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 مجله ارگونومی
 فصلنامه انجمن ارگونومی و مهندسی عوامل انسانی ایران

1331 زمستان، 3، شماره 1دوره 

بررسی میزان مواجهه عمومی با امواج مایکروویو انتشار یافته از سامانه بدون سیم )وایرلس( 

در دانشگاه علوم پزشکی همدان

4 مریم فرهادیان، 3*محسن علی آبادی، 2عبدالمجید گرکز، 1نعمت اله کرد

11/11/1331تاریخ پذیرش:  11/11/1331تاریخ دریافت: 

 چکیده

های عمومی در خصوص عوارض جسمی و روانی امواج بر سالمت کاربران، هدف از مطالعه حاضر تعیین میزان مواجهه عمومی با افزایش نگرانی باتوجه به مقدمه:

 امواج مایکروویو انتشار یافته از سامانه بدون سیم در یک محیط آموزشی بود.

روهالا و در  هالا، راه ها، داخل کالال  ایستگاه شامل محل نقاط دسترسی آنتن 111روویو در در این مطالعه توصیفی تحلیلی شدت مؤثر امواج مایک ها:مواد و روش

 Holadayشرکت   HI 2200 امواج با استفاده از دستگاه سنجش مدل گیریگیری گردید. اندازهها در پنج دانشکده دانشگاه علوم پزشکی همدان اندازهکنار رایانه

 صورت گرفت.  C 95.3مطابق با روش استاندارد شماره 

تالر از حالدود مجالاز بالین المللالی      بالود کاله پالایین    2µW/cm 176/1± 313/1شدت مؤثر مواجهه با امواج مایکروویو انتشاریافته در سطح دانشگاه برابالر   ها:یافته

ود نداشت. با این حال اخالتالف میالزان شالدت    داری وجهای مختلف اختالف معناقرارداشت. نتایج نشان داد بین میانگین شدت مؤثر امواج مایکروویو در دانشکده

مربوط به نقاط  µW/cm2 113/1±731/1. بیشترین شدت امواج معادل (= 1111/1P)گیری در سطح دانشگاه معنادار بود اندازه امواج مایکروویو برحسب محل

 دسترسی به سامانه بود.

تر از حدود مجاز بین المللی قرار داشت و سیم در سطح دانشگاه مورد مطالعه پایینهای بیهرچند شدت مواجهه با امواج مایکروویو حاصل از شبکه گیری:نتیجه

منظالور رسانی مخالاطرات امالواج باله   در سطوح مختلف مواجهه، لزوم اطالع تأثیرات بهداشتی امواج بر انسان خصوص در قطعی شواهد به دستیابی عدم با توجه به

 رسد.موزشی ضروری به نظر میهای آکاربران در محیط آگاهی افزایش

مواجهه عمومی، امواج مایکرویوو، سامانه بدون سیم. :اهکلیدواژه

کارشنا  ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران. -1

کارشنا  ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران. -1

mohsen.aliabadi@umsha.ac.ir پست الکترونیکی: عضو هیئت علمی گروه بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران )نویسنده مسئول( -*3

.بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان،ایران دانشجوی دکتری آمار زیستی و اپیدمیولوژی، دانشکده -3
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همکاران و نعمت اله کرد

1331 زمستان، 3، شماره 1مجله ارگونومی، دوره   

مقدمه

به تکنولوژى انتقالال اطالعالات اطالال     wireless) )سامانه بدون سیم 

شود که در آن از امالواج مالایکروویو  باله جالاى سالیم بالراى انتقالالمى

(. سالامانه  1شالود) های اطالعاتی بین دو دستگاه اسالتفاده مالى  سیگنال

اینترنت و تبالادل اطالعالات تحالت عنالوان      بدون سیم جهت استفاده از

(WiFi) Wireless Fidelity هالای بالی  اشاره به نوعی از فن آوری-

-یگیگا هرتالز عمالل مال    3/1سیم دارد که به شکل محلی در فرکانس 

 1(. سامانه بدون سیم میزان انتقال داده در طیف وسالیعی از  1،3کند)

هالای اخیالر   ر سالال (. د3کنالد) ی1مگابایت در ثانیه را فالراهم م  61الی 

-هایی مانند سازمانای در مکانهای بدون سیم به طور گستردهشبکه

ها و حتالی محالیط   ها، دانشگاههای تجاری، نهادهای دولتی، بیمارستان

ها جهالت اسالتفاده از اینترنالت مالورد اسالتفاده قالرار گرفتاله انالد.         خانه

املی پذیری، مقرون به صرفه بودن و استقرار سریع برخی از عوانعطاف

 (.6است) وری شدهآهستند که سبب گسترش این فن

اغلب اثرات بیولوژیک خطرناک انسانی در خصوص امواج مایکروویو به  

اثرات ناشی از افزایش دما نسبت داده شده است. ایالن موضالوع عمالدتا    

هالای چشالم و بیضاله اسالت کاله نسالبتا دارای       شامل آسالیب باله انالدام   

بدن ناشی کلی  رفتالن دمای بالاالهای گردش خون هستند. محدودیت

بالروز   .خسالتگی و بالی حالالی شالود    منجر باله   تواندجذب امواج، میاز 

مشالکالت قلبالی و عروقالی و فشالار      ،خستگی و کاهش عملکرد ذهنالی 

گردش خون کافی و اکسیژن رسالانی و دفالع    عدم تواند ناشیخون می

 شالدت بالاال رد دهالد    با مواد زاید در اثر مواجهه مایعات خونی با امواج

(1،7.) 

مورد توجه زیادی  امواج های اخیر اثرات بیولوژیکی غیرحرارتیدر سال

طالور شالفاف تشالریح    ه است، با این حال تا به امروز هنوز ب قرار گرفته

در واقع اثرات غیر قطعی و احتمالی بالوده  حرارتی اثرات غیر  نشده اند.

 .تقابالل تفکیالک اسال   زایی و سالایر اثالرات   نسرطا دو دسته اثرات بهو 

های احتمالی مرتبط با امواج که در مطالعات مختلالف گالزارش   سرطان

 ،پوست، سیستم لنفالاوی ، بزا  ، غدهعصب شنوایی، شده شامل گلیوما

    سال 11براین در افراد کمتر از  . عالوهاست و سینه بوده ضهیخون، ب

این حال  . با(1،7برابر گزارش شده است) 6 بروز سرطان مغزی سکیر

ندین مطالعه مروری ایجاد سالرطان در اثالر مواجهاله بالا امالواج      نتایج چ

 (.  9،3الکترومغناطیس را تایید نکرده است.) 

از در بسیاری از مطالعات، ارتباط بالین امالواج بالا اخالتالالت هورمالونی      

خالالواب، اخالالتالالت  و، اخالالتالالت رفتالالاری جملالاله هورمالالون مالتالالونین

زودر ، اخالتالالالالت ، زایالالمالالالان جنین سالالقالالالط بیوشیمیایی بدن،

، اخالتالالالالت خالاللقی ماننالد افالالسالالالردگالالالالی     ،مالادرزادی جالنالیالالن 

هالای قلبالی و انالواع    و افزایش ریسالک حملاله   یو عروق یاختالالت قلب

 (. با این حال  اثرات ذکر شده11) شده است گزارشاختالالت عصبی 

ر چاله  بنابراین اگ(. 11ست)مطالعات تأیید نالشالده ادر تعدادی دیگر از 

بالا ایالن حالال     ،توان تأیید کردبه صورت قطعی نمی ایجاد این اثرات را

عالالوه بالر ایالن گزارشالاتی در      .چنین اثراتی وجالالود دارد  بروزاحتمال 

اثالرات ژنوتوکسالیک، نشالت     ، مورد افزایش خطر ابتال به سرطان سینه

مغزی، تغییر عملکرد سیسالتم ایمنالی از جملاله     -پاتولوژیک سد خونی

ژی و پاسخ التهالابی، سالقط جنالین و برخالی اثالرات قلالب و       افزایش آلر

عروقی، بی خوابی در مطالعه بروی افرادی که در مواجهاله بسالیار کالم    

رات آن در کوتاه مالدت  (. اث11شدت امواج بوده اند گزارش شده است)

های شناختی، حافظه و یادگیری، رفتالار، زمالان واکالنش،    بروی فعالیت

مواج مغزی  نیز در متون علمی گزارش توجه و تمرکز و تغییر فعالیت ا

(. حدودمجاز توصیه شده در زمینه امواج مالایکروویو  13،13شده است)

گیگاهرتز در کشورهای مختلالف دارای اخالتالف قابالل     3/1در فرکانس

باشد. سازمان بین المللی حفاظالت در برابالر پرتوهالای    مالحظه ای می

و   mW/cm21 غیریونساز حدمجاز شالدت مالوثر امالواج مالایکروویو را     

بر مبنای میانگین وزنی زمانی   V/m  11برای شدت میدان الکتریکی 

دقیقه توصیه نموده است. در خصوص حدودمجاز مواجهه بالا امالواج    1

گیگالالا هرتالالز  3/1مالالایکروویو جهالالت سالالامانه بالالدون سالالیم در فرکالالانس 

و در  mW/cm21کشالالورهای آمریکالالا و کانالالادا شالالدت امالالواج معالالادل  

بالا لحالا     μW/cm201چین شدت امواج معالادل  کشورهای ایتالیا و 

کردن اثرات غیرحرارتی امواج ذکالر شالده اسالت. بالا توجاله باله اثالرات

غیرحرارتی بیولوژیک امالواج، حالداک ر شالدت مجالاز امالواج تالا مقالدار

μW/cm2 117/1 (استفاده از سالامانه 16نیز توصیه شده است .)  هالای

 خیر افزایش های اجهت اهداف آموزشی به سرعت در سالبدون سیم 
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...از یافته انتشار مایکروویو امواج با عمومی مواجهه میزان بررسی

1331 زمستان، 3، شماره 1مجله ارگونومی، دوره   

هالای کشالور بالا توجاله جمعیالت قابالل       نشالگاه یافته است. در محیط دا

واجهه عمومی با این امالواج  مالحظه در حال انجام فعالیت آموزشی،  م

از آنجالا کاله   اتا  و راهروها وجود دارد. ، هاهای مختلف کال در بخش

شدت مواجهه با امواج مایکروویو انتشالار   ای در خصوص تعیینمطالعه

 های کشور یافت نگردیالد شگاهفته از سامانه بدون سیم در محیط دانیا

ات سالالمتی جسالمی و ذهنالی دانشالجویان و     و نظر باله اهمیالت تالاثیر   

بررسی شالدت امالواج مالایکروویو انتشالار     هدف از این مطالعه ، کارکنان

 باشد.یافته از سامانه بدون سیم در دانشگاه علوم پزشکی همدان می

 هاروش و مواد

 111یالالن مطالعالاله توصالالیفی تحلیلالالی شالالدت امالالواج مالالایکروویو در در ا

داخالل   ،(Access Points)هاایستگاه شامل محل نقاط دسترسی آنتن

ها و  در کنار رایانه در حالین  اتا  اساتید، اتا  جلسات، راهرو، هاکال 

دانشکده دانشگاه علوم پزشالکی همالدان    6کاربری بصورت تصادفی در 

بالرآورد   ، با توجه باله مطالعاله مقالدماتی    گرفت.مورد اندازه گیری قرار 

بدست آمد. بر  2μW/cm 17/1اولیه انحراف معیار شدت امواج معادل 

درصالد   36این اسا  حجم نمونه اشاره شده بر اسا  سطح اطمینان 

تعیین گردیالد. در مرحلاله بعالد، نموناله      2μW/cm 16/1و میزان دقت 

هالای  باله دانشالکده  ای تعیین شده بر اسا  روش نمونه گیالری طبقاله  

 مختلف اختصاص داده شد.

 WiFiهالای سالامانه   گیری امواج مایکرویو انتشالار یافتاله از آنالتن   اندازه

( موجالود  Fector 120 Mimoبا آنتن نالوع   Minicut Rs2hn)مدل 

سامانه بدون سیم در دانشگاه علوم پزشکی همدان با استفاده دسالتگاه  

بالا آنالتن     Holadayشرکت HI2200  سنجش امواج مایکروویو  مدل

در محالدوده   E100گیالری میالدان الکتریکالی مالدل     تمام جهت انالدازه 

گیگا هرتز مطابق با روش توصیه شالده   6کیلو هرتز الی 111فرکانسی 

موسسالاله ملالالی اسالالتاندارد آمریکالالا صالالورت  IEEE C95.3بالاله شالالماره 

(. بالا توجاله باله گالواهی کالیبراسالیون اراهاله شالده از طریالق16گرفت)

زنده، دستگاه در شرایط کالالیبره قالرار داشالت. در    نمایندگی شرکت سا

، انالدازه گیالری امالواج بالا نصالب      WiFiمحل نقاط دسترسی از سامانه 

مربالوط  متالری ) 7/1گیری بر روی یک سه پایه در ارتفاع دستگاه اندازه

گیری میانگین ( و اندازهمتوسط طور به یک فرد بالغ سر موقعیت به

در فاصله یک متری انجام گرفالت.   دقیقه 1وزنی زمانی در مدت زمان 

گیری مواجهاله شالغلی   ذکر این نکته حاهز اهمیت است که جهت اندازه

ها در فاصله نیم متری در زمالان اتصالال باله    ها و لپ تاپدر کنار رایانه

هالا بالا   گیری انجام گرفت. تحلیالل داده اینترنت و در حین دانلود اندازه

هالای آمالاری   . آزمالون صالورت گرفالت    11SPSSاستفاده از نالرم افالزار  

هالا  درصد جهت تحلیل داده 36معناداری ها در سطح مقایسه میانگین

 مورد استفاده قرار گرفت.

 هایافته

نتایج توصیفی میزان شدت امواج مایکروویو ناشی از سامانه بدون سیم 

اراهاله شالده اسالت.     1در سطح دانشگاه علوم پزشکی همدان در جدول 

میانگین شدت امالواج مالایکروویو در سالطح    براسا  نتایج بدست آمده 

تعیین گردید که در مقایسه با کمترین حد  µW/cm2313/1 دانشگاه

توصیه شالده جهالت مواجهاله عمالومی بالا امالواج سالامانه بالدون سالیم

(µW/cm2 11 .نیز پایین تر قرار داشت  ) 

هالای مختلالف   شدت امواج مایکروویو در دانشکده نتایج توصیفی میزان

وسالط آزمالون مقایساله    هالا ت اهه شده اسالت. تحلیالل داده  ار 1در جدول 

نشان داد که بین میالانگین شالدت    %36ها در سطح اطمینان میانگین

هالای مختلالف اخالتالف    ای امواج مالایکروویو در دانشالکده  دقیقه 1موثر

بیشالترین تعالداد انالدازه گیالری در      .(=313/1P)دار وجود نالدارد معنی

انجام شد. نتایج نشان داد که  دانشکده بهداشت به دلیل تمرکز سامانه

 µW/cm2311/1 دانشکده دندانپزشالکی بالا میالانگین شالدت امالواج      

 های مختلف دارد. بیشترین شدت امواج را در بین دانشکده

هالای  نتایج توصیفی میالزان شالدت امالواج مالایکروویو برحسالب محالل      

اراهاله شالده اسالت. نتالایج نشالان داد کاله        3مختلف دانشگاه در جدول 

های مختلف اندازه ن شدت امواج مایکروویو برحسب محلاختالف میزا

نقالاط   .(= 1111/1P)باشالد گیالری در سالطح دانشالگاه معنالی دار مالی     

ترین انتشالار امالواج را در بالین    ها( بیشال دسترسی به سامانه) کنار آنتن

 µW/cm2هالالای مختلالالف بالاله خالالود اختصالالاص داده انالالد )     محالالل

ز نقالالاط (. بیشالالترین و کمتالالرین شالالدت امالالواج پالالس ا 113/1±731/1

 های در  با میانگین شدت امواجبه کال  دسترسی به ترتیب مربوط

µW/cm2 966/1  و اتا  جلسات با میانگین شدت امواجµW/cm2 
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همکاران و نعمت اله کرد

1331 زمستان، 3، شماره 1مجله ارگونومی، دوره   

 هالا تعیین گردید. میانگین شدت موثر امواج در کنار لالپ تالاپ   313/1

µW/cm2111/1 با انحراف معیار µW/cm21193/1   تعیین شد کاله

های مورد مطالعه تقریبا مشالابه  لیه لپ تاپمحدوده تعیین شده بین ک

و اختالف ناچیزی را نشان داد.

 میزان شدت امواج مایکروویو حاصل از سامانه بدون سیم در سطح دانشگاه علوم پزشکی همدان -1جدول 

حداکثر  کمیت اندازه گیری تعداد انحراف معیار ±میانگین  حداقل

444/4   2µW/cmامواج الکترومغناطیسی شدت  112 576/2  ± 324/2 222/2

422/4  V/mشدت میدان الکتریکی  112 240/1  ± 421/2 324/2

 2µW/cmهای مختلف برحسب وویو سامانه بدون سیم در دانشکدهمیزان شدت امواج مایکر -2جدول 

Pvalue انحراف معیار ±میانگین  حداقل حداکثر دانشکده تعداد 

023/2  406/1  22/2  232/2  ± 714/2  بهداشت 32 

253/2  24/2  325/2  ± 163/2  پیراپزشکی 22 

444/4  20/2  422/2  ± 246/2  دندانپزشکی 10 

340/2  25/2  321/2  ± 147/2  پزشکی 21 

411/1  33/2  322/2  ± 125/2  پرستاری 22 

 2µW/cmهای مختلف دانشگاه برحسب زان شدت امواج مایکروویو در مکانمی -3جدول

Pvalue رحداکث انحراف معیار ±میانگین  حداقل  مکان مواجهه تعداد 

222/2  444/4  465/2  731/1  ± 214/2  اطراف آنتن 15 

42/2  32/2  612/2  ± 224/2  راهرو 16 

322/2  22/2  605/2  ± 112/2  اتاق اساتید 26 

41/2  33/2  424/2  ± 222/2  اتاق جلسات 10 

765/2  20/2  466/2  ± 202/2  کالس درس 26 

411/2  36/2   512/2  ± 2240/2 مجاور لپ تاپ 12 

بحث

گیری شالدت امالواج مالایکروویو در سالطح دانشالگاه مالورد       نتایج اندازه

تر از حد مجاز بین الملی پذیرفته شالده در کشالور قالرار    مطالعه پایین

داشت. با این حال با توجه به عدم اطمینالان از حالدود مجالاز تعیالین     

در خصالوص ایجالاد اثالرات غیالر     شده جهت حفاظالت و ایمنالی افالراد    

های الزم در مقایساله بالا مطالعالات    تحلیلبایست حرارتی محتمل می

مختلف در این زمینه صورت گیرد. از طرف دیگر فنالاوری بکارگرفتاله   

تالوان خروجالی آنالتن و  شالرایط      ، شده در ساخت سامانه بدون سیم

نصب و بکارگیری سالامانه در محالیط مالورد نظالر از عوامالل مالوثر بالر

گالردد. در ساله دهاله اخیالر     گیری افراد در مواجهه محسالوب مالی  پرتو

بالا امالواج   مطالعات زیادی در خصوص تعیالین سالطح مواجهاله افالراد     

سالیم صالورت گرفتاله اسالت. در     هالای بالی  مایکروویو حاصل از شالبکه 

امالواج   ای که توسط فاستر و همکاران در خصوص مواجهاله بالا  مطالعه

 WiFiورد اسالتفاده  هالای بالدون سالیم مال    مایکروویو منتقله از شالبکه 

گیالری  صورت گرفت، نتایج نشان داد کاله شالدت امالواج مالورد انالدازه     

المللی حفاظت در مقابل پرتوهالای  تر از حدود مجاز سازمان بینپاهین

های حاکی از آن (. در مطالعه حاضر نیز یافته3ساز قرار دارد)غیر یون

 w/cm2μهالا  ن شدت مالوثر امالواج در مجالاورت آنالتن    بود که میانگی

 w/cm2μ 339/3و مقدار حداک ر و حداقل آن به ترتیب برابر 113/1
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 w/cm2μشالده ) قرار دارد که از مقالدار حالد مجالاز توصالیه     361/1و 

باشد. در مطالعه اندرسون و همکاران شدت تر می( بسیار پایین1111

-mVmها  در محالدوده  کتریکی در فاصله یک متری از آنتنمیدان ال

(. مطالعاله انجالام شالده    17قالرار داشالت)   mVm 1113-1الالی  713 1

جهالت بررسالی میالزان     1113توسط مالایکال  و همکالاران در سالال    

 %99مواجهه با امواج سامانه بدون سیم شالدت میالدان الکتریکالی در    

، و W/m23-1 موارد در محالدوده   W/m21 ،1/9%موارد پایین تر از 

تعیالین گردیالد کاله کلیاله       W/m2 1-3 درصد ناچیزی در محدوده 

گیری شده پایین تر از حد مجاز توصیه شده قرار داشت مقادیر اندازه

بالا   (. در مطالعه ورالک و همکارانش نیز میانگین میزان مواجهاله 19)

ها در فاصله کمتر از یک متر در حالالت  میدان الکتریکی در کنار آنتن

(. 19یالین شالد )  تع vm-13/1و در حالت فعال  vm-1 11/1غیر فعال

مقایسه نتایج مطالعه حاضر با مطالعات مذکور نشان دهنده این است 

که اختالف بین مقادیر شدت مالوثر امالواج در معالرض کالاربران قابالل      

مالحظه نیست. میزان اختالف موجود نیز ناشی از تکنولوژی سالاخت  

ها می باشالد.  مدل دستگاه و توان خروجی دستگاه یا اصطالحا مارک،

هه عمومی با امالواج  هم قابل مالحظه این است که مقادیر مواجنکته م

های بسته به خصوص آموزشی بسیار پایین تر از حد مذکور در محیط

عالدم  مجاز پذیرفته شده بین المللی قراردارد. با این حال با توجه به

اثالرات بهداشالتی امالواج     خصالوص  در قطعالی  شالواهد  باله  دسالتیابی 

ختلالف مواجهاله موجالب گردیالده تالا      مایکروویو بر انسان در سطوح م

ژیالک  های متعددی در سطح دنیالا در خصالوص اثالرات بیولالو    پژوهش

ساز انجام گیرد که علیرغم دستیابی به نتالایج قابالل   پرتوهای غیر یون

 هالا زایالی آن مالحظه، هنوز ابهاماتی در خصوص اثراتی م الل سالرطان  

داشالت  انی بههای اخیر سازمان جهال وجود دارد. در این راستا در سال

های جامع تر به منظور دستیابی باله حالدود   بر ضرروت انجام پژوهش

هالای  التر در جهت برطرف نمودن نگرانالی مجاز  با قابلیت اطمینان با

امالواج مالایکروویو بالر     بنابراین تالاثیر  جوامع تاکید زیادی داشته است.

هالا را باله   سالمتی انسان موضوعی است که عنوان بسیاری از پژوهش

 داده است. خود اختصاص 

با توجه به کمبود اطالعات در خصالوص میالزان مواجهاله عمالومی بالا      

 امواج مایکروویو انتشار یافته از سامانه وایرلس در مراکز آموزشی 

هالای  اضر توانست سطح مواجهاله را در بخالش  ح مطالعهسطح کشور، 

مختلف یک نموناله محالیط آموزشالی و در شالرایط کالاربری مختلالف       

نشالان داده و  قایسه با حدود مجاز توصیه شده سامانه بدون سیم در م

 های عمومی در این زمینه پاسخ دهد.به بخشی از نگرانی

نکته بسیار قابل اهمیت دراین زمینه این است که در زندگی امروزی 

 انسان بصورت ناخواسته در معرض  امواج مالایکروویو از سالایر منالایع   

یالزات ارتبالاطی و   هالای آن و تجه انتشار از جمله تلفالن همالراه آنالتن   

اطالعاتی و امواج رادیویی نیز قالرار دارد کاله در نتیجاله سالطح  کلالی      

مواجهه با این نوع امواج می تواند قابالل مالحظاله باشالد. بنالابراین بالا      

توجه به اثرات مضر احتمالی و قطعی امواج بر انسالان، لالزوم در نظالر    

ط کار گرفتن اقدامات حفاظتی برای افراد در مواجهه با امواج در محی

(. اقالدامات حفالاظتی در   13رسالد) و زندگی مذکور ضروری به نظر می

ساز برمبنالای ساله اصالل    ساز مشابه پرتوهای یونمقابل امواج غیریون

از  زمان، فاصله و حفا  گذاری است. بر اسا  نتایج تحقیقات علمالی 

جمله اقدامات موثر در کاهش میزان مواجهه با امالواج  و بالروز اثالرات    

استفاده روزانه تا حالد ممکالن و منطقالی    مدت زمان هش کا، احتمالی

 است. 

با توجه به اینکه میزان جذب ویژه امواج در بافت بدن در واقع میزان 

انرژی جذب شده در واحد جرم در واحد زمالان اسالت، کالاهش زمالان     

تما  منجر به کاهش جذب امواج در بدن می گردد. از  جمله اثرات 

های آزاد و ساز احتمال ایجاد رادیکالنغیر یومهم مواجه با پرتوهای 

هالای در مواجهاله   یجالاد ترکیبالات آکسالیدکننده در بافالت    در نتیجه  ا

 ییغالذا رژیالم  در  اکسالیدان آنتالی است، بنابراین استفاده از ترکیبالات  

دربالاره  افالراد  آمالوزش  از جمله میوه و سبزیجات و همچنالین  روزانه

-و بهداشتی مالوثر مالی   پرتوها از اقدات مدیریتی با مواجهه مخاطرات

(.13و11باشد)

گیرینتیجه

هالای بالی   با امواج مایکروویو حاصالل از شالبکه  هر چند شدت مواجهه 

تالر از حالدود مجالاز قالرار     ر سطح دانشگاه مورد مطالعاله پالایین  سیم د

در قطعالی  شالواهد  باله  دسالتیابی  عالدم  داشت، با این حال با توجه به

مختلالف مواجهاله،    سطوح اثرات بهداشتی امواج بر انسان در خصوص
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Abstract

Public Exposure to Microwave Emissions from Wireless Systems in 

Hamadan University of Medical Sciences 
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Abstract 
Introduction: Due to the increase of public concern about the physical and psychological effects of radiation on the 

health of users, the present study aimed to determine the extent of public exposure to microwave emissions from 

wireless system in an educational setting. 

Materials and Methods: In this cross-sectional study, the effective intensity of microwave radiation were measured in 

110 stations including the location of antennas access points, inside the classrooms, corridors and next to computers in 

five faculties of Hamadan University of Medical Sciences. Microwave meter HI 2200 model made by Holaday Co. was 

used to measure radiation according to the standard method No. C95.3. 

Results: The effective intensity of exposure to microwave radiation emitted in the studied university was equaled to 

0.304±0.675 µW/cm2 which was lower than the international exposure limits. However, there were significant 

differences in the intensities of microwave radiation in terms of measurement locations (P=0.0001). The Highest 

intensity of microwave radiation was allocated to access points which were equaled to 1.731±0.214 µW/cm2. 

Conclusion: Although the intensity of microwave exposure from wireless networks at the university level was lower 

than the international limits and due to the failure to obtain conclusive evidence on the health effects of radiation 

exposure on humans at various levels, it seems to be necessary to inform users about radiation health risks to increase 

their awareness in educational settings. 

Keywords: Public exposure, microwave radiation, wireless systems. 
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