
  

  

  18-11 ، صفحه1385 تابستان، 39ة ، شماريط شناسيمجله مح

 و سطح شهر ي سوخت رسانيهاگاهيدر جا MTBEسنجش مقدار 
  تهران

  
 *        شيرازييهما كشاورزدكتر 

   **    فرح سادات هالكمهندس 
  *** يرمحمديمحسن ممهندس 

  
   

  
  دهيچك

MTBE
)1(

 و تردد خودروها در سطح شهر ي سوخت رسانيهاگاهين درجاياتالف بنز.  استي تنفسيا فرار در هويبات آلي از تركيكي 
ن در يتر بنزي ل52000دهد كه روزانه حدود يمطالعات انجام شده در تهران نشان م . شهر استي به هواMTBEاز جمله منابع ورود 

ن در هر ين مقدار اتالف بنزيا . شوديمتلف ) هاگاهيك از جايتر ازهر ي ل415 به طور متوسط( سطح شهر ي سوخت رسانيهاگاهيجا
  گاه ي محوطه و اطراف دو جاي در هواMTBEق ين تحقيدر ا .گاه ها را آلوده كنديط اطراف جاي محيروز قادر است هوا

ق نشان ين تحقيج اينتا. نقطه سطح شهر در دو فصل سرد و گرم سال مورد سنجش قرار گرفته است20ن در ي و همچنيسوخت رسان
باالتر است ) ppm 4/6 –3/4(از آذر ماه) ppm 7/10-3/3(ر ي خرداد و تيهاگاه خاوران در ماهي در جاMTBEست كه غلظت داده ا

نتايج  نيهمچن.  بوده استppm 5/5-2/2ر ي خرداد وتيها در همان ماهيبهشتخيابان گاه ي در اطراف جاMTBEعالوه بر آن غلظت
نتايج  .گاه استي متر از مركز جا30ط اطراف آن حدود ي محي در هواي سوخت رسانيهاگاهي جاير آلودگيشعاع تاثنشان داد كه 

هاي  درصد نمونه63در . است% ppm 2/1 – 1حدود ،  MTBE  متوسطميزاندر تابستان، سنجش در سطح شهر نشان داد كه 
 MTBEه بر آن تفاوتي بين نتايج سنجش عالو. برداشتي از سطح شهر نيز غلظت بيشتر از مقادير پيشنهادي براي هواي تنفسي است

ها يكسان  در سطح شهر و اطراف جايگاهMTBEبه اين معني كه در طول سال غلظت . در دو فصل گرم وسرد سال وجود ندارد
  .است

  
  
  
  
  هاهژد وايكل

  منابع متحرك آلودگي هوا ،ي سوخت رسانيگاه هايجا، MTBE،نياتالف بنز، هوايآلودگ
  
  
  
 9/3/84:رشيخ پذيتار  3/6/83: افت يخ دريتار

  ست دانشگاه تهرانيط زي دانشكده محيات علميعضو ه   *
   كرجي پژوهشگاه مواد و انرژيات علميعضو ه   **

  ست دانشگاه تهرانيط زي محي مهندسي دكترايدانشجو   ***

 پژوهشــي
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  سرآغاز
MTBE و در دماي اتاق  ك اتر فرار، قابل اشتعال، بي رنگي

ن يكي بين دارد و حاصل واكنش كاتالينتابه تريي شبي بواست،ع يما
ر ي و سااستن يبنزقابل حل در ن ماده يا. لن استيزوبوتيمتانول و ا

ن ي اييايميكوشيزيات فيخصوص. ها و اترها در آن حل مي شوند الكل
 عنوان به MTBE . خالصه شده است)1(  شمارةماده در جدول

  .بردي باال مار دد اكتانع و ن اضافهي به بنزسرب ليتترا اتبراي  نييگزيجا
  ييايمي و شيكيزيمشخصات ف): 1( شمارةجدول

 واحدها CH3OC(CH3)3 ييايمشيفرمول 
 گرم بر مول 15/88 يوزن مولكول

 تري گرم در ليليم C20(  54000-42000(تيحالل
 وهي متر جيليم C25(  251(فشار بخار

 گراديدرجه سانت 55 نقطه جوش

  
MTBE 5-2ل ين را تشكيبنز) يرصد حجم د15(ي درصد وزن

ازن  و د كربني باعث كاهش منوكسنيش آن به بنزي افزا،دهديم
 دينما  را تا حدودي رفع ميمه دودو مشكل آتمسفري شده 

1996;U.S Geological Survey,1995) .(Squillace,  استفاده از
ن ياول MTBE. تواند مشكل سرب را در هوا حل كندب ميين تركيا

به .  مورد استفاده قرار گرفت1970الت متحده در اواخر دهه ايبار در ا
 MTBEها ژناتين اكسيه و تاميل مسائل اقتصادي و مالحظات تهيدل
 و يق تماس تنفسين ماده از طري ا.بات كاربرد داردير تركيشتر از سايب

 از طرق  و انسان داشته باشدبراي يتواند عوارض منفي ميپوست
 تمام منابع منتشر كننده .دشوميست يط زيد محتواند وارگوناگون مي

MTBEاز آن اند اما انتشار ي نشدهيطور مستند شناساه ط بي به مح
 هنگام ي سوخت رسانيهاگاهين در جاياگزوز خودروها، اتالف بنز

ني، نشت از يرزميره زي نشت و رهاسازي از مخازن ذخ،يريسوختگ
رانندگي  ن و حوادثيمل بنزدقتي در نگهداري و ح هاي انتقال، بيلوله
 .باشندست مييط زي به محMTBEورود  اصلي منابع

)Ahmed, 2001و U.S Geological Survey,1995(. بر اساس 
هاي سوخت گاهين در جايتر بنزي ل52000قات انجام شده حدود يتحق

  ) . 1382، ير محمديم(رود رساني شهر تهران هر روز به هدر مي
 بـه  MTBEاي مقدار قابـل مالحظـه      انتشار موجبتواند  ن اتالف مي  يا

ن ماده در پمـپ     ين خطر تماس با ا    يشتريجه ب يدر نت . صورت بخار شود  
ـ     يي از آنجا  .باشدي م يرين سوختگ يها و در ح   نيبنز حـال در   ه  كه تـا ب
 سـطح شـهر     درهاي سوخت رساني    گاهي در جا  MTBEنه سنجش   يزم

گرفته اسـت انجـام   قي صورت ن  يتحق)و در مجموع در كل كشور     (تهران

 سـوخت   يهـا گـاه ي در محدوده جا   MTBEسنجش   يعنيق  يتحقن  يا
د يـ  البتـه با   .رسد ضروري به نظر مي    كاري كامالً سطح شهر    در يرسان
 در  MTBEن مـشكل وجـود      يتـر ن امر توجه داشـت كـه عمـده        يبه ا 

 . استينيرزمي و زي سطحيهاسوخت ورود آن به خاك، آب

 

  قيروش تحق
 و ي سوخت رسانيهاگاهي در جاMTBE يريگ اندازهيبرا

  :ب انجام شدير به ترتيسطح شهر مراحل ز
  

  :يبردارانتخاب محل نمونه
 در دو منطقه شهر يگاه سوخت رسانيق دو جاين تحقيدر ا
جنوب (ابان خاوراني واقع در خ102 يگاه اختصاصيجا: انتخاب شد

 يد بهشتيابان شهي واقع در خ24 يگاه شركتيوجا)  تهرانيشرق
  ).مركز شهر(

نده ها در فواصل مختلف از مركز يسه غلظت آالي مقايبرا
صورت همزمان ه گاه و اطراف آن بي از مركز جايبردارگاه، نمونهيجا

  ا چهار دستگاه يطور همزمان سه ه ن نحو كه بيبه ا. انجام شد
 و 50، 30، 8 در فواصل يگاه و مابقي در مركز جايكي  ،يبردارنمونه
 ين برايهمچن. شدانجام  يبردارگاه نصب، و نمونهياز جا ي متر200

 در دو يبردارها در فصول مختلف، نمونهندهيسه غلظت آاليامكان مقا
). ر و آذري ت- خرداديهادر ماه(فصل گرم و سرد سال انجام گرفت

انجام ) cm 170ارتفاع حدود ( افرادي در محدوده تنفسيبردارنمونه
هاي اطراف ها و شعاعگاهي در جايبردارنه نموهايمكان. شده است

   .شوديمشاهده م) 2(و ) 1( شمارة هاي آنها در شكل

3

1

2

5

فضاي باز4

مخازن ساختمان اداري

خيابان خاوران

فضاي سبز

 
-1، يبردار گاه خاوران و نقاط نمونهيت جايموقع:)1( شمارةشكل
 50  فاصله-4ي متر25 فاصله -3 ي متر8 فاصله -2گاه يجامركز

 )3فاصله با نقطه(گاهيجا ي متر100 فاصله -5 يمتر
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ساختمان اداري

مخازن

1

خيابان بهشتي

2

3

4

N

  
مركز   - 1 ، و نقاط نمونه يگاه بهشتيت جايموقع: )2(  شمارةشكل
 200 فاصله - 4 ي متر30 فاصله - 3 ي متر8فاصله   - 2گاه يجا

  گاهي از جايمتر
  

  ازيزات مورد نيه مواد و تجهيته
 مدل SKC ساخت شركت يپرسنل يبردارپمپ نمونه •

224-44EXي با دب lit/min 5 -0؛ 
:  با كدSKC جاذب كربن فعال ساخت شركت يهالوله •

 ؛ 226-01
در محدوده  م دبي   ي تنظ براي يبرداربراتور پمپ نمونه  يكال •

lit 1 - 0؛ 
 استخراج نمونه از براي )microsonic(براتوريدستگاه و •

 ؛جاذب
 PERKIN ELMER-Sigmaدستگاه گازكروماتوگراف  •

3B 80/100 ، ستون mesh ، APL و دتكتور FID و گاز 
اب ي، رد)oven( كورهيدما,   ml/min 30تروژنيحامل ن

)detector(قي و قسمت تزر)Injector(140ب ي به ترت ،
 ؛گراد ي درجه سانت200 و200

  ه ي تهبراي با خلوص باال MTBEو  CS2حالل  •
  . استاندارديهامحلول

  
  :ي نمونه برداربراين روش مناسب ييتع

ه ي طبق توصي از گازها و بخارات آليبردارن روش نمونهيربهت
NIOSH 
)2(

OSHA و 
)3(

 جاذب با SKC.  استفاده از جاذب هاست

شنهاد كرده ي پMTBE يبردار نمونهي را برا226- 37كد 
 ين الملليقات بي سوابق تحقيول). SKC ، 2000دستورالعمل (است

 يتوان برايم) 226- 01كد (هاي كربن فعالنشان داده كه از جاذب
ل در يدله ز بيق نين تحقيدر ا.  استفاده كردMTBE يبردارنمونه

 از جاذب با كد 226- 37دسترس نبودن جاذب كربن فعال با كد 
ج ي در نتايريي از نظر صحت و دقت كار تغيول.  استفاده شد226- 01

. ه شدين جاذب تهي استاندارد با هميرا منحنيامده است زيبه وجود ن
 از داخل ي عبوري هواي دب ساعت و8 تا 3ن ي بيمونه بردارمدت ن
ر انجام يب زي به ترتيبردارمراحل نمونه.  بودml/min 180جاذب 

  :شد
ك لوله جاذب ي يبردارر عبور هوا بداخل پمپ نمونهيدر مس- 1

 حذف مقاومت كربن موجود در لوله جاذب براي(قرار داده شد
براتور يه كمك دستگاه كالو سپس ب) ان هوايدر برابر عبور جر

م ي تنظml/min 180 ي دبي رويبردار، پمپ نمونهيتاليجيد
  .شد
 شكستهك لوله جاذب ي دو طرف يبردار نمونه شروعهنگام- 2

  .گر خارج شودي وارد و از طرف ديراحته شد تا هوا ب
 وصل و يلوله جاذب مطابق جهت فلش به پمپ نمونه بردار- 3

 زمان اتصال جاذب به پمپ و در در. بالفاصله پمپ روشن شد
 پمپ يشد كه چند بار دبي ميز سعي نيبردار مدت نمونهيط

  .شودكنترل 
ر ي در مسي بصورت عموديلوله جاذب در طول نمونه بردار- 4
ان بر در بستر كربن يان ميجاد جريان هوا قرار گرفت تا از ايجر

  . شوديريفعال جلوگ
 لوله جاذب توسط  دو طرفيبعد از خاتمه نمونه بردار- 5

 بسته و تا قبل از استخراج      كامالًمخصوص  يكيسرپوش پالست
  . شديخچال نگهداريو سنجش در سردخانه 

نده هاي جذب شده روي يواجذبي آال از يري جلوگي برا- 6
 ي برداره نموناز روز بعد2 تا حداكثر 1ها  ، سنجش نمونهجاذب

  .انجام شد
  

  افتين راندمان بازييو تعافت نمونه از جاذب يروش باز
د ينده توسط جاذب، باي آاليآور و جمعيبرداربعد از نمونه

ق يشد تا امكان تزريبات مورد نظر از سطح كربن فعال جدا ميترك
ن منظور از حالل ي ايبرا. شود آن به دستگاه گازكروماتوگراف فراهم

CS2ب يترتر به يمراحل ز استخراج نمونه از جاذب يبرا.  استفاده شد
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خارج كردن اسفنج - 2 لوله يكيبرداشت سرپوش پالست- 1:  شدانجام
ك ي لوله داخل ييه كربن فعال بخش جلويتخل- 3 لوله جاذب يابتدا
ال و ي به وCS2تر حالل ي ليليك ميوارد كردن - 4 ياشهيال شيو

   لولهي بخش عقبيات برايتكرار عمل- 5محكم كردن درب آن 
 براتوريقه داخل وي پنج دقها به مدتالي قرار دادن و- 6
ب ي ترتبهر ي زاتيعملافت نمونه از كربن فعال يزان بازين ميي تع يبرا

  : شدانجام
 شش عدد لوله كربن فعال شكسته و با برداشت ييبخش انتها - 1

. ه شديتخل) mg50( يياسفنج آن كربن فعال قسمت انتها
 مورد يندهاي از محلول استاندارد آالير مشخصيسپس مقاد

له سرنگ به داخل كربن يبوس) تريكرولي م10 تا1(نظر
ق و پس يتزر) مانده در لوله جاذبي كربن باقmg100(فعال

 جاذب، يها دهانه لولهي رويكياز گذاشتن سرپوش پالست
 شد تا ماده يدار نگهي معمولي ساعت در هوا12به مدت 

  .، جذب آنها شوديقيتزر
توسط دستگاه  و از جاذب جدا شده قبل  روشها مانندنمونه - 2

  .گازكروماتوگراف مورد سنجش قرار گرفتند
 ).1378- يبهرام(ر محاسبه شديافت نمونه بصورت زيزان بازيم - 3

 
   )1(رابطه 

      100
Y

X
R ×=  

 Rافت بر حسب درصديزان بازيم  
X : كروگرمينده از كربن فعال بر حسب ميمقدار استخراج ماده آال  
Y :  ق شده بـه كـربن فعـال بـر حـسب            ي تزر ييايميب ش يمقدار ترك
  كروگرميم

ق حدود ين تحقي از جاذب كربن فعال در اMTBEافت يراندمان باز
  .ج منظور شده استي درصد بدست آمد كه در نتا80

  
 MTBE استاندارد يها محلول ازابتدا :هاسنجش آالينده در نمونه

. ه شده استي استاندارد تهيق و منحنيتر به دستگاه تزريكروليك مي
 و يي شامل بخش جلوي اصليهاتر از نمونهيكروليك ميسپس 

سه يق و با مقاي كربن فعال به دستگاه گاز كروماتوگراف تزريعقب
نده در هر ي غلظت آال  استاندارد،يك بدست آمده با منحنيپ
نده طبق ي غلظت آالمحاسبه.  بدست آمديتر از نمونه اصليكروليم

  . )1378- يبهرام( انجام شد) 2(رابطه 

  )2( رابطه
Error! Objects cannot be created 
from editing field codes.  

 
Wf : كربن فعال نمونه يينده موجود در بخش جلويمقدار ماده آال 
 )كروگرم يم (ياصل
Wb : كربن فعال نمونه ينده موجود در بخش عقبيمقدار ماده آال 
 )كروگرميم (ياصل
Bf : كربن فعال نمونه يينده موجود در بخش جلويده آالمقدار ما 

 )كروگرميم(شاهد 
Bb : كربن فعال نمونه ينده موجود در بخش عقبيمقدار ماده آال 

  ) كروگرميم(شاهد 
V : ح شدهيحجم تصح(تري برحسب لي نمونه برداريحجم هوا(   
R : افت نمونه از كربن فعاليزان بازيم  
C : كروگرم در مترمكعبيم(نده در هوا يغلظت ماده آال(  

  

  هايافته
 و سطح شهر در ي سوخت رسانيهاگاهي در جاMTBEج سنجش ينتا

 تمام و خالصه )3( و )2(  شمارة و جداول11 تا 3  شمارةيهاشكل
  . ان شده استي بppmاعداد بر حسب 

  

0

2

4

6

8

10

12

pp
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غل

1 2 3 4 5 6

شماره نمونه

محوطه جايگاه هشت متري جايگاه  بيست و پنج متري جايگاه صد متري جايگاه

 يبردار در شش بار نمونهMTBEغلظت : )3(  شمارةشكل
 يها ماهيگاه خاوران طيزمان از فواصل مختلف محوطه جاهم

  ريخرداد و ت
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0

1

2

3

4

5

6

7

مركز جايگاه هشت متري  بيست و پنج متري  صد متري 

فاصله از محوطه جايگاه(متر  )

pp
m

ب 
حس

ر 
ت ب

لظ
غ

 در فواصل MTBEن غلظت يانگيسه ميمقا: )4( شمارة شكل
  ري خرداد و تي ماه هايط گاه خاورانيمختلف ازمحوطه جا

  

0

1

2

3

4

5

6
p
p
m

ب 
حس

 بر 
ظت

غل

1 2 3 4 5

شماره نمونه

محوطه جايگاه هشت متري جايگاه
سي متري جايگاه صد متري جايگاه

 همزمان يمونه بردار در پنج بار نMTBEغلظت : )5( شمارةشكل
  ري خرداد و تي ماه هايط يگاه بهشتياز فواصل مختلف محوطه جا

  

0
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مركز جايگاه هشت متري  سي متري  دويست متري 
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  در فواصل مختلفMTBEن غلظت يانگيسه ميمقا : )6( شمارة شكل

  ري خرداد و تي ماه هاي طيگاه بهشتياز محوطه جا

0

1
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7

pp
m

ب 
حس

بر 
ت 

غلظ

1 2 3 4

شماره نمونه

محوطه جايگاه هشت متري جايگاه بيست و پنج متري جايگاه

  
 همزمان يبردار در چهار بار نمونهMTBEغلظت :)7( شمارةكلش

   ماه آذريگاه خاوران طياز فواصل مختلف محوطه جا
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7

محوطه جايگاه هشت متري جايگاه بيست و پنج متري جايگاه
فاصله از محوطه جايگاه(متر)

pp
m

ب    
حس

ر 
ت ب

لظ
غ

ميانگين غلظت در ماه هاي خرداد و تير
متوسط غلظت در ماه آذر

 يها  درنمونهMTBEن غلظت يانگيسه ميمقا:)8( شمارةشكل
 خرداد و يها  ماهيط گاه خاورانيجااز فواصل مختلف در يبرداشت

  ر با ماه آذريت

40

0.18

0.1

1

10

100

گاه مركز جاي هشت متري  سي متري  ش از صد متري  ب?
فاصله از محوطه جايگاه

pp
m

ب 
حس

ر 
ت ب

غلظ

متوسط غلظت در فواصل مختلف از جايگاه خاوران
متوسط غلظت در فواصل مختلف از جايگاه بهشتي
 (NIOSH استاندارد)در محيط آاري ب MTBE حد مجاز
حد مجاز MTBE  در هواي تنفسي 

  
 از  در فواصل مختلف MTBEن غلظتيانگيم سهيمقا: )9(شمارة لشك

  يتنفس يو هوا يط كاريحد مجاز مح با يبهشت و خاوران يهاگاهيجا
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 در ميادين شهر تهران با MTBE مقايسه ميزان ):10(شكل شمارة 

  حد مجاز هواي تنفسي
  

  
  

ان با  در برخي معابر تهرMTBEمقايسه ميزان : )11( شمارة شكل
  حد مجاز هواي تنفسي

  
 گيريبحث و نتيجه

طور كه در ابتـدا ذكـر شـد هـدف از ايـن تحقيـق تعيـين                  همان
هـاي سـوخت رسـاني و        در فواصـل مختلـف از جايگـاه        MTBEمقدار

در محوطه جايگاه خـاوران مقـدار       . مقايسه آن با مقادير استاندارد است     
MTBE   خرداد و تيـر در محـدوده        هاي    ماه درppm 7/10-3/3    و بـا 
 و بـا ميـانگين      ppm 4/6-3/4، و در ماه آذر بين       ppm 85/5ميانگين  

ppm 4/5در محوطه جايگـاه بهـشتي مقـدار   .  بوده استMTBE  در 
ــر وهــاي مــاه ــانگينppm 5/5-2/2 خــرداد در محــدوده  تي ــا مي    و ب

 ppm 4/3مقدار.  بوده استMTBE هاي برداشتي از سطح  در نمونه  

 از سطح ي برداشتي در نمونه هاMTBEريدمقا): 2(شمارة  جدول
  ري خرداد و تي ماه هايشهر ط

تغلظMTBE يبردارمحل نمونهغلظت MTBE  يمحل نمونه بردار
 3/0 شوش دانيم 25/0 ي آزاددانيم

" 2/0  "  1/0 
 15/0  خراساندانيم 35/0  انقالبدانيم
 ز  راه آهندانيم 3/0 ي فردوسدانيم

 5/0 ابان ملتي خبازار 1/0 "
 4/0 " 25/0 ني امام حسدانيم

 2/1 يروزي پابانيخ 2/0 "
 8/0 " 55/0 )يخاقان( دماوندابانيخ

 55/0  ابان خاورانيخ 5/0 "
 15/0  " 01/0  كاجدانيم

 15/0  آبادنعمت 01/0  "
 3/0 يشهرر 25/0  ونكدانيم

 3/0 ري الغددانيم 4/0 "
 7/0 " 2/0 شاي گپل

 85/0 يبهشت  نابايخ 35/0 شي تجردانيم

 55/0 " ز "

  
هاي برداشتي در نمونهMTBE مقايسه ميانگين ): 3( شمارة جدول

هاي خرداد و از فواصل مختلف جايگاه خاوران و بهشتي طي ماه
  تير با استاندارد محيط كاري و هواي تنفسي

 

ر ين مقاديانگيم

MTBE 

LV-TWA 

(NIOSH) 
A 

 B85/5 40 18/0-01/0محوطه جايگاه

 01/0-18/0  40 1/1 متري جايگاه8

 01/0-18/0  40 45/0 متري جايگاه25

 01/0-18/0 40 13/0تري جايگاه م50

خاوران

 01/0-18/0  40 45/0متري جايگاه100

 B4/3  40  18/0-01/0محوطه جايگاه

 01/0-18/0  40  1/1 متري جايگاه8

 01/0-18/0  40  68/0 متري جايگاه30
 بهشتي

 01/0-18/0 40 5/0 ري مت200
  

A - سال به 70مواجهه مداوم به مدت MTBE جاد سرطان در انسان به احتمال يجهت ا
   mg/m364/0 تا 04/0 برابر 10- 5

B -2 و 1 شمارةيها در شكليك از نقاط نمونه برداريت هر ي موقع  



  

  

  

  

  17            هاي سوخت رساني و سطح شهر تهران در جايگاهMTBEسنجش مقدار 

  بوده اسـت در شـكل  ppm  34/0 و با ميانگينppm 2/1-01/0 شهر
هـاي خـاوران و     غلظت در فواصل مختلـف جايگـاه      ميانگين   )9(شمارة

بهشتي با حد مجاز محيط كاري و هواي تنفسي
)4(

در هيچ .  مقايسه شد
هاي برداشتي، غلظت بيشتر از حـد مجـاز محـيط كـاري             يك از نمونه  

توانـد   نمـي  MTBEبنابراين با توجـه بـه اسـتانداردهاي كنـوني           . نبود
هـاي   درصـد نمونـه    92ر  ولـي د  . سالمت پرسنل جايگاه را تهديد كند     

برداشتي از محوطه جايگاه و فضاي اطـراف غلظـت بيـشتر از مقـادير               
هاي برداشتي از    درصد نمونه  63در  . پيشنهادي براي هواي تنفسي بود    

سطح شهر نيز غلظت بيشتر از مقادير پيشنهادي براي هـواي تنفـسي             
 در دو فـصل  MTBEعالوه بر آن تفاوتي بـين نتـايج سـنجش        . است
 به اين معني كه در طـول سـال غلظـت   . و سرد سال وجود نداردگرم 

MTBE      طبـق نظـر    . ها يكـسان اسـت    در سطح شهر و اطراف جايگاه
WHO
 )5(

  ،EPA
)6(

ـ زهاي  و برخي از گروه     طـي بـر اسـاس      يست مح ي
ن آنهـا   يگزين كـه جـا    يي از بنـز   ي نسبت به اجزا   MTBE ،   دانش فعلي 

ن مـاده   يـ  شهر به ا   ي هوا ي آلودگ ي ول ،شود كمتر آلوده كننده است    مي
ق چنـد مـاه پـس از        ين تحق يكه ا  يبا وجود .  نگران كننده است   يامر

 يران انجـام شـد، هـوا      ي در ا  ين مصرف ي به بنز  MTBEشروع افزودن   
ش تعـداد خودروهـا و      يمـسلماً بـا افـزا     . ن ماده است  ي آلوده به ا   يتنفس

ا،  خودروه ين ماده به سوخت مصرف    ين و با ادامه افزودن ا     يمصرف بنز 
ز از  يـ  خـاك و آب ن     يعالوه بر آن خطر آلودگ    . مسئله حادتر خواهد شد   

 افـزودن  . هواسـت  يش از آلودگ  يت آن ب  يق وجود دارد كه اهم    ين طر يا
MTBE  ل يـ توانـد تـا تكم  هاي مصرفي در داخل كـشور مـي    ني به بنز

ني مناسـب   يگزيدا شدن جا  ي بهداشتي و پ   آثارشدن اطالعات مربوط به     
ن مـاده   ينه سنجش ا  يدر زم ي  اساس قاتيتحق .بداي ادامه   MTBEبراي  

ن امـور   ي محققـ  ياري است كه هم   يز از جمله موارد   ي ن يدنيدر آب آشام  
  . كنديست را طلب ميط زين محي و مسئوليبهداشت

  
  شنهادهايپ

  
    آن درهايبخار ن ويستم كنترل نشت بنزياستفاده از س •

 .ي سوخت رسانيهاگاهيجا
 به يعان و جذب سطحيروش م به هان و بخاريافت بنزيباز •

 هاين و بخاري كنترل نشت بنزيستم هايدنبال استفاده از س
 .آن

 ن ي بنزي به جاي گازياستفاده از سوخت ها •

از .  شودين مي حذف سرب از بنزموجب ، MTBEاستفاده از  •
 يزوري كاتاليت مبدلهاي از عوامل مسموميكيكه سرب  ييآنجا

 و بدون MTBE ين حاوي لذا با كاربرد بنز،درخودروهاست
زورها ين كاتالي استفاده از ابرايط مطلوب يبات سرب، شرايترك

 از اگزوز ي خروجي كنترل آلودگي مناسب برايكه ابزار
ن يلذا استفاده گسترده از ا.شود يخودروهاست فراهم م

  . شوديه مي توصي داخليزورها در انواع خودروهايكاتال
ژه يبه و(ات آنيو خصوصع ين به روش توزير بنزيزان تبخيم •

ست و  ا فشار بخار باالي داراMTBE.  دارديبستگ)فشار بخار
كه انتخاب فشار ياز آنجائ. د كندين را تشدير بنزي تواند تبخيم

 دارد، ي و فصليميط اقلي به شراين بستگي بنزيبخار مناسب برا
 هر منطقه و زمان مشخص، فشار بخار ي بهتر است برابنابر اين

 .خاب شودنه انتيبه
 ي سوخت رسانيگاه هاين در جاي از منابع مهم اتالف بنزيكي  •

ن از مخازن ينشت بنز. ، استينيرزمين از مخازن زينشت بنز
ت يحالل. شودي مينيرزمي زيها آبي باعث آلودگينيرزميز

MTBEتواند در ي مين به راحتياد است، بنابرايار زي در آب بس 
THMSد ي توليآب نفوذ كرده و در هنگام كلرزن

)7(
انجام . دي نما

ن منبع ين از ايزان اتالف بنزي برآورد مي برايقاتيك طرح تحقي
ر ي و ساMTBE به ينيرزمي زي آبهايو نقش آن در آلودگ

 . استين ضروري بنزيبات آليترك
  
  هاادداشتي

1- Methyl Tertiary Butyl Ether 
2-National Institute of Occupational Safety and 

Health )يا حرفه يمنيا و بهداشت يمل مركز(  

3- Occupational Safety and Health Administration 
 مواجهـه بـا     ي بـرا  ي اسـتاندارد  ي تنفس ي هوا ين استانداردها ي در ب  -4

MTBE  ن زده  يتخمـ ات ذكر شد    ي همانطور كه در كل    يول.  وجود ندارد
جـاد  ي ا يبـرا  MTBE سال بـه     70شده سطح مواجهه مداوم به مدت       

   ايـ mg/m364/0- 04/0 برابـر    )10-5بـه احتمـال     (سرطان در انـسان     
ppm 18/0-01/0 است.  

  
5-World Health Organization  
6–Environmental Protection Agency 

7- Trihalomethans 
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