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ساختمانی ناشی  محیطی مصالحبررسی معضالت زیست

 از ساخت و ساز و تخریب ساختمان

 
 *1سیما حیدرزاده

  sima.heidarzadeh@yahoo.com دانشگاه سوره معماری دانشجوی کارشناسی ارشد -1

 

 

 

  چكیده

هاي گذشته در حال افزايش است و جمعيت در كشور ما نسبت به سال

سازي ها به سمت تعدد طبقات و بلند مرتبهامروزه در كشور ساختمان

هاي قديمي دارد. بعد از كه نياز به تخريب ساختمان ،رودپيش مي

حجم زيادي مصالح  ،ها و همچنين بازسازي بناهاتخريب ساختمان

هايي اطراف شهرها به مكان ،هاماند. اين نخالهتخريب شده به جا مي

مانند كه ها باقي مينخالههاي عظيم از منتقل شده و به صورت تپه

خود مشكالت فراواني را براي محيط زيست و خود آن شهر پديد 

 آورند. مي

 ،شوندها میکه جايگزين اين تخريب،برای ساخت بناهای جديد نيز

نياز به حجم زيادی  ،هاتر شدن ساختمانباتوجه به بلند مرتبه

استخراج منابع ها با باشد که تولید اینمصالح ساختمانی جديد می

 مصرف انرژی و آسيب رساندن به محيط زيست همراه است. ،اوليه

اکسيد به همين ترتيب در صنعت ساختمان که سهم مهمی در توليد دی

گودبرداری برای  ،با تخريب هر ساختمان موجود ،کربن در دنيا دارد

ساخت بنای جديد و ساخت ساختمان که به مصالح بسياری نيازمند 

شود. این مقاله به ر فراوانی به محيط زيست تحميل میفشا ،است

بررسی مضالت زیست محیطی ناشی از انجام عملیات ساختمانی و 

 پردازد.های زود هنگام میتخریب

 

ساخت و ساز  ،های ساختمانینخاله ،ساختمانی مصالح هاي كلیدي:واژه

 محيط زيست ،تخريب ساختمان ،ساختمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مقدمه -1

های نجام ساخت و سازهای مربوط به ساختمان و همچنين فعاليتا

عمرانی در سطح شهری و روستايی و ايجاد زير بناهای شهری نيازمند 

تخريب و تعمير و ساخت و ساز فراوانی در سطح کشور است و مواد دور 

ماند که مشکالت ها بر جای میهای بسياری از اين فعاليتريز و نخاله
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های زيادی را برای ی محيط زيست ايجاد کرده و زمينمينهفراوانی در ز

کند. نياز روز افزون ها در طبيعت دچار مشکل میرها کردن اين نخاله

خود بايد مورد توجه  ،به مواد اوليه برای ساخت مصالح ساختمانی

های دپوی نخاله قرار گرفته زيرا بسياری از اين مصالح مقصدی جز محل

های دفن مشکالت زیادی برای زمین و محیط اين محل .ساختمانی ندارند

، نیاز به تخریب منابع برای ساخت ساختمان نيزکنند. میزیست ایجاد 

ی مصالح هستیم. فرآیند تولید محیطی برای دستیابی به مواد اولیه

مصالح خود نیازمند مصرف انرژی، دخل و تصرف در منابع زمین و 

ت و باعث انتشار دی اکسید کربن و های فسیلی اساستفاده از سوخت

پردازند. ها در آن به زندگی میتخریب زیست محیطی شده که انسان

ها ی دیرهنگام آنترکیبی بودن مصالح نیز باعث عدم تجزیه یا تجزیه

 در طبیعت است. 
 

 1های ساختمانیتعریف نخاله -2
تنوع و ها شامل ضایعات مها نوعی از ضایعات جامد هستند. ایننخاله

باشد که از ساخت و ها میبزرگی شامل بتن، آسفالت، چوب، گچ و بامپوش

ها و سدها حاصل ها، پلخيابانها، ساز، بازسازی و تخریب ساختمان

 شوند.می

 تواند شامل این مصالح تخریب شده باشد:ها مینخاله

 مصالح بنايی، 2بتن، آجر سيمانی سبک، ديوار خشک ،

 و  چوبی و گچ های آسفالتیبامپوش

  تخته چوب قالب بندی و چارچوب، تخته چندال، چوب لمينت

 های چوبیشده، چوب تخريب شده و پالت

 ها، درزگير، آلومينيوم، مس، فوالد، فوالد ضد زنگ، لوله

های مسکونی و تجاری، فوالد بندی فلزی ساختمانبرنج، قاب

 ای، تیرهای فوالدیسازه

 آجر و عناصر دکوراتيو 

 پوش ديوار 

 در و پنجره 

 کشی عناصر لوله 

 کشی الکتریکیسيم 

 عايق غير آزبستی 

 ایچوب، بوته، خاک، سنگ، تنه درخت و مصالح دانه(EPA) [1] 

عمومًا مواد زائد ساختمانی شامل فلز، الوار، مصالح بنايی، 

ها و مصالح مربوط به شيشه، پالستيک، کاغذ، تجهيزات، قير، رنگ

توانند دوباره مصرف و يا کثر اين مواد میباشد. اساخت محوطه می

باشد)اتمن، ترين اصول معماری سبز میبازيافت شوند، که يکی از مهم

1390.) [2] 

 

 های ساختمانیمنابع تولید نخاله -3
به طور کلی، منابع توليد ضايعات، خاک و نخاله و آوارهای 

 شود:ساختمانی براساس نوع، به چهار دسته زير تقسيم می

 ها وار حاصل از تخريب جزئی )تعميرات( و کلی ساختمانآ .1

                                                 
1C&D DEBRIS 
2drywall (sheetrock, gypsum, or plaster) 
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های عمرانی و ها و فعاليتخاک و نخاله حاصل از گودبرداری .2

زيربنايی شهری مانند: احداث پل و خيابان، لوله کشی آب و گاز 

 های برق و مخابرات و کانال
 های جديد ضايعات مصالح هنگام ساخت ساختمان .3
ها و شهرها و و تخريب ساختمان وقوع سوانحی مانند زلزله .4

 روستاها

 
های مسکونی که با اندکی در طول چند دهه اخير تخريب ساختمان

اند، برداری داشتهتعمير يا مرمت قابليت خوبی برای ادامه بهره

 های جديد ساخته شده است. اند و به جای آنها ساختمانتخريب شده

های عمرانی و ها و فعاليتخاک و نخاله حاصل از گودبرداری ساختمان

زيربنايی که عمدتا مخلوطی از خاک و سنگ است، از نظر وزنی بسيار 

بيشتر از آوارهای ساختمانی است، ضمن اينکه بازيافت آن هم بسيار 

های توليد شن و ماسه به عنوان ماده توان در کارگاهتر است و میراحت

های ها در پروژهک آنکه از خااوليه مورد استفاده قرار داد يا اين

 [3] (.1391: ماجدي اردكانيمختلف استفاده کرد)

 

. ارزیابي اثرات زیست محیطي تولید و مصرف مصالح به 4

 كار رفته در ساختمان
-امروزه حفظ محيط زيست و استفادۀ بهينه از منابع طبيعی، از مهمم

احث های پيشرفت و توسعۀ پايدار کشورهاست. به همين علت مبترين شاخص

محيطی به عنوان موضوعی جديد وارد حوزۀ معماری و ساختمان شمده زيست

 [4] (.1388است)سرتيپي پور: 

ای سازی رابطهها و معماری از ابتدای ساختمانمصالح، تکنولوژی

اند. اين ارتباط، تقريبًا جدايی ناپذير است و از تنگاتنگ داشته
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سيله تکميل ساختمان است نمايند. مصالح به تنهايی ويکديگر تبعيت می

 و عملکرد ساختمان نيازمند تکنولوژی است. 

ها و مصالح ساخت و سپس اداره ساختمان تأثير نامناسبی تکنولوژی

بر محيط طبيعی در مقايسه با نقش آن در اقتصاد دارد. مواد خام 

برای بخش ساختمان؛ استخراج، فرآوری و حمل شده و در فاز ساخت و 

گردند. تمام اين مراحل تخريب شده و به چرخه بر می ساز شکل گرفته،

کند. به خصوص صنعت ساختمان يک بر تعدادی تأثيرات محيطی داللت می

مصرف کننده بزرگ مصالح است که محتوای انرژی زيادی را در بردارد، 

-مانند آلومينيوم، سيمان و فوالد، که توليدشان بستگی به مصرف سوخت

می شود. در مقايسه مصالح  2COعث انتشار های فسيلی دارد که با

های چوبی، اغلب انرژی کمتری را در مقايسه ساختمانی سبک مانند فريم

های از جنگل %20الزم دارند اما به دليل مصرف بی رويه اين مواد، 

 اند. زمين از بين رفته

در تمام فرآيند ساخت، مصرف انرژی با پايه سوخت فسيلی زياد است. 

های زياد برای توليد فوالد، شيشه و آجر ل، درجه حرارتبرای مثا

های فسيلی است. انتقال مواد به محل نيازمند مقادير زيادی از سوخت

آور نيست که کند. پس تعجبهای فسيلی بيشتری را مصرف میساخت هم سوخت

رشد نموده است، که  %30، 1900اکسيدکربن در جو ما از سال ميزان دی

شود که انرژی برای های فسيلی توليد میاز سوختن سوختيک چهارم آن 

 [2] (.1390کنند)اتمن، ها توليد میساختمان

های کشاورزی و مناظر )معادن روباز های طبيعی، زمينتخريب زيستگاه

-سنگ آهن، خاک رس، و غيره(؛ انتشار متان )به علت فساد ممواد کمربن

آلمودگی هموا؛ و آلمودگی اکسميد، دار(؛ انتشار گردوغبار و کربن دی

ونقمل ممواد اسمت. محيطی استخراج و حملترين آثار زيستصوتی از عمده

 324/6يو )معمادل تیمثالً برای توليد هر تن سيمان، حدود شش ميليون بی

مگا کالری( انرژی الزم است. چنانچه انمرژی الزم بمرای  5/1مگاژول يا 

آلمودگی ناشمی از آن  استخراج و حمل مواد اوليه و انتقال سميمان و

محيطی توليد سيمان مشمخص نيز به موارد قبلی اضافه شود، تبعات زيست

همای شود. اين در حالی است که ميزان انرژی مورد نيماز و آالينمدهمی

 [4] (.1388ناشی از توليد فوالد شصت برابر سيمان است)سرتيپي پور: 

مصالح آغاز فرآيند ساخت و ساز با استخراج، مته زدن و استخراج 

سازی نيازمند کنار زدن های معدنی برای ساختمانشود. حفاری سنگمی

ها است. اين جداسازی نيازمند انرژی ابتدايی از های سطحی و صخرهخاک

باشد. فعاليتی که ضررهای بسيار بيشتری از منابع با پايه فسيلی می

 فوايد حفاری دارد. 

تر باشد، مقدار بيشتری يدهيابی به محصول پيچهرچقدر فرآيند دست

الخصوص از شود. اين مرحله از فرآيند ساخت و ساز، علیانرژی مصرف می

های موجود، مسکن طبيعی گياهان و گاهجا که منجر به نابودی سکونتآن

شود، به ها میحيوانات، فرسايش زمين، آلودگی آب و نابودکردن جنگل

. توليد مصالح و ساخت و ساز کنداکوسيستم مرتبط با آن آسيب وارد می

کند و منابع نيازمند انرژی بيشتری است که اتالف منابع ايجاد می

کند. پخش و حمل و نقل مصالح، محيط را به وسيله طبيعی را آلوده می

ها از نقطه توليد به نقطه جمع شدن و مصرف انرژی اضافه برای حمل آن

 [2] (.1390دهد)اتمن، ساختن تحت فشار قرار می

ات ساختمان در مراحل استخراج، آماده مصالح به کار رفته در جزئي

سازی، حمل و نقل، کاربرد و انهدام دارای اثرات محيطی هستند. اين 

پيامدها در مقياس شخصی، منطقه ای و جهانی، از يک سو بر تأثيرات 
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اقليمی و تنوع زيستی و از سوی ديگر بر سالمتی انسان ها تأثير 

 (.1385: رابرت ،گذارند. )اچ.فالكمی

 

 . مصالح ناسازگار با محیط زیست) مصالح خطرناک(:1.4
هایی نیز با نام "سمی یا غیرقابل دریافت یا خطرناک یا نخاله

ی ضایعات خطرناک قرار در مجموعه غیرقانونی" وجود دارند که

 گیرند. می

مهمترين مصالحی که وجود آنها در آوار با محيط زيست سازگار 

 اند از :نيست، عبارت

 اختمانی دارای آزبستمصالح س .1

 های بر پايه سربرنگ .2
 هاپلی کلريد بی فنيل .3
 های دارای سرب و کادميمباتری .4
 جيوه .5

 هاکلروفلوئوروکربن .6
 های اشباع شدهچوب .7
ها و غيره های فلورسنت، ترموستاتلوازم ديگری مانند المپ .8

 [3] (1391: ماجدي اردكاني)

 (.Winkler ،2010، مواد شيميايی يا بنزين در خاک محل )سرب .9

[5] 

 
 مصالح ناسازگار با محیط زیست: 1شكل 

 

ترین مصالحی است که بخاطر مقاومت شیمیایی و آزبست از خطرناک

گرفت. این ماده برای کارگران و حرارتی آن مورد استفاده قرار می
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کنند مضر است و باعث استشمام میافرادی که در اطراف آن هوا را 

 [5] (.Winkler ،2010)شودن میسرطا

مسموم شدن با سرب برای سالمت انسان مضر است و به اعضای بدن 

ها جذب ها و دندانسرب در جريان خون، استخوانزند. انسان آسيب می

 سال(. 50روز تا  50شود)شده و بعد از مدت طوالنی به آرامی جدا می

 آوری ضايعات خطرناک بايد اين نکات را در نظر داشت:برای جمع

 داری کرد.های خطرناک را در يک مکان امن نگهنخاله 

 ها به صورت هفتگی بازدید کرد.داری آنهای نگهاز محفظه 

 ی های مجدد مربوط به ضایعات در محوطهگیریبايد اندازه

 داری انجام شود.نگه

 های خطرناک باید وسائل اطفاء حریق داشته ی نخالهمحدوده

 باشد.

 باید به وسایل ارتباطی مانند  های خطرناکی نخالهمحدوده

 [6] (.EPA)طی مجهز باشدتلفن یا رادیوی ارتبا

، بايد اين مسئله را مد نظر قرار داد هاآوری نخالهدر هنگام جمع

ها با دقت تفکیک شده و به که اين نوع مصالح خطرناک از ديگر نخاله

د و ، منتقل شونهای خطرناک که شرایط خاصی دارندهای دفن نخالهمحل

 ها نشوند.های معمولی ترکیب نشده و باعث آلوده شدن آنبا نخاله

 

 . مشکالت زیست محیطی ناشی از تخریب ساختمان:5
امروزه روند تخريب در ايران بسيار شتابان شده است. اين پديده 

دهد که با توجه به وجود مصالح پر دوام در صنعت در شرايطی رخ می

ها بسيار رود عمر مفيد ساختمانیساختمان سازی کشور انتظار م

ها قبل از آنکه به پايان عمر تر باشد. در کشور ما ساختمانطوالنی

شود مصالح بسياری از شوند که اين سبب میمفيد خود برسند تخريب می

بين بروند و به آوار تبديل شوند که فشار بار آن به منابع طبيعی 

 [7] (.1388محمودي: شود)مصالح ساختمانی وارد می

ها از معضالت مهم و مسائل حل نشده در ارتباط با محيط زيست، زباله

باشد. اين مسئله در شهرها اهميت بيشتری های ساختمانی میو نخاله

يابد. اگرچه برای دور کردن آنها از محل سکونت، آنها را به خارج می

هرها کنند اما بايد دانست که محيط زيست تنها به شاز شهر منتقل می

شود. ترکيبی بودن مصالح علت تجزيه نشدن يا دير تجزيه محدود نمی

ها در محيط است، به عنوان مثال سيمان ترکيبی از آهک و خاک شدن آن

اند، اما خواص باشد که به صورت شيميايی با هم ترکيب شدهرس می

ها دارد. مراحل فيزيکی آن با هر دو متفاوت است يا شباهت کمی به آن

ت و مصرف سيمان تأثيرات منفی بر محيط، هوا و زيبايی شهری ساخ

ی ساختمانی نوين که به خاطر داشتن خواص مکانيکی دارد. بتن فرآورده

های ی امروزی دارد، به صورت تّکهخوب بيشترين کاربرد را در ابنيه

ماند و طبيعت توان تجزيه و بازيافت عظيم و زمخت در طبيعت باقی می

 [8] (.1389)برايان: آن را ندارد

ها با مسائل محيطی پيوسته است، مانند انتشار بيش تخريب ساختمان

، مواد سمی، انتشار مواد جامد، مصالح غيرقابل تجديد در 2COاز حد 

سراسر زمين و مباحث سالمتی. اکثر مصالح در مرحله ی ساخت و تخريب 

اد حاوی جيوه، های با پايه سرب، پنبه نسوز، اتالف مو)برای مثال رنگ

ها( باعث مسائل جدی محيطی و مشکالت سالمتی های فلورسنت، باطریحباب

 [2] (.1390شوند)اتمن، می
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های ساختمانی در اثر استفاده از مصالح ترکيبی روز به روز نخاله

های ساختمانی هيچ های انباشت زبالهشوند. از طرفی محلبيشتر می

توان بنا ها نه میا بر روی آنکارايی ديگری نخواهند داشت، زير

توان فضای سبز ايجاد کرد. از طرفی خاک اين محل احداث نمود و نه می

ها به خاطر همگن نبودن خواص مکانيکی مطلوبی ندارد تا بتوان آن را 

 برای زيرسازی مصرف نمود.

 

 های دفن نخاله ساختمانی: معضالت محل1جدول 

مشکالت محل 

های انباشت 

 مانینخاله ساخت

 عدم امکان احداث بنا روی آن -

 عدم امکان ايجاد فضای سبز روی آن -

عدم امکان استفاده به عنوان زير سازی) همگن  -

 نبودن(

 

های موجود عالوه بر اتالف منابع طبيعی، سبب آلودگی تخريب ساختمان

های محيط )آب، خاک و ها شامل آلودگیشود. اين آلودگیمحيط نيز می

های مجاور سايت ودگی صوتی و بصری برای ساکنان محدودههوا( و آل

تخريب ساختمان سر و صدای بسياری داشته [7](. 1388محمودي: تخريب است)

 شود.ی اطراف سایت میو باعث ايجاد گرد و غبار فراوان در محدوده

در جستجوی راهی  ، بایدعالوه بر ساخت مصالح سازگارتر با محيط

ها را های ساختمانی موجود باشيم و آنی نخالههبرای تبديل و يا تجزي

استفاده مجدد و [8](. 1389به چرخه طبيعت بازگردانيم )برايان: 

تواند از اثرات منفی محيطی توليد و مصرف مصالح ها میبازيافت نخاله

بکاهد ولی بازيافت خود نياز به مصرف انرژی مضاعف يا طی يک فرآيند 

ايجاد نمايد. البته استفاده مجدد و دارد تا محصول جديدی را 

 ، کمک خواهد کرد.بازيافت خود به کاهش اين معضالت زيست محيطی

 

 

 

 

 . نتیجه گیری:6
های زیست محیطی بسیاری در ساخت صنعت ساختمان باعث ایجاد آلودگی

بنا درمراحل مختلف استخراج منابع اولیه، حمل و نقل مواد اولیه به 

ی تولید مصالح و ساخت ساختمان، محیط زیست همحل تولید مصالح، مرحل

هد. برخی معضالت محیط زیستی که را از طرق مختلف تحت تاثیر قرار می

ناشی از استخراج و حمل و نقل مواد اولیه هستند، در جدول زیر آمده 

 است:

 

 ونقل موادمحيطی استخراج و حملآثار زيست: 2جدول 

-آثممار زيسممت
محيطی استخراج و 

 ل موادونقحمل

-گماههای طبيعی) نابودی سکونتتخريب زيستگاه -
های موجمود، مسمکن طبيعمی گياهمان و حيوانمات(، 

های کشاورزی و منماظر )معمادن روبماز تخريب زمين

 سنگ آهن، خاک رس، و غيره(

های فسیلی )استخراج و فرآیندد روی مصرف سوخت -

 های فسيلی(سوخت

 دار(نانتشار متان )به علت فساد مواد کرب -

اکسميد، آلمودگی انتشار گردوغبار و کمربن دی -

 هوا
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 آلودگی صوتی -

 هافرسايش زمين، آلودگی آب و نابودکردن جنگل -

 تاثير بر سالمت انسان -

 

ها گاهی به علل اقتصادی، زودتر از عمر مفيد خود تخريب ساختمان

و  ی مجددها) استفادهشوند و بعد از تخريب، اگر مديريت نخالهمی

شوند. محل های های دفن میها راهی محلبازيافت( صورت نپذيرد، نخاله

دفن نخاله عالوه بر از بين بردن محيط زيست آن قسمت از زمين، به 

علت ناهمگن بودن قابل استفاده به عنوان زير اساس جاده نبوده و 

قابليت ساخت بنا روی آن نيز منتفی است. بعد از تخريب بنا بايد 

های عادی جداسازی مصالح خطرناک و سمی که از نخاله نسبت به

ساختمانی متفاوت هستند، اقدام کرده و ضايعات خطرناک حاصل از 

 های مجاز تحويل داد.تخريب را به محل

 پردازيم:ها میدر زير به برخی اثرات زيست محيطی تخريب ساختمان

 ها بر محیط زیستاثر تخريب ساختمان: 3جدول 

اثر تخريب 

ها بر ساختمان

 محیط زیست

 اتالف منابع طبيعی برای توليد مصالح جديد -

 آلودگی محيط)آب، خاک و هوا( -

 آلودگی صوتی -

 آلودگی بصری -

 های ساختمانی پس از تخريبايجاد نخاله -

ها و عدم تجزیه یا ترکيبی بودن بيشتر نخاله -

 هاديرهنگام آنتجزیه 

شکالت زیست محیطی های دفن نخاله و مايجاد محل -

 هاآن

مصرف انرژی يا طی فرآيند برای بازيافت  -

 هانخاله
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