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مفهوم مخاطره
                  Hazard/Health Risk؟=مخاطره 

                    Basic Quantities؟=کمیت پایه
            Basic Restrictions؟=محدودیت پایه 

              Reference Limits؟=حدود مرجع





...به ازای یک میدان مشخص در یک قطعه بافت
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کمیتها و حدود پایه  

کیالکتریمیدان حرارت توان تابشی

Windows 7
Pencil

Windows 7
Pencil

Windows 7
Pencil

Windows 7
Pencil



نحوه تعیین حدود پایه

:حدود مربوط به تحریک عصب•

حد پایه عمومی حد پایه شغلی مرز تجربی در بدنناحیه

0.4 0.8 4 محیطی اعصاب

(PNS)

0.01 0.05 0.05 مرکزی اعصاب

(CNS)

چرا؟: و عمومیفرق بین شغلی



حدود پایه

حد پایه 
(W/Kg)عمومی

حد پایه 
(W/Kg)شغلی

مرز تجربی 
(W/Kg)

در بدنناحیه

0.08 0.4 4 بدن تمام
(SARavg_Whole

Body)

2 10 15طبیعی (Head)سر

4 20 و پادست
(Limb)

کیلوگرم1.3مغز |وات 100تا 20: توان مصرف مغز: دقت
وات بر 1وات معادل حدودا 100متوسط بدن در حالت استراحت مصرف

کیلوگرم

1◦C

6.4 / 0.5 13 / 2 /

32 / 0.5 64 / 10 /

SAR kg W kg SAR W kg public

SAR Kg W kg SAR W kg occupational



حدود پایه
S: فرکانس خیلی باال 

حد پایه 
)عمومی
W/m2)

حد پایه 
W)شغلی
/m2)

مرز تجربی 
(W/m2)

در ناحیه
بدن

10 50 سطح 
پوست

وات بر 300تابش دریافتی از خورشید حدود : دقت
متر مربع
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کمیتها و حدود پایه  

کیمیدان الکتری حرارت توان تابشی

Windows 7
Pencil

Windows 7
Pencil

Windows 7
Pencil



ومکانمیانگین گیری مقادیر به دست آمده در هر سناریو در 
. قبل از مقایسه با حدود پایه الزم استزمان ه در زمان کاربرد به نسخه ب

ه  روز آنالین استاندارد مراجع
**شود



استانداردهای موجود بر چه اساسی تنظیم شده اند؟
کنند؟آیا استانداردهای حفاظت تشعشعی موجود برای تضمین مهار آثار نامطلوب بر سالمت کفایت می

حفاظت تشعشعی

overall, these studies suggested an increased risk of
leukemia or brain tumors but were largely inconsistent
with regard to the type of cancer for which risk is
increased. The data are insufficient to provide a basis

for ELF field exposure guidelines.

ICNIRP, Health Physics April 1998, Volume 74, Number 
4
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اتاق آپارتمانی روبه روی دکل تلفن همراه

X

...اما
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شکایات مرتبط با سالمت

از شهروندان مجاور دکل های تلفن 

همراه


