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پیام ایمىی  ،بهذاشت ي محیط زیست
شماره  – 6دی 1391
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تهیه کننذه  :بخش ایمنی ،بهذاشت و محیط زیست

بسمه تعالی
خبر يريد تکىًلًژی های جذیذ در ایران – خًدکارهای ارگًوًمیکی

بطًر ريسافشين با َذف ایجاد آسایش بیشتز تکىًلًصی
َای جذیذ َمیشٍ در راٌ َستىذ .امزيسٌ با استفادٌ اس
خًدکارَای ارگًوًمیکی دردَای واشی اس وًشته َای
طًالوی با خًدکارَای سخت (ماوىذ پیىٍ بسته ي حالت
گزفته اوگشتان ي )...اس بیه رفتٍ اوذ.
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بررسی اثرات بهذاشتی آوته های  BTSمخابرات
مخاطبیه  :عمًم
امزيسٌ با بٍ يجًد آمذن تجُیشات  ،پیشزفت تکىًلًصی  ،افشایش جمعیت اوساوی ي ویاسَای
ريسافشين بشزی شیًٌ سوذگی شکل تاسٌ ای بٍ خًد گزفتٍ است  .استفادٌ اس امکاوات سیادی
جُت رفع ویاسَا کٍ بٍ تاسگی بٍ يجًد آمذٌ اوذ اجتىاب واپذیز است ي در ایه میان اوسان
بعىًان مًجًدی اجتماعی بٍ ارتباطات با دیذ دیگزی وگزیستٍ است ي َمًارٌ بٍ آن اَمیت
يیضٌ ای دادٌ است تا حذی کٍ امزيسٌ می تًان اس مخاطزات بعىًان پیچیذٌ تزیه  ،پیشزفتٍ تزیه ي البتٍ پز
کاربزدتزیه علًم بشزی یاد کزد.

دس ایي هیاى تشٍص تشخی هشکالت ٍ هضشات فٌأٍسی ّای ًَیي رّي اًؼاى سا تِ خَد هشغَل کشدُ اػت ،اها
ػلیشغن تْذیذّای آًْا فقذاًشاى دس صًذگی اهشٍصی تقشیثاً غیشقاتل تظَس شذُ اػت .تایذ تَجِ داشت کِ
اطَالً اػتفادُ اص ّش فٌأٍسی ًَیي تْوشاُ ػَدهٌذی ّای صیادی کِ داسد  ،هوکي اػت آػیثْایی ًیض تذًثال
داشتِ تاشذ  .تشای هثال کلش هؼوَالً تؼٌَاى یک هادُ ػوی ٍ ػشعاًضا شٌاختِ هی شَد ٍ اص عشفی دس طَست
ػذم ٍجَد کلش (تؼٌَاى هادُ گٌذصدا) دس آب ششب  ،شیَع اًَاع تیواسیْای دػتگاُ گَاسشی تَیظُ دس
فظَل گشم تِ حذی خَاّذ تَد کِ هی تَاًذ یک فاجؼِ اًؼاًی تِ تاس آٍسد.
بِ هَرد اهَاج الکترٍهغٌاطیس ًیس هی تَاى چٌیي گفت کِ ّر چٌد ًوی تَاًین آًْا را بِ علت
کاربردی کِ اهرٍزُ پیدا کردُ اًد ًادیدُ بگیرین ٍلی شٌاخت ٍ کاّش آسیبْای ًاشی از آى
الزم ٍ ضرٍری بِ ًظر هی رسد.

تا تًجٍ تٍ ريوذ ريزافسين رشذ فىآيری َای تلفه َمراٌ در ایران ي َمچىیه تؤثیرات مخرب اثثات شذٌ
پرشماری کٍ پرتًَای الکتريمغىاطیسی می تًاوىذ تر اوسان داشتٍ تاشىذ  ،تررسی ایىکٍ شُريوذان ایراوی
تٍ يیژٌ در وقاط شُری تا چٍ حذ از ایه آسیثُا مصًن َستىذ استاوذاردَای ایه حًزٌ در ایران تا چٍ حذ
از ایه آسیثُا مصًن َستىذ استاوذاردَای ایه حًزٌ در ایران تا چٍ دقتی رػایت می شًد اَمیت تسسایی
دارد.
3

ایه پرسش جای طرح کردن دارد کٍ آیا ایه استاوذاردَا در ایران اجرا می شًد یا وٍ؟
در پی یافته پاسخ مىاسة ترای ایه دغذغٍ َا  ،یک مطالؼٍ میذاوی در میان آوته َای فرستىذٌ تلفه َمراٌ
) (BTSدر سطح شُر تُران ي سىجش سطح سیگىال َای دریافتی ي ارسالی از َر  BTSاوجام شذٌ ي
مستىذی تٍ ایه پرسش دادٌ شذ کٍ استاوذارد جُاوی  ICNIRPتا چٍ حذ در یک ومًوٍ آماری از BTS
َای شُر تُران رػایت می شًد.
تٍ جرأت می تًان گفت وقش تلفه َمراٌ َمٍ گیر ي ػمًمی است ي تررسی آسیثُای احتمالی آن الزم تٍ وظر
می رسذ تا آوجایی کٍ امريزٌ استفادٌ از تلفه َمراٌ در مجايرت تجُیسات پسشکی ي تیمارستان َا  ،در
داخل ًَاپیماَا ،مًاقغ حضًر در تاوک َا  ،در حضًر تجُیسات الکتريویکی ي مخاتراتی ي غیرٌ تذلیل تريز
اختالل در اثر امًاج تاتشی تًصیٍ ومی گردد ي ممىًع می تاشذ.
دس هقالِ ای  iتِ تشسػی هیذاًی تَاى ّ BTSای ػغح شْش تْشاى پشداختِ اًذ تا اص ایي اثشات تش هحیظ
اعشافواى هغلغ ٍ ساّکاسّای جْت کاّش اثشات هخشب ایي تکٌَلَطی ّوِ گیش دس اػتفادُ اص آى تِ کاس
تٌذین .دس ایي تشسػی تا هشاجؼِ تِ هشکض هخاتشات ػیاس شْش تْشاى (تشج ّوشاُ) دسخَاػت لیؼتی اص BTS
ّای ػغح شْش تْشاى سا دسیافت ًوَدُ اًذ کِ اص ًظش پَششی شاهل اًَاع ّ BTSا اص جولِ ػلَل ّای پُش
تشافیک  ،کن تشافیک  ،ػلَل ّای کَچک  ،ػلَل ّای تضسگ  ،ػلَل ّای شْشی ٍ ػلَل ّای جادُ ای
تَد  .تا تَجِ تِ آى لیؼت ٍ تشخی تشسػی ّا ٍ اهکاى ػٌجی ّا  ،تؼذاد  15آًتي ٍ هَقؼیت قشاس گشفتي آًْا
دس دػتَس کاس ایي هغالؼِ قشاس گشفت.
ًتیجِ ایي تشسػی ّا تشاػاع اػتاًذاسد  ICNIRPایٌگًَِ تیاى هی شَد کِ حذٍد اػتاًذاسد دس ایي هَاسد دس
شْش تْشاى سػایت شذُ اػت ٍ حذ اػتاًذاسدی صیش پا گزاشتِ ًشذُ اػت ٍ اص ػغَح هشجغ تجاٍص ًذاشتِ
این.
تا تَجِ تِ اػتاًذاسد  ٍ ICNIRPتحلیل ّایی کِ تش سٍی ّش کذام اص ّ BTSا طَست گشفتِ اػت هی تَاى
گفت کِ تش عثق هَاسد اػتاًذاسد آًتي ّای فشػتٌذُ تلفي ّوشاُ ٍ خَد دػتگاُ ّای تلفي ّوشاُ  ،افشادی سا
کِ دس هحیظ اعشاف ّ BTSا حضَس داسًذ  ،تْذیذ ًخَاّذ ًوَدً .کتِ ای کِ ًثایذ اص ًظش دٍس داشت ایٌکِ
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اسقام هَجَد دسجِ اٍل اػتاًذاسد  ICNIRPتشای هجاٍست دس یک هذت صهاى هحذٍد تشای افشاد ػادی دس
ًظش گشفتِ شذُ اػت ٍ قشاس گشفتي دس هجاٍست ّ BTSا تشای هذت صهاًْای عَالًی ٍ تَیظُ دػتگاُ ّای
تلفي ّوشاُ – کِ تَاًْای تاالتشی ًؼثت تِ ّ BTSا هٌتشش کٌٌذ ٍ دس فاطلِ ًضدیکتشی ًؼثت تِ اًذاهْای
حؼاع تذى اًؼاى قشاس هی گیشًذ -هی تَاًذ خغشػاص تاشذّ .ش چٌذ کِ ٌَّص چیضی دس ایي صهیٌِ ّا تِ اثثات
ًشػیذُ اػت ٍلی تؼیاسی اص داًشوٌذاى ٍ هحققیي دس هَسد خغشات ًاشی اص ایي ػَاهل اتشاص ًگشاًی کشدُ
اًذ.
شایذ تشای شوا ّن تحشیکاتی دس اثش هجاٍست گَشی تا اجضاء ٍ قؼوت ّای تذًتاى پیش آهذُ تاشذ .دس ایي
هَسد هی تَاى دس صهیٌِ ّ BTSایی کِ دس هحیظ ّایی هاًٌذ تیواسػتاى ّا ٍ اهاکي هؼکًَی ًظة شذُ اًذ
ًیض تزکش داد .چشا کِ دس خظَص جذاٍل ٍ حذٍد اػتاًذاسد  ICNIRPدس هَسد اًؼاًْای ػالن تحقیقات
تِ ػول آهذُ ٍ اػذاد هشتَط تِ حالت ػادی افشاد هی تاشذ ٍ هی تَاًذ ایي اسقام دس هَسد افشاد تیواس ٍ یا
هجاٍستْای عَالًی تغییش یاتذ.
تلفي ّای ّوشاُ  ،دػتگاُ ّایی تا اهَاج سادیَیی ّؼتٌذ کِ ػیگٌال ّا سا دسیافت کشدُ ٍ هٌتقل هی کٌٌذ.
تؼتِ تِ تؼذاد تواع ّای تشقشاس شذُ  ،ایؼتگاُ ّای پایِ هوکي اػت اص چٌذ طذ هتش تا چٌذ کیلَهتش هتفاٍت
تاشٌذ.
ایؼتگاُ ّای تلفي ّوشاُ هؼوَالً تاالی ػاختواى ّا  ،تشج ّا دس استفاػی تیي  15تا  20هتش ًظة هی شًَذ.
هیضاى هخاتشُ اص ّش ایؼتگاُ هشخض هتفاٍت اػت ٍ تؼتگی تِ تؼذاد تواع ّا ٍ فاطلِ تواع گیشًذُ اص
ایؼتگاُ داسد  .آًتي ّا پشتَ تؼیاس تاسیکی اص اهَاج سادیَیی هٌتشش هی کٌٌذ کِ تقشیثاً تظَست هَاصی تا
صهیي پخش هی شَد .تٌاتشایي  ،هیذاى ّای فشکاًغ سادیَیی دس ػغح صهیي هؼوَالً تشای ػوَم هشدم قاتل
دػتشػی اػت ٍ تؼیاس پاییي تش اص هیضاى خغشًاک اػت .تٌْا اگش فشدی دس فاطلِ یک هتشی یا دسػت هقاتل
آًتي ّا تاشذ  ،خغشًاک (تیش اص حذ هجاص) خَاّذ تَد .فشدی کِ دس حال اػتفادُ اص تلفي ّوشاُ اػت  ،تا
هیذاى ّای فشکاًغ سادیَیی تیشتشی ًؼثت تِ هیذاى ّای فشکاًغ سادیَیی هَجَد دس هحیظ سٍتشٍ هی
تاشذ  .هَتایل ّای ّوشاُ تؼیاس ًضدیک تِ ػش هَسد اػتفادُ قشاس هی گیشًذ .تٌاتشایي ً ،ؼثت تِ اثش گشهایشی
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دس کل تذى  ،تَصیغ اًشطی جزب شذُ دس ػش فشد اػتفادُ کٌٌذُ اص تلفي ّوشاُ تایذ تؼییي شَد کِ الثتِ
هذلؼاصی ّای سایاًِ ای ًشاى دادُ اػت هیضاى آى تیشتش حذٍد هجاص ًیؼت.
ًگشاًی ّایی دس هَسد ػایش اثشات غیشگشهایشی ًاشی اص تواع تا فشکاًغ ّای تلفي ّوشاُ ًیض ٍجَد داسد .
ایي ًگشاًی ّا شاهل اثشات ًافز تش ػلَل ّا کِ هی تَاًذ تش پیششفت ػشعاى اثش داشتِ تاشذ  .اثشات تش تافت
ّای قاتل تحشیک الکتشیکی کِ هی تَاًذ تش ػولکشد هغض ٍ تافتْای ػظثی اثش گزاس تاشذ  .اگش چِ
هشاّذات کلی تا تِ اهشٍص اثشات هٌفی قاتل تَجْی تشای اػتفادُ اص تلفي ّوشاُ تش ػالهت اًؼاى ًشاى ًوی
دٌّذ.
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تشاػاع دادُ ّای آطاًغ تیي الوللی تحقیقات تش ػشعاى ) ، i i i (ICNIRPػاصهاى  WHOدس ػال 2011
اعالػاتی هٌتشش ًوَدُ اػت هثٌی تش ایٌکِ اهَاج الکتشٍهغٌاعیغ تا فشکاًغ سادیَیی دس گشٍُ

 2Bعثقِ

تٌذی ػَاهل ػشعاى صا قشاس داشتِ ٍ سیؼک اتتال تِ گلیَها  ،یک ًَع تَهَس هغضی تذخین ،دس استثاط تا
اػتفادُ اص تلفي ّای تی ػین ٍ ّوشاُ سا افضایش هی دّذ.
گشٍُ  2Bشاهل ػَاهلی ّؼتٌذ کِ تا احتوال کوی تشای اًؼاى ػشعاى صا هی تاشذ  .ایي گشٍُ شاهل هَاسدی
هی شًَذ کِ هذاسک هحذٍدی هثٌی تش ػشعاى صایی آًْا تشای تشش ٍ هذاسک کوی هثٌی تش ػشعاى صایی
آى دس حیَاًات آصهایشگاّی هَجَد هی تاشذ.
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هقالِ  :تشسػی چگًَگی سػایت اػتاًذاسد  ICNIRPاص عشیق ػٌجش ػغح ػیگٌال دسیافتی ٍ اسػالی یک ًوًَِ آهاسی اص

ّ BTSای شْش تْشاى – هحؼي ثاساللْی  ،هحوذ هؼواسصادُ صٍاسُ  ،حؼیي یضداًشٌاع.
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هقالِ :تشسػی اثشات هیذاى ّای الکتشٍهغٌاعیؼی تش هحیظ صیؼت ٍ ػالهت اًؼاى دس ساػتای دػتیاتی تِ تَػؼِ پایذاس –

ًشگغ کاسگشی  ،سضا هؼتَسی  ،هشین خَدی .

iii

IARC CLASSIFIES RADIOFREQUENCY ELECTROMAGNETIC FIELD AS POSSIBLY
CARCINOGENIC TO HUMANS.
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