
 

 
 

 

 

ها با حدود های الکتریکی و مغناطیسی خطوط فشار قوی در دو منطقه از شهر قزوین و مقایسه آنگیری میداناندازه

 مجاز

 1،ثنا شکری1،هاجر دازی*2،علی صفری واریانی 1پیام حیدری 

   ای، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایرانمهندسی بهداشت حرفهکارشناسی ارشد  1

 ای، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایراندانشیار گروه مهندسی بهداشت حرفه *2

 Payam.haydari69@yahoo.com-09333404628شماره تماس و ایمیل: 

 دانشگاه علوم پزشکی قزوین –بلوار شهید باهنر  -قزوین

 چکیده

-این پست اطراف در شاغل و نیروهای شهروندان سالمتی الکترومغناطیسی بر روی هامیدان احتمالی مخرب تاثیراتمقدمه و هدف: 

العااده های فوقجز فرکانس، Hz 05فرکانسبا  قوی  فشار خطوطشود. می نگرانی بعضاً موجب بوده و مورد بحث  همواره خطوط و ها

الکترومغناطیسی خطوط فشار قوی در دو منطقه  هاگیری میدانلذا هدف از انجام این مطالعه، اندازه شوند.( محسوب میELFپائین )

 باشد.ها با حدود مجاز میزوین و مقایسه آناز شهر ق

با توجه به وضعیت آب و هاوایی، نزدیکای نقطه از خطوط منتخب ) 22در  های الکتریکی و مغناطیسیگیری میداناندازه :روش اجرا

انجاام  IEEE C95.3.1,2010بر اساس اساتاندارد  و Holaday( با استفاده از دستگاه به مناطق مسکونی و میزان جمعیت مناطق

گیاری باه انادازه کناد.گیری مایمحاسبه و اندازه KHz 155-5در محدوده را های الکترومغناطیسی میدان این استانداردشده است. 

   .انجام گرفتهنگام ظهر و در زمان پیک مصرف روز ای خطوط منتخب محدوده برق منطقه و در زیرصورت نقطه به نقطه )ماتریسی( 

کیلوولات 0گیری شده دارای مقادیر باالتر از حد مجاز )از نقاط اندازه %21نتایج این مطالعه نشان داد که میدان الکتریکی در  :هایافته

باشد. همچنین نتاایج گوس( میمیلی0505تر از حد مجاز)گیری شده پایینی نقاط اندازهباشند. میدان مغناطیسی در کلیهبر متر( می

 یابد.داد که با افزایش فاصله از خطوط فشار قوی، میانگین امواج الکتریکی و مغناطیسی کاهش میاین مطالعه نشان 

توان استنباط نمود کاه باا رعایات حاری  در هر دو میدان الکتریکی و مغناطیسی و مقایسه با استانداردها و مقرارات می گیری:نتیجه

هاای الکتریکای، مغناطیسای و الکترومغناطیسای، ی زیست محیطی میادانتعیین شده اطراف خطوط، اثرات سوء و مخاطرات احتمال

 های مطرح شده را ندارد.نگرانی
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