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 ارزیابی اثرات منفی وجود نخاله های ساختمانی 

بر روند احداث پروژه های عمرانی از دیدگاه ژئوتکنيک  

 زیست محيطی
پارک ملی چهل بازه دریاچه های مصنوعی : مطالعه موردی 

 مشهد

 
منا حسین پور مقدم
1

، پوریا دهقان
2

، غالمرضا لشکری پور
3

 ،

محمد غفوری
4 

دانشگاه زمين شناسی زیست محيطی ناسی ارشد کارشدانشجوی  -1

 فردوسی مشهد

و مسئول  دانشگاه فردوسی مشهدانشجوی دکتری زمين شناسی د -۱

 کميسيون ژئوتکنيک معاونت فنی و عمران شهرداری مشهد

، دانشگاه استاد و عضو هيأت علمی گروه زمين شناسی -4و 0

 فردوسی مشهد

Mona_hosseinpour@yahoo.com 

 
 خالصه

گسترش شهرنشينی و رشد روز افزون ساخت و ساز در محيط های شهری سبب افزایش  

تخریب سازه های توليد نخاله های ساختمانی در حين احداث سازه های جدید و 

ام انج هااله ها در حاشيه شهر. در ساليان گذشته تخليه نخه استدیگردفرسوده 

مانی در کشور نخاله های ساخت از مکان تخليه و دفن یاطالعات دقيق گرفته ومی 

رشد و گسترش محيط های شهری جه به این که با تو، لذا  است هما وجود نداشت

شناسایی دقيق موقعيت این نقاط طق به شدت رو به افزایش است بر روی این منا

ا، ترکيدگی های شبکه های می تواند از بروز مشکالتی همچون نشست سازه ه

در این تحقيق ساختگاه احداث دریاچه  آبرسانی و فاضالب و... جلوگيری نماید.

حلقه گمانه مطالعاتی تا عمق  1۱های مصنوعی پارک چهل بازه مشهد با حفاری 

 1۳.91متری مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج این تحقيق نشان می دهد  ۱2

نخاله های ساختمانی  ز موجود در محدوده پروژه ا درصد از مجموع خاک های

اثرات منفی  وجود این مواد زائد بر روند پروژه در ادامه  است. تشکيل شده 

 . توصيه های فنی در رابطه با عمليات اجرایی ارائه گردیده استو بررسی 

 
ملی چهل کلمات کلیدی: نخاله های ساختمانی، ژئوتکنیک زیست محیطی، پارک              

 بازه

 

 

  مقدمه 
 
وجود فعاليت های عمرانی در هر جامعه ای امری اجتناب ناپذیر است و ميزان  

انجام این فعاليت ها با وضعيت اقتصادی، سياسی و اجتماعی، رابطه ای مستقيم 

. به طور کلی فعاليت های عمرانی را می توان به دو دسته فعاليت های  [1]دارد

ساخت تقسيم نمود که در هر دو حالت زایداتی حاصل می شود  تخریبی و فعاليت های

روزه در ام یکی از بزرگترین معضالتی که.  [2]که در اصطالح نخاله ناميده می شود

سبب انباشت حجم  دفن نا صحيح این مواد زائد است که کشور ما مشاهده می شود

انجام مطالعات  . بنابراین [3] عظيمی از آن ها در محيط های شهری گردیده است

ت اجرایی پروژه های بزرگ عمرانی در اژئوتکنيک زیست محيطی قبل از آغاز عملي

نقاطی که احتمال دفن نخاله های ساختمانی وجود دارد گامی مهم در راستای کاهش 

می باشد. در این تحقيق ساختگاه  اثرات منفی این مواد و پایدارسازی سازه ها

مشهد از لحاظ ژئوتکنيک زیست  رک ملی چهل بازهاحداث دریاچه های مصنوعی پا

محيطی مورد ارزیابی قرار گرفته است. مطالعات احداث این پارک به عنوان یکی از 

هکتار در غرب شهر  433منحصر به فرد ترین مراکز تفریحی کشور در اراضی به وسعت 

ته محلی . با توجه به این که اراضی چهل بازه در گذش[4]مشهد در حال انجام است

دقيق محل دفن  برای تخليه نخاله های ساختمانی بوده است، شناسایی و ارزیابی

طراحی فونداسيون های پایدار دریاچه های مصنوعی امری ضروری  این مواد زائد جهت

 . می باشد

mailto:Mona_hosseinpour@yahoo.com
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1

 وسی مشهد دانشگاه فردن شناسی زیست محیطی دانشجوی کارشناسی ارشد زمی 
2

 کمیسیون ژئوتکنیک معاونت فنی و عمران شهرداری مشهد(مسئول ) وسی مشهددانشگاه فردمهندسی ناسی انشجوی دکتری زمین شد 
3

،
 نشگاه فردوسی مشهد ت علمی گروه زمین شناسی دااستاد و عضو هیا 4

 

 موقعيت جغرافيایی و زمين شناسی عمومی محدوده مورد مطالعه

 
در حد ، ان خراسان رضوی است یشمالشمال شرق ایران و در نواحی شهد در مشهر 

58فاصل طول جغرافيایی
◦ ′

60تا    20
◦  

8
35شرقی و عرض جغرافيایی  ′

◦
 40

′
36تا  

◦
 3

′
شمالی  

واقع است و از شمال به خط الرأس ارتفاعات هزار مسجد و از جنوب به خط الرأس 

. رسوبات دشت مشهد اساسا شامل رسوبات مخروط [5]ارتفاعات بينالود محدود می گردد

. این رسوبات دارای  [6]کنه، تراس های آبرفتی و رسوبات آبرفتی جوان می باشداف

متر بوده و از قدیم به جدید شامل آبرفت های هزار دره،  033حداکثر ضخامت حدود 

. [7]می باشد     آبرفت های جوان دشت مشهد و آبرفت های عهد حاضر تا هولوسن 

، حد فاصل پل نمایشگاه تا  ی شهر مشهدموقعيت پروژه مورد مطالعه در محدوده غرب

موقعيت جغرافيایی پروژه و ( 1)شماره امتداد بلوار اندیشه واقع شده است. شکل 

 راه های دسترسی به آن را نشان می دهد.

 

 
 به محدوده پروژه  موقعیت جغرافیایي و راه هاي دسترسي -1شکل 

 

 بحث:
های ساختمانی در محل ساختگاه دریاچه جهت شناخت و ارزیابی اثرات وجود نخاله 

ه گمانه مطالعاتی به حلق 1۱پارک ملی چهل بازه،  0،۱،1های مصنوعی  شماره های 

. عالوه بر این گمانه  متر حفاری گردیده است ۱2به عمق  روش روتاری و هر گمانه

متری جهت شناسایی و تعيين عمق خاک دستریز در  1.2ها، یک گمانه دستی تا عمق 

مشخصات این گمانه ها را نشان می  (1) شماره جدولحفر گردید.  BH6اورت گمانه مج

 دهد.
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 مشخصات گمانه های حفاری شده در محل پروژه -1جدول 

عمق خاک 

دستریز 

 )متر(

عمق نهایی 

 حفاری )متر(
 نوع حفاری

 UTM مختصات
 گمانه

Y X 

 BH1 1۱1۱01 43۱21۳4 روتاری ۱2 1۱

 BH2 1۱1۱19 43۱214۱ روتاری ۱2 11

 BH3 1۱1۱۱9 43۱21۱9 روتاری ۱2 -

 BH4 1۱1۱11 43۱21۱1 روتاری ۱2 2
 BH5 1۱12۱2 43۱21۱1 روتاری ۱2 1.0

 BH6 1۱1214 43۱21۱4 روتاری ۱2 ۱.۱

 BH7 1۱12۱4 43۱2311 روتاری ۱2 -
 BH8 1۱1214 43۱2311 روتاری ۱2 -

 BH9 1۱14۱4 43۱21۱2 روتاری ۱2 2
 BH10 1۱1419 43۱21۱4 تاریرو ۱2 2
 BH11 1۱14۱4 43۱2311 روتاری ۱2 4

 BH12 1۱1412 43۱2314 روتاری ۱2 4
 BHF 1۱1292 43۱21۱1 دستی 1.2 -

 
 موقعيت گمانه ها نسبت به هم نشان داده شده است.( ۱)همچنين در شکل شماره  

 

 
 لعهمورد مطامحدوده پروژه موقعیت گمانه های حفاری شده در  -2شکل 

 

  

،  با اتمام عمليات حفاری و انتقال نمونه های اخذ شده به آزمایشگاه       

نمونه  14بر روی تربرگ( ) دانه بندی، هيدرومتری و حدود آ آزمایشات فيزیک خاک

موجود در جنس خاک صورت پذیرفت و  ASTM  [8] [9] [10]بر اساس استاندارد منتخب 

بر اساس طبقه بندی یونيفاید تعيين گردید ونه با توجه به عمق اخذ نممحل پروژه 

 . نشان داده شده است( 0)که در شکل شماره 
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 طبقه بندی یونیفاید خاک محل پروژه -3شکل 

 

و طبقه بندی صورت گرفته  گمانه های حفر شده و عمق با توجه به موقعيت         

) ر     کالهده می شود که در کف بستمشا بر اساس آزمایشات فيزیک خاک ،

ی و خاک دستریز موجود نمی باشد که عدم نخاله های ساختمانچهل بازه  رودخانه(

وجود نخاله در بستر رودخانه به دليل حمل نخاله ها توسط سيالب های فصلی این 

در  به علت تخليه نخاله های ساختمانیکال این دیواره های  رودخانه است. در

به عمق خاک دستریز اضافه گردیده به  شته حاشيه این رودخانه در سال های گذ

 متر می رسد. 1۱تا  4به این عمق   BH1 ،BH2 ،BH11 ،BH12طوری که در گمانه های 

 

موجود در محل پروژه های  خاک با در نظر گرفتن این شرایط فراوانی        

 ( نشان داده شده است .  ۱محاسبه گردید که در جدول شماره )

 

 انواع خاک های موجود در محدوده پروژهفراوانی  -2جدول 

درصد 

 فراوانی

درصد 

 فراوانی

فراوانی 

 )متر(

نوع مصالح 

 )یونيفاید(
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19.67 19.67 59 
نخاله ساختمانی و 

 دست ریزخاک 

0.13 0.13 0.4 CL-ML 

 

43.93 

11.03 33.1 SC 

20.43 61.3 SC-SM 

12.47 37.4 SM 

36.27 

 

30.07 90.2 GC-GM 

6.2 18.6 GM 

 مجموع 300 100 100

 
درصد بخش قابل 1۳.91بر این اساس نخاله های ساختمانی با حجمی معادل      

( 4در شکل شماره ) توجهی از الیه های فوقانی خاک محل را تشکيل داده اند.

نشان داده   BH1گمانه مطالعاتی متری  2تا  3عمق تصویر نمونه خاک اخذ شده از 

ساختمانی شامل های در این شکل مشاهده می شود نخاله . همانطور که  شده است

قسمت عمده ای از حجم خاک  بتن تخریب شده  و یآجر سنگی ، قطعاتو  یتوده های گچ

 را تشکيل داده اند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   BH1متری گمانه مطالعاتی  5تا  0تصویر نمونه خاک اخذ شده از عمق  -4شکل 

 
اثرات منفی وجود نخاله های ساختمانی بر روند احداث پروژه        ارزیابی

      

 

پس از حصول اطمينان از وجود حجم بسيار زیادی از نخاله های ساختمانی        

پارک ملی چهل   0، ۱، 1مدفون در ساختگاه احداث دریاچه های مصنوعی شماره 

نمونه ، نفوذ  5بر روی برش مستقيم ه شامل وطبازه  و انجام آزمایشات مرب

نمونه  ۱0نمونه و شيمی خاک  بر روی  ۱نمونه ، تراکم بر روی  ۱پذیری بر روی 

پارامترهای مورد نياز جهت محاسبا ت تعيين ظرفيت باربری مجاز و ميزان ،  

( انتخاب 0مطابق جدول شماره )دریاچه های سه گانه در محل نشست فونداسيون ها 

.گردید  

  

رامترهای مورد نیاز جهت محاسبات تعیین ظرفیت باربری و میزان نشست پا  - 3جدول 

 فونداسیون ها

ضخامت 

الیه 

در 

دریاچ

 1ه 

ضخامت 

 الیه

دریاچهدر

()متر ۱  

ضخامت 

الیه 

در 

دریاچ

 0ه 

نوع 

 خاک
دانسيت

 ه خشک

درصد 

رطوب

 ت

ضریب 

چسيندگ

 ی

زاویه 

اصطکا

ک 

 داخلی

مدول 

االستيسيت

 ه

ضریب 

پواسو

 ن

قطعات بتن و 

 سنگ

قطعات گچی و تکه 

 های آجر
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()متر )متر(  

1۱ ۱.۱ 4 
 خاک 

دست 

 ریز
1.1 13 --- --- --- --- 

10 ۱۱.4 11 

GC-

GM
، 

SC-

SM 

1.۳5 1۱ 3.35 04 053 3.۱5 

 
پس از تعيين مشخصات طراحی برای خاک محل پروژه  محاسبات تعيين ظرفيت         

. همانطور که در جدول فوق باربری و نشست بر اساس مشخصات مذکور انجام پذیرفت

دليل عدم امکان محاسبه پارامترهای  طراحی برای الیه خاک مشاهده می شود به 

دستریز در محل ساختگاه دریاچه های مورد نظر می بایست فونداسيون مورد نظر با 

توجه به عمق خاک بکر جانمایی گردد و این بدان معنی است که دربخش عمده ای از  

خاک دستریز تا  محدوده پروژه جهت آغاز عمليات اجرایی نياز به برداشت الیه

با توجه به وسعت بسيار زیاد درنظرگرفته شده جهت رسيدن به خاک بکر می باشد. 

و همچنين پيش بينی احداث فضای سبز در  (هکتار 45احداث دریاچه های مصنوعی )

 1پروژه حدود    اطراف دریاچه ها ، حجم جهت عمليات خاکبرداری در محدوده 

از چالش های جدی در راه  که این مشکل [11] استيليون مترمکعب محاسبه گردیده م

  .احداث این پروژه عظيم ملی می باشد

 
 

 قدرداني
 

از مهندسين مشاور محترم جهد  نویسندگان این مقاله بر خود الزم می دانند تا

برای  در اختيار گذاشتن امکانات آزمایشگاهی و اطالعات مورد نيازبه جهت  آزما

ی نمایند.انجام این تحقيق قدردان  

 
 

    گيرينتيجه

            
و دفن از مکان تخليه  به این که در ساليان گذشته اطالعات دقيقبا توجه  -1

بر  نداشته است رشد و گسترش این شهر وجودنخاله های ساختمانی در شهر مشهد 

روی این مناطق به شدت رو به افزایش است، لذا شناسایی دقيق موقعيت این نقاط 

شبکه های آبرسانی و  ترکيدگی ند از بروز مشکالتی همچون نشست سازه ها، می توا

  فاضالب و... جلوگيری نماید. 

پروژه ی در  در محل ساختگاه گمانه های حفر شده و عمق ا توجه به موقعيتب -۱

و طبقه بندی صورت مشهد  دریاچه های مصنوعی پارک ملی چهل بازه دست اجرای

چهل  کالد که در کف بسترهده می شومشا ت فيزیک خاک ،گرفته بر اساس آزمایشا

ا در محل دیواره نخاله های ساختمانی و خاک دستریز موجود نمی باشد امبازه 

متر  1۱تا  ۱ين دستریز ب عمق خاکعلت تخليه نخاله های ساختمانی به های کال 

 متغير می باشد.

با حجمی معادل  با توجه به محاسبات صورت گرفته نخاله های ساختمانی -0

درصد بخش قابل توجهی از الیه های فوقانی خاک محل احداث دریاچه های 1۳.91

 مصنوعی  را تشکيل داده اند.

با توجه به بررسی نمونه های خاک اخذ شده می توان گفت  نخاله های  -4

 سنگی ، قطعات ، ساختمانی موجود درمحدوده پروژه مورد مطالعه شامل توده های گچی

  بتن تخریب شده می باشند. و آجرای تکه ه

به دليل عدم امکان محاسبه پارامترهای  طراحی برای الیه خاک دستریز در محل  -2

ساختگاه دریاچه های مورد نظر می بایست فونداسيون مورد نظر با توجه به عمق 

خاک بکر جانمایی گردد و این بدان معنی است که دربخش عمده ای از  محدوده 

ت آغاز عمليات اجرایی نياز به برداشت الیه خاک دستریز تا رسيدن به پروژه جه

.خاک بکر می باشد  

با توجه به وسعت بسيار زیاد درنظرگرفته شده جهت احداث دریاچه های مصنوعی  -6

هکتار( و همچنين پيش بينی احداث فضای سبز در اطراف دریاچه ها ، حجم جهت  ۱5)

ميليون مترمکعب محاسبه گردیده  1وژه حدود  پر عمليات خاکبرداری در محدوده

 است که از چالش های جدی در راه احداث این پروژه عظيم ملی می باشد.

نتایج این تحقيق لزوم انجام مطالعات ژئوتکنيک زیست محيطی قبل از آغاز  -1

 عمليات اجرایی پروژه های عظيم عمرانی را به اثبات می رساند.
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