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)PAHs  ( موجود در آسفالت )قیر( 
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  چکیده

 جدایی منبع از هرکدام که است کاملی محصوالت و شیمیایی ترکیب چندین از متشکل ایی مجموعه آسفالت
 جاده ساخت در وسیعی بسیار کاربرد نفتی، محصوالت بیشترین از آسفالت،یکی و قیر امروزه. اند شده تولید
 خاطر به آسفالت.  شود می افزوده آن اهمیت بر هم روز به روز و کرده پیدا ساختمانها و معابر خیابانها، ها،

  هم و انسان براي هم ،) PAHs(ایی حلقه چند آروماتیک هاي هیدروکربن مثل خطرناك ترکیبات داشتن
 حرکتی، عوامل و حرارت رطوبت، هوا، مجاورت در آسفالت. دباش می خطرناك بسیار زیست محیط براي

 به و شده شسته بارندگی از حاصل آبهاي توسط آن، از حاصل آروماتیک هاي هیدروکربن و شده متالشی
 در موجود خطرناك ترکیبات بر کلی مروري تا شده سعی مقاله، این در.  کند می پیدا انتقال زیست محیط
 بررسی مورد دارد، انسان سالمت و زیست محیط بر مواد این که واثراتی) PAHs مخصوصا(  قیر و آسفالت
 .گیرد قرار

  کلیدي کلمات

  انسان سالمتی زیست، محیط ،)PAHs( ایی حلقه چند آروماتیک هاي هیدروکربن قیر، آسفالت، 
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  مقدمه .1

ز چندین ترکیب شیمیایی و یک مجموعه متشکل ا ،از بیشترین محصوالت نفتی موجود در جامعه ، یکیآسفالت
آسفالت یا قیر، تفاله حاصل از تقطیر نفت خام در . [18] تولید شده اند مجزاییکه هر کدام از منبع  است محصوالت کاملی

کاربرد بسیار وسیعی در ساخت جاده ها، خیابانها، معابر و ساختمانها پیدا کرده  ،[37]فشار کم و در حضور یا غیاب بخار هوا 
رفت سریع تکنولوژي در بخش خودرو و اتومبیل، می چرا که با توسعه و پیش. ه می شوده روز هم بر اهمیت آن افزودو روز ب

استفاده اصلی . [18] همواره بتوانند جوابگوي سرعت باالي خودروهاي مدرن باشند ،بایست جاده ها و خیابانها، از نظر کیفیت
از قیر در جاده سازي و حفاظت و نگهداري از جاده ها % 80. ا استمحصوالت آسفالت در آمریکا، بحث پوشش جاده ه

، عایق کاري و رنگ کاري می از دیگر موارد استفاده از قیر، در ضد آب کردن، استحکام در برابر رطوبت% 1 .استفاده می شود
     [10]..باشد

در ) درصد از مخلوط 10- 4( ه بیشتر به عنوان چسبند ایی که ماده ،سیمان آسفالت )1: ترکیبات آسفالت شامل
آسفالت مایع ) 2 ;نگهداري و حفاظت از دانه ها، در کنار یکدیگر استوظیفه اصلی آن  و استفاده می شودآسفالت داغ  

)Cutback asphalt  (، اي توسط رقیق کننده ی کهمایع  )است و بیشتر  در آمده ، به حالت مایع)مانند محلول هاي نفتی
مخلوطی از  ،(Emulsified asphalt)امولسیون آسفالت  )3  [3];  و جاده ها مورد استفاده قرار می گیرد براي پوشش بام ها

، که بیشتر براي آببندي )معموال صابون ( و یک ماده امولسید کننده ) آسفالت و قیر( دو ترکیب غیر قابل امتزاج معمولی 
آسفالت مایع و آسفالت امولسیون، مایع آسفالت   [3,38].باشدکردن جاده ها، بام ها و ضد آب کردن دیگر پوشش ها می 

درجه  177- 149ترکیبات آسفالت در دماي حدود . نامیده می شوند، زیرا آنها در دماي محیط به صورت مایع دیده می شوند
نظر به عنوان به مکان مورد  پس از انتقال مخلوط شده و ،هستند 163-143ها که داراي حرارت سانتی گراد با سنگدانه 

است، مواد فرار آن  وقتی که آسفالت گرممعموال . ، در پوشش جاده ها مورد استفاده قرار می گیرد)HMA(آسفالت گرم 
ترکیبات فرار موجود در آسفالت داراي توانایی . متراکم می شونداین مواد فرار، ، سرد شد آسفالت و هنگامی که آزاد می شوند

بخار آسفالت، ابري است متشکل از مواد دانه ریز، که توسط میعان . ص مواد منشا خود هستندشیمیایی و سمیت قابل تشخی
  [3,38]. است سانتی گراد درجه  162تا  112بین   ، دماي آنمواد فرار تشکیل می شود

گروهی از ترکیبات هیدروکربن هستند که شامل حلقه هاي  (PAHs)هیدروکربن هاي آروماتیک چند حلقه اي
این هیدروکربن هاي بنزن مانند، که چندین حلقه  .[42] یا پلی آرنها می باشند  آرنها  (PACs)تیکی چند هسته ايآروما

ساده . شش عضوي دارند به یکدیگر به وسیله اشتراك یک جفت اتم کربن مجاور بین حلقه هاي جوش خورده متصل هستند
810(ترین مثال آن نفتالن HC   PAC .[1] دنمی کنرسوب ین مواد در آب حل نمی شوند و در کف مخزن آب ا. ستا ) 

در سیستم حلقه  که  ،می باشد اتم  کربن چند یک یا  ايراد ، که حلقويهاي  PAHشامل  یک طبقه بندي شیمیایی ، ها
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 [42]. وندجانشین ش می توانند ،(S-PAC)، یا سولفور (O-PAC) ، اکسیژن(N-PAC)اتم هاي نیتروژن   PAHهاي 

می شوند و آنهایی که حلقه    به طور کلی، هیدروکربن هایی که خواص بنزن مانند از خود نشان می دهند آروماتیک نامیده 
. نامیده می شوند PAHهاي جوش خورده بنزن دارند، هیدروکربن هاي آروماتیک چند حلقه ایی یا پلی سیکلیک یا 

، [31]موادي مانند آسفالت   .[45] دارد وجود PAHساختار ممکن براي  1896  .[1]پایداري آروماتیک ها بسیار زیاد است 
آب،  از آالینده هاي متداول ها PAH . [6]هستند  ها PAHکروزوت و نگهدارنده هاي چوب داراي مقادیر بسیار زیادي از 

ع انتقال نفت و مشتقات آن، استخراج نفت، صنای .هوا هستند و به شدت در تهدید سالمتی انسان دخالت دارند خاك و
خاك با این آب ومنشاء آلودگی  عمده ترین هاي نفت، صنایع پتروشیمی و مخازن زیرزمینی ذخیره نفت پاالیشگاه
گازهاي خروجی از  :، ازجملهشونداز چند منبع اصلی وارد محیط زیست می  ها PAH .دنباش می ، )PAHs(ترکیبات

االیشگاه هاي نفت یگار، سطح غذاي سوخته، دود ناشی از چوب یا زغال سنگ، پموتورهاي بنزین سوز و دیزلی، دود س
که داراي پنج حلقه جوش  می باشد (Bap)پیرن  aترین هیدروکربن متداول سرطانزا از نوع بنزوبد  .)محصوالت نفتی(

در پیرن اضافه  a دیگر به پیوند حلقه بنزناز نظر مفهومی اگر یک این مولکول به صورت مشتق پیرن است، . خورده است
 ت هاي فسیلی، زباله ها و چوب استکه محصول جانبی و متداول احتراق ناقص سوخ آیدپیرن بدست میaشود، مولکول بنزو

[1].  

آسفالت شامل هیدروکربن هاي پارافینیک و آروماتیک و ترکیبات حلقه ایی خطرناك کربن، سولفور، نیتروژن و 
جه شویم عمل متراکم کردن آسفالت در پوشش ها به خوبی خطر آسفالت هنگامی زیاد می شود که متو. اکسیژن است

مهمترین خطرات ارزیابی شده از . و این ترکیبات به راحتی بتوانند از هم جدا و در محیط رها شوند استصورت نگرفته 
 ،مد به واسطه جدا شدن از یکدیگر در اکوسیستنکه می توان می باشددر آسفالت  Alkyl PAHsو  ها PAHآسفالت وجود 

بسیار  PAHآبشویی از ترکیبات  ،ستزیادي از ترکیبات سمی و سرطان زااز آنجاي که آسفالت شامل مقدار . رها شوند
 ،از ورود این مواد به رودخانه ها ، جویبارها بایدو  ممنوع آب و ذخیره آب انتقالاستفاده از آنها در لوله هاي  .خطرناك است

 .[18] نمودگیري طبیعی، جلودریاچه ها و دیگر منابع 

  آسفالت و تجزیه تخریب .2

 :تقسیم بندي کرد زیر به دسته هايمی توان  که باعث افزایش دگرگونی و تخریب آسفالت می شود را عواملی 

عواملی از قبیل، افزایش غلظت گاز ازن سطحی، ناشی از آلودگی هوا و افزایش شدت تابش فرابنفش خورشید در اثر  
 و تجزیه باعث این عوامل. توانند به شدت سطح آسفالت را تخریب نمایند می) الیه ازن (اتوسفري کاهش غلظت ازن استر

  .[2]می شود      آسفالت و تشکیل محصوالت اکسیداسیون لی و مواد نفتیآدوگانه موجود در ترکیبات  هاي پیوندشکستن 
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وشیدن ترکیبات و آزاد شدن مواد تقطیر افزایش حرارت باعث افزایش تجزیه و باعث بیشتر بخار شدن و حتی ج 
حالت  حرارت افزایشآسفالت و در اثر  کاهش شدید پایداري، باعث (Solvent precipitation)رطوبت حالل . شده می شود

 .[38,39]خمیري به آن می دهد 

. بخار آب است نافذ آسفالت و ایجادباعث پیوستن هیدروژن و اکسیژن درون م ،)دمیدن هوا( اثرات هواي پیرامون 
مانند اکسیداسیون، میعان، آبزدایی  این فرایند گرماده است و باعث ایجاد بسیاري از واکنش هاي شیمیایی

(Dehydration) هیدروژن زدایی ،(Dehydrogenation)  فرایندي که تترائدرهاي سیلیکاته را به گروه ( و پلیمریزاسیون
   بیان کرده است که 1974در سال  Jirnenez . [38,39]فالت می شوددرون آس ،)هاي آنیونی بزرگتر پیوند می دهد

فشار آب، : شامل می شود زدودگی عواملی که باعث . می گیردآسفالت در اثر حضور آب صورت  قیر و )stripping( زدودگی
و رون منافذ آسفالت باعث حرکت آب د سنگین اتومبیل ها ترافیک وفشار سازه ها . فرسایش در اثر ترافیک، سیکل حرارتی 

  .می شود       جاده ها آسفالت يزدودگی و متالشی شدن الیه ها که نهایتا منجر به افزایش فشار منفذي شده

می آسفالت،  منافذ رطوبت هواي موجود در درصد اشباع که نشان می دهد، Idahoدر دانشگاه  یتحقیقات نتیجه
افزایش دما می تواند باعث انبساط آب درون . افزایش یابد، زمینیسطحی یا زیربخار آب ناشی از آب  آب وتواند در اثر نفوذ 

 بر می تواند      این فشار  حاصل از در این حالت نیروي کششی. منافذ و بر نیروي چسبندگی موجود در بین مواد غلبه کند
 ،1964در سال   Mack .[24,25] یدایجاد نماو زدودگی  جریان یابدو آب می تواند به دور ذرات  غالبنیروي چسبندگی 

باعث حرکت آب در آسفالت و باعث نرم  ،توسط تایرها ،)می باشد بزرگتر از نیروي ترمودینامیک ( مکش نیرويبیان کرده که 
 .ستبه تله افتادن رطوبت و بخار اموید  باد کردن قیر آسفالت، . شدن پیوندها می شود

 در آبخوان ها PAHsسنجیدن آلودگی    روش هايتکنیک هاي آنالیز آسفالت و  .3

با آشکار ساز شعله  )GC( براي شناسایی تاثیرات و وضعیت هاي بخار آسفالت از آنالیزهاي گاز کروماتوگراف
گاز با آشکارساز تشعشع اتمی و  گاز کروماتوگرافبا آشکارساز شعله فتومتریک،  گاز کروماتوگراف ،(GC/FID)یونیزاسیون 
، نیز توسط ها PAHگسترش   .[21] استفاده می شود ،(GC/MS)طیف سنج جرمی با  کروماتوگراف

Thermigravimetric analysis  (TGA)  می طیف سنجی جرروش  .[35] یردمی گمورد بررسی قرار)GC/MS ( در
 ها PAHبسیاري از تحقیقات و نتایج گزارش شده براي  .[22] کم باشد، قابل اطمینان نیستها  PAC مواقعی که غلظت

فلئورسانس و روشهاي  ،High-performance liquid chromatography (HPLC)موجود در آسفالت با استفاده از 
GC/FID  [30] می آیدبدست.  

  :وجود دارد از آسفالت دو نوع روش آزمایش براي سنجیدن تراوش آب

1(Dynamic extraction method: [9]د درون آسفالت است که روش بسیار گسترده براي باطله هاي جام. 
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2(Static migration test : که یک روش اندازه گیري کلی از انتشار مواد، از یک پوشش سطحی سالم، با حجم
در مورد توزیع و پخش شدگی  ،1996همکارانش در سال  و Pieriمطالعات  .[9]مشخص از آب، در یک زمان مشخص است 
حلقه ایی در   که غلظت هاي باالیی از ذرات آسفالت و ترکیبات چند  می دهدان ترکیبات آلیفاتیک از آسفالت جاده ها نش

2927هیدروکربن هاي داراي. این رسوبات وجود دارد CC − ناشی از آسفالت جاده ها و ذرات آسفالت در رسوبات   
ري از ترکیبات شیمیایی است که در ، شامل بسیاDNAPLآسفالت به عنوان یک   .[14]د ندیده می شو بسیاررودخانه ها 

و در آبخوان ها به راحتی به صورت  )1جدول ( دماي محیط به صورت جامد هستند و چگالی آنها نیز از آب بیشتر است
  .[15]عمودي حرکت کرده و در کف آبخوان تجمع پیدا می کنند 

  [15]پیدا کند  ، می تواند در کف حوضه هاي آبی تجمعDNAPLآسفالت به عنوان یک : 1جدول 

  

نشان می در زیر میکروسکوپ رها شده اند را در رسوبات رودخانه ها  که ذرات آسفالت مورد استفاده در جاده ها ،1شکل 
، ضمن انتقال در مسیر آب به سرعت )1شکل (  Thurرسوبات رودخانه در  620µm<دانه ها و ذرات آسفالت به اندازه  .دهد

که آلوده شدن توسط آسفالت  نشان می دهدمشاهدات میکروسکوپی . شودتشکیل می  اطراف آنها  در و حاله قهوه ایی حل شده
رها  است که از آسفالت PAC  یک Benzo[g,h,i]perylene  .[14]رخ می دهد  ا، با یک پراکندگی غالب فاز جامدجاده ه
 .[22] ودمی شدر اکثر رسوبات رودخانه ایی و دریاچه ایی نزدیک شهرها، دیده  شده و
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  [14]ذرات آسفالت مورد استفاده در جاده ها، در رسوبات رودخانه ها در زیر میکروسکوپ :  1شکل 

 [41]در آبهاي زیرزمینی، در نزدیکی مناطق شهري  PAHترکیبات : 2جدول 

  
همیت ا. [41] )2جدول ( در آبهاي زیرزمینی، در نزدیکی مناطق شهري افزایش چشمگیري دارند PAHترکیبات 

و سرنوشت آنها در محیط زیست، وابسطه به خواص آن ها می باشد، که بعضی از فعالیت هاي متابولیکی  PACترکیبات 
مانند ها  PACبعضی از ترکیبات  .[8]و سرطان زایی آن ها می باشد  DNAآنها ناشی از سمیت و قابلیت ایجاد جهش در 

Phenanthreneایی مشخص نیستند، از لحاظ تحقیقات از اهمیت کمتري برخوردار ، چون هنوز از لحاظ سمیت و سرطانز
، که به صورت گسترده مورد مطالعه قرار گرفته است، جزو سمی  )پیرنaمانند بنزو(از ترکیبات  دیگر ولی بعضی. هستند

 .[22]ترین ترکیبات موجود در آسفالت می باشد 

 زیست انسان و محیط ترکیبات آسفالت برخطرات  .4
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کـه از طریـق    ،از مهمتـرین ترکیبـات تشـکیل دهنـده آسـفالت هـا هسـتند        ،کربن هاي داراي زنجیره طوالنیهیدرو
از طریق ریه ها و  می توانند در اثر تماس مستقیم با پوست، ها PAH .استنشاق، بلعیدن و جذب پوستی وارد بدن می شوند

معده و روده ایـی   مشکالت جذب بدن شوند که ،PAH بهغذاي آلوده  وآب  از طریقیا  و PAHاستنشاق آئروسل آلوده به 
آب مصرفی که بعد از تصفیه براي مشترکین فرسـتاده مـی    در لوله هاي انتقالآسفالت  به کار بردن  .[17] را باعث می شود

ترده طیف گس .[18] افزایش می یابددر آب  غلظتشان در این لوله ها قیر و آسفالت شسته شده و. شود بسیار خطرناك است
، مانند آنتی اکسیدان ها، عوامل ضد خورنـدگی، پرکننـده   آسفالت افزوده شده به ایی از تعدیل کننده ها و اصالح کننده هاي

مـواد فـرار از    بـه صـورت  ها، فیبرها، هیدروکربن ها، اکسیدان ها، پالستیک ها، الستیکها، مواد باطلـه و محصـوالت متفرقـه    
  که   و آسیبهایی DNAشکسته شدن .  [38,39]  آسفالت رها شده و در محیط زیست در دسترس انسان قرار می گیرند

 [20,26] پـروتئین      یـا   DNA     تغییـرات در سـاختار   همچنـین و  [40]   می شود   جنین وارد   سفید   گلبول   به
در میان جمعیت کارگران، اثـرات شـدید در معـرض     .باشد ،بودن ها PAHت و ممکن است از عوارض در معرض بخار آسفال

و آسیب هـاي   تحریک بینی و گلو(مخاط ها و سیستم تنفسی می شود  ،بخار آسفالت بودن، بیشتر باعث آسیب به چشم ها
   .[11,13,16,23]این اثرات بیشتر در رابطه با آسفالتی مطرح است که بـراي پوشـش جـاده هـا اسـتفاده مـی شـود        ). ریوي

نتـایج    .[28] از اثرات در معرض آسفالت بـودن، مـی باشـد    خستگی و بی اشتهایی در کارگران وتحریک پوست، خارش یا جوش 
یک گروه اپیدمیکی، بر روي سرطان ریه در میان کارگرانی که در ارتباط با آسفالت پوششی، کارخانـه هـاي تولیـد     مطالعات

افزایش سـرطان   نشان دهندهگان جاده ها و کسانی که مستقیما در معرض آسفالت قرار داشتند، آسفالت داغ، تعمیر کننده 
حالب نیز در اثر تمـاس و   و سرطان هاي مثانه، کلیهنشان می دهد که مطالعات انجام شده، . [32,33] می باشدریه در آنها 

خطر افزایش سرطان هاي مغز، مثانه  ،نیز دیگرلعات مطا. افزایش پیدا کرده است [29]و نفت   [37] در معرض آسفالت و قیر
 .نـد ،  را گـزارش کـرده ا   [5]و کبـد  [12] ، معـده و سـرطان خـون   [7]و دستگاه هاي ادراري، دهان و گلو، سرطان تنفسی 

کربن توسط خون، مغز، معده، کبد، کلیه ها و چربـی   16-9اطالعات نشان می دهد که در طول تنفس، هیدرو کربن هاي با 
کربن در کبد و جگر موش  16آئروسولهاي داراي هیدروکربن با بیش از  .اي موش هاي آزمایشگاهی می توانند جذب شونده

مطالعات نشان . شوند می اکسید ،کربن به الکل، کتون و اسید کربوکسیلیک 8تا  5هیدروکربن هاي با . ها قابل جذب هستند
 ط ادرار و مدفوع خارج می شونداین ترکیبات به آهستگی توس. آهسته استمی دهد که متابولیسم این هیدروکربن ها بسیار 

[4]. 

  نتیجه گیري. 5

آسفالت به عنوان سازه ایی پر اهمیت در جامعه مطرح است و روز به روز هم به دلیل پیشرفت تکنولوژي و اهمیت 
آلوده کننده هاي اصلی زیست محیط می  ولی اینکه این پوشش به عنوان یکی از. یافتن سرعت بر اهمیت آن افزوده می شود

مواردي که می توانند اثرات آلودگی این مواد را کاهش دهد، می تواند از راه . باشد، نباید در پشت اهمیت آن مخفی بماند
از این روش ها می توان به فشرده سازي خوب، به طوري که مواد به راحتی . کارهاي اساسی در کاهش آلودگی آسفالت باشد
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یکدیگر جدا نشوند، و همچنین استفاده از آسفالت هایی که به جاي استفاده از قیرهاي شیمیایی از جایگزین گیاهی از 
 .استفاده می شود، بسیار اهمیت دارد
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