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بررسي مواجهه كاركنان يك نيروگاه حرارتي با ميدان مغناطيسي و اثر آن بر خواب آنان

 با كه است مسايلي جمله از آلودگي خواب همچنين و شود مي مطرح زود، صبح شدن بيدار يا خواب تدوام يا شروع در اشكال صورت به كه باشد مي خواب اختالالت ترين شايع جمله از خوابي بي :زمينه
 مواجهه در كه تهران شهر حرارتي نيروگاه يك كاركنان آلودگي خواب و خوابي بي شدت بررسي هدف با حاضر مطالعه .است همراه متعددي فردي بين مشكالت و كارآيي شغلي،كاهش حوادث ،رانندگي تصادفات

.شد طراحي بودند، كم بينهايت فركانس در مغناطيسي هاي ميدان با
 محيط درTES-1934 دستگاه توسط كم نهايت بي فركانس با مغناطيسي ميدان شار چگالي برايند گروه، دو اين مواجهه بررسي منظور به .گرديد طراحي شاهد-مورد صورت به مطالعه :ها روش و مواد
.شد استفاده شاغلين وضعيت بررسي جهت)ESS( اپورث آلودگي خواب پرسشنامه و)ISI( خوابي بي شدت استاندارد پرسشنامه از .شد گيري اندازه كاركنان تردد محل و كاري

بين دو گروه از نظر مواجهه با ميدان مغناطيسي در فركانس بي نهايت كم اختالف معنا دار آماري وجود داشت . ميكرو تسال بود 0/17و 2/95حداكثر مواجهه در گروه آزمون و كنترل به ترتيب : يافته ها
)0/001=p<( نظر شدت بي خوابي تفاوت معنا دار آماري بين گروه كنترل و آزمون وجود داشت از)0/015=p ( مشاهده نشد  اختالفياز لحاظ خواب آلودگي اما)0/51=p.(

  ميدان اين احتمالي نقش تواند مي امر اين و گرديد مشاهده معرض در كاركنان در خوابي بي شدت از درجاتي اما نبود، باالتر استاندارد حدود از شغلي مختلف هاي گروه در مواجهه ميزان هرچند :گيري نتيجه
.باشد اثرات اين از تر روشن  نتايج گوياي تواند مي آزمايشگاهي و عيني مطالعات انجام همچنين و ها نمونه تعداد افزايش .دهد نشان خواب اختالالت در را ها

آلودگي خواب خوابي، بي كم، نهايت بي فركانس با مغناطيسي ميدان شغلي، مواجهه :كليدي هاي واژه

چكيده

 و شود مي كنترل مركزي اعصاب سيستم توسط كه است پيچيده بيولوژيك فرايند يك خواب
 معناي به عموما خوابي بي .)است ضروري ايمني و سازي و سوخت شناختي، هاي فعاليت براي

 خواب اختالالت شايعترين ازجمله بيخوابي .است رفتن خواب به يا زدن چرت براي طبيعي تمايل
  .)1(ميشود زود،مطرح صبح شدن بيدار يا خواب تدوام يا شروع در اشكال صورت به كه باشد مي

  خلق، برروي تواند مي كه شود مي روزانه وسيع آلودگي خواب موجب عموماً خواب اختالالت
 جوانب از يكي آلودگي، خواب .)2(باشد گذار تاثير فرد روزانه وعملكرد امنيت حافظه، ،هوشياري

شوند مستعد بعدي هاي آسيب و حوادث به افراد است ممكن همچنين. است ناكافي خواب اصلي
 كننده كسل رانندگي آنان %40 ايتاليا در سال 21 تا 18 بين سن با نفر 339 روي بر مطالعه يك در.

 بودند باور اين بر آنان از %15 كه شدند درگير تصادف يك در افراد اين از %24 و كردند تاييد را
 آلودگي خواب كه بودند معتقد افراد اين . است بوده آلودگي خواب حوادث اين اصلي علت كه

 جمله از حوادث ديگر رخداد در ميتواند كارايي كاهش اين. است شده آنها كارايي كاهش باعث
.)3( باشد دخيل نيز شغل با مرتبط حوادث

 مغناطيسي هاي ميدان با مواجهه اثر بر نرمال خواب در اختالل مورد در زيادي مطالعات اخيرا
 گستره با خواب اختالل گراهام آزمايشگاهي مطالعه در .است شده گزارش كم نهايت بي فركانس با

 گروهي درREM خواب طول و خواب كارآمدي خواب، زمان كل در كاهش شامل ها نشانه از اي
 بي شدت بررسي هدف با حاضر مطالعه .شد گزارش بودند، تماس در مغناطيسي ميدان با كه

 هاي ميدان با مواجهه در كه تهران شهر حرارتي نيروگاه يك كاركنان آلودگي خواب و خوابي
  با تماس در كاركنان خواب مورد در كمي بسيار مطالعات كشور در .شد طراحي بودند، مغناطيسي

 هاي جنبه ساير بر مطالعات بيشتر و گرفته انجام هرتز 60/50 فركانس با مغناطيسي هاي ميدان
  .است شده متمركز رواني

 نيروگاه يك كاركنان آلودگي خواب و خوابي بي شدت بررسي منظور به حاضر تحليلي مطالعه
 مكان تعيين و كاركنان اطالعات گرداوري منظور به .گرديد انجام شاهد-مورد صورت به و حرارتي

 هاي هماهنگي از پس .شد گرفته كمك مهندسي و انساني نيروهايي هاي بخش از افراد كار زمان و
 نفر 25 ميداني هاي بررسي به توجه با و مرحله اين از پس .گرفت صورت ميداني هاي بررسي الزم

 منابع از زيادي فاصله و )اداري( نبودند مغناطيسي ميدان با تماس در كه نيروگاه اداري كاركنان از
 مشغول منابع نزديكي در كه هايي گروه از ديگر نفر 25 و كنترل گروه عنوان به داشتند ميدان توليد

 1( Kv 230 پست خدمات ،)نفر 4( سوخت تخليه كارگران ،)نفر 5 ( نگهبان شامل بودند، كار به
 .شدند انتخاب آزمون گروه عنوان به )نفر 9( بردار بهره و )نفر 6( 63وKv 230 پست اپراتور ،)نفر
 مواجهه مغناطيسي هاي ميدان با كه داشتند وجود كاري هاي گروه نيروگاه از ديگري هاي بخش در

 شدند حذف مطالعه از ،)كننده مخدوش يك عنوان به( صدا با زمان هم مواجهه دليل به داشتند،اما
 محيط سپس .شدند انتخاب آزمون عنوان به )نفر 25( ممكن نفرات تعداد يشترين ترتيبب بدين تا

 حداكثر و ميانگين تا گرديد تعيين آنها آمد رفت هاي مسير همچنين و نظر مورد مشاغل كاري
 توسط مغناطيسي ميدان .گردد مشخص مغناطيسي ميدان گيري اندازه و بندي ايستگاه از پس مواجهه
644IEEE-1994 استاندارد اساس بر و ،-1394TES جهته سه گيري اندازه دستگاه std به .بود 
 پرسشنامه دو از نيروگاه كاركنان در كنترل و آزمون گروه دو در خواب مشكالت بررسي منظور

.شد استفاده )ESS( ايپورث آلودگي خواب و )ISI( بيخوابي شدت استاندارد
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يزد، پرديس دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد، گروه بهداشت  حرفه اي: نشاني دبيرخانه

 استعمال كاري، شيفت كاري، سابقه سن، شامل كنترل و آزمون هاي گروه دموگرافيك اطالعات
 وجود آماري دار معنا اختالف شاهد و مورد گروه دو بين كه داد نشان تاهل وضعيت و دخانيات
 واقع ها پست كه بود مكاني در مواجهه حداكثر شغلي مختلف هاي گروه در كه داد نشان نتايج .نداشت

 هاي گروه بين در .بود )تسال ميكرو 2/59( كنترل اتاق اپراتور و خدمات گروه به متعلق و بود شده
 و كنترل اتاق اپراتورهاي به مربوط نيز مواجهه حداقل داشتند، مواجهه مغناطيسي هاي ميدان با كه شغلي

 مواجهه حداكثر ميانگين كه داد نشان )جدول(آماري آناليز نتايج  .بود )تسال ميكرو 0/33( پست خدمات
 بي شدت نظر از گروه دو بين .دارد آماري دار معنا اختالف يكديگر با كنترل و آزمون شغلي هاي گروه

 14( افراد از نيمي تقريبا كنترل گروه در كه داد نشان نتايج .داشت وجود آماري دار معنا  تفاوت خوابي
 بدون نفر10 تنها  آزمون گروه در .بودند ضعيف خوابي بي داراي هيبق و خوابي بي مشكل بدون )نفر

.كردند گزارش خوابي بي از را مختلفي درجات آزمون گروه در  كاركنان بقيه و بودند مشكل
 

 خوب بر آن اثرات بررسي و حرارتي نيروگاه يك شاغلين مواجهه سنجش هدف با مطالعه اين
 در كه بود مشاغلي در )تسال ميكرو 2/59( مواجهه حداكثر .گرديد اجرا و طراحي معرض در كاركنان

 از مواجهه ميزان شغلي هاي گروه از يك هيچ در هرچند .بودند كار به مشغول برق هاي پست مجاورت
 بين خوابي بي شدت نظر از آماري دار معنا اختالف وجود .بود نرفته فراتر شغلي مواجهه مجاز حدود

 مواجهه شاغلين خواب بر را مغناطيسي هاي ميدان احتمالي اثرات)p=0/015( كنترل و آزمون گروه دو
 كه شاغليني در رفتن خواب به زمان ميانگين كه داد نشان همكاران و برسام مطالعه .كند مي تقويت يافته

 كنترل گروه با )دقيقه 68/35±25/26(اند تماس در كم نهايت بي فركانس در مغناطيسي هاي ميدان با
  داد نشان كوك و گراهام مطالعه .)4( داشت)p=0/002(  آماري دار معنا اختالف )دقيقه 18/20±89/28(

 گيرند، مي قرار هرتز 60 فركانس در مغناطيسي هاي ميدان معرض در متناوب طور به كه افرادي در كه
 از بعد نبودن سرزنده و خوابيدن خوب  احساس عدم گروه اين همچنين .است كمتر خواب كلي زمان

  مي نظر به حاظر مطالعه نتيجه همچنين و مطالعات از كه آنچه . )1(كردند گزارش را شبانگاهي خواب
شدن  خواب بي بر كم نهايت بي فركانس با مغناطيسي ميدان احتمالي اثرات رسد،

 .اند بوده ها ميدان اين با مواجهه در كه است افرادي

يافته هاي پژوهش و جداول

بحث و نتيجه گيري
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