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چکیده
زمینه هدف :با ورود خطوط نیرو با ولتاژهای باال به حریم زندگی انسان ،بررسی آثار سوء میدانهای مغناطیسی بر محیط زیست و انسان،
انگیزه تحقیقات گردیده است .تماس با این میدانها منجر به اثرات مضر بر روی سالمتی انسانها می گردد از طرفی با توجه به گستردگی
این منابع به دلیل غیرقابل رویت بودن امواج ،انتشار از منابع مختلف ،پرداختن به آن از اهمیت ویژهای برخوردار است .هدف از این مطالعه
ارزیابی چگالی شار مغناطیسی در حومه خطوط فشار قوی و تعیین نقاط بحرانی در GISمیباشد.
روش بررسی :در این تحقیق میدانی اندازه گیریها در منطقه  31شهر اصفهان با استفاده از دستگاه سنجش امواج  HI-3604و استاندارد
 IEEEدر  255نقطه انجام و نتایج حاصل با استفاده از  SPSSو  GISمورد بررسی قرار گرفت.

 -1کارشناس ارشد مدیریت محیط زیست( )HSEدانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران ،ایران.
 -2استاد دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی شریف ،تهران ،ایران.
 -3استادیار دانشکده محیط زیست و انرژی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران ،ایران( .مسئول مکاتبات)
 -4استاد دانشکده محیط زیست و انرژی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران،ایران.
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یافته ها :حداقل و حداکثر چگالی شار مغناطیسی  0/1و  4/31میکروتسال در فواصل 4و 54متری از دکل بدست آمد که نشان داد با افزایش
فاصله  ،ارتفاع و کاهش شدت جریان عبوری  ،مقادیر اندازهگیری شده کاهش مییابد .ارتباط معناداری بین مقادیر چگالی شار مغناطیسی و
قاصله ،ارتفاع و شدت جریان وجود دارد)p value>0/05( .
بحث و نتیجه گیری :نتایج نشان داد چگالی شار مغناطیسی در کلیه نقاط نسبت به استاندارد  ICNIRPکمتر است ،ولیکن با توجه به اثرات
یافت شده از این امواج در مقادیر بسیار پایین تر از حدود استاندارد رعایت حریم مناطق مسکونی و به حداقل رساندن مواجهه پیشنهاد می-
گردد .در  GISنقاط بحرانی در بلوار شفق در حومه خط  514و نقاط امن  ،محدوده خیابان ولیعصر حومه خط  11کیلوولت میباشد.
کلمات کلیدی:چگالی شار مغناطیسی -خطوط فشار قوی -فرکانس بینهایت کم
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Abstract:
Purpose History: Emergence of high-voltage power lines in the human life has fueled the investigations
on the adverse impacts of magnetic fields on the human and environment. Contact with these fields will
adversely affect the human health. On the other hand, extent of these sources due to the waves’
invisibility and propagation from different sources has increased the importance of these studies. The aim
of this research is to evaluate the magnetic flux density in the vicinity of the high-voltage power lines and
determine the critical points in GIS.
Materials and Methods: In this field research, measurements were conducted in 13 districts of Isfahan
using wave-measuring device (HI-3604) according to IEEE standard in 522 points. The results were
analyzed by SPSS and GIS.
Findings/Results: Minimum and maximum magnetic flux densities were 0.13 and 4.6 µT measured at 0
and 20 m distances from the high-voltage power line, respectively. This shows that the measured
quantitates will be declined by increase of the distance and height and reduction of the current. A
significant relationship was observed between the magnetic flux density and distance, height and current
(P-value>0.05).
Discussion and Conclution: The results also suggested that the magnetic flux density was lower than the
ICNIRP in all the investigated points. However, regarding the consequences of these waves even in far
smaller levels (compared to the standard) on the human health, the residential regions should be
established in proper distance to these lines to minimize the exposure. In GIS, the critical points were
observed in Shafagh Blvd. in vicinity of line 230; while the safe pints were located in Vali-e-Asr St. in
vicinity of 63-kV line.
Key words: Magnetic flux density - high power lines - extremely low frequency.
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مقدمه
قرار گرفتن در معرض میدانهای الکتریکی و مغناطیس با فرکانس

شود)5(.تماس با این میدانها میتواند منجر به اثرات مضر بر روی

پایین ناشی از تولید ،انتقال و توزیع نیروی برق در همه جا بخشی

سالمتی انسانها گردد امروزه مطالعات اپیدمیولوژیک مدعی وجود

از زندگی میباشد .در میان کلیه عوامل زیان آور محیط زیست

یک ارتباط آماری بین افزایش ناراحتیها و بیماریها ...در گروههای

میدانهای الکترومغناطیس یکی از گستردهترین عوامل هستند که

شغلی و ساکنان در معرض خطوط انتقال نیرو شده است .میانگین

در همهجا پراکنده اند زیرا بسیاری از ابزارهای کاربردی و فناوری

خروجی میدانهای الکترومغناطیس با فرکانس بسیار پایین در

جدید که در حال توسعه و تجاری شدن است بر این پایه میباشد.

مناطق عمومی شهری بین  4/42تا  4/5میکروتسال می باشد ،شدت

این میدان ها توسط تجهیزات حامل جریان الکتریکی ،سیمکشی

هایی در حد چند میکروتسال باالتر ممکن است در زیر خطوط نیرو

منازل ،تجهیزات پزشکی و وسایل الکتریکی نیز تولید میشوند (.)3

با ولتاژ باال تولید شود و محدوده های باز هم باالتر به وسیله

با ورود خطوط انتقال نیرو با ولتاژهای باال به حریم زندگی انسان،

چندین وسیله الکتریکی خانگی می تواند تولید شود ()1
3

بررسی آثار سوء احتمالی میدانهای مغناطیسی بر محیط زیست و

در بسیاری از نقاط جهان تماس کودکان با  ELFبه طور معمول

انسان ،انگیزه تحقیقات در مراکز علمی جهان گردیده است .به

پایین تر از حدود  4/0-4/1میکروتسال است ولی این نکته حائز

طوریکه در سالهای اخیر توجه به این عامل فیزیکی در محیط کار

اهمیت است که نیمی از کودکانی که در تماس با امواج

و محیط زیست افزایش یافته است .اثرات ناشی از میدانهای

الکترومغناطیس هستند این امواج را از خطوط باالی سرشان

الکتریکی و مغناطیسی بر موجودات زنده در فرکانسهای مختلف

دریافت می کنند (0و.)2امروزه مطالعات اپیدمیولوژیک فراوانی

تحت بررسی پژوهشگران بوده است و در بسیاری از موارد به دلیل

وجود یک ارتباط آماری بین افزایش خطر تومورهای مغزی،سرطان

طوالنی مدت بودن مطالعات و کندی تاثیر میدانها بر فرایندهای

مثانه،آلزایمر،سرطان پستان را در گروه های شغلی و ساکنان در

اظهار نظر قطعی امکان پذیر نمیباشد.از طرفی با

معرض خطوط انتقال نیرو و  ...نشان میدهد ( .)1اثرات بهداشتی

توجه به گستردگی این منابع به دلیل غیرقابل مشاهده بودن امواج،

که در ارتباط با میدان های الکترومغناطیسی  ،با توجه به مطالعات

انتشار از منابع مختلف و وجود آن در محیط کار و زندگی از اهمیت

گذشته به اثبات رسیده اند شامل انواعی از سرطان های سرطان

ویژهای برخوردار است.لذا با توجه به اثرات بالقوه  ELFو مطالعاتی

خون(9و )9رشد تومور (8و )34آسیب به پوست ،فعالیت غیر عادی

که دال بر شواهدی مبنی بر بروز آسیب ها و اختالالت می باشند

سلول با اختالل در عملکرد سلول ،اختالل در ریتم خواب و بیداری،

ضروری ست مطالعانی جهت ارزیابی میدان های الکترومغناطیس

تغییرات در ادراک و حافظه ،اثرات نامطلوب ژنتیکی ،اختالل در

در مناطق مختلف انجام و با مقادیر استاندارد مقایسه شود تا در

فرایند تولید و نتظیم هورمون ها ،مشکالت رفتاری و روانی ،نقص

صورت مواجهه با مقادیری فراتر از استاندارد که به مراتب اثرات

سیستم ایمنی  ،سقط جنین و کشکالت خون و گردش خون،

مخربتری دارد اقدامات کنترلی متاسب انجام گردد.

شکست  )33( DNAسرطان سینه و پیامدهای تولید مثلی ،

میدان های الکترومغناطیس با فرکانس بسیار پایین محدوده ای از

بیماری های قلبی عروقی و عصبی می باشند.

میدان های الکترومغناطیس هستند که فرکانس های  3تا 144

آژانس بینالمللی

سرطان در گزارش

هرتز را در بر میگیرند و به وسیله منابع مختلفی از جمله خطوط

الکترومغناطیس را در گروه  2Bقرار داده است که ممکن است

نیرو نزدیک مناطق شهری ،دستگاه های الکتریکی خانگی ،دستگاه

برای انسان سرطان زا باشد (.)35سازمان بهداشت جهانی معتقد

چرخه حیات،

های پزشکی و شبکه انتقال نیرو فشار قوی تولید می

خود

میدانهای

1-Extremly Low Frequency
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است که مطالعات کافی در خصوص اثرات پرتوهای غیریونساز وجود

استاندارد به ترتیب  %1/1 % 35/35از استاندارد  ICNIRPرا

ندارد و از این رو استانداردی تعیین نشده است .لذا تنها استاندارد

تعیین می کند ( .)32در مطالعه ای که توسط اووزه و همکاران

0

منتشر شده توسط کمیسیون بینالمللی حفاظت از پرتو غیریونساز

در شهرهای نیجریه انجام شد حداکثر مقادیر چگالی شار

بر اساس اثرات کوتاه مدت این میدانها تعیین گردیده است.

مغناطیسی  02میلی گوس

در زیر خطوط به دست آمد

(.)31همچنین در روزهای سرد برفی در کشور نروژ در پیاده روها و
جدول  -6مقادیر کمیسیون بین المللی حفاظت از پرتوهای

خیابان های شهر تراندهیم 2مقادیر اندازه گیری شده حداقل  4/8و

غیر یونساز ( 6)ICNIRPبرای فرکانس )62(50-60HZ

حداکثر  19میکرو تسال ثبت شد که کمتر از حدود استاندارد می

Table 1- ICNIRP Values for Frequency (50)60HZ

باشد ( .)39مطالعه ای که توسط نصیری و همکاران در پست های

نوع تماس

میدان الکتریکی
(ولت بر متر)

میدان مغناطیسی
(میکروتسال)

اماکن عمومی
تا  50ساعت در روز
چند ساعت در روز

2444
34444

344
3444

در مطالعه ای که توسط شامش و همکاران در سال  5439انجام

فشار قوی  514کیلوولت استان همدان انجام شد،نشان داد که
حداکثر مقادیر اندازه گیری شده  350/0میلی گوس بوده که از حد
مجاز کمتر بوده است (.)39
مطالعهای که توسط کورپینن 1و همکاران در یک پست فشار قوی
 334کیلوولت انجام شد نشان داد که ،متوسط میدان مغناطیسی
 59/1میکروتسال و حداکثر آن  934میکروتسال بدست آمد به
طوری که مقادیر اندازه گیری شده از حدود مجاز کمتر بود (.)38

شد ،مقدار امواج  ELFاز خطوط انتقال فشار قوی –پست برق –

در این مطالعه به بررسی میزان و

لوازم خانگی و  ...در محل سکونت افراد مورد بررسی قرار گرفت ،

مغناطیسی و مقایسه با مقادیر استاندارد پرداخته شده است .و در

میدان الکتریکی و مغناطیسی به ترتیب  %4/3و %4/49از استاندارد

گام بعدی با بررسی ارتباط بین متغیر فاصله،ارتفاع و شدت جریان

نحوه انتشار چگالی شار

9

حدود مواجهه مجاز (5 )PElبود ،نتایج نشان داد که حدود دریافتی

عبوری ،نقاط امن و بحرانی در محبط  GISمنطقه  31شهر

بسیار پایین تر از استاندارد کمیسیون بین المللی حفاظت از

اصفهان مشخص گردید.

پرتوهای غیر یونساز می باشد (.)30در سال  5439اثرات بهداشتی
ناشی از قرار گرفتن در معرض اشعه های غیر یونیزه  ELFاز کابل

روش بررسی :

های فشار قوی در کالن شهر کادونا 1مورد بررسی قرار گرفت.در

در این مطالعه توصیفی چگالی شار مغناطیسی در حومه مناطق

مجموع  399نقطه در حومه خطوط  114-315-11-33کیلوولت

مسکونی خطوط  11و  514کیلوولت در منطقه  31اصفهان توسط

اندازه گیری شد.این اندازهگیری ها در فاصله  3متر از سطح زمین و

دستگاه  HI-1140ساخت شرکت هانوی 9آمریکا انجام گردید.

در فواصل  34تا 344متر از دکل ها توسط دستگاه انجام

دستگاه HI-1140دارای دو کلید سنسوری قابل انتخاب جهت

شد.حداکثر مقادیر اندازهگیری شده برای میدان های مغناطیسی و

اندازهگیری میدان الکتریکی و میدان مغناطیسی است .برای اندازه

الکتریکی  1/49و  39/59بدست آمد.که نسبت به حدود مقادیر
1-International Commission On Non-Ionizing
Radiation Protection
2 -Permissible Exposure Limit
3 -Cadona

4 -ovezehe & et al
5 -Trondheim
6 -Korpinen & et al
7 -Geographic Information System
8- Honoy
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گیری شدت میدان الکترومغناطیس دستگاه را آماده کرده و آن را

استاندارد  3 IEEE 644-3880در  0فاصله (54-34-2-4متری)

روی سه پایه (در ارتفاع  3/2متری) قرار داده  ،اپراتور برای عدم

از خطوط  11و  514کیلوولت ،در 19نقطه حومه خطوط 11

ایجاد تداخل در میدان ها باید تقریبا یک یا دو برابر قد خود از

کیلوولت و  30نقطه حومه خطوط  514کیلوولت انجام گردید،

دستگاه دور شود و با استفاده از سیستم کنترل از راه دور مقدار

مجموع نقاط برداشت شده  255نقطه شد .به منظور به حداقل

میدان را قرائت نماید .این دستگاه دارای سنسور سه جهته می باشد

رساندن اثر شرایط آب و هوایی از قبیل (رطوبت نسبی ،حرارت ،باد،

که میدان مغناطیسی را در تمام جهات کشف و دریافت می کند و

بارش و  )...همه اندازهگیری ها در روزهای آفتابی با حداقل تغییرات

بنابراین نیازی به زاویه دهی دستگاه به سمت مورد نظر نمی

آب و هوایی انجام پذیرفت پس از نمونهبرداری به منظور آنالیز

باشد  ،در نهایت مقادیر قرائت شده برایند میدان ها در هر سه جهت

آماری از نرمافزار  SPSS25و برای بررسی توزیع چگالی شار

( )X,Y,Zمی باشد.

مغناطیسی از نرمافزار  Arc GISاستفاده گردید.

جامعه مورد بررسی مناطق مسکونی در حومه خطوط برق فشار
قوی در منطقه  31شهر اصفهان با توجه به تراکم جمعیت میباشد.

یافتهها:

نمونه گیری سرتاسر مسیر در دو بازه زمانی صبح و ظهر با حداقل و

در این قسمت نتایج اندازهگیری چگالی شار مغناطیسی به صورت

حداکثر شدت جریان عبوری انجام شد .ایستگاهبندی از طریق

مقادیر میانگین ،انحراف معیار و  ..در جداول ذیل آورده شده است.

جدول - 3آماره های توصیفی شار مغناطیسی
Table 2-Descriptive Statictics of Magnetic Flux
خط انتقال در حومه مناطق مسکونی

تعداد

 11کیلوولت (زمان عادی)

391

4/939

زمان پیک شدت جریان عبوری (خط 11

391

4/895

مینیمم

میانگین

انحراف

انحراف

(میکرو تسال)

معیار

استاندارد

4/408

4/192

4/31

4/425

4/938

4/31

ماکزیمم

ICNI
RP%

1/8

%4/939

1/8

%4/895

کیلوولت)
 514کیلوولت (زمان عادی)

92

5/558

4/882

4/330

4/51

0/0

% 5/558

زمان پیک شدت جریان عبوری (خط

92

5/251

4/35

3/409

4/51

0/1

% 5/259

 514کیلوولت)

مقادیر نشان داد که حداکثر میانگین بدست آمده % 5/251

خط  11کیلوولت جریان پایین میباشد و در کل کلیه مقادیر از

استاندارد  ICNIRPکه مربوط به خط  514کیلوولت در شدت

حدود استاندارد در نظر گرفته شده پایینتر است.

جریان باال و حداقل آن با  %4/939استاندارد  ICNIRPمربوط به
1- The Institute Of Electrical And Electronic Engineers
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جدول -2آمارههای توصیفی شار مغناطیسی بر حسب فاصله
Table 3- Descriptive Statictics of Magnetic Flux by Distance
خط انتقال در حومه

فاصله

میانگین

انحراف

خط انتقال در حومه

فاصله

میانگین

انحراف

منطقه مسکونی

(متر)

(میکرو تسال)

معیار

منطقه مسکونی

(متر)

(میکرو تسال)

معیار

D

4/819

4/919

D

3/13

4/921

2D

4/935

/211

زمان پیک

2D

3/409

4/1

34D

4/28

4/215

شدت جریان عبوری

34D

4/959

4/248

54D

4/043

4/055

(خط  11کیلوولت)

54D

4/131

4/01

B

3/11

4/811

B

3/819

4/980

2B

3/483

4/21

2B

3/013

4/180

34B

4/19

4/058

34B

3/442

4/131

54B

4/099

4/000

54B

4/985

4/191

D

5/955

4/123

D

1

4/252

2D

5/039

4/28

2D

5/931

4/1

34D

5/440

4/209

زمان پیک شدت

34D

5/119

4/021

54D

3/11

4/018

جریان عبوری (خط

54D

5/401

4/0

B

1/9324

4/2192

 514کیلوولت)

B

0/4011

4/2443

2B

1/1824

4/0012

2B

1/2819

4/1898

34B

5/9291

4/1155

34B

1/1319

4/2121

54B

5/1919

4/3901

54B

5/9491

4/2948

خط 11
کیلوولت

خط  514کیلوولت

D

فاصله

B

ارتفاع

بررسی مقادیر چگالی شار مغناطیسی در فواصل مختلف نشان داد

به منظور بررسی مقادیر بدست آمده در شدت جریانهای مختلف

که این مقادیر با افزایش فاصله نسبت عکس دارند همچنین

در حومه مناطق مسکونی از آزمون تیاستیودنت جفتی استفاده

بررسی مقادیر با ارتفاع که در جدول فوق با مشخصه  Bنمایش

میگردد که نتایج به شرح ذیل بدست آمده است.

داده شده است نشان میدهد با افزایش ارتفاع مقادیر کاهش می
یابد.
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جدول -0بررسی چگالی شار مغناطیسی با آزمون تیاستیودنت جفتی در شدت جریانهای مختلف
Table 4- Investigation Of Magnetic Flux Density BY T-Student Paired In Different Flow Rates
t
سطح
درجه آزادی
انحراف
میانگین
مقادیر شار مغناطیسی در حومه مناطق مسکونی با
شدت جریان عبوری مختلف

(میکرو تسال)

معیار

شار مغناطیسی در حومه خطوط  11کیلوولت در زمان

4/512

4/511

معناداری
31/215

4/444

392

پیک شدت جریان عبوری و زمان عادی
شار مغناطیسی در حومه خطوط  514کیلوولت در زمان

4/0981

4/5899

2/199

4/444

90

پیک شدت جریان عبوری و زمان عادی
()p value>0/05

با توجه به سطح معناداری بدست آمده( )4/444که کمتر از 4/42

حومه مناطق مسکونی ،اختالف معنادار دارد .در دو نمودار زیر

است می توان نتیجه گرفت که تفاوت میانگین بدست آمده در

چگالی شار مغناطیسی در محدوده خطوط  11و  514کیلو ولت

شارمغناطیسی  11معنادار و برابر  4/512است .به عبارتی مقادیر

با توجه به فواصل و شدت جریان مختلف نمایش داده شده است.

بدست آمده در دو خط یکسان با شدت جریان عبوری متفاوت در

شار مغناطیسی
(میکروتسال)

(متر)

نمودار -6نمودار میلهای میانگین شار مغناطیسی بر حسب فاصله در خطوط 12کیلوولت
Chart1-The Bar Graph of Mean Magnetic Flux of Distance in Lines 63 kv
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شار مغناطیسی
(میکروتسال)

(متر)

نمودار-3نمودار میلهای میانگین شار مغناطیسی بر حسب فاصله در خطوط 324
Chart 2-The Bar Graph Of Mean Magnetic Flux Of Distance in Lines 230 kv
با توجه به بررسی نحوه انتشار چگالی شار معناطیسی در محیط

حداقل مقادیر در نقاط برداشت شده در رنج  4/5-3/49با رنگ

 ، GISنتایج به شرح ذیل بدست آمده است .در این نقشه نمای

سبز و حداکثر مقادیر آن در رنج  1/1-0/01با رنگ قرمز به

کلی از نحوه انتشار چگالی شار مغناطیسی در حومه خط  514در

نمایش در آمده است .حداکثر نقاط در مراکز دکلها و حداقلها

منطقه  31شهر اصفهان به صورت کلی نمایش داده شده است که

در فواصل دورتر اندازهگیری شده است.

شکل  -6نمای کلی از انتشار چگالی شار مغناطیسی در حومه خطوط 324کیلوولت(میکروتسال)
)Figure 1 -General View Of The Emission Magnetic Flux Density The Suburbs Of 230 kv Lines(µT
در این نقشه حداقل میزان چگالی شار مغناطیسی برداشت شده

حداکثر نقاط در مراکز دکل ها و حداقل ها در فواصل دورتر اندازه

با رنگ سبز در رنج  4-4/9و حداکثر آن با رنج 1/48-1/99با رنگ

گیری شده است.

قرمز در منطقه شفق و بلوار نیروگاه به نمایش در آمده است.
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شکل  -3نمای کلی نحوه انتشار چگالی شار مغناطیسی در حومه خط  12کیلوولت(میکروتسال)
)Figure 2-General View Of The Emission Magnetic Flux Density The Suburbs Of 63 kv Lines(µT

بحث و نتیجه گیری:
اثرات ناشی از میدان های الکتریکی و مغناطیسی بر موجودات

تر از حدود مواجهه مجاز است ..در این مطالعه به بررسی متغیر

زنده در فرکانس های مختلف مدتهاست که تحت بررسی

ولتاژ و شدت جریان پرداخته شد و نتایج نشان داد که با افزایش

پژوهشگران بوده است و در بسیاری از موارد به دلیل دراز مدت

شدت جریان عبوری و ولتاژ خطوط مقادیر چگالی شار افزایش می

بودن مطالعات و کندی تاثیر میدان ها بر فرایندهای چرخه حیات

یابد.بر اساس نتایج با افزایش فاصله  ،میانگین چگالی شار

،اظهار نظر قطعی امکان پذیر نمی باشد لیکن موضوعی که مورد

مغناطیسی در هر دو خط  11و  514کیلوولت کاهش یافت.

تایید همه پژوهشگران است زیان بار بودن مواجهه با این میدان

حداکثر چگالی شار مغناطیسی در فاصله صفر (زیر دکل) از

هاست.در اغلب کشورها  ،به دلیل وجود خطوط انتقال برق با

خطوط انتقال و کمترین میانگین چگالی شار مغناطیسی در فاصله

فرکانس  24هرتز  ،مردم در معرض میدان های مغناطیسی می

 54متری از خطوط انتقال بدست آمد .همچنین در نقشه های

باشند .افرادی که نزدیکی تاسیسات ولتاژ باال زندگی می کنند

 GISنقاط بحرانی در مجاورت خطوط  514کیلو ولت با فاصله

 54-34برابر باالتر از میانگین در معرض این میدان های می

صفر(زیر دکل) و ارتفاع کم انتشار یافته است .یافته ها حاکی از

باشند()54

این است که ارتباط معنادار بین ولتاژ عبوری و چگالی شار

نتایج کلی در  255نقطه مورد سنجش نشان داد حداقل و حداکثر

مغناطیسی است یعنی با افزایش ولتاژ عبوری مقادیر بیشتری از

چگالی شار مغناطیسی به ترتیب 4/31و  0/1میکرو تسال در

چگالی شار مغناطیسی اندازه گیری شده است .نتایج بدست آمده

اطراف خطوط فشار قوی می باشد .مقایسه با استاندارد ICNIRP

از این تحقیق با یافته های شامش و همکاران

( )5439؛ در

حاکی از آن است حداقل چگالی شار مغناطیسی  % 4/93و

خصوص اندازه گیری میدان های الکتریکی و مغناطیسی در محل

حداکثر آن  % 5/2از مقادیر استاندارد بدست آمد که همگی پایین

سکونت افراد در مجاورت لوازم خانگی و ارتباط مسقیم بین ولتاز
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عبوری و چگالی شار مغناطیسی همسو می باشد .زازولی و

نتایج حاصل از نقشههای  GISبیان میکند نقاط بحرانی در

همکاران )83( 3مقادیر حداقل و حداکثر چگالی شار مغناطیسی

محدوده بلوار شفق در مجاورت نیروگاه شهید عباسپور و خط

در غرب تهران را اندازه گیری کردند که میانگین نقاط برداشت

 514کیلو ولت می باشد که این مقادیر اندازه گیری شده در

شده پایین تر از حدود استاندارد بدست آمد و اینکه با افزایش

حدود  0/01-1/1با رنگ قرمز و نقاط امن در محدوده خیابان

شدت جریان چگالی شار معناطیسی افزایش می یابد که با تحقیق

ولیعصر در مجاورت خط  11کیلوولت با مقادیر  4/9میکروتسال به

ما همسو می باشد .در مطالعه احمدی و همکاران ( )5434اطراف

رنگ سبز در محیط  GISبه نمایش گذاشته شده است.با توجه به

خطوط  044-514-11کیلوولت ارتباط معناداری بین مقادیر ولتاژ

ارتباط مستقیم بین ولتاژ و چگالی شار مغناطیسی در اطراف

و چگالی یافت که با نتایج این تحقیق ناهمسو می

خطوط  514کیلوولت نقاط بیشتری با رنگ قرمز مشخص شدهاند.

باشد( . )55,53,30الزم به ذکر است اختالف بدست آمده در

الزم به ذکر است با توجه به بافت قدیمی و سکونت طوالنی مدت

مقادیر اندازه گیری شده در حومه خطوط در مناطق مختلف به

افراد در این منطقه که به طور میانگین از  52-34سال می باشد و

عواملی همچون شرایط جوی(دما ،باد ،رطوبت نسبی ،)....زمان

مواجهه در بیشتر ساعات از روز اهمیت این موضوع دو چندان می

اندازه گیری ،شدت جریان عبوری،ولتاژ،فاصله و  ...بستگی دارد با

باشد مطالعات گذشته نشان داده است ،موارد نظیر لوسمی و

مقایسه میانگین چگالی شار مغناطیسی در شدت جریان های

برخی از عوارض بهداشتی دیگر حتی در مواجهات کمتر از حدود

مختلف ،حداکثر مقادیر مربوط به خط  514کیلوولت جریان باال

استاندارد قابل مشاهده است در برخی مطالعات حدود استاندارد

و حداقل آن با

در بررسی های اپیدمیولوژیک  4/5میکروتسال تعیین گردیده است

%4/939استاندارد  ICNIRPمربوط به خط  11کیلوولت جریان

استاندارد مورد استفاده در این تحقیق استاندارد  ICNIRPمی

پایین میباشد که در کل کلیه مقادیر از حدود استاندارد در نظر

باشد ولی با این حال استناد به مقادیر استاندارد کافی نمی باشد و

5

میانگین حدود مواجهه کمتر از حد استاندارد به منزله در خطر

( )5439که مقادیر بدست آمده به ترتیب  % 35/35و  %1/1از

نبودن افراد از اثرات احتمالی نیست.لذا ضروری است اندازه گیری

استاندارد  ICNIRPرا تعیین می کند  ،اووزه و

ها در مناطق مختلف با شرایط آب و هوایی خاص انجام گردد و در

همکاران )5435(1که حداکثر مقادیر چگالی شار مغناطیسی 02

راستای تکمیل نتایج بدست آمده مطالعات گسترده تری در

میلی گوس در زیر خطوط را بدست آورد همسو میباشد .استرامه

خصوص وجود اثرات بهداشتی و فیزیولوژیکی در ساکنین این

و همکاران )5449( 0مقادیر اندازه گیری شده را حداقل  4/8و

گونه مناطق انجام شود .در حال حاضر استفاده از راهکارهای

حداکثر  19میکرو تسال ثبت کردند،همچنین نصیری و همکاران

حفاظتی برای کاهش مواجهه با این امواج امری ضروری است.

( )5445حداکثر مقادیر اندازه گیری شده  350/0میلی گوس و

در بسیاری از موارد ،برای کاهش میادین الکتریکی استفاده از

کورپینن و همکاران (2011) 2که متوسط میدان مغناطیسی

جسم فلزی متصل به زمین بین فرد و منبع میدان الکتریکی

 59/1میکروتسال و حداکثر آن  934میکروتسال را بدست آورد که

پیشنهاد می گردد.به طور مثال استفاده از توری یا صفحات نازک

همه نتایج با این مطالعه همسو میباشد (.)32 ،31 ،39 ،39 ،38

فلزی نقش موثری در کاهش مواجهه دارد .همچنین استفاده از

برابر با  % 5/25استاندارد ICNIRP

گرفته شده پایینتر است.نتایج حاصل با تحقیق انوک و همکاران

1-Zazoli & et al
2-Nwoke & et al
3-Ovezehe & et al
4-Straume & et al
5-Corpinen & et al

محفظه ای با جنس مواد مغناطیسی به دلیل القای مغناطیسی در
حلقه جریان مطابق با قانون لنزدر کاهش میدان های مغناطیسی
موثر است .به عنوان یک قانون کلی ،با افزایش فواصل مقادیر
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 رعایت حریم های.امواج دریافتی به حداقل کاهش می یابد
 آموزش به.استاندارد مصوب وزارت نیرو به این نکته اشاره دارد
افراد درباره اثرات زیان آور مواجهه با میدان های الکترومغناطیسی
 به.می تواند یکی دیگر از اقدامات پیشگیرانه در این زمینه باشد
حداقل رساندن زمان مواجهه در مجاورت با این منابع در زمان
های پیک مصرف که شدت جریان عبوری حداکثر است تا میزان
.قابل توجهی باعث کاهش مقادیر دریافتی میگردد
:تشکر و قدردانی
در این بخش از جناب آقای مهندس حمیدرضا پورصفاری در
 خانم مهندس جلوانی مسئول، شهر اصفهان31 شهرداری منطقه
 اصفهان و کلیه عزیزانی که بنده را5 واحد مرکز بهداشت شماره
.در تهیه این مقاله یاری کردند قدردانی می گردد
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