت، 

 .خواهد بود

،به خصوص 3تخریب اندازه گیری در حاالت ذکر شده در جدول  /دانستن مقدار مواد استفاده شده برای نمونه های ساختمان 

ارائه میکند. رقم به دست  .3ها و فلزات تولید شده، این درصد به طور کلی درصد اثرات زیست محیطی اضافی را در جدول دانه 

، با وجود اینکه، بسیاری از مواد به محل های 3تحت تاثیر قرارگرفته است . برای سناریوی " آمده توسط عملیات اضافی بازیافت

مورد استفاده می باشد. .از دانه های بازیافت شده در ساخت و ساز جدید % 11که تنها  دفن زباله فرستاده می شود، فرض شده

 معیار اثرات زیست محیطی برای مرحله چرخه عمر مواد در نهایت با استفاده از عبارات زیر محاسبه میشود:

 
 1در سناریوی  iمعیار اثر زیست محیطی برای گروه  ic1I.  2در سناریوی  iمعیار اثر زیست محیطی برای دسته  c2Ii که در آن 

متوسط وزنی ضایعات مصالح قابل بازیافت استفاده   c2U , 2درصد مصالح فرستاده شده برای  بازیافت در سناریوی   r c2Pو

ه ،برای بکار رفت 3در سناریوی  1متوسط اثر زیست محیطی بازیافت اضافی به درصد است. رابطه   c2Aشده در ساخت است. 

در ننر گرفته شده که تمامی  4معیار متفاوتی دارد. برای سناریوی  Mtمصالح بازیافتی درصد متفاوتی استفاده می کند و برای 

را به این  1بوده و میتوان آنرا حذف کرد که میشود رابطه  %111برابر با   Ucمصالح در ساخت و ساز شرکت داشته باشند و 

 صورت نوشت: 

  
 که شامل مقدار معینی از مصالح دوباره استفاده شده است، رابطه به شکل زیر است: 7رای سناریوی نهایتا ب

 
iکه در آن 

c5P  است. 7برابربا درصد مصالح دوباره استفاده شده برای سناریوی 
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 نمونه واقعی( 11باال: کل فاصله حمل و نقل با و بدون گزینه های بازیافت) یک مورد از  4جدول 

 
 

 باال : فاصله های حمل و نقل ، عوامل بزرگنمایی حمل و نقل و درصد مواد بازیافتی در دسترس برای الحاق به ساخت و ساز جدید 1جدول 

 
 

 CDW: باال: چگالی سست برای چندین مواد 6جدول 

 
 موادیپایین: چگالی سست مربو  به دانسیته حجم متوسط ضایعات غیر فشرده برای هر 
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 سمت چپ: متوسط فاکتور بزرگ نمایی حمل و نقل  tMپایین: رابطه بین درصد بازیافت و  1شكل 

 
 

 : باال : درصد وزنی بازیافت و استفاده مجدد برای سناریوهای مورد بررسی7جدول 

 
 شامل استفاده مجدد است 7پایین : تنها سناریوی 

 
 پایان دوره عمر برای گروهها و سناریوها: باال : تخریب و اثرات زیست محیطی 8جدول 

 
 

 انتخاب شده سناریوهای برای بازیافت، ناشی از اثرات زیست محیطی اضافی درصد: باال : 9جدول 
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 : باال: اثرات زیست محیطی توسط گروهها و مرحله چرخه عمر برای همه سناریوها 11جدول 

 
 استفاده مجدد برای مواد  به عنوان اثرات جلوگیری اختصاص داده شده است.پایین : مزایای زیست محیطی بازیافت و 

 

 )مواد و مراحل پایان عمر و تخریب( 1و سناریو 1تا  2باال: تفاوت درصد اثرات زیست محیطی سراسری بین سناریوهای  11جدول 

 
 

 )تمام مراحل چرخه عمر(  1و سناریو 1تا  2: باال: تفاوت درصد اثرات زیست محیطی سراسری بین سناریوهای  12جدول 

 
 

 نتیجه گیری   .4

را، به  1ارائه شده است.مقادیر جمع برای هر سناریو ما را قادر میسازد درصد تغییرات سناریو 11نتایج برای هر سناریودر جدول 

توجه به مواد و پایان مراحل خالصه این تغییرات را با  11جدول  .نمایندگی از رویکرد سنتی دفن زباله تمام مواد تعیین کنیم

، درصد تغییرات را هنگامی که تمام مراحل چرخه عمر مدننر باشد،  12فقط برای دیدگاه کلی، جدول  نشان می دهد..تاثیر عمر

 نشان می دهد.1با توجه به سناریو 
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رای هر رده تاثیر تجزیه و ،اثرات ناشی از سهم اختصاص داده شده به مواد ب  3تا 1نشان می دهد که در سناریوی  11جدول 

.  %3کمتر از ، است. دلیل آن ،این است که، در این سناریوها سطح جایگزینی مواد ورودی کم است ٪77تحلیل همیشه بیش از 

 .تولید وحمل و نقل  عناصر ساخته شده از مواد بکر هنوز هم غالب است و 

، ٪37اد برای هر پارامتر تاثیر تجزیه و تحلیل شده، همیشه زیر سهم تاثیر اختصاص یافته به مرحله مو  7و  4در سناریوهای 

میباشد. کاهش تاثیر قابل  ٪37استفاده مجدد، بیش از  است . در واقع، با تخریب انتخابی، نه تنها ارسال مواد برای بازیافت و 

ز حالت پایان عمر باشد، با این فرض اثرات ناشی از این مرحله حتی می توانید کمتر ا .توجهی در مرحله مواد امکان پذیر است

نشان می دهد که  11جدول  .که این مواد بازیافتی بموقع در ساخت و ساز ساختمان های جدید مورد استفاده مجدد قرارگیرند

  1رخ می دهد، هنگامی که از سناریو  %77و آب و هواتغییر  %31تابستان مه دود %33بیشترین کاهش تاثیر در فلزات سنگین 

بنابراین، هنگامی  .منتقل میشود این دسته بندی ها تاثیر هستند که  باالترین سهم نسبی همکاری در مرحله مواد را دارند 7 تا

که کاهش شدید ناشی از گنجاندن مواد بازیافتی و مورد استفاده مجدد در ساخت و ساز جدید، مننور میشود، حداکثر تاثیر 

 همکاری را دارد.

تاری برای بازیافت، به دنبال تخریب سنتی تمام مواد دیگر انجام و مواد حذف شده به محل های دفن زباله حذف عناصر غیر ساخ

منتقل شده، و به طور کلی هیچ گونه کاهش اثرات زیست محیطی درگروههای تاثیر مطالعه صورت نخواهد گرفت. حتی ممکن 

رات فعالیت های بازیافت اضافی، کمی باعث تشدید اثرات زیست است بدلیل فواصل طوالنی و حمل و نقل و به دلیل برخی از اث

این مورد به این معنی  .است (   7٪، اگر چه به طور کلی زیر3و برخی از دسته های تاثیر در سناریو 2محیطی شود )مانند سناریو

 ب استفاده می شود. تخری است که تا حد زیادی وسیله حمل و نقل از طریق جاده، با کامیون دیزل در ساخت و ساز و

است که با وجود  کم بودن ، اما تکنولو ی در ننر گرفته شده،  ٪27متوسط درصد استفاده مجدد محاسبه شده درمطالعه حاضر  

کاهش بیشتر تاثیرگذاری از طریق استفاده مجدد،  با توجه به ساختمان معمولی تجزیه و تحلیل در پرتغال قابل دسترسی است.

به عنوان یک  %71مواد مورد استفاده مجدد را شامل می شود، که در شرایط بسیار مطلوب، رسیدن به متوسط  درصد باالتری از

و یا برابر  در ننر گرفته اند ٪17سایرمطالعات درصد استفاده مجددرا  .حداکثر وزنی قابل استفاده مجدد مواد از ننر تئوری است

111% . 

برای رسیدن به سطح  کاهش اثرات زیست محیطیرا در پی دارد. ٪63به طور متوسط درصد کمتر و  11در نتیجه مصرف انر ی 

سال پرتغالی ، مراقبت های ویژه باید در تخریب انجام شود. بهتر است که  31، با این حال، برای نمونه ساختمانهای بیش از 71٪

وساز گذاشته شود تا اینکه برای استفاده  سیاست های مستقیمی  برای افزایش بازیافت و ورود مصالح به چرخه صنعت ساخت

مجدداز مصالح تشویق فراوانی صورت گیرد. مانند تمییز و مرتب کردن تیرهای چوبی یا نگهداری مناسب از لوازم بهداشتی. بسیار 

مک واد کمهم است که سعی کنید مواد بازیافتی یا استفاده مجدد را به ساخت و ساز جدید معرفی کنید، در نتیجه به چرخه م

  .می شود

گرچه تفاوت آب و هوایی، ویژگی های ساخت و ساز و عادات زندگی ممکن است بین پرتغال و فنالند متفاوت است، جایی است 

که اطالعات پایه برای این مطالعه، جمع آوری شد اما سناریوهای پتانسیل کاهش تاثیر زیست محیطی سناریوهای با اثرات چرخه 

نشان می  12مشاهده میشود. جدول 11العه قرار گرفت که بسیار پایین تر از چیزی است که در جدول عمر سراسری مورد مط

است، اما تقریبا  7و  4کاهش در اثرات مربو  به تغییرات آب و هوایی و اسیدی شدن در مورد سناریوهای  ٪7و  ٪6دهد حدود 

کامل، و برای بدست آوردن کاهش آشکار اثر زیست محیطی، از مننر چرخه عمر  .برای رده فلزات سنگین بدست آمده است 41٪

خواهد رسید و باید سعی شود مواد حاصله در  %31بخصوص در مورد تغییرات آب و هوایی و اسیدی شدن ، بازیافت به بیش از 

 نیز بیشتر باشد. ساخت و ساز جدید استفاده شود. این درصد بازیافت  را میتوان بدست آورد و در عمل میتواند از این مقدار
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