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 مقدمه-1-1

 توسعه و زندگی شیوه تغییر با امروزه که است انسان مختلف فعالیتهای محصول ،جامد زائد مواد تولید

 ساختمانی دورریزهای جامد، زائد مواد جمله از. است داشته زیادی تغییرات گذشته، به نسبت جانبه همه



 دورریزها مدیریت و تولید آوری،فن و علوم پیشرفت با. شودمی افزوده هاآن حجم بر روز به روز که است

 محیطی زیست هایدیدگاه امروزه. است قرارگرفته پژوهشی و علمی فراوان هایبررسی تحت نیز

 نیز ساختمان بخش که معنی این به ،است شده واقع بسیار توجه مورد دنیا تمام در ساختمانی دورریزهای

 بازیافت زیرا ،دهد قرار مدنظر را دورریز مصالح از مجدد استفاده و بازیافت بخشها سایر با همگام باید

 استخراج برای نیاز مورد زمین مقدار نیز و طبیعی منابع و انرژی به احتیاج تواندمی ساختمانی دورریزهای

 گیرد صورت هماهنگی و مؤثر اقدامات باید هانخاله این مدیریت برای. دهد کاهش را بهداشتی دفع و منابع

كاهش  نهیمطالعات متعددي در زم. ]1[نگردد شهر زیبایی و نظم در اختالل ایجاد و مشکالت موجب تا

ارائه شده است.  یهاي مختلفها و تكنولوژي است كه در آن روش صورت گرفته یمقدار پسماند ساختمان

روشهاي  یدر فاز ساخت كه شامل بررس یاز راههاي كاهش پسماند ساختمانهاي مسكون یستیارائه چک ل

جامع انجام شده است. كه در آن استفاده  ايپرسشنامه نییآن با تب ديیعوامل كل یو معرف یكاهش پسماند بتن

 .]2[ستگردیده ا یمعرف یموثرترین راه كاهش پسماند بتن آالت، نیساخته و مدیریت ماش شیاز مصالح پ

 بیان مسئله-1-2

 دفع و طبیعی و استفاده مؤثر از منابع ستیز طینظر حفظ مح نقطهاز  حاصل از ساخت و سازضایعات 

آثار عبارتند از : اشغال  نیاز ا یدارد. بعض داریبر توسعه پا یآثار مخرب متعدد ساخت عاتیضا هیرویب

کاهش منابع مواد خام و  عات،یبه مراکز دفع ضا صیتخص یبرا یعیطب یهابومستیو ز دیمف یهانیزم

مصالح  صرفنقطه نظر م ساخت را از یوربهره نیهمچن عات،یضا دی. تولهیرویفرهنگ مصرف ب جیترو

قرار نگرفته  یدر کشور مورد بحث و بررس ستهیو شا ستهیموضوع هنوز به طور با نی. ادهدیکاهش م

 بلروز شده و قا نبود آمار به عات،یضا تیریاعمال مد یبرا یبوم یو دستورکارها نینبود قوان است.

 تیریمد میبه مفاه یدفع، عدم توجه کاف نییپا یهانهیمواد خام و هز نییپا متیق عات،یضا دیاز تول نانیاطم

ازجمله  یکهنه و ناکارآمد و روش ساخت سنت آالتنیاستفاده از ماش ،یو طراح عاتیضا تیریدر مراحل مد

 زی. در ادامه نه استدیمشخص گرد بیساخت و تخر عاتیضا تیریمد یماندگو عقب معضالت نیمهمتر

 دیدر امر کنترل تول یاصل یب ماندگعق لیدر کشور، دال یساختمان عاتیضا دیموارد مرتبط با مقوله تول

می ارائه  ییو راهکارها یبررس یمصالح ساختمان عاتیاز ضا دیموانع کنترل تول ،یساختمان عاتیضا

 نشان است كه )BIM( 1ساختمان اطالعات مدلسازي مبناي بر طراحی کارها راه این از یكی. ]3[دگرد

                                                           
1-Building Information Modeling 



 حوزه این در گرفته صورت مطالعات اغلب. باشدمی پسماند تولید از جلوگیري براي موثر روشی دهدمی

 صورت به هم آن كه اندپرداخته پسماند كمی محاسبه به آن از اندكی بخش و بوده تئوري صورت به تنها

به عنوان راهكاري  زیمدلسازي اطالعات ساختمان ن یبه تازگ .ارائه شده استbim از سیار محدودب استفاده

و ساخت،  یو دقت در طراح تیفیآن با بهبود ك یشده است كه ط یدر كاهش مقدار پسماند معرف گذارریتاث

 تحقیقاین  از هدف [4].كندیم ريیجلوگ یدر طراح رمنتظرهیغ راتییاز وقوع خطا، دوباره كاري و تغ

،یکپارچه سازی مفهوم مدل سازی اطالعات  BIM-LCA ءضمن شناسایی وبیان نیاز به ابزاری بر پایه

یک پروژه ساختمانی برای حفاظت از منابع طراحی (در LCA) 2ارزیابی چرخه حیات (وBIMساختمان )

خدمات ساختمانی و ،از طریق بهینه سازی اجزا ساختمان  زیست  طبیعی و کاهش بار ناچیزی بر محیط

این در  ارزیابی و مدیریت سیستمی انرژی و جریانات مواد بوده است،ساختارها وهمچنین تجزیه وتحلیل 

برای ارزیابی lcaبعنوان یکی از ابزارهای Athenaاز نرم افزار bim,lcaتحقیق در جهت یکپارچه سازی 

ده شده است واینکه سعی دارد پتانسیل های موجود برای انتقال اطالعات با استفااثرات زیست محیطی 

ر دlca.  انجام بگیرد اتوماتیک به صورت بیشترین جزییات وکمترین خطا و همچنین روند یکپارچه سازی 

با انجام ،فرصتی را به سازندگان جهت تجزیه و تحلیل وارزیابی زیست محیطی را می دهد ،مرحله ساخت 

برای همانند انتخاب بین بلوک ها سرامیک یا بلوک های بتنی ،مقایساتی بین رایج ترین مواد استفاده شده 

همچنین برای تصمیم گیری در  lca کاربرد گرانیت در کف به جای چوب، یا ارزیابی،دیوارهای ساختمان 

زمانیکه پروژه به صورت فیزیکی ساخته شده .  زمینه استراتژیک صنعت ساختمان بکار گرفته شده است

که ناخوداگاه تاثیرات زیست محیطی ،ساخت پروژه تمام شدن وپسماند تولیدمی شود ویا در مراحل بعد از

خواهد کرد و ازطریق  یت این موضوع کمکبه مدیر ، کرد چیزی را کموامکان ندارد را می گذارد 

 .رسید موضوع خواهیم طراحی وپیش از طراحی به درک بهتر این 

 

-وهیو دیگر ش بر اساس مدلسازي اطالعات ساختمان یطراح ستمیبر روي س اریبس همطالعضرورت این  

 منظور به یكپارچه سیستمی نبود همواره. ]5,6[است  شده نییبراي كاهش موثر پسماند تب یهاي مدیریت

از ، نیاز میباشد ساختمان حیات چرخه كل در تولیدي پسماند محاسبه براي bimقابلیتهاي تمام استفاده از

                                                           
2 Life Cycle Assessment 



طرفی مطالعات صورت گرفته در ارزیابی چرخه حیات ساختمان تنها به هنگام تخریب ساختمان مورد 

  [6].بررسی قرار گرفته است

 به اختصار توضیح داده شد در فصل بعدی به طور کامل تربه ان  می پردازیم .مسائلی که در مورد ان 

 

 فرضیات پژوهش-1-3

ودر نظر گرفتن فاکتور ها ی مورد بررسی bimبا استفاده از قابلیت نرم افزار طراحی در محیط  .1

در ارزیابی چرخه حیات پروژه های ساختمانی به یک ساختار یکپارچه برای پروژه های بومی 

 دست یافت 

به گسترش و قابلیت پذیرش استفاده ،از سیاست های مدیریت پسماند در  می توان با بهره گیری .2

یا اجرای سیاست  مدیریت پسماند از ابتدا وا،رفی شدهدر قالب تکنولوژی کمک کرداز بستر مع

 ی دوره طراحی مورد پذیرش می باشد 

در زمینه  ایا مدل ارائه شده قابل کاربرد برای انواع کاربران حتی کاربران غیر متخصص.4

 توسعه پایدار می باشد.

 

 

 هداف تحقیقا -1-4

یکی ، (bimاطالعات )یک پروژه ساختمانی به کمک مدل سازی چرخه حیات  یکپارچه سازی

بررسی اتوماتیک بحث های مدیریت پسماند ناشی  ،دیگر از کاربرد های این روش یکپارچه سازی

 از تداخالت طراحی می باشد .

 روش تحقیق-1-5

در پروژه عالوه بر محاسبات  باشدمی  ساختمان اتیدر چرخه ح ديیكل پسماند تول یمحاسبه كم قیاین تحق

ی مقایسه کرده طیاز پسماند پرداخته ایم و اثرات زیست مح یمصالح ناش اتیچرخه ح یارزیابمقداري، به 

انتشار آالینده هاي  نیموجب كاهش قابل توجه مصرف انرژي و همچن bimطراحی برمبنای ایم که طی ان 



از طریق خروجی گرفتن از نرم افزار مدل سازی اطالعات ساختمان با فرمت های است.  مختلف شده

مصالح ساختمانی از نرم افزار مدل سازی اطالعات  به  اطالعات درست مربوطمختلف به بررسی انتقال 

گیرد و اطالعاتی که ازبین رفته و اطالعاتی که  میبه نرم افزار ارزیابی چرخه حیات مورد مطالعه قرار

ست انتقال پیدا نکرده است /شناسایی شده ودر فازهای مختلف پروژه از تولید /ساخت وبهره برداری در در

پروژه مورد بررسی قرار می گیرد از جمله کاربری این موضوع می توان به مدیریت طول چرخه حیات 

 پسماند هم اشاره کرد 

 ساختار پژوهش-1-6

 که در ادامه به توضیح در رابطه با این فصول پرداخته شده است: باشدمی فصل پنج شامل نامهپایان ینا

 .است شده پرداخته آن اهداف و پروژه اجمالی معرفی به ،كار بر ايمقدمه ي ارائه ضمن اول فصل در

 در گرفته صورت پیشین مطالعات بررسی به ،ساختمانی پسماند مدیریت اجمالی شرح از پس دوم فصلدر 

 به نیز فصل این پایانی بخش .است شده پرداخته ساختمانی پسماند و ساختمان اطالعات مدلسازي تلفیق

 .است شده داده اختصاص ساختمانی مصالح حیات  چرخه ارزیابی در شده انجام مطالعات

 توضیح شده، گرفته كار به روشهاي و محاسبات شرح و مطالعه مورد ساختمان مشخصات ،سوم فصل 

 .است شده داده

  .گیردمی بر در را آنها تفسیر و تحلیل و هاآزمایش نتایج ،چهارم فصل 

 است. شده داده اختصاص و گیرينتیجه يارائه به تفاسیر و نتایج به توجه با، پنجم فصل 
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