
 .در مناطق شهری خطر سرطان زایی دارد BTEX آلودگی هوا و مواجهه با

شواهد موجود در مورد کیفیت هوای شهرها در کشورهای کم درآمد و در حال توسعه  بسیار محدود است. 

درصورتی که مقایسه غلظت آالیندههای هوا براساس نوع کاربری اراضی و میزان ترافیک در ایران جهت برنامهریزی 

 (BTEX)برای تصفیه هوا از اهمیت ویژه ای برخوردار است. طی یک مطالعه غلظت بنزن، تولوئن، اتیل بنزن و زایلن 

در مناطق مختلف شهر مشهد به عنوان یک کالن شهر مورد اندازه گیری و مقایسه قرار گرفت. عالوه بر این ، 

خطر سرطانزایی و بیماریزایی ناشی از قرار گرفتن در معرض این آالیندهها با استفاده از روش شبیهسازی 

مونت کارلو ارزیابی شد. بدین صورت که نمونهگیری فعال از 24 نقطه مختلف شهر با کاربری اراضی مختلف شامل 

مسکونی، تجاری/اداری، صنعتی، فضای سبز، حمل و نقل و گردشگری  انجام گرفت و مشخص گردید قرار گرفتن 

بر اساس نوع کاربری زمین  BTEX در معرض بنزن در برای ساکنان خطر سرطان زایی بدنبال دارد. غلظت ترکیبات

به طور قابل توجهی متفاوت بود. در مناطقی که کاربریهای حمل و نقل داشتند بیشترین آلودگی و در مناطق 

در تابستان به طور قابل توجهی باالتر از  BTEX دارای فضای سبز کمترین آلودگی ثبت گردید. همچنین غلظت

زمستان بود و ترافیک تأثیر قابل توجهی بر غلظت آن داشت. با توجه به این موارد پیشنهاد میگردد مطالعات 

بیشتر و دقیق تری در این زمینه صورت پذیرد و همچنین راههای کنترلی از جمله معاینه فنی خودروها، حذف 

خودروهای دود زا از سیستم حمل نقل، بهبود حمل نقل عمومی و جایگزینی سوختهای با کیفیتتر و پاکتر، 

ایجاد فضاهای سبز بیشتر و استفاده از تصفیه کنندههای هوا در مناطق آلوده مورد توجه مسئولین و دست 

 .اندرکاران قرار گیرد
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