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هاي طیف الکترومغناطیس در مطالعه تابش
هاي فلورسنت فشرده متداولالمپ

*2، مهتاب عزیزي1رستم گلمحمدي

ده یچک
سطح کشور افزایش یافته است. هاي فلورسنت فشرده در سازي مصرف انرژي استفاده از المپهاي اخیر با هدف بهینهدر سال: مقدمه

باشد.هاي فلورسنت فشرده متداول میالکترومغناطیس در المپطیفهايپژوهش حاضر مطالعه تابشهدف 
و در طیف رنگ مختلف تولید کننده داخل و وارداتیهاي شعله المپ فلورسنت فشرده از شرکت48در این مطالعه :روش بررسی

ناطیسی در دو محدوده فرکانسی هاي الکتریکی و مغ، شدت روشنایی عملیاتی، میدانBو Aتابش فرابنفش .مورد بررسی قرار گرفت
گیري گردید.هاي کالیبره شده اندازهالعاده پایین آنها با استفاده از دستگاهخیلی پایین و فوق

Bکمتر از حدود مجاز بوده اما تابش فرابنفشAنتایج نشان داد شدت میدان مغناطیسی و الکتریکی و همچنین تابش فرابنفش :نتایج

). شدت تابش =008/0P(هاي آفتابی بیشتر از مهتابی بوددر المپAوده است. شدت تابش فرابنفش ببیشتر از حدود مجاز 
هاي الکتریکی و مغناطیسی در هر دو شدت میدان.)>001/0Pبود(کمتر تولید داخلنسبت بههاي وارداتیالمپدر Aفرابنفش

هاي داخلی بیشتر از شدت روشنایی در المپ).>05/0Pداخلی است(کمتر از وارداتیهایی با ماركمحدوده فرکانسی مذکور در المپ
).=01/0Pبوده است(وارداتی

هاي و میدانBو Aهاي فلورسنت فشرده داراي مقادیر مختلف از تابش فرابنفش اساس نتایج این تحقیق المپبرگیري:نتیجه
ها به االمکان از کاربرد این المپشود حتیبنابراین توصیه میت.از حدود مجاز بوده اسبیش Bالکترومغناطیس بوده که تابش فرابنفش 

طیفهايعنوان منبع روشنایی موضعی بدون حفاظ در فواصل کمتر از یک متر خودداري شود. رعایت نکات حفاظتی در برابر تابش
.است، افزایش فاصله از منبع و آموزش افراد در معرض امري ضروري الکترومغناطیس

مغناطیسی، المپ فلورسنتمیدان، روشناییشدت ، تابش فرابنفش، تابش الکترومغناطیس:يدیکلي هاواژه

ایران،دانشیار گروه مهندسی بهداشت حرفه اي دانشکده بهداشت، عضو مرکز تحقیقات علوم بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان-1
ایران،عضو کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی همداناي،دانشجو کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه-2

Azizi.mahtab11@yahoo.com، پست الکترونیکی: 09187567230یسنده مسئول)؛ تلفن: * (نو

14/7/1395: پذیرشتاریخ1/8/1393تاریخ دریافت:
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مقدمه
انرژي الکتریکی و در نتیجه تولید امواج افزایش نیاز به

هاي فشار قوي برق، خطوط الکترومغناطیس ناشی از پست
انتقال و توزیع نیرو و سایر وسایل الکتریکی موجود در صنایع و 

ازل مسکونی از جمله منابع مصنوعی روشنایی باعث شده من

است که زندگی امروزه در دنیایی از امواج جریان داشته 
،ییویشامل امواج رادیسیالکترومغناطامواج. )1(باشد

اشعه بنفش،نور مرئی، تابش ماورا،تابش مادون قرمزو،یکروویما
).1باشد(شکلمیگاماو اشعهکسیا

: طیف الکترومغناطیس1شکل

فشردهفلورسنتهايالمپهاي اخیردر سال
(CFL=Compact Fluorescent Lamp) به عنوان منابع جدید

الکتریکی معرفی انرژيکاهش مصرف با هدف تامین روشنایی
در جهت رو به رشدروند ک، به طوري که ی)2(اندشده

فشرده فلورسنتبا المپيارشتهيهاعمده المپینیگزیجا
کار اصلی المپ تولید نور مرئی است، .)3(شته استوجود دا

امواج رادیویی و اشعه ،هاي فلورسنت فشرده جدیدترالمپ
نند این کماوراء بنفش و همچنین گرما در مقدار کمتر تولید می

فرکانس با اثرات سوء بهداشتی در مطالعات علمی سابق ارتباط 
. )4- 6(دارد

تواند یممطالعات نشان داده است که المپ فلورسنت فشرده 
اشعه مواجهه باسطح شیمنجر به افزادر فضاهاي کوچک 

هایی هاي مطالعه و یا مکانچراغخصوص درگردد بهبنفشفرا
. مواجهه )4-7,10(گردداستفاده میکه براي روشنایی موضعی

تواند سبب عوارض طوالنی و در فاصله نزدیک با این منابع می
. مطالعات مختلف در )8,11(شودی پوستمختلف خصوصا 

هاي الکترومغناطیس عوارضی مثل تومور خصوص اثرات میدان
زي، اثرات ژنتیکی، اختالل در سیستم اعصاب مرکزي، مغ

اختالل در حافظه کوتاه مدت، اختالل در شنوایی، تاري دید، 
تاثیر روي غدد جنسی، توقف مالتونین و سرطان سینه، کم 

.)12-19(اندخوابی و افسردگی را گزارش نموده

که 2009در سالSontheimerو Nuzum-Keimدر مطالعه 
ها پرداختند مشخص شددر انواع المپUVبه مقایسه میزان
هاي فلورسنت فشرده از المپUVBنشت باالترین میزان 

هاي فلورسنت از المپUVBو UVAباشد. نشت توام می
. )10(باشدولید حداقل میفشرده محفظه دار در طول فرآیند ت

در مطالعه با هدف مقدار اشعه 1381اسدي و توکلی در سال
هاي فلورسنت تولید داخل بنفش تابشی از المپفرا

) نشان دادند که میانگین شار انرژي Cو B, Aکشور(شرکت 
) µW/cm232/1کمترین(Bهاي شرکت فرابنفش المپگستره

)  مقدار را در فاصله ده µW/cm248/2(بیشترینAو شرکت 
. مطالعه صفري و همکاران بر )20(سانتیمتري از المپ داشتند

هاي فلورسنت فشرده در روي پرتو فرابنفش تابش شده از المپ
نزدیک در ناحیه فرابنفشپرتونشان داد که شدت1392سال 

کمتر از حد مجاز مواجههسانتیمتري از حباب المپ10فاصله 
فرابنفش ناحیه متوسط پرتومقادیر شدتوبودساعته8شغلی 

. )21(بیشتر از حد مجاز بود
امواج رادیو با هدف توصیف2009اي در سال در مطالعه

هايالمپازر یافتهانتشا(RF=Radio Frequency)فرکانسی
گیري گردید که فلورسنت فشرده از جنبه مواجهه انسان نتیجه

ها با باند فرکانسی امواج مورد انتشار امواج رادیویی از المپ
کند. استفاده براي تجهیزات رادیو و تلویزیون تداخل پیدا می

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


48هاي طیف الکترومغناطیسمطالعه تابش...

1395پاییزوم، سدوره هشتم، شماره فصلنامه علمی تخصصی طب کار

هاي فلورسنت میدان الکترومغناطیسی قابل همچنین المپ
کنند که در منتشر میکیلوهرتز10-500توجهی در فرکانس

اي وجود ندارد و با افزایش فاصله میزان هاي رشتهمورد المپ
Uyaisom. )22(یابدمیها کاهشمیدان مغناطیسی این المپ

میزان شدت نشان دادند2011در مطالعه خود در سال 
المپ کم مصرف کوچک با 3متري در2روشنایی در فاصله 

و 67،67وات برابر با 45، 24، 23هاي مارك مختلف با توان
شدت Beirneبر اساس مطالعه .)23(لوکس بوده است43

و Philipsوات 20کم مصرف روشنایی چهار نوع المپ
Omnicron  وGeneral Electric وSolas 18و یک المپ

4/300و 362و 398و 490، 435را به ترتیب Philipsوات 
. )24(سانتیمتري بوده است40لوکس در فاصله 

هاي فلورسنت فشرده به منظور کاهش استفاده از المپ
طور وسیع در مصرف انرژي و کنترل اثرات زیست محیطی، به

حال تبدیل شدن به یک منبع روشنایی عمومی و موضعی 
بسیار محبوب در منازل، صنعت، فروشگاه، بیمارستان، دانشگاه، 

و توجه به CFLهاي المپگسترش استفاده از باشند؛ و غیره می
باشد. اثرات بهداشتی آنها یک موضوع حائز اهمیت در کشور می

هاي اي در خصوص بررسی جنبهبا این حال مطالعه نظام یافته
یافت نگردید؛ بنابراین هاي فلورسنت فشرده بهداشتی المپ

الکترومغناطیس طیفهايهدف پژوهش حاضر مطالعه تابش
باشد.هاي فلورسنت فشرده متداول میدر المپ

بررسیروش 
فلورسنت المپشعله48در این مطالعه توصیفی تحلیلی

که بیشتر در فشرده متداول موجود در بازار شهر همدان 
ي تولید داخل و هاالمپبه تفکیک دسترس عموم بودند، 

وات، مورد بررسی قرار 11-40در محدوده توان و وارداتی 
هاي داخلی شامل ها از تولیدات شرکتگرفت؛ این المپ

هاي وارداتیالمپباالستیران، افراتاب، پارس و سپهر منور و 
و Philips ،ARA ،Spark light ،Ziside ،Nahanoorشامل 

Namanoorها به سعی گردید که المپبودند. در این پژوهش
-اي انتخاب شوند که از هر شرکت انواع المپ(آفتابیگونه

تهیه گردد. در تهیه این اقالم شعلهمهتابی) و از هر مارك سه 

ها هاي بازار عرضه محصوالت، تهیه المپبا توجه به محدودیت
) صورت گرفت. 1392در یک دوره زمانی (آذر و دي ماه 

، شدت روشنایی Bو Aابش فرابنفش طیف در این مطالعه ت
هاي الکتریکی و مغناطیسی در دو محدوده عملیاتی، میدان

و فوق (VLF=Very Low Frequency)فرکانسی خیلی پایین
هاي المپ(ELF=Extremely Low Frequency)العاده پایین

عنوان فاصله مرجعبهالمپدر زیردر فاصله یک متري مذکور
دهد که گیري گردید. سوابق تحقیقات نشان میزهاندااز المپ
بسیار ناچیز بوده بنابراین بررسی این تابش UVCمیزان 

. براي )21,25(فرابنفش جزء اهداف این مطالعه قرار نگرفت
-UVها از هر گروه از المپUVBو UVAگیري اندازه Meter

-UVو فتوسلEC1 UV-AHagnerمدل  B شد. استفاده
INSمتر شدت روشنایی عملیاتی هر المپ با استفاده از لوکس

DX- هاي گیري گردید. براي سنجش شدت میداناندازه200
از ELFو VLFي فرکانسی الکترومغناطیس در دو محدوده

HI 3603آمریکا به ترتیب مدل Holadayهاي شرکت دستگاه

HIهرتز و نیز مدل کیلو10- 100داراي محدوده فرکانسی 

هرتز استفاده گردید. 50-1000با محدوده فرکانسی 3604
هاي مذکور قبل از استفاده توسط الزم به ذکر است که دستگاه

اند. هنمایندگی مربوطه در ایران کالیبره شد
70/5× 5/3× 10/3این پژوهش در یک آزمایشگاه به ابعاد 

متر صورت گرفت. اتاق آزمایش داراي زمینه تابشی براي 
هاي تلفن ها، تابش فرابنفش از منابع دیگر نبوده و گوشیمیدان

آوري گردید. جهت هاي موجود نیز جمعهمراه و سایر چراغ
د نظر شامل سقف و سازي آزمایشگاه سطوح اتاق مورآماده

یابی به ضریب انعکاس توصیه شده شرایط دیوارها براي دست
براي دیوار و ٪50براي سقف، ٪70واقعی استفاده( حدود 

آمیزي به ترتیب با رنگ سفید و کرم، رنگ)26(براي کف)30٪
بود که ضریب بازتابش PVCگردید و کف هم داراي کفپوش 

مناسبی داشت. و براي جلوگیري از مزاحمت نور خورشید، 
آمیزي پنجره با یک صفحه مسدود و با رنگ همرنگ دیوار رنگ

میلیمتري در سقف نصب گردید. در 27شد. سپس یک سرپیچ 
جداگانه (بدون کاسه چراغ یا قاب)هامرحله اجرا، همه المپ
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هاي مذکور در فاصله یک متري دقیقه کمیت5نصب و پس از 
بندي، آوري و کدگیري گردید. پس از جمعاز المپ اندازه

هاي و آزمون16نسخه SPSSها با استفاده از نرم افزار داده
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.Mann-whitneyآماري 

نتایج
هاي مورد نظر در فاصله یک متري گیري کمیتنتایج اندازه

هاي مختلف میانگین مولفهآمده است. 1از المپ در جدول
2هایی با رنگ نور مختلف در جدولگیري شده در المپاندازه

درUVAآمده است. نتایج آزمون آماري نشان داد که شدت 
داري یها بر مبناي رنگ نور متفاوت، داراي اختالف معنالمپ

هاي آفتابی بیشتر از که در المپطوري) به>001/0Pباشند(می
بر مبناي رنگ نور متفاوت، UVBمهتابی بوده است؛ اما شدت 

). شدت روشنایی بر حسب =14/0Pداري ندارند(یاختالف معن
داري ینهایی با رنگ نور مختلف اختالف معالمپ

هاي مختلف نیز بر این اساس ). همچنین میدان=8/0Pندارند(
).<05/0Pندارند(يداریاختالف معن

هاي کم مصرف(بطور کلی)گیري شده در زیر المپهاي اندازه: میانگین مولفه1جدول

میانگین±انحراف معیارحداکثرحداقلشدهگیريهاي اندازهکمیت
A)W/m2(002/0012/0003/0±005/0شدت پرتو فرابنفش 
B)W/m2(*0001/0009/0001/0±0013/0شدت پرتو فرابنفش 

Lx(3/512344/53±7/138شدت روشنایی (

v/m(VLF12/01/129/0±57/0شدت میدان الکتریکی (
ELF7/52/86/0±1/7

mA/m(VLF64/068/001/0±65/0شدت میدان مغناطیسی (
ELF8/115/303/3±1/16

این کمیت بیشتر از حدود مجاز شغلی و اجتماعی بوده است.*: مقادیر

هاي با طیف رنگ نور مختلفگیري شده المپهاي اندازه: میانگین مولفه2جدول

شعله)27مهتابی(شعله)21آفتابی(گیري شدههاي اندازهکمیت
P-value میانگین±راف معیارانحمیانگین±انحراف معیار

>A)W/m2(002/0±008/0001/0±003/0001/0شدت پرتو فرابنفش 
B)W/m2(000/0±001/0001/0±001/014/0شدت پرتو فرابنفش 

Lx(1/47±1/14157±5/1328/0شدت روشنایی (

v/m(VLF29/0±52/027/0±59/06/0شدت میدان الکتریکی (
ELF6/0±1/754/0±1/74/0

mA/m(VLF01/0±65/001/0±65/06/0شدت میدان مغناطیسی (
ELF2/4±2/175/2±7/1545/0

گیري شده بر مبناي نوع هاي مختلف اندازهمیانگین مولفه
3) در جدولهاي تولید داخل و وارداتیالمپشرکت سازنده(

بر حسب UVAداد شدت آمده است. نتایج آزمون آماري نشان 
داري یداراي اختالف معنهاي تولید داخل و وارداتی المپ

هاي المپطوري که میزان آن در ه). ب= 008/0Pهستند (
UVBکمتر از داخلی بوده است. با این حال شدت موثر وارداتی

داراي اختالف هاي تولید داخل و وارداتی المپبر حسب 

دت موثر میدان الکتریکی و ). ش=3/0Pداري نیستند (یمعن
در هاي تولید داخل و وارداتی المپمغناطیسی بر حسب 

). >001/0Pداري دارد(یاختالف معنVLFمحدوده فرکانسی
همچنین شدت موثر میدان الکتریکی و مغناطیسی بر حسب 

ELFدر محدوده فرکانسیهاي تولید داخل و وارداتی المپ

ها نشان مقایسه میانگین).=04/0Pداري دارد(یاختالف معن
هاي الکتریکی و مغناطیسی در هر دو دهد شدت میدانمی
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کمتر وارداتیهایی با مارك محدوده فرکانسی مذکور در المپ
هاي تولید داخل المپاست. شدت روشنایی بر حسب داخلیاز 

)؛ شدت =01/0Pداري بوده است(داراي اختالف معنیو وارداتی 
بوده است.نوع وارداتیداخلی بیشتر از هايروشنایی در المپ

ها بر مبناي نوع شرکت سازندهگیري شده المپهاي اندازه: میانگین مولفه3جدول

شعله)24المپ وارداتی(شعله)24المپ تولید داخل(گیري شدههاي اندازهکمیت
P-value میانگین±انحراف معیارمیانگین±انحراف معیار

A)W/m2(003/0±006/0003/0±004/0008/0شدت پرتو فرابنفش 
B)W/m2(000/0±001/0002/0±001/03/0شدت پرتو فرابنفش 

Lx(7/55±3/1533/45±5/12001/0شدت روشنایی (
>v/m(VLF29/0±56/028/0±51/0001/0شدت میدان الکتریکی (

ELF6/0±1/751/0±61/604/0
>mA/m(VLF01/0±65/001/0±61/0001/0شدت میدان مغناطیسی (

ELF5/3±6/151/3±7/14048/0

بحث
به ترتیب برابر UVAحدود مجاز مواجهه شغلی و اجتماعی 

به ترتیب برابر با UVBبوده و براي 174/0و w/m233/0با 
w/m2001/0 باشد. حدود مجاز مواجهه شغلی می0005/0و

طبق VLFو ELFنسیبراي میدان مغناطیسی در محدوده فرکا
mT2/0)  وmT1)A/m800حدود مجاز شغلی به ترتیب 

)A/m160 براي میدان الکتریکی این حدود به ترتیب (Kv/m

در هر دو مقایسه نتایج نشان داد باشد. میKv/m842/1و25
UVBوکمتر UVAمقادیر هاي داخلی و وارداتی، گروه المپ

که به علت اجتماعی بوده استبیشتر از حدود مجاز شغلی و
نحوه عملکرد این المپها  و استفاده از جیوه در ساختار آنها

HPA. )21,27(اي . این نتیجه با مطالعه صفري و مطالعهباشدمی

تواند اشعه مصرف میهاي کمبیان کرد المپ2008در سال 
فرابنفش در سطوح مختلف منتشر کنند که در استفاده خاصی از 

تواند باالتر از سطح دستورالعمل باشد. در آنها، مقادیر مواجهه می
صورت گرفت 2008که در سال O’Haganو khazovaمطالعه 

درصد قابلازرابنفشفاشعهتابشبه این نتیجه رسیدند که
پوششباشدهمطالعهفلورسنت فشردههايتوجهی از المپ

استفادهنورپردازيهايدرکاربردیاوکارمیزدرکهمنفرد، زمانی
.شودتوجهیقابلمنجر به مواجهه پوستی استشود، ممکنمی

در المپ کم مصرف تک پوششی تست شده، به UVمقدار 
دو پوششی هاي مجاز، اما براي المپاحتمال زیاد بیش ازحد

در مطالعه خود نشان Rachel.)7(کمتر از حد مجاز بوده است
هاي فلورسنت فشرده هاي مختلف از جمله المپداد که المپ

کنند. حتی اگر دوز سطوح مختلفی از پرتو فرابنفش منتشر می
بسیار پایین باشد، مواجهه طوالنی مدت ممکن است باعث 

شود کاربران، ه میهاي تجمعی قابل توجهی شود. توصیآسیب
اي،هایی داراي پوشش یا فیلتر شیشهبخصوص بیماران از المپ

.)29(ترین سطح انتشار فرابنفش را دارند، استفاده کنندکه پایین
2004سال و همکاران درSayreمطالعه این تحقیق با هاي یافته

پرتو ریسک مواجهه بابیان کردSayre). 28همخوانی ندارد(
و (مهتابی)نور روزهاي المپ)UVBناحیه متوسط(فشفرابن
،)28(استنییپااریبسبراي افراد در معرض(آفتابی)سرددیسف

تواند تغییر و تنوع نوع ماده فسفرسانس استفاده میکه دلیل آن
شده در فاصله زمانی بین دو مطالعه باشد.
اي ساخت کشورهاي همقایسه میزان تابش فرابنفش در المپ

هاي در ماركUVAمختلف نشان داد که بطور کلی میانگین 
بوده(با اختالف کم) اما وارداتیهاي داخلی بیشتر از مارك

هاي بیشتر از ماركوارداتیهاي هر چند در ماركUVBمیانگین 
(با اختالف نسبتاً زیاد)؛ اما از نظر آماري اختالف داخلی بوده

در UVBو UVAگیري نتایج اندازهاست. داري نداشته یمعن
هایی با طیف نور مختلف نشان داد که به طور کلی میانگین المپ

UVAکه آفتابی، بیشتر از مهتابی بوده استهايدر المپ
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رود به دلیل اختالف نوع ترکیب ماده فلورسانس میاحتمال
ا هاي بدر المپUVBمیانگین استفاده شده در این المپها باشد.

داري نداشتند.یپوشش مختلف اختالف معن
میدان فلورسنت فشرده ها نتایج نشان داد المپ

2006نیز در سال Oliveiraکنند.الکترومغناطیسی تولید می
هاي از منابع تابش میدانCFLهاي بیان کرد که المپ

مقایسه شدت موثر این .)6(شوندالکترومغناطیسی محسوب می
دهد که این مقادیر کمتر از دود مجاز نشان میها با حمیدان

باشد. با این حال به دلیل احتمال بروز عوارضی حدود مجاز می
هاي در حال تقسیم و هاي کروموزومی در سلولمثل ناهنجاري

هاي سرطانی، تغییر ترکیبات خونی، و تاثیر در رشد سلول
گرانی عصبی مواجهه با امواج الکترومغناطیس سبب نهاي سیستم

. گزارش مرکز تحقیقات و اطالعات در )14(جوامع شده است
مصرف هاي کم) المپCriiremمورد تابش الکترومغناطیسی (

هاي متر، میدان1ها تا فاصله دهد که این المپنشان می
کنند. عالوه بر این ید میمتر تولبرولت180الی 2الکتریکی بین 

اي باشد، کنندهنگراناشاره نموده است که این مقادیر نباید مساله
تر از حدود مجاز گیري شده بسیار پایینچون مقادیر اندازه

باشد. با این حال بیان شده که این نتایج یک هشدار براي می
باشد،میهاي کم مصرف در فاصله خیلی نزدیکاستفاده از المپ

هاي رو میزي و یا چراغ مطالعه بدین جهت نباید به عنوان چراغ
همچنین نتایج آزمون .)27(کنار تخت خواب استفاده شوند

هاي ها در المپآماري در مقایسه میانگین شدت موثر میدان
در دو محدوده فرکانسی مذکور اختالف تولید داخل و وارداتی 

هاي مختلف از توان گفت المپداري داشتند. بنابراین مییمعن
هاي الکترومغناطیس) از لحاظ کیفیت این نظر(تولید میدان

هاي الکتریکی و که شدت میدانطوريهبوده بساخت متفاوت 
هایی با مغناطیسی در هر دو محدوده فرکانسی مذکور درالمپ

کمتر از داخلی بوده است.وارداتیمارك 
هاي آفتابی مطالعه حاضر در میانگین شدت روشنایی در المپ

بوده Lx132هاي مهتابیو در المپLx141متري1فاصله 
اختالف ناچیز شدت روشنایی حاصل از آن است که نشان دهند

داري نیز یدو گروه است و اختالف آماري معن

نتایج آزمون آماري همچنین نشان داد که ).<05/0Pاند(نداشته
وارداتیهاي تولید داخل بیشتر از نوع شدت روشنایی در المپ

). در زمینه مطالعات شدت روشنایی در >001/0Pآن بوده است (
شابه در فاصله یک متري، مطالعه مشابهی جهت هاي مالمپ

.نشدمقایسه با نتایج این تحقیق یافت 
هاي این پژوهش مربوط به محدودیت در تهیه همه محدودیت

هاي مورد استفاده در سطح کشور و عدم امکان تهیه تعداد مارك
مختلف بود. با این حال هایی با طیف رنگیکسان از المپ

هاي کم مصرف با هاي مختلف المپدرمطاله حاضر کمیت
اي همه گیري گردید که در کمتر مطالعههاي مختلف، اندازهتوان

این موارد مورد بررسی قرار گرفته است.
گیرينتیجه

هاي فلورسنت فشرده داراي توان گفت المپکلی میطوربه
هاي و میدانBو Aمقادیر مختلف از تابش فرابنفش طیف 

هاي و میدانUVAده که شدت الکترومغناطیس بو
بیش از حد UVBالکترومغناطیس کمتر از حدود مجاز بوده اما 

اثرات UVBمجاز شغلی و اجتماعی بوده است. از آنجایی که 
دارد و با توجه به عدم UVAبیولوژیک باالتري نسبت به طیف 

قطعیت حدود مجاز و احتمال بروز خطرات در اثر مواجهه مزمن 
روز اثرات بهداشتی و بیولوژیکی اشاره شده در در جهت عدم ب

هاي مطالعات مختلف، لزوم رعایت نکات حفاظتی در برابر تابش
الکترومغناطیس و کاهش هر چه بیشتر مواجهه عمومی و طیف 

شغلی ضروري، افزایش فاصله از منبع و آموزش افراد در معرض 
شود رسد. بنابراین توصیه میامري ضروري به نظر می

ها به عنوان منبع روشنایی االمکان از کاربرد این المپیحت
موضعی بدون حفاظ در فواصل کمتر از یک متر خودداري شود. و 
در نهایت باید گفت که در کنترل مصرف انرژي عالوه بر استفاده 

هاي بهداشتی استفاده از بهینه از آن الزم است که جنبه
یرد.هاي کم مصرف نیز مورد توجه قرار گالمپ

سپاسگزاري
نامه تحقیقاتی ثبت شده نتایج اجراي پایاناساسبرمقالهاین
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Abstract
Introduction: In recent years, use of compact fluorescent lamps has increased in order to optimize energy

consumption. The aim of this study was to evaluate the radiations of electromagnetic spectrum from usual

compact fluorescent lamps.

Methods: In this study, 48 compact fluorescent lamps from different brands and cover (warm – cool) were

selected. For studied lamps, operational factors consisted of: UVA, UVB illuminannce, intensities of

electromagnetic field in very low frequency (VLF) and extremely low frequency (ELF) ranges were

measured using calibrated devices.

Results: The results showed that intensities of electromagnetic fields and UVA were below the exposure

limits, but UVB was above the exposure limits. UVA lamps based on different light color (cover) had

significant difference (P =0.008), UVA radiation between companies had significant difference. (P<0.001).

Difference between the intensities of electromagnetic fields based on manufacturer was significant (p<0.05).

Conclusion: According to the study, compact fluorescent lamps had different amounts of UVA, UVB and

electromagnetic fields, and UVB was above the exposure limits. Therefore, it is recommended not to use

these lamps as the local electric lightings source without shield at distances of less than one meter. Observing

the safety notes against the radiation of electromagnetic spectrum, increasing the distance from the source,

and training seems necessary.

Keywords: Electromagnetic radiation; Ultraviolet radiation; Illuminannce; Fluorescent lamp
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