
 

 پرتوها

  پرتوها
 يا ماده منتشر مي شوند . با توجه به ميزان انرژي داراي قدرت نفوذ در ماده هستند .  شكلي از انرژي مي باشد كه در خالء

 پرتوهاي يونيزان داراي انرژي كافي براي يونيزاسيون اتمهاي موجود در بافتهاي موجود زنده را دارا هستند . 

 انواع پرتوها :
 دو دسته تقسيم مي شوند :پرتوها به 

 الف ( پرتوهاي ذره اي                          ب ( پرتوهاي الكترومغناطيسي 

 

  پرتوهاي ذره ايالف( 

ذرات مادي با سرعت متفاوت مي باشند كه از نزديک به صفر تا سرعت نور را دارا هستند و  از هسته  اتم يا ساختمان  

 م هاي متفاوت هستند . پرتو هاي ذره اي خود به دو گروه تقسيم ميشوند:محيطي اتم خارج شده و داراي جر

 

 الكترون -پروتون –نگاترون(   –بتا)پوزيترون   –پرتوهاي با بارالكتريكي : آلفا  - 1

 پرتوهاي بدون بارالكتريكي : مانند نوترون   -2

 

 (α)  ذرات آلفا

و دو بار الكتريكي مثبت است .بوسيله عناصر راديو اكتيو سنگين منتشر ميشود .بعنوان مثال  4ذره آلفا داراي جرم اتمي 

راديوم به رادون تجزيه شده و ذره آلفا تابش ميكند .قدرت يونسازي زيادي داشته ولي قدرت نفوذ آن در بافت بسيار كم 

 ت يا اليه شاخي پوست متوقف ميشود است بوسيله چند صفحه كاغذ ،يک اليه رطوب

 

 (βذرات بتا)

كه براي 131قدرت نفوذ بيشتري نسبت به ذرات آلفا دارندوبراي توقف آن به چند ميلي متر آلومينيوم نياز است .يد 

 درمان كارسينوماي تيروئيد از آن استفاده ميشود نيز ذرات بتا و گاما تابش ميكند 

 

 (Nنوترون )

الكتريكي است .يكي از منابع آن راكتور هاي هسته اي است كه در آنها اورانيوم شكافته شده و نوترون و ذره اي فاقد بار 

 انرژي حرارتي آزاد ميشود

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 ب ( پرتوهاي الكترومغنا طيسي 
بوسيله ماكسول مطرح شد بر طبق اين نظريه يک ميدان الكتريكي متغير  1864نظريه امواج الكترو مغناطيس در سال 

همواره با يک ميدان مغناطيسي متغير همراه است اين ميدان الكتريكي و مغناطيسي كه با يكديگر مرتبط مي باشند به 

رتوهاي الكترومغناطيسي برحسب ميزان جذب انرژي در جسم ، اتفاق هم يک موج الكترومغناطيس را تشكيل ميدهند ..پ

 ايجاد يون نموده و به همين دليل به دو گروه تقسيم مي شوند : 

 

 ، پرتو گاما  x: مانند  اشعه  پرتوهاي يونساز -1

 يومايكروو   –امواج راديويي    –  IRمادون قرمز    UV - : مانند   ما ورائ بنفش پرتوهاي غير يونساز -2

 

 پرتو های یونساز -1
هر تشعشعي اعم از ذرات متحرک يا امواج الكترمغناطيس كه انرژي كافي براي توليد يون در يک ماده داشته باشدتحت 

عنوان پرتو يونساز شناخته ميشود . يونيزاسيون هنگامي اتفاق مي افتد كه انرژي كافي به يک اتم منتقل ميگردد و در 

بدين سان يون ايجاد ميگردد.يونيزاسيون اتمهاي داخل سلولي سبب بروز نتيجه يک الكترون اربيتال از اتم خارج ميشود و 

 تغييرات بيو شيميايي ميشود كه ممكن است تاثيرات فوري يا ديررس بيولوژيک داشته باشد 

 

 اثرات بيولوژيك پرتوهاي يونساز  -
 : اثرات مستقيم پرتو بر سلول -1

 عبارتند از ايجاد وقفه در تقسيم سلول ، جهش ژني ، شكست كروموزومي ، مرگ سلولي  
          اثرات غير مستقيم پرتوها : -2

  

 شيميايي سلول مي گردند . اثر راديو شيمي از آثار غير مستقيم پرتو بر سلول مي باشد كه موجب تغيير در اجزاء 

( كه  H2O2يونيزه شدن آب بدن ممكن است سبب توليد آب  ا كسيژنه ) در اثر  OH’و  ’Hايجاد راديكالهاي آزاد  

 ماده اي سمي براي سلولهاست گردد . 

 



 

 

 عوامل مهم در تاثيرات بيولوژيك اشعه يونيزان

 : ميزان دوز اشعه -1

با تغيير ميزان دوز اشعه ، اثرات و عوارض تشعشع در بدن نيز تغيير ميكند .فاصله ميان هر بار دريافت اشعه هم  

 اهميت زيادي دارد 

 : تقسيم دوز -2

 تقسيم يک دوز واحد به چند بخش كوچكتر در زمانهاي مجزا از صدمات بيولوژيک تشعشع ميكاهد 

 : حساسيت بافتها -3

آنها قدرت تقسيم بيشتري دارند و به سرعت تقسيم ميشوند حساسيت بيشتري نسبت به بافت هايي كه سلولهاي  

 اشعه دارند مانند سلولهاي غدد و مغز استخوان .

 برخي از سلولها مانند غضروف،استخوان ،كبد مقاومت بيشتري در مقابل  ا شعه از خود نشان ميدهند 

 : سن -4

 .كودكان نسبت به افراد بزرگسال حسا سيت بيشتري دارند بيشترين حساسيت به اشعه در دوران جنيني است 

 

 اثرات زودرس و تأخيري پرتو هاي يونساز بر انسان 
 

 الف ( اثرات زودرس 
پرتو گيري حاد تمام اندامها را تحت تاثير قرار ميدهد عالئم آسيب ناشي از پرتوگيري حاد به مقدار جذب و زمان پرتو 

 از پرتوگيري حاد به سه گروه تقسيم ميشود : گيري بستگي دارد آسيبهاي ناشي

 

 : آسيبهاي مراکز خونساز -1

گلبولهاي سفيد )لنفوسيتها( نسبت به پرتو يونساز بسيار حساس بوده و ازبين ميروند .در اين حالت شخص       

 توانايي    خود را در مقابل عفونتها از دست ميدهد 

 :آسيبهاي دستگاه گوارش -2

 تابش پرتو به دستگاه گوارش باعث آسيب رسيدن به بافت پوششي دستگاه گوارش ميگردد     

 

 

 آسيبهاي دستگاه اعصاب مركزي : -3

پرتو هاي يونساز با اثر بر روي سلولهاي عصبي موجب بروز عدم تعادل عصبي ، ناهماهنگي و بي نظمي حركت 

 ماهيچه ها و نارسايي قلبي ميگردد . 

 

 

 

 



 
 

 ات تأخيري ب  ( اثر
 اثرات ژنتيكي  - 1

 اثرات سرطا نزايي  -2

 آب مرواريد  -3

 كاهش طول عمر -4

 

 کاربرد پرتو هاي يونساز

 مواد پرتو زا در پزشكي ،صنعت و كشاورزي كاربرد دارند 

 الف( کاربرد در پزشكي :

بمنظور تشخيص بيماري در پزشكي و دندان پزشكي ،جهت درمان در سرطان و نيز تعيين عملكرد طبيعي يا غير 

 طبيعي بدن از پرتوهاي يونساز استفاده ميگردد  

 ب(کاربرد در صنعت:

ده از موادراديوايزوتوپ براي اندازه گيري ضخامت،كيفيت جوشكاري قطعات  ونيز سنجش  سطح مواد در مخازن استفا

 ميشود 

 ج(کاربرد در کشاورزي

 مواد پرتوزا در زمينه مطالعات ارتباط گياه و خاک نقش مهمي دارد 

 

 محا فظت در برابر پرتوهاي يونساز :
منظور از حفاظت در برابر پرتوهاي يونساز اينست كه اطمينان حاصل شود دز جذب شده توسط هر فرد بيش از حد مجاز 

 اشد .  نبوده و يا در حداقل ممكن ب

                      

 روشهاي زير در حفاظت از پرتوهاي يونساز مورد استفاده قرار مي گيرد : 

 

 :     با كاهش زمان مواجهه مي توان انباشته شدن اشعه دريافت شده را كاهش داد . زمان - 1

:   حفاظهاي سربي ، بتن معمولي ، آجر ، گچ ، گرافيت، شيشه معمولي و سرب دار از جمله موادي  هستند  موانع - 2

 كه بعنوان مانع استفاده مي شود .

:  هر چه فاصله منبع پرتو تا هدف بيشتر باشد مقدار پرتو دريافت شده كمتر خواهد بود . و اين كاهش بستگي     فاصله-3

 شعات دارد .كاهش مقدار پرتو از منبع در يک نقطه معين با عكس به  مشخصات منبع تشع

 

نقطه از  منبع متناسب است .مثال با دو برابر شدن فاصله فرد از منبع اشعه، دوز ا شعه يک چهارم خواهد  جذور فاصله آن

 شد .

 

 

 



 

 پرتوهای غير یونسا ز  -2
بخشي از پرتوهاي الكترومغناطيسي كه انرژي آنها براي يونيزاسيون ماده كافي نيست پرتوهاي غير يونساز ناميده مي شود 

هرتز و انرژي فوتون آنها   3 10 15نانومتر ، فركانس آنها كمتر ا ز  100. پرتوهايي هستند كه طول موج آنها بلندتر از 

 Infra(  مادون قرمز )Ultra Violetپرتوهاي غير يونساز شامل پرتو فرا بنفش  )الكترون ولت مي باشد .  4/12كمتر از 

Red(  امواج راديويي  ،  )(Radio Waves  (   و امواج مايكروويوMicrowaveميباشد ) . 

 

 

 کاربرد پرتوهاي غير يونساز

 نام پرتو کاربرد

،استريل كردن وسايل بهداشتي ، درمان بيمار هاي پوستي ،  Dتهيه ويتامين 

 صنعت چاپ و تكثير ، رنگرزي ، الكترونيک 

 ماوراء بنفش

 مادون قرمز فيزيوتراپي، المپهاي مادون قرمزحرارتي ، كووره هاي حرارتي ، 

 راديويي   –و ويو مايكر فرهاي مايكرو ويو، ماشينهاي صنعتي ، مخابرات ، رادار ، راديو و تلوزيون ....

 

  Ultra Violetپرتو فرابنفش     -1
 نانومتر ، پرتوهاي فرابنفش ناميده مي شود . 400تا  100پرتوهاي الكترومغناطيس با طول 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 UVمنابع مولد
 الف( منابع طبيعي  

خورشيد بعنوان منبع طبيعي تابش كننده پرتوهاي فرابنفش و فروسرخ در ميزان پرتوهاي نوري دريافتي نقش  �

صلي  ) مثال ابري بودن اصلي را دارد.در ماه ها و سالهاي مختلف ميزان پرتو ماوراء بنفش متفاوت است.تغييرات ف

هوا( و شرايط منطقه اي خيلي بيشتر از اليه ازن در كاهش اين پرتوها موثر است.شدت پرتو فرابنفش با ارتفاع 

 افزايش مي يابد.

 

 

 



 

انعكاس از برف و شن باعث افزايش شدت پرتو ميشود.شدت پرتو به عرض جغرافيائي بستگي دارد. ميزان آن در  �

  بعد از ظهر مقدار پرتو فرا بنفش شديدتر است. 3صبح تا  11بيشتر است .بين ساعات نزديكي خط استوا 

 ب(منا بع مصنوعي  

المپهاي بخار جيوه،المپهاي ميكروب كش ) در بيمارستان ها، مدارس، برخي صنايع(،المپهاي مخصوص براي  �

  ري(درمان پوستي و كمبود ويتامين، تصفيه فاضالب و فرآيندهاي خيلي داغ ) جوشكا

�  

 UVمشاغل در معرض

 نور طبيعي خورشيد: �

 كارگران ساختمان سازي  -پرسنل نظامي -پليس -كارگران راه آهن -ماهيگيران -باغبانان -كشاورزان  �

 (:torch cuttingبرش با شعله   )arc welding) - )جوشكاري    �

 برشكاران لوله و... -كارگران خط لوله -جوشكاران  �

� Uv  :تكنسين هاي آزمايشگاه -دندانپزشكان  -پرستاران -پزشكان  ميكروب کش-  

  كارگران پالستيک و... –ليتوگرافان  -نقاشان -چاپگرانپروسه هاي خشك کردن :  �

 

 فاکتورهاي موثر در شدت اثرات ناشي از مواجهه اشعه ماوراي بنفش

 مدت مواجهه   -1

 شدت اشعه        -2         

 فاصله از منبع توليد اشعه         -3         

 ميزان آگاهي فرد درمعرض نسبت به منبع و سطح انتشار اشعه  - 4

 

 تقسيم بندي از نظر آثار زيستي

 

 
 

 

 

 

 



 

 تقسيم بندي از نظر آثار زيستي

  UV-A : 

اثر كمي بر آسيب  UVAنانومتر ادامه دارد.زماني تصور بر اين بوده كه  400نانومتر شروع و تا  315كه از طول موج �

به  UVAسهم عمده اي در آسيب به پوست دارد.  UVAپوستي داشته باشد اما در حال حاضر مطالعات نشان داده كه 

 كند از شيشه عبور مي UVAكند. هچنين  عمل مي كند و بسيار مؤثرتر طور عميق تري به درون پوست نفوذ مي

          UV-B : 

گذارد و  بر الية بيروني پوست، اپيدرم، تأثير مي UVBنانومتر ادامه دارد.  315نانومتر شروع و تا  280كه از طول موج �

د روشن تر است بعدازظهر كه نور خورشي 2صبح و  10اي در سوختگيهاي آفتابي است، بيشتر بين ساعات  عامل اوليه

با الكترودهاي فلزي  قوسهاي الكتريكياين اشعه در نور چراغ بخار جيوه و  كند. از شيشه عبور نمي UVBشود.  ديده مي

 وجود دارد، تاثير آنها در پوست شديد است

 UV-C       : 

تقريبا به طور كامل توسط اليه ازن جذب  UVCنانومتر ادامه دارد. پرتو  280نانومتر شروع و تا  100كه از طول موج �

قبيل المپهاي جيوه اي و  توان در منابعي مصنوعي از را مي UVCگذارد. اشعه  گردد و بر روي پوست تأثير نمي مي

نانومتر فقط در محيط خالء يا محيطهاي بسته گازهاي نادر مي توانند  200المپهاي جرم كش يافت.طول موج هاي زير 

  وجود داشته باشد

 

 اثرات مواجهه با اشعه ماوراي بنفش
 اثرات چشمي -1  

 اثرات پوستي - 2

 

 اثرات چشمي به دو صورت حاد و مزمن ديده ميشود: -1

 

 الف ( اثرات حاد چشمي مواجهه با اشعه ماوراي بنفش -1

 ( (welders flash/snowblindness التهاب ملتحمه و قرنيه)برق زدگي چشم جوشكاران/برف کوري( -      

( كه چشم باالترين حساسيت را به UVBنانومتر) 270نانومتر بويژه  315تماس چشمي با طول موجهاي كوتاهتر از  -  

ساعت پس از مواجهه آغاز شده و شامل: درد شديد، ترس از  12تا  6منجربه اين آسيب مي شود. عاليم آن  دارد 

ساعت، درد كاهش  48تا  24نور)فتوفوبي(، احساس جسم خارجي يا شن ريزه در چشم و اشک ريزش مي باشد.، بعد از 

تحمل  -كيسه يخ و ضد درد خوراكي است    يافته و حساسيت به نور از بين مي رود. درمان عالمتي شامل استفاده از 

 چشم نسبت به تماسهاي مكرر افزايش نمي يابد

 

 

 

 
 

 

 

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%82%D9%88%D8%B3+%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DB%8C


 

 ب(  اثرات مزمن چشمي مواجهه با اشعه ماوراي بنفش-1

 

 (:pterygiumناخنك) - 1  -ب-1      

 بافت فيبري عروقي ملتحمه به داخل قرنيه رشد خوش خيم دروني          

 

 

 
 کاتاراکت: -2-ب -  1

نانومتربدليل ايجاد اثرات فتوشيميايي و حرارتي در عدسي سبب ايجاد  320تا  295مواجهه شديد با طول موجهاي  - 

 ساعت ازمواجهه مي شود. 24كاتاراكت درعرض 

 

 :اثرات پوستي نيز به دو صورت حاد و مزمن ديده ميشود -2

 

 الف( اثرات حاد پوستي مواجهه با اشعه ماوراي بنفش -2

 آفتاب سوختگي: 

 است كه در اثر واكنش با مواد فعال نوري در پوست ايجاد مي شود.uv شايع ترين اثر حاد مواجهه با  -

تا  290ساعت پس از مواجهه قرمزي پوست رخ ميدهد كه اين قرمزي بدنبال مواجهه با طول موجهاي  24تا  2 -

  ز وتهوع همراه است.نانومتر شديد تر بوده و با  تاول، پوسته ريزي، تب و لر 320

ساعت فروكش مي  48درمان آفتاب سوختگي استفاده از ضد درد هاي خوراكي و موضعي است.اكثر عاليم ظرف  -

 حسا سيت به آفتاب سوختگي با رنگ پوست تغيير مي كند –كنند. 

 ب( اثرات مزمن پوستي مواجهه با اشعه ماوراي بنفش - 2     
 پيري پوست:  -1 -ب-2

 ان و ماهي گيران در نواحي در معرض نور آفتاب مانند صورت، پشت گردن و دستها ديده ميشود در كشاورز - �

عاليم شامل  خشكي پوست،چين و چروک عميق پوست، شيارهاي پوستي برجسته، لكه لكه شدن پوست  - �

 ميباشد 

 .مسوول اصلي آن بوده  است UVAدر بيشتر تحقيقات،  - �

 و بد خيم: ضايعات پوستي پيش بدخيم  -2-ب-2 �

 



 
 

 

 اهميت حفاظت

  يكي از رايج ترين سرطانها در كشور سرطان پوست ا ست 

  درصد سرطانهاي كشور را سرطانهاي پوست تشكيل ميدهد 15بالغ بر 

  نفر در كشور به سرطان پوست مبتال ميشوند  9000تا  7000ساليانه 

  جهاني استميزان پير پوستي زود رس در سطح ملي باالتر از ميانگين  
 

 UVپيشگيري از اثرات زيان بار امواج 

 الزام جوشكاران به استفاده از عينک هاي محافظ و پوشش هاي صورتي براي حفاظت از چشم ها -1

 درخصوص استفاده از ضد آفتاب و لباسهاي محافظ مانند كاله  outdoorآموزش كارگران  -2

در افراد با تماس بيش از حد و داراي بيماريهاي  معاينه دوره اي ازجهت وجود ضايعات پيش بدخيم و بدخيم -3

 زمينه اي

 اصول حفاظت 

 روشهاي مختلفي جهت حفاظت اعالم شده شامل: �

 اقدامات قانوني -4كنترل هاي فني         -3وسا ئل حفاظتي           -2آموزش       -1 �

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 وسائل حفاظت فردي           
 تابش فرابنفشكاله حفاظتي درمقابل  -1 �

 ماسكهاي ايمني جوشكاري -2 �

 عينكهاي آفتابي، -3 �

 پرده هاي آفتاب گير -4 �

 كرمهاي حفاظتي مناسب دربرابر تابش فرابنفش -5 �

 

 کرمهاي ضد آفتاب             

در شرايطي كه نمي توان پوست را پوشا ند بايد از كرمهاي ضد آفتاب استفاده كرد.كرمهاي ضد آفتاب با فاكتور  �

(متفاوت توليد مي شود.فاكتور حفاظتي فوق قدرت كرم  Sun  Protection  Factor)(SPF)حفاظتي 

سته شدن كرمهاي محافظ را درحفاظت از پوست در برابر خورشيد نشان ميدهد.آب و عرق بدن سبب شك

 حفاظتي پوست ميشود و تاثير آنرا كاهش ميدهد.

 را حذف ميكند. B% از پرتوهاي فرابنفش 92بيش از  15كرم محافظ با فاكتور  �

افرادي كه پوست حساستري نسبت به آفتاب سوختگي دارند بايد از كرمهاي با فاكتور حفاظتي  باالتر استفاده  �

بل از قرار گرفتن در معرض آفتاب، استفاده شوند   تا جذب پوست شده و موثر كنند. اين كرمها بايد نيم ساعت ق

  واقع گردند. پوست نوزادان بسيار آسيب پذير تر است

 

 اقدامات کنترل قانوني           
 ا قدامات اساسي كنترل قانوني عبارتست از:         

  رادرموردآگاهي دادن به مردم ازخطرات بالقوه اقداماتي كه دسترسي به منبع رامحدودكرده ودانش واطالعاتي

 مربوط به آن فراهم مي كنند.

   دسترسي به منطقه اي كه درآنجا دستگاهي  uv منتشر مي كندبايستي محدودبه افرادي باشدكه به طورمستقيم

 بااستفاده آن سروكار دارند.

 القوه مطلع باشند.كليه افرادمربوط بايستي دراين زمينه آگاهي الزم راداشته وازخطرات ب 

   عالمتهاي هشداردهنده مناسب به منظورنشان دادن وجود  uv.بايد مورداستفاده قرارگيرند 

 استفاده كننده ازمنبع نشركنندهuv    .بايستي تاحدممكن ازمنبع فاصله داشته باشد 

  

 .پرتوگيريها بايستي درحداقل نگهداشته شده وازمقدارتوصيه شده نبايستي تجاوزكند 

  مراقبت خا صي بايدجهت پيشگيري ازپرتوگيري اشخاصي كه داروهاي حساس كننده به نوررامصرف  مي كنند

 وبه طورپيوسته درمعرض حساس كننده هاي نوري درمحيط واقع مي شوند، مبذول شود.
 

 

 

 

 

 



 

 پرتو مادون قرمز-2
يف پرتو مادون قرمز ميباشد.كه خود نيز به ميلي متر ،ط 1نانومتر تا  750در طيف امواج الكترو مغناطيس از طول موج 

 سه ناحيه تقسيم ميگردد :

ميكرومتر و مادون قرمز دور از  30نانومتر تا  1400نانومتر ، مادون قرمز متوسط از  1400تا  750مادون قرمز نزديک از 

 ميلي متر 1ميكرومتر تا  30

 منابع پرتو:

 دون قرمز ميباشد.خورشيد و كليه اجسام ملتهب منبع توليد پرتو ما

 

 اثرات بيولوژيك پرتو مادون قرمز
مهم ترين اثر اين پرتو به علت افزايش دماي بافت پس از جذب پرتو مي باشد . بطور عمده توسط پوست و چشم جذب 

ميگردد و نفوذ آن در اليه هاي داخلي پوست بسيار كم است .از عوارض مهم پرتو بر روي پوست ايجاد سوختگي و تيرگي 

نگ پوست مي باشد . پرتو مادون قرمز سبب ايجاد آب مروارديد نيز ميشود . چون عدسي چشم فاقد عروق خوني ميباشد ر

 به همين دليل نمي تواند گرماي جذبي را دفع كند و در نتيجه به تدريج آسيب مي بيند 

 

 کاربرد پرتو مادون قرمز

 ماهيچه ها ،بيماريهاي عروقي ومحدوديتهاي مفصلي  بكار ميرود.براي تشديد جريان خون موضعي، درمان درد مفاصل و 

 پيشگيري و تدابير حفاظتي

 ايجاد فاصله كافي با توجه به قانون عكس مجذور فاصله  -1

 آموزش به كارگران  -2

 جدا كردن منبع تابش و محصور سازي  -3

 استفاده از وسايل حفاظت فردي )عينک ايمني (  -4

 ميكرون . 4جذب پرتو هاي با طول موج بيشتر از از شيشه معمولي بدليل استفاده  -5

 

 امواج رادیویی و مایکرو ویو-3
نوع ديگري از پزتوهاي غير يونساز كه امروزه موارد استفاده زيادي دارند ،پرتوهاي الكترومغناطيسي با فركانسهاي راديويي 

منتشر شوند ،بخشي از آنها به وسيله محيط و نيز مايكرو ويوها  ميباشند .چنانچه اين امواج در هوا يا در محيط مادي 

جذب شده وعمدتا به گرما تبديل ميگردند . بسياري از اثرات امواج راديويي و مايكرو ويو ها نتيجه گرماي حاصل از جذب 

 پرتو در بدن انسان مي باشد .

ده موج،ابعاد بدن و شرايط ميزان انرژي جذب شده بوسيله بدن انسان به فركانس موج ، وضعيت نسبي بدن و منبع فرستن

 محيطي مانند دما ي محيط بستگي دارد 

 

 

 

 



 

 

 اثرات بيولوژيك امواج راديويي و مايكرو ويو 
 

اثرات اين پرتوها به ميزان جذب انرژي پرتو در واحد جرم بافت بستگي دارد از اينرو براي بررسي اين اثرات كميتي به 

 عنوان 

 بصورت زير تعريف ميگردد:«  Specific Absorption Rate (SAR)ميزان جذب ويژه انرژي   » 

 مقدار انرژي جذبي در واحد جرم ×ميزان جذب ويژه = زمان

 

گيگا هرتز( انرژي مايكرو ويو ها عمدتا توسط پوست جذب ميشوند حال آنكه در  300در فركانسهاي باال )بيشتر از 

 ندامهاي داخلي بدن )عدسي چشم و مغز انسان (جذب ميگردند .فركانسهاي پايين تر بخش مهمي از انرژي توسط ا 

 

ازجمله اثرات بيولوژيک اين پرتوها ميتوان از آب مرواريد ، اثر بر غدد توليد مثل ، بروز اختالل در دستگاه تنظيم حرارت 

 بدن   و ايجاد تغيير در رفتارهاي فرد نام برد

 

 تدابير حفاظتي

 ه كاركنان ارائه آموزش و آگاهي كافي ب-1

 نصب دستگاههاي اندازه گيري پرتو در محيط كار -2

 افزايش فاصله از منبع پرتو -3

 كاهش زمان تماس با پرتو-4

 استفاده از لباسها و وسايل حفاظتي مناسب )خصوصا براي چشم(-5

 كنترل گرما و رطوبت محيط كار -6

 

 


