
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


Archive of SID

 

 

 

 

 کىفراوس ملی شُرسازی ،معماری،عمران يمحیط زیست دَمیهدياز

 

1 

 

 

 

 ارایٍ ريش َا ي شیًٌ َای تخریب سازٌ َا 

  
 امیررضا ایلخاوی 

    
 وشهاًـاُ  داًـگاّی هَػؼِ آهَصؽ فالی رْادداًـزَی واسؿٌاػی اسؿذ فوشاى 

amirreza.ilkhani77@gmail.com 
  
   

 

 چكیذٌ 
تصشیف لاتلل هحظؾلِ دس   ، فشػَدگی ػاختواى ّا، تغییش واستشی ػاختواى ّا ٍ دیگش فَاهل، ؿاّذ افضایؾ روقیتتا تَرِ تِ 

 تا تَرِ تِ اّویت هَضَؿ، تخشیة ػاختواى ّا اهشی الصم ٍ اصلی تـواس هلی سٍد. سًٍذ ًَػاصی ٍ اظذاث ػاختواى ّا ّؼتین. 

صَست هی ػاصُ فذم آگاّی اص سٍؽ ّا ٍ ؿیَُ ّای تخشیة هتاحش اص تی ؿواسی هصایة هٌغص ٍ فزیـ پیـاهذّا ٍ ػاالًِ صیشا 

ٍ ػپغ ؿلیَُ  فشاٍاًی هی ؿَد. دس ایي همالِ اسایِ سٍؽ ّای تخشیة ػاصُ ّا عشح ؿذُ راًی ٍ هالی هٌزش تِ خؼاسات گیشد ٍ 

 ج لشاس گشفتِ اػت.سٍؽ هذیشیت تخشیة تِ عَس واهل هَسد تحّای تخشیة ػاصُ ّا تا تْتشیي ٍ واسآهذ تشیي 

 

 اًَاؿ سٍؽ ّای تخشیة تخشیة ػاصُ، ؿیَُ ّای تخشیة، کلیذی:  کلمات

 

 
  ٍمقذم -1

تخشیة ایي ػاصُ ّا هغشح هی ؿَد. تِ عَس  تحج ، هَحش ٍ ًافقی داسًذ ٍ پغ اص اتوام آىػي ٍ فوش اص آى رایی وِ ػاصُ ّا 

ٍیىی ٍ خشاب وشدى ػاصُ تِ ٍػیلِ هَاد هٌفزشُ، آتؾ، ٍػایل هىاًیىی ٍ... اػت. عثك ولی تخشیة تِ هقٌای ٍیشاى وشدى 

یا هتحؿی وشدى یه ػاختواى یا ػاصُ یا تخـی اص آى  سا هی تَاى تِ صَست تشچیذى، ٍیشاى وشدى، خشاب وشدىتخشیة ، پذیا

سٍؽ ّای  ّای هتقاسف ؿْشی تخشیة ػاصُ ، تقشیف وشد. تِ عَس ولی تشایؿذُ ٍ وٌتشل ؿذُتشًاهِ سیضی تِ صَست اص پیؾ 

تخشیثی هٌاػة ّؼتٌذ. ٌّگاهی وِ ػاختواى ّا تِ پایاى فوش هفیذ خَد هی سػٌذ، ٍ تَػیلِ هاؿیي آالت  تخشیة دػتی

تشخی اص اًَاؿ  ،ًگاُ داؿتِ هی ؿَد. اًفزاسّای ػاختواًی یا تخشیة دیَاسُ ّاهقوَال تخشیة ؿذُ ٍ دس تشخی اص لؼوت ّا 

 ٍ فشاّن هی ػاصد.، تشای ػاختواى ّا ایزاد وشدُ لیوت تَدُ ٍ سٍؽ پاوؼاصی هحل، وِ ًؼثتا اسصاى ػثه ّای تخشیة ّؼتٌذ

 اص آًزا وِ تخشیة، اغلة دس ػغح هحلی صَست هی گیشد ٍ تِ صَست دسٍى را اًزام هی پزیشد، اًشطی ًیض دس راتزایی هَاد

تِ فٌَاى ػاخت هقىَع خَاًذُ هی ؿَد ٍ فشایٌذ تخشیة ػاختواى ّا، تِ فٌَاى یه فقالیت صشفِ رَیی هی ؿَد. تخشیة 

ػاختواى ّا ّواًٌذ ّشچیض  دس ظال تَػقِ سٍؽ پایذاس ٍ ػثض ػاختواى استثاط داسد. فلوی ظَصُلذیوی هغشح اػت وِ تا 

ػاخت ػاختواى دس ؿشایغی هشتَط اػت وِ  تخشیة ػاختواى تش اػتفادُ اص هَاد تِ واس سفتِ دسدیگش چشخِ ظیاتی داسًذ. 

 . دیگش ًوی تَاى اص ػاختواى اػتفادُ ًوَد
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 معرفی -2
تایذ هَاسدی سا لحاػ ًوَد. وِ لصذ تخشیة یه ػاصُ ای سا داؿتِ تاؿین، تِ هلحَػ اًتخاب سٍؽ صحیح تخشیة، اص ایٌىِ  لثل 

وِ دس ػاخت ػاختواى  هصالحی، دس آى لشاس گشفتِ اػتایي هَاسد، هی تَاى تِ هَلقیت ٍ هىاًی وِ ػاختواى اص رولِ 

دس اًتخاب سٍؽ ٍؿیَُ ّای  هی تَاًذ ها سا ایي هَاسدی وِ روش ؿذ، ّذف اص تخشیة ػاختواى اؿاسُ ًوَد. اػتفادُ ؿذُ اػت

 صیش اًزام هی ؿَد :ٍ ؿیَُ ّای تخشیة ػاصُ تِ صَست یاسی دّذ. اًَاؿ سٍؽ ّا  صحیح تخشیة ػاصُ

 ريش مكاویكی بٍ يسیلٍ خرد کىىذٌ َیذريلیكی 

ایي سٍؽ تؼیاس دس عثمات هختلف ًذاسد. تِ صدى ایؼتگاُ  . اظتیادفولیات تخشیة اص تیشٍى ػاصُ اًزام هی گشدددس ایي سٍؽ 

تایذ وٌذ. تِ ساظتی هْیا هی . ایي سٍؽ اهىاى دػتشػی تِ عثمات تاال تش سا ٍ خغشًان هی تاؿذهٌاػة تشای ػاصُ ّای هخشٍتِ 

یه  وٌین.ظذالل فضای آصاد تیي هاؿیي ٍ ػاختواى سا تشاتش ًصف استفاؿ ػاختواى هٌؾَس تَرِ داؿتِ تاؿین دس ایي سٍؽ 

فشؿِ پل، پی ّای ػاختواى ٍ ػٌگفشؽ ّا تِ صَست ّیذسٍلیىی یا پٌَهاتیىی لغقِ اص تزْیضات هَسد اػتفادُ رْت تخشیة 

تا  3۲۲طٍل اًشطی تا فشواًغ  27۲۲۲تا  135وِ واس هی وٌٌذ. دس هَاسد تؼیاسی تا چىؾ ّای هاؿیٌی رایگضیي هی ؿًَذ 

 ارشای ایي فولیات ًـاى دادُ ؿذُ اػت. ؿیَُ 1ضشتِ دس دلیمِ هی دّذ. دس ؿىل  8۲۲

 

 خرد کىىذٌ َیذريلیكیتخریب مكاویكی تًسط :  (1شكل شمارٌ )                                    
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 دستی تخریب ساختمان بٍ ريش

ػشفت دس ایي سٍؽ ون اػت ٍ سٍؽ دػتی هی تاؿذ. ّای تشریحا وَچه،  یىی اص سٍؽ ّای سایذ ٍ هتذاٍل دس تخشیة ػاصُ

لغضؽ ٍ  صیشا ّش گًَِهی تاؿذ، تؼیاس هْن ٍ ظائضاّویت ظارق اػتفادُ ًوَد ٍ تواهی ًىات ایوٌی دس ایي سٍؽ تایذ اص افشاد 

ّضیٌِ دس ایي سٍؽ دس هماتل ػایش سٍؽ ّا ووتش تِ گشدى پشٍطُ تگزاسد. هی تَاًذ خؼاست ّای ػٌگیي راًی ٍ هالی سا ػمین 

اص ایوٌی هی تَاًذ  ، ٍ دػتَسالقول ّای آى سا سفایت ٍ تِ خَتی ارشا ًوایین. اگش ها دس ایي سٍؽ تواهی ًىات ایوٌی تَدُ 

هؼیش تاسگزاسی یقٌی اتتذا وف ّا، ٍ هَصٍى تا دس ایي سٍؽ، تخشیة اص تاالتشیي عثمِ ؿشٍؿ ؿذُ تشخَسداس ؿَین. تیـتشی 

 تشچیذُ هی ؿَد. ػشاًزام فًَذاػیَى تیشّای فشفی، تیشّای اصلی، ػتَى ّای ٍ دیَاسّای تشؿی ٍ 

 
 ريش دستی ( : تخریب ب2ٍشكل شمارٌ )                                                         

 اوفجارتخریب ساختمان بٍ ريش 

ٍ گاّی تا تا تذلیك اص هادُ هٌفزشُ ، دس ایي سٍؽ سٍؽ ّای تخشیة ػاصُ ّای تضسي سٍؽ اًفزاس هی تاؿذ.  یىی دیگش اص 

اًزام هی گیشد. الصم تِ روش اػت وِ ایي ًَؿ ٍ تاص   ّای هٌثؼظهَلقیت تخشیة دس ایي ًَؿ سٍؽ  صَست هی گیشد.هحاػثات 

ٍ چاؿٌی  دس ایي ًَؿ تخشیة فوَها تَػظ دیٌاهیت، آًفَهَاد هٌفزشُ هحؾَػ هی تاؿذ. سٍؽ اص ػشفت تخشیة تؼیاس تاالیی 

ّا تشای رلَگیشی اص آػیة تِ  –اًفزاستشتیة اص اصلی تشیي ًىات اػاػی دس ایي سٍؽ تخشیة هی تَاى تِ صَست هی گیشد. 

وٌتشل لشصؽ صگیي دس هحل تخشیة اؿاسُ وشد. ػي ػاصُ ّا ٍ ػاختواى ّای اعشاف ٍ ّوچٌیي هزاٍس، افتٌا تِ ػاختواى ّای 

تایذ دس ًؾش داؿتِ تاؿیذ وِ فولیات تخشیة تا اػتفادُ اص هَاد هٌفزشُ واهح تشًاهِ سیضی ؿذُ ٍ ًیض داسای هحاػثات پیچیذُ ٍ 

ًـَد. دلیما دس ّواى هحل دس ًؾش گشفتِ ؿذُ فشٍ تشیضد ٍ تافج ایزاد خؼاست تِ ػاختواى ّای هزاٍس می اػت تا ػاصُ دلی

تش ّوؼایگاى واسگاُ، یه گضاسؽ اسصیاتی تایذ دستاسُ تاحیشات اًفزاس پیواًىاس یه ػاصُ سا هٌفزش وٌین، اگش لشاس تش ایي تاؿذ وِ 

احشات صیؼت وٌذ. دس صَست وؼة ًتایذ هخثت اسصیاتی خغش ٍ اسصیاتی ؼت هحیغی تْیِ ٍ یه گضاسؽ اسصیاتی صیخغش راهـ 

تخصصی داسای پشٍاًِ هغالقات ػاصُ سا آغاص ٍ عشح اًفزاس تْیِ هی پیواًىاس اًفزاس هحیغی ٍ تَافك ٍ تاییذیِ تِ هشارـ هشتثظ 

  وٌذ.

www.SID.ir

http://www.SId.ir


Archive of SID

 

 

 

 

 کىفراوس ملی شُرسازی ،معماری،عمران يمحیط زیست دَمیهدياز

 

4 

 

 

 تخریب بٍ ريش اوفجار( : 3شكل شمارٌ )                                                 

 

 آالت  تخریب ساختمان بٍ ريش ماشیه
ٍػیلِ رشحمیل، سٍی هاؿیي آالت هىاًیىی تِ تواهی  هیگیشد.ّوچٌیي،صَست ، تخشیة هقوَال اص تاال تِ پاییي دس ایي سٍؽ

، همفل تاال تشدى هاؿیي آالت، هٌغمِ فولیاتی تایذ دس ٌّگام . تایذ تَرِ داؿتِ تاؿین هیگیشد تاالتشیي عثمِ ػاختواى لشاس

اص اًزام فولیات سا تایذ اص پلیغ ٍ ؿْشداسی ، لثل هَلت هؼیش، هزَصّای هشتَعِ هؼذٍد وشدى الصم تِ روش اػت تشای گشدد. 

صَست ، ؿوـ صًی تخشیة پاییي تش اص عثمِ هَسدتایذ دس عثمات دس ؿشایظ ایوي تاؿذ، ًوَد.تشای ایي وِ هاؿیي آالت وؼة 

آالت تایذ تِ ٍػیلِ تگیشد. هاؿیي ؿوـ صًی ؿذُ صَست هىاًیىی تایذ تٌْا دس هحذٍدُ راتزایی هاؿیي آالت  تگیشد.ّوچٌیي

 تَػظ ػاصًذُ هاؿیي آالت تاؿذ. تٍِفؼ ؿذُ یا همذاس  1تِ  1.75. ؿیة سهپ ًثایذ تیـتش اص سهپ تِ عثمات پاییٌی اًتمال یاتذ

هاؿیي آالت هىاًیىی پاییي آٍسد. تایذ دلت وٌین وِ راتزایی حمیل شفٌَاى سٍؽ رایگضیي هی تَاى هاؿیي آالت تِ ٍػیلِ ر

دس ایي سٍؽ  ًثاؿذ.، ّش ًَؿ ػاصُ پیؾ آهذُ یا وٌؼَل داس هتشی تاصٍّای وف 1هتشی لثِ ػاختواى، دس هحذٍدُ 2هحذٍدُ دس 

افضای ٍ ایَاى ّا تایذ پیؾ اص تخشیة عثمات داخلی، تخشیة ؿًَذ، ػپغ ثاى ّا ًخؼت ولیِ دال ٍ تیشّای پیؾ آهذُ، ػای

پٌل دیَاس ؿاهل تیشّا ٍ ػتَى ّا، تایذ تِ تذسیذ ٍ تِ دال، تیشّای حاًَیِ، تیشّای اصلی تخشیة گشدد. ػپغ ػاصُ ای تِ تشتیة 

تِ خغش تیاًذاصد ، هی تَاًذ ؿذیذا اهٌیت فوَهی سا ّای پیؾ آهذُ –تخشیة ایَاى ّا ٍ تالىيؿىل وٌتشل ؿذُ تخشیة گشدد. 

ػاصُ ّای تىیِ گاّی هَلت، ػىَّای هحافؼ یا ػىَّای هَلت تایذ دلیما صیش ٍ لزا تایذ تا اظتیاط ٍ دلت فشاٍاى صَست تگیشد. 

 ایَاى ّا یا تالىي ّای پیؾ آهذُ لشاس گیشًذ.
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 : تخریب بٍ ريش باال بٍ پاییه تًسط ماشیه آالت ( 4شكل شمارٌ )                                   

 

 ريش گًی تخریب تخریب ساختمان بٍ 
. ایي سٍؽ تشای ػاصُ ّای هَسد اػتفادُ دس ػاختواى هی تاؿذایي سٍؽ یىی اص لذیوی تشیي سٍؽ ّا ٍ سایذ تشیي سٍؽ ّای 

یه واتل تؼیاس لَی تِ رشحمیل هتصل هی ویلَگشم اػت ٍ تِ ٍػیلِ  6۲۲۲اػتفادُ هی گشدد. ٍصى گَی تخشیة ظذٍد تتٌی 

تشای تخشیة تِ ػاختواى ٍاسد گَی تخشیة تِ ظالت آٍیضاى لشاس داؿتِ ٍ تا تىشاس ظشوات سفت ٍ تشگـتی، ضشتات هىشسی ؿَد. 

وٌتشل ظشوات گَی تایذ ظتوا تَػظ تین هتخصص ٍ ظشفِ ای صَست گیشد. ایي سٍؽ اص تخشیة هی وٌذ. دلت داؿتِ تاؿین 

ؿَد هی تَاًذ تافج آػیة تِ رشحمیل ٍ افشاد ٍ ػاختواى ّای هزاٍس گشدد. تخشیة واسی ؽشیف اػت ٍ اگش اص وٌتشل خاسد 

تش سٍی الواًی وِ لشاس ایي سٍؽ تخشیة ػاختواى، تافج ػشٍصذا، لشصؽ ٍ گشد ٍ خان صیادی هی ؿَد. ایي گَی ّن هی تَاًذ 

تشخَسد ًوایذ. افضای تتًَی هی تَاًذ تِ لغقات وَچىتش یا تِ صَست ًَػاًی تِ ػاصُ هذ ًؾش  اػت تخشیة ؿَد ػمَط وٌذ ٍ

 الصم اػت. تثذیل ؿَد، اها تشؽ حاًَیِ آسهاتَس 
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 ( : تخریب ساختمان بٍ ريش گًی تخریب5شكل شمارٌ )                                             

                

 گیریوتیجٍ -3
وِ ػاصُ رذیذ تذّذ. تشای ایي واس الصم اػت تا تِ اتوام سػیذى فوش هفیذ یه ػاصُ، تایذ تِ ػادگی رای خَد سا تِ ػاصُ ای 

تخشیة ؿَد. تخشیة ػاصُ فشایٌذی اػت وِ عی آى فضا تشای ػاخت ػاصُ ّای رذیذ تاص هی ؿَد، تشای تخشیة ػاصُ ّای 

ٍ اػتفادُ اص ًیشٍی خال ػاصُ ّای داسای استفاؿ تؼیاس ون سا هی تَاى تا پته گًَاگًَی ٍرَد داسد. تشای ههختلف سٍؽ ّای 

تایذ اص هَاد هٌفزشُ اػتفادُ وشد. تِ دلیل پش خغش تَدى ٍ اًؼاًی تخشیة وشد، ظال آًىِ تشای تخشیة ػاصُ ّای تؼیاس تلٌذ 

ة ػاصُ ّای تضسي تایذ ظتوا تحت ًؾش ضشٍسی اػت ٍ فشایٌذ تخشیتخصصی تَدى فشایٌذ تخشیة، اػتفادُ اص ًیشٍی هتخصص 

 –تادس یه صهاى ٍ تا ّذف الومذٍس  سٍؽ تخشیثی تایذ ظتی هٌْذع تخشیة اًزام ؿَد.

ایي هغالة هی تَاى  آتؾ چـوگیش ظَادث ًاگَاس هالی دس صَست اػتفادُ اص  .تشای اػتفادُ هزذد اًزام گیشدصیافت پؼواًذّا 

 ًوَد.تخشیة ػاصُ ّا سا سٍیت هتاحش اص ٍ راًی 
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سٍؿٌی سٍؽ ّای دػتی،  تخشیة ػاختواى ّای تتٌی تِ ،1394پظهاى، ؿیشاًی؛ اهیش، ؽْشاًی، ؽْشاتی، هْذی؛ هْشاى، ؿیشاًی؛  .1

 پظٍّؾ دس فلَم ٍ تىٌَلَطی، تْشاى، هَػؼِ ػشآهذ ّوایؾ واسیيوٌفشاًغ تیي الولی 

  1393تخشیة ػاختواى ّا، اًتـاسات ػیوای داًؾ، تْشاى، سٍاًـادًیا، م، فَالدی، م؛ اػتاًذاسد ارشایی  .2

3. Code of practice for demolition of buildings, Building department 2004. 

4. Industry Research & Strategy Report, Understanding the waste stream, Statistical overview. EcoRecycle 

Victorica, Melborne, Austrailia (2000). 

5. Demolition work code of practice,  March 2015. 
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