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اردیبْشت هاُ 1393

آًتي ّای تلفي ّوراُ
ٍ سالهت اًساًْا

تلفي ّوشاُ ّش چٌذ تا تاخیشی  10سالِ ٍاسد وطَسهاى ضذ ،اها دس همایسِ تا تىٌَلَطی ّای دیگش هی تَاى ایي ادػا سا داضت وِ استفادُ اص
ایي دستگاُ خیلی صٍد دس هیاى افشاد خا تاص وشد  .عثك آخشیي آهاسّا گفتِ هی ضَد تؼذاد هطتشواى تلفي ّوشاُ تٌْا دس تخص اپشاتَس ضشوت
استثاعات سیاس تِ تیص اص 2۷هیلیَى ىفش سسیذُ است  .ایي دس حالی است وِ چٌذ هیلیَى ًفش واستش دٍ اپشاتَس دیگش؛ یؼٌی تالیا ٍ ایشاًسل سا ًیض
تایذ تِ ایي لیست  2۷هیلیَى ًفشی اضافِ وشد.
دس حال حاضش ٍاگزاسی خغَط تلفي ّوشاُ دس وطَس تِ دلیل تٌَع اپشاتَسّا ،لیوت ًسثتاً پاییي ٍ اص ّوِ هْن تش تِ سٍص ػشضِ ضذى آى تا
الثال تسیاس خَتی اص سَی هطتشواى هَاخِ ضذُ است  ،تِ عَسی وِ اوثشیت تِ سوت خشیذ ایي ٍسیلِ استثاعی خزب ضذُ اًذ  .دس هدوَع تا
هطاّذُ ضشا یظ هَخَد هی تَاى تاثیش هستمین ایي افضایص هطتشواى سا دس افضایص تؼذاد دول ّای آًتي دّی تلفي ّوشاُ یا ّواى  BTSدس
سغح ضْش دیذ  .دس ٍالغ ٍسٍد اپشاتَسّای خذیذ ٍ افضایص حدن هطتشواى آًْا تاػث ضذُ است وِ ایي اپشاتَسّا تشای پَضص دّی تیطتش
ساى تؼذاد دول ّای  BTSخَد سا دس سغح وطَس افضایص دٌّذ.
هٌاعك ٍ تشای خزب تیطتش واسب
تشاساس آخشیي آهاسی وِ اص سَی هسٍَالى هخاتشاتی وطَس اػالم ضذُ است تا اسدیثْطت هاُ سال  ۸۷تؼذاد آًتي ّای  BTSتِ ّ15ضاس ٍ
 310ایستگاُ سسیذُ است  .سًٍذ سٍ تِ سضذ ایي آًتي ّا دس سغح ضْش ًِ تٌْا تاػث اص تیي س

فتي صیثایی ضْش ضذُ است ،تلىِ اًثَّی اص

سؤاالت ٍ ًگشاًی ّا سا ًیض دس هَسد ایي آًتي ّا تشای واستشاى تِ ٍخَد آٍسدُ است  .یىی اص سؤاالتی وِ تاسّا هغشح ضذُ ایي است وِ آیا
تطؼطؼات آًتي ّای پشاوٌذُ دس سغح وطَس تشای ضْشًٍذاى خغشی داسد یا خیش؟

آًتي ّای تلفي ّوراُ زیاى آٍر یا بی خطر ؟
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* مدام پرتَّا تَسط آًتي ّای  BTSهٌتشر هیشَد؟

دس حال حاضش دس وطَس  ،اص سیستن ) GSM(Global System for Mobile Communicationاستفادُ هی ضَ د  .دس ایي
سیستن ،اًدام استثاعات سادیَیی تیي گَضیْای تلفي ّوشاُ ٍ آًتي ّای  ، BTSتا استفادُ اص پشتَّای الىتشٍهغٌاعیسی دس فشواًس ّای
 1800ٍ 900هگاّشتض ) هیلیَى ّشتض ( صَست هی گیشد.
ػوَها ٍلتی وِ اص پشتَّا سخي تِ هیاى هی آیذ  ،افشاد پشتَّایی ًظیش ایىس ٍ گاها سا تِ خاعش هی آٍسًذ .تایذ تَخِ ًوَد وِ گشچِ هاّیت
پشتَّای ایىس ٍ گاها تا هاّیت پشتَّای سادیَیی ٍ هایىشٍٍیَ وِ دس استثاعات سادیَیی هَسد استفادُ لشاس هی گیشًذ ،هطاتِ است ٍلی تِ
ػلت تفاٍت تسیاس صیاد دس فشواًس  ،تاثیشات ایي پشتَّا تش اًساى هطاتِ ًیست.
* پرتَّای رادیَیی ٍهاینرٍٍیَ برای اًساى چِ خطراتی دارد؟

گشچِ پشتَّای ایىس ٍ گاها هَلىَل ّا ٍاتن ّا سا یًَیضُ هیىٌٌذ ٍ تِ ّویي دلیل تا ایداد ٍاوٌطْای ضیویایی دس تافت تذى اًساى  ،تشآًْا
اثش هیگزاسًذ ٍ تِ ػٌَاى پشتَّایی وِ هیتَاًٌذ سیسه اتتال تِ سشعاى سا افضایص دٌّذ ،ضٌاختِ ضذُ اًذٍ ،لی پشتَّای سادیَیی ٍ هایىشٍٍیَ
دس ّیچ ضشایغی لادس تِ یًَساصی دس تذى اًساى ًیستٌذ  .لزا ًثایذ اثشات پشتَّای یًَساص سا تشای پشتَّای سادیَیی ٍ هایىشٍٍیَ ّن دس ًظش
گشفت ً .مص ایي پشتَّا دس افضایص سیسه سشعاى تَسظ هداهغ هؼتثش خْاًیً ،ظیش ساصهاى خْاًی تْذاضت تاییذ ًطذُ است.
اص سَیی ،هذیشول دفتش تحمیمات ٍ هغالؼات ساّثشدی ضشوت استثاعات سیاس

(آلای سیذ حسي سیذ هَسَی

) تِ تطشیح اهَاج

الىتشٍهغٌاعیسی ٍ حذٍد آستاًِ هداص تاتص آًْا پشداخت ٍ تا اضاسُ تِ دستگاُ ّای پیطشفتِ ٍ گشاى لیوتی وِ تْیِ ٍ دس اختیاس داًطگاُ ّای
هؼتثش تْشاى لشاس دادُ ضذُ گفتۺ اهَاج ًاضی اص گَضی ّای هَتایل ٍ ّوچٌیي سایت ّای « »BTSدس صهشُ اهَاج فشواًس ّای سا دیَیی
 RFلشاس داسًذ وِ تِ ّیح ٍخِ اثش تخشیثی سٍی تافت ّای صًذُ ًذاضتِ ٍ تٌْا تاػث افضایص دهای ًاحیِ ای اص تذى هی ضًَذ وِ دس هؼشض
تاتص لشاس گشفتِ است  .سیذ هَسَی اص ایي اهَاج تِ ػٌَاى اهَاج غیش یًَیضُ وٌٌذُ یاد وشد ٍ دس هصاحثِ تا «تاتٌان» گفتۺ تٌا تش استاًذ اسد
 ICNIRPوویت  SARهتَسظ گیشی ضذُ سٍی  10گشم تافت تذى ًثایذ اص دٍ ٍات تش ویلَگشم تداٍص وٌذ ٍ حذ دس هؼشض تاتص لشاس
گشفتي اًساى دس تاًذ  ۹00هگاّشتض تِ ٍسیلِ استاًذاسد حفاظت سادیَیی ًیض همذاس  450هیىشٍ ٍات تش ساًتی هتشهشتغ تَصیِ ضذُ است .حذ دس
هؼشض تطؼطغ لشا سگیشی تافت صًذُ دس تاًذ  1۸00 ٍ ۹00هگاّشتض تِ تشتیة ًین ٍ یه هیلی ٍات دس استاًذاسد

 ICNIRPتَصیِ ضذُ

است.
هذیشول دفتش تحمیمات ٍ هغالؼات ساّثشدی ضشوت استثاعات سیاس تا اضاسُ تِ اًذاصُ گیشی ّای اًدام گشفتِ سٍی همذاس تاتص ًاضی اص سایت
ّای « »BTSتأویذ وشد ۺ حتی هاوضیون تَاى اًذاصُ گیشی ضذُ دس تذتشیي ٍ ًادستشیي ضشایظ ،تٌْا ًضدیه چٌذ دسصذ حذ لاتل لثَل
استاًذاسد تَدُ وِ تشای ػوَم هشدم تی خغش است ٍ .ی افضٍد ُ ۺ تَاى خزب ضذُ دس تذى ًاضی اص تاتص سایت تا دٍس ضذى ضخص اص فاصلِ
سایت ضشٍع تِ واّص هی وٌذ.
ICNIRP: International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection
( کویسیَى بیي الوللي حفاظت در برابر پرتَّای غیر یًَیساى )
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* برای پیشگیری از آسیب دیدى افراد در اثر پرتَّای رادیَیی ٍ هاینرٍٍیَ چِ راّناری ٍجَد دارد؟

دس دًیا تشای پیطگیشی اص آسیة دیذى هشدم دس اثش پشتَّای سادیَیی ،هیضاى پشتَگیشی هشدم هحذٍد هی ضَد  .لاتل تَخِ است وِ دس خْاى
اهشٍصی وِ استفادُ اص فٌاٍسی ّای هثتٌی تش پشتَّای سادیَیی ٍ هایىشٍیَ ًظیش سادیَ  ،تلَیضیَى ،واهپیَتش ،فشّای هایىشٍٍیَ ٍ تلفي ّوشاُ
اثشات تسیاس هْن ٍ هفیذی دس صًذگی افشاد داسدّ ،شگض ًوی تَاى ضذت ایي پشتَّا سا دس هحیظ صًذگی افشاد تِ صفش سساًذ تلىِ تایذ سغح
آى ّا سا تا حذی واّص داد وِ خغشی تشای افشاد ایداد ًىٌٌذ ایي اهش تا تذٍیي استاًذاسدّا ٍ سػایت آى ّا هحمك هی ضَد .
دس ایشاى همادیش ضذت پشتَّای سادیَیی ٍ هایىشٍٍیَ دس هٌاعك هسىًَی ٍ اهاوي ػوَهی تایذ اص حذٍدی وِ استاًذاسد هلی ایشاى تا ػٌَاى
" پشتَّای غیش یًَساص  -حذٍد پشتَگیشی تا وذ هلی  " 8567آهذُ است  ،ووتش تاضذ .
هثٌای تذٍیي ایي استاًذاسد ًتایح آخشیي تحمیمات اًدام ضذُ دس خْاى تَدُ است ٍ حذٍدی وِ دس آى تشای پشتَّای سادیَیی تؼییي ضذُ
است دس حال حاضش هطاتِ تا استاًذاسد اغلة وطَسّا ًظیش استشالیا ،واًادا ،وطَسّای اسٍپایی ٍ طاپي هی تاضذ.
* اًدازُ گیری ّای ٍاحد قاًًَی ًاظر بر تابش ّا از چِ زهاًی شرٍع شدُ است ٍ تا می اداهِ یافتِ؟ ًتایج ایي
اًدازُ گیری ّا چِ بَدُ است؟

اًذاصُ گیشی پشتَّای هٌتطش ضذُ تَسظ آًتي ّای  BTSدس ایشاى تا ًصة اٍلیي آًتي ّا ٍ تمشیثا دس سال  1380ضشٍع ضذ ٍ ٌَّص ّن
تَسظ ساصهاى اًشطی اتوی  ،هشوض ًظام ایوٌی ّستِ ای وطَس ( اهَس حفاظت دس تشاتش اضؼِ ) اداهِ داسد  .تشاساس ًتایح تِ دست آهذُ
تاوٌَى ،دس ّیچ هَسدی ضذت پشتَ سادیَیی ًاضی اص آًتي ّای  BTSاًذاصُ گیشی ضذُ ًِ فمظ اص حذ پشتَگیشی هشدم تشاساس استاًذاسد
هلی تیطتش ًثَدُ است تلىِ دس اغلة هَاسد اص یه صذم ایي حذ ووتش تَدُ است.
* چِ ػاهلی سبب شدُ است مِ شدت پرتَّای هٌتشرشدُ از آًتي ّای  BTSدر هٌاطق هسنًَی ٍ اهامي ػوَهی
بسیار من باشد؟

آًتي ّای  BTSتایذ تِ گًَِ ای دس سغح ضْشّا ٍ سٍستاّا ٍ هٌاعك هختلف ًصة ضًَذ وِ پشتَّای ّشیه اص آًْا هٌغمِ ی ٍسیؼی سا
تحت پَضص لشاسدّذ ،تِ ّویي دلیل ایي آًتي ّا ػوَها " سٍی پطت تام ّا ٍ یا سٍی دولْای تلٌذ ٍ دساستفاػات تاال ًصة هیطًَذ.
ًحَُ اًتطاس اهَاج هٌتطشضذُ اص آًتي تلفي ّوشاُ تصَست ضىل صیش است (ضىل ضواسُ  ، ) 1اهَاج ایي آًتي ّا دس فَاصل ون اص آًتي تِ
سغح هٌاصل هسىًَی ًوی سسذ .
تا فاصلِ گشفتي اص آًتي تِ ػلت پخص ضذى دس فضا ،ضذت پشتَ تِ سشػت واّص هی یاتذ ،تِ گًَِ ای وِ خاًِ ّا ٍ هشدم دس هیذاى ّای
تسیاس ضؼیف لشاس هی گیشًذّ .وچٌیي همادیش واّص چگالی تَاى هیذاى هٌتطش ضذُ دس فَاصل هختلف اص یه آًتي تا افضایص فاصلِ
واّص هی یاتذ.
آًتي ّای تلفي ّوراُ زیاى آٍر یا بی خطر ؟
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ضىل ً ) 1حَُ اًتطاس پشتَّای هٌتطش ضذُ اص آًتي ّای BTS

دس ضىل ضواسُ  2همادیش چگالی تَاى هیذاى هٌتطش ضذُ دس فَاصل هختلف اص یه آًتي تِ عَس ًوًَِ ًطاى دادُ ضذُ است ٍ ًحَُ واّص
همادیش لاتل هطاّذُ استّ .ویي اهش سثة هی ضَد وِ ضذت پشتَّای هٌتطش ضذُ اص آًتي ّای  BTSدس هحل استمشاس هشدم تسیاس ون تاضذ .

ضىل ضواسُ ) 2تاافضایص فاصلِ اص پشتَ ضذت پشتَ تِ سشػت واّص هی یاتذ.
آًتي ّای تلفي ّوراُ زیاى آٍر یا بی خطر ؟
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* دریل ایستگاُ پایِ (  ، ) BTSمدام قسوت ّا پرتَّای رادیَیی را در هحیط تابش هی مٌد ؟

دس ضىل ضواسُ  3هطخص ضذُ است وِ دس یه ایستگاُ پایِ آًتي ّا وِ دس تاالی دول ًصة هی ضَىد  ،تاتص ّای سادیَیی سا تِ هحیظ
اسسال هی وٌٌذ  .دٍ ًَع آًتي سٍی ّش دول لشاس داسد .یه ًَع آًتي هشتَط تِ اسسال ٍ دسیافت تاتص دس فشواًس ّای  GSMاست  .ایي
آًتي ّا تا گَضی ّای تلفي ّوشاُ استثاط تشلشاس هی وٌٌذ تا اهىاى تواس گشفتي تا ّن تَسظ گَضی فشاّن ضَد.
آًتي دیگش آًتي ّای تطماتی است وِ فمظ تشای استثاط دٍ ایستگاُ پایِ ( لیٌه هایىشٍٍیَ ) سٍی دول ًصة هیطَد ّ .یچ هاًؼی ًثایذ دس
هسیش تاتص ایي آًتي ّای تطماتی تاضذ صیشا هَاًغ سثة لغغ استثاط هی ضًَذ  .لزا تایذ تَخِ وٌین وِ دول ّا تطؼطغ خاصی ًذاسًذ تلىِ
آًتي ّای ٍالغ دس تاالی دول تاتص سا اًدام هی دٌّذ .

ضىل ضواسُ ) 3آًتي ّای ٍالغ دس تاالی دول اهَاج سادیَیی سا تِ هحیظ اسسال هی وٌٌذ .

آًتي ّای تلفي ّوراُ زیاى آٍر یا بی خطر ؟
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* آیا ًصب آًتي ّای  BTSدر ایراى با سایر مشَرّای جْاى هتفاٍت است ؟

خیش دس توام وطَسّا آًتي ّای  ، BTSسٍی پطت تام ّا  ،سٍی دول ّای تلٌذ ٍ حتی لثِ ساختواى ّا ًصة هی ضَد .دس ضىل ضواسُ 4
ًوًَِ ّایی اص آًتي ّای ًصة ضذُ دس وطَسّایی ًظیش اًگلستاى  ،فشاًسِ  ،آهشیىا ٍ استشالیا دیذُ هی ضَد .

آًتي ّای تلفي ّوراُ زیاى آٍر یا بی خطر ؟
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ضىل ضواسًُ ) 4صة آًتي ّای  BTSدس سایش وطَس ّا

آًتي ّای تلفي ّوراُ زیاى آٍر یا بی خطر ؟
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* آیا پرتَّای ًاشی از ًصب آًتي تلفي ّوراُ رٍی پشت بام هٌازل ،برای سامٌیي آى هٌسل یا ّوسایِ ّا خطرًاك است؟

خیش تا تَخِ تِ ضىل  ،تِ ػلت ًصة آًتي دس استفاع تاال ،هَخْای هٌتطشضذُ اص آًتي ًصة ضذُ سٍی پطت تام تِ خاًِ ّایی وِ آًتي
سٍی آى ًصة ضذُ است ٍ خاًِ ّای هداٍس ًوی سسذ .دس فَاصل تیطتش وِ هَج تِ سغح تام خاًِ ّا هی سسذ ًیض تِ ػلت فاصلِ گشفتي اص
آًتي ٍ پخص ضذى هَج دس فضای ٍسیغ تش  ،ضذت پشتَ تسیاس واّص هی یاتذ ٍ اص حذ استاًذاسد تسیاس ووتش است  .لزا ًصة آًتي ّای
 BTSسٍی پطت تام ّا ٍدول ّای تلٌذ الضاها" تا سػایت استاًذاسدّای هشتَعِ صَست هی گیشد ٍ خغشی تشای ساوٌیي هحل هحسَب
ًوی ضَد.
* آیا ًوًَِ ّایی از ًتایج بِ دست آهدُ از اًدازُ گیری ّای اًجام شدُ تَسط ٍاحد قاًًَی در دسترس ػوَم قرار هی گیرد؟

تا تَخِ تِ اًذاصُ گیشی ّای اًدام ضذُ تَسظ ساصهاى اًشطی اتوی دس تیص اص  50ضْش ( ٍ سٍستاّای اعشاف ایي ضْش ّا ) دس سشاسش وطَس ٍ
تشای اعویٌاى دادى تِ هشدم ٍ هشاخغ لاًًَی ریشتظٍ ،احذ لاًًَی ًتایح تؼذادی اص اًذاصُ گیشی ّای اًدام ضذُ اص پشتَّای ًاضی اص ًصة
آًتٌْای  BTSدس ًماط هختلف ضْشّای هختلف وطَس سا دس هؼشض دیذ ػوَم لشاس دادُ است  .دس فشواًسْای  GSMهَسد استفادُ دس
ایشاى ،حذ چگالی تَاى ٍ 4/4ات تش هتشهشتغ است ٍ تواهی ًتایح اًذاصُ گیشی تا ایي حذ ،همایسِ ضذُ است ٍ دس ّش هحل اًذاصُ گیشی،
هطخص ضذُ است وِ ضذت پشتَ چِ وسشی اص حذ است  .تِ ػٌَاى هثال اگش ًسثت ضذت پشتَ تِ حذ آى تِ صَست

⅟500

دادُ ضذُ ،

تذاى هؼٌی است وِ دسآى هحل اگش ضذت پشتَ  500تشاتش همذاس هَخَد ضَدٌَّ ،ص ّن اص حذ استاًذاسد تیطتش ًیست.
ایي اًذاصُ گیشی ّا تَسظ ٍاحذ لاًًَی اداهِ داسد ٍ دس الصا ًماط وطَس صَست خَاّذ گشفت .اًذاصُ گیشی ّایی وِ تَسظ ٍاحذ لاًًَی
اًدام هی ضَد تذٍى ّواٌّگی لثلی تا اپشاتَسّای تلفي ّوشاُ ٍ دس ضشایظ هتٌَع هَخَد دس وطَس اًدام هیطَد تا تواهی ضشایظ هوىي دس
ًظش گشفتِ ضَد  .خالصِ ای اص ًتایح اسایِ ضذُ دس خذٍل صیش تِ ػٌَاى ًوًَِ اسایِ ضذُ است.
شْرّای شوارُ  1الی 6
هحل اًدازُ گیری

تاریخ اًدازُ گیری  :در فاصلِ سال  1389لغایت 1390
فاصلِ افقی از دمل ( هتر )

ارتفاع تقریبی آًتي ازهحل اًدازُ گیری ( هتر )

ًسبت شدت پرتَ بِ حد هردم

داخل ساختواى

5

10

داخل ساختواى

10

18

داخل ساختواى

20

10

داخل ساختواى

40

9

فضای باز

5

18

فضای باز

10

18

فضای باز

20

18

فضای باز

40

18

پای دکل

3

25

پای دکل

5

18

هقابل ساختواى

40

18

⅟18670
⅟18670
⅟1020
⅟6720
⅟1160
⅟1290
⅟1290
⅟1680
⅟3430
⅟2300
⅟570
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* ًظریِ ٍزارت بْداشت ( هرمسسالهت هحیط ٍ مار ) :

سئیس هشوض سالهت هحیظ ٍ واس ٍصاست تْذاضت دستاسُ هثاحث هغشح ،هثٌی تش تأثیش آًتي ّای « »BTSهَتایل تش سالهت اًساى ،گفت ۺ
هغالؼات ًطاى هیدّذ وِ آًتيّای هَتایل ،پیشاهَى خَد ،چگالی اًشطی تیص اص اًذاصُ هداص تَلیذ ًویوٌٌذ.
دس ایي تاسُ دوتش واظن ًذافی دس گفت ٍگَ تا ایسٌا ،تا اضاسُ تِ هغالؼات اًدام ضذُ دستاسُ تأثیش آًتي ّای « »BTSهَتایل تش سالهت اًساى،
گفتۺ ًتایح هغالؼات اًدام ضذُ ،حاوی اص آى است وِ چگالی اًشطی آًتي ّای « »BTSهَتایل ،اص حذ هداص استاًذاسد هلی ووتش است .
ّوچٌیي ساصهاى تْذاضت خْاًی ٍ ساصهاى ّای هشتثظ تیي الوللی تأییذ هی وٌٌذ وِ ایي آًتيّا دس پیشاهَى خَد ،چگالی اًشطی تیص اص حذ
هداص تَلیذ ًویوٌٌذ ٍ تِ عَس ولی ضشس ی تشای سالهت اًساى ًذاسًذ؛ ٍصاست تْذاضت ًیض تا استٌاد تِ ّویي گضاسش ّا ٍ تِ ًمل اص ساصهاى
خْاًی تْذاضت ػٌَاى هیىٌذ وِ لشاس گشفتي ایستگاُ ّای  BTSخغشی تشای هشدم ًذاسد؛ تِ ضشط آًىِ خشٍخی اص  BTSاص ضشایظ هَخَد
استاًذاسد ،تداٍص ًىشدُ ٍ فاصلِ ایوٌی  3تا  5هتشی اعشاف آًْا سػایت ضًَذ  .دس ػیي حال تَصیِ هی ضَد ،آًتي ّای « »BTSهَتایل دس
ًضدیىی هذاسس ٍ وَدوستاىّا ًصة ًطَد ٍ تِ ػٌَاى یه تَصیِ ػلوی ،دست ون دس فاصلِ صذ هتشی اص ایي هىاىّا ًصة گشدد.

* ًتیجِ گیری ًْایی :

تا تَخِ تِ اعالػات فَق ،ضشایظ ًصة ٍ تْشُ تشداسی اص آًتي ّای  BTSدس ایشاى تِ گًَِ ای است وِ دس ضشایظ فؼلی تشهثٌای اعالػات
تاییذ ضذُ تَسظ هداهغ ػلوی خْاًی ،هشدم هیتَاًٌذ تذٍى ًگشاًی ،اص ایي فٌاٍسی سَدهٌذ دس تشلشاسی استثاعات تْشُ هٌذ تاضٌذ .
ضوٌا ساصهاى اًشطی اتوی ایشاى ( هشوض ًظام ایوٌی ّستِ ای  -اهَس حفاظت دستشاتش اضؼِ ) تِ عَس هستوش ،تش ػولىشد اپشاتَسّای تلفي
ّوشاُ ًظاست داسد تا اعویٌاى حاصل گشدد وِ ّوَاسُ ضذت هیذاًْای الىتشٍهغٌاعیسی ًاضی اص ًصة آًتي ّای فَق ،دس هحلْای واس ٍ
صًذگی هشدم  ،تا استاًذاسدّای هشتَعِ هغاتمت داسد.

هٌابغ :
 -1سازهاى اًرشی اتوي ( هرکس ًظام ایوٌي ّستِ ای  -اهَر حفاظت دربرابر اضعِ )

-

« » www.aeoi.org.ir/INRA

 -2بررسي ٍضعیت اًتطار اهَاج الكترٍهغٌاطیس ًاضي از دکلْای هخابراتي  -هٌْذس سیذ اهیر فاتح ٍحذتي  ،هٌْذس هسعَد زًذی  ،هٌْذس فاطوِ حسٌي –
سازهاى حفاظت هحیط زیست کطَر
 -3تاثیر اهَاج الكترٍهغٌاطیس بر اًساى  -بْرٍزآقایي-الْام پٌاّي  -ادارُ کل بٌادر ٍ دریاًَردی استاى خَزستاى – بٌذر اهام خویٌي )رُ( ٍاحذ فٌي ًٍگْذاری
 -4هقایسِ استاًذارد حذٍد پرتَگیری در فرکاًس  900 ، GSMهگاّرتس در ایراى ٍ سایر کطَرّا  -سازهاى اًرشی اتوي ( هرکس ًظام ایوٌي ّستِ ای)
 -5هجلِ علوي داًطگاُ علَم پسضكي سوٌاى -جلذ ، 6ضوارُ ، 4تابستاى - 1384بررسي اثر تابص حاد اهَاج

 950 MHzسیستن تلفي ّوراُ GSM

برتثبیت حافظِ فضایي در هَش بسرگ آزهایطگاّي  -هجیذ جذیذی  ،سیذهحوذ فیرٍزآبادی  ،علي رضیذی پَر  ،بْرام بلَری  ،یعقَب فتح الْي
 -6سایت خبری – تحلیلي تابٌاک  -کذ خبر 164720 :تاریخ اًتطار 25 :اردیبْطت 14:14 - 1390
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