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Abstract 
Background and Aim: Military personnel who work with radar missiles are exposed to electromagnetic 

waves. The negative effects of these waves on human health have been reported in some studies. The aim of the 

current study was to determine the relationship between exposures to electromagnetic waves with some clinical 

disorders in radar device users. 

Methods: This cross-sectional study was conducted in 4 cities near to Persian Gulf, in 2018. All personnel 

who were exposed to electromagnetic waves due to occupational reasons (radar device users) were included in a 

census. Demographic data and a self-declaration of clinical disorders (such as headache) were recorded in the 

checklist. Work experience (years) in the radar section was recorded. The clinical examination was performed by 

a general practitioner. CBC, diff blood tests and peripheral blood smears were tested in the laboratory, and the 

results were explained and interpreted by the pathologist. Eye examinations were performed by an 

ophthalmologist. The association between possible complications with work experience in the radar section and 

exposure to electromagnetic waves was analyzed.  

Results: A total of 161 radar users with mean work experience of 8.6 years (2-22 years) who had long exposure 

to electromagnetic waves were studied. A total of 113 (70.2%) had more than 5 years of work experience in the 

radar sector. Only 6 (8.1%) out of 74 were infertile. A total of 7 (0.4%) of the 161 had cataracts, and inflammation 

and redness of the eye was observed in 13 (8%) of the 161. Headache was recorded in 62 (38.5%) of the 161. No 

cases of leukemia were recorded. The relationship between the duration of exposure to electromagnetic waves 

with complications such as infertility, cataracts, inflammation and redness of the eye, and headache was not 

significant. However, in those who were exposed to electromagnetic waves for more than five years, the frequency 
of these complications was higher.  

Conclusion: The increase in the duration of exposure to electromagnetic waves with complications such as 

infertility, cataracts, inflammation and redness of the eye, headache in radar users were not significantly related. 

However, in people working with electromagnetic waves for more than five years, the frequency of these 

complications was higher. Therefore, general precautions in workplace safety guidance and regular medical 

examinations for these personnel is recommended. 
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 .مرکز تحقیقات طب دریا، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، تهران، ایران آدرس: 

 

 

هاي گاهدستران رخی اختلالات بالينی در کارببررسی ارتباط مواجهه با امواج الکترومغناطيس با ب

  رادار

 
 ⃰ 4، بهرام لطفی 9، مهدي مرشدي3، علی بهرامی فر1هاشم دریاباري

 
 های شیمیایی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، تهران، ایراناستادیار گروه چشم، مرکز تحقیقات آسیب 1

 ایران، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، تهران، مرکز تحقیقات ترومابیهوشی، استادیار  2
 ، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، تهران، ایرانمرکز تحقیقات تروماجراحی، استادیار  3

 مرکز تحقیقات طب دریا، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، تهران، ایرانپزشک عمومی، عضو هیئت علمی  4

 

 11/13/1321 پذیرش مقاله:     22/11/1321 دریافت مقاله:

  دهکيچ

کنند، در معرض مواجهه با امواج الکترومغناطیس هستند. تاثیر منفی افراد نظامی که در بخش رادار موشکی فعالیت می :فهدزمينه و 

سلامتی انسان در برخی گزارشات آمده است. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط مواجهه با امواج الکترومغناطیس با برخی این امواج بر 
 انجام شد. دستگاه های راداران اختلالات بالینی در کاربر

انجام شد. تمامی افرادی که به دلایل شغلی )کاربران  1321طی سال  حاشیه خلیج فارس شهر 4مطالعه مقطعی حاضر در ها: روش

بودند، به صورت سرشماری مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات دموگرفیک و  الکترومغناطیسهای رادار( در معرض مواجهه با امواج  دستگاه
( در چک لیست ثبت شد. سابقه کار در بخش رادار بر اساس سال ثبت شد. در ادامه معاینات خوداظهاری ایشان از اختلالات بالینی )نظیر سردرد

آن توسط پزشک  در آزمایشگاه انجام و نتیجه PBSحیطی خون و اسمیر خون مکامل بالینی توسط پزشک عمومی انجام شد. آزمایش 
بخش  پزشک انجام شد. ارتباط عوارض احتمالی ثبت شده با سابقه کار درکامل چشم نیز توسط چشم پاتولوژیست تبیین و تفسیر شد. معاینه

 رادار و مواجهه با امواج الکترومغناطیسی تحلیل شد.

در بخش راداری که بصورت سال(  22تا  2سال ) 1/1سابقه خدمت میانگین با  های راداردستگاه کاربراننفر از  111تعداد  ها:یافته

( از % 1/1نفر ) 1سال سابقه خدمت در بخش رادار را داشتند. فقط  5( بیش از % 2/01نفر ) 113. ، بررسی شدندمداوم مواجهه با اشعه داشتند
نفر مشاهده شد.  111( از % 1نفر ) 13التهاب و قرمزی چشم در  و نفر کدورت عدسی داشتند 111( نفر از % 4/1) 0نفر عقیم بودند. تعداد  04

نفر بطور خوداظهاری ثبت شد. هیچ موردی از سرطان لوسمی ثبت نشد. بررسی ارتباط مدت  111( از % 5/31نفر ) 12شکایت از سردرد در 
ی، کدورت عدسی، التهاب و قرمزی چشم، شکایت از سردرد، معنی دار نبود. اگرچه در عقیم اختلالات بالینیمواجهه با امواج الکترومغنایس با 

 سال با امواج الکترومغناطیسی مواجهه داشتند، فراوانی این عوارض بیشتر بود. 5افرادی که بیش از 

افزایش مدت مواجهه با امواج الکترومغنایس با عقیمی، کدورت عدسی، التهاب و قرمزی چشم، شکایت از سردرد، سرطان  گيري:نتيجه

مواجهه داشتند،  سیسال با امواج الکترومغناطی 5ارتباط معنی دار نداشت. اگرچه در افرادی که بیش از های رادار کاربران دستگاهلوسمی در 
ه ای و منظم پزشکی برای این افراد توصیلذا توجه به رعایت نکات ایمنی در کار و همچنین معاینات دوره .بودفراوانی این عوارض بیشتر 

 گردد.موکد می
 

  .رادار، سردرد، سرطان، عقیمیامواج الکترومغناطیس،  ها:کليدواژه
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 و همکاراندریاباری   /  21

 1931 بهار، 1 ، شماره1 دوره                                    دریامجله طب 

 مقدمه
م ، نوع مرد سبک زندگیبا ورود جهان به عصر صنعتی و تغییر 

آوری نیز دچار  تهدیدات زیست محیطی و مخاطراِت ناشی از فن
. مهمترین این تأثیرات انتشار امواج استهتغییر بنیادی شد

الکترومغناطیس در محیط زیست و کار است. امواجی که تأثیرات 
یر این که تحت تأث افرادی. دارندبر سلامتی انسان  بالقوه بسیاری

های سردرد، هایی با نشانهاند مرتباً از بروز سندرمامواج بوده
 هاه. برخی از این نشاناندداشتهسرگیجه، حال تهوع، منگی شکایت 

با کمک تجهیزات و یا آزمایشات پزشکی قابل شناسایی و اثبات 
سیاری رو ب باشند. از اینفرد می خوداظهارینیستند و تنها منوط به 

از پژوهشگران این علائم را تلقین روانی و ناشی از ترس از تأثیرات 
 انمحققدانند. در مقابل گروه دیگری از غناطیس میمامواج الکترو
ین دانند. از ارا جدی گرفته و قابل توجه و پیگیری می این عوارض
 جلازم است تا تأثیرات واقعی این اموا متنوعیو  متداومرو تحقیقات 

 .(2و1) مشخص و اثبات شودبر سلامتی انسان 
از جمله آلاینده های محیطی که سالیان دراز در جوامع غربی 
و اخیراً در کشورهای در حال توسعه نظیر کشور ما شایع شده است، 
انتشار امواج رادیویی با طول موجهای گوناگون در محیط کار و 

الکترومغناطیس را زیست است. امواج رادیویی طیفی از امواج 
سیم، رادار و دهند که در سیستمهای تلفن همراه، بیتشکیل می

های مخابراتی اعم نظامی و غیرنظامی، برای انتقال سایر دستگاه
ی از محصولات تکنولوژی، به یکروند. پیام و اطلاعات، بکار می

الکترومغناطیس در بخشهای مختلف صنعتی،  ارگیری امواجک
 ایهگی است. امواج الکترومغناطیس گونلوازم خانعلمی، پزشکی و 

ت و ده ای اساز انرژی تشعشعی است که دارای طیف بسیار گستر
امواج کیهانی با  هشروع شده و ب هرتز 11 انساز امواج با فرک

 . (3) گرددختم می هرتز 1121 فرکانس
وجود این امواج در محیط زیست و قرارگیری بدن انسانها در 

شود. در متعددی می اختلالاتباعث بیماریها و  آنها،معرض 
کشورهای غربی تحقیقات گوناگونی در خصوص پیامدهای ناشی 
از این امواج انجام شده و عوارض متنوعی همچون بیماریهای 
روانی، آب مروارید، سقط جنین و ناهنجاریهای جنینی، سرطانهای 

بی لات قلهورمونی، ناباروری، مشک اختلالاتمختلف اعضای بدن، 
و عروقی به این امواج نسبت داده شده است. اینکه به جرأت 

ها را به تأثیرات امواج الکترومغناطیس نسبت توان این ناراحتینمی
داد آن است که غالباً نتایج این تحقیقات در مطالعات تکمیلی تأیید 

 . (4ه است )و به مشاهدات اولیه محدود گشت هنشد
های رادار در صنایع کارکنان دستگاه ای که بر رویدر مطالعه

هوایی و نیروهای نظامی امریکا انجام شد، هیچ افزایش 
(. مطالعات نسبتًا 5میری در گروه مورد بررسی مشاهده نشد )ومرگ

زایی این میادین در انسان صورت قابل توجهی نیز در مورد سرطان
زایی نگرفته است. برخی از این مطالعات به طورکلی خاصیت سرطا

اند. اما گروه دیگر که مطالعات جدیدتری نیز این میادین را رد کرده

اند که اثرات میادین الکتریکی و مغناطیسی بر هستند، نشان داده
بافت می تواند زمینه ساز بروز برخی سرطانها باشد. به بیان دیگر 
قرارگرفتن در این میادین می تواند به عنوان یک عامل خطرساز 

لا به سرطان باشد. اما نحوه این تأثیرات در بروز سرطان برای ابت
هنوز به طور علمی مشخص و توجیه نشده است. دیگر اثری که در 
میادین پرتوهای الکترومغناطیسی و ماکروویو دیده شده، اثر عقیمی 

تا  21موقت است. دیده شده که چنانچه فرد در میادین با فرکانس 
 گیرد، کانس رزونانس بدن، قرارمگاهرتز، یعنی محدوده فر 311

دچار عقیمی برگشت پذیر خواهند شد. مطالعات علمی به وضوح 
نشان داده است که با خروج فرد از این محیط ها و عدم اشتغال 

. دیگر است یافتهدائم در این مکانهای پرخطر، عقیمی موقت بهبود 
آهنگ ) SARاثر این گونه میادین، تأثیر بر چشم و عدسی بینایی در 

بالا است. این پرتوها فقط بر چشم اثرات مخرب و ( رژیجذب ان
منفی دارند و این امر به اثبات رسیده است. تأثیر بر سیستم عصبی 
محیطی، القای سطحی، تأثیرات مغزی، سوختگی ناشی از افزایش 

SAR  در سطح بدن، افزایش حرارت در بدن و در بافت، ایجاد
ز تب در فرکانس هایی که کل احساس خستگی و بی حالی، برو

بدن امواج را به یک میزان جذب می کند، اختلال در سیستم تنظیم 
حرارت بدن و بالا رفتن دمای بافت به طور کنترل نشده، از دیگر 

-1)شد بامیپیامدهای کار در میادین الکترومغناطیسی و ماکروویو 
1.) 

ج که به نوعی تحت اموا های نظامیافراد شاغل در رسته
 شکایت دارند ها الکترومغناطیس قرار دارند همواره از این نگرانی

که ممکن است در اثر مواجهه با چنین میادینی دچار عوارض 
 ی و روحی شوند. این نگرانیمهای جسغیرقابل بازگشت و ناراحتی

از یک سو باعث بروز فشارهای روحی بر روی این افراد شده و از 
ا که است. از آنجتاثیر منفی داشته ان وری ایشسوی دیگر بر بهره

یروی ن ،ترین سرمایه هر کاریترین و گران قیمتمهمترین، اصلی
ن زمینه ایهای بیشتری در انسانی است، لازم است تحقیق و بررسی

انجام گیرد تا با شناسایی دقیق مسأله، چنانچه عوارض و مشکلاتی 
 لازم انجام گیرد.وجود دارد نسبت به رفع یا کاهش آنها اقدامات 

ارتباط مواجهه با امواج در این پژوهش هدف آن است 
بران رادار در کاراحتمالی الکترومغناطیس با برخی اختلالات بالینی 

    تعیین گردد.فرماندهی موشکی 

 هاروش
  4که در  باشداین پژوهش از نوع مقطعی می: نوع پژوهش 
 شد. انجام 1321در طی سال  حاشیه خلیج فارس شهر

جامعه آماری تمامی : گيريي آماري و روش نمونهجامعه
افرادی بودند که به دلایل شغلی در معرض مواجهه با امواج رادیویی 

های رادار انجام قرار داشتند. این افراد به عنوان کاربران دستگاه
سال از آغاز به کارشان در  1. افرادی که کمتر از کردندوظیفه می

به  تمامی افرادشت از مطالعه کنار گذاشته شدند. گذبخش رادار می
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 21/  در کاربران رادار موشکی ینیاختلالات بال یبرخ وارتباط مواجهه با امواج 

J Mar Med                                    Spring 2019, Vol. 1, No. 1 

 صورت سرشماری مورد بررسی قرار گرفتند. 
در ابتدا تمامی افرادی که تمایل به شرکت در : روش اجرا

مطالعه داشتند، با تکمیل فرم رضایتنامه آگاهانه غربال شدند. 
ظیر نفیک و خوداظهاری ایشان از اختلالات بالینی )ااطلاعات دموگر

( با شک به ارتباط آن به محیط کار در های چشمیآسیبو  ،ردردس
 چک لیست ثبت شد. سابقه بیماری یا جانبازی نیز ثبت شد.

عمومی انجام شد و توسط پزشک  بالینیمعاینات  در ادامه
 اطلاعات مدنظر در چک لیست افزوده شد.

صبح هر روز، طبق برنامه  11تا  1از این افراد در فاصله زمانی 
 & CBC آزمایش خونز پیش طراحی شده، نمونه خون اخذ شد. ا

diff و اسمیر خون محیطی PBS در آزمایشگاه انجام شد و نتیجه 
 آن توسط پزشک پاتولوژیست تبیین و تفسیر گردید. 

 شام و گزارپزشک انجکامل چشم توسط چشم در پایان معاینه
  نهایی آن در چک لیست افزوده شد.

  :عملياتی در مطالعه حاضرف یتعار

عبارتست از ایجاد هرگونه کدورت بروی  کدورت عدسی:
عدسی که مانع دید شفاف شود. منظور از کدورت عدسی در این 

باشد و ملاك آن گزارش چشم مطالعه نیز همان معنی اصلی آن می
 باشد.پزشک می

ملاك آن گزارش چشم پزشک  التهاب و قرمزي در چشم:
 .بود

عبارت از اظهار درد در ناحیه سر توسط کاربران که سردرد: 
 باشد.ملاك آن نیز اظهارات خود فرد می

سال ازدواج است،  3به معنی بچه دار نشدن بعد از عقيمی:
بدون این که از روشهای جلوگیری از حاملگی استفاده کرده باشند. 

دواج آنها گذشتهسال از 3تمام شرکت کنندگانی که  در این مطالعه

 و صاحب فرزند نشده بودند در فهرست عقیمی آورده شده است.
 های بدخیمعبارتست از بوجود آمدن گروهی از سلوللوسمی: 

های هماتوپویتیک است. غیرهمگن در خون که منشا آن سلول
ملاك آن گزارش آزمایش خون و اسمیر خون محیطی توسط 

 پاتولوژیست است.
 SPSS18افزار توسط نرم هاداده: آماريتجزیه و تحليل 

 ی دوآزمون کاداده ها با تحلیل  ،متغیرها نوعبا توجه به آنالیز شد. 
  انجام شد.و فیشر 

از همه شرکت کنندگان رضایتنامه کتبی و  ملاحظات اخلاقی:
ه بحضور ایشان در مطالعه داوطلبانه و آزادانه بود. آگاهانه اخذ شد. 

نه محرما اطلاعات ایشان هشرکت کنندگان در پژوهش اعلام شد ک
عدم شرکت فرد نظامی . ی منتشر خواهد شدهبوده و بدون نام و گرو

هیچ تبعاتی را برای ایشان نداشته و فرد نظامی جهت شرکت در 
مطالعه حاضر به تایید کمیته اخلاق مطالعه آزادی عمل داشت. 

 دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله رسیده است.

 نتایج
 15/32؛ مرد با متوسط سنی دستگاه های رادار  کاربر 111

 5) %1/3. تنها بررسی شدند سال( 41و حداکثر  24سال )حداقل 
( نفر % 2/11) 142تعداد  از افراد دارای سابقه جانبازی بودند.نفر( 

نفر  11نفر متاهل،  142( مجرد بودند. از % 1/11نفر ) 12متاهل و 
بودند و طبق تعریف عملیاتی سال بود که ازدواج کرده  3کمتر از 

نفر امکان بررسی برای عقیم بودن یا نبودن را  04عقیمی، فقط 
بصورت مداوم مواجهه در بخش راداری که خدمت  سابقه. داشتند
 113 ( بود.سال 22تا  2)سال  11/1 داشتند، بطور متوسط با اشعه

 .سال سابقه خدمت در بخش رادار را داشتند 5( بیش از % 2/01نفر )

 نفر( 111سرطان لوسمی ) و ارتباط مدت مواجهه با امواج الکترومغنایس با عقیمی، کدورت عدسی، التهاب و قرمزی چشم، شکایت از سردرد .1-جدول

 مقدار پی نفر( 119سال ) 5بيش از  نفر( 41سال ) 5تا  1 مدت زمان مواجهه

 54/1    ⃰ عقيمی

 (% 4/5) 4 (% 3/1) 1 نفر( 1بله )
 (% 4/51)  31 (% 2/41) 31 نفر( 11خیر )

 11/1   کدورت عدسی 

 (% 3/4) 0 (% 1) 1 نفر( 0بله )
 (% 1/15) 111 (% 1/22) 41 نفر( 154خیر )

 11/1   التهاب و قرمزی چشم 

 (% 1/5) 2 (% 5/2) 4 نفر( 13بله )
 (% 1/14) 114 (% 3/20) 44 نفر( 141خیر )

 12/1   شکایت از سردرد 

 (% 2/24) 41 (% 1/13)  22 نفر( 12بله )
 (% 4/45) 03 (% 1/11) 21 نفر( 22خیر )

 -   لوسمی

 (% 1) 1 (% 1) 1 نفر( 1بله )
 (% 0/02) 110 (% 3/20) 44 نفر( 111خیر )

قابل بررسی بود )باتوجه به تعریف عملیاتی(.نفر  04برای محاسبه عقیمی فقط  ⃰
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 و همکاراندریاباری   /  22

 1931 بهار، 1 ، شماره1 دوره                                    دریامجله طب 

 04( از % 1/1نفر ) 1، فقط 1-مطابق اطلاعات آمده در جدول
نفر کدورت عدسی  111( نفر از % 4/1) 0نفر عقیم بودند. تعداد 

نفر مشاهده  111( از % 1نفر ) 13در  التهاب و قرمزی چشمداشتند. 
نفر بطور  111( از % 5/31نفر ) 12شد. شکایت از سردرد در 

 خوداظهاری ثبت شد. هیچ موردی از سرطان لوسمی ثبت نشد.
بررسی ارتباط مدت مواجهه با امواج الکترومغنایس با عوارضی 
همچون عقیمی، کدورت عدسی، التهاب و قرمزی چشم، شکایت 
از سردرد، سرطان لوسمی معنی دار نبود. اگرچه در افرادی که بیش 

مواجهه داشتند، فراوانی این  سیمغناطیسال با امواج الکترو 5از 
 عوارض بیشتر بود.

 بحث
شدند  بررسیدستگاه های رادار  کاربر 111در مطالعه حاضر از 

 1( بین % 1/22نفر ) 41سال و  5( بیش از % 2/01نفر ) 113که 
( % 4/1) 0سال سابقه خدمت در بخش رادار را داشتند. تعداد  5تا 

داشتند. ارتباط مدت مواجهه با امواج نفر کدورت عدسی  111نفر از 
الکترومغنایس با کدورت عدسی معنی دار نبود. اگرچه در افرادی 

سال با امواج الکترومغناطیسی مواجهه داشتند، فراوانی  5که بیش از 
همراستا با این یافته ها، در مطالعه ای مشابه  این عارضه بیشتر بود.

نفر از  400و همکاران انجام شده، تعداد  Shacklett که توسط
کارکنان نیروی هوایی امریکا ارزیابی شدند که در آن عارضه 
کدورت عدسی با اثرات امواج الکترومغناطیس ارتباط معنی دار 
نداشت. لازم به ذکر است این در محیط نظامی انجام شده و گروه 

جربی که بر (. البته در مطالعاتی ت5) داشت نیزنفر(  341کنترل )
روی خرگوش انجام شد، یافته های در تضاد با مطالعه حاضر ارائه 

امواج الکترومغناطیس بطور مستقیم ، شد، در این مطالعات تجربی
به چشم خرگوش تابیده شد و اثرات مخرب آن به صورت کدورت 

 (.2و11عدسی گزارش گردید )
ده نفر مشاه 111( از % 1نفر ) 13 التهاب و قرمزی چشم در

سال با امواج الکترومغناطیسی مواجهه  5ر افرادی که بیش از دشد. 
 اگرچه ارتباط مدت مواجهه داشتند، فراوانی این عارضه بیشتر بود.

با امواج الکترومغنایس با التهاب و قرمزی چشم، معنی دار نبود. با 
که همواره از طرف کاربران وجود  نگرانی این وجود، و با توجه به

خواهند در این رسته شروع بکار نمایند ید تمام کسانی که میدارد با
تحت یک سری معاینات اولیه توسط چشم پزشک آشنا به عوارض 

گیرند و نتیجه این معاینات به عنوان معاینه پایه در امواج قرار 
پرونده پزشکی فرد درج شود و در ادامه معاینات هر ساله تکرار شود 

 . مودنرضه چشمی، به موقع پیشگیری تا بتوان در صورت بروز عا
سال بود که ازدواج کرده  3نفر کمتر از  11نفر متاهل،  142از 

نفر امکان بررسی  04بودند و طبق تعریف عملیاتی عقیمی، فقط 
نفر  04( از % 1/1نفر ) 1برای عقیم بودن یا نبودن را داشتند. فقط 

ی غنایس با عقیمعقیم بودند. ارتباط مدت مواجهه با امواج الکتروم
سال با امواج  5معنی دار نبود. اگرچه در افرادی که بیش از 

الکترومغناطیسی مواجهه داشتند، فراوانی عقیمی بیشتر بود. در 
با هدف پیدا کردن ارتباط عقیمی مردان و عوامل شغلی مطالعه ای، 

بررسی انجام شده  20تا  21گر و طولی از سال به صورت گذشته ن
ی ای بودند که در بررسها شامل افراد عقیم شناخته شده . نمونهاست

ز گروه کنترل نی .انجام شده، همسران آنها هیچ مشکلی نداشتند
سال بعد از ازدواج بچه دار  2شامل مردان سالم باروری بود که طی 

نفر مردان گروه کنترل مقایسه  21نفر مرد عقیم با  151شده بودند. 
خار کار شیفتی، ب باین عقیمی مردان شدند. ارتباط معنی داری ب

فلزات، میدان الکترومغناطیس، حلالها، سرب، رنگ، حشره کش ها، 
  (.11) استرس های شغلی و ارتعاش مشاهده نشد

رسد عوارض عقیم کننده امواج بیش از آنکه واقعاً به نظر می
 ووجود داشته باشد، در نظر کارکنان جلوه کرده است و جنبه روانی 

ی البته این گفته، نیاز به بررسی علمی و پژوهش .است یافتهتلقین 
بنابراین لازم است با همکاری سازمان انرژی  و بیشتر دارد. تر دقیق

اشند بولتن باتمی که متولی پیگیری امواج یونیزان و غیریونیزان می
و اطلاعات روشن  گرددهای خبری و کلاس های آموزشی برگزار 

 تا با آرامش خاطر بیشتری به کار ادامه دهند ه شودبه کاربران داد
با این وجود رعایت اصول ایمنی در کار و معاینات پزشکی دوره ای 

به  بنا برای کارکنان رادار بایستی هر ساله انجام و تکرار گردد.
مطالعه انجام شده حتی اگر در اثر مواجهه با میادین پرقدرت 

این پدیده قابل  ،لکترومغناطیس، عارضه عقیمی نیز رخ دهدا
با خروج فرد از محل تحت تأثیر میدان به مدت سه بازگشت بوده و 

 (. 12ماه، عارضه عقیمی موقت بر طرف خواهد شد )
 111( از % 5/31نفر ) 12شکایت از سردرد در در مطالعه حاضر 

ج مواجهه با اموا نفر بطور خوداظهاری ثبت شد. بررسی ارتباط مدت
رادی اگرچه در اف الکترومغنایس با شکایت از سردرد، معنی دار نبود.

سال با امواج الکترومغناطیسی مواجهه داشتند، فراوانی  5که بیش از 
ای لعهمطادر همراستا با این یافته ها،  بیشتر بود. شکایت سردرد

 کننده امواجراتورهای مهرزنهای پلاستیکی صادراپ دیگر
بررسی ی از امواج بودند قوکه در معرض میدان کترومغناطیس ال

نفر به عنوان گروه کنترل  30اپراتور تحت تأثیر میدان و  35. شدند
ساعته بر روی  ECG 24 انتخاب شدند. آزمایشات نوروفیزیولوژی و

ایشان انجام شد. تغییرات معنی دار در علائم ذهنی )سردرد و 
نتایج این  (.13) ه کنترل مشاهده نشدخستگی( بین اپراتورها و گرو

 تحقیق هم با نتایج بدست آمده در این پژوهش همخوانی داشت.
ابل ها قآمار سردرد بخصوص هنگام کار با دستگاهدر مطالعه حاضر 

به علت اینکه ملاك آن فقط اظهار  آمارباشد. هر چند این توجه می
نتوان همه این موارد شاید بالاتر گزارش شده و نظر خود فرد بوده، 

 ایستیب سردردها را به امواج الکترومغناطیس نسبت داد. با این وجود
فاده و است قرار گرفتن با اقداماتی نظیر کاهش مدت زمان در معرض

 از عینک هنگام کار از بروز چنین پیامدهایی ممانعت نمود.

اگرچه در مطالعه حاضر هیچ موردی از اختلال سرطان لوسمی 
سال  12و همکاران، که طی مدت  Dolk نشد. اما درگزارش 
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نفر را بررسی کرد، بین امواج الکترومغناطیس و سرطان  15111
لذا توجه به این عارضه قابل اهمیت و  ،رابطه معنی دار ارائه نمود

 (.14غیرقابل چشم پوشی است )
در مطالعه حاضر ارتباط معنی داری بین عوارض علیرغم اینکه 

و سرطان با مدت مواجهه با امواج الکترومغناطیس  چشمی، عقیمی
کاربران رادار در مراجعات خود به مراکز درمانی از اثبات نشد، اما 

دند کرسردرد، قرمزی و خارش چشم شکایت داشتند. آنها عنوان می
که این علایم بخصوص هنگام روشن بودن دستگاهها بیشتر است 

ها وجود ندارد، علایم و در روزهای تعطیل که تماس با دستگاه
ه شوند. همچنین برخی از کاربرانی کیابند یا برطرف میتخفیف می

 مانگگذشت و صاحب فرزندی نشده بودند، از ازدواجشان مدتی می
رادار  ییسالکترومغناطداشتند که این موضوع به علت اثرات امواج 

  بوده است.
مقایسه از محدودیتهای مطالعه حاضر نبود گروه شاهد، برای 

  یافته ها و عوارض بود. دقیق تر
ر های مطالعه حاضبر اساس یافتهدر پایان قابل ذکر است که 

عات مرتبط، رد کامل عوارض ناشی از میادین لو دیگر مطا
از  اربرکالکترومغناطیسی و رادیویی منطقی نیست و بایستی افراد 

ن امر تمهیدات ایمنی دهنده برخوردار شوند و کارفرمایان بر ای
اهتمام ورزند. به بیان دیگر با وجود مطالعات فراوان در این زمینه 

چ یدر هو  هنوز اختلاف نظر در خصوص امواج غیریونیزان وجود دارد
آزمایشهای مکرر و معاینات متناوب رد نشده کدام از مطالعات، 

های معاینه هدفدار به عنوان است. بنابراین لازم است دفترچه
های درمانی مربوطه عودت و هر یکسال یکبار به رده معاینات پایه
 تکرار شود. 

 گيرينتيجه
ارتباط مدت مواجهه با امواج الکترومغنایس با عوارضی همچون 
عقیمی، کدورت عدسی، التهاب و قرمزی چشم، شکایت از سردرد، 

 معنی دار نبود و اثباتکاربران دستگاه های رادار سرطان لوسمی در 
 ییسسال با امواج الکترومغناط 5در افرادی که بیش از نشد. اگرچه 

ت لذا توجه به رعای ،مواجهه داشتند، فراوانی این عوارض بیشتر بود
ای و منظم پزشکی نکات ایمنی در کار و همچنین معاینات دوره

 برای این افراد توصیه موکد می گردد.
 

کننده در مطالعه از تمامی افراد شرکت تشکر و قدردانی:
 شود.سپاسگزاری می

 

گونه تضاد نمایند که هیچنویسندگان تصریح می تضاد منافع:
 منافعی در مطالعه حاضر وجود ندارد.
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