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 به دليل حضور طيف وسيع و در حال گسترش ميدان های الکترومغناطيس،  با توجه به نگرانی عمومی و قابل توجه در مورد اثرات 
ممکنه ناشی از امواج آنتن های BTS بر روی سالمتی و همچنين قرار گرفتن اين آنتن ها در محدوده های شهری ، مناطق مسکونی 
و عمومی ايجاب می کند که اين منابع شناسايی شده و موقعيت آنها مشخص گردد. در اين تحقيق با جمع آوری داده ها در زمينه 
امواج الکترومغناطيس و مطالعه بر روی منابع، آنتن های BTS که توليد کننده ميکروموج ها و امواج راديويی با فرکانس 900 و 1800 
مگاهرتزبوده بعنوان منابع اصلی تابش کننده اين امواج مورد بررسی قرار گيرند. محدوده مورد مطالعه شهر تهران بوده که در ابتدا فراوانی 
آنتن های BTS و چگونگی پراکندگی آنها بررسی شد  و سپس شدت چگالی توان امواج الکترومغناطيس در اطراف اين آنتن ها به ويژه 
اطراف مراکز آموزشی و درمانی  اندازه گيری و در محيط GIS ترسيم گرديد. ارزيابی داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS16 و 
مدل آماری برای تجزيه و تحليل داده ها، آناليز واريانس يکطرفه ANOVA )مقايسه دو به دو POST HOC(، آزمون کروسکال واليس 
و نهايتاً مدل رگرسيون انجام شد و استاندارد های OSHA  ، NRPB و ICNIRP جهت بررسی نتايج اندازه گيری مورد استفاده قرار 
گرفت. در نهايت با بررسی فرآيند مکان يابی ، نتايج اندازه گيری ميدانی، فواصل امن به منظور حفاظت در برابر امواج مايکروويو در ميدان 

های نزديك و دور از آنتن ها بصورت فرمول رابطه چگالی شار مغناطيسی و فاصله از منبع ارائه گرديده است. 

واژه هاي کليدی : آنتن های BTS ، ميکروموج ها ، GIS ، ميدان دور، ميدان نزديك 

با توجه به افزايش چشمگير تعداد مشترکين تلفن همراه در سال های اخير، تعداد ايستگاه های آنتن تلفن همراه )BTS( نيز در مناطق 
مسکونی به صورت امری اجتناب ناپذير و اجباری افزايش يافته است. اين امر با توجه به تشعشعات اين آنتن ها سبب نگرانی هايی در بين 
مردم شده است و در برخی موارد نيز مشکالتی برای تاسيسات BTS به دنبال داشته است. در اين مقاله سعی شده است داليل نگرانی 
مردم بررسی شود و به نقش سازمان های مسؤول دولتی در پاسخ گويی به نگرانی های مردم پرداخته شود. براين  اساس، به آمار و اقدامات 
رعايت  )با وجود  نبودن شرايط نصب  بهينه  به علت  آنتن ها  موارد جمع آوري  با مقررات؛  آنتن مطابق  موارد نصب  انجام شده درخصوص 
مقررات( و اعمال مقررات به مراکز نصب کننده فاقد پروانه از واحد قانونی پرداخته شده است. در پايان پيشنهاداتی جهت رفع نگرانی های 

مردم و لذا کاهش اعالم شکايات مردم به مراجع قضايی ارايه شده است.  
BTS واژه های کليدی : واحد قانونی، شکايات، استاندارد ملي، اقدامات، پرتو و

سخنرانی 1
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مقررات، استانداردها و فرایند تایید نمونه تجهیزات شبکه ارتباطات سیار از باب 
تشعشعات غیریونساز و رعایت الزامات ایمني تشعشعي – راهکارها، چالش ها و آینده

 2-Bcl و Bax بررسی تغییرات سطح بیان ژنی
در موش های تحت تابش امواج تلفن همراه

هومن مهرعلیزاده1
1-رییس گروه هماهنگي و نظارت بر ارتباطات رادیویي ثابت

شکوفه محبی1، محمد حسین بحریني طوسي2، هاشم خانبابائي1 ، فاطمه توحیدی3
1- دانشجوي کارشناسي ارشد فیزیک پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي مشهد، دانشکده پزشکي، گروه فیزیک پزشکي

2- دکترای فیزیک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکي مشهد، دانشکده پزشکي، گروه فیزیک پزشکي
3- کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکي مشهد، دانشکده پزشکي، گروه فیزیک پزشکي

shokoufeh.mohebbi@gmail.com

بر اساس مقررات کشور جمهوري اسالمي ايران کليه تجهيزات ICT ) پستي، ارتباطي، راديويي و فناوري اطالعات ( به هنگام توليد / 
واردات / فروش در  کشور نيازمند اخذ مجوز از وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات هستند. اين مسووليت توسط وزارت ارتباطات و فناوري 
اطالعات بر عهده سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي گذاشته شده است. بر همين اساس آيين نامه تاييد نمونه تجهيزات ارتباطي 

و فناوري اطالعات در 11 بند تدوين و در تاريخ 1387/9/10 پس از تصويب کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات الزم االجرا شده است.
براي صدور گواهي تاييد نمونه، بايد درخواست متقاضي به انضمام مدارک و مستندات به سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي ارسال 
شود و پس از بررسي مستندات و تعيين آزمايش ها، استانداردها و زمان مورد نياز براي آزمايش، نمونه تجهيزات به انضمام مستندات در 
دسترس آزمايشگاه معتبر قرار مي گيرد. سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي پس از دريافت گزارش آزمايشگاه، در صورت تطابق 

با استانداردها و مقررات نسبت به صدور گواهي اقدام مي نمايد.
تجهيزاتي که در شبکه ارتباطات سيار به کار مي روند مشتمل بر BSS، راديوي مايکرو ويو و آنتن هستند که مي توان گوشي هاي تلفن 
همراه ) MS ( را نيز به آن اضافه نمود که در حال حاضر به صورت گسترده اي در کشور ما به کار برده مي شود. تجربه کشورهاي صاحب 

تکنولوژي نشان مي دهد طيف گسترده اي از آلودگي تشعشعي کشور نشات گرفته از اين گروه از تجهيزات است.

نگرانی  افزايش  باعث  تلفن همراه،  ارتباطی سيار همانند  به ويژه دستگاههای  راديوفرکانسی  امواج  افزون دستگاههای مولد  کاربرد روز 
نسبت به آثار سوء احتمالی اين امواج به ويژه بر روی مغز شده است. بدين منظور در مطالعه حاضر، آثار امواج راديوفرکانسی در فرکانس 
1800MHZ بر ژنهای Bax و Bcl-2 روی مخچه موش Balb/C بررسی گرديد. لذا تعداد 14 سر موش به صورت اتفاقی به 2 گروه 
 RNA کنترل و تابش ديده )به مدت 30 روز هر روز 2 بار و در هر بار نيم ساعت تابش دريافت کردند( تقسيم شدند. در پايان تابش دهی
استخراج شده از بافت مخچه به cDNA تبديل گرديد. ميزان بيان ژنهای Bax و Bcl-2 با استفاده از تکنيك Real time PCR و 
از طريق روش Relative quantitative standard curve بررسی شد )GAPDH به عنوان ژن کنترل داخلی استفاده گرديد(. 
ميزان بيان ژن Bax در گروه تابش ديده نسبت به گروه کنترل افزايش پيدا کرد. در حالی که ژن Bcl-2 در گروه تابش ديده نسبت 
به گروه کنترل کاهش بيان پيدا کرد. با توجه به نتايج می توان گفت که اين امواج ممکن است در بافت های تحت تابش باعث افزايش 

آپوپتوز شوند. 
 

Balb/C 2، موش -Bax، Bcl ،1800 ، آپوپتوزيسMHZ : واژه های کليدی

سخنرانی 3
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ارزیابی پرتوگیری مردم از آنتن های ایستگاه های تلفن همراه در کشور

آیا استفاده از تلفن همراه در کودکان موجب بروز تغییر در 
حافظه کوتاه مدت آنها می شود؟

دلنواز فرودین1و2، فرید ناصح نیا 1، مجید زمانی1، احسان رحیمیان محمدی1، فرزین غفارنژاد1
1- مرکز نظام ایمني هسته اي کشور- سازمان انرژی اتمی ایران- صندوق پستي 1339- 14155، تهران- ایران 

2- پ  ژوهشکده کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، سازمان انرژ ي اتمي ایران، صندوق پستي3486- 11368، تهران- ایران
 dfarvadin@aeoi.org.ir

آیدا بنانی1، دکتر سید  محمد جواد مرتضوی2، محمد امین نظری جهرمی3، ابراهیم آسمند4 وعباسعلی کسایی نسب4
1- دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی هسته ای-پرتو پزشکی، دانشکده مکانیک، دانشگاه شیراز

2- استاد فیزیک پزشکی، مرکز تحقیقات علوم پرتوی و گروه فیزیک ومهندسی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز
3- کارشناس مرکز تحقیقات تابش، دانشگاه شیراز

4- دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت محیط، دانشکده بهداشت و تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی شیراز
mmortazavi@sums.ac.ir

افزايش سريع تعداد مشترکين تلفن همراه سبب شده است که تعداد ايستگاه های تلفن همراه )BTS( در سطح کشور رشد روزافزونی 
داشته باشد. به دنبال اين پديده، نگرانی های مردم از تاثير تابش های الکترومغناطيسی آنتن های BTS بر سالمتی، افزايش يافته است. اين 
تحقيق به منظور بررسی ميزان پرتوگيری مردم از آنتن های BTS و مقايسه آن با حدود پرتوگيری مطابق با مقررات ملی و استانداردهای 
بين المللی انجام شده است.  با توجه به استفاده از سيستم GSM در ايران، شدت تابش های الکترومغناطيسی در فرکانس های راديويی مورد 
استفاده در اين سيستم توسط تيم های آموزش ديده با استفاده از تجهيزات اندازه گيری وکاليبره، در بيش از 1500 محل، 4500 نقطه و 
در نزديکی بيش از BTS 300 نصب شده در شهرها و روستاهای مختلف کشور انجام شده است. اندازه گيری های مزبور در ساعات مختلف 
شبانه روز، برای شرايط متفاوت نصب آنتن و دکل و در نقاط با تراکم جمعيتی متفاوت صورت گرفته است. نقاط به صورت اتفاقی توسط 
تيم های اندازه گيری انتخاب شده است و تالش شده است که تمامی حالت های ممکن بررسی شود. نتايج حاکی از آن است که چگالی توان 
تابشی آنتن های BTS در نقاط اندازه گيری شده بسيار کم تر از حدود استاندارد پرتوگيری است و اغلب از 0/01 حد کم تر است. بديهی 

است که با رعايت مقررات ملی و نظارت دائمی بايد تالش شود که اين وضعيت پايدار بماند.
واژه هاي کليدي : تابش های الکترومغناطيسی، تلفن همراه، چگالی توان، استاندارد

entorhinal- اخيرا گزارش شده است که تابش امواج ميکرويو از تلفن های همراه از طريق تاثير بر مسير انتقال اطالعاتی که نواحی
parahippocampal را به هم متصل می کند، موجب بروز تغييراتی در حافظه کوتاه مدت می شود. اين مطالعه با هدف بررسی تاثير 
مکالمه کوتاه مدت کودکان پيش دبستانی با تلفن همراه بر حافظه کوتاه مدت آنها طراحی شده است. برای سنجش حافظه کوتاه مدت در کودکان 
پيش دبستانی از نرم افزاری که با همکاری مشترک مرکز تحقيقات تابش دانشگاه شيراز و مرکز تحقيقات علوم پرتوی دانشگاه علوم پزشکی شيراز 
طراحی و توليد شده و حافظه کوتاه مدت را از طريق يادآوری تصاوير نمايش داده شده بر روی صفحه نمايش يك کامپيوتر laptop مورد آزمون 
قرار می دهد، استفاده شده است. کودکان شرکت کننده در اين تحقيق )33 نفر شامل 27 پسر و 6 دختر( به صورت تصادفی به دو گروه تقسيم 
شدند. در گروه اول کودک ابتدا به مدت 10 دقيقه در حالت مکالمه معمولی تحت تابش پرتوهای گوشی تلفن همراهNokia E51 با  آهنگ جذب 
ويژه )SAR( برابر با W/kg 1.4 يا گوشی Sony Ericsson k800 با  آهنگ جذب ويژه برابر با W/kg 0.58 قرار گرفته و سپس بالفاصله 
تست حافظه انجام می شد. در مرحله بعد پس از يك وقفه 30 دقيقه ای، تلفن همراه در حالت خاموش مجددا به مدت 10 دقيقه بر روی گوش 
آنها قرار گرفته و تست حافظه تکرار می گرديد. در گروه دوم ابتدا تلفن خاموش به مدت 10 دقيقه در حالت مکالمه معمولی بر روی گوش کودک 
قرار می گرفت و تابش واقعی در مرحله دوم صورت می گرفت. بقيه مراحل عينا مشابه گروه اول بود. ميانگين سنی کودکان در اين مطالعه ±6.08 
0.78سال بود. همچنين ميانگين )± انحراف معيار( امتياز حافظه پس از 10 دقيقه مواجهه واقعی) حالت مکالمه(  2.92± 1.09 و در حالت خاموش 
بودن تلفن همراه 3.06± 0.88  بود. مطابق نتيجه آزمون آماری paired t-test  اين تفاوت از نظر آماری معنی دار نبود. با توجه به اين نتايج، 

مواجهه کوتاه مدت کودکان پيش دبستانی با پرتو های تابشی از تلفن همراه در حالت مکالمه بر حافظه کوتاه مدت آنها تاثير ندارد.
واژه های کليدی : حافظه کوتاه مدت، تلفن همراه GSM، کودکان، پرتو ميکروويو 
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بررسی و مدل سازی افزایش دمای بافت های مغز انسان در مجاورت دستگاههای تلفن 
COMSOL Multiphysics 3.5 a    همراه با نرم افزار

مدریک فرجی1
1- دانشگاه رازی کرمانشاه

Modrik.uok@gmail.com

از همان ابتدای پيدايش تلفن های همراه و دستگاههای ارتباطی بی سيم تاثير مخرب اين دستگاه ها بر عملکرد اعضای بدن انسان از 
دغدغه های اصلی مردم و دانشمندان در استفاده از اين ابزار بود. در طول ساليان گذشته مطالعات بسياری روی تاثير امواج تشعشع شده از 
  )SAR )specific absorption rate دستگاه های بی سيم روی بافت های زنده انجام شده است و هنوز هم ادامه دارد . دانشمندان از
برای تعيين و مقايسه ميزان جذب تابشهای الکترومغناطيس در بافت های انسانی استفاده می کنند. اين اندازه گيری ها برای تابشهای 
تلفن همراه )موبايل( و برای مشاهده آسيبی که اين تشعشعات به مغز وارد می کنند بسيار مورد توجه است تا آنجا که استانداردهايی 
در اين مطالعات با عنوان SAR )specific absorption rate( يا نرخ درآشاميدگی الکترومغناطيسی توسط نشريات تحقيقاتی معتبر 
مانند IEEE، IEC و CENELEC تعريف شده است. مدل مورد مطالعه ما بررسی می کند که مغز تا چه اندازه تابشهای تلفن همراه 
 COMSOL محاسباتی  افزار  نرم  توسط  تشعشعات  اين  از  ناشی  مغز  های  بافت  دمای  افزايش  کند همچنين  می  را جذب  )موبايل( 
Multiphysics بررسی و مدل سازی می گردد. ما در اين مقاله هندسه سر انسان که همان هندسه )SAM فانتوم( ارائه شده توسط 
IEEE، IEC و CENELEC است و دارای مشخصات استاندارد در اندازه گيری های مقدار SAR است را پس از تغييرات جزئی وارد 
COMSOL Multiphysics کرده ايم. همچنين در کنار گوش چپ آن يك آنتن گوشی تلفن همراه )موبايل( را در حال تابش امواج 
شبيه سازی کرده ايم و با استفاده از خصوصيات تعريف شده برای سر انسان توسط مراجع معتبر و استفاده از روابط ميدان و امواج افزايش 

دمای بافت مغز را مدل سازی می کنيم.
اين مدل می تواند برای درک و اندازه گيری آسيب هايی گرمايی وارد بر مغز  بسيار مناسب باشد؛ استفاده از تصاوير تهيه شده از اين مدل 
سازی می تواند به محققين در درک اختالالت ناشی در عملکرد مغز هنگام استفاده طوالنی از گوشی تلفن همراه )موبايل( کمك کند. 
اما اين مدل سازی مانند ديگر مدلها دارای يك سری تقريب است که دقت آن را پايين می آورد به عنوان مثال در اين مدل سازی تنها 
به تاثير جذب امواج الکترومغناطيس و افزايش دمای بافت ها توجه شده است و از ساير تاثيرات مخرب چشم پوشی شده است؛ همچنين 
در اين مقاله طبق استانداردهی موجود سر انسان را به عنوان يك جسم همگن ايزوله با رسانايی يکنواخت در نظر گرفته ايم، در حالی که 
جريان خون مانند يك سيال خنك کننده در مغز انسان اين افزايش دما را از مغز خارج می کند بنابراين اين مدل سازی يك مدلسازی 

باال می باشد. 

واژه هاي کليدي : جذب تابشهای الکترومغناطيس؛ تاثير تلفن همراه بر مغز انسان
 Absorbed Radiation )SAR( in the SAR )specific absorption rate(؛  ؛   3.5a  COMSOL Multiphysics   
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طراحی و تولید بسته جامع نرم افزاری/سخت افزاری بررسی اثر مواجهه با میدانهای 
الکترومغناطیسی بر حافظه کوتاه مدت و زمان عکس العمل

طراحی و شبیه سازی کامپیوتری دیواره انتخاب گر فرکانسی برای حفاظت کارکنان 
راداری باند C در برابر امواج میکروویو

محمد امین نظری جهرمی1، دکتر سید محمد جواد مرتضوی2
1- کارشناس مرکز تحقیقات تابش، دانشگاه شیراز

2- استاد فیزیک پزشکی، مرکز تحقیقات علوم پرتوی و گروه فیزیک ومهندسی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز
mmortazavi@sums.ac.ir

میر شهرام حسینی پناه1و2
1- امور حفاظت در برابر اشعه- سازمان انرژی اتمی ایران- صندوق پستي 1339- 14155، تهران- ایران

2- پژوهشکده فیزیک پالسما و گداخت هسته ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی 51113-14399، تهران - ایران
srhosseini@aeoi.org.ir

در سال های اخير مرتضوی و همکاران به همراه بسياری از ديگر محققان به بررسی اثر مواجهه با ميدان های الکترومغناطيسی بر عواملی 
اند. ناهمسانی متدولوژيك در انجام آزمايش های مورد اشاره توسط  نظير حافظه کوتاه مدت  )1( يا زمان عکس العمل )2( پرداخته 
پژوهشگران مختلف موجب بروز تفاوت ها و بعضا تناقض هايی در اين زمينه شده است و لذا توليد يك بسته نرم افزاری/سخت افزاری 
برای همسان سازی آزمايش ها می توانست محققين را در بررسی تکرار پذيری يافته های خود و ديگر پژوهشگران ياری نمايد. اين بسته 
نرم افزاری/سخت افزاری که همچنان در مرحله توسعه و تکميل قرار دارد، با همکاری مشترک مرکز تحقيقات تابش دانشگاه شيراز و 
مرکز تحقيقات علوم پرتوی دانشگاه علوم پزشکی شيراز طراحی و توليد شده است. نرم افزار توليدی در برگيرنده دو آزمون کلی حافظه 
کوتاه مدت و زمان عکس العمل است که آزمون حافظه کوتاه مدت در دو بخش حافظه عددی )برای کودکان 7 سال و بيشتر( و حافظه 
تصاوير )برای کودکان پيش دبستانی( قابل انجام است. همچنين فيلم/ انيميشن با ويژگی های مورد نياز برای نمايش در طول دوره آزمون 
)مواجهه واقعی يا کاذب با ميدان های الکترومغناطيسی( و وسايل مکانيکی الزم برای ثابت نگه داشتن تلفن همراه )برای آزمايش های 

مربوط به تلفن همراه( و سنسورهای حرارتی بر روی گوش فرد در موقعيت معمول مکالمه، طراحی و توليد شده است.
واژه های کليدی : حافظه کوتاه مدت، زمان عکس العمل، ميدان های الکترومغناطيسی، پرتوهای ميکروويو، نرم افزار

رادارهای باند C در محدوده فرکانسی 4 الی 8 گيگا هرتز امواج ميکروويو را در فضا منتشر می کنند. قرارگيری افراد در معرض امواج 
منتشر شده از آنتن رادار و نشتی های احتمالی از مولد، مسيرهای موج بری و ديگر قطعات موجود در مسير می تواند در دراز مدت تاثيرات 
منفی بر سالمت کارکنان راداری و افرادی که در مجاورت اين سيستم ها قرار دارند، به دنبال داشته باشد. در اين مقاله به منظور حفاظت 
کارکنان راداری در برابر امواج ميکروويو يك ديواره انتخاب گر فرکانسی طراحی و سپس به وسيله نرم افزار ويژه ای عملکرد آن بررسی 
می شود. اين ديواره قابليت تضعيف 20 دسيبل در فرکانس 6 گيگا هرتز برای زاويه های تابشی بين 0 تا 75 درجه نسبت به ديواره را 
دارد و هم زمان امکان عبور امواج راديويی، تلويزيونی، بی سيم های ارتباطی و تلفن همراه را با کمترين ميزان تضعيف داشته باشد. ديواره 
طراحی شده قابليت بکارگيری در ساختمان های اداری و مسکونی نزديك به رادار را نيز دارد. در عمل طراحی اين ديواره برای استفاده 

در فرکانس های مختلف کاهش چشم گيری در ميزان پرتوگيری شاغلين و مردم را به دنبال دارد.  

سخنرانی 8

سخنرانی 9
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اثر مواجهه کوتاه مدت با پرتوهای میکروویو تابشی 
از مودم های وایرلس )Wireless Router( بر روی تحرک اسپرم انسان

در حدود 5% از مردان از مشکل ناباروری مربوط به خود رنج می برند که اين امر منجر به حدود 50% از موارد ناباروری در زوج ها 
گرديده است. همچنين اين مساله منشا 40% از روشهای درمانی کمك به باروری )Assisted Reproductive Treatment( می 
باشد. عالوه بر شمارش و مورفولوژی، قابليت تحرک اسپرم از جمله ويژگيهايی است که به شدت بر روی امکان باروری تاثير می گذارد 
به گونه ای که تصور می شود حداقل بايستی بيش از 60% اسپرم ها دارای تحرک طبيعی باشند تا امکان باروری وجود داشته باشد. در 
 Fertility & Sterility ابتدای سال ميالدی جاری )ژانويه 2012( گروهی از محققين آمريکايی-آرژانتينی در گزارشی که در ژورنال
)نشريه رسمی انجمن طب باروری آمريکا(  منتشر شده است، ادعا نموده اند که مواجهه کوتاه مدت اسپرم انسان در شرايط in vitro با 
 DNA موجب کاهش تحرک اسپرم ها و افزايش )Wi-Fi( با اينترنت از طريق بی سيم laptop پرتوهای ناشی از اتصال کامپيوترهای
fragmentation می شود. اين در حالی است که پيش از آن مرتضوی و همکارانش در سال 2011 در گزارش خود که در فصل نامه 
 laptop باروری و ناباروری منتشر شده بود کاهش تحرک اسپرم بواسطه مواجهه با ميدان های الکترومغناطيسی ناشی از کامپيوترهای
را خاطر نشان کرده بودند. با توجه به ايرادهای عمده ای که در گزارش محققين آمريکايی-آرژانتينی وجود دارد، در مطالعه حاضر با 
استفاده از روش شبيه سازی )simulation(، توزيع ميدان در اطراف يك wireless router معمول خانگی- اداری مشخص شده و 
 wireless router سپس نمونه های اسپرم طبيعی انسان که برای مواجهه واقعی/کاذب با پرتوهای ميکروويو ناشی از فعاليت مستمر
گروه بندی شده بودند، توسط متخصصين امر مورد بررسی قرار گرفته اند. نتايج اين مطالعه نشان داد که مواجهه اسپرم های انسان در 
زمان های کوتاهی در حد 2 يا 4 ساعت با پرتوهای ريزموج ناشی از فعاليت يك wireless router معمول خانگی-اداری منجر به بروز 
تغييرات قابل مالحظه ای در تحرک آن ها می شود برای مثال فراوانی نسبی اسپرم های بدون تحرک در شرايط تابش کاذب تنها %12.5 
بود در حالی که اين فراوانی برای اسپرم هايی که در فاصله 5 يا 10 سانتيمتری از آنتن  wireless routerقرار گرفته بودند به 20.5 
و 20.5 درصد افزايش يافته بود. عليرغم نياز ضروری و انکارناپذير به مطالعاتی در سطح وسيع تر، در مجموع با توجه به يافته های اين 
مطالعه تصور می شود که مواجهه با پرتوهای ميکروويو مودم های Wi-Fi در مردانی که در سنين باروری قرار دارند و به ويژه جوانان 

بايستی از محدوديت هايی برخوردار باشد.
laptop کامپيوترهای ، Wi-Fi ،واژه هاي کليدي : ناباروری مردان، پرتوهای ميکروويو

سخنرانی 10

عهدیه آغاز1، دکتر سید محمد جواد مرتضوی2، پروین محمدیاری1، مرسا غالمیان1، محمد طاهری3، قناد4، محمد دانش5 و محمد مهدی موحدی6
 

1- دانشجوی کارشناسی ارشد پرتو پزشکی، بخش مهندسی هسته ای، دانشکده مکانیک، دانشگاه شیراز
2- استاد فیزیک پزشکی، مرکز تحقیقات علوم پرتوی و گروه فیزیک و مهندسی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز 

3- عضو هیئت علمی گروه علوم آزمایشگاهی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز
4- کارشناس ارشد آزمایشگاه ناباروری مرکز جراحی های محدود زنان و IVF شیراز
5- دانشجوی کارشناسی مخابرات، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه شیراز

6- عضو هیئت علمی مهندسی پزشکی، گروه فیزیک و مهندسی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز
mmortazavi@sums.ac.ir
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بررسي قابلیت استفاده از ورقه هاي آندکاري شده آلومینیومي و اکسید شده مسي براي محافظت 
در برابر پرتوهاي مادون قرمز نزدیك سیستم هاي لیزري پرتوان

تعیین شدت مؤثر پرتوهای فرابنفش المپ های ترکیابی

يکي از خطرات تهديد کننده پرتوکاران در کار با سيستم هاي ليزري کالس IV امکان خروج پرتو ليزر از مسير اپتيکي در نظر گرفته شده براي آن از طريق 
پراکندگي و يا خطاي انساني است. يك روش کارآمد براي محافظت در برابر اين پرتوها چيدن ورقه هاي محافظ به دور چيدمان مي باشد. گاهي نيز الزم است در 
آزمايشي، باريکه ليزري، با قرار دادن مستقيم ورقه اي در مقابل آن مسدود شود بدون آنکه ورقه آسيبي ببيند و يا پرتو تابيده را به اطراف پراکنده سازد. هر دو 
اين مسائل در کار با سيستم هاي ليزري منبع باز مانند ليزرهاي حالت جامد با پمپاژ ليزر ديودي، خطرات جدي تلقي مي شوند. اما در ليزرهاي صنعتي توان باال 
هم که تمام سيستم اپتيکي در محفظه هاي بسته قرار مي گيرد امکان برخورد باريکه هاي نوري حاصل از پراکندگي پرتو پمپاژ با ديواره داخلي محفظه ها وجود 
دارد که موجب کاهش ضريب ايمني ليزر صنعتي مي شود. با توجه به خطرات ذکر شده، انتخاب جنس مناسب براي ورقه هاي محافظ و محفظه ها نقش کليدي 
در باال بردن ايمني ليزر و پرتوکاران خواهد داشت. فلزات به دليل ماشينکاري ساده و ضريب رسانندگي باال گزينه مناسبي براي ساخت ورقه هاي محافظ هستند. 
اما مشکل بزرگ فلزات انعکاس باالي آنها در ناحيه طول موجي IR است. اين مشکل را مي توان با آندکاري فلزات رفع کرد. با توجه به وزن سبك آلومينيوم و 
رسانندگي مطلوب مس و نيز آندکاري تجاري موجود براي آلومينيوم و اکسيداسيون براي مس، اين دو فلز گزينه هاي مناسبي براي ساخت ورقه هاي محافظ 
مي باشند. در اين مقاله ميزان انعکاس طيف نوري مادون قرمز نزديك )nm1200-700( از سطوح آندکاري سخت آلومينيوم و اکسيداسيون مشکي رنگ مس 
)CuO( اندازه گيري و نتايج براي تعيين کاربردها تحليل شده است. همچنين درصد انعکاس اين فلزات براي پرتو با طول موج nm940 به طور دقيق و خاص 
مدنظر گرفته شده است. چرا که اين، طول موج پرتو خروجي دسته مهمي از ديود ليزرها است که براي پمپاژ ماده فعال پرکاربرد Yb YAG استفاده مي شود. 
نتايج اندازه گيري ضريب انعکاس پرتوها نشان دادند که اکسيد مس براي بازه طول موجي مذکور داراي متوسط انعکاس 0/6% مي باشد. به طور مشخص انعکاس 
طول موج nm940 توسط ورقه اکسيد مس، 0/55% است. اما براي آندکاري سخت قطعه آلومينيومي با توجه به يکسان نبودن شرايط آندکاري آلومينيوم در 
کارگاه هاي تجاري موجود، سه نمونه مختلف آزمايش شدند. ضرايب انعکاس متوسط اين سه قطعه در بازده طول موجي nm1200-700 برابر با %4/5، %1/1 

و 1% بودند. براي پرتو با طول موج nm940 ضريب انعکاس آنها به ترتيب 4/82%، 1/08% و 0/97% ارزيابي شد.
با توجه به ارزيابي انجام شده، نتيجه گرفته مي شود که اکسيد مس مشکي رنگ داراي کمترين ميزان انعکاس پرتو در بازده طول موجي مادون قرمز نزديك و 
نيز طول موج nm940 است. ضريب انعکاس متوسط مورد قبول براي ورقه آندکاري سخت آلومينيوم براي بازه nm1200-700 تقريبا 2/2% است. با توجه 
به وزن سبك آلومينيوم مي توان از آندکاري سخت آن براي ساخت ورقه هاي محافظ و نيز محفظه ها استفاده کرد. اما از اکسيد مس با توجه به چگالي بيشتر 
آن نسبت به آلومينيوم، و با توجه به ظرفيت خنك شوندگي باالتر آن مي توان براي مسدود کردن مسير پرتوهاي ليزري کم توان با قرار گرفتن مستقيم در 

برابر آنها استفاده کرد.
IV واژه های کليدي : ليزر، پرتو مادون قرمز، آندکاری سخت آلومينيوم، اکسيد کردن مس، ليزر کالس

 آزمون هاي غيرمخرب رنگ هاي نافذ و ذرات مغناطيسي، از روش های متداول مورد استفاده در بازرسي هستند. برای افزايش حساسيت اين آزمون ها، از رنگ ها 
و ذرات مغناطيس فلوئورسانس، حساس به نور فرابنفش )UV(، استفاده می شود. طيف تابشی المپ های »ترکيابی« شکل هاي متنوعی دارند و با قراردادن 
فيلترهای مخصوص در مسير آن ها، پرتو خروجی المپ در ناحيه ی UV-A و مرئی می باشد . پرتوی UV-A می تواند به چشم آسيب برساند . در اين تحقيق 
با استفاده از يك دستگاه اسپکتروراديومتر، طيف تابشی و شدت مؤثر پرتو فرابنفش دو سيستم ترکيابي در فاصله ی cm150 از هر المپ به دست آمده است. 
مطابق با استانداردهای جهانی نظير ASTM ، شدت UV اين المپ ها در فاصلة 40 سانتيمتر بايد حداقل 1 ميلی وات بر سانتيمتر مربع باشد.  ليکن براساس 
اندازه گيري هاي انجام شده، شدت UV اين المپ ها در فواصل بيشتري نسبت به المپ به اين مقدار مي رسد. از سوي ديگر براي پيشگيري از آسيب ديدن 
چشم، شدت پرتوUV  و شدت موثر آن هردو بايد از حدود معيني کم تر باشد در غير اين صورت استفاده از عينك مخصوص، ضروري  است. اغلب مراکز ترکيابی 
مجهز به دستگاه اندازه گيری شدت و نه شدت مؤثر پرتو UV هستند، لذا در اين تحقيق روشی برای تخمين شدت مؤثر پرتو فرابنفش المپ های ترکيابی با 

استفاده از همان دستگاه ها ارايه شده است .
واژه هاي کليدي : ترکيابي، فرابنفش، شدت موثر، آزمون هاي غيرمخرب

سخنرانی 11

سخنرانی 12

سعید عربگري1، سعید رادمرد1 و امیر امیني1
1- مرکز ملي علوم و فنون لیزر ایران

دلنواز فرودین2و1، مجید زماني1، مصطفي شاهنده1، امیر موافقي3و1
1- مرکز نظام ایمني هسته اي کشور- سازمان انرژی اتمی ایران- صندوق پستي 1339- 14155، تهران- ایران 

2- پ  ژوهشکده کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، سازمان انرژی اتمي ایران، صندوق پستي3486- 11368، تهران- ایران
3- پ  ژوهشکده تحقیقات و توسعه راکتورها و شتابدهنده ها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، سازمان انرژی اتمي ایران، صندوق پستي 836- 14395، تهران- ایران

 dfarvadin@aeoi.org.ir
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بررسی تاثیرات وابسته به دوز لیزر کم توان روی درد و دامنه حرکتی  در بیماران مبتال به بیرون 
زدگی دیسك کمر

ارزیابی پرتوهای تابشی المپ های کم مصرف

بيرون زدگی ديسك  به  مبتال  بيماران  دامنه حرکتی در  و  توان روی درد  ليزر کم  به دوز  وابسته  تاثيرات  بررسی  مقاله  اين  هدف 
کمر مي باشد .

با روش نمونه گيری تصادفی در سه گروه 15 نفره شامل گروه بيماران با دوز باالی ليزر)دوزاژ  w/cm2  40  سن 37/88 ± 8/4 و وزن  
67 ± 8/6(، بيماران با دوز پائين ليزر))دوزاژ  w/cm2  7  سن 39/88 ± 8/4 و وزن  65 ± 6/6(( و بيماران در گروه کنترل ) سن  39/23 
± 8/9  وزن  68/94 ± 10/5( قرار گرفتند. مطالعه به صورت دو سوی کور انجام شد و تمامی بيماران در دو گروه درمانی و گروه کنترل 
سه بار در هفته به مدت 15 جلسه تحت درمان با ليزر قرار گرفتند. البته در گروه کنترل ليزر خروجی نداشت. درد با مقياس ديداری 
آنالوگ و دامنه حرکتی ستون فقرات با اندازه گيری بالينی مورد ارزيابی قبل و بعد از درمان قرار گرفت. برای بررسی نرمال  بودن توزيع 
داده ها از آزمون آماری K-S و از آزمون ANOVA جهت مقايسه گروه های مورد نظر در سطح معناداریα ≥0/05 استفاده شد. يافته 
ها متغيرهای کيفی، زمينه ای و کمی قبل از درمان بين سه گروه مورد مطالعه اختالف معنی داری را نشان ندادند. نتايج نشان داد که 
بعد از ليزر درمانی با دوز پائين درد کاهش و دامنه حرکتی افزايش معنی داری را نشان داد)p<05/0(. در حاليکه به دنبال ليزر با دوز باال 
و نيز در گروه کنترل درد و دامنه حرکتی تغيير معنی داری را نشان نداد.)p<05/0( در نتيجه مي توان گفت ليزر کم توان با دوز پائين 

ممکن است روی کاهش درد و افزايش دامنه حرکتی ستون فقرات در بيماران مبتال به ديسك کمر موثر باشد.
واژه هاي کليدی : ليزر کم توان، درد، ديسك کمر

فناوری به کاررفته در المپ های کم مصرف سبب شده است که انرژی مصرفی آن ها تقريبا يك چهارم انرژی مصرفی المپ های رشته ای برای توليد 
نور معادل باشد و اين در حالی است که عمر مفيد المپ های کم مصرف حتی تا ده برابر عمر مفيد المپ های رشته ای می باشد. لذا بسياری از 
المپ های رشته ای در منازل و مراکز کاری با المپ های کم مصرف جايگزين می شوند. بديهی است که نهادهای مسئول نيز مردم را به اين کار 
تشويق می کنند تا عالوه بر صرفه جويی در مصرف انرژی، از توليد گاز دی اکسيد کربن هم کاسته شود. در کاربرد المپ های کم مصرف، دو نگرانی 
ورود جيوه به محيط زيست در اثر شکستن اين المپ ها، و تابش پرتوهای فرابنفش )UV( هنگام روشن شدن مطرح شده است. اين تحقيق 
با هدف بررسی ميزان پرتوهای فرابنفش المپ های کم مصرف مورد استفاده برای روشنايی، و مقايسه نتايج با حدود استاندارد پرتوگيری انجام 
شده است. با استفاده از يك دستگاه اسپکتروراديومتر، در شرايط اتاق تاريك شدت موثر )Eeff( پرتوهای فرابنفش تابش شده توسط 50 نمونه 
المپ کم مصرف با مدل ها، اشکال و توان های مختلف در فواصل متفاوت از المپ ها اندازه گيری شده است. نتايج نشان می دهد که برای فواصل 
بيش تر از 30 سانتی متر نسبت به تمامی نمونه های بررسی شده شدت موثر UV کم تر از حدود استاندارد است اما در فواصل کم تر ممکن است 
برای برخی از نمونه ها پرتو دريافتی در مدت های کوتاه و حتی تا يك ساعت بيش تر از حد استاندارد گردد. نتيجه گيری نهايی به اين ترتيب است 
که در صورت استفاده از المپ روشنايی به مدت طوالنی در هر شبانه روز بهتر است که از المپ های کم مصرف تك جداره استفاده نشود. همچنين 
استفاده از المپ های کم مصرف در چراغ های مطالعه يا روميزی که در فواصل کم تر از 30 سانتی متری ممکن است به کار روند پيشنهاد نمی شود. 

در ساير موارد پرتوگيری UV از المپ های کم مصرف کم تر از حد استاندارد پرتوگيری است. 
واژه هاي کليدي : المپ کم مصرف، فرابنفش، پرتو، اندازه گيری، استاندارد

سخنرانی 13

سخنرانی 14

کامران عزتی 1، کمال الدین مکی2 ، بشری سادات مکی3
1- کاندید  دکتری تخصصی فیزیوتراپی ، کارشناس ارشد فیزیوتراپی دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی. عضو انجمن علمی لیزر پزشکی ایران

2- کارشناس ارشد انرژی هسته ای
3- کارشناس پرتوشناسی پزشکی

دلنواز فرودین1و2، مجید زمانی 1، فرید ناصح نیا1
1- مرکز نظام ایمني هسته اي کشور- سازمان انرژی اتمی ایران- صندوق پستي 1339- 14155، تهران- ایران 

2- پ  ژوهشکده کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، سازمان انرژ ي اتمي ایران، صندوق پستي3486- 11368، تهران- ایران
 dfarvadin@aeoi.org.ir
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بررسی تاثیر دو مولفه زمان و فاصله تابش پرتو UV  بر رشد باکتری

بررسی میزان اجرای نکات ایمني در مراکز لیزر درمانی شهر تهران

در اين پژوهش تاثير دو مولفه زمان و فاصله تابش بر دو گونه باکتریEcoli و Bacillus مقايسه و تحليل گرديد. جهت آماده کردن 
 Blood agar دردمای معمولی اتاق، استفاده گرديد.پس از کشت خطی اين دو نوع باکتری در محيط ،UV محيط  آزمايش از يك المپ

بدون انکوبه کردن جهت اعمال و مشاهده تاثير دو مولفه زمان و فاصله تابش پرتو UV آماده شدند.
به منظور بررسی ميزان تاثير اشعه فرابنفش با تغييرفاصله، المپ مذکور درارتفاع های50 و 100 و 150 و 200 و 250 و 300 سانتی 
متری ازسطح زمين نصب شد. به منظور بررسی ميزان تغيير تاثير اشعه فرابنفش با تغيير زمان نيز در هر يك از فاصله های ذکر شده 
در زمان های مختلف 5 و 15 30 و 60 و 120 و 180 دقيقه و 24 ساعت نمونه های محيط کشت ها بررسی شدند. سپس همگی نمونه 
های کشت اين دو نوع باکتری پس از 24 ساعت انکوبه شدن،جهت مشخص نمودن ميزان اثرات باکتری کشی اشعه UV در محيط 5 . مك 

فارلند مقايسه گشتند.
  UV پس از گذشت 3 ساعت پس از قرار گيری محيط کشت در معرض پرتو UV نتايج نشان داد که بهترين اثر باکتری کشی اشعه
مشاهده شد که پس از آن تغيير قابل توجهی در قدرت باکتری کشی اشعه UV مشاهده نگشت. در مورد بهترين فاصله قرار گيری 
المپ UV در رابطه با اثر باکتری کشی آن ، فاصله 50 سانتی متری از سطح محيط کشت باکتری ها بودند. در ضمن مقاومت باکتری 

Bacillus  نسبت به اشعه UV در مقايسه با باکتریEcoli  بيشتر است.
واژه های کليدی : پرتو UV، زمان و فاصله تابش،باکتری Ecoli و Bacillus،اثرات باکتری، محيط کشت

استفاده از ليزر در پزشکی موجب شده بيماران، پرسنل و حتی عموم مردم در معرض نوع خاصي از تابش قرار بگيرند که اگر نکات حفاظتی آن به 
خوبی و درستی رعايت نشود می تواند خطرات جدی در پی داشته باشد. براي ايجاد يك محيط ايمن در مراکز ليزر، سازمان هاي بين المللي و ملي، 

استاندارد ها و توصيه نامه هايی را در خصوص کار با ليزرهاي پزشکي تدوين و منتشر نموده اند. 
 در اين پژوهش به کمك يك مطالعه ميدانی، ميزان اجرای نکات ايمني در مراکز کار با ليزرهاي پزشکي شهر تهران بر اساس ميزان رعايت توصيه 
نامه ها و استانداردهاي تعيين شده برای اين مراکز، مورد ارزيابی قرار گرفته است. روش اين پژوهش، تهيه و طراحی يك پرسشنامه باز- بسته مطابق 
با مهم ترين توصيه ها و استانداردهای ارائه شده توسط ICNIRP، ANSI و سازمان حفاظت در برابر اشعه ايران می باشد. روايی و پايايی پرسشنامه 
به کمك آزمون اسپيرمن براون و دو نيمه کردن 0/735 و 0/73 براورد شد. از بين مراکز درمانی ليزر )چشم و پوست( شهر تهران، 20 مرکز)10 مرکز 
ليزر درمانی چشم و 10 مرکز ليزر درمانی پوست( به طور تصادفی و با 95% درصد ضريب اطمينان برای جمع آوری داده ها انتخاب شدند. برای 

تحليل آماری داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شد. آزمون t صحت داده ها را تاييد می کند.
نتايج نشان می دهد از بين کليه نکات ايمنی در نظر گرفته شده در اين پژوهش برای خطرات ناشی از بيم ليزر از جمله آسيب چشم، سوختگی پوست، 
انعکاس و آتش سوزی، مراکز ليزر درمانی چشم 77% و مراکز ليزر درمانی پوست 75% نکات ايمنی رعايت می شود. با توجه به نتايج حاصل به نظر 
می رسد برخی اقدامات حفاظتی توسط پزشکان و اپراتور دستگاه کم اهميت فرض می شود، عدم رعايت اين نکات، پتانسيل ايجاد خطرات جدی 
باالخص در هنگام وقوع حوادث مترقبه را در اين مراکز افزايش دهد. آموزش عملکرد ليزر، اثرات فيزيکی و فيزيولوژی آن، ابزار ها و اجزای سيستم 
های ليزر و کاربردهای آنها به پزشکان، مهندسان، متصدی و اپراتور دستگاه از جمله اقداماتی است که در کاهش اشتباهات فردی و باالرفتن سطح 

ايمنی می تواند تاثير گذار باشد.
ICNIRP واژه های کليدی : ليزر پزشکی، نکات ايمنی، استانداردهای 
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سعید محمدی نژاد1، علی اکبر شاکری2، معصومه زراعت پیشه جهرمی3
1 - دانشجوی دکتری حرفه ای دامپزشکی دانشگاه شیراز _ مرکز رشد و فناوری جهرم

2- پزشک- مرکز رشد و فناوری جهرم
3- مرکز رشد و فناوری جهرم

عظیمه نوری زاده واحددهکردی*1، علیرضا کمالی اصل2، هومن تفویضی زواره3
1- دانشجوی دکترا دانشکده مهندسی هسته ای، دانشگاه شهید بهشتی

2- استادیار دانشکده مهندسی هسته ای، دانشگاه شهید بهشتی
3- دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی هسته ای، دانشگاه شهید بهشتی

noorizadeh.az@gmail.com



14

لیزرهای پزشکی و مقررات حفاظت در برابر اشعه در ایران

بررسی میزان مواجهه با اشعه فرابنفش در جوشکاران شهر شاهرود

ويژگی های نور ليزر عامل تنوع کاربردهای آن در پزشکی است. استفاده  از ليزر توسط پزشکان متخصص، منجر به افزايش دقت و اطمينان 
در درمان بيماری ها شده است. در اين ميان، خطرات ليزر برای بيمار، کادر درمانی و حتی همراهان بيمار نبايد ناديده گرفته شود. مطابق با 
مواد 3 و 4 قانون حفاظت در برابر اشعه، کليه کاربران منابع پرتو، از جمله انواع ليزر بايد مقررات حفاظت در برابر اشعه را رعايت نمايند. در 
اين مقاله نتايج حاصل از بررسی های انجام شده در پنج سال اخير در مورد انواع ليزرهای پزشکی، ارايه می شود. اين بررسی ها، نشان دهنده 
روند رو به افزايش واردات انواع ليزر پزشکی به کشور، و ازجمله ليزرهای پوست با بيش ترين تعداد، و رشدي معادل 100% است. کثرت 
مدارک موجود در زمينه مقررات ساير کشورها برای کاربرد ايمن ليزرهای پزشکی، همراه با نتايج بررسی های صورت گرفته از ليزرهای 
پزشکی در ايران، مويد ضرورت داشتن مقررات ملی در اين زمينه است. لذا، واحد قانونی با هدف کاربرد ايمن ليزرهای پزشکی، تحت 
نظارت قراردادن مراکز مجاز کار با اين ليزرها  و کاهش هرچه بيش تر ريسك های مربوطه، با هماهنگی و تاييد وزارت بهداشت، درمان 

وآموزش پزشکی اقدام به تدوين مقررات مربوطه نموده است و در صدد اجرای آن ها در سطح کشور می باشد.  
واژه هاي کليدي : ليزرهای پزشکی،  مقررات قانونی، خطرات، رشد واردات

جوشکاري يکی از فعاليت هاي خطرناکي است در انواع مختلف صنايع انجام می شود. حفاظت از جوشکاران هنگام انجام عمليات بستگي به شرايط 
محل کار شامل اجتناب از جراحت چشم، حفاظت از دستگاه تنفس، تهويه محل کار، لباسهاي حفاظتي و استفاده از تجهيزات ايمنی مي باشد. 
اشعه فرابنفش )UV( حاصل از قوس جوشکاری حتي پس از يك تماس مختصر، مي توانند سبب فلش جوشکاران )Welder›s Flash( شوند. 
عاليم اين عارضه معموال چندين ساعت پس از تماس با اشعه UV به اشکال احساس وجود شن و سنگريزه در چشم، تاري ديد، درد شديد، اشك 
ريزش، سوزش و سردرد بروز می کند. اين مطالعه که در تير ماه 1389 انجام شد، همه کارگران جوشکار شهر شاهرود )50 نفر( مورد ارزيابي قرار 
گرفتند. با توجه به نتايج بدست آمده در اين تحقيق، اشعه ماورا بنفش ايجاد شده در صنعت جوشکاری موجب بيماريهای چشمی، پوستی و يا هر 
دو با هم می شود. همان گونه که از نتايج تحقيق بدست آمده ارتباط معناداری بين سن و سابقه کار جوشکاران با بيماری های ذکر شده وجود 
دارد. بطوريکه ايجاد بيماری چشمی توسط اشعه ماورا بنفش در کارگران مورد مطالعه 53.3%، ايجاد بيماری پوستی 33.3% و هر دو عارضه با 

هم 13.3% می باشد.
واژه های کليدی : اشعه فرابنفش، مواجهه، جوشکاران، شاهرود
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دلنواز فرودین1و2، حمید گرشاسبی 1و3، محمدرضا کاردان1و2
1- مرکز نظام ایمني هسته اي کشور- سازمان انرژی اتمی ایران- صندوق پستي 1339- 14155، تهران- ایران 

2- پ  ژوهشکده کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، سازمان انرژ ي اتمي ایران، صندوق پستي3486- 11368، تهران- ایران
3- پ  ژوهشکده مواد، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، سازمان انر ژي اتمي ایران، صندوق پستي13145- 1349، تهران- ایران
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جواد وطنی شجاع1، وحید صیدلی2، نجمه کرمي3، سعید نظری4، مهدی راعی5، حسین قاسم زاده6
1- هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود ـ گروه بهداشت حرفه ای دانشکده بهداشت

HSE / 2- شرکت مدیریت توسعه سالمت کار کوشا ـ مدیر سیستمهای سالمت کار
3- مدرس دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهر قدس

4- هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ـ گروه بهداشت حرفه ای
5- هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود ـ دانشکده پزشکی

6- کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود ـ کارشناس مهندسی بهداشت حرفه ای
info@skcosha.ir 
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بررسی ضوابط و استانداردهای کار با لیزر موجود در کشور و 
ANSI	Z136.1 مقایسه با استاندارد لیزر

بررسی آسیب فوتوگرمایی لیزر سبز پزشکی بر پوست

با توجه به اهميت و لزوم استفاده از استانداردهای ايمنی در کشور، در اين مقاله ضوابط و استانداردهای کار با ليزر موجود در کشور معرفی 
و بررسی شده اند. نتايج مقايسه اين ضوابط با استاندارد ملی آمريکا در خصوص استفاده ايمن از ليزر ارائه شده است. ضوابط کار با ليزرهای 
صنعتی B3 و4 و همچنين استاندارد ملی پرتوهای غيريونساز تنها مرجع معتبر و قابل ارجاع برای استفاده و بکارگيری توسط کليه دست 
اندرکاران ليزر کشور می باشد. اين مقايسه بصورت کلی انجام و در بخشهای مختلف نسبت به بررسی نقاط قوت و ضعف آنها پرداخته 
شده است. در مقايسه بخشهای مختلف مشاهده می گردد که به علت اختصاصی بودن استانداردZ136.1	ANSI، مجموعه پيشنهادات و 
قوانين ارائه شده بدليل تفضيل و ارائه جزئيات موارد ايمنی، اطمينان بيشتری در خصوص اثربخشی و پيشگيری از حوادث خواهد داشت.

نظر به اينکه استاندارد ملی پرتوهای غيريونساز بصورت کلی تدوين و جهت استفاده کليه دست اندرکاران پرتوهای غير يونساز ارائه شده 
و خاص ليزر نمی باشد، با توجه به نتايج بدست آمده در اين بررسی، پيشنهاد ارائه و تصويب استاندارد ايمنی ليزر بصورت مجزا و کامل 

در کشور ارائه شده تا نواقص و کمبودهای موجود در اين مبحث مرتفع گردد.  
واژه هاي کليدي : ايمنی ليزر، چشم، پوست، استاندارد ملی، Z136.1	ANSI، پرتوهای غير يونساز، طول موج

در تحقيق حاضر تاثير ليزر سبز پزشکی ساخته شده در مرکز ملی ليزر ايران، بر روی پوست از نظر آسيب های نور گرمايی بررسی شده است. 
اين ليزر به طور خاص برای جراحی پروستات طراحی و ساخته شده است. به منظور تعيين آسيب های احتمالی که در صورت تابش نا خواسته 
آن برسطح پوست، ممکن است ايجاد شود برهمکنش پرتو ليزر با پوست مورد مطالعه قرار گرفته است. نتايج حاصل جهت تعيين نکات ايمنی که 

پزشك و بيمار هنگام کار با اين ليزر ملزم به رعايت آن هستند استفاده می شود.
به اين منظور ابتدا تبديل تابش ليزر به انرژی گرمايی مدلسازی شده سپس عبارت حاصل به عنوان چشمه گرمايی در معادله انتقال گرما در محيط 
بيولوژيك قرار داده شده است و معادله در حالت گذرا )وابسته به زمان( حل شده و با استفاده از نتايج حاصل آسيب رسيده به پوست مطالعه شده 

است. اين آثار برحسب توان های مختلف ليزر و فاصله های مختلف از بافت تعيين شده اند.
واژه هاي کليدي : آثار نور گرمايی، ،برهمکنش ليزر و پوست، مدل انتقال گرما در محيط بيولوژيك
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بررسي تاثیر پرتوهاي فرابنفش روي مراحل نابالغ Anopheles stephensi  در شرایط 
آزمایشگاهي

ارزیابی خطرات پرتوهای نوری در کاربردهای عمومی آن از دیدگاه حفاظت در برابر اشعه

مراحل نابالغ An.stephensi ،  ناقل اصلي ماالريا  درجنوب وجنوب شرق کشور ، در برخی از کانونها ، در آب های آشاميدنی و در منابع 
آب ذخيره خانگی نشو و نما می يابد. از آنجا که استفاده از پرتو فرابنفش بر خالف روشهای شيميايي باقيمانده ای در آب آشاميدني باقی 
نمی گذارد ،  لذا تعيين کارايي اين پرتو در کنترل مراحل نابالغ  An.stephensi ،  ايده اي نو برای اين معضل محسوب می گردد. فاز 
نخست اين تحقيق در شرايط آزمايشگاهی با طراحی محفظه تماس با پوشش آلومينيومي با امکان تنظيم ارتفاع  المپ فرابنفش از سطح 
ظروف آب مورد آزمايش و نيز قابليت تغيير شدت پرتو فرا بنفش در داخل محفظه انجام شد. کليه آزمايشات زيست سنجي در دماي 
کنترل شده  1 ± 28 درجه سانتيگراد روي مراحل نابالغ An.stephensi در شرايط انسکتاريوم انجام شد. ميانگين زمان کشنده 50 
% )LT50 ( پرتو فرابنفش در توان هاي مختلف 15، 25 و 40 وات براي مراحل مختلف نابالغ  An.stephensi و در فاصله استاندارد 
15 سانتـيمتر به ترتيب 5/22 ، 4/58 و 2/8 دقيقه بدست آمد. مقاومترين مرحله تکاملی نسبت به توانهای مختلف پرتو فرابنفش الرو 
سن سه و چهار و حساسترين مرحله الرو سن يك و دو  و  شفيره  بوده است . ميانگين زمان کشندهLT90( % 90 ( پرتو فرابنفش در 
توان هاي مختلف براي مجموع مراحل نابالغ  An.stephensi در فاصله استاندارد 15 سانتـيمتر به ترتيب 15/94 ، 12/34 و 6/68 
دقيقه برآورد شد. نتايج بيانگر آن است که تابش اشعه فرابنفش از فاصله 15 سانتيمتر )با ميانگين توان 23/3 وات( به آب محتوی مراحل 
نابالغ An.stephensi ، بعد از  4/7 و 10/8 دقيقه باعث توقف نشو و نما و مرگ 50 و 90% درصد از مراحل نابالغ مختلف در شرايط 

آزمايشگاه می گردد.

امروزه بسياری از تجهيزات و دستگاه های عمومی به منظور افزايش دقت، سهولت در کار و نيز کارآيی باالتر، مجهز به منابع مولد پرتوهای نوری، 
شامل پرتوهای فرابنفش، مرئی و فرو سرخ شده اند. البته در برخی موارد نيز اثراتی به اين گونه کاربردها نسبت داده شده  است که مبنای علمی 
ثابت شده ای ندارد. از سوی ديگر، با توجه به کاربردهای عمومی اين دستگاه ها و احتمال بروز خطرات بيولوژيکی، خصوصا بر روی پوست و چشم 
کاربران، الزم است ميزان شدت پرتوهای نوری و نيز نحوه صحيح کاربرد آن ها، بررسی گردد. در اين مقاله تعداد 10 دستگاه با شرايط مزبور از 
ديدگاه گفته شده، مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی ها نشان می دهد در صورتی که اين دستگاه ها به طرز صحيح مورد استفاده قرار گيرند، 
شدت پرتوهايی که به چشم و پوست کاربران می رسد، زير حد استاندارد اين پرتوها مطابق با استاندارد ملی ايران )کد 8567( می باشد. ليکن در 
صورت برچسب زنی ناکافی و استفاده نادرست، خطراتی کاربران را تهديد می کند. لذا در نهايت راه کارهايی توسط واحد قانونی به منظور کاهش 

اين خطرات پيشنهاد می شود.
واژه هاي کليدي : پرتوهای  ماوراء بنفش، فرو سرخ، مرئی، کاالهای با کاربرد عام، استاندارد ملی ايران
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BTS بررسي وضعیت انتشار امواج الکترومغناطیس ناشي از آنتن هاي
 ) Base Transceiver Station ( باند 900 مگا هرتز در شهر تهران

همگام با پيشرفت تکنولوژی تماس با فرکانسهای مختلف ميدانهای الکترومغناطيسی)EMF( به نحو چشمگيری در حال افزايش است. 
درحاليکه مزايای فراوان استفاده از امواج ميکروويو در زندگی روزمره غيرقابل چشم پوشی است ، ولي در طی سالهای اخير اثرات مضری 
که ناشی از تماس با ميدانهای الکتريکی و مغناطيسی اين امواج، که از آنتن هاي BTS  منتشر مي شود، گزارش شده است. هدف از اين 
تحقيق بررسی وضعيت انتشار امواج ميکروويو در اطراف آنتن هاي BTS شهر تهران می باشد. در اين مطالعه با توجه به موقعيت مکانی  
آنتن هاي BTS در سطح شهر ، چگالی توان امواج الکترومغناطيسي در اطرف 63 آنتن در دو ميدان نزديك و دور در فواصل مختلف 
اندازه گيری شد. اندازه گيري ها با استفاده از روش استاندارد 95.1IEEE Std C توسط دستگاه Hi-4333  انجام شد. تجزيه و تحليل 
داده ها توسط نرم افزار spss 16 و با استفاده از آزمون هاي آماري توصيفي و استنباطي انجام گرفت. نتايج اين مطالعه نشان می دهد 
که در ميدان نزديك با افزايش فاصله از پای آنتن ميانگين چگالی توان امواج الکترومغناطيس افزايش می يابد. به طوري که از پاي دکل 
تا10 متر افزايش ميانگين چگالی توان امواج بطئی و از فاصله10 تا 15 متر کامال محسوس مي باشد. ولي در ميدان دور با افزايش فاصله 
از 20 متر، ميانگين چگالی توان امواج الکترومغناطيس کاهش می يابد و از فاصله100متر به بعد شيب نمودار تقريبا خطي شده، ميزان 
چگالی توان به حد زمينه رسيده بگونه ای که با افزايش فاصله کاهش محسوسی مشاهده نمی شود. تمام اندازه گيري هاي چگالی توان 
امواج الکترومغناطيس ناشي از BTSها در حدود0/06 مقادير توصيه شده مجازاستاندارد محيطي و 0/000003 درصد استاندارد شغلي 

مي باشد،که نتايج به نتايج ديگر تحقيقات نيز نزديك مي باشد.
واژه هاي کليدي : آنتن BTS ، چگالی توان ، امواج الکترومغناطيسي ، اثرات بهداشتي، ميکروويو

سجادزارع1،پروین نصیری2،محمدرضامنظم3،کمال اعظم4،زاهد یوسفی5،رسول همت جو6
1-دکترای بهداشت حرفه ای ، استاد دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی تهران
2-دکترای بهداشت حرفه ای ، دانشیار دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی تهران

3-دانشجوی دکترای بهداشت حرفه ای ، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی تهران 
4-دکترای آمار زیستی، استادیار دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران 

5-کارشناسي ارشد شهرسازي،دانشکده هنر ومعماري، دانشگاه تربیت مدرس
6- کارشناسي ارشد بهداشت حرفه ای ، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی تهران

ss_zare87@yahoo.com
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بررسی خطرات احتمالی لیزرهای دیسك پرتوان برای کاربران آزمایشگاهی

Balb/C بر بافت مغز موشP21  و P53بررسي اثر امواج تلفن همراه بر میزان بیان ژنهاي

در اين مقاله خطرات احتمالی ليزر های ديسك نازک پرتوان برای آزمايشگران در فرايندهای طراحی، بهينه سازی و ساخت ليزرهای ديسك نازک 
پر توان در عملکرد CW بررسی شده است. در ليزر مورد بررسی پرتو ليزر و پرتو دمش در ناحية مادون قرمز نزديك قرار دارند. طول موج پرتو 
دمش 940 نانومتر و طول موج پرتو خروجی ليزر 1030 نانومتر می باشد. در ليزر ديسك نازک از ديود ليزرهای پر توان برای دمش استفاده می 
شود و معموالً نور خروجی از ديود ليزرها به دليل واگرايی و ساير پارامترهای آن به طور مستقيم  برای دمش مناسب نمی باشد. بنابراين استفاده 
از سامانة شکل دهی پرتو در اين ليزرها مرسوم و غير قابل اجتناب است. اين سامانه دارای المانهای اپتيکی متعدد می باشد که تنظيم و نظارت بر 
اين المانهای اپتيکی در فاز ساخت و عيب يابی اين  نوع ليزرها الزم است. در برخی از نواحی اين سامانه، بدليل متمرکز بودن نور دمش با پرتوهايی 
با چگالی توان نوعی حدود 20 کيلو وات بر سانتی متر مربع مواجه هستيم. اين درحالی است که درحين انجام آزمايشهای مختلف انجام تنظيمات 
توسط کاربران روی اين المانها ضروری است. نياز به باز بودن سامانة دمش و شکل دهی پرتو جزو عوامل بالقوۀ تهديد کنندۀ کاربران در اين ليزرها 
به شمار می رود که با انتخاب و استفاده از برخی راهکارهای ارائه شده در اين مقاله از جمله استفاده از سنسورهای دمايی، استفاده از شيلد های 
محافظ و ... اين خطرات را می توان به حداقل رساند. هر گونه آلودگی بر روی سطح المانهای اپتيکی مختلف يا هرگونه آسيب در اليه های اپتيکی 
ضد بازتاب موجود بر روی اين المانها مخصوصاً در نواحی با تمرکز باالی نور، موجب آسيب ديدن، ذوب و تبخير فورانی آنی قطعات اپتيکی  شده 
و گدازه های حاصل، از عوامل مخاطره آميز به شمار می روند. همچنين تعدد آيينه های بازتابانندۀ نور دمش در سامانة دمش چند عبوری و انحراف 
هر کدام از آيينه ها موجب انحراف نور ليزر پرتوان دمش به خارج از مسير اصلی شده و برای کاربران بسيار خطرناک می باشد. اين مقاله به بررسی 
و تفسير خطرات بالقوه ليزرهای ديسك پرتوان از جمله خطرات پرتو ليزر خروجی، خطرات حين تنظيم رزوناتور، خطرات ناشی از منبع تغذيه 
ليزر می پردازد. در برخی از موارد، راهکارهای عملی از جمله روشهای مختلف کنترل و مونيتورينگ اجزای مختلف سيستم بکار رفته در آزمايشگاه 
ليزرهای ديسك پرتوان مرکز ملی علوم و فنون ليزر ايران برای از بين بردن يا به حداقل رساندن اين خطرات، همچنين راهکارهای عملی ممکن 
ديگر بيان شده و مورد بررسی قرار گرفته است. بسياری از مخاطرات و راهکارهای مطرح شده در اين مقاله  دربارۀ ليزرهای ديسك پر توان ناحية 

فرو سرخ است و در مورد ساير ليزرهای پر توان در محدودۀ توانی کيلو وات قابل استفاده مي باشد.

استفاده روز افزون از تلفن همراه باعث افزايش نگراني نسبت به  آثار سوء احتمالي امواج RF)Radiofrequency( بر سالمتي و به ويژه سلولهاي 
مغزي شده است. هدف از  اين مطالعه بررسي اثر امواج RF در باند 1800MHZ ، GSM بر بيان ژنهای P53 و P21 مخچه موش مي باشد.

بدين منظور تعداد 18 موش Balb/C در سه گروه 6 تايي) گروه اول  کنترل، گروه دوم و سوم هر کدام به ترتيب 0/5ساعت و 4 ساعت که در 
هر شبانه روز دو بار تابش دريافت کردند( به مدت يك ماه تحت تابش قرار گرفتند. بعد از اتمام تابش دهي، RNA از بافت مخچه استخراج و 
 GAPDH نسبت بهrelative quantitative Real-Time PCR  با استفاده از روشP21  و P53 سنتز شد. ميزان بيان ژنهای CDNA
به عنوان ژن کنترل داخلي،  مورد بررسي قرار گرفت. افزايش بيان ژن P53 و  P21در گروه سوم در مقايسه با گروه کنترل و گروه دوم مشاهده 
شد. از آنجايی که ژن های P53 و P21 از جمله ژن های درگير در مسيرهای ترميم DNA و آپوپتوزی می باشند با توجه به اين نتايج به نظر 

مي رسد که تابش امواج RF باعث فعال شدن مسير های بيولوژيکی مذکور می شوند.
P21،P53،واژه هاي کليدي : امواج تلفن همراه، مخچه موش

سخنرانی 24

سخنرانی 25

سعید رادمرد1، سعید عربگری1، فاطمه معروفی1
1- مرکز ملی علوم و فنون لیزر ایران، تهران

سارا خادمی1، محمد حسین بحریني طوسي2،شکوفه محبی1،هاشم خانبابائی1
1- دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشکده پزشکي، گروه فیزیک پزشکی

2- استاد فیزیک پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي مشهد، دانشکده پزشکي، گروه فیزیک پزشکی  
Sarakhademi22@yahoo.com
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Balb/c 2 در مخچه موش-Bcl و Bax 1800 بر بیان ژن هایMHZ اثر تقطیع تابش امواج رادیوفرکانسی

طراحی و ساخت یك سامانه تابش امواج مایکروویو در حضور میدان های مغناطیسی با فرکانس 
های بسیار پایین جهت بررسی آثار بیولوژیکی امواج تلفن همراه

امروزه توجه ويژه اي به اثرات احتمالي امواج تلفن همراه بر سالمتي بشر به علت افزايش روز افزون استفاده از اين دستگاه وجود دارد. با توجه به 
اينکه ميزان جذب اين امواج در مغز بيشتر از ساير بافتها مي باشد لذا در اين مطالعه به بررسي اثر اين امواج بر ميزان آپوپتوز در سلولهاي بافت 
مخچه موش Balb/C پرداخته شد. تعداد 18 سر موش Balb/C در 3 گروه 6 تايي)گروه اول  کنترل،گروه دوم  4 ساعت تابش متوالي يك بار 
 1800MHZ در شبانه روز و گروه سوم به مدت 2 ساعت و دو بار در شبانه روز( به مدت يك ماه تحت تابش امواج راديوفرکانسی در فرکانس
قرار گرفتند. بعد از اتمام تابش دهي، RNA از بافت مخچه استخراج و سپس cDNA سنتز شد. ميزان بيان ژنهای Bcl-2 و Bax بصورت 
نسبی )Relative Quantification( با استفاده از روش  Real-Time PCRنسبت به GAPDH به عنوان ژن کنترل داخلي، مورد بررسي 
قرار گرفت .ميزان بيان ژن Bax در بين هيچ کدام از گروهها تغيير قابل مالحظه ای نداشت. اما ژن Bcl-2 در گروه سوم نسبت به گروه کنترل 
 .)0.001=P value( همچنين گروه دوم نسبت به گروه سوم به صورت معناداری کاهش بيان نشان داد ،)0.004 =P value( افزايش بيان داشت
نتايج بيانگر افزايش ميزان آپوپتوز درتابشهای های ممتد می باشد. که در صورت تقطيع زمان تابش دهی به زمان های کوتاهتر، ميزان مرگ و 

مير کاهش می يابد.  
Real time PCR،2-Bax،  Bcl ،واژه هاي کليدي : امواج تلفن همراه، آپوپتوزيس

 Extremely( هدف طراحی و ساخت سامانه ای برای بررسی همزمان بر هم نهی ميدان های مغناطيسی تصادفی با فرکانس هاي بسيار کم
Low Frequency Magnetic Noise( و ميدان های الکترومغناطيسی ناشی از عملکرد تلفن های همراه جهت تحقيق تاثير اين برهم نهی 
در متوقف کردن اثر سو ميدان های مايکروويو بر حسگرهای زيستی و کاهش آثار زيان بار اين ميدان ها است. سامانه طراحی و ساخته شده شامل 
چهار سيستم مجزا است که تحت يك سيستم کنترل ميکروپروسسوری مرکزی عمل می کند. سيستم شبيه ساز امواج الکترومغناطيسی موبايل 
با فرکانس و توان قابل تنظيم و امکان مدوالسيون دامنه امواج خروجی جهت شبيه سازی امواج تلفن همراه در سيستم GSM طراحی و ساخته 
شده است. سيستم موجبری برای تابش امواج مايکروويو به نمونه های بيولوژيکی طراحی شده است. مدارات و اتصاالت تحريك کننده موجبری 
و تطبيق انتهای آن به کمك روش های عددی طراحی و برای حداقل سازی موج های ايستا در اين ساختار خاص بهينه سازی شده است. منبع 
توليد نويز طراحی و ساخته شده است که به کمك الگوريتم های پردازش سيگنال ديجيتال، سيگنال نويز با توزيع گوسی و طيف سفيد در محدوده 
دلخواه توليد می کند. سيستم سيم پيچ مستطيلی جهت توليد ميدان مغناطيسی با حداکثر يکنواختی در مرکز سيستم موجبری به کمك نرم 
افزارهای شبيه سازی طراحی و بهينه سازی شده است. اين سامانه در دانشکده مهندسی برق و کامپيوتر دانشگاه شيراز طراحی و ساخته شده و 
در دانشکده ی پيراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شيراز جهت بررسی آثار زيستی امواج الکترومغناطيسی مورد استفاده قرار گرفته و نتايج اوليه 

رضايت بخش بوده است.
واژه هاي کليدي : برهم نهش ميدان های الکترومغناطيسی، GSM، تشعشعات تلفن همراه ، پرتوهاي مايکروويو، ميدان هاي مغناطيسي احتمالی 

نامنظم با فرکانس هاي بسيار کم، اثرات بيولوژيکي

سخنرانی 26

سخنرانی 27

هاشم خانبابائي1، محمد حسین بحریني طوسي2، شکوفه محبی1، فاطمه توحیدی3
1- دانشجوي کارشناسي ارشد فیزیک پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي مشهد، دانشکده پزشکي، گروه فیزیک پزشکي 

2- دکترای فیزیک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکي مشهد، دانشکده پزشکي، گروه فیزیک پزشکي
3- کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکي مشهد، دانشکده پزشکي، گروه فیزیک پزشکي

khanbabaie@live.com

محمد دانش1، عباس علی قنبری2، سید محمد جواد مرتضوی3، الهه کاظمی4
1- دانشجوی کارشناسی، بخش مهندسی مخابرات و الکترونیک، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه شیراز

2- استادیار، بخش مهندسی مخابرات و الکترونیک، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه شیراز 
3- استاد فیزیک پزشکی، مرکز تحقیقات علوم پرتویی و گروه فیزیک و مهندسی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز 

4- دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه رادیوبیولوژی و حفاظت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز 
mdanesh@ieee.org
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تعیین ضریب عبور داروهای Gd-DOTA-CMD-A2  و  DOTA در بافت با تصویربرداری 
تشدید مغناطیسی

اندازه گیری آلودگی RF در اطراف تجهیزات مایکروویو دیجیتال و آنالوگ

در تصويربرداری تشديد مغناطيسیMRI  از مواد کنتراست مختلف با گادولونيم 3 جهت افزايش سيگنال مغناطيسی بافت استفاده می شود. در 
اينجا روشی برای تعيين ضريب عبور داروها در بافت با استفاده از سيگنال الکترومغناطيسی به دست آمده از MRIبافت و شبيه سازی مدل چند 
بخشی آن ارائه شده است. خواص بافت مانند اندازه مويرگ و تعداد آنها، اندازه مولکول های دارو، نحوه قرارگيری آنها در ميدان مغناطيسی، در 
مقدار ضريب عبور به بافت مهم است که با شبيه سازی مقدار آن تعيين شده است. در اينجا تابع تغييرات سيگنال الکترومغناطيسی بافت بر حسب 
زمان که با مقدار داروی عبوری متناسب است از تصاوير MRI استخراج شده و با نتايج حاصل از شبيه سازی مقايسه شده است و ضريب عبور 
دو داروی Gd-DOTA-CMD-A2 وDOTA بدست آمده است. نتايج نشان می دهد Gd-DOTA-CMD-A2 به علت ابعاد بزرگ 
مولکولی ضريب عبور کمتری در بافت دارد و سيگنال الکترومغناطيسی آن دارای پراکندگی کمتری نسبت به داروی DOTA دارد و داروی 
 Gd-DOTA-CMD-A2 1( 6/ 5 برای-s( با ابعاد مولکولی کوچکتر و ضريب عبور بيشتری دارد. با شبيه سازی حاصل اين ضريب DOTA
و )s-1( 24 برای DOTA است. در ساير مراجع نسبت  نفوذپذيری اين دارو بين 2 تا 4 ذکر شده و در اينجا اين نسبت 3/47 بدست آمده است.

 واژه های کليدی : ماده کنتراست، تصويربرداری تشديد مغناطيسی، آسيب بافت، سيگنال الکترومغناطيسی

قرار گرفتن در معرض امواج راديويی غيريونيزه شده در ارتباطات مخابراتی امروز به شدت فراگير شده است . در خصوص جوامعی که در معرض 
ارسال امواج راديو و تلويزيون)که فرکانس کاری آنها بين 900MHz-100MHz است( افزايش ابتال به بيماری مشاهده شده است هرچنداين 
مشاهدات متناقض هستند. به عالوه با توجه به ارائه سرويس های متنوع ديتا وتلويزيون و راديويی، امروزه استفاده از سيستم هاي مايکروويو شهری 
که دراصطالح عام وايرلس خوانده می شود، در سطح شهر ها برای استفاده اينترنت و سيگنال رسانی به مراکز راديو تلويزيونی استفاده می گردد که 
اپراتورها و مردم عادی در معرض امواج آن قرار دارند لذا عالوه بر بررسی اثرات امواج  راديو و تلويزيونی الزم است که اثرات امواج مايکروويو ) که 
فرکانس کاری آنها بين  1.5GHzتا 12GHz است( در زندگی شهری مطالعه گردد و در اين خصوص روشهای آزمون صحت کارکرد تجهيزات 
در محدوده استاندارد تعريف شده استخراج گردد.در اين مقاله سعی شده است ميزان تشعشعات ناخواسته که مورد استفاده در ارتباط دو طرفه 
مايکروويو قرار نمی گيرد و موجب آلودگی RF محيط اطراف تجهيز مايکروويو می شود مورد اندازه گيری قرار گيرد و در خصوص تجهيزات 

قديمی) آنالوگ ( و جديد )ديجيتال( مقايسه ای صورت پذيرد.

سخنرانی 28

سخنرانی 29

عفت یاحقی1، امیرموافقی2،3
1- گروه فیزیک، دانشگاه بین المللي امام خمیني قزوین

2- پژوهشکدة تحقیقات توسعة راکتورها و شتابدهنده ها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته اي، سازمان انرژي اتمي ایران.
3- مرکز نظام ایمني هسته اي کشور، سازمان انرژي اتمي ایران.

زهرا رحمتی نژاد1، محمد اسماعیل نژاد2، رضا علیدادی1، جهانبخش کرمی1، حسین آفریده3
1- سازمان صدا و سیما جمهوری اسالمی ایران،
2- پژوهشگاه علوم وفنون هسته ای  

3- دانشکده مهندسی هسته ای و فیزیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر 
z.rahmatinejad@gmail.com
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مطالعه تغییرات ظرفیت آنتی اکسیدانی خون خرگوش در مواجهه با امواج ماکروویو تلفن سیار
سخنرانی 30

ویدا زراوشاني1 ، علي خوانین2 ، رمضان میرزایي3، جالل حسنی دوآبی4
1- دانشجوی دکتری تخصصی بهداشت حرفه اي ، دانشکده پزشکی ، دانشگاه تربیت مدرس

2- استاد یار گروه بهداشت حرفه ای ، دانشکده پزشکی ، دانشگاه تربیت مدرس
3- استاد یار گروه بهداشت حرفه ای ، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

4- کارشناس زیست شناسی
zaroushani@yahoo.com
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بررسی عوارض تشعشعات امواج الکترومغناطیس بر روی کاربران رادار 
در یکی از سازمانهای نظامی

با همه گير شدن استفاده از رادار، تلفن همراه، بيسيم و ماکروويو... ، عوارض احتمالی آنها دغدغه های کاربران اين سيستم ها گرديده است. از سوی 
ديگر برخورد متخصصين و سازندگان اين تجهيزات و همچنين کارشناسان بهداشت و سالمت جامعه، همواره برخوردی دو گانه و ناشی از تجربيات 
اثبات نشده بوده است. برخی، عوارضی سخت و جبران ناپذير را برای اين دسته از تشعشعات متصور می دانند و برخی ديگر با حسن نيت بيشتری 
به پديده امواج الکترومغناطيس می نگرند و عوارض آن را يا اصوالً خطرناک ندانسته و يا مشکالت ناشی از اين امواج را برگشت پذير و محدود به 
زمان و مکان بيان می نمايند. از اين رو با هدف شناسايی عوارض و بيماری های احتمالی ناشی از کار با امواج الکترومگنتيك و افزايش آگاهی کاربران 
 cross( جهت تأمين سالمت جسمی و روانی آنان اين پژوهش به مرحله اجرا رسيد. روش شناسی اين مطالعه توصيفی، تحليلی و به صورت مقطعی
sectional(، انجام گرفت. جامعه مورد تحقيق کسانی بودند که به داليل شغلی در معرض امواج راديويی قرار گرفته و همگی کاربران رادارهای نظامی 
بودند. کليه افراد جامعه به صورت سرشماری به عنوان نمونه اين تحقيق انتخاب شدند )N=188(.از سوی ديگر با رويکرد تنوع نژادی و اقليم زيستی، 
تحقيق ميدانی در شهرهای شيراز، اهواز، ميناب و بوشهر، بندرعباس و سيريك انجام شد. ابتدا ميدانهای الکترومغناطيس توسط امور حفاظت در برابر 
اشعه سازمان انرژی اتمی اندازه گيری شد، که به غير از دو ايستگاه، پرتوههای بقيق ايستگاهها در زير حد مجاز بودند و اطالعات از دو مأخذ کتابخانه 
ای- به عنوان بخش نظری طرح و همچنين از طريق پرسشنامه که شامل اطالعات دموگرافيك، معاينات عمومی، آزمايش خون، نوار قلب، معاينه 
چشم و اسمير خون محيطی بود جمع آوری گرديد. جامعه آماری تمامی افرادی بودند که به داليل شغلی در معرض مواجهه با امواج راديويی قرار 
داشتند. اين افراد در مناطق مختلف مشغول به کار بودند و به عنوان کاربران دستگاه های رادار انجام وظيفه می کردند. اطالعات بدست آمده توسط 

نرم افزار SPSS و با استفاده از مدل خی 2 مورد سنجش و تجزيه و تحليل قرار گرفت و رابطه ی هر متغير با ديگری بررسی شد.
اهداف و دستاوردهای طرح شامل بررسی شيوع عوارض امواج الکترومغناطيس در کاربران رادارهای نظامی، معاينه دوره ای از کارکنان شاغل در 
مشاغل مرتبط با اين امواج ، ممنوعيت شروع به کار کسانی که بيماری زمينه ای دارند، در مشاغل خاص )که موجب تشديد بيماری شان می 
شود( اطمينان بخشی به کارکنان در مورد ميزان ايمن بودن محيط کار آن ها )در صورتی که عوارضی اثبات نشود(، و در صورت اثبات عوارض ارائه 

راهکارهای ايمنی بخش مي باشد. فرضيات و سؤاالت طرح 
1-  بين کدورت عدسی چشم و مدت زمان در معرض امواج الکترومغناطيس بودن ارتباط وجود دارد.

2-  بين عقيمی و مدت زمان در معرض امواج الکترومغناطيس بودن ارتباط وجود دارد.
3-  بين لوسمی و مدت زمان در معرض امواج الکترومغناطيس بودن ارتباط وجود دارد.

4-  بين سرد و مدت زمان در معرض امواج الکترومغناطيس بودن، ارتباط وجود دارد.
با پردازش نتايج به دست آمده از چهار فرضيه طرح شده، هيچ يك با p value 05/0  از نظر آماری، معنی دار نبود. از سوی ديگر فرضيه »ارتباط 
 p 1/0  « از نظر آماری معنی دار است. هر چند سه فرضيه کدورت عدسی، عقيمی و سرطان خون حتی با p value سردرد و مدت زمان مواجهه با
value 1/0 مورد تأييد قرار نگرفت و از نظر آماری مطلقاً معنی دار نمی نمود. با اين همه با توجه به مطالعات فراوان گذشته و سندرم ها و عوارض 
اثبات شده بر روی مدل های حيوانی، الزم است معاينات دوره ای کاربران، حداقل سالی يك بار انجام پذيرد و ضميمه دفترچه های معاينات شغلی 
دوره ای گرديد. بر اساس آنچه در همين مدت محدود بدست آمده و بر اساس مطالعه کتابخانه ای و مشاوره با متخصصين طب کار و بهداشت حرفه 
ای، رد کامل عوارض ناشی از ميادين الکترومغناطيسی و راديويی منطقی نيست و بايستی افراد کارورز از تمهيدات ايمنی دهنده برخوردار شوند و 
کارفرمايان بر اين امر اهتمام ورزند. به بيان ديگر با وجود مطالعات فراوان در اين زمينه هنوز اختالف نظر در خصوص امواج غيريونيزان وجود دارد 
که در هيچکدام از مطالعات، آزمايش های مکرر و معاينات متناوب رد نشده است. بنابراين الزم است دفترچه های معاينه هدفدار به عنوان معاينه 

پايه به رده های درمانی مربوطه عودت و هر يکسال يکبار تکرار شوند.

سخنرانی 31

 * مهندس صمد زارعی1، دکتر بهرام لطفی )M.D(، دکتر مهدی حاتمی)M.D(، دکتر محمد حسن سراداری)M.D(، دکتر فیروز ولی پور2 ،  دلنواز 
فرودین3 ، مهندس علی نوذری4 ، مهندس سمیه خرازی5 ، دکتر مرادی نیا6، دکتر محمد نوبخت7

1- کارشناس بهداشت حرفه ای و مسئول فیزیک بهداشت نیروی دریایی
2- دکتری بهداشت حرفه ای دانشگاه تربیت مدرس

3- کارشناس ارشد سازمان انرژی اتمی ایران
4- مدیر بهداشت نیروی دریایی سپاه

5- کارشناس بهداشت محیط و پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شیراز 
6- متخصص طب کار نیروی دریایی ارتش

7- دکتری بیوتکنولوژی
kharazis@yahoo.com  
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بررسي اثر امواج تشعشعي آنتن گوشی ها بر کاربر با استفاده از 
مشخصات الکترومغناطیسي بافت سر انسان

اثر متقابل امواج الکترومغناطيس و انسان يك موضوع کالسيك و در عين حال جديد می باشد. نگرانی ها درباره اثرات امواج تلفن همراه بر سالمت 
انسان با رشد بيش از حد تلفن های همراه بيشتر شده است. همين امر تحقيقات گسترده  در مورد اندرکنش گوشي موبايل و سر انسان را ضروری 
نموده است. بافتهاي سر انسان از تشعشع آنتن گوشي و نيز مشخصات آنتن گوشی ها از جمله  الگوي تشعشعی، فرکانس رزونانس،  پهناي باند و 
بازدهي آنتن از وجود کاربر در مجاورت خود تاثير مي پذيرند. اين موضوع در دو حالت قابل بررسي است. حالت اول کاربر و گوشي بعنوان يك ساختار 
فرض شده و تحليل تمام موج انجام مي شود. در حالت دوم کاربر را به عنوان يك جسم خارجي در کنار آنتن در نظر گرفته و با استفاده از تئوري 
پراکندگي امواج الکترومغناطيسي، ميدانها در تمام نقاط محاسبه مي گردد. نتايج توسط دو گروه : 1-دست اندرکاران حوزه پزشکي و سالمت از 
لحاظ تاثير بر بافتهاي انسان و 2- طراحان و مهندسين آنتن به لحاظ تاثير بر پارامترهاي تشعشعی آنتن مورد بهره برداري قرار مي گيرد. اين روشها 
آنقدر پيچيده اند که با وجود تحقيقات نظري و تجربي فراوان هنوز نکات مبهم بسياري وجود دارد که باعث تفسيرها، تعبيرها، کاربردها و توصيه های 
متفاوت از طرف هر دو گروه شده است. هدف اين مقاله ارائه روشي نسبتا ساده بر اساس مشخصات الکترومغناطيسي بافتهای مختلف سر و محاسبه 
انعکاس و جذب امواج توسط آنها می باشد. اثر عمده امواج الکترومغناطيسي بر انسان با مکانيسم جريان هدايتي و پالريزاسيون عايقي صورت می 
گيرد. خاصيت رسانايی مواد تشکيل دهنده سر در اثر جريانهای القايی گرما توليد می کند. همچنين نوسان دو قطبيهای دی الکتريك موجود در 
سر در اثر اصطکاک با ساير مواد باعث ايجاد گرما می شود. اثر اين مکانيسم ها را با پارامترهای مناسب می توان منظور نمود. بعلت ساختار به شدت 
غيرهمگن سر انسان مدلسازی الکتريکی آن آسان نيست. مدل بهينه همان عايق با تلفات می باشد. خواص الکترومغناطيسی بافتهای بدن از جمله 
پوست، چربی، استخوان، ماهيچه و مغز  با دو کميت ضريب رسانايی موثر و ضريب دي الکتريك قابل توصيف هستند. شکل هندسی سر نيز به اندازه 
کافی پيچيده به نظر می رسد. در اينجا شکل کره يا مکعب با سه اليه پوست، استخوان جمجمه و مغز برای سر فرض می شود. ثابت انتشار و امپدانس 
را در حالت کلی محاسبه کرده و با استفاده از اين کميتها، ميزان عمق نفوذ امواج و جذب توان در بدن و انعکاس را بدست مي آيد. هر حال قسمتی 
از توان تشعشعی آنتن گوشی منعکس و بخشی از توان وارد سر کاربر می شود. در بدترين حالت می توان فرض نمود که تمام توان تشعشعی وارد 
سر می شود. در حالت ديگر بخشی از توان منعکس می شود که با استفاده ضريب انعکاس تخمين زده شده و از تفاضل توان کل تشعشعی و توان 
منعکس شده، توان جذب شده بدست می آيد. ميدان الکتريکي در داخل بافت بدن از روي توان جذب شده و عمق نفوذ قابل محاسبه است. برای 
محاسبه ميدان از انتگرال حجم چگالی توان اتالفی استفاده می شود. با معلوم بودن مقدار تخمينی ميدان ، نرخ جذب خاص )SAR( از روي ميدان 
الکتريکي و مشخصات بافتها محاسبه مي گردد. کميت SAR مهمترين معيار سنجش تاثير امواج بر انسان است. می توان با مقياس جذب خاص 
ميزان امواجی که بدن انسان از گوشی همراه جذب می کند را معين نمود. امروزه گوشی ها بايد گواهی تائيد آزمايش SAR را از آزمايشگاه های بين 
المللی دريافت نمايند. اين کميت و ساير کميتهاي مورد نظر از جمله عمق نفوذ و ضريب انعکاس در محدوده فرکانسي 6GHz-600MHz به صور 
مختلف قابل نمايش است. جداول و منحنی ها با استفاده از نرم افزار MATLAB ارائه می شود. با تعميم و تکميل مفاهيم می توان به الگوريتم 
سنجش تقريبی و ساده برای اثر تشعشعی آنتن گوشی ها دست يافت. نسلهاي مختلف موبايل در حال حاضر در اين محدوده فرکانسی قرار دارند.    

سخنرانی 32

حبیب اله زلفخاني1  ،  مینا کالنتري1
1-  دانشگاه زنجان – دانشکده مهندسی – گروه برق

h.zolfkhani@znu.ac.ir
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اثر پرتوهای میکروویو تابشی از تلفن همراه GSM بر اندازه گیری سطح هورمون HCG در 
آزمون های ایمونوانزیمومتریك

ارزیابی ایمنی MRI در بیمارستان های دولتی تهران

از تست HCG به صورت گسترده ای برای تشخيص و پايش بارداری در اوايل دوره بارداری استفاده می شود. اخيرا گزارش شده است که تابش 
امواج ميکرويو از تلفن های همراه موجب بروز تغييراتی در نتايج آزمون های ايمونوانزيمومتريك نظير آن چه برای اندازه گيری  HCG مورد استفاده 
قرار می گيرد، شده است. در اين آزمايش نمونه های انسانی با سه غلظت 0 ، 50 وmIU/mL( 1258( به دو بخش تقسيم شدند. نمونه های گروه 
اول به مدت 20 دقيقه طی فرايند آزمايش در فاصله 3 سانتی متری از يك گوشی تلفن همراه Sony Ericsson w810i با  آهنگ جذب ويژه 
)SAR(   برابر با W/kg 0.99 در حالت مکالمه  )Talk Mode(مورد تابش پرتوهای مايکروويو900 مگاهرتز قرار گرفتند. به منظور بررسی احتمال 
ايجاد اختالل توسط تابش های ميکروويو بر خوانش دستگاه، نمونه های گروه اول دو بار مورد بررسی قرار گرفتند به گونه ای که در ابتدا به محض 
شروع خوانش، تابش ميکرويو قطع شده بود اما در نوبت بعد حتی در زمان خوانش نيز تابش ادامه داشت. با توجه به تغييرات احتمالی شدت ميدان 
در اطراف گوشی در زمان حضور/نبود voice، در تمام مدت زمان مکالمه صدای ضبط شده انسان از گوشی شروع کننده مکالمه پخش گرديد. نمونه 
 )sham( های گروه دوم به عنوان نمونه کنترل  تابش ميکروويو دريافت نکردند ولی برای حذف هر گونه عامل مداخله گر احتمالی به صورت کاذب
مورد تابش قرار گرفتند. در انتهای اين مرحله سطح هورمون توسط دستگاه ELIZA-reader مدل statfax-3200 اندازه گيری شد. مطابق نتايج 
به دست آمده در اين آزمايش هيچ گونه تفاوت معنی دار آماری در مقادير ميانگين سطح اين هورمون در نمونه های گروه تابش ديده با ميکروويو و 
گروه کنترل مشاهده نشد ))p=0.225. با توجه به مجموعه يافته های اين مطالعه به نظر می رسد که نتايج گزارش مورد اشاره فوق حداقل در شرايط 
استفاده شده در اين تحقيق از تکرار پذيری برخوردار نباشد. يافتن علت تفاوت اين مشاهدات ضروری بوده و برای مطالعات بعدی راهگشا خواهد بود.

immunoenzymometri پرتو ميکروويو، آزمون های ،GSM ،تلفن همراه ،HCG : واژه های کليدی

MRI روش تصويربرداری تشخيصی است که به دليل عدم وجود پرتوهای يونيزان در آن نسبت به روش های ديگر ايمن شمرده می شود. موسسات 
بين المللی مانند IEC،HPA  ICNIRP. و  NRPBدستورالعمل های حفاظتی تعيين کردند که تمامی مراکز تصويربرداری MRI بايد اين 
دستورالعمل ها را جهت ايمنی بيماران، کارمندان و افراد عامه به کارگيرند. هدف از انجام اين بررسی، ارزيابی ميزان آگاهی پرسنل و مسئولين بخش 
از اين دستورالعمل ها، همچنين بررسی ميزان ايمنی مراکز MRI است. اين بررسی شامل8 مرکز MRI دولتی در شهر تهران است. آگاهی پرسنل 
و مسؤلين بخش درباره ی اصول ايمنی MRI در آزمونی و چگونگی عملکرد ايمنی MRI برای بيماران با پرسشنامه ای که توسط پرسنل تکميل 
شد، موردارزيابی قرار گرفت. در ادامه، مسؤلين بخش پرسشنامه ای را در مورد وضعيت ايمنی MR برای مکان های عمومی پرکردند. درانتها صحت 
تمامی پاسخ ها توسط سرپرست پرسنل بررسی شد. ايمنی در 5 دسته ی)خيلی ضعيف، ضعيف ، متوسط، خوب و عالی( دسته بندی شد. نتايج  
نتايج آزمون آگاهی ضعيفی از اصول ايمنی را در پرسنل)ميانگين=5.25 از 20.00 (و مسؤل بخش )ميانگين=6.87از 20.00( نشان داد. اگرچه در 
بررسی دوم شرايط ايمنی MR مناسبی برای بيماران بدست آمد، ولی ايمنی برای مکان های عمومی ضعيف بود. بنابراين همبستگی قابل توجهی بين 
 .0.625=CC(ولی آگاهی پرسنل و ايمنی مکان های عمومی همبسته هستند ،.p>0.001( )CC=0.002آگاهی پرسنل و ايمنی بيماران ديده نشد

.)0.001<p
نتيجه گيری  برطبق نتايج، واحدهای MRI بيمارستان های دولتی در تهران برای بيماران به طور کافی ايمن هستند؛ در حالی که خطر وضعيت 
ناايمن برای مکان عمومی در اين واحدها رد نشده است. همچنين آگاهی پرسنل در مورد قوانين ايمنی MR، همبستگی شديدی را با رعايت اصول 

ايمنی برای مکان های دولتی نشان داد. عالوه براين دوره ی آموزشی ايمنی MRI منظمی برای پرسنل توصيه می شود.
  واژه های کليدي :  MRI،ميدان مغناطيسی استاتيك قوی ، پرتوهای غيريونيزان، آگاهی پرسنل و ايمنی بالينی.

سخنرانی 33

سخنرانی 34

سید  محمد صادق شبیری1، دکتر سید محمد جواد مرتضوی2، فاطمه دانا1، محمد طاهری3
1- دانشجوی کارشناسی ارشد پرتو پزشکی، دانشکده مکانیک، دانشگاه شیراز

2- استاد فیزیک پزشکی، مرکز تحقیقات علوم پرتوی و گروه فیزیک ومهندسی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز
3- عضو هیئت علمی گروه علوم آزمایشگاهی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز

mmortazavi@sums.ac.ir

سمانه محسنی 1 ، سیدمحمد انتظارمهدی1، سید محمودرضا آقامیری1
1- دانشگاه شهیدبهشتی، دانشکده ی مهندسی هسته ای، گروه پرتوپزشکی
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بررسی سطح ایمنی و سالمت مراکز تصویربرداری تشدید مغناطیسی)MRI(  در شهر مشهد

بهینه سازی ساختار دستگاه اندازه گیری میدان های الکتریکی و
 مغناطیسی در فرکانس های به شدت کم

در کليه ابزارهای مورد استفاده در تصويربردای های پزشکی در نظر گرفتن نکات ايمنی الزم برای حفاظت بيمار و کارکنان ضروری است. در 
تصويربرداری MR نيز گرچه از پرتوهای غيريونيزان استفاده می شود اما رعايت قوانين و استانداردهای کار، تاثير به سزايی در افزايش سالمتی 

بيماران، پرسنل مراکز تصويربرداری و مهندسان دستگاه که به نحوی با اين مراکز تصويربرداری در ارتباط هستند، دارد.
در اين مطالعه با تهيه يك پرسشنامه، مهم ترين نکات از بين توصيه های ICNIRP و وزارت بهداشت در ايجاد يك محيط امن و بدون خطرات 
جدی برای بيمار و کارکنان مراکز MRI شهر مشهد در نظر گرفته شد و به کمك آن ميزان رعايت اين توصيه ها و درصد ايمنی بيمار و پرسنل 
مورد ارزيابی قرار گرفت. پايايی و روايی پرسشنامه با آزمون اسپيرمن براون 0/765 و دو نيمه کردن  0/745 تخمين زده شد. حدود 60 درصد مراکز 

MRI شهر مشهد به عنوان جامعه آماری انتخاب شدند. آزمون t صحت داده ها را تاييد می کند.
داده های ميدانی به دست آمده از سايت های تصويربرداری تشديد مغناطيسی)MRI(  شهر مشهد نشان می دهد که پرسنل شاغل در اين مراکز 
تا حد قابل قبولی از استانداردهای ايمنی در اين مراکز در مورد بيمار و پرسنل مطلع هستند، نتيجه  60/97 درصدی حاصل از استخراج داده های 
پرسشنامه تاييدی بر اين نتيجه است، البته واضح است که داشتن سطح قابل قبول اطالعات و پرسنل آموزش ديده در صورتی به باالبردن ايمنی 
کمك می کند که در عمل نيز اين قوانين و استانداردها به خوبی رعايت شوند، چرا که حتی عدم رعايت برخی نکات احتياط گرانه می تواند منجر 
به حادثه ای جدی شود. نتايج نشان می دهد 73 درصد پارامترهای در نظر گرفته شده توسط وزارت بهداشت و ICNIRP در خصوص بيماران و 
71/42 درصد برای ايمنی کارمندان در اين مراکز رعايت می گردد. از جمله داليل عدم رعايت کليه نکات حفاظتی در اين مراکز می توان به عدم 

نظارت دقيق، در برخی موارد بی احتياطی و سهل انگاری و يا عدم اطالع کافی اشاره کرد. 
واژه های کليدی : تصويربرداری تشديد مغناطيسی، توصيه نامه های وزارت بهداشت و ICNIRP، ايمنی و سالمت

ميدان های الکتريکی و مغناطيسی در فرکانس هاي به  شدت کم )ELF( می توانند اثرات منفی بر سالمت انسان بگذارند. حدود پرتوگيری شاغلين و 
مردم در اين محدوده فرکانسی، در استاندارد ملي ايران با عنوان »پرتوهاي غير يونساز- حدود پرتوگيري« ارايه شده است. به منظور کنترل رعايت اين 
حدود، استفاده از تجهيزات اندازه گيری ضروری است. يك نمونه از اين نوع دستگاه های اندازه گيری براي اولين بار در سال 1377 در امور حفاظت در 
برابر اشعه کشور طراحي و ساخته شد. با توجه به مشکالتي که در عمل هنگام استفاده از اين نمونه ي اوليه ايجاد شد، تالش شد که نمونه ي بعدي 
به گونه اي بهينه طراحي و ساخته شود. در اين مقاله با ارايه ي خالصه اي از طرح نمونه ي اول و اشکاالت فوق، طرح بهينه شده و ويژگي هاي دستگاه 
ساخته شده براساس اين طرح، ارايه خواهد شد و در انتها نتايج اندازه گيري هاي انجام شده با دستگاه بهينه شده، با اندازه گيري هاي انجام شده توسط 

يك دستگاه موجود در بازار جهاني مقايسه شده است.

سخنرانی 35

سخنرانی 36

هومن تفویضی زواره *1، علیرضا کمالی اصل2، محمدمهدی مجرد کاهانی1، عظیمه نوری زاده واحددهکردی3
1- دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی هسته ای، دانشگاه شهید بهشتی

2- استادیار دانشکده مهندسی هسته ای، دانشگاه شهید بهشتی
3- دانشجوی دکترا دانشکده مهندسی هسته ای، دانشگاه شهید بهشتی

hooman.tafvizi@ieee.org

                                                میر شهرام حسینی پناه1و2، دلنواز فرودین1و3، مهدی سهرابی4، اسد باباخانی1و2 
1- مرکز نظام ایمنی هسته ای کشور - سازمان انرژی اتمی ایران- صندوق پستي 1339- 14155، تهران- ایران

2- پژوهشکده فیزیک پالسما و گداخت هسته ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی 51113-14399، تهران – ایران    
3- پ  ژوهشکده کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، سازمان انرژ ي اتمي ایران، صندوق پستي3486- 11368، تهران- ایران

4- دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی امیر کبیر، تهران – ایران
srhosseini@aeoi.org.ir
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)MRI(ایمنی و سالمت در تصویربرداری تشدید مغناطیسی

تصويربرداری تشديد مغناطيسی )MRI( امروزه يکی از رايج ترين ابزار تصويربرداری محسوب می شود. بنابراين خطرات ذاتی محتمل در محيط 
MR بايد شناخته، فهميده و نکات ايمنی آن رعايت شود. البته اگر نکات ايمنی به درستی رعايت شود، در کل تصويربرداری MRايمن در نظر 
گرفته می-شود، با اين وجود بروز اشتباهات در فرايند تصويربرداری به لحاظ وجود پتانسيل های خطرزا می تواند منجر به آسيب های جدی شود.

هدف از انجام اين تحقيق بررسی عملکرد مراکز MRI در تهران و ميزان رعايت توصيه های حفاظتی ICNIRP در اين مراکز است. در اين پژوهش 
که به روش پيمايشی و با تهيه يك پرسشنامه ترکيبی محقق ساخته طبق توصيه نامه های ICNIRP و وزارت بهداشت صورت گرفته است، ميزان 
موثر بودن توصيه نامه هایICNIRP در ايجاد يك محيط امن در مراکز MRI و کاهش خطرات احتمالی در اين مراکز بررسی شده است؛ همچنين 
سطح آگاهی پرسنل و عملکرد آنها در ارتباط با توصيه نامه های ثبت شده در خصوص ميدان های مغناطيسی مورد ارزيابی قرار گرفته است. روايی و 
پايايی پرسشنامه به کمك آزمون اسپرمن براون - دو نيمه کردن به ترتيب 0/765 و 0/745 ارزيابی شد. از بين50 مرکز MRI شهر تهران، به روش 
نمونه گيری کوکران 15مرکز به طور تصادفی-ترتيبی و با 95% درصد ضريب اطمينان برای جمع آوری داده ها انتخاب شدند. تحليل آماری داده 
ها به کمك نرم افزار  SPSS انجام شد. متغيرهای مورد بررسی ايمنی بيمار، پرسنل و ميزان آگاهی و آشنايی افراد شاغل در اين مراکز با خطرات و 
اثرات بيولوژيك ميدان های مغناطيسی می باشند. آزمون t صحت و استقالل پاسخ های پاسخگويان را تاييد می کند. به دليل متفاوت بودن ميزان 
اهميت برخی از پارامترهای توصيف کننده يك متغير، پارامترهای مورد سوال با الگوی AHP وزن دهی شده اند. به طور متوسط در مراکز بررسی 
شده، از بين توصيه های در نظر گرفته شده برای ايمنی بيمار 75/1% و نکات احتياط گرانه در خصوص پرسنل شاغل  66/2% رعايت می شود. 
آگاهی پرسنل و افراد مرتبط با اين مراکز از خطرات کار با ميدان های مغناطيسی و حد اکسپوژر و SAR مجاز يکی ديگر از فاکتورهايی است که 
مورد ارزيابی قرار گرفت؛ نتايج نشان می دهد افراد مورد سوال در اين پژوهش تنها از 44/6% موارد ذکر شده مطلع هستند؛ که اين نتيجه لزوم وجود 

دوره های بازآموزی و آموزش کامل افراد شاغل در اين مراکز را نشان می دهد.
ICNIRP ايمنی و سالمت، توصيه نامه های ، )MRI(واژه های کليدی: تصويربرداری تشديد مغناطيسی

سخنرانی 37

عظیمه نوری زاده واحددهکردی*1، علیرضا کمالی اصل2، هومن تفویضی زواره3
1- دانشجوی دکترا دانشکده مهندسی هسته ای، دانشگاه شهید بهشتی

2- استادیار دانشکده مهندسی هسته ای، دانشگاه شهید بهشتی
3- کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی هسته ای، دانشگاه شهید بهشتی

noorizadeh.az@gmail.com*
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مطالعه تاثیر تغییر پهنای زمانی پالس ضمن فرایند الکتروپوریشن برپروماستیگوتهای 
لیشمانیاماژور درحضورنانوذرات نقره

مطالعه تاثیر الکتروپوریشن در حضور نانو ذرات نقره بر پروماستیگوتهای لیشمانیا ماژور در  
قدرتهای پالسی مختلف

ليشمانيوز جلدی )CL( يك بيماری انگلی است که توسط گونه های مختلف از يك تك ياخته ای تاژکدار ليشمانيا از طريق پشه خاکی ماده از 
گونه فلبوتوموس به انسان انتقال می يابد. در اين مطالعه اثر پالسهای الکتريکی در قدرت ميدان الکتريکی 2500 ولت بر سانتيمتر و پهنای زمانی 
 1640 RPMI در محيط کشتER/75/MRHO/IR مختلف در حضور نانوذرات نقره مورد بررسی واقع شد.  ابتدا انگل ليشمانيا ماژور با سويه
، در شرايط استاندارد کشت و سوسپانسيون پروماستيگوتها با غلظتparasites/ ml 7 10 ×4 تهيه و با نانوذرات نقره ای که بيشينه توزيع سايز 
آنها در  12نانومتر بود، در غلظتهای   ppm 0/3 و 0/15 برای 1ساعت انکوبه گرديد. سپس فرايند اعمال پالس توسط يك دستگاه الکتروپوريتور

ECM 830 با پالس دهی نمونه ها به تعداد 8پالس در چهار پهنای زمانی  50، 100، 150 و 200 ميکروثانيه با قدرت V/cm 2500 انجام گرديد. 
24 ساعت بعد درصد بقای پروماستيگوتها در هر نمونه به روش MTS تعيين گرديد. آناليز آماري داده ها توسط نرم افزار آماریSPSS11.5 انجام 
گرفت. نتايج نشان داد افزايش پهنای زمانی پالس بتنهايی موجب نوساناتی در بقای بقای پروماستيگوتها شده که نسبت بيکديگر معنی دار نبوده 
است. البته حضور نانوذرات نقره و اعمال همزمان پالسهای الکتريکی افزايش معنی داری در کاهش بقای انگل فراهم می نمايد. در نتيجه همياری 

پالسهای الکتريکی با نانوذرات نقره می تواند در غلظت کمتری از اين ذرات توکسيك موجبات مهار رشد و تکثير پروماستيگوتها را ببار آورد.
واژه های کليدی: الکتروپوريشن – نانوذرات نقره – ليشمانيا ماژور- پروماستيگوت- پالس الکتريکی

الکتروپوريشن يکي از شيوه هايي است که به منظور انتقال مولکولها از ميان غشاء سلولي، مورد بهره برداري واقع شده است. ايجاد منفذ با جريان 
الکتريکي مي تواند قابليت نفوذ پذيري غشاي سلول را نسبت به مواد و داروها افزايش دهد. در اين مطالعه بهره گيری از پالسهای الکتريکی و نانوذرات 
نقره به منظور ابداع روش درمانی جديد ليشمانيوز جلدي پيشنهاد شده است. عليرغم آنکه مبارزه با اين بيماري انگلي در اولويتهای برنامه های 
سازمان بهداشت جهانی قرار دارد، اما هنوز برای آن درمان قطعی يافت نشده است. ابتداIC50  نانوذرات نقره 12 نانومتری تعيين شد. سپس تاثير 
قدرت های الکتريکی مختلف پالس بر بقای پروماستيگوتها بررسی گرديد. در مراحل مختلف اين تحقيق 8 پالس الکتريکی با ديوريشن 100 ميکرو 
ثانيه در قدرتهای 1500  تا 5500 ولت بر سانتيمتر، 4 پالس با قدرت 300 تا 1200 ولت بر سانتيمتر و ديوريشن 5000 ميکرو ثانيه و تعداد 8، 12 
و 20  پالس با قدرت 3500 ولت بر سانتيمتر و ديوريشن 100 ميکروثانيه توسط دستگاه مولد پالس مربعي ECM830 در حضور نانو ذرات نقره 
با غلظت 19.8 ميکروموالر اعمال شدند. اثر درمانها از طريق آزمونMTS  و تحليل داده ها توسط نرم افزار SPSS 11/5 ارزيابی گرديد. 
اعمال قدرت های مختلف پالسی با ديوريشن 100 ميکروثانيه در حضور نانو ذرات نقره تاثير معنی داری بر بقای پروماستيگوت ها در مقايسه با نبود 
پالس فراهم نکرد. در حاليکه اعمال 4 پالس با قدرت 300 تا 1200 ولت بر سانتيمتر در ديوريشن 5 ميلی ثانيه تفاوت معنی داری بين گروههای 
دريافت کننده پالس و نانو ذرات نقره در مقايسه با گروه کنترل دريافت کننده نانوذرات نقره فراهم کرد. همچنين افزايش تعداد پالس از 8 به 20 چه 

در حضور دارو و چه در غياب آن تفاوت معنی داری بر بقای پروماستيگوت ها ايجاد نکرده است. 
واژه های کليدی پروماستيگوت، نانو ذرات نقره، پالس الکتريکی، الکتروپوريشن، ليشمانيا

سخنرانی 38

سخنرانی 39

خدیجه مایلی فر1 ،آمنه سازگارنیا2،ثمانه سودمند3،عطاران4،ساجده یادگاری دهکردی5
1-دانشجوی ارشد فیزیک پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
2-دکترای فیزیک پزشکی ، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد

3-کارشناس علوم آزمایشگاهی، کارشناس دانشگاه علوم پزشکی مشهد
4-دانشجوی دکترای شیمی ، دانشگاه فردوسی مشهد

5- دانشجوی ارشد فیزیک پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Mayelik891@mums.ac.ir

ساجده یادگاری دهکردی1، دکتر آمنه سازگارنیا2، ثمانه سودمند3، ندا عطاران4، خدیجه مایلی فر1
1- دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشکده پزشکی  

2- دکتری فیزیک پزشکی، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشکده پزشکی، گروه فیزیک پزشکی2
3- پژوهشکده بوعلی، آزمایشگاه فیزیک درمانی سرطان3

4- دانشجوی دکتری شیمی،دانشگاه فردوسی، دانشکده علوم
Yadgaris891@mums.ac.ir
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بررسی اثر مواجهه شغلی با میدان های مغناطیسی استاتیك در کارگران صنایع تولید آلومینیوم

ارزیابی میزان مواجهه با میدان های الکترومغناطیسی) EMF ( در شرکت توزیع نیروی برق غرب 
استان تهران )استان البرز(

نياز صنايع توليد آلومينيوم به سطوح زيادی از انرژی الکتريکی DC، توليد ميدان های مغناطيسی قابل توجهی را به دنبال دارد. اين انرژی الکتريکی 
برای توليد آلومينيوم از اکسيد آن يا alumina ، طی يك فرايند الکتروترمال مصرف می شود. ميزان مواجهه کارگران صنايع آلومينيوم با ميدانهای 
مغناطيسی به سه عامل ميزان جريان مورد استفاده، فاصله اپراتور تا منبع و باالخره زمان حضور اپراتور در مجاورت منبع بستگی دارد. اين مطالعه بر 
روی 100 کارگر مرد شاغل در کارخانه المهدی بندرعباس انجام شده است. برای اندازه گيری شدت ميدان مغناطيسی از دستگاه گوس متر ساخت 
شرکت holladay  آمريکا استفاده شد. ميانگين سنی کارگران  شرکت کننده در تحقيق)± انحراف معيار( معادل 6.11 ± 30.75 سال بود و  تنها 
25.5 درصد آنها را افراد با مدرک تحصيلی کاردانی و باالتر تشکيل می دادند. بيشينه شدت ميدان مغناطيسی ثبت شده در محل کار کارگران در اين 
بررسی mG 50.20 بود. اين در حالی است که TLV  تعيين شده توسط  ACGIH برای مواجهه تمام بدن با ميدان های مغناطيسی استاتيك، 
mT 60 در نظر گرفته شده است. مطابق نتايج اين بررسی، مشکالت نورولوژيك قابل مالحظه ای درکارگران مورد مطالعه مشاهده می شد به گونه 
ای که فراوانی نسبی عوارضی چون استرس، اضطراب و افسردگی به ترتيب برابر با 59.2 ، 42.9  و  35.7 درصد بود. مشکالتی همچون اختالل 
خواب در 65.3 درصد کارگران گزارش گرديد. يکی از مهمترين يافته های اين مطالعه اين است که 84.7 درصد کارگران گزارش کرده بودند که با 
ادامه کار شدت عوارض در آنها افزايش پيدا می کند و به همين ترتيب 86.7 درصد کارگران معتقد بودند که با دست کشيدن از کار شدت عوارض 
در آنها فروکش می کند نتايج اين مطالعه نشان می دهد که عليرغم تفاوت سطوح ميدان مغناطيسی در محل اشتغال کارگران شرکت کننده در اين 
تحقيق با TLV  تعيين شده توسط  ACGIH ، دامنه وسيعی از اختالالت تهديد کننده سالمت در اين افراد مشاهده می شود. به نظر می رسد 

بازنگری TLV با توجه به يافته های مطالعاتی نظير اين مطالعه موجه باشد.
واژه هاي کليدي : صنايع توليد آلومينيوم، ميدان های مغناطيسی استاتيك، مواجهه شغلی، سالمت

با توجه به نوع فعاليت شرکت توزيع نيروی برق ، پرسنل عملياتی در حين کار بر روی شبکه توزيع برق  با EMF مواجه می باشند. از آنجائيکه 
EMF با تاثير بر روی سالمت افراد ) سالمت رواتی ، تغيير رفتار سلولی ، Homeostasis ، تاثير سوء بر عملکرد برخی بافت های بدن و ...( باعث 
افزايش احتمال وقوع حوادث و کاهش سطح ايمنی می شود در اين مقاله سعی شده است که ميزان مواجهه با EMF در 21 ايستگاه که احتمال 
-TES بيشتر بوده است با استفاده از دستگاه مغناطيس سنج مدل )HSE (ميزان مواجهه از نظر کارشناسان ايمنی ، بهداشت کار و زيست محيطی
1394 اندازه گيری و با مقادير حدود تماس شغلی با شدت های شار مغناطيسی پايا مورد بررسی و ارزيابی قرار گرفت. نتيجه ارزيابی اين است که 

مقادير MAX  و  MIN  قرائت شده پس از 30 دقيقه اندازه گيری برای تمام بدن پائين تر از حد مجاز می باشد. 
HSE ، برق ، ايمنی ، EMF :واژه های کليدی 

سخنرانی 40

سخنرانی 41

مرتضی نوروزی1، دکتر سید محمد جواد مرتضوی2
1- دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز

2- استاد فیزیک پزشکی، مرکز تحقیقات علوم پرتوی و گروه فیزیک و مهندسی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز 
mmortazavi@sums.ac

رسول اسکندری1،محمدعلی صفاری1، علی اکبر یزدانی1 ، محسن کارچانی1
1- واحد ایمنی ، بهداشت کار و زیست محیطی )HSE( شرکت توزیع نیروی برق غرب استان تهران 

2ESKANDARIRASOOL@YAHOO.COM
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بررسی جوانه زنی و شاخص های رشد اولیه بذرهای گندم 
تحت تیمار با میدان های مغناطیسی ایستا و متناوب

همیاری نانو ذرات طال و ریزموج بر پروماستیگوتها و آماستیگوتهاي لیشمانیا ماژور

با وجود مطالعات متعدد بر روی تاثير ميدان های مغناطيسی مختلف بر گياهان، مکانيسم دقيق اين اثرات هنوز مشخص نشده است. هدف از اين 
مطالعه مقايسه تاثير ميدان های مغناطيسی ايستا )SMF( و متناوب )EMF( بر جوانه زنی و رشد اوليه بذرهای گندم بوده است. بدين منظور 
بذرهای گندم )Triticum aestivum L.(  تحت تيمار ميدان مغناطيسی ايستا )30 ميلی تسال( و متناوب ) 10 کيلو هرتز( به مدت 4 روز، هر 
روز 5 ساعت قرار گرفتند. پس از اعمال تيمارها، ميزان آبگيری، رشد دانه رست، درصد و سرعت جوانه زنی بذر گياهان مذکور در طول 4 روز بررسی 
شد. نتايج نشان داد که در مقايسه با نمونه های پرتونديده، تيمار SMF و EMF هيچ اثر معنی داری روی درصد جوانه زنی بذرها و وزن تر دانه 
رست ها نداشته، در حالی که وزن خشك دانه رست ها را بطور معنی دار کاهش داده و همچنين تيمار EMF اثر منفی برسرعت جوانه زنی بذرها 
داشته است. اين نتايج پيشنهاد می کند با توجه به تغيير نکردن ميزان آبگيری بذرها در فواصل زمانی مختلف تحت تيمار با ميدان، کاهش وزن 
خشك و سرعت جوانه زنی احتماال بدليل کاهش ميزان آنزيم های دخيل در جوانه زنی بذرها مانند آلفا آميالز، بتا آميالز، پروتئاز، دههيدروژناز و يا 

آنزيم های آنتی اکسيدان باشد.
واژه های کليدی : درصد جوانه زنی، گندم، ميدان مغناطيسی ايستا، ميدان مغناطيسی متناوب، وزن تر، وزن خشك 

در اين مطالعه تاثير همياری نانوذرات طال )GNP( و تابش ريزموج بر پروماستيگوتها و آماستيگوتهاي ليشمانيا ماژور بررسی شد. ابتدا پروماستيگوتها 
در غلظت  107parasits/mlمدت 2ساعت با نانو ذرات طالی 40 نانومتری انکوبه گرديد و سپس در گروههای مستقل تحت تابش ريزموج يك 
مولد پاناسونيكNN-ST565W  2450 مگاهرتزی در زمانهاي صفر، 6، 12 ، 24 و 40 ثانيه قرار گرفت. 48ساعت بعد درصد بقاي انگل به روش
Alamar Blue تعيين گرديد. افزايش زمان تابش مايکروويو درصدبقاي انگل را کاهش داد و GNP موجب افت معني دار بقاي پروماستيگوتهاگرديد. 
جهت مطالعه روي آماستيگوتها، پس از کشت و تکثير سلولهاي ماکروفاژJ744، 105×4 ماکروفاژ با پروماستيگوتها 24 ساعت انکوبه گرديد تا به فرم 
آماستيگوت تبديل  شوند. سپس ماکروفاژهاي عفوني شده با GNP انکوبه و 13 ثانيه تحت تابش مايکروويو قرار گرفت. 24 ساعت بعد، اساليدهای 
سلولي تهيه و تعداد کل ماکروفاژها و آماستيگوتهاي زنده در هر سلول به روش گيمسا شمارش گرديد. پايين ترين درصد بقاي آماستيگوتها و کمترين 
درصد ماکروفاژ عفوني در حضور GNPو تابش ريزموج ثبت شد. حضور GNP بتنهايی، نتوانست بر تکثير آماستيگوتها و درصد ماکروفاژهای عفونی 
نسبت به گروه کنترل تاثير معنی دار بگذارد، اما همياری GNP و ريزموج بر روی دو پارامتر اخير در مقايسه با ساير گروهها از جمله گروه دريافت 
کننده ريزموج به تنهايی، معنی دار بود )p>0/028(. بر اساس اين يافته ها مرگ يا کاهش تکثير پروماستيگوتها و آماستيگوتها پس از تابش ريزموج، 

در حضور GNP تشديد شده است.
واژه های کليدی : پروماستيگوت،آماستيگوت،گرما درمانی،ليشمانياماژور،مايکروويو، نانو ذرات طال
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عاطفه پایز1، فائزه قناتی1، پرویز عبدالمالکی1
1-  دانشکده علوم زیستی ،پردیس علوم پایه ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران، ایران

atefeh.payez@modares.ac.ir

آمنه سازگارنیا1- احمدرضا طاهری2- ثمانه سودمند3- مهدی سادات دربندی4- خدیجه مایلی فر5
1- دانشیار مرکز تحقیقات وگروه فیزیک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2- استادیار مرکز تحقیقات پوست و سالک و گروه پوست دانشگاه علوم پزشکی مشهد
3- کارشناس علوم آزمایشگاهی، کارشناس دانشگاه علوم پزشکی مشهد

4- دانشجوی ارشد فیزیک پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
5- دانشجوی ارشد فیزیک پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

sazgarniaA@mums.ac.ir
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اثر میدان الکترومغناطیس با فرکانس پایین بر قالب بال مگس سرکه )دو باالن حشرات(

لزوم کنترل واردات محصوالت مصرفي تولید کننده امواج مضرر ناخواسته

اثرات بيولوژيکی ميدانهای الکترومغناطيسی قوی و ضعيف بر مگسهای سرکه)Drosophila melanogaster( موضوع بسياری از مشاجرات 
علمی بوده است. برخی بر اثرات تراتوژنيك و غير نرمال جنينی و برخی بر اثرات موتاسيون زای چنين ميدان هايی تاکيد داشته اند.در مطالعه حاضر 
25 مگس سرکه نر و 25 ماده وحشی به عنوان والد برای سه نسل متوالی تحت تاثير ميدان الکترومغناطيسی متناوب 11 ميلی تسال حاصل از يك 
همهولتز کويل قرار داده شدند تا به اين پرسش پاسخ دهيم که آيا وجود چنين ميدانی اثری بر تغيير قالب )shape( بالهای اين حشرات دارد يا خير. 

منظور از تغيير قالب بال کليه تغييرات فرم بال بدون در نظر گرفتن اختالفات اندازه، جهت گيری و چرخش در بالهااست.
مگس های والد پس از زادآوری از محيط کشت خارج شدند و 25 نر و 25 ماده از فرزندان توليد شده به دو شيشه محيط کشت جداگانه به عنوان 
شيشه های شاهد و آزمايش منتقل شدند تا زايش کرده و نسل بعد را بوجود آورند. اين امر برای هر دو گروه تا سه نسل ادامه يافت و نهايتاَ بال های 
افراد نسل سوم و والدين، جدا شده و برای عکس برداری و لندمارک گذاری با استفاده از نرم افزارهای مربوطه  آماده شدند. بررسی و تحليل نهايی 
نشان داد که تغييرات قالب بال در مگس های سرکه مورد آزمايش بطور معنی داری در مقايسه با نمونه های شاهد متفاوت بوده و اين امر نشان 
دهنده اثرات اين ميدان بر ژنهای کد دهنده فرم عمومی بال هاست. اين نتايج تاييدی بر نتايج Shima و همکاران)1988(است. از طرف ديگر گر 
چه ميزان مرگ و مير حشرات مورد مطالعه اختالف معنی داری را در دو گروه شاهد و آزمايش نشان نداد )Hammerius & et al.. 1998( ولی 

نسبت جنسيتی بين آنها تفاوت معنی داری را به نفع جنس نر در گروه آزمايش نشان داد.   

در يك بررسی اوليه مشخص شد که بعضی از اقالم  وارداتی از جمله نشانگرهای ليزری و سيستم های روشنايی LED توليد کننده امواجی هستند 
که ميتواند بر روی نقاط حساس بدن از جمله چشم اثرات مضرری داشته باشند، مخصوصا زمانی که اين اقالم مورد مصرف کودکان قرار می گيرد. 
تبليغ در مورد استفاده از تکنولوژی LED  به خاطر کاهش مصرف انرژی زمانی می تواند درست باشد که از بی خطر بودن آنها وقتی که به عنوان 
مونيتور، تلويزيون و يا تابلو های تبليغاتی استفاده می شود مخصوصا در مورد سالمت بينايی، اطمينان داشته باشيم. لذا پيشنهاد می شود مراکز 
مسوول در واردات کشور به اين نکته توجه ويژه داشته باشند. در اين مقاله مکانيسم توليد اشعه در اين وسايل، نحوه آزمايش و راههای محافظت 

بدن مخصوصا چشم آمده است .
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صابر صادقی1، محسن کیانی1، مریم سمسار1
1- دانشگاه شیراز، دانشکده علوم، بخش زیست شناسی

sabersadeghi@shirazu.ac.ir

دکتر عباس صادقي1
1- استادیار دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي مشهد
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مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی در مواجهه با پرتوهای غیر یونساز

تاثیر پارامترهای تابش امواج فراصوت دو فرکانسی بر 
تولید حفره های آکوستیکی با استفاده از دزیمتر شیمیایی ید

در دهه های اخير، استفاده از پرتوهای غير يونساز در امور پزشکی، صنعتی ، مخابرات، پژوهشی و غيره بسيار افزايش يافته است. لذا تعداد افراد 
در معرض محيط کار و زندگی رو به افزايش می باشد. بنابراين توجه به نکات بهداشتی و ايمنی در برخورد با اين تشعشعات و بکارگيری تدابير 
کنترلی الزم، اهميت بسزايی دارد. مواجهه مستقيم با نور خورشيد، عمليات جوشکاری، ريخته گری و ذوب فلزات، کليه تجهيزات برقی و نشانگرهای 
الکترونيکی و غيره از منابع عمده اين تشعشعات در اغلب صنايع می باشند. همچنين شدت و زمان مواجهه افراد و وجود موانع يا حفاظ در اطراف 
منابع از فاکتورهای مهم تاثير گذار در بروز اثرات سوء ناشی از کار در نزديکی منابع مذکور است. برای حصول اطمينان از رعايت حداقل مورد قبول 
مواجهه با اينگونه تشعشعات در محيط کار و ايجاد محيط کار ايمن، مسئولين و مديران مربوطه می بايست بر طبق برنامه ای از پيش تعيين شده، 
منابع احتمالی تشعشعات غير يونساز را شناسايی، اندازه گيری، ارزيابی و تدابير حفاظتی الزم را بکار بگيرند. در اين مطالعه نيز سعی شده است، منابع 
متداول پرتوهای فرابنفش )UV(، مادون قرمز )IR( و ميادين الکترومغناطيسی در صنعت، اثرات بيولوژيکی آنها، نحوه اندازه گيری، استاندارهای 

مرتبط و آخرين روشهای حفاظتی قابل اجرا مورد بررسی قرار گيرد. 
واژه های کليدی : بهداشت، ايمنی، پرتو، غير يونساز، مواجهه

اخيرا توليد حفره های آکوستيکی با اعمال تابش امواج فراصوتی به عنوان يك روش درمانی هدفمند مطرح شده است. مطالعات نشان می دهد که 
ميزان القاء حفره های آکوستيکی در تابش با دو يا چند فرکانس امواج فراصوتی، بيش از تابش تك فرکانس خواهد بود. لذا در اين مطالعه اثر تابش 
همزمان امواج فراصوتی 40 کيلوهرتز و فرکانس هارمونيك 1 مگاهرتز آن بر ميزان القاء حفره های آکوستيکی در مقايسه با تابش هريك از فرکانس 
ها به تنهايی به روش يد دزيمتری مورد ارزيابی قرار می گيرد. نتايج اين مطالعه نشان ی دهد که ميزان جذب دزيمتر در مد تابش دهی پيوسته 
بيش از تابش در مد پالسی است. همچنين ميان زمان و شدت تابش دهی فراصوتی براساس ميزان جذب دزيمتر در حالت تابش تك فرکانس و 
تابش همزمان دو فرکانس، همبستگی معنی داری وجود داد. در بين مدهای تابش دهی ترکيبی مختلف، اثر هم افزايی در تابش هم زمان 1 مگاهرتز 
پيوسته و 40 کيلوهرتز پيوسته )1/78 برابر( بيش از ساير ترکيبات تابش دهی در فرآيند افزايش پديده حفره سازی حاصل شد. در اين مطالعه 

پروتوکل منتخب جهت افزايش حفره سازی در روش های درمان هدفمند استخراج شد.
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سعید نظری1، مسعود افراسیابی2، نجمه کرمي3، سجاد موسوی4، وحید صیدلی5، احسان حیدری6
1- هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکي اردبیل ـ گروه بهداشت حرفه اي

2- دانشگاه غیر انتفاعی تابناک ـ دانشجوی مهندسی صنایع ـ ایمنی صنعتی
3- مدرس دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهر قدس

4- هیئت علمی دانشگاه غیر انتفاعی تابناک ـ گروه مهندسی صنایع ـ ایمنی صنعتی
HSE / 5- شرکت مدیریت توسعه سالمت کار کوشا ـ مدیر سیستمهای سالمت کار

6- شرکت مدیریت توسعه سالمت کار کوشا ـ مدیر ایمنی
info@skcosha.ir

علی ابراهیمی نیا1، منیژه مختاری دیزجی2، طیبه تولیت3
1- دانشجوی دکتری فیزیک پزشکی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

2- استاد، گروه فیزیک پزشکی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
3- دانشیار، گروه داروسازی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
a.ebrahiminia@modares.ac.ir, mokhtarm@modares.ac.ir
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اثرات  امواج الکترومغناطیس حاصل از دکلهای مخابرات بر میزان پرولین و محلولهای 
Copmpatibele solute دردو رقم گلرنگ

تاثیر میدان مغناطیسي بر محتواي آهن و فریتین بر کشت تعلیقي گیاه جعفري

در تحقيق حاضر اثر امواج الکترومغناطيس حاصل از دکلهای مخابرات بصورت  natural بر تراکم پرولين، قندهاي محلول و فعاليت آنزيم هاي 
گاياکول فعاليت آنزيم هاي گاياکول پراکسيداز و کاتاالز مورد بررسي قرار گرفت.رشد بذرهای يونيفورم گياه گلرنگ در محيط پرليت حاوي هوگلند  
در البراتوارانجام پذيرفت.گياهان درمراحل اوليه تا دوهفته در اتاق رشد با ر ژيم نوري 16 ساعت روشنايي و 8 ساعت تاريکي در حرارت 2  25 درجه 
سانتيگراد نگهداري گرديد.سپس نمونه ها در گلدانهای 500سی سی درمحيط نچرال زير دکل مخابرات قرار داده شدند . و به مدت ده روز تيمار دائم 
صورت پذيرفت.  در ضمن سه تکرار نمونه شاهدو کنترل در محيطی دور از امواج الکترو مغناطيس با دستگاه کنترل کننده و مسدود کنندهامواج 
در هرباريوم نگهداری گرديد.بعد از اتمام تيماردر محيط نچرال، قسمتهای مختلف گياهچه ها جدا شدند. اندام هوايی برگها و ساقه ها وسپس ريشه 
ها جدا سازی گرديد و در فويل آلومينيومی پيچيده شد سپس بسته ها در نيتروژن مايع وارد شد تا مراحل سنجش ميزان اسموتيکومها وآنزيمهای 
آنتی اکسيدانت بر روی انها صورت گيرد. تعيين ميزان پرولين، قندهاي محلول و فعاليت آنزيم هاي آنتي اکسيدانت گاياکول پراکسيداز و کاتاالز 
با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر صورت پذيرفت. تنش الکترو مغناطيس حاصل از دکلهای مخابرات ميزان پرولين، قندهاي محلول، افزايش 
معني داري نسبت به گروه شاهد نشان مي دهند که ميزان افزايش در تمام موارد فوق در رقم مقاوم گياه گلرنگ ) 111IL( بيشتر از  رقم حساس 
) 5151LRV( مي باشد. بررسي ميزان فعاليت آنزيم هاي گاياکول پراکسيداز و کاتاالز در ريشه و ساقه ي گياهان حساس و مقاوم نشان داد که 

فعاليت اين آنزيم ها در گياهان مقاوم بيشتر از گياهان رقم حساس بوده است.
از آنجا که تنش هاي محيطي سبب افزايش فعاليت اکسيژن گونه فعال مي شودکه منجر به کاهش رشد و نمو گياهان مي گردد. بنابراين افزايش 
فعاليت آنزيم هاي آنتي اکسيدانت و همچنين افزايش اسموليت هاي محلول را مي توان به عنوان ساز و کار هاي مقاومت به stress در رقم 
مقاوم )IL 111( پيشنهاد نمود. در مراحل بعدی با استفاده از دستگاه مولد امواج مغناطيس به شيوه بسيار کنترل شده گياهان مقاوم وحساس از 

نظرتغييرات ژنومی RLFP وتغييرات بيان ژن، مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
واژه هاي کليدي : امواج الکترومغناطيسي، گياه گلرنگ، اسيد آمينه پرولين، مواد آنتي اکسيدان

بي ترديد ميدانهاي مغناطيسي جزء الينفك زندگي مدرن امروزي مي باشند. سلولهاي زنده داراي بار الکتريکي هستند که با يونها و راديکالهاي آزاد 
ايجاد مي شوند. ميدانهاي مغناطيسي با برهمکنش با يونها و بويژه مواد فرومگنتيك نظير آهن بر سلولهاي زنده تاثير مي گذارند.  در اين30  قرار 
گرفتند mT به مدت 4 ساعت در معرض ميدان مغناطيسي )Petroselinum crispum( بررسي سلولهاي کشت تعليقي گياه جعفري و محتواي 
آهن کل جذب شده توسط سلول، محتواي فريتين و فعاليت آنزيمهاي آنتي اکسيداني آسکوربات پراکسيداز و سوپر اکسيد ديسميوتاز مورد بررسي 
قرار گرفتند. بر مبناي نتايج بدست آمده ميدان مغناطيسي موجب کاهش جذب آهن و بدنبال آن کاهش محتواي فريتين گشت. فعاليت آنزيمهاي 
آسکوربات پراکسيداز و سوپر اکسيد ديسميوتاز نيز کاهش يافت که اين کاهش مي تواند نتيجه کاهش مشارکت آهن بعنوان يك واحد ساختاري 

در آنزيمهاي فوق مي باشد.
واژه هاي کليدي : آسکوربات پراکسيداز، آهن، سوپر اکسيد ديسميوتاز، فريتين، ميدان مغناطيسي
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Culex pipiens Complex بررسي کارایي امواج فراصوت در کنترل

 Stand-by آیا استفاده از تلفن های همراه در حالت
موجب بروز عوارض زیست شناختی زیانبار می گردد؟

 اثرات بيولوژيك امواج فراصوت روي مراحل نابالغ )تخم ،  الرو و شفيره( پشه های Culex pipiens Complex که ناقل بيماريهاي فيلري و 
آربوويروسي در کشور مي باشند براي اولين بار بررسي شد. نمونه هاي بيولوژيك در داخل بشرهاي شيشه اي محتوي 250 سي سي آب بدون کلر 
 ، kHz 135 در داخل محفظه استيل محتوي دو ليتر آب در داخل دستگاه اولتراسونيك قرار داده شدند. ثاثيرات امواج فراصوت در دو بسامد 35 و
سه دماي حياتي ) 20 ، 25 و 30 درجه سانتيگراد( ، چهار توان  10 ، 15 ، 20 و 25 وات و زمان هاي لگاريتمي 0.5 الي15 دقيقه بررسي گرديد. 
در اين تحقيق بيش از 4500 الرو از سنين مختلف ، 1000 شفيره و 3500 تخم مورد آزمايش قرار گرفت. در کليه آزمايشاتی که در بسامد 35 
kHz انجام شد همواره نسبت مرگ و مير با زمان تماس 3-1 دقيقه و در همه توانها ،  100 % بوده است.  در بسامد 130 در دمای 30 درجه 
سانتيگراد و توان 20 تا 25 وات بيشترين کارايي را نشان داد )p>0.05(. امواج فراصوت روی کليه مراحل نابالغ بجز تخم موثر بوده است بر اساس 
داده های اين پژوهش ، متوسط زمان کشنده 90 درصد مراحل نابالغ در دمای 20 درجه سانتيگراد و بسامد kHz 130 و در توان 10 الی 25 وات 

بطور متوسط 1.8 الي 7.6 دقيقه برآورد گرديد .
 نتايج اين تحقيق حاکی از اثرات کشندگی قابل مالحظه امواج فراصوت روی مراحل نابالغ Cx. pipiens Complex در زمان مواجهه 1 الی 15 
دقيقه در kHz 130 می باشد لذا در صورت کاربرد اين فن آوری در تصفيه بيولوژيك پساب ها ،  نتيجه با کنترل مراحل مختلف نابالغ پشه های 

کوليسيده که اين گونه آب ها را به عنوان زيستگاه انتخاب می نمايند همراه خواهد بود. 

استفاده از تلفن های همراه با سرعتی چشم گير در کشورهای توسعه يافته و در حال توسعه گسترش يافته است. مخاطرات احتمالی مواجهه طوالنی 
مدت با  پرتوهای ميکروويو تابشی از اين وسايل ارتباطی به يکی از نگرانی های عمده جوامع علمی تبديل شده است. تلفن های همراه نه تنها در 
شرايط مکالمه امواج راديويی در محدوده ميکروويو تابش می کنند، بلکه در حالت Stand-by نيز سطوح بسيار پايينی از امواج راديويی را منتشر 
می کنند. بدين ترتيب اخيرا پرسش هايی در ارتباط با مخاطرات استفاده طوالنی از تلفن های همراه در  در حالت Stand-by مطرح شده است. 
در اين مطالعه الگوی استفاده از تلفن همراه در 207 دانشجوی پسر دانشگاه شيراز بررسی شده است. ميانگين سنی دانشجويان )± انحراف معيار( 
معادل 5.80 ± 21.03 سال بود و 65.7 درصد آنها را دانشجويان undergraduate تشکيل می دادند. از  بين اين دانشجويان 82.1 درصد تنها 
دارای يك گوشی تلفن همراه بودند در حاليکه به ترتيب 16.9 درصد و 1 درصد از اين دانشجويان از دو يا سه گوشی استفاده می کردند. متوسط 
 Stand-by زمان مکالمه روزانه دانشجويان با تلفن همراه معادل 14.92 ± 16.00 دقيقه و متوسط زمان استفاده روزانه از تلفن همراه در حالت
معادل8.53 ± 15.63 ساعت بود.  نتيجه بررسی های آماری با آزمون Chi-square نشان داد که  بين متوسط زمان استفاده روزانه از تلفن همراه 
در حالت Stand-by با عوارضی همچون سر درد )p=0.054(، تعداد موارد سر درد در ماه )p=0.043(، محل سر درد در ماه )p>0.001(، سرگيجه 
)p=0.013(، تعداد موارد سرگيجه در ماه  )p=0.008( و  عصبی شدن )p=0.043( ارتباط معنی دار آماری وجود دارد.  نتايج اين مطالعه نشان 
می دهد که احتماال استفاده طوالنی مدت از تلفن همراه حتی در حالت Stand-by نيز حداقل بر روی بروز عوارض نورولوژيکی همچون سردرد، 

سرگيجه و عصبی شدن موثر است.
واژه هاي کليدي : تلفن همراه، پرتوهای ميکروويو، حالت Stand-by، اثرات نورولوژيك، سالمت
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بررسی وضعیت سالمت دانشجویان پسر ساکن مناطق مجاور
 ایستگاه های پایه ای تلفن همراه در شهر شیراز

بررسی مقادیر مجاز میدان در اطراف خطوط و پست ها

هر چند افزايش ايستگاه های پايه ای تلفن همراه )آنتن های زمينی( نگرانی های گسترده ای را برای مردم عادی و سياستگزاران سالمت ايجاد 
نموده است اما در طرف مقابل تصور می شود با افزايش تعداد ايستگاه های پايه ای، فاصله بين کاربران و اين ايستگاهها کاهش يافته و از اين منظر 
شدت پرتوهای ميکروويو تابشی از تلفن های همراه نيز کاهش پيدا کند. دليل اين امر را بايد در اين نکته جستجو کرد که که اين تلفن ها با کاهش 
فاصله نسبت به آنتن به طور خودکار شدت پرتوهای تابشی را کاهش می دهند. بدين ترتيب بررسی وضعيت سالمت ساکنين مناطق مجاور آنتن 
های زمينی تلفن همراه از اهميت زيادی برخوردار خواهد بود. اين مطالعه که بر روی 207 دانشجوی پسر دانشگاه شيراز انجام شده است، هدف 
بررسی ارتباط بين سکونت در مجاورت آنتن های تلفن همراه با وضعيت سالمت را دنبال نموده است. ميانگين سنی دانشجويان )± انحراف معيار( 
شرکت کننده در تحقيق معادل 5.80 ± 21.03 سال بود و 65.7 درصد آنها را دانشجويان undergraduate تشکيل می دادند. نتيجه بررسی 
های آماری با آزمون Chi-square نشان داد که بين فاصله محل سکونت تا آنتن های زمينی تلفن همراه و غالب پارامترهای سالمت مورد بررسی 
ارتباطی وجود ندارد. تنها استثنا در اين ميان، وجود نوعی ارتباط معنی دار آماری بين فاصله محل سکونت تا آنتن های زمينی  تلفن همراه و تعداد 
موارد بيخوابی در ماه  )p=0.041( و درد عضالت )p=0.001( بود. نتايج اين مطالعه نشان می دهد که با توجه به سطوح بسيار پايين شدت پرتوهای 

تابشی از ايستگاه های پايه ای تلفن همراه، عوارض مشخصی در ساکنين مناطق مجاور مشاهده نمی شود
واژه هاي کليدي : ايستگاه های پايه ای تلفن همراه، پرتوهای ميکروويو، ساکنين مناطق مجاور، سالمت

نتايج اين تحقيق با استناد به حدود 40 مقاله پزشکی و مجالت معتبر، و استانداردها و گزارش های کميته های صاحب نظر در اين حوزه استخراج 
شده است. اين گزارش ها هريك به تنهايی دستورالعمل هايی برای مقابله با ميدان ارائه کرده اند. عالوه بر دستورالعمل های اجرايی، مقاديری نيز 
بعنوان محدوديت در معرض قرارگيری ميدان های الکتريکی و مغناطيسی را نيز بيان نموده اند. مقادير بيان شده در اين استانداردها و مقاالت در 
واقع حريمی برای زندگی انسان ها و همچنين حضور نيروی کار حرفه ای در کنار خطوط و پست های فشار قوی تعيين می نمايد. ميزان انتخاب 
شده برای اين فاصله به جريان، ولتاژ، ارتفاع و وضعيت آب و هوايی منطقه بستگی دارد، که با آناليزهای صورت گرفته اين حريم مشخص می شود. 
در اين مقاله نتايج گزارش ها و استانداردهايی چون کميسيون حفاظت در برابر اشعه های غير يونيزه کننده )ICNIRP(، انجمن مهندسين برق و 
الکترونيك امريکا )IEEE( و هيئت ملی حفاظت در برابر تشعشعات انگلستان )NRPB( موجود می باشد که پايه محاسبات آن ها جريان آستانه 
خطرناک برای بدن انسان می باشد. اين استانداردها مقادير مجاز ميدان های الکتريکی و مغناطيسی را برای اعضای مختلف بدن مثل سر، دست و 
پا و همچنين کل بدن تعريف می کنند و تا اندازه ای به اثرات ناشی از مقادير غير مجاز اشاره می نمايند. پس از پايان فاز تحقيقاتی فاز اندازه گيری 
و شبيه سازی آغاز گرديد. اندازه گيری ميدان های الکتريکی و مغناطيسی در محل کار اپراتورها بصورت نقطه به نقطه توسط سه دستگاه با برند 
متفاوت صورت پذيرفت. پس از آن با استفاده از نرم افزار شبيه ساز )جهت بررسی علمی مقادير اندازه گيری شده( مقادير ميدان در نقاط متفاوت 

شبيه سازی گرديد. 
واژه هاي کليدي : ميدان الکتريکی و مغناطيسی، ميدان الکترومغناطيسی، حداکثر مقدار ميدان، حفاظت نيروی انسانی، اندازه گيری ميدان، شبيه-

سازی ميدان.
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اندازه گیری تابش ناشی از آنتن های BTS در نقاط مختلف شهر شیراز

در سال های اخير تعداد ايستگاه های آنتن تلفن همراه )BTS( در مناطق مسکونی شهرها افزايش روز افزونی داشته و باعث افزايش  نگرانی افراد 
در مورد تاثير امواج ساطع شده از اين آنتن ها بر سالمتی آن ها گرديده است. بنا به تحقيقات اخير محققان، در مکان های شلوغ به علت افزايش 
استفاده از تلفن های همراه، ميزان تشعشع افزايش می يابد. به همين علت در اين تحقيق، در پس از تعيين مکان های شلوغ )از جمله مراکز خريد، 
درمانگاه ها و بيمارستان ها، مدارس و مهد کودک ها، خوابگاه های دانشجوئی، مجتمع های مسکونی( در منطقه ی 1 شهرداری شيراز و تعيين 
نقشه ی پراکندگی آنتن های BTS در اين منطقه، قدرت ميدان الکتريکی )بر حسب ولت بر متر( ناشی از فرستنده های امواج در مکان های از 
پيش تعيين شده به وسيله ی دستگاه SMP به همراه دو پروب مربوط به فرکانس های امواج راديوئی 100 کيلوهرتز و 8 گيگا هرتز و فرکانس 
های مربوط به آنتن های BTS )900، 1800 و 2100 مگاهرتز( اندازه گيری گرديد. برای اندازه گيری شدت ميدان الکتريکی در هر نقطه، دستگاه 
به مدت 6 دقيقه در اين نقاط ثابت می گرديد و ميانگين شدت ميدان الکتريکی در طول اين 6 دقيقه توسط دستگاه نمايش داده می شد. برای به 
 GPS دست آوردن يك نقشه ی توزيع شدت ميدان الکتريکی در سطح شهر شيراز ، مختصات جغرافيائی هر نقطه )طول، عرض و ارتفاع( نيز توسط
دستگاه مشخص می گرديد. اندازه گيری در هر يك از مکان ها در دو نوبت مختلف )يك نوبت کم تردد و يك نوبت پر تردد( انجام گرفت. با توجه 
به نتايج به دست آمده در اين تحقيق، قدرت ميدان الکتريکی ناشی از امواج راديوئی در نقاط مختلف ازحداقل 0/05 تا حداکثر 3/17 ولت بر متر 
متغير می باشد، ميانگين شدت ميدان الکتريکی در نقاط مختلف برابر با 0/08 به دست آمد. بر طبق نتايج اين تحقيق، شدت ميدان الکتريکی در 
اين نقاط از حدود مجاز اين پرتو ها بسيار کمتر است و تفاوت اندکی بين ميزان تشعشع در ساعات پر تردد و ساعات کم تردد مشاهده گرديد. برای 
به دست آوردن رابطه ی بين ميزان اين تشعشع بر سالمتی افراد، پرسشنامه هائی بين کارکنان مراکز خريد، درمانگاه ها، بيمارستان ها و مدارس 
و همچنين ساکنين مجتمع های مسکونی که در آن ها اندازه گيری ميدان الکتريکی انجام گرفته بود توزيع گرديد و رابطه ی اين پرتوها با اثرات 

بيولوژيك بر روی افراد مشخص گرديد. 
واژه هاي کليدي : آنتن هاي تلفن همراه، شدت ميدان الکتريکي، امواج راديويي

سخنراني 54

رضا فقیهی1و2، سیمین مهدی زاده1و2، سید محمد جواد مرتضوی3،  صدیقه سینا1 ، فاطمه نوروزعلیزاده2، حامد مرادی2، مهدی سعیدی مقدم2، ندا ذاکر2، 
یاسمن عظیمی2، زینب محمودی2، محمد رضا پریشان2، فربد بهرامی2،  مهدی سهرابی2، علي عرفانی نیا2،1

1 - مرکز تحقیقات تابش، دانشگاه شیراز
2- بخش مهندسی هسته ای، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه شیراز 

3- استاد فیزیک پزشکی، مرکز تحقیقات علوم پرتوی و گروه فیزیک ومهندسی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز
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بررسی خواص اپتیکی نانوکامپوزیت پلی وینیلیدین فلوراید- نانو ذره طال

تعیین کارایي فناوري سونوشیمیایي در تجزیه سیانید از محیط هاي آبي

در اين تحقيق نانو ذرات طال با استفاده از روش کندوسوز ليزری به وسيله ليزر نئوديم ياگ با طول موج 1064 نانومتر درون حالل ان-متيل-2-
پيروليدون در سه غلظت 0/02، 0/03 و0/05 درصد توليد شده اند. مورفولوژی نانو ذرات توليد شده توسط ميکروسکوپ الکترونی عبوری نشان داد 
که شکل ذرات بصورت کروی بوده و سايز آن ها حدود 10 نانومتر می باشد. با مخلوط کردن اين محلول با پودر حل شده ی پلی وينيليدين فلورايد، 
نانوکامپوزيت پلی وينيليدين فلورايد-نانوذره طال با درصدهای وزنی 0/05، 0/1 و 0/5 ساخته شدند. خواص اپتيکی نمونه ها توسط طيف سنجی 
مرئی- فرابنفش بررسی شد، اين طيف سنجی، پيك جذب پالسمونی حاصل از حضور نانو ذرات طالی موجود در نانوکامپوزيت را نمايش می دهد 
که شدت آن معرف غلظت نانو ذرات در محلول است، عالوه براين محاسبه گاف انرژی نشان داد که با افزايش درصد وزنی طال، گاف انرژی کاهش 

می يابد و نتيجه آن افزايش رسانندگی نسبت به پلی وينيليدين فلورايد اوليه  است.
واژه هاي کليدي پلی وينيليدين فلورايد، نانوذره طال، کندوسوز ليزری، نانوکامپوزيت، گاف انرژی

سيانيد يك ماده بسيار سمي است که بطور معمول  از ترکيبات معمول در فاضالب صنايع متعددي از جمله آبکاري، معدن سازي فلزات، فلزکاري  
و تميزکاري فلزات وجود دارد. ورود اين ماده به محيط زيست مخاطرات بهداشتي زيادي را به همراه دارد هدف از انجام اين تحقيق تعيين کارايي 
فناوري سونوشيميايي در تجزيه سيانيد از محيط هاي آبي مي باشد. در اين مطالعه از يك دستگاه مولد امواج فراصوت با توان 500 وات در دو 
فرکانس 35 و 130 کيلوهرتز استفاده شده است. غلظت سيانيد در تمام آزمايشات 2/5 تا 75 ميلي گرم در ليتر بوده است. در اين تحقيق اثر 
فاکتورهاي pH محيط آبي، غلظت اوليه سيانيد، مدت زمان فرايند و فرکانس سيستم اولتراسونيك بر کارايی حذف مورد بررسی قرار گرفت. نتايج 
 pH=11 ،حاصل از تحقيق نشان داد که ماکزيمم کارآيي حذف سيانيد در فناوري سونوشيميايي )در فرکانس 130 کيلوهرتز، زمان تماس 90 دقيقه
و با غلظت 2/5 ميلي گرم بر ليتر سيانيد( به 71% رسيده است. نتايج نشان داد که  ميزان تجزيه سيانيد تحت شرايط مختلف به آرامي انجام گرفت 
و نيز تجزيه سيانيد در زمان هاي ابتدايي بسرعت و سپس به کندي صورت گرفت. ضمناً راندمان حذف سيانيد توسط اين فرايند با pH، فرکانس و 

زمان تماس رابطه مستقيم و با غلظت سيانيد رابطه عکس دارد.
واژه هاي کليدي  اولتراسوند، سيانيد، سونوشيمي، راديکال هيدروکسيل

پوستر 1

پوستر 2

بابک ژاله1، فاطمه بزک1،  علی اکبر یوسفی 2، محمدجواد ترکمنی3
1- دانشگاه بوعلی سینا همدان، خیابان مهدیه، همدان 1

2- پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، تهران
3- مرکز علوم و فنون لیزر ایران، تهران 

Jaleh@basu.ac.ir
bkJaleh@yahoo

ضیاءالدین بنیادي1، رضا شکوهي2، امیرحسین محوي3، عباس صادقي4
1- کارشناسي ارشد مهندسي بهداشت محیط، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکي همدان

2- استادیار دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي همدان
3- استادیار دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکي تهران
4- استادیار دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي مشهد
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بررسی تاثیر امواج الکترومغناطیسی تلفن های همراه بر روی سیستم های پزشکی  مقاله مروری

شبیه سازی تأثیرات تلفن همراه بر سرانسان

اين مطالعه به بررسی برخی از مقاالت چاپ شده طی 15 سال گذشته در ارتباط با تداخل الکترومغناطيسی)EMI(امواج تلفن های همراه بر روی 
سيستم های الکترونيکی پزشکی می پردازد. اين بررسی در دو زمينه کلی، تداخل ايجاد شده در دستگاههای پزشکی موجود در بيمارستان ها و 
مراکز درمانی و نيز تداخل ايجاد شده در وسائل الکترونيکی کاشته شده در داخل بدن بيماران، می باشد. بررسی نتايج اين مطالعات نشان داد که 
شدت اين تداخل ها بسته به نوع تجهيزات و وسايل پزشکی، نوع و تکنولوژی به کار رفته در تلفن های همراه و نيز فاصله بين تلفن همراه با وسيله 
الکترونيکی پزشکی متفاوت می باشد. همين مساله باعث شده است که بين نتايج مطالعات گوناگون توافق نظری وجود نداشته باشد ولی استاندارهايی 

نيز بر اساس همين مطالعات ارائه شده که می تواند در کاهش آثار تداخلی امواج تلفن های همراه مفيد باشد.
هدف از اين مطالعه مروری، بررسی نتايج مطالعات انجام شده قبلی در رابطه با تداخل الکترومغناطيسی بر سيستم های پزشکی و نيز ارزيابی تاثير 

پيشرفت تکنولوژی بر اين مساله می باشد.
واژه هاي کليدي تلفن همراه، تداخل الکترومغناطيسی، EMI، دستگاههای پزشکی

اين نوشتار شبيه سازی و اندازه گيری تأثيرات ميدانهای مغناطيسی تلفن همراه بر مدل هندسی سر انسان در فرکانس های مختلف کاری می باشد. 
هم چنين فاصله های متفاوت و چگونگی تأثيرات مربوطه بررسی گرديده، بدين منظور و با استفاده از مدل انتقال گرمايی براساس جذب امواج 
دريافتی توسط محيط دارای تلفات استفاده شده و در انتها ماکزيمم تأثيرات دمايی و اندازه SARدر فرکانس های مختلف و فاصله های متفاوت 

توسط شبيه سازی ترسيم گرديد.

پوستر 3

پوستر 4

علی محمود پاشازاده1، مهدی آقاجانی1، مجید اسدی1
1- مرکز تحقیقات پزشکی هسته ای خلیج فارس، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

محسن عزیزی1، سیامک بنیادی رام2، سید وهاب الدین مکی1
1- دانشگاه علوم تحقیقات کرمانشاه

2- آزمایشگاه تحقیقات الکترومغناطیسی، دانشگاه صنعتی امیر کبیر، تهران، ایران
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بررسی چگونگی استقرار و جانمایی آنتن های BTS در تعدادی از شهرهای کشور-1390

مروري براثرات پاتوفیزیولوژیك امواج تلفنهای همراه استرس اکسیداتیو و سرطان زایی

بدنبال استفاده روز افزون از تلفن های همراه، نصب آنتن های) BTS )Base Tranceiver Station در شهرها و حتی روستاها به منظور مشتری 
مداری و پوشش دهی مناسب ارتباطات مشترکين، در کشورمان افزايش يافته است. اين در حالی است که بيش از دو دهه از اولين شکايات مربوط 
به، اثرات سوء امواج اين آنتن ها بر سالمت انسان که در جوامع غربی گزارش شده است، می گذرد. در سالهای اخير در کشور ما نيز اين موضوع باعث 
نگرانيهايی ميان مردم شده است. مطالعات مختلفی در اين راستا در جوامع غربی صورت گرفته و علی رغم رد اثرات سوء اين امواج در بسياری از 

تحقيقات، گزارشات و مطالعات ديگری بر صحت اثرات سوء اين امواج تاکيد کرده اند. 
مطالعه حاضر از نوع مقطعی – توصيفی می باشد و با هدف بررسی چگونگی استقرار و جانمايی آنتن های BTS در شهرها و مقايسه آنها با 
دستورالعمل های مربوط به نحوه ی استقرار آنها انجام شده است.  با استفاده از چك ليست متغير هايی چون؛ محل قرار گيری، حداقل حريم 
محافظت شده از منطقه مسکونی و... جمع آوری و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. در بيش از 50% موارد حداقل استانداردهای نصب رعايت نگرديده 

و بيشترين آمار نصب در محل هايی ويژه همچون مدارس بوده است!؟
 BTS اثرات سوء امواج ، جانمايی آنتن های ،BTS واژه هاي کليدي : آنتن های

همراه با گسترش استفاده از تلفن های همراه، اثرات امواج مورد استفاده در اين تلفن ها بر روی سالمتی انسان مورد بحث محافل علمی می باشد.
موضوع بسياری از اين مقاالت ، اثرات گرمايی اين امواج بر روی سيستم های حياتی حيوانات آزمايشگاهی می باشد. جهت محافظت عموم مردم در 
برابر اثرات احتمالی مخرب اين امواج، سازمانهای بين المللی مسئول،  قوانين ومقررات محدودکننده ا ی وضع نموده اند. برای مثال در اياالت متحده 
امريکا دز مجاز پرتوگيری از امواج موبايلwat/kg 1/6 و در اتحاديه اروپايی wat/kg 2 تعيين شده است. تحقيقات زيادي نشان دهنده اثرات غير 
گرمايی امواج  مورد استفاده در تلفنهای تجاری موجود می باشد. بررسی متون نشان دهنده اثر اين امواج بر روی ميتوکندريها، مسيرهای اپوپتوز، 
تقسيم سلولها، آسيب به غشائ پالسمايی و آسيب به DNAمی باشند. از بين ارگانهاي مختلف بدن، اثر اين امواج بر روي بافت عصبي موضوع 
تحقيقات زيادي قرار گرفته است. همچنين اثر  احتمالي اين امواج در ايجاد ناباروري در جنس مذکر نيز مورد توجه زيادي قرار گرفته است. يکي از 

مکانيسمهاي عملکردي اين امواج تاثير بر روي غشاء سلولي و کانالهاي کلسيمي و همچنين اختالل در متابوليسم راديکال آزاد اکسيژن مي باشد.
مي توان گفت که اين امواج از طريق اثر غير گرمايي مي توانند باعث مرگ سلولهاي عصبي و اسپرمها گردند. بنابراين مي توان با کاهش ماکزيمم 

دز مجاز نسبت به کاهش اثر زيانبار اين امواج بر روي سالمتي انسان اقدام نمود.
 واژه های کليدی :  امواج با فرکانس کم-  تلفنهاي همراه – سرطان- ناباروري

پوستر 5

پوستر 6

سلیمه توکلی منش1 ،  کاوه رحیمی2
1- شرکت  FTA یزد /کارشناس بهداشت حرفه اي

HSE 2- نیروگاه سیکل ترکیبی یزد/ مدیر
s.tavakolimanesh@gmail.com

Kawe.Rahimi@gmail.com

غالمحسن حدادي1، محمد باقرحدادي2 ، مجتبي وردیان3، سهیال رفاهي4
1- استادیارفیزیک پزشکي، گروه فیزیک پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي فسا

2- دانشجوي کارشناسي ارشد الکترونیک، گروه برق والکترونیک ، دانشگاه شیراز
3-  مربي فیزیک پزشکي، گروه فیزیک پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي فسا

4- مربي فیزیک پزشکي، گروه فیزیک پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي اردبیل
ghadadi@gmail.com
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بررسی رفتار میدان های الکتریکی و مغناطیسی فرکانس پایین در عصر تکنولوژی

روند استفاده مطمئن از قطعات تجاری در محیط های تشعشعی

اين مقاله ضمن بيان محدوده کاربری امن از تجهيزات صنعتی محيط پيرامون، با بر شمردن فاکتورهای مضر سيستم رايانه و منبع اصلی اثرات سوء 
آن بر روی سالمت کاربر، تحليل حضور ميدان های مغناطيسی در سالن رايانه را که مطابق با داده های استاندارد TCO و MPR II بيان شده، ارائه 
می نمايد. ميدان الکترومغناطيسی حاصله ترکيب پيچيده دارد که مرتبط با وضعيت چيدمان رايانه ها در يك سالن، سطوح آن می تواند تغييرات قابل 
مالحظه را به خود اختصاص دهد. از آنجا که ميدان مغناطيسی، امروزه در تمام جهان به عنوان فاکتور مضر بر روی سالمت انسان شناخته شده است 
لذا ضروری است تا پرتوگيری شخص در يك وضعيت مزمن از ميدان های مغناطيسی )حتی با فرکانس کم( کنترل گرديده و به صورت نُرم در آيد.

واژه های کليدی : ميدان الکترومغناطيسی، اشعه غيريونساز، نمايشگر رايانه، الزامات TCO، اثرات بهداشتی

در استفاده از قطعات تجاری در کاربردهای فضايی و در محيط های تشعشعی دارای مزايای بسياری است و البته مشکالتی نيز به دنبال دارد. در اين 
مقاله اين مزايا و معايب بررسی می گردد. قطعات تجاری از دو جنبه قابليت اطمينان و شايستگی استفاده در فضا با توجه به الزامات فضايی بايد مورد 
تائيد قرار گيرند. اين الزامات فضايی بايد در قالب طرح تست هايی متناسب در مورد هر قطعه تحقيق شود و کيفيت قطعه برای استفاده در فضا تائيد 
گردد. در اين مقاله روال های الزم برای تائيد استفاده از يك قطعه تجاری در کاربردهای فضايی و در محيط های تشعشعی به همراه مثالی از تست 

فضايی اين قطعات ارائه می شود و ايجاد يك پايگاه اطالعات در مورد قطعات مهم تجاری بررسی می گردد.
واژه هاي کليدي :  قطعات تجاری، محيط های تشعشعی، الزامات فضايی، قابليت اطمينان.

پوستر 7

پوستر 8

علیرضا حفظ الصحه1، کمال الدین مکی1، عاطفه سلماسی1
1 - سازمان انرژی اتمی، معاونت فناوری های پیشرفته، پژوهشکده فیزیک پالسما و گداخت هسته ای

ahefzolsehhe@aeoi.org.ir

محمد دانایی فر1، لیال محمدی1، پدرام حاجی پور1، مهدی ابراهیم زاده1، سمانه اسفندیار پور1
1- مرکز تحقیقات مخابرات ایران، پژوهشکده فناوری ارتباطات، گروه ارتباطات ماهواره

danaeifar@ee.kntu.ac.ir
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بررسي تاثیر امواج تلفن هاي همراه بر روي مغز موجودات زنده

شبیه سازی میدانهای مغناطیسی فرستنده ها در فرکانس 400MHz در داخل اتومبیل با استفاده 
CST و با استفاده از نرم افزار TLM از الگوریتم خط انتقال

استفاده روز افزون از تلفن هاي همراه باعث توجه گسترده پژوهشگران به آثار زيستي ناشي از آنها شده است. قرار گرفتن در معرض امواج ناشی از 
تلفن های همراه می تواند بطور مستقيم روی سالمتی تاثيرگذار باشد. هدف از انجام اين مطالعه بررسي تاثيرات امواج تلفن همراه بر روي مغز انسان 
و حيوان مي باشد. در مطالعه حاضر يك بازنگری کتابخانه ای در پايگاههاي اطالعات علمي در مورد تاثيرات امواج تلفن همراه بر روي مغز موجودات 
زنده انجام شد. مطالعاتی روی ارتباط بين استفاده از تلفن همراه و بروز تومورهای مغزی و اکوستيك نوروما انجام شده است. شواهد موجود نشان 
می دهد که يا ارتباطی وجود ندارد و يا در صورت وجود کم است. اما با اين حال مطالعات اخير افزايش خطر ابتال به نورينوم آکوستيك و برخی از 
تومورهای مغزی را در افرادی که بيش از 10 سال از تلفن همراه استفاده کرده اند، نشان می دهد. نتايج مطالعات گوناگون نشان مي دهد که استفاده 
طوالني مدت از تلفن هاي همراه مي تواند اثراتي بر روي سلول هاي مغزي داشته باشد ولي نياز به انجام مطالعات بيشتر در اين زمينه ضروري است.  

واژه های کليدي  تلفن همراه، امواج ميکروويو، امواج الکترومغناطيس، تومور، اکوستيك نوروما

در اين مقاله، با استفاده از نرم افزار CST microwave Studio و توسط الگوريتم خط انتقال )TLM( مدل يك ماشين را شبيه سازی نموده و 
مقدار نرخ جذب ويژه SAR بر روی خودرو و سرنشيننان آن ، ساطع شده از فرستنده های در فرکانس 400MHz بدست آورده و همچنين بدست 
 EMC و ميانگين ميدان روی محفظه خودرو و مسافر داخل خودرو و  قياس آن با حدود رهنمودهای SAR آوردن سطح توان مورد نياز برای حدود

اروپايی و استانداردهای ملی و نيز تعيين ماکزيمم و ميانگين SAR بر روی بدن انسان صورت گرفته است .

SAR نرخ جذب ويژه ،)TLM( الگوريتم خط انتقال ، CST Studio واژه هاي کليدي : نرم افزار

پوستر 9

پوستر 10

نویسنده عباس صادقي1، علي اکبر دهقان2
1- استادیار و مدیر گروه مهندسي بهداشت محیط و حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي مشهد

2- کارشناس ارشد گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي مشهد

سید ایمان ذوالنوری1
1- دانشگاه فنی و مهندسی رازی کرمانشاه

imanzonoori@gmail.com
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سوالریوم و استفاده از آن در ایران

راهکارهایی جهت کاهش خطرات احتمالی ناشی از سوالریوم

دستگاه های سوالريوم يا برنزه کننده در حال حاضر در سالن های ورزشی. زيبايی و ... در دسترس می باشند. تقريبا 35 سال از معرفی اين دستگاه 
ها که از در آن ها از پرتو فرابنفش )UV(  برای برنزه شدن پوست استفاده می شود، گذشته  است. پرتوهای UV با انجام واکنش های شيميايی با 
پوست، سبب افزايش رنگدانه های پوست شده و نيز به تشکيل جذب ويتامين D و جذب کلسيم کمك می کنند. لذا استفاده از سوالريوم در اروپا 
که از نور خورشيد کم تر بهره مند هستند به سرعت گسترش پيدا کرد. در کنار مزايا، گزارش هايی نيز از افزايش عوارض استفاده از آن در کشورهايی 
چون آمريکا و استراليا منتشر شد و از آن به عنوان يکی از مهم ترين عوامل موثر در ايجاد سرطان پوست ياد کردند. همچنين گزارش هايی مبنی 
بر کدر شدن عدسی چشم نيز برای کاربران سوالريم منتشر شده است. لذا در اين کشورها از سال 1985 مقرراتی در توليد و استفاده از اين دستگاه 
ها وضع شد و تاکنون ادامه دارد. در ايران نيز از حدود ده سال قبل از سوالريوم استفاده می شود. وضع مقررات در اين زمينه را سازمان انرژی اتمی 
ايران و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برعهده دارند. به دليل غير قابل توجيه دانستن استفاده از اين دستگاه ها. ورود و استفاده آن ها 
ممنوع اعالم شده است. البته با کاربردهای پرتوهایUV در پزشکی به گونه ديگری برخورد می شود. با وجود ممنوع بودن،  از اين دستگاه ها در 
مکان های ياد شده استفاده می شود. در اين تحقيق دانشجويی. سعی شده است با انتخاب يك جمعيت آماری مشخص، مطالعاتی در اين زمينه 
شروع شود. در اولين مرحله،  مناطقی از تهران که در آن ها بيشتر از اين دستگاه ها استفاده می شود، انتخاب شده ست. نتايج اوليه اين تحقيق عدم 
توجيه پذيری را مشخص نموده و به نظر می رسد نسبت به معرفی، آگاهی مردم و استفاده از اين تجهيزات بايد اقدامات مناسب تری صورت گيرد.

واژه هاي کليدي : سوالريوم. پرتو فرابنفش. سرطان پوست 

ميل به برنزه کردن پوست و تبليغات آرايشی منجر به افزايش زياد در استفاده از »تخت آفتاب برنزه کننده ی مصنوعی«، به خصوص در بين خانمهای 
جوان شده است. برنزه کردن به  وسيله ی پرتو ماوراء بنفش )UVR( ايجاد مي شود. عبارت »تخت آفتاب« اغلب براي توصيف تمام وسايل برنزه کننده 
)که به چهار نوع عمده تقسيم می شوند( بکار مي رود، اين دستگاهها از يك يا چند المپ ساطع  کننده) UVR. UVA يا UVB (تشکيل شده 
است، که ادعا می شود قادر به تامين نور آفتاب طبيعی، مؤثر، سريع و بی ضرر هستند. با اين حال شواهدی در دست است که نشان می دهد 
آسيب های پوستی و چشمی ناشی از پرتو ماوراء بنفش تابيده شده از المپهای موجود در اين گونه دستگاهها در حال افزايش است. از هر سه سرطان 
گزارش شده يك مورد سرطان پوست است، ساالنه در سراسر جهان 132000 مورد از تومورهای خطرناک پوستی)مهلك ترين نوع سرطان پوست( 
و بيش از دو ميليون مورد از ديگر سرطان های پوستی گزارش می شود. اکثر سرطان های پوستی به تابش بيش از حد مجاز پرتو UV نسبت داده 
می شود. در اين مقاله، اثرات نامطلوب قرارگيري در معرض پرتو ماوراء  بنفش وسايل برنزه کننده بر روی پوست و چشم مورد بررسی قرار 

گرفته اند و توصيه هايي براي به حداقل رساندن اين خطرات ارائه شده اند. 
واژه هاي کليدي : تخت آفتاب، سوالريوم، پرتو ماوراءبنفش، آسيب های پوستی، آسيب های چشمی

پوستر 11

پوستر 12

الهام راستخواه 1، نسیبه یعقوبی نژاد 1، فائزه ناظریه1 ، دکتر وحید چنگیزی2،
1- دانشجوی کارشناسی ارشد بیوفیزیک دانشگاه علوم تحقیقات 

2- استاد –  هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران 
elhamrastkhah@yahoo.co.in

محسن رامیار1، شروین گودرزی1، امیر رئیس دانا1، سارا وثوقی1
1- سازمان انرژی اتمی ایران- پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای- پژوهشکده ی فیزیک پالسما و گداخت هسته ای

mramyar@aeoi.org.ir
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مکانیزم آسیب های چشمی ناشی از پرتو های نوری ساطع شده از دستگاه های درمانی و 
راهکارهایی جهت کنترل آن

)PET(اثر شاریدگی لیزر اگزایمر آرگون فلوراید بر روی مورفولوژی فیلم پلی استر

در سيستم های تشخيصی و درمانی چشم از دستگاه های نوری مختلفی استفاده می شود، در نتيجه چشم انسان در معرض پرتوهای همدوس)ليزر( 
و ناهمدوس)ماوراءبنفش، مرئی و زير قرمز( قرار می گيرد. اين پرتوها می توانند به چشم آسيب وارد کنند. تاکنون پنج نوع عمده خطرات و آسيب 
های چشمي ناشي از منابع نوري شناخته شده اند که به  طورکلی شامل آسيب هاي فتوشيميايي و آسيب هاي حرارتي هستند. استفاده از اين منابع 
نوری نيازمند دقت زيادی است چون ممکن است در طول مدت پرتودهي، چشم نسبت به نور به دليل مکانيزم پرتودهی متفاوت، پاسخ های متفاوتی 
داشته باشد. پارامترهاي نوري براي چشم انسان و پارامترهاي پرتوسنجي منبع نور نيازمند محاسبه ی ميزان پرتوگيری شبکيه ی چشم هستند و برای 
اندازه گيري صحيح دز دريافتي چشم، وضعيت قرارگيری منبع نور و اندازه دريچه پلك چشم تا حد زيادي تأثير گذار هستند. در اين مقاله با بيان 
مکانيزم آسيب ديدگي چشم، اثرات نامطلوب و صدمات چشمی ناشی از قرارگيري در معرض پرتو های نوری غير يون ساز، بررسی شده و  توصيه ها و 

دستورالعمل هايي از کميسيون بين المللي تشعشعات غيريون ساز )ICNIRP( براي به حداقل رساندن اين صدمات ارائه  گرديده است.
واژه هاي کليدي : چشم، پرتوهای همدوس، پرتوهای ناهمدوس، آسيب هاي فتوشيميايي، آسيب هاي حرارتي.

امروزه ليزرها برای تغيير خواص سطح از جمله مورفولوژی و آبدوستی پليمرها و ايجاد ميکروساختارها به کار می روند. فرآيند برهمکنش ليزر با 
پليمر از نوع کندوسوز ليزری است، و دارای آستانه شاريدگی می باشد. در انجام اين آزمايش از ليزر اگزايمر ArF با طول موج nm193 استفاده 
شد.در اين مقاله اثر شاريدگی ليزر در شکل گيری ساختارمخروطی بر روی فيلم پلی استر)PET( مورد بررسی قرار گرفت. نمونه ها تحت تابش با 
شاريدگی های mJ/cm2122 و mJ/cm2220 قرار گرفت. مورفولوژی نمونه ها توسط ميکروسکوپ نيروی اتمی )AFM( مورد بررسی قرار گرفت 
و نتايج نشان داد که شکل، اندازه، چگالی مخروط ها و ميانگين ناهمواری سطح بعد از پردازش ليزر با تغيير شاريدگی ليزر می تواند تغيير می کنند.

 
واژه هاي کليدي : ليزر اگزايمر آرگون فلورايد،فيلم پلی استر، ميکروسکوپ نيروی اتمی.

پوستر 13

پوستر 14

محسن رامیار1، شروین گودرزی1، سارا وثوقی1، امیر رئیس دانا1
1- سازمان انرژی اتمی ایران- پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای- پژوهشکده ی فیزیک پالسما و گداخت هسته ای

mramyar@aeoi.org.ir

سمیرا رحیمی وقار1، بابک ژاله1
1- دانشگاه بوعلی سینا همدان، خیابان مهدیه، همدان
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آستانه مجاز پرتوگیری طبق استاندارد IEEE  و مقایسه با استاندارد ملی 8567

قابلیت هاي محفظه هاي پوشش در جهت کاهش تداخل الکترومغناطیسي

در اين مقاله آستانه تحمل انسان در برابر پرتوهای غير يون ساز مطابق با استاندارد IEEE به منظور حفاظت در برابر اثرات بيولوژيك زيان بار برای 
مردم  عادی و شاغلين در بازه فرکانسی  3kHz-300 GHz مورد بررسی قرار می گيرد. 

 IEEE  ضمن بررسی پارامترهای مهم در پرتوگيری در محيط های کنترل شده و غير کنترل، مقايسه ای بين استاندارد  8567 ايران و استاندارد
C95.1  از نظر حد مجاز پرتوگيری و روش اندازه گيری انجام می شود.

واژه های کليدی : پرتوهای غير يون ساز، تشعشع فرکانس راديويی و مايکروويو، حدود پرتوگيری، جريان تماسی و القايی

 استفاده از محفظه هاي پوشش يا شيلدينگ، يکي از راه هايي است که براي کاهش اثرات تشعشعات الکترومغناطيسي به کار مي رود. بر اساس 
ناحيه فرکانسي، نوع ميدان تضعيف شونده، روش تضعيف شدت ميدان تشعشعي، ميزان تضعيف، شرايط اقليمي، سهولت کابري، قيمت و سازگاري 

با محيط زيست از يك ماده يا ترکيبي از مواد مختلف  براي حفاظت در برابر تشعشع استفاده مي شود. 
در اين مقاله انواع موادي که جهت شيلدينگ کاربرد دارند معرفي و دستاوردها ي نوين در جهت افزايش قابليت شيلدينگ ذکر مي شود. 

EMI/EMC ،واژه های کليدی : محفظه هاي پوشش، تلفات جذبي و انعکاسي

پوستر 15

پوستر 16

همت علی رفیعی1
1- شرکت صنایع الکترونیک شیراز
hemmat.rafiei@gmail.com

همت علی رفیعی1
1- شرکت صنایع الکترونیک شیراز
hemmat.rafiei@gmail.com
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تأثیر میدان مغناطیسی بر پیوندهای هیدروژنی
 مولکول های آب و مزایای بیولوژیکی آب مغناطیسی

بررسی خواص سطحی پلی کربنات پردازش شده با المپ فرابنفش غیرهمدوس

آب حياتی ترين و مهم ترين ماده موجود در طبيعت است . رشد و توسعه زندگی انسانها ، حيوانات وگياهان به شدت به آب وابسته است . 70 درصد 
بدن ما آب است  ، همه ی فعاليت های بيولوژيکی بدن ما از قبيل گردش خون ، هضم و جذب موادغذايی ، دفع مواد زائد به آب وابسته است . با 
توجه به نقش حياتی آب در زندگی انسانها و به خصوص در محيطهای بيولوژيکی ، کيفيت آب بر روی انجام واکنشهای شيميايی و متابوليسم بدن 
موجودات زنده تأثير دارد . وقتی آب از درون ميدان مغناطيسی عبور کند يا در مجاورت ميدان مغناطيسی قرار گيرد ، به علت قطبی بودن مولکولهای 
آب ،  تحت تأثير نيروی لورنتس تغييراتی در خواص آب ايجاد می شود که به آن آب مغناطيسی می گويند . در اين صورت برخی از خواص شيميايی 

و فيزيکی آب از قبيل کشش سطحی ، گرانروی ، ثابت دی الکتريك و pH تغيير می کند .
ميزان مغناطيسی شدن آب را می توان با مطالعه خواص آن بررسی کرد . طبق مطالعات انجام شده طيف جذبی مادون قرمز آب مغناطيسی با آب 
معمولی متفاوت است و با توجه به اين نکته که وجود يا عدم وجود پيوندهای هيدروژنی بر روی طيف مادون قرمز تأثير می گذارد ، می توان چنين 
نتيجه گرفت که در آب مغناطيسی پيوندهای هيدروژنی در زنجيره های مولکولی آب شکسته شده و زنجيره های 15-10مولکولی به زنجيره های 
4- 3 مولکولی تبديل خواهد شد . وجود چنين آبی در محيطهای بيولوژيکی ميتواند باعث افزايش سطح مؤثر واکنش ، انحالل پذيری مواد در آب 
و نفوذپذيری آن در غشای سلولی شده و در نتيجه به افزايش متابوليسم منجر شود . از اين نکات چنين بر می آيد که ميتوان از آب مغناطيسی در 

حوزه پزشکی بهره برداری کرد . 
واژه های کليدی : آب ، آب مغناطيسی ، ميدان مغناطيسی ، طيف مادون قرمز، پيوند هيدروژنی

در اين تحقيق، اثر پردازش نور فرابنفش، روی انرژی آزاد سطح، مورفولوژی و خواص اپتيکی پلی کربنات مطالعه شده است. تابش فرابنفش به منظور 
ايجاد گروه های عاملی روی سطح استفاده شده است. نمونه ها در معرض تابش فرابنفش با طول موج 254 نانومتر به مدت 2.4.6.8.10و12 ساعت 
قرار گرفتند. تغييرات در خواص سطحی تابعی از زمان پردازش نور فرابنفش است. برای اندازه گيری دقيق زاويه تماس قطرات مايع با سطح مواد، 
از روش بيکرمن استفاده شده است. مولفه های قطبشی و پراکندگی انرژی سطح پليمر بر اساس تئوری Owens.Wendt محاسبه شد. 
بررسی ها نشان می دهد که با افزايش زمان پرتودهی، زاويه سطح تماس کاهش می يابد و انرژی سطح افزايش می يابد. برای نمونه مرجع انرژی 
سطحmN/m  45/66 می باشد و با افزايش زمان تابش در نهايت به مقدار mN/m 74/57 می رسد. تابش UV منجر به افزايش در مولفه قطبی 
پلی کربنات می شود. قرار دادن پلی کربنات در مقابل نور UV منجر به زرد شدن آن می شود. خواص اپتيکی بوسيله ی طيف سنجی مرئی- 
فرابنفش بررسی گرديد. مورفولوژی نمونه های پردازش شده با نور فرابنفش توسط ميکروسکوپ جاروبگر الکترونی )SEM( مورد بررسی قرار گرفت.

واژه هاي کليدي : پلی کربنات، نور فرابنفش، انرژی سطح، آبدوستی

پوستر 17

پوستر 18

حسن زرقانی1 ، عاطفه رستمی 2
1- دانشجوی دکترای فیزیک پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2- دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
hmedicalphysics@gmail.com

بابک ژاله1، الهه شیخی شهیدزاده1، سعید عزیزیان1
1- دانشگاه بوعلی سینا همدان، خیابان مهدیه، همدان

Jaleh@basu.ac.ir
bkjaleh@yahoo.com
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ارزیابی روشنایی محیط کار کارکنان اداری 
در شرکت توزیع نیروی برق غرب استان تهران)استان البرز(

اندازه گیری مختصات و هدایت فوتون های لیزری 
با دقت n رقم اعشار در راکتورهای پزشکی و دستگاه های وابسته به فعل و انفعاالت لیزری

با توجه به تاثير روشنايی مناسب محيط کار در افزايش سطح ايمنی و پيشگيری از خطای انسانی و بروز حوادث ناشی از کار، وضعيت روشنايی 
محيط کار کارکنان اداری شرکت توزيع نيروی برق غرب استان تهران مورد ارزيابی قرار گرفت. بدين منظور ميزان شدت روشنايی موضعی بر حسب 
لوکس در 314 ايستگاه کاری با دستگاه لوکس متر Hanger ECI ، اندازه گيری و سپس با مقادير استاندارد داده شده توسط کميته متخصصين 
بهداشت حرفه ای ايران مورد مقايسه قرار گرفت. نتيجه بررسی ها حاکی از عدم روشنايی موضعی مناسب در 135 ايستگاه)43درصد( بوده، لذا 
ايستگاه های مذکور مورد تجزيه و تحليل کارشناسان ايمنی،بهداشت کار و زيست محيطی)HSE (قرار گرفت و جهت بهبود وضعيت روشنايی 10 

مورد پيشنهاد ارائه شده است.
HSE ، واژه های کليدی : روشنايی ، برق ، ايمنی

با توجه به پيشرفت های حاصل شده در زمينه ی پرتوها و فاکتورهای وابسته به آن، آنچه که در بين تمامی اين پژوهش ها و ارزيابی ها محسوس 
است و به عبارتی پايه و اساس تمامی اين پژوهش ها را در فاز پرتوهای ليزری به خود اختصاص داده است، ارزيابی و کنترل رفتار پرتوها و تجزيه 
و تحليل آن ها در راستای هدفی خاص و کاربردی می باشد. لذا در همين راستا در صورتی که بتوان عالوه بر ارزيابی و کنترل رفتار و عملکرد اين 
پرتوها، امکان هدايت و کنترل آن ها را نيز مطابق با نوع نيازها و درخواست های مد نظر متخصصان و کاربران و متصديان راکتورهای پزشکی و يا 
دستگاه های وابسته به فعل و انفعاالت ليزری)در زمينه ی حالت و چگونگی تابش( تنظيم نمود، امری بسيار مهم و در عين حال تحولی شگرف 
تلقی می شود. اين مقاله نيز ما را به سمت راهکاری کاربردی در خصوص کنترل و هدايت پرتوهای ليزری در مقياس نانو)فوتون(، برای استفاده 
درراکتورهای پزشکی و سيستم های وابسته به فعل و انفعاالت ليزری سوق می دهد. بررسی چگونگی کنترل و هدايت پرتوهای ليزری در مقياس 
نانوذرات)فوتون( جهت اجرای کاربردی )مواد و روش ها(  کنترل و هدايت اين پرتوهای ليزری در راستای کاربردی نمودن برحسب نوع درخواست 
در شرايط متفاوت شامل 2 پارت فنی اجرايی که ذيال به صورت کلی و جنرال مورد بررسی قرار می گيرند، مورد اجرا قرار می گيرند پارت اول همان 
بخش نرم افزاری را شامل می شود که توسط يك محيط 3 بعدی مجازی شبيه سازی شده که ساختار آن مبتنی بر محورهای طول و عرض و ارتفاع 
می باشد، شکل گرفته است به گونه ای که با عبور دادن پرتوهای ليزری از داخل آن، برای پرتوهای تابش در مقياس )فوتون( مختصات تعيين می 
نمايد. به عبارتی تمامی فوتون های ليزری در اين فضا مختصات دهی می شوند.و به دنبال آن ديتا های اوليه ای به صورت کيوبيك بر روی حافظه 
ی )ايکس ام ال( ذخيره می شوند. بنابراين در فاز اوليه تمامی ذرات برای سيستم شناخته شده می باشند و دارای يك مقدار کمی می باشند. الزم 
به ذکر است که اين فضا به يك منبع حافظه ثبت برای مختصات دهی و يك سيستم جامع بانك اطالعاتی برای شناخت و مختصات دهی به پرتوها 
می باشد که به وسيله ی دو زبان مختلف سيستمی برنامه نويسی شده است. در پارت دوم و يا همان فاز سخت افزاری اين ديتاهای اوليه در يك 
حافظه جانبی ذخيره می شوند و با توجه به صفحه گسترده ای که در اختيار متصدی راکتور برای مختصات دهی با توجه به نوع نيازقرارگرفته است، 
پردازنده ای ديتاهای ورودی کاربر را با توجه به نام گذاری اوليه منطبق می کند و به پردازنده و کنترل) سی ال آر(  فاينال برای برقراری ارتباط و 
هماهنگ سازی با راکتور ، ارسال می نمايد که در اين مرحله ديتا های خروجی از طريق دستگاه که با راکتور مچ شده است انتقال می يابند. درپارت 
انتهايی اين ديتا ها و خواسته های متصدی از طريق کنترل) سی ال آر( متصل شده به راکتور و محوريت استفاده از امواج الکترو مغناطيس اين ذرات 
را با توجه به مقادير کمی خواسته شده هدايت و گسيل می کند. بنابراين می توان پرتوهای منتشر شده از ليزر را در يك فضای مخصوص کنترل 
و ارزيابی نمود و طی فرايند هايی نرم افزاری و سخت افزاری)هماهنگ شده با راکتور يا دستگاه( اين پرتوها را بر حسب نياز هدايت نمود که اين 

خاصيت شگرفی در اين زمينه می باشد چرا که دارای کاربردی های پزشکی و ... مختلفی می باشد.

پوستر 19

پوستر 20

علی کریمی منش1،محمدعلی صفاری1، علی اکبر یزدانی1،رسول اسکندری1،مجید عباسی1
1- واحد ایمنی ، بهداشت کار و زیست محیطی ) HSE( شرکت توزیع نیروی برق غرب استان تهران

HSE.ALIKARIMI@GMAIL.COM

حامد سلگی1،2
1- دانشجوی مهندسی هسته ای دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2- استادیار دانشگاه آزاد واحد تهران- شرق
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چالش های ژئومتریك در ارتباط با مخاطرات احتمالی 
ناشی از زندگی در مجاورت ایستگاه های پایه ای تلفن همراه

گسترش روزافزون تلفن های همراه و ايستگاه های پايه ای آنها پرسش های متعددی را در زمينه تاثير مواجهه دراز مدت باپرتوهای ميکروويوتابشی از 
اين ايستگاه ها مطرح نموده است. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و امور حفاظت در برابر اشعه سازمان انرژي اتمي  ايران از جمله سازمان 
هايی هستند که به صورت مستقيم وظيفه حفاظت آحاد جامعه در برابر پرتوهای يون ساز و غير يون ساز را بر عهده دارند. هر چند اين سازمان ها 
در راستای وظايف خود، به صورت مستمر به پايش سطوح تشعشعات اين آنتن ها و عواقب زيست شناختی آنها مشغول هستند اما به نظر می رسد 
که در ارتباط با مخاطرات ناشی از زندگی در مجاورت ايستگاه های پايه ای تلفن همراه پرسش های بسيار اساسی و مهمی وجود دارند که تا کنون 
بدون پاسخ باقی مانده اند و در اين نوشتار کوشش می شود تا برخی از اين پرسش ها که در حيطه عوامل ژئومتريك تابش دسته بندی می شوند، 
مورد بررسی و تجزيه و تحليل قرار گيرند. به گزارش خبرگزاری مهر رييس مرکز سالمت محيط و کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي 
اظهار داشته است که »پرتوهاي ناشي از نصب آنتن تلفن همراه روي پشت بام منازل، براي ساکنان آن منزل يا همسايه خطرناک نيست و به علت 
نصب آنتن در ارتفاع باال، موج هاي منتشر شده به خانه اي که آنتن  روي آن نصب شده و خانه هاي مجاور نمي رسد« . اين در حالی است که معموال 
بر روی هر دکل سه آنتن نصب شده که هر يك 120 درجه را پوشش می دهد و دسته پرتو اصلی اين آنتن ها با زاويه 6 درجه گسترش می يابد. 
بدين ترتيب با وجود اين که به استثنای دسته پرتوهای ضعيف کناری )Side Lobes( ، دسته پرتو اصلی بر حسب ارتفاع دکل تا قبل از فاصله 200 
-50 متری آنتن به سطح زمين نمی رسد، اما ساختمانهای مرتفعی که در فاصله بسيار نزديکی نسبت به دکل ها قرار گرفته اند، به صورت مشخص 
در معرض شدت های بسيار باالتری قرار می گيرند. متاسفانه در کشور ما آمار مشخصی از تعداد ساختمانهای بلند در اطراف آنتن ها و جمعيت 
ساکنين آنها وجود ندارد و اثرات دراز مدت مواجهه با  سطوح نسبتا باالی پرتوهای ميکروويو تابشی از اين ايستگاه ها نيز مورد مطالعه قرار نگرفته 
 Zone of Maximum است. همچنين يك نکته مهم ديگر اين خواهد بود که پس از بررسی ارتفاع آنتن ها و تعيين ناحيه حداکثر شدت يا
Intensity، وضعيت سالمت ساکنين اين مناطق در مقايسه با نواحی مجاور آن مورد بررسی قرار گيرد. در اين مقاله موارد فوق و ديگر چالش های 

هندسی مرتبط با مخاطرات احتمالی ناشی از زندگی در مجاورت ايستگاه های پايه ای تلفن همراه مورد بررسی قرار می گيرد.
واژه هاي کليدي : ايستگاه های پايه ای تلفن همراه، پرتوهای ميکروويو، اثرات بيولوژيکي، سالمت

پوستر 21

نگار علی قنبری1، مسعود حقانی2،  دکتر سید محمد جواد مرتضوی3
1- دانشجوی کارشناسی مهندسی بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز

2- کارشناس ارشد پرتو پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز 
3- استاد فیزیک پزشکی، مرکز تحقیقات علوم پرتوی و گروه فیزیک و مهندسی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز 

mmortazavi@sums.ac.ir
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مالحظات شهرسازی در فراوانی و توزیع ایستگاههای پایه ای تلفن همراه در شهرهای بزرگ

تاثیرات میدان الکترومغناطیسی بر ساختار سلولی موجود زنده

 رشد انفجاری تلفن های همراه نگرانی های عمده ای را در حيطه سياستگذاری های سالمت ايجاد کرده است. در اين ميان يك مساله نگران کننده 
اين است که به موازات افزايش تعداد کاربران تلفنهای همراه، تعداد ايستگاه های پايه ای تلفن همراه )Mobile Base Station( نيز بايستی افزايش 
يابد ، اين امر عالوه بر مالحظات زيبايی شناسی در شهرهای مدرن ، نگرانی های عمده ای را در مورد افزايش سطح مواجهه مردم با امواج راديويی 
)ميکروويو( تابشی از اين ايستگاهها ايجاد نموده است. اين مقاله بر آن است با مرور مطالعات مربوط به رابطه فاصله ساکنين از ايستگاه های پايه ای 
تلفن همراه با ميزان مواجهه آنها با تابش های ميکروويو، و با لحاظ نمودن پارامترهای تاثير گذار شهرسازی همچون تراکم جمعيتی کاربری های 
گوناگون، ميانگين زمانی استفاده از يك فضا و شناخت کاربری های ويژه به لحاظ سن استفاده کنندگان و يا شرايط خاص استفاده نسبت به تلفيق 
اين موارد با مالحظات زيبايی شناسانه به يك الگوی اولويت بندی در تعيين کاربری های اطراف اين ايستگاه ها و يا بهينه يابی محل استقرار يك 

ايستگاه جديد از جهت کاربری های همجوار با هدف سالمت هر چه بيشتر شهروندان بپردازد.
واژه هاي کليدي ايستگاه های پايه تلفن همراه ، امواج راديويی ، شهرسازی ، سالمت

اثرات مخرب امواج الکترومغناطيسی بر روی موجود زنده بطور معمول بصورت توليد گرما و باال بردن دمای آن در نظر گرفته می شود. اما تاثير اين 
گرما فقط بصورت افزايش حرکت ارتعاشی اتم ها و ملکول ها نبوده ، بلکه روی متابوليزم ، ساختار تکثير و تبادل اطالعات سلولی نقش دارد.اين 
مقاله مروری بر نتايج بدست آمده از تاثير ميدان الکترومغناطيس مربوط به برق 60 هرتز با شدت 1 گوس بر روی تکثير سلولی و بروز سرطان و نيز 
اثر امواج مايکروويو در سيگنال دهی سلولی دارد و نشان می دهد که عملکرد سلول زنده با ساختار امواج الکترومغناطيسی محيطی به دليل عدم 

تطبيق ساختاری می تواند دچار اختالل گردد
واژه هاي کليدي: امواج الکترومغناطيسی ، تکثير سلولی ، سيگنال دهی سلولی ، سرطان
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استفاده از تکنیك تصویربرداری غیر یونیزان طیف نگاری به روش تشدید مغناطیسی هسته برای 
طراحی درمان تومورهای مغزی گلیوبالستوم

شبیه سازی توزیع حرارت ناشی از تابش نور لیزر در چشم انسان

گليوبالستوما مولتی فرم يکی از رايج ترين تومورهای سيستم عصبی مرکزی در بزرگساالن با بقای ميانگين کمتر از 2 سال برای بيماران است. به 
دليل عودهای زودهنگام پس از پرتودهی، استفاده از تکنيك تصوير برداری طيف نگاری تشديد مغناطيسی)MRS( به عنوان يك روش تصويربرداری 
عملکردی و غير يونيزان، اخيراً در تعريف حجم هدف مورد توجه قرارگرفته است. در اين مطالعه به بررسی استفاده از MRS برای تعريف حجم هدف 

در پرتودرمانی تومور مغزی گليوبالستوم مولتی فرم پرداختيم.
 MRS در اين پژوهش از تصاوير 10 بيمار مبتال به سرطان گليوبالستوم مولتی فرم مراجعه کننده به مرکز راديوتراپی پارس استفاده شد. تصاوير

و CT اين بيماران با هم جوش داده شد و سپس طراحی درمان های مختلف برای هر بيمار با تصاوير ترکيبی MRI ، MRS و CT انجام شد.
 حجم هدف طراحی درمان)PTV( با استفاده از MRS به طور معناداری بيشتر از حجم های مشابه مبتنی بر MRI بدست آمده است  
)Pvalue < 0/05(. حجم موثر ارگان های در معرض خطر يعنی چشم ها و کياسم اختالف معناداری نداشتند )Pvalue < 0/05(. دز جذبی ارگان 

.)Pvalue < 0/05( تفاوت معناداری نداشتند MRS و MRI های در معرض خطر برای دو روش
استفاده از تکنيك MRS باعث ايجاد تغييرات قابل توجه در کشيدن حجم های درمانی می شود. با استفاده از MRS امکان طراحی درمان منحصر 
به فرد برای هر بيمار بوجود خواهد آمد و با توجه به استفاده از امواج غير يونيزان برای تصويربرداری MRS، استفاده از آن برای حفظ ارگان های در 

معرض خطر نظير چشم ها و کياسم پيشنهاد می شود. 
واژه های کليدی : طيف نگاری به روش تشديد مغناطيسی هسته، حجم هدف طراحی درمان، حجم موثر ارگان های در معرض خطر

چشم انسان يکی از اعضای حساس بدن انسان است و با توجه به اينکه هيچ محافظی در برابر امواج حرارتی خارجی ندارد، مطالعه توزيع حرارت ناشی 
از اين امواج حرارتی بر روی چشم انسان از اهميت خاصی برخوردار است. امروزه ليزرها بصورت گسترده ای در کاربردهای پزشکی از جمله جراحی 
های چشم استفاده می شوند. مهم ترين عاملی که در جراحی های چشم يا بررسی اثر نور ليزر بر چشم انسان بايد مدنظر قرار گيرد، تخمين توزيع 
دما و افزايش آن ناشی از تابش شدت نور ليزر در بافت چشم است. روشهای تجربی و تهاجمی برای اندازه گيری ميزان دما در چشم معموالً دارای 
 Nd:YAG خطرات بااليی است. در اين مقاله چشم انسان با استفاده از روش المان محدود به منظور مطالعه توزيع دما در آن، تحت تابش نور ليزر
مدلسازی شده است. نتايج نشان می هد در اثر تابش ليزر Nd:YAG با انرژی 1/5 ميلی ژول دمای شبکيه چشم به 94/8 درجه سانتيگراد خواهد 
رسيد که موجب صدمات جدی به اين بافت خواهد شد. از اين شبيه سازی می توان به عنوان ابزاری مفيد برای مطالعه و پيش بينی توزيع دما در 

چشم انسان تحت تابش ليزر و خطرات افزايش دما در آن استفاده کرد.
 واژه های کليدی : توزيع حرارت- ليزر- چشم- روش المان محدود
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مدل سازی شدت روشنایی با استفاده از نرم  افزار Matlab در کارگاههای صنعتی

اندازه گیری میادین الکترومغناطیسی در طیف ELF و VLF به روش گرادیان شدت

با رشد روز افزون علم و فناوری، استفاده از سيستم روشنايی مطلوب در محيط کار يك امر ضروری برای بهبود راندمان کار به حساب می آيد. لذا 
بررسی وضعيت روشنايی محل کار بر اساس نيازمنديهای وظايف مختلف اهميت زيادی دارد. همچنين استفاده از روشی دقيق و صحيح در کسب 
نتايج مفيد بسيار مهم است. بر اين اساس به دنبال راهی بوديم که بتوان با استفاده از آن ارزيابی سريع، با دقت و صحت باال از شدت روشنايی محيط 
کار داشته باشيم. در اين مقاله، نحوه اندازه گيری، ثبت و مدل سازی وضعيت روشنايی با استفاده از نرم افزار کاربردی Matlab مورد بررسی قرار 
گرفته است. پس از دستيابی به مدل سازی )منحنی ايزولوکس(، آنرا بر روی نقشه محل منطبق کرده و با مقايسه طيف رنگی، براحتی نقاط کاری 
از لحاظ ميزان روشنايی مشخص می گردند. بطوريکه نواحی با رنگهای نزديك به قرمز نشانگر باال بودن شدت روشنايی و نواحی نزديك به رنگ آبی 
بالعکس می باشد. عالوه بر اين برخی از نمونه های موردی انجام گرفته در صنايع توليدی مختلف اشاره شده است. در نهايت توصيه می شود با توجه 

به گستره کمينه و بهينه شدت روشنايی در کارگاه های مورد مطالعه، ناحيه بندی روشنايی نيز انجام پذيرد. 
واژه های کليدی : مدل سازی، شدت روشنايی، راندمان، ايزولوکس

استفاده از انرژي الکتريکي به جاي سوختهاي ديگر در صنايع، عليرغم مزيتهاي فراوان، مشکالتي نيز به همراه دارد که نيازمند توجه خاصی در 
راستاي شناسايي و کنترل آنها مي باشد. با توجه به اينکه اطراف هر الکترونی، ميدان الکتريکی و در صورت جريان يافتن آن ميدان مغناطيسی ايجاد 
می شود، ميادين الکترومغناطيسی )EMF( يکی از مخاطرات مهم در هر مدار برقی می باشد. اندازه گيري ميادينEMF بدليل پيــچيدگي رفتار 
امواج تحت تأثير عوامل زيادي است. به عنوان مثال دامنه دو موج منتشره با اختالف فاز ˚90، دو برابر خواهد شد ولي اگر با اختالف فاز  180ْ، 
اثر يکديگر را خنثي مي کنند. در حال حاضر روشهای مختلفی برای سنجش اين مخاطره فيزيکی وجود دارد. ولی دستيابی به نتايج سودمند برای 
مقايسه با حداقل تعيين شده توسط مراجع قانونی اهميت زيادی دارد. بنابراين در اين مقاله، روش گراديان شدت ميادين الکتريکی و مغناطيسی 
مورد بررسی قرار گرفته است. بطوريکه اندازه گيريها در فواصل زماني مشخص 3 ، 10 و 20 ثانيه و نيز در جهت هاي X ، Y و Z انجام می گيرد تا 
ميزان تفاوت شدت ميدان با توجه به زمان و ميزان دوري از منبع بدست آيد. در نهايت نتايج نمونه های موردی انجام شده در برخی از کارگاههای 

صنعتی بحث و بررسی شده است.
واژه های کليدی : ميادين الکترومغناطيس، مواجهه، اندازه گيری، گرايان شدت
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MRI مروري بر ایمني در تصویربرداري تشدید مغناطیسي

Health Effects of Occupational Exposure to Pulsed Microwave Radiation in Military 
Radar Personnel

تصويربرداري تشديد مغناطيسيMRI از مهمترين روش  هاي تصويربرداري است که قابليت تکرار و تمايز بافت هاي نرم را دارد. در اين روش 
تصويربرداري از ميدان هاي مغناطيسي القايي در بدن براي تهيه تصوير استفاده مي شود. اين تصويربرداري بعلت استفاده از امواج غير يونيزاسيون 
يك روش تشخيصي بي خطر محسوب مي شود. براي داشتن تصاوير با وضوح باال از ميدان  مغناطيسي با شدت باالتر استفاده مي شود. افزايش قدرت 
ميدان ها باعث خطرات و عوارضي مي شود که گاها جبران ناپذير است. عمل به توصيه هاي ايمني و آگاهي از موارد خطر آفرين در کار با ميدان هاي 
اين دستگاه ها مي تواند در جلوگيري از خطرات احتمالي موثر باشد؛ در نتيجه کليه افراد اين مراکز اعم از پزشك، پرستار و خدمه بايد از نکات ايمني 

آگاه باشند. در اينجا مروري بر خطرات و موارد ايمني MRI شده است. 
واژه هاي کليدي : ايمني و حفاظت، تصويربرداري تشديد مغناطيسي، سيگنال الکترومغناطيسي، پرتوهاي غير يونيزان

Abstract
Radar workers are exposed to pulsed high frequency electromagnetic fields. In this study, health effects of these ra-
diations in personnel who routinely work with radar systems are investigated. The 28-item General Health Question-
naire was used as a self-administered tool for assessment of general mental health and mental distress. One hundred 
workers occupationally exposed to radar radiations (2-18 GHz) participated in the study. Visual reaction time was 
recorded with a simple blind computer-assisted-visual reaction time test. To assess the short term memory, Wechsler 
Memory Scale-III test was performed. Twenty to thirty nine percent of the radar workers reported different problems 
such as needing a good tonic, feeling run down and out of sorts, headache, tightness or pressure in the head, insomnia, 
getting edgy and bad-tempered. Furthermore, 47% of the radar workers reported feeling under strain. In response to 
this question that if they have been able to enjoy their normal day to day activities, 31% responded “less than usual”. 
It was also shown that work experience had significant relationships with reaction time and short term memory in-
dices i.e. forward digit span, reverse digit span, word recognition and paired words. To the best of our knowledge, 
this is the first study to show that occupational exposure to radar microwave radiation leads to changes in somatic 
symptoms, anxiety and insomnia, social dysfunction, and severe depression. Altogether these results indicate that 
occupational exposure to radar microwave radiations may be linked to some adverse health effects. 
Keywords: Military radar, occupational exposure, radiofrequency, microwave, health effects
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Effects of Mobile Phones Exposure on Human Ferritin: An In-Vitro Enzymun Assay

Prolonged Exposure to Extremely Low Frequency Electromagnetic Field Induces 
Adverse Reproductive Outcomes

Abstract 
The tremendous development and use of mobile phone telecommunication in the last decade has drastically increased 
the amount of radiofrequency electromagnetic wave exposure in our daily lives. Recent studies have highlighted the 
role of cell phone exposure on central nervous system, immune function and reproduction. However, according to 
the best of our knowledge, no study on the effects of cell phone radiation on the ferritin in human serum has been 
published. Ferritin is a macromolecule and is responsible for the long term iron storage function in human serum and 
plasma. The aim of this study was to investigate whether the ferritin level in human serum could be interfered by the 
exposure to the 900 MHz GSM cell phones. Thirty human serum wells from 15 normal healthy donors were placed 
in two batches, and the well heads in the first batch were exposed to 900 MHz exposure emitted from a speech mode 
cell phone (Nokia, Model 1202, India) with 1.09 Watt per kilogram (W/kg) of the tissue locally in the head specific 
absorption rate (SAR) for 30 min. Unexposed batch was served as the control sample under identical conditions 
and was compared with the exposed one in quantitative determination of ferritin using spectrophotometer (Hospitex 
Diagnostics, Florence, Italy). Comparison was done by using the Wilcoxon test with criterion level of P = 0.050. Hu-
man serum wells in the exposed batch showed a significant decrease in serum ferritin relative to the control batch (P 
= 0.029). The average ± SD ferritin level in the exposed batch was 84.94 ± 1.04 μg/L while it was 87.25 ± 0.83 μg/L 
for the unexposed batch. Radiofrequency electromagnetic waves emitted from cell phones may lead to oxidative 
stress and rapid diffusion of the ferritin level in the human serum and influences long term iron storage function. Also 
the enzyme activity can be affected. Effects of exposure from mobile phones on human must be considered further.
Keywords: Radiofrequency radiation, human ferritin, immunoassay test

Abstract 
Exteremely Low Frequency Electromagnetic Fields (ELFEMFs) are produced by a variety of different sources. The 
aim of this study was to evaluate the influence of ELFEMF on function and structure of testis in rats. Experimental 
adult male Wistar rats were exposed to a 50 Hz ELFEMF ,1 mT (emitted from solenoid) for 24 h daily during 135 
days. The sham rats were subjected to sham exposure and the control rats were kept in animal room. In final, blood 
samples collected for the determination of the testosterone, LH and FSH concentration in the plasma. The testis was 
examined using light microscopy. Results showed that in EMF exposed group plasma concentration of testoster-
one was decreased (P<0.001), plasma LH concentration was increased (P<0.01), and FSH showed no significant 
changes, which were accompanied by  marked atrophy of seminiferous tubules and marked increase in interstitial 
connective tissue as well as leydig cell hyperplasia. In conclusion, long term exposure to EMF could have adverse 
effects on mammalian reproduction.

Key words:Long term exposure, Electromagnetic field, testis, testosterone, LH, FSH
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Pre-exposure to Microwave Radiation Emitted by a GSM Mobile Phone Simulator 
Alters Radioresistance to Lethal Doses of Gamma Rays in Animal Models

The aim of this study was to investigate the effect of irradiation of laboratory animals with microwaves on the 
induction of adaptive response to a subsequent lethal dose of gamma rays. In the 1st phase of the study, 110 male 
mice were randomly divided into 8 groups. The animals in these groups were exposed/sham-exposed to microwave 
(MW), low dose rate gamma (LDRG) or both (MW+LDRG) for 5 days.  On day six, the animals were exposed to a 
lethal dose (LD). In the 2nd phase, 30 male rats were randomly divided into 2 groups of 15 animals. The 1st group 
received microwave exposure 6 hours per day for 4 days. The 2nd group (controls) received the same LD but there was 
no treatment bofore the LD. On day 5, all animals were whole-body irradiated with a LD. These experiments showed 
that exposure to microwave radiation may induce a significant survival adaptive response. This phenomenon can be 
practically applied in fields such as radiation protection and radiation biology. 
 
Keywords : Military radar, occupational exposure, radiofrequency, microwave, health effects
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A survey of safety precautions taken by industrial high-power laser users in Shiraz, 
Iran

Background  Lasers have many uses in industrial work but laser safety is rightly a topic of current concern. The out-
puts of most industrial lasers have extreme radiation hazards. This report briefly reviews the non-beam hazards and 
biological damages of lasers and presents the results of a survey to identify the people who may be most at risk and 
highlight the most important problems. 
Materials and Methods  The status of laser safety in Shiraz laser workshops is surveyed. The effects of high-power 
Nd YAG and CO2 lasers were investigated and fault conditions were detected. The survey included beam and non-
beam hazards from the equipment’s cutting head. The devices used for measurements included a sound meter, UV 
meter and lux meter. Some practical guidelines were also found in ICNRP publications.
Results  Direct or diffuse reflections of a high-power laser can cause permanent eye damage and serious skin burns. 
Laser beams can produce plasma radiation in the visible and UV wavelengths. Measurement for UV radiation close 
to Nd YAG lasers showed that collateral UV radiation is produced by laser beam interaction with target material 
during exposure, from 2μW/cm2 (background) up to 810 μW/cm2. In the visible region, the greatest concern is the 
blue-light component and the total brightness of the plasma. Also, most pulsed lasers can produce significant noise 
levels causing nuisance and may even become a hearing hazard. The sound level range surrounding the Nd YAG la-
ser machines were measured to be 90-101 dB. Finally, highly toxic materials are used in common types of industrial 
work. The laser beam vaporizing the target materials can produce hazardous airborne contaminants. 
Conclusions  Most laser users were not aware of the current laser safety recommendations. There is a great variation 
in the safety strategies among industrial laser users. Assessment of user requirements highlighted that laser users do 
not receive enough safety training. Most users do not use the available eye protection or wear the wrong type of eye-
wear particularly during alignment procedures. Protection from non-beam hazards of laser is identified as requiring 
further investigation.
Keywords  Safety precautions, High-power laser, Non-beam hazards
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In Vitro Cytotoxicity of Gd
2
O

3
 Magnetic Nanoparticles as Contrast Agents 

for Magnetic Resonance Imaging

The High Electric Fields Generated by Some Common Energy Saving 
Compact Fluoresecent Lamps

Magnetic nanoparticle probes are emerging as a class of novel contrast and tracking agents for medical imaging. The 
purpose of this study was to assess the cytotoxicity of polymerized gadolinium based magnetic nanoparticles.  
For this reason, the effects of nanoparticles on three cell lines of  Malignant Melanoma, Human acute monocytic leu-
kemia and Human glioblastoma-astrocytoma as models were evaluated for invitro cytotoxicity of magnetic nanopar-
ticles by light microscopy, and by standard cytotoxicity assays. 
Our results showed the gadolinium(III) oxide(Gd

2
O

3
) nanoparticles  with diethylene glycol polymer (DEG) coating 

had no significant effect on cell line models. 
Viability results indicated that those three cell lines endure treatment with Gd

2
O

3
 nanoparticles for a wide-ranging 

stage of time and it is therefore concluded that such nanomagnetic particles has  potential diagnostic application for 
celluptake imaging by MRI on viable cells. 
Key Words: Nanomagnetic particles; Toxicity; Cell line; Gd

2
O

3
.

Abstract
Nowadays in many developing and developed countries people are encouraged to replace the old common in-
cadescent lamps with newly developed energy saving compact fluoresecent lamps (CFLs). The main advantage of 
CFLs is their low power consumption. It is reported that the power consumption in CFLs is 3-5 times lower than that 
of incadescent lamps with equal level of brightness. Common light bulbs produce both electric and magnetic fields 
(50 Hz). However, CFLs generate high frequency fiels (30-60 kHz)  in addition to 50 Hz AC fields. 
Materials and Methods
In this study, 7 commonly used CFLs produced by 2 different manufacturers are tested. The power rating of these 
lamps ranged from 11 to 115 W. The electric field intensity around these spiral CFLs was measured by using a HI-
3604, Holaday EMF meter (Holaday, USA).
Altogether, our findings showed that the electric fields of the CFLs were increased as a function of the power rating of 
the lamp. The maximum electric field intensity at a distance of 30 cm from the CFLs was 92 V/m for a 115 W lamp. 
Some CFLs produce high electric fields that may induce detrimental health effects. As curent reports indicate that 
some people are unexpectedly sensitive to electric fields produced by CFLs, susceptible individuals should be trained 
to replace CFLs with common light bulbs or to use lamps with grounding metalic shade.

Keywords: Energy Saving Lamps, Compact Fluorescent Lamps, Electric Fields, Light Sensitivity, Health Effects
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The Influence of Anechoic Chamber Design on Electromagnetic Interaction 
with Body

In testing how RF energy interacts with the human body, the first requirement is to ensure that the measurements are 
not affected by stray energy from elsewhere, or by reflection or absorption of energy by the environment. In order to 
do this, measurements have to be made in a special room, where all RF energy is absorbed once it reaches the walls 
or ceiling. Effectively, this is a metal box where all the openings, including the doors and connections to external 
power supplies are designed to prevent RF energy from getting in or out. The walls and ceiling also should cover with 
special material that absorb and or dissipate the RF energy. So this is an anechoic room.
 A radio frequency anechoic chamber is a shielded room whose walls have been covered with a material that scatters 
or absorbs so much of the incident energy that it can simulate free space.
To create a reflection-less chamber, we need, first of all, to understand how to send a signal down a transmission line 
and not have it reflect back. In this study, the different design of an anechoic chamber is considered.
 The first design is the use of a sheet of paper that had been coated with a substance to give it a surface resistivity of 
377 ohms per square. It is placed exactly one-quarter wavelength away from the metal wall.
 The second purposed design is the tapered resistance and distance. Both the resistances and the distances from the 
metal wall are tapered.
 The third anechoic design is pyramidal. The tapered shape of the pyramidal material performs a role similar to the 
tapered resistances. Many small reflections are created as the electromagnetic wave passes into the pyramid and these 
reflections tend to cancel out.
 The last anechoic design is to use ferrite tiles. The main feature of the ferrite tile is to present impedance approxi-
mately equal to 377 ohms.

Key Words: Anechoic Chamber, Electromagnetic, Absorption
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Efficacy of patterned scan laser in treatment of Proliferative 
Diabetic Retinopathy

To analyze the benefits, efficacy, and complications of the Valon® photocoagulation
laser system (DUALLASER OY,FINLAND) in patients treated at our institution. In terms of pain experienced , rate 
of regression and development of macular edema.
Forty eyes of 40 patients having pan retinal photocoagulation for the first time underwent random allocation  to treat 
by using exposure 0.02 s, spot size 200 mic and sufficient power to produce a visible grey white burns with Valon 
laser (short pulse group), and convention group treated with conventional parameters  exposure time 0.1 s,spot size 
200 micron and power sufficient to have similar endpoint. All patients were asked to evaluate severity of pain on a 
visual analogue scale. (0 no pain, 10 most severe pain) and were masked as to the type of treatment .The order of 
carrying out the treatment on each patient was randomized. All patients underwent fundus photography and OCT 
imaging at regular interval.
Follow-up was 4.9 ± 2.6 months for short pulse group and 4.8 ± 4.0 months for convention group. Rate of regres-
sion after 6 months were 90% in convention and100% in short pulse group .Mean difference in CMT before and 
one month after treatment differ significantly I short pulse (36 mic)in comparison with convention group(190mic) 
p value<o.oo5. 25% of convention group did not tolerate single session treatment.Single session treatment time was 
5.3±1.2 minutes in group 1 Vs 12.8±1.4 minutes in convention treatment. 
Pattern laser Retinal photocoagulation by the Valon® laser has comparable efficacy to historical results with conven-
tional retinal photocoagulation in short-term follow-up.
 Valon® photocoagulation can be performed quicker with less discomfort for patients. More effective than conven-
tional (Less undertreatment).
Keywords: diabetic retinopathy, laser, macular edema, Valon, patterned scan laser, photocoagulation, retinal neovas-
cularization
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DNA and NA-k pump damage in electromagnetic field(EMF)

To review the responses of deoxyribonucleic acid (DNA) to electromagnetic fields (EMF) in different frequency 
ranges, and characterise the properties of DNA as an antenna. Materials and methods  We examined published re-
ports of increased stress protein levels and DNA strand breaks due to EMF interactions, both of which are indicative 
of DNA damage. We also considered antenna properties such as electronic conduction within DNA and its compact 
structure in the nucleus.
Results  EMF interactions with DNA are similar over a range of non-ionising frequencies, i.e., extremely low fre-
quency .(ELF) and radio frequency (RF) ranges. There are similar effects in the ionising range, but the reactions are 
more complex. Conclusions  The wide frequency range of interaction with EMF is the functional characteristic of a 
fractal antenna, and DNA appears to possess the two structural characteristics of fractal antennas, electronic conduc-
tion and self symmetry.
These properties contribute to greater reactivity of DNA with EMF in the environment, and the DNA damage could 
account for increases in cancer epidemiology, as well as variations in the rate of chemical evolution in early geo-
logic history. /The effects of low frequency electric and magnetic fields on several biochemical systems, including 
the Na,K-ATPase, indicate that electromagnetic (EM) fields interact with electrons. The frequency optima for two 
enzymes in response to EM fields are very close to their turnover numbers, suggesting that these interactions directly 
affect reaction rates. Nevertheless, generally accepted ideas about Na,K-ATPase function and ion transport mecha-
nisms do not consider interactions with electrons. To resolve the clash of paradigms, we hypothesize interaction with 
transient electrons and protons that arise from flickering of H-bonds in the hydrated protein. These transient charges 
in the enzyme could provide a trigger for the sequence of conformation changes that are part of the ion transport 
mechanism. If the distributions of transient electrons and protons in the membrane are affected by their concentration 
and the membrane potential, as expected from electric double layer theory, this can account for the different effects of 
low frequency electric and magnetic fields, as well as for the observation that membrane hyperpolarization reverses 
the ATPase reaction to generate ATP.
Keywords: DNA damage, DNA structure, non-ionising radiations, oxidative stress, stress, proteins, stress response 
gene.
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A Study on the Effects and Results of EMF on animals

By progresses made in the sciences and technology, today the increasing utilization of the electromagnetic waves has 
become as an integral part of the man’s life and the humans are exposed to the radiations and electromagnetic fields 
resulted from various electrical devices, power transmission lines, electricity power plants, etc. 
Due to the harmful effects and hazards of the electromagnetic fields on the living beings and biological tissues and 
additionally to the development and increasing application of the electromagnetic fields all over the world, the in-
dexes of public and environment health and sanitary are now more endangered. 
In this regard, the effects of the electromagnetic fields on the living beings is one of the current discussions and 
subjects of studies of many scholars, and also extensive studies have been made to investigate the effects of the 
electromagnetic fields on the animals and living beings; so that in many of these published reports and scientific 
articles, there have been reported a series of observation based on the improper effects of the electromagnetic fields 
on activity of the enzymes, central neural system, cellular division, blood system, endocrine glands and metabolism 
and neoplasm, increased blood sugar content, weight loss, etc. 
Existence of such effects and hazards resulted from electromagnetic fields causes’ development of considerable con-
cerns regarding the potential effects of such fields on the human’s health as well; and has also resulted in attracting the 
attention of many of the scholars to study the biological effects of such fields on the man’s health all across the globe. 
Due to the fact that the studies and results of the electromagnetic fields effects on the animals is considered as an 
effective step towards the promotion of health of the electromagnetic waves field practitioners, it has been tried in 
this articles to introduce and present some of the practical results of the national and international studies performed 
regarding the effects of electromagnetic fields on the animals, to be used and operated by the electromagnetic fields 
practitioners, and especially the respective scholars and researchers. 
 
Key words: biologic effects, magnetic fields, animals, electromagnetic radiation
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Safety importance in laser hair removal procedures

There has been an explosive increase in the use of lasers for hair removal since the first lasers were approved in 1996. 
Laser hair removal is based on selective photothermolysis, the theory that at a particular wavelength, pulse duration, 
and fluence, accomplished through follicular destruction.
Threats to patient safety are significant if appropriate precautions are not taken because of a lack of knowledge or 
carelessness when laser hair removal is performed by people with no medical training and no physician is on site in 
case things go wrong. According to a number of organizations have published guidelines on the safe use of lasers, 
such a position should be done under the supervision of a medical doctor with extensive training in laser surgery 
techniques. It seems to be also vital that to appoint laser safety officers, to train staff and to ensure that they operate in 
a way that prevents health hazards from occurring. Nowadays, Several hair removal systems have been shown to be 
effective  the ruby laser, the alexandrite laser, the diode laser, an intense pulsed light source, and the Nd YAG laser. 
The parameters used with each laser system vary considerably. Then, somebody is needed who is familiar enough 
with lasers to select irradiation parameters optimally for the least side effects like burning, scarring, pigmentary 
changes, erythema and edema, pain, purpura that need a postoperative care by a specialist.
     In addition to medical knowledge, it is required that laser safety standards will be noticed for practice. Some of 
these standards are Potential fire hazards, Plume, Eye safety, Skin safety.
Numerous common objects in operative fields are potential fire hazards when contacted by lasers. The ignition 
potential of lasers is amplified in the presence of oxygen or nitrous oxide. This ignition potential may relate to laser 
energy being absorbed by melanin in hair follicles or other colored items in the operative field, leading to secondary 
ignition of oxygen.
Laser treatment produces smoke plume consists of small particulates cause pathologic damage to lung. Lasers should 
be used with indwelling smoke evacuators held as close to the operative site as possible to maximize plume capture. 
Masks, eye protections and spatter shields may also be necessary, especially with Q-switched lasers, which can eject 
tissue fragments from the skin during cavitation. 
The eyes are readily injured by lasers hence making protection mandatory. The portion of the eye at greatest risk 
for injury varies with the wavelength of the laser in use. Blindness occurs rapidly and painlessly, even when only 1 
percent of the beam is reflected into the eye from glossy metal, glass, or plastic surfaces. Laser light should not be 
pointed at polished, metallic or reflective surfaces. All windows and mirrors in the treatment room should be covered; 
all jewelry should be cleared from the laser field. It is imperative that laser-protective eyewear. 
To ensure safety for all operators, staff, patients, and visitors it has been highly recommended that know the wave-
length of the laser being used; check that the glasses or goggles have an Optical Density of at least 4 for that wave-
length; and use both the laser and the eyewear properly.
Accidental skin exposure to laser energy is another potential hazard, especially to anesthetized or sedated patients 
who may sustain substantial skin burns and damage because of their inability to pull away. Other common scenarios 
for accidental patient skin burns are laser use on pigmented skin, laser resurfacing procedures, and poor technique.
All parties involved must be aware of and committed to improving patient safety, not just healthcare professionals, 
organizations, and patients and their families. Regulators and accreditation bodies can define minimum patient safety 
standards.
Key words: Safety- Standards- Laser hair removal

پوستر 33

Afshan	Shirkavand1-	Leila	Atiaie-Fahstami2-	Nasrin	Zand3

1-MSc,	Medical	Physics-	Iranian	center	for	medical	lasers	(ICML),	Academic	Center	for	Education,	Culture	and	Research	(ACECR),	
Tehran,	Iran	;	afshan_shirkavand@yahoo.com

2-MD,	Assistant	professor	of	Dermatology,	Iranian	center	for	medical	lasers	(ICML),	Academic	Center	for	Education,	Culture	and	Re-
search	(ACECR),	Tehran,	Iran

3-MD,	Assistant	professor	of	Dermatology,	Iranian	center	for	medical	lasers	(ICML),	Academic	Center	for	Education,	Culture	and	Re-
search	(ACECR),	Tehran,	Iran



60

Chronic Non Ionization Radiation Syndrome in the “Post Chernobyl Era”

Importance of safety considerations in home-use lasers and IPL devices

Living in an ocean of radiation and knowing adverse effects of radiation caused many investigations to be done.  Ret-
rospective studies on atomic bomb survivors, Chernobyl disaster victims and patients who undergoing radiotherapy 
showed that the use of ionization radiation must be controlled. Acute radiation syndrome in these studies was a spe-
cial effect of high dose radiation that had delivered externally at high dose rate. Evidence showed only few people 
died from this illness, but many institute and committee established and many reports and studies have been pub-
lished to do better medical management of this effect. In the new era that the use of non-ionization radiation (NIR) is 
increasing dramatically in many fields, the public are exposing to these radiations daily. The use of wireless systems, 
BTS antenna, ELF fields and other NIR sources in any part of cities and also the increasing use of mobile phones 
have been caused to have huge sample size and low efficient data for medical decision making. But, it is evident that 
the public suffer from a “chronic non ionization radiation syndrome” (CNIRS) due to the dramatic use and dramatic 
unawareness. CNIRS is independent of age, sex, education and is more significant in development countries due to 
fast growth and development and related crisis. In the other hand, some radiation and health scientists try to reject this 
illness, because from their opinion non ionization radiation biology is a challenging field and few published papers 
in this field are unacceptable and inadvisable.     

Once, laser and intense pulsed light (IPL) Procedures were limited to physicians and operating rooms, but during 
the last decade, the laser and light-based devices have become much smaller, cheaper and easier to use. The domes-
tic market for home-use hair removal devices is rapidly expanding and there are numerous laser and IPL products 
now available globally to consumers. Such home-use and light sources should be not only really clinically effec-
tive, but also being safe. In addition they should be easy to use without special training. Since laser hair reduction 
is more considerable and require less expertise than other laser procedures, companies developed low- energy laser 
and pulsed-light devices for hair removal earlier than the other system and the domestic market for home-use hair 
removal devices is rapidly expanding. The other home-use laser and light devices have been developed for acne, 
skin rejuvenation, etc. Although these devices offer low-cost personal convenience of treatment in the privacy of the 
home, ocular and  pidermal safety should be considered seriously in the event of primary safety mechanism failure. 
In these lecture home-use laser and IPL devices and their safety will be discussed . 
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