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چکیده
، توجه کمی به اخیرا.باشدیمپروژهيهانهیهزاز٪6حدوددراضافیهزینهیکعنوانبهوسازساختضایعاتمقدار

هاآناحتمالی از يبرداربهرهو وسازساختيهاتیسااطالعات الزم در مورد تولید ضایعات در يآورجمعروش هاي
انجام وسازساختو استنتاج ساده توسط مدیران سایت هاحدساغلب بر اساس مشاهدات ، يریگمیتصم. استشدهداده

يریگمیتصمبراي .استناقصوکموسازساختيهاایتسدردشدهیتولضایعاتنوعومقداربهمربوطاطالعات. شدیم
یدي صحیح در مورد اینکه ضایعات ساختمانی چگونه در داخل و خارج از سایت مدیریت گردند نیاز به تعیین مقدار تول

کمی برآورد ضایعات و يهامدلو هاروشبه بررسی ياکتابخانهمطالعات اسنادي و بر اساس این مقاله .ضایعات است
.باشدیمدر حال ساخت در کشوريهاساختمانارائه راهکار در جهت برآورد ضایعات 

ساختمانیيهانخالهعات، مدیریت ضایعات،مصالح ساختمانی، تخمین ضایعاتیضامدل کمی برآورد ضایعات،:کلیديهايواژه

مقدمه-1
در حال ساختی که درگیر يهاپروژهدولتی با مقادیر و جزئیات ضایعات نیمسئولعدم آشنایی پیمانکاران، عوامل اجرایی و 

.ده استضایعات ساختمانی شروزافزونباعث افزایش و کاهش آناهمیت مدیریت ضایعاتيسازروشندر جهت باشندیمآن 
رندیگیمقرار مورداستفادهوسازساختیک سایت درکه ییهاآنتفاوت بین مواد سفارش داده و عنوانبهمعموالًعاتیضا
توسط ،وسازساختبه سایت ونقلحملشامل ضایعات ناشی از شکستگی در جهیدرنتضایعات ساختمانی . استشدهفیتعر

.باشدیمبراي کاربرد و تولید ضایعات هنگام استفاده از مصالح موردنظرتقال به نقطه در سایت، توسط انيسازرهیو ذخانتقال 
و ضایعات تخریب) تعمیر(يبازسازعاتیضا،وسازساختضایعات شامل کهگرددیمبه سه دسته تقسیم ساختمانی ضایعات 

شدهدهیبرزیدوررقطعهماننددهیدبیآسوتفادهبالاسخاممصالحمخلوطازترکیبیعنوانبهرامانیساختعاتیضا] 1.[باشدیم
عمده به طوربهدر یک پروژه ساختمانی دشدهیتولضایعات مقدار] 2[.اندکردهتعریفنیزمصالحيبندبستهواصلیقسمتاز

کارایی و . ، تجهیزات در دسترس و مهارت کارگران بستگی داردوسازساخت، کیفیت و نوع مصالح وسازساختطراحی، روند 
.برآورد ضایعات بستگی به اطالعات آماري دقیق دارديهامدلدقت 

يهانهیهزکاهش در جهتيسازروشنبراي برآورد مقادیر ضایعات و روشی براي کارفرمایان و پیمانکارانبرآورد ضایعات 
و باشندیمرد رقابتی در بازار بهتر در مناقصات و همچنین عملکيگذارمتیقعمرانی و همچنین اطالعاتی ضروري براي یک 

توسعه در جهتوسازساختمختلف براي مدیریت ضایعات يهااستیسدر جهت ایجاد گذارانقانونهمچنین مبنایی براي 
.باشدیمپایدار 
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)تولیدمنشأ(دالیل ایجاد ضایعات ساختمانی - 2
وخطاباعثکهدانندیمپروژهافرادبینضعیفارتباطاتيجهینتعمدتاًراوسازساختفرایند طینخالهتولید
تولیدازپیشگیريموضوعوکردهتردهیچیپراطراحیفرایندمدیریتمتعاقباًشوکهیوسازمو ساختطراحیهمپوشانی

يزسانهیکمدررگذاریتأثعاملیعنوانبهطراحیندیفرادر اصولتغییراتکاهشبنابراین.دهدیمقرارحاشیهرا درنخاله
]3[.استشدهمطرحنخاله

شدهارائهآنازمختلفیيهايبندطبقهکهدهدیمنشانگرفتهصورتمطالعات.استمتنوعبسیارضایعاتایجاددالیل
حمل،تداركطراحی،درانسانیخطاهاي.باشدداشتهمختلفیيمنشأهاتواندیمپروژهنوعبهبستهضایعات مصالح.است

.شودیمبردهناماصلیدالیلعنوانبهراطراحیدرناگهانیراتییتغو خام الحمصاضافهمصالح،

ترتیبات قراردادينوع - 1- 2
.گرددمطرحضایعاتدرتغییرعواملازیکیعنوانبهتواندیمنیزاوطرفازمصالحبامرتبطمدیریتنحوهوجزپیمانکار

وبازدهیوکارگاهختهیرهمبهطیشرااجرا،درریتأخمانندساختيهاتیالفعدرمشکالتیایجاددلیلقرارداديباتیترت
مؤثرجزپیمانکارتوسطتولیديمصالحضایعاتمیزاندرتواندیمنیزقرارداديترتیبنوعنیبنابرا؛گرددیمپایینکارایی

.استپذیرفتهانجامزیرصورتبهقرارداديترتیباساسبرپیمانکارانمیتقس.باشد
پیمانکاريرونیازا.پردازدیمازیموردنانسانینیرويومصالحنیتأمبهماًیمستقخوداصلیپیمانکار:مستقیمکارگر

.پردازدیمضایعاتيبراپرداختوبه کنترلماًیمستقاصلی
اصلیمانکاریپ.دینمایمنیتأمجزپیمانکارراکارنیرويوکندیمخریداريرامصالحفقطاصلیپیمانکار:کارگرفقط

.پردازدیمراضایعاتمستقیم هزینهطوربه
پیمانکاراما؛داردعهدهبرنیزراانسانینیروينیتأموظیفهوکندیمخریداريرامصالحجزپیمانکار:مصالحوکارگر

.پردازدیمراجزپیمانکارضایعاتهزینهمیرمستقیغطوربهاصلی
عهدهبرراکارانسانینیروينیتأمفقطجزپیمانکاردر آنکهقرارداديترتیباتدو سالطیدرپروژه19بررسیبا

.استداشتهدیگرحالتدوبهنسبتساختمانیمصالحضایعاتتولیدرا درسهمبیشتریندارد

تولید بیش از نیاز-2- 2
موجب ازشودیمبیشترازیموردنمقدارازخاممصالحنیتأموتولیدوقتیوداردبستگیتولیدفرآیندهاينیازمیزانبه
دریاودهدیمافزایش رانشدهلیتکمتولیداتموجوديمقدارمعموالًاضافهدیتول.شودیمزمانوهزینهومصالحرفتندست

مالتتولیدضایعاتنایازيانمونهعنوانبه.انجامدیمآنکلیرفتندستازبهدارندفسادامکانکهمورد، مصالحی
.رودیمبینازورسیدنخواهدمصرفبهخوددر زمانکهاستازحدشیب

ونقلحمل-3- 2
استممکنبدراهشرایطیانامناسبحملابزارازاستفاده.گرددضایعاتباعثاستممکنکارگاهدرونجابجاییوحمل

مصالحجریانطراحیدرضعفکارگاه،جانماییضعیفیطراح.شودمصالححتیونهیهززمان،مثلمنابعیهدررويبه بروز
.استآندالیلنیترمهمازفضاي کافینبودو
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ندهایفرآ-4- 2
اثردربتنمقداري ازهمیشهمثالبراي.گرددیمرفعکارانجامفرآینداشکاالتتکنولوژيسطحرفتنباالباتنها
.داریمضایعاتمقداريهمیشهوشودینمیهتخلیخوببهآنحاملبه ظرفچسبیدن

يانباردار-5- 2
هاآنیافتنتغییرشکلوفاسدشدنموجبحساسمصالحازبعضیمناسبشرایطنکردنفراهمونگهداريدرضعف

.بیانجامدضایعاتبهاستممکنمنابعيزیرطرحدرضعفومقداربرآورددراشتباه.گرددیم

کیفیت-6- 2
یايکاردوبارهباعثاستممکنکهکندینمنیتأمراالزمشرایطکیفیتازلحاظشدهيداریخرمصالحمواقعیبعضدر

مسئلهاینبروزعللنیترمهمازقسمتایندرمصالحضعیفونامطلوبکنترل.گرددکارتکمیلبراياضافهمصالحنیتأم
.باشدتواندیم

.نموداشارههواییوآبنامناسبطیشراحوادثبروزسرقت،بهتواندیمگنجدینميبندطبقهایندرکهعواملیسایراز
]2[

وسازساختضایعات ناشی از - 3
]4[:هستندمیتقسقابلدستهسهبهساختمانیضایعاتاصوالً

فشاري،آجردماننهستندمجدداستفادهقابلمستقیماًبودنسالمصورتدرکهساختمانیيهافرآوردهومصالح-
.پنجرهودر،ساختهشیپسنگ، قطعاتقطعات

.بتنخردهوآجرخردهمانندهستنداستفادهقابلفرآوريباکهآوارهاییوضایعات-

.شوندریختهدوربایدناگزیرکهضایعاتیوآوارها-
طورمعمولبه.راي بام سازي هستندو مواد الزم بگچ،فلزات،چوب،آسفالتپسماند ساخت و تخریب شامل بتن،معموالً
مربوطه درصد چوب و محصوالت 30تا 20و خاك،بلوك،آجر،آسفالتدرصد بتن،50تا 40را حدود هانخالهاجزاي این 

،گچ،فلزاتیا آلوده،شدهرنگيهاتخته(متفرقه يپسماندهادرصد 30تا 20و ) .والوار،هاشاخهدرخت،شهیرپالت ها،(
]5[.دهندیمتشکیل ) و الکتریکییکشلولهو سایر مواد عایق و اجزاي زبستآ،شهیش

بتن- 1- 3
مقدار.ددهیمتشکیلبتنمخلوطاضافهراضایعاتبیشترکهاستساختمانیيهاکارگاهدرمصالحنیترپرمصرف

کاربردقابلواستمردودفنیحاظازلبگیردبتنریتأخاثراگر درکهدهدیمرويونقلحملحیندراز ضایعاتمشخصی
]2[.گرددیمقالبازشلبتنفرارورفتنهدرسببيزیربتنمحلدرکاملچفتباوخوبيهاقالبنبود.ستین

بیانی به.دهندیمسفارش يزیربتندررونداجتناب از وقفه منظوربهبرخی از مدیران سایت نیز اغلب مقادیر اضافی بتن 
به علت يزیربتنقالب و دوباره انجام دادن شکستنقالب،ازحدشیبکردنپر،ازحدشیببتنی ناشی از سفارش دیگر ضایعات 
]6.[باشدیمکیفیت پایین 

چوب-2- 3
هاچهارچوبدرچوبیکارهايبراي.شودیمناشیهاپنجرهودرهاچهارچوبويبندقالبساختازناشیيهاچوباز

.باشدتمیزردیگیمقراربا بتنتماسدرکهچوبکاررويسطحبایديبندقالبدر.روندیمکاربهتمیزيهاچوبفقط



International Conference on Civil Engineering
Architecture and urban infrastructure

29-30 July 2015, Tabriz , Iran

4

توانندیمشدنتمیزازپسهاچوبنیا.کندیمنامطلوبيبندقالبدراستفادهبرايچوب راسطحقالببهبتندنیچسب
.بگیرندقرارکاربردمورددوباره

فلز-3- 3
استمصالحیازآرماتور.شودیمناشیناودانیویکشلولهدرها،آلومینیمیچهارچوب،يرماتور گذارآعملیاتازبیشتر

استاندارديهاطولدرآرماتور.رودیمکاربهبتنیيهاقسمتسایروشالودهاجرايدروداردکاربردبسیارهاکارگاهدر که
راضایعاتباقیماندهقطعاتکهاستازیموردنيهاطولبهآنبریدنازناشیبیشترآنضایعاتوشوندیمعرضهوساخته
.دهندیمتشکیل

،باشدیم...وقلعروي،آلومینیوم،مس،آهن،:ازاندعبارترندیگیمقرارمورداستفادهساختماندرکهفلزاتی
]7[.شودیماستفادههاروکشدریومآلومینازوبرقوآبتوزیعيهاستمیسدرزیاديمقداربهمسازمثالعنوانبه
آجر و بلوك-4- 3

جابجاییمعموالً.استآناولیهضایعاتدالیلازونقلحمل.دارندکاربردسازيکفودیوارچینیدرياعمدهطوربه
رايبدرایو شدهریختهدوریاکهشوندیمشکستهمصالحازمقداريحینایندروردیگیمصورتعمدهصورتبه

.روندیمکاربهدیگريهااز قسمتبعضیوپرکنندگی

خاك-5- 3
خاك مهندسی،اصطالحدر.استگودبرداريعملیاتبهمربوطساختمانیدورریزهايدرموجودخاكمقداربیشترین

واستاستفادهقابلهابخشازبسیاريدرماسهوخاك.باشدیمشکلبدونونشدهتحکیمطبیعیجداگانهموادازعبارت
.باشدیماستفادهقابلندارند زیادتیفیباکمصالحبهنیازکهپرکنندگیمثلکارهاییبراي

گچ- 6- 3
انقباضعدمحجمی،ازدیادازجملهزیادمزایايدلیلبهکهشودیممحسوبيسازساختماندرسنتیمصالحازیکیگچ

وسیعیياستفادهفراوانیوارزانیهمچنینوسبکی،يریزود گ،يریپذشکلخاصیتصوت،وحرارتعایقحرارتی،و انبساط
]8[.باشدیماعد و ذخیره در فضاي باز نامسيوهواآبلیبه دلبین رفتن و ازخیس .شودیمآناز
مواد قیري- 7- 3

قابلیت:ازجملهییهایگژیوبهتوجهباقیرانواع.باشدیمایزوگام وقیرگونیآسفالت،مانندبندآبيهاپوششانواع
دربودننفوذرقابلیغهمچنینوهانمکوبازهابرابر اسیدها،درمتوسطپایداريمصالح،سایربهمطلوبچسبندگیارتجاع،

عملیاتوسازساختازحاصلآمدهدستبهقیرمعموالً.دارندبسیاريکاربرديسازساختمانصنعتدرآبورطوبتبرابر
.استمناسببازیافتبرايونبودههآلودعمرانی،

الستیکیوپلیمريمصالحانواع- 8- 3
يهايبندبستهانواعپلیمري،کاذبيهاسقفودیوار پوش،پوشکفانواع،کایپليهالوله،UPVCيهاپنجرهودرب

]9[.باشدیممحصوالت سایروموادپلیمري
سنگانواع-9- 3

.باشدیم...وينماسازويسازکفدرمصرفیيهاسنگشامل 
کاشی و سرامیک-10- 3

.باشدیمهااتاقوسالنکف سازيوآشپزخانهحمام،بهداشتی،يهاسیسرودراجراشدهيهاکیسراموکاشی
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سیلیسی مانند يهاسنگ،مرمرتآهکی و يهاسنگگچی،صفحاتتیغه گچی،پله،سنگ،کییموزامالت ماسه سیمان،
و سایر تسیراب،شهیشخردهو سایر مصالح چوبی شکسته،پارکتپلیمري،يهاپوشکفخرطومی،لوله، ،هانهداسنگگرانیت،
]10[.باشدیمقطعات 

و چوب که بنا به دالیلی در طی عملیات بتناز مصالحی چون آجر،اندشدهلیتشکساختمانی،يپسماندهابسیاري از 
درصد کل مصالحی است که 15تا 10که مقدار این ضایعات برابر دهدیمنشان قاتیحقت.اندماندهبدون استفاده وسازساخت

در نظر گرفته ) هارورتم(مقدار بسیار بیشتر از میزانی است که توسط برآورد کنندگان نیا.رودیمدر عملیات ساختمانی به کار 
.فراوانی براي کاهش مقدار این ضایعات وجود داردامکانی،عمرانيهاکارگاهدر بین انواع توجهقابلتوجه به تنوع با.رودیم
]11[

ضایعاتبرآوردسطح-4
در برخی از مقاالت، براي رسیدن به برآورد مقدار ، باشدیمياپروژهو يامنطقهدر دو سطح سطوح برآورد مقدار ضایعات 

ضرایب تولید ضایعات يآورجمعبراي هاتیساتولیدي در سطح منطقه ، بازدیدهاي زیاد از ساخت و تخریبضایعات
که هدف از آن برآورد  شدهگرفتهدر نظر يامنطقهسطح عنوانبهدر این شرایط، سطح برآورد شده است .استشدهانجام

.]1[در یک منطقه استساخت و تخریب کمی ضایعات تولیدي 
خود را مرتب کنند و يهاتیسافضاهاي توانندیماندرکاراندست.کمیت ضایعات در یک پروژه بسیار ضروري است

در ارائه اطالعات تواندیممختلف يهاپروژهاز آمدهدستبهعالوه بر این، نرخ تولید ضایعات .هزینه جریان مواد را  برآورد کنند
ا مقایسه نرخ تولید بتوانیممناسب و روش کار را يآورفن.مختلف مدیریت کمک کنديهاوهیشبراي تعیین معیار اثربخشی 

.ضایعات انتخاب کرد

وش شاخص اجزاءر- 5
جزء . باشدیمبر اساس نوع و مقدار اجزاي ساختمان تخمین مقدار ضایعات  ساخت و تخریب "اجزا شاخص "روش 

و هادادهيآورجمعبراي وسازساختیک بخش خاص و مستقل از عنوانبهتواندیمحداقل واحدي که عنوانبهوسازساخت
.استشدهفیتعر،باشدیمبرآورد مقدار ضایعات

:نمونهعنوانبهاست، وسازساختجزء ساخت یک بخش خاص و مستقل از 
متر2/0بتن دیوار حائل به ضخامت مترمربعیک 

از سقف        مترمربعیک •
از بام  مترمربعیک •
داخلی  پارتیشناز دیوار مترمربعیک •
از کاشی در آشپزخانه یا حماممترمربعیک •

براي يریگاندازهحداقل سه  بار حاًیترج. مختلف در ساخت یک پروژه ساختمانی وجود دارد"ساخت اجزاي "30باًیتقر
یک 1جدول در.شودیمانجام) دیگرياهپروژهبه میتعمقابل،يریگاندازهتضمین دقت (اعتمادقابلایجاد یک پایگاه داده 

.مثال آورده شده استعنوانبه) وسازساختجزء (فونداسیون مترمربع
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]12[وسازساختجزء عنوانبهفونداسیون مترمربعجزئیات یک -1جدول 

طرح فونداسیونترکیب و شاخص ضایعاتخصوصیات فنی

مترمکعبدر هر یک 
مترمربع5/0بتن،
.استنیازيبندقالب

مترمکعبدر هر یک 
آرماتور لوگرمیک30بتن،

الزم است

)لوگرمیک39/0:ضایعات چوب(يبندقالب-1

)کیلوگرم1: ضایعات فلز(يگذارآرماتور-2

)کیلوگرم92/24:ضایعات بتنی(بتن-3

طالعات مربوط به ضایعات و شده و تمامی ايریگاندازهدر یک سایت دشدهیتوليهازبالهبراي برآورد شاخص جهانی، 
در دسترس شدهساختهاز سطح مترمربعدر هر دشدهیتول، اطالعات مربوط به هر یک از ضایعات رونیازا.استشدهثبتسایت 

"از وسازساختهر جزء يبرا.ردیگیمقرار مورداستفادهآینده مشابه يهاپروژهبراي تعیین مقدار ضایعات براي و،باشدیم

روش نیاز به جزئیات نیا.شودیماستفاده ...) وآرماتور،چوب،بتنآجر،مثالً(براي برآورد مقدار ضایعات مختلف "جزء شاخص 
.باشدیمیروزرسانبهدستی و يریگاندازهانسانی زیاد براي يرویندقیق،

وش شاخص جهانیر- 5
. استاستفادهقابلمشابه آینده يهاپروژهموادي که براي مصالح ويبرابرآورد ضایعات در مقدار واحد یا سطح فعالیت ،

مسکونی خانهکییا دفتر کارمانندخاصيهاساختمانساخت بهمربوطيهادادهازجهانیياارائه. باشدیم2طبق جدول
هادادهفایلاین.باشدیموسازساختيهاتیساازدشدهیتولکلیيهاشاخصازاستفادهباعمومی وماهیتازاطالعاتی.است

.شودیماستفادهپروژهيزیربرنامهمرحلهدرکهجهانیضایعاتتولیدکنندهانیب
اداري،يهاساختمان،مسکونیيهاساختمانمثالعنوانبه،وسازساختازخاصنوعیکبرايجهانیيهاشاخص

شدهدادهتشخیص کمومتوسطباال،:کیفیتسطح3دروسازتساخنوعهربراياین،برعالوه. استشدهآمادهغیره وهاهتل
يترنییپامقدارپایینتیفیباکيهاساختمانوزائدموادبیشترمقادیرباالتیفیباکوسازساختکهاستاینبرفرض.است

.کنندیمضایعات تولید 
]12[خص جهانیدر یک سایت با استفاده از شاوسازساختخالصه ضایعات تولیدي - 2جدول

ردیفنوع پسماند)مترمکعب(مقدار)تن(مقدار )مترمکعب/تن(تهیدانس

1چوب15/022/04/1

2ورق00-

3فلز2/012/06/0
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وش بازدید از سایتر-6
مستقیم يهاروش.باشدیمنانهیبواقعتخریب براي برآوردي و یاوسازساختيهاتیسااین روش نیاز به بازدید محققان از 

این روش براي . قراردادمورداستفادهتولیدي ساخت و تخریبضایعات يهادادهيآورجمعبراي توانیمرا میرمستقیغیا 
، اصل بزرگی است که حالنیباا. باال مناسب نیستنهیهز،روینتخمین ضایعات تولیدي در یک منطقه به دلیل نیاز به زمان،

عالوه بر این، این روش . اجرا شودهاروشبراي استفاده در دیگر نانهیبواقعيهادادهيآورجمعباید در سطح پروژه براي 
.تولید ضایعات استيهاتیفعالاز تمام دشدهیتولضایعات يریگاندازهبراي اجراقابل

مستقیميریگاندازه-6-1
يریگاندازهقبل از اجراي .باشدیمحجم آن را در سایت يریگاندازهتقیم نیاز به وزن ضایعات تولیدي و یا مسيریگاندازه

شدهانباشته، پراکنده و یا يآورجمعبسته به اینکه چگونه ضایعات انبار ، .شودیممستقیم، برخی از فرضیات در نظر گرفته 
براي 1شکلمثالعنوانبه.حجم بر اساس شکل هندسی  توده زباله استيریگاندازه.آوردبه دستتوانیمحجم ضایعات را 

.شودیممعادل محاسبه يهاحجممستطیلی شکل، در نظر گرفته شد و قاعدهبهشکل یک هرم شدهانباشتهضایعات 
)1                                                             ()V=1/3(B ×L × H

به نمایندگی از ارتفاع هرم Hبه نمایندگی از طول ضلع از قاعده مستطیلی شکل، LوB(فرم ضایعات انباشته 1شکل
]13[.)باشدیم

ردیفنوع پسماند)مترمکعب(مقدار)تن(مقدار )مترمکعب/تن(دانسیته

4بتن04/076/1-

5ضایعات مخلوط25/094/15/121

6عات خطرناكضای02/00-

7کاغذييبندبسته02/015/073

8پالستیکیيبندبسته02/009/058

9يبندبستهانواع دیگر 00-

10دیگر ضایعات7/1306180

11مجموع58/3084/318-
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، جرم با استفاده از تراکم مربوطه از حجم ضایعات مشتق شدهيآورجمعپس از به دست آوردن حجم ضایعات انبار یا 
.گرددیم

تصادفی از کل طوربهسه نمونه ) سقفيهایکاش، آجر، مثالعنوانبه(اشته با اندازه مشابه براي ضایعات پراکنده و انب
بنابراین، وزن کل ؛که این مقدار یکنواخت استشودیممحاسبه شد و تصور شدهانتخابيهانمونهوزن متوسط .انتخاب شدند

براي ضایعاتی که تا حد زیادي در .نمونه برآورد نمودضرب شده در تعداد) میانگین(با استفاده از وزن متوسطتوانیمرا 
اندازه ضایعات هر نمونه در همان گروه .شودیميبندطبقهرا به چند گروه قبل از برآورد هاآنمختلف هستند، يهااندازه

.گرددیمروش برآوردي که در باال توضیح داده شد اجرا ازآنپسو مشابه است

میرمستقیغيریگاندازه-6-2
بیشتر براي میرمستقیغيریگاندازهاز زمان و نیروي کار دارد، یتوجهقابلمستقیم نیاز به مقدار يریگاندازهکه طورهمان

.شودیماستفاده ) کاربردي(برآورد عملی 
در سایت دشدهیتولساخت و تخریببرآورد حجم ضایعات منظوربهبار کامیون ) مدارك(ثبت از توانیممثالعنوانبه

بر اساس این .کندیمثبت هاآنضایعات را همراه با حجم ظرف هر یک از يآورجمعيهاونیکاممسئولی تعداد .داستفاده کر
.دیآیمبه دستاطالعات، حجم کل ضایعات در سطح پروژه 

. دیآیمبه دستدفن ضایعات يهامحلاز سوابق بار کامیون از ،يامنطقهدر سطح میرمستقیغقدار تعیین ممنظوربه
دلیل این .انجام شوددشدهییتأبراي رسیدن به یک هدف تواندیمفوق، مصاحبه با پیمانکاران بیشتر يهايریگاندازهعالوه بر 

براي تنظیم ییهادگاهیدتوانندیممربوطه اطالعات را ثبت نموده و نهیزمپساغلب داراي ياحرفهاست که در محل افراد 
.طالعات ضایعات تولیدي در اختیار قرار دهندا

روش محاسبه نرخ تولید-7
ساخت و تخریب روش براي تخمین مقدار ضایعات نیترمعروفمحاسبه نرخ تولید نشان داد که روشهاپژوهشبررسی 

اصول این . اجراستابلقيامنطقهدر هر دو سطح پروژه و ينوساز،بیتخر،وسازساختيهاتیفعالروش براي نیا.باشدیم
,kg/m2مثالعنوانبه(.باشدیمخاص فعالیتبراي یک واحد )3جدول(روش دست آوردن نرخ تولید ضایعات m3/m2(

]14[نرخ تولید ضایعات ساخت و تخریب در کشورهاي مختلف-3جدول
کشورفعالیتهايزمینهشدهمشخصضایعات نرخ تولید ضایعات

kg/m29/4  =جدیدمسکونیهايساختمان

kg/m244/2 =تجاري جدیدهايساختمان

نیو همپشایر،)تعمیر(بازسازيساخت ،ضایعات دیوار خشک
آمریکا

lb/sq ft38/4  =جدیدمسکونیهايساختمان

lb/sq ft89/3 =تجاري جدیدهايساختمان

ضایعات معمول
و تخریبساخت

،تخریبساخت ،
)تعمیر(بازسازي

آمریکا

m3/m2175/0  =عمومیمسکونیهايساختمان

m3/m2250/0 =مسکونی خصوصیهايساختمان

m3/m2200/0 =تجاري هايساختمان

ضایعات معمول
و تخریبساخت 

کنگهنگساخت
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کشورفعالیتهايزمینهشدهمشخصضایعات نرخ تولید ضایعات

تایوانتخریباخت،سضایعات بتنیدر سالمترمکعبمیلیون4/2درصد ضایعات،21

ساخت=  مترمکعب50/ مترمربع1000

m3/m28/0 =تخریب

ton /m36/1 =ساخت و تخریبدانسیته ضایعات

ضایعات معمول 
و تخریبساخت

یونانتخریبساخت،

ft2/ ft25-3 =،خشکدیوارگونی،قیرچوب

ft2/ ft24/0 =فرش

چوب، قیرگونی،
فرش، دیوار خشک

آمریکاوست،ماساچتخریبساخت،

kg/m221 -12  =ساخت

kg/m2910 -595 =تخریب

kg/m282 -20 =بازسازي

ضایعات معمول 
ساخت و تخریب

،تخریبساخت،
)تعمیر(بازسازي

آمریکافلوریدا،

kg/m231 -29  =ساخت

kg/m21100-574 =تخریب

ضایعات معمول
ساخت و تخریب

،تخریبساخت،
)تعمیر(بازسازي

نروژ

kg/m238/21  =مسکونی

kg/m299/18 =تجاري

ضایعات معمول
ساخت و تخریب

تایلندساخت

kg/m280  =ساخت

kg/m21350 =تخریب

kg/m290 =بازسازي

kg/m3700 =دانسیته

ضایعات معمول
ساخت و تخریب

،تخریبساخت،
)تعمیر(بازسازي

اسپانیاگالیسیا،

و پروژه را يامنطقهدر هر دو سطح يهاتیفعالورد ضایعات از تمام ضمنی به برآطوربهتواندیماین روش به دلیل آنکه 
از توانیمرا )m2(براي برآورد در سطح پروژه، مقدار سطح. استگرفتهانجامدر مطالعات قبلی ياگستردهاستفادهانجام دهد ،

آماري يهاگزارشاز توانیمسطح  را براي برآورد در سطح منطقه ، اینکرد و همچنین يآورجمعاساسی پروژه يهابرنامه
. آوردبه دستدولتی مرتبط 

ارزش یابیبروندر این اصل، چند روش با استفاده از پارامترهاي جایگزین در مطالعات قبلی، مانند ضریب سرانه هر نفر ، 
.مالی و محاسبه بر اساس منطقه معرفی شد
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ضریب سرانه هر نفر-7-1
يبرا.استافتهیتوسعهکمی ضایعات جامد شهري يهاروشاست که از هاپژوهشدر ت ضایعاتاولین روش برآورد کمی

سپس . ثبت نمودمختلف را باید يهاسالرا در سطح منطقه در ضایعات مقدار اینساخت و تخریبتخمین ضایعات تولیدي 
بر این اساس مقدار ضایعات تولیدي در . شودیممحاسبه) سال / نفر/ تن(تولیدي هر نفر ساخت و تخریب میانگین ضایعات 

راهکیضریب سرانه هر نفر .دیآیمسطح منطقه در آینده با استفاده از ضرب وزن ضایعات هر نفر در تعداد جمعیت به دست 
. باشدیمدر یک منطقه ساخت و تخریب آسان براي برآورد ضایعات 

ارزش مالییابیبرون- 7-2
مبتنی بر ارزش مالی ساختمان صادرشده، روش مجوز باشدیمبا دقت بیشتريوسازساختيهاتیفعالکنندهمنعکس

گچی در منطقه يها) پانل(مطالعه موردي براي برآورد کمی ضایعات دیوار .استافتهیتوسعهمتحدهاالتیاتوسط اداره آمار 
]15[.شرح انجام شد

: باشدیمزیر صورتبهفرآیند برآورد 
جدید براي وسازساختدر این مطالعه، چندین پروژه . ید ضایعات گچی بر اساس مشاهدات میدانی فرض شدنرخ تول-1

نرخ تولیدي سپس،گرددیمثبت هاساختمانو کل سطح  گرددیموزن هاتیساگچ اتالفی در .تحقیقات تجربی انتخاب شدند
).kg/m2(دیآیمبه دستاز تقسیم جرم به سطح 

)m2/$(. دیآیمبه دستمترمربعمالی هر ارزشجدید،وسازساختپروژه72طالعات  مجوزهاي با بررسی ا-2
هدررفتهبا استفاده از گچ توانیميسازساختمانتجربی، ارتباط بین مقدار ضایعات گچی و ارزش مالی يهادادهبر اساس 

)$/kg(در ارزش مالی برقرار گردد
) کیلوگرم(هدررفته، گچ شدهنییتعجدید در منطقه وسازساختيهاپروژهاز) $(با توجه به مجموع ارزش مالی -3

.آوردبه دست)$/kg(بندي نرخ تولید در ارزش مالیبازمانتواندیم
منعکس گردد، وسازساختبا استفاده از ارزش مالی تواندیمو تخریب وسازساختيهاتیفعالاز طریق این روش، نوسانات 

.باشدیماز روش ضریب سرانه هر نفر ترقیدقوطه برآورد مرب

محاسبه بر اساس منطقه- 7-3
منطقه نوسازي یایا وسازساختبر اساس نرخ تولید در محاسبه نرخ تولیداخیر، بسیاري از مطالعات از روشيهاسالدر 

و پروژه استفاده يامنطقهدر سطح توانیمروش را که در باال ذکر شد، این نرخ تولیددو روش برخالف. اندبردهتخریبی بهره 
و وسازساختبازدید از سایت، مشاوران پروژه، راهنماهاي ازجملهمتعددي، يهاروشاز توانیممقادیر نرخ تولید را .کرد

.حاصل نمودشدهانجام) تحقیقات(هاپژوهشبررسی 
سپس، .کرديآورجمعآماري دولت يهابخشبرنامه پروژه و یا از یراحتبهتوانیمو یا تخریب را وسازساختکل سطح 

بر اساس محاسبه.با ضرب نرخ تولید در کل سطح برآورد نمودتوانیمرا ساخت و تخریب مجموع مقادیر ضایعات تولیدي 
روش متغیر ارزش مالی اینیابیبروندر مقایسه با روش .استمورداستفادههاپژوهشمنطقه  روشی است که  اغلب در 

خطاهاي احتمالی ناشی از متغیر متوسط از طریق برآورد بر اساس منطقه حذف . ردیگینممتوسط ارزش مالی را در نظر 
.شودیم

يبندطبقهروش تجمع سیستم -8
نرخ روش افتهیتوسعهاین روش .استاجراشدهياگستردهدر سطح يبندطبقهاخیر، روش تجمع سیستم يهاسالدر 

که یک پلت فرم براي تعیین کمیت مواد مختلف يبندطبقهروش این است که شامل یک سیستم این بهبود اصلی .استیدتول
موجود، مانند سیستم بودجه يهاستمیسبا توجه به تواندیمشدهيبندطبقهیک سیستم . کندیمرا فراهم شدهمشخص
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براي یک يابودجهبر اساس یک سیستم يبندطبقهیک سیستم . د آیدوجوه و یا فهرست ضایعات اروپا بيامنطقهيهاپروژه
.و زیر فصل متشکل شده استهافصلاین سیستم سلسله مراتبی از .ه شداسپانیا در نظر گرفتدرپروژه ساختمانی

.ابقت داردمط)ونقلحملدهندهنشان(TXو زیر فصل )عملیات خاکیمخفف براي (02به فصل 02TX، مثالعنوانبه
هاتمیآمقادیر همه کهیهنگام.محاسبه شدنرخ تولیدمحاسبهاز روش بازدید از سایت و مقدار اتالف این آیتم با استفاده

.آوردبه دستهاتمیآهمه يآورجمعبا توانیممشخص شد، مقادیر کل ضایعات را 
برآورد ضایعات ناشی از ساخت در این روش يبرا،باشدیمزیرا هر نوع مواد زائد داراي خواص مختلف و نیاز به بررسی 

:تقسیم شددودستهضایعات به 
و شکستن مصالح در حین تکمیل کار دارد و همچنین حفاري  را شامل دنیبرضایعات خرابی که اشاره به ضرر و زیان ،-1
.شودیم
.باشدیم...وهاپالت،هایقوطمواد و مصالح ،يبندبستهشامل کاغذ يبندبستهضایعات -2

:دیآیمبه دستمقدار ضایعات از روابط زیر 
)2(VARi= Qi x CCi x CRi

)3(VAEi= Qi x CCi xCEi

Qi =تمیهر آمقدار يریگاندازهi باشدیممترمربع...)/ولوگرمیک،مترمربعمتر،(در پروژه در واحد خاص خود.
VAEi = يبندبستهحجم ضایعات
VARi = مترمربعمترمکعب بر برحسبحجم ضایعات خرابی
CCi = ضریب تبدیل مقدار آیتمi . باشدیممترمربعبه مترمکعب بر
CRi = بدون بعد(ضایعات خرابینرخ تولید(
CEi = بدون بعد(يبندبستهنرخ تولید ضایعات(

]16[)2009(گازمن و همکاران-اساس فهرست سولیسبرCCi،CRi،CEiضرایب - 2- 2جدول
CCiCRiCEiآیتمکد

02TX110خاكحمل.مترمکعب
03AX0001/005/00مسلحبتن.کیلوگرم
05FX25/004/00.02بتنیدال.مترمربع

03HM108/00بتن.مترمکعب
03HX103/00فونداسیونبتن.مترمکعب
05HA،0001/00.050آرماتورکیلوگرم
12XX01/005/05/0شهیش.مترمربع
11MP05/002/01/0چوبیيهادرب.مترمربع
10AA03/0045/05/0يکاریکاش.مترمربع
08ET0011/001/01برقزیپر.واحد
06LY12/0056/01/0داخلیآجر.مترمربع

مدیریت ضایعات يهاياستراتژاطالعات مؤثر بیشتري براي تعیین تواندیماز این روش آمدهدستبهواضح است که نتایج 
استفاده ت و تخریبضایعات ساخبراي تعیین کمیت هر دو تواندیم، این روش همچنین روش نرخ تولیدمشابه به . ارائه کند

.شود
مختلف، مزایاي بازیافت مربوطه و يسازرهیذخمصالح و مواد ساختمانی مختلف داراي خصوصیات شیمیایی و تجهیزات 

میلگرد سود بیشتري از بازیافت بتن اتالفی و یا سنگ به دست هدررفته، بازیافت مثالعنوانبه.روش دفع متفاوت است
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روش تجمع .ضروري استساخت و تخریب از ضایعات تولیدي براي مدیریت بهتر ضایعات ترقیدقبنابراین، درك ؛دهدیم
در يهاتیفعالبرآورد ضایعات تمام منظوربهتواندیمو یک روش مناسب براي تهیه چنین اطالعاتی استيبندطبقهسیستم 

. سطح پروژه اجرا شود
پایگاه و یا )مانند مایکروسافت اکسل(کامپیوتري يافزارهانرمنهاد شد که پیش، این روشتسهیل در استفاده ازمنظوربه

.قرار گیردمورداستفادهداده 

هاروشسایر - 9
ضایعات تولیدي مثالعنوانبه.استشدهاستفادهدیگر نیز يهاروشبرآورد که در باال ذکر شد، برخی از يهاروشعالوه بر 

] 8[.فرض نمودند٪10نرخ تولید ضایعات را هاآن. ندبرآورد نمودشدهيداریخربت از مواد یک درصد ثاعنوانبهوسازساخت
عالوه بر .محاسبه شودشدهيداریخراز مقدار مواد ٪10عنوانبهیراحتبهتواندیموسازساخت، مقدار کل ضایعات جهیدرنت

عاتیمثال ضاعنوانبه.شودیممحاسبه هاآنشیمیایی يهایگژیوبر اساس تواندیماین، مقدار اتالف براي برخی از مواد خاص 
ماده ضروري براي تولید کیآنچراکهشودیماز سیمان استفاده .بتنی در چین را از تولید ساالنه سیمان تخمین زده است
با داشتن اطالعات در بتن دهمانیباقن، برآورد مقدار بنابرای؛ گرددیمبتن است و تولیدات صنعتی توسط اداره آمار ملی ثبت 

]17[.استریپذامکانمورد نسبت سیمان در بتن و نرخ اتالف بتن 
که در طورهمانراهنمایی، یک درخت ارتباط براي انتخاب یک روش کمی مناسب  برآورد ضایعات ساخت، عنوانبه
.شدشنهادیپاست ،شدهدادهنشان 2شکل

]1[برآورد ضایعاتش مناسبدرخت ارتباط براي انتخاب رو2شکل 

يریگجهینت-10
نتیجه گرفت که توانیماز بررسی تحقیقات، .روش مناسب باید بر اساس اهداف تعیین مقدار و شرایط عملی انتخاب شود

.استمتمرکزشده کارهاي عمرانی یا زیرساختی مسکونی یا تجاري به نسبتيهاساختمانتعیین کمیت بیشتر در 
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در مطالعات مورديواستشدهارائهبسیاري کمیيهاروشاگرچه ،باشدیمات نیازمند اطالعات واقعی و دقیق برآورد ضایع
اندکیتأیید واقعی استآنبرآوردتا چه حداست و یامناسبروشاینکه آیا یکبراي اثبات، استاجراشدهتحقیقات

به مدیران پروژه به انجام بهتر آرایش منابع در محل و تواندیمدقیق ضایعات تولیدي در آینده ینیبشیپ. استشدهانجام
ینیبشیپدرتحقیقات اندکی، حالنیباا.در ایجاد امکانات پذیرش کارآمد ضایعات کمک کندمنطقهرندگانیگمیتصمبه 

یک یعات تولیديعمده به برآورد ضاطوربهکنونیمطالعات.استشدهانجامدر آیندهساخت و تخریبضایعات تولیدي
همچنین براي برآورد ضایعات ساخت و .اندکردهتمرکز گذشتهيهاسالدر ضایعات تولیدي منطقهو یاشدهلیتکمپروژه

.باشدیمتخریب در کشور عزیزمان نیاز به اطالعات آماري دقیق در مناطق مختلف کشور 
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