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به نام خدا

بندر امام خمینی (ره) –اداره کل بنادر و دریانوردي استان خوزستان 

واحد فنی ونگهداري

 

تاثیر امواج الکترومغناطیس بر انسان

بهروزآقاییمدیر پژوهش:

  الهام پناهی-بهروزآقاییمجریان به ترتیب حروف الفبا:

امواج الکترومغناطیس علیرغم کارآئی مفید و دست آوردهاي آن چنانچه کنترل و مدیریت نگردند  (( چکیده :

براي آدمی بسیار خطرناك بوده و اثرات غیرقابل جبرانی را در پی خواهد داشت که اثرات آن حتی پس از گذشت 

هزاران سال باقی خواهد ماند .

و رادار ...  SSBو  VHFبیسم هاي  –بیسیم هاي دستی  –سامانه هاي مخابراتی از قبیل تلفن هاي همراه 

امواج الکترومغناطیسی از خود منتشر نموده که با برخورد این امواج با بافت هاي زنده بیولوژي تغییراتی را در آن 

  ها موجب میگردند که حیات را به مخاطره می اندازند .

خروج از آن پس ماندهائی را ایجاد می نمایند که بسیار امواج الکترومغناطیس از هر جسمی عبور کرده و پس از 

  ))مضر هستند
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  کلیات پژوهشفصل اول : 

  الکترومغناطیس بر انسانتاثیر امواج 

تشریح و بیان موضوع (طرح مساله):  -1 –ب 

بررسی طیف امواج الکترومغناطیس وکاربردآنها در زندگی روزمره،بیان انواع پرتوهاي موجود در منطقه از جمله 

مختلف بدن امواج یونیزان و غیریونیزان و بررسی میزان و دامنه انتشار آنها، بررسی تاثیر امواج بر بافت هاي 

انسان، بررسی تاثیرات امواج ساطع شده از جمله موبایل واجاق مایکروویو بر سالمتی انسان و بخصوص کارکنان 

ههقبندر امام خمینی (ره)، یافتن راههاي کاهش و مقابله با امواج الکترومغناطیسی در منط

:شهواهداف اساسی پژ -2-ب

  شناسایی طیف هاي مختلف فرکانسی وکاربردآنها .1

بررسی انواع امواج الکترومغناطیس.2

تولید امواج الکترومغناطیسی در منطقهمنابع .3

بررسی میزان و دامنه انتشار امواج در بندر امام خمینی (ره).4

بررسی نحوه تاثیر امواج الکترومغناطیس بر بدن انسان.5

  یی مورد استفاده بشر و روشهاي کاهش این اثراتبررسی اثرات نامطلوب تجهزات رادیو.6

:سواالت محوري (فرضیه) -3-ب

آیا نگرانیها در خصوص تاثیر امواج الکترومغناطیس بر سالمتی انسان صحت دارد؟.1

  نحوه استفاده صحیح از تجهیزات رادیویی چیست؟.2

:نتایج مورد انتظار  -4-ب

شناسایی انواع پرتوهاي الکترومغناطیسی موجود در زندگی انسان . 1

.شناسایی و بررسی انواع مختلف تاثیر امواج الکترومغناطیسی بر بدن انسان 2

.ارتقاي سطح ایمنی در بکارگیري تجهیزات رادیویی3
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مبانی نظري و پیشینه تحقیق فصل دوم :

اثرات مخرب امواج الکترومغناطیس بر بدن آدمی 

سربازان دفاعی بدن که گلبول هاي سفید هستند در مغز قرمز استخوان تولید شده و در حقیقت مغز قرمز 

استخوان کارخانه گلبول سازي است  .

هاي در هرثانیه میلیون ها گلبول سفید تولید و میلیون ها گلبول سفید از بین میروند . تابش پرتو

الکترومغناطیس این کارخانه طبیعی را با مشکل مواجه کرده و باعث میگردد تاگلبول سفید در این کارخانه 

.تولیدنشود . این پدیده براثر واکنش هاي یونی تابش پرتو بوجود می آید 

بدن آدمی بدون گلبول سفید

کمبود گلبول سفید در بدن رخ دهد به عبارت دیگر مانند دژي است که فاقد سرباز دفاعی باشد . چنانچه 

میکروبها و ویروسها که عموماً دربدن آدمی وجود دارند بهتر و آسان تر عمل نموده و انسان را هالك می کنند.

فساد تدریجی 

تابش ها باعث فساد تدریجی در بدن میگردند و معموالً با سرطان هاي مختلف ظاهر میشوند . 

تغییرات ژنتیکی (توارثی) 

ها نسل آینده منتقل 100ته به نوع و میزان تابش تغییرات ژنتیکی در آدمی رخ داده و این تغییرات حتی به بس

میگردد . 

..عقب ماندگی جسمی و عقلی  –رشد کم  –تغییراتی از قبیل رشد بیش ازحد 

میزان تابش و مقاومت آدمی 

؟ اما براستی چه میزان تابش مضر بوده و اثرات آن چگونه است

امواج الکترومغناطیس بطور کلی و در هر میزانی خطرناك می باشند .

مقدار تابش بر بدن معموالً وات برسانتی مترمربع تعریف میگردد .
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وات برسانتی مترمربع براي آدمی بسیار خطرناك بوده و می تواند اثرات سوئی را در برداشته باشد .  01/0تابش 

VHFاین مقدار تابش را آدمی می تواند ازیک فرستنده گیرنده  متري بمدت 1وات در فاصله 20دریائی با توان  

.یکساعت دریافت نماید

واثرات آن چنین است .

سرگیجه و تهوع 

دم کنترل ادرارع

حرکات غیر متعارف 

ضعف عمومی 

سوختگی الکترونیکی (سوزش پرتو)

امواج رادیوئی می توانند اجسام را بسوزانند. سوختگی رادیوئی برعکس سوختگی فیزیکی اجسام از الیه هاي 

درونی شروع و به الیه ها سطحی بیرونی سرایت می کند . 

کاغذ معموالً از سطح بیرونی شروع شده و به الیه ها درونی نفوذ می کند . در سوزش رادیوئی  –سوختن چوب 

ابتداء قسمتهاي داخلی سوخته و سپس به سطح میرسند.

این مورد را در اجاق هاي مایکروویو می توان دید. 

گامیکه سوزش به سطح در مورد انسان این موضوع صدق نموده و آدمی از داخل سوخته و برشته می شود و هن

پوست رسید متوجه شده و درد عارض میگردد که بسیار دیر شده است.

کاشف الکترومغناطیس  

چنانچه مجبور باشید در محیط هاي آلوده الکترومغناطیس فعالیت داشته باشید بایستی مجهز به کاشف فیلم 

گرم وزن داشته و روي لباس سنجاق میشود.5باشید این کاشف در حدود 

) خوانده شود و چنانچه دز جذبی بیش ازحد باشد Readerکاشف بایستی هر هفته توسط دستگاه قرائت کننده (

  سریعاً بایستی محیط را ترك و به پزشک پرتو معالج مراجعه نمود .
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وسایل خطرناك خانگی

دارد مانند:  درمحیط خانه وسائل الکترونیکی خطرناکی وجود دارند که آدمی گاهاً با آن ها سرو کار 

کنترل تلویزیون 

چراغ قوه هاي لیزري 

فرمایکروویو 

گوشی هاي همراه 

                                                                     المپ هاي تصویرتلویزیون          

استاندارهاي جهانی تلفن همراه 

میلی وات باشد و چنانچه کمترهم باشد بهتر است .100 سطح قدرت خروجی تلفن هاي همراه نبایستی بیشتراز

میلی وات استاندارد نبوده و اجازه فعالیت به آن ها داده 100در فنالند گوشی هاي همراه با توان تشعشعی 

نمیشود .

میلی وات باشد .50گوشی همراه بهتراست توان خروجی آن 

دوران کمون و نهفتگی 

دوران کمون می گویند .  زمان ابتال تا بروز بیماري را

ساعت بعد عوارض آن پدیدار میشود . دوران 48ساعت یا 24اگر شما همین لحظه دچار سرما خوردگی بشوید 

ساعت براي سرماخوردگی است .48کمون 

اما دوران کمون براي ضایعات ناشی از در معرض قرار گرفتن ممکن است ازیک ثانیه تا هزار سال باشد 

ثانیه و کمتر از پاي درآورد . 1کیلووات می تواند آدمی را درعرض 100قوي در حدود  پرتوهاي بسیار

ماه دچار ناخوشی هاي متعددي سازد 6وات می تواند انسان را بعداز گذشت 100پرتوهاي کمتر مثالً 
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                  Absorbation  doseدزجذبی 

ثرمیگردد .بستگی به مقدار دزجذبی (وعده جذب) آدمی متاٌ

رنتگن (واحد دزجذبی) تشعشع جذب نماید بیمار سرپائی گفته میشود و می توان  8/4چنانچه شخصی به مقدار

رنتگن 100رنتگن بایستی شخص بستري کرد. چنانچه شخصی 8/4با تجویز دارو شخص را شفا داد. بیشتراز 

شد .ریزش مو ضعف عمومی خواهد  -جذب نماید دوماه بعد دچار خون ریزي

ضعف عمومی شکستگی استخوان  و ناتوانی جسمی عارض خواهد  –رنتگن جذب نماید خونریزي 200چنانچه 

شد .

رنتگن جذب شود راه شفائی براي انسان نیست .500چنانچه 

ساعت فوت می کند. 48رنتگن جذب شود آدمی بعداز 1000چنانچه 

رنتگن جذب شود مرگ لحظه اي است .10000چنانچه 

آمریکا بیشترین آلودگی تشعشعی وجود داشته و ژاپن در این زمینه رتبه دوم را دارد و کشور روسیه رتبه سومدر 
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  یافته هاي تحقیق فصل سوم:

  . امواج الکترومغناطیس1

انرژي به ها میزان کند. در این الیههاي انرژي که در مسیر مستقیم حرکت میموج به زبان ساده عبارتند از الیه

شود. به رسد و دوباره به تدریج حداقل میتدریج از حداقل (اصطالحاً دره موج) به حداکثر (اصطالحاً قله موج) می

شود، در طول موج هاي مختلفی که دیده میشود. تفاوت رنگگفته می "طول موج"فاصله بین دو قله موج، 

واج مغناطیسی قرار دارد که دانشمندان تخمین میزنند که آنهاست. امروزه انسان در محاصره دهها وسیله مولد ام

میلیون بار بیشتر از دوران پیش از صنعتی شدن تشعشعات الکترو مغناطیسی را تجربه می  200انسان امروزي 

، مایکروویو، بلوتوث ، حتی گیرنده هاي  VHFکند. تمام وسایل ارتباطی بیسیم اعم از تلفن همراه ، تلفن بیسیم 

ی و تلویزیونی و نیز اسباب بازیهاي کنترلی بچه ها و . . . براي ایجاد ارتباط با آنتن مرکزي خود امواج رادیوئ

الکترو مغناطیسی تولید می کنند بنابراین عالوه بر امواج ساطع شده از تلفن هاي همراه و بیسیمهاي گوناگون 

بعنوان مراکز پر قدرت توجه داشت . اغلب اندازه مورد استفاده باید به ایستگاه ها و آنتن هاي مرکزي آنها نیز 

گیري هایی که از فواصل متفاوت آنتن هاي زمینی انجام شده است نشان می دهد که قدرت موج و شدت 

فرکانس ارتباط مستقیم با سالمت افراد و محیط زیست دارند و بنا به اینکه چه قدرت و چه فرکانسی و طی چه 

کند آثار متفاوتی می تواند داشته باشد. طیف امواج الکترومغناطیس در برخورد میمدت و در چه زمانی به بدن 

  نشان داده شده است. 1شکل 

بسیاري از وسایل منزل مانند سشوار و ماشین لباسشویی امواج الکترومغناطیسی مضري از خود ساطع می کند 

در زیر دکل هاي برق فشار قوي بیشتر تواند حتی از شدت امواج الکترومغناطیسی منتشر شده که شدت آن می

  باشد. متاسفانه در ایران فرهنگ حفاظت در برابر پرتوها و اشعه ها نهادینه نشده است.
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  : طیف امواج الکترومغناطیس1شکل 

  

  . تابش هاي الکترومغناطیسی1. 1

حتی سیمی که از زیر سطح دیوار عبور کرده، داراي تابش هاي الکترومغناطیسی است؛ بنابراین زمانی که به 

دیوار تکیه می دهید در میدان تابش آن قرار می گیرید. زمانی که یک وسیله برقی خاموش ولی دو شاخه آن به 

، میدان مغناطیسی نیز در اطراف آن  پریز برق است، داراي میدان الکتریکی می باشد ولی به محض روشن شدن

ایجاد می شود. هرچه ولتاژ یک وسیله بیشتر باشد، میدان مغناطیسی آن شدیدتر است. شاید بسیاري از ما در 

مورد امواج خطرناك منتشر شده از دکل هاي فشار برق قوي مطالبی شنیده باشیم اما آیا می دانستید که طبق 

ناطیسی یک سشوار روشن چندین برابر میدان مغناطیسی ایجاد شده در زیر یک نتایج تحقیقات علمی، میدان مغ

دکل برق است؛ میدان مغناطیسی ناشی از ماشین لباسشویی نیز به همین گونه است بنابراین توصیه می شود 

هرگز کودك خود را در نزدیکی ماشین لباسشویی روشن نخوابانید.میدان مغناطیسی باعث گرم شدن بافت هاي 

  بدن 

می شود، هرچه بافت داراي رگ و جریان خون کمتري باشد، میزان افزایش دماي آن بیشتر است. به عنوان مثال 

چشم داراي رگ هاي خونی بسیار کمی است و به همین دلیل گاه دیده شده که قرار گرفتن در معرض پرتوهاي 

راین باید با دقت کافی از این وسایل الکترومغناطیسی شدید، مایع درون چشم را به جوش آورده است. بناب

استفاده کرد.
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شوند. امواج رادیو و  امواج الکترومغناطیس براي انتشار خود به محیط مادي نیاز ندارند و در خال نیز منتشر می

تلویزیون، امواج فرابنفش، امواج نوري، امواج مایکروویو، اشعه هاي گاما، ایکس و نور از جمله امواج 

انرژيمیزانکهاستیونیزهغیرجهتآنازمایکروویوورادیوییفرکانستشعشعات .یسی هستندالکترومغناط

  کند.یونیزهراهامولکولوهااتمتانیستباالحد کافیبهآنوابسته

  .  پرتوهاي یونیزان و غیر یونیزان2

پرتوهایی که انسان را به طور مستقیم یا غیرمستقیم تحت تاثیر خود قرار می دهد و می تواند عوارض و تاثیرات 

دسته یونیزان و غیریونیزان تقسیم می شود؛ پرتوهاي  2نامطلوبی بر بدن به جاي بگذارد، از نظر میزان انرژي به 

بدن انسان باعث شکستن پیوندهاي شیمیایی بافت ها  یونیزان پرتوهاي داراي انرژي زیاد است که در برخورد با

می شود و گاه می تواند عوارض بسیار شدیدي در پی داشته باشد. این پرتوها عبارت است از پرتوهایی که از 

، سی تی اسکن انتشار می یابد و همچنین MRIتجهیزات پزشکی مانند رادیوگرافی، رادیولوژي، ماموگرافی، 

، گاما، ماوراء بنفش و مادون قرمز که از Xبع طبیعی تشعشع پیدا می کند مثل پرتوهاي پرتوهایی که از منا

کیهان به زمین می رسد.وي می افزاید: تمام پرتوهاي یونیزان داراي منبع یا چشمه ساطع کننده اشعه می باشد. 

زیرا وقتی در هوا این اشعه ها همچنین به صورت غیرمستقیم هم سالمت انسان را تحت تاثیر قرار می دهد 

منتشر می شود، می تواند باعث یونیزاسیون ملکول هاي هوا شود که این ملکول هاي یونیزه بر بدن انسان تاثیر 

  نامطلوبی می گذارد

ها، سیستم هاي  BTSپرتوهاي غیریونیزان دربرگیرنده پرتوهاي ناشی از تجهیزات مخابراتی، تلفن هاي همراه، 

ضدعفونی کننده با اشعه ماوراء بنفش، منابع مولد لیزر، مایکرو ویوهاي مخابراتی، اجاق هاي مایکرو ویو، پرتوهاي 

مادون قرمز و همچنین پرتوهاي ناشی از وسایل برقی خانگی مانند سشوار، جاروبرقی و لباسشویی می باشد، باید 

مانی که دو شاخه آن ها به پریز متصل است، از خود امواج الکتریکی توجه داشت تمام وسایل برقی خاموش تا ز

ساطع می کنند ولی وقتی روشن می شود عالوه بر امواج الکتریکی، امواج الکترومغناطیسی نیز منتشر می کند. 

اکید می چنانچه این وسایل داراي الکتروموتور باشد، امواج الکترومغناطیسی آن ها بسیار زیاد است.وي در ادامه ت
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کند: امروزه استفاده از پرتوها چه مستقیم و چه غیرمستقیم به صورت یک ضرورت درآمده است، بنابراین باید از 

  مسائل ایمنی و حفاظتی در برابر تاثیرات نامطلوب آن ها آگاهی داشته باشیم.

  

  . منابع تولید پرتوها1. 2

  

تاثیر قرار می دهد، ناشی از پرتوهاي یونیزان است که از بیشترین انرژي که به بدن می رسد یا بدن را تحت 

درصد آن ناشی از تجهیزات  15درصد این انرژي از طبیعت و فقط  82منابع طبیعی یا مصنوعی منتشر می شود. 

از منابع زمینی منتشر می شود و بیشترین انتشار این رادیوایزوتوپ  226پزشکی است.به عنوان مثال رادون 

ه عملیات حفاري انجام می شود. در واقع حفاري ها باعث آزاد شدن رادون، انتشار آن و در نتیجه زمانی است ک

 32آلودگی هوا می شود. سازمان بهداشت جهانی پروژه اي تحت عنوان رادون تعریف کرده است که براساس آن 

ت جهانی را اجرا کنند. این کشور داراي سطح باالي تشعشعات رادون، باید دستورالعمل صادر شده سازمان بهداش

پروژه به دلیل آمار باالي مرگ و میرهاي ناشی از رادون تعریف شده است. براساس این آمارها، میزان مرگ و میر 

هزار نفر است که حتی از میزان مرگ و میر ناشی از تصادفات رانندگی و آتش  21ناشی از رادون فقط در آمریکا 

ازمان بهداشت جهانی، ایران نیز جزو کشورهایی است که ملزم به رعایت سوزي ها باالتر است.طبق نظر س

دستورالعمل درج شده در این زمینه است، چون کشور ما داراي منطقه ویژه اي در رامسر است که میزان رادون 

 تشعشعی آن بسیار باالست. این منطقه رامسر بعد از برزیل در جهان بیشترین تشعشعات رادون را دارد. این

چشمه آب گرم در رامسر در هوا منتشر می شود که عالوه بر آلودگی  9میزان رادون از گل هاي سفید حاشیه 

  هوا می تواند تاثیرات نامطلوبی بر بدن به جاي بگذارد.

میزان جذب پرتوهاي مضر در افراد سیگاري بسیار بیشتر است. براساس آمارها، هر انسان سالم به طور متوسط 

میلیون رونت (واحد سنجش میزان اشعه جذب شده توسط بدن) پرتوگیري دارد؛ در حالی که میزان  361ساالنه 

  .میلیون رونت بیشتر است 281پرتوگیري یک فرد سیگاري دست کم 
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  (ماوراء بنفش) UV. پرتوهاي 2. 2

  

فرآیند پرتوگیري از اشعه ماوراء بنفش در دنیا معمول است ولی در کشور ما این مسئله به صورت حاد درآمده 

فصل سال در معرض تابش نور خورشید قرار داریم و متاسفانه هیچ فرهنگ سازي هم در این  4است، چون ما در 

در برابر اشعه ماوراء بنفش تدوین شده  زمینه نشده است. در حالی که در اروپا یک برنامه منسجم براي حفاظت

داراي بیشترین میزان انرژي است.  Cوجود دارد که نوع  Cو  A ،Bتحت عنوان  UVنوع پرتو  3است. 

به طور  Cخوشبختانه اتمسفر مانند یک فیلتر عمل و پرتوهاي پرانرژي را حذف می کند به عنوان مثال پرتو 

تا نزدیکی سطح زمین مانند کوه هاي مرتفع یا هواپیماهاي در  Bنوع کامل حذف می شود، دامنه انتشار پرتو 

استفاده زیادي می شود. البته  UVبه سطح زمین می رسد. در گندزدایی از پرتوهاي  Aحال پرواز است اما پرتو 

 UVتولید کند.در بعضی مهدهاي کودك نیز از  UVcباید توجه داشت دستگاه هاي مولد این پرتو باید فقط 

مانند  UVاي گندزدایی استفاده می شود ولی باید توجه داشت که مسئوالن حق ندارند از اشعه هاي پرخطر بر

دستگاه هاي برنزه کننده است. در این دستگاه ها  UVاستفاده کنند.یکی از مشکالت حاد در ارتباط با  Bنوع 

بسیار پرانرژي و  UVBباشد؛ چون  Bدرصد از نوع  5و حداکثر  Aدرصد اشعه ماوراء بنفش باید از نوع  95

بیشتر در پوست نفوذ و در نتیجه سریع تر آن را برنزه می کند، در  UVBپرخطر است. اما به این دلیل که 

نتیجه تولیدکنندگان این دستگاه ها به منظور سودجویی سعی می کنند دستگاه را به گونه اي طراحی کنند که 

UVB د به ظاهر در این دستگاه ها پوست سریع تر برنزه می شود ولی بدون بیشتري تابش کند. بنابراین هرچن

به هیچ عنوان نباید در عرصه  UVتردید احتمال بروز خطراتی از جمله سرطان بیشتر می شود. در واقع پرتوهاي 

مان هاي پزشکی به کار گرفته شود و فقط در زمینه هاي بهداشتی می توان از آن استفاده کرد و طبق اعالم ساز

بهداشت جهانی، باید از هرگونه کاربرد پزشکی این اشعه جلوگیري کرد. وزارت بهداشت ایران نیز طی ابالغیه اي 

به گمرك، ورود این نوع دستگاه ها را به کشور ممنوع کرده است ولی متاسفانه همچنان به طور گسترده وارد می 

  شود.
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مضر آن است که مردم باید یاد بگیرند تا حد امکان در  نکته مهم دیگر در عرصه حفاظت در برابر پرتوهاي 

بعد از ظهر در معرض آفتاب قرار نگیرند یا حداقل در سایه باشند؛ هرچند در سایه هم بدن  4صبح تا  10ساعات 

درصد پرتوگیري دارد،  10درصد پرتوگیري دارد. حضور در فضاهاي پوشیده نیز چون بدن فقط  50به میزان 

درصد از حالت عادي بیشتر است؛ به همین دلیل  25ما به عنوان مثال در ساحل دریا پرتوگیري مناسب است. ا

سانتی  40حتی تا UVسوختگی پوست در این مناطق در صورتی که حفاظت نشود، بسیار سریع اتفاق می افتد.

کارهاي حفاظتی در متري سطح آب نیز نفوذ می کند. استفاده از لباس هاي پوشیده، کاله و عینک از جمله راه

این زمینه است حتی در اروپا استفاده از عینک یک الزام قانونی است. براساس جدیدترین یافته هاي علمی، اگر 

بار در طول عمرش بر اثر آفتاب بسوزد، در زمره افراد داراي ریسک باالي ابتال به بیماري  5پوست انسانی فقط 

  هاي شدید پوستی قرار خواهد گرفت.

را به اطالع مردم می رسانند یعنی چه مناطقی اشعه بیشتري  UVوپا سازمان هاي هواشناسی ایندکس در ار 

  دریافت می کنند ولی متأسفانه سازمان هواشناسی ما چنین اطالعاتی را به مردم نمی دهد.

. منابع تولید امواج الکترومغناطیسی در منطقه3

 HF  ،VHFدر بندر امام خمینی نیز بعنوان یکی از مراکزي که حجم باالي استفاده از تجهیزات بیسیم از قبیل 

، موبایل ، تلفن بیسیم و . . . را دارد که در اینجا به تجزیه و تحلیل مراکز بیسیم این بندر می پردازیم. 

 25ارد ، حراست و . . . فرستنده هاي این مراکز هاي ایستگاه هاي فرستنده مختلف از قبیل آتش نشانی ، گآنتن

متري قرار دارند بنابراین فاصله آنها از سطح  20باشند که آنتن هاي آنها همگی باالي دکل حداقل وات می 50تا 

متر می باشد که با توجه به توان ارسالی تجهیزات این مراکز اگر افراد  20زمین که محل تردد افراد است حداقل 

  ائم در محل نباشند ضرري به سالمتی افراد نمی رساند.بطور د
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: با توجه به توان ارسالی باالي این دستگاه که حدوداً یک کیلو وات می باشد قرار گرفتن آن  HFمرکز فرستنده 

از  HFدر یک محیط محصور یک هکتاري باعث می شود تا ضرر آن به محیط و افراد به حداقل برسد . دکل 

  می باشد و ایستادن در کنار آن مخاطره انگیز است. سطح زمین آنتن

متري در فواصل مختلف نصب می باشد که  50مرکز خمینی رادیو که آنتنهاي تجهیزات فرستنده آن روي دکل 

با توجه به اصول قرار گرفتن آنتنهاي بیسیم با توان باال در قسمت باالتر دکل  ضرر آن به سالمت افراد مشغول 

  محل به حداقل می رسد.بکار در آن 

متري برروي ساختمان تشعشعات آنتن  15با توجه به ساختمان بلند این مرکز و نصب دکل  برج کنترل :

تجهزات نصب شده در این مرکز برروي دکل کمترین ضرر را براي سالمتی افراد در بر خواهد داشت. 

مرکز فرستنده موبایل شهري  سهمراکز فرستنده هاي موبایل : در بندر امام دو مرکز فرستنده موبایل داخلی و 

متري در باالترین ارتفاع نصب گردیده است تا  50هاي هاي آن همگی برروي دکلباشد که آنتنموجود می

ز مخابراتی بنـدر به چگونگـی استفاده از ضرري براي سالمتی افراد نداشته باشد. آموزش افراد بهره بردار مـراک

دستـگاه ها و تجهیزات با نسبتهاي ارسال و دریافت و نیز استفاده از جمالت کوتاه و  . . . ضـروري به نـظر می 

  رسد.

هاي سه گانه کیلووات، مستقر در برج کنترل، سایت25گیگاهرتز) با توان  25تا  9رادار پالسی باند ایکس ( رادار:

VTS ،.و شناورها

از طرف دیگر در استفاده از واکی تاکی هاي موجود در سطح بندر، بروشور ایمنی تهیه شده توسط گروه 

  کارشناسی مورد توجه دقیق قرار گیرد. به عنوان مثال برخی از آنها در اینجا اشاره می شود:

سانتی متري از دهان و آنتن را  5 تا 2/5زمان ارسال پیام از طر یق دستگاه رادیو را بصورت  عمودي در فاصله 

سانتی متري از سر خود نگه دارید .  2/5حداقل در فاصله 

سانتی متر از  2/5اگر دستگاه را با استفاده از کیف بروي بدن خود متصل نمودید آنتن آن می بایست حداقل 

بدنتان فاصله داشته باشد . 
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ی دستگاه بسیم خود را خاموش کنید. در نزدیکی دستگاه هاي اندازه گیري حساس بیمارستان

در مناطق داراي هواي بالقوه انفجاري دستگاه خود را خاموش کنید : زیرا ممکن است در اثر استفاده از دستگاه 

باعث انفجار شوید (مانند سوله ها، مخازن . . . ، انبارهاي کشتی و. . . ) 

  خودداري نمائید . در مناطق داراي هواي بالقوه انفجاري از تعویض باطري 

از آسیب رساندن به آنتن دستگاه خودداري نمائید زیرا در صورت خرابی ممکن است ، باعث سوختگی پوست و 

  یا آسیب به بدنتان شود.

باطري ها می توانند باعث آسیب دیدگی وبروز آتش سوزي باشند می بایست مراقب اتصال دو قطب باطري از 

  د باشید.طریق ساعت ، جواهرات و یا کلی

استفاده از مواد شیمیایی مانند مواد شوینده ، الکل ، مواد نفتی . . . جهت تمیز نمودن کاور دستگاه خودداري 

  کنید زیرا ممکن است به کاور دستگاه آسیب برساند.

در حمل و نقل دستگاه رادیو دقت نمائید مثالً از آنتن جهت بلند کردن و حمل و نقل استفاده ننمائید.

  تمیز نمودن کاور دستگاه از پارچه نمدار با آب استفاده نمائید.جهت 

زمانی که از تجهیزات جانبی بیسیم استفاده نمی کنید می بایست روکش اتصال تجهیزات جانبی به بیسیم را 

بسته باشید.

  در صورت عدم نیاز همیشه با حداقل توان دستگاه بیسیم پیام خود را ارسال نمایید. 

  میزان و دامنه انتشار امواج در بندر امام خمینی (ره)بررسی . 4

  

گیري توان تشعشعی بررسی میزان و دامنه انتشار امواج در بندر امام خمینی (ره) نیازمند بررسی میدانی و اندازه

هاي فرکانسی مورد استفاده در بندر است. با توجه به اینکه منابع تولید امواج در سطح بندر در طیف

،  HFشود (باندهاي ناطیسی در بندر امام خمینی (ره) طیف وسیعی از باندهاي فرکانسی را شامل میالکترومغ

VHF  ،گیري باید توسط یک تیم متخصص از مهندسین ) ؛ این اندازه موبایل ، تلفن بیسیم و . . .هاي فرستنده

  آمده است. 1جدول شماره و با تجهیزات ویژه انجام گیرد. لیست تجهیزات مورد نیاز این آزمایش در 
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  گیري دامنه امواج. لیست تجهیزات مورد نیاز براي اندازه1جدول 

  

Description  Item  

Broadband Field Strength 
Meter

(VHF, HF,and RF up to 25
GHz)  

1  

Broadband Isotropic Probe  2  

  

شود و میزان زیانبار شده در بخش بعد تحلیل میهاي فوق، بر اساس نمودارهاي ارائه گیريپس از انجام اندازه

   توان مشخص نمود.بودن و تمهیدات ایمنی الزم براي کارکنان را می

  . تأثیر امواج الکترومغناطیسی بر بدن انسان5

مانند گرمایی که روي آهن اثر  1پذیر اند. اول، اثر برگشت برخی اثر امواج در بدن را به دو دسته تقسیم کرده

دهد، ولی بعد از سرد شدن آهن، ماهیت آن همچنان حفظ است. اثر امواج  رد و دماي آن را افزایش میگذا می

، مانند  2روي بیضه در صورتی که به از بین رفتن آن منتهی نشود، از این دسته است. دوم، اثر غیرقابل برگشت

دهد و پس از سرد  هیت آن را تغییر میدهد و هم ما گذارد هم دما را افزایش می مرغ اثر می گرمایی که روي تخم

  گردد. شدن به وضع اول برنمی

شوند.  هاي آن می کسانی که ساعات زیادي از روز را در معرض امواج الکترومغناطیسی هستند، بیشتر دچار آسیب

  اند: حرارتی و غیر حرارتی. ها دو نوع از دیدگاهی دیگر این آسیب

هاي حساس به دما در سطح پوست  ها بدون اینکه گیرنده ها و بافت آسیب حرارتی یعنی افزایش دماي سلول

ها رخ می دهد که ممکن است  هاي بدن، تغییر ات شیمیایی اي در سلول تحریک شوند. در اثر افزایش دماي بافت

هاي بدن، تغییر  باعث بروز اختالالت و بیماري هاي گوناگونی شود. به عنوان مثال در اثر افزایش دماي بافت

  ها رخ می دهد.  فرآیندهاي آنزیمی، اختالل در تبادل کلسیم و تغییر رشد و تکثیر سلول

                                                          
1 Reversible
2 Irreversible
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شود. نسبت درصد هاي حرارتی از نرخ جذب ویژه الکترومغناطیس استفاده میمنظور سهولت مطالعه آسیب به

جزء بدن را نرخ شود به جرم هر  توان الکترومغناطیسی جذب شده از موج برخورد کرده که به گرما تبدیل می

  نامند.جذب ویژه الکترومغناطیس و یا سار می

اطالع بودند.  هاي حرارتی مد نظر بوده و از آسیب هاي غیر حرارتی این امواج بی تا چند سال اخیر فقط آسیب

آسیب هاي غیر حرارتی باعث تغییرات ماندگاري در ساختار سلول می شود که تا سال ها ممکن است باقی بماند 

هاي غیر حرارتی ایجاد گرما و شدت موج تاثیري  تی به نسل هاي بعدي نیز به ارث برسد. چون در آسیبو ح

ندارد، ممکن است در اثر ضعیف ترین امواج نیز این آسیب ها ایجاد شوند. برخی از این آسیب ها عبارتند از: 

جاد سرطان، اختالالت عصبی، افزایش هاي قرمز)، تأثیر بر سیستم تولید مثل، ای تغییر شیمی خون (کاهش گلبول

  تحریک پذیري، سر درد، سر گیجه، تهوع، آب دار شدن چشم ها، احساس وجود جسم خارجی در چشم و ... .

  در ادامه برخی از موارد فوق را بیشتر بررسی می کنیم.

  . اثرات گرمایی1. 5

 C3دن انسان باعث افزایش دماي براي هر کیلوگرم ب W7طور متوسط انرژي الکترومغناطیسی جذب شده  به

) در انسان که باعث تب h1/0دقیقه ( 6گردد. آستانۀ انرژي جذب متوسط در مدت زمان  درمدت کوتاهی می

(شهریور  1982در سپتامبر  3است. از این روي، مؤسسۀ استانداردهاي ملی امریکا W/Kg4گردد  محسوس می

تعیین کرده است. با رعایت این نکته دیگر  SARعنوان حد مجاز  ) بهW/Kg4/0) یک دهم این مقدار را (1361

  خورد ولی اثرهاي تدریجی در بردارد که باید آنها را در نظر گرفت. افزایش دما یا تب در انسان به چشم نمی

و  45/2 و 4/9تر از حد استاندارد، در فرکانسهاي  دانشمندان تعدادي موش نر در معرض امواج میکروویو، پایین

تولید مثل ناراحتی ایجاد شده است. (چهار تا  4گیگاهرتز قرار داد و مشاهده نمودند که در سلولهاي 915/0

موش در هر ده هزار واحد به  9تا  5طور طبیعی تنها  که به گردند).  درحالی دوازده درصد این سلولها معیوب می

                                                          
3 American National Standard Institute, ANSI
4 Sperm precursor
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دقیقه در  30روز، روزانه  6مدت دو هفته و هر هفته شوند. در این آزمایش موشها به  این ناراحتی دچار می

هم  MHz 27اند. آزمایش مزبور را با فرکانس  حد استاندارد، قرار گرفته 8/1، یعنی W/Kg 05/0معرض قدرت 

برابر حد  5/2یعنی  W/Kg1اند ولی نتایجی دیده نشده است. سپس آزمایش فوق را با میزان قدرت  انجام داده

د، این بار آنچنان اسپرم موشها معیوب گردید که دیگر قدرت باروري و تولید مثل را از دست مجاز انجام دادن

  دادند.

مرغ در کنار یک موبایل را منتشر  : مدتی قبل، بی بی سی گزارشی از آزمایش یک تخمآزمایش بر روي تخم مرغ

هاي  ه با استفاده از دوربینهایی ک کرده بود که آن تخم مرغ بعد از گذشت زمانی سفت شده بود. در عکس

حساس حرارتی گرفته شده است، دیده می شود که یک تخم مرغ را در مقابل یک موبایل روشن در حال صحبت 

کردن گذاشتند و پس از گذشت یک ساعت، تقریباً نیمی از آن سفت شده بود، زیرا عملکرد امواج مایکرویو 

ها وجود دارد. با مشاهده این آزمایش  که هم اکنون در آشپزخانههاي خانگی است  موبایل مانند امواج مایکروویو

می توان به مضرات امواج موبایل براي سالمتی انسان پی برد. امواج موبایل تاثیر مشابهی بر روي چشم و سلول 

  د.شوهاي مغز می گذارد که باعث ایجاد ناراحتی و بیماري هایی نظیر آب مروارید، سردرد هاي مختلف و ... می

  . اثرات غیر گرمایی2. 5

انرژي الکترومغناطیسی را  GHz11، در فرکانس DNAدکتر سویکارد در آزمایشی نشان داد که مواد ژنی، 

  شود. به طولهاي کوتاهتري شکسته می DNAکند و به دنبال آن  چهارصد بار بیشتر از آب جذب می

کاهش قدرت باروري شده و حتی از طریق وراثت آسیب رسیدن به دي ان آ ممکن است باعث بیماري سرطان و 

  به نسل هاي بعد منتقل شود.

با توجه به اینکه هر بیماري منشاء ژنتیکی دارد، ممکن است علت بسیاري از بیماري هاي روانی و افسردگی که 

 در سال هاي اخیر بسیار فراگیر شده است در اثر اختالالت ایجاد شده در ژنتیک انسان در اثر امواج

  الکترومغناطیسی باشد. در این زمینه هنوز مطالعات چندانی صورت نگرفته است.
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  شناخته شده است. در مرحله اول  DNAدر مطالعات انجام شده تا حدي فرایند تاثیر امواج بر ژنتیک یا همان 

شود. کمبود کلسیم در پوسته میدان هاي الکترومغناطیسی ضعیف باعث آزاد شدن کلسیم از پوسته سلول می 

سلول باعث سوراخ شدن پوسته می شود. این حفره هاي ایجاد شده در پوسته سلول به دي ان آ آسیب می 

  رساند.

  . اجاق مایکروویو3. 5

استفاده از انرژي مایکروویو یا ریزموج به عنوان یک روش پخت و پز، موجب بروز نگرانیهایی در بسیاري از مصرف 

د. حتی زمان کوتاه پخته شدن غذاها در آن نیز دلیل دیگري بود که عده اي تصور کنند غذا خوب کنندگان بو

کنند که مدت کوتاه پخت احتمال باقی ماندن عوامل بیماریزا در غذا را افزایش نپخته است. عده اي تصور می

  روند.میدهد، زیرا باکتریها در این مدت کوتاه از بین نمی

مگاهرتز بوده و در طیف امواج مایکرو ویو قرار  2450ه در یک اجاق مایکرو ویو، داراي فرکانس امواج مورد استفاد

هاي آب است. به همین دلیل با ایجاد تشدید  گیرد. این فرکانس دقیقاً برابر با فرکانس ارتعاش طبیعی مولکول می

کند و  گاه فقط آب را گرم میشود. درواقع این دست هاي آب می هاي آب، سبب گرم شدن مولکول در مولکول

پزند. از آن جایی که این دستگاه از  ترین غذاها نیز که داراي درصد باالیی آب هستند، با این دستگاه می خشک
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هاي قطبی آب را  تواند حتی در یک دقیقه گوشت را بپزد. این امواج مولکول کند، می  پدیده تشدید استفاده می

  دهند. کنند و قطبش آن را تغییر می ان میها بار در ثانیه بمبار میلیون

به گیاه سمت راست به مدت یک هفته آبی که در کتري روي اجاق گاز جوشیده و سپس سرد شده داده شده 

است و به گیاه سمت چپ در همان مدت آبی که در اجاق مایکرو ویو جوشیده و سپس سرد شده داده شده 

  است.

  

  

مراتب کمتر از تلفن همراه است. چون این دستگاه فقط مدت زمان کوتاهی که خطر استفاده از مایکروویو به 

کند ولی یک تلفن همراه مادامی که آنتن دارد منبع موج است. با این  روشن است امواج مایکرو ویو ساطع می

ت رفتن حال خطر مایکرو ویو در غذاهاي طبخ شده با آن است. این دستگاه با تخریب دیواره سلولی باعث از دس

دهند. درحالی  % از مواد آنتی اکسیدان خود را در اثر این امواج از دست می80شود. هویج و کلم  مواد مغذي می

  دهند. % آن را از دست می10که اگر بخارپز شوند تنها 
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اي که توسط دکتر هانس انجام شد، نشان داد که غذاي پخته شده با مایکرو ویو، شیمی خون را تغییر  مطالعه

هاي سفید  و میزان کلسترول خوب خون را کاهش داده و کلسترول بد را  دهد. هموگلوبین و تعداد گلبول می

  دهد. افزایش می

کند.  بینید که تنها تغییر در نحوه گرم کردن غذا آن را از ماده اي مفید به ماده اي مضر براي بدن تبدیل می می

شود و در نتیجه  قرمز که همان گرماست از مایکرو ویو استفاده میدر مایکرو ویو بجاي استفاده از امواج مادون 

  شود. غذا به ماده جدید و مضري تبدیل می

این اجاقها طوري طراحی شده اند که حرارت حاصل از انرژي ریزموجها تنها در صورتی ایجاد میشود که درب 

اه خاموش شود، دیگر هیچ انرژي اجاق بسته و دگمه آن روي روشن قرار گرفته باشد. به محض اینکه دستگ

مایکروویو در غذا وجود نخواهد داشت و اجاق امواج را منتقل نخواهد کرد. به این ترتیب احتمال آسیب مستقیم 

توسط یک اجاق روشن، وجود ندارد. با این حال اگر دستگاه خراب یا کثیف باشد، احتمال نشت انرژي به بیرون 

  وجود دارد.

هاي مخصوص هاي معمولی میتوانند به داخل غذا نفوذ کنند، اما درباره پالستیکپالستیک بعضی مواد موجود در

هاي معتبر آزموده شده و میزان مواد مایکروویو الزم به ذکر است که مواد موجود در این ظروف توسط آزمایشگاه

  نافذ آن در حدي ناچیز است.

وط آن را مطابق دستور سازنده به کار برید، هیچ خطري هنگامی که شما اجاق مایکروویو و ظروف پالستیکی مرب

کند. با این حال نکات ایمنی محدودي در رابطه با این وسایل وجود دارند که دانستن و رعایت آنها تهدیدتان نمی

  میتواند خطرات احتمالی استفاده از آنها را به حداقل برساند:

ینان حاصل کنید.درب اجاق را چک کرده و از بسته شدن کامل آن اطم

.درزهاي درب را وارسی کنید، آنها را تمیز نگهداشته و مراقب باشید که قفل دستگاه به خوبی عمل کند

 اگر دستگاه مایکروویو اشکالی حتی جزئی، پیدا کرده است، آنرا براي تعمیر به متخصص بسپارید و قبل

  از آن به هیچ وجه از اجاق استفاده نکنید.
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 مناسب بودن یک ظرف پالستیکی مطمئن نیستید، از ظرف دیگري استفاده کنید.اگر در مورد

.براي گرم کردن غذا از ظروف یک بار مصرف، ظروف ماست و مانند آن استفاده نکنید  

 براي پختن و یا گرم کردن موادي که داراي پوست می باشند مثل گوجه فرنگی و سیب زمینی و غیره

  جاد نمائید.روي پوست آنها چند سوراخ ای

.هرگز قوطی کنسرو و یا قوطی و شیشه هاي درب بسته را در فر قرار ندهید

.هرگز موادي چون کیسه فریزر، کیسه نایلون، روزنامه یا فویل آلومینیوم را داخل مایکروویو قرار ندهید

خت، از پخته شدن هر نوع گوشت خام، اعم از قرمز یا سفید اطمینان حاصل کنید، پس از پایان پ

بگذارید غذا چند دقیقه داخل دستگاه بماند تا حرارت خود را به طور یکنواخت از دست بدهد.

 تا زمانی که مایکروفر روشن است ظروف داخل آن را تکان ندهید. از طرف دیگر حتما منفذي براي

را سوراخ خروج گرما از مواد غذایی ایجاد کنید به عنوان مثال سیب زمینی، گوجه فرنگی یا بادمجان 

کنید و در فر بگذارید.

 تا حد امکان زمانی که مایکروفر روشن است، نگذارید کودکان در جلوي آن بایستند و خودتان هم

سانتی متر فاصله با دستگاه را رعایت کنید. 50حداقل 

 ثانیه پس از خروج، مصرف کنید. همچنین پیش از خوردن حتما  30غذاي پخته شده درون مایکروفر را

ذا را هم بزنید.غ

 اطراف و داخل فر را همیشه تمیز نگه دارید، چون هر نوع کثیفی می تواند باعث نشت امواج مایکروویو

شود.

 ،ظروف فلزي درون دستگاه نگذارید و سنجاق هاي فلزي را نیز از روي غذا یا هر ماده پختنی بردارید

ن عمل می کند و اشعه را می تاباند و حتی زیرا هنگام روشن شدن مایکروفر، این سنجاق ها مانند آنت

می تواند تولید جرقه کند.
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. تشعشعات موبایل4. 5

  کنیم.در این اثرات نامطلوب تشعشعات موبایل را به طور خالصه بررسی می

ایجاد انواع بیماریهاي چشمی: اثر امواج الکترو مغناطیسی روي بسیاري از قسمتهاي بدن از جمله چشم مانند 

  تخم مرغ در مقابل گرماست که سفت می شود و ناراحتی آب مروارید را بدنبال دارد.سفیده 

اختالل در متابولیسم بدن: اختالل در متابولیسم ( سوخت و ساز ) سلولهاي بدن موجب عدم دفع کامل سموم 

گردش خون و داخلی سلولها میشود. بخاطر اینکه تاثیر زیاد امواج بر روي غشاي سلولهاي وابسته به دستگاه 

سیستم عصبی آسیب می رساند و این سلولها نمی توانند فعالیت طبیعی خود را انجام دهند . بطوریکه در 

  افتادن کامل عضو مربوط شوند.  طوالنی مدت این امواج می توانند باعث از کار

 آسیب رساندن به دستگاه تولید مثل

 ضعیف شدن سیستم دفاعی بدن

 ایجاد تومورهاي مغزي

.افزایش فشار خون و اختالل در کار کرد غده تیروئید و افزایش دماي بدن

تواند مفید باشد.هاي زیر میبه منظور کاهش اثرات نامطلوب تشعشعات موبایل عمل به توصیه  

 زمانی که سیگنال دریافتی ضعیف است، حتی المقدور از تلفن همراه، استفاده نشود، زیرا تلفن همراه در

دهد.ا افزایش نسبی انرژي پاسخ  میاین مواقع ب

 استفاده محدود از تلفن همراه و به مدت کوتاه

 استفاده از هندزفري

 ایستگاههاي مرکزي نباید نزدیک به ساختمانهاي اداري باشد یا پرتو تشعشع یافته آنها به سمت

ساختمان باشد.
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. سوختگی رادیویی5. 5

الیه شروع شده و به سطح جسم میرسد؛ دقیقاً بر عکس سوختگی هاي سوختگی هاي رادیویی از درونی ترین 

فیزیکی که از بیرون به داخل است. سلول هاي حسگر در جانوران و آدمی فقط در سطح پوست وجود داشته و در 

بافت هاي زیرین پوست وجود ندارد. لذا در هنگام سوختن رادیویی، انسان به هیچ عنوان متوجه سوزش درونی 

دد. سوختن درونی که اکثراً با مرگ آدمی همراه است، در اثر امواج رادیویی قوي ایجاد می شود؛ مثل نمیگر

نفر در هیروشیما و ناکازاکی ژاپن بر اثر تابش شدید امواج  70000تشعشعات حاصل از انفجار بمب اتمی. 

که در معرض شدید پرتو قرار الکترومغناطیس ناشی از انفجار بمب هاي اتمی کشته شدند. یک سوم این افراد 

ماه بعد بر اثر خونریزي وضعف عمومی و عمدتاً سرطان هاي بد خیم مردند. دو سوم این افراد که در 2گرفتند، 

سال فوت کردند؛ اما آن ها همواره تا آخر عمر مریض بودند و پزشکان 2معرض تابش کمتري قرار داشتند، بعد از 

د. اثرات ژنتیکی آلودگی هاي تشعشعی در ژاپن همچنان وجود داشته و از تشخیص بیماري آنها عا جز بودن

کودکانی متولد میشوند که ناقص الخلقه هستند.

شود که گاهی با سوختن درونی ناشی از تشعشع ضعیف منجر به یونیزاسیون و فساد داخلی اجزاء بیولوژیکی می

رکات غیر متعارف، سرگیجه، ضعف عمومی، ضعف بروز بیماریهاي شدید مانند: سرطان، خونریزي هاي داخلی، ح

  قواي جنسی و ضعف بینایی همراه است.

تاثیرات ناشی از انتشار امواج الکترومغناطیسی بر کارکنان بندر امام خمینی (ره). 6

براي بررسی اثرات ناشی از تداخل رادیویی می بایستی محاسبات مربوطه براساس فرکانس کار کانالهاي رادیویی، 

  وهاي تشعشعی آنتن ها، قدرت فرستنده ها و حساسیت گیرنده انجام پذیرد.الگ

سه منطقه بشرح زیر قابل  2 شکل شمارهاز نظـر ایمنـی تشعشعـات رادیویی ایستگاههـاي فرستنده، با توجـه به 

  تفکیک و تعریف می باشند:

 منطقه خطرناك با نمادH  

 منطقه تحت کنترل با نمادC  
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 منطقه ایمن با نمادS

  بطور کلی شعاع هر یک از مناطق متاثر از عوامل زیر می باشد:

فرکانس رادیویی  

توان فرستنده  

بهره آنتن  

نمودار تشعشعی آنتن  

زوایاي ارتفاع و افقی آنتن  

ارتفاع دکل و آنتن از سطح زمین مجاور  

معیار قدرت تشعشعی قابل قبول  

پستی و بلندي هاي اطراف آنتن  

فاع نقطه مورد نظر ارت

  

  

  . نمودار تشعشعی اطراف آنتن فرستنده به لحاظ ایمنی2شکل 
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با توجه به آنچه که بیان شد، براي محاسبه مناطق ایمن، تحت کنترل و خطرناك در مسیر تشعشع امواج 

رادیویی، الزم است معیارهاي الزم در این خصوص مشخص گردد. این مطلب درخصوص سیستـم هاي رادیویی با 

حائز اهمیت می باشد. از و نیز سیستم هاي رادار  HFهاي زیاد از جمله فرستنده ERP5توان موثـر ارسال 

   IEEE, C95.1میالدي استاندارد  1999جمله استانداردهاي مورد استنـاد در ایـن باره می توان به نسخه سال 

  اشاره نمود.

  و شرایط آن مشخص گردیـده است. بنا به تعریف پیک و یا  MPE6در این استاندارد حداکثر تابش مجاز 

چگالی توان تابشی مربوط به امواج رادیویی، همراه با ضریب ایمنی مناسب، که زیانی به  r.m.sمقدار موثر 

  و شدت  (E)تابش مجاز می نامند. با توجه به رابطه شدت میدان الکتریکی  حداکثر را نماید وارد نمی انسانها سالمتی

انهاي الکتریکی و یا مغناطیسی نیز با چگالی توان لذا این تعریف را می توان به شدت مید (H)میدان مغناطیسی 

  گسترش داد.

در این قسمت جداول و نمودارهاي مربوط به معیار ایمنی با استفاده از استاندارد یاد شده ارائه می گردد که براي 

  جزئیات بیشتر می توان به آن مراجعه نمود.

  . معیار ایمنی مناطق کنترل شده1. 6

  و شدت  E، شدت میـدان الکتریکـی  Sحداکثر مقدار مجاز تابش امواج الکترومغناطیس با چگالی توان 

که انسانها نبایستی بیش از مدت زمان معینی در  GHz 300تا  KHz 3در محدوده  Hمیـدان مغناطیسی 

  ارائه شده است. 2معرض آن باشد در جدول شماره 

  حاصل از جدول است، یعنی MPEه باشد مقدار پیک چگالی توان برابر درصورتیکه ارسال امواج بطور پیوست

)1(  Speak = MPE   ,  CW

  

  

                                                          
1. Equivalent Radiated Power, ERP
2. Maximum Permissible Exposure, MPE
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  در منطقه کنترل شده (MPE). حداکثر تابش مجاز 2جدول 

میدان هاي الکترومغناطیسی

فرکا محدوده

(MHz)نس 

میدان شدت

E (V/m)الکتریکی  

میدان شدت

مغناطیسی 

 H (A/m)

توان چگالی

الکترومغناطیس 

S(mW/Cm2)ي 

میانگین زمان (min

) |E 2 | , |H 2 | , S 

003/0 ~ 1/06141631006

1/0 ~ 3614f  /3/16  
2

f   /100  6

3 ~ 30f  /1842  f  /3/16  
2

 f  /900  6

30 ~ 1004/61f  /3/16  
2

f   /1  6

100 ~ 3004/61163/016

300 ~ 3000--300  /f6

3000 ~ 15000--106

15000~300000--10
2/1 

f  /616000  

 . Speak = (MPE))2ولی براي امواج ارسالی پالسی، مقدار پیک چگالی توان برابر است با: (

Tavg / (5 . Td )          

  در رابطه اخیر هر یک از مولفه ها و واحد آنها عبارتند از:

MPE :   برحسب  1حـداکثر مقـدار مجـاز چگالی تـوان طبـق جـدول شمارهmW/Cm2

Tavg  :    جدول) 5مدت زمان میانگین برحسب ثانیه (طبق ستون  

Td     :مدت زمان هر پالس برحسب ثانیه  

  برقرار با زمانهاي یاد شده رابطه زیر  7با توجه باینکه در سیستم هاي رادار پالسی، بین زمان موثر ارسال امواج

dc = Td / Tavg  )3می باشد: (

                                                          
1. Duty Cycle
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Speak = MPE / (5 . dc )         )4) درخصوص رادارهاي پالسی بصورت زیر در می آید.(2لذا رابطه (

  ارائه شده است. 3 شکل شمارهنمودار مربوط به حداکثر تابش مجـاز بـراي مناطـق کنتـرل شده در 

  

  

  مناطق کنترل شده. نمودار حداکثر تابش مجاز در 3شکل 
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  . معیار ایمنی مناطق کنترل نشده2. 6

حداکثر مقدار مجاز تابش امواج الکترومغناطیسی با چگالی توان، شدت میدان الکتریکی و شدت میدان 

که براي انسانها حضور پیوسته در آن زیان آور نبـوده و ایمـن  GHz 300تا  KHz 3مغناطیسی در محدوده 

  ارائه شده است. 3محسوب می گـردد در جدول شماره 

) صادق بوده و بویژه پیک چگالی توان را می توان درخصوص رادارهاي پالسی از 4) تا (1در این حالت نیز روابط (

ارائه  4 شکل شمارهحداکثر تابش مجاز براي منـاطق ایمن در ) محاسبه نمود. نمودار مربوط به 4رابطه شماره (

  شده است.

  

  . حداکثر تابش مجاز ایمن3جدول 

میدان هاي الکترومغناطیسی

فرکان محدوده

(MHz)س 

الکتری میدان شدت

E (V/m)کی

مغناطی میدان شدت

H (A/m)سی

الکترومغناطی توان چگالی

S(mW/Cm2)سی 

میانگین زمان (min)

|E 2 |, S|H 2 |

003/0 ~ 1/061416310066

1/0 ~ 34/1614f  /3/16  
2

f   /10066

34/1 ~ 3f  /8/823  f  /3/16  
2
 f  /180  3/0/

2 
f6

3 ~ 30f  /8/823  f  /3/16  
2
 f  /180  306

30 ~ 1005/27
668/1

 f  /3/158  
336/3

f   /2/0  30



f

100 ~ 3005/270729/02/03030

300 ~ 3000--1500  /f30-

15000~3000--1500  /ff/90000  -

15000~300000--10



f
  

 -
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  . نمودار حداکثر تابش مجاز در مناطق ایمن4شکل 
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  نتیجه گیري، پیشنهاد ها و محدودیتها فصل چهارم:

ایمنی کلی و نتیجه گیري نکات – یا مقابله با امواج الکترومغناطیسیراههاي کاهش و . 7

  

هاي ارائه شده در این گزارش، ضرورت و اهمیت رعایت مالحظات ایمنی در برابر با توجه به نتایج پژوهش

منی شود. بنابراین، این پژوهش را با ذکر نکات ایتشعشعات امواج الکترومغناطیسی و رادیویی کامالً احساس می

رسانیم. در اینجا بیشتر نکات الزامی در مورد کلی که در محیط کار و زندگی باید رعایت شود به پایان می

اي، مورد نظر است. در ارتباطات نقطه به  هاي فرستنده ماهواره هاي رادیویی، تلویزیونی و رادار و سایت فرستنده

  افی استنقطه، تنها رعایت حد حفاظت براي پرسنل سایت فرستنده ک

  . محیط مسکونی1. 7

و  (Azimuth)با توجه به نمودار تشعشعی آنتن، قدرت فرستنده، حد استاندارد، منطقه خطر را در دو بعد افقی 

  به دست آورده و محیط خطر با عالمت الزم مشخص شود.  (elevation)عمودي 

شود که محیط مسکونی در معرض خطر در منطقۀ خطر موج، مناطق مسکونی ایجاد نگردد. یا هنگام نصب توجه 

موج قرار نگیرد.

  . محیط کار2. 7

  تر از حد استاندارد نگهداشته شود.  میدان داخل اتاق کنترل پرسنل فرستنده، با شیلد کردن پایین

کنند، همۀ ارقام  که چند فرستنده همزمان کار می شود، در صورتی استفاده می ANSIچنانچه حد استاندارد 

  ، ضرب کنید. 4/0چگالی توان را در ضریب اطمینان 

از لباسهاي دي الکتریک یا جاذب موج که مخصوص ایزوله نگهداشتن بدن در مقابل موج است، استفاده شود. در 

   r 03/0شود که  تر باشد بهتر است. پیشنهاد می باالتر و ضخیم rو  rلباسهاي دي الکتریک هر چه که 

  باشد.

گیري کنید و چنانچه  مورد داشتید، چگالی توان محیط را اندازه تب بی C5/0که در محیط کار حتی  در صورتی

تر از  پایین بیشتر از حد استاندارد باشد، براي رفع اشکال ایجاد شده بکوشید. در صورتی که میدان اتاق کنترل

  طور تکراري وجود دارد، محل کار باید عوض شود.  اي به الکتریک چنین مسئله حد استاندارد است و با لباس دي

طور تناوبی عوض شود. این تناوب هنوز حالت  کنند، باید به ها کار می محیط کار افرادي که در فرستنده

ها، یکسال کار در محیط خالی از میدان  کار در فرستندهشود هر پنج سال  استانداردي ندارد ولی پیشنهاد می

  باشد.
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در استفاده از واکی تاکی هاي موجود در سطح بندر، بروشور ایمنی تهیه شده توسط گروه کارشناسی مورد توجه 

  به عنوان مثال برخی از آنها در اینجا اشاره می شود:. دقیق قرار گیرد

سانتی متري از دهان و  5تا  2/5یو را بصورت  عمودي در فاصله زمان ارسال پیام از طریق دستگاه راد

سانتی متري از سر خود نگه دارید .  2/5آنتن را حداقل در فاصله 

 سانتی  2/5اگر دستگاه را با استفاده از کیف بروي بدن خود متصل نمودید آنتن آن می بایست حداقل

متر از بدنتان فاصله داشته باشد . 

گاه هاي اندازه گیري حساس بیمارستانی دستگاه بسیم خود را خاموش کنید. در نزدیکی دست

 در مناطق داراي هواي بالقوه انفجاري دستگاه خود را خاموش کنید : زیرا ممکن است در اثر استفاده از

دستگاه باعث انفجار شوید (مانند سوله ها، مخازن . . . ، انبارهاي کشتی و. . . ) 

واي بالقوه انفجاري از تعویض باطري خودداري نمائید . در مناطق داراي ه

 از آسیب رساندن به آنتن دستگاه خودداري نمائید زیرا در صورت خرابی ممکن است ، باعث سوختگی

پوست و یا آسیب به بدنتان شود.

 باطري ها می توانند باعث آسیب دیدگی وبروز آتش سوزي باشند می بایست مراقب اتصال دو قطب

ري از طریق ساعت ، جواهرات و یا کلید باشید.باط

 استفاده از مواد شیمیایی مانند مواد شوینده ، الکل ، مواد نفتی . . . جهت تمیز نمودن کاور دستگاه

خودداري کنید زیرا ممکن است به کاور دستگاه آسیب برساند.

و حمل و نقل استفاده ننمائید. در حمل و نقل دستگاه رادیو دقت نمائید مثالً از آنتن جهت بلند کردن

.جهت تمیز نمودن کاور دستگاه از پارچه نمدار با آب استفاده نمائید

 زمانی که از تجهیزات جانبی بیسیم استفاده نمی کنید می بایست روکش اتصال تجهیزات جانبی به

بیسیم را بسته باشید.

 خود را ارسال نمایید.در صورت عدم نیاز همیشه با حداقل توان دستگاه بیسیم پیام
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