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پیش گفتار

تخریب ساختمان ها، پل ها، سدها، دودکش ها، کارخانجات، برج های مسکونی و بسیاری از موارد 
مشابه دیگر، کاری کامال تخصصی و مهندسی است. لذا در کنار پیشرفت علم و تکنولوژی در عملیات 
ساخت، باید توجه ویژه ای نسبت به تخریب صورت پذیرد. حتی در ساختمان های معمولی و کوچک نیاز 
به حضور مهندسین ناظر و مجری می باشد. آمار HSE  نشان می دهد که تخریب یک فعالیت پر خطر 
می باشد. این نشان از آن دارد که در فرآیند تخریب به برنامه ریزی توجه زیادی نشده است. اجتناب از 

رخدادها و وقایع، بستگی به کیفیت و کامل بودن طرح و نقشه پروژه دارد.

 توجه این کتاب بر ساختمان های بزرگ و سازه هایی است که با کمک 14 روش اجرایی امکان تخریب 
آن ها وجود دارد. در کنار روش های اجرایی تخریب به موارد ایمنی، معرفی تجهیزات و ماشین آالت، 
قرارداد های  اجرایی،  دتایل های  لیست های کنترلی،  راهکارهای مدیریتی، چک  حفظ محیط زیست، 

تخریب، تمهیدات الزم برای یک تخریب موفق، بازیافت مصالح حاصل از تخریب و ... اشاره شده است.

زمینه تخریب ساختمان  استراتژی های جدید در  و  ها  تکنولوژی  این کتاب، معرفی  تالیف  از  هدف 
هاست تا با بومی سازی و ساده سازی روش های اجرایی، مجریان تخریب تشویق به اجرای اصولی و ایمن 
گردند. در این راستا نیاز به حمایت دستگاه های اجرایی و قانون ساز است تا ضمن کاهش آمار حوادث 

ناشی از تخریب ناایمن نسبت به حفظ سرمایه های ملی اقدام شود.

بررسی ها نشان می دهد در زمینه تخریب، دستورالعمل مناسبی در کشور ما تدوین نشده است تا 
در اختیار مجریان قرار گیرد. در سطح بین المللی دو استاندارد اجرایی تدوین شده است که مربوط به 
12 سال پیش می باشد. لذا نگارنده تالش داشته تا با بهره مندی اصولی از روش های متداول تخریب و 
مطابقت آن ها با امکانات منطقه ای با در نظر داشتن نکات ایمنی نسبت به تهیه پیش نویس اولیه این 

دستورالعمل اقدام نماید. 

در گامی فراتر نگاهی به روش های تخریب پیشرفته که می تواند توسط اشخاص حقوقی برای سازه 
های خاص صورت پذیرد، شده است. برای انجام یک تخریب موفق نیاز به تجهیزات و ماشین آالت خاص 
با مدیریت توانمند می باشد. نظر به اینکه در اکثر موارد از بیل مکانیکی استفاده می شود پس می توان 
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از تجربیات دیگر کشورها که در این زمینه پیشرو بوده اند، الگو برداری مناسبی کرد. بخش اعظم این 
تجهیزات در داخل کشور قابل تولید است.

همچنین در این کتاب توجه ویژه ای به مبانی ایمنی بر اساس استانداردهای بین المللی به عنوان مرجع 
شده است تا از حیث کاهش حوادث که آمار آن متاسفانه در سال های اخیر نگران کننده بوده است، 
عالوه بر هماهنگی بین فعالیت های اجرایی با نکات ایمنی و بهداشتی، موارد مدیریتی مربوط به مسئول 

ایمنی مورد توجه قرار گیرد. 

الزم است تا از راهنمایی های آقایان دکتر حسن حاجی کاظمی، دکتر منصور قلعه نوی، دکتر هاشم 
شریعتمدار، دکتر میثم صمدی و مهندس امیدرضا ریاحی کمال تشکر و سپاس را داشته باشم. آرزوی 

سالمتی و بهروزی برای ایشان را از درگاه احدیت خواستارم. 
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1-1 مقدمه

ملی  مقررات   12 مبحث  تعریف  اساس  بر  می باشد.  کردن  خراب  معنای  به  بنا  یا  سازه  یک  تخریب 
ساختمان هر اقدامی که مستلزم جدا کردن مصالح از ساختمان به منظور حذف، نوسازی، تعمیر، مرمت 

و بازسازی تمام یا قسمتی از بنا باشد، تخریب نامیده می شود.

تخریب نباید تصوری از ساختار شکنی باشد. در ساخت، پس از طراحی و انتخاب شیوه کار، عملیات 
اجرایی با توالی از پیش تعریف شده ای صورت می گیرد. ولی در تخریب، همیشه شیوه ها و توالی جایگزین، 

می تواند به کار گرفته شود.

در سازه های مختلف استحصال مصالح و نوع تخریب متفاوت است. لذا قبل از تخریب یک سازه و یا بنا 
بهتر است به پارامترهای مختلفی از جمله: بهره وری مناسب از مصالح، اثرات زیست محیطی، چهارچوب 
تولید ملی، ویژگي های ساختگاه، امکانات بازیافت مصالح، اقتصادی بودن طرح، عدم امکان تقویت الزم 
سازه و یا بنا، فضاهای شهری و موقعیت آن، طول عمر مفید آن سازه یا بنا، رعایت کلیه موارد ایمنی )با 
توجه به قوانین، آیین نامه ها، دستورالعمل ها و استانداردهای جهانی( و در نهایت بکارگیری تجهیزات و 

ماشین آالت  مناسب، توجه ویژه ای صورت گیرد.

در این راستا نیاز به تفکر و تدبیر الزم برای جلوگیری از هدر رفت سرمایه های ملی است. این امر به 
دست توانمند متخصصان و کارشناسان خبره قابل اجرا خواهد بود.

لذا می توان از تخریب به عنوان یک حرفه و یک تخصص نام برد و با استفاده از قوانین صحیح و کارآمد 
قالب طرح های  برون شهری در  و  بهینه شهری  ایجاد فضاهای  برای  ایجاد بسترهای مناسب  به  نسبت 

مدون، زمینه را فراهم ساخت.

با گذشت زمان و کم شدن منابع معدنی و افزایش دستمزدها و هزینه های نیروی انسانی و ماشین آالتی، 
نیاز به تفکر و اندیشیدن برای استفاده بهینه از مصالح در کوتاه ترین زمان ممکن است.
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1-2 اهمیت موضوع تخریب، دامنه کاربرد و پیش بینی نیاز به اطالعات این فن

با توجه به توضیحات ارائه شده در مقدمه می توان دریافت که با گسترش شهرنشینی و کمبود فضاهای 
شهری و نیز گوناگونی مستحدثات و لزوم خدمات شهری متعدد برای هر ساختمان و یا سازه، نیاز به 

روشی خاص برای تخریب هر ساختمان وجود دارد.

یکی از مهم ترین مسایلی که شاید کمتر به آن پرداخته شده است موضوع معماری، نما، هویت و فلسفه 
وجودی ساختمان ها می باشد. مسئله ای که تا حد زیادی افکار و خاطرات مالکین و یا بهره برداران را 
به همراه دارد. در بسیاری از کشورهای اروپایی سعی شده است تا با حفظ نمای ساختمان های با ارتفاع 
متوسط در سطح شهر -تا 24 متر- و تغییر در بنای ساختمان نسبت به بقای آثار قبلی که از جنبه های 

مختلفی دارای اهمیت ویژه ای می باشند، اقدامات الزم صورت پذیرد. 

به  نیاز  که  آنجا  دانست.  باستان شناسی  را چیزی شبیه یک شیوه  تخریب  می توان  موارد  برخی  در 
کنکاش بیشتر دارد. به نوعی می توان این طور تصور نمود که تاثیر تخریب به روش های دستی آثار مخرب 
روحی کمتری نسبت به تخریب به روش استفاده از مواد منفجره دارد. لذا با پذیرش این موضوع و اینکه 
ساختمان را می توان در برخی موارد به عنوان یک موجود زنده در نظر داشت، وظیفه مهندسین در صدور 

مجوز، طراحی و اجرای کار را دو چندان سنگین می کند.

از این رو و نظر به تخصصی بودن روش های اجرایی مختلف، بهره مندی از متخصصین و کارشناسان 
خبره آموزش دیده که می توانند در کاهش خسارات و حوادث نقش بسزایی داشته باشند، الزم است.

در اینجا با اشاره به موارد زیر بیشتر به این مهم پرداخته می شود:

* رو به اتمام بودن عمر مفید ساختمان ها و سازه ها و بناهای بلند مرتبه و لزوم تدوین دستورالعمل های 
اجرایی برای تخریب این نوع ساختمان ها؛

* سرپرستی عملیات بر عهده پیمانکار تخریب بدلیل جلوگیری از دخالت عوامل گوناگون می باشد تا 
وی بتواند پاسخگوی مسائل فنی و ایمنی این صنعت مهم باشد؛

*  باور تمامی مسئولین بر این که تخریب و ساختمان سازی یک صنعت است و هر فردی قادر به 
انجام آن نیست؛

*  نظارت هم زمان مهندسین سازه، معماری، برق و مکانیک بر ساختمان سازی و حضور فیزیکی ایشان 
در محل برای افزایش کنترل ها و افزایش عمر مفید ساختمان ها در راستای حفظ منافع ملی و جلوگیری 

از تخریب زود هنگام؛

*  اجرایی شدن دقیق ماده 33 قانون نظام مهندسی ساختمان به منظور رعایت مقررات ملی ساختمان 
به خصوص مبحث 12؛
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توانمند و متخصص و گواهی اجرای تخریب در پشت  برای مهندسین  *  صدور مجوزهای جداگانه 
پروانه ایشان؛

*  پذیرش این مهم که خطر پذیری عملیات تخریب به مراتب از عملیات احداث ابنیه افزون تر است؛

*  کار تخریب یکی از خطرناک ترین عملیات در ساخت و ساز است؛

*  نگرش حرفه ای به بحث ایمنی از منظر بهداشت، خسارات جانی، خسارات روانی، خسارات مالی و 
تاثیر آن بر پروژه.

*  دالیل مطالب باال را در بحث آموزش و اهمیت آن می توان با موارد زیر کامل تر نمود:

با توجه به سختی کار و دسترسی به امکانات در داخل یک ساختمان در حال تخریب، ممکن است . 1
نیروهای کار انسانی به آسانی دچار مصدومیت شوند؛

سقوط آوار یا اشیاء کوچک، از ساختمان در دست تخریب؛. 2

ریزش سازه ای که قسمتی از آن تخریب گردیده است؛. 3

فروپاشی سازه ی ناپایدار به واسطه دستکاری سازه ی اولیه؛. 4

بکارگیری روش های غیر اصولی برای تخریب؛. 5

فروپاشی سازه به دلیل ساختار نامناسب تکیه گاه که بخشی از آن تخریب شده؛. 6

فروپاشی سازه ای که بخشی از آن تخریب شده به دلیل استقرار مقدار زیادی از آوارهای منتقل . 7
نشده بر روی آن؛

محیط متراکم و نامنظم سایت که به آسانی می تواند باعث ایجاد جراحت در نیروهای انسانی، در . 8
شخص ثالث و یا در اموال کسانی که در نزدیکی سایت تخریب قراردارند، شود؛

وجود آثار تاریخی، فرهنگی، اقتصادی و مراکز بهداشتی؛. 9

حفظ معماری بنا در جایی که با وجود انسان و هویت زنده آن ارتباط منطقی پیدا می کند]1[.. 10

1-3 دامنه تحقیقات در این زمینه

با  که  باشد. چرا  ثروت  به  تبدیل سرمایه  تعیین کننده در چرخه  عامل  تنهایی  به  نمی تواند  تخریب 
اندکی تغییر کاربری و یا مقاوم سازی می توان چرخشی در تغییر نوع ساختمان ایجاد کرد و از این رو 
برای رسیدن به حداکثر سودآوری و حداقل آسیب های منطقه ای، نیاز به حضور مهندسین در این عرصه 
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می باشد.

*  عواملی که می توانند در این راه موثر باشند، عبارتند از:

تدوین مقررات ملی اصول مهندسی تخریب در عرصه ساخت و ساز؛. 1

حمایت مسئولین از حوزه مدیریت شهری؛. 2

صدور مجوز تخریب توسط سازمان های مرتبط )شهرداری و یا سازمان نظام مهندسی ساختمان(؛. 3

تدوین دستورالعمل تخصصی رعایت نکات ایمنی در حین تخریب.. 4

1-4 اقدامات کلی بر اساس آمارها، تجارب میدانی و آزمایشگاهی

اقدامات الزم برای تخریب ایمن ساختمان شامل: بررسی اولیه، تعیین روش تخریب، ارزیابی ریسک، 
برنامه ریزی و تهیه برنامه زمانبندی، طراحی کارهای موقتی، اجرا، نظارت، کنترل و در نهایت جداسازی 

و بازیافت مصالح می باشد.

*  بررسی اولیه طرح تخریب 

بررسی اولیه توسط طراح و با همکاری کارفرما صورت می پذیرد و مراحل آن شامل موارد زیر است: 

بناهای . 1 و  ساختمان   )As built-ازبیلت( ساخت  چون  نقشه های  بررسی  و  محاسبات  طراحی، 
مجاور؛

تاریخچه بهره برداری؛. 2

نوع و مشخصات سازه؛. 3

پایداری سازه؛. 4

بازرسی و بررسی جزء به جزء ساختمان؛. 5

شناسایی نقاط ضعف و قوت ساختمان؛ . 6

انجام تحلیل های سازه ای؛. 7

شرایط محیطی، موقعیت ها و فضاها؛. 8

مصالح بکار رفته/ مصالح مخاطره آمیز؛. 9

بررسی ارتباط و تعامل ساختمان با سایر بناها؛. 10
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شناسایی فضاهای سرویس؛. 11

راهکارهای اجرایی ایجاد فضای امن برای تخریب؛. 12

ارزیابی بکارگیری تجهیزات و ماشین آالت پس از موارد تحلیلی و شناسایی قید شده در ردیف های . 13
قبل می باشد.

*  رعایت موارد بهداشتی، ایمنی و زیست محیطی برای افراد در حال کار، اطرافیان و رهگذران

استانداردهای  بهداشت،  وزارت  کار،  اداره  مقررات  و  قوانین  با  مطابق  کار  در محل  کارگران  بهداشت 
جهانی و در نهایت مبحث 12 مقررات ملی ساختمان بایستی به طور اصولی و دقیق رعایت شود. توجه به 

موارد زیر در هنگام تخریب جزو این مقررات می باشند:

ایجاد گرد و خاک و مهار آن، تماس با مواد شیمیایی و سمی و اقدامات الزم، تمهیدات تهویه، فشار 
هوا و گرما، مجاورت با سر و صدا، تهیه و تجهیز کارگاه به امکانات و کمک های اولیه و پزشکی، بهسازی 
محیط، پیش بینی بیماری های شغلی و راه کارهای پیشگیری و درمان آن، پیش بینی راه های خروج 

اضطراری]2[.

*  برنامه ریزی و تهیه برنامه زمان بندی

لذا مراحل زیر در  برنامه می باشد.  به  نیاز  انتهای ساخت  تا  ابتدای تخریب  از  در تمامی مراحل اجرا 
اولویت می باشند:

امکان سنجی و عملی بودن مطالعات میدانی با در نظر داشتن شیوه های ممکن و موثر تخریب با . 1
رعایت کمترین خطر برای زندگی کارگران و کمترین مزاحمت برای همسایگان و مجاورین؛

پیش بینی روش های اجرایی مناسب برای بررسی سازه های خاص و عناصر و المان های سازه ای . 2
از پیش تنیده و یا پس کشیده؛

برآورد استحکام سقف های موجود، برآورد اندازه، نوع، تعداد و آمادگی تجهیزات مورد استفاده برای . 3
تخریب ایمن متناسب با این گونه سقف ها. در صورت لزوم پیش بینی شمع پشت بند مایل برای 

حفظ پایداری کل سازه؛

برنامه ریزی توالی تخریب و آماده سازی گزارشات و ارزیابی احتمال خطر. در رابطه با ساختمان های . 4
خاص، پیچیده، دارای دیوار مشترک، دارای زیرزمین و ... با ارائه طرح مصوب تخریب توالی کار 
تعیین می گردد. توجه به مسائلی از قبیل ارتعاشات، لرزش زمین، مانور ماشین آالت، وسعت مکان 

برای دپو، بارگیری و سرعت عمل دستگاه ها حائز اهمیت است؛

توجه به شرایط از پیش تضعیف نمودن سازه و مراحل آن؛. 5

همفکری و مشورت تیم طراح، مشاور، پیمانکار و مالک در نشست های مشترک برای دستیابی به . 6



25لوا لصف : تایلک

بهترین گزینه؛

ضرورت ارزیابی و بازنگری طرح هم زمان با پیشرفت کار.. 7

*  طراحی کارهای موقتی

مراحل طراحی شامل موارد زیر هستند:

برای استحکام بخشی از سقف؛. 1

برای مانور ماشین آالت، دپوی نخاله ها بر روی سقف و باز نمودن اضطراری دریچه ها بر روی سقف . 2
جهت تخلیه نخاله ها و دسترسی آسان به ماشین آالت برای کاهش هزینه ها؛

برای شمع زنی دیواره زیرزمین و مهار پی؛. 3

برای نگهداری و مهار مجموعه دیوار با سیستم های مهاربندی موقت جهت ثبات و استحکام در . 4
نوسازی و تخریب؛

ایجاد سکوهای کاری برای تاسیسات ریلی با استفاده از مصالحی همچون آجر و بتن که دارای . 5
زاویه اصطکاک داخلی هستند. هیچ مشکلی در نگهداری شیب 45 درجه در این مواد وجود ندارد؛

ایجاد شیب گذر موقتی برای جابجایی تاسیسات از طبقه ای به طبقه دیگر در داخل ساختمان؛. 6

پیش بینی ظرفیت امکانات محلی برای یاری رساندن اکیپ اجرا، هنگام تخریب سازه های پیچیده. . 7

*  اجرای تخریب 

اجرای تخریب شامل موارد زیر می باشد: 

 انتخاب پیمانکاران تخصصی، تامین ایمنی اشخاص، ایجاد هواکش های مناسب، مرطوب کردن محیط با 
آب، انضباط کارگاهی فوق العاده، تخلیه نخاله ها با استفاده از شوت ها، تخریب تدریجی، جمع آوری مواد 
مخاطره آمیز، جمع آوری اجزای غیر سازه ای، انتقال مصالح حاصل از تخریب به مکان مناسب، بکارگیری 

تجهیزات و ماشین آالت مناسب]3[.

*  نظارت و کنترل

بررسی و بازرسی و یا همان نظارت و کنترل قسمت اصلی سیستم ایمنی به ویژه در مرحله برنامه ریزی 
عملیات تخریب می باشد که بر عهده مهندسین نقشه بردار و ناظر است. بررسی و نقشه برداری دقیق 
سازه ای به طراح کمک می کند تا طرح ایمن خود را شکل دهد و در حین عملیات نیز به هرگونه تغییر 
تاکتیکی و روش اجرایی که بنا به اقتضای کار و صالحدید ناظر صورت می گیرد، کمک می کند تا مسیر 

بهینه انتخاب گردد. 

اتصاالت و در  المان های ضعیف، تکیه گاه ها،  ارزیابی و کنترل مفصل سازه ای در  با  از سوی دیگر 


