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چکیده
در این مقاله ،استانداردهای معتبر داخلی و خارجیِ میزان تشعشع فرستنده های تلویزیونی و رادیویی به تفکیک شکرایط شک لی و مردمکی
مورد بررسی قرار گرفته است .در این مقاله ،پس از بیان مقدمه ،تعاریف و اصطالحات ،به معرفی و ارائه ی مقادیر حد مجاز اسکتانداردهای
معتبر و متداول ایران و جهان و با مقایسه ی آن ها با یکدیگر به مهمترین و اصلی ترین علل اختالف استانداردها و همچنین سخت گیرانه
ترین و سهل گیرانه ترین پرداخته است .جهت تبیین بهتر ،محاسبات برای دو فرکانس فرضی در باند  UHFبا فرکانس  862مگا هرتکز و
فرکانس  1500کیلو هرتز برای باند  AMمحاسبه شده و نتایج طبق استاندارد های مختلف با یکدیگر مقایسه شده انکد .طبکق محاسکبات
انجام گرفته ،در باند  ،VHFسخت گیرانه ترین استاندارد مربوط به استاندارد  ANSIو سهل گیرانه ترین شان به اسکتاندارد ACGIH
برمی گردد که اختالف شان به بیش از  90واحد می رسد.
در باند  ،UHFسخت گیرانه ترین استاندارد مربوط به استاندارد روسیه با مقدار چگالی توان  0.2میلی وات بر سانتی متر مربع و سهل
گیرانه ترین استاندارد به استاندارد کشور کانادا با مقدار چگالی توان  28.73میلی وات بر سانتی متر مربع بر می گردد .در باند ،AMسخت
گیرانه ترین استاندارد مربوط به  ANSIو NCRPبوده و سهل گیرانه ترین آن ها به استانداردهای  ACGIHو  FCCو کانادا برمی
گردد .می توان گفت ،استاندارد ANSIسخت گیرانه ترین استاندارد حدود مجاز دریافت تشعشع در باندهای فرکانسی رادیویی و تلویزیونی
و استاندارد  ACGIHسهل گیرانه ترین استاندارد است.
کلمات کلیدی
استاندارد ،بین المللی ،داخلی ،رادیویی ،امواج غیر یونیزان

 -1مقدمه

پرتوهای الکتروم ناطیسی بویژه امکواج غیکر یونیزان[علویکان
 ]1389منجر به انجام تحقیقات وسیعی در سطح جهانی شده
است( .امواج یونیزان به دلیل داشتن تاثیرات مخرب آشکار بر
روی بدن موجود زنده ،وضعیت متفاوتی با امواج غیر یکونیزان
دارند) .امواج غیر یونیزان انرژی کافی برای یونیزه کردن اتک
ها را نداشته و تا مدت ها بی ضرر شناخته می شدند .در حالی
که با افزایش چگکالی تکوان پرتوهکای غیکر یکونیزان ،ایجکاد

امکککواج رادیکککویی بخشکککی از طیکککف گسکککتره ی امکککواج
الکتروم ناطیسی هستند که از چنکدین فرککانس بکا ککاربری
های مختلف ،شروع شده تا چندین گیگکا هرتکز ادامکه یافتکه
است .همانطور که شکل  1نشان می دهد ،دو باند رادیکویی و
تلویزیونی بکا فرککانس هکای چنکدین کیلکوهرتز بکرای بانکد
رادیویی موج متوسط و فرکانس های مگکاهرتز بکرای ارسکال
سیگنال های تلویزیونی و رادیوی  FMمکورد اسکتفاده قکرار
می گیرد .درسکال هکای اخیکر نگرانکی دربکاره مضکر بکودن

حرارت می تواند صکدمات جکدی بکه انکدام بکدن وارد سکازد
( .)IARC,2002به همین دلیل تحقیقات متعددی در حال
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خاطر بخشیده و با تکیه بکر جایگکاه خکود در افکزایش آگکاهی
عموم مردم نقش داشته و نگرانی احتمالی را از بین برد.
اصطالحات و تعاریف
-2

انجام است تا بتوان به طور مشخص در مورد مضر بکودن
تشعشعات امواج غیر یونیزان نظر قطعی داد.

پرتوگیری شغلی :پرتوگیری کارکنان به هنگام کار است.
پرتوگیری مردم :پرتوگیری طبیعی و نیکز پرتکوگیری افکراد
جامعه ناشی از فعالیت پرتوی و منابع مجکاز اسکت .پرتکوگیری
مردم شامل پرتوگیری ش لی و پزشکی نمی باشد.
پرتوهای غیر یون ساز :پرتوهایی که قادر به یون سکازی
در بککدن انسککان نیسککتند .ایککن پرتوهککا شککامل پرتوهککای
الکتروم ناطیسی که انرژی ی فوتون آنها برای یکون سکازی
کافی نیست و پرتوهای مکانیکی صوتی و فراصوتی است.
چگالی توان  :توان تابیده شده به ی کره کوچ تقسی بر
مساحت دایره عظیمه کره می باشکد و یککای ایکن کمیکت در
سیست بین المللی یکاها وات بر متکر مربکع اسکت .در میکدان
های الکتروم ناطیسی چگالی توان با بزرگی بکردار پویینتینک
برابر است :

شکل  :1طیف امواج الکتروم ناطیسی با کاربری های مختلف

همچنین ،تحقیقات وسیعی از سوی سازمان های مختلف بکین
المللککی و در برخککی مواقککع ملککی از طککرف کشککورها جهککت
ساماندهی مقدار استاندارد دریافت تشعشع در حال انجام است.
هدف استاندارد ،به طور کلی ،تعیین حدود مجاز جهت مصکون
ماندن افراد در برابر اثرات بیولوژیکی مضری است که تکاکنون
شناخته شده است .به دلیل تنکوع و تعکدد ایکن اسکتانداردها(
 ،)Rongen, 2016در این مقاله سکعی مکی شکود تکا ضکمن
معرفی استانداردها ،حدود هر ی هر ی از آن ها در بکازه ی
فرکانسی تلویزیونی و رادیویی اشاره شده و سخت و سهل گیر
ترین آنها نیز شناسایی شوند و علت این انتخاب ،مورد بررسی
قرار گرفته شود .نتیجه این بررسکی زمینکه ی مناسکبی جهکت
پژوهش برای گروه های پزشکی فراه می آورد .از آنجا ککه
تحقیقککات داخککل کشککور(علویان  1389و بهدارونککد )1395 ،و
خارج از کشور ( )Deatanyah, 2012تا کنون در زمینکه تلفکن
همراه و در فرکانس900و  1800مگا هرتز صورت گرفته است،
جایِ خالیِ پایشِ وضعیتِ فرستنده های تلویزیکونی و رادیکویی
احساس می شود .از طرفی ،علی رغ قابل مقایسه بودن طول
موج باند فرکانسیVHFبا ابعاد بدن انسان ،این باند فرکانسی
تاکنون م فول مانده است وتحقیقات کمتری در مقایسه با باند
های فرکانسی باالتر همانند تلفن های همراه انجام شده است.
سازمان صدا و سکیمای جمهکوری اسکالمی ایکران بکه عنکوان
مهمترین مؤدی مربوطه در این موضوع ،امکان تحقیق در این
زمینه را همانند سایر کشورها ( )Osei, 2016فراه نموده و
همانند اپراتورهای تلفن همراه ،با اندازه گیری میکزان تشعشکع
آنتن های مربوطه و ارزیابی با استاندارد معتبر در صدد ارزیکابی
وضعیت تشعشع برآمده است تا درصورت مجکاز بکودن میکزان
تشعشع و شفاف سازی وضعیت آن ،به عمکوم مکردم اطمینکان

()1

 S  EH

که در آن:
 =Sبردار پوینتین
 = Eشدت میدان الکتریکی
 =Hشدت میدان م ناطیسی
شدددت میددددان الکتریکددی  :انکککدازه بککردار میکککدان
الکتروم ناطیسی است که بنا به تعریف با نیروی وارد بر واحکد
بار الکتریکی در نقطه مورد نظر از میدان برابر اسکت و یککای
آن در سیست بین المللی نیوتن بر کولن یا ولت بر متر است.
شدت میدان مغناطیسی  :اندازه بردار م ناطیسکی میکدان
الکتروم ناطیسی است و مقدار آن از فرمول زیر محاسکبه مکی
شود :
()2

𝐵

𝜇=𝐻

که در آن:
 =Bچگالی شار م ناطیسی بر حسب تسال
= µتراوایی م ناطیسی محیط بر حسب تسال متر بر آمپر
منبع :هر عامل تولید یا انتشار پرتوی غیریون ساز که بتواند
باعث پرتوگیری شود.
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 -3استانداردهای بین المللی

میدان دور :ناحیه ای است که در آن فرمول زیر بین کمیت
های  H،Eو Sبرقرار است:

 : ]ICNIRP 1998[ ICNIRPدر سککال  ،1992ایککن
سازمان جایگزین  ]IRPA 1998[ IRPAمعرفکی شکده
است .ماموریکت آن سکازمان دهکی دانکش موجکود در زمینکه
محافظت در برابر پرتوگیری های غیر یونیزه به منظور فراه
آمدن و پیشرفت توصیه نامه های معتبر بین المللی است.
مقادیر این استاندارد برای پرتوگیری ش لی و عمکوم مکردم در
جدول  1آمکده اسکت .راهبردهکای  ICNIRPشکامل یک
ضریب کاهشی برابر  5در حداکثر نرخ جذب ویژه برای عموم
مردم در مقابل محیط های ش لی می باشد .علت این امر بکه
حساسیت استثنایی برخی از افراد جامعکه در برابکر تشعشکعات
رادیویی است [سکلیمانی  .]1392در سکال  1999راهبردهکای
این استاندارد برای عموم مردم ،از سوی کشکورهای اروپکایی
پذیرفته شده است.

𝐸2

𝑆 = 120𝜋 = 120𝜋𝐻 2

()3
که در آن:
 =Eشدت میدان الکتریکی بر حسب ولت بر متر
 =Hشدت میدان م ناطیسی بر حسب آمپر بر متر
 =Sچگالی توان بر حسب وات بر متر مربع
میدان دور از ابعاد آنتن ها مطابق فرمول زیر محاسبه می
گردد.
()4

2𝑑2
𝜆

=𝑙

که در آن:
 =Dبزرگترین بعد منبع
 =λطول موج انتشار امواج
میدان نزدی  :ناحیه بین منبع پرتو رادیویی و میدان دور،
میدان نزدی نامیده می شود .در این ناحیه رفتار میدان ،تخت
نیست.
باند فرکانسی :دسته بندی های متفاوتی از طیف امواج
الکتروم ناطیس می توان داشت که مه ترین و معتبرترین آن
ها دسته بندی است که از سوی سازمان (International
 Telecommunication Union)ITUایجاد شده
است اما از طرفی ،دسته بندی دیگری نیز از طرف سازمان
های داخلی هر کشور یا استانداردهای مختلف صورت می
گیرد که در برخی مسائل جزئی ،با دسته بندی  ITUمتفاوت
است .به همین دلیل باند فرکانسی مربوط به فرستنده های
رادیویی و تلویزیونی که از طرف سازمان صدا و سیمای
جمهوری اسالمی ایران در نظر گرفته شده است ،اینجا ذکر
می گردد.
باند فرکانسی  :VHFباندی فرکانسی که شامل فرکانس ها
 174تا  230مگاهرتز می شود.
باند فرکانسی  :UHFباند فرکانسی شامل  470تا  862مگا
هرتز می شود.
باند فرکانسی  :AMشامل فرکانس های  530تا  1600کیلو
هرتز می شود.
باند فرکانسی  :FMباند فرکانسی که شامل فرکانس های 87
تا  108مگاهرتز می شود.

جدول  :1محدودیت های استاندارد  ICNIRPبرای حداکثر پرتوگیری
مجاز ( فرکانس ها بر حسب مگاهرتز است)

استاندارد ICNIRP
)E (v/m

H
)(A/m

عمومی
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0.073

2

ش لی

VHF
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MF

S

()w/m2
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0.16

10

𝑓√1.375

0.0037
𝑓√

𝒇
𝟎𝟎𝟐

ش لی

𝑓√3

𝑓√0.008

عمومی

87

f
40

𝑓√

0.73
f

ندارد

170

ندارد

ندارد

عمومی

ش لی
 -4استانداردها به تفکی

کشورها

آمریکا  :موسسه های غیردولتی بسیاری به ارائه توصیه هایی
برای محافظت در برابر پرتوگیری رادیویی پرداخته اند که می
توان به موارد ذیل اشاره کرد :
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•

]ANSI/ IEEE 1992[C95/1-1992

•

استاندارد]NCRP,1986[ NCRP

محدودیت روی حداکثر پرتوگیری مجاز این اسکتاندارد ککه از
طرف بزرگترین موسسه حرفه ای بکر و الکترونیک جهکان
 IEEEمنتشر شد ،وابسته به فرکانس و زمان است .در هر دو
قسمت عمومی و ش لی ،مقادیر پرتوگیری بکر مبنکای شکدت
میدان الکتریکی و م ناطیسی توسکط میکانگین فضکایی روی
ی صفحه مسطح دارای سطح برابر با سطح مقطکع عرضکی

کنگره ی آمریکا جهت تولید مستندات و توصیه نامه های
مروبط به ایمنی در برابر تشعشعات یونیزان و غیر یونیزان
گروهی به نام  NCRPرا تاسیس کرد .استانداردهای مربوط به
این گروه بر مبنای گزارشات فراوان علمی و پزشکی است.
سه گزارش از این استاندارد منتشر شده است که گزارش دوم
آن که به گزارش  86سال  1986است ،حاوی نتکایج ارزیکابی

بدن انسان در مقابل ی منبع رادیویی به دست می آیند.
الزم به ذکر است مدت زمان پرتوگیری برای هکدف عمکومی
برای باند های  VHFو  30 ،UHFدقیقه است در حکالی ککه
برای هدف ش لی مطابق با  6دقیقه است.

گسترده مستندات موجود در مکورد اثکرات بیولکوژیکی میکدان
های رادیویی است .الزم به ذکر است این استاندارد بخشی از
باند  FMرا پوشش نمی دهد.
جدول  :3محدودیت های استاندارد  NCRPبرای حداکثر پرتوگیری مجاز
( فرکانس ها بر حسب مگاهرتز است)

جدول  :2محدودیت های استاندارد ANSI/IEEE C95/1 1992
برای حداکثر پرتوگیری مجاز ( فرکانس ها بر حسب مگاهرتز است)

استاندارد NCRP

استاندارد ANSI/IEEE C95/11992

2

E

2

) (v /m

S
mw/cm
2

27.5

𝟏
𝟖𝟔𝟔𝒇

0.2

UHF

0.0729

ش لی
61.4
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f
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ش لی

MF

1
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عمومی
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عمومی

ش لی

عمومی

27.5
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61.4

VHF

𝟑 𝟏𝟓𝟖.

عمومی

VHF

)H (A2/m2

E
)(v/m

f
1500

--

--

𝒇
𝟎𝟎𝟑

614

𝟑 𝟏𝟔.
𝒇

100 ,

614

𝟑 𝟏𝟔.
𝒇

•

)H (A/m
0.0729

2

S

mw/cm

0.2

0.163

1

عمومی

𝑓√2.59

ش لی

√𝑓3.54

عمومی

614

𝑓√
238
𝑓√
106
1.63

𝑓
1500
𝑓
300
100

ش لی

614

1.63

100

استاندارد]ACGIH,1983[ ACGIH

در سال  1983حدود مجاز جدیدی از طرف  ACGIHدر
جامعه آمریکا مطرح شد که تنها برای محیط کنترل شده یا به
عبارتی برای محیطی که عموم مردم در آنجا حضور ندارند،
وضع شده است که در جدول ذیل به نمایش در آمده است.

180
𝑓2

100
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جدول  :4محدودیت های استاندارد  ACGIHبرای حداکثر پرتوگیری
مجاز ( فرکانس ها بر حسب مگاهرتز است)

مورد توجه این کمیسیون قرار گرفته و سعی کرده تا با بررسی
راهبردهککای موجککود ماننککد ،ANSI/IEEE c95/1-1992
 NCRP ،EPA ،FDAو  ..راهبرد خود را ارائه دهد .توجه بکه
این نکته مه است که مدت زمکان پرتکوگیری بکرای هکدف
ش لی  6دقیقه و برای عموم مردم  30دقیکق در نظکر گرفتکه
شده است.

استاندارد ( ACGIHش لی)
)E (v2/m2

H
)(A /m2

mw/cm

3770

0.027

1

100× 37.7

𝑓
100

VHF
UHF

𝑓

3770 × 300

2

𝑓

2

S

جدول  :5محدودیت های استاندارد  FCCبرای حداکثر پرتوگیری مجاز (
فرکانس ها بر حسب مگاهرتز است)

استاندارد FCC
E
)(v/m

)H (A/m

2

S

mw/cm

MF
377000

2.65

100

عمومی

27.5

0.073

0.2

ش لی

61.4

6130.

1

عمومی

--

--

ش لی

--

--

𝑓
1500
𝑓
300

VHF
UHF

استانداردوزرات دفاع آمریکا  : DODنگرانی هایی از طکرف
وزارت دفاع آمریککا ککه بکه عنکوان بزرگتکرین ککاربر امکواج
رادیویی به شمار می رود بخصوص در مورد تلفکن هکای بکی
سی تاکنون مطرح شکده اسکت و در همکین راسکتا در صکدد
انتشککار راهبردهککایی برآمککده اسککت کککه ماننککد اسککتاندارد
 ANSI/IEEE C95/1 1992است.
اسککتاندارد سککازمان محککیط زیسککت آمریکککا : EPAمطککابق
استاندارد  FCCاست .این سازمان با تاسیس در سال  1970و
ارائه چندین راهبرد در مورد حفاظت از عمکوم مکردم در سکال

MF

عمومی
(30
)min

ش لی

های مختلف در جهت ارائه اسکتاندارد و توصکیه نامکه تکالش
کرد اما به دالیل مختلکف سکرانجام در سکال  ،1996تصکمی
گرفت تکا اسکتاندارد FCCو راهبردهکای آن را در حفاظکت از
عموم مردم در برابر اثرات به اثبات رسیده تشعشعات رادیویی
پذیرفته است.

614

1.63

100

30( 614
دقیقه)

( 30دقیقه)
1.63

6( 100
دقیقه)

اروپا

استاندارد اتحادیه اروپکا  :در سکال  ،1999شکورای بهداشکت
اتحادیه اروپا توصیه نامه ای را بکا پشکتیبانی دولکت انگلکیس
برای محدود کردن پرتوگیری رادیویی را به رسکمیت شکاخت
تا به وسیله آن استانداردهای گوناگون موجود ایمنی تشعشکی
در اروپا را مخصوصا برای تشعشعات تلفن همراه ،برقرار سازد.
توصیه نامه ها بر اساس  ICNIRPبود.

استاندارد کمیسیون ارتباطات فکدرال ):]FCC,1993[(FCC
کمیسیون ارتباطات فدرال در سال  1934در آمریکا به عنوان
سازمان تنظی کننده مقررات رادیویی که مسئول صدور مجوز
و کنترل سیست های مخابراتی آمریکا اسکت ،تاسکیس شکد.
پرتوگیری امواج رادیویی ناشی از فرستنده هکا از سکال 1985

کشورهای عضو اتحادیه اروپا  :تمرککز بحکث اسکتانداردهای
اتحادیه اروپا بر روی ایستگاه های پابه سلولی و تلفکن هکای
همراه بوده است.
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پرتوگیری به صورت ساعت در روز ضرب شود .این کمیت به
نام  MEEبه معنی حداکثر انرژی تشعشعی تعریف می شکود
(.)Gajsˇek , 2002

کانادا

اولین استاندارد وزارت بهداشت کانادا در سال  ،1979از سوی
دایره سیست های پزشکی و تشعشی این وزارت تحت عنوان
 ]Safety code ,1990[Safety code 6منتشر شده اسکت.
چندین نسخه از این راهبرد تاکنون به روز رسانی شده اسکت.
این راهبرد نیز بر اساس تحقیقات دانشمندان در زمینه اثکرات

جدول  :7محدودیت های استاندارد کشور روسیه برای حداکثر پرتوگیری
مجاز ( فرکانس ها بر حسب مگاهرتز است)

استاندارد روسیه

بیولوژیکی و برای عموم مردم بر مبنای اثکرات گرمکایی مکی
باشند.

عمومی

جدول  :6محدودیت های استاندارد کشور کانادا برای حداکثر پرتوگیری
مجاز ( فرکانس ها بر حسب مگاهرتز است)

E
)(v/m

)H (A/m

,
FM
VHF

عمومی

28

0.0037

2

ش لی

60

0.163

10

UHF

عمومی

1.585
𝑓√

𝑓√0.0042

ش لی

𝑓√3.54

𝑓√0.0094

عمومی

280

2.19

ش لی

-1( 600
0.003
مگاهرتز)

0.003-1(4.9
مگاهرتز)

(1-10
مگاهرتز)

(1-10

MF

600
𝑓

UHF

S

mw/cm

MF

3

--

--

ش لی

800

0.72

--

عمومی

--

--

10

ش لی

--

عمومی

-0.3
0.030
25

𝑓
150
𝑓
30
--

--

--

200

--

0.3-3
v/m 15

ش لی

20000

200

--

آسیا

در آسیا نیز همانند قاره های دیگر ،تحقیقکات روز افزونکی در
حککال انجککام اسککت تککا هرچککه بیشککتر مقککادیر مجککاز مطککابق
استانداردها طبقه بنکدی شکده و مکورد اسکتفاده قکرار گیرنکد.
کشورهایی مانند استرالیا ،ژاپن  ،کره ،چین و نیوزلند در ایکن
زمینه پیشتاز بوده و سعی دارند تا اسکتانداردها را بکه صکورت
ملی معین کننکد .علکی رغک کک بکودن اطالعکات در مکورد
استانداردهای چین ،مقاله های منتشر شده از سوی محققکین
این کشور در حوزه ی پایش امواج الکتروم ناطیسی نشان می
دهککد ،ایککن کشککور در تعیککین حککدود مجککاز محتاطانککه تککر از

--

مگاهرتز)

µw/cm

2

VHF

استاندارد کشور کانادا
2

E(v2/
)m2

H
)(A2/m2

S

4.9
𝑓

روسیه

در سککال  1996قککوانین سککالمت عمککومی کمیسککیون دولتککی
بهداشت و نظارت بکر بیمکاری هکای واگیکر بکه عنکوان یک
اصالحیه برای تمامی سازمان های عمکومی و دولتکی ابکال

کشورهای دیگر مانند آمریککا اسکت .اسکتاندارد ژاپکن ککه بکا
حمایت وزارت پست و مخابرات این کشور منتشر شده اسکت

شده است .برای تعیین حد مجاز پرتوگیری بکا هکدف شک لی،
باید مربع شکدت میکدان الکتریککی یکا م ناطیسکی در مکدت
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عمدتاً بکر اسکاس اسکتاندارد ANSI/IEEE C95/1 1992

مشخصی وضع کرده اند .همچنین استانداردها بکا اسکتفاده از
کمیت های شدت میدان الکتریکی ،شدت میدان م ناطیسکی،
چگالی توان موج و کمیت نرخ جذب ویکژه بکه تعیکین حکدود
پرداخته اند .در بسیاری از مقاالت ،اسکتفاده از شکدت میکدان
الکتریکی رایج تر است اما زمانی که اندازه گیری ها در میدان
نزدی انجام شود ،به دلیل عدم وجود رابطکه ی خطکی بکین
شدت میدان الکتریکی و میدان م ناطیسکی ،از کمیکت هکای

است.
استاندارد ملی ایران

در ایران استاندارد پرتوهای غیر یون ساز – حدود پرتکوگیری
[ضوابط کار با پرتوهای رادیویی]1378 ،که پکیش نکویس آن
توسط امور حفاظت در برابر اشعه کشکور در کمیسکیون هکای
مربوط تهیه و تدوین شده است .نسخه اول آن در سال 1385
و آخرین نسخه ی آن در سکال  1395ویکرایش یافتکه اسکت.
شایان ذکر است که اسکتاندارد جمهکوری اسکالمی ایکران در
حقیقت ،برگرفته از استاندارد بین المللکی ICNIRPاسکت ککه
این استاندارد از سال  1998تاکنون مورد تاییکد ایکن سکازمان
است.

دیگری مانند شدت میکدان م ناطیسکی نیکز بکرای ارزیکابی و
تحلیل استفاده می شود .با توجه بکه توضکیحات قبکل ،مقکدار
میککدان الکتریکککی بککه تفکی ک اسککتانداردها در دو حککوزه ی
عمومی و ش لی در جدول آمده است.
جدول  :9محدودیت مقدار میدان الکتریکی در استاندارد ها برای حداکثر
پرتوگیری مجاز ( فرکانس ها بر حسب مگاهرتز است)

جدول  :8محدودیت های استاندارد ملی ایران که مطابق با استاندارد
 ICNIRPبرای حداکثر پرتوگیری مجاز است( فرکانس ها بر حسب
مگاهرتز است)

مقادیر میدان الکتریکی بر حسب ولت بر متر
VHF

MF

UHF

استاندارد ملی ایران
عمومی

ش لی

عمومی

ش لی

ICNIRP

28

61

1.375√f

𝑓√3

E 1992

28

61

1.375√f

 ANSI/IEEاستاندارد ایران

5.24

7.82

--

-𝑓√3

ACGIH

61.40

𝑓√
17.32

×61.40

FCC

27.5

61.4

--

614
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دقیقه)

الکتروم ناطیسی را بکه دو قسکمت شکرایط شک لی و عمکومی
تقسی کرده و بکرای هریک از گکروه هکا محکدودیت هکای

30 ( 614

غالککب اسککتانداردها شککرایط پرتککوگیری و دریافککت امککواج

614.003

 -5مقایسه حدود استانداردها

𝑓√

ش لی

170

𝑓√

--

--

𝑓√

عمومی

MF

عمومی

24.77

87

𝟑𝟕 𝟎.
𝒇

--

ش لی

87

𝑓√3

𝑓√0.008

𝒇
𝟎𝟒

87

UHF

ش لی

عمومی

1.375
𝑓√

𝑓√0.0037

𝒇
𝟎𝟎𝟐

VHF

170

ش لی

61

0.16

10

24.77

عمومی

28

0.073

2

170

E(v/m
)

)H (A/m

S
w/m2
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Safety
canada

28

NCRP

27.5

روسیه وابسته
به زمان

1.73

60

--

7.83

2.59√f

√𝑓3.54

5

--

24.77

24.77
141.42

28.28

1.585√f

𝑓√3.54

280

600

به دلیل قابل مقایسه بودن بکا ابعکاد بکدن انسکان،
تاثیرات مضرتری دارنکد اگرچکه فرککانس شکان در
مقایسه با باند  UHFکمتر باشد.
 -4اسکککتانداردهای  ANSIو  NCRPبکککه لحکککا
چگالی توان کامالً مشابه با یکدیگر هستند.
 -5در باند VHFو  ،FMچگالی توان از مقدار  1تکا
 10میلی وات بر سانتی متر مربع ت ییکر مکی کنکد.
بیشترین مقکدار آن متعلکق بکه اسکتاندارد Safey
کشور کانکادا اسکت و کمتکرین آن ککه در حقیقکت
سککخت گیرانککه تککرین حالککت اسککت مربککوط بککه
اسککککککتانداردهای FCC ،NCRP ،ICNIRP
و  ANSI/IEEEاست.
 -6همچنککین در بانککد  ،VHFسککخت گیرانککه تککرین
استاندارد مربکوط بکه اسکتاندارد  ANSIو سکهل
گیرانککه تککرین شککان بککه اسککتاندارد  ACGIHو
FCCبرمی گردد .الزم به ذکر است که این بانکد
از میان سه باند مزبور ،اهمیت بیشتری دارد.
 -7در باند  ،UHFسه استاندارد تنها از طریق کمیکت
چگالی توان بکه ارزیکابی پرداختکه انکد ککه ایکن در
مقایسه با باند  VHFو  AMقابل مالحظه بکوده
و گویا متصدیان امر اسکتاندارد در ایکن بانکد جهکت
ارزیابی متقن ،مصالحه ای بین این دو کمیکت را در
نظر می گیرند .
 -8در باند  ،UHFسخت گیرانه ترین استاندارد مربوط
به استاندارد روسیه با مقدار چگالی توان  0.2میلکی
وات بکر سککانتی متککر مربکع و سککهل گیرانککه تککرین
استاندارد به استاندارد کشور کانادا با مقکدار چگکالی
توان  28.73میلی وات بر سانتی متر مربع بکر مکی
گردد.
 -9در بانککد فرکانسککی  ،AMسککخت گیرانککه تککرین
استاندارد مربوط بکه  ANSIو NCRPو سکهل
گیرانه ترین آن ها به استانداردهای  ACGIHو
 FCCو کانادا برمی گردد.
 -10طبق جمع بندی می توان گفت ،استاندارد ANSI
در حقیقت از میکان اسکتانداردهای مطکرح شکده از
سخت گیرانه تکرین مواضکع حکدود مجکاز دریافکت
تشعشع در باندهای فرکانسی رادیویی و تلویزیکونی
برخوردار است .در مقابکل اسکتاندارد  ACGIHاز

جهت تبیکین بیشکتر محکدودیت هکای موجکود ،بکا فکر دو
فرکانس به طور نمونه در دو باند  VHFو  ،UHFنتایج ذیل
به دست می آید :
فرکککانس  862مگککاهرتز در بانککد  UHFو فرکککانس 1500
کیلوهرتز برای باند  AMدر نظر گرفته شده اسکت و از ارائکه
محاسبات به دلیل محدودیت صفحات مقاله چش پوشی شکده
است.
 -1یکسان نبودن استاندارد ها در یک کمیکت جهکت
ارزیابی و در برخکی مکوارد یکسکان نبکودن یکاهکا،
مقایسه آن ها را دشوار می سازد .به عبکارت دیگکر
اگر همه ی استانداردها از ی کمیت مشترک مانند
میدان الکتریکی یا چگالی توان استفاده می کردند،
ارزیابی و مقایسه بسیار آسان تر و دقیق تر می شد.
 -2مقدار حد مجاز در بانکد فرکانسکی  AMیکا MF
مطابق استانداردهای جدول ،از یکنواختی بیشکتری
برخوردار هستند.
 -3آنچه که مورد انتظار است ،این است که با افکزایش
فرکانس امکواج الکتروم ناطیسکی ،شکدت تکاثیرات
احتمالی آن ها بیشتر شده و در نتیجه برای حفاظت
در برابر آن ،حدود پایین تری در نظر گرفتکه شکود.
اما با مشاهده ی روند حدود مجاز با حرکت از بانکد
فرکانسکککی  AMبکککه  VHFو سکککپس UHF
مشاهده می شود که حد مجاز چگالی توان و میدان
الکتریکککی ،از بانککد  AMبککه  VHFدر همککه ی
استانداردها کاهش یافتکه ولکی از بانکد  VHFبکه
 UHFافزایش داده شده اسکت .ایکن رونکد غیکر
منطقی در حقیقت ی نکته ی مهمی را متوجه می
سازد و آن این است که امواج باند فرکانسی VHF
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ANSI/IEE
E 1992

7.83

1

--

2.87

24.77

100

NCRP

61.4

8.62

ACGIH

7.83

1

103.93

8.62

104.07

2.87

24.77
614

FCC

61.4

Safety canada

60

استاندارد
روسیه

28.28

1
10
--

-103.93
--

2.87
28.73
0.2

614
600
400
141

ICNIRP

61

1

88.07

2.155

170

--

میککزان مضککر بککودن امککواج الکتروم ناطیسککی در کشککورهای
مختلف متفاوت اسکت ککه هکر کشکور درصکدد ملکی ککردن
استانداردهای حدود مجاز است ؟
و به عبارت دیگر ،چرا برخی از کشورها مواضع سخت گیرانکه
تری نسبت به برخی دیگر دارند؟
با مالحظه کردن جدول 10می تکوان دریافکت اسکتانداردهای
مربوط به کشور آمریکا مواضع محک تری دارند .این مواضکع
غیر یکسان به تفاوت در فلسفه ،روش تحقیکق و تفسکیر داده
های علمی برمی گردد [ ]NCRP,1986که در تدوین توصیه
نامه ها از آن استفاده می شود .هیچ دلیل علمی راجح به ایکن
مطلب وجود ندارد که افراد ساکن در کشورهایی بکا اسکتاندارد
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جدول  :10مقادیر میدان الکتریکی و چگالی توان در استانداردهای مختلف
به ازای فرکانس  862مگاهرتز و  1500کیلوهرتز

UHF

--

 -6بررسی اختالف استانداردها
اولین پرسش در مورد اختالف استانداردها ،این است ککه آیکا

--

مواضع سهل گیرانه تری با مسئله ی حاضر مواجکه
می شود.
 -11سوال مهمی که پیش می آید این است که با توجه
به نبودن کمیت واحد و مشترک جهت ارزیابی بکین
همه استانداردها ،باالخره کدامی از کمیکت هکای
میدان الکتریکی یا چگکالی تکوان بکرای ارزیکابی از
اعتبار بیشتری برخوردار است و سوال دیگکر اینککه
چرا با توجه به ادعای صاحبان امر در تدوین و تهیه
استانداردها مبنی بر اینکه جمع بندی صورت گرفته
از طرف آن ها بر اساس یافته های کامال علمکی و
پزشکی است ،اما در برخی موارد ،اختالف فاحشکی
میان آن ها وجود دارد و در نهایت از کدامی مکی
توان به عنوان ی استاندارد متقن استفاده نمود ؟
 -12در پاسخ به سوال اول می تکوان گفکت بکه اسکتناد
[ ]12گفت اگر اندازه گیری ها در فاصله ای از منبع
میدان الکتروم ناطیسکی انجکام شکود مکی تکوان از
کمیت میدان الکتریکی و یا میکدان م ناطیسکی بکه
تنهایی استفاده کرد اما اگر اندازه گیکری در میکدان
نزدی اتفا بیافتد ،بایستی هکر دو کمیکت میکدان
الکتریکی و م ناطیسی محاسبه گردد .
 -31توجه به این نکته مهک اسکت ککه بکا مالحظکه در
جدول می شود چنکین اسکتنباط ککرد ککه میکزان
اختالف بین دو مقدار بیشینه و کمینه چگالی تکوان
در باند  VHFبه  9واحد مکی رسکد در حکالی ککه
اختالف بین بیشینه و کمینکه میکدان الکتریککی در
همین باند به بیش از  50ولت بر متر می رسد.
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انتخاب می شود تا مورد تایید ساز و کار دولت باشد .شاید بکه
همین دلیل ،استاندارد  ANSI/IEEEسکخت گیرانکه تکرین
استاندارد است که در حوزه ی صنعت نیز از آن اسکتفاده مکی
شود .موسسه ای که به عنوان بزرگ ترین موسسه حرفکه ای
بر و الکترونی در سطح جهان در حال فعالیت است.

های پرتوگیری سخت گیرانه تر ،سطح باالتری از حفاظکت را
دریافت می کنند بلکه تنها ضریب ایمنکی بیشکتری را اعمکال
نموده اند.
تمایز استانداردها به کشور مبدا ،موسسکه مسکئول اسکتاندارد،
فرآیند توسعه ی استاندارد ،چرایی و هکدف محافظکت ،سکال
توسعه و داده های علمی استفاده شکده ،انتخکاب محکدودیت
های حدود مجاز پایه بستگی دارد.

 -7نتیجه گیری و جمع بندی

عالوه بر آن ،قوانین تنظی مقررات از کشوری به کشور دیگر
متفاوت است .طبق [ ]Colin, 2007رویکرد اسکتاندارد هکای
کشککور شککرقی محافظککت در برابککر اثککرات غیککر گرمککایی و
محدودیت پایه بر اساس تکوان ( شکدت در زمکان) اسکت در
حالی که هدف استانداردهای کشور غربی محافظکت در برابکر
ایجاد اثرات فیزیولوژیکی حکاد و محکدودیت پایکه بکر اسکاس
کمیت نرخ جذب ویکژه اسکت .اگرچکه همکه ی اسکتانداردها،
علمی بوده اما افترا آن ها به این حقیقت برمکی گکردد ککه

آنچه که در این مقاله مه است این است که مقادیر مجکاز و
محدویت های دریافکت تشعشکع در کشکورها در حکال بکومی
سازی هستند ،در حالی که در کشور ایران بر اساس استاندارد
 ICNIRPتدوین شده است .تدوین استاندارد منوط به انجکام
فعالیککت هککای پژوهشککی در حککوزه هککای مختلککف پزشکککی،
مهندسی مخابرات و علوم اعصاب است که تاکنون در کشکور
مورد توجه قرار نگرفته اسکت .البتکه فعالیکت هکای پژوهشکی

ضمن تفکاوت در تفسکیر و ترکیکب داده هکای علمکی ،اتفکا
نظری وجود نکدارد .همچنکین مقایسکه ی داده هکای علمکی
دشوار است.
در کشورهای شرقی به دلیل عدم وجود بیکان روشکن و غیکر
مبه از فلسفه استاندارد ،حدود مجاز اسکتانداردها بکر اسکاس
تحقیقات انجکام شکده توسکط خودشکان اسکت .از طرفکی در
کشورهای غربی مقاالت بایستی در ژورنکال هکای معتبکر بکه
تاییککد هیئککت داوران برسککد و از ایککن نظککر دارای اعتبککار و
یکپارچگی بیشتر است.

متفرقه در حوزه های مختلف در قالب کارهکای دانشکگاهی و
مقاله انجام شده اما متاسفانه تجمیعی صورت نگرفته ککه بکه
تدوین و تهیکه اسکتاندارد یکنکواختی منجکر شکده باشکد .لکذا
پیشنهاد می شود از آنجا که استاندارد فعلی کشور بکر اسکاس
اسکککتاندارد  ICNIRPاسکککت و از طرفکککی تکککاثیر امکککواج
الکتروم ناطیسی بر بدن انسکان مسکتقل از شکرایط محیطکی
کشورها است ،می توان از فعالیت های پژوهشی و مطالعکاتی
کشورهای دیگر استفاده ککرده و بکه جمکع بنکدی مشخصکی
رسیده تا استانداردهای موجود تکمیل گردد .به عنکوان مثکال

تفاوت در میزان استانداردها شاید به ایکن مطلکب نیکز اشکاره
داشته باشد که اصوالً زمانی که اسکتانداردها از طکرف ارگکان
های دولتی یا وابسته به دولت تدوین شوند ،عالوه بر دانکش،
مسائلی از قبیل صرفه ی اقتصادی نیکز در مسکئله تاثیرگکذار
باشد و در حقیقت ،حدود استانداردها عمداً در سکطح بکاالتری

حدود نرخ جذب ویژه را به عنوان استاندارد ملی مطرح کرد.
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