
شـخصی کـه روی پشـت بـام اسـت وجـود دارد کـه در معرض سـطوح اندک 
بیشـتری از انـرژی RF در مقایسـه با اشـخاص روی زمین قرار بگیـرد، اما حتی 
در ایـن صـورت هم این میـزان از محدوده های تعیین شـده توسـط FCC فراتر 
نمـی رود و حتـی بـه آن نزدیـک هم نمی شـود مگر آن کـه فرد خیلی بـه آنتن 
نزدیک شـده یا درسـت در مقابـل آن قرار بگیـرد. لذا اگر چنیـن احتمالی وجود 

دارد بهتـر اسـت کـه دسترسـی به محیـط پیرامونـی آنتن محـدود گردد.

 آیا دکل های BTS باعث سرطان
 می شوند؟

هنـوز هـم بسـیاری از افـراد تصـور می کننـد کـه زندگـی، کار یـا تحصیل در 
نزدیکـی آنتن هـای BTS ممکـن اسـت خطر ابتالیشـان به سـرطان یـا دیگر 
بیماری هـا را بـاال ببـرد. در حـال حاضـر شـواهد بسـیار اندکـی در تاییـد این 
مسـئله وجـود دارد و بـه لحـاظ نظـری نیـز نـکات مهمـی وجـود دارنـد کـه 
دخالـت داشـتن ایـن سـازه ها در ایجـاد سـرطان را نفـی می کننـد. نخسـت 
ایـن کـه سـطح انـرژی ناشـی از امـواج RF نسـبتا پاییـن اسـت، به خصـوص 
زمانـی کـه با دیگر انـواع تشعشـعات دخیل در ایجاد سـرطان نظیـر پرتو های 
گامـا، اکـس و فرابنفـش مقایسـه می گـردد. بـه بیـان دیگـر، انـرژی موجـود 
در امـواج RF سـاطع شـده توسـط برج هـای موبایـل بـه قـدری نیسـت کـه 
مسـئله  بشـکند.  را   DNA مولکول هـای درون  شـیمیایی  پیوند هـای  بتوانـد 
دوم بـه طـول مـوج RF بر می گـردد. ایـن امـواج طـول مـوج باالیـی دارنـد و 
در نتیجـه می تـوان آن هـا را تنهـا در 2,5 تا 5 سـانتی متـر متمرکز نمـود و به 
همیـن خاطـر این امـواج قابلیـت آن را ندارنـد که بعـد از متراکم سـازی روی 
سـلول های بـدن موجـودات زنـده اثـر بگذارند. بـا این همـه، حتی اگـر امواج 
RF ایـن قابلیت را داشـتند که در دوز هـای باال روی بدن تاثیر بگذارند، سـطح 

امـواج موجـود روی زمیـن به مراتـب پایین تر از حد اسـتاندارد اسـت که چنین 
قابلیتـی داشـته باشـد. در ادامـه به سـراغ تحقیقاتـی خواهیم رفت که توسـط 

موسسـات و سـازمان های مختلـف در ایـن رابطه انجـام گرفته اسـت و نتایج 
بـه دسـت آمـده از ایـن پژوهش هـا را بیـان خواهیـم کرد.

تحقیق مستقیم روی انسان
در یکـی از بزرگتریـن پژوهش هـای صـورت گرفتـه پیرامـون اثـرات امـواج 
تابـش شـده از آنتن هـای مرتبـط بـا BTS روی انسـان، جمعـی از محققـان 
بریتانیایـی گروهـی متشـکل از هـزار خانـواده دارای فرزندان خردسـال مبتال 
بـه سـرطان را با گـروه دیگـر از خانواده ها که فرزندانشـان سـرطان نداشـتند 
مقایسـه نمودنـد و دریافتنـد کـه ارتباطی میـان قرار گرفتـن مادران بـاردار در 
معـرض ایـن برج هـا (مادرانـی کـه منازلشـان در نزدیکـی ایـن آنتن هـا بود) 
و خطـر ابتـالی فرزندانشـان در سـنین پاییـن بـه انواع سـرطان وجـود ندارد. 
در پژوهشـی دیگـر دانشـمندان بـه بررسـی آسـیب های وارده بـه DNA و 
سـلول های خونـی افـراد بـه عنـوان شـاخص احتمالـی پتانسـیل ابتـال بـه 
مجـاورت  در  کـه  افـرادی  در  آسـیب ها  کـه  دریافتنـد  و  پرداختنـد  سـرطان 
BTS هـا زندگـی می کننـد در مقایسـه بـا دیگـران بدتـر نیسـت. البتـه نکات 

دیگـری هـم در ایـن میـان وجـود دارد کـه بایـد آن هـا را نیـز در نظر داشـته 
باشـیم. از جملـه ایـن کـه میزان انـرژی سـاطع شـده از دکل هـای موبایل به 
مراتـب کمتـر از سـطح انـرژی دریافتـی شـما در هنـگام اسـتفاده از موبایـل 
اسـت و تـا بـه امـروز بیشـتر از 30 پژوهش مسـتقل بـرای پیدا کـردن ارتباط 
میـان اسـتفاده از تلفن هـای همـراه و ایجـاد تومـور در افراد مختلـف انجام 
گرفتـه اسـت کـه تاکنـون در هیچ کـدام از آن ها بـه وجود ایـن ارتباط 
اشـاره ای نشـده اسـت. با ایـن اوصاف نقـش آنتن هـای BTS در این 

رابطـه بسـیار شـفاف تر خواهد شـد.

تحقیقات آزمایشگاهی انجام شده
در پژوهـش بزرگـی کـه همراسـتا بـا برنامـه ملـی سـم شناسـی 

آمریـکا انجـام گرفت گروهـی از موش هـای آزمایشـگاهی روزانه 9 سـاعت 
در معـرض انـرژی RF قـرارداده شـدند که این پروسـه قبـل از تولد آغـاز و تا 
دو سـال بعـد از آن ادامـه یافت. براسـاس نتایج منتشـر شـده از ایـن تحقیق، 
خطـر ابتـالی موش هـای نَـری کـه در معـرض ایـن انـرژی قـرار گرفتـه 
بودنـد بـه تومور هـای قلبـی و مغـزی افزایـش یافتـه اسـت (البتـه بـاز هـم 
خطـر انـدک گـزارش شـد) امـا این امـر در میـان موش هـای ماده به چشـم 
 RF نخـورد. البتـه اشـاره نماییـم که با در نظـر داشـتن دوز باالی تشعشـعات
ایجـاد شـده بـرای موش هـا و سـاعات طوالنـی قـرار گرفتنشـان در معرض 
آن نمی تـوان بـا اطمینـان گفـت که آیـا نتایـج این تحقیـق روی انسـان نیز 
قابـل اسـتفاده اسـت یـا خیر؟ سـه نهاد تخصصـی شـامل آژانـس بین المللی 
تحقیقـات سـرطان، برنامـه ملـی سـم شناسـی و آژانـس حفاظـت از محیط 
تحقیـق  سـرطان  ایجاد کننـده  عوامـل  روی  معمـوال  کـه  آمریـکا  زیسـت 
بالقـوه  عوامـل  زمـره  در  را   BTS پایـه  ایسـتگاه های  آنتن هـای  می کننـد، 
ایجـاد سـرطان اعـالم نکرده انـد. کمیسـیون ارتباطـات فـدرال آمریـکا در 
رابطـه بـا آنتن های مجـاور به منازل مسـکونی و مـدارس گفته اسـت: تابش 
پرتو هـای RF ناشـی از آنتن هـای مـورد اسـتفاده بـرای ارتباطـات موبایـل 
و دیگـر سـرویس های ارتباطـی شـخصی، در سـطح زمیـن عمومـا هـزاران 
محدوده هـای  هسـتند.  شـده  تعریـف  ایمـن  محدوده هـای  از  کمتـر  برابـر 
امـن نیـز براسـاس توصیـه سـازمان های متخصـص و همچنیـن نهاد هـای 

 FCC دولتـی حـوزه بهداشـت و درمـان آمریـکا از سـوی
تعییـن شـده اند. بنابرایـن دلیلی برای نگرانـی در مورد 
خطـرات این برج هـا برای سـاکنین مناطق مسـکونی 
مجـاور بـه آن هـا وجـود نـدارد. در ادامـه شـما را از 
نتایـج تحقیقـات صورت گرفته توسـط سـازمان های 
جهانـی و همچنین کشـور های مختلـف جهان مطلع 

کرد. خواهیـم 

چه نتایجی به دست آمده است؟
شـواهد بـه دسـت آمده تا به امروز توسـط سـازمان بهداشـت جهانـی، حکایت 
از آن دارنـد کـه قرار گیـری در معـرض تشعشـعات RF کمتـر از حـد تعییـن 
شـده از سـوی کمیسـیون بین المللی حفاظـت در برابر تشعشـعات غیریونیزان 
(ICNIRP) تاثیـر شـدیدی روی سـالمت عمـوم جامعـه نمی گـذارد. بنابرایـن، 

زندگـی افـراد در مجـاورت BTS هـا با فرض این که سـطح تشعشـعات پایین تر 
از حـدود ایمـن تعریـف شـده باشـد، هیچ خطـری نـدارد. طبـق پژوهش های 
انجـام گرفتـه توسـط انجمن سـلطنتی کانـادا، روی امـواج ناشـی از آنتن های 
ایسـتگاه های پایـه BTS مسـتقر در ایالت هـای مختلف کانادا مشـخص گردید 
مردمـی کـه در نزدیکی ایـن آنتن هـا زندگی می کننـد در معـرض میدان های 
بسـیار ضعیـف فرکانـس رادیویـی قـرار می گیرند. گـروه متخصصان مسـتقل 
انگلسـتان هـم اعـالم کرده انـد کـه طبق شـواهدی کـه تا بـه امروز به دسـت 
آمـده، قـرار گرفتـن در معـرض فرکانس هـای رادیویی کمتـر از میـزان تعیین 
شـده توسـط هیئـت ملـی حفاظـت رادیویـی بریتانیـا (NRPB) و همچنیـن 
سـازمان غیرانتفاعی حفاظـت از تشعشـعات غیریونیـزان (ICNIRR ) نمی تواند 
باعـث ایجـاد عـوارض شـدید روی انسـان شـود. موسسـه مهندسـان بـرق و 
الکترونیـک هـم در ایـن زمینـه تحقیقات مفصلـی انجـام داده انـد و می گویند 
بـه  نزدیـک  الکترومغناطیسـی  میدان هـای  معـرض  در  مـردم  گرفتـن  قـرار 
آنتن هـای ایسـتگاه های پایـه BTS بـه مراتـب پایین تـر از محـدوده ایمنـی 
پیشـنهادی اسـت؛ لـذا به نظر نمی رسـد کـه BTS ها خطـری را متوجـه جامعه 
نمایند.آژانـس ایمنـی هسـته ای و حفاظـت از پرتـوی اسـترالیا هـم در ایـن 
زمینـه پژوهش هایـی را داشـته اسـت کـه بر اسـاس آن هـا اعالم کرده اسـت 
تشعشـعات RF ناشـی از برج های موبایل سـهم بسـیار اندکی در کل پرتو های 
رادیویـی ایجاد شـده از منابـع ارتباطی دارند. بـه طور کلی کمتـر از 3 درصد. به 

عـالوه میـزان قرارگیری افراد در معـرض کل منابع ایجاد کننـده فرکانس های 
رادیویـی مجـاور بـه برج های موبایـل کمتر از یک درصد بیشـینه مجاز اسـت. 
هیئـت ملـی حفاظـت رادیولوژیکـی انگلسـتان هم در ایـن زمینه اعـالم کرده 
اسـت کـه تاکنـون ارتباطـی میـان افزایـش گسـترده اسـتفاده از تلفن هـای 
همـراه در سرتاسـر دنیـا و عوارض مخرب بر سـالمتی انسـان به تایید نرسـیده 
اسـت. همانطـور که مشـاهده کردیـد اغلـب تحقیقات صـورت گرفتـه در این 
رابطـه بر عـدم وجـود ارتبـاط میـان نزدیکی بـه آنتن هـای ایسـتگاه های پایه 
BTS و ابتـالی افـراد بـه سـرطان اشـاره دارنـد. بـا ایـن همـه علیرغـم تمامی 

بررسـی های صـورت گرفتـه هنـوز هـم نگرانی هـای گسـترده ای در رابطه با 
اثـرات برج هـای ایسـتگاه های پایه BTS روی سـالمتی انسـان وجـود دارد. در 
ادامـه نظراتـی را خواهیـم گفـت کـه کمـی متفاوت تـر اسـت و تا حـدودی به 

ایجـاد تاثیـرات نامطلـوب در این زمینه اشـاره شـده اسـت.

چند نتیجه متفاوت
را  گسترده ای  تحقیقات  رابطه  این  در  هم  استرالیا   Charles Sturt دانشگاه 
داشته است و اعالم نتیجه این تحقیقات به این صورت بوده است که براساس 
استاندارد های کنونی استرالیا، محدوده ایمن برای قرار گرفتن عموم افراد جامعه 
در معرض این تشعشعات 200 میکرو وات بر سانتی متر مربع (برای مدت زمان 
دانشگاه  محققان  توسط  گرفته  صورت  پژوهش های  طبق  است.  نامحدود) 
باال  در  شده  ذکر  سطح  با  برابر   RF تشعشعات  که  صورتی  در  استورت،  چارلز 
باشد، تاثیر نامطلوبی بر سالمت انسان نخواهد داشت و برای آن که این امواج 
تاثیر مخربی داشته باشند الزم است که دمای بدن را در حدود یک درجه سانتی 
گراد یا بیشتر باال ببرند. در دوران بارداری نیز چنانچه دمای بدن جنین بین 2,5 
تا 5 درجه سانتی گراد باال برود می تواند اثرات مخربی را بر سالمت آن بگذارد 

و این دما تنها در صورتی به این اندازه می رسد که سطح تشعشعات از میزان 
یاد شده در باال بیشتر شود. لذا قرار گرفتن انسان در معرض تشعشعات ناشی 
از آنتن های ایستگاه های پایه BTS افزایش قابل مالحظه ای را در دمای بدن 
در  متفاوتی  نظر  هم  مالزی  ارتباطات  و  مدیا  مالتی  کمیسیون  نمی شود.  منجر 
این زمینه دارد. جامعه بین المللی دانشمندان روی این امر اتفاق نظر دارند که 
انرژی ناشی از آنتن های ایستگاه های پایه BTS به مراتب کمتر از حدی است 
که بتواند خطراتی را متوجه سالمت انسان نماید، البته تا زمانی که افراد تماس 
مستقیمی با این آنتن ها نداشته باشند. این را هم باید در نظر داشته باشید که 
آنتن با برج هایی که روی آن ها سوارند فرق دارد و باید خود را از آنتن ها دور نگه 
میزان  مالزی  هسته ای  تکنولوژی  تحقیقات  موسسه  آنها.  برج های  نه  دارید 
تشعشعات حول BTS های نصب شده در خاک این کشور را مورد ارزیابی قرارداده 
و اعالم کرده که سطح آن کمتر از یک صدم محدوده امن تعریف شده توسط 
استاندارد های بین المللی است. وزارت بهداشت کانادا هم طبق تحقیقات خود 
ایستگاه های  آنتن های  و  موبایل  برج های  مجاورت  در  که  مردمی  است  گفته 
پایه BTS زندگی می کنند بعضا از خطراتی که ممکن است به این خاطر متوجه 
سالمتشان باشد، ابراز نگرانی می نمایند. باید به اطالع برسانیم که جامعه علمی 
روی این نکته اتفاق نظر دارد که انرژی RF ناشی از این آنتن ها بیش از اندازه 
اندک است تا اثر نامطلوبی روی سالمت انسان بگذارد. در واقع سطح تشعشعات 
ناشی از برج های موبایل عموما پایین تر از استاندارد های تعریف شده از سوی 
وزارت بهداشت کاناداست. به عنوان نتیجه گیری نهایی در این زمینه باید گفت 
که تا به امروز مطالعات گسترده و متعددی در رابطه با اثرات دراز مدت یا کوتاه 
مدت قرارگیری انسان در معرض این امواج انجام گرفته و هیچگونه شواهدی 
مبنی بر نقش داشتن این امواج و انرژی ناشی از آن ها بر سالمت انسان به صورت 

قطعی به دست نیامده است.
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