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بدن ما در تمامي وسايل نقليه با ارتعاش تمام بدن مواجه است .ارتعاش سبب اختالالت اسکلتي – عضالني در اندام
هايي مانند شانهها ،گردن و کمر ميشود .در اين پژوهش ،مواجهه مسافرين در وضعيت نشسته در  11قطار در خطوط
فعال مترو تهران در زمان انجام مطالعه بر اساس روشهاي  RMS1و VDV2استانداردهاي  BS 6841و ISO
 2631-1و با دستگاه ارتعاش سنج و آناليزور  SVAN 958انجام گرديده است .نتايج حاصل از مطالعه نشان داد
که ميانگين مقادير  RMSبرابر با
اين مطالعه به ترتيب برابر با
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 1و مقادير ميانگين  VDVدر زمان مواجهه حداقل و حداکثر مورد نظر در

 6/24و  9/6بود .ميانگين سطوح ريسک بهداشتي برآورد شده در اين مطالعه بر

اساس دو روش  RMSو  VDVبه ترتيب در زمان مواجهه  03دقيقه در هر دو روش پايين و در مواجهه  153دقيقه
اي در هر دو روش در سطح متوسط ريسک بهداشتي و درون ناحيه راهنماي هشدار بهداشتي توسط  ISOقرار
داشتند.
واژگان کليدي :ارتعاش تمام بدن ،مواجهه مسافرين ،مترو تهران ،شتاب موثر ،دوز ارتعاش
 .1مقدمه
تاثير ارتعاشات مکانيکي بر بدن انسان را ارتعاش انساني مي-

معموالً هدف اصلي اندازهگيري و ارزيابي ارتعاش ،پيشگيري

نامند که بطور کلي شامل ارتعاش منتقله از دست و ارتعاش

از ريسکهاي بهداشتي و ارزيابي اثر ارتعاش بر آسايش و

تمام بدن است .تعاريف متفاوتي براي ارتعاش تمام بدن در

راندمان کاري در شرايط مختلف است [.]3-0

ديکشنريها ،شرکتها و نويسندگان مختلف بيان شده است

ارتعاشات تمام بدن معموالً از طريق سطح نشيمنگاه ،پشت

در دايرکتيو 2002/44/EC 3ارتعاش تمام بدن به معني

و پاها در فرد نشسته ،پاها در فرد ايستاده و سر و پشت در

ارتعاشات مکانيکي است که از سطوح مرتعش توسط ناحيهاي

فرد خوابيده به بدن انسان وارد ميشود .اين نوع ارتعاش

عموماً وسيع از بدن که با آن سطح در تماس است به بدن

انساني ممکن است سبب سرگيجه يا صدمه به ستون فقرات

وارد ،و سبب تاثيرات منفي در ارگانهاي مختلف ميشود.

شود .در مطالعات اپيدميولوژيکي که در بين مهندسين

شاهد در وضعيت نشسته  ،بدون مواجهه با ارتعاش تمام بدن

و تاثير بر مکالمه به وجود خواهد آمد .مواجهه طوالني مدت

ميباشد [.]6-4 ,0

با ارتعاش تمام بدن ميتواند سبب مشکالت بهداشتي جدي

امروزه قطارها يکي از رايجترين و راحتترين وسايل نقليه

خصوصاً در ستون فقرات پشتي ،مانند جابجايي ديسک،

هستند که هم در سفرهاي درون شهري و هم در مسافرت

تغييرات فرساينده ستون فقرات ،کج شدن ستون مهرهها،

هاي بين شهري مورد استفاده قرار ميگيرند .دامنهي باالي

بيماريهاي ديسکهاي بين مهرهاي ،اختالالت تخريبي

ارتعاش تمام بدن توليد شده در مترو ممکن است سبب

مهرهها ،فتق ديسک مهرهاي ،اختالالت سيستم معدهاي

بيماري و مشکالت بهداشتي در انسان و بويژه سبب بروز

رودهاي و ادراري تناسلي شوند [.]02 ,8 ,0

کمر درد شود .ريسک ناشي از مواجهه با ارتعاش تمام بدن

ارزيابي مواجهه انساني با ارتعاش تمام بدن و شوکهاي

بر سالمت انسان زماني که دامنه ارتعاش بيشتر ميشود،

تکراري را ميتوان به روشهاي مختلفي انجام داد .رايجترين

مدت زمان مواجهه طوالني ميشود يا در ارتعاشات حاوي

استانداردهاي مورد استفاده به منظور برآورد ريسک بهداشتي

شوکها و تکانههاي شديد منظم و مکرر  ،افزايش مييابد

ارتعاش تمام بدن  ISO 2631و  BS6841هستند که

[.]01-7

اين دو استاندارد در روشهاي انجام اندازهگيري ،ارزيابي،

بطور کلي ارتعاش سبب شيوع بيشتر اختالالت اسکلتي

حدود مواجهه ايمن محتمل ،ضرايب اعمالي و فيلترهاي

عضالني در بخشهايي از بدن مثل شانهها ،گردن و کمر

توزين مورد استفاده با هم تفاوت دارند [ .]01-03در بررسي

ميشود .عالوه بر اين در مواجهه با ارتعاش تمام بدن

اثرات سالمتي ارتعاش تمام بدن اولين و مهمترين سواالت

مشکالت ديگري از جمله ريسک بهداشتي در انجام فعاليت

عبارتند از:

سيستمهاي رواني – حرکتي ،فيزيولوژيکي و روانشناختي نيز

• در هر وضعيت نياز به اندازهگيري ارتعاش کداميک از

وجود دارد .همچنين ارتعاش ميتواند سبب تاري ديد ،از

محورهاي انتقال ارتعاش وجود دارد؟

دست رفتن تعادل و کاهش تمرکز گردد .در برخي شرايط

• از کداميک از محورهاي ارتعاشي به منظور ارزيابي اثرات

فرکانسها و سطوح ارتعاشي ميتوانند صدمات دائمي به

بهداشتي بهتر است استفاده نمود؟

ارگانهاي داخلي وارد کنند .بعد از مواجهه مداوم روزانه طي

• آيا در ارزيابي از روش بررسي مجموع محورها استفاده

ساليان کاري ارتعاش تمام بدن ممکن است سبب اختالالت

شود يا محور غالب مالک ارزيابي قرار گيرد؟

بهداشتي بسيار موثری بر کل بدن و ارگانهاي مختلف شامل

• در شرايط مختلف کدام شاخص جهت ارزيابي ارجحتر

صدمات ثابت به ارگانهاي داخلي ،عضالت ،مفاصل و

است؟

ساختار استخواني شود .تحقيقات نشان ميدهد در کساني که

استانداردهاي مختلف با توجه به هدف از اندازهگيري و

با ارتعاش تمام بدن مواجهه دارند در مقايسه با افرادي که

ارزيابي ،محورهاي مختلفي را جهت بررسي توصيه ميکنند.

تحت همان شرايط ولي بدون مواجهه ارتعاشي فعاليت مي-

اما بطور کلي اندازهگيري و استفاده از سه محور اصلي x ،y

کنند ،اختالالت کمر شيوع و شدت بيشتري دارد [.]00 ,6 ,0

و  zسطح نشيمنگاه در تمامي استانداردها به صورت مشترک

در مواجهه کوتاه مدت با ارتعاشاتي در محدوده  2تا  21هرتز

توصيه شده است .استاندارد  BS 6841توصيه ميکند که

 0انسان عوارض متفاوتي همچون درد شکمي،

اندازهگيري در  4جهت ارتعاشي بر روي صندلي (سه جهت

با شدت
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احساس عمومي عدم آسايش ،شامل سرگيجه ،درد قفسه

اصلي سطح نشيمنگاه و محور  xپشتي صندلي) انجام گردد
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شيوع انواع اختالالت گردن و کمر نزديک به دو برابر گروه

راندمان صحت انجام وظايف دستي و مهارتي ،کوتاهي تنفس
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و ترکيب مجموع اين  4محور به عنوان مالک ارزيابي

تمام بدن پيشنهاد ميدهند .استاندارد  ISO 2631-1با

استفاده شود .در بررسي ارتعاش خطوط حمل و نقل ريلي با

توجه به شرايط کلي ،روش عمومي اندازهگيري ارتعاش سطح

توجه به اهميت محورهاي افقي و همچنين سطح تماس

صندلي را جهت ارزيابي ارتعاش در افراد نشسته پيشنهاد

نسبتاً وسيع در قسمت پشتي صندلي با بدن مسافرين و عموماً

نموده است .در اين مطالعه نصب شتاب سنج طبق رهنمود

مواجهه طوالني مدت ،به نظر ميرسد که روش توصيه شده

استانداردهاي  BS 6841و  ISO 10326-1انجام

 BS 6841نسبت به روش  ISO 2631-1ارجحتر

گرفت و اندازهگيري توسط شتاب سنج سه محوره به طور

است.

همزمان در هر سه محور بر روي سطح نشيمنگاه صندلي

استاندارد  ISO 2631-1از اندازهگيري ارتعاش در سه

مسافر نشسته و در محل تماس مشترک پشتي صندلي و

محور اصلي سطح نشيمنگاه و ارزيابي بر اساس شديدترين

پشت مسافر انجام گرديد .در حين اندازهگيري به جهت عدم

محور حمايت ميکند .بنابراين ،از مطالب فوق مي توان چنين

مداخله ويژگيهاي فردي مسافر در تمامي اندازهگيريها از

نتيجهگيري نمود که روش ارجح در ارزيابي اثرات بهداشتي

يک فرد ثابت با وزن  78کيلوگرم و قد  071سانتي متر در

ارتعاش تمام بدن در وسايل حمل و نقل ريلي استفاده از

تمامي قطارها و خطوط استفاده شد .شتابها در محورهاي

روش مجموع محورها و همچنين تاثير دادن محور  xپشتي

سهگانه بر روي سطح نشيمنگاه صندلي و محور  xپشتي

صندلي در محاسبات است که چنين روش ارزيابي در

صندلي براي مسافر طبق توصيههاي استانداردهاي BS

استاندارد  BS6861ارائه شده است .بنابراين ،طراحي و

 6841اندازهگيري شد .به منظور جلوگيري از تاثير حرکات

اندازهگيري ارتعاش تمام بدن در اين مطالعه طبق روشهاي

اوليه مسافر بر روي سيگنال ارتعاشي ،بعد از اينکه شتاب سنج

توصيه شده استاندارد  BS 6841انجام گرفت.

دستگاه کامالً نصب و ثابت در محل مورد نظر قرار ميگرفت،

مطابق با اين استاندارد مطالعات زيادي در دنيا بر روي ارزيابي

دستگاه اندازهگيري فعال ميشد [.]20 ,04 ,03

مواجهه با ارتعاش تمام بدن در انواع مختلفي از محيطهاي

اندازهگيري ها با استفاده از دستگاه ارتعاش سنج و آناليزور

شغلي ،غير شغلي و وسايل نقليه صورت گرفته است [-06

 SVAN 958ساخت کمپاني اسوانتک 4با شتاب سنج سه

 .]21با توجه به اينکه مطالعات انجام شده عمدتاً بر روي

محوره SV39A/L( 5در محدوده فرکانسي  1/1تا  3کيلو

شاغلين در خطوط حمل و نقل صورت گرفته و بر روي ميزان

هرتز) ،که مطابق با استاندارد  ISO 2631-1و SAE

مواجهه مسافرين با ارتعاش تمام بدن مطالعات بسيار محدود

 J1013طراحي شده و درون يک پد الستيکي با ضخامت

هستند ،بنابراين در مطالعه حاضر بررسي ميزان مواجهه

 02ميليمتر نصب شده انجام گرديد  .كاليبراسيون دستگاه با

مسافريني که از مترو جهت مسافرت در داخل و حومه شهرها

استفاده از كاليبراتور ساخت كمپاني مذكور قبل و بعد از انجام

استفاده ميکنند ،مورد نظر است .اين ميزان مواجهه خصوصا

اندازهگيريها انجام شد .هنگام اندازهگيري زمان

تشخيص6

در کالنشهرهايي مثل تهران که مدت زمانهاي سفر رفت

دستگاه بر روي  011ميلي ثانيه قرار گرفت و فيلتر باند توزين

و برگشت درون شهري در طول يک روز معموالً حدود  0تا

فرکانسي مورد استفاده براي اندازهگيري در محورهاي

 2ساعت است اهميت بيشتري مييابد.

 ،z,y,xبه ترتيب  wb,wd,wdدر سطح نشيمنگاه و wc

 .2مواد و روشها
استانداردهاي مختلف ملي و بين المللي بر پايه مطالعات
متعدد محدوده فرکانسي  1/1تا  81را براي ارزيابي ارتعاش

در محور  xپشتي صندلي بود .اين دستگاه قادر به اندازهگيري
شتاب در  3جهت مختلف بصورت و همزمان ميباشد .با
توجه به اين موضوع که تعداد واگنها در قطارهاي مورد
استفاده در زمان اندازهگيري  7واگن بود و طول اين واگنها

در قطارهاي  ACو  DCبه ترتيب برابر با  00111و 00121

مقدار دوز ارتعاشي ) (VDVو ( )3فاکتور قله) (CFتعيين

ميليمتر و عرض واگنها به ترتيب  2611و  2461ميليمتر

گرديد [ .]20 ,06جزئيات کامل در مستندات استاندارد ارائه

بود ،در همه قطارهاي مورد بررسي ،نمونهها در واگن مياني

شده است.

قطار و روي سطح صندلي ثابتي در محدودهي مرکزي واگن

() 0

اندازهگيري شد.

𝑚⁄
s2

مطالعه بر روي  00قطار مختلف در  3خط فعال مترو تهران
با زير ساخت و سيستم ريلي مشابه ،با زمان اندازهگيري
ثابت 21دقيقه انجام شد .اين قطارها با هماهنگي با مديريت

() 2

شركت بهره برداري مترو تهران بهصورت تصادفي از خطوط

) (𝑚⁄ 1.75
𝑠

مختلف انتخاب و اندازهگيري ارتعاش تمام بدن با در نظر
گرفتن اثرات بهداشتي بر روي مسافر در چهار جهت ذکر
شده در استاندارد  BS6841انجام شد .قطارهاي مورد

1 𝑇 2
𝑤𝑎 ∫ √ = 𝑠𝑎𝑤𝑟.𝑚.
𝑡𝑑 )𝑡(
𝑇 0

() 3

معيار  1,3کيلومتر در تمامي خطوط محاسبه شد .طول
مسافرت افراد ممکن است از حدود  31دقيقه در يک مسير
يک طرفه در خط  4مترو تا حدود  2تا  2/1ساعت طي يک
روز در يک مسير رفت و برگشت با استفاده از قطارهاي
بيشتر استانداردها در ارتباط با مدت زمان اندازهگيري توصيه
ميکنند که ،هر جا ممکن است اندازهگيري بايستي حداقل
در طول زماني معادل  21دقيقه انجام گردد و در جايي که

در اين معادالت؛ 𝑠 𝑎𝑤𝑟.𝑚.شتاب  r.m.sوزن يافته
فرکانسيT ،؛ مدت زمان اندازهگيري و (t)𝑎w؛ شتاب وزن
يافته فرکانسي در زمان  ،VDV،tريشه چهارم توانهاي
چهارم سيگنال شتاب ارتعاشي است.
در اندازهگيري شتاب  r.m.sکه شتاب ميانگين را در طول
زمان اندازهگيري نشان ميدهد ،از چهار محور اندازهگيري
شده با گرفتن ريشه دوم مجموع مربعات شتابها مطابق
معادله  4طبق توصيه استاندارد با يکديگر ترکيب ميشوند.
()4
0.5

2
2
2
2
𝑥𝑤𝑎( = 𝑣𝑠𝑣𝑎
𝑦𝑤𝑎 +
𝑧𝑤𝑎 +
𝑏𝑥𝑤𝑎 +
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ارتعاش تمام بدن در هر محور به طول بيانجامد .هر چند كه
مدت زمان اندازهگيريهاي طوالني مدت و گاهاً در نصف
زمان مواجهه امكان پذير است .در اين مطالعه مدت زمان
اندازهگيري در هر قطار  21دقيقه در نظر گرفته شد .حداقل
مدت زمان اندازهگيري در هر محور در استاندارد BS6841
برابر با  0دقيقه در نظر گرفته شده است [.]23 ,22 ,04 ,2 ,0
تجزيه و تحليل و محاسبه ارتعاش تمام بدن در اين مطالعه
طبق دستورالعمل اجرايي استاندارد  BS6841انجام شد.
مقدار شتاب  VDV، r.m.sو فاکتور قله به ترتيب بر
اساس معادالت  0شتاب  r.m.sوزن يافته فرکانسي2 ،

در اين رابطه 𝑣𝑠𝑣𝑎 ريشه مجموع مربعات وزن يافته
فرکانسي 𝑥𝑤𝑎  𝑎𝑤𝑧 ،𝑎𝑤𝑦 ،و 𝑏𝑥𝑤𝑎 به ترتيب شتاب-
هاي  r.m.sوزن يافته در محورهاي  z,y,xصندلي و x
پشتي صندلي است و براي ترکيب کردن محورهاي
مختصات VDVها معادله  1استفاده ميشود.
()1
VDV𝑣𝑠𝑣 = (VDV𝑥4 + VDV𝑦4 + VDV𝑧4 +
0.25

4
𝑏𝑥VDV
)
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امکان ندارد ،زمان اندازهگيري بايستي حداقل  3دقيقه براي

𝑠𝑎𝑤 𝑟.𝑚.

=CF
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مختلف مترو تهران صورت پذيرد.

0

𝑥𝑎𝑚)𝑡( 𝑤𝑎

اندازهگيري در خطوط  0،2و  4از دو نوع  AC,DCو سرعت
متوسط حين حرکت قطارها  67کيلومتر بر ساعت با انحراف

𝑇

4

𝑡𝑑 VDV = √∫ [𝑎𝑤 (𝑡)]4

03

در اين رابطه 𝑣𝑠𝑣 VDVدوز ارتعاش ترکيب شده 𝑥،VDV

است متاسفانه حدود مجاز خاصي براساس روش RMS

𝑦 VDV𝑧 ،VDVو 𝑏𝑥 VDVبه ترتيب دوز ارتعاش در

ارائه نکرده است و براي شاخص  VDVنيز يک مقدار کلي

محورهاي  z,y,xو  xپشتي صندلي ميباشد .معادلهي 4

 01را جهت ارزيابي و مقايسه مقادير محاسبه شده در

در ترکيب نتايج محورهاي  RMSاستفاده شد و براي
ترکيب نتايج محورهاي VDVمعادلهي  1بکار گرفته شد.
 VDVمعادل در مدت زمانهايي غير از زمان اندازهگيري
شده برطبق معادله  ،6تعيين شد که در آن؛  VDVnکلي
در زمان 𝑡n ،nکل زمان مواجهه با ارتعاش براي وظيفه ،n
 𝑡n measured؛ مدت زماني که  VDVبراي زمان n
اندازه گيري شده استVDVn measured ،؛ VDV
اندازهگيري شده براي زير وظيفه  nمي باشد.

 8ساعت تعيين نموده است .البته اين مقدار VDVبر اساس
نمودار ارائه شده در استاندارد تقريباً برابر با

𝑚

s2

 1/0ميباشد.

بنابراين ميتوان نتيجه گرفت که در اين بخش BS 6841
نياز به اصالح دارد .مقادير سطوح ايمن  RMSاز اين
استاندارد در مدت زمانهاي  0811و  0111ثانيه مورد نظر
در اين مقاله به ترتيب تقريباً برابر با

𝑚

s2

 0/0و  0/8ميباشد.

اما حدود مجاز مواجهه اثرات بهداشتي که توسط استاندارد
 ISO 2631-1ارايه شده است ،با استفاده از نموداري که
يک ناحيه راهنماي هشدار بهداشتي 7مشخص شده است که

()6
𝑑𝑒𝑟𝑢𝑠𝑎𝑒𝑚× 𝑉𝐷𝑉𝑛4

𝑛𝑡
𝑑𝑒𝑟𝑢𝑠𝑎𝑒𝑚 𝑛

4

𝑡√ = 𝑛VDV

 .3روش ارزيابي ارتعاش
استانداردهاي ارزيابي ارتعاش معموالً همراه با تعيين ملزومات
اندازهگيري ،روش اندازهگيري ،روشهاي انجام محاسبات و
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𝑚

s1.75

 ، ...حدود مواجههاي که تامين کننده سالمت انسان در مدت
زمانهاي مختلف مواجهه باشد را نيز تعيين ميکنند اما برخي

در باالي آن "ناحيهي ريسکها و اثرات بهداشتي محتمل"
بوده و قسمت پايين آن وضعيتي است که اثرات بهداشتي به
طور مشخص مشاهده نشده است .در ناحيه هشدار ،خطرات
بالقوه بهداشتي نشان داده شده است .حدود پايين و باال براي
روش ارزيابي بر اساس شتاب  r.m.sو با کمي اغماض
تقريباً در محدوده  4تا  8ساعت مشابه با هم بوده و براي
𝑚

مدت زمان مواجهه  8ساعت به ترتيب برابر با  1/ 241و
𝑚

s

 1/0و جهت ارزيابي بر اساس روش  VDVبه ترتيب

s2

از استانداردها هم متاسفانه همهي موارد الزم در فرايند

𝑚

اندازهگيري و ارزيابي را در يک استاندارد ارايه نکرده و گاهي

s1.75

در برخي استانداردها روشهاي گيج کنندهاي هم وجود دارد.

باشد.

 8/1و

𝑚

 07براي يک شيفت معمول روزانه مي-

s1.75

در استاندارد  BS6841که به نظر ميرسد در ارزيابي
ارتعاش در شرايطي مشابه به اين مطالعه کاملترين
پيشنهادات و توصيهها را در مرحله اندازهگيري ارائه نموده

جدول  .1حدود پايين و باالي ارايه شده بر اساس ناحيه راهنماي هشدار بهداشتي در مدت زمانهاي مختلف -برگرفته از ISO
2631-1
RMS
 8/1ساعت
 6/1ساعت
مدت زمان(ساعت)
مرز پايين مرز باال مرز پايين مرز باال
HGCZ
4/0
6/21
9/1
4/3
استخراج از نمودار مربوط به معادله B.1

4/4
استخراج از نمودار مربوط به معادله B.2
VDV
 6/1ساعت
مدت زمان(ساعت)
مرز پايين مرز باال
HGCZ
94
47/9
استخراج از نمودار مربوط به معادله B.1
47/9
46
استخراج از نمودار مربوط به معادله B.2
4/3

⁄2

معادله : B.1

= 𝑎𝑤2 . 𝑇21

⁄
𝑎𝑤2 . 𝑇21 4

معادله :B.2

⁄2

=

6/7

4/9

 8/1ساعت
مرز پايين مرز باال
84/2
44/0
47/7
3/11

𝑎𝑤1 . 𝑇11

⁄
𝑎𝑤1 . 𝑇11 4

عالوه بر مقادير مربوط به  4و  8ساعت ،مقادير استنباط شده

تمام بدن در مدت زمانهاي مذکور از آن استفاده شود و براي

در مدت زمان  1/1و  2/1ساعت مورد نظر در اين مقاله نيز

ارزيابي آسايش نميتوان اين مقادير برآورد شده را بکار

در جدول  0به ترتيب براي روش شتاب  r.m.sو

گرفت.

روش VDVبراساس استاندارد  ISO 2631-1ارائه شده
است .بنابراين اساس ارزيابي نتايج حاصل از اين مطالعه بر
طبق اين استاندارد اخير صورت گرفته است [.]04 ,03
در مورد  8ساعت بر اساس روش  r.m.sبا توجه به مشابهت
زياد دو معادله با هم در اين نواحي ،معموالً حد پايين معادله
 B.1و حد باال از معادله  B.2در متون مختلف گزارش شده
است .همچنين الزم به ذکر است که مقادير عمومي که جهت
بر اساس همين نمودارها براي حدود باال و پايين در مدت
زمان شيفت معمول کاري به ترتيب برابر با

𝑚

s1.75

 8/1و

07است.
 31و  011دقيقه مورد استفاده در اين مطالعه پس از مشخص
نمودن مقادير  r.m.sاز نمودار نواحي راهنماي هشدار
بهداشتي ،HGCZT ،براي همان مقادير به صورت تقريبي
در مدت زمانهاي مورد نظر با استفاده از معادله زير بدست
آمد:
()7

0.25

eVDV=1.4×awrms×T

در اين رابطه  awrmsمقدار حدود باال و پايين  HGCZدر
مدت زمان مورد نظر و  Tمدت زمان مورد نظر بر حسب
ثانيه است .الزم به توضيح است که اين مقادير مشخص شده
 VDVبايستي به منظور بررسي اثرات بهداشتي ارتعاش

ارزيابي بسيار حايز اهميت است ،که استفاده از اين محورها
با توجه به اهداف ارزيابي ،محيط مورد ارزيابي و ويژگيهاي
سيگنال ارتعاش وارده به بدن انسان متفاوت است .در ارزيابي
وسايل حمل و نقل ريلي در برآورد اثرات بهداشتي ارتعاش
تمام بدن در عموم استانداردها استفاده از شتاب  RMSسه
محور اصلي سطح صندلي توصيه شده است .عالوه بر اين
به سبب تاثير حرکات عرضي در احساس مسافرين و خدمه
سيستمهاي حمل و نقل ريلي طبق توصيه BS 6841
شتاب موثر محور  xپشتي صندلي نيز در ارزيابي تاثير داده
شد و از مقادير مجموع محورها در چهار جهت اندازهگيري
شده طبق توصيه استاندارد جهت ارزيابي استفاده شد .زمانيکه
انتخاب محورهاي اندازهگيري شده جهت ارزيابي مقرر است
انجام شود الزم است که محورها در هر  4جهت با هم
مقايسه شوند .در اين شرايط استاندارد  BSتوصيه ميکند
که هنگاميکه مقدار يکي از محورها از  %21مقدار محور
ديگري کمتر است ،ديگر آن محور نياز نيست که در
محاسبات دخالت داده شود .نتايج مقادير ميانگين اندازهگيري
 CF ،VDV ،RMSدر محورهاي چهارگانه مورد بررسي
و مقدار مجموع محورها )(Vector Sum Of Value
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مقادير حدود باال و پايين شاخص  VDVبراي زمانهاي

در ارزيابي ارتعاش تمام بدن انتخاب محورهاي مناسب جهت
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ارزيابي با شاخص VDVدر متون مختلف ارائه شده است

 .4نتايج

01

در هر دو شاخص  RMSو  VDVبراي خطوط مختلف

همچنين همانطور که از جدول  2مشخص است ميانگين

مترو و دو نوع قطار مورد استفاده در جدول  2نشان داده شده

شتاب  RMSميانگين در خطوط  2 ،0و  4به ترتيب با

است .مقادير ميانگين محور غالب در هر محور به صورت

مقادير 1/00 ،0/13 2و  1/06رو به کاهش است و نيز در

برجسته مشخص شده است .مقادير اندازهگيري شده در چهار

قطارهاي نوع  DCو  ACنيز به ترتيب با مقادير  0/24و

محور اندازهگيري شده و مواجهه روزانه حداقل و حداکثر
مسافرين مترو مطابق با دو روش ارزيابي پايه و VDV
بررسي شدهاند:

 0رو به کاهش است .نتايج ارزيابي حاصل از مجموع محورها
با استفاده از روش ريشه دوم مربعات شتاب در محورها
محاسبه و ارزيابي مواجهه در هر دو مدت زمان  31و 011
دقيقه مورد نظر مواجهه در جدول  3نشان داده شده است.

 .1-4روش ارزيابي پايه
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𝑚

s

در ارزيابي ارتعاش انساني هميشه اولين روش ارزيابي روش

 .2-4روش VDV

ارزيابي پايه است که اين موضوع توسط بسياري از

همانطورکه اشاره شد روش  VDVيکي از روشهاي ثانويه

استانداردهاي ملي و بين المللي از جمله  BS6841و

ارزيابي ارتعاش است که فقط در بررسي ارتعاشات انساني

 ISO 2631-1نيز توصيه شده است .حتي هنگاميکه

بکار مي رود VDV .ريشه چهارم توانهاي چهارم شتاب

برخي استانداردها تحت شرايط خاصي روش ارزيابي ديگري

در سيگنال ارتعاش بوده و به صورت تجمعي با افزايش زمان

مانند  ، Se ،VDVفاکتور ريسک و  ...را نيز جهت ارزيابي

مواجهه افزايش مييابد .براي انتخاب روش مناسب ارزيابي

پيشنهاد ميدهند ،باز هم توصيه ميکنند که در ارزيابي

سازمانها  ،استانداردها و نويسندگان مختلف رويکردهاي

مواجهات ارتعاشي بايستي نتايج حاصل از روش  RMSهم

متفاوتي را ارايه نمودهاند .در استاندارد  BS6841تجاوز

گزارش شود .در هرحال نتايج اندازهگيري شده در محورهاي

مقدار فاکتور قله از  6در هر اندازهگيري به عنوان معيار

چهارگانه و نيز نتايج نهايي ارزيابي مواجهات مسافرين در 00

انتخاب روش ارزيابي ارايه شده است .مقدار اخير در استاندارد

قطار مورد بررسي در نمودار  2همراه با حدود HGCZ

 ISO 2631برابر با  0در نظر گرفته شده است .همچنين

برآورد شده از  ISO 2631-1و  BS 6841نشان داده

در مطالعات ديگري که توسط مانسفيلد و ديگران)2111( 8

شده است.

و ژائو و شيندلر )2104( 9انجام شده است نيز مقدار بحراني

همانطورکه از جدول  2ميتوان فهميد ،مقادير ميانگين شتاب

مذکور برابر با  4/8و  4/1تعيين شده است که گواهي بر

 RMSدر خطوط مترو از  1/36در محور  xسطح صندلي

نزديکتر بودن مقدار بحراني استاندارد  BSبه عنوان يک

تا  1/71در محور  yسطح صندلي ،هر دو مقدار مربوط به

روش قانونمند به مقدار صحيحتر است .رويکرد ديگري که

خط  0مترو ،متغير بودند .ميانگين بزرگترين و کوچکترين

در مطالعه ژائو و شيندلر به عنوان يک مالک جهت انتخاب

مقدار در دو نوع قطار مورد بررسي به ترتيب مربوط به 1/18

روش ارزيابي ارائه شده است مقدار شاخص

در محور  zدر قطارهاي  DCو  1/37در محور  xدر

(VDV−eVDV)∗100%

قطارهاي  ACبود .در ميانگين کل  00قطار مورد بررسي

eVDV

است که مشخص شده که زمانيکه

شاخص مذکور باالتر از  %01باشد روش ارزيابي بايستي

نيز محور  xداراي کمترين مقدار ميانگين شتاب  RMSو

روش  VDVباشد و هنگاميکه کمتر از  %01است مي توان

 1/17بود .محدوده

از هر دو روش  RMSو  VDVجهت ارزيابي استفاده

محور  zداراي بيشترين مقدار برابر با

𝑚

s2

نتايج  RMSدر قطارها از مقدار  1/27مربوط به قطار AC
شماره  0تا مقدار

𝑚

s2

 1/86در قطار  DCشماره  3بودند.

نمود .در اين مطالعه در همه

𝑚

 00قطار مورد بررسي ،غير از يک نمونه از قطارهاي AC

به ترتيب مربوط به يک قطار  ACدر خط  0برابر با

در خط  0مترو ،حداقل در يک محور مقدار فاکتور قله باالتر

 0/30در محور  xپشتي صندلي و يک قطار  DCدر همين

از  6بود و همچنين در همه  00قطار حداقل در يک محور
فاکتور قله باالتر از  4/1بود .بررسي انجام شده بر اساس
شاخص اخيراً استفاده شده نيز نشان داد که ارزيابي بايستي
بر اساس هر دو روش  RMSو  VDVانجام گردد [,03
.]21 ,24 ,06 ,04
ميانگين مقدار  VSVدوز ارتعاش در کل نمونه ها در زمان
اندازهگيري شده برابر با  1/8و انحراف معيار

𝑚

 0/37و

s1.75

در خطوط  4 ،0و 2و نيز در قطارهاي  DCو  ACبه
ترتيب رو به کاهش است .کمترين و بيشترين مقدار VDV

خط برابر با 20

𝑚

s1.75

s1.75

 6/بود .ميانگين مقادير  VDVاندازه-

گيري شده در محورهاي مختلف در خطوط مترو و در
قطارهاي  ACو  DCدر جدول  2نشان داده شده است.
همچنين حدود مشخص شده جهت ارزيابي بر اساس مدت
زمانهاي مواجهه مورد نظر همراه با مقادير برآورد شده
مواجهه بر اساس روش  VDVنيز بر روي نمودار ( 3الف و
ب) نشان داده شده است .مقادير ميانگين شاخصها نيز براي
خطوط و دو نوع قطار  ACو  DCدر نمودار  0نشان داده
شده است.
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جدول  .3مقادير  RMSو  VDVمحاسبه شده مجموع محورها در قطارها و سطوح مواجهه مطابق با روش ارزيابي ISO 2631-1

جدول  .2ميانگين مقادير  ،RMSفاکتور قله و  VDVمحورها و مقدار مجموع محورها در خطوط و قطارهاي مختلف
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 .5مقايسه روشهاي پايه وVDV

نظر در اين مقاله با ارتعاش تمام بدن مطابق با هر دو روش

در حقيقت ميتوان گفت که در هيچکدام از قطارها در مترو

در جدول  3ارايه شده است و سطح ريسک بهداشتي تعيين

هيچ مسافري به اندازه يک روز کاري معمول مواجهه ندارد.

شده در جدول  3براي هر دو روش مشخص شده است.

به عبارت ديگر هر مواجهه مسافرين را نميتوان با مقادير

همانطورکه در جدول  3مشخص است ،عمدتاً ريسکهاي

حدود مجازي که به صورت مشخص براي مواجهه روزانه و

بهداشتي يکساني بر اساس دو روش پيش بيني شده است.

طوالني مدت با ارتعاش تمام بدن ارائه شدهاند مقايسه نمود.

با اينحال سطوح ريسک بهداشتي در برخي از قطارها با هم

همانطورکه ذکر شد در اين مطالعه بر اساس نتيجهگيري

بر اساس دو روش ارزيابي متفاوت است که اين موضوع به

حاصل از بندهاي قبل مقدار مجموع/برآيند سه محور در

مشخصات ويژه سيگنال ارتعاشي در هر قطار که ممکن است

محل تماس صندلي  -مسافر براي ارزيابي اثرات ارتعاش

وابسته به شيب مسيري که قطار بر روي آن راهبري ميشود،

تمام بدن ناشي از مسافرت با مترو بر روي سالمت انسان

تفاوت کمي در سرعت قطارها در خطوط مختلف ،انحناهاي

انتخاب شد .نتايج مواجهه در مدت زمانهاي مورد

مسير راهبري قطار در هر خط مترو ،خصوصيات مکانيکي
ساختارهاي هر قطار و  ...باشد.

که روش  VDVتوان چهارم را به جاي توان دوم در روش

در استانداردهاي ارتعاش انساني سطوح مواجههاي که

 RMSبکار ميگيرد .که اين موضوع روش  VDVرا

سالمت انسان را تامين ميکند ،معموالً براي مواجهه در يک

نسبت به پيکهاي سيگنال ارتعاشي در مقايسه با RMS

شيفت کاري معمول روزانه ارائه شدهاند .البته در برخي از

حساستر ميکند .هر چند که مقادير  CFسيگنال ارتعاشي

استانداردها نيز با رويکردهايي مانند استفاده از يک نمودار

در اين مطالعه آنقدر باال نبودند که با اطمينان بتوان گفت که

ميتوان حدود مواجهه ايمن در ساير زمانها را نيز محاسبه

سيگنال ارتعاش داراي تعداد زيادي شوکهاي ارتعاشي با

نمود .در حين بررسي مواجهه مسافرين وسايل حمل و نقل

دامنه باال بوده است و به همين سبب است که ريسک

استفاده از سطوح مواجهه ايمني که براي  8ساعت تماس

بهداشتي مواجهه در دو روش در اکثر شرايط با هم يکسان

ارائه شده ،متاسفانه در برخي از مطالعات صورت گرفته است

است.

که اين موضوع عملي کامالً اشتباه است چرا که زمان
مسافرت معموالً  8ساعت نيست و ثانياً مواجهه مسافرين با
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تفاوتهاي بين مقادير  RMSو  VDVبدين سبب است

 .6بحث
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ارتعاش در مدت زمانهاي طوالني در طول يک روز ،معموالً

افرادي که در محيط کارشان نيز در معرض ارتعاش تمام بدن

به صورت مداوم و در روزهاي متوالي انجام نميگيرد .در

هستند ،استفاده نمود .همچنين اين سطح از مواجهه گاهي

مسافرتهاي بين شهري مواجهه مسافرين معموالً در هر

ميتواند در صورت عدم وجود تماس شغلي پتانسيل صدمه و

سال بيشتر از چند بار تکرار نميشود ،بجز در افراد محدودي

آسيبرساني به مسافرين را در همين مدت زمان حين

که داراي مشاغلي خاص هستند .اين نوع مقايسه زماني که

مسافرت درون شهري را نيز داشته باشد.

چنين شرايطي وجود داشته باشد ميتواند صحيح باشد.

در اين مطالعه همانطور که از جدول  3و نمودار  0مشخص

در مسافرتهاي درون شهري و ومسافرت در حومه شهرها،

است ،در مواجهه با ارتعاش تمام بدن طبق روش RMS

معموالً مدت زمان مواجهه کمتر از حدود  2تا  2/1ساعت

زمانيکه زمان  31دقيقه مورد نظر بوده است داراي سطح

است البته در بسياري از مسافرتهاي اين دسته مواجهه

ريسک بهداشتي پاييني در  8مورد و سطح ريسک بهداشتي

معموالً به صورت مکرر و در تعداد روزهاي زيادي در طول

متوسطي در سه قطار ( 4 ، 3و  )7و زماني که مواجهه روزانه

سال اتفاق ميافتد که ارزيابي مواجهه در اين شرايط بايستي

 011دقيقه با همان بزرگي باشد ،ريسک بهداشتي در تمامي

با حدود برآورد شده براي مدت زمانهاي کوتاهتر انجام گيرد.

قطارها در سطح متوسط احتمال آسيب رساني قرار گرفت.

اين سطح از مواجهه را ميتوان در ارزيابي مواجهه شغلي
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نمودار  . 2مقايسه مقادير  RMSو حدود  HGCZبرآورد شده در  33و  153دقيقه بر اساس
سطوح مجاز استانداردهاي ISO 2631-1 , BS 6841

هنگاميکه روش  VDVبه عنوان روش ارزيابي بکار گرفته

بهداشتي قرار گرفتند .محدودهي  RMSو  VDVنهايي

شد ،در صورت مواجهه  31دقيقهاي مکرر در روز تمامي

محاسبه شده در اين مطالعه در مقايسه با مطالعه انجام شده

مواجهات برآورد شده در  00قطار ،سطح ريسک بهداشتي

توسط منال ال سيد 10و همکاران در مترو قاهره سطوح

پاييني داشتند و در زمان مواجهه  011دقيقه غير از  4مورد

ريسک پايينتري را نشان داده است و نسبت به مطالعه

( 6، 1، 0و  )0که سطوح ريسک پاييني داشتند ،بقيهي

راماسامی نارايانا مورثی 11و همکاران در سوئد سطوح ريسک

قطارها در سطح ريسک متوسط و پتانسيل بروز اثرات

باالتري مشاهده شده است [.]26 ,8

نمودار ( . 3الف) مقادير محاسبه شده  VDVدر  33دقيقه همراه با حدود مجاز مربوطه از استانداردهاي ( ISO, BSب) مقادير
محاسبه شده  VDVدر  153دقيقه همراه با حدود مجاز مربوطه از استانداردهاي ISO, BS

سالمت بهداشتي در مواجهه با ارتعاش تمام بدن احتماالً به

محدودهي ثابت تغيير ميکند و سيگنال فاقد شوکهاي مکرر

اندازه کافي ايمن نبوده و بنابراين بايستي به صورت جدي

و ناگهاني است .روشهايي که از ريشه دوم مربعات شتاب

اصالح و کاهش يابد .عالم 12پيشنهاد نموده است که حدود

بدست ميآيد نتايج دقيق تري را ارائه ميکند و بهمچنين

پايين و باالي  VDVبايستي به ترتيب به  3/1و  4/8کاهش

روشهايي که از ريشه چهارم توانهاي چهارم هستند نتايج

يابد .با توجه به اين موضوع اگر بررسي انجام شده بر اساس

دقيقتري از روشهايي که ريشه ششم توانهاي ششم را

حدود  VDVبرآورد شده توسط  Alemصورت پذيرد همه

بدست ميدهند ،ارائه ميکنند .وضعيتي مشابه با اين شرايط

قطارها در صورت مواجهه  011دقيقه در سطح ريسک

در مطالعه چائو 14و همکاران ،کوپرايدر و گوردن،)2116( 15

بهداشتي باال و در صورت مواجهه  31دقيقهاي غير از دو مورد

ايگر و همکارن )2118( 16و اسمتز و همکاران )2101( 17نيز

( 1و )6در سطح ريسک متوسط و بقيه قطارها داراي سطح

بدست آمده است .چائو در سال  2104در ارزيابي مواجهه

ريسک بااليي بودند [.]27

لودرهاي چرخدار متوسط ) ،(CWLکوپرايدر و گوردن در

مطابق با نتايج اندازهگيري شده همچنين مشخص شد که هم

لوکوموتيوها ،ايگر در ماشينهاي  LHDو اسمتز در يدک-

در روش  RMSو هم در روش  VDVدر  7قطار محور

کشها؛ ريسکهاي بهداشتي ناشي از مواجهه با ارتعاش تمام

غالب محور  zبوده است البته اين  7مورد بر اساس دو روش

بدن را مطابق با  ISO 2631-1,5بررسي نموده اند,06[ .

همگي در  7قطار ثابت رخ نداده و در قطارهاي مختلفي اتفاق

]28 ,00 ,07

افتاده است .نتايج مشابهي نيز در مطالعه خوانين و همکاران

البته بايستي ياد آور شد که در ارزيابي صورت گرفته با روش

در همين قطارها و در مطالعه جانينگ 13و همکاران نيز وجود

 VDVمقادير سطوح ايمن از معادله  7بدست آمد و در

دارد.

استاندارد  ISO 2631-1هم متاسفانه فقط حدود باال و

همانطور که در جدول  3نيز نشان داده شده است ،ريسک

پايين در  8ساعت مشخص شده است و ممکن است که در

بهداشتي پيش بيني شده در اين مطالعه  ،در روش RMS

آينده مطالعات ديگري مشخص نمايند که مقادير دوز ارتعاش

معموالً سطح ريسک باالتري نسبت به روش  VDVپيش

در مدت زمانهاي کوتاهتر يا طوالنيتر از  8ساعت بر اساس
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که سطوح تعيين شده جهت شاخص  VDVبه منظور تامين

معموالً در سيگنالهاي ارتعاشي که دامنه شتاب در آن در يک
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طي مطالعات انجام شده در ساليان اخير مشخص شده است

بيني شده است .اين موضوع احتماالً بدين سبب است که

84

روشي ديگر برآورد شوند .در هر صورت بر اساس مطالعه حاضر

دقيقهاي مواجهه همگي در سطح ايمني از تماس قرار داشتند

روش  RMSبه نظر روش ارجحتر است .با اين وجود بررسي

بر اساس روش  VDVتمامي مواجهات محاسبه شده از مقدار

ارتعاش در دستههاي ديگري از وسايل نقليه نشان داده است

کلي  01مشخص شده در اين استاندارد پايينتر بودند.

که روش  VDVعموماً ارزيابي ايمنتري را نسبت به روش
 RMSنشان ميدهد.
مسئله حائز اهميت ديگري که در مطالعات اخير در مقايسه دو
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 .7نتيجه گيري
نهايتاً همانطور که از نمودار  2ميتوان به روشني مشاهده

استاندارد اصلي  ISOصورت گرفته است اين است که حدود

نمود ،شتاب  r.m.sکلي پيشبيني شده مطابق با BS

ارائه شده  VDVدر استانداردهاي مختلف ممکن است ايمني

،6841

 0براي مسافريني با  31دقيقه مواجهه در روز

الزم و کافي را براي تامين سالمت انسان فراهم نکند بنابراين

بطور متوالي عمدتاً داراي ريسک بهداشتي پائيني ،تعيين شده

مطالعات بيشتري بايستي در اين ارتباط خصوصاً در تعيين

با استفاده از معادله ايمنتر دراستاندارد،که در مدت زمانهاي

مرزهاي ايمن مواجهه با ارتعاش بر اساس شاخص VDV

مواجهه کوتاهتر حدود ايمنتري را ارايه ميدهد و در مواجهه

صورت پذيرد .مواجهه ارتعاش در هر محيط يا در هر يک از

 011دقيقه در محدودهي  HGCZبر اساس همين معادله و

ماشين آالتي که ممکن است سبب توليد ارتعاش انساني نمايد

داراي ريسک بهداشتي پاييني بود .بر طبق محاسبات

داراي ويژگيهاي خاص خود بوده و عموماً نميتوان روش

استاندارد ،مقادير  VDVبراي مواجهه مسافرين در مدت

کلي را براي عموم تجهيزات و شرايط در نظر گرفت.

زمان  31دقيقه بر اساس دستورالعملي که ايمني بيشتري ايجاد

همانطورکه ذکر شد هنگامي که مدت زمان مواجهه کمتر مي-

ميکرد ،تمامي مواجهات در پايين تر از حد  HGCZو در

شود ،حدود باال و پايين ارائه شده نيز تغيير ميکنند که اين

زمان  011دقيقه غير از  4مورد که ريسک پاييني داشتند،

مقادير براي مدت زمان  31و  011دقيقه در جدول  2با توجه

بقيهي  7مورد ديگر در محدوده  HGCZقرار داشتند .اين

به معادالت مربوطه در استاندارد ارائه شده است .براي تعيين

سطح از مواجهه در مسافريني که به واسطه شغلشان نيز در

سطح ريسک بروز صدمات بهداشتي در مسافرين در صورت

معرض ارتعاش تمام بدن قرار دارند ميتواند مهمتر بوده و در

مواجهه متوالي و مکرر مطابق نمودارهاي 0و  2به ترتيب براي

بررسي شغلي آنها مقادير مواجهه در اين مطالعه نيز بهتر است

زماني که مدت مواجهه روزانه  1/1ساعت و  011دقيقه باشد

مد نظر قرار گيرد.

ارائه شدهاند .قرارگيري محدوده  HGCZتعيين شده براي
هر مدت زمان مواجهه چه در روش  r.m.sو چه در روش
 VDVبر روي نمودارها به روشني سطح ريسک را براي کل
نمونهها ،خطوط مختلف و دو نوع قطار مختلف را نشان مي-
دهد.
ارزيابي نتايج بر اساس حدود مجاز ارائه شده در استاندارد BS
طبق روش  RMSنيز نشان داد که در زمان مواجهه 011
دقيقه سه مورد  4 ، 3و  7باالتر از حد مجاز برآورد شده از
نمودار تعيينکننده سطوح ايمن در  BSو در مدت زمان 31

𝑚

s2

 .8تشکر وقدرداني
اين مقاله بخشي از پايان نامه كارشناسي ارشد رشته بهداشت
حرفهاي و با حمايت مالي دانشكده علوم پزشكي دانشگاه
تربيت مدرس انجام شده است در پايان همچنين از همکاري
مديريت واحد بهداشت و طب کار شرکت بهرهبرداري مترو
تهران و حومه و همکاران واحدهاي ايمني و سالمت خطوط
 0و  4و خطوط  2و  1در اجراي تحقيق حاضر قدرداني مي-
نمائيم.
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