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چکیده
پژوهش حاضر به ارایه چارچوبی به منظور بررسی مسایل بهداشت ،ایمنی و محیط زیست در ارتباط با تخریب ساختمانها میپردازد .بررای
این منظور ابتدا مشکالت موجود در زمینه تخریب ساختمان در شهر تهران و کمبودهای موجود در قوانین کشوری و شهری شناسایی شد.
بررسی مشکالت موجود در کنار مطالعه حادثه سعادت آباد نشان داد که مبحث تخریب نیاز به چاره اندیشی و اقدامات مروثر و سرری دارد.
در کنار استخراج نقایص موجود ،فاکتورهای موثر در تخریب ساختمان با توجه به مقاالت موجود و نتایج تالش محققان گذشته بدست آمد
و این فاکتورها با توجه به نظرات کارشناسان مربوطه اعم از اعضای هیآت علمی دانشگاه و پیمانکاران تخریرب برا اسرتااده از روش فرآینرد
تحلیل سلسله مراتبی فازی اولویت بندی شده و فاکتورهای مهم شناسایی شدند .در نهایت با استااده از نتایج حاصل شرده و برا توجره بره
اهمیت فاکتورهای موجود راهکارهای اصالحی و یک الگوی عملکردی برای بهبود شرایط کنونی ارایه شده است.
کلمات کلیدي :تخریب ،بهداشت ،ایمنی ،محیطزیست ،پسماند ساختمانی ،فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی ،سعادت آباد تهران.

 -1کارشناسی ارشد رشته ایمنی ،بهداشت و محیطزیست ،گروه برنامهریزی مدیریت ،دانشکده محیطزیست دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
 -2استادیار گروه مدیریت صنعتی و مالی ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،پردیس فارابی دانشگاه تهران ،قم ،ایران(* .مسوول مکاتبات)
 -3استادیار گروه مدیریت دانشکده مدیریت و اقتصاد ،دانشگاه قم ،قم ،ایران.
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Abstract
This study provides a framework to examine the issues of health, safety and environmental concerns
associated with the demolition of the buildings. For this purpose, firstly, the existing problems, in the
field of building’s demolition in Tehran and deficiencies in state and municipal laws were identified.
Checking the existing problems in association with the study of Saadat Abad incident showed that
demolition topic, requires fast actions and effective remedies. Besides extraction of the existing
defects, according to the available literature and the results of the researcher's efforts, Effective factors
on buildings demolition were obtained. According to the experts, including university professors and
demolition contractors, significant factors were identified and prioritized using FAHP method. Finally,
after obtained results and the significance of the factors, corrective strategies and a functional model
for improving the current circumstances is presented.
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ارایه چارچوبی با در نظر گرفتن مالحظات بهداشت....

مقدمه
کارگاههای عمرانی یکی از پرخطرترین فضاهای کاری به شرمار

این زمینه ،صنعت ساختمان با چالشی اساسری روبرهرو خواهرد

می روند که از دیدگاه تنوع خطرات موجود نیز با توجه به روال

شد .عملیات تخریب همواره بره عنروان یکری از حسرا

تررین

کاری در آن ،در زمره کارگاههای خطرناك به حساب مریآینرد.

مراحل کارهای عمرانی به لحاظ مسایل ایمنی می باشرد .توجره

آمار نشان می دهد در حوادث رخ داده در انواع صرنای کشرور

به این امر بسیار مهم است که در حال حاضر مساله تخریرب در

ژاپن که یکی از امنتررین و ضرابطهمنردترین کشرورها از نظرر

ارتباط با ساختمان های نه چندان بلند و در حد یرک یرا چنرد

رعایت مقررات به حساب میآید ،مرگ و میرر در کارگراه هرای

طبقه مطرح بوده است اما در آینده ای نه چندان دور و با پایران

ساختمانی برا فاصرله زیرادی در صردر علرل فهرسرت مررگ و

یافتن عمر سازه های بلند مرتبه و هم چنین با افرزایش قیمرت

میرهای شغلی جا گرفته است .با رشد فزاینده توسعه و اجرای

زمین و نیاز به ساختمانهای بلندتر ،برا تخریرب ایرن سرازه هرا

طرحها و پرروژههرای عمرانری در کشرور ،متاسراانه شراهد آن

مواجه خواهیم شد .و در صورت عردم آمرادگی ،چارهاندیشری و

هستیم که آمار حوادث و وضعیت بهداشت و سالمت شغلی در

پیشبینی تمهیدات الزم در ایرن زمینره ،صرنعت سراختمان برا

این بخش وضعیت مناسب و مطلوبی را نداشته و در عین حرال

چالشی اساسی روبهرو خواهد شد .در ارتباط با تخریب می توان

روند فزاینده و نگران کننده ای را در طول سالیان اخیر دنبرال

به سه مسئله بهداشرت ،ایمنری و محریط زیسرت1پرداخرت .در

میکند .امروزه در حالی که در بسیاری از صنای و کارخانجات،

تخریب مسائل بهداشتی اهمیت بسریاری دارد از جملره صردا و

موضوع ایمنی ،بهداشت و محیط زیست به عنروان یرک مقولره

لرزش موارد مرتبط با بهداشت می باشرند .همننرین توجره بره

ساختارمند دنبال می شود و با هدف مدیریت پیشگیرانه حوادث

مصالح استااده شده در ساختمان کره ممکرن اسرت روشهرای

همراه با برنامه ریزی های دقیق به کار گرفته می شود ،شراهد

مختلای برای تخریب آن ها وجود داشته باشد ،اما انجام برخری

هستیم در پروژه ها و طررح هرای عمرانری ،بره مقولره ایمنری،

از روشها موجب تبعات بهداشتی شوند .ایمنی در تخریرب نیرز

بهداشت و محیط زیست بره صرورت ابتردایی و صررفاً برر پایره

جزء جدایی ناپذیر است به طوریکه اگر مسایل ایمنی در تخریب

مدیریت عالج بخشی و مناعالنره نگریسرته مری شرود .نتیجره

ساختمانها رعایت نگردد ممکن است جان انسانهرا (کرارگران

طبیعی این نگرش ،رشد روز افزون آمار حوادث در پرروژههرای

بهطور مستقیم و شهروندان به صورت غیرر مسرتقیم) بره خطرر

کشور مریباشرد .عملیرات تخریرب در بسریاری از فعالیتهرای

بیاتد .تخریب به عنوان یک عملیات برالقوه خطرنراك شرناخته

ساختمانی و عمرانی به عنروان اولرین و حسرا ترین بخرش از

می شود ،لذا در تمامی مراحل بایستی روشها ،تجهیزات و مواد

عملیات اجرایی است .متاساانه طی سالهای اخیر آمار حروادث

مورد استااده در راستای به حداقل رساندن خطر به کرار گرفتره

صنعت ساختمان در کشور نمایان گر آن است که تخریربهرای

شوند .بسیار مهم است که ریسکهرای بهداشرتی و ایمنری بره

غیراصولی ،خسارات مرالی ،زیسرت محیطری و مهمترر از آنهرا

وسیله ارزیابی ریسک مناسرب و قبرل از شرروع کرار شناسرایی

آسیبهای جانی سنگینی را به همراه داشته است .مسراله قابرل

گردند و اقدامات الزم جهت کاهش ریسک در حین کار به عمل

تامل اینجاست که آسیبهای مذکور در تخریرب سراختمانهای

آید .در رابطه با دیگر مسایل محیطزیستی ناشی از تخریب می-

یک یا چند طبقه ،بروز کردهاند و در آیندهای نزدیک ،عمر ماید

توان به مساله گرد و غبار و سر و صردای ایجراد شرده ناشری از

ساختمانها با تعرداد طبقرات بریش ترر و همننرین سرازههای

روشهررای مختلررر تخریررب و همننررین نحرروه دفررن ضررایعات

گوناگون (سیلوها ،سدها ،مناب بتنی ،سرولهها و )...رو بره پایران
بوده که در صورت عدم آمادگی و پیشبینری تمهیردات الزم در

1-HSE
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شاه آبادی و همکاران

ساختمانی و روشهای استااده مجدد از نخالرههرای سراختمانی

 -شاخصها دارای چه درجهای از اهمیت میباشند؟

اشاره کرد .تخریب بناها تولید آالیندههایی می کند که می تواند

ادبیات تحقیق

برررای محرریط زیسررت اطررراف سرراختمانهررای مررورد تخریررب و

در این قسمت به سه بحث بهداشرت ،ایمنری و محریط زیسرت

کارگران فعال در این حرفه خطراتی در بر داشته باشد .از جملره

میپردازیم که در ادامه ارایه می گردد:

مهم ترین ذرات خطرناك که بر اثر تخریب ساختمانها حاصرل

بهداشت ( Hخطرات بهداشتی)

میشود ،ذارت آزبست است (.)1

به منظور شناسرایی خطررات بهداشرتی بسریار مهرم اسرت کره

بررسرریهای اولیرره نشرران میدهررد عررواملی کلیرردی در بررروز

کاربری ساختمان مورد تخریب مشخص باشد .خطرات اصلی که

مشکالت و چرالشهرای ناشری از تخریرب دخیرل هسرتند کره

کارگران تخریب گر در معرض آن قرار دارند ،استنشاق و یا بلر

مهمترین آن ها عبارتند از فقدان نگرش مهندسی و مدیریتی به

مواد خطرناك و یا واکنش و جذب مواد از طریق پوسرت اسرت.

مقوله تخریب ،به کرارگیری روشهرای سرنتی و پررنرو برودن

این مواد شامل:

نقش نیروی کار در عملیات تخریب ،عدم گرایش بره روشهرا و

الر) گازها ،دود و گرد و غبار که از طریق استنشراق ایرن مرواد

متررردهای نررروین و بررره کرررارگیری ماشرررین آالت ،ضرررعر در

ممکن است عروارض حراد یرا مرزمن سرمی ،حساسریت زایری،

دسررتورالعملها و آییننامررههای موجررود ،فقرردان موسسررات و

سرطان زایی ،فیبروز شدن و خاگی را بوجود آورد.

شرکتهای تخصصی ،فقدان و کمبود نیروی کار ذیصالح ،عدم

ب) گرد و غبار ،پودر و مایعات که ممکن است سمی یا خورنرده

نظررارت کررافی بررر فرآینررد تخریررب توسررط عوامررل دخیررل و

بوده و در تما

سازمانهای ذیربط .برا نگراهی بره ضروابط و اصرول مهندسری

پوست و سرطان گردد .مانند مواد منبسط شرونده غیراناجراری

تخریب مشخص میشود که این عملیرات نیازمنرد برنامرهریزی

که معموال قلیایی بوده و به هنگام کار با آنها بایرد از دسرتکش

بوده و به عبارتی دیگرر تخریرب ایمرن بره جرای قردرت بردنی

استااده شود.

نیازمند قوه تاکرر و تعقرل اسرت .متاسراانه در کشرور مرا و در

ج) گرد و غبارات بیاثر که حجم زیاد آنها میتوانرد منجرر بره

پروژههای عمرانی مساله تخریب جدی گرفته نشده و برنامره ای

حساسیت و التهاب گردد.

برای آینده آن نیز در نظر نداریم .بنابراین ضروری اسرت کره در

آلودگیها در سایت باید شناسایی گردند که این کار مری توانرد

رابطه با روشهای تخریب و مسایل ناشی از آن از جمله مسرایل

حاصررل مطالعرره بررر روی کرراربری پیشررین سرراختمان و مررواد

بهداشتی ،ایمنی و محیطزیستی مطالعات جام صرورت گیررد.

برجامانده از قبیل بررسی منب ها و تانکرها و ضایعات آلی باشد.

محقق امیدوار است که بتواند عالوه بر معرفی روشهای تخریب

شناسایی و ارزیابی خطرات بهداشتی

به مسائل بهداشت ،ایمنی و محیط زیست آن ها توجه داشرته و

در مواردی که در ارزیابی اولیه مشخص میشود مواد آالینده در

نظر متخصصین و پیمانکراران را در ایرن زمینره جویرا شرود .در

ساختمان وجود دارد ،باید از افراد متخصص کمک گرفته و مواد

ادامه سواالت تحقیق به صورت ذیل ارایه می گردند:

خطرناك موجود شناسایی گردند .پس از شناسایی مرواد ،خطرر

با پوست منجر به بیماریهایی از قبیرل آمرا

 -چه خطراتی (ایمنی و بهداشرتی) در عملیرات تخریرب بررای

آن ها از نظر خطر استنشاق ،بلعیدن و تما

کارگران و افراد حاضر در سایت وجود دارد؟

شده و ارزیابی ریسک صورت میگیرد .سپس اقدامات احتیراطی

 -چه خطراتی (ایمنی و بهداشتی) در ارتبراط برا بیررون سرایت

الزم بیان میگردد .نظرارت در ارتبراط برا مسرایل بهداشرتی در

وجود دارد؟

طول عملیات تخریب نیز صورت میگیررد و برنامره ریرزیهرای

 -اثرات زیست محیطی مرتبط با عملیات تخریب کدام است؟

الزم در این زمان انجام میشود .مشکالت بهداشتی کارگران نیز

 -شاخصهای موثر در تخریب کدام است؟

با پوست مشخص
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باید در طول انجام پروژه مورد ارزیابی قرار گیرد و گرزارشهرای

نحوی مؤثر پوشانیده شوند .قبل از تخریب باید سرایت ارزیرابی

الزم تهیه گردد.

شده و آزبست استااده شده ،مقردار و نروع آن مشرخص گرردد.

شناسایی و روشهاي دفع مواد خطرناک

آزبست قبل از تخریب ساختمان باید از محرل دفر شرود ترا از

آبهاي کثیف و آلوده

پراکندگی آن در هوا جلوگیری بره عمرل آیرد .بره هنگرام دفر

انباشت آب در هر مکانی میتواند موجب آلودگی شود .آب آلوده

آزبست و بعد از آن نیز کنترل میزان آزبست موجرود در محریط

را نیز باید تصایه کرد و سپس در محیط رها کرد .آب کثیر نیز

نیاز است .در آخر آزبست باید زیر نظر ارگرانهرای مربروط و در

میتواند در فاضالب دف گردد.

محلهای مجاز دف گردد.

آزبست

سرب

آزبستها در اشکال مختلر در ساختمان استااده مریشرود ،بره

در جایی که احتمال وجود سرب مطرح است مانند رنو هرای

عنوان مثال آزبست در صاحات عایق آزبستی ،لولهها و بویلرهرا،

حاوی سرب و یا لوله های فاضالب و غیره ،باید هنگام کار دقت

عایقهای حرارتی و صوتی ،سیمان آزبستی ،لولهکشی و فیلترها

کافی به عمل آید .برای افرادی که کار تخریب را به عهده دارند،

و پوششهای سیمانی و زینتی وجود دارد و فرض بر ایرن اسرت

باید لبا

های محافظ ،رسپیراتور ،تهویره محلری و تجهیرزات

که از آزبست در موارد باال استااده شرده باشرد مگرر آن کره در

پزشکی برای مقابله با خطرات احتمالی مهیا باشد (.)2

ارزیابیها به خالف آن برسیم .بررسی و تحقیق اولیه ،باید وجود

مواد شیمیایی و دیگر مرواد خطرنراك بردون فیبرر چنران چره

آزبست و محل های احتمالی آن را مشخص کند  .از آنجرا کره

کاربری مکانهای در معرض تخریب به گونهای بوده است که در

مصالح آزبستی در محل دیو های بخار و سرویس ها ،لوله ها،

آن از مواد شریمیایی ،رنروهرای درخشران کننرده رادیواکتیرو،

سقر ها و دیوارهای جدا کننده به مصرف میرسند ،بایرد ایرن

رنوهای بر پایه سرب ،جیوه ،اسید ،حاللهای قلیایی ،مواد دود

اماکن با دقت مورد آزمایش قرار گیرند ،از این قسمت هرا بایرد

زا ،مواد عمل آوری چروب و  ...اسرتااده شرده باشرد ،بررسری و

نمونه برداری صورت گیرد و به وسیله افراد ذی صالح شناسایی

ارزیابی باید توسط یک متخصص باصالحیت صورت گیرد.

شود  .اشخاصی که کار نمونه برداری از آزبسرت را انجرام مری

مواد شیمیایی نیز باید شناسایی شرده و مرورد ارزیرابی ریسرک

دهند ،باید حااظ مناسب داشته باشند و نمونه ها باید در یرک

قرار گیرد و اقدامات پیشگیرانه و حااظتی و مسرایل مربروط بره

کیسه پالستیکی دربسته قرار گیرد  .نمونه ها باید عمیق باشد،

حملونقل و دف آن ها پیشبینی گردد.

چون ممکن است هسته مرکرزی حراوی آزبسرت باشرد  .بایرد

ایمنی S

تجهیزات الزم برای شناسایی به کار گرفته شود و احتیاط های

اجرای دستورالعملهای سالمت و ایمنی افراد در درون و بیرون

الزم انجام گیرد .در هنگام تخریب ،پخش گرد و غبرار آزبسرت

کارگاه از مراحل ابتدایی کار است و شامل گرروههرای زیرر مری

ایجاد گرفتاری می کند که بررای جلروگیری از صردمات ،بایرد

شود:

وسایل حااظت شخصی در اختیرار افرراد ذی ربرط قررار گیررد.

الر) افرادی که قبل از تخریب درگیرر کرار مری باشرند( .ماننرد

تخریب آزبست باید با احتیاط و دقت صرورت گیررد .در زمران

متصدیان نقشهبرداری)

تخریب ساختمان ها باید برا بکرارگیری روش هرای مناسرب و

ب ) افرادی که مستقیما درگیر عملیات تخریب می باشند

تحت مراقبرت شردید فررآورده هرای گونراگون آزبسرت برا آب

ج ) افرادی که می توانند تحت تاثیر عملیرات قررار بگیرنرد امرا

آمیخته شده و بارگیری و تخلیه آن با دقت انجام گیررد .ایرن

مستقیما درگیر مراحرل «الرر» و «ب» نیسرتند( .بررای مثرال

مصالح باید پس از تخلیه در زباله دان های ویژه ،بالفاصله و بره
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اعضای جامعه و افرادی که در همسایگی پروژه می باشند از این

مسولیت داده میشود .عالوه برر افررادی کره مسرولیت هرایی را

دستهاند).

عهده دار می شوند بقیه افراد نیز بایرد بررای شررایط اضرطراری

تدابیر ایمنی پیش از شروع عملیات تخریب

آموزش الزم را ببینند .تجهیرزات کمرکهرای اولیره مرورد نیراز

به منظور رعایت مسایل ایمنی بایستی قبرل از شرروع عملیرات

متناسب با اقداماتی که در کارگاه صورت مریگیررد ،نیرز پریش

عمرانی برنامه ریزی کرد .در این بین برخی نکات وجود دارد که

بینی میگردد.

در نگاه اول بسیار ساده به نظر می رسند ،امرا بررای پریش بررد

محیط زیست ( Eحفاظت از محیطزیست)

ایمن کار در حین اجرا بسیار مهم می باشند .یکی از این نکرات

تخریب اساسا به عنروان یرک عملیرات تولیرد ضرایعات در نظرر

مشخص کردن مکانهای امن و مکرانهرای خطرنراك پریش از

گرفته میشود .بنابراین در این رابطه به برنامرهریرزی و کنتررل

شروع کار است .پس از تعیین مکانهای امن و خطرناك بسریار

دف پسماندها نیاز است و آلودگیهای ناشی از تخریرب هماننرد

مهم است که افراد زیر را در جریان نتیجه کار قرار دهیم:

نشت مرواد شریمیایی ،سروصردا و گررد و غبرار کنتررل گرردد.

الر) مسولین محلی از جمله شهرداری منطقه

تخریب باید به گونهای باشد که موجب تخریرب محریط زیسرت

ب ) صاحبان خانهها و اماکن تجاری مجاور

نشود و برای این منظور استااده از روشهایی از قبیرل اسرتااده

ج ) مسولین ذی ربط در ارتباط با معابر عمومی

مجدد و یا بازیافت مصالح و اجزا ساختمانی مد نظرر قررار مری-

د ) دیگر افرادی که تحت تاثیر عملیات تخریب قرار می گیرند.

گیرد .همه افراد درگیر در فرآیند تخریب باید به مسئولیت خود

تعیین مکانهای ایمن از مواردی است که در طول انجام پرروژه

برای مدیریت مناسب دف پسرماندها واقرر باشرند .در بازیرابی

درگیر آن خواهیم بود .و بسیار مهم است که مکانهای امرن بره

مواد توجه به مسایل ایمنی و بهداشتی نیز ضروری میباشرد بره

همراه مسریرهای دسترسری ایمرن در درون سرایت بره صرورت

عنوان مثال مسایلی از قبیل تما

با مواد و مصالح و کرارکردن

دورهای مشخص گردند .یکی دیگر از اقداماتی که قبل از تخریب

در ارتااع باید در نظر گرفته شود .تحقیقات صورت گرفته حاکی

بایستی صورت گیرد تعیین محل تمرام تاسیسرات زیرزمینری و

از آن است که امروزه پسماندهای ناشری از عملیرات سراختمانی

روزمینی است که این تاسیسات شامل سیستم آبرسانی ،خطوط

(ساخت و ساز و تخریب) بزرگ ترین بخش مواد زائرد جامرد در

برق ،کابل های تلان و دیگر تجهیزات ارتبراطی اسرت .و چنران

ناحیههای شرهری مریباشرند .در کشرورهای اروپرایی از جملره

چه در حین عملیات تخریب قرار اسرت برخری از تاسیسرات در

المان ،انگلیس ،فرانسه و دانمرارك تحقیقرات بسریاری برر روی

خارج از محیط سایت تخریرب گردنرد ،بایسرتی سرازمان هرای

نخالههای ساختمانی انجام گرفته و درصد باالیی از آن ها مرورد

مربوطه در جریان قرار بگیرند .هم چنین کابل ها و لولره هرایی

استااده مجدد و بازیافت قرار مریگیررد .تنهرا در دانمرارك 95

که در جریان عملیات تخریرب و در اثرر حرکرات زمرین ممکرن

درصد از نخاله های ساختمانی بازیافت و اسرتااده مجردد مری-

است آسیب ببینند بایسرتی شناسرایی گردنرد .حرکرات زمرین

شوند .بتن که در این کشرورها بریش تررین حجرم نخالرههرای

ممکن است ناشی از تردد وسایل نقلیه بر روی پیاده روهرا و یرا

ساختمانی را دارد و  67درصد کل نخالرههرای سراختمانی را در

ارتعاش زمین ناشی از رفت و آمد تجهیزات و یا سقوط واریزه ها

امریکا تشکیل میدهد ،سالیانه در حدود  10تا  12میلیرون ترن

صورت بگیرد .از موارد بسیار مهمی که پیش از تخریب بایسرتی

از آن به نحوی مورد استااده مجدد قرار میگیرد ( .)3در ایرران

لحاظ گردد روش های اجرایی برای مقابله با شرایط اضطراری از

پیشنهاد شده است از آنجا که حمل آوارها هزینه زیرادی در برر

قبیل آتش سوزی و اناجار اسرت .در برنامره مقابلره برا شررایط

دارد ،از آن ها به عنوان ،مصالح پرکننده در کرر هرا و بسرترها

اضطراری موارد و نکاتی که نباید انجام شود مشخص می شود و

بهرهگیری شود .چنان چه نیاز به افزودن ماده چسبندهای باشد،

به افرراد بررای مقابلره برا شررایط اضرطراری در صرورت وقروع،

بهترین ماده دوغاب آهک و پس از آن چسبندههای سیاه شامل

7

ارایه چارچوبی با در نظر گرفتن مالحظات بهداشت....

انواع قیر ،به شکل قیر خالص ،قیرر محلرول و امولسریون ،انرواع

قابل دف در محلهای دفن زباله شهری هستند ،شامل سریمان،

قطران است (.)4

آجر و سنو تمیز ،چوب فرآوری نشرده ،گر  ،مرواد سراختمانی

پسماندهاي مضر و خطرناک

کر و پایه ساختمان و پوشش کر میباشند .لرذا برا توجره بره
میزان خطر پسرماندهای تولیرد

پتانسیل آلودگی این پسماندها برای خاك و بهداشت عمرومی و

شده در فرآیند تخریب آن را دسته بندی کرده و به محرلهرای

با توجه به حجم باالی تولید آن در شرهرها مریتروان آن را در

دف مناسرب بارسرتند .البتره در کشرور مرا کلیره پسرماندهای

گروه پسماندهای ویژه کم خطر پر مقدار طبقه بندی نمود .باید

ساختمانی به صورت یک جا و بدون جداسرازی در گودهرای در

این موضوع را در نظر داشت که امروزه برا پیشررفت روز افرزون

نظر گرفته شده توسط شهرداری ،دفن می شود .چنان چه برای

تکنولوژی ورود مصالح ساختمانی جدید در ساخت و سازها ،بره

دفن پسماندهای ساختمانی و عردم جداسرازی آن هرا هزینره و

تدریج بسیاری از مواد شیمیایی و خطرناك نیز وارد پسماندهای

جریمه در نظر گرفته میشد ،پیمانکراران در ایرن ارتبراط دقرت

ساختمانی شده و مسلما بخشی از این دسته پسماندها به عنوان

نظر بیشتری را به عمل میآوردنرد .البتره مرواد زایرد خطرنراك

جزء ویژه پسماند عادی محسوب خواهندشد که نیاز به توجره و

درصد نراچیزی از زایردات سراختمانی را تشرکیل مری دهنرد و

مدیریت خاص دارند.

پیمانکاران تخریب باید براسا

براسا

مطالعاتی که در امریکرا انجرام گرفتره اسرت مقردار آن

فاکتورهاي موثر در تخریب ساختمان

حدود  0/4درصد از نخالههای ساختمانی میباشد (.)1383

برای تخریب ساختمان ،مهندسان باید متناسرب تررین روش برا

الزم به ذکر است چنان چه مرواد مخلروط شرده باشرند ،کلیره

خصوصیت های ایمن بودن ،آرام و کم سروصدا بودن و با صررفه

محموله باید به صورت بالقوه جزو پسماندهای خطرنراك دسرته

اقتصادی را انتخاب کنند .برای ایرن منظرور مهندسران بایرد برا

بندی شود به طور مثال چنان چه بتن و الشه سنو برا آزبسرت

استااده از راهنماهای تدوین شده و شاخصهای بیران شرده در

مخلوط شود کل پسماند به عنوان زباله ویژه در نظر گرفته می-

مناب علمی تصمیمگیری نمایند .در هر یرک از منراب علمری و

شود .بنابراین همین مقدار کم از پسماندهای خطرناك ،اهمیرت

مقاالت به شراخصهرای متاراوتی اشراره شرده اسرت کره ایرن

باالیی نیز خواهد داشرت .ترا سرال هرا بررای دفر نخالره هرای

شاخصها دارای اشتراك و تااوت می باشند .ایرن شراخصهرا و

ساختمانی قوانینی وض نشده بود و همراه برا دیگرر مرواد زائرد

شباهت ها و تااوت آنها در ادامه آورده خواهد شد .در تحقیقی

شهری دفر مریشردند .جدیرد تررین روش دفر نخالره هرای

که توسط عبدا ...و همکارانش ( )6در سرال  2003انجرام شرده

ساختمانی مشابه با شرایط دف زبالرههرای خرانگی مریباشرد و

است سیزده فاکتور برای تخریب یک ساختمان شناسرایی شرده

زمین دف آن به زهکشهای جم آوری شیرابه ،ذخیره و تصایه

است که توجره بره ایرن فاکتورهرا بررای تعیرین روش مناسرب

و سیستمهای پایش ،پوشش دورهای نخالره هرا و سرایر شررایط

تخریب اجتناب ناپذیر است .این سیزده فاکتور را مری تروان در

نیاز دارد .در بسیاری از مکانها ،هزینههای دفرن ایرن مرواد برا

قالب پنج دسته در نظر گرفت :بهداشت و ایمنی ،زمان ،فیزیرک

هزینههای دفن بهداشتی برابر اسرت .لولره کشری زمرین دفر ،

(شرایط ساختمان) ،محیط زیست و مسایل اقتصادی .در مطالعه

سیستم جم آوری شیرابه و تجهیزات کنترل گاز نیرز مریتوانرد

دیگری از ابودعایه ( )7در سال  1998کره بررای انتخراب روش

مورد نیاز باشد .اما به دلیل این که پوشرش روزانره نخالره هرای

تخریب پل بتنی انجام شده است ،نه فاکتور شناسایی شده است

ساختمانی الزامی نیست ،هزینههای بهره برداری کاهش مییابد.

که در قالب چهار گروه از پنج گروه قبلی قرار می گیررد .هرارلی

همننین از  5تا  10درصد نخاله های ساختمانی میتواند جهت

( )8بر پایه مطالعات کاسرای و همکرارانش هشرت فراکتور را در

پوشش مواد زائد شهری استااده نمود .نخاله های ساختمانی که

نظر گرفتهاند .فاکتورهای مورد نظرر هرارلی بره غیرر از فراکتور
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"پیمانکاران و فرهنو پیمانکار تخریب " قابل دسرته بنردی در

شاه آبادی و همکاران

است که هی کدام از از افراد یاد شده فاکتورهای در نظر گرفته

چهار گروه از پنج گروه یاد شده است .مساله قابرل بررسری ایرن

نظر کارشناسان و پیمانکاران رتبهبندی نکردهاند.

را براسا

جدول  -1فاکتورهاي موثر در تخریب از نظر عبدا ، ...ابودعایه و هارلی
هارلی ()2001

ابودعایه ()1998

عبدا ...و همکارانش()2003

قیمت تمام شده

1

مسایل مالی

1

مسایل مالی

1

دوره زمانی

2

محدودیت زمانی

2

زمان مورد نیاز

2

فرم ساختاری ساختمان

3

پایداری ساختمان

3

کیایت و استحکام ساختمان

3

ابعاد ساختمان

4

بزرگی و شکل ساختمان

4

مکان قرارگیری ساختمان

5

مکان و میزان دسترسی به
ساختمان

5

بزرگی ،شکل و در دستر بودن ساختمان

4

محدوده تخریب

6

میزان و وسعت تخریب

6

میزان بتنی که در معرض تخریب قرار
گرفته و دف شود

5

ایمنی

7

بهداشت و ایمنی

7

ایمنی کارگران و جامعه

6

کاربری ساختمان در گذشته

8

مالحظات محیط زیست

8

مالحظات محیط زیست

7

بررسی و برنامهریزی در رابطه با مسایل
آتی ساختمان

9

بازیافت

9

بازیافت

8

انتقال آوار و نخاله

10

پیمانکاران و فرهنو پیمانکار تخریب

 10وجود مواد خطرناك

حد مجاز ایجاد سروصدا

11

تاییدیه مهند

ساختمان

درخواست کارفرما

11
12

9

انتقال و دف آوارها

13

عبدا ...و همکارانش بر این اعتقادند کره انتخراب روش تخریرب

جدول  -2فاکتورهاي موثر در تخریب ساختمان

تنها با توجه به سیزده فاکتور امکانپذیر نیست و این فاکتورهرا

فاکتورهای کلیدی

در کنار تجربه ،مهارت و دانش به نتیجه مطلوب خواهرد رسرید.

سود برای پیمانکار

1

این در حالی است که ابودعایه و همکارانش توجه به نره عامرل

زمان مورد نیاز برای تخریب

2

شناسررایی شررده را کررافی مرریداننررد ،برره طررور مشررابه هررارلی و

فرم ساختاری ساختمان

3

همکارانش نیز برای انتخاب روش تخریب توجره بره فاکتورهرا و

ابعاد سازه

4

عوامل کلیدی را کافی می دانند اما بر این باورند که لزومرا یرک

مکان و میزان دسترسی به ساختمان

5

روش تخریب منحصر به فرد وجود نخواهد داشرت .لرذا انتخراب

میزان گستردگی تخریب

6

تجربرره ،مهررارت و دانررش خواهررد بررود.

میزان سر و صدای مجاز

7

تحقیقات انجرام گرفتره توسرط عبردا ...و همکراران ،ابودعایره و

بهداشت و ایمنی نیروی کار

8

هارلی از یک جنبه کامال مشابه است ،یعنی پژوهش آن ها ،فرد

بهداشت و ایمنی جامعه

9

را در راستای تجزیه و تحلیل فاکتورهای مرورد نظرر راهنمرایی

مسایل آتی پس از تخریب

10

میکند؛ اما در راستای انتخراب روش تخریرب راهکرار جردی را

پیشینه استااده از ساختمان

11

درخواست کارفرما

12

روش نهررایی براسررا

پیشنهاد نمیکند .براسا

تحقیقات عبدا ...و همکاران ،ابودعایه

و هارلی دوازده فاکتور انتخاب شده است که در ذیل میآید:

9
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توضیحات مربوط به فاکتورهای مورد نظر در جدول  3می آید:
جدول  -3تعریف فاکتورهاي موثر در تخریب
ردیف

فاکتور

1

سود برای پیمانکار

2

زمان مورد نیاز برای تخریب

3

فرم ساختاری ساختمان

4

ابعاد سازه

تعریف فاکتور
عملیات تخریب نسبت به عملیات ساخت دارای ریسک بیشتری می باشد و لذا دارای سود
بیشتری نیز خواهد بود اما مساله مهم در ارتباط با سود بحث ایمنی حرین کرار اسرت .کره
عالوه بر اقتصادی بودن روش به ایمن بودن آن نیز باید توجه شود.
تمامی روش های تخریب نیازمند یک زمان حداقل می باشند و این زمران برا تغییرر روش
تخریب تغییر خواهد کرد .احتماال هرچه روش سری تر انجام گیرد ،دارای ریسک بیشتری
هم خواهد بود اما در برخی موارد می توان این ریسک ها را کنترل کرد.
مواردی از قبیل نوع مصالح به کار رفته ،شکل هندسی سازه ،عمر ساختمان و روش ساخت
(ساختمان فوالدی و بتنی و یا استااده از بتن پیش تنیده و پس تنیده)
ابعاد فیزیکی ساختمان به طور مستقیم با روش تخریب در ارتباط است .برای نمونه چنران
چه تعداد طبقات یک ساختمان بیش تر از سه طبقه باشد روشهای مناسب برای تخریرب
محدود خواهد شد .همچنین چنان چه فاصله دهانههای بین تیرها در یک سالن زیاد باشد
روش تخریب را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

مکان و میزان دسترسی به

5

ساختمان

این که ساختمان در چه مکانی واق شده است؟ میزان دسترسی به آن چقدر است؟ و آیرا
نوع دسترسی به آن موجب محدودیت در انتخاب روش می شود یا خیر؟

6

میزان گستردگی تخریب

کل ساختمان و یا بخش هایی از آن تخریب شود.

7

میزان سر و صدای مجاز

عالوه بر میزان سر و صدا میزان ارتعاش و آلودگی هوا نیز دارا ی اهمیت می باشد.

8

بهداشت و ایمنی نیروی کار

9

بهداشت و ایمنی جامعه

10

مسائل آتی پس از تخریب

11

پیشینه استااده از ساختمان

12

درخواست کارفرما

فقط در ارتباط با مسایل ایمنی و بهداشتی نیروی کار حاضر در کارگاه
بهداشت و ایمنی هر فردی که تحت تاثیر پروژه به صورت غیر مستقیم باشد.
آیا پسماندهای باقی مانده بازیافت میشود یا دف می گردنرد؟ آیرا پسرماندها شرامل مرواد
خطرناك می باشد یا خیر؟
کاربری گذشته ساختمان مهند

تخریب را آگاه میسازد که با چه مواردی روبرو خواهد

شد.
درخواست های کارفرما که از قبیل میزان زمان مورد نظر کارفرما و  ....می باشد.

روش تحقیق
تحقیق حاضر از نظر هدف ،کراربردی و از نظرر روش ،توصریای

ساختمان و کاربرد روش های تصمیم گیرری چنرد شاخصره در

تحلیلی بوده که به صورت پیمایشی صورت مری گیررد .در ایرن

فاکتورهای مرتبط با این حوزه قرار می گیرد .قلمرو زمرانی ایرن

پژوهش برای جم آوری داده هرا و اطالعرات مرورد نیراز از دو

پژوهش از اوایل تیرماه سال  1391ترا بهمرن مراه سرال 1391

شیوه مطالعات کتابخانه ای و پرسش نامه اسرتااده شرده اسرت.

میباشد .همننین این تحقیق در ارتباط با حادثره سرعادتآبراد

ایررن تحقیررق از لحرراظ موضرروعی در قلمرررو مبحررث تخریررب

انجام شده است .دادههای این تحقیق شامل دادههایی است کره

10
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از طریق پرسش نامهها بدست آمده و روش های تحلیل سلسرله

هر  10پرسشنامه به صورت کامل تکمیرل و در اختیرار محقرق

مراتبی فازی با استااده از نررم افرزار ماکروسرافت اکسرل مرورد

قرار گرفت .این  10پرسش نامه بصورت اعداد مثلثری فرازی ،در

تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .در ادامه روش فرآینرد تحلیرل

 10ماتریس جداگانه نوشته شد .سپس براسا

روابرط ریاضری

سلسله مراتبی فازی به طور خالصه تشریح می گردد.

فازی 10 ،ماتریس بصورت یک ماتریس که به ماتریس مقایسات

فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازي

زوجی فازی تجمیعی مصطلح است تبردیل و محاسربه گشرت و

در این تحقیق به منظور تعیین وزن و اولویت فاکتورها ،پرسرش

مقدار اوزان بهنجار شدهی فاکتورها به دست آمده است .مقیا

نامه ای طراحی گردید و میان خبرگان مهندسی تخریب توزیر

های فازی مورد استااده در روش تحلیل سلسله مراتب فازی در

گردید .تعداد  10پرسش نامره میران  4عضرو هیرات علمری4 ،

شکل شماره  1و جدول شماره  4نشان داده شده است.

پیمانکار تخریب ،و  2کارشنا

نظام مهندسی توزی گردید که

شکل  -1مقیاس هاي زبانی اعداد مثلثی براي بیان درجه اهمیت
جدول -4مقیاس تبدیل فازي مثلثی
مقیاس زبانی براي درجه اهمیت مقیاس اعداد فازي مثلثی مقیاس معکوس اعداد فازي مثلثی
عینا یکسان
نسبتا مهم تر
مهم تر

1

2

خیلی مهم تر

3

بی نهایت (کامال) مهم تر
عینا یکسان

4

( 1و 1و ) 1

( 1و 1و ) 1

(2و1.5و)1

(1و0.66و)0.5

(2.5و2و)1.5

(0.66و0.5و)0.4

(3و2.5و)2

(0.5و0.4و)0.33

(3.5و3و)2.5

(0.4و0.33و)0.28

( 1و 1و ) 1

( 1و 1و ) 1

)1-Weakly More Important (WMI
)2-Strongly More Important (SMI
)3-Very Strongly More Important (VSMI
)4-Absolutely More Important (AMI
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مراحل انجام تحلیل سلسله مراتبی فازي

=
()3

مرحله اول ر ترسیم درخت تصمیمگیری :
در این مرحله بایستی درخرت تصرمیمگیری کره در آن سرطوح

=
()4

سهگانه هدف ،معیارها و گزینهها موجود میباشد ،ترسیم شود.

(

مرحله دوم ر انجام مقایسات زوجی:

Where ui, mi, li >0

در این مرحله باید عالوه بر مقایسه متقابل متغیرر هرای تاییرد
شده ،هر یک از صنای بر اسا

مثلثی فازی تکمیل شود تا از طریق تحلیل سلسله مراتبی فازی
قابل حل باشد ،این جداول نیز بایستی بوسیله عدد فرازی )M
 ( l, m, uتکمیل گردد.

()5
پس از محاسبه  Siباید درجه بزرگی آن ها را نسبت به هرم بره
دست آورد .درجه بزرگی هرر یرک از عناصرر فرازی نسربت بره
دیگری به ترتیب زیر محاسبه میشود:

مرحله سوم ر انجام محاسبات در : FAHP

((y))] )6

در این مرحله با استااده از تعاریر مطرح شرده در بخرش هرای
قبل ،ضرایب هر یک از ماتریسهای مقایسرات زوجری محاسربه
میشود .برای این منظور فرمولهای مورد نیاز در این مرحله بره
ترتیب زیر خواهد بود:
ابتدا داریم:
, i=1, 2,…,n

,…,

,

استااده از فرمول زیر محاسبه نمود:

که در آن  iبیان گر شماره سطر و  jنشاندهنده شرماره سرتون
در فرمول فوق ،اعداد فازی مثلثری موجرود

در جررداول مقایسررات زوجرری هسررتند .برره منظررور محاسرربه
میتوان از فرمول زیر استااده نمود:

)(d

≥

( ) = hgt

( V
=

نیز از رابطه زیر به دست می آید:
≥

() =min V

,….,

≥

,

(V

I =1,2,…,k
در روش تحلیل توسعه ای بررای محاسربه وزن شراخص هرا در
ماتریس مقایسه زوجی به صورت زیر عمل میکنیم.
حال می توان  W که وزن سازه ها قبرل از نرمرال شردن مری
باشد را محاسبه کرد:
→])W’(Si)=Min [V (Si≥S1, S2,…,Sk
])W’= [ W’(S1) ,…,W’(Sn

=

همننرررررین بررررررای محاسررررربه

بزرگی آن ها به صورت زیر تعریر می شود:

),
=Si

()2

دو عدد فازی مثلثی باشرند درجره

بطور کلی اگر

و

)=s

میزان بزرگی یک عدد فازی مثلثی از  kعدد فازی مثلثی دیگرر

بایستی  Siمربوط به هر یک از معیارهرا (عناصرر فرازی) را برا

()1

(x) ,

( [ min

≥

(V

()7

)(j=1,2, 3,…, m

و

میتوان از فرمولهای زیر نیز استااده
کرد:

=

هر متغیر نسبت به هم مقایسره

شود .از آنجایی که جدول مقایسه زوجی بایستی به وسیله اعداد

است.

=Si

 W را میتوان با استااده از فرمول زیر نرمالیزه کرد:
Wi
W
 Wi

12

فصلنامه انسان و محیط زیست شماره  ،46پاییز 97

چناننه ضرایب مقایسات زوجی موجود باشد ،نترایج نهرایی بره

شاه آبادی و همکاران

جدول  -5معرفی حروف اختصاري سازه ها
سود پیمانکار

C1

زمان مورد نیاز تخریب

C2

ترتیب زیر خواهد بود:

A  F *W
)( n*1

) ( n*n

)( n*1

شاخصهای فیزیکی ساختمان C3

 :Fوزن مربوط به گزینهها
 :Wوزن مربوط به معیارها

بهداشت و ایمنی

C4

محیط زیست

C5

 :Aوزن نهایی گزینهها
مرحله چهارم ر اولویت بندی گزینهها :

محاسبات FAHP

پس از این که وزن هر یک از گزینهها مشخص شد ،گزینرهها را

گام اول :جهت بدست آوردن وزن های مربوط به فاکتورهاست،

وزن آن ها میتوان اولویت بندی نمود.

براسا

از آن جایی که مساله دارای  5فاکتور است ،باید  10مقایسه

تجزیه و تحلیل داده ها

زوجی صورت بگیرد .در این تحقیق پرسش نامه مقایسات زوجی

ابتدا پرسش نامه مقایسات زوجی طراحی و در اختیرار خبرگران

محقق ساخته ،که در ضمایم ارایه شده است ،میان  10نار از

قرار می گیرد به طوری که بتوان مقایسه هایی بین فاکتورهرای

اعضای هیات علمی دانشگاه و خبرگان ،توزی و سپس جم

موثر در تخریب ساختمان را انجام داد .به این منظور ،فاکتورهرا

آوری گردید.

به صورت دو به دو مقایسه و وزن آنها به صورت کیای که نشان

گام دوم :پس از انجام محاسبات اولیه و گرفتن میانگین از

دهنده ارجحیت یا اهمیت بین دو فاکتور است صورت میگیررد.

گزینه های پرسش نامه ،ماتریسی به نام ماتریس تجمی فازی

از این پس برای سادگی فاکتورها را با حروف اختصراری زیرر در

محاسبه شد که در جدول شماره  6ارایه شده است.

جداول فازی نشان می دهیم.
جدول  -6ماتریس تجمیع فازي
C5

C3

C4

C1

C2

u

m

L

u

m

L

u

m

L

u

m

L

u

m

L

0 /5

0 /4

0/33

0 /5

0 /4

0/33

0 /5

0 /4

0/33

1 /5

1

0 /5

-

-

-

C1

0/66

0 /5

0 /4

0 /5

0 /4

0/33

1

0/66

0 /5

-

-

-

2

1

0/66

C2

1

0/66

0 /5

1 /5

1

0 /5

-

-

-

2

1 /5

1

3

2 /5

2

C3

1 /5

1

0 /5

-

-

-

2

1

0/66

3

2 /5

2

3

2 /5

2

C4

-

-

-

2

1

0/66

2

1 /5

1

2 /5

2

1 /5

3

2 /5

2

C5

گام سوم :پس از محاسبه ماتریس تجم فازی وزن هر کدام از
فاکتورها بدست میآید که در زیر محاسبات مربوط به آن آورده
شده است.

)(0.0259, 0.034, 0.044

)S1= (2.5, 3.2, 4

)= (0.064666, 0.10877, 0.176108
)(0.0259, 0.034, 0.044

)S2= (2.89, 3.56, 5.16

)= (0.07484, 0.121006, 0.227179
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)(0.0259, 0.034, 0.044
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)(0.0259, 0.034, 0.044

)S3= (5, 6.66, 8.5

)S5= (6.16, 8, 10.5

)= (0.129333, 0.226377, 0.37423

)= (0.159338, 0.271924, 0.462284

)S4= (6.16, 8, 10.5

گام چهارم :با توجه به مراحرل بیران شرده در قسرمت قبلری،

)(0.0259, 0.034, 0.044

)= (0.159338, 0.271924, 0.462284

ماتریس درجه بزرگی استخراج میگردد.

جدول  -7ماتریس درجه بزرگی
S3

S2

S5

0.071 0.071

0.24

0.67

0.286

0.504

0.286

S4

0.747 0.747
1

1

1

1

S1

درجه بزرگی
()V
S1

1

S2

1

1

S3

1

1

S4

1

S5

گام پنجم :در این ماتریس مینیمم هر سطر از مراتریس درجره

برراالترین اهمیررت و فرراکتور سررود پیمانکررار دارای پررایین ترررین

بزرگی محاسبه می شود که وزن و اهمیت هرر فراکتور را نشران

اهمیت در میان پنج فاکتور است.

می دهد و با ' Wنشان داده میشود.

جدول  -9اولویتبندي فاکتورهاي موثر در تخریب

گام ششم :در مرحله بعد وزن هر فاکتور باید نرمال شود که برا

وزن

سازه ها

اولویت

 Wنشان داده می شود .با استااده از این اوزان ،اهمیرت و رتبره

0.32

بهداشت و ایمنی

1

هر فاکتور بدست می آید که در جدول زیر ارایه شده است.

0.32

محیطزیست

2

0.24

شاخصهای فیزیکی ساختمان

3

0.092

زمان مورد نیاز تخریب

4

0.023

سود پیمانکار

5

جدول  -8وزن فاکتورهاي موثر در تخریب
فاکتورها

W

)w' (MIN

سود پیمانکار

0.023

0.072

زمان مورد نیاز تخریب

0.092

0.29

شاخصهای فیزیکی ساختمان

0.24

0.75

بهداشت و ایمنی

0.32

1

محیطزیست

0.32

1

جمع

1

3.1

اولویت فاکتورها بر اسا

اهمیت به شرح زیر می باشرد کره در

آن فرراکتور بهداشررت و ایمنرری برره همررراه محرریطزیسررت دارای

مطالعه موردي (سعادتآباد تهران)
روز دوشنبه دهم تیرماه سال  1387یک ساختمان هات طبقه
بتنی در حال تخریب واق در بلروار فرهنرو سرعادت آبراد فررو
ریخت .در این حادثه که در ساعت هشت و چهل و چهار دقیقره
صبح و به صورت ناگهانی رخ داد ،هاده انسران جران خرود را از
دست دادند .این تخریب ناخواسته عالوه بر گرفتن جان انسانها
موجب ایجاد خسارت برای ساختمانهای هم جوار نیز شرد .آن
چه در این تحقیق مهم است بررسی دلیرل ریرزش سراختمان و

14

فصلنامه انسان و محیط زیست شماره  ،46پاییز 97

شاه آبادی و همکاران

نحوه تخریب آن است و برای رسیدن بره ایرن موضروع نیازمنرد

از ساختمان از سال هاتاد و نه تا سال هشتاد و سه ادامره مری-

اطالعات گذشته این سازه می باشیم .پروانه ساخت ایرن زمرین

یابد که در این سال ساکنین به دلیل مشاهده تركهای طولی و

در سال  1370و برای دو طبقه زیررزمین و سره طبقره روی آن

عرضی در اسکلت ساختمان ،اقدام به تخلیه آن میکنند .پس از

صادر شده و در سال  73نیز گواهی عدم خالف برای این ملرک

تخلیه و اقردام قضرایی در سرال مرذکور ایرن سراختمان بسریار

صادر گردیده بوده است .پرس از گذشرت سره سرال از دریافرت

خطرناك و غیرقابرل تررمیم اعرالم مریگرردد .امرا ایرن بنرا در

گواهی عدم خالفی ،پروانه ساختمانی جدیدی مبنی بر موافقرت

وضعیت بحرانی و بالتکلیرر براقی مریمانرد و بررای سراختمان

با احداث پنج طبقه ساختمانی بر روی ساختمان موجرود صرادر

دستور تخریب و نوسازی داده میشود اما اقدام مناسبی صرورت

میشود و پرس از ایجراد بنرای جدیرد در سرال  79بررای ایرن

نمیگیرد .پس از گذشت یک روند طوالنی شهرداری منطقره دو

ساختمان پایان کار صادر مریشرود .برا ایرن حسراب سراختمان

در سال هشتاد و هات اقدام به تخریب ساختمان میکند که در

مذکور شامل دو طبقه زیرزمین و هشت طبقه روی آن شده بود

همان مراحل ابتدایی تخریب ،ساختمان به صرورت ناخواسرته و

که دارای سی و دو واحد مسکونی بوده است .استااده مسرکونی

برنامهریزی نشده فرو میریزد.

شکل  -2ساختمان  2ماه قبل از اقدام به تخریب
نکته قابل توجه در این تخریب این است که به هنگرام تخریرب

ناپایداری و تخریب ناگهانی خود در درون خود فررو ریخرت لرذا

این ساختمان بررسی ساختمان و شرایط سازهای در نظر گرفتره

بهتر آن بود که با روش اناجاری و یا اسرتااده از مرواد منبسرط

نشده است و این مساله موجب بروز حادثه شده است .بره طرور

شونده این ناپایداری به صورت پیشبینی شده و در نظر گررفتن

کلی در تخریب این ساختمان فاکتورهرای مروثر بررای انتخراب

تمهیرردات الزم انجررام مرریشررد .مطالعررات در حرروزه مهندسرری

روش تخریب مناسب در نظر گرفته نشده اسرت .چنران چره در

ساختمان نشان دهنده آن است که کیایت پایین ساخت و سراز

تخریب این ساختمان از کتراکت و مواد اناجاری با قدرت پایین

در کشور از عواقب عدم رعایت مقررات ملی سراختمان ،معیروب

استااده میشد و نیروی انسانی از درون ساختمان حرذف مری-

بودن چرخه مدیریت ساخت و ساز ،حضور متولیران متعردد کره

شد ،ایرن فاجعره بوجرود نمریآمرد .ایرن سراختمان بره هنگرام

پاسخ گویی یا مسوولیت هینکدام صرراحت نردارد ،مقاومرت در
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برابر صنعتی شدن ساخت و ساز در کشور ،به کار گیری مصرالح

اولیه و حتی تضرعیر بریش ترر سراختمان ،تخریرب برا روش و

غیر استاندارد و یا گواهی و تاییدیههای غیر واقعی ،کنترل هرای

وسایل بدوی ،پراکنده سازی و عدم بهره گیری از تولید انبوه در

شدید ظاهری بدون توجره بره محتروا ،نامشرخص برودن نحروه

صررنعت سرراختمان و بحررث تضررمین کیایررت و نررامعلوم بررودن

کنترل کیایت ،دسرت یازیردن بره امرر سراخت و سراز توسرط

وضعیت بیمه ساختمان ،و عدم اقتدار سرازمان نظرام مهندسری

سوداگران اقتصادی ،عقریم مانردن طررح شناسرنامه دار کرردن

کشور ،روند ناصحیح احراز صالحیتها ،بی توجهی بره حااظرت

بناها ،نبود بانک های اطالعاتی مدرن و به روز ،طراحی معماری

وصیانت از حقوق مهندسان ،ناکافی بودن حق الزحمه مهندسان

غیر مناسب برای جامعه امروز ایران ،استااده غیر اصرولی و بری

ساختمان ،عدم رعایت اصول اخالق حرفه ای ،عدم درجهبنردی

رویه از مناب و ذخایر طبیعی ،بهره برداری زود هنگام از بناها و

نیررروی کررار مرراهر و عرردم بهرهگیررری از مجریرران ذیصررالح و

سازههای تکمیل نشده ،بازسازیهای ظاهری برا وجرود نرواقص

مسووالن در اجرای ساختمانها است.

شکل  -3وجود ترکهاي عمیق در ساختمان سعادتآباد
از آنجایی که وجود مقررات در زمینه سراخت و تخریرب بسریار

تخریب ساختمان توجه بسیار پایینی شده اسرت و ایرن مسراله

مهم و حیاتی است و علیرغم عدم توجه برخی از پیمانکاران بره

موجب نگرانی و تکرار حوادث در این زمینه اسرت .در ادامره بره

آن وجود ایرن آیرین نامرههرا در جلروگیری از برروز بسریاری از

بررسی تطبیقی آییننامههای موجرود در رابطره برا تخریرب در

حوادث موثر خواهد بود .زیرا مقررات عرالوه برر روشرن نمرودن

ایران(به خصوص شهر تهران) برا آن چره در جهران وجرود دارد

روشهای صحیح ،امکان نظارت ماید و مروثر را بوجرود خواهرد

میپردازیم.

آورد .لیکن در مقررات ملی و آییننامههای کشورمان بره مسراله
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نتیجه گیري

مقایسات فازی که با روش سلسله مراتب فازی بدست آمده به فاکتور

تخریب ساختمانها به علت اثرات متعددی که بر محیط شهری

ایمنی و بهداشت به همراه فاکتور محیط زیست ضریب اهمیت 0.32

و شهروندان مری گرذارد ،از اهمیرت فراوانری برخروردار اسرت.

را اختصاص داده است .این بردین معناسرت کره فاکتورهرای ایمنری،

تخریب ساختمان می تواند باعث آسیب به افراد و دارایی هرای

بهداشت و محیط زیست بیش از شصت درصد از مسرایل تخریرب را

عمومی و خصوصی شود ،سالمت افراد مررتبط برا پرروژه را بره

شامل میشوند .فاکتور شراخصهرای فیزیکری سراختمان نیرز دارای

مخاطره بیاندازد و بره محریط پیرامرونی و همسرایگان آسریب

اهمیت حدود بیست و پنج درصد است و دو فاکتور دیگر مجموعرا ده

برساند .مساله تخریب تاکنون در ایران مورد توجه قرار نگرفته و

درصد از مسایل تخریب را به خود اختصاص مریدهرد .برا توجره بره

آیین نامهای برای آن تدوین نشده است .هر چند که به صورت

مسایل ذکر شده در باال میتوان نتیجه گرفت:

پراکنده آیین نامههایی برای تخریب در مبحث  12مقررات ملی

 -داشتن یرک برنامره جرام ایمنری ،بهداشرت و محریط زیسرت در

ساختمان ،نشریه مشخصات عمومی کارهای ساختمانی سازمان

تخریب ساختمان اجتناب ناپذیر اسرت و چنران چره ایرن برنامره بره

مدیریت و آیین نامه حااظت کارگاههای ساختمانی وزارت کار و

صورت موثر اجرا شود ،بیش از شصت درصد از مشرکالت موجرود در

امور اجتماعی وجود دارد ،ولی این موارد بریش ترر حااظرت و

تخریب ساختمان برطرف خواهد شد .برای اجرایی شدن ایرن برنامره

ایمنی در حین کار را در نظرر مری گیرنرد و هری صرحبتی از

نیز باید مجری تخریب مشخص باشد و کلیه عملیات تخریب توسرط

برنامه ،جزئیات و چگونگی روشهای تخریب نشده است ،ضمناً

دفاتر مهندسی و اشخاص مشخص صورت گیررد .بره منظرور تحقرق

مقررات این آیین نامهها در ارتباط برا ایمنری هرم بره صرورت

برنامههای ایمنی و بهداشت نظارت ناظران نیز اجتناب ناپذیر است.

خالصه مطرح شده است .بنابراین در این پژوهش سعی گردید

 -خطر در تمامی روشهای مرتبط با تخریب وجود دارد اما مهم آن

تا فاکتورهای مهم در مبحث تخریب شناسایی شده و با استااده

است که بوسیله مدیریت و انتخاب روش مناسب خطرها را به حداقل

از روش تحلیل سلسله مراتبی این فاکتورها رتبره بنردی شروند.

ممکن کاهش داد .بنابراین در ارتباط با هی ساختمانی قبل از بررسی

رتبهبندی این فاکتورها در کنار در نظر داشتن نقرایص موجرود،

آن ،نمیتوان روش خاصی را پیشنهاد کررد و در عرین حرال ممکرن

راهی برای مدیریت و اولویتبندی برای رفر مشرکالت بوجرود

است در یک پروژه چند روش مناسب و قابل اجرا باشرد امرا در آخرر

خواهد آورد .بدین منظور دادههای حاصرل از پرسرش نامره تحلیرل

مجری است که باید روش خود را با توجه به تجربه و مسائل اقتصادی

سلسله مراتبی فازی مورد تجزیره و تحلیرل قررار گرفرت .داده هرای

و مالحظات  HSEو ....انتخاب کند.

حاصل از پرسش نامه جهت محاسبات  FAHPتهیره شرد و برا

 -تا زمانی که در ایران به مبحرث تخریرب بره عنروان یرک فرآینرد

استااده از آن پرردازش هرای الزم روی داده هرا انجرام گردیرد.

مهندسی نگاه نشود و برنامههای ایمنی مرتبط با آن از قبرل طراحری

سپس اولویت و وزن فاکتورها بدسرت آمرد کره بره شررح ذیرل

نگردد ،احتمال وقوع حادثه بسیار براال خواهرد برود ،بنرابراین از نظرر

میباشد.

محقق با وض موجود بهتر آن اسرت کره میرزان درگیرری مسرتقیم

 -فاکتور بهداشت و ایمنی با وزن 0/32

نیروی انسانی در این عملیات کم تر شود و بریش ترر از ماشرینآالت

 -فاکتور محیطزیست با وزن 0/32

استااده گردد.

 -فاکتور شاخصهای فیزیکی ساختمان با وزن 0/24

 -به منظور ارتقای بهداشت و ایمنی نیروی کرار و جامعره ضرروری

 -فاکتور زمان مورد نیاز تخریب با وزن 0/092

است آیین نامه هایی مرتبط با مبحث تخریب تدوین شرود و الزامرات

 -فاکتور سود پیمانکار با وزن 0/09

آنها توسط پیمانکاران اجرایی گردد.

همان گونه که در باال مشاهده می شود پنج فاکتور مروثر در تخریرب
سازهها رتبه بندی شرده اسرت  .نترایج حاصرل از  10پرسرش نامره
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 -در بین مباحث مقررات ملی جای یک مبحث برا عنروان تخریرب

 1390حجم خاك و نخاله تولیدی  17424032مترر مکعرب بروده

ساختمان خالی است و تدوین این مقررات بایسرتی در اولویرت قررار

است و این حجم در سالهرای  87ترا  89بره ترتیرب ،24717122

بگیرد.

 18312841 ،18134061بوده است که این میزان در گودهای

 -روشهای ساخت نیز در مسایل مربوط به تخریب ساختمان بسیار

اطراف تهران دفر شرده اسرت .کره ایرن حجرم از آوار موجرب

تاثیرگذار است و چنان چه عملیات ساخت و ساز به صورت اصرولی و

آلودگی بسیار باالیی خواهد شد.

در صورت امکان به صورت پیش ساخته انجام گیرد ،تخریرب آن نیرز

 -برای دف پسماندهای ساختمانی باید آیین نامه هایی تدوین شود

دارای مشکالت کم تر و از ایمنی بیش ترری برخروردار خواهرد برود.

و جداسازی پسماندها از مبدا در دستور کار قرار گیرد.

بدون تردید تغییر در روش های سنتی ساخت و بهره گیرری

 -الزم است مجموعه قوانین جام که تمام ابعاد تخریرب را

از مصالح و فناوری های جدید در جهت افزایش سرعت اجرای

پوشش دهد ،تدوین گردد .این قوانین از یک طرف خود بنرا،

ساختمان و نیز کاهش هزینه ساخت و در نهایرت سرادگی و

محیط و ساکنین اطراف ساختمان مورد تخریب را باید مدنظر

سرعت در تخریب ،امری ضروری و اجتناب ناپذیر است .ایرن

قرار دهد و از طرف دیگر نقش عوامل اجرایی (مجری  -ناظر)

امر به خصوص در کاهش نخاله های تولیرد شرده و آلرودگی

مرتبط با تخریب را باید مشخص کند .یکی از اساسری تررین

کمتر محیط زیست می تواند بسیار حایز اهمیت باشد.

راهبردهای اجرایی برای تامین آسرایش و امنیرت شرهروندان

 -به دلیل آلودگی بیش تر پسماندهای صنعتی همرواره بره ارزیرابی

تدوین و انتشار یک مبحث از مقررات ملی ساختمان در زمینه

اثرات این دست از پسماندها پرداخته شرده اسرت امرا در ارتبراط برا

تخریب ساختمان می باشد.

پسماندهای ساختمانی اقدام عملی قابل توجهی صورت نگرفته است،

 -طبق مالحظات  HSEباید در هر کراری از چرخره دمینرو

این در حالی است که این پسماندها نیز موجب آلودگی آبهرای زیرر

یا ( PDCAبرنامهریزی ،اقدام ،بررسی مجدد ،انجرام عملیرات)

زمینی ،کاهش  PHآب و تولید گراز سرولاید هیردروژن مریشرود.

استااده کرد .بر این اسا

محقق با استااده از مناب و تجربهای

بنابراین دف پسماندهای ساختمانی نیز باید به صورت بهداشتی انجام

که در تحقیقات خود به دست آورده است مدلی را تدوین کررده

شود .با توجه به مسئله بیان شده قابل ذکر است که در تهران در سال

است که در ادامه میآید.
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شکل  -4مدل اجرایی تخریب ساختمان

ارایه چارچوبی با در نظر گرفتن مالحظات بهداشت....

در مرردل ارایرره شررده ،هررر دو مجموعرره شررهرداری و سررازمان نظررام
مهندسی دارای وظایای میباشند .بنابراین همکاری این دو مجموعره
برای پیش برد اهداف و اجرای صحیح مراحل کراری اجتنراب ناپرذیر
است .سازمان نظام مهندسی موظر است مهند

نراظر مسرلط بره

تخریب ساختمان را به شهرداری معرفی کرده و سپس مسرایل فنری
مربوط به برنامه تخریب را کنترل و تایید کند .پیشنهاد تحقیقات آتی
به صورت ذیل ارایه می گردد:
 مکانیابی ایستگاههای دف پسماندهای ساختمانی در تهران ودیگر کالنشهرهای کشور
 بررسی روشهرای بازیافرت آوارهرای سراختمانی در گودهرایاطراف شهرها
 تدوین سیستم مدیریت پسماندهای سراختمانی و تاکیرک درمبدا
 بررسی روش اناجاری و امکانسنجی اجرای آن در ایران بررسی ترکیب آوارهای سراختمانی و ارزش گرذاری هریرک ازترکیبات
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