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Abstract
In Karaj, the large volume of wastes was produced due to
the high level of construction activities such as demolition of
old buildings and the construction of new buildings. In this
regard, it is necessary to have management system with
environmental protection perspective for the construction
and demolition wastes (CDW). Therefore, the main purpose
of this research was study of the amount and composition of
CDW in Karaj municipality zones (10 zones) in 2017 with
the financial support of Karaj municipality. In the first step,
a little amount of CDW was investigated by Karaj waste
management organization's statistics. The results showed
that the Karaj construction sector produces 5973 tons
(2186410 tons/year) of CDW every day, which is around 3%
of the total amount of the country generated CDW. Also, the
share of per capita CDW production is 1220 kg/year for
each person per year and the maximum CDW generation
rate was in the November and December and the minimum
one was in March and April. In the second step, the
composition of CDW was determined using field
observations of the disposal sites and landfills. The average
composition of CDW showed that up to 80% of the wastes
are composed of the soil operation (soil, sand, stone and …)
asphalt and concrete parts, building materials (such as brick,
block, plaster, pottery, mosaic, etc.)
Keywords: Quantity, Composition, Construction and Demolition
Wastes (CDW), Karaj, Waste Management
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چکیده
 به علت حجم باالی فعالیتت هتای عمرانت و ستاتممان،کالنشهر کرج
 احداث ستاتممان هتای جدیتد و، همچون تخریب ساتممان های قدیم
بهسازی معتابر شتهری روزانته بتا حجتم بستیار بتاالی از نخالته هتای
ساتممان روبرواست که ایت امتر ضترور داشتم سیستمم متدیریت
 از ایت رو ایت.پسماند با دیدگاه حفظ محیط زیست را دوچندان م کند
01 مطالعه با هدف بررس مقدار و ترکیب نخاله های ساتممان منتاق
 و با حمایت مال شهرداری کترج بته0931 گانه کالنشهر کرج در سال
 در گام نخست مقدار کم نخالته ستاتممان بتا استمفاده از.انجام رسید
 نمایج نشتان داد.آمار و اقالعا سازمان مدیریت پسماند بررس گردید
 تت ) نخالته0041801  تت (ستاالنه3399 که به قور مموستط روزانته
 درصد از حجم کت نخالته9 ساتممان در کرج تولید م شود که حدود
 قب نمایج به دست آمتده ستهم.ساتممان ک کشور را شام م شود
 کیلوگرم برای هر0001 سرانه تولید نخاله ساتممان در شهر کرج برابر
نفر در سال م باشد و همچنی بیشمری مقدار تولید نخاله به ترتیتب در
ماههای آذر و دی و کممری مقدار آن به ترتیب در ماه های فتروردی و
 در گتتام دوم ترکیبتتا تشتتلی دهنتتده.اردیبهشتتت مشتتاهده م ت شتتود
نخالههای ساتممان با اسمفاده از مشاهدا میدان از مح هتای دپتو و
41  نمایج نشان داد که حدود.دف با روش تخمی چشم شناسای شد
، ماسته،درصد حجم ای نخالهها را مواد حاص از عملیا تاک (تاک
،، گت، بلتوک، آسفالت و قطعا بم و مصتال بنتای (آجتر،)...سنگ و
.) تشلی م دهند...  موزائیک و،  کاش،سفال
 مدیریت پسماند، کرج،  نخاله ساتممان، ترکیب، کمیت:كلید واژهها

 دانشگاه آزاد اسالم واحد علوم، دانشآموتمه کارشناس ارشد آلودگ محیطزیست-0
تحقیقا تهران و کارشناس بهداشتمحیط شهرداری کرج
 ایمنت و، دانشآموتمه کارشناس ارشد ارزیاب محیطزیست و کارشناس بهداشتت-0
) شهرداری کرجHSE( محیطزیست
 پتردی کشتاورزی و،  دانشلده منابعقبیعت، عضو هیا علم گروه محیطزیست-9
منابعقبیع دانشگاه تهران
 عضو هیا علم گروه مهندس محیطزیست دانشتگاه آزاد استالم واحتد علتوم-8
تحقیقا تهران
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مقدمه

بودن سرانه تولید نخالههای سااختمانی در کشاورهای در حاال

حجم روزافزون مواد و زبالههای شهری به ویژه نخالههای حاصل

توسعه همچون ایران نسبت به سایر کشورهای توسعهیافته است

از تخریب ساختمانها و بافتهاای فرساوده شاهری مشاالت

(مرتهااب و کاوساایان .)2933 .نساابت اجاازای تشااالیلدهنااده

فراوانی را در شهرهای بزرگ به وجاود آورده اسات .نخالاههاای

نخالههای ساختمانی نیز در کشورهای توسعهیافته و کشاورهای

ساختمانی از جمله مشالتتی است که اگر اماروز چاارهای بارای

در حال توساعه باا یالادیگر متاااو مایباشاد .در کشاورهای

آنها اندیشیده نشود در آیندهای نه چندان دور تبدیل باه یا

توسعهیافته نخالههای سااختمانی باه ترتیاب بیشاتر از ماوادی

بحران خواهد شد (اشترزاده  .)2931عباار نخالاه سااختمانی

همچااون بااتن آساااالت لااو،هااای ساااالی چااوب میلگاارد

شامل زائدا و پسماندهای ناشی از فعالیتهای سااخت و سااز

پتستی

مصال بسته بندی پانل های گچای و شیشاه تشاالیل

تعمیر و نگهداری و تخریب ساختمان ها و تاسیساا مای باشاد

شده است (مرتهب و کاوسیان .)2933 .سا نه بیش از  301تن

( .)Martosa et al., 2018نخاله سااختمانی شاامل پساماندهای

نخاله ساختمانی در اروپا تولید میشود که موادی همچون باتن

حاصل از ساختوساز تخریب اماکن سااختمانهاای فرساوده

سرامی

گاودبرداری خاا بارداری تعمیاار و نوساازی آسااالت معااابر

ترکیب وزنی این نخالهها را شاامل مایشاود .اگرچاه ترکیباا

حااری های مربوط به تأسیسا شهری و به طور کلای هار گوناه

نخاله ساختمانی میتواند بسته به منشا متاااو باشاد و مقادار

پسماند حاصل از فعالیت عمرانی و ساختمانی مشتمل بر خاا

زیادی از چوب تخته و گچ را نیاز در

برگیارد ( Martosa et al.,

گچ خاا

 .)2018بعد از باتن و مخلاوط آسااالت ماوادی همچاون آجار

ماسه سیمان قیرگونی سنگ آجر موزایی

مخلوطهای فلزی ماواد عاای،

و مخلوط حاصل از خا برداری شیشه بتن مت
کاشی سرامی

انواع سنگها آسااالت و موزائیا

حادود  32درصاد

کاشی چوب شیشه پتستی

تیرچه سقای شیروانی چوب و سایر پسماندهای مشابه اطات

مصاال ساااختمانی مبتنای باار گاچ مهمتاارین ترکیباا نخالااه

میشود (شالوهیان و نجایان رضوی  .)2931حجم روز افازون

ساختمانی در اروپا را تشالیل مایدهناد (.)Butera et al., 2014

نخاله های حاصل از تخریب ساختمانهاا و بافات هاای فرساوده

اتحادیه اروپا پیش بینی کرده است که تا سال  1111می بایسات

شهری مشالت فراوانی را در شهرهای بازرگ باه وجاود آورده

بیش از  01درصد این نخالههای ساختمانی بازیافت و مجدد باه

است که اغلب برنامه مدونی بارای مادیریت ایان پساماندها در

چرخه مصر بازگردد و  91درصد باقیماناده باا رعایات اصاول

کتنشهرها وجود ندارد (اشترزاده .)2931

بهداشتی و محیط زیستی دفن گردد .این درحاالی اسات کاه در

صنعت ساختمان و فعالیتهای عمرانی حجم عظیمی از ماواد و

حال حاضر در کشورهایی همچون هلند آلمان و دانمار

مصااال را مصاار کاارده و در مقاباال مقاادار زیااادی ضااایعا

 31درصاد نخالاه سااختمانی بازیافات مایشاود (

ساختمانی را تولید می کند .بررسی ها نشاان مای دهاد میاانگین

.)2014

عمر ساختمانها در کشورهای جهان حدود  01سال است .عمار

روزانه حادود  111تاا  121هازار تان ( 01تاا  31میلیاون تان

ساختمانها در ایران  91سال برآورد شده اسات و باا توجاه باه

سا نه) نخاله ساختمانی در کشور تولید مایشاود کاه در حاال

ایناله حدود  12درصد بافت شهری در کشورهای جهان فرسوده

حاضر این مقدار پسماند ساختمانی تولیدی پان برابار پساماند

هستند احداث ساختمانهای جدید مقادار زیاادی نخالاههاای

شهری است (پاست و همالاران  .)2935ترکیاب و درصاد ماواد

ساختمانی تولید خواهاد کارد (رجبایناژاد و فات .)2933 ،در

تشالیل دهنده نخالههای ساختمانی در منااط ،مختلا کشاور

هلند  2تا  21درصد از کل مواد و مصال خریاداری شاده بارای

تابع نوع و نحوه زندگی نوع صنعت سااختمان ترکیاب و بافات

ساختوساز به ضایعا تبدیل میشوند این در حاالی اسات کاه

جمعیتی و نیز فراوانی منابع قرضه اسات .طای ساالیان گذشاته

ایاان میاازان در برزیاال بااه  11تااا  91درصااد ماایرسااد .تولیااد

مطالعا مختلای با هد شناسایی میزان و ترکیب پسماندهای

نخالههای ساخت و تخریب در ایران به خصاو

در مقایساه باا

حدود

Arm et al.,

ساختمانی مدیریت و مالانیابی محل دفن آنها در کشور صور

کشورهای توسعهیافته بسایار بیشاتر از دیگار کشورهاسات .در

پذیرفت که مطالعه قانعی اردکانی و همالااران 2935؛ پاسات و

ایران نیز درصد وزنی نخالههای سااختمانی در زبالاههاای دفان

همالاران 2935؛ اشرفی و همالااران 2932؛ مرتضاوی و اجال

شده بیش از  52درصد برآورد شده اسات .ایان امار بیاانگر باا

لوئیااان 2930؛ ساااکی 2939؛ اشااترزاده 2931؛ رضااائیان
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فیروزآبااادی و همالاااران 2931؛ تقاایزاده و همالاااران 2931؛

نشان داد که به طور متوساط روزاناه  150تان ( 35352تان در

توکلی و همالاران 2932؛ حسانیان و همالااران 2932؛ بایگم

سال) نخالاه سااختمانی در شاهر گرگاان تولیاد مای شاود کاه

موسوی و حافظی مقاد2931 ،؛ رجبای ناژاد و فات2933 ،؛

بیشترین درصد ترکیب نخاله در محل دفن هزارپیچ را خاا

باا

عموئی و همالاران  2930از جمله مهمترین این موارد به شامار

 % 99/2و کمترین آن را چوب با  %2تشالیل می دهد و در محل

می روند .نتای حاصل از این بررسیها نشان میدهد که ترکیاب

دفع توسالستان نیز بیش از  31درصد نخاله تخلیه شده را خا

اصلی نخالههای ساختمانی درکشور اغلب شاامل چاوب و الاوار

تشالیل داده است.

سانگ

منصوریان و همالاران در سال  2939طای مطالعاه ای اقادام باه

بتن آجر آساالت پیاده روها و بامها آهان آ

گچ لوله و شیشه بوده و عمده زایدا ساختمانی بازیاابی شاده

بررسی میزان تولید وضعیت جمع آوری و حمل بازیافت و دفاع

میباشد .طب،

زایدا ساختمانی شهر کرمان پرداختند .در این تحقی ،کاه باه

تحقیقا انجام شده بیشترین درصد تولید نخالههای ساختمانی

روش گردآوری آمار و اطتعاا شاهرداری کرماان و همچناین

در کشور در فصل تابستان و تیر ماه کمتارین درصاد تولیاد آن

مطالعه میدانی و نمونهبرداری از محل دپوی موقت و محل دفان

در فصل زمساتان و در دی مااه مایباشاد .همچناین برخای از

نخاله ساختمانی صور پذیرفت مشخص شد که میزان زائادا

مهمترین مطالعا صور گرفته در زمیناه بررسای نخالاههاای

ساختمانی شهر کرمان  1011تن در روز می باشد که حادود 32

ساختمانی در کشور عبارتند از:

درصد آن دفن و تنها  2درصد آن بازیافت مای شاود .همچناین

پاست و همالاران در سال  2932طی مطالعه ای از نوع توصیای-

میزان سرانه تولید مواد زاید ساختمانی برابر  1/112کیلوگرم در

کاربردی و از نظر گردآوری داده ها از نوع تحقیقا پیمایشی باه

روز مشخص گردید .در این تحقی ،همچنین مشخص گردید که

روشااهای ماادیریتی دفااع نخالااههااای ساااختمانی شااهر تهااران

ترکیب اصلی نخاله های ساختمانی شاهر کرماان را باتن آجار

پرداختند که در نهایت گزینه استااده مجدد از نخاله ساختمانی

آساالت پیاده روها آهن آ

سانگ گاچ چاوب و الاوار

به عنوان بهترین گزینه دفع و گزینه بازیافت دومین ارجحیات و

تشالیل میدهد.

گزینه دفن در زمین به عنوان گزینه بعدی انتخاب شاد .در ایان

استان البرز و به ویژه کتنشهر کرج بهواسطه سیل مهاجر هاا و

مطالعه مشخص شد روزانه بیش از 01هزار تن نخاله سااختمانی

نیاز به مسالن سالها است که به کارگاه ساختمانی تبادیل شاده

منتقاال

است و هر ساله با روند کاهشی سط باغا و جایگزینی آنها با

نیز شامل آهن آ

آجر چوب آساالت و خا

خاا

در شااهر تهااران تولیااد و بااه ماادفن آبعلاای و کهریااز

خا

میشود .در این دوره نرخ تولید نخالههای سااختمانی در تهاران

ساختمانهای سر به فل

حاادود  0تااا  2براباار تولیااد زبالااههااای خااانگی عنااوان گردیااد.

ساختمانی و به تبع آن تولیاد نخالاههاای سااختمانی در رتباه

همچنااین در ایاان مطالعااه مشااخص گردیااد کااه بخااش اعظاام

نخساات کشااور قاارار دارد .عواماال بساایاری از قبیاال وضااعیت

نخالااههااای ساااختمانی شااهر تهااران ناشاای از فعالیااتهااای

اقتصادی مردم فصول مختل ساال منااط ،مختلا شاهری

ساختمان سازی و یا تخریب آنها و دیگر سازههاا فعالیاتهاای

افااازایش جمعیااات رشاااد و توساااعه شاااهر و . ...همچناااین

راه سازی می باشد .ترکیب اصلی ایان نخالاههاای سااختمانی در

حااری بر روند تولیاد

محل تولید اغلب شامل خا

ماسه سنگ آسااالت و قطعاا

بتن مصال بنایی (آجر بلو

گچ سااال کاشای موزائیا

 )...آهن آ

زایدا الالتریالی مقوا کاغذ پتستی

کشیده به لحاظ سرانه مصر مصاال

خا برداری تخریب و نوسازی تعمیرا

نخالههای ساختمانی در کتنشهر کرج تاثیرگاذار مایباشاند .در
و

بعضی مناط ،شهر باهعلات وضاعیت مناساب اقتصاادی ماردم

و چوب و

ساختوساز رونا ،بیشاتری دارد و در بعضای فصاول باه دلیال

الوار میباشد.

وضعیت مناسب تر آبوهوایی ساختوساز بیشتری انجام شود که

شهبازی و همالاران نیز در سال  2932طی مطالعه ای به بررسی

بر روند تولید نخالههای ساختمانی تأثیر میگذارند .پساماندهای

کمیت و کیایت نخالههای سااختمانی شاهر گرگاان پرداختناد.

ساختمانی در کتنشهر کرج را بهطورکلی مایتاوان در دو گاروه

جهت برآورد مقدار کمی نخاله ها از ساه پاارامتر تعاداد تخلیاه

 )2پسماندهای حاصال از تخریاب و نوساازی سااختمانهاا )1

چگالی نخاله و بار ماشین استااده شد و برآورد کیایت نخاله باا

پسماندهای حاصل از فعالیت های عمرانای شاهری طبقاه بنادی

روش تخمین چشمی در پت انجاام شاد .نتاای ایان مطالعاه

نمود (سازمان پسماند شهرداری کرج .)2932
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روزانه  21هزار تن (سا نه  9/52میلیون تن) نخالاه سااختمانی

بیگدلو و همکاران
 روش مطالعه

در کتنشهر کرج تولید میشود که متاساانه هیچ گونه برناماهای

این تحقی ،از نوع توصیای -کاربردی و از نظر گردآوری داده هاا

برای بازیافت این حجم از نخاله ها پیش بینی نشده است و بطاور

از نوع تحقیقا پیمایشی است که در شهر کرج در ساال 2935

مستقیم در مراکاز دفاع حصاار (تاا ساال  )2930مرکاز دفان

انجام گرفت .در این بررسی در گام نخسات کمیات نخالاه هاای

حلقه دره و بطور غیرمجاز پیرامون شهر دفع می گردد (اداره کال

ساختمانی تولید شده در شهر کارج از تجزیاه و تحلیال آماار و

محیط زیست استان البرز  .)2935امروزه بایش از  2511هالتاار

اطتعا سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج (تعداد کامیون

بافت فرسوده در البرز وجود دارد که با این میزان بافت فرساوده

تخلیه شده در مرکز دفان حلقاه دره در فصاول مختلا ) ساال

بحث نخالههاای سااختمانی تاا  22ساال آیناده از جادی تاری

 2935بهره گرفته شد .در گام دوم ترکیب نخاله های ساختمانی

چالش های محیط زیستی شهر کرج به شمار می رود .پسماندهای

شهر کرج طی بررسایهاای میادانی از نخالاه سااختمانی در 9

ساختمانی و عمرانی اگر چه خطرا کمتری نسبت به مواد زائد

سط مراکز تولید نخاله ساختمانی (شاالل هاای  1و  )9دپاوی

جامد شهری برای ستمت بشر و محیطزیست دارناد ولای دفاع

تخلیه غیرمجاز نخاله سااختمانی در جااده هاای بیارون شاهری

از دفاع میازان

(شاللهای  0و  )2و مرکز دفن حلقهدره (شاللهاای  5و  )0باه

خطر این پساماندها را تشادید مایکناد (شاالوهیان و نجایاان

روش لیست برداری و تخمین چشمی صاور پاذیرفت .در ایان

رضوی  2931بیگم موسوی و حافظی مقد .)2931 ،از ایان

بررسی مراکز تولید نخاله ساختمانی به تعداد  9نقطاه در مرکاز

رو نخستین گام در مدیریت نخاله هاای سااختمانی را مای تاوان

شهر محلهای تخلیه غیرمجااز نخالاه سااختمانی باه تعاداد 9

شناخت کمیت و ترکیبا تشالیل دهنده نخالههای سااختمانی

نقطه در جادههای بیرون شهری (باغستان ابتدای جاده آتشاگاه

در کتنشهر کرج دانست که در این مطالعه سعی شده است تا با

و جاده قزلحصار هر کدام ی

نقطه) و مرکز دفن حلقاهدره باه

توجه به نیاز شهرداری کرج در مدیریت و ساماندهی نخالههاای

تعداد  9نقطه بصور کامت تصادفی انتخاب گردیده و سعی شد

ساختمانی اقدام به شناسایی ترکیبا نخالهها گردد.

تا تمامی اجزاء هر پشته مورد بررسی قرار گرفته و نوع زائدا و

بیرویه و مدیریت ناصحی این پساماندها پا

همچنین درصد تقریبی آنها لیستبرداری و ثبت گردد .ساپ

مواد و روشها
 محدوده مطالعاتی

محدوده مطالعاتی این پژوهش مناط 21 ،گانه کتنشهر کرج باا

با توجه به نتای ثبات و مشااهده شاده ناوع نخالاه سااختمانی
تعیین و درصد حجمی هر ی

از اجزاء تخمین زده شد.

جمعیتی بالغ بر 2,031,135نار میباشد (شالل  .)2کرج یالی از
شهرهای کوهپایه ای ایران می باشد که در دامنه رشته کاوه هاای
البرز و در موقعیت طول جغرافیایی  22درجاه و  1دقیقاه و 91
ثانیه خاوری و عار

جغرافیاایی  92درجاه و  03دقیقاه و 02

ثانیه شمالی در ارتااع  2130متر از سط دریاا در فاصاله 03
کیلومتری غرب شمالی تهران واقع شده اسات (ساالنامه آمااری
البرز .)2935

شکل  -1محدوده مطالعاتی

10

شکل  2و  -3دپوی موقت نخالههای ساختمانی در داخل شهر کرج
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سال  2939در دو منطقاه حصاار و حلقاه دره و از ساال 2930
تاکنون تنها در مرکز دفن زباله حلقه دره و یا بصاور غیرمجااز
در حاشیه جادههای برون شهری تخلیه میگاردد کاه متاسااانه
آمار و اطتعا دقی ،و قابل استنادی از میزان نخاله تولیادی و
تخلیه شاده در ایان مراکاز طای ساالیان گذشاته در دساتر،
نمی باشد .با این وجود مطاب ،آمار دریافتی از سازمان مادیریت
پسماند شهرداری کرج میزان نخاله تخلیه شده در مرکاز دفان
حلقهدره در سال  2935در جدول  2ارائه شده است.
جدول  -1میزان نخاله تخلیه شده در مرکز دفن حلقهدره
در سال  – 1336برحسب تن

شکل  4و  -5نخاله ساختمانی تخلیه شده در جادههای بیرون شهری

ماه

مقدار (تن)

ماه

مقدار (تن)

فروردین

11131

مهر

21921

اردیبهشت

12921

آبان

251131

خرداد

12051

آذر

222031

تیر

09021

دی

035951

مرداد

93101

بهمن

021301

شهریور

01921

اساند

920131

جمع کل1235021 :

مقدار نخاله تخلیه شده
روزانه2309/3 :

ماخذ :سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج

مطاااب ،جاادول  2در مجمااوع مقاادار  1235021تاان نخالااه
ساختمانی در سال  2935به مرکز دفان حلقاهدره تخلیاه شاده
است .از این رو مطاب ،رابطه  2میتوان نتیجه گرفت کاه بطاور
میانگین روزانه به مقدار  2309/3تن نخاله ساختمانی باه مرکاز
دفن حلقهدره تخلیه شده است .با توجه به این که روزانه حادود
 2211تن زباله خانگی از سط شاهر کارج جماعآوری و دفان
می گردد نتای به دست آمده بیانگر این واقعیت است کاه نارخ
تولید نخالاه سااختمانی در شاهر کارج  2/0برابار پساماندهای
خااانگی ماایباشااد .زم بااه ذکاار اساات تقریبااا نیماای از نخالااه
ساختمانی تولیدی در کتنشاهر کارج باهصاور غیرقاانونی در
شکل  6و  -7نخالههای ساختمانی تخلیه شده در مرکز دفن حلقهدره

یافتههای پژوهش
 بررسی کمیت نخالههای ساختمانی

نخاله ساختمانی و عمرانی تولیدی در کتنشهر کرج و شاهرهای
اقماری آن (از قبیل محمدشهر ماهدشت کمالشاهر مشاالین
شهر گرمدره و حتی شهر های صانعتی پیراماونی) تاا پایاان
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پیرامون شهر کرج از جمله مل آباد کورههای آجرپزی محدوده
مل آباد حسینآباد باغستان ابتدای جاده آتشاگاه و  ....تخلیاه
می گردد کاه متاسااانه آماار دقیقای از مقادار آن در دساتر،
نمی باشاد .از ایان رو مقادار نخالاه سااختمانی تولیاد شاده در
کتنشهر کرج به مراتب بیشاتر از مقادار تخلیاه شاده در مرکاز
حلقهدره می باشد .همچنین مطاب ،رابطه  1نارخ سارانه تولیاد
نخاله ساختمانی به ازای هر نار بارای ساال  2935برابار 2111

12

بیگدلو و همکاران

بررسی مقدار و ترکیب نخالههای ساختمانی کالنشهر کرج

کیلوگرم ( 2/11تن) به دست آمد .از سوی دیگر نتای جادول 2

مواد کاغاذی ماواد پتساتیالی و شیشاه یاا توساط ساازندگان

نشان می دهد که بیشترین مقدار تولید نخاله در سال  2935باه

(صاحبان ملا

تخریبای) و یاا توساط افاراد دوره گارد جهات

ترتیب در ماههای آذر و دی و کمترین مقادار آن در باه ترتیاب

استااده مجدد یا فروش به مراکز بازیافتی جداسازی مای شاوند.

در ماههای فروردین و اردیبهشت مشاهده میشود.

باقیمانده نخاله های ساختمانی که اغلب شاامل تالاه هاای باتن
آجرهااای شالسااته مااواد زایااد خطرنااا

رابطه :1

موزائی

های شالسته خا

قطعااا آساااالت

سنگ گچ و ماواد زایادی کاه باه

واهرغیرقابل استااده و غیربازیافتی مایباشاند باه محال دفاع
رابطه :2

منتقل می شوند .ضمن ایناله اند
نخاله های ساختمانی حتی پ

مواد بازیافتی موجود در ایان
از انتقال به محل دفع و یاا دپاو

در حاشیه جااده هاا مجادد توساط افاراد دوره گارد جداساازی

 بررسی ترکیبات نخالههای ساختمانی

ترکیب و درصد مواد تشالیل دهناده نخالاههاای سااختمانی در
کتنشهر کرج تابع نوع و نحوه زنادگی ناوع صانعت سااختمان
ترکیب و بافت جمعیتی و نیز فراوانی منابع قرضه است .در ایان
مرحله با بازدید میدانی از محلهاای دپاوی موقات نخالاههاای
ساختمانی در محل تولید (معابر درون شهر) و محالهاای دفاع
مجاز (مرکز دفن حلقهدره) و غیرمجاز (حاشیه جادههای بیارون
شهر) ترکیبا نخالههای ساختمانی تولید شاده در شاهر کارج
مورد بررسی قرار گرفت.

میشوند .از این رو ترکیبا و وزن نخالههاای سااختمانی شاهر
کرج در محل تولید و در محل دفع آنها با هم متااو باوده و از
ترکیااب یالسااان برخااوردار نماایباشااند .در جاادول  1ترکیبااا
نخالههای ساختمانی شهر کرج و درصد حجمی آنها ارائاه شاده
است .همچنین در شاالل  3ترکیباا نخالاههاای سااختمانی و
درصد حجمی آنها در محل تولید و در مرکز دفن حلقه دره و در
شالل  3تغییرا درصد حجمی نخالههای ساختمانی شهر کارج
در محل تولید و در محل دفع نشان داده شده است.

نتای این بررسی نشان داد که بطور کلی بخش اعظم نخالههاای

جدول  :2ترکیبات نخالههای ساختمانی شهر کرج و درصد

ساختمانی شهر کرج از موادی تشالیل شده است که در احاداث

حجمی آنها (ماخذ :برآورد میدانی نگارنده)
درصد حجمی

ساااختمان بالااار ماایرونااد .ایاان نخالااههااا در اثاار فعالیااتهااای
مواد تشکیل دهنده

ساختمان سازی و یا تخریب آنها و دیگر ساازههاا فعالیاتهاای
راهسازی تولید میشوند .ترکیب اصلی این نخالههای سااختمانی
در محل تولید اغلب شامل مواد حاصل از عملیا خاکی (خا
ماسه سنگ و )...آساالت و قطعا بتن (خیابان و سنگ فرش)
مصال بنایی (آجر بلو

گاچ سااال کاشای موزائیا

و )...

پوشااشهااا و روکااشهااا (ور شاایروانی آزبساات و  )...فلاازا
آلومینیوم لوله و اتصاا

(آهن آ

سایم بار

مای .و )....

زایدا الالتریالی (لوازم برقی خاراب ماو و  )...وارو ماواد
شیمیایی خطرنا
گااری

(ورو رنگ و ترکیباا رنگای روغانهاا و

چسااب و رزیاان مااواد نگهدارنااده چااوب و ن وپااان

قوطی های اسپری و  )...ماواد کاغاذی (مقاوا کاغاذ و پوشاال
کیسههای کاغذی سیمان و  )...پتستی

و وارو پتساتیالی

در محل در محل
تولید

دفع

91

01

11

12

22

11

21

1

2

2

2

1

چوب و الوار و تخته

2

1

شیشه

2

1

9

2

1

2

211

211

خا

ماسه سنگ

مصال بنایی (گچ آجر بلو

کاشی و )...

آساالت بتن قیر و گونی
فلزا (لوله و اتصا

سیم بر

می .و )....

مواد کاغذی (پاکت سیمان و )....
پتستی

و ورو پتستیالی

مواد متارقه ( قالی و موکت ستی
زایدا الالتریالی
مجموع

و )...

چوب و الوار شیشه و مواد متارقه (اثاثیه منزل قالی و موکات
ستی

درزگیرها و  )...می باشد که بخش اعظام ایان ماواد از

قبیل آهن آ

15

(فلزا ) چوب و الوار آجار زایادا الالتریالای
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بیگدلو و همکاران

شهر کرج مورد بررسی قرار گیرد .نتای حاصاله از ایان مطالعاه
نیز نشاان داد کاه بطاور متوساط روزاناه  2/3هازار تان نخالاه
ساختمانی در شهر کرج تولید میشاود کاه باا در نظار گارفتن
حجم نخاله تخلیه شده غیرقانونی در پیرامون شهر این مقدار به
دو برابر نیز خواهد رسید .مطاب ،مطالعه پاست و همالاارانش در
سال  2935روزانه  111هزار تان نخالاه سااختمانی در کشاور
تولید میشود که نخالاههاای تولیادی در شاهر کارج تقریباا 9
درصد از کل نخالههاای تولیادی در کشاور را شاامل مایشاود.
الف)

همچنین نرخ سرانه تولید نخاله ساختمانی بطور میاانگین طای
سالهای مورد بررسی برای شهر کرج برابار  2111کیلاوگرم در
سال می باشد که این مقدار با نرخ سرانه شاهر تهاران برابار و از
نرخ سرانه تولیاد نخالاه سااختمانی کشاور در ساال  2935کاه
حدود  2222کیلوگرم 2در سال میباشد بیشتر است .همچناین
طباا ،نتااای  Lauritzenو Hahnناارخ ساارانه تولیااد نخالااه
ساختمانی برای کشورهای پیشرفته بین  211 – 2111کیلوگرم
به ازای هر نار در سال میباشد (جعاری منصوریان و همالااران
 )2939که نتای به دست آمده نشان دهنده با تر بودن (حدود

ب)

 11درصااد) ساارانه تولیااد نخالااه ساااختمانی در شااهر کاارج در

شکل  -8ترکیبات نخالههای ساختمانی و درصد حجمی آنها الف) در

مقایسه با کشاورهای توساعه یافتاه از جملاه آمریالاا انگلای

محل تولید ،ب) در مرکز دفن حلقهدره (ماخذ :مشاهدات میدانی نگارنده)

هلند آلمان میباشد .با تر بودن سرانه تولید نخالاه سااختمانی
در شهر کرج را می توان به دارا بودن رتباه دوم (بعاد از تهاران)
نرخ مهاجرپذیری در کشور دانست که رشد شدید شهرنشینی را
باعث شده است بطوری که حادود  0درصاد جمعیات کشاور را
تنها در  2درصد مساحت کشور جای داده است .این امر نیاز باه
تامین مسالن و ساخت و ساز را در مناط ،مختل شهر کرج باا
روندی روبه رشد مواجه کارده اسات .ضامن اینالاه شاهر کارج
بخاطر وجود وسعت زیاد بافت فرسوده و ضع

زیرسااختهاای

شهری همواره با تتشهای گسترده مدیران شهری برای توساعه
شکل  -3تغییرات درصد حجمی نخالههای ساختمانی شهر کرج در
محل تولید و در محل دفع

شهر و بهسازی معابر و آساالت خیابانها و  ...روبرو بوده است.
بررسی ترکیبا (کیایت) نخالههای سااختمانی تولیاد شاده در
شهر کرج ضامن بازدیادهای میادانی از مرکاز دفان حلقاهدره

بحث و نتیجه گیری

بازدید از محلهای دپوی غیرمجاز نخاله سااختمانی در حاشایه

امروزه مهمترین چالش پیش روی مدیریت نخالههای ساختمانی

جادههای بیرون شهری و بازدید از محلهای دپوی موقت نخالاه

در شهر کرج نبود آمار و اطتعا دقی ،و قابل استناد از مقدار و

ساختمانی در معابر درون شهری نشان داد کاه ماواد حاصال از

ترکیب نخالههای سااختمانی تولیادی اسات .از ایان رو در ایان
مطالعه سعی شد تا با بررسی اسناد موجود و بازدیدهای میدانی
مقدار (کمیت) و ترکیب نخالههاای سااختمانی تولیاد شاده در
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 -2این مقدار مطاب ،نتای پاست و همالاران در سال  2935باا فار
تولید  31میلیون تان نخالاه و در نظار گارفتن  32میلیاون ناار کال
جمعیت ایران در سال  2935به دست آمده است.
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عملیا خاکی (خا

ماسه سنگ و )...آساالت و قطعا باتن

انگلستان بیش از  21درصد گازارش شاده اسات .در ایاران نیاز

گاچ سااال

درصد وزنی نخالههای ساختمانی در زبالههای دفن شده بیش از

(خیابان و سنگارش) مصال بنایی (آجار بلاو
کاشی موزائی

و  )...به ترتیب بیشترین مقدار حجمی و زایدا

الالتریالی مواد کاغذی (مقوا کاغذ و پوشال کیسههای کاغاذی
ساایمان و  )...پتسااتی

و واارو پتسااتیالی چااوب و الااوار

کمترین مقدار حجمی نخالههای ساختمانی را شامل مایشاوند.
مطالعه مرتضوی و اجل لوئیان در سال  2930نیز نشان داد کاه
بیشترین حجم نخالاههاای سااختمانی در شاهر فاو د شاهر را
مخلوط شن و ماساه و سایمان آجار باتن و خاا

و آسااالت

تشالیل میدهد .نتای آنالیز کمی شهبازی و همالااران در ساال
 2932بر روی نخالههای ساختمانی شهر گرگان نیاز نشاان داد
که بیشترین درصد ترکیب نخاله در محل دفن هزارپیچ را خا
با  % 99/2و کمترین آن را چوب باا  %2تشاالیل مای دهاد و در
محل دفع توسالستان نیز بیش از  31درصد نخاله تخلیه شده را
خا

بیگدلو و همکاران

تشالیل داده است .همچنین نتای مطالعه قانعی اردکانی و

همالاران در سال  2935بر روی پسماندهای ساختمانی شهر یزد
نیز نشان داد که مخلوط خا

و نخاله (آجر موزائی

تاله هاای

بتن و  )...بیشترین درصاد فراوانای پساماندهای سااختمانی در
محلهای دفع این پسماندها در شهر یزد را تشاالیل مای دهناد.
همچنین مطالعه مارتوسا 2و همالارانش در سال  1123در اروپاا
نشان داد که بتن مهمترین و فراوانترین درصد وزنای و حجمای
ترکیب نخالههای ساختمانی در اروپا را تشالیل میدهد بطاوری
که نرخ تولید بتن در روند تخریب ساختمانها و تاسیسا حدود
 301کیلوگرم در هر متر مربع برآورد میشود .حتی ایان مقادار
برای ساختمانهای چوبی نیز حادود  911کیلاوگرم در هار متار
مربع میباشد .ریمولدی 1طی مطالعهای در ساال  1121معتقاد
است که بسته به نوع سازههایی که تخریب میشوند بتن  01تا
 32درصد ترکیب وزنای نخالاه سااختمانی تولیادی در اروپاا را
شامل می شود .از ساوی دیگار نسابت اجازای تشاالیل دهناده
نخالههای ساختمانی در کشورهای توسعه یافته و کشاورهای در
حال توسعه با یالدیگر متااو میباشد .به عنوان مثال در ایا
متحده نخاله های ساختمانی  15درصد وزن کلی زباله های دفاع
شده را تشالیل می دهند .این مقادار در آلماان باین  11تاا 13
درصد در هلند  23درصد در فنتند  29تا  22درصد در هنگ
کنااگ در حاادود  52درصااد در کانااادا حاادود  92درصااد و در

 52درصد برآورد شده است (مرتهب و کاوسیان.)2933 .
نتیجهگیری و پیشنهادها
مدیریت نخاله ساختمانی ازجمله ضروریا مدیریت شهری شهر
کرج به شمار میرود که نیازمند آگاهی از چگونگی جمعآوری
دفع و بازیافت آنها است .در حال حاضر رعایت نالردن قانون
تخلیه نخاله ساختمانی در مناط ،غیرمجاز کمبود ایستگاههای
تخلیه پسماند و نبود مراکز بازیافت از عواملی هستند که
مدیریت نخاله ساختمانی در شهر کرج را با ضع

و چالشهایی

روبرو نموده است .ضمن این که نبود آمار و اطتعا

دقی ،و

قابل استناد از مقدار و ترکیب نخالههای ساختمانی تولیدی نیز
این ضع

را تشدیدتر کرده است .از اینرو چون کمیّت و

کیایّت پسماندهای ساختمانی در شهر کرج شناخته شده
نیست تحقی ،حاضر با مطالعه و بررسی جوانب موضوع به
بررسی کمیت و کیایت (ترکیبا ) نخالههای ساختمانی تولیدی
در شهر کرج پرداخته است.
در این بررسی مشخص شد که فعالیاتهاای سااختمان ساازی
تخریب بناهای فرساوده و فعالیاتهاای راه ساازی از مهمتارین
منابع تولید کننده نخاله در شهر کرج به شمار مای روناد .در بار
گرفتن بایش از دو ساوم ( 50درصاد) حجام نخالاههاای ماورد
بررسی توسط خا

ماسه مصال ساختمانی آساالت و قطعا

بتنی تائید کننده این مدعاست .بر اسا ،بررسی صور گرفتاه
مشخص شد که حجم تولید نخالههای ساختمانی در شهر کارج
بسیار زیاد (سرانه  2111کیلوگرم در سال) اسات و عادم ثبات
آماری دقی ،نخالههای تخلیاه شاده و تخلیاه بایش از نیمای از
نخالههای تولیدی در منااط ،غیرمجااز برناماهریازی و اجارای
برنامهای جاامع بارای مادیریت ضاایعا سااختمانی را مشاالل
ماایسااازد .از ایاان رو باارای ماادیریت اصااولی و دفاان بهداشااتی
نخالههای ساختمانی شهر کرج توسط سازمان مدیریت پساماند
پیشنهادا ذیل توصیه می شود تا این امید وجود داشاته باشاد
که کرج نیز در آینده ای نه چنادان دور باا سااماندهی وضاعیت
نخالهها بتواند فارغ از معضات پساماندهای شاهری سایمایی
زیبا را برخود نمایان سازد.
 oسیاست کاهش تولید نخاله ساختمانی در شهر کرج ماد نظار
قرار گیارد .ایان سیاسات را مایتاوان باا اخاذ مالیاا از تولیاد

1. Martosa
2. Rimoldi
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افزایش طول عمر سازههای ساخته شاده آماوزش ساازندگان در

اشرفی سیدحسین .قلیان سعید .دستنبوی سعید .فرهناگ

جهاات مصاار بهینااه مصااال ساااختمانی و همچنااین مصاار

سیدمهیار .ساماندهی ضاایعا سااختمانی رویالاردی ناوین در

نخالههای ساختمانی در فرایند ساخت و سااز ماورد توجاه قارار

توسعه پایدار شهری (مطالعه ماوردی :شاهر شااهرود) ساومین

داد.

کناران

 oقانونگذاران برای سازندگان قاوانین و مقاررا مناساب وضاع

بهار  2932دانشگاه شهید بهشتی تهران ایران.

کند و بر اجرای این مقررا کنترل داشته باشد.

باایگم موسااوی زهاارا .حااافظی مقااد ،ناصاار .ساااماندهی

 oشناسایی ترکیب و اجزای نخاله هاای سااختمانی باه تاالیا

زیستمحیطی نخالههای ساختمانی شاهرود هاتمین کنااران

مناط 21 ،گانه شهرداری کرج مورد توجه قرار گیرد.

زمین شناسی مهندسی و محیط زیسات ایاران تابساتان2931

 oسرمایهگذاری های زم جهت مالانیابی و استقرار کارگااههاای

دانشگاه صنعتی شاهرود شاهرود ایران.

بازیافت نخالههاای سااختمانی در پیراماون شاهر کارج از ساوی

پاست ویدا .یغمائیان کامیار .نبیزاده نودهی رامین .دهقانی

سازمان مدیریت پسماند صور پذیرد.

محمدهادی .مومنی منصور .نادری مازیار . .انتخااب بهتارین

 oمحل هاای دپاوی غیرمجااز نخالاه سااختمانی در شاهر کارج

روش مدیریتی دفع نخالههای ساختمانی شهر تهران باا دیادگاه

شناسایی و از تخلیه نخالاه در ایان مالاانهاا جلاوگیری شاده و

توسعه پایدار براسا ،تالنیا

تحلیال سلساله مراتبای مجلاه

جرایم و مجازا هایی برای مسببین این امر در نظر گرفته شود.

ستمت و محیطزیست پائیز  2935دوره دهم شاماره دوم

 oراهالارها و تمهیدا

زم از ساوی ساازمان مادیریت پساماند

بینالمللی مهندسی عمران معماری و توسعه شاهری

.123-101

برای بازیافت در محال نخالاههاای سااختمانی فاراهم گاردد تاا

تقی زاده سایدعلی .سالمان مااهینی عبدالرساول .خیرخاواه

نخالههای بازیافت شده در محل مجدد بعنوان مصاال در فرایناد

زرکش میرمسعود .مالانیابی چند معیاری محل دفن مواد زایاد

ساخت و ساز مورد استااده قرار گیرند.

ساختمانی با استااده از رویالرد ترکیبی تحلیل سلساله مراتبای
فازی .مطالعه موردی شهر گرگان مجله آمایش جغرافیایی فضا

تشکر و قدردانی

زمستان  2931سال سوم شماره دهم

این مقاله مستخرج از پایاننامه دوره کارشناسی ارشد باا عناوان

توکلی نادیا .خادم پیر مریم .جمالی حمید .بررسای میازان

"بررسی کمی و کیای نخالههای سااختمانی و مالانیاابی محال

نخالههای ساختمانی تولیاد شاده در شاهر بنادرعبا ،دوماین

دفن آنها با اساتااده از روشهاای  AHPو  TOPSISدر محایط

همایش ملی ستمت محایطزیسات و توساعه پایادار زمساتان

( GISمطالعه موردی کتنشهر کرج)" می باشد که توساط مرکاز

 2932دانشگاه آزاد استمی واحد بندرعبا ،بندرعبا ،ایران.

پااژوهش و مطالعااا راهبااردی شااورای اسااتمی شااهر کاارج و

جعاااری منصااوریان حسااین رجباایزاده احمااد دولتشاااهی

شااهرداری کاارج مااورد حمایاات مااالی قاارار گرفاات .از ایاان رو

شاایدوش .ارزیااابی وضااعیت ماادیریت مااواد زایااد ساااختمانی:

نویسندگان این مقاله برخود زم میدانند تا از شهرداری کارج

(مطالعااه مااوردی شااهر کرمااان) فصاالنامه علااوم و تالنولااو ی

سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج و مسا و ن مساتقر در

محیط زیسات بهاار  2939دوره  25شاماره  2صااحه -299

مرکز دفن پسماند حلقه دره به خاطر فراهم نمودن امالان بازدید

.201

از این محل و در اختیار قرار دادن آمار و اطتعا

زم که منجر

به ارتقاء کیای این پژوهش گردید سپاسگزاری نمایند.

.211-293

حسنیان حاماد؛ حساین وحیادی و ساجاد کریمای انتخااب
بهترین راهالار مدیریتی دفع نخالههای ساختمانی شهر تهران باا
دیدگاه توسعه پایدار براسا ،روش AHPششمین همایش ملی

منابع

و اولااین همااایش بااین المللاای ماادیریت پسااماند بهااار 2932

اشترزاده رضا .مدیریت ضاایعا مصاال سااختمانی در شاهر

مشهد ایران.

یزد شانزدهمین همایش ملی بهداشت محایط ایاران -تابساتان

رجبی نژاد مهادی .فات ،احمادعلی .د یال تولیاد ضاایعا

 .2931دانشگاه تبریز تبریز ایران.

ساختمانی و راههای مدیریت و سااماندهی ضاایعا

کنااران

بینالمللی مهندسی عمران معمااری و توساعه پایادار شاهری
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تابستان  2933دانشگاه آزاد تبریز تبریز ایران.

مرتضوی سیدعلی .اجل لوئیان رسول .بررسای آزمایشاگاهی

رضائیان فیروزآبادی محمدحسین .فت ،احمدعلی .عابادینی

نخالااههااای ساااختمانی و اسااتااده مجاادد از آنهااا در راهسااازی

حمیدرضا .مدیریت دورریزهاای سااختمانی در شارایط عاادی

(مطالعه موردی :شهر فو دشهر) نخستین کنااران

سراساری

اولین همایش ملی مصال ساختمان و تالنولاو ی هاای ناوین در

معماری و مهندسای عماران بهاار  2930پاردی

باینالملال

صنعت ساختمان زمستان  2931دانشاگاه آزاد اساتمی واحاد

توسعه ایده هزاره تهران ایران.

میبد یزد ایران.

مرتهااب محمااد مهاادی .کاوساایان امیاار احسااان .تولیااد و

ساکی محمد .مطالعه و بررسای روشاهای مادیریت بازیافات و

سازماندهی ضایعا سااختمانی در کشاورهای در حاال توساعه

بهرهبرداری از نخاله هاای سااختمانی هماایش ملای مهندسای

(مطالعه موردی کتنشهر تهران) مجله علمی و پژوهشی شری

عمااران معماااری و ماادیریت پایاادار شااهری تابسااتان 2939

زمستان  2933شماره 22

گرگان ایران.
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شالوهیان محمد .نجایان رضوی علی .مدیریت و راهالارهاای
کاااهش آلااودگیهااای زیساات محیطاای ضااایعا ساااختمانی و
بازیافت آنها ششمین کنگره ملی مهندسی عمران بهاار 2931
دانشگاه سمنان سمنان ایران.
شهبازی علی .حسنی علیمحماد .روحاانی شاهرکی فارزاد.
بررسی خصوصیا کمی و کیاای نخالاههاای سااختمانی شاهر
گرگان و امالانسنجی اقتصادی بازیافت آنهاا چهاارمین کنگاره
بااین المللاای عمااران معماااری و توسااعه شااهری بهااار 2932
دبیرخانه دایمی کناران

دانشگاه شهید بهشتی تهران ایران.

عماوئی عبادا یمان .اصاغرنیا حساینعلی .خادادادی علای.
ویژگی های کمی و کیای پسماندهای جامد روستایی شهرساتان
بابل (  )2935مجله دانشگاه علوم پزشالی بابل تابستان 2930
دوره دهم

.00-31

.12-11

قانعی اردکانی جواد .کشای سیدابوالاضل .بررسای مادیریت
نخاله ساختمانی شهر یزد دومین همایش ملی معماری پایادار
شهرسازی و توسعه محیطزیست تابستان  2935تهران ایران.
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