
 

1 



رادیوبیولوژی و حفاظت در 
 برابر پرتوها



کسی که کم میداند خطرناک هست 



هرآنچه در طبیعت یافت می شود دریکی از مقوالت زیر 
 :می گنجد

 ماده 
 

 نیرو 
 انرژی 
 تشعشع 

 



هرآنچه دارای جرم بوده و می تواند حامل بار  :ماده

 .الکتریکی باشد

جامد 
 
مایع 

 
گاز 

 

 

ذرات بنیادی 

 پروتون

 الکترون

 نوترون

 نوترینو

 آنتی نوترینو

 



 :نیرو

گرانشی 
الکترومغناطیسی 
هسته ای قوی 
هسته ای ضعیف 

نیرویی است که نوکلئونها رادر  : نیروی هسته ای
 .هسته بحالت مجتمع نگه میدارد

انرژی است که از تبدیل بخش : انرژی هسته ای
 .کوچکی از جرم هسته ناپایدار حاصل می شود



 radiation))تشعشع

  انتشار انرژی ازمیان فضا یا ماده: مفهوم تشعشع 
 
  تشعشع فرمی از انرژی است 

 
 

 :انواع پرتو

  Particularذره ای

 

 

 Electromagneticالکترومغناطیسی 

 فوتون



 ( (Electromagnetic Spectrumطیف الکترومغناطیسی



Electromagnetic Waves 





Electromagnetic Spectrum – 

shows ranges in intensity 



X-ray Emission Spectrum 



Sources of Ionizing Radiation 

Natural 

Radiation 

 

Man – made 

Radiation 





 where you live (the rock type in your locality), 

 your state of health (whether you require treatment or investigation in 

hospital that involves ionizing radiation ), 

 your diet (salt substitutes contain potassium rather than sodium and the 

percentage of potassium that naturally occurs in the radioactive form is 

higher than that of sodium), 

 your occupation (whether you work in an environment that exposes you 

to nuclear radiation - such as a hospital or laboratory where nuclear 

isotopes are used) 

 whether you smoke or not (cigarette smoke is known to contain 

dangerous alpha emitters) 

 



Radon & Uranium  

most common sources 



In The Beginning ... 

•On 8 November 1895, 

William Conrad 

Roentgen discovered 

the x-ray. 



The First X-Ray 

On 22 December 

1895, Mr. 

Roentgen made 

the first x-ray 

photograph (Mrs. 

Roentgen’s hand). 



At the same time ... 

•In February 1896, 

Henri Becquerel 

discovered 

radioactivity. 



Imaging and therapy systems 

Ultrasound 

Radiology 

Ct scan 

MRI 

Nuclear medicine 

Radiotherapy 



 

 

 

 

باردار ذرات                                        دوتروَن پروتون، بتا، آلفا، :  

              ای ذره              

بار بدون ذرات                                           نوترون :

  یونیزان اشعه                         
 

 

گاما و ایکس :    الکترومغناطیس                          

 گروه بندی اشعه یونیزان 



 رادیوبیولوژی

 

 

 

 

 .علمی است كه آثار اشعه یو نیزان بر محیط زیستی را مطالعه می كند•
و  شناسی زیستو نیز فیزیك تشعشع در این رشته مباحث مربوط به •

بر محیط و موجودات زنده  اندر كنش ها و آثار زیستی اشعه یو نیزان 
 مورد بحث قرار می گیرد

 

 

• Radiobiology is the study of the effects of 
ionizing radiation on living system ( biosystem) 



Exposure of the cell 



 



Chromosomes 

http://www.viewimages.com/AltaVistaView.asp?imageid=240870&promotionid=1&partnerid=2&type=results
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The critical target: DNA 



 :عمل تشعشع 

  DNAتشعشع مستقیماً با هدف بحرانی  :عمل مستقیم 
 در سلول اندرکنش می دهد

 مثل ذرات آلفا و نوترون  
 

برخورد تشعشع با آب و تولید رادیکال   :عمل غیرمستقیم 
 از طریق رادیکالهای آزادDNA آزاد وایجاد آسیب در 

 مثل پرتوهای ایکس
 



 :اندركنش های احتمالی شامل موارد زیر است 

 

H2O 

 یونیزاسیون
        H2O +   e 

_ + 

H2O  
+ 

OH   +  H     

OH+OH H2O2 



Interaction of ionizing 
radiation with DNA 

30 DIRECT ACTION 
INDIRECT ACTION 



Damage to DNA 



radiation 
hit cell 

nucleus! 

No change 

DNA mutation 

Exposure of the cell 



DNA Mutation 

Cell survives 
but mutated 

Cancer? 

Cell death 

Mutation 
repaired 

Unviable Cell 

Viable Cell  



How is DNA 

repaired? 



 محل باز آلي آسيب ديده 

 باز آسيب ديده را تشخيص داده و   Glycosylasesآنزيم 

 آنرا جدا ميكند

 محل مولكول قند را باز مي كند  AP-endunucleaseآنزيم 

 جاي خالي را پر مي كند ولي محل   DNA-polymeraseآنزيم 

 شكستگي هنوز باز است

 محل خالي را پر مي كند  DNA-ligaseآنزيم 

 DNA بدون از دست دادن اطالعات ژنتيكي ترميم مي شود 



Repair 

The human body contains about 1014 cells. An 

absorbed dose of 1 mGy per year (natural 

sources) will produce about  1016 ionizations, 

which means 100  per cell in the body. If we 

assume  that the mass of DNA is 1% of the mass 

of the cell, the result will be one ionization in the 

DNA-molecule in every cell in the body each 

year.  



… order of magnitudes 

999 of 1000 lesions are repaired 

999 of 1000 damaged cells die (not a 

major problem as millions of cells die 

every day in every person) 

many cells may live with damage 

(could be mutated) 



 :حساسیت پرتوی بافت و اندام
 
 قانون برگونیه و تریباندو: 

این قانون بیان کننده تبعیت حساسیت پرتوی از حالت های سلول 
 :    های تابش دیده است

با بلوغ بیشتر سلول، مقاومت آن در برابر تشعشع بیشتر می شود 
 به تشعشع حساس ترند( بنیادی)سلول های پایه 

Radio Sensitivity 



 :حساسیت پرتوی بافت و اندام
 
 سلول ها و بافت های جوان تر، حساسیت پرتوی بیشتری

 نشان می دهند
  فعالیت متابولیکی زیاد موجب افزایش حساسیت پرتوی

 سلولها می شود
  سرعت تکثیر سلول ها و افزایش آهنگ رشد بافتها موجب

 افزایش حساسیت پرتوی سلول ها  می شود
 



RADIOSENSITIVITY 

High RS Medium RS Low RS 

Bone Marrow 

Spleen 

Thymus 

Lymphatic 

nodes 

Gonads 

Eye lens 

Lymphocytes 
(exception to the RS 

laws) 

Skin 

Mesoderm 

organs (liver, 

heart, lungs…) 

Muscle 

Bones 

Nervous system 



 Physical 
– LET (linear energy transfer):  RS 

– Dose rate:  RS 

– Temperature  RS 

 Chemical 
– Increase RS: OXYGEN, cytotoxic drugs. 

– Decrease RS: SULFURE (cys, cysteamine…) 

 Biological 
– Cycle status:  

  RS: G2, M 

  RS: S 

– Repair of damage (sub-lethal damage may be 
repaired e.g. fractionated dose) 

G1 

S 

G2 

M 

G0 

Factors affecting Radiosensitivity 



IONIZATION PATTERN 

High LET 

Low LET 

 وقایع 

 یو نیزان

 

Cell 



 :اثرها و عوارض پرتوهای یونساز 

قطعی 
احتمالی 

Radiation injury from an industrial source 



 :اثرها و عوارض پرتوهای یونساز 

  :قطعی  -1   
  به این معنی که دریافت مقدار مشخصی پرتو، منجر به عارضه مشخص

 می شود
  ایجاد این آثار دارای آستانه بوده و افزایش میزان پرتو ازحد آستانه

 موجب شدت یافتن اثر می شود
 اریتم یا سرخی پوست، عقیمی، آب مروارید: مانند        

 



Note on threshold values 

 Depend on dose delivery mode: 

– single high dose most effective 

– fractionation increases threshold dose in most 

cases significantly 

– decreasing the dose rate increases threshold in 

most cases 

 Threshold may differ in different persons 



 Cataracts of the lens of the eye   2-10 Gy 

 Permanent sterility  

– males          3.5-6 Gy                                  

– females       2.5-6 Gy 

 Temporary sterility  

– males           0.15 Gy 

– females        0.6 Gy 
dose 

Severity of 
effect 

threshold 

Threshold Doses for Deterministic Effects 



 :اثرها و عوارض پرتوهای یونساز 

  :احتمالی  -2
  به این معنی که شدت عارضه ایجاد شده، ارتباطی به مقدار

 پرتو دریافتی ندارد
 ایجاد این آثار بدون آستانه بوده و هر مقدار پرتو، هرچند

 اندک می تواند موجب آن اثر شود
  افزایش میزان پرتو موجب افزایش احتمال بروز اثر شده ولی

در شدت آن تاثیر ندارد همچون انواع سرطان ها و آثار ژنتیک  
 در نسلهای بعد

 



 گروه بندی پاسخ ها یا آثار پرتوگیری

 

 Stochastic effects (A)آثار احتمالی     

 آثار بدون آستانه
 رابطه علیتی بین دز و آثار وجود ندارد

 .با افزایش دز، احتمال وقوع آثار بیشتر می شود
 برای كمترین دز پرتوگیری هم آثاری مترتب است

 آثار غیر احتمالی یا قطعی

Non stochastic effects (B) 

Deterministic effects 

 (آستانه دار)آثار دارای آستانه هستند
 .در دزهای فراترازدز آستانه، آثار شدیدتر میشوند

 رابطه علیتی بین دز و آثار وجود دارد
 

 

Dt 
 دز

ار
آث
ا 
 ي
خ

س
پا
 

B 

A 



Deterministic effects 

cataract 

 infertility 

erythema 

epilation  

 500 mSv cataract  

 150 mSv for sterility (temporary-males) 

 2500 mSv for ovarian 

Stochastic effects 

DOSE 

EFFECT 



Skin effects: 

 پوست اپیدرم الیه پایه های سلول

Basal stratum of the epidermis  
 حساسند بسیار اشعه به نسبت    

 ساعت 24 الی 1از بعد (Erythema)یا پوست سرخی
 .شود می ایجاد گری 5 الی3 گیری پرتو بعداز 
 بوده برگشت قابل گری 5 دز در ، (Alopecia)مو دادن دست از
 .است برگشت قابل غیر گری 20 در ولی 

   از بعد روز 8 حدود در (Pigmentation)دادن رنگ تغییر
 .شود می ایجاد پرتوگیری

 گری 20 حدود دردز (Desquamation)شدن پوسته پوسته
 (.fibrosis)شدن فیبروز مثل تاخیری آثار

DERMIS 

EPIDERMIS 

Basal stratum cells 

 برش بافتی پوست

ايجاد ضايعه در پوست در اثر 

 فلوروسکپی طوالنی مدت



 :     آثار در چشم

 عدسی چشم نسبت به اشعه حساس است
 2انعقاد پروتئین های آن در دز های بیشتر از 

 .گری شروع می شود
 :دو نوع آثار قابل بررسی است

که در دز حاد  Opacایجاد نقاط بیرنگ یا 
سیورت در   0/1گری و دز مزمن  2الی  0/5

 سال و در مدت چندین سال ایجاد میشوند
گری   5آب مروارید یا کاتاراکت که در دز حاد 

سیورت در سال و در مدت  0/15و دز مزمن 
 .چندین سال ایجاد می شود

 



:سرطانزایی تشعشع  

دوره نهفته 
  نوع تومور 
(سن در زمان تظاهر) زمان بروز 



  نهفتگی به فاصله زمانی بین تابش گیری وظهور بدخیمی اطالق
 میشود

  کوتاهترین دوره نهفته مربوط به لوسمی می باشد وبرای تومورهای
 سال به طول بینجامد 45توپر ممکن است تا 

 بدون توجه به سن در زمان تابشگیری بدخیمی های ناشی از
تشعشع تمایل دارند در همان سن و همان نوعی که بدخیمی های 

 خودبخود روی میدهند ظاهر شوند

 تخمینICRP  سال برای هر  15تا  13آن است که به طور متوسط
سرطان ناشی از تشعشع کاسته میشود و دیگر آنکه مرگ در سنین 

 سالگی روی میدهد 70تا  68بین 

 

 
 

 







 :  اثر تشعشع بر رویان و جنین
  
 
آثار كشنده 
 ناهنجاریها 
اختالل در رشد 



 :  اثرهای تشعشع بر رویان و جنین
  
 

 
 مرحله بارداری -1

 ُدز تشعشعی دریافتی آن -2

 :به دو عامل بستگی دارد



 :مراحل بارداری
 

 جنین سه مرحله رشد اساسی را پشت سر می گذارد  
 

  قبل ازالنه گزینی 
 اندام زایی 
  مرحله جنینی 

 



 :قبل ازالنه گزینی 
 
 استقبل ازالنه گزینی اولین مرحله، دوره 
  را ده روز اول بعد از حاملگی این دوره در انسان

 دربر می گیرد 
 در این مرحله، سلول تخم لقاح یافته، در حال تقسیم است و

 توده ای از سلولهای غیرمتمایز را تشکیل می دهد
 



PRE-IMPLANTATION 



 :تابش گیری قبل ازالنه گزینی

تابش گیری در این مرحله، ممکن است موجب تخریب سلولها   
 و درنهایت سقط جنین شود

(  غیرتخصصی ) چون در این مرحله هنوز سلولها غیرمتمایز 
می باشند اگر تعداد  سلولهای کافی زنده بمانند و به تکثیر 

 .خود ادامه دهند تنها تاخیر در رشد مشاهده خواهد شد
به این معنی . نامیده می شود( اثرهمه یا هیچ ) این پدیده  

که یا جنین سقط می شود و یا اگر سقط نشد هیچ مشکلی 
 پیدا نمی کنند

 مرحله پیش از النه گزینی حساسترین مرحله به آثار کشنده تشعشع است 
 



 :تابش گیری قبل ازالنه گزینی
 

 :نکته مهم
براساس این قانون، پرتوگیری : قانون ده روز   

 10در زنانی که در سنین باروری قرار دارند تا 
 روز پس از شروع عادت ماهیانه مجاز است

بدین .روز را مطرح کرد 28آقای پالنت به جای قانون ده روز قانون  1993درسال   
روز می توان تابش گیری انجام داد،که  28معنی که پس ازشروع عادت ماهانه تا
 این درراستای قانون همه یا هیچ است

 
 



 :اندام زایی 

است که سلولها در  اندام زاییمرحله دوم، 
این مرحله در . دیواره رحم النه گزینی می کنند

(  6تا 2هفته )شش هفته بعد از حاملگیطول 
روی می دهد که طی آن سلولها شروع به  

 متمایز شدن و تشکیل اندامها می کنند
 مثاًل نوروبالستها  



 :تابش گیری در مرحله اندام زایی

 
، تابش (مراحل میانی توسعه جنین) در این مرحله

گیری از تشعشع، قبل از شکل گیری کامل اندامها 
 موجب آسیب یک قسمت یا کندشدن رشد آن  

 می شود



 :مرحله جنینی 

نامیده می شودکه رشد   مرحله جنینیمرحله سوم، 
 جنین آغاز می شود

اندام استثنایی در این مرحله، سیستم عصبی مرکزی  
(CNS) است که هنوز بسیار غیرمتمایز است  . 

تا سن دوازده سالگی عمر انسان  CNSتوسعه کامل 
 روی نمی دهد

 



 :تابش گیری در مرحله جنینی

اثرهای دیررس ، ایجاد دوره جنینیدر مراحل پایانی 
 اشعه شایع تر است

در جنین های در حال رشد که سیستم عصبی مرکزی  
 هنوز بسیار غیرمتمایز است دوزهای متوسط اشعه 

می تواند اثرهای گوناگونی بر آن  ( راد  25مثاًل ) 
 داشته باشد

حساسیت پرتوی جنین از هفته بیستم کاهش می یابد 
اما بعد از آن جنین بیشتر مستعد اثرهای دیررس و 

 .اثر بر سیستم عصبی مرکزی می شود
 



Most 

risk Less Least 



Radiation-Induced Malformations 

Malformations have a threshold of 100-200 mGy or 
higher and are typically associated with central 
nervous system problems  

Fetal doses of 100 mGy are not reached even with 3 
pelvic CT scans or 20 conventional diagnostic x-ray 
examinations  

These levels can be reached with fluoroscopically 
guided interventional procedures of the pelvis and 
with radiotherapy 



 :آثار وراثتی تشعشع 

Permanent Sterility  

 Males          3.5-6 Gy                                  

 Females       2.5-6 Gy 

Temporary Sterility  

 Males           0.15 Gy 

 Females        0.6 Gy 

 



 اسپرماتوژنز   

 



 اووژنز



 :عقیمی ناشی از تشعشع

  القای عقیمی به وسیله تشعشع در مردان به تغییر قابل
مالحظه ای در توازن هورمونی، بی میلی جنسی یا  

 توانمندیهای فیزیکی منجر نمیشود
  تغییرات هورمونی قابل توجه، در مقایسه با یائسگی

طبیعی در نتیجه عقیمی ناشی از تشعشع، در زنان ایجاد  
 میشود



 :بیماری ژنتیکی

 به جهشهایی اطالق میشود که در سلولهای جنسی والدین
روی میدهند و به نسل بعد منتقل میشوند، برخالف  

بیشتر سرطانها ،که ناشی از رخداد در سلولهای سوماتیک  
 است



 



 :بیماری ژنتیکی

  این دیدگاه که تشعشع موتانتهای عجیب وغریب ایجاد میکند کامال
 غلط است

  تابشگیری از تشعشع به اثر ژنتیکی جدید یا خاص منجر نمیشود
بلکه فراوانی نسبی جهشهای خودبخودی یا طبیعی را در هرگونه 

 افزایش میدهد
 جهشهای مذکور به طور خودبخود نیز روی 

 میدهند وفراوانی آن با تشعشع افزایش می یابد



 :بیماری ژنتیکی

مندلی 
كروموزومی 
چند عاملی 



 :تشعشع آثار وراثتی 

 توزیع دز طی یک دوره زمانی به جهشهای کمتر برای یک دز معین
 در مقایسه با تابش گیری حاد میشود  

 نرینه ها حساسیت پرتویی بسیار بیشتری از ماده ها نشان میدهند
 خصوصا در آهنگ دز پایین

  در آهنگ دز پایین تقریبا همه آسیب های ژنتیکی ناشی از تشعشع در
 جامعه، در نرینه ها ایجاد میشود

  عواقب ژنتیکی یک دز مشخص را میتوان تا حد زیادی با ایجاد فاصله
 زمانی بین تابش گیری وآمیزش کاهش داد



Direct 
effects 

Indirect 
effects 

Cell death 

Primary 
damage 

Modified 
cell 

Damage 
to organ 

Somatic 
cells Germ 

cells 

Hereditary 
effects 

Cancer 
Leukemia 

Death of 
organism 

Repair 

Deterministic 
effects 

Stochastic 
effects 

BIOLOGICAL EFFECTS 



 پرتوهای غیر یونیزان



Electromagnetic Spectrum – 

shows ranges in intensity 
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  به روش غیراصولي  پیامدهاي پرتودهي

  دکتر محمودرضا کاردان، مدیرکل امور حفاظت در برابر اشعه کشور 
اضافی پرتوگیری درصد 17 حاضر، حال در 

  باالیی بسیار رقم که دارد وجود کشور در
  و شود می محسوب پزشکی پرتوگیری در

 و اقدامات انجام با که است حالی در این
 پرتو میزان این توان می ساده راهکارهای

 .دارد کاهش توجهی قابل میزان به را اضافی
 در باید کشور در پزشکی پرتوگیری

 کیفیت بهترین که کند حرکت مسیری
 داشته پرتودهی کمترین با را تصویری

   باشیم
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باید بر تجویز سي تي اسکن و ام آر آي 

  نظارت جدي اعمال شود
 مسعود امینی ، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هفتم 

یک اگر علمی استانداردهای براساس  
  خدمات این نتایج از مشخص درصدی
 موردی بیمار که شود معلوم و باشد طبیعی
 جای و است عادی امری است، نداشته

  از بیش مثال، برای اگر اما نیست سرزنش
 طبیعی بر آزمایش جواب نتایج درصد 80

 جای دیگر گذارد صحه بیمار وضعیت بودن
 .دارد جدی نظارت اعمال و سوال
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 حفاظت در برابر تشعشعات صفحه رایانه
 در گفت وگو با خبرنگار بهداشت و درمان ایسنا ، چشم پزشکدکتر حمید مرآت

 

50کامپیوتر صفحه از فاصله بهترین  
 . است متر سانتی

پنجره از دور جایی در کامپیوتر صفحه باید 
  تشعشعات زیرا باشد؛ کننده خیره نورهای یا

  .شود چشم خستگی باعث تواند می آن
  صورت در که لرزان تصویرهای همچنین
 در کامپیوتر کاربر یا کامپیوتر قرارگیری

 باعث تواند می دارد، وجود لرزش که جایی
   .شود چشمی های ناراحتی ایجاد
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 حفاظت در برابر تشعشعات صفحه رایانه
 در گفت وگو با خبرنگار بهداشت و درمان ایسنا ، چشم پزشکدکتر حمید مرآت

 در ثانیه در بار 20 تا 15 از بیش که هایی لرزش 
 باعث شود، ایجاد افراد یا کامپیوتر صفحه
   .بروند بین از باید و شده دید اختالل

استفاده دقیقه 45 هر در باید کامپیوتر کاربران 
 خود چشم به دقیقه 15 سیستم، از مداوم

 از بیشتر که افرادی همچنین .دهند استراحت
 کنند، می کار کامپیوتر با مداوم ساعت شش

 سیستم قدرت کاهش و ریوی های دچارعفونت
   .بنوشند شیر لیوان دو روزانه باید و شده دفاعی
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 حفاظت در برابر تشعشعات صفحه رایانه
 در گفت وگو با خبرنگار بهداشت و درمان ایسنا ، چشم پزشکدکتر حمید مرآت

کامپیوتر از طوالنی صورت به که افرادی است بهتر  
 LCD یا و تخت مانیتور صفحه از کنند می استفاده
 شدن گرم باعث تعشعشات این زیرا .کنند استفاده

 امواج این که شود می شنوایی و بینایی عصب
 این حساسیت کاهش به منجر الکتریکی و رادیویی

 LCD مانیتور صفحات سطح در چون .شود می افراد
  از قبل امواج این دارد، وجود کریستالیزه مایع یک
  و کرده برخورد مایع این با برسند، چشم به که این

   .روند می بین از

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.global-b2b-network.com/direct/dbimage/50178332/17__LCD_Monitor__with_TV__W170A2.jpg&imgrefurl=http://www.global-b2b-network.com/b2b/96/531/lcd_pc.html&h=360&w=360&sz=26&hl=en&start=9&usg=__7YwNykPdr8wZcpqXtdNpn3IWb2g=&tbnid=tx8uWNHYjDTFqM:&tbnh=121&tbnw=121&prev=/images%3Fq%3DLCD%26gbv%3D2%26hl%3Den
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 حفاظت در برابر تشعشعات صفحه رایانه
 در گفت وگو با خبرنگار بهداشت و درمان ایسنا ، چشم پزشکدکتر حمید مرآت

تنها کامپیوتر صفحه روی مخصوص فیلترهای 
  جلوی و شود می کنتراست ایجاد موجب

   .گیرد نمی را تشعشعات
عیوب ایجاد موجب کامپیوتر با زیاد کار 

   .شود نمی افراد در انکساری
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 حفاظت در برابر تشعشعات صفحه تلویزیون 
   دکتر ابراهیم جعفرزاده پور، دبیرعلمی یازدهمین کنگره سراسری اپتومتری ایران

چشم دید حفظ برای کودکان است الزم 
 فاصله ای تلویزیون، مقابل دیدن جهت و

 با تصویر صفحه اندازه برابر 5 حدود
 در فاصله این و باشند داشته تلویزیون
 LCD صفحات با جدید های تلویزیون

  به دارد بر در را کمتری تشعشعات که
 تقلیل تصویر اندازه برابر 3 تا 4 حدود

   .می کند پیدا
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  كار با رايانه با خوردن عسل

6 که افرادی روی تحقیقات نتایج 
 شخصی رایانه کنار در ساعت

  دهد؛ می نشان اند خورده غذا خود
 در که مردانی و زنان از دسته آن

 مصرف عسل خود غذایی رژیم
 های تابش منفی آثار از اند، کرده
 خود جسمی قوای بر ای رایانه

   .اند مانده مصون



88 

   :متخصصان هشدار دادند

 المپ فلورسنت موجب بروز عوارض پوستي و سردرد مي شود

بروز موجب فلورسنت المپهای از مداوم استفاده 
 دیگر و اگزما سردرد، جمله از بسیاری عوارض
 .شود می پوستی عوارض

است مطلوب مصرف کم المپهای از استفاده البته 
 که اند رسیده نتیجه این به پوست متخصصان اما

 آنها در مرتبا افراد که محلهایی در است بهتر
 عوض در و نشود استفاده المپها این از دارند حضور

 و پارکینگها و راهروها و مرور و عبور مکانهای در
 گونه این از توان می آن نظایر و انتظار اتاقهای
   .کرد استفاده المپها
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 :اتحادیه بین المللی ارتباطات الکترونیکیبر اساس اعالم 

 میلیارد نفر تلفن همراه دارند 4بیش از

http://www.isna.ir/ISNA/PicView.aspx?Pic=Pic-1202591-1&Lang=P


BTS نقاطگیرنده ای هستند كه در  همان ایستگاه فرستنده و ها 
 و به كمك شبکه ی سلولی  جاده ها نصب شده مختلف شهر و  

 در این جا سوالی كه مطرح است . ، آنتن دهی صورت می گیردآنها
 دارندآیا این امواج برای بدن و سالمتی اثر سوئی :است كهاین 

  یا خیر؟  



 cاثر محافظت ویتامین »تحت عنوان مقاله ای ( Pub med)دیتابیس پابمد  در 
بر مغز و   BTSبر تاثیرات امواج رادیویی تولید شده از طریق آنتن های 

 شده استنوشته شده که در آن آزمایشی به شرح زیر انجام  «مخچه
 موش نر بالغ به مدت  32از مطالعه بر روی 

 روز و در معرض قرار دادن دسته ای از   45
 بررسیپس از  ،BTSدر معرض امواج آنها 

 روی مخچه و مغز آن ها، نتایج به شرح زیر   
 گردیده است حاصل 

 



 مقایسه با دسته موش های کنترلی که نه در مقابل امواج قرار در
گرفته اند و نه ویتامین دریافت کرده اند، دسته موش هایی که تنها  

در مقابل امواج رادیویی قرار گرفته اند ، فعالیت آنزیم های آنتی 
 کرده استاکسیدان آنها کاهش پیدا 

 که تحت درمان استفاده از  ویتامین موش هاییC   و تشعشع
RFW   قرار دارند، نشان می دهد فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان

 استآنها افزایش پیدا کرده 
 کروموزوم هایY   که جنسیت نر دارند، به علت حساسیت باال تاثیر

 هستندپذیرتر 
 



هر تجهیزی در طیف فرکانسی خاصی کار می کند؛ برای مثال در ایران شبکه ی  
و شبکه ی نسل  2100نسل سوم در  - 1800MHZو    MHZ 900نسل دو در 

 کردمگاهرتز کار خواهد  1800چهارم برای ایرانسل در 
 نیستندرادیویی گفته شده در محدوده ی امواج یونیزه کننده و سرطان زا امواج 

تشعشعات ناشی از آنتن بر حسب وات بر متر مربع بیان شده و این میزان به شدت  
توان  کاهش فاصله و افزایش فرکانس ، وابسته به فرکانس و فاصله از آنتن است و با 

 می یابدافزایش به شدت 



تلفن همراه ساطع می شود، نزدیک تر   BTSهر چقدر به امواجی که از آنتن های 
بر اساس مقاله ای  در مجله ی  . باشیم، این امواج خطرناک تر خواهد بود

Electromagnetic Biology and Medicine،   300رعایت فاصله ی حداقل 
 . متر از بی تی اس ها توصیه می شود 



سه سازمان کمیته ی بین المللی حفاظت در برابر اشعه های غیر یون ساز 
(ICNIRP)،  سازمان بهداشت جهانی(WHO)  و اتحادیه ی بین المللی مخابرات
(ITU) برای شخص عادی در . استانداردهایی برای این تشعشعات بیان کرده اند

 استمطابق جدول زیر مختلف معرض تشعشع این مقدار برای باندهای فرکانسی 
 
 
 
 
 
 

 ۹00وات بر مترمربع در فرکانس  4.5بر این اساس برای شخص عادی چگالی توان تشعشع نباید از 
 مگاهرتز معمول بیشتر باشد



تشعشعات از دو جهت قابل بررسی است؛ یکی از جهت تشعشعات آنتن و دیگری از  
از آنجا که موبایل فاصله ی بسیار . جهت تشعشعات ناشی از خود دستگاه موبایل

کمتری با ما دارد،  نگرانی در این مورد برای شخصی که به مدت طوالنی با تلفن همراه  
 استصحبت می کند نسبت به شخصی که آنتن در نزدیکی منزلش است، بیشتر 

تشعشعات ناشی از موبایل وابسته به عملکرد اپراتورها و مکان یابی بهینه  جهت 
در جهت بهبود این امر استفاده از بی تی اس های توزیع  . گسترش بی تی اس ها است

مسلما با زیاد شدن تعداد بی تی  . شده در بسیاری از کشورها مد نظر قرار گرفته است
اس های با توان کمتر، فاصله ی دستگاه موبایل از آنتن کمتر شده و دستگاه برای 

 نداردحفظ ارتباط نیاز به مصرف توان باال 
معیاری برای اندازه گیری میزان جذب  (SAR)نرخ مخصوص جذب تلفن همراه  

انرژی فرکانس رادیویی توسط بدن انسان، زمانی که از تلفن همراه استفاده می کنید، 
می کنند و انرژی این ساطع (  RF)همه ی تلفن های همراه از خود امواج رادیویی . است

 امواج بر اساس مدل های مختلف گوشی های تلفن همراه متفاوت است



این  . تلفن های همراه در شرایط مختلف با توان های مختلف رادیویی کار می کنند
موضوع جهت بهبود مصرف باتری و همچنین کاهش توان تشعشع سیگنال 

 .رادیویی صورت می پذیرد 
 بدترین شرایط كاری تلفن های همراه زمانی اتفاق می افتد كه كاربر

  زیرا گوشی. بیشترین فاصله را با دكل های مخابراتی سرویس دهنده دارد
 .برای پیدا كردن آنتن مجبور است توان بیشتری ارسال كند

 ولت در مغز می  این توان تشعشعی موجب ایجاد ولتاژِ در حد میکرو
 .سردرد ،  خستگی و مشکالت خواب خواهد بود شود كه اثرات جانبی آن

 زمان برخورد امواج بسیار اهمیت دارد و در هنگام خواب احتمال ایجاد
 خطر بیشتر است
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از استرالیا و از محققان برجسته سازمان بهداشت جهانی« مایک ریپاکولی»دکتر توسط  ساله  10یک مطالعه  نتایج  

هاي همراه در مقایسه با رادیو و تلویزیون  تلفن  

 خطر كمتري براي سالمتي دارند

از پیش تا که شد اعالم حالی در نتایج این 
  تلفن های که داشت وجود عمومی تصور این

 خطرات تلویزیون و رادیو با مقایسه در همراه
   .دارد افراد سالمتی برای بیشتری

برای همراه تلفن رادیویی تشعشعات گرچه 
 سیگنال های حال این با نیست بی خطر بدن

 از قوی تر رادیوها و تلویزیون از ارسالی
 خطر نتیجه در که هستند همراه تلفن های
   .دارند افراد سالمتی برای بیشتری
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 (IBB)بیوفیزیک دانشگاه تهران -دکترعلی اکبر موسوی موحدی ، استاد و پژوهشگر برجسته مرکز تحقیقات بیوشیمی 

  دقیقه1سودمندي مكالمه با موبایل،فقط 

ویژه به الکترومغناطیسی میدان های سوء اثر 
 نقش فزاینده صورت به همراه تلفن میدان

 و سلول ها بافت ها، ارگانیسم ها، بدن، در تخریبی
 ین هائپروت ،DNA مانند حیاتی ماکروملکول های

   .داشت خواهد آنزیم ها و
ای بی خطر   نباید به تلفن همراه به عنوان وسیله

نگاه کرد و هر کس هر اندازه که تمایل داشت از  
آن استفاده کند؛ بلکه کاربرد تلفن همراه باید 
همانند مصرف دارو، محدود و کنترل شده و  

اصالحا دارای دوز مشخص باشد؛ به طوری که  
تواند از موبایل  یک فرد تنها ساعاتی از روز را می

استفاده کند و پس از آن حق استفاده دوباره از  
 .  آن را نخواهد داشت
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 تلفن همراه موجب پیري زودرس مي شود
 موشهای روی تحقیق با بلژیک در پژوهشگران•

 میر و مرگ میزان بردند پی آزمایشگاه در صحرایی
 می قرار همراه تلفن امواج معرض در که موشهایی

  این با که است موشهایی میر و مرگ از باالتر گیرند
   .ندارند تماس امواج

 گلبولهای تعداد که داد نشان آزمایش این نتیجه•
  از نشان این که است رفته باال موشها این سرخ

   .است موشها ایمنی سیستم به خارجی تهاجمی
  و شد ضعیف نیز موشها این حافظه آن بر عالوه•

 موشهایی برابر دو آنها بین در میر و مرگ میزان
 .بودند نگرفته قرار امواج معرض در که است

 موشها این ارگانیسم بردند پی همچنین پژوهشگران•
 .اند شده زودرس پیری دچار
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   هلندی از متخصصانگروه نتایج تحقیقات یك 
 استفاده از تلفن همراه خطر ايجاد

 تومورهاي مغزي را افزايش مي دهد 

کنند، می استفاده همراه تلفن از طوالنی مدت به که کسانی 
 بدخیم تومورهای به ابتال معرض در سایرین از بیشتر برابر دو
  آن در را خود تلفن بیشتر که شوند می مغز از قسمتی در

  .میدارند نگه سمت
حاصله تشعشعات خطر درباره موجود المللی بین استانداردهای 

  .نیست کافی آن بودن ایمنی و همراه تلفن از
کنند، می استفاده همراه تلفن از سال 10 از بیش که کسانی 

  تومورهای خطر معرض در سایرین از بیشتر درصد 20
 معرض در بیشتر درصد 30 چنین هم و عصبی آکوستیک

 .هستند گلیوما بدخیم تومورهای خطر
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 سال تحقیقات علمی  15یک سازمان مستقل انگلیسی با بررسی 
 :مدعی شدی مختلف  از هفت مطالعه

  شوند هاي همراه موجب بروز تومور مغزي مي تلفن

گیری شکل احتمال است ممکن همراه های تلفن 
 افزایش را بدخیم و خیم خوش مغزی تومورهای

   .دهند

سازمان Powerwatch انگلیس دولت از 
 همراه تلفن از استفاده از را کودکان کرد درخواست

 از مردم تا کند منتشر را اطالعاتی و کرده منع
   .شوند باخبر آن احتمالی خطرات

مورد را تحقیق این متعددی دانشمندان حال این با 
  میان ارتباطی هیچ اند کرده اظهار و داده قرار پرسش
 تومور آمدن وجود به و همراه تلفن از زیاد ی استفاده

   .است نشده تایید
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 :جراح مغز،  Vini Khuranaدكتر 

  موبايل خطرناكتر از سيگار است

برابر دو همراه تلفن های کاربران در مغزی تومور ریسک 
 نیاز زمان سال ده تومورهایی چنین البته است دیگران

 .یابند گسترش مغز داخل در و کرده رشد تا دارند
شدید عکس العمل و مخالفت با نظرات این دیگر سوی از 

 سخنگوی .گردید روبرو (MOA) موبایل اپراتورهای اتحادیه
 دستچین و منتخب نکات اینها» :کرد اعالم اتحادیه این

 آنهم نفر یک توسط که هستند علمی مقاله یک از شده
 اعالم جدید تحقیقات و آزمایش هیچگونه انجام بدون

 تعارض در مطالب این» :کرد اضافه انتها در وی «.گردیده اند
 همچنین و بهداشت جهانی سازمان تحقیقات با مستقیم

 از عالمتی هیچگونه که است دیگر مستقل علمی مرکز 30
 سالمتی روی بر پائین سطح رادیوئی سیگنال های تأثیر

 «.ننمودند مشاهده انسان
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 :براساس تحقیق دکتر علی خوانین، استادیار گروه بهداشت حرفه یی دانشکده پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

 امواج مایكرو ویو ناشي از تلفن همراه باعث كاهش 

   شود اكسیداني پالسما مي ظرفیت آنتي 

در همراه تلفن ویو مایکرو امواج با مواجهه 
 را انرژی جذب اتومبیل نظیر فلزی محفظه های

 تلفن از شود می توصیه رو این از بیشترمی کند؛
  کیف های در وسیله این یا و استفاده کمتر سیار

   .شود نگه داری کوچک
کاهش باعث سیار تلفن از ناشی ویو مایکرو امواج 

  عنوان به و می شود پالسما آنتی اکسیدانی ظرفیت
  .است مهم فیزیکی و زیان آور عامل یک
کاربران به اکسیداتیو، استرس از پیشگیری برای  

  حاوی غذایی مواد از می شود توصیه همراه تلفن
  .کنند استفاده آنتی اکسیدان

 

http://www.isna.ir/ISNA/PicView.aspx?Pic=Pic-1180797-1&Lang=P
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 مطالعه محققان بر روی پانزده دختر نوجوان پانزده سالهبا  دکتر سارا ویه و همکارانش در دانشگاه ایندیانا در امریکا

نوجوانان به ویژه دختران با استفاده کردن از تلفن هاي  

   .همراه ، سالمت خود را بهبود مي بخشند
استفاده همراه تلفن های گوشی از که آنهایی  

 تر خوشحال همساالن دیگر به نسبت کنند می
   .رسند می نظر به
والدین به را امکان این همراه تلفن از استفاده 

  و جسمانی شرایط از که دهد می نوجوانان
 به امر این و کنند کسب اطالع آنها روحی

  است مهم مدرسه از بازگشت هنگام خصوص
  مدرسه از بازگشت هنگام نوجوانان بیشتر زیرا

   .شوند می مشکل دچار
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 :تی یری بو ایه متخصص سرطان شناسی 

 خطر تلفن همراه براي کودکان
تلفن از داد اجازه سال 12 زیر کودکان به نباید 

 ضروری مواقع در مگر کنند استفاده همراه
متر یک را همراه تلفن کردن، صحبت هنگام باید 

 پخش روی را دستگاه و داشت نگه بدن از دور
 تا و کرد استفاده فری هندز از یا داد قرار صدا
 ، خود با همراه تلفن کردن حمل از امکان حد

   .کرد خودداری
از بیشتر همراه تلفن با کردن برقرار ارتباط برای  

 گرفتن قرار زمان مدت زیرا شود استفاده پیامک
  .کند می کوتاه را گوشی معرض در
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 پروفسور ویلیام استوارت عضو هیات علمی محافظت از اشعه رادیولوژی در انگلیس 

 ساله نبايد از تلفن همراه استفاده كنند 14كودكان تا 

نباید والدین ، کودکان برای همراه های تلفن احتمالی خطر علت به  
  .بدهند همراه تلفن خود سال 8 زیر کودکان به

  استفاده همراه تلفن از باید وقتی فقط نیز سال 14تا 8 از کودکان
 .نباشد دیگری چاره که کنند

های تلفن که بگوییم و بگذاریم دست روی دست توانیم نمی ما  
 .خطرند بی کامال همراه

 آنقدر بی اطمینانی درباره تلفن های همراه وجود دارد که در پیش
گرفتن یک نگرش محتاطانه ، مخصوصا در رابطه با کودکان را  

 .کند توجیه
اگر تشعشع الکترومغناطیسی خطری داشته باشد خطر آن برای 

کودکان بیشتر از بزرگساالن است زیرا جمجمه کودکان نازکتر است  
 .و مغز آنان هنوز در حال رشد است
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استفاده از تلفن همراه به هيجانات روحي درجنين و 

 شود بيش فعالي كودكان منجر مي

در بار سه تا دو همراه تلفن از استفاده  
 به مبتال را جنین باردار، زنان توسط روز

   .می کند روحی هیجانات
 

که معتقدند همچنین دانشمندان 
 تا پنج بچه های همراه تلفن از استفاده

 آنان در و فعال بیش را ساله شش
   .می کند ایجاد روانی و رفتاری مشکالت

 

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.donya-e-eqtesad.com/News/1520/28-01.jpg&imgrefurl=http://qom.iran-tejarat.com/News/Cat18/News12320.html&h=396&w=400&sz=46&hl=en&start=9&usg=__Nghv7EjsDleAG5bJyAVhb5FH4OM=&tbnid=ht0x7rzN8UP7vM:&tbnh=123&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3D%25D8%25AA%25D9%2584%25D9%2581%25D9%2586%2B%25D9%2587%25D9%2585%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2587%2B%25D8%25AA%25D9%2588%25D8%25B3%25D8%25B7%2B%25D8%25B2%25D9%2586%25D8%25A7%25D9%2586%2B%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25B1%26gbv%3D2%26hl%3Den%26sa%3DG
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 :متخصص رادیولوژی  ، دکتر رضا نفیسی

 زنان باردار تلفن همراه خود را خاموش كنند

بررسی های که است مگاهرتز ۹00 باالی موبایل امواج  
  انسان سالمتی برای مضراتی که داده اند نشان بسیاری

   .است نرسیده اثبات به هیچ کدام ولی دارند؛
و باردار مادران برای را ضرر بیشترین امواج این 

 این که شده مشخص و باشد داشته می تواند کودکان
 رشد حال در سلول های در و نیستند بی ضرر امواج
   .هستند خطرناک و گذاشته اثر بسیار جنین مثل

کمتر موبایل از حتی االمکان باردار مادران و کودکان 
 یک فاصله در که می شود توصیه و کنند استفاده

 .گیرد قرار بدن از متری

http://www.isna.ir/ISNA/PicView.aspx?Pic=Pic-1202591-1&Lang=P
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 اثر مخرب دارند  DNAگوشيهاي تلفن همراه روي

شرایط در همراه تلفن های گوشی از شده منتشر رادیویی امواج  
  سلول این DNA و زنند می صدمه بدن سلولهای به آزمایشگاهی

 .کنند می تخریب را ها
بدن برای همراه تلفن های گوشی که کند نمی ثابت مطالعه این  

 برای بیشتری تحقیقات که گرفت نتیجه توان می اما هستند، مضر
  بدن بر آزمایشگاهی غیر شرایط در ها گوشی این تأثیر بررسی
 .است نیاز مورد انسان
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 :« باروری و ناباروری»در مجله  آشوک آگاروال، یک متخصص آمریکایی هندی االصلبر اساس نتایج پژوهش 

 قرار دادن تلفن همراه در جيب به توان توليدمثلي 

   مردان آسيب مي رساند

یا جیب داخل را خود همراه تلفن که مردانی  
  به است ممکن می گذارند خود کمربند روی
  .کنند وارد آسیب خود تولیدمثلی توان

دادن قرار یا و جیب در همراه تلفن گذاشتن  
  برای گوشی از استفاده و کمربند روی آن

 به رسیدن آسیب باعث وضعیت این در مکالمه
   .می شود اسپرم ها

از استفاده بین توجه قابل و مهم ارتباط یک  
 شده مشاهده اسپرم ها کیفیت و همراه تلفن
  از بیش خود تلفن از که مردانی در بویژه .است
   .می کنند استفاده روز در ساعت چهار

 

http://www.isna.ir/ISNA/PicView.aspx?Pic=Pic-1202591-1&Lang=P
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.donya-e-eqtesad.com/News/1546/25-01.jpg&imgrefurl=http://tehran.iran-tejarat.com/News/Cat18/News13533.html&h=458&w=400&sz=74&hl=en&start=10&usg=__xewCdV12hW2p7IFJtq9GmEN43TQ=&tbnid=07lX6mEMnHl4JM:&tbnh=128&tbnw=112&prev=/images%3Fq%3D%25D8%25AA%25D9%2584%25D9%2581%25D9%2586%2B%25D9%2587%25D9%2585%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2587%2B%25D8%25AF%25D8%25B1%2B%25D8%25AC%25DB%258C%25D8%25A8%26gbv%3D2%26hl%3Den
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 روی« الریک وارنک»دکتر  هسال 30 تحقیقاتبر اساس نتایج 
 :تاثیر تکنولوژی بر روی محیط زیست  

 همنوع کشي زنبورها دراثر امواج موبایل

میدانهای مصنوعی، مغناطیس از ای سابقه بی حجم 
  اطالعاتی سیستم سرتاسر در الکترومغناطیسی و الکتریکی

 ناپدید اصلی عامل تواند می که است شده گسترده طبیعت
 تعداد کاهش همچنین و آمریکا و اروپا در زنبورها شدن

 مهاجرت در اختالل ایجاد و انگلستان در ها گنجشک
 .باشد پرندگان

خطوط الکتریکی میدانهای تابش معرض در که زنبورهایی  
  از را یکدیگر گیرند، می قرار همراه تلفن امواج یا و انرژی

  دست از را خود زیستگاه به بازگشت توانایی و برده بین
 .داد خواهند

کاهش ها دکل این حوالی در گنجشک مانند پرندگانی تعداد 
  شدن نزدیک با مهاجر های پرنده های دسته شکل و یافته

 اصلی مسیر از پرندگان و شده پاشیده هم از ها دکل این به
 .شوند می منحرف خود

http://www.isna.ir/ISNA/PicView.aspx?Pic=Pic-1202591-1&Lang=P
http://www.stopthebuzzin.com/Site/images/stopthebuzzin/stopthebuzzinlogo1.JPG
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 :ول بهداشت پرتوها در وزارت بهداشتؤمهندس علی گورانی، کارشناس مس

متاسفانه در ایران فرهنگ حفاظت در برابر پرتوها 
 .و اشعه ها نهادینه نشده است

ازجمله وسیعی طیف که پرتوزا منابع معرض در گرفتن قرار  
 ازجمله ایمنی نکات رعایت بدون شود، می شامل را منزل وسایل
 بدن در خطرناکی عوارض ایجاد باعث تواند می فاصله، حفظ
  وسایل این از یا که است آن بهداشت وزارت توصیه اما .شود

  نکات رعایت با و کم مدت به ضرورت صورت در یا نشود استفاده
 .گیرد قرار استفاده مورد ایمنی

پریز به ها آن شاخه دو که زمانی تا خاموش برقی وسایل تمام 
 وقتی ولی کنند می ساطع الکتریکی امواج خود از است، متصل
 الکترومغناطیسی امواج الکتریکی، امواج بر عالوه شود می روشن

 عبور دیوار سطح زیر از که سیمی حتی .کند می منتشر نیز
 است الکترومغناطیسی های تابش دارای کرده،

http://www.isna.ir/ISNA/PicView.aspx?Pic=Pic-1202591-1&Lang=P
http://www.sourehphoto.com/SourehImages/Small%5C1%5C51%5C28751.jpg
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 :برای كاهش تماس با امواج موبایلهایی توصیه 

 مدت زمان مکالمه تان را کاهش دهيد

 مدت که است این راهکار بهترین (1
  تلفن با مکالمه و تماس زمان

  مطالعات .دهید کاهش را همراه تان
 از بیش شما اگر که می دهد نشان

 صحبت همراه تلفن با دقیقه دو
  تاثیر تحت شما مغزی امواج کنید،
 .می گیرد قرار همراه تلفن امواج

ایمن زندگی صفحه-186شماره -سالمت نامه هفته   

http://www.isna.ir/ISNA/PicView.aspx?Pic=Pic-1202591-1&Lang=P
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 : برای كاهش تماس با امواج موبایلهایی توصیه  

 ضروریکودکان فقط در مواقع 

  که نیست درست وجه به هیچ این (2
 همراه تلفن یک کودکان

  باشند داشته خودشان مخصوص
 رشد حال در کودکان مغز چون
 بر همراه تلفن امواج اثر و است

 است بهتر .است بیشتر آن
  با اورژانس موارد در جز کودکان

 .نکنند صحبت خود همراه تلفن 
صفحه زندگی ایمن-186شماره -هفته نامه سالمت 
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 :برای کاهش تماس با امواج موبایلهایی توصیه  

 اول بگذارید ارتباط برقرار شود
 استفاده گوشی یا هدست از شما اگر (3

 اجازه می گیرید شماره وقتی نمی کنید
  و وصل همراه تان تلفن اول دهید

 سپس شود برقرار مقابل طرف با ارتباط
  این در دهید قرار گوش تان روی را آن

  قرار کمتری مضر اشعه تحت صورت
 شدن برقرار می توانید شما .می گیرید

 همراه تان تلفن صفحه روی را ارتباط
   .ببینید

ایمن زندگی صفحه-186شماره -سالمت نامه هفته 
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 :برای کاهش تماس با امواج موبایلهایی توصیه 

 تلفن همراه را در جیب شلوارتان و 

 یا روي کمر بندتان قرار ندهید 

 شلوارتان جیب در را همراه تلفن است بهتر (4
 پایینی بخش بافت های چون ندهید قرار
 صورت، و سر بافت های از بیشتر بدن

 و کرده جذب را همراه تلفن مضر اشعه های
  نشان مطالعه یک نتایج .می بینند آسیب

 جیب در را همراه تلفن که مردانی می دهد
 اسپرم هایشان تعداد می دهند قرار شلوارشان

  .می کند پیدا کاهش درصد30
 ایمن زندگی صفحه-186شماره -سالمت نامه هفته

http://www.isna.ir/ISNA/PicView.aspx?Pic=Pic-1202591-1&Lang=P
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   :برای کاهش تماس با امواج موبایلهایی توصیه 

 تلفن همراه تان را داخل پوشش هاي فلزي و

 محفظه هاي دربسته فلزي قرار ندهید 

 فلزی پوشش های موبایلتان برای (5
 فلزی بسته های درون را آن و نخرید

  محفظه های این .ندهید قرار دربسته
  و کرده عمل گیرنده یک مانند فلزی

  سمت به که را همراه تلفن امواج اثر
   .می کنند تشدید می آیند شما بدن

 ایمن زندگی صفحه-186شماره -سالمت نامه هفته

http://www.isna.ir/ISNA/PicView.aspx?Pic=Pic-1202591-1&Lang=P
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   :برای کاهش تماس با امواج موبایلهایی توصیه  
 تلفن همراهي با جذب پایین اشعه براي بدن بخرید

  .کنید توجه آن S.A.R میزان به همراه تلفن خرید هنگام (6
  تلفن سازنده شرکت وسیله به به  طور معمول عدد این

  نشان و می شود درج آن کاتالوگ یا و گوشی روی همراه
  از مقدار چه همراه تلفن از استفاده هنگام که می دهد

  یک در عدد این هرچه .می شود شما بدن جذب امواج
  و است ایمن تر گوشی آن باشد پایین تر همراه تلفن گوشی
  مصون همراه تلفن اشعه های مخرب آثار از را شما بیشتر

   .می دارد نگه
 صفحه زندگی ایمن-186شماره -هفته نامه سالمت•
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  :برای كاهش تماس با امواج موبایلهایی توصیه 

 از هدست استفاده کنيد
 را آن که هنگامی همراه تلفن امواج اینکه برای (7

 نشانه را شما مغز داده اید قرار گوش تان روی
  بهترین .کنید دور سرتان از را آن باید نروند

  همراه تلفن دادن قرار جای به که است این کار
  «هدست» یا «هندزفری» یک از گوش تان روی

 امواج می شود موجب کار این .کنید استفاده
  فقط و نیایند شما مغز سمت به همراه تلفن 

  انجام را خودتان مکالمه هندزفری با بتوانید
 .دهید

صفحه زندگی ایمن-186شماره -هفته نامه سالمت 

http://www.isna.ir/ISNA/PicView.aspx?Pic=Pic-1202591-1&Lang=P
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.cellcables.com/images/HPM70.jpg&imgrefurl=http://www.sispda.com/showthread.php%3Fp%3D70706&h=220&w=220&sz=8&hl=en&start=32&usg=__RttF258aiBJpbF9O-il68USv098=&tbnid=V92w9ic69gs3GM:&tbnh=107&tbnw=107&prev=/images%3Fq%3D%25D9%2587%25D9%2586%25D8%25AF%25D8%25B2%25D9%2581%25D8%25B1%25D9%258A%26start%3D20%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Den%26sa%3DN
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 :  برای کاهش تماس با امواج موبایلهایی توصیه  

 از هندزفري هاي بلوتوث دار استفاده کنید

  به را امواجی هم هندزفری ها از مدل این گرچه(8
 محققان ولی می فرستد شما مغز سمت

  از کمتر مرتبه 100 امواج این می گویند
  تلفن گوشی که هنگامی که هستند امواجی
  به می دهید، قرار گوش تان روی را همراه

  را آن نکنید فراموش ولی می رسد مغزتان
 جدا گوش تان از نمی کنید صحبت که هنگامی

 بلوتوث امواج هم باز شرایط این در چون کنید
 .می آیند شما مغز سمت به

ایمن زندگی صفحه-186شماره -سالمت نامه هفته 
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 :برای کاهش تماس با امواج موبایلهایی توصیه 

هايي استفاده کنيد که درونشان  (هندزفري(از هندست   
 يک لوله تو خالي به کار رفته است

  معمولی هندزفری های مانند درست هندزفری ها این (۹
 در که هندزفری از بخش آن که تفاوت این با هستند

 درون که خالی تو لوله یک از می گیرد قرار گوش مجاورت
 این به .است شده تشکیل نشده، داده عبور سیمی هیچ آن

 و خالی لوله این درون هوای از مستقیم به طور صدا ترتیب
 امواجی و می رسد شما گوش به هوا مولکول های ارتعاش با
 .می دهد کاهش می رسد مغز به که را

 ایمن زندگی صفحه-186شماره -سالمت نامه هفته

http://www.isna.ir/ISNA/PicView.aspx?Pic=Pic-1202591-1&Lang=P
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 :برای کاهش تماس با امواج موبایلهایی توصیه  

 از اسپیکر یا پخش صدا استفاده کنید  

  کنید تالش شرایط این در (10
  را همراه تلفن می توانید تا

  .دهید قرار بدن تان از دورتر
  میزان فاصله شدن بیشتر با

 به الکترومغناطیس امواج
 .می یابد کاهش زیادی میزان

 صفحه زندگی ایمن-186شماره -هفته نامه سالمت

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.gsm.ir/webadmin/ImageViewer.aspx%3Fid%3D1800&imgrefurl=http://www.best2me.org/t16907/&h=300&w=300&sz=57&hl=en&start=2&um=1&usg=__4jx8fWPdTmOFh5EHAYO7FKXfj7s=&tbnid=Au9rLhUTC292vM:&tbnh=116&tbnw=116&prev=/images%3Fq%3D%25D8%25A7%25D8%25B3%25D9%25BE%25DB%258C%25DA%25A9%25D8%25B1%2B%25DA%25AF%25D9%2588%25D8%25B4%25DB%258C%26um%3D1%26hl%3Den
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  :برای کاهش تماس با امواج موبایلهایی توصیه 

 از آنتي اکسیدان ها استفاده کنید
  از که هستند بدن در موادی آنتی اکسیدان ها (11

  بدن سالمت برای و می کنند پیشگیری پیری
 می توانند همراه تلفن امواج .هستند ضروری بسیار

 فرمول و ببرند بین از را بدن حیاتی ترکیبات این
  طول در چون بنابراین بشکنند را آنها شیمیایی

 اشعه های این تابش تحت زیادی مدت شما روز
 مکمل های از است خوب می گیرید قرار مضر

 .کنید استفاده روزانه تان غذاهای در آنتی اکسیدان 
 صفحه زندگی ایمن-186شماره -هفته نامه سالمت•

http://www.isna.ir/ISNA/PicView.aspx?Pic=Pic-1202591-1&Lang=P
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   :برای کاهش تماس با امواج موبایلهایی توصیه  

 جلوي آنتن موبايلتان را نپوشانيد
  هنگام همراه تلفن آنتن کردن مسدود (12

 از شده جذب پرتوهای مقدار استفاده
 کار این .می دهد افزایش را مغز طریق
  همراه تلفن کارایی می شود موجب
 برق از موبایل شود موجب و یابد کاهش

 بیشتر کیفیت ایجاد برای بیشتری
 را بیشتری پرتوهای و کند استفاده
 .کند منتشر

صفحه زندگی ایمن-186شماره -هفته نامه سالمت  



The following activities are associated with 

a risk of death that is 1/1000000 

•10 days work in a nuclear medicine department 

• smoking 1.4 cigarette 

• living 2 days in a polluted city 

• traveling 6 min in a canoe 

• 1.5 min mountaineering 

• traveling 480 km in a car 

• traveling 1600 km in an airplane 

• living 2 months together with a smoker 

• drinking 30 cans of diet soda 

:RISKS 



Expected reduction of life 

Unmarried man            3500 days 

Smoking man            2250 days 

Unmarried woman  1600 days 

30% overweight            1300 days 

Cancer                980 days 

Construction work               300 days 

Car accident       207 days 

Accident at home                95 days 

Administrative work     30 days 

Radiological examination              6 days           

:RISKS 





Any 

Questions?? 

Thanks for your attention 


