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  فراصوت 

  :هاي صوتی برحسب فرکانس سه نوع هستندموج 

  هرتز در ثانیه باشد صوت گویند.20000تا  20در حدود آنها هاي صوتی ها که فرکانس به موج 

  هرتز در ثانیه باشد فروصوت گویند.20آنها کمتر از هاي صوتی ها که فرکانس به موج 

  هرتز در ثانیه باشد فراصوت گویند.20000آنها بیشتر از هاي صوتی ها که فرکانس به موج 

 رها عبور کند. اگرچه فرکانس فراصوت فرات راصوت نیز مشابه صوت، تراکم مکانیکی امواج است که از میان بعضی واسطهف

خواص فیزیکی توصیف کرد. براي تشریح صوت از   توان آن را با بعضی از می)است اما 20000( انسان شنواییاز گسترة 

  می کنند.فرکانس، طول موج و میدان نوسان یا شدت استفاده مانند  ویژگی

می باشند. مطالعات بسیاري بر روي  20KHامواج صوتی شکلی از امواج مکانیکی طولی است و داراي فرکانس بیشتر از 

اثرات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی امواج فراصوت صورت گرفته است. در انسان ها تماس با امواج فراصوت بر روي الگوي 

تغییرات تعادل الکترولیتی در بافت عصبی می شود. قرارگرفتن در معرض امواج باعث خواب تأثیر می گذارند و همچنین 

دسی بل باعث تولید حرارت و شکاف بر روي پوست انسان می شود.. اثر حرارتی امواج  140-150محدوده فراصوت در 

فراصوت موجب آسیب به کلنی باکتري ها می شود و این خاصیت می توان از آن براي گندزدایی آب استفاده شود. این امواج 

 و همچنین دهنی، درد و رنج و خستگی غیرمعمول می شودر انسان ها باعث تغییراتی در آستانه شنوایی شده و از لحاظ ذ

   موجب ضایعات بافتی در گلبول هاي سفید خون می شود

طور مکرر در  نانچه شاغلین بهچبه مقادیري اشاره دارد که  با بسامد پایین هاي حد مجاز مواجهه شغلی فرو صوت و صوت

با  اي استثناء اصوات ضربه به .نگردد ضبر شنوایی انسان، بر آنان عاربا آنها قرار گیرند اثر سوء مشهودي،منهاي اثر  مواجهه

 dB (C) هرتز،نباید مقدار سقف تراز فشار صوت از 80تا 1یک سوم اکتاوباند از  هاي در فرکانس ثانیه 2زمان تکرار کمتر از 

عیارها نیز باید با م .افزون گرددdb(c)150فزمقدارسقا عالوه بر آن، تراز کلی فشار صوتی وزن نیافته نباید . د.فراتر رو145

ها،در مقادیر حد مجاز مواجهه شغلی بیان  براي این نوع مواجهه .مطابقت نمایدS1,11-1986(R1998)-ANSIاستاندارد 

در .، جهت پیشگیري از افت شنوایی ناشی از آن محدودیت زمانی تعیین شده است(NOISE)شده براي فراصوت و صدا 

قادیر حدود مواجهه شغلی مزبور،متناسب با زمان مواجهه نیز پیش بینی شده است که میزان این کاهش کاهشی در م اینجا

  .و به منظور حفاظت از شنوایی افراد است داشته بستگی به میزان افزایش تراز صوت

وت میگیرد، تراز فشار صاي مورد استفاده قرار  معیار جایگزین و نسبتاً محدودتر دیگر که براي صداهاي پر نوسان یا ضربه

فراتر رود. در 145db(L)نباید  ومقدار آن اي صوت بوده اي یا کوبه کننده تراز ضربه میباشد که بیان(Peak-SPL)قله

-ANSI-S1,4-1983(R2006),ANSI-S1,25استاندارهنگام کاربرد این معیار، وسایل سنجش باید مطابق با

1991(R2007)IEC-804-1990هرتز باشد2فرکانس خطی یا وزن نیافته آنها حداقل  سخپا باشند و حساسیت.  

  

  



  

  هنکت

هرتز 60-50اصوات با دامنه فرکانس پایین در ناحیه قفسه سینه میتواند باعث ایجاد رزونانس (تشدید) شده که در حدود 

فشار صوت باید تا نین مواردي تراز چارتعاش کل بدن را به دنبال دارد. این حالت موجب آزار و ناراحتی افراد میگردد. در

  حدي که مشکل ایجاد شده برطرف شود، کاهش داده شود

  فراصوت

نانچه شاغلین به طور مکرر چبه شرایطی اشاره دارد که 1مندرج در جدول حدود مجاز مواجهه شغلی ارائه شده در این بخش

آنان ایجاد نگردد.حدود  محاوره طبیعیدر مواجهه با این مقادیر قرار گیرند آثار نامطلوب مشهودي در توانایی شنیداري ودر 

که به منظور پیشگیري  کیلوهرتز میباشد20تا10فرکانسهاي فراصوت مجاز مواجهه شغلی تعیین شده در این مبحث، براي

نشان داده شده است. مقادیر کلی تراز مواجهه وزنی زمانی 1کاررفته ودر جدول شماره به(Subjective)ذهنی  ضاز عوار

(TWA) دسی بل تعیین گردیده است. مقادیر سقف  85اعت مواجهه مانند حدود مجاز مواجهه شغلی صدا و برابر س 8براي

گیري یک  و باند اندازه"slow"گیري  را میتوان با استفاده از یک دستگاه سنجش تراز صوت (صداسنج)، که در حالت اندازه

نیز میتوان با یک دستگاه تراز سنج صوت از نوع  را TWAشده است، مورد سنجش قرار داد. مقادیر سوم اکتاو تنظیم

گیري نمود.کلیه دستگاهها باید از حساسیت فرکانسی  و در تجزیه یک سوم اکتاوباند اندازه( Integrating)پارچه  یک

  مطابقت نمایندIEC804,ANSIS1,4-1983(R2006)در و با ویژگیهاي مندرج مناسب برخورداربوده

  شغلی براي فراصوتحدود مجاز مواجهه -1جدول

 کیه یفرکانس مرکزي تجز

  (کیلو هرتز) سوم اکتاوباند

  تراز فشار فراصوت در تجزفه فک سوم اکتاو بان

سر فرد (dBگیري شده در هوا بر حسب  اندازه

  )میکرو پاسکال20فشار مبنا ) ( درون هوا

بر حسب  آبگیري شده در  اندازه

dB)فشار مبنا ) ( سر فرد درون هوا

  )پاسکالمیکرو 1

  مقادیر سقف  ساعتهت هشTWA  مقادیر سقف

10  *105  *88  167  

12,5  *105  *82  167 

16  *105  *92  167 

20  *105  *94  167 

25  +110    172  

31,5  +115    177  

40  +115    177 

50  +115    177 

63  +115    177 

80  +115    177 

100  +115    177 



کیلوهرتز  20تا10دسیبل و در فرکانسهاي  105تا 75امکان بروز ناراحتی و عدم آسایش ذهنی در برخی افراد در ترازهاي *

اقدامات  ذهنی نیاز به ضراي جلوگیري از عوارب وجود دارد، خصوصاً اگر اصوات ماهیتاً از نوع تونال باشند. ممکن است

هاي کمتر از  بایست تراز اصوات تونال را در فرکانس ع ضرورتاً میهاي مهندسی باشد. برخی مواق حفاظتی و کنترل

KHz10 دسیبل کاهش داد 80به پایینتر از  

بر آن است که انسان در آب یا محیط واسط دیگري قرار گرفته است. در صورتی که بین بدن و آب یا  ضدر این مقادیر فر+

زمانی ( .دسیبل نیز افزایش یابد30جود دارد که حدود آستانه تابرقرار نباشد این احتمال و هاي واسط مواجهه سایر محیط

ربردي نخواهند داشت. در این موارد باید ل کاقرار گیرد، مقادیر مندرج در جدو که منبع فراصوت مستقیماً با بدن در مواجهه

و بیش از مرجع dB15در مواردي که تراز شتاب ارتعاش بیش از  ).از تراز ارتعاشی استخوان ماستوئید استفاده نمود

g/rms1مستقیم بدن با اتصاالت محافظت شود میباشد، باید مواجهه کاهش یابد یا مواجهه: )g  شتاب ثقل برابر

 )است(rms)متر بر مجذور ثانیه به صورت مؤثر 80665/9

  

  :امواج الکترومغناطیس

فرکانس رادیویی تاثیري بر آغاز یا رشد تومورهاي هاي دهد میزان تشعشعات میدانترین نتایج تحقیقات علمی نشان میمهم

دهد که استفاده از موبایل تاثیر مخربی بر قلب، سرطانی ندارد و مطالعات تجربی برروي سلول ها و حیوانات نیز نشان می

    .خون و سیستم ایمنی بدن نداشته است

 3در فرکانس هاي  BTS (Base Transceiver Station)  هايمحدوده مربوط به امواج ناشی از تلفن همراه و سایت

ی کننده است و اثر تخریبگیرند که این امواج غیریونیزهگیگاهرتز در زمره امواج فرکانس رادیویی قرار می 3000کیلوهرتز تا 

 .شوند که در معرض تابش قرار گرفته استاي از بدن میهاي زنده نداشته و فقط منجر به افزایش دماي ناحیهروي بافت

هاي موبایل با دور شدن شخص تا فاصله دهد که انرژي جذب شده در بدن ناشی از تابش سایتتحقیقات علمی نشان می

کند و از طرف دیگر با افزایش فاصله انسان از سایت به دلیل افزایش توان متري افزایش و سپس شروع به کاهش می 100

 .ناشی از گوشی باید افزایش یابدگوشی براي جلوگیري از کاهش کیفیت گیرندگی، توان 

ها درباره اثرات امواج تلفن همراه بر ناپذیر است و البته نگرانیدر حال حاضر استفاده از تلفن همراه در جامعه کنونی اجتناب

ازه هاي تهاي همراه نیز بیشتر شده است. به تازگی هم اعالم شده براساس بررسیسالمت انسان با رشد بیش از حد تلفن

بـرند که این کار هاي تلفن همراه خود را نیز همراه با خود بـه بستـر مـیاز بزرگساالن، گوشی %65حدود  Pew  موسسه

شده تـاثیـرات شـنـاخـتهاز نظر بهداشتی و حفظ سالمت زیانبار است. اغلب کــارشـنــاســان، بــا تــوجــه بـه مـاهیـت و 

تــوان خـطــرات تـلـفـن هــاي مـخـتـلــف بــر سیستمهـاي زیـسـتـی نـمــیامواج الکترومغناطیسی در طول مــوج

  .همـراه و تجهیـزات مربوط به آن را انکار کرد

 

توجه مراکز تحقیقاتی دنیا به این  هـــاي اخــیــر بــه مــوازات گـسـتــرش روزافزون استفاده از تلفن همراه ودر ســـال

ها و مراکز پژوهشی مختلف، تحقیقاتی را در این حوزه آغاز کرده و از ابعاد مقوله، پژوهشگران ایرانی نـیـز در دانـشـگـاه

 هــاي احـتـمــالــی پـرتـوهـاي الـکـتـرومـغـنـاطـیـسـی تـلـفـن هـمـراه برمــخــتـلــف بــه بــررســی آسـیــب



اند که از جمله آن ها تحقیقاتی است هــاي زنــده و تـجـهـیــزات الـکـتــریـکــی و الکترونیکی آن انجام دادهبـــافـــت

بـیـوفـیـزیـک دانـشـگـاه تـهـران انـجـام شد و نتایج جــالــب تــوجـهــی در زمـیـنـه   که در مرکز تحقیقات بیوشیمی

     .هاي زیستی در پی داشته استغناطیسی خصوصا امواج تلفن همراه بر سیستمهـاي الکتروماثـرات مـیـدان

هاي الکترومغناطیسی که هـاي مثبـت و منفـی هستنـد. امـواج و میدانهـاي الکتـرومغنـاطیسـی داراي استفـادهپــرتـو

شوند، نقش مثبت و منفی در زندگی جانداران و گیاهان تفاوت ساطع میها با خواص مدر گستره وسیعی از انرژي و فرکانس

کنند. این اشعه هم در طبیعت و هم در صنعت موجود است، با این تفاوت که وجود اشعه الکترومغناطیسی در طبیعت ایفا می

نــوان یـکــی از هــاي هـمــراه بــه عــلـفــن.بهینه بوده ولی باید در صنعت به صورت بهینه استفاده شود

هاي الکترومغناطیسی و اثرات تــریـن تـجـهـیـزات داراي امـواج الکترومغناطیس است و نقش منفی میدانپــرمـصــرف

هاي برداري و استفاده بهینه از سیستمهاي زیستی به دلیل نبود دستورالعمل معین، آموزش صحیح بهرهسوء آن بر سیستم

هـاي استفـاده همـزمان تلفن همراه با وسایل دیگر ژه عدم آشنایی کاربران از تداخل و تـزاحـمارتباطی و مخابراتی به وی

  .مانند رایانه، مایکروویو، تلویزیون، استفاده از داروهاي خاص یا داشتن بیماري و... است

 

تلفن همراه به صورت فزاینده هاي الکترومغناطیسی به ویژه میدان میداناثر سوء محدود زمانی از تلفن همراه استفاده

ها دارد. ها و آنزیم، پروتئینDNAهاي حیاتی مانندها و ماکرومولکولها، سلولها، بافتنقـش تخـریبـی در بدن، ارگانیسم

هاي بدن از جمله مغز و حتی مگاهرتز است که به بیشتر بافت 940هاي تلفن همراه داراي فرکانس در حال حاضر سیستم

خطر نگاه کرد و هر کس هر اندازه که تمایل اي بیزند و نباید به تلفن همراه به عنوان وسیلهها آسیب مییچهگوشت و ماه

داشت از آن استفاده کند؛ بلکه کاربرد تلفن همراه باید همانند مصرف دارو، محدود و کنترل شده و به زبانی داراي دز مشخص 

تواند از موبایل استفاده کند و پس از آن، استفاده دوباره مضر خواهد ز را میباشد؛ به طوري که یک فرد تنها ساعاتی از رو

 .بود

هاي گوناگون متفاوت است. مساله مهم دیگري که باید مورد توجه محققان دز استفاده از تلفن همراه براي مبتالیان به بیماري

هاي گوناگون است؛ مثال، میزان استفاده از تلفن يقرار بگیرد، دز مشخص استفاده از تلفن همراه براي مبتالیان به بیمار

باید میزان پذیرتر از افراد سالم هستند باید متفاوت باشد. تحقیقات جدید میهمراه در افراد دیابتی که در برابر امواج آسیب

  .استفاده از تلفن همراه را براي هر بیماري معین نماید

 اثرات میدان الکترومغناطیسی تلفن همراه روي"دانشگاه تهران در زمینه  بیوفیزیک 		تحقیقات پژوهشگران مرکز بیوشیمی

دهد تاثیر میدان الکترومغناطیسی تلفن همراه با هموگلوبین موجب تغییرات ساختاري در آن و نشان می "هموگلوبین خون

، موجب آزادسازي اکسیژن شـود. همچنیـن اختالل در عملکرد هموگلوبینکاهش پیـونـد اکسیـژن بـا همـوگلـوبیـن مـی

  .شودهاي بدن میبیشتر در بافت و در نهایت بروز ناهماهنگی در واکنش

اثرات سوءتغییر ساختاري هموگلوبین خون تحت تاثیر امواج تلفن همراه تنها به آزادسـازي بیـش از حـد اکسیـژن در 

گذارد. همین پدیده در بررسی اثرات امواج ر منفی میشـود، بلکـه بـر سایر وظایف هموگلوبین هم تاثیبـافـت محـدود نمـی

در بیماران تاالسمی هم مشاهده شده و در این مورد از نظر ساختار هموگلوبین، ساختمان سوم آن که عامل اصلی عملکردهاي 

     .این مولکول است، دچار تغییر شده است



 

   همراه با مایکروویو یا رایانهخطر استفاده همزمان از تلفن 

اثرات تداخل استفاده از تلفن همراه و وسایل دیگر مانند مایکروویو، رایانه و همچنین مصرف داروهاي مختلف بسیار حائز 

کند. همچنین اهمیت است. تداخل استفاده از تلفن همراه و وسایل یاد شده اثرات سوء امواج تلفن همراه را تشدید می

ل تداخل در استفاده همزمان از تلفن همراه و مایکروفر است. از سوي دیگر شرایط استفاده از تلفن همراه در بدترین شک

هاي مسقـف و شهـرهـاي آلـوده دز خـاصی را کننده است. به عنوان مثال استفاده از تلفن همراه در مکاناثرات آن تعیین

  .کندطلب می

 

  دیویی بر بدن انساناثرات مستقیم و غیرمستقیم تشعشعات را

اثـرات شنـاختـه شـده تشعشعات رادیویی بر بدن انسان شامل سه اثر مستقیم و غیر مستقیم بر انسان و اثرات بر روي اشیاء 

توان به اثرات حرارتی، غیر حرارتی و شــوك و ســوخـتـگــی بــه عـنــوان اثــر مـستقیـم موجود در محیط است که می

  .شاره کردتشعشات رادیویی ا

کیلوهرتز روي بدن انسان است  100هاي باالتر از ترین اثر ملموس فرکانسطبق تحقیقات به عمل آمده اثرات حرارتی اصلی

که ناشی از انتقال انرژي الکترومغناطیسی به بدن است. به عبارتی اثر حرارتی ناشی از گرم شدن بدن انسان در اثر جذب 

  .دانرژي امواج رادیویی خواهد بو

دهد بدون هاي بیولوژیک بدن را تحت تاثیر قرار میامــا در اثــرات غـیــرحــرارتــی مـیــدان بـه طـور مستقیم بافت

که گرماي قابل توجهی ایجاد کند. در بحث شوك و سوختگی نیز ممکن است تاثیرات ناشی از تماس با اشیاء هادي مانند آن

شود که در هاي الـکـتـرومغناطیسی باشد، به همین دلیل توصیه میـده در میدانقــطــعــــات فـلـــزي واقـــع شــ

 .کیلوهرتز از تماس با اشیاء هادي و قطعات فلزي جلوگیري شود 100هاي الکترومغناطیسی و در فرکانس هاي تا میدان

ـند و یا تـجـهـیـزات کـاشـتـنـی مـان در مورد اثرات غیرمستقیم بر انسان نیز باید گفت که این نوع اثرات معموال بر قطعات

شوند افزارهایی که در بدن انسان به کار گرفته میهاي انسولین و دیگر سختدستگاه هاي تنظیم کننده ضربان قلب، پمپ

  .گذارندتاثیر می

 

زات انفجاري توان به سوخت بخارهاي قابل اشتعال و تجهیاز جمله اثرات تشعشعات برروي اشیاء موجود در محیط نیز می

 .کنندتواند متوجه افرادي باشد که در کنار مواد قابل اشتعال یا انفجاري کار میالکترونیکی اشاره کرد که این خطرات می

هاي ناوبري هواپیما و تداخل با این چنین تجهیزاتی نیز از دیگر اثرات در همین حال تداخل الکترومغناطیسی در سیستم

     .اشیا موجود در محیط استناشی از تشعشعات بر روي 

  

  

  



 

  تاثیر بر روي غشاهاي سلولی انسان

ود شها در میان غشاها هنگامی در سلول ظاهر میهاي غشاء و حرکت یونبعضی از اثرات امواج فرکانس رادیویی بر پروتئین

ه طـوري کـه درجـه حـرارت بـدن بیـش از حد نرمال که شدت این امواج باعث تولید حرارت قـابـل تـوجهـی شـود بـ

  .درجه سانتیگراد) شود37)

 

دهد که تشعشعات فرکانس رادیویی در سطوحی که توسط تلفن همراه تولید می شود روي کانال برخی شواهد نشان می

ت یرات ممکن است باعث تغییراهاي یونی و پروتئین هاي غشاء نورون ها در مغز تحت شرایط نرمال نیز اثر می گذارد. این تاث

  .ظریفی در عملکرد سلول شود اما میزان اهمیت این تاثیرات در سالمت انسان هنوز مبهم است

 

  تاثیر بر روي رفتارهاي شنیداري انسان

هاي رفتاري را در پی داشته باشد چرا که در این حالت درجه حرارت به فرکانس رادیویی با شدت باال ممکن است واکنش

موقت افزایش می یابد و در حین افزایش دما معین می شود که لرزش صوتی ناشی از فرکانس رادیویی شنیده می شود طور 

  .یا خیر

هاي سر نیاز است که خیلی باالتر از مقدار براي ایجاد لرزش هاي صوتی قابل شنیدن به نرخ باالي موقت گرمایش در بافت

 .بنابراین در این زمینه، تلفن همراه اثر چندانی در سالمت نداردتولید شده مربوط به تلفن همراه است 

  تاثیر بر یادگیري و حافظه

آوري روي عملکردهاي ادراکی انسان مانند حافظه و تمرکز ایجاد کند اما با استفاده از تلفن همراه ممکن است اثرات زیان

 2مگاهرتز تا  800یین یعنی محدوده فرکانس موبایل این وجود مطالعاتی که تشعشعات امواج فرکانس رادیویی با سطح پا

  .گیگاهرتز را بر روي حیوانات بررسی کرده اند، تاثیري در عملکردهاي ادراکی گزارش نکرده اند

 

  تاثیر بر روي مالنونین

د. با ان بـر اسـاس مطـالعـات، هیـچ تـاثیـري را از تشعشـع فـرکـانـس رادیویی برروي ترشح مـالنـونیـن گزارش نکرده

توجه به محل قـرارگیـري هیپـوتـاالمـوس و غـده صنـوبري در قـسـمــت هــاي عـمـیــق تــر سـر انسـان نسبـت بـه 

حـیـوانـات مـورد آزمایش، در صورت تغییر در ترشح مالنونین این تغییر در انسان ها نسبت به حیوانات بسیار کمتر خواهد 

 .بود

  کروموزومی، جهش یا انحراف DNA  آسیب

هاي فرکانس رادیویی، روي سلول هاي جسمی و بنیادي اثري نــمـــی گــذارنــد. درجـه حـرارت نـرمال، میدان

هاي حیوانی و کشت شده تحت تشعشع در مـحـیط مصنوعی شواهد مشخصی مـطــالـعــات روي بــاکـتــري هــا، سلول



فقط با تحت تشعشع قرار دادن موش ها در .استنـشـان نداده حـتــی در شــدت هـاي بـاالDNA  را روي آسـیــب

  .سلول هاي مغز دیده شده استDNA  محیـط طبیعـی با فرکانس هاي رادیویی پالسی اختـالالتی در

 

  تاثیر بر سیستم ایمنی و طول عمر انسان

نه کند، هرگواز بدن محافظت می سیستـم ایمنـی در مقـابـل میکـروارگانیزم ها، ویروس ها و بعضی از سلول هاي سرطانی

گیگـاهـرتـز و در سطـوح  10فـرکـانـس .تغییر در فرکانس رادیویی روي سیستم ایمنی اثرات مهمی روي سالمتی می گذارد

کند اما در کل مطالعات، هیچ تاثیري در رابطه با تشعشع فـــرکـــانـــس خیلی پایین سیستم ایمنی بدن را تحریک می

     .دهدی روي طـــول عـمـــر نـشــان نمیرادیـــویـــ

 
  تاثیرات در پیشرفت و جابجایی تومور

گیگاهرتز) را در ایجاد  2,45یافته هاي علمی اثر امواج فرکانس رادیویی در سـطــوح ارتـبــاطــات هـمــراه (حــداکـثــر 

دهد که تشعشع فرکانس رادیویی باعث پیدایش تومور نکرده اند که این نشان می و دوره نهفتگی و پیشرفت تومورها تایید

هاي فرکانسی رادیویی مربوط به تلفن همراه ممکن است باعث افزایش جزئی در فـعــالـیــت اگرچه میدان.نمی شود

ن سیار بـعـید به نظر می رسد که ایآنــزیــم هــاي کـلـیــدي (کـیـنــازهـاي پـروتینی) شود اما بنا به یافته هاي علمی ب

هاي حفاظت در برابر اشعه فدرال آلمان نیز تغییرات در رشد تـومـور تـاثـیـر داشـتـه بـاشـنـد. حـتـی جـدیـدتـرین یافته

  .خطر پیشرفت سرطان در اثر امواج تلفن همراه را تایید نکرده است

  تاثیرات بر چشم انسان

 1فرکانس مربوط به این تشعشعات بین .قل یک ساعت باعث تشکیل آب مروارید می شودتشعشعات سطح باال به مدت حدا

توسط بدن انسان جذب می شود که در این SAR  100گیگاهرتز است. در این محدوده انرژي باالیی به میزان  10تا 

ت فرکانس رادیویی مورد درجه سانتیگراد است. البته شد 43وضعیت درجه حـرارت داخـل چشـم بسیـار باال و در حدود 

استفاده در این تحقیق باالتر از محدوده فرکانس مورد استفاده در تلفن همراه است و به همین ترتیب تاثیر تخریبی گوشی 

  .موبایل بر سالمتی چشم انسان منتفی است

   اثر بر گوش انسان

دهد. انرژي فرکانس گیگاهرتز پاسخ می 3تا مگاهرتز  200دهد که گوش انسان به فرکانس هاي محدوده آزمایشات نشان می

 ها است. این امر باعث ایجادهاي مغز می شود که ناشی از تغییرات حرارت کوچک اما سریع بافترادیویی باعث انبساط بافت

هاي حساس صوتی در امواج فشـاري مـی شـود کـه از طریق جمجمه به گوش درونی فرستاده می شود .جایی که گیرنده

  .درجه سانتیگراد است 10-5قرار دارند. اما افزایش دمایی که باعث ایجاد امواج فشاري می شود کمتر از  آنجا

  

  



 

  تاثیر بر دستگاه قلبی عروقی انسان

با استفاده عادي از تلفن همراه، وقتی تلفن در کنار گوش قرار داده شود، تاثیر مستقیم آن روي قلب انسان خیلی بعید به 

اثیر روي گیرنده هاي وابسته به شریان بدن محتمل است و محققان نتیجه گرفته اند که تاثیرات روي نظر می رسد اما ت

فشار خون به دلیل انقباض زیاد عروق یا شاید به خاطر افزایش در فعالیت سمپاتیک در ساقه مغز باشد که این زمینه نیـاز 

     .ی نیز مربوط به تاثیرات حرارتی روي قلب و عروق استبه مطالعات بیشتري دارد. اثرات ناشی از سطوح باالي فرکانس

  تاثیر بر عملکرد مغز انسان

دهد که تلفن همراه در کوتاه مدت بر عملکرد مغز اثري ندارد. نتایج اخیر در ارتباط با بی خطر یافته هاي علمی نشان می

دهد که استفاده از موبایل باعث افت حافظه، تغییرات در حواس و نوسان نشان میبودن تلفن هاي همراه در طوالنی مدت 

  .گیرندترند تحت تشعشع قرار میفشار خون مـی شـود. همچنیـن فقـط نواحی از مغز که به گوش نزدیک

 

  هاي عصبیتاثیر بر سیستم

دهـد تـغـیـیـرات ــون عـصـبــی نـشـان مـیهــاي گــونــاگهــاي بــرخـوردار از مــدلتـحـقـیـقـــات بــا سیستم

پذیري نورونی عملکرد سیستم عصبی و رفتارهاي اکتسابی فقط در اثر تـشـعـشـعــات بـاال کـه مـنـجـر بـه در تـحریک

تاثیر بر موج نگاري هاي مغزي .جـذب انـرژي فراوانی در بدن شده و حرارت قابل توجهی را سبب می شود اتفاق می افتد

مگـاهـرتز  10تا  1ر حیوانات طبق آزمایش هاي انجام شده بر روي گربه ها و خرگوش ها، در فرکانس هاي رادیویی د

هـمـچـنـیــن بـا افـزایـش زمـان .و پارامترهاي رفتاري گزارش شده است)EEG(  تغییراتی در موج نگاري هاي مغزي

ت. گـزارشـاتـی نیز تاثیر این امواج را بر روي موج نگاري مغزي تشعشـع مجـددا تغییراتی در طیف موج نگاري دیده شده اس

  .کندموش ها و خرگوش هایی که در محدوده فرکانسی باالتر از تشعشعات گوشی همراه قرار داشتند، بیان می

  

   هاي الکترومغناطیساثرات بیولوژیک میدان

ی در تاثیرات بیولوژیکی شامل تغییرات 		لی باعث ایجادهاي الکترومغناطیسی بر روي حیوانات و تقسیم سلوتاثیرات میدان

شود. مطالعات زیادي بر روي اعمال سلول ها و بـافـت هـا و تـغـییراتی در فعالیت مغز استخوان انسان و ضربان قلب می

 له نسج باحیوانات آزمایشگاهی و حیوانات اهلی و نیز انسان بررسی شده است. طول موج، مدت در معرض امواج بودن، فاص

، مورد بررسی قرار گرفته است و باعث اختالل در تکثیر سلولی در موج در تکثیر سـلـولـی و جـزئـیـات تـکـثیر

شـود سـازي و نـیز باعث افزایش بروز نقص مادرزادي و اختالل باروري و موتاسیون هـاي مـخـتـلـف مـیDNA  مـرحـلـه

کــارشـنــاســان بـهــداشــت .لکترومغناطیسی و نوع موج متناسب بوده استو این اختالل با مدت مجاورت با میدان ا

 هـايهاي اعتباري یکی از وســایــل مــولــد انـرژي هـسـتـنـد کـه مـیـدانپــرتــوهــاي وزارت بهداشت معتقدند کارت

خـطـر نـیـفـتـادن سالمت،باید نکاتی را کننـد بـنـابـرایـن بـراي بـه مـغـنــاطـیـســی در اطــراف خــود ایـجــاد ـی

پروژه اي بین المللی را با نام پروژه  1996سازمان جهانی بهداشت از سال .در استفاده از این نوع کارت ها مورد توجه قرار داد

آغاز کرده است که در آن به جمع آوري شواهد مرتبط با تاثیر امواج  (EMF Project)  میادین الکترومغناطیس



کند که تاکنون هیچ نشانه محکمی براي کترومغناطیس در سالمت افراد می پردازد، با این حال این سازمان اعالم میال

عوارض موبایل در سالمتی نیافته است و تنها مورد ثابت شده، افزایش میزان سوانح رانندگی به دنبال استفاده از موبایل است 

که بیشتر سرطان ها و تومورها روندي تدریجی دارند و دارد) البته با توجه به این(که طبعا ربطی به امواج الکترومغناطیس ن

کشد و از رواج تلفن همراه نیز کمتر از دو دهه می گذرد، دار و قابل تشخیص شدن آن ها ده ها سال طول میگاه تا عالمت

تایید کرد و باید منتظر تحقیقاتی که در  توان به صراحت نقش امواج موبایل در شکل گیري چنین تومورهایی را رد یانمی

هاي همراه بر سالمتی انسان ر حال حاضر دو نوع بحث بر سر موضوع تاثیر تلفند .سال هاي آینده انجام خواهند شد، بود

  :وجود دارد

  .گذارندها تاثیر منفی میهاي تلفن همراه بر روي سالمت و رفتار انسانسیگنال -1

  .ات تاثیر منفی تلفن همراه بر روي سالمت انسان ها وجود نداردهیچ مدرکی براي اثب -2

هـا هاي همراه این است کـه فـوتـون ریـز امـواج ایـن تلفـنها در مورد تلفنترین بحثمندما در حال حاضر یکی از قدرتا

ن گسستی در صورتی که قدرت چنی اي قدرتمند نیستند تا بتوانند پیوندهاي شیمیایی درون بدن انسان را بشکنند وبـه اندازه

ها قادر به آسیب رساندن به نسوج زیستی بدن نیستند. بسیاري از پزشکان در حال حاضر بر وجود نداشته باشد این فوتون

شناس، معتقد است ایده رایجی که بر اساس آن ریزامواج اما بیل بورنو زیست.داننداساس این فرضیه پرونده را مختومه می

افی براي آسیب رساندن به نسوج بدن انسان برخوردار نیستند، تنها در زمانی درسـت خـواهد بود که تعداد از قدرت ک

ها بیشتر از این زمانی که تراکم این فوتوند کمتر از یک باش "طول موج مکعب"هاي این امواج در فضایی برابر یک فوتون

کرده و اختالل به وجود آورند، به بیانی دیگر این تاثیر موبایلی  توانند به راحتی در نسوج بدن نفوذحد باشد، آن ها می

بـرونـو بـراي مثال به .شد ترکیب شده و تعامل ایجاد کندتواند با نسوج بدن انسان با قدرتی بیشتر از آنچه تصور میمی

گیرند ها مورد استفاده قرار میلولها براي تغییر ساختار اجرام کوچکی از قبیل سهاي نوري اشاره کرده است، این انبركانبرك

به اثبات رسیده است که در عین حال مورد استفاده نیز قرار  این پدیده .توانند به ساختار آن ها آسیب وارد کنندو می

تر مندها نیز قدرتها بیشتر باشد، این انبركهاي نوري به کار گرفته شده در این انبركگیرد و هرچه تعداد فوتونمی

ها در یک طول موج مکعب کنند، اما با توجه به اینکه معموال تراکم فوتوناین ابزارها معموال در نور فروسرخ کار می.شوندمی

هاي ها با ویژگی فوتونها در این انبركاست، این سئوال پیش می آید که آیا ویژگی فوتون 1هاي سلولی بیشتر از از سیگنال

  رابر هستند؟هاي همراه بریزامواج در تلفن

 
ترین ابزارهاي توان در رایجاي نیاز است که این مکانیزم را میدادن این آسیب، مکانیزم ویژهبرونو معتقد است براي رخ

  .هاي مخابراتیهاي همراه و برجها مشاهده کرد: تلفنارتباطاتی در اطراف انسان

 

   مکانیسم آثار بیولوژیک امواج رادیویی و میکروویو

هاي زنده دهد، در روي بافتکه امواج الکترومغناطیسی در فرکانس هاي مختلف، خواص مختلفی از خود نشان میهمانطور 

نیز اثرات متفاوت با مکانیسم هاي متفاوت دارند. اعضاي بدن انسان در مقابل فرکانس هاي گوناگون، حساسیت هاي مختلفی 

با حداقل دو مـکــانـیـســم از امــواج الـکـتــرومـغـنــاطـیــس  از خود نشان می دهندبـه طـور کلـی بـافـت هـاي زنده

جذب انرژي توسط بافت زنده و MW   پذیرند . مهمترین علت تأثیرگذاري بر بافت زنده در فرکانس رادیویی وتــأثیـر می

گرم شدن بافت ، و از یک  تواند از یک تـحـریـک سـلـولی تا. این جذب انرژي میایجاد گرما ناشی از آن در بافت است

اخـتــالل در عـمـلـکــرد دورن سـلــولــی تــا حـتــی سوختگی سطحی یا عمقی متفاوت باشددومــیــن تــأثـیــر 



مغناطیسی درون بافت زنده است . این جریان القا شده در بدن  -الکتریکی مـسـتـقـیــم ایــن پــرتــوهــا الـقــاء جریان

هــاي داخـلــی بـدن مـانـنـد جـریـان هـاي موجود در سیستم عصبی مرکزي و قلب تأثیر بسیار ر جــریــانبه نوبه خود ب

سوئی خواهد داشت . سایر مکانیسم ها ، تـاکنون ناشناخته مانده اند و بسیاري از اثرات مثل سرطان زایی به این مکانیسم 

آثار غیر  -2 		آثار گرمایی-1رادیویی در بدن انسان را در سه دسته  منتسب هستند . اثرات سوء سالمتی امواج میکروویو و

  .می گیرد 		آثار غیر مستقیم مورد بررسی قرار-3گرمایی و 

  آثار گرمایی.1

تنهـا اثـر قطعـی منتسب به امواج فوق اثرات گـرمـایی هستند. در بررسی آثار گرمایی امواج رادیـویـی و مـایکـروویـو، ذکـر 

حـائـز اهـمـیت است که اوال در فرکانس هاي باالتر، میزان جذب بافتی انرژي افزایش می یابد، ثانیا میزان جذب  ایـن نکـات

هاي مختلف با هم مـتـفـاوت اسـت . ثـالثا مقدار زیادي از تأثیر این امـواج بـه قـدرت نفوذ این امواج به انرژي در بافت

آهـنــگ جــذب ) SAR کـمـیــت .ـس هـاي مـخـتـلـف، مـتـفــاوت اســتداخل بدن بـسـتـگـی دارد کـه در فـرکـان

تواند شدت تأثیرگذاري انــرژي) کـمیتـی اسـت کـه بیـانگـر میـزان جـذب انـرژي پـرتـو در بدن است و مستقیما می

مایکروویو یا رادیویی بیشتر بیشتر باشد، میزان تأثیر گرمایی اشعه SAR  به بیان دیگر هر چه. گرمایی آن ها را نشان دهد

باشد اثرات گرمایی ایجاد شده برگشت ناپذیر و مخرب  4بیش از SAR  وات بر کیلوگرم است. اگرSAR  خواهد بود . واحد

اثرات گرمایی .باشد ، اثرات گرمایی برگشت پذیر و غیر دائمی خواهند بود 4کمتر از SAR  قطعی خواهند بود. در صورتی که

  : و رادیویی در بدن عبارتند ازMW  انرژي امواجناشی از جذب 

 

   اثرات بر چشم و آسیب قرینه

قرنیه عضوي است که رگ هاي خونرسان در آن وجود ندارند . بنابراین از دست دادن گرما از آن به سختی صورت می گیرد 

ب قرنیه شده و آن را آسیب توانند جذمیMW   و به همین جهت به گرما حساس است ، امواج رادیویی به خصوص امواج

     .زده و حتی تا حد کدورت قرنیه پیش روند

 
   اثرات بر ملتحمه چشم

تواند باعث خشکی چشم و احساس وجود جسم خارجی در چشم شود. اگر آسیب زدن به غدد مترشحه ملتحمه چشم می 

ر تواند باعث کوري دبه غدد مرطوب کننده چشم واقع در ملتحمه بزند ، می آسیب به ملتحمه آنقدر باشد که آسیب دائمی

   .اثر خشکی بیش از حد چشم شود

   آب مروارید

آب مـروارید یا کاتاراکت از دیگر آسیب هاي چشمی ناشی ا ز امواج رادیویی و میکروویو است . حرارت ناشی از جذب آن ها 

  .و ایجاد آب مروارید شود تواند باعث کدورت عدسیدر عدسی چشم می

   



 

   آسیب هاي پوستی

بسیاري از قسمت هاي طیف امواج رادیویی و مایکروویو قدرت نفوذ کمی به بدن دارند، بنابراین در سطح بدن ( پوست )  

شوند در این موارد احتمال باال رفتن حرارت در پوست در نتیجه درجات مختلفی از سوختگی پوستی باقی مانده و جذب می

   .قابل انتظار است

 

   عقیمی 

یکی از اعضاي حساس به حرارت بیضه ها هستند. سلول هاي ژرمینال تولید کننده اسپرم در درجه حرارت خاصی که معموال 

توانند کار کنند و در درجه حرارت هاي باالتر صدمه خواهند دید. جذب انرژي کمتر از درجه حرارت معمولی بدن است می

تواند تواند باعث عقیمی موقت شود که اگر جذب انرژي کافی باشد مییکروویو یا رادیویی در بیضه ها میناشی از امواج م

  .عقیمی دائم را ایجاد کند

   تب

بـاال رفتـن کلی دماي بدن و خستگی و بی حالی ناشی از قرار گرفتن در معرض فرکانس هایی که کل بدن امواج را به یک 

  .می شودمیزان جذب می کنند ایجاد 

  اثرات غیر گرمایی.2

 .شونداین اثرات در واقع اثرات غیر قطعی و احتمالی بوده و در دو دسته اثرات سرطانزایی و سایر اثرات بیان می  

   اثرات سرطانزایی

 مطالعات نسبتا قابل توجهی در مورد اثرات سرطان زایی این دسته امواج صورت گـرفتـه اسـت ایـن مطـالعـات شـامـل

هاي موبایل ، اجاق هاي میکروویو خانگی و غیره با انواع سرطان ها مطـالعـات اپیـدمیـولـوژیک در مورد رابطه استفاده تلفن

و MW  و نیز بررسی شیوع انواع سرطان ها ( به خصوص تومور مغزي و سرطان خون) ، در پرسنل نظامی در معرض اشعه

ورهاي رادارها و فرستنده هاي رادیویی و تلویزیونی بوده است . به عالوه مطالعات رادیویی یا پرسنل مراکز مخابراتی و اپرات

اي از این مطالعات خاصیت سرطان زایی این دسته.متعددي در سطح سلولی و حیوانی نیز در این رابطه انجام شده است

ه اند. پانل متبحرین سازمان بهداشت اشعه ها را رد کرده اند ولی دسته دیگر رابطه بین سرطان و این امواج را نشان داد

سال یکبار مطالعات فوق را مرور مـی کند اعالم کرده تا به حال هیچ مدرکی که سرطان زا بودن امواج  4جهانی که هر 

رادیویی و میکروویو را ثابت کند، یافت نشده است . به هرحال این دسته از مطـالعـات ادامـه دارنـد و تحقیقـات در زمینـه 

  .اسبه ریسک احتمالی سرطان در تماس با این دسته از امواج ادامه داردمح

تن ها و به هم ریخسایر اثرات: در بسیاري از مطالعات ، ارتباطی بین این امواج با اختالالت هورمونی (تغییر در تولید هورمون

ت خواب ، اختالالت بیوشیمیایی بدن ( ، اختالالت رفتاري (خشونت، حرکات اضطرابی و . . . )، اختالال(نظم هورمونی بدن

، زایــمـــان زودرس، ســقـــطاختالل در تنظیم قند ، چربی و الـکـتـرولـیـت هـاي خـون )، نـتـایـج بـد حـاملگی (

انــواع اخـتــالالت مـادرزادي در جـنـیـن) اخـتـالالت خـلقی مانند افــســـردگـــی و افـــزایـــش مــیــل بــه 

ـودکـشــی، اختالالت قلب و عروق و افزایش ریسک حمله هاي قلبی و انواع اختالالت عصبی، نشان داده شده است ولی خـ



اند. بنابراین احتمال ایجاد چنین اثراتی وجـود دارد اگر چه وجود آن ها را به صورت نتایج فوق با سایر مطالعات تأیید نـشـده

  .توان تأیید کردقطعی نمی

  اثرات غیر مستقیم

ل شوند مثایـن اثـرات بـه القاء جریان در بدن و تأثیر بر وسـایـل پـزشـکـی کـار گـذاشـته شده داخل بدن مربوط می

اختالل در کارکرد سمعک یا دستگاه ضربان ساز قلب یا اختالل در کارکرد دستگاه هاي حساس پزشکی در بیمارستان که 

هاي فرستنده هاي مخابراتی، سیستم هاي رادار و فرستنده هاي رادیویی و تلویزیونی ، اجاق  .استجان بیماران به آن وابسته 

د هستند که امروزه کاربر 		سیم، انواع گیرنده هاي امواج ماهواره و رادیو تلویزیون ، از وسایلیمـایکروفر، تلفن هاي همراه و بی

سان را در معرض اشعه هاي الکترومغناطیسی با فرکانس باال ( امواج رادیویی و میکروویو) قرار می دهند . زیادي دارند و ان

مگاهرتز کار می کنند، این  915-2450وات در فرکانس هاي  600-1000به عنوان مثال اجاق هاي میکروویو معموال با توان

مگاهرتز تا بیش  900هاي همراه(موبایل) نیز امواج در فرکانس  بار هستندتلفنپرتوها در صورت نشت به بیرون بسیار زیان

شوند و اگر آهنگ جذب هزار مگاهرتز ( یک گیگا هرتز) را ارسال و دریافت می کنند . این امواج توسط بدن جذب می 1از 

  اثرات غیر گرمایی شودتواند باعث اثرات گرمایی دائمی در بدن انسان و احتماالوات بر متر مربع باشد می 4انرژي بیش از 

اگر چه اثرات سرطان زایی و اثرات غیرگرمایی امواج رادیویی و میکروویو احتمالی هستند و وجود این اثرات به قطعیت  .

نرسیده ولی به هرحال رد هم نشده اند و به عنوان عوامل خطر احتمالی و یا زمینه ساز همیشه باید مد نظر قرار گیرند . از 

دا توصیه می شود، از وسایل و لوازم فوق تنها در شرایط استاندارد استفاده شودمثال هرگونه نشتی از اجاق این جهت اکی

میکروویو خانگی در اثرات کثیف بوده ، استفاده نادرست، ضربه دیدن، خرابی درب دستگاه یا باز نگه د اشتن در آن هنگام 

م بودن وسایل فوق و استاندارد بودن آن ها اطمینان حاصل کرد و تنها سال تواند خطرناك باشد. همیشه باید ازاستفاده، می

در شرایط استاندارد از آن ها استفاده کرده و به توصیه هاي ایمنی در این زمینه (مثل عدم استفاده از تلفن موبایل در 

یه ست)، عمل کرد. اکیدا توصبیمارستان به دلیل اثر آن بر روي دستگاه هاي حساسی که جان انسان دیگري وابسته به آن ا

سانتی  15به هیچ وجه تلفن همراه خود را در فاصله کمتر از (Pacemaker)  می شود افراد داراي دستگاه ضربان ساز قلبی

  .متري از قلب خود نگه ندارند

   امواج الکترومغناطیس، تضعیف سیستم ایمنی بدن

کنار قفسه سینه یا جیب پیراهن موجب مشکالت قلبی می شود و  استفاده مداوم و طوالنی مدت یا قرار دادن موبایل در

سانتی متري قلب باعث تاثیر امواج الکترومغناطیسی موبایل  10تا  5طبق تحقیقات دانشمندان، قرار گرفتن موبایل در فاصله 

فی ا ثر شود. از طربر پالس هاي الکتریکی تولید شده توسط سلول هاي ضربان ساز قلب می شود و ضربان قلب نامنظم می 

امواج الکترومغناطیسی روي بسیاري از قسمت هاي بدن از جمله چشم ناراحتی آب مروارید را به دنبال دارد. در عین حال، 

ها می تاثیر زیاد امواج روي غشاي سلول هاي وابسته به دستگاه گردش خون و سیستم عصبی موجب آسیب رسیدن به آن

ضعیف شدن سیستم دفاعی بدن نیز از جمله تاثیرات   .د فعالیت طبیعی خود را انجام دهندتواننشود و این سلول ها نمی

هرتز با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند اما اکثر موبایل  1000تا  10مخرب امواج موبایل است زیرا سلول هاي بدن در گستره 

ج الکترو مغناطیسی موبایل با سیستم ارتباط بین هرتز ارتباط برقرار می کنند و گستره اموا 1800تا  270ها در گستره 

سلولی همپوشانی دارد و این موضوع موجب ایجاد اختالل و ضعف در سیستم دفاعی بدن به علت از بین رفتن یا به هم 

خوردن گلبول هاي قرمز خون می شود. حتی به اعتقاد بسیاري از محققان، ایجاد تومورهاي مغزي و افزایش فشار خون وا 

الل در کارکرد غده تیرویید و افزایش دماي بدن از جمله تاثیرات این امواج است. تحقیقات زیادي در جهان انجام شده خت

 کند. امواج منتشر شدهکه اثرات خطرناك امواج مختلف رادیویی یا راداري و الکترومغناطیس بر سالمت انسان را اثبات می



شوند. در این میان امواج مغناطیس ،میدان وویو یا امواج راداري تقسیم میدر فضا به دو دسته الکترومغناطیس و مایکر

توان زندگی کرد و تاثیرات مخربی بر گلبو ل هاي قرمز و متري آن هم نمی 100کند که گاهی تا شعاع الکتریکی ایجاد می

حریم ایمن امواج مغناطیس .رگ هاي خونی دارد و به اثرات منفی خونی و متابولیک شدید در دراز مدت منجر می شود

مثل سیم هاي فشار قوي برق باید رعایت شود و کسانی کـه در نـزدیکی این امواج زندگی می کنند و حریم ایمنی را رعایت 

اصوال آنتن هاي تلفن همراه و دکل هاي مخابراتی و نیز تشعشعات ناشی  .شوندنمی کنند دچار اختالالت خونی شدید می

ار قوي هر یک به نوبه خود اثرگذاري خفیف تا شدیدي روي افراد دارند. به عـنــوان نـمــونــه در از دکل هاي برق فش

مــورد دکــل هــاي بــرق فـشــار قــوي طـیــف هــاي مـخـتـلــف امــواج الکترومغناطیسی، میدا ن هاي مغناطیسی 

شوند. تأثیر این ند تحت تأثیر آثار سوء این امواج واقع میگیرها قرار میایجاد می کنند وا فرادي که در حوزه این میدان

تواند باعث بروز برخی از ا نواع سرطان ها شود. در افـراد بـالـغ نیز موضوع در مواردي باعث بروز امواج روي کودکان می

ز بـاعـث ایجاد مخاطرات و بیماري ها در سیستم هاي عصبی، قلب و عروق و دستگاه گوارش می شود و در مـواردي نیـ

سرطان خون در این افراد شده است. این دکل ها باید تا شعاع هاي معینی دورتر از مناطق مسکونی نصب شوند و چنانچه 

این آنتن ها یا دکل ها در مناطق مسکونی نصـب شـده انـد حتمـا بـاید جابه جا شوند زیرا زندگی طوالنی مدت افراد به 

  .دکل ها بسیار خطرناك استخصوص کودکان در مجاورت این 

شود داراي طیف وسیعی است. براي سهولت این امـواج الکتـرومغنـاطیـس که در انواع وسایل الکتریکی از آن ها استفاده می

انــد. الـف) قسمـت پـاییـن طـیـف،ب) قـسـمـت بـاالي طـیف که این امواج امواج را به سه دسـتــه تـقـسـیــم کــرده

هاي یونیزان است و در وسایلی مانند ماکروویو کاربرد دارد. این امواج تحت عنوان امواج ماکروویو نیز معروف داراي پرتو

 .هستند

ج) امواج وسط طیف که بین این دو قرار دارد و تحت عنوان رادیوفرکانس معروف است و از این امواج در رادیو و تلویزیون 

ل هــاي تــولـیــدکـنـنـده امـواج الـکـتــرومـغنـاطیـس بـراي تـولیـد صـدا استفاده می شود. بــه طــور کـلــی دکــ

مگاهرتز و  108تا  90کنند. این فرکانس ها عبار تند از و تصـویـر امـواجـی بـا دو طـیـف فـرکـانـسی متفاوت تولید می

مواج ترانزیشن اینترفرانس معروف است، نیاز مگاهرتز. به منظور تولید پارازیت هاي تلویزیونی که تحت عنوان ا 220تا  170

هـاي تـلـویـزیونی ارسال شود. براي تولید چنین امواجی است کـه بـا یـک مـنـبـع امـواجـی بـا هـمـین فرکانس به آنـتـن

زدیک قرار ناگر بخواهند از امواجی با قدرت و فرکانس امواج تلویزیونی استفاده کنند باید منبع تولید در فاصله اي بسیار 

 .گیرد

کـه انجام چنین مـتر از آنتن هاي تـلـویـزیـونی تخمین زده شده است. با توجه به ایـن 10تـا  3ایـن فـاصـلـه حـدود 

اقدامی امکان پذیر نیست، بـنـابـرایـن اگـر مـنبع تولید امواج در مناطق هاي دورتر کارگذاري شود مجبور هستند از امواج 

 .ي بسیار باالیی دارد براي تولید پارازیت استفاده کنندماکروویو که انرژ

 

   فعالی کودکانموبایل، مهمترین عامل بیش

استفاده از تلفن همراه در دوران بارداري یکی  .فعالی کودکان شدندمحققان موفق به شناخت یکی از مهمترین دالیل بیش

قرارگرفتن در معرض تشعشع تلفن همراه در دوران بارداري تاثیر از مهمترین دالیل اختالالت رفتاري فرزندان است. 

این اولین باري است که تاثیر مستقیم تشعشعات رادیویی .شودفعالی او منجر می مستقیمی بر رشد مغز نوزاد دارد و به بیش

ار در دو قفس جـداگـانـه هاي باردتلفن همراه بر رفتار نوزاد و کودك مورد بررسی قرار گرفته است. در این آزمایش موش

مـورد آزمـایـش قـرار گـرفتنـد. در قسمـت باالي قفس اول یک تلفن همراه نگهداري شد که گاهی اوقات در حالت فعال ( 

هاي در قفس دوم از یک تلفن همراه در حالت غیر فعال استفاده شد. موش.مکالمه ) بود و گاهی اوقات در حالت ساکت بود



هایی که مادر آن ها در هنگام بارداري در معرض تشعشعات س از تولد مورد بررسی قرار گرفتند. موشنوزاد هر دوقفس پ

فعال بودند و ظرفیت حافظه آن ها نیز بسیار پایین بود. این آزمایش بارها تکرار شده تلفن همراه قرار داشتند بسیار بیش 

هاي واقع در قسمت جلوي حاصل از تلفن همراه نوروناست و هر بار نتایج مشـابهـی حـاصـل شـده است. تشعشعات 

یکی از بدترین چیزها  .هاي همین ناحیه استفعالی نیز دقیقا مربوط به نورونکند و اختالالت بیشکورتکس را تحریک می

ود خ براي جنینی که در شکم مادر است، امواج الکترومغناطیسی موبایل است. بدن جنین هنوز بافت خوب و کاملی را به

شود. این مسأله باعث العمل مولکولی در بدن جنین مینگرفته و بسیار حساس است. امواج موبایل منجر به کاهش عکس

ها شود که شاید هنگامی که فرزند به دنیا آمد در آن دیده نشود ولی پس از سالهاي مختلف بدن میضعیف شدن سیستم

  .هاي مختلفی خود را نشان دهندبیماري

 

   سرطان با مشاغل صنعت برق ارتباط

انــد و گــزارشــی از بــررســی تعدادي از اپیدمیولوژیست ها مطالعات و آزمایشاتی در این مورد انجام داده 1982از سال 

 انداند با افرادي که در مشاغل دیگر کار کردهبـیـمــاري لــوکـمــی روي افـراد کـه در معـرض میـدان الکترومغناطیس بوده

شود و این مطالعات مورد در سال مشاهده می10نفر  100000اند. در ایاالت متحده این بیماري در بزرگساالن از هر ارائه داده

شود که مستقیما با وسایل الکترومغناطیسی سر و کار دارند مثل مهندسان برق یا افراد شاغل در خطوط شامل افرادي می

، اپراتورهاي ایستگاه برق، الکتریسیته و جوشکار. مطالعات دیگر ارتباط بین شیوع سرطان تلفن و تلویزیون و تعمیرات رادیویی

در سال Samuel Milham  دهد. این تحقیقات اولین بار توسط دکترمغز و یا مرگ و میر در مشاغل مشابه را نشان می

تن در معرض میدان الکترومغناطیسی کامل شده است. همچنین مطالعاتی در مورد ارتباط سرطان سینه و قرار داش 1982

صورت گرفته است. سرطان سینه در مردان نادر است اما متاسفانه در زنان بسیار رایج است. در ایاالت متحده سرطان سینه 

است. در یک مرکز تحقیقاتی دانشگاهی در کارولیناي شمالی میزان  نفر بیش از یک مورد در سال مشاهده شده 1000از هر 

اند در اثر ابتال به سرطان سینه بیشتر از زنانی بوده است هاي الکترومغناطیسی قرار داشتهی که در معرض میدانمرگ زنان

اند. اما با توجه به این که عوامل دیگري مثل فاکتور سن در تولد اولین نوزاد و باروري و که در چنین مشاغلی کار نکرده

هستند، لذا باعث اختالل در این تحقیق شده است و با در نظر گرفتن این  تاریخچه ارثی در ایجاد این نوع سرطان مؤثر

مشکالت و نداشتن اطالعات کافی پی بردن به عامل اصلی ایجاد این بیماري غیر ممکن به نظر رسید و مـطـالـعات دیگري 

ه کار می کنند و در معرض دهد که حتی زنانی که در خانکه در ایاالت متحده و کشورهاي دیگر انجام شده است نشان می

  .اندمیدان الکترومغناطیسی باالیی قرار دارنــد بـا خطـر پیشـرفـت سـرطـان سینـه مـواجـه بوده

 

  رادیوگرافی دندان

 هــايهاي آسیب دیده، پــوسـیــدگــی، آبـســههاي شکسته، استخوانهاي دندان براي مشخص کردن دندانرادیوگرافی

مـمـکـن اسـت .هـا و خیلی موارد دیگر کاربرد داردهـا، بـررسـی مفصـل، بـررسـی رابطـه استخـوانتدنــدانــی، کـیـسـ

اساس اطالعات علمی، حداکثر اشعه هاي دهان و دنـدان بـراي بـرخـی افـراد نـگـران کـنـنـده بـاشـد. برتهیه رادیوگرافی

تر هزار میلی رم است. بنابراین اگر فردي در محدوده پایین 5بر با تواند دریافت کند، برامجازي که هر فرد طی یک سال می

هـاي معمـول دندانپزشکی تنها حــدود پـنــج مـیـلــی رم اشعـه رادیـوگـرافـی .از این حد قرار گیرد، نباید نگران باشد

ـود، خـطـر ایـجـاد عـوارض وجـود رادیوگرافی از این نــوع تـهـیــه ش 1000کنند. لذا اگر بیش از وارد دهـان و فـک می



هایی که در محیط وجود دارد را بـه طـور میلی رم از اشعه 350هر فردي به طور طبیعی به میزان تقریبی .خواهد داشت

ها رادیوگرافی در سال بار از تمام دندان 70تواند تا هاي محیطی، هر فرد حتی میکند. لذا با احتساب اشعهسـاالنه جذب می

  .ه کندتهی

   چند منبع مهم اشعه در دندان پزشکی

ود تا شهاي مجاور گرفته میهایی موسوم به پـري آپیکـال اسـت که از تک تک یا گروهی از دندانیک نوع مربوط به عکس

بررسی  هـایـی اسـت کـه عمدتا براينــوع دیـگــر رادیــوگـرافـی   .ها بررسی شوندهاي اطراف دندانتاج، ریشه و بافت

هـایـی هستنـد کـه بـراي گــروه بعـدي عکـس   .شودها رادیوگرافی بایت وینگ گفته میپوسیدگی دندانی است که به آن

 تر مثل ارتودنسیهاي تخصصیشوند که در درمانهاي سر و صورت تهیه میهـا یـا بـررسـی استخوانبـررسـی تمـام دنـدان

هاي قدیمی از رسانند. در هر نوع رادیوگرافی دستگاهاین منابع اشعه متفاوتی را به افراد میهر کدام از   .شونداستفاده می

   .کنند. مهم آن است که افراد تهیه کننده دقت کافی در تهیه عکس داشته باشنداشعه بیشتري استفاده می

هـا شـونـد و مـقـدار اشـعـه آنـهـیـه مـیهاي خاصی از دهان یا صورت تهاي دندانی در محلبا توجه به این که رادیوگرافی

بنابراین خطر  .رسد، بسیار کم استها به سایر نقاط بدن میاي که از این رادیوگرافیبـه نـسـبـت کـم اسـت، مقدار اشعه

 اشعه نیزهاي دندانپزشکی حفاظت در برابر حداقل باوجود ایمنی نسبی رادیوگرافی  .کندها را تهدید نمیجدي سایر اندام

 .شودتوصیه می

  هاي کاهش خطرات رادیوگرافیراه

اگر خانم بارداري نیاز به تهیه رادیوگرافی  .کنندهاي قدیمی رادیوگرافی استفاده نمیهایی مراجعه کنید که از دستگاهبه محل 

استفاده    .نیاز را به عمل آورد هاي موردکننده رادیوگرافی اطالع دهد تا حفاظتداشته باشد الزم است وضعیت خود را به تهیه

هاي حساس به اشعه، هاي گردنی براي محافظت از تیروئید یا استفاده از پیش بندهاي سربی براي حفاظت از انداماز یقه

 توانند آن را تکرار کنند، اماها اهمیتی ندارد و میکنند که گم کردن رادیوگرافیبـرخـی از بـیـماران تصور می   .مفید است

میزان تشعشع رادیوگرافی تک   .شوداین مساله درست نیست، بلکه محافظت در برابر تکرار تهیه رادیوگرافی هم توصیه می

هاي پرتو تشخیصی کمتر است اما به دلیل استفاده زیاد از این دستگاه، خطرات آن قابل دندان در مقایسه با دیگر دستگاه

هاي مولد اشعه، اقدامات حفاظتی رعایت شودبه دلیل این که محل از دستگاهتوجه بوده و ضرورت دارد هنگام استفاده 

رادیوگرافی دندان در فاصله خیلی نزدیک با تیروئید بیماران است و احتمال پرتوگیري تیروئید از این دستگاه زیاد است، 

بیماران   .حفاظ مخصوص پوشیده شود شود در هنگام استفاده از این دستگاه، تیروئید بیمار با شیلد یابنابراین توصیه می

براي گرفتن عکس حتما باید از عینک مخصوص محافظ چشم، روپوش سربی و شیلد تیروئید استفاده کنند تا تحت تاثیر 

مـقـدار تـشـعـشـع دسـتـگـاه رادیـوگـرافـی دنـدان تـقـریـبـا یـک پنجم مقدار تشعشع .تشعشعات این دستگاه قرار نگیرند

 هاي پرتو پزشکی از نظر قانونی الزامی است ورداري رادیولوژي سینه است. رعایت نکات ایمنی و حفاظتی دستگاهدر تصویرب

شود و مردم باید درباره این نکات اطالع داشته و از مسئوالن بخواهند اقدامات اگر این امر صورت نگیرد تخلف محسوب می

شود میزان اشعه در رایوگرافی دندان کم است، هر چند که گفته می.دهند ها انجامحفاظتی را براي استفاده از این دستگاه

  .ولی باید حتی در برابر این میزان کم نیز از خود مراقبت کرد، زیرا بر اساس برخی تحقیقات براي سالمتی بدن مضر است

  



 
  ارتباط تشعشعات رادیولوژي دندان با سرطان تیروئید

بتال به سرطان انجام گرفت، دانشمندان دریافتند کـه احـتـمـال ابـتـال بـه سـرطـان بیمار م 313در پژوهشی که با حضور 

به گفته محققان غده تیروئید که در   .شودتـیـروئید با افزایش تماس با تشعشعات رادیولوژي در دندانپزشکی تشدید می

ا خطرات احتمالی این پرتوها کـه در گردن قرار دارد بـه تشعشعـات یـونـی بـه ویـژه در کـودکـان حساس است، ام

محققان تاکید دارند باور این که رادیولوژي در دندانپزشکی کامال   .شوداغلب نادیده گرفته میدنـدانـپـزشـکـی وجود دارد،

بی خطر و ایمن است، باید بیشتر مورد آزمایش و بررسی قرار بگیرد. این محققان خاطرنشان کردند که تجویز رادیولوژي 

  .فقط باید در مواقع ضروري انجام گیرد و نباید جزو معاینه معمولی و متداول باشد

  شدن مردانرابطه لپ تاپ با عقیم

با عقیمی مردان، ارتباط مستقیم دارد. در  (WIFI) تاپ متصل به اینترنت بی سیمدهد استفاده از لپیک بررسی نشان می

لـیـل راحـتـی و آسانی استفاده و قابلیت جابجایی افزایش زیادي یافته است. تـاپ بـه دهاي اخیر اسـتـفـاده از لـپسال

هاي الکترومغناطیسی صـادر شـده از لپ تاپ، قرار ، انسان را در معرض تردد جریانWIFI این میزان استفاده از اینترنت

وسیله روي پا بیشتر از سایر  تاپ در حالت گذاشتن ایندهد. به ویژه اعضاي جنسی مردان به دلیل نزدیکی به لپمی

تاپ در هـنـگـام گـذاشـتـن ایـن وسیله روي پا، به حــرارت لپ.هاي بدن تحت تاثیر امواج اینترنت قرار می گیردبخش

حالت هاي عقیمی، وضعیتی شایع در .گذارد و به مرور باعث کندي فعالیت آن شودمی 		منطقه تولید مثل مردان تاثیر منفی

آیند میلیون زوج در جهان، تاثیر می گذارد. عوامل نازایی به دلیل شرایط محیطی به وجود می 70ر بیش از جهان است و ب

 29هاي بخش تولید مثل در آزمایش و مقایسه دو نمونه از سلول.توان به امواج الکترومغناطیسی اشاره کردکه از جمله می

شـود. در ایـن مقایسه، نمونه اول در هـا مـیفعالیت آنباعث کندي  WIFI حیوان مذکر، مشخص شد حرارت و امواج

تاپ روشن قرار داده شد و مشخص شد این نمونه، با کندي منطقه معمولی رشد قرار گرفت اما نمونه دومی در پایین لپ

 .فعالیت، روبه رو شده است

  

  منابع:

  کتاب حدود مجاز تماس شغلی

  دستورالعمل هاي سازمان انرژي اتمی

  

 

 


