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دهيچک  
هاي اخير از رشد و گسترش بسيار زيادي  سال ميليون نفر در  ٣بالغ بر يشهر مشهد به عنوان دومين کالن شهر مذهبي دنيا و جمعيت

يکي از مشکالتي که  . . ابدي يم شيافزا زين يطيمح  ستيرشد و گسترش شهرها مشکالت و معضالت ز همزمان با.برخوردار بوده است

و بعضا زباله بوده است  يساختمان گسترش شهر به سمت مناطقي است که قبالً محل تخليه خاک و نخاله باشدشهر مشهد با آن مواجه مي 

اين امر باعث بوجود آمدن مشکالتي از . وي آنها ساخت و ساز صورت گرفته استو اکنون اين مناطق در محدودة شهر قرار گرفته و بر ر

مانند (هاي پوستي  شهري و همچنين مشکالت بهداشتي از قبيل شيوع بيماري سيساتقبيل نشست زمين و آسيب ديدگي ساختمانها و تأ

از  يناش يطيمح ستيز يآمدها يو پ يکنون ياربرموجود، ک تياز وضع يا ياجمال يمنظور مطالعه حاضربررس نيبه ا. شده است) سالک

بوده و در حال حاضر در محدوده  يکوره آجرپز هدر دو منطقه پارک وحدت و پارک رز که در گذشت يخاک و نخاله ساختمان هيتخل

   .باشد يد مموجو يها يکاربر ريياز تغ يمتعدد ناش ياز فرونشست ها يشهر مشهد قرار گرفته، پرداخته شده است و حاک يقانون

  مشهد ،ينخاله ساختمان ،ييهوا ريفرونشست، تصاو: يديکلمات کل
  

  مقدمه ‐۱
 به فردي دارد که آن را به دومين کالن شهر مذهبي کشور و دنيا و مشهد در ميان شهرهاي ايران و جهان ويژگيهاي منحصر

زدهم با يمشهد از آغاز قرن س .رد بدل کرده استپذيري سطح استان را دا زرگترين متروپل شرق کشور که باالترين درصد جمعيتب

ه ۱۳۲۰نفر در سال  ۱۷۶۴۷۱ه ش به حدود ۱۲۷۵هزار نفر در سال  ۵۰ت شهر از حدود يهمراه بوده است و جمع يکيزيگسترش ف

 ت شهريکه جمع يطور مشهد شدت گرفت به يتيو جمع يکيزيج روند رشد فيبه تدر). ۱۳۵۰،يطرح جامع خازن(افت يش يش افزا

به %  ۸با نرخ رشد  ۱۳۶۵افت و در سال يش يلومترمربع افزايک ۷۸نفر و وسعت شهر به حدود  ۶۶۷۷۷۰به حدود  ۱۳۵۵تا سال 

لومترمربع با نرخ رشد معادل يک ۲۲۰لومترمربع به يک ۷۸از ) ۱۳۵۵ ‐ ۶۵( ين دوره زمانيز در ايد و مساحت شهر نينفر رس ۱۴۶۲۰۵۰

گسترش شهر  ۱شکل ). ، اداره کل مسکن و شهر سازي خراسان٩٥تا  ٧٠امع شهر مشهد سال طرح ج(افت يش يدر سال افزا% ۱۱

 ).۱۳۹۱مقدس و همکاران،  يحافظ(دهد  ينشان م ۱۳۸۵‐۱۳۳۵ يها سال يمشهد را ط

 ۱۳۷۵‐۱۳۵۵ يها سال يدر ط. باشد يمحدود م ۱۳۵۵‐۱۳۳۵ يها سال يد گسترش شهر در طيآ يهمانطور که از شکل برم

ازشدت گسترش شهر  ۱۳۸۵‐۱۳۷۵به خود گرفت و در دهه  يشتريها به مردم روند گسترش شهر شدت ب نيزم يش واگذاريبا افزا

بالغ بر  ۱۳۸۵ت آن در سال يوجمع) ۱۳۷۲طرح جامع مهرازان، (رو بوده است  روبه% ۱۴ر با نرخ رشد يکاسته شد و در دهه اخ

ت ين شهر پرجمعيت دارد که پس از تهران دومينفر جمع ۲۹۵/۰۰۹/۳ زانيبه م ۱۳۹۰سال  ين سرشماريو طبق آخر ۸۰۰/۴۱۰/۲

  ).۱۳۹۰ران، يمرکز آمار ا(باشد  يران ميا
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ن مشکالت که با ياز ا يکي. ابدي يش ميز افزاين يطيمح ستيهمزمان با رشد و گسترش شهرها، مشکالت و معضالت ز

در راستاي ت، يبا توجه به رشد جمع. است يشهر يها و زباله يمانساخت يها د انبوه نخالهيم دارد، توليمستق يا ت رابطهيرشد جمع

 ها، ها، گذرگاه هاي گوناگون عمراني مانند افزايش پل وساز و اجراي پروژه شهروندان همه روزه شاهد ساخت تأمين نيازهاي

ب توليد مقادير بسيار زيادي خاک و سب سازها و ها و ساخت اجراي اين پروژه. ها هستيم ها، ميادين و ساختمان بزرگراه ها، خيابان

هزار تن  ٢٠ هاي ساختماني شهر مشهد بالغ بر حجم نخاله ١٣٩٠سال گردد که بر اساس آمارهاي موجود در  نخاله ساختماني مي

  .)١٣٩١، گزارش عملکرد سازمان بازيافت و تبديل مواد شهرداري مشهد( خاک و ضايعات ساختماني در روز است

  

  
  ١٣٨٥‐ ١٣٣٥ يها سال يروند گسترش شهر مشهد ط. ١شکل

  
 يها تياز فعال يکي. شدند يدفن م هاي طبيعي و مصنوعي ها و فروچاله در گذشته بسياري از اين ضايعات در گودال

بودند که تمرکز آنها  ييها ها کوره ن محليا. بود يد آجر به روش سنتيشد تول يکه در گذشته در شهر مشهد انجام م يا گسترده

ن يج ايبا گسترش شهر به تدر. شد يم يبزرگ يها جاد گوداليها سبب ا ن مکانيد آجر در ايتول. شهر بود يه شرقيعمدتا در حاش

به عنوان محل دفن مورد  ياديمدت زمان ز يب و سپس برايداشتند تخر ياديکه وسعت ز ييرفعال شده و از آنجايها غ کوره

شکل (مانده است  يدر سطح شهر مشهد هنوز برجا يخيها به عنوان اثر تار ن کورهياز ا يبرخ يخيتار يبنا. گرفتند ياستفاده قرار م

ن عامل يکه ا، گردد ساز انجام مي و  ساختات يعملها در محدوده شهر قرارگرفته و بر روي آنها  اکنون بسياري از اين مکان). ٢

شود، لذا در طول زمان  يو فاضالب م يآبرسان يها شبکه يدگيها، ترک ن و ساختمانيمل نشست زياز قب ياديسبب بروز مشکالت ز

 يها نهيها و معابر توسط دولت و هز ابانير آسفالت خيآب و فاضالب، تعم يها لوله يدگير ترکيصرف تعم ياديز يها نهيهز



  شهر مشهد يمحيطزيست و  يمهندس ين شناسيش زميهما 
 مشهد ي، دانشگاه فردوس1393اسفند  6

 
 
 

٣ 
 

و  يزيترش(کند  يبه اقتصاد جامعه وارد م ينيگردد که در هر حال خسارات سنگ يها توسط مردم م ر ساختمانيصرف تعم يبزرگتر

ها در منطقه پارک وحدت و  ير کاربريين تغيحاصل از ا يها فرونشست يمنظور مطالعه حاضر به بررس نيبد). ۱۳۸۶همکاران، 

  . پردازد يشهر مشهد قرار گرفته، م يبوده و در حال حاضر در محدوده قانون يآجرپز پارک رز که در گذشته کوره

  
  دان مفتحيواقع در م يآجرپز کوره ياياز بقا يخيتار ينما: ۲شکل

  
  روش کار  ‐۲

 يها پسماند از عکس يميدفن قد يها مکان ييشناسا يآن، برا يهاير کاربرييتغو  سطح مساحت شهر مشهد با توجه به گسترش

 يوسکپ و مطالعه بر روين عکسها با استريا يبا بررس. است استفاده شده ۱۳۴۷مربوط به سال  20000/1اس يدر مق ييهوا

ه پارک ياول ياز کاربر يير هوايتصو ۳شکل . شد ييفوق شناسا يآجرپز يها ، کوره ArcGisط يشده آنها در مح Rectifyر يتصاو

قع در بلوار وحدت را ه پارک وحدت واياول ياز کاربر يير هوايتصو ۴، و شکل شماره يتقاطع مطهر يرز واقع در بلوار کشور

  .دهد ينشان م
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  پارک رز ياز کوره آجرپز يير هوايتصو. ۳شکل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  پارک وحدت ياز کوره آجرپز يير هوايتصو. ۴شکل 
  

مشخصات  ۱و جدول شماره  ۱۳۵۵م شهر مشهد در سال يدفن پسماند را با توجه به حر يميقد يها ت مکانيموقع ۵شکل شماره 

  .دهد يآن را نشان م يه و فعلياول يدو محدوده، همراه با کاربر نيا

   

  يساختمان يها دفن نخاله يميقد يها مشخصات مکان. ۱جدول 
  کاربري فعلي  کاربري اوليه  )m2(مساحت  محل دفن

  مسکوني ‐پارک وحدت  کوره آجرپزي ۲۷۷۷۰۵  بلوار وحدت

  مسکوني ‐پارک رز  کوره آجرپزي ۱۹۹۴۲  بلوار کشوري
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  دفن پسماند در شهر مشهد يميقد يها ت مکانيموقع. ۵شکل 

  

 شهر مشهد يساختمان يها دفن نخاله يها مکان يطيمح ستيز يابيارز ‐۳
  است که بر اثر روند و تکامل ياز اجزء و عوامل فعال گوناگون يا دهيچيم و درهم پيار عظيست مجموعه بسيط زيمح

گذارد و در ضمن  ير ميانسان تاث يها تين مجموعه بر فعاليا. اند ن شکل گرفتهيموجودات زنده و اجزاء سازنده سطح زم يجيتدر

  ).۱۳۷۵ يعت و منوريشر(شود  ياز آن متاثر م

 هاي ساختماني از نقطه نظر تركيب آنها وجود ضايعات و يا مواد مضر و خطرناك موجود، يكي از مسائل مهم در دفع نخاله

هاي  كه ممكن است به مرور زمان با انجام واكنش اين مواد مستقيما يا خود مضر هستند و يا اين. باشد هر چند كم در نخاله مي

موادي از قبيل چوب، گچ، آزبست، كاغذ، پالستيك، شيشه، چسب، انواع رزين، . شيميايي به مواد مضر و خطرناك تبديل گردند

آور هستند كه عالوه بر مشكالت  هايي از اين مواد زيان نمونه... المپهاي فلورسنت و وسايل الكتريكي يا الكترونيكي، 

طرح مطالعاتي (براي بشر نيز مضر و خطرناك مي باشند  ينيرزميو ز يسطح يمحيطي با انتقال آنها به خاک و آبها زيست

خاك حاصلخيز و  ،هاي ساختماني ن نخالهريختن يهمچن  ).١٣٨٦هاي خدمات شهري مشهد،  سنجي ايستگاه يابي و امكان مكان

                        .                                                                                                                            بردرا از بين مي  آناراضي مستعد 

  ،يه و واپاشيم، تجزيق تحکياست که از طر يدفن نخاله ساختمان يها گر مشکالت مرتبط با محليفرونشست از د   
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 يه مواد آليتجز) ۴ ييايميو ش يکيزيرات فييتغ) ۳ ييجا جابه) ۲ يکيمکان) ۱ند يگردد و شامل چهار فرا يجاد ميدر محل دفن ا

به صورت  يساختمان يها هنکه دفن نخاليبا توجه به ا ).Pisolkar 1996, Novak 2002, Ouvry and Page 2004(باشد  يم

بعالوه . رود يزان نفوذپذيري خاك باال ميرد، ميگ يبدون هيچگونه تفكيك و جدايشي در محل مورد نظر صورت منشده و  کنترل

يابد،  ر گچ و  فساد مواد آلي و چوب موجود در خاك به مرور زمان نفوذپذيري آن افزايش مييدار نظيدر اثر انحالل عناصر ناپا

را  يجاد درز و شکاف در مدفن شده و راهيفرونشست مواد باعث ا. گردد يسبب فرونشست در منطقه م يريش نفوذپذيان افزيا

   ).Lee and Jones-Lee 1994, Novak 2002(آورد  يفراهم م ينيرزميز يها ها به آب ندهيتر آال عيجهت انتقال سر

ده ين آثار و شواهد ديشتريب .ن فرونشست مشاهده شدياز ا يو شواهد ، آثاريميصورت گرفته از مناطق دفن قد يدانيبا مطالعات م

ن محل با يا. است يشمال ي، تقاطع مطهريد کشوريدر بلوار شه يشده از فرونشست در منطقه، گود حاصل از کوره آجرپز

ل فرونشست يدل. رددا يتجار ‐يمسکون يآن کاربر يل به پارک و حواشيآن تبد يداده، بخش مرکز ير کاربرييگذشت زمان تغ

متنوع موجود  يها از نشست يشواهد ۶شکل . باشد ين ميه سنگين منطقه وجود فروشگاه رفاه و عبور و مرور وسائط نقلياد در ايز

 .دهد ين منطقه را نشان ميدر ا
 

  
  يد کشورياز آثار فرونشست در بلوار شه ييها نمونه. ۶شکل 

  

آن شامل  يها ر بخشيداده و سا ير کاربريياز آن به پارک تغ يز بخشيواقع در بلوار وحدت ن يکوره آجرپز گود حاصل از

بان يفرونشست در خ ۸موجود در داخل پارک و شکل  يها فرونشست ۷شکل. باشد ياطراف آن م  يها و مناطق مسکون ابانيخ

  .  دهد يمجاور پارک را نشان م
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  از آثار فرونشست در پارک وحدت ييها نمونه. ۷شکل

 

  
 ابان مجاور پارک وحدتياز آثار نشست در خ ينمونه ا. ۸شکل

  

  يريجه گينت ‐۴
رويه  رشد بي .هاي اخير از  رشد و گسترش وسيعي برخوردار بوده است شهر مشهد به عنوان دومين کالن شهر مذهبي در دهه

در شهر مقدس مشهد با جمعيتي بالغ . جمعيت و تمرکز منابع و امکانات در شهر موجب گسترش شهر مشهد و شهرنشيني شده است

هاي عمراني و ساخت و  اجراي پروژه .هاي گوناگون عمراني هستيم ون نفر همه روزه شاهد ساخت و ساز و اجراي پروژهيليم ٣بر 

و گسترش شهر مشهد شده  يکيزين عامل سبب رشد فيگردد که ا ادي خاک و نخاله ساختماني ميساز سبب توليد مقادير بسيار زي

شدند که اکنون بسياري از  يهاي طبيعي و مصنوعي دفن م ها و فروچاله در گذشته بسياري از ضايعات ساختماني در گودال. است

اين مسئله باعث . ي آنها ساخت و ساز صورت گرفته استداده و بر رو ير کاربرييها در محدوده شهر قرارگرفته و تغ اين مکان

هاي آبرساني و مشکالت بهداشتي از قبيل شيوع بيماري سالک  ها، ترکيدگي شبکه بروز مشکالت زيادي از قبيل نشست ساختمان
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هاي دفن  محلتر از پايش و كارهاي مهندسي  تر و پرهزينه تواند مشكل ها مي حل مشكالت رخ داده توسط اين محل. شده است

ن يبهتر. اند هاي اجباري شده پيروي و تبعيت نكرده هاي دفن قديمي، معموال از استانداردها و آيين نامه جديد باشد، زيرا محل

ن يبد. ق از بروز مشکالت و خسارات وارده اجتناب کردين طريباشد تا از ا يسبز م يجاد پارک و فضاين مناطق ايدر ا يکاربر

 ي، دفع اصوليد مشخص گردد تا با توجه به هدف از کاربريها با ن گوداليا ي، کاربريعات ساختمانيضا منظور قبل از دفن

  .به حداقل برسد يصورت گرفته و مشکالت بعد

  مراجع ‐۵
 .شهدو قنوات متروکه در شهر م يساختمان يها ، نخالهيدست يها از خاک يمشکالت ناش). ١٣٨٦. (، ميغفور. مقدس، ن يحافظ. ، حيزيترش

، جلد يمهندس يشناس نيه زمينشر. در غرب شهر مشهد يدست يها نشست حاصل از تراکم خاک يابيارز). ١٣٩١. (، ايقز. کودل، م، رين. مقدس، ن يحافط

  . ١٣٩١بهار و تابستان  ١ششم، شماره 

  .زيستمحيطي، انتشارات سازمان محيط  زيست اثرات ارزيابي بر اي مقدمه). ١٣٧٥. (منوري،م. شريعت،م

 .خراسان ي، اداره کل مسکن و شهرساز١٣٥٠، شهر مشهد مصوب يطرح جامع خازن

، شهرداري )١٣٨٦(مهندسين مشاور تدبير گستر . بخش اول، شناخت وضع موجود. هاي خدمات شهري مشهد سنجي ايستگاه يابي و امكان طرح مطالعاتي مكان

 .مشهد

 .خراسان يکل مسکن و شهرساز، اداره ١٣٧٢طرح جامع مهرازان، شهر مشهد مصوب 

 .١٣٩١ گزارش عملکرد سازمان بازيافت و تبديل مواد شهرداري مشهد

 .١٣٩٠سال  يرسم يران، سرشماريمرکز آمار ا

 .، اداره کل مسکن و شهر سازي خراسان٩٥تا  ٧٠طرح جامع شهر مشهد سال 
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