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 : چکیده

 

 امروزهبتن به عنوان یکی از پرمصرفترین مواد در جهان می باشد که تأثیرات زیادی بر انسان و محیط زیست گذاشته است. 

و دارای جایگاه ویژه ای است و صنعت بتن یکی از صنایع تأثیر گذار تبدیل شده  وامع بشریج درمحیط زیست به موضوعی مهم 

 توسعه مبانی و زیست محیط با مناسبی سازگاری که شده ارائه راهکارهایی بتن تولید برای اًاخیربر محیط زیست می باشد. 

 این در ثریؤم گامهای آمده، بوجود بتن تکنولوژی طحس ارتقاء در که اساسی تحول با صنعتی درکشورهای و باشد داشته پایدار

یط زیست، جا یکی از پرمصرف ترین مصالح ساختمانی است که از دیدگاه حفظ محپس از آب . بتن است شده برداشته ارتباط

در رد. چگونگی تخریب بتن و بازگشت مواد حاصل از تخریب آن به طبیعت و محیط مورد بررسی قرار گیدارد تولید و مصرف و 

 که شود اشاره راهکارهایی و اقدامات به بتن، صنعت محیطی زیست های ویژگی بررسی ضمن تا تالش شده است مقاله این

 پایدار توسعهزمینه کاربرد آن در راستای  صنعت، این زیست محیطی مخرب اثرات کاهش ضمن و بوده زیست محیط با سازگار

در کاهش نخاله های بتنی و ، صنعت بتن اثرات مخرب زیست محیطی رساندن اقلحد به راهبردهای از یکی .نیز فراهم گردد

 حفظ و جدید مصالح و منابع برای تقاضا کاهشمی تواند به  که است زیادی مزایای دارای این راهبرد آن است. بازیافتنهایت 

 منجر شود. طبیعی منابع

 

 بتن، محیط زیست، توسعه پایدارواژگان كلیدي: 

 

 

 

 : قدمهم

 برداشت و مصالح کننده مصرف بزرگترینیکی از ساختمان  صنعت. است شده تبدیل بشری جوامع اصلی نگرانی به زیست محیط گذشته دهه طی     

 اختمانیس مادة عنوان به بتن. میشوند وارد زیست محیط به که است هایی زباله و نخاله زواید، کننده تولید بزرگترین حال عین در و زمین از مواد کننده

 محیط با بتن تعامل آن، متشکله مواد و بتن مصرف و تولید که دارد جا زیست، محیط حفظ دیدگاه از و است ساختمانی مصالح مصرفترین پر قرن

 سئلهم. گیرند قرار بررسی مورد محیط و طبیعت به آن تخریب از حاصل مواد بازگشت و بتن تخریب چگونگی باالخره و آن مفید عمر طول در زیست

 دوام و کیفی بهبود. است گرفته قرار توجه مورد بیشتر رسید کشور 971 تأیید به که ریو هاعالمی از پس و اخیر سالهای در بتن صنعت در زیست محیط

)  .گرفت قرار وجهت مورد ساز و ساخت صنعت در جدید الگووارة عنوان به 1009 سال در آمریکا بتن انجمن سالیانه کنفرانس در آن مقاومت کنار در بتن

 (9811 همکاران، و قربانی

 تخریب از حاصل مواد و بتنی های سازه افزودنی، مواد ها، سنگدانه آب، سیمان، مصرف و تولید مساله باید بتن محیطی زیست عملکرد بررسی برای      

 شوند، می آب و خاك زمین، جو وارد که ای آالینده مواد جمله از زیست، محیط بر آنها از یک هر منفی و مثبت شیمایی و فیزیکی اثرهای و ها سازه این

 مورد نمایند، می ایجاد انسان بالندگی و کار زیست، برای که امکانات رفاهی و کنند می فراهم زمین کره روی بر انسان زندگی تداوم برای که حفاظتی

 ادامه امکان تامین برای یافته سازمان تالشی ، 9110 های سال در بتدریج ، زیست محیط به لطمه آمدن وارد از پیشگیری برای. گیرند قرار مطالعه

 کنفرانس برگزاری ، 9117 سال در براندلند المللی بین کمیسیون تشکیل به ها تالش این.  گرفت شکل خاکی کره روی بر انسان بالندگی و زندگی

  ،"اعالمیه ریو" اساس بر.  گردیدند منتهی 9114 سال در ریو اعالمیه صدور و نیانسا جوامع پایدار توسعه ضوابط تدوین ، 9111 سال در ریودوژانیرو

 : که نماید می ایجاب انسانی جوامع توسعهو  پایداری



 

 

 آید عمل به زمین طبیعی وضع در کمتری دخالت المقدور حتی . 

 شوند خاك و زمین جو ، آب وارد کمتری آالینده مواد . 

 گیرند قرار استفاده مورد ممکن جویی صرفه حداکثر با پذیرنا تجدید منابع هویژ به ، طبیعی منابع و انرژی. 

 (9811قربانی و همکاران،  ) .گردد اشغال زباله و زاید مواد ریختن با زیست محیط از کمتری فضای 

 مواد و روشها:

 بررسی، اثرات نخاله های آن نیز مورد در توسعه پایدارآن  کاربردو  ی اثرات زیست محیطی صنعت بتندر این مقاله تالش شده است تا ضمن بررس     

معرفی مربوط به تخریب سرریز سدها می باشد. لذا  ،در رودخانه ها قرار بگیرد. از این رو یکی از خطرات ایجاد نخاله بتنی و مخرب زیست محیطی

کاهش اثرات زیست  و بازیافت آنها و چگونگی از نخاله های بتنیاستفاده مجدد کاویتاسیون و نحوه آسیب آن نیز مورد بحث قرار گرفته است. همچنین 

 نیز از اهداف این مقاله می باشد.محیطی تولید بتن 

 بتن : تولید تأثیرات زیست محیطی

 سیمان( 9810)شکرچی زاده،  .باشد می جهان در سیمان تنمیلیارد  6/9 ساالنه تولید دلیل به اتمسفر در موجود کربن اکسید دی از درصد هفت     

صرف ، انرژی زیادی آن تولید زیاد حجم به توجه با که است ساختمانی مصالح از یکی تنها نه است مصرف مورد هیدرولیک سیمان مهمترین که پرتلند

 ((Malhotra, 9111 .باشد می زیاد مقدار به ای گلخانه گازهای ایجاد اصلی موجبات از یکی بلکه آن می شود

میلیارد تن، بیشترین استفاده را در جهان دارد.  99ن از سیمان پرتلند استفاده می شود. بتن در کارهای اجرایی با تولید ساالنه حدود برای ساخت بت     

Galvez, 1094)) 

 نیاز پرتلندمان یک تن سی تولید که طوری به. شود می محسوب زیست محیط بر مواد این تولید تأثیر مهمترین بتن و سیمان تهیه در انرژی مصرف     

 مواد استخراج آن بر عالوه. کند می روانه اتمسفر سوی به کربن اکسید دی تن 9 تقریباً سیمان کلینکر مقدار این تولید برای وگیگاژول انرژی دارد  4 به

 روئی الیه رفتن بین از و زدائی جنگل تشدید موجب سوخت تأمین برای سنگ زغال همچنین و سیمان تولید برای رس سنگ و آهک سنگ نظیر خام

 99تا  90 حدود ساالنه که معناست بدان این. دهند می تشکیل را آن وزن درصد 91 سیمان و درصد 10 سنگی مصالح معمولی، بتن در .شود می خاکها

 عظیم مقدار این حمل و تولید استخراج، عملیات در .میشود استفاده بتن ساخت برای شکسته مصالح و ریزه سنگ ماسه، شامل سنگی مصالح تنمیلیارد 

 برای بتنی سازههای معموالً. گذارد می اثر ها رودخانه بستر و جنگلی مناطق اکولوژی بر خود نوبه به و گردد می صرف ای مالحظه قابل انرژی، مصالح

 قبل حتی یا و سال 80 تا 10 از بعد ها سازه تخریب شهری و دریایی های محیط در که دهد می نشان تجربه ولی شوند می طراحی سال 00 عمر طول

 (Mehta, 1009) می شود. شروع آن از

سالگی شروع به خراب شدن می کنند. بنابراین، مشکل بزرگ سازه های بتنی داشتن دوام آنهاست. در  10تا  90سازه های بتن آرمه پیشرفته در      

 ,Rao et al)فت نخاله های بتنی برای پایداری صنعت ساختمان کمک خواهد کرد. این راستا نوع جدیدی از بتن بدست آمده که با استفاده از بازیا

1006) 

 ای مالحظه قابل احجام ولی ندارد وجود اعتمادی قابل آمار چه اگر. شود می مصرف شیرین آب لیتر تریلیون 9 حدود سال در بتن ساخت صنعت در     

 مصالح شامل بتن اصلی جزء سه بر عالوه .رسد می مصرف به بتن مرطوب آوری عمل ایبر همچنین بتن میکسرهای شستشوی برای نیز شیرین آب

 مصرف مستلزم نیز مواد این تولید. گیرند قرار استفاده موردممکن است  نیز معدنی و شیمیایی های افزودنی تهیه آن برخی در آب، و سیمان سنگی،

 درنهایت. نماید می مصرف را زیادی انرژی نیز سطح پرداخت و تراکم ریختن حمل، اختالط، بچینگ، عملیات. میباشد زیادی اولیه مواد همچنین انرژی

 منابع حفظ برای مدت دراز و ساده حل راه یک محصوالت مفید عمر طول افزودن. دارد همراه به را محیطی زیست وخیم عواقب پایا مصالح فقدان

 (Mehta, 1009). است زمین کره طبیعی

 :1داربتن و توسعه پای

 شامل جهانی اقتصاد گذشته سال پنجاه طول در .است عمران مهندسی در اساسی اصول از یکی اقتصادی توجیه اصل ها بنا ساخت و طراحی در     

 از خارجی های گذاری سرمایه راه سر بر موانع کاهش و تجاری موانع کاهش مخابرات، های آوری فن و ارتقا قبیل از عواملی. است بوده زیادی تحوالت

 محیطی زیست اثرات به توان می میان آن از که آورده وجود به نیز را اختالالتی خود کنار در جهانی اقتصاد رشد. باشند می تغییرات این مهم دالیل

از جمله  اریـتج بهـجان چند های نظام طـتوس زیست، محیط از حمایتجهت  در مناسب قانونی ساختارهای نبود همچنین. کرد اشاره ناشی از آن

 (9811 میرزایی، و شکرچی) .بوده است زیست محیط مسائل هـب کشورها هـتوج دمـع در مهم عوامل

عمل ساخت و ساز ناپایدار تصور می شد برای اینکه عالوه بر مصرف زیاد سنگ و شن و ماسه و آب آشامیدنی، مقدار زیادی سیمان نیز در آن      

 (Bolden et al, 1098) استفاده می شود.

 :است شده بیان زیر صورت به پایدار توسعه مفهوم الملل بین درادبیات     

 تعبیر اساس بر. "باشد داشته منفی تأثیر خود نیازهای تأمین برای آینده های نسل توانایی بر آنکه بدون باشد حاضر نیازهای پاسخگوی که ای توسعه"

Mehta  مواد مقدار کمترین و شود برداری بهره زمین کره اولیه مواد و خوب های نعمت از کمتر امکان حد ات ، اینکه یعنی پایدار توسعه 9111در سال 
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 حفظ و نیاز مورد ساختمانهای تأمین یعنی اجتماعی ارز هم نیاز دو میان تعادل برقراری در را پایدار توسعه همچنین وی. شود برگردانده آن به آور زیان

 تجدید منابع تجدید تضمین و شونده تجدید غیر منابع از کمینه استفاده پایدار، توسعه در اکولوژیکی اهداف از. داند می زیست محیط و طبیعی منابع

 (Tarun, 1000) .باشد می ها پسمانده محیطی زیست اثرات کردن کمینه و شونده

 و اجتماعی نیازهای رفع برای و بود خواهند بیشتری دوام دارای آینده های بتنبا توجه به پیشرفت های حاصل در زمینه صنعت بتن بطور قطع 

 هزینه اساس بر تنها آینده در پروژه یک های هزینهلذا در راستای توسعه پایدار . یافت خواهند توسعه کمتری محیطی زیست اثرات داشتن با اقتصادی

احیا و  همچنین و ،آن سازی آماده تا گرفته خام مواد استخراج مرحله از نیز، محیطی زیست و اجتماعی های هزینه بلکه شد، نخواهد تنظیم فعلی های

 (Pierre, 1000) ، به آن افزوده خواهد شد.سازه عمر چرخه پایان در آنها بازیافت

 حتی یا و انسیم صنایع. قرار گیرند پایدار توسعه مسیر درکلیۀ طرح های عمرانی آنها  تا شود داده جهت بتن و سیمان صنایع به لذا ضرورت دارد     

 .شد خواهد محقق مختلف سطوح در آموزش بوسیله لهأمس این و گردند بدل سبز صنایعی به باید حاضر قرن در هیدرولیکی های چسباننده سایر

(Mehta, 9111)  تر از آن مدون شدن قوانینی در این زمینه و اصالح قوانین موجود نیز ضرورت دارد. عالوه بر آموزش و مهم 

 اثرات آن در محیط زیست : و 2تخریب بتن

آن شود، روبرو می  آسیب باعث تواند می کهو زیست محیطی  تهاجمی مختلف اثراتبا  پیوسته عمر مفید خود دوره طول در بتن مسلحیک سازه      

عوامل مؤثر در طول عمر مفید یک شد. با در گذر زمان آن سازه از استفاده بهمربوط  یا و بگیرد سرچشمهزیست  محیط از تواند می تاثیرات این. باشد

 :نمود بندی طبقه عمومی گروه سه در سازه را می توان

  فیزیکیاثرات 

 و زیستی 

 یمیایی شBonić et al, 1090)) 

 خالصه .است گرفته قرار توجه و شناسایی مورد( آمریکا کشور در) توسعه استراتژیک شورای اخیر گزارش در بتن محیطی زیست اثرات کاهش برای نیاز

منتشر شده است.  "Concrete international" مجله 1009 مارس در "آمریکا بتن صنعت برای 1080 سال دیدگاه" عنوان تحت گزارش از ای

William, 1009)) 

 که آنند از حاکی ، آلمان کشور در ویژه به ، شده انجام های بررسی. اند گرفته قرار بررسی مورد زیست، محیط و انسان بر بتن منفی و مثبت اثرهای     

 خروج. اند آلی غیر و معدنی مواد عمده طور به که شوند می رها محیط در و خارج شده آن از ذراتی ، شده شسته، دار آب خاك و آب با تماس در بتن

 باز یا زیست محیط در انباشت ، تخریب ، برداری بهره ، کاربرد ، تولیداز همان شروع ساخت و به صورت پیوسته و در کلیه مراحل  تواند می مواد این

 : افتدبی اتفاق مختلف می تواند به طرق باشند، بار زیان زیست محیط برای است ممکن که ذراتی آمدن بیرون و 8شدن شسته .باشد داشته ادامه ، مصرف

 . بتن سطحی مواد شدن شسته (9

 داخل به و کرده حل خود در را حل قابل مواد این مایعات دریجت به که شوینده و حالل مایع با انحالل در آب قابلمواد  شدن شسته (1

 .دنرو می پیش بتن

 افراد سایر و کارگران برای میتواند مسأله این و است همراه آلودگی صوتی با ، آماده بتن تهیه های کارخانه در چه و کارگاه در چه بتن تهیه 

 .اشدبه دنبال داشته ب ناراحتی و مزاحمت ، کار محل به نزدیک

 و کارگر را دچار بیماری کند. شود منجرمی بدن تمام لرزش به گاه و بازو و دست لرزش به می تواند لرزش از استفاده با بتن جادادن 

 است آنها درون ای ذرات هسته برخی فروپاشی از ناشی که شود می ساطع رادیواکتیو اشعه بیش یا کم طبیعت در موجود مواد همه از  .

 و گاما اشعه تابش بر عالوه ، ای هسته ذرات فروپاشی گفته می شود. "تابش طبیعی"و  شده گیری اندازه مختلف مواد برای شتاب این میزان

. می باشد اکتیو رادیوکمیاب  یهاگازاز جمله  که شود می رادون گاز زدن بیرون مجاور، سبب افراد توسط اشعه جذبی دوز مستقیم افزایش

 شوند. بدن انسان وارد و چسبیده هوا در پراکنده ذرات به ، شده خارج بتن از است ممکن ها تههس فروپاشی از ذرات حاصل

  در صورتی که سیمان تازه با پوست بدن در تماس مداوم باشد سبب ناراحتی های پوستی شده و در صورت تداوم می تواند به اگزمای سیمان

 منجر شود.

 مثل ، مستمر مرور و عبور سخت سطوح در مگر کند نمی غبار و گرد تولید عمالً ، خوب کیفیت دارای و سالم بتن ، غبار و گرد ایجاد نظر از 

 است. پوشی چشم قابل و اندك بسیار هم آن میزان که ، صنعتی های کف و ها جاده

 اشعه برابر در زیست محیط و انسان سالمت و ایمنی برای سپری و شود می تناوبی و ساکن مغناطیسی و الکتریکی های میدان اثر مانع بتن 

 .است اکتیو رادیو
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 ولی خاموش میکند بخوبی را همهمهصداهای به صورت  و شوند می منتشر هوا طریق از که است صداهایی برابر در خوبی حفاظتی سپر بتن 

 که اند داده نشان اتریش و ژیکبل در شده انجام های بررسی آخرین ندارد. مناسب عملکرد مستقیم، ضربه از ناشی صداهای با مقابله برای

 و باشند شده محدود میلیمتر 1 تا 4 به آنها ابعاد و شکسته ها دانه که سانتیمتر، 4 ضخامت به سنگی نمایان های دانه با بتنی روکش یک

 (9811 همکاران، و یقربان)  .بگیرد را ها اتومبیل تایر همهمه و مزاحم صدای تواند می شستن، با نه گردد تمیز برس با آن سطح دوغاب

 شود می آن شدید آسیب باعث متعددی مشکالت که دهد می نشان مسلح بتن دارای های سازه نگهداری و تعمیر و ساز و ساخت در موجود تجارب     

 .دهد می قرار ثیرتأ تحت را آن باربری ظرفیت و بتن دوام آرماتور، و بتنبه  آسیب. شود می ها سازه باربری ظرفیت انداختن خطر به باعث اغلب، و

عوامل متعددی در تخریب زود  .هستند محیطی زیست اثرات معرض در آنها که هنگامی ویژه به بشود تعمیرات برای باید توجهی قابل هزینه همچنین

 هنگام بتن دخیل هستند:

 تخریب بتن در اثر یخ زدگی 

 تخریب بتن در اثر ریشه گیاهان و پوشش گیاهی 

 یخ زدایی توسط نمک تخریب بتن در اثر 

 سعه خوردگی از فوالد در بتن تو Bonić et al, 1090)) 

 تخریب بتن در اثر حوادث طبیعی 

  مانند کاویتاسیون فیزیکیتخریب بتن در اثر عوامل 

 تر رودخانه ها می باشد.خاله بتنی در بسندر ذیل به چگونگی تخریب بتن توسط کاویتاسیون در سرریز سدها پرداخته شده است که یکی از عوامل تولید 

 :در سرریزهاپدیده كاویتاسیون 

ست. یکی از عوامل مهم که پایداری سرریز سدها را تهدید می کند و ممکن است باعث آسیب های جبران ناپذیری به آنها شود، پدیده کاویتاسیون ا     

 این رفـع جهت سرریزها روی بر دقیق مطالعه . لـذاساخته استوارد ان و ایربزرگی در دنیا  سدهای این پدیده تا به حال خسارات شدیدی را به سرریز

 و آمده وجودب ،آب بخار فشار حد به جریان، سرعت افزایش از ناشی فشار کاهش اثر در که است ای پدیده کاویتاسیون. باشد می ضـروری و الزم مشکل،

پس از طی مسیر کوتاهی به منطقه ای با فشار بیشتر رسیده و منفجر می شود و  این حباب های بخار (9811 همکاران، و ملکی). کندمی  حباب تولید

بدیل امواج ضربه ای ایجاد می کند و به مرز بین سیال و سازه ضربه زده و پس از مدت کوتاهی روی مرز جامد ایجاد فرسایش و خوردگی می کنند. ت

 ((Falvey, 9110مگاپاسگال می رسد.  9000مجدد حباب ها به مایع و فشار ناشی از انفجار آن گاهی به 

 که است مدیدی سالهایپدیده کاویتاسیون می باشد.  استاهمیت ویژه ای دارای از مهمترین عوامل تخریب بتن که بسیار در سازه های آبی  بنابراین    

 در بلند سدهای سرریز در کاویتاسیون. است ساخته معطوف خود به را مهندسان ذهن جهان مختلف نقاط در کاویتاسیون مسئله به مربوط حوادث

 این تعدد. باشدنمی محدود آب جریان سرعت به پدیده این روی بر گذار تأثیر عامل البته پیونددمی وقوع به باشدمی زیاد جریان سرعت که نواحی

 شده هاییخرابی باعث عباسپور شهید سد سرریز در یدهپد این نیز ایران در .طلبدمی سرریز برای خاص صورت به را کاویتاسیون مسئله بررسی عوامل،

 (9811 مقدم، اژدریو  گوهرریزی زندی ) .است بوده ساز مسئله نیز هیدرولیکی های سازه دیگر در و است

ان، مقاومت سطحی خسارت کاویتاسیون به عوامل و پارامترهای زیادی مرتبط است، از آن جمله می توان به شاخص کاویتاسیون جریان، سرعت جری     

 ((Lee and Hoops, 9116مصالح سازه، مدت زمان بهره برداری و میزان هوای جریان اشاره نمود. 

)شفاعی بجستانی و میر بیگ سبزواری،  .آیدنمی وجود به کاویتاسیون پدیده باشد 1/0 از بیشتر کاویتاسیون عدد چنانچه 4USBR مطالعات طبق

9870) 

 کاویتاسیون احتمالی خسارت از جلوگیری برای هواده سیستم وجود باشد 1/0 و 9/0 بین کاویتاسیون عدد چنانچه که دهدمی نشان اخیر تجربیات     

  (9811پارسی و همکاران، )  .گردد طراحی مجدداً باید سرریز باشد، 9/0 از کمتر جریان کاویتاسیون عدد صورتیکه در. رسدمی نظر به ضروری

 ( دیده می شود.9ز تخریب بتن توسط کاویتاسیون در سرریز سد شهید عباسپور )کارون نمونه ای ا 9در شکل 
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 عباسپور شهید سد سرریز در کاویتاسیون خسارات -9

 

 باعث تغییر در ریخت شناسی رودخانه از بابت ،در سرریز سدها عالوه بر تغییر در پایین دست رودخانهدر صورت تخریب بتن توسط پدیده کاویتاسیون 

 .می شودکاهش جریان و انباشته شدن نخاله های بتنی در بستر رودخانه 

 

 

 نخاله هاي بتنی : 0بازیافت

 ه.به مصالح جدید و قابل استفاداحیا شده و تبدیل آن  انجام فرآیند مجدد بر روی مصالح عبارت است از بازیافت

محققان گروه تکنولوژی بتن در  (9811 قهفرخی، سمیع)بن در جهان نقش دارند. درصد در افزایش دی اکسید کر 90تا  1کارخانه های تولید بتن      

پذیر است. صاعقه در  آلمان موفق به یافتن راه حلی شدند که می تواند بتن را با راندمان باال بازیافت کند. این کار با تابیدن نور ی شبیه رعد و برق امکان

می شود که حداکثر بازیافت را  آنبه اجزای سازنده  بتن از درون سنگ و شن عبور کرده و باعث جدا شدنزمان برخورد با آوار بتن با کمترین مقاومت 

م . محققان با استفاده از صاعقه تولید در آزمایشگاه می توانند در هر ساعت یک تن بتن را بازیافت کنند. حداکثر بهره وری برای این سیستبه دنبال دارد

امروزه با توجه به تحقیقات و پژوهش های انجام شده اثبات گردیده که بازیافت مصالح سنگی بتن در بسیاری از ساعت است.  تن بتن در هر 10بازیافت 

بل جبران مواقع با شناخت خواص و پتانسیل آن قابلیت استفاده در بتن جدید را دارد. افزایش روز افزون بهای مصالح اولیه و نیز خسارت های غیر قا

 (9811)سمیع قهفرخی، . بسیار حائز اهمیت نموده استبتنی مصالح بلند مدت، موضوع بازیافت نخاله های ساختمانی بویژه زیست محیطی 

جایگزین سنگدانه های طبیعی می تواند تکه های بتن بازیافتی بطور کامل  و بتن های تخریب شده می توانند به جای ریزدانه ها استفاده شوند     

 (Topcu and Sengel, 1008). دنشو

 بحث و نتیجه گیري :

 به عنوان شاخه ای از بتن مهندسی و داشته هاکشور توسعه و وسازها ساخت در اساسی نقش ساختمانی مصالح ترین مصرف پر عنوان به بتن     

 بتن به دستیابی و بتن کیفی ارتقاء داشتن ملحوظ زیست، محیط بر بتن جدی ثیراتتأ به توجه با و است خوردار بر زیادی اهمیت از عمران مهندسی

 های نخاله محیطی زیست اثرات کاهش روش ثرترینمؤ دارد. ضرورتجهت افزایش عمر مفید بتن  دوام و مکانیکی حیث از انتظار مورد پایایی با های

 زیست محیط حفظ و اقتصادی جویی فهصر به منجر نخاله تولید کاهش بنابراین .است ممکن حد تا آن کاهشو  نخاله ازتولید جلوگیری ،ساختمانی

 تخریب با همراه ،طبیعت از مصالح هرگونه استخراج و برداشت طرفی از.  باشد می اولیه مواد بیشتر استخراج معنای به نخاله زیاد تولید. شد خواهد

 .باشد می محیطی زیست آلودگی و زیست محیط
لذا بر  ست اتفاق بیفتد، باز هم شاهد وقوع حوادث و آسیب های شدید تخریب بتن می باشیمبا توجه به شناسایی خطرات و آسیب هایی که ممکن ا     

باید از اهمیت ویژه ای برخوردار باشد چرا که باعث کاهش استخراج مواد اولیه و مصالح از طبیعت و در  این اساس بازیافت بتن و استفاده مجدد از آن

 این و دهند می تشکیل ها سنگدانه و سنگی مواد را بتن حجم بیشتر آنکه به توجه با خواهد شد. محیط زیست های نهایت کاهش تخریب و آلودگی

 خواهد صرفه به منابع حفظ و اقتصادی لحاظ از آنها بازیافت لذا شوند می استفاده مستقیم صورت به معادن و ها رودخانه از یا و طبیعی منابع از مواد

کیفیت، هزینه و اثرات زیست محیطی ایجاد کنیم که توجیهی برای بازیافت نخاله های بتنی و استفاده مجدد از آنها و بنابراین بایستی تعادلی بین  .بود

باعث کاهش افت منابع طبیعی سنگدانه های رودخانه ای و عملیات بازیافت  بنابراین. کاهش استخراج مصالح از طبیعت و تخریب محیط زیست باشد
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لذا در   (Resource Venture, 1000) .می شودکاهش گازهای گلخانه ای و مرتبط با تولید و حمل و نقل آالینده های مواد معدنی، کاهش انتشار

 خواهد شد.صورت عملیاتی شدن کامل بازیافت و استفاده مجدد از نخاله های بتنی گامی مؤثر در جهت توسعه پایدار برداشته 

 

 منابع :

، 9811، 919نشریه دانشکده فنی تهران، شماره آینده آموزش مهندسی بتن و سیمان با نگرش به محیط زیست، ار، ، محمد و میرزایی، زانیشکرچی زاده

 901ص 

قربانی، هادی و رحیمی، وحید و نصرتی، سید علیرضا، بتن و محیط زیست، سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست، تهران، مهر 

9811 

 9810، 14-91 صفحه پنجم، شماره ایران، بتن انجمن فصلنامه, بتن محیطی زیست اثرات ؛کاهش محمد زاده، شکرچی

نفرانس ملکی، فرهاد و نورمند، بهرضا و دانشفراز، رسول، پیش بینی شاخص ریسک کاویتاسیون سرریز سدها با استفاده از مدل نزدیکترین همسایگی، ک

 9811آذر هری، تبریز، بین المللی مهندسی عمران، معماری و توسعه پایدار ش

، پنجمین کنگره ملی CFXزندی گوهرریزی، فاطمه و اژدری مقدم، مهدی، بررسی تغییرات شاخص کاویتاسیون در سرریز اوجی با استفاده از مدل 

 9811مهندسی عمران، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران، اردیبهشت 

 9870 آبان تهران، ایران، سازی سد سمینار دومین بلند، سرریزهای در ویتاسیونکا ناصر، ،سبزواری بیگ میر و محمود ،بجستانی شفاعی

از مدل پارسی، احسان و بهداروندی عسکر، مهدی و فتحی مقدم، منوچهر و کاظمیان زاده، ایوب، بررسی پدیده کاویتاسیون در طول سرریز با استفاده 

 9811هبهان، اسفند فیزیکی، دومین کنفرانس سراسری آب، دانشگاه آزاد واحد ب

 سمیع قهفرخی، عفت، بازیافت نخاله های بتنی اثرات اقتصادی و زیست محیطی، دومین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران،

 9811دانشگاه اصفهان، اسفند 

Bonić, Zoran. And Topličić Ćurčić, Gordana. And Davidović, Nebojša. And Savić, Jelena. (1090). Damage of 

Concrete and Reinforcement of Reinforced-Concrete. International Scientific Conference Urban Civil 

Engineering and Municipal Facilities, 1090. procedia engineering 997(1090)499-491 

Mehta, P.Kumar. (1009). Reducing the environmental impacts of concrete. Concrete International. 1009. 

Bolden J., Abu-Lebdeh T., Fini E. Utilization of recycled and waste materials in various construction 

applications. American Journal of Environmental Science 1098; 1(9) 94-14 doi: 90,8144/ajessp.1098,94,14. 

Rao A., Jha K. N., Misra S. Use of aggregates from recycled construction and demolition waste in concrete. 

Conservation and Recycling 1007; 00(9) 79-19 doi: 90,9096/j.resconrec.1006,00,090. 

Topcu I. B., Sengel S. Properties of concrete produced with waste concrete aggregate. Cement and Concrete 

Research 1004; 84(1) 9807-9891 doi: 90,9096/ j.cemconres.1008,91,091. 

Galvez-Martos J.-L. Building a ‘green construction’ powerhouse for the world. Energeia, Spring/Summer 1098; 

99-98. University of Aberdeen. http://www.abdn.ac.uk/aie/documents/Energeia_ISSUE_8.pdf (accessed 99 

October 1094). 

William H. Plenge, “Introducing vision 1080: our industry’s 80-year map to the future”, Concrete international, 

march 1009, pp. 01 - 48  

Tarun R. Naik, “Sustainability of cement and concrete industries”, CBU- 4100 - 09  REP- 106  January 0100 . 

Pierre-Claude Aitcin , “Cements of yesterday and today Concrete of tomorrow”, Cement and Concrete Research 

80 (1000). 

Mehta, P. K., “Concrete Technology for Sustainable Development, ”Concrete International, V. 19, No. 99, Nov. 

9111, pp. 74 - 80 . 

Resource Venture (1000). Construction Waste Management Guide for Architects, Designers, Developers, 

Facility Managers, Owners, Property Managers & Specifications Writers’, Resource Venture, Third edition, 

Seattle 

Malhotra, V. M., "Making Concrete Greener with Fly Ash, "Concrete International, V.19, No.0, May 9111, pp. 

69-66. 

Falvey, H. T. (9110). Cavitation in chutes and spillways [engineering monograph NO. 41], United State 

Department of the interior- Bureau of Reclamation, Denver, Colorado 

Lee, W. and Hoops, J. A. (9116), Prediction of Cavitation Damage for Spillways, J. Hydr. Engrg., ASCE, 911(1). 

 



 

 

 

 

 


