
   

ترین هدف آن است. گاهی تخریب با ان جدید با ساختمان قدیمی رایجکند که جایگزینی ساختمهای متعددی را دنبال میتخریب ساختمان هدف

شود؛ اما، رایج نیست. تصور کنید که ساختمانی غیرقانونی ساخته شده است؛ بنابراین، تخریب آن واجب است. در هدف حذف ساختمان نیز انجام می

های متعددی نیز دارد. گاهی به صورت دستی، گاهی به صورت های تخریب ساختمان متفاوت است. در ضمن، تخریب ساختمان روشنتیجه، هدف

کند و یک شود؛ اما، هر سه روش آن با صدای ناهنجار همراه است. یک روش صدای کمتری ایجاد میمکانیکی و گاهی به صورت انفجاری انجام می

ت تخریب ساختمان باید در ساعات مخصوص انجام شود که کند؛ اما، صدای آزاردهنده وجود دارد. در نتیجه، عملیاروش صدای بیشتری ایجاد می

تخریب ساختمان در شب چه »مزاحمت صوتی ایجاد نکند؛ اما، برخی سازندگان تمایل به تخریب در شب دارند. در این مطلب جهت پاسخ به پرسش 

 .کوشیم؛ بنابراین، با ما همراه باشیدمی« شرایطی دارد؟

 شب های تخریب ساختمان درانواع روش

های متعددی دارد؛ اما، امکان اجرای آنها در شب مقدور نیست. چرا؟ توضیح در مورد علل عدم امکان تخریب ساختمان در شب تخریب ساختمان روش

های تخریب ساختمان وابسته است. بهترین روش جهت انتخاب روش تخریب این است که متخصص مجرب استخدام کنید. او شما به توضیح انواع روش

های تخریب در شب های تخریب ساختمان را توضیح خواهیم داد؛ سپس، علل عدم امکان استفاده از روشرا راهنمایی خواهد کرد. در ادامه، برخی روش

 .را بررسی خواهیم کرد. در نتیجه، با ما همراه باشید

 تخریب ساختمان با روش دستی 

 تخریب ساختمان با روش مکانیکی 

 انفجار تخریب ساختمان با روش 

 



   

 تخریب ساختمان با روش دستی

اختمان با شود. ابزارهای بیل، کلنگ، پتک، چکش، تیشه و دیلم مخصوص تخریب ستخریب ساختمان با روش دستی به دست نیروی انسانی انجام می

ی دستی و برقی هستند. مدت زمان تخریب در این روش بسیار طوالنی است؛ چون، ی ابزار ذکر شده دارای انواع نیروی محرکهروش دستی است. همه

؛ اما، باز هم سرعت کندی باال دارد که با ابزارهای برقی بهبود پیدا میتوان نیروی انسانی محدودیت دارد. در نتیجه، این روش سرعت پایین و هزینه

 .پایین و هزینه باال است

ترین طبقه ادامه پیدا کند؛ یعنی، اول باالترین طبقه تخریب شود، دوم تخریب ساختمان در روش دستی باید مرحله به مرحله از باالترین طبقه به پایین

ترین طبقه به باالترین طبقه برویم، خطرناک است؛ را؟ اگر از پایینترین طبقه برسد. چباالترین طبقه پاکسازی شود و سوم ادامه پیدا کند که به پایین

رفی چون، ممکن است ساختمان از پایه سست شود. معموالً، معایب این روش نسبت به مزایای آن بیشتر است. در ادامه، مزایا و معایب این روش مع

 .شودمی

 ایمنی کم 

 ی باالهزینه 

 سرعت پایین 

 آلودگی صوتی متوسط 

 



   

 تخریب ساختمان با روش مکانیکی

شود. بیل مکانیکی، گوی تخریب و بولدوزر انواع آالت سنگین به همراه یک اپراتور انسانی انجام میتخریب ساختمان با روش مکانیکی به کمک ماشین

شود. بولدوزر برای های بلند استفاده میآالت تخریب ساختمان با روش مکانیکی است. بیل مکانیکی و گوی تخریب برای تخریب ساختمانماشین

االت توان بیشتری نسبت به نیروی انسانی دارد. شود. مدت زمان تخریب در این روش کوتاه است؛ چون، ماشینهای کوتاه استفاده میتخریب ساختمان

 .ی باالتری نیز نسبت به روش دستی داردتیجه، این روش سرعت باال دارد؛ اما، هزینهدر ن

ی نصف ارتفاع ساختمان باشد. چرا؟ چون، اگر ی ماشین با ساختمان باید به اندازهآالت قواعدی دارد؛ مثالً، فاصلهالزم به ذکر است که تخریب با ماشین

زد. معموالً، مزایای این روش نسبت به معایب آن بیشتر است؛ بنابراین، روش مکانیکی نسبت به روش ساختمان فرو ریخت، بر روی ماشین فرو نری

 .شوددستی برتری دارد. در ادامه، مزایا و معایب این روش معرفی می

 ایمنی زیاد 

 سرعت باال 

 ی باالهزینه 

 آلودگی صوتی زیاد 

 



   

 تخریب ساختمان با روش انفجار

شود. نیروی انسان و نیروی ماشین در این فرآیند جایگاهی ندارد. در حقیقت، حفظ تخریب ساختمان با روش انفجار به کمک مواد منفجره انجام می

ی زمین ادامه شود؛ اما، با کمک نیروی جاذبهی ایمن انسان و ماشین از محل انفجار بسیار مهم است. این عملیات با کمک مواد منفجره آغاز میهفاصل

 کند. چگونه؟پیدا می

روش انفجار به معنای یک  یک جرقه برای تخریب چند ستون باربر ساختمان شما کافیست که کل ساختمان فرو بریزد. در نتیجه، تخریب ساختمان با

های فشرده بندیانفجار و یک فروریزی ناگهانی است که صدای مهیبی دارد. این روش تخریب ساختمان سرعت بسیار زیادی دارد؛ بنابراین، برای زمان

 .بسیار مناسب است

فجار است؛ اما، حواستان به صدای مهیب آن باشد. هنگامی که مدت زمان کوتاهی برای تخریب ساختمان فرصت دارید، بهترین روش برای شما روش ان

ی شما یک صدای مهیب بشنود که اطالعی از وقوع آن نداشته رسانی به همسایگان نقش مهمی در اجرای این روش دارد. تصور کنید که همسایهاطالع

آن ناخوشایند است. در ادامه، مزایا و معایب این روش معرفی  ی قلبی را کنار بگذارید؛ اما، اضطراب حاصل ازناپذیر آن مانند سکتهباشد. خطرات جبران

 .شودمی

 ایمنی کم 

 سرعت باال 

 ی پایینهزینه 

 آلودگی صوتی بسیار زیاد 

 



   

 کدام روش تخریب ساختمان در شب مناسب است؟

کند که ها دارند. در نتیجه، فرقی نمیی روشترین علت عدم امکان اجرای مراحل تخریب در شب است که همههای صوتی مهمهیچکدام! مزاحمت

 روش شما چه باشد؛ چون، امکان اجرا در شب ندارد. یک صدای کم بلند مدت یا یک صدای زیاد کوتاه مدت در شب به یک اندازه آزاردهنده است؛

کند. صدای کم بلند مدت همان تخریب با روش دستی و مکانیکی است و صدای زیاد بلند مدت همان تخریب با هر دو خواب شما را مختل میچون، 

 .روش انفجار است

یب روش زند. شاید تخرنیمه شب مزاحمت صوتی داشته باشید. قطعاً، عصبانی خواهید شد؛ چون، آرامش شما را بر هم می ۳-۲تصور کنید که ساعت 

 شب در ساختمان تخریب» پرسش نتیجه، در  شود.ی نزدیک متوجه میی نزدیک بفهمد؛ اما، تخریب روش مکانیکی را یک کوچهدستی را یک همسایه

به عدم  ملزم که دارد وجود استثناهایی خاص مورد چند در. نیست پذیرامکان روشی هیچ با آن اجرای امکان چون، نیست؛ منطقی «دارد؟ شرایطی چه

 .های مسکونی استهمجواری خانه

 

 ضوابط تخریب ساختمان در شب

تخریب ساختمان بسیار مهم است؛ چون، فرآیندی تخصصی است که باید به دست متخصص انجام شود. ضوابط تخریب ساختمان در  آگاهی از ضوابط

توانید های صوتی آن آزاردهنده است. در ضمن، شما نمیشب بسیار سختگیرانه است. شما حق تخریب ساختمان خود را در شب ندارید؛ چون، مزاحمت

 .کنیدب کسب کنید؛ بنابراین، غیرقانونی عمل میمجوزهای الزم را در ش



   

ی این موارد مانع تخریب ساختمان در شب شده است. در نتیجه، تخریب ساختمان در شب ممنوع است. گاهی استثناهایی وجود دارد که طی همه

دای روز و ساعات انتهای روز ممنوع است. شود؛ اما، امکان پذیرش آن کم است. در نتیجه، تخریب ساختمان در ساعات ابتجلسات رسمی مطرح می

 :شب بهترین زمان برای تخریب است. در ادامه، برخی علل ممنوعیت تخریب ساختمان در شب آورده شده است ۱۰صبح تا  ۱۰ی ساعت بازه

 های صوتیایجاد مزاحمت 

 عدم امکان نظارت صحیح 

 عدم امکان کسب مجوزها 

 اجرای کارهای غیرقانونی 

 و … 

 

 در نهایت، تخریب ساختمان در شب چه شرایطی دارد؟

ب داده پذیر نیست؛ اما، استثنا نیز وجود دارد. تحت شرایط خاص طی برگزاری جلسات متعدد مجوز تخریب در شتخریب ساختمان در شب امکان

ی تردد ندارند؛ بنابراین، گاهی مجوز تخریب در شب برای های سنگین خاص در طول روز اجازهشود. یک مورد از شرایط خاص این است که ماشینمی

سکنه باشد  ی معینی خالی ازها باید حداقل آلودگی صوتی را داشته باشند. در ضمن، باید محدودهشود. این تخریبهای سنگین خاص داده میماشین

 .که مزاحمت صوتی برای ساکنان ایجاد نشود



   

شود. در حقیقت، این یک فرآیند تخصصی است در نهایت، کسب مجوز برای تخریب ساختمان فرآیندی دشوار است که در مورد استثناها دشوارتر می

ی خدمات تخریب ی آچاره ارائه دهندهاشد. مجموعهی متخصصان بکه باید به دست متخصصان مجرب انجام شود؛ یعنی، کسب مجوزها باید بر عهده

 .ساختمان در کمترین زمان با بهترین کیفیت به دست متخصصان مجرب است. کافیست، سفارش خود را ثبت کنید که خدمات باکیفیت دریافت کنید

 

 … سخن آخر

های تخریب ساختمان در شب را معرفی کردیم؛ پرداختیم. ابتدا، روش« تخریب ساختمان در شب چه شرایطی دارد؟»لب به بررسی پرسش در این مط

ی ساده به دست آوردیم. تخریب ساختمان فرآیندی تخصصی است که ضوابط تخریب ساختمان در شب را بررسی کردیم. در نهایت، یک نتیجه سپس،

 باید به دست متخصصان مجرب انجام شود. چرا؟

ساختمان در شب است: تخریب ی مهم در مورد تخریب چون، ضوابط خاصی وجود دارد که متخصصان به آنها آگاهند. این ضوابط شامل یک نکته

های خود را به صورت قانونی در طول روز انجام دهید که با ساختمان در شب ممنوع است. استثنا وجود دارد؛ اما، بسیار محدودند. در نتیجه، تخریب

 .شود، غیرقانونی است نظارت مهندس ناظر باشد. این تخریب قانونی است؛ اما، هنگامی که تخریب در شب بدون حضور مهندس ناظر انجام

شود این است که خدمات تخریب شود. موضوعی که توصیه میاجرای تخریب غیرقانونی پیگرد قانونی دارد؛ بنابراین، تحت هیچ شرایطی توصیه نمی

ترین هدف آن ت شما مهمای معتبر است که رضایای معتبر بسپارید که خیالتان از روند آن راحت باشد. آچاره مجموعهساختمان خود را به مجموعه

 .دهدها را انجام میاست؛ بنابراین، بهترین

 


