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 Abstract     چکیده

ماحصل فعالیت های عمرانی انسان بر روی پسماندهای ساختمانی به عنوان  

ی  ی زیست محیطی شده است. اگر چرخهزمین، باعث بروز مشکالت عدیده

ی اصلی تخریب، طراحی و اجرا در نظر گرفته شود، عمر ساختمان، سه مرحله

ها تن پسماند ساختمانی است، اما با مدیریت ها حامل میلیونهریک از آن

توان کنترل بیشتری بر هر یک از مراحل داشت، و راهبردی میاستراتژیک و 

توان میزان تولید پسماندهای ساختمانی را به حداقل رساند، و همچنین می

ی مجدد از پسماندهای ساختمانی  ی راهبردی فضایی بازیافت و استفادهبرنامه

ال  برای کنترل و نظارت بیشتر، تعریف کرد. از این رو پژوهش حاضر به دنب

بررسی و توصیف وضع موجود، و ارائه چشم انداز آرمانی با توجه به فرصت و 

پژوهشتهدید بعدی،  گام  در  و  است،  مدیریت  ها  موضوع  با  پیشین  های 

پسماندهای ساختمانی در فازهای اصلی پروژه )تخریب، طراحی، اجرا( بررسی 

برنامه در  و  پسماندهای ساختمانی،  مدیریت  فضایی  راهبردی  مؤلفه   15ی 

از طریق مطالعات  و داده ها  اطالعات  پژوهش  این  است. در  پیشنهاد شده 

کتابخانه ای گردآوری شده است و مورد واکاوی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته  

 است. 

 

 Construction waste as a result of human construction 
activities on earth has caused many environmental 
problems. If the life cycle of the building, the three main 
stages of demolition, design and implementation are 
considered, each of them carries millions of tons of 
construction waste, but with strategic and strategic 
management, more control can be achieved over each 
one. It had steps, and minimized the amount of 
construction waste production, and it is also possible to 
define a spatial strategic plan for recycling and reuse of 
construction waste for more control and monitoring. 
Therefore, the current research seeks to investigate and 
describe the current situation, and provide an ideal 
perspective with regard to opportunities and threats, and 
in the next step, previous researches on the subject of 
construction waste management in the main phases of 
the project (demolition, design, implementation) review 
and spatial strategic plan of construction waste 
management is proposed in 15 components. In this 
research, information and data have been collected 
through library studies and analyzed. 
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  مقدمه -1

محیط زیست و طبیعت منبع و سرچشمه الهی برای تامین نیازهای  

بشر است اما با ادامه رشد جمعیت، گسترش شهرها و صنعتی شدن  

جوامع ، روند رو به رشد تخریب محیط زیست در حال افزایش است.  

در این بین صنعت ساختمان به عنوان استفاده کننده از منابع طبیعی  

در   مؤثر  عوامل  از  یکی  عمرانی  های  فعالیت  و  ساز  و  ساخت  برای 

تخریب محیط زیست است. پسماندهای ساختمانی به دلیل حجیم  

دار و  دفن  فضای  کمبود  محیط  بودن،  برای  مضر  و  سمی  مواد  ای 

،  U.S. EPAها )به گزارش  ، و از طرفی میزان تولید آن[1]  زیست 

ساختمانی    40 پسماندهای  شامل  شهری  جامد  پسماندهای  درصد 
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محیط   فعاالن  و  پژوهشگران  های  دغدغه  از  یکی  به  تبدیل  است( 

 زیست شده است.  

عا از پسماندهای  نوعی  عنوان  به  دی، شامل  پسماندهای ساختمانی 

( تخریب  و  ساز  و  ساخت  حاصل  C&D wasteپسماندهای  که   )

انسانی از قبیل ساختمان فعالیت بازسازی، و تخریب در  های  سازی، 

ساختمانسازه آسفالتهایی  مسکونی،  غیره  و  مسکونی  کاری،  های 

،  [2]ساخت پل یا حتی پاکسازی هنگام سوانح و بالیای طبیعی است  

ی مجدد  ی بازیافت و استفادهبه دلیل عدم مدیریت صحیح در حوزه

عدیده مشکالت  بروز  موجب  ساختمانی  پسماندهای  زیست  از  ی 

تا    25ها  محیطی شده است، به ویژه در ایران که طول عمر ساختمان

می شود )این در حالی است که در کشورهای  سال در نظر گرفته    30

به   با وجود    [3]سال هم می رسد.(    300تا    100صنعتی  ایران  در 

ارائه عدم  قوانین،  نبودن  شفاف  دلیل  به  شده،  وضع  ی  قوانین 

دفع   هنوز  نظارت،  و  پیگیری  عدم  و  عملی  و  واضح  راهکارهای 

بزرگراه و  شهرها  حاشیه  در  ساختمانی  طور پسماندهای  به    ها 

غیرقانونی انجام می شود، و این معضل باعث شده است آمارهای دقیق  

و مستند از میزان تولید پسماندهای ساختمانی در دسترس نباشد.  

  250تا    200ها حاکی از آن است که در ایران روزانه تقریبا  اما تخمین

هزار تن پسماند عمرانی و ساختمانی تولید می شود، به عبارتی در  

به محل های     ملیون تن پسماند ساختمانی  80دود  طی یک سال ح

یابند می  انتقال  پسماند    .[2]دفن  تولید  میزان  این  اینکه  وجود  با 

بودن   ارزان  دلیل  به  اما  است،  جهان  کشورهای  دیگر  برابر  چندین 

مصالح، در دسترس بودن منابع طبیعی، مدیریت ناکارآمد شهری و  

ی مجدد از پسماندهای  استفادهعدم نظارت، انگیزه ای برای بازیافت و  

ساختمانی وجود نداشته باشد. اما آن چیزی که واضح است محدودیت  

منابع در دراز مدت و تخریب منابع و محیط زیست به دست انسان،  

 زمین را به نابودی خواهد کشاند.  

 مسئلهبیان  -١-١

پسماندها، بزرگترین معضل زیست بوم جهانی با مواد زائد که عموما  

ای محیط زیست خطرآفرین و تهدیدکننده هستند، در دهه های  بر

ریزان، مدیران شهری و پژوهشگران قرار گرفته  اخیر مورد توجه برنامه 

تولید   که  شود  می  اطالق  موادی  به  پسماندها  طورکلی  به  است. 

های انسانی است و پردازش و دفع  اجتناب ناپذیر آنها توسط فعالیت

بین صنعت ساختمان در طول ساخت تا  آنها ضروری است. در این  

شود می  آلودگی  و  پسماند  تولید  موجب  طوریکه  [4]  تخریب،  به   .

میزان   شود  می  در    38برآورد  تولیدی  جامد  پسماندهای  از  درصد 

که نه تنها با دارا بودن    [5]جهان شامل پسماندهای ساختمانی است  

حتی   شوند،  می  زمین  آلودگی  موجب  زیست  محیط  مخرب  مواد 

های دفن موجب بروز مشکالت  حجیم بودن آنها و محدودیت زمین

از  عدیده بیشتر  ایران  در  است.  شده  محیطی  زیست  درصد    99ی 

های  شوند یا در کورهها و ضایعات ساختمانی مستقیما دفن مینخاله

میلیون    120مجوز ساخت    1391سوزانده می شوند. در سال  سوز  زباله 

متر مربع زیر بنا در کشور صادر شده است. اگر به ازای تخریب هر  

  180،  91تن پسماند ایجاد شود ، فقط در سال    1.5یک متر مربع،  

این در حالی    . [6]  میلیون تن آوار ساختمانی در ایران تولید شده است

هران برای دفن پسماندهای ساختمانی در  است که تنها دو مرکز در ت

این در   نیست.  نیاز  پاسخگوی  دارد که  تهران وجود  و جنوب  شرق 

-حالی است که با گسترش و توسعه شهرها، رشد جمعیت، ظهور فن

برداران، و  های جدید، تغییرات در الگوهای مصرف و عادات بهره آوری

باعث طبیعی  منابع  از  استفاده  در  محدودیت  طرفی  انواع    از  بروز 

و   .[7]های اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی می شود ناسازگاری

مدیریت پسماند از جمله پسماندهای ساختمانی تبدیل به یک چالش  

بزرگ می شود. بنابراین با توجه به مشکالت دفع و دفن پسماندهای  

ساختمانی، استفاده ناکارآمد از منابع طبیعی به نظر می رسد بازیافت  

ی مجدد از پسماندهای ساختمانی گزینه مناسب در پیش  تفادهو اس

ریزان شهری است. با این وجود در ایران با توجه  روی مدیران و برنامه 

 . [8]به پتانسیل های قوی هنوز اقبال ویژه نیافته است 

مهم از  یکی  عنوان  به  ساختمانی  پسماندهای  مسائل  مدیریت  ترین 

ن اخیر،  های  دهه  در  محیطی  برنامه زیست  نوع  یازمند  از  ریزی 

استراتژیک و راهبردی فضایی برای دستیابی به بیشترین نرخ بازیافت  

ریزی راهبردی  ریزی ایران، برنامه است. اما همچنان در سیستم برنامه 

فضایی مبهم است و جایگاه آن در شناخت و به کارگیری تقلیل یافته  

انجام می شود و نیاز به  ریزی برای هدفی خاص  هر برنامه  .[9]است  

برنامه نظام  در  ایران  وجود  این  با  دارد  مانیتورینگ  و  ریزی  کنترل 

جهان   کشورهای  دیگر  از  مراقبت  و  کنترل  اجرا،  منظر  از  فضایی، 

است  عقب دنبال،    [10]تر  به  حاضر  پژوهش  رو  این  تبیین 1از   )

-امه( بررسی نقش برن2ریزی راهبردی فضایی،  ی برنامه مفاهیم اولیه

ساختمانی  ر پسماندهای  بهتر  مدیریت  برای  فضایی  راهبردی  یزی 

( ارائه راهبردهای متناسب با چشم انداز برای افزایش میزان  3است،  

 بازیافت و استفاده مجدد و کاهش تولید پسماندهای ساختمانی است. 

 داده ها و روش پژوهش  -2

طبق  ی عمرانی برای دستیابی به اهداف مشخص بایستی  در هر پروژه

ای منظم، منسجم و متناسب با آن هدف مدیریت شود، بنابراین  برنامه 

تولید پسماندهای   و کاهش  بازیافت  نرخ  باالترین  به  برای دستیابی 

انداز،  ساختمانی بایستی برنامه  بر اساس اهداف و چشم  ای منسجم 

برای آن تعریف کرد. از منظر هدف این پژوهش از نوع بنیادی نظری  

ها  ث روش و ماهیت، پژوهش کیفی و تحلیلی است. دادهاست و از حی

ای از طریق مطالعه  و اطالعات پژوهش از طریق اسنادی و کتابخانه

جمع پیشین  معتبر  قرار  منابع  واکاوی  و  تحلیل  مورد  و  شده  آوری 

  استفاده  جنبه  و  ماهیت موضوع  به  توجه  با  دیگر  سوی  گرفته است . از

  ابزارها   سازیبهینه  و  بهبود  بشر و   هاینیازمندی  رفع  منظور  به  آن  از

  انسان،   زندگی  سطح  ارتقای  و  و آسایش   رفاه   توسعه   جهت  در  ها روش

   .آورد حساب به  نیز  کاربردی نوع تحقیق  یک را  آن  توان می

برنامه برای  اشاره شد،  تر  پیش  که  فضایی  همانطور  راهبردی  ریزی 

اصلی پیموده شود:  مدیریت پسماندهای ساختمانی بایستی سه گام  

( گام اول : شناخت بررسی وضع موجود و اهداف شهر، برای تدوین  1

( گام دوم : تدوین برنامه و راهبردهای یکپارچه و  2چشم انداز است  

( گام سوم:  3منسجم برای دستیابی به چشم انداز تعریف شده است، 

 ت. اجرا، پیگیری و کنترل برای نیل به هدف برای تحقق چشم انداز اس

برای  تشریح کامل گام اول نیازمند شناخت و مطالعه   این پژوهش 

ی مطالعات پیشینه، راهبردهای رسیدن  منابع موجود است، و بر پایه
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به چشم انداز را تعریف می کند. لذا گام عملیاتی و اجرایی در اهداف  

 این پژوهش نمی گنجد. 

 مبانی نظری پژوهش -3

ح از دو محور اصلی آن  پژوهش حاضر مستلزم شناخت و درک صحی

  " مدیریت پسماندهای ساختمانی"و    " ریزی راهبردی فضاییبرنامه   " ،  

است، و در گام بعدی ادغام دو محور برای رسیدن به راهبردهای اصلی  

های پیشین  ی پژوهشاست، لذا به بررسی دقیق این مفاهیم از دریچه

 پرداخته شده است: 

 ریزی راهبردی فضاییبرنامه -3-١

منظور  امه برن به  هوشیارانه  تالشی  و  یافته  سازمان  فعالیتی   ، ریزی 

حل راه  بهترین  به  گزینش  دسترسی  برای  موجود،  پیشنهادی  های 

ریزی در سطح کالن و خرد و  برنامه   .[11]  های کلی ویژه است هدف

ریزی راهبردی  همچنین از حیث موضوعی انواع مختلفی دارد، برنامه

برای کمک به مدیران اجرایی است که به خودی  نوعی برنامه  ریزی 

برای درک وضع موجود، اهداف   [12]خود هدف نیست و یک فرایند  

های  ی پیمودن و رسیدن به آنها. این فرایند راهو چشم اندازها و نحوه

اصلی و اساسی برای رسیدن به اهداف را ترسیم و ابزارهای الزم را  

ف عنوان می کند و راهبردی یکپارچه  برای این ماموریت به طور شفا

 .[13] های شهر ایجاد می کندبرای واقعیت

ریزی شهری برای  گرا در برنامهریزی استراتژیک فعالیتی آیندهبرنامه 

ها به  بندی و تبدیل اولویتی اهداف، تخصیص بودجه ارزیابی ساالنه

است  فرصت برنامه   .  [14] ها  از  مختلفی  ا تعاریف  راهبردی  ز  ریزی 

های متفاوتی برای تدوین  دیدگاه پژوهشگران عنوان شده است که راه

اما نقطه مشترک همهبرنامه  ارائه میکنند  آنها در  ریزی راهبردی  ی 

 گام برای توسعه است.  بهرویکرد سیستماتیک و گام

برنامهبرنامه  رویکرد  ترین  مطرح  فضایی  راهبردی  ریزی  ریزی 

ک  آنجا  از  است.  شهری  کالبدی،  استراتژیک  عوامل  سنتز  از  فضا  ه 

مفهومی گسترده    [14]اقتصادی و اجتماعی در مکان حاصل می شود  

ریزی راهبردی فضایی ایجاد می کند. از این  و بسیار مبهم برای برنامه

ریزی راهبردی را نمی توان به عنوان  رو کالوراس معتقد است برنامه

کرد   تعریف  مشخص  و  مستقل  موضوع  ،    [15]یک  فریدمن  و 

برنامه بیان  اندیشمند تاثیرگذار، معتقد است  ریزی راهبردی فراتر از 

باشد   داشته  همراه  به  نتیجه  باید  و  است  انداز  برای    [16]چشم  و 

ی است  مقبولیت و مشارکت بخش عموم  دستیابی به نتیجه، نیازمند

ریزی راهبردی فضایی، در  توان نتیجه گرفت برنامهبنابراین می  .[17]

گام اول شناخت بررسی وضع موجود و اهداف شهر، برای تدوین چشم  

و   یکپارچه  های  راهبرد  و  برنامه  تدوین  دوم  گام  در  و  است  انداز 

اما در این   انداز تعریف شده است،  به چشم  برای دستیابی  منسجم 

، به عنوان گام عملیاتی که ماحصل تمامی اقدامات، اجرا،  بین گام سوم

 پیگیری و نظارت راهبردهای تعیین شده است.  

 مدیریت بهینه پسماندهای ساختمانی  -2-3

می   بندی  طبقه  عادی  پسماندهای  جز  که  ساختمانی  پسماندهای 

شوند، حاصل فعالیت های انسانی، از قبیل ساختمان سازی، بازسازی،  

در   تخریب  ساختمانسازهو  غیرمسکونی،  هایی  و  مسکونی  های 

بالیای   یا حتی پاکسازی هنگام سوانح و  آسفالت کاری، ساخت پل 

درصد از   40الی   30درصد از کل پسماندها و  50. [2]طبیعی است 

. [18]  گازهای گلخانه ای از پسماندهای ساختمانی به وجود می آید

از طب استخراج شده  منابع  از  نیمی  به مصالح  از طرفی  تبدیل  یعت 

که خود مشکالت زیست محیطی در سطح    [19]ساختمانی می شود،  

 جهانی ایجاد می کند. 

با این حال این مشکالت در ایران بیش از دیگر نقاط جهان مشهود  

ایران   ها در  زیرا عمر مفید ساختمان  این    30است،  سال است که 

میزان، نصف عمر مفید تخمین شده در جهان است، و اگر این موضوع  

مصالح   ها،  پروژه  برداری  بهره  و  اجرا  طوالنی  زمان  مدت  کنار  در 

کارآمد قرار گیرد می توان نتیجه گرفت عمر  ، اجرای نا[20]نامناسب  

از   ایران  در  ها  ساختمان  های    30مفید  فعالیت  و  است  کمتر  هم 

ساختمانی   پسماندهای  از  زیادی  میزان  حامل  بازسازی  و  نوسازی 

 است.  

از گذشته اهمیت مدیریت پسماند همیشه به دلیل ایمنی و سالمت  

گسترده تری را مطرح  انسان بوده است. اما جوامع امروزی نیازهای  

می کند، پایداری زیست محیطی و چرخه بازگشت مواد به طبیعت با  

ادی از دالیل مهم به شمار می  بازیافت و استفاده مجدد و صرفه اقتص

هدف اصلی توسعه    17از طرفی مدیریت پسماند گرچه در    .[21]رود  

ط  هدف آن ارتبا  12پایدار به طور مستقیم عنوان نشده است، اما با  

ی اساسی در ساختمان های پایدار است و  مستقیم دارد و یک جنبه

امکان حذف   تا حد  هدف اصلی در مدیریت پسماندهای ساختمانی 

اند و استفاده مجدد از مواد است  پسماندهای ساختمانی، کاهش پسم

[22]. 

اما با وجود وضع قوانین، دستورالعمل ها، و افزایش پژوهش های انجام  

پ حوزه  در  پسماندهای  شده  دفن  هنوز   ، ساختمانی  سماندهای 

است   رایج  روش  یک  در    [23]ساختمانی  ناتوانی  از  نشان  این  که 

ریزی استراتژیک  مدیریت این نوع پسماند است. به نظر می رسد برنامه 

تواند   می  فضایی  پارامترهای  گرفتن  نظر  در  با  همراه  گام  به  گام  و 

 ای ساختمانی باشد.ی پسماندهراهی روشن برای مدیریت بهینه

 شناخت وضع موجود  -3-3

توان در تفکرات توسعه پایدار که از  ریشه های مدیریت پسماند را می

نخست سال  دوره از دهه  یافت.  آغاز شد،  اروپا    1960ی روشنگری 

  چل یر تاثیرات منفی رشد و توسعه جوامع بر محیط زیست حس شد و  

مح  یی ا یدر   یشناسستیز  _ کارسون  ز یلوئ    _ یی کایآمر  ست یز   ط یو 

های   کنفرانس  پس  آن  از  شد.  زیست  محیط  از  حفاظت  خواستار 

مختلفی در جهان با موضوع تالش برای حفظ محیط زیست برگزار  

پایدار   توسعه  مفهوم  بار  اولین  برای   sustainable-شد، 

development-     توسط سازمان جهانی حفاظت از    1980در سال

برای  ( مطرIUCNمنابع طبیعی ) راهکارهایی  این گزارش  ح شد. در 

ای   توسعه  توضیح  برای  پایدار  توسعه  و  بود  طبیعی  منابع  حفاظت 

هماهنگ با طبیعت مطرح شده بود. امروزه در کشورهای پیشرفته و  

مدیریت   طرح  از  معنبر  های  گواهینامه  ارائه  و  تشویق  با  صنعتی، 

بین پسماندهای ساخ به  پسماند حمایت می کنند، و در این  تمانی 

برای   دلیل حجیم و اغلب سمی بودن و از طرفی فرصت های ویژه 



 

37 
  

7 (1), 2022 

  ١، شماره 7دوره 

 ١40١تابستان 

 دوفصلنامه پژوهشی

 

مه
رنا

ب
با 

ی 
مان

خت
سا

ی 
ها

ند
ما

س
ه پ

ین
به

ت 
ری

دی
ی م

را
ی ب

ضای
ی ف

رد
هب

 را
ی

یز
ر

ن
را

 ای
در

د 
جد

ه م
اد

تف
اس

 و 
ت

یاف
از

د ب
کر

وی
ر

 

استفاده مجدد و بازیافت مورد حمایت و توجه مسئوالن، طراحان و  

 مدیران پروژه است.  

در ایران به دلیل ضعف مدیریت، عدم آگاهی و هماهنگی در الیه های  

ص و  مختلف جامعه )مسئوالن، متخصصان، بهره برداران(، عدم تخص

بازیافت   بالقوه،  و  فراوان  های  فرصت  وجود  با  مدرن،  تجهیزات 

پسماندهای ساختمانی مورد استقبال قرار نگرفته است. این در حالی  

برابر تولید    1.5است که میزان تولید پسماندهای ساختمانی در ایران  

   .[24] آن در مقیاس جهانی است

 تعریف چشم انداز   -4-3

ی مجدد  بودن فرصت های بالقوه برای بازیافت و استفادهایران با دارا    "

ی راهبردی فضایی جامع برای  از پسماندهای ساختمانی، دارای برنامه

مدیریت بهینه پسماندهای ساختمانی است، لذا دارای کمترین نرخ  

تولید پسماندهای ساختمانی از پروژه های عمرانی است، و میزان دفع  

پردازش و دفن آن ها در محل های دفن    پسماندهای ساختمانی بدون 

 " زباله نزدیک به صفر است. 

 ی پژوهشپیشینه -4

  1930  دهه   در   آن،  امروزی   معنای   به  شهری  پسماند   مدیریت   سیستم

به مثابه دورریز با آنها    1970آمد و تا دهه    پدید   صنعتی  کشورهای  در

زیست  برخورد می شد که این رویکرد موجب بروز بسیاری از مشکالت  

محیطی، بهداشتی و اقتصادی شده است. در دهه هشتاد میالدی با  

صاحب نظران نگاهی متفاوت به منابع    "توسعه پایدار "مطرح شدن  

اصلی   رکن  سه  اجتماع  و  زیست  محیط  اقتصاد،  و  داشتند  طبیعی 

ی اساسی در  مدیریت پسماند یک جنبه  .[21] اهداف آنان قرار گرفت

است پایدار  های  پسماندهای     .[22]  ساختمان  پایدار  مدیریت 

ساختمانی به دلیل دارا بودن مواد سمی که به طور بالقوه در آن ها  

وجود دارد، در اولویت مدیریت پسماند است. به خصوص در کشورهای  

پر جمعیت و کوچک به دلیل محدودیت های دفن زباله، اهمیت به  

های بین المللی  به همین علت بسیاری از گواهینامه    .[25]سزایی دارد

مدیریت پسماند و استفاده صحیح از منابع طبیعی و انتخاب مصالح  

به عنوان فاکتور های اصلی مطرح کرده اند. در این   تجدید پذیر را 

 BREEAM  ،LEED  ،HQE  ،CASBEEبین می توان از گواهینامه های  

 نام برد. 

،  مرحله است: استخراج مواد اولیه    6ی عمر ساختمان شامل  چرخه

دفع یا بازیافت و    تخریب،  تعمیرات و نگهداری ،  ساخت و ساز، تولید،

استفاده مجدد. تمامی مراحل چرخه عمر ساختمان تاثیر مستقیم و  

کلی،   بندی  تقسیم  یک  در  و  دارند.  زیست  محیط  بر  مسقیم  غیر 

ی اصلی تخریب، طراحی،  ی عمر ساختمان شامل سه مرحلهچرخه

اجرا است و  م  .ساخت  تحقیقات  بر  بیشترین    " تخریب"بنای  دارای 

ریزی  میزان تولید پسماندهای ساختمانی است که بایستی در برنامه

 مورد توجه قرار گیرد.  

پسماندهای ارائه  -4-١ مدیریت  فضایی  راهبردهای  ی 

 ساختمانی

 راهبرد مدیریت پسماندهای ساختمانی در فرآیند تخریب

سا  پسماندهای  میزان  اینکه  به  توجه  مرحله  با  در  تولیدی  ختمانی 

)نمودار است  پروژه  دیگر  مراحل  از  بیشتر  مورد  1تخریب  بایستی   )

گیرد   قرار  ساختمانی  های  پروژه  مدیران  و  پیمانکاران  بیشتر  توجه 

از آنجا که پیشگیری و کاهش تولید پسماند های ساختمانی    .[26]

است،   ساختمانی  پسماندهای  مدیریت  برای  استراتژی  موثرترین 

برای  انتخاب شیوه راهبرد  ترین  تخریب مهم  برای  مؤثر  و  ی مدرن 

 کنترل آن است. 

یا   گام  به  گام  یک    ”Deconstruction“تخریب  عنوان  به  تواند  می 

اف  برای  مؤثر  استفادهراهکار  نرخ  تخریب سبز  زایش  یک   ، مجدد  ی 

فاز انجام می شود، در گام اول عناصر    4این تخریب در     .[27]  است

و اجزای غیرسازه ای جدا می شود، گام دوم جداسازی اجزای سازه  

ای با تمرکز بر بتن، در گام سوم متریال های مختلف را جداسازی،  

نگ  و  آوری  جمع  برای  و  شوند  می  بندی  به  دسته  صحیح  هداری 

( انتقال داده می شوند. اگر سایت  on siteی مناسبی از سایت )منطقه

پسماندهای   نگهداری  و  آوری  جمع  تفکیک،  برای  کافی  فضای 

ساختمانی نداشته باشد، پسماندهای تفکیک شده از مبداء به کارخانه  

 (  1(. )جدول off siteهای بازیافت هدایت می شوند )

 ی طراحی ند ساختمانی در مرحلهراهبرد مدیریت پسما

تحقیقات نشاان می دهد حدود یک ساوم پساماندهای تولید شاده در  

  .[28]  ی ساااختمانی ناشاای از تصاامیمات طراحی اسااتیک پروژه

شاافاف و خوانا    پیچیدگی های طراحی و جزییات، تغییرات طراحی،

عادم همکااری بخش هاای مختلف در    نبودن نقشاااه هاای معمااری،

از جملاه   [29]  تغییرات نااگهاانی مشاااتری یاا کاارفرماایاان  سااااخات،

مرحله  عواملی اساات که موجب تولید پسااماندهای ساااختمانی در  

  در این مرحله می شاود. در  طراحی و یا ناشای از تصامیمات اشاتباه

تولید    سااسای معماران در کاهشبه ساه نقش ا  1IBARبرنامه کار  

پسماندهای ساختمانی اشاره شده است: راهنمایی دادن به مشتریان،  

آغاز کاهش ضاایعات در ساطح پروژه، بهبود شایوه های کلی طراحی.  

بنابراین با توجه به پژوهش های انجام شااده در این زمینه می توان  

راهبرد های زیر را برای معماارانی که دغدغه زیسااات محیطی دارناد  

میزان تولیاد پساااماانادهاای سااااختماانی را باه حاداقال  تادوین کرد تاا  

 رساند:
طراحی انعطاف پذیر برای استفاده حداکثری از فضاها در آینده و   •

 کاهش تغییرات و بازسازی در آینده 

تولید پسماند و   • برش، و  با کمترین میزان  انتخاب فرم ساختمان 

 ضایعات ساختمانی 

 اهش اقدامات برش  استفاده از ابعاد استاندارد در طراحی برای ک •

 استفاده از عناصر پیش ساخته با ابعاد استاندارد  •

تخمین کمیت و کیفیت دقیق پسماندهای حاصل از تخریب برای   •

 ی مجدد در طراحی به استفاده

 نگرش واسازی ساختمان در آینده  •

 [29]انتخاب مصالح با محتوای بازیافتی و قابل بازیافت در آینده  •

 راهبرد مدیریت پسماند ساختمانی در فرایند ساخت و اجرا
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باه حاداقال رساااانادن تولیاد و افزایش باازیاافات پساااماانادهاای    اگر

بایسااتی  ساااختمانی، به عنوان یک هدف و کانسااپت تعریف شااود، 

پروژه به خصاااوص پیمانکاران و  اهداف طراحی برای دیگر اعضاااای  

ی دساتیابی به این هدف بحث و  مدیران پروژه، شافاف ساازی و درباره

تباادل نظر شاااود. و در نهاایات راهکاارهاا در قاالاب برنااماه ای از پیش  

تادوین شاااده در اختیاار پیماانکااران قرار گیرد زیرا در نهاایات عوامال  

  گااهی  ده دارناد.اجرایی وظیفاه اجرا، کنترل و پیگیری پروژه را باه عها

اهاداف تعریف شاااده برای یاک پروژه نیاازمناد آموزش باه کاارگران و  

که نباید تاثیر به ساازای آن را در    [6] دیگر اعضااای تیم پروژه دارد

 ی ایده آل و آرمانی فراموش کرد.دستیابی به نتیجه
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با وجود اینکه بازیافت جزء آخرین دغدغه های عوامل اجرایی پروژه  

و هزینه های  های   زمان  افزایش  دلیل  به  اغلب  و  است،  ساختمانی 

و دپوی   تفکیک  برای  کمبود فضای مناسب  آموزش،  به  نیاز  پروژه، 

پسماندهای ساختمانی مورد استقبال پیمانکاران قرار نمی گیرد. این  

های   فرصت  با شناخت صحیح  اما  است  اغلب صحیح  دالیل گرچه 

برنامه  آنها را رفع  ریزی راهبرپروژه و به کمک  توان  دی فضایی می 

 کرد و به هدف پروژه نزدیک شد:

و    داشتن • راهبردی  صورت  به  پروپوزال  و  پیشنهادی  طرح 

ی بازیافت یک هدف  سیستماتیک پیش از شروع پروژه، زیرا برنامه

 .[26] ی افزودنی به پروژهاز پیش تعیین شده است نه یک برنامه

پروژه بایستی مسئول بازیافت انتخاب و به کار گمارده شود.    آغازدر   •

ی عملکرد کارگران طبق  ی مسئول بازیافت، کنترل بر نحوه وظیفه

آموزش ها و توصیه های از پیش تعیین شده باشد، و ارائه گزارش  

 هفتگی به پیمانکاران است.  

 [26] اختمانی در فازهای تخریب و ساختمقایسه میزان تولید پسماند های س  ١نمودار

 [26] بررسی متد و راهکار سنگاپور، شیکاگو و سانفرانسیسکو در برنامه ریزی تخریب ساختمان ١جدول 
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پیشنهاد    مصالح  • به  که  خرید  راهنمای  طبق  بایستی  ساختمانی 

این  معمار  شود.  است، خریداری  تدوین شده  پروژه  طراحان  و  ان 

و   پذیری(  بازیافت  )قابل  کیفیت  کمیت،  لحاظ  از  بایستی  برنامه 

پروژه   مدیران  و  پیمانکاران  برای  جامع  راهنمای  خریداری  زمان 

 .[30] باشد

ی بهینه از فضای سایت، بایستی ظروف ذخیره سازی  برای استفاده •

هنگ باشد. یک تا سه ظرف کوچک برای  با پسماندهای تولیدی هما

ی کار در اختیار  جمع آوری پسماندهای تولیدی با توجه به مرحله

کارگران گذاشته شود و در صورت پر شدن به کانتینر های بزرگ  

 تر انتقال داده شود. 

بایستی قبل از شروع پروژه انجام  برنامه • برآورد هزینه  ی زمانی و 

ریزی برای پسماندها )بازیافت درون  هی برنام شود تا بهترین شیوه

 انتخاب شود.  (3، بازیافت خارج از سایت 2سایت 

 بحث و نتیجه گیری  -5

برنامه تاثیرات  و  جایگاه  بررسی  پژوهش،  این  راهبردی  هدف  ریزی 

-فضایی در مدیریت پسماندهای ساختمانی است، از آنجا که برنامه

رویکرد   ترین  مطرح  فضایی  راهبردی  استراتژیک  برنامهریزی  ریزی 

است   پسماندهای    [14]شهری  مدیریت  ارتقاء  باعث  تواند  می 

ساختمانی به عنوان یکی از مهم ترین معضالت شهرهای امروز، باشد.  

با توجه به این که چرخه عمر ساختمان شامل : تخریب، طراحی و  

بنابراین این موضوع از منظر پژوهش های پیشین     .ساخت و اجرا است

این سه مرحله بررسی شد و با در نظر داشتن چشم انداز مدیریت  در  

در   آن  به  راهبردهای رسیدن  ساختمانی،  عنوان    15پسماند  مؤلفه 

 شد : 

 فاز تخریب: 

تکنولوژی و استفاده از شیوه های نوین تخریب مانند    کارگیریبه   -1

 تخریب گام به گام و سبز. 

و   -2 بازیافت  قابل  ساختمانی  پسماندهای  آوری  جمع  و  تفکیک 

 ی تخریب.  استفاده مجدد در مرحله

دپو و نگهداری صحیح از پسماندهای ساختمانی تفکیک شده در   -3

 ( onsite recyclingدر داخل سایت. ) ی تخریبمرحله

 فاز طراحی: 

استفاده از تکنولوژی برای درک بهتر جزییات و نواقص طراحی   -4

 و جلب رضایت کارفرما و کاهش تغییرات طراحی.  

تولید   -5 کاهش  برای  طراحی  در  فرمی  های  پیچیدگی  کاهش 

 پسماندهای ساختمانی. 

سامان دهی فضاها به صورت تطبیق پذیر و انعطاف پذیر برای   -6

 زهای مختلف در زمان های مختلف.پاسخگویی به نیا

استفاده از ابعاد استاندارد و مصالح پیش ساخته در طراحی فضا   -7

 برای کاهش اقدامات برش و تولید پسماندهای ساختمانی.  

بودن   -8 پذیر  بازیافت  و  و محتویات مصالح  به روند ساخت  توجه 

 آنها برای انتخاب مصالح.  

یط زیست، مانند  کاهش استفاده از مواد سمی و مضر برای مح -9

چسب ها، رزین ها، و استفاده حداکثری از اتصاالت قابل تفکیک  

 و بازیافت پس از عمر مفید ساختمان.

های   -10 فرصت  از  استفاده  برای  موجود  وضع  مطالعه  و  بازرسی 

 موجود در طراحی و افزایش میزان استفاده مجدد از مصالح. 

ون سایت  بررسی سایت و در نظر گرفتن فرصت های بازیافت در -11

با توجه به فضای سایت. در صورت محدود بودن فضا می توان  

ی بیرون از سایت را برای بازیافت پسماندهای ساختمانی  شیوه

  انتخاب کرد.

 فاز اجرا:

و   -12 درک  برای  پروژه،  عوامل  تمامی  بین  هماهنگی  و  آموزش 

 شناخت بیشتر هدف طراحی. 

اجرای پروژه و    برآورد هزینه و زمان بازیافت در مراحل مختلف -13

 ی راهبردی و استراتژیک برای مدیریت بهتر.  تهیه برنامه

تعبیه تجهیزات، ابزارها و کانتینرها با ابعاد مختلف برای تسهیل   -14

 روند جداسازی، خرد کردن، و نگهداری پسماندهای ساختمانی.

ی خرید مصالح ساختمانی با نظر طراحان پیش از  تعبیه برنامه -15

توجه و  پروژه  تعیین    شروع  و کمیت  کیفیت  و  بندی  زمان  به 

 شده.  

برنامه که  آنجا  پسماندهای  از  مدیریت  فضایی  راهبردی  ریزی 

ی منسجم و از پیش تعریف شده باشد،  ساختمانی، بایستی یک برنامه

بایستی قبل از شروع پروژه با توجه به ماهیت، فرصت و تهدید های  

همه نظر  و  همکاری  با  پروژه،  طراحان،  هر  پروژه،  اصلی  عوامل  ی 

 پیمانکاران، مدیران پروژه و کارفرمایان تدوین شود.  
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 ی ارزیابی نیاز مشتری تا نگهداری . )موسسه سلطنتی معماران بریتانیا( چارچوب و معیار طراحی و مدیریت پروژه برای اجرای ساخت و ساز در انگلیس، از مرحله  RIBAبرنامه کار  1

2 On site recycling 
3 Off site recycling 


