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  چكيده

پروژه هاي عمرانيدراين امر هنگامي اهميت بيشتري پيدا مي كند كه. ساخت پروزه هاي عمراني همواره با موارد محيط زيستي مواجه بوده است
موارد. جابجا و مورد مصرف قرار مي گيرندو ديگر مصالحمانند راهسازي، سد سازي، بنادر و فرودگاه ها احجام عظيمي از خاك و مصالح سنگي

مد نظر ميلتآسفا وبتنتهيه مصالح سنگي و ساختمرحلهتاقير وسيمانتوليد وساختمرحلهاولينازمحيط زيستي در چنين پروژه هايي
توليد سيمان گرفتهمصرفيسوختميزانازپروژهساختدوره تهيه مصالح وكليه موارد زيست محيطيتادر اين پژوهش سعي بر آن بوده. باشند

در نهايت ديدتاتهرفاجرا شده در ايران مورد بررسي قرار گو تجربياتمعادن با توجه به مواردموارد محيط زيستيتا آاليندگيهاي ناشي از حمل و
  . بدست آيدزيستي اين نوع روسازيمحيطآاليندگيميزانكلي از

  بتن و توسعه پايدار، محيط زيست،، روسازي بتنيرويه هاي بتني: كلمات كليدي

Abstract 

Construction projects always have environmental problems and in large projects with large amounts of 
construction materials this problem is more important. Environmental issues are important from early steps of 
production of binders like cement and bituminous materials till procurement of stone materials in such 
projects. In this research we have concentrated on the environmental problems in production of materials and 
production of concrete in pavements. Also we had a glance at environmental issues in Rehabilitation of 
existing pavements with recycled materials alongside with some environmental issues at the service time of 
the pavement. So in this way we could have a better perspective of environmental issues of this kind of 
pavement alongside the existing facts of the construction industry in Iran. 
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 مقدمه .1

از اين رو اهميت  و مواد و مصالح مورد نياز توليد بتن بيشترين ميزان توليد و مصرف را در جهان به خود اختصاص داده است وبتن 
حجم عظيمي از بتن ريزي داشته و  در پروژه هايي كه ط زيست جهان دارد اين امر مخصوصان اثر بزرگي بر روي محيپايايي و دوام آ

در ضمن در بيشترين تماس با محيط و زمين قرار دارند اهميت ويژه اي مي يابد پروژه هايي مانند سدها، بزرگراهها، بندرگاهها و 
مد نظر جهت حصول توسعه اي پايدار مباحث زيست محيطي فرودگاهها از اين دست پروژه ها مي باشند بنابراين از آنجا كه همواره 

بدين مي بايست به راهكارهايي براي توليد و اجراي بتن پايدار دست يافت تكنولوژي بتن  زمينه در. كارشناسان قرار داشته است
از طبيعت  سيماني و سنگي در استخراج مصالحنيز از مشكالت زيست محيطي كاسته شده و  ال بردن عمر سازه هاي بتنيبا با صورت،

 ]1[ .صرفه جويي مي گردد
  

  رويه بتني روشهاي اجراي .2
تقسيم   روشهاي اجراي رويه بتني به طور كلي به سه دسته اصلي سنتي با قالب ثابت، مدرن با قالبهاي لغزان و روشهاي ساخت سريع

ورت در روش سنتي معموال ابتدا در سطع مورد نظر قالب بندي هايي مربع شكل  بصورت خالي و پر انجام مي شود و بدين ص. مي شود
اسلب ها يكي در ميان و در كل سطح بصورت شطرنجي از اسلب ها ساخته شده و فضاي خالي بين آنها بوجود مي آيد بصورتي كه 

با اين روش زمان قالب بندي و باز كردن . ديواره اسلب هاي ساخته شده بصورت قالب ديواره اسلب هاي ساخته نشده عمل مي كند
استفاده از روش مدرن دستگاه هاي بتن ريز با قالب لغزان باعث باال رفتن سرعت . حداقل مي رسد قالبها و همچنين خطاي تجمعي به

گذار حذف سبد هاي نگهدارنده داول ها و تاي بار ها، برش زود هنگام درز و   بدليل استفاده از دستگاه هاي داولكار و همچنين 
در نهايت روش ساخت سريع عالوه بر . االتر از روش دستي سنتي مي گرددهمچنين بتن ريزي ، ويبره كردن و داول گذاري با  دقتي ب

 14تا  5سرعت بخشدن به ساخت با وسايل مدرن، شامل تسريع در كسب مقاومت نيز مي گردد گرچه در رويه هاي عادي زماني حدود
ساعت حاصل مي  12ين روش در كمتر ازروز براي نگهداري وسپس تردد بر روي آنها الزم است اما مقاومت الزم جهت بازگشايي در ا

  ]2.[گردد
 

 مقايسه محيط زيستي روسازي بتني با آسفالتي .3
قرار گرفته كه اين امر  117كشور بررسي شده در رتبه پائين  133ايران در رتبه بندي مسائل محيط زيست در  سطح جهاني از بين 

امروزه عالوه بر اهداف اقتصادي و فني، جنبه هاي زيست محيطي و . اهميت پرداختن به مسائل محيط زيستي را نمايان مي سازد
ملزومات توسعه پايدار نيز به طور فزاينده در طراحي، ساخت و نگهداري روسازي ها و پروژه هاي زير ساختاري ديگر در نظر گرفته مي 

ابعاد ازجمله طراحي، ساخت و نگهداري آنها روسازي هاي سبز آنهايي هستند كه در همه يا روسازي هاي سازگار با محيط زيست . شود
در روسازي هاي انعطاف پذير آسفالتي از تعداد زيادي اليه تثبيت شده با آهك، سم علف . مسائل محيط زيستي درنظر گرفته مي شود

مزر اليه، در خاكريز، مواد هيدروكربني، قير، افزودنيهاي شيميايي تجزيه ناپذير، سيل كننده هاي  22كش قوي توردون كي 
قيرامولسيوني، قير حل شده درآب،  و مواد بيتو پالستيك و غيره استفاده مي گردد همچنين  لزوم استفاده از معادن و قرضه هاي 
.  عظيمتر و متنوع تر به خاطر زيادتر بودن تنوع و ضخامت كلي اليه ها باعث به هم ريختگي بافت طبيعي و اكوسيستم منطقه مي گردد

بتن از منابعي كه در طبيعت به وفور يافت زي بتني نيز مسائلي مانند افزودني هاي شيمايي را دارا مي باشد ولي در عوض هر چند روسا
اشاره كرده  مي شوند توليد مي شود كه از جمله ي آنها مي توان به سنگ آهك ، سنگ ، آب و ديگر موادي كه در طبيعت وجود دارند



"1395مهرماه  15  -تهران   -تمين كنفرانس ملي ساليانه بتن ايران هش"  
 

٢ 
 

 اين. استفاده كردبه عنوان مصالح پوزوالني ت بتن از خاكستر بادي و تفاله هاي كارخانجات فوالد امروزه مي توان براي ساخهمچنين 
مواد در گذشته آالينده هوا و آب به شمار مي رفتند ولي اكنون با اقتصادي شدن مصرف آنها در بتن با نصب فيلتر هايي نسبت به جمع 

توان گفت كه روسازي آسفالتي آسيب زيادتري را به محيط زيست وارد مي كند  آوري و مصرف آنها در بتن اقدام مي گردد در كل مي
  ]3[. و در نهايت روسازي بتني از روسازي آسفالتي سبز تر است

  
  مسائل زيست محيطي توليد سيمان .4

اگر ما سيمان را صادر كنيم در واقع اين يارانه را به ديگر كشور ها (نرژي يارانه اي استفاده مي كند صنعت سيمان ايران از حامل هاي ا
بنابراين در ايران هزينه اجراي روسازي بتني با توجه به يارانه انرژي پرداختي به صنعت سيمان به كمتر به نظر رسيده و در ) داده ايم

ند علت اين امر ان است كه رايانه قير حذف گرديده نهايت قيمت اجرايي اين دو روش در برآورد قيمت نزديك به هم به نظر مي رس
به اين هزينه ها بايد هزينه هاي  آلودگي زيست محيطي ناشي از توليد گاز دي . است ولي صنعت سيمان يارانه انرژي دريافت مي كند

تحقيقات نشان مي در كشور را نيز اضافه كرد شرايط فوق براي وضعيت ايران تحليل شده و و ذرات معلق سيمان در هوا اكسيد كربن 
از جمله اين تحقيقات  .انرژي كمتري استفاده مي شوددر كل دهد براي توليد واجراي روسازي بتني در مقايسه با روسازي آسفالتي 

و اجراي روسازي بتني و آسفالتي توسط  اي حاصل از توليددر ارتباط با انرژي مصرفي وآالينده ه1999پژوهشي است كه در سال 
بررسي هاي انجام شده نشان داد كه در تمام . انجام شد 2007در سال  جاده 4بر روي  Tim Smithو  Athena Institue موسسه آتنا

تا  2رسي ها انرژي اوليه در آسفالت بر اساس اين بر .كمتري نياز داردساخت روسازي بتني انرژي اوليه چهار پروژه نمونه مورد مطالعه 
الزم به ذكر است در اين مطالعات انرژي مصرفي براي فعاليتهاي عملياتي مانند سوخت كاميون در  .برابر بيشتر از روسازي بتني است 4

  ]3[ .نظر گرفته نشده است
  

  فواصل حمل سيمانمسائل زيست محيطي  .5
بر  به تبع آن كاهش فاصله حملو پراكندگي جغرافيايي اين كارخانه ها در سراسر ايران  با توجه به افزايش تعداد كارخانه هاي سيمان

 خالف پااليشگاهها كه از نظر جغرافيايي در محدوده كوچكتري از جنوب و غرب ايران قرار گرفته اند امكان حمل ارزانتر و با مصرف
ن نوع مصالح را در سراسر ايران افزايش داده است اين امر سوخت و آاليندگي كمتر به محل اجرا وجود داشته و دسترسي به اي

  ]3[ .مخصوصا در مورد پروژه هاي راهسازي كه پروژه داراي مصرف زياد سيمان مي باشد اهميت بيشتري پيدا مي كند
  

  مسائل زيست محيطي مربوط به مصالح سنگي .6
اين برداشت . وسط سازمان محيط زيست محدود گرديده استدر سالهاي اخير برداشت مصالح سنگي از بستر رودخانه ها به درستي ت

فولوژي طبيعي بسياري از رودخانه هاي فصلي كشور گرديده و به نوبه خود باعث آلودگي رومهاي بي رويه تا كنون باعث از بين رفتن 
مصالح ساختماني با پايه سنگي اعم به هر حال اين مشكل مربوط به همه انواع . آبهاي زير زميني و افزايش دبي سيالب ها گرديده است

جهت حل اين مشكل مي توان از مصالح كوهي مناسب استفاده نمود كه البته به كارشناسي . آسفالت يا ديگر مصالح مي گردد از بتن يا
ي برق در كشور از نجايي كه بيشتر نيروگاههاالبته الزم به ذكر است كه از آ. دو روند توليد پيچيده تر و صرف انرژي بيشتر  نياز دار

  .سوخت فسيلي استفاده مي كنند  استفاده از انرژي الكتريكي بيشتر بطور كلي باعث آاليندگي بيشتر هوا مي گردد
  
  



"1395مهرماه  15  -تهران   -تمين كنفرانس ملي ساليانه بتن ايران هش"  
 

٣ 
 

  اليه هاي روسازي رويه بتني اجراي موارد زيست محيطي .7
ه اليه هاي زيرين كمتري نياز دارد به رويه هاي بتني در مقايسه با رويه هاي آسفالتي در شرايط مشابه به علت مكانيسم باربري خود ب

بنابراين كاهش تعداد اليه ها باعث كاهش ميزان برداشت از . اين صورت كه در بسياري استانداردها قشر اساس تنها توصيه گرديده است
ا از ميزان و حفظ محيط زيست گرديده و همچنين كاهش تعداد اليه ه...  قرضه هاي خاكي و معادن بيس، ساب بيس و توونان و 

  .انرژي و سوخت فسيلي و آالينده هاي توليد شده در حين استخراج، حمل، پخش و تراكم اليه هاي خاكي پروژه مي كاهد
  

  توليد بتن در بچينگمسائل زيست محيطي  .8
بتن توليدي در بچينگ همواراه داراي ضايعاتي مي باشد كه معموال بوسيله آب شسته مي شوند اين ضايعات شامل پس آب ناشي از 

بسيار باال و  PHشست و شوي دامپ تراكها، ديگ بچينگ و تراك ميكسرها و ديگر اجزا كارخانه مي شود اين پس آب معموال داراي 
امكان استفاده و بازيافت اين . كه پس از رها شدن در طبيعت باعث آلودگي محيط زيست مي گرددباشد  ذرات معلق فعال سيمان مي

 50 مخلوط استفاده ر مثالپژوهشي مواردي در رابطه با اين ضايعات تاييد شده كه بطوودي مورد توجه قرار گرفته و در دپساب تا ح
، كند مي تامين را  ASTM C-94 استاندارد موارد مورد نياز  ميكسرها تراك و پالنت بچينگ شستشو بآ پس درصد 50 و آب درصد

  ]4[ .گردد مي سيمان گيرش زمان كاهش باعث يلو كند نمي ايجاد چنداني تغيير بتن اسالمپ روي شستشو بآ پس از استفاده
  

  مسائل زيست محيطي  عمل آورهاي سطح حين اجرا .9
سطحي اسلب هاي بتني مورد استفاده قرار مي گيرد كه از جمله آن مي توان به  عمل آوريروشهاي مختلفي جهت چنانكه مي دانيم 

روش هاي عمل آوري حفاظتي نظير پالستيك و تركيبات  انواع عمل آوري هاي رطوبتي نظير گوني خيس، حوضچه و دوش آب و
عمل آوري هاي شيميايي به شكل خاص در . افه كنترل شده و ديگر روشها اشاره كردشيميايي و يا استفاده از طراحي آب انداختگي اض

م مي باشند زيرا مانند ديگر مواد شيمايي كه براي منظورهاي گوناگون در بتن مورد استفاده قرار مي گيرد اين مواد هم راين مورد بسيا
باقي مانده و پس از اولين بارندگي يا شست و شو شسته شده  در داخل جسم بتن ممزوج نمي شوند بلكه بصورت اليه اي بر روي سطح

 يور اي لخاد زا رضم ييايميش داوم رثا ندرك جراخ يارب يبسانم لح هار زونه .اورزي اطراف مسير بتني مي گردندو وارد محدوده كش
  دشاب يم هدنيالآ مك يندوزفا  ييايميش داوم زا هدافتسا  نانچمه هنيزگ نيرتهب و هدشن داهنشيپ نتب  حطس
  

  تفاوت مصرف سوخت خودروها در روسازي هاي بتني .10
وسازي تغيير شكل حاصل از وسايل نقليه سنگين در ر.كاهش مصرف سوخت از جمله عوامل مهم براي كاربران و متوليان امور راه است

با در  آسفالتي بيشتر از روسازي هاي بتني است بنابرين قسمتي از انرژي وسيله نقليه براي غلبه بر اين تغيير شكل استفاده مي شود
 نظر گرفتن اين فرض مي توان گفت كه انرژي و درنتيجه سوخت بيشتري در هنگام عبور از روسازي هاي آسفالتي مصرف مي شود

طي مطالعه اي براي بانك جهاني به اين نتيجه  FHWA   به عنوان مثال .كند اين فرض را تاييد مينيز   (Zaniewski)پژوهشهاي
درصد صرفه جويي  20تا ) در مقايسه با روسازي آسفالتي(رسيد كه مصرف سوخت وسايل نقليه سنگين هنگام عبور از روسازي بتني

سيمان كانادا مجموعه اي از مطالعات خود را به بررسي پتانسيل صرفه  انجمنو  FHWA   با توجه به نتايج كار  زاني يوسكي  مي شود
در اين تحقيقات با استفاده از داده هاي حاصل از ابزار  .جويي سوخت كاميون در هنگام عبور از راههاي با روسازي بتني اختصاص داد

درصد  4.9تا  4.1كيلومتر بر ساعت از  100عت دقيق نصب شده بر روي وسايل نقليه و تحليل هاي آماري نتيجه گيري شد كه در سر
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 .ددرصد در مصرف سوخت وسايل نقليه عبوري از روسازي هاي بتني جويي مي شو 6.9تا  5.4كيلومتر بر ساعت از  60و در سرعت 
]3[  
  

  كاهش مصرف انرژي برق در كشور .11
به علت رنگ روشن بتن چرا كه  كمتر است راه ناييهزينه روشروسازي بتني در هنگام شب قابليت رويت مناسبي دارد به همين دليل 

در شب  كمتر براي روشنايي راهالكتريكي  انرژيپايه چراغهاي كمتر با فواصل بيشتر و البته ارتفاع زيادتر و  بازتاب دهنده نور است و
و بهبود كيفيت  سيد كربن كمترمصرف انرژي الكتريكي  كمتر يعني كار كمتر نيروگاههاي سوخت فسيلي و در نهايت دي اك .نياز است

  .هوا در كشور
 

  آلودگي صوتي .12
 در لحاظ همين به است بتني روسازي از كمتر مراتب به آسفالتي روسازي در توليدي صداي درز فقدان و آسفالت سطح صافي علت به

 روسازي اجراي از شهرها، و مسكوني هاي محوطه داخل از انبوه ترافيك كلي طور به و شرياني هاي راه يا و بزرگراه آزادراه، عبور شرايط
  ]5[ شود مي احتراز بتني

  
  آلودگي حرارتي .13

آلودگي حرارتي روسازي ها تا كنون در ايران مورد اشاره قرار نگرفته است اين مسئله  در منابع التين مورد بررسي قرار گرفته و نتيجه 
كه آسفالت به نسبت ديگر مصالح ساختماني حرارت بيشتري جذب مي نمايد و سپس اين حرارت را به صورت تابش مادون  شدهگيري 

متري سطح پاييني اتمسفر زمين باز پس مي دهد اين ميزان بازتاب از توان انتقال حرارتي اين بخش از اليه اتمسفر زمين  200قرمز به 
و شرايط در تمام مدت شبانگاهي ادامه دارد و  اين مسئله مخصوصا . گرمايي در اين اليه مي گردد بيشتر بوده و باعث گير كردن انرژي

در مورد شهرهايي كه داراي شبكه بزرگي از خيابانهاي آسفالتي باشند اهميت بسياري پيدا مي كند اين ميزان جذب حرارت به علت 
كمتر مي باشد اگرچه به علت هدايت گرمايي بيشتر بتن نسبت به رنگ روشن در روسازي هاي بتني به ميزان قابل مالحضه اي 

  ]6[ .به اتمسفر تخليه كندزودتر از آسفالت انرژي ذخيره شده را  ،آسفالت، بتن مي تواند در طول شبانگاه كوتاه تابستاني
  

  بازيافتي در رويه بتنياستفاده از آسفالت  - راهكارهاي بازيافت مصالح  .14
. شود مي گفته است، سنگي مصالح و قير حاوي كه شده بازيافت يا و شده برداري اليه روسازي مصالح به بازيافتيآسفالت مصالح 

معموال جاده ها و باندهاي بتني را بر جاي مسيرهاي مشابه آسفالتي آنها مي سازند و بنابراين مي توان آسفالت قديمي را تراش داده و 
استفاده از تراش آسفالت در جسم خود بتن روسازي اگرچه ايده مناسبي است اما  در دست . داددر روسازي جديد مورد استفاده قرار

بازيافت اين مصالح مي تحقيق ميباشد اما مي توان اين مواد را با كيفيت مناسبي در اليه هاي زيرين بصورت بازيافت استفاده كرد  
 به آسفالت قديمي از برداري اليه از معموال مصالح ايني داشته باشد تواند اثر مهمي در ارتقاي زيست محيطي و بهره وري اقتصاد

 از سانتيمتر 25 از بيشآسفالتي تا  روسازي روي از عبور بار يك با دنتوان مي هاماشين اين .دگير مي صورت ماشينهاي تراش وسيله
 تراش داده و خرد پروژه اجراي محل در را آسفالتي روسازي توان ميبه اين صورت  چنان كه مشاهده مي شود. آسفالت را بتراشند

استفاده آسفالت بازيافتي در روسازي بتني باند . كيفيت آن را بهينه كرد ديگر مصالح يا چسباننده هاي مناسب با اختالط با و هكرد
  ]7[. مي باشد يك مورد از انجام اين نوع روسازي سازگار با محيط زيست  فرودگاه تبريز
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جمع بندي انجام شده در مجموع آزمايشات و تحقيق و توسعه انجام گرفته بر روي مصالح حاصل از تراش آسفالت و استفاده در نهايت 
از آن بصورت مصالح اساس و زير اساس چه در اين پژوهش و مطالعه موردي و  چه در در پروژه هاي مشابه انجام شده در ايران و در 

نكته حائز اهميت اهميت دانه بندي و حساسيت مشخصات فني اين مصالح به دانه بندي . ه استكشورهاي ديگر مورد تاييد فني بود
شكستگي مضاعف در هنگام عمليات . و ميزان قير و نوع چسباننده مورد استفاده مي باشد) و نه دانه بندي زمان ساخت(پس از تراش 

عه آزمايشاتي خاص خود مصالح تراش آسفالت بازيافتي را در آينده تراش و قير اندود بودن سطوح آن و ديگر موارد خاص نياز به توس
مطالعه موردي استفاده آسفالت بازيافتي در روسازي بتني باند فرودگاه بين المللي مهرآباد نيز يك  .استنزديك اجتناب ناپذير ساخته 

  ]8[ مورد از انجام اين نوع بازيافت را نشان مي دهد
 

  
  دستگاه و قالب لغزان در فرودگاه مهر آبادبتن ريزي با  - 1شكل 

  
  استفاده از خرده الستيكهاي بازيافتي در بتن روسازي - راهكارهاي بازيافت مصالح  .15

الستيكهاي فرسوده و انهدام آنها يكي از مشكالت زيست محيطي جوامع پيشرفته به شمار ميرود بنا به پژوهش هاي انجام گرفته مي 
الستيك خرده  مصالح استفاده از كاهش مقاومت فشاري بتن به علت توان از خرده الستيكها در جسم بتن روسازي استفاده نمود 

ويژگي هاي مطلوب مانند تاثير باالتر و مقاومت چند ، اما آن را داراي مي كندمحدود كاربردهاي سازه اي برخي از در را استفاده از آن 
اين خواص مي تواند به نفع  مي كند كه   چقرمگي، انعطاف پذيري افزايش، انعطاف پذيري بيشتر، كاهش انقباض پالستيكي و غيره

با استفاده از سيمان اكسي  يالستيكخرده بتن نسبت به افزايش مقاومت همچنين ممكن است . برخي از برنامه هاي ساخت و ساز باشد
 هاكالستي هخرددادن پوشش پيش  مواد شيميايي و ياو ديگر  سودالستيك با خرده  شيميايييا پيش آماده سازي و  اقدام نمود منيزيم

 .ديخشببهبود  مقاومت بتن را  به طور قابل توجهيو سيمان  را فراهم كرد و در نتيجه  الستيك خرده  اتصال بهتر به، با مواد سيماني
جذب افزايش فشار كششي باالتر در شكست نشان دهنده . افزايش مي يابد مقاومت  در شكست ، فشار با كاهش مقاومت در  همزمان

سازه  و روسازي ها بتنيمانند  باال  و انعطاف پذيري دمپينگ زياد با نياز به انرژي اين خاصيت براي كاربرهاي كه كننده انرژي است
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به هاي داراي خرده الستيك  بتن  نتايج آزمون نشان مي دهد كه همچنين  .هاي در معرض زلزله يك پارامتر مثبت به شمار مي رود
. روسازي ها مي باشد را دارا مي باشد براييكي از پارامترهاي الزم نقباض پالستيكي كه تغييرات حرارتي مقاوم تر هستند و كاهش ا

.  ط و كم  مبدل كرده استترافيك متوسپروژه هاي روسازي بتني با مناسب براي  صالح مي را به الستيك خرده  مجموع اين خواص بتن
]9[ 
  

  استفاده از بتن تراوا در روسازي .16
بتني است كه با قابليت گذر آب باران و . است بتن ازمخلوط ماسه سبك،با حذف بتن متخلخل نوعيدانه زيربتن تراوا و يا بتن بدون 

اين بتن بدليل مصرف كمتر سيمان ، قابليت تخليه سريع . روان آب هاي سطحي نقش مهمي در مديريت زيست محيطي راهها دارد 
همچنين در صورت استفاده از اين نوع رويه به علت عدم نياز به ماسه . دوستدار محيط زيست شناخته شده است.. .آب هاي سطحي و

 . رعايت مي گردد ديگر نيز يكي از موارد زيست محيطيترتيب باعث كاهش برداشت ماسه از بستر طبيعي رودخانه هاشده و به اين 
رابطه اي متفاوت بين مقاومت خمشي و فشاري بتن تراوا نسبت ن معمولي است ، اما بتن تراوا داراي مقاومت فشاري كم نسبت به بت

د مي رسآن  درصد مقاومت فشاري 30 بيش از بهبتن تراوا در بسياري موارد مقاومت خمشي به بتن عادي وجود دارد بدين ترتيب كه 
روشهاي مختلف طراحي رويه هاي بتني ، المان كنترل  از آنجا كه در.درصد مي باشد 13در حالي كه اين ميزان در بتن عادي حدود 

  ]10[. طراحي، مقاومت خمشي بتن مي باشد ، لذا از اين بتن به راحتي مي توان در روسازي استفاده كرد
  
  

  
  بتن ريزي با دستگاه و قالب لغزان در فرودگاه تبريز - 2شكل 
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  نتيجه گيري .17
تا حد قابل ) و حتي آسفالتي(وسازي هاي بتني با تغييرات اندكي در طراحي و اجراي رتوان  چنانكه از مطالب استفاده مي گردد، مي

لي رغم تعداد اندك نتايج پژوهشهاي انجام شده به دست مي آيد، عچنانكه از البته  . توجهي از ميزان آسيبهاي زيست محيطي كاست
بتني اجرا شده در ايران، در اكثر اين پروژه ها رويكرد محيط زيستي و توسعه پايدار به شكل چشمگيري مشاهده  پروژه هاي روسازي

تعداد پژوهشها و مستند سازي هاي انجام گرفته در رابطه با   ، بطور كليدر اين شاخه با وجود چنين رويكرد خوبالبته . مي گردد
اميد است با توجه بيشتر پژوهشگران به اين مطلب باب گسترده . بسيار اندك مي باشد بررسي زيست محيطي روسازي راهها در ايران

از تكرار باز شده و به اين صورت در آينده  اي در زمينه تحقيق و مستند سازي مسائل زيست محيطي پروژه هاي بزرگ عمراني
  .بسيار ضرر بار مي باشد جلوگيري به عمل آيدزياد آنها كه بواسطه حجم عمليات  ي بزرگاشتباهات زيست محيطي در پروژه ها
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