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 چکیده

در افزايش روز افزون مواد و زباله هاي ساختمان به ويژه نخاله هاي حاصل از ساخت و ساز جديد و تخريب بافت فرسوده 

شهرستان مسجدسلیمان مشكالت زيادي را به وجود آورده است. كه مهمترين آنها مشكالت آلودگیهاي زيست محیطي كه در 

اثر دفع نكردن يا دفع غیر اصولي و غیر فني  اين مصالح به وجود آمده است. در اين تحقیق توجه مارادرراستاي بازيافت اين 

موجود در اين تحقیق تشكیل دهنده نخالههاي ساختماني هستند وامكان بازيافت  مواد به خود جلب نموده است. و آمارهاي

اين مصالح وبه كار بردن آنهابه طور مستقیم پس از بهسازي وتثبیت در كف سازي ساختمانهاوزير سازي خیابانها واطراف باغچه 

ا جداسازي مصالح ساختماني مي توان براي هاي منازل مسكوني ووياليي مورد بررسي قرار گرفته است. در اين راستا ابتدا ب

باغچه وچمن از انها  استفاده كرد وخاک بدست آمده از اين مصالح براي زمین هاي ورزشي وبتن ها نیز براي زير سازي خیابان 

نمود .  ها جادها بصورت راک فیلداز آنها استفاده كرد. حتي آسفالتهاي قديمي رامي توان به آسفالتهاي قابل استفاده تبديل

 وخاک نرم وگچ را براي لوله كشي هاي آب وفاضالب ومواردي كه نیاز به پر كردن داشته باشد استفاده كرد.

  

 تثبیت-زير سازي راه -نخاله هاي ساختماني-بازيافت کلمات کلیدی:
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 مقدمه -1

عت ساالنه حجم عظیمي از رود. اين صنهاي اقتصادي هر جامعه به شمار ميبخش وساز يكي از مهمترينصنعت ساخت

سو كند. با روند روبه گسترش نیازهاي انسان از يک مواد خام هر كشور را مصرف و در مقابل مقدار زيادي ضايعات تولید مي

زيست روبرو هستیم. لذا در راستاي توسعه پايدار نیز كاهش منابع اولیه از سوي ديگر، با معضل دفع ضايعات و حفظ محیط

بندي ات اهمیت بسزايي دارد. لذا در اين فصل در ابتدا به عوامل تولید پسماندهاي ساختماني سپس طبقهبازيافت ضايع

 .پسماندهاي ساختماني اشاره شده است  و در نهايت بازيافت  پسماندهاي ساختماني و مشكالت ناشي از آن

 عوامل تولید پسماندهای ساختمانی

ها، سازان، شهرداريها و ضايعات ساختماني در كشور، شهروندان، ساختمانههاي مختلف تولید كننده خاک و نخالگروه

باشند كه به داليل ذيل باعث تولید هاي توانیر، مخابرات، گاز و آب و فاضالب ميهاي سازنده مصالح ساختماني، شركتشركت

 شوند.پسماند مي

 وسازهای جدیدساخت

شد كه با توجه به نوع و ابعاد مصالح و روش مصرف و نوع طراحي، باهاي جديد مستلزم مصالح مياحداث ساختمان

 شود.صورت مواد زائد قابل بازيافت و بخشي غیرقابل بازيافت تولید ميبخشي از مصالح به

 هاتعمیر ساختمان

گردد كه جهت فرسودگي ساختمان، اشكاالت تأسیساتي مانند نشتي آب و غیره، باعث تخريب بخشي از ساختمان مي

ديده و تولید پسماند و نخاله حفظ و نگهداري ساختمان الزم است تعمیرات انجام شود. اين امر باعث تخريب قسمت آسیب

 گردد.ديده با مصالح جديد نیز باعث تولید ضايعات ساختماني ميگردد و تعمیر قسمت آسیبمي

 های فرسودهتخریب ساختمان

گرايي و مدرنیته و ضرورت احداث بناهاي سازي، تجملندسي در ساختمانافزايش ارزش افزوده زمین، پیشرفت علوم مه

گذاري در اين بخش منجر به رشد تصاعدي تخريب بافت قديمي و مقاوم در مقابل بالياي طبیعي و از يک سو تمركز سرمايه

 ا به دنبال خواهد داشت.فرسوده شهرهاي بزرگ و كوچک شده است كه اين امر تولید حجم انبوهي از پسماندهاي ساختماني ر

 

 پسماندهای حین تولید

عنوان هاي ساختماني، سرامیک، كاشي و غیره ... بخشي از مصالح بهدر زمان تولید مصالح ساختماني مانند تولید سنگ

 گردد كه بخش عمده آن قابل بازيافت است. اين مورد از حوصله اين تحقیق خارج است.مواد زائد تولید مي

 اختمانی بعد از بالیای طبیعیپسماندهای س

هاي ساختماني سوزي، سیل، طوفان، زلزله و گردباد و ... با تولید مقادير زيادي نخالههر ساله بالياي طبیعي از قبیل آتش

هاي ويژه نخالهشوند، لذا كنترل و مديريت مواد زائد جامد بهاي براي  مسئولین ميباعث ايجاد مشكالت دفع قابل مالحظه

عنوان يكي از شوند، نیازمند توجه و كنترل خاصي بوده و بايد بهطور ناگهاني تولید ميتماني كه در هنگام بروز باليا بهساخ

 هاي عملیاتي امدادرساني تلقي گردد.اولويت

عد هاي نامطلوب طبیعي يكي از كشورهاي حادثه خیز و بسیار مستكل سوانح و پديده %06كشور ما ايران با دارا بودن 

 (1831باشد.)مصطفوي،ويژه زلزله و سیل ميجهان نسبت به بالياي طبیعي به

بنابراين بايد براي مقابله با اين حوادث غیرمترقبه و كاهش خسارات و به دنبال آن ضايعات تولیدي روزافزون آن، 

دلیل بالياي غیرطبیعي ايجاد شده هاي ساختماني به هاي الزم صورت گیرد. در جهان حجم بااليي از نخالهسازي آموزشزمینه

 توان اشاره كرد.باشد كه از آن جمله به جنگ و تخريب ناشي از آن ميتوسط انسان مي
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نحوه آوار براي بعد از بروز بالياي  طبیعي و انساني و ضرورت تعمیر و احداث مجدد ساختمان، حجم عظیمي از 

 طلبد كه اين امر مدلي از بحران مديريت است.د را ميكند كه مديريت خاص خوپسماندهاي متنوع را تولید مي

 موضوع پسماندهاي ناشي از بالياي طبیعي نیز از حوصله اين تحقیق خارج است.

 بندی پسماندهای ساختمانیطبقه

شود مانند خاک نباتي، رس، شن، سنگ و (خاک : در عملیات گودبرداري و حفاري مقادير زيادي مواد طبیعي حاصل مي1

آوري كرد و آن را مجددٌا در همان محل يا اي جمعتوان در گوشههاي ساختمان، خاک نباتي حاصله را مييزه در محلسنگر

 جاي ديگر مورداستفاده قرارداد.

شوند. اين نوع خاک حاوي مخلوطي از مواد ديگر است معموالٌ در اثر عملیات تخريب، خاک معمولي و مواد سنگي حاصل مي

 تواند در عملیات بازيافت ساير مواد حاصله ايجاد اختالل كند.شود گه مياک مازاد، يک آالينده تلقي ميدر اين شرايط خ

آيد كه معموالٌ بخش عمده آن را مواد زائد ناشي از اند نیز موادي به دست ميهايي كه قبالٌ پر شدهدر خالل گودبرداري از زمین

باشند. اين مخلوط توجهي مواد بازيافتني ميبسیار مع و حاوي مقادير قابل دهد. اين موادوساز تشكیل ميتخريب و ساخت

 تواند مقادير مشابهي از برخي آالينده خطرناک نیز باشد.مي

شود يكي از اجزاي معمول مواد زائد ناشي از تخريب است. بتن سازي استفاده مي(بتن : از بتن به مقدار زياد در ساختمان2

وساز، بتن به شود. در مواد زائد ناشي از تخريب و ساختاي پردازش و تولید خرده سنگ ثانويه محسوب مياي با ازرش برماده

 شود :دو شكل يافت مي

سازي، فونداسیون و غیره گیرد و بتن غیرمسلح كه در جادهها، سقف و ... مورداستفاده قرار ميبتن مسلح كه در ساخت ستون

عنوان بخشي از فرآيند بازيافت دارد. ن مسلح نیاز به عملیاتي خاص براي خارج ساختن آرماتور بهگیرد. بتمورداستفاده قرار مي

صرفه اقتصادي اين عملیات بستگي به ارزش محصوالت و هزينه پردازش دارد. از اين رو در اغلب موارد بتن مسلح را به 

 دارند.هاي دفن ارسال ميزمین

شود و بازيافت آن از لحاظ اقتصادي بستگي به مقادير مواد  با مواد طبیعي مخلوط ميبتن غیرمسلح ناشي از تخريب، معموالٌ

هاي پیاده رو شوند مانند سنگغیرقابل بازيافت موجود در آن دارد. برخي اوقات در عملیات نگهداري، مواد بتني حاصل مي

 شوند.سنگ جدول، اين مواد به دلیل استحكام زياد بازيافت مي

توان آيد كه ميهاست و در اثر تخريب مقدار زيادي از آن به دست ميجر از مصالح معمول مورداستفاده در ساختمان(آجر : آ8

 هاي جديد استفاده كرد.از آن براي ساختمان

 شود و براي پر كردن زمین بسیار ارزشمند است.(سنگ : سنگ در نتیجه حفاري زمین حاصل مي4

شوند. براي مثال در انگلستان يكي از مراكز بازيافت از مواد عنوان ماده ارزشمند بازيافت ميات به(فلزات : در بیشتر موارد فلز1

 26666آوري و با پردازش و فروش آن درآمدي حدود تن فوالد، جمع 16زائد صنعتي و مواد خنثي در عرض يک هفته حدود 

 (oycshols,2009شود.)پوند در سال عايدش مي

هاي توزيع آب و برق رود. در سیستمهاي تهويه، مجراي آب، پوشش بام و غیره به كار ميم تهويه، كانالفوالد سبک در سیست

 شود.ها و از چدن در مجاري فاضالب رو استفاده ميشود. از آلومینیوم در روكشاز مس به مقدار زياد استفاده مي

توان به فروش رسانید اگر چه قسمت عمده آن به مده را مي( تیر و الوار چوبي : در عملیات تخريب، الوار و تیر بدست آ0

شود. البته خرابي چوب به دلیل باز كردن، پوسیدگي وجود اتصاالت، میخ و پیچ و ... موجب بروز هاي دفن ارسال ميمحل

 شود.مشكالتي در بازيافت و به كارگیري مجدد آن مي

شوند. مواد پالستیكي كه ديده و كمتر بازيافت ميطي تخريب آسیب( شیشه، گچ و ساير مواد : شیشه و گچ معمواٌل در 7

 فناوري بازيافت آن پیشرفته است ممكن است بازيافت شوند.
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وساز عمراني غیرآلوده بوده و براي ( مواد قیري : معموالٌ قیر بدست آمده از ساخت جاده يا مازاد حاصل از عملیات ساخت3

كاري در تأسیسات زيرزمیني شهري با مواد ديگر مانند  خاک مخلوط در حفاري و كنده بازيافت مناسب است ولي قیر مصرفي

 شود و معموالٌ قابل بازيافت نیست.مي

رود و هاي معماري مثل شومینه، قطعات چوبي تراش خورده كه در تزيینات داخلي به كار ميهاي معماري : سازه( سازه9

 زيافت كرد و بازار خوبي هم دارند.توان باهاي تزيیني را ميهمچنین كاشي

 ترکیب، نوع، حجم و مشخصات پسماندهای ساختمانی

در كشورهاي مختلف بسته به نوع و نحوه زندگي، صنعت، تركیب و بافت جمعیتي و نیز مصالح محلي موجود، تركیب و 

لح نیز در تعیین تركیب نخاله مؤثر باشد. از طرفي منابع به وجود آورنده اين مصاها متفاوت ميدرصد اين مواد در نخاله

هاي مختلف، سرچشمه و ها نیاز به بررسي مكانباشد. براي بررسي تركیب و درصد مصالح به وجود آورنده تركیب نخالهمي

باشد كه امري دشوار ولي ممكن است. تركیب مواد موجود در ضايعات ها و سپس تحلیل و پردازش آماري ميمنبع نخاله

 ( 2-1باشد.) جدول شماره موالٌ شامل مصالح ساختماني ميساختماني مع

 پیشینه تحقیق 

 شهر یزد

كیلوگرم  2/2تن و به ازاي هر مترمربع ساخت  1/2طور متوسط ها نشان داده كه به ازاي هر مترمربع تخريب بهبررسي

درصد زائدات تولیدي  2/97يب و درصد زائدات تولیدي مرحله تخر 0/93شود. به همین ترتیب نخاله ساختماني تولید مي

 (1891دهند.)حبیبي پور و سلطاني،هاي ساختماني تشكیل ميمرحله ساخت را نخاله

مترمكعب برآورد شده است. علي رغم وجود  794624سال آينده  16هاي تولیدي شهر يزد در در مجموع حجم نخاله

 1/0تماني شناسايي گرديد. گودال مزبور  در فاصله هاي ساخهاي متعدد تنها يک مكان مناسب جهت دفن نخالهگزينه

سال آينده تأمین  16تواند نیاز شهر يزد را براي مترمكعب مي 1666666كیلومتري شرق يزد  قرار دارد و با حجم تقريبي 

 (1891نمايد. )حبیبي پور و سلطاني،

كیلومترمربع  61/90يابي شوند. شهر يزد نبديهي است براي تأمین نیاز سالهاي بعد شهر يزد بايستي اماكن جديدي مكا

شود كه جمعیت آن بر اساس آمار ترين كانون جمعیتي اين استان محسوب ميعنوان مركز  استان يزد مهموسعت دارد و به

 (1891نفر بوده است. )حبیبي پور و سلطاني، 434107، 1831سال 

نشانگر آن است كه  1831اري نفوس و مسكن سال بندي جمعیتي شهرستان يزد بر اساس نتايج اولیه سرشمرتبه

(، از اين رو به تبع 1830درصد جمعیت استان را در خود جاي داده است. )سالنامه آماري استان يزد،  16شهرستان يزد بالغ بر 

سمت دشت هاي عمراني در اين شهر نسبت به ساير نقاط استان از گستردگي بیشتري برخوردار است. شهر يزد در قآن فعالیت

 باشد.اردكان قرار دارد و داراي اقلیم خشک مي -حوزه آبريز يزد

 شهر تهران

باشند. اين موضوع در ها ميهاي ساختماني از جمله آنمواد زائد حاصل از مصرف مواد اولیه، انواع بسیار دارند كه نخاله

دهد. بارزترين نمونه اين شهرها كالن شان ميكشورهاي در حال توسعه و خصوصاٌ شهرهاي بزرگ و صنعتي به خوبي خود را ن

شود كه كیفیتي ناهمگون و تن نخاله ساختماني در شهر تهران تولید مي 190هزار و 13باشد. روزانه حدود شهر تهران مي

 (1891نامطلوب دارد. )مهري نژاد،

جر و بلوک، گچ و بتن، مواد سقف هاي تخريب شامل آلومینیوم، كاشي، آهن و فوالد، آزائدات تولید شده توسط فعالیت

 باشد.سازي و عايق گذاري، چوب و شیشه، آسفالت و ساير تجهیزات و مصالح ساختماني مي
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میلیون  97در مجموع  1832تا  1878دهد كه میزان خاک و نخاله دفع شده در تهران از سال اطالعات موجود نشان مي

میلیون  0در گودهاي اطراف تهران در حدود  1832هاي دفن شده در سال الهشود كه مقدار نختن برآورد مي 97هزار و  162و 

 (1891تن بوده است. )مهري نژاد، 068هزار و  737و 

تن توسط  13هزار و  373میلیون و  4در مجموع  1832همچنین میزان خاک و نخاله دفن شده در گود آبعلي در سال 

شده در گودهاي اطراف تهران را شامل درصد از كل آمارهاي درج 72رقم  سرويس خودرو بوده است كه اين 966هزار و  181

 (1896شود. )شفیعي و گودرزي،مي

هزار سرويس از  2دهد روزانه بیش   از شده از سوي سازمان بازيافت و تبديل مواد شهرداري تهران نشان ميآمارهاي ارائه

هاي ساختماني را به مركز تخلیه خاک و نخاله هاي حاصل از فعالیتانواع كامیون در شهر تهران حجم عظیمي از خاک و نخاله

 كنند.واقع در آبعلي و ساير گودهاي اطراف شهر تهران حمل مي

هاي آجرپزي و معادن متروكه اين زائدات جهت استحصال و بازيافت به محل برداشت خاک رس، براي مصرف در كوره

هاي ترين مركز دفع نخالهشوند. بعد از گود آبعلي، كهريزک مهمزک حمل ميشمال و جنوب تهران در محور آبعلي و كهري

آوري شده از تن نخاله ساختماني جمع 126طور متوسط روزانه ساختماني در كشور است. مراكز بازيافت آبعلي و كهريزک به

 (1896كند. )شفیعي و گودرزي،سطح تهران را بازيافت مي

هزار تن خاک و نخاله حاصل از عملیات  26الي  10ت و تبديل مواد شهرداري تهران روزانه بر اساس اعالم سازمان بازياف

 شود. ها بازيافت ميهزار تن از اين نخاله 8شود كه تنها سازي تولید ميعمراني و ساختمان

مستقیم وارد چرخه طور هاي عمراني و ساختماني تولیدي، حدود يک هزار تن آن بهبر اساس اين گزارش از مجموع نخاله

ها نیز توسط كارخانجات خصوصي به شن و ماسه تبديل تن از اين نخاله 1666شود و هاي عمراني ميعملیات زيرسازي طرح

 (1896شود. )شفیعي و گودرزي،مي

بهترين راهكار براي رهايي از مشكل دفع پسماندهاي ساختماني، حفظ محیط زيست و همچنین جلوگیري از هدر رفتن 

 هاي ساختماني است.هاي ملي و استفاده مجدد از خاک و نخالهمايهسر

كه در كشورهاي شود كه اين مقدار بسیار ناچیز است درحاليهاي ساختماني در تهران بازيافت ميدرصد از زباله 11تنها 

 (1891رسد. )مهري نژاد،درصد مي 91پیشرفته اين رقم به 

 کشور انگلستان

میلیون تن آوارهايیي ساختماني در انگلستان دفع  26بالغ بر  1936دهد در سال گلستان نشان ميمطالعات انجام شده ان

درصد مصالح بنايي )سنگ، آجر و مالت( و درصد كمي مواد ديگر  46تا  86درصد بتن،  11تا  16شده است. اين توده شامل 

 (fiksel, 1996مانند آهن، شیشه و الوار چوب بوده است. )

صورت شن و ماسه بازيافت شوند، میزان تقاضا برآورد كرده اند كه اگر اين آوارها به 1931انگلیسي در سال  پژوهشگران

درصد كاهش مي يابد. اين موضوع عالوه بر اينكه باعث افزايش عمر ذخاير و معادن  16براي استفاده از منابع طبیعي حدود 

دهد. البته پیش از اين در انگلستان تا حدودي از آوارها براي پر كردن مي شود، نیاز به فضا براي دفع آوارها را نیز كاهشمي

هاي استفاده مجدد از آوارها نتیجه سودمندي گودال ها و يا آماده سازي زمین ها براي احداث جاده استفاده شده است. برنامه

هزينه مراحل بازيافت بیش از قیمت دفع  طوركلي اگر ارزش مصالح بازيافتي جدا ازبراي پیمانكاران تخريب داشته است به

كند. البته نواحي كه براي دفع آوارها در انگلستان در نظر گرفته شده است مناطقي آوارها باشد، عمل بازيافت طرفدار پیدا مي

یمت هر ق 1931هاي انجام شده نشان داده است در انگلستان در سال كه داراي كمبود ذخاير شن و ماسه هستند. نتايج بررسي

 (fiksel, 1996پوند كمتر از قیمت بتن معمولي بوده است. ) 4-1شده با سنگ دانه هاي بازيافتي حدودتن بتن ساخته

 کشور برزیل
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كیلوگرم بود  9/6شود و سرانه هر شهروند تن مواد زائد جامد تولید مي 116666میالدي در برزيل روزانه  2666در سال 

آوري پسماندهاي خانگي بوده و هاي جمعهاي برزيل داراي تعداد اندكي سیستمرصد از شهرداريد 4/99و اين در حالي بود كه 

 (ortiz & pasqualino, 2009طور كامل انجام مي دادند. )آوري پسماندها را بههاي جمعدرصد از شهرداري 1/88فقط 

درصد از پسماندهاي  1/1اند و فقط ت شدهآوري شده به مراكز دفن، هدايدرصد از پسماند خانگي جمع 1/94در برزيل 

 شوند.بازيافت شده، و يا به كود كمپوست تبديل مي

هر چند اطالعات دقیقي از كمیت ضايعات ساختماني در برزيل موجود نیست ولي در سه شهر بزرگ اين كشور متوسط 

درصد كل پسماندهاي  81شود كه حدود كیلوگرم برآورد مي 49/6پسمندهاي ساختماني تولید شده به ازاي هر نفر در روز 

 (wen-ling & dung-hung, 2002آوري شده است. )خانگي جمع

ها كمتر است و مصالح ساختماني دانه بندي شده براي مصارف مجدد مانند پر در برزيل هزينه بازيافت آوارها از دفع آن

هاي بتن مسلح با عنوان زهكش، ستوناستفاده به كردن گودال هاي ناخواسته، پي سازي، شن ريزي و كف سازي محوطه ها،

 باربري كم و ساخت بلوک و خشت پیشنهاد شده است.

 منطقه مورد مطالعه

 شهر مسجدسلیمان
 

 و 1898سال در پروانه 90، 1892پروانه ساختمان در سال  214، 1891سال پروانه ساختمان در172در مسجدسلیمان       

 هايي براي احداث زمین شهري بودندآنها واگذاري زمین درصد 16 .تاكنون صادر شده است 9418سال  پروانه ساختمان در 43

با بررسي سوابق نوسازي تمام مشخصات  .درصد بناي قديمي بوده كه جهت احداث پروانه ساختمان صادر شده است 96 و

 هايدرصد پروانه 16. ستاشده  شهرداري از روي سوابق نوسازي نوع بنا مشخص ست كه با همكارياساخت نوشته شده 

جاده  و شود جاده كمربنديهاي ساختماني در آن محل ريخته ميهايي كه نخالهمكان ،ستاساختمان سوابق نوسازي نداشته 

ها وجود ندارد كه شهر اين امكان براي خیلي تپه شهدا كه بدلیل طولي بودن و مسجدسلیمان )جاده بیسیم( -قديم اهواز

ساختماني در نظر گرفته  هايها كه براي دفن نخالهخود اين محل ها تخلیه كنند واين محل در ختماني خود راهاي سانخاله

 نیستند. هاي ساختمانيهاي مناسبي براي تخلیه نخالهست مكاناشده 

ماني در هاي ساختبه گزارش پايگاه اطالع رساني عصرجهان، با وجود گذشت يكماه از معرفي محلي جهت تخلیه نخاله

 ها در مناطق متعدد شهرستان مسجدسلیمان هستیم.باز هم شاهد انبوهي از نخاله 3منطقه نمره 

توجه به محیط زيست و ارائه راهكارهاي بازدارنده از انجام تخلفاتي در اين زمینه همواره موجب ايجاد فضاي شهري زيبا 

توجهي به آثار باستاني شهر از قبیل ايم. كمكمتر شاهد بوده و طبیعتي دلنشین خواهد شد كه اين مقوله را در مسجدسلیمان

هاي ساختماني در حريم اين منطقه كه جزو موارد مهم گردشگري شهرستان صفه باستاني سرمسجد و تخلیه پسماندها و نخاله

 شود.محیطي مسجدسلیمان محسوب ميشود از جمله معضالت كنوني زيستمحسوب مي

هاي ساختماني و زباله در حاشیه قي از قبیل مالكريم و تل بزان نیز تخلیه بي رويه و مستمر نخالهاز سويي ديگر در مناط

 جاده همچنان ادامه دارد.

نمايد اقدام فوري متولیان امر از جمله در شرايط كنوني و با وضعیت موجود آنچه بیش از همه مهم و ضروري جلوه مي 

باشد تا اين حاشیه امنیت از متخلفین رداري شهرستان در رفع معضالت موجود ميادارات محیط زيست، میراث فرهنگي و شه

 محیطي سلب شود و قاطعیت بیشتري در برخورد با بانیان اين موضوع صورت پذيرد.زيست

ضمن اينكه ضعف ناشي در كنترل و پیشگیري از چنین تخلفات شهروندي به هیچ وجه قابل اغماض نخواهد بود و بروز 

 واردي در آينده تمامي قصور را متوجه دستگاههاي ذيربط خواهد نمود.چنین م
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 ويژگیهاي واحدهاي مسكوني شهر

 الف(مصالح ساختماني

هاي شهر مسجدسلیمان در شش دسته به منظور بررسي خصوصیات مسكن از لحاظ مصالح به كار رفته در آنها، ساختمان

لوک و سیمان و آهن، سنگ و خشت و چوب، سنگ و آجر و بتن هايي با اسكلت فلزي، آجر و آهن، بشامل ساختمان

شهر مسجدسلیمان، بناهايي كه از مصالح  1831بندي گرديده است. با توجه به نتايج به دست آمده از آمار برداري سال دسته

باشد. ني ميواحد ساختما 171147هاي شهر معادل درصد از كل ساختمان 09شده است برابر كم دوام در سطح شهر ساخته

درصد به  4/1هاي بادوام آورده شده است معادل شده از سنگ و خشت و چوب كه در رديف ساختمانهاي ساختهساختمان

 است. 868تعداد 

شده است. بخش بسیار ناچیزي از واحد، از آجر و آهن و بلوک سیماني ساخته 71293هاي شهر معادل درصد از ساختمان 8/29

واحد را شامل  02هاي شهر معادل درصد از ساختمان 2/6شده است كه ا اسكلت فلزي يا بتني ساختههاي شهر بساختمان

 شود.مي

 ب( كیفیت ابنیه و قدمت بنا

با توجه به كیفیت ساخت بناها در شهر مسجدسلیمان با در نظر گرفتن تركیبي از عوامل مؤثر در كیفیت فني و ايمني 

 06هاي شهر به چهار دسته تخريبي )بیشتر از ساختمان، میزان فرسودگي و ...، ساختمانساختمان نظیر مصالح مصرفي، عمر 

 26سال عمر( و نوساز )كمتر از  46تا  26قبول )بین سال عمر(، متوسط يا قابل 06تا  46سال عمر(، مرمتي يا تعمیري )بین 

هاي تخريبي در سطح میزان ساختمان 1-2ي نقشهبندي شده و مورد ارزيابي قرارگرفته است. با توجه به سال عمر( تقسیم

دهد. اين هاي شهر را تشكیل ميتوجهي از ساختمانساختمان است كه بخش قابل 9818درصد معادل  3/89شهر برابر با 

گیرد كه شامل درصد سطح شهر را در برمي 21هاي شهر است. اين قسمت حدود میزان گوياي فرسودگي بیشتر ساختمان

 علي، مال شنبه، نمره يک، هشت بنگله، نمره دو، اسكاچ، بازار،محله نفتون، امین آباد و .. است.مچون چشمهمحالتي ه

 82˚و87´تا 81˚و42´طول شرقي از نصف النهار گرينويچ و بین  49˚و18´و43˚و11´شهرستان مسجدسلیمان بین مورد مطاله :

قع است. شهرستان مسجد سلیمان از شمال به شهرستان دزفول؛ عرض شمالي از خط استوا در شمال شرقي استان خوزستان وا

ازشرق وشمال به استان هاي چهارمحال بختیاري و اصفهان و شهرستان ايذه، از جنوب به شهرستان رامهرمز و باغملک و از 

 گردد.طرف غرب به شهرستان شوشتر محدود مي

ي كارون كه از شمال باشد. رودخانهدهستان مي16مركزي و اين شهرستان درتقسیمات كشوري شامل دو بخش انديكا و      

 گردد.شرقي  اين شهرستان وارد و پس از عبور از مناطق بخش انديكا از قسمت شمال غربي اين شهرستان خارج مي
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 روش تحقیق -2

 باشد:        مي اين پژوهش از لحاظ انواع آن بر اساس هدف، مكان و روش انجام تحقیق به شرح ذيل 

كارفرمايان و در اختیار تحقیق حاضر بر اساس هدف از نوع كاربردي است با توجه به اينكه نتايج حاصل از اين پژوهش

تا آنها گیردپیمانكاران ساختماني و مديران شهرها شامل دفاتر فني استانداري، شهرداري ومسؤالن نظام مهندسي قرار مي

طور مناسب اقدام نمايند.لذا پژوهش مربوطه در وساز بابازيافت پسماند بهوري در صنعت ساختهرهافزايش ب بتوانند نسبت به

 گیرد.دسته تحقیقات كاربردي قرار مي

باشد. با توجه به اينكه در اين پژوهش مظالب اي و میداني مياين تحقیق بر اساس مكان انجام تحقیق، از نوع كتابخانه

ها و نامهادبیات موضوع و پیشینه تحقیق، بر اساس اطالعات موجود در كتب، مقاالت، مجالت، پايانمربوط به اطالعات نظري، 

باشد. روش تحقیق در اين پژوهش میداني اي ميآوري شده است لذا اين تحقیق از نوع تحقیقات كتابخانهشبكه اينترنت جمع

آوري گردد و اقدام به جمعیاز به تصحیح، پرسشنامه اصالح ميخواهد بود بدين ترتیب كه ابتدا پرسشنامه طراحي و در صورت ن

 آوري شده خواهیم پرداخت.هاي جمعگردد، سپس به تحلیل دادهاطالعات مي

 روش و ابزار گردآوری اطالعات  -3

 آوري اطالعات استفاده شده است.روش جمع 4در اين تحقیق از 

در اين بخش از اطالعات وآمار موجود در شهرداري مناطق مختلف الف( روش استفاده از اطالعات و مدارک موجود : 

 مسجدسلیمان، نظام مهندسي و آزمايشگاه مكانیک خاک استفاده شده است.

هاي مختلف ذيل بازديد به عمل ب( روش مشاهده : در اين بخش جهت شناسايي انواع پسماند و كیفیت و كمیت آن از بخش

 آمد :

 هاي در حال ساختساختمان .1

 هاي تخريب شده در بافت تاريخي و بافت فرسودهساختمان .2

 هاي در حال تخريب و تعمیرساختمان .8

 اماكن مربوط به خريدوفروش ضايعات فوالدي و چوبي .4

 هاي ساختمانيهاي تخلیه و دفن نخالهمحل .1

 هاي شن و ماسهكارخانه .0

وساز از اقشار مختلف و با سطح مواد مختلف و ساختج( روش مصاحبه و تهیه پرسشنامه : به دلیل اينكه افراد مرتبط با امر 

هاي باشد. الزم بود با گروهاند و موضوع بازيافت پسماندهاي ساختماني موضوع جديدي ميتوان فني متفاوت تشكیل شده

تخصص هاي هاي اجرايي، پیمانكاران، كارفرمايان و مهندسان و مديران و مسئوالن بامختلف اعم از استادكاران قديمي، اكیپ

 ويژه در امر ابنیه و پسماندهاي ساختماني مصاحبه شود.مختلف به

مورد سؤال و رقابت هاي مختلف جهت مصاحبه تهیه شد. در  12پس از مطالعه میداني و استفاده از تجربیات گذشته، 

از آنان خواسته مي شد تا مواردي كه تشخیص داده مي شد افراد سواد خواندن و نوشتن دارند و با سؤاالت آشنايي دارند، 

صورت مكتوب به سؤاالت پاسخ دهند. البته اين موضوع حضوري انجام مي شد تا توضیحات الزم داده شود و اگر شخص به

صورت مصاحبه پرسیده مي شد و پاسخ توسط سؤالي دارند به سؤال هاي آنان پاسخ داده شود ولي در اكثر موارد سؤاالت به

مي شد تا اگر موضوع يا سؤال و يا مطالب جديد مفیدي در حین مصاحبه به دست مي آمد مكتوب شخص مصاحبه گر مكتوب 

 شود و در مصاحبه هاي بعدي پیگیري و بررسي شود.

 سؤاالت گروه الف : ويژه تخريب )كارفرمايان(
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 وساز )كارفرمايان(سؤاالت گروه ب : ويژه ساخت

 سؤاالت گروه ج : ويژه معماران پیشكسوت

 ت گروه د : ويژه پیمانكارانسؤاال

 سؤاالت گروه ه : ويژه استادكاران )بنا، گچ كار، پیمانكار، كاشي كار، روكارچین، سقف كاذب(

 سؤاالت گروه و : ويژه پیمانكاران سقف تیرچه

 سؤاالت گروه ز : ويژه ناظرين

 سؤاالت گروه ح : ويژه نظام مهندسي

 سؤاالت گروه ط : ويژه پیمانكاران حفاري

 االت گروه ي : ويژه خريداران و فروشندگان ضايعات فوالدسؤ

 سؤاالت گروه ک : ويژه كارشناسان شیمي

 سؤاالت گروه ل : ويژه كارشناسان پسماندهاي ساختماني )شهرداري شهرستان مسجدسلیمان(

با مطالعات میداني صورت اين بخش، زمان نسبتاٌ طوالني را به خود اختصاص داد و بسیار مفید بود. چون اين مرحله همزمان 

 وساز و بازيافت انجام شد.طوركلي با افراد مرتبط و متخصص با امر ساختمي گرفت و به

صورت گرفت و محصول مصاحبه هاي انجام شده دو د( روش پرسشنامه : مرحله مقدماتي اين روش در مرحله مصاحبه

 ديد.آوري گرپرسشنامه اصلي شد كه اين دو پرسشنامه توزيع و جمع

باشد كه نتايج حاصل از آن نوع و درصد پسماندهاي ساختماني و وساز مي: مربوط به مجريان امر ساخت 1پرسشنامه شماره 

 كند.وساز را تعیین ميدرصد تأثیر راهكارهاي پیشنهادي جهت كاهش تولید و بازيافت مناسب پسماندهاي ناشي از ساخت

باشد كه نتايج حاصل از آن، مسیرهاي مختلف جهت كاهش تولید و ن و مديران مي: مربوط به كارشناسا 2پرسشنامه شماره 

هاي مسكوني در شهر مسجدسلیمان را با الويت بندي تعیین وساز، تخريب و تعمیر ساختمانبازيافت پسماند ناشي از ساخت

 كند.مي

وساز، تعمیر و صادي، فرهنگي به امر ساختنامه تالش شده است تا با نگاه فني، اقتبه منظور تهیه و تدوين اين پايان

باشد. هاي مسكوني در مسجدسلیمان كه داراي سه بخش عمده بافت تاريخي، بافت فرسوده و بافت جديد ميتخريب ساختمان

وساز كاهش داده شود و فرهنگ هاي ملي و شخصي در امر ساختدر مسیري حركت كنیم تا ضمن تأمین اصول فني هزينه

 باشد و ريشه ديني و بومي دارد الزمه زندگي است همچنان زنده نگه داشته شود.يربناي زندگي ميقناعت كه ز

 جامعه آماری

ديگر عبارتجامعه آماري عبارت است از مجموعه اي از افراد يا اشیاء كه حداقل داراي يک صفت مشخص كننده باشند به

 دهند.مي گیرند جامعه آماري را تشكیل مي تمام افرادي كه بر اساس هدفهاي پژوهش تحت بررسي قرار

ساز و تخريب و انتخاب روش بهینه بازيافت ونامه،بررسي روشهاي بازيافت پسماندهاي ناشي از ساختموضوع پايان

باشد ولیكن تهیه آمار میزان واقعي ساخت در مسجدسلیمان امر بسیار مشكل )مطالعه موردي شهرستان مسجدسلیمان( مي

 باشد.بلكه محال مي

ور پروانه، بدون هاي صدهايي كه بعد از عقد قرارداد نظارت به دلیل هزينههاي داراي قرارداد نظارت، ساختمانساختمان

شوند و موضوع مهم تر، هايي كه بدون قرارداد نظارت و بدون اخذ پروانه ساخته ميشوند و ساختمانپروانه ساخته مي

وساز با نقشه و متراژي غیر از آنچه كه در پروانه قید شده است ساخته و بنا هايي هستند كه پس از عقد پروانه ساختساختمان

 گردند.مي

 وساز وجود ندارد.معضالتي است كه آمار محدود و صحیحي از میزان ساخت اينها همه
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 شود.هاي بافت قديمي و فرسوده اكثراٌ بدون ضابطه انجام ميموضوع مهم ديگر اينكه تخريب و تعمیر ساختمان

شود، در هیچ اداره هاي اخیر كه با توجه به تغییرات فرهنگي انجام ميها در سالموضوع تعمیر و تغییر معماري ساختمان

رسد ولي امید است با تالش افراد در ادارات مربوطه، كارهاي علمي و اجرايي جهت ساماندهي اين بخش يا سازماني به ثبت نمي

ها انجام شود و اين ممكن نیست مگر آنكه با حفظ مسائل فني در مسیري حركت شود كه توجیه اقتصادي الزم را داشته باشد 

 شود.نامه به دو بخش عمده تقسیم ميزم نیز همزمان انجام شود. جامعه تحقیق در اين پايانو فرهنگ سازي ال

 

 وساز، تعمیر و تخريبساختمان در حال ساخت (1

 سازي هاي مرتبط با امر ساختمانافراد و گروه (2

 وساز، تعمیر و تخريبهاي در حال ساختبخش اول : ساختمان

 آيد :اين بخش از دو مرجع بدست ميهاي مشمول وساز ساختمانآمار ساخت

 الف( منابع اطالعاتي شهرداري مناطق و شهرداري مركزي

 ب( سازمان نظام مهندسي

، مترمربع و طبق گزارش سازمان 91، و در سال 96هاي شهرداري در سال متراژ ساختمان احداث شده بر اساس آمار پروانه

باشد كه اختالف اين آمار در ادامه به تفضیل به آن پرداخته مترمربع مي  ،91،  مترمربع و در سال 96نظام مهندسي در سال 

 خواهد شد.

صورت غیر قانوني گردد و يا بهگردد كه تعداد زيادي ساختمان در طول سال تخريب، تعمیر و بازسازي ميمجدداٌ تأكید مي

 شود.يگردد كه در آمارهاي رسمي به آن اشاره نموساز ميبدون اخذ پروانه ساخت

 سازيهاي مرتبط با امر ساختمانبخش دوم : افراد و گروه

هايي كه ساماندهي شده است طبق شرح ذيل طوركلي واقعي ممكن نیست و لیكن بخشكسب آمار افراد مشمول اين بخش به

 گردد :ارائه مي

ختلف كه در سالنامه مهندسین ناظر : تعداد مهندسین عضو نظام مهندسي ساختمان مسجدسلیمان در رشته هاي م .1

باشد كه  نفر از آنان در امر نظارت عمران حضور دارند و اين افراد در آمده است جمعاٌ   مي 92اين نظام در سال 

 توانند داشته باشند.وساز بیشترين تأثیر را ميبازيافت پسماندهاي ناشي از ساخت

ريافت رتبه، در حال فعالیت هستند ولیكن پیمانكاران طور رسمي با ثبت شركت و دپیمانكاران : برخي پیمانكاران به .2

ويژه در رابطه با ساخت منازل مسكوني بدون هیچ گونه ضابطه اي و فقط بر اساس تجربه اقدام به عقد قرارداد و به

 كنند و آماري از اين گروه در دست نیست.وساز ميساخت

سال قبل، كارهاي مربوط به  16مي هستند كه در حداقل افراد پیشكسوت  : اين افراد، استادكاران و معماران قدي .8

شده را انجام مي دادند كه تعداد آنان محدود و ناشناخته سازي بافت تاريخي كه اكثراٌ با خشت و گل ساختهساختمان

ن است و با جستجوي فراوان، تعداد انگشت شماري از آنان كه افراد سالخورده اي بودند را شناسايي كرده و با آنا

 مصاحبه شد و اطالعات بسیار ارزشمند آنان ثبت گرديد.

باشد و تعداد آنان بسته به نوع كار و حرفه آنان و تخصص و تجربه ايشان استادكاران : آمار اين گروه نیز ناشناخته مي .4

مارگیري در گروههاي مختلف مانند بنا، گچ كار، پیمانكار، روكارچین، جوشكار، نجار و ... متفاوت است و قابل آ

 باشد و هیچ نهاد يا سازماني، اطالعات و آماري از اين گروه ندارند.نمي

 باشد.باشند و از اين گروه نیز آماري در دست نميترين قشر از اين گروه ميكارگران : وسیع .1
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پسماندهاي كارفرمايان،پیمانكاران حفاري و پیمانكاران سقف تیرچه بلوک، خريداران و فروشندگان ضايعات فوالدي و  .0

 ها بعضي وسیع و بعضي محدود هستند و لیكن آماري از تعداد آنان وجود ندارد.ساختماني : اين گروه

طور مستقیم در رابطه با باشد كه  نفر از پرسنل اين سازمان بهشهرداري مسجدسلیمان : اين بخش شامل  نفر مي  .7

 تخريب فعالیت دارند.وساز و پسماندهاي شهري از جمله پسماندهاي ناشي از ساخت

براي رسیدن به جامعه پژوهش و ثبت اطالعات و تجربیات آنان سعي شده است با تحقیق میداني، افراد خبره و با تجربه 

 در هر رشته شناسايي و با انجام مصاحبه و يا دادن پرسشنامه اين مرحله اصلي انجام شود.

 

 

 نتایج حاصل از اطالعات و مدارک موجود -4

 های صادره توسط شهرداریوساز بر اساس پروانهختآمار سا

طور رسمي از سوي مركز آمار شهرداري تهیه شده است میزان تولید پسماند ناشي از توان با استفاده از اين آمار كه بهمي

 (1-4ويژه حجم خاک ناشي از حفاري و گودبرداري را محاسبه كرد. )جدول شماره وساز و بهساخت
 وساز در مناطق مختلف شهرستان مسجدسلیمان بر اساس آمار شهرداریآمار ساخت 1-4جدول شماره

 اعیان عرصه سال رديف

1 1891 44796 2612146 

2 1892 13081 11611 

 

 وساز بر اساس قراردادهای نظارت سازمان نظام مهندسیآمار ساخت

ام مهندسي شهرستان مسجدسلیمان تهیه شده است طور رسمي از سوي سازمان نظتوان با استفاده از اين آمار كه بهمي

 (2-4ويژه حجم خاک ناشي از حفاري و گودبرداري را محاسبه كرد. )جدول شماره وساز بهمیزان تولید پسماند ناشي از ساخت
 وساز در مناطق مختلف شهرستان مسجدسلیمان بر اساس آمار نظام مهندسیآمار ساخت 2-4جدول شماره

 متراژ زيربنا قراردادتعداد  سال رديف

1 1891 417 182190 

2 1892 893 119909 

 

نكته : دلیل اختالف بین آمار شهرداري و نظام مهندسي اين است كه برخي افراد پس از انجام مراحل نظام مهندسي به 

ا رعايت اصول فني اقدام به اند و يا بدون صدور پروانه، بوساز منصرف شدهدلیل باال بودن هزينه صدور پروانه از انجام ساخت

 اند.ساخت وساز نموده

برابر آمار  8/1وساز در شهرستان مسجدسلیمان بر اساس اظهارات افراد مطلع حدوداٌ الزم به ذكر است آمار واقعي ساخت

 باشد.رسمي ذكر شده مي

 نتایج حاصل از مشاهدات و مطالعات میدانی

 گود مجاز

شوند باشد. پسماندهايي كه در اين منطقه ريخته ميبعد از راه بند شركت نفت ميگود نخاله پشت هنرستان نمره هشت 

باشند كه هر چند وقت هاي ساختماني مخلوط شامل بتن، سرامیک و كاشي، ماسه، آجر، گچ، مصالح سفت كاري مينخاله

باشد با هماهنگي اداره محیط هم ميصورت درهاي كنار شوند. چون اين منطقه بهيكبار با لودر و بلدوزر صاف و پاكسازي مي
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شود و به لحاظ سیل بندي چون اداره ها به داخل گود و درهاي پراكنده اين منطقه ريخته ميزيست و شبكه بهداشت نخاله

 ايجاد مزاحمت براي منطقه ندارد.محیط زيست كامالٌ تأيید كرده هیچگونه

( 8-4رودي گود نخاله بر اساس مترمكعب طبق جدول شماره )بر اساس اظهارات افراد مطلع و مشاهدات انجام شده و

 باشد.مي
 ( حجم ورودی نخاله3-4جدول شماره )

 حجم هر كدام به متر مكعب وزن هر كدام به تن نوع وسیله نقلیه و تعداد در روز رديف

 متر مكعب 7حدوداٌ  تن 16حدوداٌ  دستگاه(  3كامیون )   1

 متر مكعب 1/8حدوداٌ  تن 1 حدوداٌ دستگاه( 8كامیونت )   2

 متر مكعب 1/1تا1حدوداٌ  تن 2تا1حدوداٌ  دستگاه(  2وانت بار )   8

 

 .شودميوساز و تخريب در اين گود تخلیه مترمكعب نخاله ناشي از ساخت  76متوسط حدوداٌ   طوربهروزانه 

نیاز با اطالع رساني مناسب به پیمانكاراني  ، ايجاد دپوي مخلوط موردهاپروژهي مناسب جهت ساخت زيربرنامهدر صورت 

دهند و پرداخت حداقل هزينه و تشويق آنان به سادگي كه گودبرداري و حفاري جهت حفر زمین، كانال و يا چاه ا نجام مي

وساز در آن در حال انجام است داراي مخلوط بسیار مناسب ممكن است. مناطق وسیعي از شهرستان مسجدسلیمان كه ساخت

 باشد.ت زيرسازي راه ميجه

شود و در ها باعث تراكم ساختماني مناسب آن ميها و نخالهحركت لودر و ماشین هاي حمل نخاله بر روي زباله

گردد كه شود و روي آن درختكاري ميهايي از كشور از جمله مشهد و اصفهان اين دپوها با خاک زراعي پوشانده ميبخش

 روش ايجاد شده است.فضاهاي جنگلي مناسبي به اين 

هاي قديمي كه به دلیل استفاده از مالت گل به راحتي قابل تفكیک دفن مقدار زيادي آجر ناشي از تخريب ساختمان

توان آجر را تفكیک و مورداستفاده باشد با استقرار نیرو در محل تخلیه پسماندهاي مذكور و يا در حین آوار برداري ميمي

 مجدد قرارداد.

لیتري كه در مكانهاي مختلف در  006آوري زباله در سطح شهر از طريق سطل هاي زباله یمان موضوع جمعدر مسجدسل

صورت روزانه منتقل و با توجه ها و محالت و مناطق مستقر گرديده اند به ماشین هاي حمل زباله مكانیزه بهسطح معابر، خیابآن

شده در اند. از طريق ماشینهاي مكانیزه به گودهاي زباله تعیینگرديده به اينكه مدفن زباله اصلي شهر در خارج از شهر واقع

تواند در خود جاي دهد به برخي مناطق منتقل و به وسیله خودروهاي تريلر مجهز به سیمي تريلر كه حجم زباله زيادي را مي

بوسیله ماشین آالت راهسازي تخلیه  گردند كه در آنجاكیلومتري خارج از شهر منتقل مي 11محل مدفن اصلي زباله در فاصله 

 گردند.و دفن مي

 مهمترين موضوع در اين خصوص

ريزي دقیق جهت واگذاري دستگاه خودرو مكانیزه حمل زباله و برنامه 12لزوم تجهیز واحد تنظیمات شهرداري به تعداد 

 باشد.موضوع تفكیک زباله از مبدأ و در مقصد به سرمايه گذار بخش خصوصي مي

گیرد كه باعث بروز دستگاه صورت مي 4ل حاضر به علت مشكالت عديده شهرداري و به ناچار اين كار توسط در حا

محیطي گرديده است. در حال حاضر دو نقطه در شمال و مشكالت زيادي از جمله نارضايتي شهروندان و مشكالت زيست

ساختماني در نظر گرفته شده كه با توجه به فاصله نقاط  هايعنوان سايت دفن نخالهكیلومتر به 26جنوب شهر به فاصله حدود 

وسازها توسط هاي حاصل از ساختصورت غیر اصولي نخالهگیرد به ناچار بهوسازها صورت ميمذكور از مركز شهر كه ساخت
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مشكالت زيادي  گردند كه باعث بروزمردم در نزديكترين محل از جمله دره ها و حاشیه معابر و محالت كناري شهر تخلیه مي

 ها و تخريب معابر گرديده است.محیطي، ترافیكي و بسته شدن مسیر رودخانهاز جمله مشكالت زيست

 گودهای غیر مجاز

هاي صورت غیر مجاز نخالهباشد نقاط ديگري وجو دارد كه بهبه جز گود ذكر شده در باال كه تحت نظارت شهرداري مي

 گردد.و دفع ميهاي مذكور منتقل ساختماني به مكان

ها و بعضاٌ درهاي كنار پل گود غیر مجاز همان قسمت هايي است كه افراد متأسفانه با ريختن نخاله ساختماني كنار جاده

 محیطي را هم به همراه دارد.شود كه مشكالت زيستها باعث گرفتگي دهنه پل و كانالهاي آبهاي سطحي مي

 راننتایج حاصل از پرسشنامه کارشناسان و مدی

بندي انجام شده كه با معرفي متغیرها و كدبندي بر روي درصدها و طبقه spssاين بخش با استفاده از برنامه آماري 

گردد و در پايان تحلیل هاي آماري بر روي آوري شده آغاز ميپرسشنامه جمع 21سؤاالت و اطالعات و نمونه اي  كه از طريق 

(انجام 2-4(و همچنین بر اساس میزان تأثیر خیلي زياد نمودار شماره  )1-4ودار شماره )ها بر اساس میزان تأثیر زياد نمداده

 شده است.

آموزش عمومي از طريق تلويزيون، راديو وسايل ارتباط جمعي در رابطه با مشكالت ناشي از دفع ناصحیح پسماندهاي ناشي از -

)خیلي زياد(( در كاهش پسماندهاي ساختماني ناشي از %1د(و)زيا %83هاي جداسازي و فروش و...... حدود )وساز، روشساخت

 وساز و تخريب مؤثر خواهد بود.ساخت

)خیلي زياد(( در كاهش پسماندهاي %88)زياد(و %24ويژه استادكاران و كارگران حدود )هاي اجرايي بهآموزش اكیپ-

 وساز و تخريب مؤثر خواهد بود.ساختماني ناشي از ساخت

)خیلي زياد(( در كاهش پسماندهاي %9)زياد(و %12ر رابطه با كیفیت مصالح و نحوه مصرف حدود )آموزش ناظرين د-

 وساز و تخريب مؤثر خواهد بود.ساختماني ناشي از ساخت

اي ناظرين به هاي گزارشات دورهكنترل و تعیین میزان پسماند توسط ناظرين در قالب قرارداد نظارت و درج آن در فرم-

وساز و تخريب مؤثر خواهد )خیلي زياد(( در كاهش پسماندهاي ساختماني ناشي از ساخت%48)زياد(و %88) شهرداري حدود

 بود.

)خیلي زياد(( در %88)زياد(و %24محاسبه عوارض و مالیات و هزينه پروانه ساختمان بر اساس میزان تولید پسماند حدود )-

 مؤثر خواهد بود. وساز و تخريبكاهش پسماندهاي ساختماني ناشي از ساخت

ونقل و هاي مختلف اعم از نظام مهندسي، شهرداري، استانداري، محیط زيست، منابع طبیعي، حملهماهنگي مسئولین بخش-

وساز و تخريب مؤثر خواهد )خیلي زياد(( در كاهش پسماندهاي ساختماني ناشي از ساخت%48)زياد(و %24ترافیک و ... حدود )

 بود.

)خیلي زياد(( در كاهش پسماندهاي ساختماني %02)زياد(و %24ه و تبحر استادكاران و كارگران حدود )وجدان كاري و تجرب-

 وساز و تخريب مؤثر خواهد بود.ناشي از ساخت

)خیلي زياد(( در كاهش پسماندهاي %19)زياد(و %23اي حدود )هاي اجرائي داراي كارت مهارت حرفهبه كارگیري اكیپ-

 وساز و تخريب مؤثر خواهد بود.تساختماني ناشي از ساخ

)خیلي زياد(( در كاهش پسماندهاي %9)زياد(و %23گذاري و نظارت بر خريدوفروش پسماندهاي ساختماني حدود )قیمت-

 وساز و تخريب مؤثر خواهد بود.ساختماني ناشي از ساخت

)خیلي زياد(( در كاهش %9)زياد(و %88اندازي شبكه اينترنت جهت خريدوفروش، دپوي پسماندهاي ساختماني حدود )راه-

 وساز و تخريب مؤثر خواهد بود.پسماندهاي ساختماني ناشي از ساخت
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اندازي مراكز پسماندهاي ساختماني مانند مركز مشاغل مزاحم شهري با امكانات الزم جهت متمركز نمودن احداث و راه-

)زياد(( در كاهش  %47وساز و تخريب حدود )ختهاي خصوصي مرتبط جهت تفكیک و دپوي پسماندهاي ناشي از سابخش

 وساز و تخريب مؤثر خواهد بود.پسماندهاي ساختماني ناشي از ساخت

هاي سنگین جهت تخلیه غیرقانوني پسماندهاي اعمال قانون و نظارت دقیق بر معابر و كلیه فضاهاي عمومي و اعمال جريمه-

وساز و تخريب مؤثر خواهد كاهش پسماندهاي ساختماني ناشي از ساخت )خیلي زياد(( در%48)زياد(و %83ساختماني حدود )

 بود.

 %14وساز و تخريب حدود )آوري و بازيافت پسماندهاي ناشي از ساختعنوان روز جمعتعیین يک روز در سال به-

 .وساز و تخريب مؤثر خواهد بود)خیلي زياد(( در كاهش پسماندهاي ساختماني ناشي از ساخت%88)زياد(و

اختصاص يک درس از دروس مدارس و دانشگاهها و برگزاري بازديدهاي علمي و تفريحي از روند بازيافت، دفع و دفن -

وساز و تخريب )خیلي زياد(( در كاهش پسماندهاي ساختماني ناشي از ساخت%24)زياد(و %19پسماندهاي ساختماني حدود )

 مؤثر خواهد بود.

وساز رمايان، استادكاران و كارگران نمونه در بازيافت و كاهش پسماندهاي ناشي از ساختتشويق و معرفي پیمانكاران، كارف-

 وساز و تخريب مؤثر خواهد بود.)خیلي زياد(( در كاهش پسماندهاي ساختماني ناشي از ساخت%19)زياد(و %24حدود )

تولید شده از پسماندهاي ساختماني  تشويق دانشجويان و محققین جهت طراحي دستگاههاي بازيافت و مصالح قطعات مناسب-

)خیلي زياد(( در كاهش %14)زياد(و %07هاي پژوهشي قابل اجرا در صنعت و نیز ثبت اختراعات آنان حدود )و ارائه طرح

 وساز و تخريب مؤثر خواهد بود.پسماندهاي ساختماني ناشي از ساخت

)خیلي زياد(( در %9)زياد( و  %14يد بازيافت پسماند حدود )بندي مصالح در رابطه با فواهاي فرهنگي روي بستهدرج پیام-

 وساز و تخريب مؤثر خواهد بود.كاهش پسماندهاي ساختماني ناشي از ساخت

)خیلي %1)زياد( و %48بندي حدود )معرفي تولید كنندگان نمونه در كیفیت مصالح و كاهش پسماند در تولید و نحوه بسته-

 وساز و تخريب مؤثر خواهد بود.ختماني ناشي از ساختزياد(( در كاهش پسماندهاي سا

)خیلي زياد(( در كاهش %9)زياد(و %19معرفي ساختمان نمونه در كاهش تولید پسماند در هر شهر، استان، كشور حدود )-

 وساز و تخريب مؤثر خواهد بود.پسماندهاي ساختماني ناشي از ساخت

 %23تولید شده از نخاله ساختماني حدود ) 2از پسماند مانند ماسه درجه اندازي كارخانه جات تولید مصالح ناشي راه-

 وساز و تخريب مؤثر خواهد بود.)خیلي زياد(( در كاهش پسماندهاي ساختماني ناشي از ساخت%14)زياد(و

میر وساز و تعاختصاص باكس هاي مناسب در محدوده شهري براي تخلیه پسماند هاي ساختماني محدوده ناشي از ساخت-

 وساز و تخريب مؤثر خواهد بود.)خیلي زياد(( در كاهش پسماندهاي ساختماني ناشي از ساخت%1)زياد(و %02حدود )

بندي شده است )مثالٌ هاي شهرداري )كمتر از يک متر مكعب( كه تفكیک و بستهحمل پسماندهاي ساختماني توسط اكیپ-

)خیلي زياد(( در كاهش پسماندهاي ساختماني ناشي از %1زياد(و) %47داخل پاكت هاي تخلیه شدخ گچ و سیمان( حدود )

 وساز و تخريب مؤثر خواهد بود.ساخت

اندازي گشت هاي همیار شهرداري توسط افراد ساكن هر محله جهت راهنمايي، آموزش و نظارت در امر پسماندهاي ناشي راه-

وساز و تخريب مؤثر ندهاي ساختماني ناشي از ساخت)خیلي زياد(( در كاهش پسما%19)زياد(و %17وساز حدود )از ساخت

 خواهد بود.

)خیلي %19)زياد(و %17كنترل كیفیت مصالح توسط نهادهاي نظارتي مانند اداره استاندارد، دفتر فني استانداري و ... حدود )-

 وساز و تخريب مؤثر خواهد بود.زياد(( در كاهش پسماندهاي ساختماني ناشي از ساخت
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)خیلي زياد(( در كاهش پسماندهاي ساختماني ناشي از %14)زياد(و %19حان )معماري و سازه و ...( حدود )آموزش طرا-

 وساز و تخريب مؤثر خواهد بود.ساخت

)خیلي %24)زياد(و %21كنند حدود )ويژه گچ و زباله ميبرخورد قانوني با افرادي كه اقدام به اختالط پسماندهاي ساختماني به-

 وساز و تخريب مؤثر خواهد بودهش پسماندهاي ساختماني ناشي از ساختزياد(( در كا
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 گیرینتیجه -5

سال است و با توجه به  86سال و در ايران  46دهد میانگین عمر مفید ساختمانها در كشورهاي جهان حدود بررسیها نشان مي

ر زيادي نخاله ساختماني تولید احداث ساختمانهاي جديد مقدا ،درصد بافت شهري در كشورها فرسوده هستند 21اينكه 

 ،خواهند كرد. تحلیل ضايعات مصالح نشان داد كه مقدار زيادي از ضايعات مصالح به جريان فعالیتها مانند تحويل مصالح

مديريت جامع نخاله . انبارداري و حمل درداخل كارگاه و جابجايي مربوط بود كه اغلب در سايت موردتوجه مديريت نیست

هاي اصولي مهمترين مسئله شناخت راه ،ز ضروري در هر مكان ساخت است. بعد از شناسايي نخاله ساختمانساختماني  نیا

براي به حداقل رساندن آنهاست. در واقع بايد الزامي ايجاد كرد تا هر شركت ساختماني برنامه مديريت نخاله ساختمان 

هاي  بازيافت خالصه برنامه.جامع نخاله ساختمان برسدمخصوصي براي خود ايجاد كند تا بر اساس آن به اهداف مديريت 

وري مصالح در صنعت ساختمان و تواند به افزايش بهرههاي ساختماني در صورت مطالعه و اجرايي شدن ميضايعات و نخاله

براي دفن  شود، بهترين محلهايي كه معادن شن از آنجا برداشت ميسايت .محیطي منجر شودجلوگیري از آلودگي هاي زيست

ها فضاي سبز ايجاد كرد، چرا كه اين پسماندهاي مصالح ساختماني است. بعد از دفن بهترين كار اين است كه روي اين محل

كند. اگر هم فضاي شوند و كاشت فضاي سبز از اين اتفاق جلوگیري ميخصوص سالک ميها باعث تجمع انواع حشرات بهمحل

بهترين كار اين است كه مصالح ساختماني كوبیده شوند تا روزنه نفوذ نداشته باشند و ها احداث نشد، سبزي در اين محل

ها و مشكالتي كه اين مصالح به وجود سازي كنند. به خاطر بیماريحیوانات موذي و حشرات نتوانند در بین اين منافذ خانه
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اش را در حاشیه باشند تا هر كسي مصالح ساختماني هاآورند، ماموران شهرداري، راهداري و دهداري بايد مراقب حاشیه شهرمي

 .هاي مربوط وجود نداردرها نكند ولي متاسفانه نظارت بر فرآيند، محل، رهاسازي و دفن روي اين مصالح از سوي سازمان شهر

ساختماني در هاي محلي جهت تخلیه نخاله ،از معرفي مدت زمانيبه گزارش پايگاه اطالع رساني عصرجهان، با وجود گذشت 

 ها در مناطق متعدد شهرستان مسجدسلیمان هستیم.باز هم شاهد انبوهي از نخاله 3منطقه نمره 

توجه به محیط زيست و ارائه راهكارهاي بازدارنده از انجام تخلفاتي در اين زمینه همواره موجب ايجاد فضاي شهري زيبا و 

توجهي به آثار باستاني شهر از قبیل ايم. كمیمان كمتر شاهد بودهطبیعتي دلنشین خواهد شد كه اين مقوله را در مسجدسل

هاي ساختماني در حريم اين منطقه كه جزو موارد مهم گردشگري شهرستان صفه باستاني سرمسجد و تخلیه پسماندها و نخاله

شي در كنترل و شود. ضمن اينكه ضعف نامحیطي مسجدسلیمان محسوب ميشود از جمله معضالت كنوني زيستمحسوب مي

پیشگیري از چنین تخلفات شهروندي به هیچ وجه قابل اغماض نخواهد بود و بروز چنین مواردي در آينده تمامي قصور را 

 متوجه دستگاههاي ذيربط خواهد نمود.
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Residuals recycled materials in construction methods again in the city of Masjed 

Soleiman 
Abstract 

Increasing waste building materials, especially new construction and demolition debris from 

dead tissue in the city of Masjed Soleiman Has created a lot of problems, most notably the 

problems of environmental pollution As a result of the disposal of non-normative and non-

technical failure with the disposal of these materials is created In this study, our attention is 

drawn to recycle these materials. And statistics in this study are forming Construction debris 

And the possibility of recycling these materials to apply them directly  The improvement in 

the palm of buildings and infrastructure of streets and the surrounding gardens and villa 

residences have been examined. In this regard, they use soil from these materials for sports 

fields Vbtn also for cushioning street road use them Bsvrd Rock field.  Even old asphalts and 

asphalts can be usable and soft soil Debut for water and sewage piping and items that need to 

be used to fill up. 

 

 

Key words: recycling - construction debris- roadbed- Tlbyt 
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