
  مایکروفر سالمت کاربران را تھدید می کند؟ اجاق ھایآیا استفاده از 

  

ناصری مرتضی باشد،این گفته را مھندس  آمیز مخاطره كاربران براي است ممكن گیرد مي صورت مايكروفر ھاي اجاق از كه امواج نشت

کرد،ایشان در ادامه با بیان اینکه امواج ماكروويو طیف  کارشناش بھداشت حرفه ای مرکز بھداشت شھید بلندیان شھرستان قزوین بیان 

متر قرار میگیرند.  ١میلي متر تا ١) ھستند كه به ترتیب در دامنه طول موج    300MHZ -300GHZ(مشخصي از امواج الكترومغناطیس

ژي ماكروويو اين است كه  مي  ي اصلي انرماكروويو ھا بسته به فركانس (يا طول موج) به فاصله زيادي در ھوا انتقال پیدا مي كنند. ويژگ

تواند به وسیله مواد مختلفي چون بافت انساني فوري جذب شده و منجر به افزايش دما شود. میزان نفوذ پرتو ماكروويو در بافت ھايي از 

س باال و طول موج بدن نظیر چشم ھا،پوست،عضالت و اندام ھاي احشايي كه محتوي آب بیشتري اند، بیشتر است. به عالوه فركان

كوتاه، مي تواند عمق جذب را افزايش دھد. كاربرد ھا و منابع معمول تابش ھاي ماكروويو عبارتند از ايستگاه راديو و تلوزيون،كوره ھاي 

 القايي،پروسه ھاي پالسمايي ، واحد ھاي جراحي الكتريكي(الكترو جراحي)،سیستم ھاي ارتباطي(مثل رادار) و اجاق ھا. اجاق ھاي

ماكروويو يكي از كاربردھاي معمول منابع ماكروويو  در محیط ھاي شغلي و غیر شغلي است. اين اجاق ھا به دلیل وجود باقیمانده ھاي 

غذايي، در ھايي كه به طور ناقص تنظیم شده اند، درز بند ھاي معیوب درب ھا، لوال ھا و چفت ھا مي توانند سبب انتشار تابش ھاي 

شوند. نشتي از اجاق ھاي ماكروويو مي تواند مقدار خطرناكي از پرتو ماكروويو در ھواي بیرون ايجاد كند که این امر ماكروويو به محیط 

ھر چند خطرات استفاده از اجاق مايکروويو به طور تئوري  احتمال آسیب به کاربران به ویژه خانم ھای باردار و کودکان را بیشتر می کند،

اين وسايل طوري است که شخص را از خطرات انرژي آن مصون نگھدارد. اين اجاق ھا طوري طراحي شده  قابل قبول است، اما طراحي

اند که حرارت حاصل از انرژي ريزموجھا تنھا در صورتي ايجاد مي شود که درب اجاق بسته و دکمه آن روي روشن قرار گرفته باشد. به 

روويو در غذا وجود نخواھد داشت و اجاق امواج را منتقل نخواھد کرد. به اين محض اين که دستگاه خاموش شود، ديگر ھیچ انرژي مايک

  ترتیب احتمال آسیب مستقیم توسط يک اجاق روشن، وجود 

  ندارد. با اين حال اگر دستگاه خراب يا کثیف باشد، احتمال نشت انرژي به بیرون وجود دارد. بنابراين: 

  ل آن اطمینان حاصل کنید. * درب اجاق را چک کرده و از بسته شدن کام

  * درزھاي درب را وارسي کنید، آن ھا راتمیز نگھداشته و مراقب باشید که قفل دستگاه به خوبي عمل کند. 

* اگر دستگاه مايکروويو اشکالي حتي جزئي، پیدا کرده است. آن را براي تعمیر به متخصص بسپاريد و قبل از آن به ھیچ وجه از اجاق 

  استفاده نکنید.

  متری از اجاق روشن ١* رعایت حداقل فاصله 

صورت دوره ای با دستگاه آشکار ساز میزان نشت امواج مایکروفر (استاندارد میزان نشت مجاز اجاق ھای  سنجش نشتی اجاق ھا به* 

  میلی وات بر سانتی متر مربع می باشد.)١مایکروفر خانگی 

  

  بھداشت شھید بلندیان شھرستان قزوینکارشناس بھداشت حرفه ای مرکز  -مرتضی ناصری

    


