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چکید ه
ساخت وساز  پروژه های  از  مانده  جا  به  نخاله های  و  ضایعات 
شهری به عنوان یکی از عوامل مهم در آسیب به محیط زیست 
و جامعه شناخته می شوند. این وضعیت ناشی از کمبود توجه و 
نقص در مدیریت ضایعات ساخت وساز و عدم مدیریت صحیح 
مواد و مصالح می باشد. لجستیک معکوس )RL( مفهومی است 
که در دهه های اخیر برای مقابله با این معظل مورد توجه واقع 
شده است. اما شواهد گویای این است که در ایران از این مفهوم 
مهم مدیریتی شناخت کافی وجود ندارد و از مزایای آن به اندازه 

کافی در پروژه های ساخت وساز بهره گرفته نمی شود.
در این پژوهش با استفاده از استراتژی مطالعه موردی چندگانه 
با ذینفعان پروژه های موردی،  و از طریق مصاحبه های عمیق 
میزان آشنایی ارکان صنعت ساخت و ساز شهری از RL بررسی و 
ضمن واکاوی میزان پیاده سازی این مفهوم در پروژه ها مهم ترین 
کاستی های مدیریتی آن نیز شناسایی شده است. نتایج نشان 
می دهد که ذینفعان این صنعت، عمدتاً درک روشنی از مفاهیم 
بااین وجود  ندارند،  پروژه ها  در   RL پیاده سازی  روش های  و 
اجرا  ساخت  فرایند  طی  آن را  جنبه های  از  برخی  ناآگاهانه 
می کنند. این عدم آگاهی در کنار نبود زیرساخت های مناسب و 
سایر عوامل مدیریتی که در این پژوهش معرفی می شود باعث 
شده تا اثربخشی RL در پروژه های ساخت و احداث کشور بسیار 

نامحسوس باشد.
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Investigation of  Reverse Logistics Manage-
ment Dimensions in Urban Construction Proj-
ects (Multiple Case Study)
Abstract
Proper resource management and recycling of  debris are prin-
ciples of  the concept of  sustainable development. The con-
struction industry recognized as one of  the most important as-
pects of  damage to the environment and society. This situation 
is due to the lack of  attention and deficiency in waste manage-
ment and the lack of  proper management of  materials. Reverse 
Logistics (RL) is a concept that has been considered to solve 
this problem in recent decades. But evidence is that, this im-
portant concept of  management is not sufficiently understood 
in Iran, and its benefits are not sufficiently used in construc-
tion projects. In this study, using a multiple case study strategy 
level of  familiarity of  experts from RL was examined through 
in-depth interviews with stakeholders in case studies, and the 
extent of  implementation of  this concept was examined in the 
projects, the most important managerial deficiencies are also 
identified. The results indicate that industry stakeholders have 
not had a clear understanding of  the concepts and methods of 
implementing RL in projects. However, they are unknowingly 
implementing some aspects of  it during the construction pro-
cess. This lack of  awareness along with the lack of  proper infra-
structure and other factors presented in this study has made the 
RL’s effectiveness is insignificant in the construction projects 
of  the country.
Keywords: Reverse Logistics, Sustainable development, Con-
struction projects, Waste management
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مقد مه و بیان مسئله
مدیریـت بهینـه منابع پـروژه یکـی از مهم ترین وظایف 
تیـم مدیریـت پـروژه اسـت. در اکثـر پروژه هـا بخـش 
قابل توجهـی از منابـع پـروژه در اثر دوبـاره کاری، تولید 
ضایعـات، اسـتفاده از مصالح غیر قابل بازیافـت و ... هدر 
مـی رود. حدود نیمی از منابـع مادی برگرفته از طبیعت 
 Oyedele(در صنعـت سـاختمان به مصـرف می رسـد
p.2014 ,.et al 23 (. از سـوی دیگـر حـدود  30%-

10 ضایعـات جهانـی را ضایعـات مربـوط بـه تخریـب و 
 ,.Begum et al(ضایعات سـاختمانی تشـکیل می دهد
p .2009 321(. حجـم ضایعات تخریب و ساخت وسـاز 
در کشـور برزیل حدود 67% ضایعات جامد تولیدشـده 
 Schamne and(در ایـن کشـور بـرآورد شـده اسـت
p .2016 ,Nagalli 691( و تولیـد سـالیانه ضایعـات 
انگلسـتان  در  و خاک بـرداری   تخریـب  ساخت وسـاز، 
حـدود 110 میلیـون تن اسـت کـه بیـش از 60% کل 
 ,Paine and Dhir(زبالـه کشـور را تشـکیل می دهـد
تخریـب  و  سـاختمانی  ضایعـات   .)519  p  .2010
تولیدشـده توسـط صنعـت سـاختمان در کشـور کانادا 
نیز 27% کل ضایعات جامد شـهری تخمین زده شـده 
اسـت. بااین حـال می توان گفت بیـش از 75% ضایعات 
سـاختمانی دارای ارزش باقی مانـده هسـتند، درنتیجـه 
قابـل بازیافـت، قابل بازسـازی و یـا قابل اسـتفاده مجدد 

 .)81 p .2013 ,.Yeheyis et al(می باشـند
در ایـران بـرآورد دقیقـي از میزان ضایعات سـاختمانی 
در دسـترس نیسـت، امـا محاسـبات عـددي از صـدور 
مجـوز سـاخت 120 میلیـون مترمربـع زیربنـا در کل 
کشـور در سـال 1391  نشـان مي دهـد کـه در فراینـد 
تخریـب از هـر مترمربـع سـاختمان ساخته شـده یـک 
و نیـم تـن آوار ایجـاد مي شـود و ایـن رقـم بـه ازاي 
120 میلیـون مترمربـع ، بیانگـر تولیـد 180 میلیـون 
تـن آوار و نخالـه بـراي ایـن ساختمان هاسـت  که بیش 
از 99% آن هـا دور ریختـه شـده و تنهـا 1% از ایـن 
تابنـاک، 1394(.  بازیافـت مـی شود)سـایت  نخاله هـا 
رئیـس انجمن شـرکت های بازیافـت نخاله سـاختمانی 
و مخلـوط شـهری اسـتان تهـران می گویـد: »سـاالنه 

در کالن شـهر تهـران 17 میلیـون تـن نخاله و پسـماند 
سـاختمانی تولیـد می شـود کـه ایـن میـزان در سـطح 
کشـور برابـر بـا 60 میلیون تـن است«)سـایت تابناک، 

.)1394
 امـروزه در صنایـع مختلـف )عمدتـاً صنایـع تولیـدی( 
لجسـتیک معکـوس )RL( ازجمله مفاهیم و روش هایی 
منابـع  شـدن  ضایـع  از  جلوگیـری  بـرای  کـه  اسـت 
مورداسـتفاده قرار می گیرد، اما مرور تحقیقات گذشـته 
نشـان می دهد که بیشـتر پژوهش هـا در زمینه RL در 
صنایـع تولیـدی بـوده و ایـن مفهـوم در صنایـع پـروژه 
محـور به ویـژه صنعت سـاختمان چندان موردبررسـی 
قـرار نگرفتـه اسـت.  حسـینی و همـکاران )2014( بـه 
ساخت وسـاز  زمینـه  در   RL تحقیقـات  محدودیـت 
اشـاره کـرده و عنـوان می دارند کـه یکـی از موانع این 
امـر را می تـوان محدودیـت علـم و دانـش مربـوط بـه 
 Hosseini("در ایـن صنعـت دانسـت RL شـیوه های
p .2014 ,.et al 75(. بررسـی ها حاکـی از ایـن اسـت 
کـه چارچـوب RL توسـعه یافته بـرای صنایـع تولیدی 
دیگـر  زمینه هـای  بـرای  می توانـد  انـدازه  همـان  بـه 
ازجملـه صنعـت ساخت وسـاز سـودمند و مؤثـر واقـع 
شـود)p .2014 ,.Hosseini et al 75(. در کشـورهای 
توسـعه یافته فرایندهـای RL به عنـوان پایـه ای بـرای 
ایجـاد ارزش اقتصـادی واقعـی کاال و خدمـات به همراه 
محسـوب  زیسـت محیطی  مالحظـات  از  پشـتیبانی 
می شـوند. بررسـی پژوهـش هـای انجام شـده در داخل 
کشـور حاکـی از ایـن اسـت کـه اکثـر ایـن پژوهش هـا 
به صـورت مدل سـازی ریاضی بـوده و عمدتـاً در صنعت 
از طرفـی  قـرار گرفته انـد.  خودرو سـازی موردبررسـی 
گذشـته  سـال   10 در  منتشرشـده  مقـاالت  مطالعـه 
دلیلـی بـر این مدعاسـت کـه صنعـت سـاختمان یکی 
از اصلی تریـن صنایعـی اسـت که در سـال های اخیر در 
زمینه RL به چالش کشـیده شـده اسـت. این پژوهش 
بـا تکیـه بـر گزارشـات و مسـتندات واقعی و بـه منظور 

دسـتیابی بـه اهـداف زیـر انجـام گرفت:
• سـنجش میـزان آگاهـی ارکان کلیـدی پروژه هـای 
RL ساخت وسـاز ایران نسـبت به مفهـوم و کاربردهای
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میـزان  و   RL کاربردهـای  تعییـن  و  شناسـایی   •
پیاده سـازی آن در پروژه هـای سـاخت و سـاز ایـران به 

منظـور بهبـود وضـع فعلـی
پیشینه پژوهش

لجسـتیک معکـوس حـوزه جدیـد و در حـال ظهـوری 
اسـت کـه تاکنـون اطالعـات محـدودی از آن منتشـر 
شـده اسـت. بااین وجـود ایـن حـوزه پتانسـیل زیـادی 
بـرای توسـعه در درازمـدت دارد. لجسـتیک معکوس را 
"فراینـد برنامه ریـزی، اجرا و کنتـرل کارآمد و اثربخش 
جریـان مـواد اولیـه، موجودی هـای در جریان سـاخت، 
محصـوالت نهایـی و اطالعـات مربـوط به آنهـا از محل 
مصـرف تـا نقطه شـروع، به منظـور باز پس گیـری ارزش 
 Rogers and(یـا دفـع مناسـب" تعریـف کـرده انـد

 .)1999  ,Tibben-Lembke
پیدایـش RL به ظهور مـواد ارزان قیمت و فن آوری های 
بـا  مسـئله  ایـن  کـه  شـده  داده  نسـبت  پیشـرفته 
همـراه  میـالدی   1800 دهـه  در  صنعتـی  انقـالب 
مـواد  ظهـور   .)7  p  .2005  ,Peterson(اسـت بـوده 
ارزان قیمـت، جوامع غربی را بـه مصرف کننده های انبوه 
تبدیـل کرده بـود. تا آن زمان، مسـائل زیسـت محیطی 
و یـا توسـعه پایـدار مسـئله نگران کننـده ای محسـوب 
نمی شـد. بااین حـال در اوایـل دهـه 1970، مطالعـه ای 
انجـام گرفـت کـه نتایـج آن نشـان مـی داد در سـال 
نابـودی کشـیده  بـه ورطـه  2050 میـالدی بشـریت 
خواهـد شـد و توجـه به ضـرورت حفـظ تمـدن بشـر 
 .2002  ,Brito and Dekker(می کـرد گوشـزد  را 
نگرانی هـای اجتماعـی و مسـائل  ایـن مسـئله   .)1 p
زیسـت محیطی را در پـی داشـت که درنهایـت منجر به 
ایجـاد قوانین و مقررات جدیدی شـد که ارتباطات بین 
کسـب وکار و محیط را تغییر داد. بسـیاری از شـرکت ها 
متوجـه شـدند کـه موفقیـت برنامه هـا و فعالیت هـای 
کاهـش ضایعات اغلب وابسـته بـه یک برنامـه تدارکات 
مؤثـر و کارآمـد می باشـند. کاهـش منابـع، بازیافـت و 
اسـتفاده مجـدد از مواد و مسـائل زیسـت محیطی برای 
ایجـاد  جدیـدی  چالش هـای  لجسـتیک،  متخصصـان 
کـرد کـه در گذشـته بـا آن درگیـر نبودنـد. بـه دلیـل 

ظهـور ایـن مسـائل، مدیریـت لجسـتیکی برنامه هـای 
زیسـت محیطی به سـرعت بـه حـوزه جدیـدی از تمرکز 
 ,Peterson(شـد تبدیـل  دانشـگاه  و  صنعـت  بـرای 

 .)8  p  .2005
لجسـتیک معکـوس در صنعـت ساخت وسـاز نسـبت 
اسـت  بـوده  موردتوجـه  کمتـر  صنایـع  دیگـر  بـه 
البتـه در حـال حاضـر تأکیـد بیشـتری بـر ایـن حـوزه 
می شـود و در سـال های اخیـر پژوهش هایـی در ایـن 
زمینـه صـورت پذیرفتـه اسـت کـه در ادامـه بـه برخی 
از آن هـا اشـاره می شـود. پنـگ  و همـکاران )1997( 
یک مدل اقتصادسـنجی سـاده را بـرای توصیف اقتصاد 
بازیافـت زباله هـای سـاخت و تخریب پیشـنهاد کردند. 
بـه دنبـال ایـن تالش هـا وانـگ  و همـکاران )2004( 
مـدل تجزیه وتحلیـل سیسـتم های مبتنـی بـر صفحـه 
سـناریوهای  هرینه-سـود  ارزیابـی  بـرای  را  گسـترده 
مختلـف مدیریـت ضایعات سـاخت و تخریب پیشـنهاد 
نیـز یـک مـدل  کردنـد. دورن  و همـکاران )2006( 
اقتصادسـنجی پیچیـده بـرای ارزیابـی قابلیـت مالـی 
فرایندهـای بازیافـت ضایعـات سـاخت و تخریـب ارائـه 
کردنـد. هاو  و همکاران )2007( یک مدل شبیه سـازی 
دینامیکـی سیسـتم را بـرای بـه دسـت آوردن بینـش 
دربـاره پیچیدگـی اطالعـات و فرآیندهـای درگیـر در 
برنامه ریـزی اسـتراتژیک ضایعـات سـاخت و تخریـب 
پیشـنهاد کـرد. بـر اسـاس ایـن کار، هـاو و همـکاران 
)2008( یـک مـدل شبیه سـازی دینامیکـی سیسـتم 
را بـرای حمایـت از تصمیمـات مربـوط بـه بازیابـی و 
دادنـد)  ارائـه  تخریـب  و  سـاخت  ضایعـات  مدیریـت 
پژوهشـی  در   .  )1037  p  .2008  .Aidonis et al
کـه در سـال 2008 انجـام شـد، مـدل برنامـه ریـزی 
خطـی عـدد صحیـح مختلـط  جدیـدی بـرای حمایت 
از تصمیم گیـری به منظـور تعریـف عمـق بهینه تخریب 
سـاختمان، حمل ونقـل ضایعـات و تعییـن محل هـای 
 .)2008 .Aidonis et al(دفـن ضایعات پیشـنهاد شـد
جنبه هـای  برزیـل  کشـور  در  دیگـر  مطالعـه ای  در 
معکـوس  شـبکه  یـک  برنامه ریـزی  بـرای  ضـروری 
 Nunes et(بـرای ضایعـات سـاختمانی ارائـه گردیـد
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al., 2009 (. عوامـل ذکرشـده عبارت انـد از: تعریفـی 
از شـبکه معکـوس، ایجـاد سـطح ادغـام و نـوع شـبکه 
معکـوس، ویژگی های ضایعات سـاختمانی، تعریف بازار 
نهایـی بـرای محصـول فـرآوری شـده، موقعیـت مراکز 
دریافـت و پـردازش ضایعـات سـاختمانی، اندازه گیـری 
و سیسـتم اطالعـات بـرای عملیـات کانـال معکـوس. 
پیاده سـازی  بـرای  توصیه هایـی  دیگـر  پژوهشـی  در 
شـامل  ساخت وسـاز  صنعـت  RLدر  رضایت بخـش  
اسـتاندارد،  فرایندهـای  ترسـیم  کاال،  ورود  کنتـرل 
کاهـش زمـان چرخـه، سیسـتم های اطالعاتی، شـبکه 
RL برنامه ریزی شـده، همـکاری و روابـط نزدیـک بیـن 
مشـتریان و تأمین کننـده پیشـنهاد گردیـد. همچنیـن 
نقـش کلیـدی و تعیین کننـده طراحـان، پیمانـکاران و 
شـرکت های مسـئول تخریـب و بازیافـت ضایعـات در 
 Schamne and(موردبررسـی قرار گرفـت RL اجرای

.)2016  ,Nagalli
بررسـی هـای اولیه نشـان مـی دهـد، در داخل کشـور 
در صنعـت  معکـوس  لجسـتیک  در حـوزه  پژوهشـی 
ساخت وسـاز انجـام نشـده اسـت؛ بااین وجـود در حـوزه 
مدیریـت ضایعـات کـه یکـی از جنبه هـای لجسـتیک 
صـورت  پژوهش هایـی  می شـود  محسـوب  معکـوس 
پذیرفتـه که در اینجا به برخی از آن ها اشـاره می شـود. 
مهم تریـن   1392 سـال  در  انجام شـده  پژوهـش  در 
عوامـل در تولیـد ضایعـات سـاختمانی شناسـایی شـد 
و نتایـج حاکـی از ایـن اسـت کـه هـر یـک از فازهـای 
حمل ونقـل و ذخیره سـازی، فراینـد تهیـه مـواد اولیه و 
فاز طراحی در تولید ضایعات سـاختمانی سـهم بسزایی 
دارنـد کـه در ایـن بیـن فـاز حمل ونقل و ذخیره سـازی 
عمده تریـن عامـل توسـط مهندسـین شـناخته شـده 
اسـت )نجف پـور و همـکاران، 1392. ص1(. در پژوهش 
و  پسـماندهای سـاختمانی  از  اسـتفاده  امـکان  دیگـر 
صنعتـی در الیه هـای روسـازی راه بررسـی شـد. نتایج 
نشـان دهنده مناسـب بـودن نخاله هـای سـاختمانی بـا 
CBR  برابـر 36/2 جهـت اسـتفاده در الیـه زیراسـاس 
و عـدم قابلیـت اسـتفاده از سـرباره های فوالدی ناشـی 
از کـوره قـوس الکتریکـی بـه دلیـل نداشـتن خاصیـت 

 .1396 همـکاران،  و  )دلنـواز  می باشـد  چسـبندگی 
ص 101(. در آخریـن پژوهـش نیـز  بـه شناسـایی و 
دسـته بندی عوامـل مؤثر بر کاهش ضایعات تولیدشـده 
در فاز سـاخت پروژه پرداخته شـده اسـت. نتایج نشـان 
می دهـد کـه مهم تریـن عامـل در فـاز طراحـی آموزش 
کارکنـان سـاخت، در فاز تدارکات انتخاب سـازندگان و 
تأمین کننـدگان باتجربـه و مناسـب توسـط پیمانـکار و 
در فاز سـاخت و اجرا نظارت مسـتمر و دقیق می باشـد 

)علیپـور و باهـر, 1396. ص 1(
از  مهـم  امـا  کوچـک  حـوزه ای  معکـوس  لجسـتیک 
مدیریـت زنجیـره تأمین محسـوب می شـود. تـدارکات 
سـنتی )تدارکات پیشـرو( در صنعت سـاختمان شـامل 
فعالیت هـای سـازمان دهی، مدیریـت و کنتـرل کـردن 
جریـان مـواد و مصالـح از نقطـه مبـدأ )نقاط اسـتخراج 
سـاختمانی(  )سـایت  مقصـد  نقطـه  بـه  خـام(  مـواد 
نقطـه  از  مـواد  انتقـال  بـر   RL مقابـل  در  می باشـد، 
 ,.Hosseini et al( دارد  تمرکـز  بـازار  بـه  مصـرف 
لجسـتیک  پیاده سـازی  بـا  سـازمان ها   .)450  .2015
معکـوس و از طریق بازیافت، اسـتفاده مجـدد و کاهش 
افزایـش بهـره وری  از مـواد، موجـب  میـزان اسـتفاده 
مدیریـت منابـع و مدیریـت مؤثـر مـواد زائـد و مـواد 
اولیـه در ساخت وسـاز و همچنیـن کاهـش تأثیـر کلـی 
 Sobotka and(ضایعـات بـر محیط زیسـت می شـوند
 ,Chinda and Ammarapala  &  2015  ,Czaja
بـه  منجـر  همچنیـن   RL پیاده سـازی   .)2016
صرفه جویـی قابل توجـه هزینه هـای سـازمان در مراحل 
مختلـف مدیریـت زنجیـره تأمیـن SCM(( می شـود. 
صرفه جویی هـای مالـی ناشـی از کاهـش هزینـه تولید 
هزینـه  کاهـش  انـرژی،  و  مـواد  از  کمتـر  )اسـتفاده 
حمل ونقـل، کاهـش هزینـه عرضـه، دفـع و اسـتفاده از 
Mostafa.& 84 P .2014 ,.Hosseini et al( )مـواد

 .2012 ,Hosseinzadeh and Emad.Roghanian
250(؛ سـود حاصـل از فـروش مـواد خـام و محصوالت 
 p .2006 ,.Begum et al(سـاختمانی بازیافـت شـده
88&93( می باشـد. پیاده سـازی RL می توانـد به طـور 
مطلـوب بـر تصویـر شـرکت تأثیـر گذاشـته و درنتیجه 
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 ,.Gangolells et al( باعـث رقابـت بیشـتر آن شـود
2014( . از سـوی دیگر لجسـتیک معکوس باعث ایجاد 
شـغل های جدیدتـر و بیشـتر در ایـن حـوزه می گـردد 
)p .2015 ,Sobotka and Czaja 12(. طبـق مـرور 
در  پیاده سـازی  قابلیـت  معکـوس  لجسـتیک  ادبیـات 
کل چرخـه عمـر سـاختمان از مرحلـه برنامه ریـزی تـا 
 ,Sobotka and Czaja( می باشـد  دارا  را  تخریـب 
p .2015 13(. در ایـن پژوهـش بـه دلیـل گسـتردگی 
مباحـث تنها به بررسـی لجسـتیک معکـوس در مرحله 

می شـود. پرداختـه  ساخت وسـاز 
بـا توجـه بـه تعریفـی کـه شـورای اجرایـی لجسـتیک 
لجسـتیک  اسـت،  داشـته   RL از  آمریـکا  معکـوس 
معکوس مدیریت جریان برگشـتی مـواد خام، موجودی 
 ,Zhiqiang Lua(در فرآینـد و اقـالم نهایی می باشـد
p .2007 300(. طبـق پژوهشـی جریـان برگشـتی در 
صنایـع تولیـدی بـه 3 دسـته برگشـتی هـای تولیـدی 
)مـازاد مواد خام و ...(، برگشـتی هـای توزیع )فراخوانی 
محصـوالت و ...( و برگشـتی هـای بازار )برگشـتی های 
ناشـی از پایان دوره عمر و ...( تقسـیم می شود)رودبنه, 
1389(. در پژوهشـی دیگر نیز لیت  )2009( لجستیک 
معکـوس در صنایـع تولیـدی را بـه دو دسـته RL پس 
از فـروش و RL پـس از مصـرف تقسـیم کـرده اسـت. 
منظـور از RL پـس از فروش محصوالتی اسـت که بعد 
از فـروش بـه دالیـل مختلـف برگشـت داده می شـوند. 
ایـن دسـته بـه 3 زیـر مجموعـه تقسـیم می شـود که 
شـامل بازگشـت تجاری به دلیل مسـائل غیرقراردادی، 
بازگشـت تجاری به دلیل مسـائل قراردادی و بازگشـت 
کیفیـت  و  گارانتـی  بـه  مربـوط  مسـائل  دلیـل  بـه 
محصـوالت. RL پـس از مصـرف نیـز بـه محصوالتـی 
اشـاره دارد کـه مـورد مصـرف واقـع شـده و در پایـان 
چرخـه عمرشـان بـه عنـوان ضایعـات بازگشـت داده 
مـی شـوند)Leite, 2009(. برخـالف صنایـع تولیـدی 
در صنعـت ساخت وسـاز هیـچ دسـته بندی مشـخص و 
یکپارچـه ای از فعالیت های لجسـتیک معکـوس موجود 
نمی باشـد. درنتیجـه در ایـن نوشـتار بـا توجه بـه  مرور 
ادبیـات و فعالیت ها و اقدامات انجام شـده در لجسـتیک 

معکـوس در صنعـت ساخت وسـاز، 3 حوزه مجـزا برای 
فعالیت هـای ایـن حـوزه شناسـایی شـد. این حـوزه ها 
همانطور که در شـکل 1 نشـان داده شـده اسـت شامل 
مدیریـت ضایعـات، مدیریـت مـواد و مصالـح مـازاد و 
مدیریـت مـواد و مصالح بازگشـتی می باشـد.. مدیریت 
ضایعـات بـه مدیریت مـواد و مصالحی اطالق می شـود 
کـه در طـی فرآیند سـاخت بـه دالیلی از جملـه دوباره 
کاری ها و ... از چرخه مصرف کنار گذاشـته می شـوند 
و بـه عنـوان ضایعـات یـا نخاله شـناخته می شـوند. در 
مدیریـت مـواد و مصالح مـازاد به دنبـال کاهش اقالمی 
هسـتیم کـه بیشـتر از حـد نیـاز پـروژه می باشـد. این 
دسـته از اقـالم ممکـن اسـت در اثـر سـوء مدیریـت 
بـه ضایعـات نیـز تبدیـل شـوند. در حـوزه سـوم یعنی 
مدیریـت مـواد و مصالح بازگشـتی نیز تالش می شـود 
میـزان اقالمـی که بـه دالیل مختلـف مورد تأییـد قرار 
نمـی گیرنـد و نیـاز بـه برگشـت آنهـا به فروشـنده می 
باشـد بـه حداقـل برسـد. در ایـن حـوزه نیـز عـالوه بر 
متحمـل شـدن هزینه هـای مازاد ناشـی از حمل و نقل 
و ... ممکـن اسـت بـا تولیـد ضایعـات نیز همراه باشـد. 
بـا توجه بـه توضیحات گفته شـده مـی تـوان ادعا کرد 
کـه حوزه دوم و سـوم به نوعی با حوزه اول همپوشـانی 

دارند.
الزم بـه ذکـر اسـت کـه در این دسـته بندی هرکـدام از 
حوزه هـا شـامل مجموعـه ای از فعالیت ها اسـت که یک 
فرآینـد پیوسـته را تشـکیل می دهنـد. ایـن فعالیت هـا 
شـامل بررسـی منشـأ تولید، جمـع آوری، جداسـازی و 
دسـته بندی، دپـو و انبـارش، حمل ونقـل و همچنیـن 
برنامه هـای بهینـه در فراینـد لجسـتیک معکـوس کـه 
طبـق مرور ادبیات شـامل گزینه های کاهش، بازسـازی، 
اسـتفاده مجـدد، بازیافـت و دفـن می باشـد. در بیـن 
گزینه هـای نام بـرده کاهـش و اسـتفاده مجـدد دارای 
 .2015 ,.Hosseini et al(باالتریـن الویـت می باشـند
p 510(.  در گزینـه کاهـش بـه دنبـال آن هسـتند که  
بـا اتخـاذ تدابیـری میزان ضایعـات تولید شـده و میزان 
مـواد و مصالـح  مـازاد و بازگشـتی را بـه کمتریـن حد 
ممکـن برسـانند. در مورد اسـتفاده مجدد هـم می توان 
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گفـت برخـی از ضایعـات از کیفیت و شـرایط مناسـبی 
برخوردارنـد بـه گونـه ای کـه  مـی تـوان از آنهـا  در 
قسـمتی دیگـر از کار بهـره بـرد. شـایان ذکر اسـت کـه 
ایـن دسـته بندی مبنایی بـرای مطالعـات میدانـی قرار 

گرفت.
روش شناسی پژوهش

مهـم تریـن سـؤاالتی کـه در ایـن پژوهـش پاسـخ داده 
خواهد شـد عبارتند از: آگاهـی ارکان کلیدی پروژه های 
ساخت وسـاز ایـران نسـبت بـه مفهـوم و کاربردهـای 
RL بـه چـه میـزان اسـت؟ و RL چـه کاربردهایـی در 
پروژه هـای ساخت وسـاز دارد و در حـال حاضـر بـه چه 
میـزان در پروژه هـای ساخت وسـاز ایـران پیاده سـازی 
رویکـرد  سـؤاالت  نـوع  بـا  متناسـب  لـذا  می شـود؟ 
تحقیـق، کیفـی و از زیرشـاخه پژوهـش چنـد مـوردی 
اسـت. ایـن تحقیـق بر اسـاس نحـوۀ گـردآوری داده ها 
از نـوع تحقیقـات توصیفـی و از نظـر هـدف کاربـردی 
ادبیـات موضـوع لجسـتیک  ابتـدا  محسـوب میشـود. 
معکـوس مطالعـه شـد و سـپس به صـورت عمیق تـر، 
مفهـوم RL در پروژه هـای ساخت وسـاز بررسـی و ابعاد 
RL در صنعت سـاخت و سـاز )شـکل 1( ارائه شـد. در 
گام بعـدی میـزان و نحـوه پیاده سـازی RL در صنعـت 
مربوطـه بررسـی شـده اسـت. جامعـه ایـن پژوهـش، 
می باشـد.  کشـور  ساخت وسـاز  بـزرگ  پروژه هـای 
 RL ازآنجاکـه هـدف پژوهـش درک عمیـق از پدیـده
اسـت، نمونه هـا از طریـق نمونه گیـری غیـر احتمالـی 
)هدفمنـد( باهـدف کسـب بیشـترین میـزان اطالعـات 
بر اسـاس سـؤاالت پژوهش انتخاب شـد. بدیـن منظور 
از روش نمونه گیـری از مـوارد شناخته شـده یـا معروف  

بهـره گرفتـه شـد. به منظور گـردآوری اطالعـات جامع 
و کافـی و بـا در نظـر گرفتـن محدودیـت زمانـی انجام 
بـه داده هـای متنـوع و عمیـق  پژوهـش و دسـتیابی 
تـا رسـیدن بـه اشـباع داده هـا و همچنیـن بـا توجـه 
بـه اینکـه تعـداد اسـتاندارد مـوارد مطالعـه در روش 
مـورد  ده  تـا  بیـن چهـار  مـوردی چندگانـه  مطالعـه 
 ،)1343 P .2012 ,Sanjay C. Choudhari( اسـت
تعـداد پروژه هـای مـوردی 6 گزینـه تعییـن گردید. در 
جـدول 1 مشـخصات پـروژه هـای مـورد مطالعـه ارائه 
شـده اسـت. پـس از انتخـاب پروژه هـا بـا رایزنی هایـی 
کـه با مدیـران اجرایـی و کارفرمای پروژه هـای مربوطه 
صـورت گرفـت، مصاحبه هـای نیمه سـاختاریافته با 19 
نفـر از عوامـل پروژه ها )از سـازمان کارفرمـا و پیمانکار( 
انجـام شـد. جـدول 2 توزیع افـراد مشـارکت کننده در 
پژوهـش در 6 پـروژه مـورد مطالعه را نشـان مـی دهد.

یافته هـای حاصل از مـرور ادبیات، مصاحبـه با خبرگان 
و کارشناسـان صنعـت ساخت وسـاز، همچنین اطالعات 
به دسـت آمده از مشـاهدات و بازدیـد مسـتقیم سـایت 
اسـت.  گرفتـه  قـرار  تجزیه وتحلیـل  مـورد  پروژه هـا 
اطالعـات اولیه پژوهش شـامل سـنجش میـزان آگاهی 
پیاده سـازی آن در  نحـوه  و   RL از مفهـوم  ذینفعـان 
نیمـه  مصاحبه هـای  طریـق  از  مـوردی  پروژه هـای 
سـاختاریافته بـا عوامـل پروژه هـای مـوردی گـردآوری 
شـد. سـؤال های اصلـی مصاحبه بـا توجه بـه چارچوب 
نظـری استخراج شـده از مبانی نظری طـرح گردید و به 
فراخور پاسـخ های مصاحبه شـوندگان سـؤاالت تکمیلی 
نیز توسـط محقق پرسـیده شـد. داده های به دست آمده 
از مرحلـه مصاحبـه بـه روش تحلیـل محتـوای کیفـی 
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از اقالم مازاد به دنبال کاهش اقالمی هستتتیم که بیشتتتر از حد نیاز پروژه می باشتتد. این دستتته 
سوم یعنی مدیریت مواد و  شوند. در حوزه  ضایعات نیز تبدیل  سوء مدیریت به  ست در اثر  ممکن ا

به دالیل مختلف مورد تأیید قرار نمی  ی کهمیزان اقالم مصتتالح بازگشتتتی نیز تالش می شتتود
گیرند و نیاز به برگشتتت آنها به فروشتتنده می باشتتد به حداقل برستتد. در این حوزه نیز عالوه بر 

شی از حمل و نقل و ...  شدن هزینه های مازاد نا ضایعات نیز همراه متحمل  ست با تولید  ممکن ا
شده می توان ادعا کر ضیحات گفته  شد. با توجه به تو سوم به نوعی با حوزه با د که حوزه دوم و 

 اول همپوشانی دارند.
 هاتیفعالی از امجموعهشتتامل  هاحوزهاز  هرکدامی بنددستتتهدر این الزم به ذکر استتت که 

شتتامل بررستتی منشتتأ تولید،  هاتیفعال. این دهندیماستتت که یک فرآیند پیوستتته را تشتتکیل 
ی بهینه در هابرنامهو همرنین  ونقلحملبارش، ی، دپو و انبنددستتتتهی، جداستتتازی و آورجمع

ی کاهش، بازسازی، استفاده مجدد، هانهیگزفرایند لجستیک معکوس که طبق مرور ادبیات شامل 
شدیمبازیافت و دفن  ستفاده مجدد دارای باالترین الویت  کاهش و بردهنامی هانهیگز. در بین با ا

در گزینه کاهش به دنبال آن هستند که  با اتخاذ   .(Hosseini et al., 2015. p 510)شندبایم
مصتتالح  مازاد و بازگشتتتی را به کمترین حد تدابیری میزان ضتتایعات تولید شتتده و میزان مواد و 

شرایط  ضایعات از کیفیت و  ستفاده مجدد هم می توان گفت برخی از  سانند. در مورد ا ممکن بر
سمتی دیگر از کار بهره برد. سبی برخوردارند به گونه ای که  می توان از آنها  در ق  ذکرانیشا منا

 انی قرار گرفت.ی مبنایی برای مطالعات میدبنددستهاست که این 
 

 
 
 
 

 
 

 )نگارنده( وسازساختدر صنعت  RL.  ابعاد 1 شکل

 

 شناسی پژوهشروش
مهم ترین ستتؤاالتی که در این پژوهش پاستتد داده خواهد شتتد عبارتند از: آگاهی ارکان کلیدی 

سازساختهای پروژه سبت به مفهوم و کاربردهای  و ست؟ و  RLایران ن چه  RLبه چه میزان ا

 RL در پروژه های ساختمانی 

مدیریت مواد 
 و مصالح مازاد

مدیریت 
 ضایعات

مدیریت مواد 
و مصالح 
 بازگشتی
شکل 1.  ابعاد RL در صنعت ساخت وساز )نگارنده(
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تجزیـه تحلیـل گردیـد. بدیـن منظـور فایـل صوتـی 
تمـام مصاحبه هـا ضبـط، پیاده سـازی و تایـپ گردیـد. 
سـپس طیـف پاسـخ ها و دالیلی کـه متخصصـان برای 
پاسخ هایشـان بیـان کرده انـد موردبررسـی قرارگرفته و 
مـوارد غیـر مرتبـط بـا اهـداف پژوهـش حـذف گردید. 
در مرحلـه بعـد اطالعـات بدسـت آمـده از هـر پـروژه، 
متناسـب با 3 حوزه RL طبقه بندی شـده؛ بدینوسـیله 
تصویـری از وضعیـت پیـاده سـازی مدیریـت ضایعات، 
مصالـح مـازاد و بازگشـتی در پـروژه هـا بدسـت آمـد. 
اطالعـات طبقه بندی شـده مجـدداً در اختیار خبرگان 
قـرار داده شـد تـا ضمـن بازخـورد گفتـه هـای قبلـی 
خـود، در صـورت نیـاز بـه اعمـال تغییراتـی در نتایـج 
ارائـه شـده، پیشـنهادات و دالیـل خـود را ذکـر نمایند. 
در نهایـت مطابـق با نظـرات خبرگان، اطالعـات مربوط 
بـه هـر پـروژه در 3 حوزه RL اصالح و بازنویسـی شـد.

در ایـن پژوهـش از شـیوه مطالعـه مـوردی چندگانـه 
بـه منظـور افزایـش اعتبـار تحقیـق و قـدرت تعمیـم 
پذیـری آن بـر اسـاس منطـق تکـرار پذیـری اسـتفاده 
شده اسـت)Eisenhardt, 1989(. استفاده از مصاحبه 
هـای نیمه سـاختار یافته و بازخـورد گرفتن از مصاحبه 
شـوندگان باعـث اطمینان از درک صحیـح دیدگاه های 
آنهـا و در نتیجـه افزایـش روایـی تحقیـق کیفـی مـی 
شـود )طباطبائیـان و همـکاران، 1390. ص 67 ( که در 
ایـن پژوهـش این امر صـورت پذیرفته اسـت. به منظور 
افزایـش پایایـی پژوهـش نیز تالش شـده در هـر پروژه 

حداقـل بـا 2 نفـر از عوامـل مصاحبه صـورت گیرد.

داده ها و يافته ها
در ایـن قسـمت ابتـدا وضعیت پیاده سـازی لجسـتیک 
و  مـواد  مدیریـت ضایعـات،  در سـه حـوزه  معکـوس 
مصالـح مـازاد و مواد و مصالـح بازگشـتی در پروژه های 
مـوردی بیـان می شـود و در ادامـه در مـورد یافته هـای 
به دسـت آمده بـه بحـث می پردازیـم. الزم به ذکر اسـت 
کـه تمامـی اطالعـات مربـوط بـه پروژه هـا بـر طبـق 
شـواهد میدانی و گفته های مصاحبه شـوندگان نگاشـته 

است. شـده 
بـر طبق گفتـه های خبـرگان و مصاحبه شـوندگان در 
ایـن پژوهـش و بعـد از تجزیه تحلیل داده های بدسـت 
آمـده از هـر پـروژه، وضعیـت پیـاده سـازی لجسـتیک 
معکـوس در ابعـاد سـه¬گانه: ضایعـات، مـواد و مصالح 
مـازاد و برگشـتی در پـروژه ها به ترتیـب در جداول 3، 
4 و 5 ارائـه شـده اسـت. در ادامـه به تشـریح هر یک از 

حوزه هـا مـی پردازیم.
مديريت ضايعات 

پروژه هـای  در  ضایعـات  تولیـد  در  متعـددی  عوامـل 
سـاخت و سـاز تأثیرگـذار اسـت. بـه گفتـه مشـارکت 
پروژه هـا  در  ضایعـات  عمـده  پژوهـش  در  کننـدگان 
مربـوط بـه آهـن آالت و میلگردهـا اسـت کـه بـه دلیل 
دپـوی نامناسـب، جابه جایی هـای بی مـورد و برش های 
بی برنامـه رخ می دهـد. بخشـی از ضایعـات هـم مربوط 
و  نگهـداری  عـدم  درنتیجـه  کـه  اسـت  قالب هـا  بـه 
از آن هـا در طـی فراینـد سـاخت  نادرسـت  اسـتفاده 
غیرقابـل اسـتفاده می شـوند. عامـل مهـم دیگـری در 
تولیـد ضایعـات شـرایط و عوامل طبیعی شـناخته شـد 
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بازگشتی در پروژه ها بدست آمد. اطالعات طبقه بندی شده مجدداً در اختیار خبرگان قرار داده شد 
، در صورت نیاز به اعمال تغییراتی در نتایج ارائه شدهضمن بازخورد گفته های قبلی خود، تا 

. در نهایت مطابق با نظرات خبرگان، اطالعات مربوط به هر ذکر نمایندپیشنهادات و دالیل خود را 
 اصالح و بازنویسی شد. RLحوزه  3پروژه در 

منظور افزایش اعتبار تحقیق و قدرت تعمیم از شیوه مطالعه موردی چندگانه به در این پژوهش 
استفاده از . (Eisenhardt, 1989)پذیری آن بر اساس منطق تکرار پذیری استفاده شده است

مصاحبه های نیمه ساختار یافته و بازخورد گرفتن از مصاحبه شوندگان باعث اطمینان از درک 
طباطبائیان و همکاران، ) دیدگاه های آنها و در نتیجه افزایش روایی تحقیق کیفی می شودصحیح 
به منظور افزایش پایایی پژوهش  که در این پژوهش این امر صورت پذیرفته است. ( 67. ص 1390

 نفر از عوامل مصاحبه صورت گیرد. 2نیز تالش شده در هر پروژه حداقل با 
 

 های موردی . مشخصات پروژه1جدول 
 تاریخ شروع    یربنا / طبقات/ طول           ز                            کاربری                           پروژه
 1392                 مترمربع             166,000فرهنگی                    –تجاری  –اداری               1پروژه 
 1393                                 مترمربع 140,000                    درمانی -پژوهشی-آموزشی             2پروژه 
 1393                                    طبقه  16    باغ مسکونی                             -برج                  3پروژه 
 1393                                     -       (                    پل 10تقاطع  یرهمسطح )               4پروژه 
 1387                                   کیلومتر 12                                          بزرگراه                       5پروژه 
 -        کیلومتر                             9                                           بزرگراه                        6پرروژه 

 

 

 

 

 

 

جدول 1. مشخصات پروژه های موردی
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کـه منجـر بـه دوباره کاری ها و حتـی تغییرات نقشـه و 
مسـیر می شـود کـه ایـن مـورد بیشـتر در پـروژه های 
عمرانـی رخ مـی دهد. به کارگیـری نیروهـای کم تجربه 
یـا فاقـد تجربـه بـه دلیـل پرداخـت حقـوق کمتـر، نیز 
از علـل شـایع در تولیـد ضایعـات شـناخته شـد. سـایر 
عوامـل عبارت انـد از: دوباره کاری هـا، تغییـر نقشـه ها، 
خطـای پیمانـکاران جـزء بـه دلیـل غیرروتیـن بـودن 
بارگیـری  و  جابجایی هـا  بـودن  غیراصولـی  پروژه هـا، 
و  ملکـی  معارض هـای  وجـود  کارگاه،  در  تخلیـه  و 
تأسیسـاتی بـه دلیـل ضعیـف بـودن مطالعـات اولیـه و 
عـدم تکمیـل نقشـه ها قبـل از فـاز اجـرا، قوانین خاص 
موجـود در پروژه هـای دولتـی و اختالفـات حقوقـی بـا 
کارفرمـا. در پـروژه هـای مـوردی اگرچـه در برخـی از 
زمینـه هـا از جملـه کاهـش ضایعات آهـن آالت تالش 
هایـی جهـت کمینـه سـازی ضایعـات صـورت گرفتـه 
بـا ایـن وجـود اقدامـات صـورت گرفتـه کافی نبـوده و 
نیـاز اسـت به سـایر زمینـه ها نیـز توجه کافـی مبذول 
شـود. در زمینـه جمع آوری ضایعات نیـز اکثر پروژه ها 
عملکـرد قابـل قبولی داشـتند و در زمان های مناسـب 
و بـا رعایـت نکات ایمنـی اقدام به جمـع آوری ضایعات 
و انتقـال آنهـا بـه محـل دپو کرده انـد. اما جداسـازی و 

تفکیـک ضایعـات در کارگاه ها به نحـو مطلوبی صورت 
نمـی گیـرد. در کارگاه ها ضایعات به دو دسـته ضایعات 
بـاارزش و کـم ارزش )نخالـه( تقسـیم بندی می شـوند. 
دسـته اول کـه عمدتـاً شـامل آهـن آالت می شـوند، به 
دلیـل اینکـه از نظـر قیمتی متفاوت هسـتند بسـته به 
نـوع و جنـس تفکیـک می شـوند ولـی در دسـته دوم 
کـه شـامل ضایعـات مصالحـی مانند شـن، ماسـه، بتن 
و.... می باشـد تقسـیم بندی خاصی صـورت نمی گیرد و 
مسـتقیماً به گودهای مجاز ارسـال می شـوند. در حالی 
کـه قسـمت زیـادی از ایـن نخاله هـا امـکان بازیافت را 
دارنـد. عـالوه بـر این ممکن اسـت در بیـن نخاله هایی 
کـه به گودها ارسـال می شـوند مـواد خطرناکـی مانند 
ضایعـات آزبسـت و ... نیـز موجـود باشـد باشـند که به 
دلیـل عدم جداسـازی آنها از سـایر نخاله هـا و دفع آنها 
در گودهـا مـی توانـد عواقب خطرناکی از لحاظ زیسـت 
محیطـی بـه همـراه داشـته باشـد. ضایعات پـروژه پس 
از جمـع آوری و تفکیـک درجایـی از کارگاه دپـو شـده 
و در برهه هایـی از کار کـه میـزان ضایعـات زیـاد شـده 
به منظـور عـدم ایجاد مزاحمـت در ادامـه کار به فروش 
رسـیده و از کارگاه خارج می شـود. عوامل اجرایی عنوان 
می کننـد کـه در کارگاه بـرای دپوی ضایعـات مکانی را 
در کارگاه در نظـر می گیرنـد ولـی این گونـه نیسـت که 
در جانمایـی کارگاه بـه ایـن موضوع فکر شـود. در واقع 
در پروژه هـا فقـط بـه فکـر تأمیـن جایـی بـرای دپـوی 
مـواد و مصالـح مصرفـی هسـتند و چون ضایعـات چیز 
تعیین کننده ای در پروژه نیسـت در قسـمتی از محوطه 
دپـو می شـود. در مـورد پـروژه هـای عمرانـی نیـز باید 
گفـت بـه علـت مسـافت طوالنـی پروژه هـای عمرانـی 
و زیـاد بـودن طـول خـط پـروژه، در مقاطـع مختلـف 
جایگاه هـای موقت بـرای دپوی ضایعـات در نظر گرفته 
می شـود کـه ممکـن اسـت در ادامـه کار به دلیـل قرار 
گرفتـن در فـاز اجـرا منجـر به بروز مشـکل بـرای ادامه 
کار شـود و نیـاز بـه جابجایـی ضایعـات شـود کـه ایـن 
امـر عـالوه بر اینکـه موجب اتـالف زمان و گاهـاً هزینه 
مـی شـود، در بخـی مـوارد مـی توانـد منجر به آسـیب 
بیشـتر بـه ضایعات شـود و امکان اسـتفاده مجـدد و یا  12 

 

 
 . مشخصات مصاحبه شوندگان2جدول 

 مشخصات خبرگان تعداد            درصد    
 سابقه کاری 
                 32                6         سال                           10زیر               
                 21                4         سال                       15تا  10               
                 16                3        سال                        20تا  15               
                 21                4                            سال    25تا  20               

                 10                2        سال                    25باالتر از                 
 

 سمت
                 11                2           مدیر پروژه                                       
                 16                3         سرپرست کنترل پروژه                           
                 16               3         مهندس اجرایی                                   
                 16               3         سرپرست کارگاه                                  
                  10               2        سرپرست نظارت                                   
                  5               1          سرپرست انبار                                     

                  26              5         کارشناس دفتر فنی                               

 

 داده ها و یافته ها
مدیریت ضایعات، مواد و  ی لجستیک معکوس در سه حوزهسازادهیپدر این قسمت ابتدا وضعیت 

شتتود و در ادامه در مورد بیان می موردیی هاپروژهمصتتالح مازاد و مواد و مصتتالح بازگشتتتی در 
پردازیم. الزم به ذکر استتتت که تمامی اطالعات مربوط به آمده به بحث میدستتتتهای بهیافته
 نگاشته شده است. شوندگانمصاحبهی هاگفتهو میدانی بر طبق شواهد  هاپروژه

شوندگان در این پژوهش بر طبق گفته های  صاحبه  لیل داده های و بعد از تجزیه تحخبرگان و م
ضایعات، مواد و  گانه:لجستیک معکوس در ابعاد سه بدست آمده از هر پروژه، وضعیت پیاده سازی

. در ادامه به ارائه شتتده استتت 5و  4، 3ول اجد به ترتیب در در پروژه ها و برگشتتتی مصتتالح مازاد
 تشریح هر یک از حوزه ها می پردازیم.

 
 مدیریت ضایعات 

ضایعات در عوامل متعددی در تول سازهاپروژهید  ساخت و  ست. ی  شارکت به گفته  تأثیرگذار ا م
ضایعات در  کنندگان در پژوهش ست که به دلیل  آالتآهنمربوط به  هاپروژهعمده  و میلگردها ا

جدول 2. مشخصات مصاحبه شوندگان
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بازیافـت آنهـا را مختـل کند. خـروج ضایعـات از کارگاه 
زمانبنـدی خاصـی نـدارد و زمانـی کـه حجـم ضایعات 
زیـاد شـده یا زمانی کـه ضایعات موجب اشـغال فضایی 
از کارگاه شـود و رونـد کار را بـا مشـکل روبـرو کنـد، 
تصمیـم بـه خـروج ضایعـات گرفته می شـود. خـروج و 
انتقـال ضایعـات نیـز توسـط شـرکت های خصوصـی و 
خریـداران ضایعـات صـورت می گیـرد. در حالی که می 
تـوان بـا یک برنامه ریـزی هدفمند میـزان حمل و نقل 
جـاده ای بـه منظور حمـل ضایعات و نخالـه ها از محل 

کارگاه بـه مقصـد بـه حداقل ممکن برسـد. 
همانطـور کـه از جـدول 3 قابـل برداشـت اسـت اکثـر 
پـروژه هـا در حـوزه مدیریـت ضایعات عمکلرد یکسـان 
و مشـابه ای داشـتند. اگرچـه در برخـی از زمینـه هـا 
تـا حـدودی موفق عمل کـرده انـد اما اقدامـات صورت 
گرفتـه کافـی و هدفمنـد نبـوده اسـت. از طرفـی همـه 
پـروژه هـا در زمینـه دپـو و حمل و نقل عملکرد بسـیار 
ضعیفـی از خـود نشـان داده انـد که نشـان دهنده عدم 
وجـود برنامـه خـاص بـرای ایـن مراحـل می باشـد. به 
طـور کلـی مـی تـوان گفـت در پـروژه هـا مسـئول و 
متولـی خاصـی بـرای مدیریت ضایعـات وجود نـدارد و 
توجهـی بـه آن نمی شـود. طبـق گفتـه یکـی از پاسـخ 
دهنـدگان یکـی از علـل ایـن مسـئله ارزان بـودن مواد 
و مصالـح و دسترسـی راحـت بـه مصالح در کشـور می 

باشد.

مديريت مواد و مصالح مازاد
مصاحبـه شـوندگان معتقدنـد که مـواد و مصالـح مازاد 
در همـه پروژه هـا وجـود دارد ولـی بـه میزانـی نیسـت 
کـه باعث ایجاد مشـکل شـود. درحالی کـه در گفت وگو 
بـا یکـی از عوامـل پیمانکار در یکـی از پروژه هـا به زیاد 
بـودن ایـن دسـته از مـواد و مصالح اشـاره  کرده اسـت. 
ایـن شـخص اظهـار کـرده اسـت کـه امـکان تخمیـن 
دقیـق مواد و مصالح موردنیاز نیسـت، مثاًل در خصوص 
بتن ریـزی بـرای تخمیـن دقیـق بتـن مصرفی، نیـاز به 
یـک نقشـه بردار بـرای برداشـت دقیق محـل بتن ریزی 
در  نقشـه بردار  به کارگیـری  اقتصـادی  نظـر  از  اسـت. 
قیـاس بـا سـفارش بیشـتر مصالـح، به صرفه نیسـت. از 
سـوی دیگـر همیشـه بیشـتر از برآوردها سـفارش داده 
می شـود؛ زیـرا در صـورت کمبـود اقـالم و درنتیجـه 
بایـد  را  حمل ونقـل  هزینـه  اقـالم،  مجـدد  سـفارش 
متقبـل شـد که در قیـاس با هزینه اختصاص داده شـده 
بـه سـفارش مـازاد، مبلـغ بیشـتری اسـت. بـه همیـن 
دلیـل معتقدنـد کـه از نظـر اقتصادی سـفارش بیشـتر 
نسـبت بـه گزینـه دوم به صرفه تـر اسـت. بـا ایـن وجود 
در اکثـر پـروژه هـا تـالش شـده بـا اتخـاذ تدابیـری از 
نیازهـای  براسـاس  تنظیـم درخواسـت خریـد  جملـه 
پـروژه، خرید کمتـر در انتهای پروژه میـزان اقالم مازاد 
را بـه حداقـل برسـانند. برخـی از پـروژه هـا نسـبت به 
این مسـئله حساسیت بیشـتری نشـان داده و اقداماتی 
جهـت بهبـود ایـن امر انجـام داده اند. بـرای مثال طبق 
گفته هـای سرپرسـت ناظـر یکـی از پروژه هـا، در طـی 

14 
 

شود که ممکن است در ادامه کار به دلیل قرار گرفتن یمگرفته  در نظرموقت برای دپوی ضایعات 
شکل برای ادامه ک شود که این امر در فاز اجرا منجر به بروز م ضایعات  شود و نیاز به جابجایی  ار 

عالوه بر اینکه موجب اتالف زمان و گاهاً هزینه می شود، در بخی موارد می تواند منجر به آسیب 
ستفاده مجدد و یا بازیافت آنها را مختل کند.  شود و امکان ا ضایعات  شتر به  ضایعات از بی خروج 

صی ندارد و زمانی زمانبندیکارگاه  ضایعات موجب  خا شده یا زمانی که  ضایعات زیاد  که حجم 
ضایعات گرفته  صمیم به خروج  شود و روند کار را با مشکل روبرو کند، ت ضایی از کارگاه  شغال ف ا

سط یم ضایعات نیز تو صورت هاشرکتشود. خروج و انتقال  ضایعات  صی و خریداران  صو ی خ
. در حالی که می توان با یک برنامه ریزی هدفمند میزان حمل و نقل جاده ای به منظور ردیگیم

 حمل ضایعات و نخاله ها از محل کارگاه به مقصد به حداقل ممکن برسد. 
قابل برداشتتت استتت اکپر پروژه ها در حوزه مدیریت ضتتایعات عمکلرد  3همانطور که از جدول 

تا حدودی موفق عمل کرده اند اما ر برخی از زمینه ها یکستتتان و مشتتتابه ای داشتتتتند. اگرچه د
اقدامات صورت گرفته کافی و هدفمند نبوده است. از طرفی همه پروژه ها در زمینه دپو و حمل و 
شان دهنده عدم وجود برنامه خاص برای  شان داده اند که ن ضعیفی از خود ن سیار  نقل عملکرد ب

گفت در پروژه ها مستتتئول و متولی خاصتتتی برای  این مراحل می باشتتتد. به طور کلی می توان
شود. طبق گفته یکی از پاسد دهندگان یکی از ینممدیریت ضایعات وجود ندارد و توجهی به آن 

 و دسترسی راحت به مصالح در کشور می باشد. علل این مسئله ارزان بودن مواد و مصالح
 

 بسیار ضعیف××:   -  نامناسب× :   - متوسط × :   -: مناسب    - : عالی  راهنمای جدول: 
 در پروژه ها ت ضایعاتیمدیر. وضعیت پیاده سازی 3جدول 

 پروژه ها            منشأ تولید      جمع آوری/شناسایی       جداسازی        دپو و انبارش       حمل و نقل
 ×       ×                                                         ×                                         1پروژه 
 ×      ×                                                          ×                                        2پروژه 
 ×      ×                                                          ×                                        3پروژه 
 ×                    ××                                          ×                                        4پروژه 
 ×                            ×                                                                                 ×                  5پروژه 

 ×                         ××                                                                 ×                6پرروژه 

 

 مدیریت مواد و مصالح مازاد
صاحبه  صالح مازاد معتقدند که شوندگانم وجود دارد ولی به میزانی  هاپروژهدر همه  مواد و م

شود. شکل  ست که باعث ایجاد م با یکی از عوامل پیمانکار در یکی از  وگوگفتدر  کهیدرحال نی
شارهبه زیاد بودن این دسته از مواد و مصالح  هاپروژه است. این شخص اظهار کرده است  کرده ا
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فراینـد اجـرا به دلیل سیسـتم گزارش دهی مناسـب و 
ارائه گزارشـات روزانـه، هفتگی و ماهانه، عوامل نسـبت 
بـه مسـائل احتمالـی آگاهی پیدا کرده و در اسـرع وقت 
نسـبت به رفع مشـکل اقـدام می کنند. بـه همین دلیل 
معمـوالً مـواد مصالـح مازاد ناشـی از عوامـل مختلف به 
حداقـل می رسـد. در پـروژه دیگـر نیز سـفارش مصالح 
طـی چنـد مرحلـه صورت گرفتـه و در هـر مرحله خطا 
سـنجی انجام می شـود. این امـر موجب کاهـش میزان 
خطـا در سـفارش های بعـدی شـده و درنهایـت منجـر 
بـه کاهـش میـزان مـواد و مصالـح مـازاد می شـود. بـه 
طـور کلی عوامـل معتقد بودنـد اکه به دالیـل متفاوتی 
کـه خـارج از کنترل عوامل اجرایی اسـت ممکن اسـت 
مـواد و مصالحـی به عنـوان اقالم مـازاد بر جـای بماند. 
از جملـه ایـن عوامـل می تـوان به تغییر مـواد و مصالح 
بـه واسـطه تغییر نقشـه هـا، بال اسـتفاده شـده مصالح 
بـه دلیـل تأخیـرات و توقف پـروژه به دالیـل مختلف و 

 . ...
از آنجایـی در پـروژه هـا بـه اقـالم مـازاد توجـه خاصی 
نمـی شـود و معتقدند که وجـود این اقـالم در پروژه ها 
امـری طبیعـی اسـت برنامه خاصـی هم بـرای مدیریت 
آن وجـود نـدارد. در خصوص منشـأ تولید این دسـته از 
اقـالم گرچـه اقداماتـی برای کاهـش این اقـالم صورت 
مـی گیرد ولـی تأثیر چندانـی ندارد. در خصوص سـایر 
مراحـل از جمله شناسـایی و جمـع آوری و طبقه بندی 
ایـن اقـالم هـم عملکـرد مناسـبی ندارنـد. گرچـه در 
نگهـداری و دپـو ایـن اقـالم مشـکلی وجـود نـدارد امـا 
بـه واسـطه شناسـایی آنها در بـازه های زمانـی طوالنی 
)6 مـاه تـا 1 سـاله( تصمیـم گیـری در مـورد آنهـا بـه 
درازا مـی کشـد کـه این امر مـی تواند منجر بـه خواب 
سـرمایه و حتـی تخریـب آنهـا در گـذر زمان شـود. در 
پروژه هـا معمـوالً پـس از امکان سـنجی اقتصـادی اقالم 
مـازاد گزینه هـای مختلفـی ازجملـه فـروش در محـل، 
انتقـال بـه پروژه هـای دیگر و یـا انتقال به انبـار مرکزی 
را بـرای آنهـا اتخـاذ می کننـد. بـرای انتقال این دسـته 
از اقـالم نیـز بـه منظور کاهـش میزان حمـل و نقل نیز 

برنامـه خاصی وجـود ندارد.

مديريت مواد و مصالح بازگشتی
عوامـل متعـددی در بازگشـت مـواد و مصالـح نقـش 
دارنـد ازجملـه، تغییـر نقشـه ها و تغییـر ابعـاد و انـدازه 
اقـالم، عـدم جـواب دادن آزمایشـات مربوطـه و شـروع 
فراینـد نصـب قبـل از آمـاده شـدن جـواب آزمایشـات، 
عـدم وجـود سیسـتم تضمیـن کیفیت  در بحـث خرید 
متریـال. بـا اینکـه مـوارد متعـددی منجـر به بازگشـت 
اقـالم می شـود، تقریبـاً در تمامی پروژه ها تالش شـده 
کـه بـا اتخاذ تدابیـری میزان این اقـالم را کاهش دهند. 
در ایـن خصـوص می تـوان گفـت کـه در شـرکت های 
عمرانـی معموالً نظـارت کیفی در خریـد مصالح تعریف 
کـه  خاصـی  دسـتورالعمل  و  چهارچـوب  در  و  شـده 
کارفرمـا ابـالغ می کنـد صـورت می پذیـرد. مثـاًل طبق 
دسـتورالعمل ابالغ شـده پیمانـکار مکلـف بـه خریـد از 
یـک شـرکت خـاص اسـت. نظـارت بـر نـوع و کیفیـت 
اعتمـاد  آزمایشـگاه های مـورد  از طریـق  نیـز  مصالـح 
ممکـن  بازهـم  بااین وجـود  می گیـرد.  انجـام  کارفرمـا 
اسـت مصالـح خریداری شـده مـورد تأیید کارفرمـا قرار 
نگیـرد یـا اسـتاندارد الزم برای فرآینـد اجـرا را برآورده 
بـه عهـده پیمانـکار  نکنـد. سـفارش مـواد و مصالـح 
اسـت، مشـاور کارفرمـا فقـط در مـورد کیفیـت مصالح 
دخالـت می کنـد. ولـی در خصـوص حجـم سـفارش 
این گونـه نیسـت. دسـتگاه نظـارت موظـف به بررسـی 
کیفیـت مصالـح ورودی بـه کارگاه بـا توجه به نقشـه ها 
و دسـتورالعمل های مربوطـه اسـت. بر طبـق گفته های 
عوامـل در رونـد خرید مصالح آزمایش ها و بررسـی های 
الزم صـورت می گیـرد. ولـی ممکن اسـت مصالحی که 
بـه کارگاه ارسـال می شـود بـا نمونـه انتخابـی متفاوت 
باشـد. بـا هماهنگـی کارفرمـا و مشـاور و بـا توجـه بـه 
رزومـه شـرکت های تولیدکننده مواد و مصالح، شـرکت 
موردنظـر انتخـاب می شـود. در پـروژه بخـش کنتـرل 
کیفیـت  کیفیـت مـواد و مصالـح را کنتـرل می کنـد. 
در مـورد مـواد و مصالـح حسـاس، کارفرمـا خود رأسـاً 
آزمایش هـا الزم را انجـام می دهـد. حتـی پیمانـکار نیز 
به طـور مجـزا آزمایش هایـی را انجام می دهـد. در مورد 
خریـد مصالحـی کـه در مشـخصات فنـی پـروژه، برنـد 
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خاصـی ذکر نشـده باشـد، نیـز پیمانکار موظف بـه ارائه 
چنـد نمونـه بـه دسـتگاه نظـارت اسـت و بعـد از تأیید 
کارفرمـا و دسـتگاه نظـارت اقـدام بـه خریـد می کنـد. 
از سـوی دیگـر دسـتگاه نظـارت مشـاور از محـل تولید 
مـواد و مصالـح بازدیـد می کنـد. ایـن موضـوع منجر به 
کاهـش مـواد و مصالح بازگشـتی می شـود. بـه تفکیک 
و جداسـازی و حمـل و نقـل مصالـح بازگشـتی توجـه 
چندانـی نمـی شـود و پس از جمـع آوری بـدون اینکه 
تفکیـک خاصی روی آنهـا صورت بگیرد به سـایر پروژه 
هـا فرسـتاده می شـود و یا بـه انبار مرکزی ارسـال می 
گـردد. در صورتـی هـم که قابلیت برگشـت به شـرکت 
تولیدکننده را نداشـته باشـد به عنـوان ضایعات فروخته 

می شـود.
بـا توجـه بـه اطالعـات بدسـت آمـده از پـروژه هـا می 
نیـز  ایـن حـوزه  تـوان گفـت تمامـی پـروژ ه هـا در 
عملکـرد یکسـانی داشـته انـد و اگرچـه اقداماتـی در 
زمینـه مدیریـت بهینـه اقالم بازگشـتی داشـته انـد اما 

ایـن اقدامـات فاقـد هرگونـه برنامـه ریـزی مشـخص و 
مدونـی بـوده اسـت.   

بحث پیرامون يافته های پژوهش
در طـی فراینـد مصاحبـه بـا عوامـل پروژه هـا ضمـن 
پرسـیدن سـؤاالتی پیرامـون 3 حـوزه اصلی لجسـتیک 
معکـوس در صنعـت ساخت وسـاز، میـزان آگاهـی افراد 
نسـبت بـه ایـن مفهـوم نیـز سـنجیده شـد. در جریان 
بحـث پاسـخ دهندگان توضیـح دادنـد کـه ایـن مفهوم 
بـرای آن ها ناآشـنا و از ایـن اصطالح و اقدامـات مربوط 
بـه آن مطلـع نیسـتند، ولـی زمانـی کـه مفهـوم آن را 
کـه  بودنـد  معتقـد  آن هـا  از  تعـدادی  کردنـد،  درک 
ماننـد  معکـوس  لجسـتیک  فعالیت هـای  از  برخـی 
مدیریـت ضایعـات تولیـد شـده را در پروژه خـود انجام 
داده انـد. همچنیـن در طـول بحـث مشـخص شـد کـه 
فعالیت هـای  موردبررسـی  پروژه هـای  در  هرچنـد 
لجسـتیک معکـوس به صورت دسـتورالعملی مشـخص 
و سیسـتماتیک پیاده سـازی نمی شـود، ولـی برخـی از 
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 مدیریت مواد و مصالح بازگشتی
و تغییر ابعاد و  هانقشتته، تغییر ازجملهنقش دارند  عوامل متعددی در بازگشتتت مواد و مصتتالح

شدن جواب  صب قبل از آماده  شروع فرایند ن شات مربوطه و  اندازه اقالم، عدم جواب دادن آزمای
با اینکه موارد متعددی  در بحث خرید متریال. 12آزمایشتتات، عدم وجود ستتیستتتم تضتتمین کیفیت

تدابیری میزان  منجر به بازگشت اقالم می شود، تقریباً در تمامی پروژه ها تالش شده که با اتخاذ
ی عمرانی معموالً هاشتتترکتگفت که در  توانیمدر این خصتتتوص  این اقالم را کاهش دهند.

نظارت کیفی در خرید مصالح تعریف شده و در چهارچوب و دستورالعمل خاصی که کارفرما ابالغ 
پیمانکار مکلف به خرید از یک شرکت  شدهابالغ دستورالعملپذیرد. مپالً طبق یمکند صورت یم

های مورد اعتماد کارفرما انجام یشگاهآزماخاص است. نظارت بر نوع و کیفیت مصالح نیز از طریق 
شتتده مورد تأیید کارفرما قرار نگیرد یا یداریخرممکن استتت مصتتالح  بازهموجود ینبااگیرد. یم

ستاندارد الزم برای فرآیند اجرا را برآورده نکند. ست،  ا صالح به عهده پیمانکار ا سفارش مواد و م
کند. ولی در خصتتوص حجم ستتفارش یممشتتاور کارفرما فقط در مورد کیفیت مصتتالح دخالت 

گونه نیستتت. دستتتگاه نظارت موظف به بررستتی کیفیت مصتتالح ورودی به کارگاه با توجه به ینا
در روند خرید مصتتتالح ی عوامل هاگفتهی مربوطه استتتت. بر طبق هادستتتتورالعملو  هانقشتتته

سها و یشآزما صورت یبرر سال یمهای الزم  صالحی که به کارگاه ار ست م گیرد. ولی ممکن ا
به رزومه  با توجهشتتتود با نمونه انتخابی متفاوت باشتتتد. با هماهنگی کارفرما و مشتتتاور و یم

شرکت تولی هاشرکت صالح،  کنترل  شود. در پروژه بخشیمانتخاب  موردنظریدکننده مواد و م
ساً یمکیفیت مواد و مصالح را کنترل  13کیفیت کند. در مورد مواد و مصالح حساس، کارفرما خود رأ

                                                 
12 Quality Assurance 
13 Quality Control 
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دهد. در یمهایی را انجام یشآزمامجزا  طوربهدهد. حتی پیمانکار نیز یمها الزم را انجام یشآزما
ز پیمانکار مورد خرید مصتتالحی که در مشتتخصتتات فنی پروژه، برند خاصتتی ذکر نشتتده باشتتد، نی

موظف به ارائه چند نمونه به دستگاه نظارت است و بعد از تأیید کارفرما و دستگاه نظارت اقدام به 
کند. این یمکند. از سوی دیگر دستگاه نظارت مشاور از محل تولید مواد و مصالح بازدید یمخرید 

شتی  صالح بازگ ضوع منجر به کاهش مواد و م ساز شود.یممو ی و حمل و نقل به تفکیک و جدا
صی روی  شود و پس از جمع آوری بدون اینکه تفکیک خا شتی توجه چندانی نمی  صالح بازگ م

شود  ستاده می  سایر پروژه ها فر صورت بگیرد به  سال می گردد. در آنها  و یا به انبار مرکزی ار
شرکت  شت به  شد تولصورتی هم که قابلیت برگ شته با ضایعات فروخته  عنوانبهیدکننده را ندا

 شود.یم
با توجه به اطالعات بدستتتت آمده از پروژه ها می توان گفت تمامی پروژ ه ها در این حوزه نیز 

شته اند شته اند اما  عملکرد یکسانی دا و اگرچه اقداماتی در زمینه مدیریت بهینه اقالم بازگشتی دا
  .  بوده استمشخص و مدونی این اقدامات فاقد هرگونه برنامه ریزی 

 
 بسیار ضعیف××:   -نامناسب  × :   -متوسط  × :   -: مناسب    -: عالی  راهنمای جدول:  
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 نقلپروژه ها           منشأ تولید      جمع آوری/شناسایی       جداسازی        دپو و انبارش       حمل و 

 ×                                 ×                              ×                     ×    ×                 1پروژه 
 ×                                                            ×                           ×××                 2پروژه 
 ×                                   ×                        ×                         ××                 3پروژه 
 ×                             ×           ×                                         ×   ×                 4پروژه 
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 ی پژوهشهاافتهبحث پیرامون ی

اصلی  حوزه 3ضمن پرسیدن سؤاالتی پیرامون  هاپروژهدر طی فرایند مصاحبه با عوامل 
، میزان آگاهی افراد نسبت به این مفهوم نیز سنجیده شد. وسازساختلجستیک معکوس در صنعت 

ناآشنا و از این اصطالح و  هاآنتوضیح دادند که این مفهوم برای  دهندگانپاسددر جریان بحث 
معتقد  هاآنربوط به آن مطلع نیستند، ولی زمانی که مفهوم آن را درک کردند، تعدادی از اقدامات م

را در پروژه خود  مانند مدیریت ضایعات تولید شده های لجستیک معکوسیتفعالبودند که برخی از 
های یتفعالی موردبررسی هاپروژه. همرنین در طول بحث مشخص شد که هرچند در انددادهانجام 

شود، ولی برخی ینمسازی یادهپیستماتیک سدستورالعملی مشخص و  صورتبهمعکوس  ستیکلج
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جنبه هـای آن مانند شناسـایی منشـأ تولیـد ضایعات و 
تـالش بـرای رفع ایـن علل بـه منظور کاهـش ضایعات 
و تفکیک و جداسـازی ضایعات، در طی فرایند سـاخت 

اجـرا می شـود.
به طورکلـی می تـوان گفت در حال حاضـر در پروژه های 
صنعـت ساخت وسـاز کشـور بـه مـواردی ازجمله بحث 
ضایعـات و مدیریت بهینه مـواد و مصالح توجه چندانی 
نمی شـود. ارکان پـروژه تنهـا به دنبال اتمـام کار مطابق 
بـا بودجـه مصوب هسـتند. در پروژه هـای بخش دولتی 
نیـز، بـه دلیـل سیاسـت ها و قوانیـن خاص ایـن بخش، 
زمـان اجـرا متأثـر از برخـی عوامـل غیـر مرتبـط دچار 
تغییراتـی می شـود و اکثـراً بـا تأخیر به اتمام می رسـند 
و گاهـی اوقـات نیـز بـه دالیلی زودتـر از زمـان مصوب 
مشـکالتی  اول  حالـت  در  می رسـد.  بهره بـرداری  بـه 
تخریـب مصالـح  افزایـش  و  افزایـش هزینـه  ازجملـه 
سـاختمانی یـا خـواب مصالـح را بـه دنبـال دارد. در 
حالـت دوم نیـز معمـوالً بـا کاهـش کارهـای اجرایی یا 
کاهـش کیفیـت کار همراه بـوده که درنهایـت منجر به 
دوباره کاری هایـی پـس از بهره بـرداری پـروژه می شـود. 
از نظـر زیسـت محیطی نیـز شـرایط به مراتـب وخیم تـر 
هزینه بـردار  زیسـت محیطی  اقدامـات  چراکـه  اسـت 
اسـت، از طرفـی نگاه هـا، نـگاه زیسـت محیطی نیسـت. 
در همـه پروژه هـا چـه دولتـی چـه خصوصـی، موضوع 
قضایـای  باالدسـتی  مدیـران  بـرای  اهمیـت  مـورد 
مالـی و اقتصـادی پـروژه اسـت و توجهـی بـه مسـائل 
زیسـت محیطی نمی کننـد. نهادهـای دولتـی ناظـر بـر 
محیط زیسـت نیـز بر این مـواد نظارت چندانی نداشـته 
و نسـبت بـه ایـن مسـائل حسـاس نیسـتند. درواقـع 
می تـوان گفت الـزام محیط زیسـت در کارهای سـاخت 
و سـاز تنهـا جنبـه اخالقی داشـته و فاقد هرگونـه الزام 
قانونـی اسـت. بااین وجـود در تعریـف پـروژه و الزامـات 
طراحـی یک سـری الزامات زیسـت محیطی وجود دارد. 
در فـاز اجرا بخشـی به نـام HSE در پـروژه مقیم بوده 
کـه بیشـتر در حوزه هـای ایمنـی و بهداشـت فعالیـت 
می کنـد. کمتـر پیـش مـی آیـد کـه در ایـن سیسـتم 
مضراتـی کـه یک پـروژه عمرانی برای محیط زیسـت به 

همراه دارد، بررسـی شـود.
کـه  گفـت  می تـوان  مـوردی  پروژه هـای  بررسـی  بـا 
مدیریـت ضایعـات نسـبت بـه دو حـوزه دیگـر توجـه 
بیشـتری را در بخـش ساخت وسـاز به خـود جلب کرده 
اسـت. البتـه در ایـن حـوزه نیـز ابعـاد مختلـف دارای 
اهمیـت یکسـانی نیسـتند و می تـوان گفـت بررسـی 
منشـأ تولید ضایعـات و انجام راهکارهایـی برای کاهش 
پرتی هـا و همچنیـن تفکیـک و جداسـازی ضایعـات 
بیشـترین سـهم را به خـود اختصاص داده انـد. به گفته 
چنـد تـن از پاسـخ دهنـدگان دلیـل این امر این اسـت 
کـه تولیـد ضایعـات و تخریـب مصالـح در کارگاه مـی 
توانـد هزینـه های زیـادی را بر پـروژه مخصوصـاً پروژه 
هـای بـزرگ تحمیـل کنـد، بنابرایـن سـعی مـی کنند 
حتـی االمـکان میـزان ایـن تلفـات را کاهش دهنـد. از 
طرفـی چـون ضایعـات بـاارزش بخصوص آهـن آالت از 
نظـر قیمتـی دارای ارزش هسـتند، در همـان مراحـل 
اولیـه مبـادرت بـه جداسـازی ایـن دسـته از ضایعات از 
سـایر نخالـه هـا مـی کنند البتـه بایـد این نکتـه را نیز 
بیـان کـرد که متأسـفانه تنها ضایعـات بـاارزش به نحو 
مطلوبـی مدیریـت می شـوند، درحالی کـه بـرای سـایر 
ضایعـات به ویـژه نخاله هـای سـاختمانی برنامـه خاصی 
خـارج  کارگاه  از  دورریـز  به عنـوان  و  نداشـته  وجـود 
می شـوند. 2 حـوزه دیگـر یعنی مدیریت مـواد و مصالح 
مـازاد و مـواد و مصالـح بازگشـتی چنـدان موردتوجـه 
نقـش  نبـوده و  اجرایـی و ذینفعـان پروژه هـا  عوامـل 
کم رنگ تـری نسـبت بـه مدیریـت ضایعـات داشـته اند. 
اقـدام  و  راهـکار  مصاحبه شـوندگان  کـه   به گونـه ای 
خاصـی بـرای مدیریت این 2 حـوزه عنـوان نکردند. در 
زمینـه حمل ونقـل ضایعـات و مصالـح مـازاد و مـواد و 
مصالـح بازگشـتی نیـز برنامه مشـخص و مدونـی وجود 
نداشـته که ایـن امر عواقـب و مضرات زیـادی به دنبال 
افزایـش میـزان حمل ونقـل  خواهـد داشـت ازجملـه: 
جـاده ای، عـدم اسـتفاده بهینـه از وسـایل حمـل بـار، 
آلودگی هـای  افزایـش  سـوخت،  مصـرف  افزایـش 
زیسـت محیطی و ... . از نظـر ارکان پـروژه میزان مصالح 
مـازاد و بازگشـتی در پـروژه هـا ناچیـز بـوده و مشـکل 
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خاصـی ایجـاد نمـی کننـد، به همیـن دلیل تصـور می 
کننـد کـه نیـازی بـه مدیریـت آنها نیسـت. علـت این 
امـر ایـن اسـت کـه ارکان پـروژه  معتقدنـد این دسـته 
از اقـالم بخشـی جدایـی ناپذیـر از پـروژه ها بـوده و در 
هـر کارگاهـی رخ می دهد و قابل پیشـیگیری نیسـت، 
بـه همیـن علـت ایـن موضـوع را پذیرفتـه و تالشـی 
بـرای مدیریـت بهینـه ایـن دسـته از اقالم نمـی کنند. 
از سـوی دیگـر عوامـل اجرایـی تنهـا جنبـه مـادی را 
مدنظـر دارنـد و معتقدنـد کـه این اقـالم بـار اقتصادی 
چندانـی بـه پـروژه هـا تحمیـل نمـی کنـد، چـرا کـه 
میـزان ایـن اقـالم نسـبت بـه کل مصالـح مصرفـی در 
پـروژه هـا اندک اسـت. در حالی که با قـدری تأمل می 
تـوان بـه ایـن نکته پـی بـرد اگرچه میـزان این دسـته 
از اقـالم در پـروژه هـا ناچیـز اسـت ولی اگر میـزان این 
اقـالم را در کل پـروژه هـای سـاخت و سـاز کشـور در 
نظـر بگیریـم مقـدار قابـل توجهـی می شـود کـه نمی 
تـوان از آن چشـم پوشـی کـرد. از سـوی دیگـر وجـود 
ایـن مصالـح بـه طـور غیرمسـتقیم بـر محیـط زیسـت 
اثـرات نامطلوبـی بـر جـای مـی گـذارد ماننـد آلودگی 
هـوا ناشـی از افزایـش حمل و نقـل و تبدیل بخشـی از 
ایـن مصالـح بـه ضایعات و نخالـه در اثـر جابجایی های 
چندبـاره و ... . متأسـفانه ارکان پـروژه بـه ایـن موضوع 
توجـه چندانـی ندارنـد و بـه نوعـی مـورد غفلـت واقـع 
شـده اسـت. این امـر به نوعی بـر بی اهمیتـی مدیریت 
اقـالم و بازگشـتی تأثیرپذیـر اسـت و مـی توانـد عـدم 
مدیریـت ایـن 2 حـوزه از لجسـتیک معکـوس را از نظر 

عوامـل اجرایـی توجیه پذیـر کنـد.
نکتـه قابل ذکر دیگر این اسـت که برخـی از پروژه های 
مـوردی در ایـن پژوهـش مربوط به بخـش خصوصی و 
برخـی هـم متعلـق بـه بخـش دولتـی اسـت. بـا توجه 
بـه شـواهد و داده هـای گردآوری شـده ایـن موضـوع بر 
پیاده سـازی ابعـاد لجسـتیک معکـوس در پروژه هـای 
موردنظـر بی تأثیـر نبـوده اسـت. بـرای مثـال می تـوان 
گفـت، در بخـش خصوصـی، کارفرمـا یـک نماینـده از 
یـک ارگان نیسـت و خـود هزینه ها را متقبل می شـود. 
درنتیجه نسـبت به مسـائلی چـون ضایعـات و مدیریت 

بهینـه مواد و مصالح حسـاس تر اسـت. بـه همین دلیل 
می تـوان گفـت در بخـش خصوصـی در ایـن خصـوص 

عملکـرد بهتری نسـبت بـه بخـش دولتی داشـته اند.
در انتهـا بایـد بـه این نکته نیز اشـاره کرد که در کشـور 
ایران علی رغم اینکه هیچ پژوهشـی در خصوص RL در 
صنایـع پروژه محور ازجمله صنعت ساخت وسـاز صورت 
نگرفتـه، مطالعاتی در حـوزه اول یعنی مدیریت ضایعات 
موردنظـر  پژوهش هـای  گرچـه  اسـت؛  انجـام  گرفتـه 
تمامـی ابعـاد ایـن حـوزه را پوشـش نـداده و به صـورت 
همه جانبـه به ایـن موضـوع نپرداخته انـد. به گونه ای که 
می تـوان گفـت تقریبـاً در همه پژوهش های انجام شـده 
تولیـد  عوامـل  و شناسـایی  بررسـی  دنبـال  بـه  تنهـا 
ضایعـات و ارائـه راهکارهایـی بـرای کاهـش ضایعـات 
انجام شـده در  پژوهش هـای  دیگـر  از سـوی  بوده انـد. 
حوزه RL در صنعت سـاخت و سـاز در سـایر کشـورها 
نیـز انـدک بـوده)Hosseini et al., 2014( و اکثرآً در 
 ,.Hosseini et al(قالـب مفهومی و نظـری می باشـند
P .2015 503(. ایـن پژوهـش هـا عمدتاً به شناسـایی 
مزایـا و موانـع، محرک هـای RL و نقـش ذینفعـان در 
فرآینـد RL پرداخته انـد. در حالـی کـه در این نوشـتار 
بـا تکیه بـر شـواهد میدانی بـه نتایج موردنظر رسـیده، 
ضمـن اینکـه RL را در 3 بعـد مجـزا مـورد تجزیـه 
تحلیـل قـرار داده و در حیطـه ایـن 3 بعـد بـه بررسـی 
RL در صنعـت مربوطـه پرداختـه اسـت. درحالی کـه 
پژوهش هـای گذشـته با ایـن حد از جزئیـات موضوع را 
موردبررسـی قـرار نداده اند و عمدتـاً بعد اول RL یعنی 
مدیریـت ضایعـات را مدنظـر قـرار داده و دو حوزه دیگر 

مـورد غفلت واقع شـده اسـت.
نتیجه گیری و پیشنهادها

لجسـتیک معکوس )RL( مفهومی اسـت کـه به دنبال 
افزایـش بهـره وری منابـع در سـاختمان های جدیـد و 
بازسـازی شـده و همچنیـن کاهـش تأثیـر کلـی آن ها 
شـرکت های  بـرای   RL می باشـد.  محیط زیسـت  بـر 
ساخت وسـاز به منظـور حفـظ رقابـت نقش مهمـی ایفا 
می کنـد. همچنیـن بـا داشـتن یـک رونـد لجسـتیک 
از  بهینـه  اسـتفاده  معکـوس خـوب، کاهـش هزینـه، 
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منابـع، رضایـت مشـتریان و بهبـود وفـاداری مشـتری 
و کاهـش زمـان بازپرداخـت را در پـی دارد. عـالوه بـر 
بـر  مطلـوب  به طـور  می توانـد   RL پیاده سـازی  ایـن 
تصویـر شـرکت تأثیر گذاشـته و درنتیجـه باعث مزیت 
رقابتی بیشـتر آن شـود؛ بنابراین، سـازمان های بسیاری 
تـالش می کننـد تـا تصویـر شـرکتی خـود را در جامعه 
نگرانی هـای  از  پیـروی  بـه  بهبـود بخشـیده و موفـق 
زیسـت محیطی شـوند. امـری کـه بـه نظـر می رسـد 
تاکنـون در صنایـع مختلـف کشـور مـا به ویـژه صنعت 

ساخت وسـاز موردتوجـه جـدی قـرار نگرفتـه اسـت.
در  تولیدشـده  ضایعـات  شـد  گفتـه  کـه  همان طـور 
کارگاه های سـاخت و سـاز به دو دسـته ضایعات باارزش 
و قابـل بازیافـت و ضایعات کم ارزش تقسـیم می شـوند. 
ضایعـات بـاارزش به پیمانـکاران بازیافت کننـده واگذار 
می شـود. سـایر ضایعـات نیز توسـط پیمانـکاران حمل 
بـه مراکـز مجاز دفع ضایعـات منتقل می شـود. با توجه 
بـه ناچیـز بـودن عـوارض دفع ضایعـات در کشـور، این 
گزینه در مقایسـه با سـایر گزینه های مدیریت ضایعات 
از قبیـل بازیافـت مورد اسـتقبال بیشـتری قـرار گرفته 
اسـت. از سـوی دیگـر بـا توجـه بـه این کـه آمـار دقیق 
و مشـخصی از میـزان ضایعـات تولیدشـده در صنعـت 
ساخت وسـاز کشـور در دسـترس نیسـت، برنامه ریـزی 
و تدویـن برنامه هـای جامـع مدیریـت ضایعـات را بـا 
مشـکل روبرو کرده اسـت. بـرای مدیریـت صحیح مواد 
و مصالـح مـازاد نیـز برنامـه مشـخص و مدونـی وجـود 
نـدارد و ازآنجاکـه در پایـان پـروژه در خصـوص آن هـا 
تصمیم گیـری می شـود مدت زمانـی نامشـخص بلوکـه 
شـده و در انبـار ذخیـره می شـوند و در درازمـدت دچار 
کاهـش ارزش می شـوند. حتـی ممکـن اسـت در طـی 
ایـن مـدت بـا ورود مصالح جدیـد، مواد و مصالـح مازاد 
در انبـار منسـوخ شـده و قابلیـت اسـتفاده در صنعـت 
سـاخت را نداشـته باشـند، درصورتی کـه می تـوان بـا 
دسـته  ایـن  کوتاه تـر  مدت زمان هـای  در  برنامه ریـزی 
ا اقـالم را بـه نحـو مطلوب تـری مدیریـت کـرد. حـوزه 
سـوم از لجسـتیک معکـوس یعنـی مدیریـت مـواد و 
مصالـح بازگشـتی نیـز چنـدان موردتوجـه عوامـل قرار 

نگرفته و دسـتورالعمل و شـیوه خاصی بـرای این حوزه 
وجـود نـدارد. بـه طـور کلی می تـوان گفت لجسـتیک 
ای  شـیوه  بـه  سـاز  و  سـاخت  صنعـت  در  معکـوس 
مناسـب و سیسـتماتیک پیـاده سـازی نمـی شـود. بـه 
نظـر می رسـد، دلیـل اولیـه این موضـوع عدم آشـنایی 
ذینفعـان صنعـت با مفاهیم لجسـتیک معکـوس و عدم 
آگاهـی نسـبت بـه مزایـای آن می باشـد. به گونـه ای که 
در پروژه هـای موردبررسـی هیچ کـدام از ارکان پـروژه، 
شـناختی نسـبت به ایـن موضـوع نداشـتند. بااین حال، 
بـا نگاهـی عمیق تر بـه فعالیت های روزمـره در کارگاه ها 
و سـایت های ساخت وسـاز می تـوان ادعـا کـرد، برخـی 
از جنبه هـای مربـوط بـه تـدارکات معکـوس بـه ویـژه 
در حـوزه اول یعنـی مدیریـت ضایعـات، در پروژه هـا 
انجام شـده  اقدامـات  هرچنـد  می شـود.  پیاده سـازی 
ایـن زمینـه فاقـد هرگونـه روش و دسـتورالعملی  در 
مشـخصی می باشـد، به گونـه ای کـه در پس زمینـه آن 

هیـچ دانـش و آگاهـی وجود نـدارد. 
لجسـتیک معکـوس پتانسـیل زیـادی بـرای توسـعه و 
تحقیق در آینده دارد. جنبه های بسـیاری از لجسـتیک 
اسـت.  نگرفتـه  قـرار  موردتحقیـق  تاکنـون  معکـوس 
از زمینه هـای تحقیقاتـی آتـی جهـت انجـام پژوهـش 

می تـوان بـه مـوارد زیـر اشـاره نمـود:
1. انجـام پژوهشـی با بررسـی نقش هریـک از ذینفعان 

صنعـت ساخت وسـاز در پیاده سـازی RL؛
2. بررسـی سیاسـت ها بـرای افزایـش انگیـزه ذینفعـان 
صنعت ساخت وسـاز برای انجام وظایـف اختصاص یافته 

و مشـارکت فعاالنـه برای پیاده سـازی RL؛
3. شناسـایی راهکارهـای بهبـود وضعیـت ابعاد مختلف 

RL بـه ویـژه جنبه هـای مدیریتی آن؛
4. شناسـایی مهـم ترین دالیل تولیـد ضایعات در پروژه 
هـای سـاختمانی بـا اسـتفاده از تحلیـل هـای آمـاری 

دقیق؛
5. بررسـی نقـش و جایـگاه رویکردهـای نوین سـاخت 
و سـاز هماننـد صنعتـی سـازی در کاهـش و مدیریـت 

سـاختمانی. ضایعات 
منابع 
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