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  چکیده

 و زمین از مواد کننده برداشت و مصالح کننده مصرف نیتر بزرگساختمان  صنعت 
 زیست محیط بھ کھ است ھایی زبالھ و کننده نخالھ تولید نیتر بزرگ حال عین در

ھای ساختمانی نھ تنھا دور ریختن  عدم استفاده مجدد از نخالھ .شوند می وارد
شود.  ھای ملی محسوب می منابع قابل استحصال است، بلکھ ھدر دادن سرمایھ

بخش  ،یبازساز و سازی پاک اتیعمل نیح در دھد کھ می نشان المللی بین اتیتجرب
 ای و مجدد استفاده مورد توان می را بیتخر از یناش عاتیضا از یتوجھ قابل
 بھ یلیتحو آوار زانیم از ،یاقتصاد ییجو صرفھ بر عالوه کھ داد قرار افتیباز
 یریجلوگ یادیز مقدار بھ یطیمح ستیز معضالت آن تبع بھ و دفن محدوده ھای محل

  .نمود
ھای  این مقالھ بھ بررسی فنی استفاده از مصالح حاصل از بازیافت نخالھ

پردازد. مشخصات مکانیکی مصالح حاصل از این مواد بررسی شده و  ساختمانی می
ھای عمرانی و جلوگیری از  ھا در پروژه آلترناتیوھای ممکن برای استفاده از آن

  گردند. آلودگی محیط زیست ارایھ می

  بازیافت، راھکار بھینھ، محیط زیست ،ھای ساختمانی نخالھ: یدیکلکلمات 

  

  

 مقدمھ .1

کس پوشیده  یچھامروزه در اکثر کشورھای جھان مسئلھ بازیافت و ضرورت این امر بر 
شوند. این مواد  یمباشد. مواد و مصالح بازیافتی شامل گستره وسیعی از مواد  ینم
و یا مصالح حاصل از  اند گستردهی شھری و صنعتی کھ خود بسیار ھا زبالھتوانند  یم

 باشند.ی فرسوده ھا ساختمانتخریب 
 از حاصل یھا نخالھ بخش دو بھ توان یم را ھا نخالھ ،دیتول منابع و پروژه نوع حسب بر 
 شــامل یعمرانــ یھــا تیفعال نمــود. کیــتفک ایبال از حاصل یھا نخالھ و یعمران یھا تیفعال

 رینظــا و یســاز سد ،تونل ،یراھساز ،یساز شھر ،ھا یآباد و شھرھا بافت در یساز ساختمان
 یھــا پروژه در و بــوده افــتیباز قابــل ھا نخالھ یاجزا درصد 90 تا موارد یبرخ رت. دآنس

 .[1] تاس استفاده قابل سنگ خرده و سنگدانھ اشکال بھ یآورر ف از پس مختلف
کی از  شکالت تر مھمی جودین م مده در  بھ و سعھ ھا سالآ شورھای تو یر در ک ی اخ

بوه  ھان، ان سعھ ج حال تو یا در  تھ و  لھیاف یل آن ھا نخا کھ دل ست  ساختمانی ا ی 
با  قدیمی  فت  جایگزینی با یب و  شھرھا و تخر سعھ  ید ھا ساختمانتو شد. یمی جد  با

 موضوع بازیافت نخالھ در ایران دارای سابقھ طوالنی

                                         
   زنجاناستادیار گروه مھندسی عمران دانشگاه  .1
   دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی دانشگاه زنجان .2
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در حال توسعھ نظیر آلمان، ھلند، بلژیک و نروژ  یکشورھانیست ولی در اکثر  
برای استفاده از این  یا ژهیو یدھااستاندارتحقیقات زیادی صورت پذیرفتھ و نیز 

 .[2] مصالح تدوین شده است
 
 

 ی ساختمانیھا نخالھتعریف  .2

از قبیل  ھا سازهمواد زائد جامدی کھ از تغییر وضع، تعمیر و از نو بنا کردن 
شود در  یمحاصل  شھرھای مسکونی و تجاری و اداری و... در ھا ساختمانو یا  ھا راه

نتیجھ عملیات ساختمانی،  1C&D یھا . نخالھشود یمی ساختمانی نامیده ھا نخالھاصطالح 
یب  یا تخر یرات  لی، تعم یرات داخ سایر  ھا راه، ھا ساختمانتغی شد.  یم ھا سازهو  با

ین  لھا ناف،  ھا نخا بتن، ک چوب،  نایی، دشامل  صالح ب ساختھ، م پیش  ھای  یوار
لزات، دھا،  یروانیش ھا، ف عایق  یمسیوار سی،  کف ھا روکشھا،  یکارھای م ، ھا پوش، 

ساخت  با  مرتبط  صالح  مامی م بتن و ت خرده  سنگریزه،  سفالت،  یب و آ یا تخر ساز 
 .[3] باشند یم
 

 
 ساختمانی یھا نخالھفواید بازیافت  .3
 

 :باشد یم ریزبھ شرح  دارد کھ یادیز یدیفوا یساختمان یھا نخالھ افتیباز

  یانرژحفظ منابع و 

 ستیز طیمح یآلودگحجم  کاھش 

 یدفعحجم مواد  کاھش 

  یاقتصادصرفھ 

 
 

 یساختمان عاتیاستفاده مجدد از ضا و افتیباز .4

 

 یھا حلاز راه  یکیمصالح،  دیتول یبراگوناگون  یساختمان عاتیاز ضا استفاده
بھ سھ  یساختمان عاتی، اصوال� ضاباشد یم یمصالح ساختمان نیتأمبھ ھدف  دنیرس یعمل

    :[4] ھستند میدستھ قابل تقس

قابل استفاده  ما� یکھ در صورت سالم بودن مستق یساختمان یھا فرآوردهمصالح و  )1
 ه.پنجر و ساختھ، در شی، قطعات سنگ، قطعات پیفشارمجدد ھستند مانند آجر 

قابل استفاده ھستند مانند خرده آجر و  یآورر فکھ با  ییو آوارھا عاتیضا )2
 ن.خرده بت

 .شوند ختھیدور ر دیبا ریکھ ناگز یعاتیآوارھا و ضا )3

 
 

 یت پسماندھای ساختمانی در کشورھای مختلفکم .5

 ھا زبالھساختمانی در میان سایر  یھا نخالھکھ حجم  دھند یمتحقیقات در جھان نشان 
 .باشد یمدرصد  29تا  13بین 

میلیون تن ضــایعات ســاختمانی حاصــل از  136خمین زده شد کھ ت ،1996در سال 
ده کھ از این ش تولید ساختمان سازی در ایاالت متحدهتخریب و نوسازی مربوط بھ 

درصد حاصل از منــابع غیــر مســکونی اســت.  57درصد در منابع مسکونی و  43مقدار 
 8درصــد حاصــل از بازســازی و  44درصد از کــل،  48عالوه بر این ضایعات ساختمانی 

ست.  ید ا ساز جد ساخت و  صل  صد حا سفانھدر برای  یھا نیتخم متأ شابھ  لم  یھا ھنخا
ساختمانی حاصل از ساخت و ساز مراکز غیر مسکونی و تجاری و تخریب فیزیکی مراکز 

                                         
1. Construction and Demolition 
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لھ  نی،  یھا سازهاز جم بل  یھا پلبت حل قا سازی م پاک  جاده و  سازی  ستر  فوالدی، ب
 .[5] دسترسی نیستند

 
 

 یت پسماندھای ساختمانی در کشورھای مختلفکیف .6

ھان  لف ج شورھای مخت ضایعات ساختمانی در ک باالی  جم  تر از ح ستفاده بھ بھ برای ا
قات  ژهیو کایی تحقی پایی و آمری شرفتھ ارو صنعتی و پی شورھای  ستردهدر ک بر  یا گ

ترکیــب  1صورت پذیرفتھ است. شکل شماره  ھا آنبرای مشخص شدن ترکیب  ھا نخالھروی 
 .[6] دھد یمت و تخریب در اروپا را نشان و درصد مواد تشکیل دھنده پسماندھای ساخ

 

 
  نمودار ترکیب و درصد مواد تشکیل دھنده پسماندھای ساخت و تخریب در اروپا - 1شکل

 
 

 مدیریت و بازیافت ضایعات ساختمانی در کشورھای مختلف .7

کیلوگرم، در ایاالت متحده  9/0) سرانھ پسماند ھر نفر در روز 2000در آلمان (سال 
) ســرانھ ھــر 2004ل کیلوگرم و در کانادا (سا 2) سرانھ ھر نفر 2004ل آمریکا (سا

این در حــالی اســت کــھ در برخــی از کشــورھای ؛ و کیلوگرم بوده است 7/1شھروند 
% ضایعات ساختمانی تولید شــده 80اروپایی مانند دانمارک، آلمان و ھلند بیش از 

% خــاک و 50% تا 30در کشورھای فنالند، ایرلند و ایتالیا بین و  شوند یمبازیافت 
 .گردد یمنخالھ حاصل از ساخت و ساز بازیافت 

قش  ست ن حیط زی ظت م نس حفا حده آژا یاالت مت مدهدر ا ضایعات  یا ع سئلھ  در م
ساز،  ساخت و  صنعت  یدی در  مل کل با عوا باط  با ارت نس  ین آژا ساختمانی دارد ا

 یپسماندھاسعی در اجرای بھتر عملیات کاھش و بازیافت تغییر و تخریب ساختمان 
ضایعات ساختمانی  یھا یژگیوساختمانی و نیز بدست آوردن اطالعات دقیق از میزان و 

 .[7] دارد
 

 9در زمینھ بازیافت آوارھای ســاختمانی در  1992انجمن تخریب اروپا در سال 
رش آمده است در کشورھای کشور جامعھ اروپا گزارشی منتشر کرده است. در این گزا

صــد یــا رد 90بازیــافتی ( یھــا فرآوردهاز  اکثرا�  ھا جادهاروپایی برای زیر سازی 
               .[6] شود یمبیشتر) استفاده 

 
 

 یافتیبازمواد ا خام بد موا سھیمقا .8
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 انیب ریز ھ صورتب خام)د (مواد خو یبا ھمتا یافتیباز مواد و مصالحتفاوت 
 :گردد یم

 .یاصلنسبت بھ نوع  تر یعیطب ریغناموزون و  یھا شکل: داشتن زیسا

 دارند. یکمتر تھیدانس یافتیباز: مصالح تھیدانس

 .است شتریب یافتیبازجذب آب در مصالح  تیخاصجذب آب:  تیخاص

از نقطھ ذوب و  تر نییپا طیشراانجام شده در  شاتیآزمادوام: با توجھ بھ 
 دارند. یشتریبدوام  یافتیبازانجماد مصالح 

 
 

 بازیافتی زائد مواد آوری رف .9

 یبرخ انجام با آن یکیژئوتکن یھا یژگیو بھبود و یافتیباز مواد ییکارا شیافزا منظور بھ
 یبرخ بھ کھ آورد بھ وجود را یتر مطلوب طیشرا ھا آن از استفاده با توان یم ھایآور فر از
 د.گرد یم اشاره لیذ در ھا آن از

 : تر مرغوب مصالح با یافتیباز مواد اختالط. 1
ین  یھا روش یان ا کھ از م جود دارد  صالح و یت م فزایش کیف برای ا ناگونی  گو

 کی انتخاب. باشد یممخلوط کردن مصالح بازیافتی با مصالح مرغوب (بھسازی)  ھا روش
 ت.اس یافتیباز مواد تیفیک یبررس کی در میتصم نیتر مھم نھیبھ بیترک

 : یافتیباز مواد بھ یافزودن. 2
 منــابع از یاریبســ در ت.اس یافتیباز مواد بھ یافزودن مھم باتیترک از یکی مانیس

 یعمرھا در بتن مقاومت تا نمودند شنھادیپ یوزن درصد 7 تا 3ن یب را یبیترک مانیس زانیم
 مــواد بــھ کھ است یافزودن مواد از گرید یکی آھک د.ریگ قرار خود استاندارد حد در مشخص
 و زائــد مــواد بھداشــت کنترل منظور بھ گرید ییایمیش باتیترک د.شو یم اضافھ یافتیباز

 .شود یم افزوده زین یطیمح عوامل برابر در مواد خواص بھبود
 : یبند دانھ. 3

 کــھ زدانھیر مواد یبند دانھ در ت.اس زائد مواد یآورر ف روش نیتر جیرا یبند دانھ
 خواھنــد خــارج یافتیباز مواد بیترک از ،باشند یم کاربرد یبرا نامناسب ای و مضر اغلب

 یکــاربر نوع و زائد مواد تیفیک تابع آن روش ای و یبند دانھ یھا الک اندازه انتخاب د.ش
  ت.اس یافتیباز مواد

 : شستشو. 4
 کاســتن یکــی د.رنیگ یم قرار شستشو ندیفرآ در منظور بدو زائد مواد مواقع یبعض در
 .یکیژئوتکن یھا یژگیو بھبود دوم و یبھداشت یآلودگ عوامل

 
 

 ی ساختمانیھا نخالھکاربرد  .10

لھ یب  کاربری نخا جم و ترک یر ح یاد نظ مل ز بھ عوا شده  فت  ساختمانی بازیا ھای 
یاز  یدی، ن صالح تول یت م ضا، کیف یزان تقا لھ، م فت نخا شین آالت بازیا لھ، ما نخا

یھ  پروژه خام اول مواد  نھ  صل و ھزی صالح حا نوع م بھ  نی  ستگی دارد.ھای عمرا  ب
 ،ھــا پارک یطراح رینظ یعمران یھا ساختمان مختلف یھا بخش در توان یم را یافتیباز مصالح

 و یزھکشــ پرکننــده مصــالح بھ عنــوان و بتن ھیتھ ی،راھساز ،یساز محوطھ ھا، یبش حیتسط
 راه بدنــھ تكمیــل و بــتن ھیــتھ یبرا استفاده نیشتریب کنیل برد. بکار ھا راه یرسازیز
در حال حاضر مصالح حاصل از بازیافت در دو زمینھ زیر بیشترین استفاده  .باشد یم

  :[8] را دارد
  جم ثر ح کھ اک پایی  شورھای ارو لھبتن: در ک شکیل  ھا نخا بتن ت ھد، در  یمرا  د

ستفاده از بتن بازیافتی در بتن جدید،  ی زیادی انجام ھا پژوھشمورد امکان ا

ی بازیافتی در بتن جدید ارایھ ھا بتنشده و معیارھایی نیز برای استفاده از 

 شده است.

  ی بتنی ھا بلوکآجر: ھمچنین استفاده از خرده آجر بازیافتی برای تھیھ آجر و

کھ با قالب گیری قابل تھیھ است، توجھ محققین بسیاری را بھ خود جلب کرده 

 .است



 یرانا کیژئوتکناولین كنفرانس ملي مھندسی 
 دانشکده فنی مھندسی دانشگاه محقق اردبیلی

  ١٣٩٢مھر ماه 

      5 
 

 ھاسنگدانھھای خرد شده بر اساس سایز امکان استفاده از سنگدانھ 1جدول در 
 .[9] تآورده شده اس

 
  اندازه مواد بازیافتی - 1لجدو

 
 
 

 نتیجھ گیری .11

 بھ شرح زیر خالصھ نمود: توان یمنتایج حاصل از این تحقیق را 
 

جویی در  .1 صرفھ  ند از:  ساختمانی عبارت سماندھای  فت پ یای بازیا نھمزا  ھای ھزی

جدد از منابع تجدید ناپذیر،  مل و نقل و دفع ضایعات ساختمانی، استفاده م ح

 .حفظ محیط زیست، کاھش نیاز بھ زمین جھت دفع و ایجاد اشتغال

 ھــا آن از برخــي مناســب كیفیــت ھمچنــین و ھــا آن دفع مشكالت و ھا نخالھ تولید باالي حجم .2

 معیارھــاي صــورتی در .تھاســ آن ژئوتكنیكي ارزیابي و بازیافت بھ جدي توجھ نیازمند

 درصــد 90 بــھ قریــب شود، داده تطبیق استانداردھا با و رعایت ،كنترل ھا آن ژئوتكنیكي

 .تاس استفاده و بازیافت قابل ھا نخالھ

 و ھوازدگي ھمچنین .دارند اولیھ مصالح بھ نسبت كمتري مخصوص وزن عمدتا�  بازیافتي مواد .3

 اغلــب بازیــافتي مواد آب جذب میزان .دش خواھد دانسیتھ كاھش باعث نیز محیطي عوامل

 در موجــود ســیمان مالت آب جذب دلیل بھ خاصیت این و است خود اولیھ مواد از بیش اوقات

 .است بازیافتي مواد

 انجــام بــا آن ژئوتكنیكي یھا یژگیو بھبود و بازیافتي مواد كارایي افزایش منظور بھ  .4

 مــواد بــھ افزودني ،تر مرغوب مصالح با بازیافتي مواد اختالط چون ھایآور فر از برخي

 بــھ را یتر مطلــوب شــرایط ھــا آن از استفاده با توان یم شستشو و بندي دانھ ،بازیافتي

 .آورد وجود

ساختمانی بازیافت شده بستگی بھ عوامل مختلفی  ھای نخالھموارد استفاده از  .5

کھ  لھ،  توان میرا  ھا آن ترین مھمدارد  یب نخا شده، ترک ید  ضایعات تول جم  ح

یدی  صالح تول یت م ضا، کیف یزان تقا لھ، م فت نخا برای بازیا شین آالت الزم  ما

یاز  یافتی، ن خام  ھای پروژهباز مواد  نھ  صل و ھزی صالح حا نوع م بھ  نی  عمرا

 اولیھ نام برد.



 یرانا کیژئوتکناولین كنفرانس ملي مھندسی 
 دانشکده فنی مھندسی دانشگاه محقق اردبیلی

  ١٣٩٢مھر ماه 

      6 
 

 ،راھسازي ھای پروژه در خصوصا�  ،دارند كاربرد قابلیت ھا پروژه از بسیاري در ھا نخالھ .6

 خــرده و سنگدانھ صورت بھ عموما�  استفاده شكل .دگرد می استفاده معابر و سازي محوطھ

 .تاس سنگ
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