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بررسی شدت میدانهای الکترومغناطیسی انتشار يافته از المپهای فلورسنت فشرده متداول

مهتاب عزیزی ،4محسن علیآبادی ،*2رستم گلمحمدی

تاریخ دریافت4333/3/5 :

تاریخ پذیرش4331/6/4:

چکیده
مقدمه :در سالهای اخير استفاده از المپهای فلورسنت فشرده در سطح كشور با هدف بهينهسازی مصرف انرژی افزایش یافته است .با توجه بهه اهميهت ااهرا
بهداشتی منابع روشنایی ،هدف پژوهش حاضر بررسی شد ميدانهای الکترومغناطيسی انتشار یافته از المپهای فلورسنت فشرده متداول هست.
مواد و روشها :در این مطالعه  51حباب المپ فلورسنت فشرده از المپهای توليد شركتهای داخلی و خارجی مورد بررسی قهرار گرفهت .شهد ميهدانههای
الکترومغناطيسی در دو محدوده فركانسی خيلی پایين و فوقالعاده پایين به ترتيب با اسهتفاده از دسهتهاهههای مهدل  HI 3603و  HI 3604شهركت Holaday
اندازهگيری شد .دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSتحليل گردید.
یافتهها :شد ميدان الکتریکی و مغناطيسی انتشار یافته از المپها با افزایش فاصله از منبع كاهش یافت .در نقطه مرجع ( 25سانتيمتری) ،شد مؤار ميهدان
الکتریکی در محدوده فركانسی خيلی پایين و فوقالعاده پایين به ترتيب  2/25و  45/33ولت بر متر و شد ميدان مغناطيسی به ترتيب  0/14و  3/14ميلیآمپر
بر متر تعيين گردید كه كليه مقادیر پایينتر از حدود مجاز كشوری بود .همچنين شد مؤار ميدان الکتریکی و مغناطيسهی برحسهب شهركت سهازنده اخهت ف
معناداری داشت ( )P <0/05شد ميدان الکتریکی و مغناطيسی انتشار یافته از المپها با افزایش فاصله از منبع كاهش یافت.
نتیجهگیری :عليرغم پایين بودن شد ميدانهای الکترومغناطيسی المپها از حدود مجاز ،با توجهه بهه عهدم دسهتيابی بهه شهواهد قطعهی در خصهو

ااهرا

بيولوژیکی ميدان ها ،كاهش هر چه بيشتر مواجهه عمومی تا حد ممکن و منطقی ضروری است .در این راستا استفاده از المپهای روشنایی با كيفيهت مطلهوب و
استاندارد توصيه میگردد.
کلمات کلیدی :ميدان الکتریکی ،ميدان مغناطيسی ،المپ فلورسنت فشرده
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دانشجوی كارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفهای ،عضو كميته تحقيقا دانشجویی ،دانشهاه علوم پزشکی همدان 
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* (نویسنده مسئول) استادیارگروهمهندسیبهداشتحرفهای،دانشکدهبهداشت،دانشهاهعلومپزشکیهمدان .پست الکترونيکی:
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كوتاهمد  ،اخت ل در شنوایی ،تهاری دیهد ،تهماير روی غهدد جنسهی،

مقدمه

توقد م تونين و سرطان سينه را گزارش نمودهاند (.)24-41

افهههزایش نيهههاز بهههه انهههرژی الکتریکهههی و درنتيجهههه توليهههد امهههوا

مطالعا

الکترومغناطيسی ناشی از پستهای فشارقوی بهرق ،خطهوا انتقهال و

گسترده از تجهيزا الکتریکی در سطح جامعه ،حتهی افهزایش نهاچيز

توزیع نيرو و سایر وسایل الکتریکی موجود در صنایع و منازل مسکونی

ریسکهای بهداشتی ناشی از ميدان مغناطيسی با فركانسهای بسهيار

از جمله منابع مصنوعی روشنایی باعث شده است كهه زنهدگی امهروزه

پایين ،میتواند عواقب اساسی را برای س مت جامعه به دنبهال داشهته

در دنيههایی از امههوا جریههان داشههته باشههد ( .)4در سههالهههای اخيههر

باشد ( .)26-22هر چند ميزان ميدان مغناطيسی حاصل از المپههای

المپهای فلورسنت فشرده بهعنوان منابع جدیهد تهممين روشهنایی بها

فلورسنت فشرده با باالست الکترونيکی نسبت به انوا دیههر آنهها بها

هدف كاهش مصرف انرژی الکتریکی معرفی شدهاند ( ،)2بهطوری كهه

باالست مغناطيسی كمتر است ،اما این موضو كه ميهزان مواجههه بها

یک روند رو به رشد در جهت جایهزینی عمده المپهای رشهتهای بها

این ميدانها ،خصوصاً در افرادی كه از ایهن المهپهها بهرای روشهنایی

المپ فلورسنت فشرده وجود داشته است ( .)3كشهورهای متتلهد در

موضعی استفاده میكنند ،هنوز نهرانكننده است (.)24

حال پيهيری ممنوعيت اسهتفاده از المهپههای روشهنایی پرمصهرف و

اخت ف گستردهای در شد ميهدانههای الکترومغناطيسهی ناشهی از

ت ش برای كهاهش مصهرف سهوختههای فسهيلی و انتشهار گازههای

المپهای شركتهای سازنده متتلد (مارکهای متتلد) وجود دارد.

گلتانهای هستند ( .)1در بعضی از كشورهای توسهعه یافتهه از جملهه

بنابراین الزاماتی نياز است تا سهازندگان بهه سهمت توليهد المهپههای

استراليا ،كانادا و اتحادیه اروپا استفاده از المپههای رشهتهای ممنهو

بهداشتیتر تمایل پيدا كنند ( .)24دولهتهها در سراسهر جههان بایهد

المپها نسبت به سهایر انهوا موجهود در نتيجهه اسهتفاده از باالسهت
الکترونيک به جای القایی هست ( .)8-5 ,2المپهای فلورسنت فشرده
ع وه بر توليد نور مرئی ،اموا رادیو فركانسی ،ماوراءبنفش و همچنين
مقداری گرما توليد میكنند (.)1
مطالعا متتلد نشان میدههد كهه المهپههای فلورسهنت فشهرده از
منابع تابش ميدانهای الکترومغناطيسی در محيطهای داخلی هستند
( .)3ميدانهای انتشار یافته از باالسهت ایهن المهپهها دارای اهميهت
زیهادی از جنبهه بهداشهتی مههیباشهد ()44 ,40 ,8؛ بنهابراین ارزیههابی
المپهای فلورسنت فشرده از جنبهه بهداشهتی دارای اهميهت بسهيار
زیادی است.
 NIOSHدر سال  2002بيان كرد ميدان الکتریکی و مغناطيسهی در
ادراكهی

مثل كاهش تمركز و افسردگی میگردد ( .)42مطالعا رابطه ضهعيد
اما نسبتاً سازگار بين مواجهه مزمن بها ميهدان مغناطيسهی و لوسهمی
كودكان نشان میدهد ( )43مطالعا دیهر عوارضی مثل تومور مغزی،
اارا ژنتيکی ،اخت ل در سيستم اعصاب مركزی ،اخهت ل در حافههه

اپيدميولوژیک نشهان داده اسهت كهه بها توجهه بهه اسهتفاده

ت ش كنند كه المپههایی توليهد شهود كهه امهوا الکترومغناطيسهی
(فركههانس رادیههویی یهها اشههعه مههاوراءبنفش) نداشههته باشههند و بههرای
محيط زیست و س مت انسان بیخطر باشند .المهپههای جدیهدی در
حال حاضر ارائهه شه ده اسهت كهه بهازده بسهيار بيشهتری نسهبت بهه
المپهای فلورسنت فشرده رایج دارند ،عليرغم اینکه اموا رادیهویی و
یا اشعه ماوراءبنفش توليد نمیكنند .با این حهال ایهن المهپهها هنهوز
برای استفاده رایج مصرفكنندگان بهخصو

در كشهور ایهران بسهيار

گرانقيمت هستند ( .)1مطالعا دیهری نشان میدهد كه المپههای
فلورسنت در فركانسهای پایين (تا  460هرتهز) نوسهاناتی بهه صهور
سوسوزدن یا فليکر دارند ( .)32-28این خصوصيت منجر به خسهتهی
چشم و اار بر عملکرد بصری و تشدید رفتارههای تکهراری در بيمهاران
مبت به اوتيسم دارد (.)33

در مطالعهای در سال  2003با هدف توصهيد امهوا رادیهو فركانسهی
انتشار یافته از المپهای فلورسهنت فشهرده از جنبهه مواجههه انسهان
نتيجهگيری گردید كه انتشار اموا رادیویی از المپها با باند فركانسی
اموا مورد استفاده بهرای تجهيهزا رادیهو و تلویزیهون تهداخل پيهدا
میكنهد .همچنهين المهپههای فلورسهنت ميهدان الکترومغناطيسهی
قابلتوجهی در فركانس  40-500كيلوهرتز منتشهر مهیكننهد كهه در
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شده است ( .)3از جمله دالیل این امر ضریب بهره الکتریکی بهاال ایهن

محدوده  ELFسبب تغيير هورمونههای درونریهز و عهوار
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مغناطيسی این المپها كاهش مییابد (.)44

جمعآوری گردید.

استفاده از المپهای فلورسنت فشرده بهمنهور كاهش مصرف انرژی و

جهت انجام این پژوهش ،شد ميدانهای المپهای فلورسنت فشرده

كنترل اارا زیستمحيطی ،بهطور وسيع در حال تبدیلشدن به یهک

در  1فاصله شامل  4 ،0/5 ،0/25و  2متری و در یهک چههارم صهفحه

منبع روشنایی عمومی و موضعی بسهيار محبهوب در منهازل ،صهنعت،

زیر المپ در دو زاویه صفر و  15درجه اندازهگيری شد؛ كه فاصهله 25

فروشهاه ،بيمارستان ،دانشهاه و غيره میباشهند؛ گسهترش اسهتفاده از

سانتیمتری بهعنوان كمترین فاصله مواجهه موضعی و فاصله  2متری

المپهای  CFLو توجه به اارا بهداشتی آنهها یهک موضهو حهائز

بهعنوان فاصلهای كه افراد در محيطهای اداری و حتی مصارف خانهی

اهميت در كشور میباشد .با این حال مطالعه نهامیافتهای در خصو

تحت تابش این منابع قرار مهیگيرنهد در نههر گرفتهه شهد (.)35 ,31

المپهای فلورسنت فشهرده یافهت نهردیهد؛ بنهابراین ههدف پهژوهش

برای اابت نههداشتن فواصل و زوایای مورد نهر از نخهایی كه فواصهل

حاضر بررسی شهد ميهدانههای الکترومغناطيسهی انتشهار یافتهه از

مورد نهر با گره روی آنها مشتص شده بهود ،اسهتفاده گردیهد .یهک

المپهای فلورسنت فشرده متداول میباشد.

انتهای نخهای مذكور به یک ق ب نزدیهک المهپ در سهقد متصهل و

مواد و روشها

انتهای دیهر آن روی كد و دیوار مقابل اابت گردید (شکل  .)4سهپس
یک سرپيچ  24ميلیمتری در سقد نصب گردید.

در این مطالعه توصيفی تحليلی  51حبهاب المهپ فلورسهنت فشهرده
متداول موجود در بازار شهر همدان به تفکيک داخلی و خارجی بودن
آنها مورد بررسی قرار گرفت؛ این المهپهها از توليهدا شهركتههای
داخلی شامل باالستيران ،افراتاب ،پارس و سپهر منهور و شهركتههای
خارجی شامل Nahanoor ،Ziside ،Spark light ،ARA ،Philips

و  Namanoorبودنههد .محههدوده تههوان المههپههها  44 -10وا بههود
بهگونهای كه از هر شركت  6شعله المپ با توان یکسان تهيهه گردیهد.
در این پژوهش سعی گردید كه المپها بهگونهای انتتاب شوند كهه از
هر مارک سه حبهاب تهيهه گهردد .در تهيهه ایهن اقه م بها توجهه بهه
محدودیتهای بازار عرضهه محصهوال  ،تهيهه المهپهها در یهک دوره
زمانی (آذر و دیماه  )4332صور گرفت.
برای سنجش شد ميهدانههای الکترومغناطيسهی در دو محهدودهی

شکل  -1نقاط اندازهگیری شدت میدانهای الکترومغناطیسی در زیر المپ (=a
خط ندیر =b ،زاویه  54درجه)

فركانسی خيلهی پهایين و فهوقالعهاده پهایين از دسهتهاهههای شهركت

قبل از شرو اندازهگيری شد ميدان زمينهای اندازهگيهری شهد و در

 Holadayآمریکا به ترتيب مدل  HI 3603دارای محدوده فركانسهی

دوره آزمایش ولتاژ برق نيز بها ولهتمتهر  KYORITSUمهدل 2608

 40-400كيلوهرتز و نيز مدل  HI 3604با محدوده فركانسی -4000

كنترل گردید كه مقدار آن  220ولت بود.

 50هرتز استفاده گردید .الزم به ذكر است كه دستهاههای مذكور قبل

در مرحله اجرا ،همه المپها جداگانه نصهب گردیهد و مهورد آزمهایش

از استفاده توسط نمایندگی مربوطه در ایران كاليبره شدهاند.

قرار گرفتند .پس از آزمونهای اوليهه كهه شهامل چرخانهدن دسهتهاه

این پهژوهش در یهک آزمایشههاه بهه ابعهاد  5/40 × 3/5 × 3/40متهر

سنجش ميهدان بهود ،مشهتص گردیهد گهه بيشهترین ميهزان ميهدان

صور گرفت .اتاق آزمایش دارای زمينه تابشی برای ميدانها از منابع

الکتریکی زمانی است كه دستهاه بهصور افقی نسبت به سطح زمين
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و مقابل منبع قرار گيرد و بيشترین ميزان ميهدان مغناطيسهی زمهانی

79

است كه دستهاه عمود بر زمين باشد كه مطابق با روشهای استاندارد
توصيه شده و همچنين تحقيقها گذشهته بهود ( .)48بنهابراین بهرای
سنجش شد ميدان الکتریکی و مغناطيسی دستهاههای مربوطهه در
ميدان مورد نهر قرائت گردید .پس از جمعآوری و كدبندی ،دادهها بها
استفاده از نرم افزار  SPSSنسهته  46و آزمهونههای آمهاری Mann-

 whitneyمورد تجزیه و تحليل قرار گرفت.

یافتهها
الههوی شهد مههؤار ميهدان الکتریکههی و مغناطيسهی در دو محههدوده
فركانسی خيلی پایين ( )VLFو فوقالعاده پهایين ( )ELFدر شهکل 2

شکل  -3میانگین شدت مؤثر میدان مغناطیسی در محدوده فركانسی  VLFو
 ELFبر مبنای فاصله از المپ

و  3ارائههه شههده اسههت .حههدود مجههاز مواجهههه شههغلی بههرای ميههدان
مغناطيسی در محهدوده فركانسهی  ELFو  VLFطبهق حهدود مجهاز

جدول  4نتایج اندازهگيری شد مؤار ميدانهای الکترومغناطيس در

شههغلی ایههران و  ACGIHبههه ترتيههب  )800 A/m( 4mTو0/2 mT

دو محدوده فركانسی  VLFو  ELFدر دو زاویه در اطراف المهپههای

( )460 A/mبرای ميدان الکتریکی این حدود به ترتيب  25 Kv/mو

فلورسهنت فشهرده نشهان مهیدهههد .نتهایج انهدازهگيهری ميهدانهههای

 4/812Kv/mمیباشد .مقایسه شد ميدان مغناطيسی و الکتریکهی

الکترومغنهاطيس در محههدوده  VLFو  ELFبهر مبنههای نهو شههركت

اندازهگيری شده با حدود مجاز ملی نشان میدهد كه در همه فواصهل

سازنده (المپهای توليد داخل و وارداتی) در جدول  2و  3ارائههشهده

این مقادیر كمتر از حدود مجاز بوده است .الزم به ذكر است بها توجهه

است .الزم به ذكر است جهت مقایسه شد ميهدانههای مغناطيسهی

اینکه شد ميدانهای الکترومغناطيسی انتشار یافتهه از المهپهها در

المپها بر مبنای نو شركت سازنده ،المپهای توليد داخل و خارجی

طول زمان استفاده پيوسته یکنواخت است بنهابراین مقهادیر لحهههای

از لحاظ خصوصيا الکتریکی از جمله توان الکتریکی همسهانسهازی

اندازهگيری شده با حدود مجاز شغلی بر مبنای  8ساعت قابل مقایسهه

شدند.

است.

نتههایج آزمههون آمههاری نشههان داد شههد مههؤار ميههدان الکتریکههی و
مغناطيسی بر حسهب شهركت سهازنده (داخلهی و خهارجی بهودن) در
محدوده فركانسی  VLFو  ELFاخت ف معنهاداری دارد (.)P <0/05
مقایسه ميانهينهها نشهان مهیدههد شهد ميهدانههای الکتریکهی و
مغناطيسی در هر دو محدوده فركانسی مذكور دارای اخت ف معنهادار
بوده ()P <0/05؛ بهطوریكه در المپهایی وارداتهی كمتهر از داخلهی
بوده است.

شکل  -2میانگین شدت مؤثر میدان الکتریکی در محدوده فركانسی  VLFو
 ELFبر مبنای فاصله از المپ
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جدول  -1شدت مؤثر میدانهای الکترومغناطیسی المپها بر مبنای زاویههای مختلف
انحراف معیار ±میانگین

محدوده فركانسي

الکتریکي ()v/m

0/534 ± 0/574

0/765 ± 0/574

مغناطیسي ()mA/m

0/336 ± 0/554

0/356 ± 0/547

الکتریکي ()v/m

50/55 ± 5/77

57/35 ± 5/4

مغناطیسي ()mA/m

7/57 ± 5/55

50/5 ±6/67

VLF

ELF

جدول  -5شدت مؤثر میدانهای الکترومغناطیسي در محدوده  VLFبر مبنای نوع شركت سازنده
تولید داخل
الکتریکي ()v/m

نوع میدان

تولید خارج
الکتریکي ()v/m

مغناطیسي ()mA/m

انحراف معیار ±میانگین

فاصله ()m

5/54 ± 0/67

مغناطیسي ()mA/m

انحراف معیار ±میانگین

P-value
مربوط به
مربوط به
*E
0/005

**B
0/056
0/056

0/43 ± 0/55

5 ±0/45

0/5 ± 0/5

0/4

0/77 ± 0/55

0/35 ± 0/55

0/6 ± 0/55

0/57 ± 0/55

> 0/005

5

0/55 ± 0/05

0/33 ± 0/06

0/57 ± 0/05

0/55 ± 0/07

> 0/005

0/005

5

0/057 ± 0/05

0/55 ± 0/53

0/05 ± 0/05

0/53 ± 0/55

0/055

0/055

0/54

* =Eمیدان الکتریکي
** =Bمیدان مغناطیسي
جدول  -3شدت مؤثر میدانهای الکترومغناطیسي در محدوده  ELFبر مبنای نوع شركت سازنده
تولید داخل
نوع میدان

الکتریکي ()v/m

تولید خارج

مغناطیسي ()mA/m

الکتریکي ()v/m

انحراف معیار ±میانگین

فاصله ()m

مغناطیسي ()mA/m

P-value
مربوط به

انحراف معیار ±میانگین

مربوط به B

0/54

56/7 ± 5/7

7/5 ± 5/5

55/67± 4/7

5/57 ± 7/5

E
0/055

0/037

0/4

6/53 ± 5/57

7/65 ± 3/5

55/4 ± 5/3

5/65 ± 7/55

0/005

0/053

5

3/5± 0/76

7/54 ± 3/67

5/55 ± 5/55

5/53 ± 7/5

0/035

0/045

5

5/55 ± 5/55

7/03 ±3/3

5/56 ± 5/57

5/56 ± 4/7

0/007

0/054

* =Eمیدان الکتریکي
** =Bمیدان مغناطیسي

بحث

منابع تابش ميدانهای الکترومغناطيسی محسوب میشوند( .)3نتهایج

در مطالعه حاضر شد ميدانهای الکتریکی و مغناطيسی المپههای

نشان داد شد ميدان الکتریکی و مغناطيسی انتشار یافتهه از المهپ-

فلورسنت فشرده در فواصل و زوایای متتلد مورد بررسی قرار گرفهت.

های  CFLدر مطالعه حاضر با افزایش فاصله از منبع كاهش مهییابهد

نتایج نشان داد ایهن المهپهها دارای ميهدان الکترومغناطيسهی بهوده؛

كه این یافته با نتيجه مطالعه لترتره همتهوانی دارد( .)44شهد ایهن

همچنان كه اوليوریا در سال  2006بيان كرد كه المهپههای  CFLاز

ميدانهها در محهدوده فركانسهی  ELFبيشهتر از  VLFبهوده اسهت.
ميانهين شد
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سانتیمتری المپ بوده است .همچنين شهد ميهدان مغناطيسهی در

اخت ف معناداری داشتند .بنابراین میتوان گفت المپهای متتلهد از

محدوده فركانسی  VLFو  ELFبه ترتيب  0/14و  3/14ميلهیآمپهر

این نهر (توليد ميدانهای الکترومغناطيسی) از لحاظ كيفيت سهاخت

بر متر بوده است .مقایسه شد مؤار این ميدانها با حدود مجاز نشان

متفاو بوده به طوریكه شد ميدانهای الکتریکی و مغناطيسهی در

میدهد كه این مقادیر كمتر از حدود مجاز میباشد .بها ایهن حهال بهه

هههر دو محههدوده فركانسههی مههذكور در المههپهههای وارداتههی كمتههر از

دليههل احتمههال بههروز عوارضههی مثههل ناهنجههاریهههای كرومههوزومی در

المپهای داخلی بوده است.

سلولهای در حال تقسيم و رشد سلولهای سرطانی  ،تغيير تركيبها

محدودیت ههای ایهن پهژوهش مربهوا بهه محهدودیت در تهيهه همهه

خهههونی ،و تهههماير در سيسهههتمههههای عصهههبی مواجههههه بههها امهههوا

مارکهای مورد استفاده در سطح كشور و عدم امکان تهيه المپههایی

الکترومغناطيسی سبب نهرانی جوامع شده است (.)44

با توان یکسان در همه طيهد رنه هها بهود .لهذا ضهرور دارد بهرای

گزارش مركز تحقيقا و اط عها در مهورد تهابش الکترومغناطيسهی

دستيابی به نتایج دقيقتر ،این مطالعه در سطح وسيعتری انجام گردد.

( )Criiremالمپهای كم مصرف نشان میدهد كهه ایهن المهپهها تها

با این حال در مطالعه حاضر المپهایی با تهوانههای متتلهد در ایهن

فاصله  4متر ،ميدانهای الکتریکی بين  2الی  480ولت بر متر توليهد

طرح مورد مطالعه قرار گرفت و ميزان ميدانهای الکترومغناطيسی در

میكنند .ع وه بر این اشاره نموده است كه این مقهادیر نبایهد مسهلله

زوایا و فواصل متتلد به منهور مشاهده نحوه توزیهع ایهن تهابش زیهر

نهرانكنندهای باشد ،چون مقادیر اندازهگيری شده بسهيار پهایينتهر از

حباب المپ و بررسی ميزان آن در فاصله مواجهه موضهعی و عمهومی

حدود مجاز میباشد .با این حال بيان شده كه این نتایج یهک هشهدار

در شرایط متداول مورد آزمایش قرار گرفهت كهه در كمتهر مطالعههای

برای استفاده از المپهای كممصرف در فاصله خيلی نزدیک میباشهد،

همه این موارد در نهر گرفته شده است .نتایج مطالعه حاضر میتوانهد

بدین جهت نباید بهعنوان چرا های روميزی و یا چهرا مطالعهه كنهار

از نقطه نهر بهداشتی برای توليدكنندگان در راستای توليد محصوال

تتت خواب استفاده شوند ( .)28لترتره و همکاران نشان دادند شهد

با كيفيت بهداشهتی بهاالتر و مصهرفكننهدگان در راسهتای انتتهاب و

ميدان مغناطيسی اندازهگيری شده در فاصله نزدیک المپهها در بانهد

بهرهگيری از المپهای فلورسنت فشرده مورد استفاده قرار گيرد.

فركانسی ( ،)40 -500KHzكمتر از  6آمپهر بهر متهر و در فاصهله 25
سانتيمتر كمتر از  0/4آمپر بر متهر مهیباشهد؛ و ميهزان ميهدانهها در

نتیجهگیری

مجاور باالست حداكثر شد را دارد (.)44

شد ميدانهای الکترومغناطيسی المپهای مورد مطالعه پایينتهر از

در مطالعه باكوز و همکاران كه در سال  2040بها ههدف انهدازهگيهری

حدود مجاز قرار داشت با این حال با توجهه بهه عهدم قطعيهت حهدود

ميههدان الکتریکههی فركههانس متوسههط در مجههاور  43حبههاب المههپ

مجاز و احتمال بروز خطرا ناشی از ایهن ميهدانهها در ااهر مواجههه

فلورسنت فشرده انجام شد به این نتيجه رسيدند كهه حهداكثر قهدر

مزمن در جهت عدم بروز اارا بهداشتی و بيولوژیکی اشهاره شهده در

ابت شده ميدان الکتریکی در مجاور المپها در محهدوده فركانسهی

مطالعا متتلهد ،لهزوم رعایهت نکها حفهارتی در برابهر ميهدانهها

 4/2-400كيلوهرتز ،بيش از  12ولت بر متهر بهرای تمهام المهپههای

الکترومغناطيسی و كاهش هر چه بيشهتر مواجههه عمهومی و شهغلی،

مورد آزمایش است .در نه مهورد ،در فاصهله  45یها  40سهانتی متهری

افزایش فاصله از منبع و آموزش افراد در معر

امری ضروری به نههر

شد ميدان بهه بهيش از  84ولهت بهر متهر رسهيد و بهاالترین مقهدار

میرسد؛ همچنين با توجه به اینکه تماير نو شهركت سهازنده (المهپ

اندازهگيری شده  246ولت بر متر بود (.)40

توليد داخل و وارداتی) بر شد ميهدانههای الکترومغنهاطيس انتشهار

شد مؤار ميهدانهها در محهدوده فركانسهی  VLFو  ELFدر خهط

یافته ،مورد تائيد قرار گرفت ،استفاده از المپهای روشنایی با كيفيهت

ندیر (زاویه صهفر درجهه) و  15درجهه تقریبهاً یکنواخهت بهوده اسهت.

مطلوب و استاندارد بهعنوان یک راهحل كاربردی ،پيشنهاد مهیگهردد.

همچنين نتایج آزمون آماری در مقایسه ميانهين شهد ميهدانهها در

الزم به ذكر است اگر چه كهاهش مصهرف انهرژی در درازمهد بهرای
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این مقاله بر اساس نتایج اجرای پایاننامهه تحقيقهاتی ابهت شهده بهه

 اما باید معایب احتمالی منهابع نهوری را،توسعه پایدار بسيار مهم است

 در دانشههکده بهداشههت دانشهههاه علههوم پزشههکی32024133 شههماره

.نيز در نهر داشت

.همدان نهارش شده است
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Abstract
Introduction: In recent years, compact fluorescent lamps have been more widely used across the country as a means
of optimizing energy consumption. Given the health consequences of lighting sources, the present study was conducted
to investigate the intensity of electromagnetic fields emitted by common compact fluorescent lamps.
Materials and Methods: The study examined 54 compact fluorescent lamp bulbs manufactured in local and
international factories. The intensity of the electromagnetic fields emitted was measured at a very low frequency (VLF)
and an extremely low frequency (ELF) using field measuring devices (Holaday HI 3603 and HI 3604 models). The
data obtained were analyzed in SPSS.
Findings: The intensity of the emitted electric and magnetic fields decreased with the increase in their distance from
the sources. At the reference point of 25 cm, the effective intensity of the electric field was 2.25 v/m at the very low
frequency and 15.39 v/m at the extremely low frequency. The intensity of the magnetic fields was 0.47 mA/m at the
very low frequency and 9.41 mA/m at the extremely low frequency. All the values were below the national exposure
limits. There was a significant difference between the effective intensity of the electric and magnetic fields based on
the lamps' manufacturers (p<0.05).
Conclusion: Although the intensities of the electromagnetic fields of the lamps were lower than the exposure limits,
due to lack of conclusive evidence on the biological effects of fields, minimizing the public exposure to fields is
essential. The use of standard-quality lamps is therefore highly recommended as a preventive measure.
Keywords: Electric field, Magnetic field, Compact fluorescent lamp

1. M.Sc. Student, Department of Occupational Hygiene, School of public health Hamadan University of Medical Science,
Hamadan, Iran.
2. *(Corresponding Author) Assistant Professor, Department of Occupational Hygiene, School of public health, Hamadan
University of Medical Sciences, Hamadan, Iran. Email: mohsen.aliabadi@umsha.ac.ir
3. Professor, Department of Occupational Hygiene. School of Public Health and Research Center for Health Sciences, Hamadan
University of Medical Sciences, Hamadan, Iran.
Journal of Ergonomics, Vol. 3, No. 2, Summer 2015

www.SID.ir

84

