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مقدمه

تکنولوژیزااستفاده.استمغناطیسیوالکتریکیهایامواجازدریاییدرشدنورغوطهواقعدرزمینکرهرویبرامروززندگی
عوارضواربزیانآثارمعرضدرکنندگاناستفادهتاشدهباعثتوسعهحالدرکشورهایبهآنوارداتوپیشرفتهکشورهایدر

.بگیرندقرارآنازناشیبهداشتی

مانندالکترونیکیوسایلکاربردوتکنولوژیپیشرفتWifi،،پارازیتمخابراتی،هایآنتنهمراه،تلفنهایگوشیمایکروفرها
بهنیزاربسیاریبیولوژیکیخطراترفاه،ایجادعلیرغمپزشکیوصنعتیهایبخشدرآنکاربردهمچنینایماهوارههای
.استشافزایحالدرانسانسالمترویالکترومغناطیسیهایمیدانمضراثراتمورددرهانگرانیعلتهمینبه.دارددنبال

یاوهاآنماهیتمورددرعمومیآگاهیتدارکبدونجدیدهایتکنولوژیکهاستموضوعاینازناشینگرانیاینبیشتر
.شوندمیمعرفیسالمتیرویبرآنهامحتملنتایجرویبرعلمیجامعمطالعات
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موج
3

موج

مکانیکی

یالکترومغناطیس



امواج الکترومغناطیس

شودمیتشکیلهمبرعمودکنندهنوسانمغناطیسیوالکتریکیمیداندواز.

ددارنتفاوتباهمموجطولیا،فرکانسلحاظازفقطوهستندیکسانسرعتوماهیتدارایالکترومغناطیسیامواج

استمستقیمخطصورتبهامواجاینحرکت.

شوند(پراکندگیوپخشانکسار،وشکستانعکاس،)منحرفیاجذبموادبابرخورددر.

امواجبهوشروعهرتز10فرکانسبارادیوییامواجازوبودهایگستردهبسیارطیفدارایکهاستتشعشعیانرژیازنوعی
.شوندمیختمباشندمییونسازامواجکههرتز1021فرکانسباکیهانی
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امواج مایکروویو
5

دارایواستگیگاهرتز300تامگاهرتز300آنفرکانسیمحدودهکهاستالکترومغناطیسیامواجازبخشیماکروویوامواج
.استمتری1تامتریمیلی1موجطول

ندهستماکروویو جاموا، توان، شدت میدان الکتریکی و شدت میدان مغناطیسی از پارامترهای مهم جمو، طول سفرکان.

 عواقدر . ر نمیکندبا تغییرات محیط تغییگی ژاین وینمود زیراهای آنها مشخص سفرکانبهتر است پرتوهای ماکروویو را برحسب
.ندکاست و در طول مسیر تغییر نمی عتشعشعمنبهای آنگیژویعتابع، منبهر سفرکان



اثرات امواج مایکروویو

حرارتیغیر.2حرارتی.1بیولوژیکیبارزیاناثرات

مثلتولیددستگاهو(کاتاراکت)چشمبهآسیب:حرارتیآثار

سلولهاینورونفعالیتدرتغییرانسان،خوابالگویتغییرکبدی،هایسلولرویبربخشزیاناثرات:حرارتیغیرآثار
درایداریناپروز،هنگامبهآلودگیخوابخوابی،بدگیجی،خستگی،چشمی،تنشسردرد،مرکزی،اعصابسیستمومغزی
احساسه،حافظآشفتگیذهنی،افسردگیعصبی،تنشترس،احساسگریزی،اجتماعپذیری،تحریکتمایالت،ورفتار

همچنینوافراطحدبهریختنعرقتنفسی،مشکالتقلب،ناحیهدردردعضالنی،دردپیشانی،وسرپوستدرکشیدگی
جنسیمشکالت

.پذیردصورتزمینهایندرمطالعاتیاستالزمانسانسالمتیرویبرامواجاینآورزیانتنوعبهتوجهبا***
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BTS (Base Transceiver Station)آنتن 

رااهآنکهاستهاییآنتننصببهنیازهمراهتلفنهایگوشیبهآنارسالوارتباطیهایشبکهازامواجدریافتبرایBTS
.نامندمی

می زنندتخمینکیلومتر20مانعییاساختمانهیچ گونهبدونوبازفضایدرراآنمفیدبردکهداردبردکیلومتر30حدودبی تی اس
.می گیرندنظردرکیلومتر5تا2بینرامفیدبردمتعدد،وبلندساختمان هایوجودباشهرفضایدرو

هستندمگاهرتز1800-900فرکانسدرالکترومغناطیسیپرتوهایکنندهساطع.

درجه120حدودکدامهرکههستندسکتور3دارایاغلب

سکتورهرامامی شود،درجه360جمعاکهمی دهندپوششرا

راخاصیمحل هایتاشودنصبنیزمستقلمی تواندقسمتیا

دهدپوشش
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لهمیزان شدت چگالی توان امواج الکترومغناطیس با افزایش فاص
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اهمیت موضوع

مراههتلفنآنتنهایایستگاهتعداداخیر،هایسالدرهمراهتلفنمشترکینتعدادگیرچشمافزایشبهتوجهبا(BTS)نیز
.استیافتهافزایشاجباریوناپذیراجتنابامریصورتبهمسکونیمناطقدر

هایآنتنامواجازناشیاحتمالیاثراتمورددرتوجهیقابلوعمومیهاینگرانیبهتوجهباBTSوسالمتیرویبر
آمدوترفافرادکهعمومیمناطقدرمسکونی،مناطقنزدیکیدرشهری،هایمحدودهدرهاآنتناینگرفتنقرارهمچنین

سالمتییجدتهدیدوبهداشتیخطراتداشتندلیلبهمنابعاینکهکندمیایجابکنندمیکارنواحیآندریاودارند
.گرددمشخصهاآناحتمالیاثراتوموقعیت،شدهشناساییافراد،
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بررسی متون

رویبرسیمبیارتباطیوسایلازشدهساطعمایکروویوورادیوییامواجاثراتعنوانبامروریایمطالعه2016سالدر

تحلیلوتجزیهموردمناطقاکثردرمطالعهاینمطابق.شدانجامهمکارانوPolitanskiتوسطعصبی،سیستمعملکرد

کندمینفوذمغزدرخوابحالتدرGSMتلفنیسیگنالکهزمانیجزبهالکترومغناطیسامواجشده،منتشرتحقیقاتنتایج

اتمطالعدرکهبودآنازحاکیمطالعهاینواقعدر.نداشتعصبیسیستمعملکردرویبراثری،(مغزینوارتوسط)

.استنتیجهبیهنوزانسانمغزفعالیتدرمایکروویوورادیوییامواجاثراتعصبی-فیزیولوژیکی
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بررسی متون

هایدکلازناشیمایکروویوامواجعمودیالگویعنوانباایمطالعهBTSشدانجام2013سالدرهشتگردشهردر.

IEEEروشمطابقالکترومغناطیسامواجتوانچگالیمیزانمطالعهایندر Std Spectranدستگاهباو95.1 13رویبر4060

.شدانجامزمینازمتری16/5تا1/5عمودیفاصلهدرBTSآنتن

اگرچهداشتافزایشچشمگیریطوربهآنالکترومغناطیسیامواجتوانچگالیمیزانBTSهایآنتنارتفاعافزایشبامطالعهاینمطابق

بسیارایرانسلهایآنتنامواجچگالیمیزانکهبودآنازحاکیمطالعهایننتایجطرفیاز.بودشدهتوصیهمقادیرازکمترآمدهدستبهمقادیر

.گرددودداریخایرانسلهایدکلخصوصبههاآنتناینمجاورتدربلندهایساختماننصبازکهگردیدپیشنهادوبودهاولهمراهازبیشتر
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بررسی متون

هایآنتنمجاورتدرزندگیازناشیبهداشتیاثراتبررسیعنوانباایمطالعهBTSداریوشدکترتوسطاصفهانشهردر

سنیمیانگینبازننفر133،دکلمجاورساکنینازنفر250رویبرمقطعیمطالعهاین.شدانجام2014سالدرشهبازی

ازاکیحمطالعهایننتایج.گرفتصورتاستانداردپرسشنامهیکازاستفادهبا50±22سنیمیانگینبامردنفر117و18±41

ی،افسردگعصبانیت،،ناراحتیپذیری،تحریکسرگیجه،سردرد،تهوع،چونعالئمیمتر300ازکمترفاصلهدرکهبودآن

بهکردند،میزندگیمتر300ازبیشترفاصلهدرکهافرادیبهنسبتجنسیمیلکاهشوحافظهدادندستازخواب،اختالل

.بودمشاهدهقابلمشخصیطور
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بررسی متون

هایآنتنازناشیالکترومغناطیسامواجانتشاروضعیتبررسیعنوانباایمطالعه1390سالدرهمکارانونصیریدکترBTS900باند

آنتن63فاطرادرراالکترومغناطیسامواجتوانچگالیکهبودصورتبدینمطالعهایندرکارروشکهدادندانجامتهرانشهردرمگاهرتز

BTSاستانداردازروشاستفادهبامختلففواصلدردورونزدیکمیداندودرIEEE Std C95.1دستگاهوHi-4333گیریاندازه

افزایشترومغناطیسالکامواجتوانچگالیمیانگینآنتنپایازفاصلهافزایشبانزدیکمیداندرکهبودآنازحاکیمطالعهایننتایج.شد

بعدبهمتر100فاصلهازویابدمیکاهشالکترومغناطیسامواجتوانچگالیمیانگینمتر20ازفاصلهافزایشبادورمیداندرویابدمی

.استرسیدهزمینهحدبهالکترومغناطیسامواجتوانچگالیمیزان
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کترومغناطیس  در میدان نزدیک متغیر فاصله مهمترین عامل تاثیر گذار در میزان چگالی توان امواج ال: نتیجه گیری
.است و مقادیر به دست آمده کمتر از استاندارد محیطی وشغلی بود
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اهداف

همراه اول و تاثیر آن بر سالمت ساکنین اطراف آنتن ها در شهر   BTSارزیابی میزان امواج مایکروویو ناشی از آنتن های : هدف اصلی
1395-96قزوین سال 

:اهداف فرعی
هایآنتنازناشیامواجتوانچگالیتعیینBTS(متر300و100)دورمیدانو(متر0،10،20)نزدیکمیدانفواصلدراولهمراه
هایآنتنازناشیمغناطیسیوالکتریکیمیدانشدتگیریاندازهBTSو(متر0،10،20)نزدیکمیدانفواصلدراولهمراه

(متر300و100)دورمیدان
(متر300و100)دورمیدانو(متر0،10،20)نزدیکمیدانساکنیندرعمومیسالمتبررسی
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اهداف

و ارائه راهکارهای بهداشتیBTSآنتن های ارائه راهکار جهت تعیین فاصله ایمن از : هدف کاربردی
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18
توصیفی و تحلیلی از نوع مقطعی: نوع مطالعه

های کسب اجازه از معاونت بهداشت و درمان، شهرداری، سازمان تنظیم مقررات امواج رادیویی و سایر سازمان. 1
مرتبط 

همراه اول در شهر قزوینBTSجمع آوری اطالعات مربوط به فراوانی آنتن های . 2

جهت اندازه گیری چگالی توان  Wave Controlو دستگاه ICNIRPاستفاده از روش استاندارد . 3
امواج الکترومغناطیس، میدان الکتریکی و مغناطیسی

در ( 0،10،20،100، 300)آنتن در فاصله های مد نظر10به صورت پایلوت چند نقطه در مورد : تعداد نمونه. 4
یک جهت که سکتور آنتن قرار دارد اندازه گیری انجام می شود



19
با توجه به میانگین داده ها و انحراف معیار به دست آمده، با استفاده از فرمول حجم نمونه تعداد نقاط اندازه . 5

( اندازه گیری در جلوی درب منازل داخل کوچه ها صورت می گیرد. )گیری برای هر فاصله به دست خواهد آمد

دقیقا برای مناطقی که اندازه گیری انجام میشود، GHQسالمت عمومی ساکنین با استفاده از پرسشنامه . 6
.  پخش خواهد شد

سال، از ورود افرادی که 60تا 18مطالعه بر روی آقایان و خانم ها با سن : کاهش عوامل مخدوش کننده. 7
.دارای بیماری زمینه ای و ارثی خاصی هستند چشم پوشی می شود

.روز و در شرایط جوی کامال آفتابی انجام خواهد شد9-15از لحاظ زمانی تمام اندازه گیری ها بین ساعت . 8



جدول متغیرها

مشخصات
وابستهمستقلمتغير

کيفیکمی
مقياسعلمیتعريف

ایرتبهاسمیهگسستهپيوست

ا احساس درد و ناراحتی از ناحیه کاسه چشم ت**سردرد
قسمت پشت سر

طیف پرسشنامه
لیکرت

اشکال در شروع یا دوام خواب که ممکن است**بیخوابی
.مداوم یا گذرا باشد

طیف پرسشنامه
لیکرت

تگی  عدم اطمینان، درماندگی و برانگیخاحساس**اضطراب
فیزیولوژی

طیف پرسشنامه
لیکرت

اعث  که در شرایط نامساعد ایجاد شده و بحسی**عصبانیت
واکنش غیر طبیعی گردد

طیف پرسشنامه
لیکرت
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جدول متغیرها

مشخصات
وابستهمستقلمتغير

کيفیکمی
مقياسعلمیتعريف

ایرتبهاسمیهگسستتهپيوس

روابط اجتماعیانزوا و گوشه گیری از نظر**افسردگی
طیف پرسشنامه

لیکرت

سستیوضعف
اختالل در عملکرد و فعالیت روزانه**

پرسشنامه طیف 
لیکرت

پرسشنامهی زندگیهای سپری شدهسال**سن

پرسشنامهyیعنی ژنوتیپ افراد از نظر دارا بودن کروموزم **جنس

(سال)پرسشنامهسال های زتدگی در یک مکان خاصتعداد**سکونتمدت

پرسشنامهرمجموعه وظایف و مسئولیت های مرتبط و مستم**شغل
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جدول متغیرها

مشخصات
هوابستمستقلمتغير

کيفیکمی
مقياسعلمیتعريف

ایرتبهاسمیهگسستهپيوست

چک لیستمسافت افقی آنتن تا محل سکونت**آنتنتافاصله

چک لیستکونتموقعیت و سمت استقرار آنتن نسبت به محل س**آنتنقرارگیریجهت

چک لیستارتفاع محل زندگی در منزل مسکونی**منزلطبقه

ارثیبیماری
تقال عوامل غیر طبیعی که به واسطه نوع ژن به فرد ان**

می یابد
پرسشنامه

امواجتوانچگالی
الکترومغناطیس

قدرت امواج الکترومغناطیس بر واحد سطح**

دستگاه  
wave 

control

میلی وات بر)
(مترمربع
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جدول متغیرها

مشخصات
هوابستمستقلمتغير

کيفیکمی
مقياسعلمیتعريف

ایرتبهاسمیهگسستهپيوست

q0نیروی وارد بر بارآزمون واحد **شدت میدان الکتریکی

دستگاه  
Wave 

Control
نیوتن بر )

(کولن

**شدت میدان مغناطیسی
راف میدان حاصل از بار الکتریکی در حال حرکت در اط

آن

دستگاه  
Wave 

Control
(گوس)
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با سپاس از توجه شما
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