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ندارد. از سوي ديگر استفاده از بتن به جاي چوب و خاك در احداث بنا 
باعث حفظ جنگل ها و مراتع مي شود كه اين خود تاثيرات مستقيم و 
غيرمستقيم زيادي بر حفظ محيط زيست و منابع طبيعي دارد. حفظ 
جنگل در واقع به معناي آن است كه كليه فوايد جنگل و مرتع شامل، 
لطافت هوا، توليد اكسيژن، تغذيه آبهاي زيرزميني، حفظ تنوع زيستي 

و... همه و همه را بايد احيا كرد.
همچنين با استفاده از بتن عموماً ابعاد سازه ها كاهش يافته است 
و از مصالح معمولي (شن و ماسه) كمتري در ساخت بناها استفاده 
مي شود؛ بنابراين معادن شن و ماسه كمتر مصرف مي گردد. لذا بتن 
تأثيرات بسيار زيادي در جلوگيري از كاهش منابع طبيعي دارد. 
بنابراين با استفاده از بتن در صنعت ساخت و ساز مي توان از كاهش 

منابع طبيعي و معمولي جلوگيري به عمل آورد.
تأثير بتن در جلوگيري از آلودگي و هدر رفتن آب

هم اكنون با احداث حوضچه هاي تصفيه آب كه با استفاده از بتن 
ساخته مي شوند ضمن تصفيه پسابها و جلوگيري از ورود آلودگي ها 
به آبهاي سطحي و زيرزميني از آبهاي تصفيه شده و برگشتي براي 
مصارف مورد نياز انسان ها استفاده مي شود كه اين خود تأثير زيادي بر 
جلوگيري از آلودگي آب و همچنين صرفه جويي در مصرف آب دارد. 
ايجاد كانالهاي آبرساني و كانالهاي فاضالب به وسيله سازه هاي بتني 
نيز سهم قابل توجهي در جلوگيري از آلودگي و هدر رفتن آبها دارد.

تأثير بتن در استفاده بهينه از زمين و توليد محصوالت 
كشاورزي

هم اكنون سطح كشتزارهاي جهان بسيار كاهش يافته است به 
طوري كه به صورت استاندارد 0/5 هكتار زمين نياز است تا مواد 
غذايي الزم براي يك نفر تأمين شود و حال آ نكه هم اكنون به ازاي 
هر نفر تنها 0/27 هكتار زمين كشاورزي موجود است. از آنجا كه 
امروزه شهرها در مرغوب ترين زمين هاي كشاورزي ساخته مي شوند 
و اين نتيجه بزرگ شدن روستاها و تبديل به شهر است مي توان 
با توجه به مقاومت باالي بتن ساختمانهاي چند طبقه ايجاد نمود 
و از استفاده از زمين هاي كشاورزي براي ساخت مسكن در سطح 
وسيع جلوگيري كرد؛ به اين وسيله زمينهاي كشاورزي را براي توليد 

محصوالت كشاورزي حفظ نمود.
تأثير بتن در كاهش ناراحتي هاي رواني

يكي از مسايلي كه انسان به آن بسيار نياز دارد احساس امنيت 
مي باشد. بشر براي دفاع از خود در مقابل عوامل طبيعي و غيرطبيعي 
اقدام به ساختن سرپناهي مطمئن مي نمايد. بتن با توجه به استحكامي 
كه دارد اين اطمينان خاطر را به انسان مي دهد كه خانه اي امن در 
مقابل بسياري از شرايط محيطي از جمله زلزله، طوفان و... دارد لذا از 

بار مشكالت رواني وي كاسته مي شود.
تأثير بتن در بهداشت و سالمت

يكي از آالينده هايي كه در محيط هاي بسته جمع مي شود گاز 

رادون است كه از زير خانه ها به درون خانه نفوذ مي كند و يكي از راه هاي 
جلوگيري از اين نوع آلودگي بستن راه ورود اين آالينده به درون ساختمان 
است كه با پوشش بتني مناسب در كف خانه مي توان به خوبي از ورود اين 

گاز به درون خانه جلوگيري نمود.
همچنين با اجراي كف هاي بتني مي توان از انتقال نم و ورود حشرات 

موذي به درون ساختمانها جلوگيري كرد.
تأثير بتن در توسعه پايدار

در بخش توسعه پايدار اين مقاله به طور مستقل به توسعه پايدار 
پرداخته  و شاخص هاي اصلي و فرعي توسعه پايدار در نموداري بيان 
شد. از آنجا كه حفظ محيط زيست يكي از اصلي ترين مسائل مربوط به 
توسعه پايدار است و توسعه پايدار بدون حفظ محيط زيست امكان پذير 
نيست لذا با توجه به مسائل عنوان شده در بخش قبل و تأثيرات مثبت 
بتن در حفظ محيط زيست، در نقش رابطه بتن براي رسيدن به توسعه 

پايدار بيان گرديده است.
از سوي ديگر بتن به خودي خود در مراحل توليد و استفاده با ايجاد 
مشاغل و روابط اقتصادي در اين بخش نيز اهميت بسيار زيادي پيدا 
مي كند كه باز هم بايد گفت توسعه اقتصادي در كنار توسعه فرهنگي 
و اجتماعي يكي از پايه هاي اصلي توسعه پايدار  است و در نهايت الزمه 
توسعه اجتماعي، امنيت است. بشر با داشتن مكانهايي امن در مقابل 
عوامل طبيعي و غيرطبيعي بهتر مي تواند به توسعه اقتصادي و اجتماعي 
و فرهنگي و... بپردازد. بنابراين بتن نقش مهمي در ايجاد توسعه پايدار 

دارد.
نتيجه گيري

بتن با تأثيرات مثبت فراواني كه به طور مستقيم و غيرمستقيم بر 
شاخص هاي اصلي توسعه پايدار يعني توسعه اقتصادي، توسعه اجتماعي، 
توسعه فرهنگي و حفظ محيط زيست دارد،  نقش اساسي در جامعه 
امروز بشر بازي مي كند و توانسته است در حل بسياري از مشكالت 
زيست محيطي موجود كمك به سزايي به انسان بنمايد تا بتواند اغلب 
مشكالت مربوطه را حل و فصل نمايد (تصفيه فاضالب، كاهش تخريب 
جنگلها، تغذيه آبهاي زيرزميني از طريق حفظ جنگل، جلوگيري از بين 
رفتن زمين هاي كشاورزي با ساخت خانه هاي چندطبقه و...) و دست 
متخصصان و برنامه ريزان را براي برنامه ريزي هاي آتي در حفظ محيط 

زيست و رسيدن به توسعه اي پايدار و درخور در آينده باز بگذارد.
به اميد روزي كه كشور ايران به توسعه اي هميشه پايدار برسد و محيط 

زيست جهاني از دست مشكالت به وجود آمده رهايي يابد.
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