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مقدمه
محيط زيست در سطح جهاني و ملي در معرض تهديدهاي جدي قرار 
از سه گروه ياد  دارد. در تقسيم بندي مشكالت محيط زيست معموالً 
مي كنند. مسائل ناشي از جمعيت، الگوي مصرف و پيامدهاي فن آوري.(1) 
بنابراين براي بررسي تأثير هر پديده بر محيط زيست الزم است كه تأثير 
آن در سه گروه ياد شده مورد بررسي قرار گيرد تا بتوان به خوبي اثرات 
مثبت يا منفي آن پديده را بر محيط زيست شناخت و مشخص نمود كه 

آن پديده براي محيط زيست مفيد، مضر و يا خنثي است.
مسكن در همه دورانها يكي از مهم ترين دغدغه هاي موجودات بوده كه 
در اين بين انسان با توجه به ويژگي هايي كه دارد، توجه بسيار بيشتري 
نسبت به ساير موجودات براي ساختن خانه اي كه بتواند در آن زندگي 
كند نموده است و با استفاده از نيروي تعقل خود همواره درصدد يافتن 
راهي براي تهيه مسكن ايمن است. لذا همواره به دنبال استفاده از بهترين 
مصالح براي ساختن محل زندگي خود كه بيشترين زمان عمر خود را در 
آن مي گذراند بوده است. هم اكنون در سراسر دنيا بتن، اصلي ترين نوع 
مصالح ساختماني است. لذا در اين مقاله ارتباط بين بتن و محيط زيست 

از ديدگاه توسعه پايدار مورد بررسي قرار مي گيرد.

محيط زيست
بهتر است اين قسمت را با تعريفي از محيط زيست آغاز كنيم. محيط 
زيست به مجموعه عوامل فيزيكي، بيولوژيكي، اجتماعي، اقتصادي، 
فرهنگي و زيبايي شناختي كه بر افراد و جوامع تاثير مي گذارد و از آنها 

متأثر مي گردد گفته مي شود.
يكي از مهمترين مسائلي كه امروزه در بين تمامي ساكنان اين كره 
خاكي با اتفاق نظر كلي اهميت بسيار پيدا كرده است اهميت محيط 
زيست مي باشد. انسان با دخالت در روابط موجود بين عوامل مختلف 
پيرامون خود سبب به وجود آوردن مشكالت متعددي براي ساكنان زمين 

بتن و تأثيرات مثبت آن بر محيط بتن و تأثيرات مثبت آن بر محيط 
زيست و توسعه پايدارزيست و توسعه پايدار
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توسعه پايدار
در توضيح توسعه پايدار بايد گفت كه توسعه پايدار را مي توان به صندلي 
محكمي داراي چهار پايه با اندازه و استحكام يكسان در نظر گرفت كه 

پايه هاي آن عبارتند از اقتصاد، محيط زيست، اجتماع و فرهنگ(2)
پايداري يك مفهوم اصولي و بنيادي است و داللت بر نگهداري منابع و 
ثروت ها توسط هر نسل با هر سطح از توسعه انساني دارد و آنچه كه بايد 
نگهداري شود فرصت هايي است كه نسل هاي آينده براي دستيابي يك 

زندگي ارزنده به آن نياز دارد.
توسعه پايدار به معني توسعه چهار شاخص، محيط زيست، اقتصادي، 
اجتماع و فرهنگ است، به طوري كه آيندگان نيز بتوانند به سطح توسعه 

مورد نظر دستيابي داشته باشند.
حال كه دانستيم توسعه پايدار به چه معناست، بهتر است به شناسايي 
شاخص هايي از آن بپردازيم تا بتوانيم از طريق آن ارتباطي بين توسعه 

پايدار، بتن و محيط زيست برقرار نماييم.
توسعه  اقتصادي،  توسعه  همان  پايدار  توسعه  اصلي  شاخص هاي 
به  خود  كه  مي باشند  محيط زيست  حفظ  و  فرهنگي  اجتماعي، 

زيرشاخه هايي تقسيم مي شود كه در نمودار شماره (1) آمده است(3)
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