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چکیده
مقدمــه :مواجهــه شــغلی بــا میدانهــای مغناطیســی بــا فرکانــس بینهایــت کــم در راهبــران قطــار بخشــی
جداییناپذیــر از ایــن وظیفــه بــوده و همیــن امــر نگرانیهایــی را از نظــر ســامت شــغل راهبــری بــه وجــود
آورده اســت .مطالعــه حاضــر باهــدف بررســی مواجهــه شــغلی راهبــران متــروی تهــران بــا میدانهــای
مغناطیســی در فرکانــس بینهایــت کــم طراحــی شــد.
روش کار :بــه منظــور ســنجش مواجهــه راهبــران ،از دو نــوع قطــار  ACو  DCداخــل شــهری و  ACبیــن
شــهری از هــر خــط شــامل خــط  4 ،2 ،1و  5نمون ـهای بــه طــور تصادفــی انتخــاب شــد و پــس از ایســتگاه
بنــدی ،اندازهگیــری چگالــی شــار مغناطیســی بــا فرکانــس بینهایــت کــم بــه وســیله دســتگاه ســه جهتــه
 TES– 1394و بــا توجــه بــه اســتاندارد  IEEE std 644-1994انجــام شــد .ســپس مواجهــه راهبــران در هــر
یــک از قطارهــا بــا حــدود مواجهــه شــغلی کشــوری مقایســه گردیــد.
یافتههــا :بیشتریــن میانگیــن مواجهــه در قطارهــای  ACبیــن شــهری ( )1/1 ± 2/5 μTو کمتریــن مقــدار
مربــوط بــه قطارهــای  )0/0 ± 31/2 μT) DCبــود .حداکثــر مقــدار مواجهــه در راهبــران قطارهــای  ACخــط
 )9 μT( 5و حداقــل مقــدار مربــوط بــه همیــن خــط ( )0/01 μTبــود .حداکثــر مقــدار مواجهــه در خطــوط
داخــل شــهری در قطــار  ACخــط  )5/4 μT( 1و حداقــل آن مربــوط بــه همیــن خــط و قطــار ( )0/08 μTبــود.
نتیجهگیــری :نتایــج حاصــل از مطالعــه نشــان داد کــه در ایــن مطالعــه ،همچــون مطالعــات مختلــف در
دیگــر کشــورها ،هیــچ یــک از حــاالت مواجهــه در قطارهــای مختلــف ،میــزان مواجهــه از حــدود مجــاز مواجهــه
کشــوری و بینالمللــی فراتــر نرفتــه بــود .هرچنــد ایــن موضــوع نبایــد مبنایــی بــر بیخطــر بــودن ایــن
میدانهــا قــرار بگیــرد.

برقــی بــرای جابجایــی مســافران اســتفاده میشــود [ .]1مواجهــه
مقدمه
سیســتم حملونقــل مشــکالت زیســت محیطــی زیــادی را از طریــق شــغلی بــا میدانهــای مغناطیســی بــا فرکانــس بینهایــت کــم
آزادســازی گازهــای آالینــده در هــوا ایجــاد میکنــد .در قــرن Extremely Low Frequency Magnetic Fields: ELF-( ،21
هــم در کشــورهای توســعه یافتــه و هــم در کشــورهای در حــال  )MFsو پایــا در راهبــران بخشــی جداییناپذیــر از وظیفــه هدایــت و
توســعه ،سیســتم حملونقــل بــه ســمت مصــرف ســوختهای پــاک راهبــری قطــار اســت و همیــن امــر نگرانیهایــی را از نظــر ســامت
بــه جــای ســوختهای فســیلی در حرکــت اســت .تکنولوژیهــای شــغل راهبــری بــه وجــود آورده اســت [ .]3-1در مطالعـهای کــه بــا
برقــی و هیبریــدی بــه منظــور جلوگیــری از انتشــار گازهــای آالینــده
خطرنــاک کــه از اشــتعال ســوختهای فســیلی ایجــاد میشــد،
رواج بیشــتری پیــدا کــرد .اکنــون در بیشــتر کشــورها از قطارهــای

حمایــت ســازمان تحقیقــات فــدرال میــدان مغناطیســی بــر روی انواع
مختلفــی از وســایل حملونقــل برقــی انجــام شــد ،مشــخص گردیــد
کــه بــه ترتیــب ماشــینهای الکتریکــی ،ترامواهــا ،اتوبوسهــای
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 1اســتاد گــروه مهندســی بهداشــت حرف ـهای ،دانشــکده بهداشــت ،دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران،
تهــران ،ایــران
 2دانشــجوی دکتــری مهندســی بهداشــت حرفــهای ،دانشــکده بهداشــت ،دانشــگاه علــوم پزشــکی
شــیراز ،شــیراز ،ایــران
 3اســتادیار گــروه مهندســی بهداشــت حرفـهای ،مرکــز تحقیقــات بهداشــت ،ایمنی و محیــط (،)HSE
دانشــگاه علــوم پزشــکی البــرز ،کــرج ،ایران
 4کارشــناس ارشــد مهندســی بهداشــت حرفــهای ،دانشــکده بهداشــت ،دانشــگاه علــوم پزشــکی
تهــران ،تهــران ،ایــران
 5دانشــیار گــروه مهندســی بهداشــت حرفـهای ،دانشــکده بهداشــت ،دانشــگاه علــوم پزشــکی شــیراز،
شــیراز ،ایــران
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مقاله پژوهشی

منظم و همکاران

کردنــد [ .]3هالگامــوگ و همــکاران حداقــل و حداکثــر شــدت
میــدان مغناطیســی را در قطارهــای  ACبــا کابــل فوقانــی ،در مکان
نشســتن راهبــر در کابیــن (بــه ترتیــب  0/5 mGو  ،)4/7خــارج از
کابیــن ( 0/4 mGو  )4/8و در نزدیکــی ســقف و پانتوگــراف
( 0/3 mGو  )5/5گــزارش نمودنــد [ .]1نــاکاگاوا و کوانــا میــدان
مغناطیســی را در قطارهــای  ACو همچنیــن قطارهــای جریــان روش کار
مســتقیم ( )Direct Current: DCمــورد ارزیابــی قــرار دادنــد .در
قطارهــای  ACشــدت میــدان از  2 mGتــا  1500متغیــر بــود .محیط پژوهش و ابزار اندازهگیری
همچنیــن در قطارهــای  DCایــن مقــدار کمتــر و بیــن  2 mGتــا در ایــن مطالعــه مقطعــی ،بــه منظــور ارزیابــی مواجهــه راهبــران
 50گــزارش شــد [ .]5بهرحــال مطالعــات متعــدد اپیدمیولوژیــک قطارهــای بیــن و داخــل شــهری تهــران ،ابتــدا باهماهنگــی شــرکت
نشــان داده اســت کــه مواجهــه بــا میدانهــای مغناطیســی پایــا و بهرهبــرداری راهآهــن شــهری تهــران و حومــه اطالعاتــی در مــورد
 ELFدر سیســتمهای حملونقــل الکتریکــی ممکــن اســت خطراتــی ایســتگاهها ،تقاطعهــا و محــل شــانت (برگشــت بــه داخــل خــط)،
را بــرای ســامتی شــاغلین ایجــاد کنــد [ .]12-6ســازمان بهداشــت ســاعات حرکــت ،ســاعات شــلوغی و خلوتــی و نحــوه رفــت و برگشــت
جهانــی بــر اســاس مــدارک محــدود ســرطانزایی انســانی قطارهــا جمــعآوری گردیــد .بــر اســاس ایــن اطالعــات 3 ،خــط در
 ELF-MFsدر ارتبــاط بــا لوســمی در کــودکان و مــدارک ناکافــی داخــل شــهر تهــران ( 2 ،1و  )4و یــک خــط بیــن دو شــهر تهــران
از ســرطانزایی انســانی ایــن میدانهــا در ارتبــاط بــا دیگــر انــواع
ســرطانها و همچنیــن مــدارک ناکافــی از ســرطانزایی در حیوانــات،
 ELF-MFsرا بــه عنــوان عاملــی کــه ممکــن اســت ســرطان زا باشــد
(گــروه  )2Bطبقهبنــدی مینمایــد [ .]13مطالعــات نشــان داده
اســت کــه ریســک انواعــی از ســرطان (تومورهــا) در کارمنــدان
راهآهــن بیــش از ســطح ایــن ریســک در جامعــه اســت .بــه خصــوص
در کارمنــدان ترامــوای کشــور نــروژ ریســک  12برابــری گــزارش شــده
اســت [ .]14فلودریــوس و همــکاران دریافتــند کــه مهندســین
راهآهــن خطــر ریســک ســه برابــری را بــرای لوســمی مزمــن دارنــد
[ .]15مطالعــه روزلــی و همــکاران نشــان داد کــه رابطـهای بیــن
مواجهــه بــا میدانهــای مغناطیســی و ســندروم هادگیــن و لوســمی
وجــود دارد [ .]8مطالعــه ماینــدر و همــکاران در کارکنــان راهآهــن
ســوئیس نشــان داد ،کســانی کــه بــه مــدت طوالنــی در مواجهــه بــا
میدانهــای مغناطیســی بــا فرکانــس بینهایــت کــم بودنــد ،یــا دچــار
لوسمیشــدهاند یــا پیشــرفتهای فیزیولوژیکــی را بــه ســمت ایــن
بیمــاری داشــتهاند .همچنیــن بهتریــن تخمیــن از ارتبــاط دوز-
مــرگ و میــر بــه میــزان  %1در ازای -μTســال مواجهــه در

و کــرج (خــط  )5فعــال بودنــد .در خــط  1و  2قطارهــا از نــوع AC
و  ،DCدر خــط  4تنهــا قطارهــای  ACو در نهایــت در خــط 5
قطارهــای  ACای متفــاوت بــا آنچــه در خطــوط داخــل شــهری بــود،
بــه کار گرفتــه شــده بــود.
قطارهــای  ACبیــن شــهری از خطوط بــرق فشــارقوی  25 Kvکه در
طــول مسیــر تهــران بــه کــرج کشــیده شــدهاند ،تغذیــه میکردنــد
و ایــن بــرق در لکوموتیوهــای آنــان بــه بــرق  DCتبدیلشــده و بــرای
حرکــت قطــار اســتفاده میشــد .ایــن قطارهــا بــر اســاس ســال
ســاخت دارای مدلهــای مختلفــی از جملــه  1-TMو  3-TMاســت.
قطارهــای  ACداخــل شــهری از ریــل ســوم کــه در سرتاســر خطــوط
ریلــی داخــل شــهری کشــیده شــده اســت ،تغذیــه مینماینــد .ریــل
ســوم دارای  750ولــت بــرق  DCمیباشــد .جریــان  750ولتــی
مســتقیم بــه داخــل موتورهــای قطارهــای  ACرفتــه و ســپس در
ایــن ولتــاژ مســتقیم تبدیــل بــه  380ولــت بــرق  ACبــا فرکانــس
 30 Hzتــا  300شــده و بــرای حرکــت قطــار مــورد اســتفاده قــرار
میگیــرد .قطارهــای  DCنیــز همچــون قطارهــای  ACاز ریــل
ســوم تغذیــه میکننــد .جریــان  750ولــتی مســتقیم بــه داخــل
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بــا توجــه بــه اینکــه در کشــور مــا هنــوز هیــچ ارزیابــی جامعــی از
مواجهــه راهبــران قطارهــای بیــن و داخــل شــهری بــا ELF-MFs
صــورت نگرفتــه اســت و میــزان تمــاس ایــن گــروه شــغلی مشــخص
نیســت ،در ایــن مطالعــه پــس از اندازهگیــری ایــن میدانهــا در انــواع
قطارهــای موجــود در خطــوط  5گانــه شــهر تهــران و حومــه ،میــزان
مواجهــه ایــن افــراد گزارششــده و ســپس بــا حــدود مواجهــه شــغلی
کشــوری  1 mTدر فرکانــس  60 Hzبــرای مواجهــات شــغلی []16؛
 0/1 mTدر فرکانــس  60 Hzبــرای مواجهــات عمومــی []17
مقایســه میگــردد تــا بتــوان دیــدی از مواجهــه راهبــران بــا ایــن
میدانهــا داشــته و در صــورت لــزوم در مــورد کنتــرل میدانهــا یــا
کاهــش مواجهــه آنهــا از طریــق فرایندهــای مدیریتــی تصمیمــات
صحیحــی گرفتــه شــود.

] [ DOI: 10.21859/johe-02048

برقــی عــادی ،اتوبوسهــای برقــی تنــدرو و قطارهــا دارای میدانــی بــه
بزرگــی  21 mG،17 mG ،13 mG ،5 mGو  50 mGهســتند.
حداکثــر چگالــی شــار مغناطیســی در فرکانــس بینهایــت کــم
مربــوط بــه قطارهــای نــوع جریــان متنــاوب Alternative( AC
 )Currentگــزارش شــد [ .]4چادوییــک و لوســت مطالعاتــی بــر
روی قطارهــا و سیســتمهای حملونقــل برقــی انجــام دادنــد .میــدان
مغناطیســی پایــا در کابیــن راهبــر قطارهــای برقــی شــهر لنــدن
تــا  0/2 mTو در نزدیــک کــف واگنهــای مســافربری تــا 1 mT
اندازهگیــری شــد .همچنیــن میــزان  ELF-MFsرا تــا 20گــزارش

قســمت ســینه بــا ایــن میدانهــا زده شــد [.]7
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و مــورد ســنجش قــرار گرفــت.

ارزیابی چگالی شار مغناطیسی
بــه منظــور بــرآورد اهــداف مطالعــه ،محقــق یک بــار در ســاعت خلوت
و یــک بــار در ســاعت شــلوغ (از نظــر تعــداد مســافر) بــه ایســتگاههای
اصلــی متــرو (ایســتگاههایی کــه محــل اســتراحت افــراد بــوده و دفتــر
اعــزام راهبــران در آن مســتقر بــود) مراجعــه نمــود .در ابتــدا در محــل
اســتراحت و دفتــر اعــزام راهبــر از میــدان مغناطیســی ســنجش بــه
عمــل آمــد ،ســپس یــک قطــار را بــه صــورت اتفاقــی انتخــاب کــرده و
پــس از ثبــت شــماره قطــار بــه داخــل کابیــن راهبــری (واگــن کنتــرل
قطــار) رفتــه و یــک سیــر رفــت ،شــانت ،ســیر برگشــت ،شــانت و
بــه هنــگام رســیدن بــه ایســتگاه اولیــه از میــدان مغناطیســی ELF
ســنجش بــه عمــل آمــد .ثبــت شــماره قطارهــا بــه منظــور ایــن امــر
بــود کــه ســنجشها (از نظــر شــلوغی/خلوتی) از همــان قطــار باشــد.
عمــل بــاال بــرای هــر دو نــوع قطــار  ACو ( DCبــرای قطارهــای
داخــل شــهری) بــرای خطــوط مختلــف و همچنیــن قطارهــای AC
خــارج شــهری در دو ســاعت مختلــف از روز (شــامل  10صبــح بــه
عنــوان زمــان خلــوت و  6بعدازظهــر بــه عنــوان زمــان شــلوغ) انجــام
شــد .هــدف از تعییــن چگالــی شــار در مســیرهای رفــت و برگشــت
تعییــن اثــر احتمالــی شــیب زمیــن (و متعاقــب آن صــرف انــرژی
بیشــتر بــرای حرکــت) بــر آن بــود .الزم بــه ذکــر اســت کــه در طــول
ســیرها  3ایســتگاه متــرو نیــز بــه صــورت اتفاقــی از هــر خــط انتخــاب
و قبــل از رســیدن (در طــول ســیر رســیدن بــه ایســتگاه) ،هنــگام ورود
بــه ایســتگاه (ترمــز کــردن) و در هنــگام ترکشــن (شــتاب گرفتــن
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ارزیابی مواجهه راهبران
بــا توجــه بــه آنچــه کــه در حــدود مواجهــه شــغلی مجمــع دولتــی
متخصصیــن بهداشــت صنعتــی آمریــکا ( ]19[ )ACGIHو همچنین
حــدود مواجهــه شــغلی بــا آالیندههــای محیــط کار کــه از ســوی
وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی و بــا نظــارت مرکــز
ســامت کار منتشــر شــده اســت [ ،]19در ارزیابــی مواجهــه شــغلی
بــا ایــن میدانهــا بایــد حداکثــر مقــدار مواجهــه در نظــر گرفتــه شــود
و بــا حــدود مواجهــه توصیهشــده شــغلی مقایســه گــردد .بــه همیــن
جهــت از ســه مقــدار ســنجش شــده در هــر ایســتگاه اندازهگیــری،
حداکثــر مقــدار  ELF-MFsبــه منظــور مقایســه بــا حــدود مواجهــه
شــغلی کشــوری و بینالمللــی در نظــر گرفتــه شــد .البتــه قابلذکــر
اســت کــه بــرای بررســی مواجهــه راهبــران بــا توجــه بــه متغیرهــای
مختلــف مطالعــه ماننــد نــوع مســیر ،پیــک مســافری و شــتاب قطــار،
میانگینــی از ســه ســنجش در ایســتگاههای مــورد نظــر بــه عنــوان
مقــدار اصلــی مــورد نظــر قرارگرفتــه شــده اســت .بــه منظــور آنالیــز
آمــاری تمــام دادههــا از نرمافــزار  SPSSنســخه  21اســتفاده شــد.
یافتهها
جــدول  1حداقــل ،حداکثــر ،میانگیــن و انحــراف معیــار از میانگیــن
میــدان مغناطیســی را در انــواع قطارهــا نشــان میدهــد .مقادیــر
موجــود در ایــن جــدول بــر اســاس میانگینگیــری از ســه عــدد
قرائتشــده در هــر ایســتگاه میباشــد نــه حداکثــر مقــداری کــه
ثبــت شــده اســت.
بــه دلیــل وجــود ایســتگاههای همچــون اتــاق اســتراحت (کــه دارای
مقادیــر کــم از میــدان بودنــد) مقادیــر انحــراف معیــار و میانگیــن بــه
یکدیگــر نزدیــک شــده اســت .حداکثــر چگالــی شــار مغناطیســی

در قطــار  ACبیــن شــهری ( )7/9 μTمشــاهده شــد .همچنیــن
باالتریــن مقــدار میانگیــن بــه همیــن قطارهــا اختصــاص داشــت
( .)1/2 μTکمتریــن مقــدار چگالــی شــار مغناطیســی نیــز
مربــوط بــه قطارهــای  ACبــود .جــدول  2مقایس ـهای از میانگیــن
چگالــی شــار مغناطیســی مســیرهای رفــت /برگشــت و پیک شــلوغی/
خلوتــی مســافران را در قطارهــای  ACبیــن و داخــل شــهری و
قطارهــای  DCنشــان میدهــد .بدیــن منظــور از آزمــون آمــاری T
مســتقل اســتفاده شــد.
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بــه منظــور اندازهگیــری میــدان مغناطیســی از دســتگاه اندازهگیــری
ســه جهته  TES-1394اســتفاده شــد .علیرغــم گواهی کالیبراســیون،
بــرای اطمینــان از اندازهگیــری ،دســتگاه بــا کمــک ســازمان انــرژی
اتمــی کشــور مجــددا ً بــا تعییــن ضریــب کالیبراســیون  1کالیبــره
گردیــد .روش ســنجش ،ارتفــاع ،مــکان اندازهگیــری بــا توجــه بــه
مطالعــات پیشــین [ ]2و همچنیــن اســتاندارد IEEE 644-1994
 stdدر کنــار صندلــی راهبــر و در ارتفــاع  1متــری از کــف کابیــن
بــود .هنــگام اندازهگیــری میــدان مغناطیســی اپراتــور میتوانســت
دســتگاه را در دســت بگیــرد ،چــون ماهیــت مغناطیســی ضعیــف بدن
انســان ســبب آشــفتگی میــدان مغناطیســی و تأثیــر در مقــدار آن
نمیشــود [.]18

متــرو ســه بــار دســتگاه قرائــت و ثبت شــد .در مجمــوع  392ایســتگاه
( 1176ســنجش) مــورد اندازهگیــری قــرار گرفــت.

] [ DOI: 10.21859/johe-02048

موتورهــای قطارهــای  DCرفتــه و ایــن انــرژی بــه منظــور حرکــت
قطــار ،مســتقیم بــه موتورهــا وارد میشــود.
از هــر خــط داخــل شــهری  1قطــار  ACو یــک قطــار  DCبــه عنــوان
نمون ـهای از ایــن قطارهــا بــه طــور تصادفــی انتخــاب شــد .قابلذکــر
اســت کــه خــط  4تنهــا دارای قطــار نــوع  ACبــود .از خــط  5نیــز 2
مــدل مختلــف از قطارهــا (هــر دو  )ACبــه طــور تصادفــی انتخــاب

قطــار) از میــدان ســنجش بــه عمــل آمــد .در هــر مــکان و وضعیــت
ســنجش (منظــور ایســتگاه اندازهگیــری نــه ایســتگاه متــرو) ســه بــار
چگالــی شــار مغناطیســی ثبــت شــد تــا بتــوان نقــش نوســانات را کــم
کــرد .بــه عنــوان مثــال در طــول ســیر یــک قطــار بیــن دو ایســتگاه

منظم و همکاران

حداقل

حداکثر

میانگین

انحراف معیار

قطارهای AC

0/07

5/23

0/39

0/4

قطارهای DC

0/09

1/87

0/31

0/2

قطارها  ACبین شهری

0/1

7/9

1/2

1/5

جدول  :2مقایسه میانگین چگالی شار مغناطیسی مسیرهای رفت/
برگشت و پیک شلوغی/خلوتی مسافران در قطارهای  ACو DC
میانگین  ±انحراف معیار

متغیرها

P value

مسیر رفت

0/3779 ± 0/30

مسیر برگشت

0/4116 ± 0/62

خلوت

0/4447 ± 0/63

شلوغ

0/3448 ± 0/28

0/65
0/19

قطارهای DC
مسیر رفت

0/3564 ± 0/26

مسیر برگشت

0/2806 ± 0/14

خلوت

0/3246 ± 0/26

شلوغ

0/3124 ± 0/15

0/06
0/76

قطارهای  ACبین شهری
مسیر رفت

1/22 ± 1/6

مسیر برگشت

1/18 ± 1/5

خلوت

1/04 ± 1/4

شلوغ

1/36 ± 1/6

0/89
0/28

جدول  :3مقایسه میانگین چگالی شار مغناطیسی قطارهای  ACو DC
در خطوط مختلف
P value
فاصله اطمینان 95%
حد پایین

نتایــج حاصــل از جــدول  3نشــان داد کــه میانگیــن مواجهــه در خــط
 5بــا خطــوط دیگــر اختــاف معنــادار آمــاری داشــت (.)P > 0/001
خطــوط دیگــر باهــم اختــاف معنــاداری نداشــتند .عــدم تفکیــک
نــوع قطارهــا در خطــوط بــه ایــن دلیــل اســت کــه راهبــران در یــک
نوبــت کاری بــه صــورت زمانبنــدی شــده بــه دفاتــر اعــزام مراجعــه
مینماینــد و بــدون توجــه بــه نــوع قطــار بــه ســیر اعــزام میشــوند.
نتایــج آزمــون  ANOVAیــک طرفــه از مقایســه میانگیــن چگالــی
شــار مغناطیســی در انــواع قطارهــای  ACبیــن و داخــل شــهری و
 DCنشــان داد کــه بیــن قطارهــای داخــل شــهری اختــاف معنــادار
آمــاری وجــود نداشــت ( ،)P =0/49امــا بیــن قطارهــای داخــل
شــهری و بیــن شــهری اختــاف معنــادار آمــاری وجــود داشــت
( .)P > 0/001جــدول  4حداکثــر مواجهــه راهبــران را بــا توجــه بــه
خطــوط و نــوع قطــار نشــان میدهــد.
جدول  :4حداقل و حداکثر مواجهه راهبران با میدانهای مغناطیسی
)ELF(μT
خطوط و نوع قطار

حداقل

حداکثر

خط 1

حد باال

خط 1
خط 2

-0/19

0/28

0/69

خط 4

-0/27

0/3

0/9

خط 5

-1/05

-0/58

> 0/001

خط 2
خط 4

-0/32

0/26

0/83

خط 5

-1/1

-0/62

> 0/001

قطار AC

0/08

5/4

قطار DC

0/1

0/8

خط 2
قطار AC

0/1

2

قطار DC

0/1

2/8

خط 4
قطار AC

0/08

4

خط 5

خط 4
خط 5

منظــور مقایســه میانگیــن چگالــی در خطــوط مختلــف از
آزمــون  ANOVAیــک طرفــه اســتفاده شــد.

-1/12

-0/54

> 0/001

قطار AC

0/01

9
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قطارهای AC

نتایــج حاصــل از جــدول  2نشــان میدهــد کــه در مســیرهای
رفت/برگشــت و پیــک شــلوغی/خلوتی مســافران ،میــزان مواجهــه
راهبــران قطارهــای  DC ،ACو قطارهــای بیــن شــهری باهــم
اختــاف معنــاداری نداشــت .جــدول  3مقایســه میانگیــن چگالــی
شــار مغناطیســی در خطــوط  1،2،4و  5را نشــان میدهــد .بــه

] [ DOI: 10.21859/johe-02048

جدول  :1حداقل ،حداکثر ،میانگین و انحراف معیار میزان  ELF-MFsدر کابین راهبر انواع قطارها ()μT
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هرچنــد نتایــج چگالــی شــار مغناطیســی در ایــن مطالعه بیشــتر
بــود [ .]3نــاکاگاوا و کوانــا ( ELF-MFs )1993را در قطارهــای
 ACو  DCمــورد ارزیابــی قراردادنــد .چگالــی شــار مغناطیســی در
ایــن قطارهــا بــه ترتیــب  0/2 -100 μTو  0/5-5 μTگزارش شــد.
نتایــج ایــن مطالعــه گویــای ایــن مطلــب اســت کــه ELF-MFs

در قطارهــای  ACباالتــر از قطارهــای  DCمیباشــد؛ هرچنــد مقــدار
حداکثــر گزارششــده در ایــن مطالعــه بــرای قطارهــای  ACبیشــتر
از مطالعــه حاضــر اســت ،امــا ایــن نتایــج نیــز همچــون جــدول  1و 4
مطالعــه حاضــر نشــان میدهنــد ،کــه در هیــچ یک از حالتهــای
مواجهــه ،مقــدار پرتــو گیــری بیــش از حــد مجــاز نبــوده اســت .ایــن
حــدود را میتــوان هــم از لحــاظ حــدود مواجهــه کشــوری []16
و هــم از لحــاظ حــدود مواجهــه ســازمانهای همچــون ACGIH
[ ]20وکمیســیون بینالمللــی حفاظــت از پرتوهــای غیریونیــزان
( :mT 1 ACGIH( ]21[ )ICNIRPو  )ICNIRPمــد نظــر
داشــت .در مطالعــهای کــه بــا حمایــت ســازمان تحقیقــات فــدرال
میــدان مغناطیســی بــر روی انــواع مختلفــی از وســایل برقــی انجــام
شــد ،حداکثــر مقــدار مربــوط بــه قطارهــای  )5 μT( ACبــود کــه بــا
آنچــه در قطارهــای داخــل شــهری تهــران ( )5/4 μTمورد ســنجش
قــرار گرفــت ،مطابقــت دارد [.]4
بــه طــور کلــی ســطح مواجهــه راهبــران قطــار بــا  ELF-MFsاز
دیگــر مشــاغل مثــل مهندســین بــرق کمتــر بــود [ ]22و احتمــاالً
همیــن امــر دلیــل اصلــی تعــداد کــم مطالعــات اپیدمیولوژیــک در
ارتبــاط بــا اثــرات ایــن میدانهــا بــر راهبــران قطــار میباشــد.
ســازمان بهداشــت جهانــی در گــزارش خــود در ارتبــاط بــا اثــر ایــن
میدانهــا بــر ســامتی بدیــن نکتــه اشــاره میکنــد کــه مواجهــه
بــا میــدان مغناطیســی بــا چگالــی شــار بیشــتر از  0/4 μTریســک
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بحث
مطالعــه حاضــر بــه منظــور بررســی وضعیــت مواجهــه راهبــران
خطــوط متــروی بیــن و داخــل شــهری تهــران بــا ELF-MFs
انجــام گرفــت و همچنیــن بررســیهایی بــر انــواع قطــار ،خطــوط،
وضعیــت متــرو از نظــر پیــک کاری نیــز مدنظــر قــرار گرفــت.
میانگیــن مواجهــه راهبــران در ایــن قطارهــا بیشتریــن مقــدار
خــود را در قطارهــای  ACبیــن شــهری ( )1/2 μTو کمتریــن
مقــدار را در قطارهــای  )0/31 μT( DCنشــان داد (جــدول
 .)1حداکثــر مقــدار مواجهــه در راهبــران قطارهــای AC
خــط  )9 μT( 5و حداقــل مقــدار مربــوط بــه همیــن خــط
( )0/01 μTبــود (جــدول  .)4حداکثــر مواجهــه در خطــوط
داخــل شــهری مربــوط بــه قطــار  ACخــط  )5/4 μT( 1و
حداقــل آن مربــوط بــه همیــن خــط و قطــار ()0/08 μT
بــود (جــدول  .)4در قطارهــای بیــن شــهری بــه علــت وجــود
کابلهــای فشــارقوی در بــاالی آنهــا مقــدار  ELF-MFsبیشــتر
بــود .ایــن بــدان معنــی اســت کــه احتمــاالً نــوع تغذیــه قطارهــای
 ACبیــن شــهری (کابلهــای فوقانــی فشــارقوی) عامــل اصلــی
میــزان بیشــتر  ELF-MFsنســبت بــه دیگــر قطارهــا اســت.
همچنیــن در قطارهــای  ACداخــل شــهری بــه دلیــل اینکــه جریــان
مســتقیم ورودی بــه موتــور بــه جریــان متنــاوب تبدیــل میشــود،
پتانســیل بیشــتری بــرای ایجــاد  ELF-MFsدارد و همیــن امــر نیــز
اختــاف چگالــی شــار مغناطیســی را بیــن دو قطــار  ACو DC
کــه از ریــل ســوم تغذیــه میکننــد ،توضیــح میدهــد .جــدول
 2نشــان میدهــد کــه شــلوغ یــا خلــوت بــودن قطارهــا (کــه خــود
را بــه صــورت افزایــش وزن قطــار نشــان میدهــد) بــر مواجهــه
راهبــران تاثیــری نداشــته اســت و در بیــن هیــچ یــک از قطارهــا
اختــاف معنــاداری مشــاهده نشــد .اگرچــه مطالعــات نشــان دادهانــد
کــه بــرای جابجایــی وزن بیشــتر مســافران بــه نیــروی بیشــتری برای
ســرعت گرفتــن نیــاز اســت [ ،]19امــا احتمــاالً بــه دلیــل اینکــه
ایــن اختــاف وزن بیــن زمــان شــلوغ و خلــوت زیــاد نبــوده اســت،
تفاوتهــای معنــاداری ایجــاد نشــد.
جــدول  3نشــان میدهــد کــه میــزان مواجهــه یــا همــان ELF-
 MFsدر خــط  5بــا دیگــر خطــوط اختــاف معنــادار دارد و ایــن
امــر احتمــاالً ناشــی از همــان نــوع منبــع تغذیــه قطارهــا اســت؛
چــرا کــه نتایــج (جــدول  )3اختــاف معنــاداری را بیــن خطــوط

مــورد مطالعــه قــرار گرفتنــد .نتایــج نشــان داد کــه در ارتفــاع 1
متــری از کــف واگــن راهبــر ،حداکثــر  ELF-MFsدر قطارهــای
 ACبــه ترتیــب برابــر  9/3 μTو در قطارهــای  μT4 DCبــود.
اگرچــه مــدل قطارهــا در ایــن مطالعــه کام ـ ً
ا مشــخص نبــود ،امــا
بــه هــر حــال نتایــج نشــان میدهــد کــه چگالــی شــار مغناطیســی
مشــابهی بــا مطالعــه حاضــر گــزارش شــده اســت .ایــن امــر بــه ویــژه
در قطارهــای  ACنمایانتــر اســت [.]2
چادوییــک و لوســت ( )1998مطالعاتــی بــر روی قطارهــا و
سیســتمهای حملونقــل برقــی انجــام دادنــد .ایــن دو میــزان
میــدان مغناطیســی بــا فرکانــس بینهایــت کــم را تــا  μT20گــزارش
کردنــد .ایــن مطالعــه بــه نتیجهگیــری مشــابهی در ارتبــاط بــا مواجهه
راهبــران مبنــی بــر "مواجهــه کمتــر از حــدود توصیهشــده" رســیدهاند.

] [ DOI: 10.21859/johe-02048

جــدول  4نشــان داد کــه حداکثــر مقــدار مواجهــه در راهبــران
قطارهــای  ACخــط  )9 μT( 5و حداقــل مقــدار مربــوط بــه
همیــن خــط ( )0/01 μTبــود .مقــدار مواجهــه در خطــوط
داخــل شــهری در قطــار  ACخــط  )5/4 μT( 1و حداقــل آن
مربــوط بــه همیــن خــط و قطــار ( )0/08 μTبــود.

داخــل شــهری کــه از ریــل ســوم تغذیــه میکننــد ،نشــان نــداد .در
مطالعـهای کــه در کشــور ایتالیا توســط کونتســا و همــکاران ()2010
انجــام شــد ،قطارهــای  ACو  DCاز نظــر میــدان مغناطیســی
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منظم و همکاران
اثــرات مختلفــی مثــل لوســمی و بیمــاری هادگیــن را در افــرادی
کــه در سیســتمهای حملونقــل ریلــی (برقــی) در مواجهــه بــا
 گــزارش کردنــد و همیــن امــر،میزانهــای پایینــی از میــدان بودنــد
نشــاندهنده اهمیــت موضــوع مطالعــه و بررســی مواجهــه شــغلی بــا
.میدانهــای مغناطیســی در صنایــع ریلــی میباشــد
سپاسگزاری
 و20439 مقالــه حاضــر حاصــل طــرح تحقیقاتــی بــا کــد طــرح
بــا حمایــت دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات درمانــی تهــران
 از تمــامی کســانی کــه در انجــام ایــن طــرح مشــارکت.میباشــد
بــه عمــل آوردنــد و همچنیــن از متصدیــان شــرکت بهرهبــرداری
راهآهــن شــهری تهــران و حومــه بــه خصــوص بخــش بهداشــت
 قابلذکــر اســت کــه نظــرات ارائــه شــده.حرف ـهای تشــکر میآیــد
در مقالــه صرفــاً نظــر نویســندگان اســت و منعکــس کننــده نظــر
.شــرکت متــرو نیســت

 هرچنــد مطالعــات دیگــر،]13[  برابــر میکنــد2 لوســمی را
 برابــری گــزارش نمودهانــد2  را بــرای ریســک0/3 μT مقــدار

 از ایــن رو مواجهــه راهبــران قطــار بــا مقادیــر باالتــر.]23[
) میتوانــد زنــگ5  در رهبــران خــط9 μT  (بــرای مثــل0/3 از
خطــری باشــد بــرای خطــرات احتمالــی کــه متوجــه راهبــران قطــار
 میــدان،میباشــد؛ هــر چنــد همانگونــه کــه نتایــج نشــان داد
1 mT مغناطیســی در هیــچ یــک از شــرایط و نقــاط باالتــری از
.گــزارش نشــد و تمــام مقادیــر بســیار کوچکتــر از ایــن مقــدار بونــد
نتیجهگیری
نتایــج حاصــل از مطالعــه حاضــر نشــان داد کــه در هیــچ یــک از
 میــزان مواجهــه از حــدود،حــاالت مواجهــه در قطارهــای مختلــف
 البته.اســتاندارد کشــوری و همچنیــن بینالمللــی فراتــر نرفتــه اســت
ایــن موضــوع نبایــد مبنایــی بــر تصمیمگیــری در مــورد بیخطــر
 مطالعــات زیــادی وجــود دارد کــه.بــودن ایــن میدانهــا باشــد
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Abstract
Introduction: Occupational exposure to Extremely Low Frequency Magnetic Fields
(ELF-MFs) in train drivers is an integral part of the driving task and creates concern about
driving jobs. The present study was designed to investigate the occupational exposure of
Tehran train drivers to extremely low frequency magnetic fields.
Methods: In order to measure the driver’s exposure, from each line, a random sample in
AC and DC type trains was selected and measurements were done according to the IEEE
std 644-1994 using a triple axis TES-394 device. Train drivers were then compared with
national occupational exposure limit guidelines.
Results: The maximum and minimum mean exposure was found in AC external city trains
(1.2±1.5 μT) and DC internal city trains (0.31±0.2 μT), respectively. The maximum and
minimum exposure was 9 μT and 0.08 μT in AC trains of line 5, respectively. In the internal
train line, maximum and minimum values were 5.4 μT and 0.08 μT in AC trains.
Conclusions: In none of the exposure scenarios in different trains, the exposure exceeded
the national or international occupational exposure limit guidelines. However, this should
not be the basis of safety in these fields.

