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 چکیده
ارد خطوط با مناطق افزون خطوط انتقال برق در کشور و عدم رعایت حریم استاند با توجه به توسعه روز :مقدمه       

هدف از انجام این پژوهش، . مسکونی در برخی از شهرها، مشکالت بسیاري براي ساکنین این مناطق ایجاد شده است
شناسایی و ارزیابی ریسک هاي ناشی از خطوط انتقال برق فشار قوي در منطقه حصیرآباد با استفاده از روش ویلیام فاین 

  .ات می باشدو ارائه راهکار به جهت کاهش اثر
یند و تجهیزات مورد نیاز براي انتقال برق، از طریق بازدیدهاي ا به منظور تعیین ریسک ها، فر: هامواد و روش      

اندازه گیري میدان مغناطیس ساطع شده از خطوط انتقال برق در منطقه . شدندمیدانی و مصاحبه با کارشناسان، شناسایی 
 و بر اساس روش استاندارد موسسه ملی علوم بهداشت محیط 3D EMF TESTERمورد مطالعه توسط دستگاه 

 کیلوولت، انجام و در نهایت با مقادیر استاندارد جهانی مقایسه 230 متري از دکل 91،61،30،15آمریکا در چهار فاصله 
تعیین در ادامه ریسک هاي شناسایی شده توسط پارامترهاي روش ویلیام فاین نمره دهی و بر اساس جدول . می گردد

 . سطح موجود در روش اولویت بندي گردیدند
 اندازه گیري شدت میدان مغناطیس در منطقه مورد مطالعه نشان داد که شدت میدان در هر :یافته هاي پژوهش       

 41در نهایت . چهار فاصله از دکل مورد نظر، باالتر از حد مجاز بوده و می تواند به عنوان یک ریسک در نظر گرفته شود
 براي ویلیام فاین فنی و رویداد طبیعی با استفاده از روش-بهداشتی، زیست محیطی، ایمنی-ر چهار گروه ایمنیریسک د

باالترین مقدار ریسک مربوط به جزء سیم و خط انتقال برق با عدد اولویت ریسک .  جزء مورد شناسایی قرار گرفت13
  . به دست آمد25 با عدد اولویت ریسک Spanم گراند و  و کمترین مقدار ریسک مربوط به جزء دکل، سیم گارد، سی900
 RPNبهداشتی با -دست آمده، بیشترین مقادیر ریسک در گروه ایمنیه  با توجه به نتایج ب:بحث و نتیجه گیري      
 به دست آمد که در اکثر موارد دلیل ایجاد ریسک، عدم رعایت حریم استاندارد مجاز خطوط 200 و 400 و  900هاي 

  . ق از مناطق مسکونی می باشدانتقال بر
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 مقدمه
از زمانی که تجهیزات برقی و خطوط انتقال نیرو با         

بحث ، ولتاژهاي باال به حریم زندگی انسان نزدیک شده
مغناطیسی این منابع  آثار سوء احتمالی میدان هايبررسی 

ي هاي مختلف محیط زیست و ترس از پیدایش بیماربر 
علمی  موجب نگرانی همگانی و انگیزه تحقیقات در مراکز

اثرات شناخته شده تشعشعات بر ). 1(،جهان گردیده است
انسان و اثرات  بدن انسان شامل اثر مستقیم و غیرمستقیم بر

یان می اء موجود در محیط است که از این مبر روي اشی
 شوك و سوختگی به حرارتی،توان به اثرات حرارتی، غیر

تحقیقات  ).2(،عنوان اثر مستقیم تشعشات اشاره کرد
 مجاورت دکل در که کسانی روي بر  انجام شدهاپیدمیولوژي

 مجاور کار در محیط در یا و نده اکرد زندگی برق هاي
 از اي پاره درداشتند  قرار طیسیالکترومغنا هاي میدان

 هاي میدان بودن زا یا بیماري و کارسینوژن ،مطالعات
 لوسمی آنمی، بروز مورد در به خصوص را الکترومغناطیسی

و  افسردگی مغزي، تومورهاي مالنوم، کودکان، لمفوم، در
البته این نکته قابل ذکر است که (.کردند مطرح را خودکشی

ور حتم تائید الکترومغناطیس به طسرطان زایی میدان هاي 
آلزایمر، نوعی بیماري است که در افراد بیماري ) نشده است

سن باال بروز می کند و باعث ضعف تمرکز و اختالل در 
مطالعه و تحقیقاتی که در سال . یادآوري خاطرات می شود

 در فندالند و کالیفرنیا انجام گردیده نشان می دهد 1995
در معرض میدان الکترومغناطیس قرار کارگرانی که بیشتر 

 .)3(،گرفته بودند بیشتر به این بیماري مبتال شده اند
اثر میدان هاي مغناطیسی حاصل از پژوهشی با عنوان 

خطوط انتقال برق بر اعصاب حرکتی محیطی توسط حسین 
جهت اندازه ). 4(،مهرداد و همکاران به انجام رسیده است

 230 پست هاي فشار قوي گیري میدان هاي مغناطیسی در
شهر تهران و بررسی اثرات مواجهه با آن مهدیه کیلو ولت 

). 5(،شریفی فرد و همکاران  پژوهشی را انجام داده اند

ارزیابی ریسک یک روش سازمان یافته و سیستماتیک براي 
شناسایی خطرات و برآورد ریسک براي رتبه بندي 

قبول تصمیمات، جهت کاهش ریسک به یک سطح قابل 
، از فنون سازمان یافته و نظام مند ویلیام فاینروش . است

ارزیابی خطر در شناسایی خطرات و برآورد سطح خطر، در 
راستاي مدیریت خطر و کاهش آن به سطحی قابل قبول 

این روش از جمله روش هاي کمی بوده، و با ). 6(،است
که ارزیابی به روش هاي کمی می تواند کانون  توجه به این

ایی نموده و با اتخاذ تدابیر ها و عوامل خطر موجود را شناس
گیرانه و کنترلی نسبت به حذف یا مهار آن ها اقدام پیش

به منظور شناسایی مخاطرات احتمالی در شرکت ). 7(،نماید
 از این 88لوله سازي، سیدعلی جوزي و همکاران در سال 

لیام ارزیابی خطر به روش وی. )8(،روش استفاده کرده اند
فاین در نیروگاه هاي برق شرکت پاالیش نفت آبادان 

رضا جعفري و  تحقیق دیگري است که توسط علی
 به انجام رسیده 1389محمدرضا رعاضی طبري در سال 

هدف از انجام پژوهش حاضر، شناسایی ریسک ). 9(،است
هاي ناشی از خطوط انتقال برق فشار قوي در منطقه 

ویت بندي ریسک ها بر اساس حصیرآباد و رتبه دهی و اول
 و ارائه راهکار به جهت کاهش اثرات آنویلیام فاین روش 

به منظور انجام این تحقیق منطقه حصیرآباد در . ها می باشد
 : به دالیل زیر انتخاب گردید)1تصویر شماره (شهر اهواز

 کیلو ولت 230 و 132 فشار قوي تعدد دکل هاي برق)1
عدم رعایت حریم )3نطقه باال بودن تراکم جمعیت م)2

استاندارد خطوط از مناطق مسکونی و فاصله بسیار کم دکل 
منطقه حصیرآباد در شرق شهرستان  .ها تا محل زندگی افراد

اهواز قرار گرفته و به لحاظ تقسیم بندي شهري، جزء منطقه 
بر اساس آخرین سرشماري انجام .  اهواز به شمار می رود7

 ، داراي)7منطقه (منطقه، این 1385 گرفته در سال
 نفر 243/76نفر جمعیت می باشد که از این تعداد  240/148

 )10(.تشکیل می دهند  نفر را زنان997/71 مردان و
   

  
  
  
  

 تصویر ماهواره اي  موقعیت منطقه حصیر آباد در اهواز.  1تصویر شماره 

 منطقه حصیرآباد
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  هامواد و روش
ابتدا محـدوده مـورد مطالعـه تعیـین و           در این تحقیق،         

شدت میدان مغناطیس ساطع شده از دکل برق فـشار قـوي           
پـس از آن ریـسک     . در محدوده مورد نظر اندازه گیري شـد       

ویلیـام فـاین   هاي موجود شناسایی و توسـط روش ارزیـابی      
مراحل انجـام ارزیـابی     . نمره دهی و اولویت بندي می شوند      

  : ارائه شده است1  شمارهریسک در این تحقیق در نمودار 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
  
  
  
  
  
  

  مراحل انجام ارزیابی ریسک خطوط انتقال برق منطقه حصیرآباد اهواز. 1نمودار شماره 
  
  

 
 

  
  
  
  
  

  
      

به منظور شناسایی ریسک هاي ناشی از خطوط انتقال برق ابتدا 
پس از آن از طریق . بازدیدهاي میدانی از منطقه انجام شد

نتقال برق و یند اامصاحبه با کارشناسان و مهندسین برق، فر
به منظور انتقال . تجهیزات مورد استفاده در آن، شناسایی گردید

 جزء مورد استفاده قرار می گیرد که با استفاده از نظر 13 برق،
کارشناسان، مراجعه به آمار حوادث و سوانح موجود در شرکت 
برق و بازدید میدانی و اندازه گیري هاي انجام شده در منطقه، 

از حاالت نقص و خرابی این تجهیزات، ریسک هاي ناشی 

س ـناطیـدان مغـیـدت مـه شـچ نانـچ. دـدنـایی شـناسـش
ه ـطقـشار قوي در منـتقال برق فـنتطوط اـساطع شده از خ

یت ـابلـواند قـد می تـاز باشـجـمورد مطالعه، باالتر از حد م
نوان ـعه ین را داشته باشد و بـنـت ساکـالمـذاري بر سـرگـاث
ري این ـازه گیدـود، لذا انـه شـتـرفـر گـظـسک در نـک ریـی

 3D EMFط دستگاهـطالعه توسـپارامتر در منطقه مورد م
TESTER  صات دستگاه مطابق جدولـمشخ. انجام شد 

  .می باشد 1 شماره
 

 مشخصات دستگاه اندازه گیري شدت میدان مغناطیس. 1جدول شماره 
 نام دستگاه مدل دستگاه پهناي فرکانس اندازه گیري جهت هاي اندازه گیري

 300HZ EMF - 828 3D EMF TESTER تا X , Y , Z 30HZ: سه جهت

  
       
روش اندازه گیري شدت میدان مغناطیس بر اساس       

. استاندارد موسسه ملی علوم بهداشت محیط آمریکا می باشد
شدت  استفاده از دستگاه اندازه گیري،مطابق این استاندارد، با 

 متري از دکل 15،30،61،91 میدان مغناطیس در چهار فاصله

 تعیین محدوده مطالعاتی

 جمع آوري اطالعات مربوط به فرآیند انتقال برق و تجهیزات مورد استفاده

)ریسک ها(تعیین وجود خطرات بالقوه  

 تعیین علل هر ریسک بررسی اثرات هر ریسک اندازه گیري شدت میدان مغناطیس

قوع، میزان مواجهه براي هر ریسکنمره دهی پارامترهاي شدت، احتمال و  

 William Fineتعیین عدد اولویت ریسک و سطح ریسک بر اساس روش 

 ارائه اقدامات کنترلی به منظور کاهش سطح ریسک ها
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  اندازه گیري و باالترین عدد X,Y,Z، در سه جهت مورد نظر
پس از آن مقادیر به . براي هر یک از فاصله ها قرائت می گردد

دست آمده با حدود مجاز موجود در استاندارد موسسه ملی علوم 
خطوط (، کیلو ولت230یکا براي خط انتقال بهداشت محیط آمر

) و ولت می باشندیل ک132 و 230در منطقه مورد نظر از نوع 
، مورد قبول ایران NIEHSمقادیر استاندارد (مقایسه می گردد

  نیز می باشد و در مطالعات مشابه تحقیق حاضر به منظور 
  
  
  
  

مقایسه اندازه گیري ها با مقادیر استاندارد از آن استفاده می 
در کشور ما، حریم خطوط انتقال از مناطق مختلف نظیر، . گردد

 به منظور اماموجود می باشد ... بع طبیعی ومناطق مسکونی، منا
مقایسه با مقادیر استاندارد، از استانداردهاي معتبر جهانی نظیر 

NIEHS ،ICNIRP ،HPA ،NCRPاستفاده می گردد...  و .
مطابق جدول ) NIEHS(مقادیر موجود در استاندارد مورد نظر

   : می باشد 2شماره 

  

NIEHS,1995)مواجهه عمومی(ن مغناطیس بر حسب میکروتسالء براي خطوط انتقال برقسطوح استاندارد میدا. 2جدول شماره 
  

 
 
 
 
 
 
 
  
  
  

  

  
        

 جداول رتبه اساس بر خطر امتیاز ویلیام فاین،ش  رو در     
 میزان بندي و رتبه وقوع احتمال بندي رتبه اثر، شدت بندي

. می گردد محاسبه ها ضرب آن حاصل محاسبه از و تماس،
 احتمال بندي رتبه جدول از حاصلامتیاز : Aذیل  رابطه در

امتیاز حاصل از جدول : Bحتمال تاثیر آن ها، یا ا خطر وقوع
امتیـاز حاصـل از جـدول       : Cرتبه بندي شدت پیامد خطر و       

  .رتبه بندي میزان تماس با عوامل بالقوه خطرناك است

 A × B ×C = نمره خطر
، توسط اولویت براي هر ریسکپس از تعیین عدد         

جدول (وش ویلیام فاینجدول تعیین سطح موجود در ر
و پایین ریسک هاي ناشی از  ، متوسط حدود باال،)3شماره 

دست آمده و ه خطوط انتقال برق در منطقه مورد مطالعه ب
  .اولویت بندي می گردند

 
 ویلیام فاینتعیین سطح ریسک در روش  . 3 جدول شماره

 سطح ریسک )فعالیت هاي ضروري(اقدامات مورد نیاز رتبه

 High و سطح ریسک 1اولویت درجه  )تا کاهش خط فعالیت ها بایستی متوقف شود.(د نیاز استاصالحات فوري براي کنترل ریسک مور <200

 Middle و سطح ریسک 2اولویت درجه  .وضعیت اضطراري است یا در اسرع وقت می باید اقدامات الزم به انجام رسد 199-90

 Low و سطح ریسک 3اولویت درجه  .خطر تحت نظارت و کنترل می باشد  89<

 
 
 

 فاصله از خط
 )سطح ولتاژ(نوع خط متر 15 متر 30 متر 61 متر 91
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یکـی از روش هـاي     جایی که روش ویلیام فاین،       از آن       
مدیریت آن می باشد و از آن  براي تصمیم      بررسی ریسک و  

موجه بودن هزینه هاي حذف خطر       گیري در باره ضرورت و    
چنین لزوم اجراي هرچه سریعتر برنامه هـاي کنتـرل           و هم 

خطرات استفاده می شود، بـدین منظـور پـس از  مـشخص              
  ک، میزان هزینه هاي قابل قبول از فرمول شدن نمره ریس

  

  : زیر محاسبه می شود
  J=R/(CF×DC)  

، نمـره  R، میزان هزینه قابـل قبـول       Jدر این فرمول            
، درجه تصحیح براي هـر      DC، فاکتور هزینه و     CFریسک  

  5 و   4 از جداول شماره     DC و   CFمقادیر  . ریسک می باشد  
  . به دست می آیند

  
)CF(کتور هزینهنرخ فا. 4جدول شماره 

                                                                           

  
  
  
  

 
 

  
  

  
  

  )DC(نرخ درجه تصحیح. 5جدول شماره 
  
 

  
  
  
  
  
  

Reference: Jozi s.a, 2009  
  

 باشد، 10 تر از  بزرگJکه  در صورتیپس از محاسبه،       
 باشد، 10تر از   کوچکJهزینه ها قابل قبول بوده و اگر 

  .غیرقابل قبول خواهند بود
 یافته هاي پژوهش

 جزء مورد 13ال برق یند انتقاطور کلی در فره ب       
 حالت نقص 26ها،  استفاده قرار گرفت که پس از بررسی آن

فنی، -که منجر به وقوع ریسک در بخش هاي ایمنی
بهداشتی، زیست محیطی و رویداد طبیعی می شد، شناسایی 

اندازه گیري شدت میدان مغناطیس در منطقه مورد . گردیدند

ناطیس ساطع مطالعه، نشان داد که، میزان شدت میدان مغ
شده از خطوط انتقال برق در منطقه حصیرآباد، براي هر 
چهار فاصله، باالتر از حدود استاندارد جهانی بوده و ساکنین 

 به برخی بیماري ها و عوارض ناشی ءدر معرض خطر ابتال
البته ذکر این . از مواجهه با امواج الکترومغناطیس هستند
 از خطوط برق درنکته ضروري می باشد که جریان عبوري 

این، اثرات مهلک  بر منطقه، داراي فرکانس پایین است، بنا
این امواج بر سالمت افراد، در صورت سکونت طوالنی مدت 

اندازه گیري شدت میدان . در منطقه ایجاد می گردد

  )$هاي تصحیحی  هزینه تخمینی براي فعالیت (CFفاکتور هزینه 
 طبقه بندي نرخ
  دالر000/50بیشتر از  10
  دالر000/25–000/50 6
  دالر000/10–000/25 4
  دالر1000–000/10 3
  دالر100–1000 2
  دالر25–100 1
  دالر25زیر  5/0

 )درجه اي از خطر که کاهش می یابد (DCدرجه تصحیح 
 طبقه بندي نرخ
  خطر کاهش می یابد درصد100به میزان  1
 خطر حذف می شود  درصد75حداقل  2
 خطر حذف می شود  درصد75-50 3

 خطر حذف می شود  درصد50-25 4
 خطر حذف می شود  درصد25کمتر از  6
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 متري شهرداري، 20مغناطیس در منطقه حصیرآباد، خیابان 
لو ولت  کی230 متري از دکل 15،30،61،91در فواصل 

نتایج اندازه گیري شدت میدان مغناطیس مطابق  .انجام شد
  : می باشد 6شماره جدول 

 
 نتایج اندازه گیري میدان مغناطیس . 6جدول شماره 

           

 
 

 
 

       
ز بین رفتن حـریم مجـاز   ، ابر اساس نتایج اندازه گیري         

دلیل غیر مجاز بودن حدود مقـادیر شـدت         ه  خطوط انتقال، ب  
ـ          عنـوان یـک    ه  میدان مغناطیس به دست آمده، می توانـد ب

بر اساس نتایج شناسایی ریسک،   . ریسک در نظر گرفته شود    
 مورد ریسک ناشی از خط انتقـال بـرق در منطقـه مـورد       41
 ریـسک در گـروه   13العه به دست آمده که از این تعداد،        مط

 ریـسک در    7 ریسک در گروه رویداد طبیعی،       5فنی،  -ایمنی
 ریسک در گروه زیست محیطـی قـرار      16بخش بهداشتی و    

فنی، بـاالترین مقـادیر ریـسک       -در بخش ایمنی  . می گیرند 
 و کمتـرین  RPN ،180مربوط به جزء خط انتقـال بـرق بـا      

 مـی  RPN ،25 بـا  SPANه سـیم گرانـد و    مقدار مربوط ب  
در بین ریسک هاي شناسایی شـده در گـروه زیـست            . باشد

محیطی، باالترین مقدار ریسک را به جـزء مقـره و سـیم بـا         
RPN  ،200   و پایین ترین مقدار را جزء سیم گارد و دکل بـا 
RPN  ،25  در گـروه ریـسک   .  به خود اختصاص مـی دهنـد

 4 ریسک به دسـت آمـده،      5 هاي ناشی از رویداد طبیعی، از     
 بـوده و  RPN ،100مورد داراي سطح ریـسک متوسـط بـا         

. ی باشد  م RPN  ،200باالترین مقدار مربوط به جزء سیم با        
 مورد شناسایی شـده کـه   7 ،در بخش ریسک هاي بهداشتی  

.  داراي سطح ریسک باال و شرایط اضطراري می باشند        تماماً
جزء سیم و خط انتقال در این گروه باالترین مقدار ریسک را       

 گـروه  . اختـصاص مـی دهنـد    بـه خـود   RPN  ،900برق با   
 ریسک بـه دسـت      5ریسک هاي ناشی از رویداد طبیعی، از        

 RPN ،100 مورد داراي سطح ریـسک متوسـط بـا      4آمده،  
 RPN ،200بوده و باالترین مقدار مربوط به جـزء سـیم بـا            

یسک و تحلیل ر  در مجموع بر اساس نتایج تجزیه       . ی باشد م
 ریسک داراي سطح باال و شـرایط        11،  به روش ویلیام فاین   

ــطراري،  ــرایط   19اض ــط و ش ــطح متوس ــسک داراي س  ری
 ریسک در سطح کم و شرایط طبیعـی قـرار     11غیرطبیعی و   

چنین باالترین مقادیر ریسک به دست آمـده         هم. می گیرند 
نمـودار  (.مربوط به گروه ریسک هـاي بهداشـتی مـی باشـد           

ریسک هاي به دسـت آمـده در ایـن بخـش       کلیه   )2 شماره
 قـرار مـی   Highداراي شرایط اضطراري بـوده و در سـطح      

  .گیرند
  

  
  
  
  
  

 ویلیام فاینمقادیر میانگین ریسک هاي به دست آمده در روش . 2نمودار شماره 
  

با توجه به مسکونی بودن منطقه مورد مطالعه،        
ر بیشترین خطرات ناشی از نزدیکی خطوط انتقال برق فشا

بر این اساس . قوي متوجه افراد ساکن در منطقه می باشد
ترین ریسک هاي به دست آمده، از میان ریسک هاي  مهم

فنی، بهداشتی و رویداد طبیعی، -زیست محیطی، ایمنی

ریسک هاي موجود در بخش بهداشتی می باشد، که اکثراً 
به دلیل رعایت نکردن حریم مجاز خطوط و از بین رفتن 

ندارد خطوط انتقال برق با منازل مسکونی ایجاد فاصله استا
نتایج ارزیابی ریسک هاي بهداشتی شناسایی شده . شده اند

  .می باشد 8 و 7شماره مطابق جداول 

 فاصله از خط انتقال

 متر 15 متر 30 متر 61 متر 91

 )سطح ولتاژ(نوع خط

33/0 µT 70/0 µT 1/1 µT 3/3 µT 230 کیلو ولت 
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  ویلیام فایننتایج ارزیابی ریسک هاي بهداشتی به روش . 7جدول شماره 

  

 
 

      
به دلیل رعایت نکردن حریم مجاز و فاصله استاندارد        

مجاز بودن شدت  چنین غیرخطوط از منازل مسکونی و هم
میدان مغناطیس اندازه گیري شده در منطقه مورد مطالعه، 
در اثر مواجهه با میدان مغناطیس، امکان ایجاد برخی 

. ود داردبیماري ها در طوالنی مدت براي ساکنین منطقه وج
به همین دلیل بر اساس نظرات کارشناسی، عدد اولویت 

بر دالئل ذکر  ریسک براي جزء سیم و خط انتقال برق بنا
چنین جزء دکل به دلیل  هم.  در نظر گرفته شد900شده، 

 ریسک هاي بهداشتی

جنبه هاي (علت خطر )تجهیزات(واحدها
 )بهداشتی

احتمال  شرح خطر
 وقوع

شدت 
 پیامد

میزان 
 مواجه

نمره 
 ریسک

 اقدامات کنترلی میزان خطر

برخورد  سرقت نبشی، دکل
 ماشین با دکل

بروز صدمات و تلفات انسانی 
به دلیل سقوط دکل در اثر 
سرقت نبشی و یا برخورد 

 خودرو با دکل

  1اولویت درجه  400 2 100 2
H 

ناشی از آموزش عمومی در زمینه خطرات . 1
  نزدیک شدن به دکل و تجهیزات آن

اختصاص دادن جریمه هایی در زمینه . 2
  سرقت نبشی

قرار دادن محافظ هایی یا عالئم هشدار در  .3
اطراف دکل براي جلوگیري از برخورد خودرو 

 با دکل
  

 سیم
مرگ  سوختگی، برق گرفتگی، سرقت سیم

به دلیل پاره شدن سیم در اثر 
  سرقت سیم

 

  1اولویت درجه  200 2 50 2
H 

  ارتقاء سطح فرهنگ مردم .1
آموزش عمومی در زمینه خطرات ناشی از  .2

  نزدیک شدن به سیم و تجهیزات آن
اختصاص دادن جریمه هایی در زمینه  .3

 سرقت سیم
وجود ه ب بروز حوادث انسانی، رعایت نکردن حریم سیم

آمدن بیماري ها در اثر قرار 
 گرفتن در معرض امواج

رومغناطیس به دلیل از بین الکت
 رفتن حریم یا حوزه سیم

  1اولویت درجه  900 10 15 6
H 

رعایت حریم هاي استاندارد خطوط انتقال  .1
  توسط کارشناسان طراحی خطوط

جلوگیري از ساخت و ساز شهري در  .2
  محدوده حریم خطوط انتقال

ارتقاء سطح علمی مردم در زمینه خطرات  .3
سکونت به خطوط ناشی از نزدیکی محل 

 انتقال برق
مرگ  سوختگی، برق گرفتگی، سرقت سیم سیم گراند

به دلیل قطع شدن سیم در اثر 
 سرقت سیم

  1اولویت درجه  200 2 50 2
H 

اختصاص دادن جریمه هایی در زمینه . 1
  سرقت سیم

آموزش عمومی در زمینه خطرات ناشی از . .2
 نزدیک شدن به سیم و تجهیزات آن

  
   برقخط انتقال
 

رعایت نکردن حریم 
 استاندارد خطوط

احتمال بروز بیماري ها و 
صدمات انسانی در اثر مواجه با 

هاي الکترومغناطیس با  میدان
 در اثر وارد ELFفرکانس 

شدن به حریم به دلیل رعایت 
 نکردن استاندارد خطوط

  1اولویت درجه  900 10 15 6
H 

پرتاب اشیاء روي   برقخط انقال
 شبکه

برق گرفتگی در اثر پرتاب اشیاء 
 روي شبکه

  1اولویت درجه  200 2 50 2
H 

رعایت حریم هاي استاندارد خطوط انتقال  .1
  توسط کارشناسان طراحی خطوط

جلوگیري از ساخت و ساز شهري در  .2
  محدوده حریم خطوط انتقال

ارتقاء سطح علمی مردم در زمینه خطرات  .3
ناشی از نزدیکی محل سکونت به خطوط 

  انتقال برق
 جا کردن منازل ه ب در صورت امکان جا .4

کاربري و تداخل  خط انتقال برق
محدوده میدان 
 الکترومغناطیس

بروز بیماري ها در اثر مواجهه 
با میدان هاي الکترومغناطیس 

  به دلیل
 رعایت نکردن حریم خطوط 

  1درجه اولویت  900 10 15 6
H 

مسکونی که در نزدیکی خطوط انتقال قرار 
 .دارند
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قرار گرفتن در موقعیت نامناسب در خیابان و عدم وجود 
د عالئم هشداردهنده و حصار در اطراف آن، امکان برخور

خودروهاي در حال تردد از منطقه را ایجاد می کند، به 
ی، بر اساس مشاهدات میدانی و نظرات کارشناسهمین دلیل 

بر .  به دست آمد400، عدد اولویت ریسک براي این جزء
اساس آمار حوادث و سوانح موجود در شرکت برق، مواردي 

به (چنین پرتاب اشیاء بر روي شبکه  هماز سرقت سیم و
ثبت شده است که در هر دو ) توسط کودکانخصوص 

به . صورت احتمال برق گرفتگی و یا مرگ را به دنبال دارد
همین دلیل عدد اولویت ریسک به دست آمده براي این 

   در نظر 200ریسک، 
س از ـن، پـایــام فـیـدر روش ویل. دـه شـگرفت

ا، به ـک هـسـدي ریـایی و تعیین اولویت بنـناســش
وجه بودن ـو م ها  کـر ریسـت بـناسـت مـریـنظور مدیـم
  ل ـابـه قـزینـور هـتـ، فاکذف خطرـه هاي حـزینـه

ی ـامـمـور تـظـن منـه ایـ ب.رددـی گـبه مـاسـیه محـوجـت
ها در  آن) RPN(سک هایی که عدد اولویت ریسکـری

 انتخاب و از این طریق میزان ،سطح متوسط و باال می باشد
هزینه قابل توجیه را براي این ریسک ها محاسبه می 

ضروري می باشد که ریسک هایی با ذکر این نکته (.شود
RPNکه خطر تحت نظارت و  به دلیل این) 89<( کم

کنترل بوده و نیاز به اقدام کنترلی خاصی ندارند در نتیجه 
هزینه خاصی به خود اختصاص نمی دهند به همین دلیل 

فاکتور هزینه ) نیاز به محاسبه و توجیه اقتصادي ندارند
حی و فاکتور درجه تخمینی براي انجام اقدامات اصال

بر . تصحیح، بر اساس نظرات کارشناسی رتبه دهی شدند
 ، براي تمامی ریسک jدست آمده، فاکتور ه اساس نتایج ب

 بوده و در نتیجه هزینه قابل توجیه می 10تر از  ها بزرگ
.باشد

  
  
  

 م فاینویلیانتایج محاسبه میزان هزینه قابل توجیه ریسک هاي بهداشتی در روش . 8جدول شماره 
  CF سطح ریسک RPN علت خطر )تجهیزات(واحدها

فاکتور هزینه تخمینی براي (
 )اقدامات اصالحی

DC  
فاکتور درجه (

 )تصحیح

J  
هزینه قابل (

 )توجیه 

 توجیه هزینه

  1اولویت درجه  200 سرقت سیم سیم گراند
H 

6 3 11,1 10> J  
 قابل قبول

  1اولویت درجه  200 سرقت سیم سیم
H 

6 3 11,1 10> J  
 قابل قبول

سرقت نبشی، برخورد  دکل
 ماشین با دکل

  1اولویت درجه  400
H 

4 3 33,3 10> J  
 قابل قبول

  1اولویت درجه  900 رعایت نکردن حریم سیم
H 

6 3 50 10> J  
 قابل قبول

رعایت نکردن حریم  خط انتقال برق
 استاندارد خطوط

  1اولویت درجه  900
H 

6 3 50 10> J  
 قابل قبول

تداخل کاربري  و   تقال برقخط ان
محدوده 

 الکترومغناطیس

  1اولویت درجه  900
H 

6 3 50 10> J  
 قابل قبول

پرتاب اشیاء روي  خط انتقال برق
 شبکه

  1اولویت درجه  200
H 

3 3 22,2 10> J  
 قابل قبول
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 بحث و نتیجه گیري
با توجه به نتایج به دست آمده در این تحقیق، بر         

 ریسک در 11 روش ویلیام فاین،ح اساس جداول تعیین سط
 ریسک در سطح متوسط قرار گرفته اند که 19باال و  سطح

به جهت کاهش سطح ریسک هاي مذکور اقدامات 
اصالحی، مناسب با شرایط محیطی و شرایط فنی و 

از جمله . مهندسی در منطقه مورد مطالعه ارائه می گردد
  :اقدامات اصالحی ارائه شده به شرح زیر می باشد

استفاده از مواد اولیه و ) 2سفت کردن اتصاالت سیم ها ) 1
) 4آچارکشی  )3مرغوب و مناسب به جهت تهیه تجهیزات 

آب بندي مناسب بین ) 5شستشوي تجهیزات با آب مقطر 
کابل و سرکابل و محکم کردن محل اتصال سرکابل و بدنه 

طراحی صحیح ) 7محاسبه و طراحی صحیح سیم گراند ) 6
طراحی و تنظیم اندازه استاندارد ) FLASH8 فاصله 

CLEARANCE 9 ( استفاده از کاله، دستکش و لباس
بازدید هاي منظم از خط و ) 10 ایمنی توسط اپراتور

) 11...) سرکابل و مقره، دکل، شامل سیم،(تجهیزات آن
آموزش ) 12تعمیر و تعویض بخش هاي آسیب دیده 
) 13تانداردها تخصصی در زمینه طراحی خطوط مطابق با اس

آموزش عمومی افراد در زمینه خطرات ناشی از نزدیک شدن 
به سیم و اتصاالت آن و خطرات ناشی از نزدیکی محل 

آموزش ) 14ها به خطوط انتقال برق فشار قوي  سکونت آن
عمومی در زمینه رعایت حریم هاي استاندارد خطوط و عدم 

) 15ت و ساز به ویژه در زمینه ساخ(تجاوز به این محدوده ها
ه مطابق نتایج ب. آموزش با هدف ارتقاء سطح فرهنگ مردم

دست آمده از این پژوهش، اکثر ریسک هایی که منجر به 
تلفات و صدمات انسانی می گردند در سطح ریسک باال و 

در مطالعه ارزیابی خطر نیروگاه هاي . متوسط قرار گرفتند
این که در برق شرکت پاالیش نفت آبادان به روش ویلیام ف

رضا جعفري و رعاضی طبري به   توسط علی1389سال 
انجام رسید نیز، باالترین مقادیر مربوط به ریسک هایی بوده 
که خطر برق گرفتگی و تلفات انسانی را به دنبال داشته 

چنین سحر قلعه و همکاران نیز، پژوهشی به  هم). 9(،اند
ن منظور شناسایی ریسک هاي موجود در کارخانه سیما

کاري، با استفاده از روش ویلیام فاین انجام داده اند که در 
اي مدیریتی جهت نتیجه آن ریسک ها شناسایی و راهکاره

، انرژي سر و صدا، گرد و غبار، زلزله، کنترل مصرف منابع
). 12(،طرات ایمنی و بهداشتی ارائه گردیدآلودگی خاك، مخا

ات بسیاري در زمینه اندازه گیري میدان مغناطیس، مطالع
صورت گرفته از جمله، پروین سپهر و همکاران که تحقیق 

هاي الکتریکی و مغناطیسی در  اندازه گیري میدانبا عنوان 
ها با  در ایران و مقایسه آن  نیروگاه3هاي کنترل  اتاق

در این مطالعه ابتدا  را انجام داده اند که مقادیر حد مجاز
طور ه باطیسی شدت میدان الکتریکی و شدت میدان مغن

اندازه گیري ) اتاق کنترل(نقطه اي در محل کار کارگران
، بر اساس نتایج شده و سپس با حدود مجاز مقایسه گردید

 اندازه گیري در این تحقیق، شدت میدان مغناطیس اندازه
ر از حدود مجاز بوده گیري شده در این سه نیروگاه کمت

  )13.(است
د که در ـی باشـمروري ـته ضـر این نکـتها، ذکـ در ان     
که باالترین مقادیر ریسک  ر با توجه به اینـش حاضـژوهـپ

  و همبودبه دست آمده مربوط به ریسک هاي بهداشتی 
چنین مقادیر اندازه گیري شدت میدان مغناطیس ساطع شده 
از خطوط انتقال برق فشار قوي در منطقه مورد مطالعه 

امواج باالتر از حدود استاندارد بوده و به همین دلیل 
الکترومغناطیس قابلیت اثرگذاري بر سالمت افراد ساکن در 
منطقه را دارند، لذا رعایت حریم هاي استاندارد خطوط 

سزایی در کاهش ه انتقال برق براي مناطق شهري نقش ب
اثرات امواج الکترومغناطیس ناشی از خطوط انتقال خواهد 

، ترین اقدامات اصالحی این یکی از مهم بر بنا. داشت
رعایت استانداردهاي حریم خطوط در منطقه مورد مطالعه 

از جمله اقدامات اصالحی دیگر که با توجه به . می باشد
شرایط منطقه مورد مطالعه می توان ارائه داد، تخصیص 
امکانات و شرایطی مناسب و جلب رضایت ساکنین منطقه 

جایی به منطقه اي دیگر به جهت سکونت دائم ه ب براي جا
شایان ذکر است که همراهی ساکنین منطقه با . شدمی با

مسئولین نیز می تواند در اجراي این امر بسیار مفید واقع 
  . گردد
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 Abstract 
  Introduction: Due to increasing devel-
opment of electricity transmission in the 
country and violation of confined standard 
for residential area in some cities, many 
problems have been established for the 
residents of these areas. The aim of this 
study was to identify and assess risks of 
power transmission lines in Hasyrabad regi-
on using William Fine method and provide 
a solution to reduce the effects. 

 
Materials & Method: In order to determine 
the risks, processes and equipment required 
for power transmission, were identified thr-
ough visits and interviews with experts. 
Magnetic field emitted from the power lines 
was measured in the area under study based 
on the NIEHS standard by 3D EMF TE-
STER instrument at four distances, 91, 61, 
30 and 15 meters, from the 230 KV tower. 
And, eventually were compared with the w-
orld standard values. Identified risks by the 
parameters of William Fine method were 
scored and prioritized based on the existing 
grading   table.  

 
Findings: Measurement of magnetic field 
intensity in the area under study showed 
that field intensity at the four distances fro-
m the tower was above the permissible limit 
and could be considered as a risk factor. 
Finally, 41 risk factors in the four categ-
ories, environment, health, safety-technical 
and natural event, were identified using Wi-
lliam Fine method for 13 elements. The hi-
ghest risk was for wire and electrical tran-
smission line with the risk priority number 
900 and minimum risk was for tower, wire 
guards, wire ground and span with the risk 
priority number 25. 
 
Discussion & Conclusion: According to the 
results, the highest level  of risk was belong 
to safety- health groups with RPNs, 900 an-
d 400, respectively that in most cases the c-
ause of risk was  non-standards distances 
from electricity transmission lines in resi-
dential areas.  
Keyword: Risk, power line, risk asses-
sment, urban area, William Fine method.  
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