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چکیده 
باشند که نمونه بارز آن می)PAHs(هاي حلقوي آروماتیک هاي آب زیرزمینی هیدروکربناز مهمترین آالیندهیکی 

ارتباط مستقیمی بین .هاي سوخت می باشدهاي نفتی و مشتقات آن مانند بنزین عرضه شده در جایگاهآالینده
درصد 90ر اساس مطالعات انجام شده بیش از ب. با افزایش تولید تومورهاي پوستی و گوارشی وجود داردPAHsغلظت

در این ترکیبات به محض آزاد شدن . هاي سوخت بوده استزیرزمینی از نشت بنزین مربوط به جایگاهآبآلودگی مخازن
در آغاز و پایان دو فصل بنابراین. کنندبه منابع آب سطحی و زیرزمینی نفوذ میهوا جذب ذرات معلق شده و

جایگاه سوخت مستقر در شهر همدان برداشت 13هاي داخل و مجاور تعدادي نمونه از آب چاه1391ارو به1390زمستان
مورد سنجش قرار گرفت و در نهایت با هااه هاي آب مجاور جایگاه در چبنزوپایرنکیفی هیدروکربن غلظت.گردید

ها از جهت رفع آلودگی و حذف هیدروکربندر نهایت پیشنهاداتی .مقایسه گردیدWHOوEPAاستاندارد هاي ملی ایران،
.ها ارائه گردیدآب چاه

بنزوپایرن، وخت، گازکروماتوگرافی، محیط زیستهیدروکربن حلقوي آروماتیک، جایگاه س:واژه هاي کلیدي

»هاي منابع آب و کشاورزي چالشاولین همایش ملی« 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان-انجمن آبیاري و زهکشی ایران

1392بهمن 24-اصفهان



مقدمه 
ها انواع مختلفـی دارنـد کـه هـر یـک      آلودگی آب. شوندهاي مختلف آلوده میمنابع آب کره زمین توسط آالینده

توان به موارد رادیواکتیو، عناصـر  ها میاز انواع آلودگی. توان نادیده گرفتاهمیت خاص خود را دارد و هیچ یک را نمی
کمیاب، آلودگی نفتی و فلزات سنگین که تاثیر زیادي روي تندرستی و زندگی گیاهان آبزي دارند، اشاره کرد کـه در  

)1385(بابائی و خداپرست. گرددایت موجب زوال محیط زیست مینه
امروزه با توجه به روند رو به رشد جمعیت، و رشد روز افزون صنایع وابسته به نفـت، میـزان تقاضـا بـراي منـابع      

هـاي افزایش تولید و به تبع آن افزایش میزان مصرف همراه بـا ریخـت و پـاش   . گیري داشته استنفتی افزایش چشم
یکـی از  )1385(احتشامی و احمدنیا .بخشدفراوانی است که این مساله نشت مواد نفتی به محیط زیست را شدت می

کـه  )1385(احتشـامی و احمـدنیا   . باشـد هاي حلقوي آروماتیک میهاي آب زیرزمینی هیدروکربنمهمترین آالینده
گـازال  .هـاي سـوخت باشـد   بنزین عرضه شده در جایگاههاي نفتی و مشتقات آن مانندتواند آالیندهنمونه بارز آن می

هاي سوخت نه تنها در ایران بلکه در سایر کشورهاي جهان از جمله آمریکـا نیـز یکـی از بزرگتـرین     جایگاه)1994(
هـاي عمـده منـابع آب زیرزمینـی     این ترکیبـات یکـی ازآالینـده   )2012(جی آنگ .شوندمنابع آلودگی محسوب می

)1382(لطفی نسب تواند سالمت جامعه بشري را به خطر بیندازدهستند که می
:ترکیبات هیدروکربنی ممکن است به یکی از طریق زیر وارد محیط زیست شوند

هاي شخصیفادهتصادفات، انتشار از صنایع، محصوالت جانبی حاصل از تجارت و یا است-1
)2003(لطفی نسب . ورود مستقیم به آب در اثر نشت مستقیم و یا ریزش-2
)1384(طاهري و همکاران از طریق فاضالب و سوختن مواد آلی مانند زباله-3

ترکیبات هیدروکربنی آروماتیک به دلیل حاللیت کم در آب و چربی دوستی باال میل شدیدي به جـذب و اتصـال بـه    
)1390(میرزا و همکاران .آیندمیمعلق و کلوییدي دارند و در نهایت به صورت رسوب درذارت 

هیدروکربن حلقوي آروماتیک موجود در فهرست آالینده هاي خطرناك16ساختار : 1شکل 



بنزین
همچنین ایـن  . داخلی استفاده می شوددر موتورهاي احتراق یک مشتق نفتی مایع است که به عنوان سوخت1بنزین

عمده بنزین را هیدروکربن هاي آلیفاتیـک کـه   . کردن رنگ به عنوان حالل می شناسندماده را به خاطر قابلیت رقیق
ازتقطیر جزء به جزء نفت خام و ترکیب با ایزواکتان و هیدروکربن هاي آروماتیک بنـزن وتولـوئن بدسـت مـی آینـد،      

تشکیل می دهد
هاي نفتی که در صنعت نفت بسیار رایج است، براي توصیف خانواده بزرگی از چند صد یدروکربناصطالح ه

شود که رود و از آن جهت به آن هیدروکربن گفته میشوند به کار میترکیب شیمیایی که از نفت خام مشتق می
.)ATSDR)1995اندتقریباً تمامی ترکیبات آن از هیدروژن و کربن تشکیل شده

ها بوده و این مواد آنجا که مواد سوختی مورد استفاده در وسایل نقلیه متشکل از انواع بسیاري از هیدروکربناز 
ها و یا نشت از مخازن تواند از طریق رواناببه علل مختلف از جمله حاللیت، فراریت و قابلیت تخریب زیستی می

ها شده و کیفیت آب و در نهایت سالمت بشر مجاور جایگاههاي وارد منابع آب زیرزمینی و آب چاه2زیرزمینی سوخت
.)ATSDR)1995ها امري ضروري استرا به مخاطره بیندازد، بررسی این منابع از حیث وجود هیدروکربن

ها ترکیباتی با زنجیره باز، وزن آلیفاتیک. باشندهاي نفتی شامل دو دسته آلیفاتیک و آروماتیک میهیدروکربن
ها داراي ساختمان حلقوي، حاللیت و پایداري زیاد در محیط زیست آروماتیک. و حداقل سمیت هستندمولکولی کم

هاي نوین براي هاي بسیاري در جهت ابداع روشهاي اخیر تالشطی سال)1382(لطفی نسب .دمی باشن
هاي چشمگیري حاصل ه پیشرفتهاي مختلف انجام پذیرفته و در این زمینها در نمونهگیري مقادیر اندك گونهاندازه

گیري را پیش از اندازه3سازيآمادههايها و نیز پیچیده بودن بافت نمونه، انجام روشکم بودن غلظت گونه. شده است
تغلیظ کردن و پیشباشد که به منظور جدافرآیند استخراج می،سازي نمونهآمادهمرحله ترین اساسی. سازدالزامی می

،آل روشی است که سریعروش استخراجی ایده. رودبه کار می) مایع یا گاز،جامد(از بافت نمونه مقادیر کم گونه 
با ،نظر را بدون از دست دادن یا تخریب آنها ممکن سازدموردهاي گونهی کمی ببازیا،تکرارپذیر و ارزان بوده،ساده
از قابلیت و استفاده از حالل در آن به حداقل برسد، از انتخابگري باالیی برخوردار باشد،نمونه انجام پذیردکمحجم

در نهایت نیازي به تغلیظ و کاهش . ي برخوردار باشداتجزیهسیستمهاي بااتوماسیون و استفاده بصورت پیوسته
هاي میکرو استخراج به این خاطر که حجم آب و حالل امروزه استفاده از روش. حجم فاز استخراجی نداشته باشد

.هاي آلی توسعه پیدا نموده استیابد، براي استخراج گونهاهش میاولیه ک

انواع هیدروکربن از نظر دینامیسم نشت
هاي نفتی سبک و فرارهیدروکربن
هاي نفتی نچسبهیدروکربن
هاي سنگین و چسبناكهیدروکربن
هاي جامدهیدروکربن

سایر تحقیقات
در تحقیقات صورت گرفته موارد مشابهی یافت گردید که بر روي تعیین غلظت هیدروکربن ها و آلودگی ناشی از آنها 

اشاره نمود با عنوان بررسی 1388از جمله آنها می توان به تحقیق آقاي حسامی وسجادي در سال . تمرکز شده است
خـانم باغبـان نیـز در    . هـا سطحی اطراف پمـپ بنـزین  هايآلودگی ناشی از پمپ بنزین سطح شهر تهران بر روان آب
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هـا و شـبکه توزیـع    خانهاي در آب تصفیههاي آروماتیک چند حلقهگیري ترکیبات هیدروکربنتحقیقی با عنوان اندازه
هـاي حلقـوي   آب شهر تهران و مخازن استان تهران با دستگاه کروماتوگرافی گازي نشان داده که مقـدار هیـدروکربن  

ک از لحاظ استانداردهاي ملی، سازمان جهانی بهداشت و آژانس حفاظت محیط زیسـت آمریکـا از حـد مجـاز     آروماتی
آقـاي قـادري در تحقیقـی بـه منظـور بررسـی آلـودگی        . تـر بـوده اسـت   هاي آشـامیدنی پـایین  تعیین شده براي آب

نشان 89شهر همدان در سال هاي سوخت هاي مجاور جایگاهدر آب چاه) هیدروکربنهاي حلقوي آروماتیک(شیمیایی
در چین . باشدتر از حد مجاز تعیین شده براي آب آشامیدنی میداد که تمام نمونه ها در مقایسه با استانداردها پایین

هاي سطحی رودخانه استوآري در هاي حلقوي آروماتیک درآبنیز آقاي جانلو تحقیقی به منظور پراکنش هیدروکربن
دسـتگاه کرومـاتوگرافی گـازي و روش فـاز در دو فصـل آپریـل و جـوالي بـه شناسـایی          جنوب چین بـا اسـتفاده از  

.ها پرداخته شد و نتایج نشان داد غلظت ترکیبات در ماه آپریل بیشتر بوده استهیدروکربن

روش انجام تحقیق
پژوهش در آغاز و پایـان دو  هاي نشت یافته به منابع آب زیرزمینی در این با توجه به تاثیر فصل بر مقادیر هیدروکربن

هاي داخـل و  از آب چاه) نمونه20به تفکیک هر فصل(نمونه 40در مجموع تعداد 1391و بهار 1390فصل زمستان 
.جایگاه سوخت مستقر در شهر همدان برداشت گردید13مجاور 

همچنین . شد تفادهاي تیره رنگ که قبالً دوبار با آب چاه شسته شده بودند اسبدین منظور از ظروف شیشه
ها جهت هاي بنزین و موارد استفاده از آب هر یک از چاهها از قبیل دماي آب، عمق، فاصله از پمپاطالعات چاه

هاي سوخت مورد مطالعه به ترتیب در اطالعات تفصیلی و موقعیت جایگاه.مصارف شرب و غیرشرب ثبت گردید
.ارایه شده است2و شکل 1جدول 

موقعیت جایگاه هاي سوخت شهر همدان:)2(شکل 



اطالعات تفصیلی جایگاه هاي سوخت مورد مطالعه در شهر همدان: )1(جدول

مواد و روشها
مـایع  -گیري غلظت بنزوپایرن در حد میکـرو، از روش میکـرو اسـتخراج مـایع    در این پژوهش جهت استخراج و اندازه

میکرولیتـر از پـایرن دوتـریم دار بـه عنـوان اسـتاندارد       50لیتر از نمونه آب را با میلی90بدین منظور.استفاده گردید
لیتر از حالل هگزان را جهت جداکردن فاز آلی روي آب با سرنگ مخصوص یـک  داخلی ترکیب کرده سپس یک میلی

ي شیکر قرار دادیم تـا ترکیبـات نفتـی از    دقیقه بر رو30دار ریخته و به مدت لیتري برداشته، درون همزن دربمیلی
میکرولیتـر  2همچنین در مواقعیکه ماده استخراجی دو فاز شده و یک دست نبـود از  . فاز آبی به فاز آلی منتقل شوند

گیـري غلظـت   بـراي انـدازه  .)ATSDR)1995پودر سولفات سدیم جهت خشـک کـردن فـاز آبـی اسـتفاده کـردیم       
MSمجهز به آشکارسازجرم مدل 6890Nمدل AGILENTدستگاه کروماتوگرافی گازي ها از در نمونههیدروکربن

5975Cها روي یک سـتون مـویین   جداسازي هیدروکربن. و گاز هلیوم به عنوان حامل استفاده شدCAPILLAR  بـا
ه جـاذب  متر با ماد30میکرومتر و طول 1میلی متر، ضخامت فیلم فاز ساکن 25/0، قطر داخلی DB5-MS-SIMکد 

.آورده شده است3در زیر یک نمونه از کروماتوگرام هاي بدست آمده در شکل شماره . سیلیکاژل غیرقطبی انجام شد

شماره 
ایستگاه

فاصله 
چاه آب 
تا مخزن 
سوخت 

)متر(

عمق 
چاه 
آب 

متر(
(

دماي 
آب در 
فصل 
بهار 

درجه (
سانتی 

)گراد

دماي آب  
در فصل 
زمستان 

درجه (
سانتی 

)گراد

نوع 
مصرف

غیر شرب150112118
غیرشرب25102118
غیر شرب39202118
غیر شرب415102118
غیر شرب55402018
شرب610302114
غیر شرب711202218
غیر شرب82082116
غیر شرب910302218
غیر شرب103072118
شرب116202118
شرب1212502218

غیر شرب139102115



و بحثنتایج
است، که به داراي خاصیت سنگینی هاي بنزن بیشتري و یا به عبارتی هیدروکربنبنزوپایرن واجد حلقههیدروکربن

درجه 25گرم بر لیتر در میلی0015/0بنزوپایرن داراي حاللیت. زیاد در آب می باشدپذیريگریزي، انحاللآب
تزریق شد و کروماتوگرام آن در ) نمونه پاك(از طرفی نمونه بنزین به یک محلول شاهد . باشدسانتیگراد در آب می

هاي مشاهده شد که بنزوپایرن درصدي بسیار کم را در بین سایر هیدروکربن. رفتشرایط بهینه مورد مطالعه قرار گ
هاي شهر هاي مورد استفاده در جایگاهبا توجه به نتایج مشاهده شده بنزین. باشددهنده بنزین را دارا میتشکیل

توان به بارش امر را میاین. همدان داراي بیشترین مقدار بنزوپایرن در فصل زمستان نسبت به فصل بهار بوده است
باران، شستشوي بیشتر زمین و نفوذ آب باران در مخازن زیرزمینی سوخت در فصل زمستان که منجر به نشت بیشتر 

هاي حاصل از بارندگی به ها توسط روان آبزیرا که هیدروکربن. شود، نسبت دادها میهاي آب جایگاهبنزین به چاه
گیري و همچنین از سطح زمین ورود آن به جه به تبخیر کمتر بنزین در حین سوختها نفوذ کرده و باتوداخل چاه

هاي هاي خاك به آبها و یا نفوذ از الیهاتمسفر کمتر بوده و میزان بیشتري از آن توسط آب باران و روان آب
ر اتمسفر جریان باد همچنین در فصل زمستان به علت پدیده وارونگی غالب و پایدا. شودزیرزمینی انتقال داده می

ها به اتمسفر و انتقال آن به نواحی دورتر با وسعت کمتري صورت امرباعث شده نشر هیدروکربنکمتر بوده و این
که در فصل بهار با افزایش دما و شدت تابش گیرد، لذا چنانچه این امر صورت پذیرد میزان نشرکمتر بوده درصورتی

هاي چاه ها هنگام ورود به داخل چاه جذب دیوارهر شده به عالوه هیدروکربنهاي حلقوي تبخیخورشید، هیدروکربن
ها در اتمسفر شوند به عالوه شدت باد در این فصل بیشتر بوده و باعث پراکندگی بیشتر هیدروکربنو سطح زمین می

نتایج نشان داد که . دباشنها نسبت به فصل زمستان برخوردار میشود به همین دلیل از مقادیر کمتري در نمونهمی
هاي مورد ارزیابی برداشت شده مربوط به فصل زمستان در تمامی وجود مقادیر کم هیدروکربن بنزوپایرن در نمونه

باشد و با توجه به این موضوع که بنزوپایرن شاخص آلودگی هاي ناشی از نشت جایگاهها  ناشی از نشت بنزین می
و مقادیر بسیار جزئی این هیدروکربن در بنزین هاي آزمایش شده می توان ترکیبات نفتی و هیدروکربنها می باشد

به این موضوع پی برد که آبهاي چاه هاي موجود درجایگاه داراي آلودگی و نشت جزئی و در حد مجاز استانداردهاي 
)2جدول شماره (.اعالم شده در این مقاله می باشند

بنزوپایرنکروماتوگرام: )3(شکل 



:منشا آلودگی جایگاه ها را  می توان به سه دسته تقسیم نمود
مانند تبخیر بنزین در دماي باال، فاصله چاه آب از پمپ بنزین : منشا طبیعی-1
نشت از بنزین و نازل پمپ ،مانند نشت از مخزن ذخیره سوخت: منشا ناشی از تجهیزات و دستگاهها-2

در نتیجه فرسودگی تجهیزات
بی احتیاطی،سرریز از باك به دلیل سوخت گیري بیش از حد: یمنشا انسان-3

مقدار استاندارد براي هریک از سازمانهاي مورد مقایسه: )2(جدول 

PPBبنزوپایرن

who0.7مقدار استاندارد 

0.2مقدار استاندارد ایران

Epa0.2مقدار استاندارد 

پیشنهاداتگیري و نتیجه
از  آلودگی هاي ناشی از نشت بنزین به آبهاي زیرزمینی می توان کنترل ساالنه مخازن در نهایت براي جلوگیري 

هاي موجود در جایگاهها کنترل ساالنه آب چاهوهاها و ترمیم مخازن داراي نشتی و پمپ بنزینذخیره سوخت جایگاه
ها مسکونی اطراف جایگاهمسکونی و غیرهاي آب مناطق مجاور برداري و آزمایش از چاهنمونه. را بطور مداوم انجام داد

هاي صحیح ها هر ساله صورت گیرد و الگوي مصرف از طریق آموزش در زمینه روشبه منظور کنترل کیفیت جایگاه
همچنین می توان براي کاهش آلودگیهاي ایجاد شده استفاده از روشهاي .گیري به شهروندان صورت گیردسوخت

هاي آلوده از جمله اکسیداسیون اعم از هیدروکربنهاي آلیفاتیک و آروماتیک از آبمختلفی جهت حذف ترکیبات آلی 
.هاي فیزیکی از قبیل جذب بر روي گونه هاي جاذب استفاده نمودهاي بیولوژیکی و روششیمیایی، روشفتو

تقدیر و تشکر 
وفناوري،پژوهشکارگروهوهمداناستانزیستمحیطحفاظتکلادارههمکاريومالیحمایتباتحقیقاین

.استپذیرفتهانجام)همداناستانداري(تحول اداري استان
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