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بررسی آثار پسماندهای عمرانی )نخاله های ساختمانی( بر 
محیط زیست و ارائه راهکار

در این مقاله به بررسی اثرات پســماندهای عمرانی یا همان نخاله های ساختمانی بر محیط زیست 
پرداخته می شود و راه های کار موثر در زمینه ی مواجه شدن با این پدیده نیز ارائه می گردد. در حقیقت 
امروزه با افزایش روزافزون جمعیت در شــهر تهران و سایر کالن شهرها و با گسترش ساخت وسازهای 
عمرانی و ساختمانی، و نیز تخریب و مرمت بناهای عمرانی و ساختمان ها، میزان تولید نخاله های ساختمانی 
به شکل چشمگیری در حال افزایش است. به جاماندن پسماندهای ساختمانی، معضالت زیادی را از جمله 
آلودگی های زیست محیطی، بد منظره شدن فضای شهر )آلودگی های دیداری(، مرگ ومیر افراد و یا بروز 
حادثه برای آن ها در اثر برخورد اتومبیل ها با نخاله های ســاختمانی موجود در معابر )که مخصوصا در 

تاریکی شب اتفاق می افتد( و … را در پی دارد.
توجه: جهت دسترسی به شماره افراد نخاله بر در تهران برای تخلیه نخاله های ساختمانی در مکانی 
دور از شــهر می توانید به صفحه هر شــخص مراجعه کرده و در آنجا اطالعــات الزم و آمار مربوط به 

چگونگی عملکرد هر سرویس کار را مشاهده نمایید.
در ایران و دیگر کشــورهای درحال توسعه پسماندهای ساختمانی و ضایعات عملیات های عمرانی، 
بخش عمده ای از پسماندهای شهری را به خود اختصاص می دهند و عالوه بر هزینه های بسیار زیاد برای 
دفع آن عواقب نامطلوبی را نیز بر محیط زیست دارند. در حال حاضر حجم نخاله های ساختمانی و عمرانی 
به قدری اســت که این مساله نه تنها در ایران بلکه در بسیاری از کشورهای پیشرفته هم به یک مشکل 

اجتماعی و درعین حال زیست محیطی تبدیل شده است.
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مقدمه و تعاریف اولیه در مورد نخاله های  �
ساختمانی

به مجموعه ای از مواد حاصل از فعالیت های 
انسانی که غیر قابل استفاده بوده و یا مازاد فرض 
می شود، مواد زائد گفته می شود. به بخشی از این 
مواد که در اثر عملیات های عمرانی، ساخت وساز 
یــا تخریب و مرمت و بازســازی و یا حفاری و 
گودبــرداری در طی فعالیت هــای عمرانی بجا 

می ماند، نخاله های ساختمانی گفته می شود.
می تــوان گفــت درصــد و ترکیــب مواد 
تشــکیل دهنده نخاله های ســاختمانی در مناطق 
مختلف دنیا، به نوع و نحوه زندگی، نوع صنعت 
ساختمان، ترکیب و بافت جمعیتی بستگی دارد 
اما به طورکلی، نخاله های ســاختمانی، مشتقاتی 
از خــاک و مخلوط های حاصل از خاک برداری، 
شیشه، مصالح ساختمانی از قبیل گچ وخاک، بتن، 
کاشی و سرامیک، ماســه و سیمان، سنگ، آجر، 
قیروگونی، موزاییک، براده های فلزات و تکه های 

فلزات، چوب، تیرچه سقفی و … می باشد.
در حــال حاضر با افزایش میزان برداشــت 
مصالح سنگی از بستر رودخانه ها که برای استفاده 
در فعالیت های عمرانی و ســاختمانی انجام شده 
است، متاسفانه ســیالب های خطرناکی به وقوع 
پیوسته اســت. از سوی دیگر، ریختن نخاله های 
ساختمانی در کنار و یا بستر رودخانه ها منجر به 
ورود مواد مضر موجود در پســماندها به چرخه 

آب های سطحی و زمینی شده است.
در بســیاری از اوقات نیــز تخلیه غیرمجاز 
نخاله هــای ســاختمانی )به دلیل عــدم وجود 
تســهیالت حمل نخاله و بازیابی و بازیافت( در 
حوالــی مناطق مســکونی و جاده ها باعث بروز 
مشــکالت مختلفی از جمله تصادفات جاده ای 
شده است. از طرف دیگر بهره برداری بیش از حد 

از منابع طبیعی برای ساخت راه ها، تولید بتن، آجر 
و سایر مصالح ساختمانی، کمبود مصالح طبیعی را 

به دنبال داشته است.
به عنــوان نمونه دراین خصــوص می توان از 
عملیات خاک برداری نام برد. با انجام خاک برداری 
ضمن اینکه به منابع خاکی لطمه وارد می شــود 
حجم زیادی از خاک انباشــته می شود که نیاز به 

جمع آوری آن هاست.
حــال توجه به این نکته ضروری اســت که 
باید مدیریت بر کنترل مواد زائد با مســائل فنی، 
اقتصادی و زیســت محیطی انطباق داشته باشد 
و به شــکلی هماهنگ با دیگر شــرایط عمومی 
جامعه برنامه ریزی شود. همچنین به صورت ویژه 
مطالعات زمین شناسی مهندسی می تواند بر مبنای 
سه جنبه فوق باشد و در مقابله با تولید مواد زائد 
و اســتفاده بهینه از آنها در چرخه بازیافت، نقش 

اساسی داشته باشد.

اطالعات کلی در خصوص پســماندهای  �
عمرانی

مدیریت ضایعات ساختمانی، یکی از راه های 
مؤثر در حل معضالتی اســت که به آن ها اشاره 
شد. در این مدیریت سه اصل مهم وجود دارد که 
برای رســیدن به آنها باید از یک سری مهارت ها 

بهره گرفت:
• کاهش

• استفاده مجدد
• بازیافت

تعریــف مدیریــت پســماند: فعالیت های 
مدیریتی که منجر به کاهش ضایعات ساختمانی 
و دفع زباله ها می شــوند، مدیریت پسماند نامیده 

می شوند.
شــاید جالب باشــد بدانید که حــدود ۹۰ 
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درصد نخاله های ســاختمانی قابــل بازیافت و 
اســتفاده مجدد اســت! و به همین دلیل امروزه 
بحث مدیریت پســماند دارای اهمیت زیادی در 
صنایع عمرانی است به طوری که در اجرای تمام 
پروژه های عمرانی بارز و متوســط، وجود برنامه 
تیم مدیریت پســماند یک ضرورت می باشــد. 
از همین رو، اهمیت مدیریت پســماند منجر به 
توسعه و رشــد آن در تمام شاخه های مهندسی 

شده است.
در طی چرخــه تخریب و نوســازی، مواد 
معدنــی موردنیاز در ساخت وســاز کــه قباًل از 
معادن استخراج شده اند، پس از عملیات تخریب، 
در مناطق شــهری باقی می ماننــد. به دلیل انجام 
حفاری هــای زیاد بــرای دفن مــواد نخاله های 
ساختمانی که حاصل شــده از ساخت وساز در 
بعضی از شــهرها هســتند، بعضی از دانشمندان 
تخمین می زنند که برای جلوگیری از دگرگونی 
توپرگرافــی در برخی مناطق بایــد فعالیت های 

ساخت وساز تا چند سال آینده متوقف شود.
درحالی که شاید تأثیر این جریان در همه جا 
چندان جدی نباشد اما توجه به چگونگی دفع مواد 
پسماند حاصل از تخریب و ساخت وساز ضروری 
است. در بسیاری از کشورها، دستورالعمل هایی 
توسط شــهرداری ها صادر می شــوند که باعث 
جداســازی پســماند حاصل از ساخت وساز و 
تخریب از سایر مواد جامد و زباله های خانگی و 

تجاری می شود )در کشور ایران نیز به عنوان نمونه 
تعداد زیادی از شــهرداری ها از جمله شــورای 
محترم اسالمی شهر تهران نیز مصوبه تفکیک مواد 

پسماند ساختمانی را ابالغ نموده اند(.
در حــال حاضر مواد حاصــل از تخریب و 
ساخت وساز ساختمان ها، بخش بسیار مهمی از 
کل پسماندهای جامد شهری را تشکیل می دهند 
که در این میان بالیای طبیعی همانند سیل، زلزله 
و تندبادها باعث افزایش آن ها می شوند و در طی 
بروز این گونه بالیای طبیعی مقدار زیادی از مواد 
مختلف با هم پیچ شــده، میخ شده، جوش داده 

شده اند.
تاکنــون در جهــان مطالعات گســترده ای 
برای ارزیابی فناوری هــای مدیریت مواد زائد و 
پسماندهای جامد به منظور کاهش حجم نخاله ها 
و پســماندهای عمرانی انجام شــده اســت اما 
همچنان افزایــش هزینه ها در طوالنی مدت برای 
کمتر شــدن میزان ورود نخاله های ساختمانی به 

محل های دفن قابل قبول تلقی می شود.
در حال حاضر به طــور میانگین عمر مفید 
ساختمان ها در کشورهای جهان چیزی در حدود 
۴۰ ســال برآورد می شود ولی در ایران عمر مفید 
ســاختمان ها چیزی در حدود ۳۰ ســال برآورد 
می شود که درعین حال ۲۵ درصد از بافت شهری 
فرسوده اســت و با اضافه شدن بالیای طبیعی از 
قبیل ســیل، طوفان و زلزله هرساله حجم بسیار 
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باالیی نخاله ســاختمانی و یا آوار در شــهرها و 
آبادی های کشورها تولید می شود که سرمایه مالی 

و انسانی زیادی را تلف خواهد کرد.

ترکیــب و میــزان تولیــد نخاله هــای  �
ساختمانی

از آن جــا که فرهنگ هــا و مناطق مختلف 
جغرافیایــی، باعــث می شــود تا مــوارد اولیه 
ی مورداســتفاده از عملیات هــای عمرانــی و 
ساخت وســاز متفاوت باشد، به همین نسبت نیز 
ترکیب و درصد مواد تشــکیل دهنده نخاله های 
ساختمانی در مناطق مختلف دنیا متفاوت خواهد 
بــود که این تفاوت ها به دلیــل تفاوت در نوع و 
نحــوه زندگی، نوع صنعت ســاختمان، ترکیب 
و بافت جمعیتی و … اســت. امــا به طورکلی 
عمومی ترین ترکیبات نخاله های ساختمانی شامل 
شیشــه، تکه های آجر، مقادیر بتن، آســفالت و 
قیروگونی، سنگ ساختمانی، گچ، چوب، ماسه و 
پالستیک و فلزات است و در برخی موارد تا ۹۰ 
درصد اجزای نخاله های ساختمانی قابل بازیافت 

هستند.
نخاله های ساختمانی در  به عنوان مثال حجم 
کشــور ایاالت متحده آمریکا تنها برای تعمیرات 
و بازســازی راه ها حدود ۹۱ میلیون تن است و 
همچنیــن در ایالت کالیفرنیا حــدود ۱۲ درصد 
از حجم محل های تدفیــن را نخاله های عمرانی 
تشــکیل می دهند که معادل ۲۰ درصد از حجم 
کلی آنهاســت. از ســوی دیگــر میانگین تولید 
نخاله هــای ســاختمانی در ایالــت کالیفرنیای 
آمریکا ســالیانه بیش از ۴ میلیون تن است. وزن 
پسماندهای عمرانی در کشور اروپایی فنالند که 
جزء کشورهای توسعه یافته است، ساالنه حدود 
یک میلیون تن می باشد. به عنوان نمونه ی دیگری 

از کشور ایران؛ در زلزله بم بیش از ۱۶ میلیون تن 
آوار ســاختمان به وجود آمد. در نمونه ای دیگر، 
در تهران نیز روزانه چیزی در حدود ۱۹ هزار تن 

نخاله ساختمانی تولید می شود.

اهمیت بازیافت پسماندهای عمرانی �
بازیافــت به عنوان یکی از اســتراتژی ها در 
به حداقل رساندن ضایعات می باشد که دارای سه 

مزیت می باشد:
۱. کاهش تقاضا نسبت به منابع جدید

۲. کم شدن هزینه های حمل ونقل و تولید
۳. استفاده از ضایعات به گونه ای که به مناطق 

انباشت ضایعات برده نشوند.
از جمله مهم ترین مسائلی که بایستی در امر 
بازیافت به آن پرداخته شود مسأله اقتصادی بودن 
بازیافت و اســتفاده مجدد از این مواد و مصالح 
می باشــد. هنگامی این امر میسر خواهد شد که 
هزینه حمل تا محــل دفن و عمل دفن از هزینه 
انتقال تا محل بازیافت بیشتر نشود، همچنین هزینه 
استفاده از مواد بازیافت شده از هزینه استفاده از 
مواد خام به دست آمده از منابع اولیه تجاوز نکند. 
البته با درنظرگرفتــن اینکه کیفیت مواد بازیافتی 

مناسب باشد و از میزان استاندارد تجاوز نکند.
بررســی اثرات پســماندها و مدیریت بهینه 
آن ها بــرای حفاظت از محیط زیســت ضروری 
می باشد. در شهرها هرساله نخاله های ساختمانی 
و خاک مازاد تولید می شود که کیفیتی ناهمگون 
و نامناسب دارد. دانش مدیریت مواد زائد جامد، 
نیاز به آگاهی از چگونگی روش های طرح ریزی 
جهت کاهش مــواد بازیافتی، جمع آوری، دفع و 
بازیافت نخاله های ساختمانی و خاک های مازاد 
بررســی و مورد ارزیابی قرار گرفته است. در هر 
منطقه پیش از اجرای پروژه های اجرایی پسماند 
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متناسب با نقاط قوت و ضعف و فرصت و تهدید 
تهیه شود.

صرفه جویــی در هزینه هــای حمل ونقل و 
دفع ضایعات ساختمانی، استفاده مجدد از منابع 
تجدیدناپذیر، حفظ محیط زیست، کاهش آلودگی 
خــاک، کاهش نیاز به زمین جهــت دفع، ایجاد 
اشتغال، توسعه صنایع بازیافت برخی از مزایای 

بازیافت پسماندهای ساختمانی می باشد.
بازیافت پســماند یا اســتفاده مجدد از آنها 
)تبدیل پسماند به موادی دیگر( هم از نظر کاهش 
حجم پسماندها و آالینده های محل دفن آن ها و 
هم از نظر کاهش هزینه های مربوطه و هم به لحاظ 
جایگزینی آن با مواد اولیه یکی از شاخص ترین 
عوامل مدیریت پسماند است. در مجموع ۱۰ الی 

۱۵ درصد پسماندها غیر قابل بازیافت
هستند )یعنی چیزی در حدود ۸۵ درصد تا 
۹۰ درصد ضایعات عمرانی قابل بازیافت هستند(. 
در طی دهه گذشته روشــی ابداع شده است که 
پس از پردازش پسماندها به روش کاهش حجم 
فیزیکی به عنــوان جایگزین مواد ســوختی در 
واحدهای خاصی مانند کارخانه های ســیمان به 

مصرف می رسد یا در نیروگاه های خاصی تبدیل 
به انرژی برق می شود.

پیشرفت هر کشوری وابسته به فعالیت های 
عمرانی انجام گرفته در آن کشــور است. امروزه 
با پیشــرفت تکنولــوژی و افزایــش جمعیت، 
ساخت وسازهای متعددی در سراسر دنیا صورت 
می گیرد و برای ایجاد ساختمان های بلندمرتبه تر 
یا ســاختمان های جدید، با تخریب ساختمان ها 
مواجه هســتیم که این فعالیت ها ضایعاتی را به 
دنبال خواهد داشت. ضایعات ساختمانی حدود 
۳۰ - ۱۵ درصد کل پســماندهای جامد و بیش 
از نصف پسماند شــهری را به خود اختصاص 

می دهد.
۱۶ درصــد ضایعات دفن شــده حاصل از 
فعالیت های ســاختمانی و تخریب می باشــد و 
این کار باعث ازبین رفتن منابع طبیعی و افزایش 
هزینه های پروژه می گردد. مدیریت ضایعات یکی 
از راه های مهم کاهش، استفاده مجدد و بازیافت 
وجود دارد که برای رســیدن به آنها باید از یک 

سری مهارت ها بهره گرفت.
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چک لیست مدیریت پسماند �
۱. تهیــه گزارش جامع از تمام مراحل کنترل 

نخاله های ساختمانی و ضایعات عمرانی
۲. تحویل یک نســخه از گزارش بازیافت و 
میزان نخاله های ســاختمانی تولید شده از سوی 
مســئول بازیافت نخاله های ساختمانی به مالک، 

مهندس ناظر، و پیمانکار ساختمان.
۳. محافظت از کانتینرهای حمل ضایعات و 
نخاله های ســاختمانی با نظم و ترتیب خاص و 
مشخص به طوری که تمام آنها به شکل واضحی 
عالمت گذاری شوند تا از هرگونه آلودگی به انواع 

زباله های دیگر جلوگیری شود.
۴. یکــی از مهم ترین مالحظــات و نکات، 
توجه به موادی است که خطرات زیست محیطی 
خــاص دارند. به همین دلیل نخاله ها و ضایعات 
خطرناک و پردردسر باید جداسازی و انبار شده 
و بر اســاس مقررات محلی و زیر نظر ســازمان 

حفاظت محیط زیست حمل ونقل و دفع شوند.

معضالت تخلیه نخاله های ساختمانی در  �
گذرگاه ها و معابر

بدیهــی اســت کــه تخلیه خــاک و حمل 
نخاله ســاختمانی در معابــر و گذرگاه ها باعث 
به وجودآمــدن آلودگی های دیــداری و مناظری 
زشــت می شود به طوری که چشــم هر بیننده ای 
را مــی آزارد. از طرفی تخلیه خــاک و نخاله در 
حاشیه راه ها، جاده ها و بزرگراه ها ضمن آلودگی 
محیط زیست باعث سد معبر و به طبع آن باعث 
به وجودآمدن خسارات جانبی و مالی به شهروندان 

می شود.

نخاله هــای ســاختمانی مهم ترین عامل  �
شیوع سالک

سالک یک بیماری پوستی است که به وسیله 
گزش پشــه خاکی آلوده، منتقل می شود. انباشت 

زباله، در مجاورت مسیر فاضالب بودن، انباشت 
خرابه،  ســاختمان های  ســاختمانی،  نخاله های 
کال های غیر بهسازی شده، زمین های بزرگ رها 
شــده به حال خود، نماهای ساختمانی بهسازی 
نشــده از جمله علت های اصلی شیوع سالک به 

شمار می روند.
جمع آوری زباله ها در زمان مناسب، بهسازی 
بافت فرسوده شــهری، لزوم داشتن نما در زمان 
صــدور پایان کار، اســتفاده از تورهای حفاظت 
شده، پوشاندن درزها و شکاف ها، بهسازی امکان 
مخروبه، مبارزه با جوندگان و ســگ های ولگرد 
را از جمله راهکارهای پیشگیری از این بیماری 

برشمرد.

مشــکالت و معضــالت ناشــی از عدم  �
ســاماندهی مناســب خــاک و ضایعــات 

ساختمانی
۱. تخلیه خاک و نخاله در گذرگاه ها و معابر 
شــهری باعث پدیدآمدن مناظری زشت در شهر 
می شــود بطوریکه چشــم هر بیننده ای را آزار 

می دهد.
۲. همچنین تخلیه خاک و نخاله در کنارگذر 
راه ها، جاده ها و بزرگراه ها ضمن به وجودآوردن 
آلودگی های زیســت محیطی، منجر به سد معبر 
و به دنبــال آن به وجودآمدن حوادث احتمالی و 
واردآمدن خســارات مالی و … به شــهروندان 

خواهد شد.
۳. خاک و نخاله های ســاختمانی، محل های 
مناسبی برای زندگی موجودات موذی و حشراتی 
مانند پشــه خاکی هســتند که شــرایط بروز و 
شــیوع بیماری سالک را فراهم می کنند. از همین 
رو بــا تخلیه خاک و نخالــه در مجاورت منازل 
مســکونی، به طور ناخواسته و به دست خودمان 
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با سالمتی کودکان معصوم بازی می کنیم! ضمن 
اینکــه محل های تخلیه خاک و نخاله، پناهگاهی 
برای انواع و اقســام حشرات موذی، جوندگان و 
سگ های ولگرد می باشد که این موجودات منابع 

و عوامل انواع بیماری ها هستند.

آوارهــای  � زیســت محیطی  عــوارض 
ساختمانی

تولیــد و پخش شــدن گردوغبــار و تولید 
ســروصداهای مختلف، تأثیر زیادی بر شــرایط 

فیزیکی و شیمیایی محیط زیست دارد.
همچنین این قبیل ضایعات ســاختمانی، بر 
چهره ی دیداری محیط اثر منفی داشــته و باعث 

تخریب مناطق طبیعی و بکر می شود.
در دنیا، صنعت ساخت وساز یکی از مهم ترین 
بخش های اقتصادی هر جامعه محسوب می شود 
و این صنعت ســاالنه حجم عظیمی از مواد خام 
هر کشــور را مصرف نمــوده و در مقابل حجم 
انبوهی ضایعات تولید می کند. یکی از عمده ترین 
آالینده های محیط زیست که جزء الینفک زندگی 
انسان محسوب می شــوند، مواد زائد ساختمانی 

است.
امروزه با پیشــرفت علوم، تکنولوژی تولید 
و مدیریت مواد زائد جامــد نیز تغییرات زیادی 
داشــته است. عدم بازیافت و عدم استفاده مجدد 

از نخاله های ساختمانی نه تنها دور ریختن منابع 
قابل استفاده است، بلکه هدردادن سرمایه های ملی 
محسوب می شود. تابه حال راهکارهای متفاوتی 
جهت افزایــش کارایی سیســتم بازیافت مواد 

پسماند و زائد ارائه شده است.
انجام فعالیت هــای عمرانی در هر جامعه ای 
امری اجتناب ناپذیر است و حجم این فعالیت ها 
رابطه ی مستقیمی با وضعیت اقتصادی و اجتماعی 
هر جامعه دارد. از جمله فعالیت های ساختمانی 
تخریبی، ساخت وســاز  فعالیت های  به  می توان 
و پروژه های ساختمانی اشــاره نمود. در اثر این 
فعالیت ها ضایعاتی تولید می شود که اصطالحاً به 
آن ها خاک و نخاله یا پســماندهای ساختمانی و 

عمرانی گفته می شود.
مدیریــت ضایعات عالئم هشــداردهنده ای 
را فعــال می کند و درعین حــال به صنایع اخطار 
می دهد. استفاده مجدد، بازیافت و کاهش ضایعات 
به عنوان تنها روش برای بازیافت ضایعات ایجاد 

شده است.

راهکارهای ساماندهی ضایعات عمرانی �
صنعت ســاختمان بزرگ ترین مصرف کننده 
مصالح برداشــت کننده مواد زمین و درعین حال 
بزرگ ترین تولیدکننده نخاله و زباله هایی است که 
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به محیط زیست وارد می شوند. عدم استفاده مجدد 
از نخاله های ساختمانی نه تنها دور ریختن منابع 
قابل استحصال است، بلکه هدردادن سرمایه های 
ملی محسوب می شود. در حال حاضر نخاله های 
ساختمانی در کشــورهای پیشرفته و صنعتی در 
چرخه مجدد جهت تولید ساختمان قرار می گیرد. 
برای مثال اســتفاده مجدد از قاب های پنجره یا 
برش خود پنجره ها برای ســایز جدید، استفاده 

مجدد از سنگدانه های نخاله ها و …
۱. بازیافت آوار از دو زاویه بررسی می شود، 
مدیریت جامع پســماند شهر تهران که مدیریت 
نخاله هم در آن دیده شده و الزم است این طرح 
مدیریــت کاهش نخاله مدنظر قــرار گیرد و در 

مرحله بعد نیز بازیافت را هم در برگیرد.
۲. کمک به حفظ محیط زیست به ۲ صورت 
تحقق می یابد: یکی کاهش اســتخراج مواد اولیه 
از منابــع طبیعی و دیگــری کاهش آلودگی های 
ناشی از انباشت این مواد در طبیعت با استفاده از 
نخاله های ساختمانی عالوه بر کاهش استخراج از 
معادن از انباشتگی این نخاله ها نیز جلوگیری کرد.
۳. می توان دانشگاه ها و مراکز علمی پژوهشی 
زمینــه ای برای فعالیت پژوهشــگران در عرضه 
بازیافت و حفظ محیط زیســت و کاهش هزینه 
تمام شده بتن و یا ساختمان شروع کنیم می توانیم 
قــدم مثبتــی در مدیریت پســماند و نخاله های 

ساختمانی برداریم.
۴. برطرف کردن مشکالت موجود در روش ها 
و سیســتم های صنعتی ساختمان سازی و ارتقاء 

کیفیت محصل نهایی
۵. تدوین قوانین کارآمد در زمینه استفاده از 

مصالح ساختمانی زیست سازگار
۶. آگاه ســازی فراگیــر در زمینــه کاهش و 

بهینه ســازی مصرف انرژی از طریق کتاب های 
دانشگاهی و برنامه های تبلیغاتی

7. اعمــال روش هــای تشــویقی و تنبیهی 
به منظور حفاظت از محیط زیست

۸. ایجــاد آژانس نخاله های ســاختمانی به 
جهت ساماندهی نخاله های ساختمانی

۹. نوسازی و مرمت بافت های فرسوده
۱۰. طراحــی مکانی جهــت دفع نخاله های 

ساختمانی، سپس اخذ مجوزهای الزم
۱۱.  وضع قوانین و مقررات جهت حمل و 
دفع نخاله های ساختمانی و ساماندهی شاغلین در 

این حرفه
۱۲.  ارزیابی حجم و نوع نخاله های ورودی 

به محل دفن جهت برنامه ریزی بازیافت
۱۳.  انجــام تحقیقــات در زمینه روش های 
کاهش حجم نخاله در منشأ و نیز بازیافت نخاله 

تولیدی
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