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ساخت ورقههای جاذب امواج الکترومغناطیسی با فرکانس باال با استفاده از نانوساختارهای اکسید
آهن
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مصطفی ارجمندی الری ،1سعید پرهوده ،*2علی روحانی سروستانی ،2قادر الهوردی
 -4گروه برق ،واحد داریون ،دانشگاه آزاد اسالمی ،داریون ،ایران
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چکیده
زمینه و هدف :لزوم استفاده از ارتباطات بیسیم و بهکارگیری امواج الکترومغناطیسی در دنیای امروز بر کسی پوشیده نیست .استفاده از این تجهیزات و
گسترش روزافزون آنها ،با همه مزایایی که داشته ،سبب پیدایش نگرانیهایی از نحوه اثرگذاری آنها بر محیطزیست شده است .یکی از روشهای مؤثر در
کاستن اثرات نامطلوب این امواج استفاده از پوششهای جاذب این امواج است.
مواد و روشها :ابتدا پودر کلرید آهن به محلول آبی پلی ونیل الکل افزوده شد .سپس محلول آبی هیدروکسید سدیم به آن اضافه گردید .پسازآن نانوساختارهای
اکسید آهن که بهصورت رسوب در ته ظرف ظاهرشده بودند با استفاده از کاغذ صافی جمع آوری و چندین بار با آب دیونیزه و اتانول شستوشو داده شدند .از
مواد سنتز شده ،ورقههایی به ضخامت  5/0و  4میلیمتر ساخته شد.
مکعبی بوده و میانگین اندازهی بلورکها  43نانومتر است .تصاویر میکروسکوپ الکترونی نشان دادند که شکل نانوساختار بهدستآمده ورقهای هستند و ضخامت
آنها در حدود  25نانومتر می باشند .مطالعه نتایج جذب امواج الکترومغناطیسی در محدودهی  8تا  48گیگاهرترتز نشان دادند که نانوساختارهای اکسید آهن
میتوانند امواج ماکرویو را در این محدوده جذب نمایند که میزان جذب در ضخامتهای بیشتر افزایش مییابد.
نتیجهگیری :پوشش های حاوی نانوساختارهای اکسید آهن ،میتوانند به عنوان جاذب امواج میکروویو عمل نموده و نقش مؤثری در از بین بردن و یا کاهش
اثرات ناخواسته امواج الکترومغناطیسی داشته باشند.
کلمات کلیدی :امواج ،میکروویو ،جاذب ،اکسید آهن ،نانوساختار ،نانوتکنولوژی ،اثرات بیولوژیکی
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بهکارگیری تجهیزات و فناوریهای جدید هرچند سبب
آسانتر شدن زندگی برای انسان شده اما همواره چالشهایی را
با خود به همراه داشته است .یکی از این موارد استفاده از امواج
الکترومغناطیسی در سیستمهای ارتباطاتی میان تجهیزات
الکترونیکی و احتمال تأثیرات منفی آنها بر محیطزیست و
بخصوص بدن انسان است .در دهههای اخیر با پیشرفت زندگی،
قرار گرفتن در معرض میدانهای الکترومغناطیسی (4) EMF
بهطور چشمگیری افزایش داشته است .در میان این منابع تولید

میدانهای الکترومغناطیسی ،تجهیزاتی همچون؛ رادارها،
تلفنهای همراه ،فرستندههای رادیو و تلویزیون دارای فرکانس
باال هستند ،درحالیکه خطوط برق ،لوازمخانگی و وسایل پزشکی
دارای فرکانس پایین هستند (.)4
درحالیکه امواج فرکانس رادیویی که از طریق تلفنهای همراه
منتشر میشوند بیشتر قسمتهای نزدیک بدن ،بهویژه سر انسان
را تحت تأثیر قرار میدهند ،میدانهای الکترومغناطیسی ناشی از
ایستگاههای ارسال امواج غالباً ممکن است بر تمام بدن تأثیر

] [ Downloaded from journal.fums.ac.ir on 2023-01-08

نتایج :نتایج پراش اشعه ایکس سنتز ترکیب اکسید آهن ( ) Fe3O4را به اثبات رساندند .همچنین این آنالیز نشان داد که نانوساختارهای سنتز شده دارای ساختار
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داشته باشند .هرچند هر دو در باند فرکانسی مشابهی نشر
مییابند اما ازنظر اندازه و شدت کامالً متفاوت هستند .تفاوت
دیگر بین تفاوت دیگر امواج رادیویی تولیدی توسط تلفن همراه
و ایستگاههای ارسال امواج رادیویی ،چگونگی قرار گرفتن در
معرض آنها است .در مورد تلفن همراه و وسایلی ازایندست،
شخص بهطور اختیاری در معرض تابش قرار میگیرد و میتوانند
مدتزمان و میزان در معرض قرار گرفتن را کنترل کند .این در

تلفن همراه برای سال  3547تخمین زده شده است که برابر با
 454/0برای هر  455نفر از ساکنان است .افزایش فراوان استفاده
از تلفن همراه تعداد ایستگاههای ارسال امواج را افزایش داده
است ،زیرا هر ماهواره دارای ظرفیت محدود برای تعداد اتصاالت
همزمان است .همچنین عرضه فنآوری  4.5Gپس از فنآوری
 ،3Gتقاضا برای ایستگاههای ارسال امواج را افزایش داده است.
همانطور که تعداد کاربران و تعداد دکلها در حال افزایش است،

مگاهرتز و با توان فرودی  055میلی وات است (.)1

(.)0

حالی است که قرار گرفتن در معرض میدانهای الکترومغناطیسی
ناشی از ایستگاههای ارسال غیر اختیاری و مداوم است.
باندهای فرکانس مختلفی برای امواج رادیویی در کشورهای
مختلف وجود دارد که هرروز افراد بهطور فزایندهای در معرض
آنها قرار میگیرند .در سراسر جهان 7/71 ،میلیارد مشترک
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میزان قرار گرفتن در معرض امواج نیز افزایشیافته و بنابراین
اهمیت این موضوع ازنظر بهداشت عمومی افزایش مییابد (.)3
یکی دیگر از جنبههای مهم بهداشت عمومی در این خصوص،
افزایش استفاده کودکان و نوجوانان از تجهیزات مولد این امواج
است .ازآنجاکه در مورد این گروه سنی باید توجه داشته باشیم
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شکل  .2تأثیر امواج  EMFساطعشده از یک تلفن همراه بر بافت سر کودک ( 0ساله) و فرد بالغ ( 21ساله) با توجه به موقعیت قرار گرفتن تلفن همراه نسبت به سر شخص
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شکل  .1تأثیر امواج  EMFبر بافت سر با توجه به سن فرد (در شکل آهنگ جذب ویژه ( 4)SARنشان داده شده است) ،این شبیهسازی بر مبنای موج تابشی با فرکانس 820
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مواد و روشها
سنتز نانوساختارهای ورقهای شکل اکسید آهن
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در این پژوهش تالش گردید تا نانوساختارهای اکسید آهن با
استفاده از روشی ساده و ارزانقیمت سنتز گردند .برای این منظور
مقدار  5/1گرم پلی وینل الکل (مرک ،آلمان) را در 305
میلیلیتر آب مقطر در دمای بین  75تا  85درجه سانتیگراد حل
کرده شد .پسازآن مقدار  5/02گرم پودر کلرید آهن (مرک،
آلمان) را به این محلول اضافه نموده و سپس با استفاده از یک
همزن مغناطیسی هم زده شد .پسازآن محلول آبی هیدروکسید
سدیم (مرک ،آلمان) قطرهقطره به محلول اضافه کرده تا نانوذرات
اکسید آهن بهصورت رسوب در ته ظرف تهنشین شوند .این مواد
به مدت  15دقیقه با استفاده از یک همزن مغناطیسی و با آهنگ
 4555دور بر دقیقه به هم زده شد .در مرحله بعد رسوب حاصل
با استفاده از یک کاغذ صافی واتمن از بقیه محلول جدا گردید.
پسازآن مواد حاصله چندین بار بهطور متناوب با اتانول و آب
شستشو داده شدند .نانوساختارهای بهدستآمده با استفاده از یک
آون خشک و جمعآوری شدند.
از نمونههای بهدستآمده جهت بررسی ساختار بلوری و
همچنین مطالعه مورفولوژی نانومواد بهدستآمده ،الگوی پراش
اشعه ایکس ( )Bruker - D8 Advance( )XRDو تصاویر
میکروسکوپ الکترونی روبشی ()MIRA-TESCAN( )SEM
تهیه گردید.
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که مغز آنها در حال رشد است ،اثرات سوء امواج
الکترومغناطیسی بیشتر موردتوجه قرار میگیرد .سازمان
بهداشت جهانی آژانس بینالمللی تحقیقات سرطان (،3)IARC
میدانهای الکترومغناطیسی فرکانس رادیویی )RF-EMF(2را در
ارتباط با استفاده از تلفن همراه به علت افزایش خطر ابتال به
گلیوم 1بهعنوان عامل سرطانزای گروه  B2طبقهبندی نموده
است (.)2
درواقع اثر این امواج و میزان نفوذ آنها در بدن انسان وابسته
به سن افراد یا حتی جنسیت آنها میتواند متفاوت باشد.
بهعنوانمثال گاندهی و همکاران میزان نفوذ این امواج در بافت
سر انسان را شبیهسازی نمودند ( .)1همچنین فرناندز و همکاران
در مطالعهای دیگر نتایج مشابهی را به دست آوردهاند ( .)0چنانکه
با توجه به شکلهای  4و  ،3تأثیر این امواج بر کودکان میتواند
بسیار شدیدتر از افراد بزرگسال باشد.
درحالیکه چشم نور قابلمشاهده (مرئی) را میتواند تشخیص
بدهد اما بدن انسان سیستمی حسی برای تشخیص میدانهای
الکترومغناطیسی در فرکانس رادیویی ندارد .سیستم عصبی
انسان با سیگنالهای الکتریکی عمل میکند و ثابتشده است که
میدانهای الکترومغناطیسی میتوانند بر روی آن تأثیرگذار باشد.
مطالعات تجربی برای یافتن اثرات مختلف امواج الکترومغناطیسی
روی سلولها ،بافتها و اندامها انجام شده است ( .)0از سال
 ،4113مطالعات فزایندهای انجام شده است که در آنها شواهدی
یافت شده است که نشان میدهد  EMFبه علت تلفنهای همراه
باعث تغییراتی در سطح سلولی مانند خروج کلسیم از غشاء
سلولی ،افزایش بیان پروتئینهای استرس ،تغییرات در کانالها -
شکافها در غشای سلولی ،تولید بیشازحد ،ROS0کاهش سطح
مالتونین ،کاهش فعالیت پروتئین کیناز  ،Cآسیب به  DNAو
تغییرات در بیان ژن در سلولهای مغز و تغییر در سد خونی
مغزی میشود .همچنین در مطالعات دیگر ،حیوانات در معرض
میدانهای الکترومغناطیسی فرکانس رادیویی ،تغییرات زیادی در
بسیاری از اندامها و بافتهای مختلف را نشان دادند (.)7-42
برای جلوگیری از اثرات بالقوه زیستی این امواج
الکترومغناطیسی ،باید از بدن انسان ،بهویژه مادران باردار و
کودکان ،در برابر این امواج محافظت شود .یکی از مؤثرترین

روشها برای دور ماندن اثرات امواج الکترومغناطیسی ،استفاده از
پوششهایی است که بهنوعی بتوانند این امواج را جذب نمایند
( .)41بر این اساس در این مطالعه پژوهشی تالش شده است تا
با سنتز نانو ساختارهای اکسید آهن ،امکان جذب امواج با استفاده
از آنها موردمطالعه قرار گیرد .به همین منظور پس از سنتز نانو
ساختارهای ورقه ای شکل اکسید آهن ،با استفاده از یک پلیمر،
ورقههای کامپوزیتی به ضخامتهای نیم و یک میلیمتر از
نانوساختارهای ساختهشده ،تهیه گردید و سپس میزان جذب
امواج الکترومغناطیسی در محدوده  8تا  48گیگاهرتز توسط
آنها موردبررسی و مطالعه قرار گرفت.
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پسازآن محلولی شامل  5/0گرم بر سانتیمتر مکعب از
نانوساختارهای سنتز شده در محلول پلیمری پلی ونیل الکل با
غلظت  5/4موالر تهیه گردید .سپس جهت تهیه ورقهای جاذب
امواج ،محلول بهدستآمده در قالبهایی به عمقهای  5/0و 4
میلیمتر ریخته شدند .پسازآن جهت تشکیل ورقههایی
باضخامتهای قالبریزی شده ،نمونهها به مدت یک روز در دمای
اتاق و در اتمسفر معمولی رها شدند .از ورقههای بهدستآمده در
تست پاسخ به امواج رادیویی استفاده گردید.

نتایج
جهت اثبات سنتز ترکیب اکسید آهن با استفاده از یک دستگاه
پراش اشعه ایکس ( )Bruker - D8 Advance( )XRDاز نمونه
طیف پراش اشعه ایکس تهیه گردید .مقایسه نتایج الگوهای پراش
اشعه ایکس که در نمودار  4نشان داده شده است ،با الگوهای
پراش استاندارد ( )ICSD-01-075-0033سنتز موفقیتآمیز
اکسید آهن ( )Fe3O4را به اثبات رساندند .با استفاده از دادههای
پراش اشعه ایکس و رابطه دبای شرر ،0میانگین اندازه بلورکها
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نمودار  -1الگوی پراش اشعه ایکس (.)XRD

 0رابطه دبای شرر ( d=0.9/(cosθ) ،)Debye Scherrerکه در این رابطه
 dاندازه بلورکها برحسب نانومتر  ،طولموج پرتو اشعه ایکس بهکاررفته ،
پهنای قله در نصف ماکزیمم و  θزاویهای است که برای قله مشاهدهشده در

4237

آن اندازه بلورک محاسبه میشود .این قله معموالً قلهی با بیشترین شدت در
طیف پراش (قله اصلی) انتخاب میشود.
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شکل -3تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی (.)SEM
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نمودار  -2میزان افت عبور برای نمونهها باضخامتهای نیم و یک میلیمتر در محدوده فرکانسی الف)  8تا  43گیگاهرتز ،ب)  43تا  48گیگاهرتز.

7پارامترهای پراکندگی یا بهاختصار پارامترهای Scattering ( S

 ،)parameters or S-parametersپارامترهایی هستند که بیانگر روابط
انتقال توان بین دو پورت در مباحث مربوط به آنتنها میباشند.

بررسی پاسخ به امواج
چنانکه پیشتر ذکر گردید برای بررسی پاسخ نمونههای
ساختهشده در برابر امواج ماکرویو از نمونهها ورقههایی به
ضخامتهای  5/0و  4میلیمتر تهیه گردید .پسازآن با قرار دادن
نمونهها در یک موجبر مناسب نسبت به تاباندن امواج میکروویو
در محدوده فرکانسی  8تا  43و  43تا  48گیگاهرتز (با استفاده
از دو موجبر متفاوت مربوط به هر یک از این دو محدوده) اقدام
شد .برای هر یک از نمونهها پارامترهای ( S11ضریب بازتاب) 7و
( S21ضریب عبور) 8اندازهگیری و ازآنجا میزان افت عبور 8و افت

8افت عبور ( )Insertion lossاتالف توان بار در اثر قرار دادن یک قطعه یا
وسیله در نقطهای از سیستم انتقال بهصورت نسبت توان بار دریافتی قبل از
جایگذاری قطعه به توان دریافتی بعد از قرار دادن آن.
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در نمونه محاسبه گردید .نتایج این محاسبات نشان دادند که
میانگین اندازه بلورکها در حدود  43نانومتر است .همچنین
تحلیل دادههای پراش اشعه ایکس نشان داد که نمونهها دارای
ساختار بلوری مکعبی هستند.
همچنین مورفولوژی و شکل نمونههای سنتز شده با استفاده
از یک میکروسکوپ الکترونی روبشی (MIRA-( )SEM
 )TESCANموردمطالعه و ارزیابی قرار گرفت .نتایج این مطالعات
نشان داد که شکل نانوساختارهای سنتز شده به فرم ورقهای
شکل است .برخی از نتایج این مطالعه در شکل  2نشان داده شده
است .چنانکه در شکل  2قابلمشاهده است ،ضخامت ورقهها در

حدود  25نانومتر است.
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نمودار  -3مقایسه توان عبوری از نمونههای باضخامت نیم (نارنجی) و یک میلیمتر (خاکستری) با توان موج اصلی (آبی) در محدوده فرکانسی  8تا 45

1افت بازتاب ( )Return lossنسبت توان تابشی به یک ناپیوستگی به توان
بازتابیده از ناپیوستگی.
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امروزه استفاده و بهکارگیری امواج بهخصوص در محدودهی
میکروویو امری اجتنابناپذیر مینماید .استفاده روزافزون از
دستگاههایی همچون آنتنها و شبکههای بیسیم مخابراتی و
اینترنتی ،تلفنهای همراه و سایر دستگاههایی از این قبیل،
هرچند سبب آسودگی و تسهیل زندگی بشر امروز شده است ،اما
محدوده فرکانسی بهکاررفته میتواند تداخالت یا اثرات
ناخواستهای بر موجودات زنده و محیط زندگی آنها داشته باشد.
در حال حاضر ،انسانها بهغیراز تابش مستقیم ناشی از
دستگاههای فردی همچون تلفنهای همراه ،در معرض
میدانهای الکترومغناطیسی ناشی از ایستگاههای رادیویی،
الکتریکی و مخابراتی هستند؛ بنابراین ،هر فرد بهطور بالقوه در
معرض همزمان منابع مختلف میدانهای الکترومغناطیسی است.
تعدادی زیادی گزارش وجود دارد که نشان میدهد اثرات
غیرحرارتی برای سالمت انسان و موجود زنده مضر است (-35
.)40

45جهت جلوگیری از آشفتگی در نمودار تنها محدودهی  8تا  45گیگاهرتز
نشان داده شده است.
44نمودارهای نشان دادهشده با استفاده از نرمافزار  Excelترسیم شدهاند.

journal.fums.ac.ir

] [ DOR: 20.1001.1.22285105.2019.9.1.16.9

بازتاب 1محاسبه شد .نتایج این اندازهگیریها در نمودارهای 3
نشان داده شده است .الزم به ذکر است تاباندن امواج میکروویو
و اندازهگیری پارامترها تماماً توسط یک دستگاه نتورک آناالیزر
و بهصورت اتوماتیک انجام شده است.
چنانکه در این دو نمودار کامالً مشخص است میزان افت عبور
برای نمونههای باضخامت یک میلیمتر بیشتر از نمونههای
باضخامت نیم میلیمتر است .همچنین در نمودار  2توان عبوری
امواج در محدودهی  8تا  45گیگاهرتز از نمونههای باضخامت نیم
و یک میلیمتر با توان موج فرودی مقایسه شده است .45چنانکه
در این نمودار مشخص است کمترین توان عبوری مربوط به
نمونههای باضخامت یک میلیمتر است .44بدیهی است چنانکه
در نمودار  3مشهود است ضخامت بیشتر افت عبور بیشتری را
ایجاد میکند و این مسئله با خود میزان توان عبوری (که در
نمودار  2نشان داده شده است) رابطه عکس دارد .درواقع
نمودارهای  3و  2بیانگر یک واقعیت با دو بیان متفاوت هستند.

بحث و نتیجهگیری
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اگرچه تحقیقات قابلتوجه و گزارشهای منتشرشده توانایی
میدانهای الکترومغناطیسی را برای ایجاد آسیب به  DNAرا
نشان میدهد ،اما هنوز شواهد کافی برای اثبات جهشزایی
پستانداران و بروز سرطان وجود ندارد .در حال حاضر ،طیف
وسیعی از مطالعات برون تنی 43و درون تن ی 42در مورد القاء
استرس اکسیداتیو و تجزیه  DNAتوسط انواع مختلف میدانهای

یونیزه کننده میتوانند برای القای آپوپتوز (مرگ برنامهریزیشده
سلولها) و نفوذپذیری غشا (استفاده از آن برای داروها) در کنترل
سرطان به دلیل عدم تهاجم و قابلیت نفوذ باال مورداستفاده قرار
گیرد .استفاده از میدانهای الکترومغناطیسی دارای سابقهای
طوالنی در زیست پزشکی هستند و از زمان اختراع برق موضوع
تحقیق گسترده بودهاند .بهتازگی ،در طیف وسیعی از مطالعات

43

42

In vitro

In vivo
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الکترومغناطیسی انجام شده است (شکل .)34()1
با توجه به مشکالت آشکار فنی و اخالقی در مطالعات انسانی،
اکثر تحقیقات بر اساس مطالعات و مشاهدات اپیدمیولوژیک
صورت گرفته است .چنین اختالفاتی مانع ارزیابی بیطرفانه از
پیامدهای قرار گرفتن انسان در معرض میدانهای
الکترومغناطیسی برای سالمتی میشود .الزم به ذکر است که در
حالت واقعی انسانها اغلب همزمان در معرض میدانهای
الکترومغناطیسی از منابع مختلف قرار میگیرند؛ بنابراین اثرات
بیولوژیکی میدانهای الکترومغناطیسی حاصل از چند منبع و
چند فرکانس هنوز موردبررسی و درک کامل قرار نگرفته است.
در مقایسه با اثرات مضر گزارششده ،میدانهای
الکترومغناطیسی نیز میتواند برای درمان آسیبهای مختلف
استفاده شود .بهطور خاص ،میدانهای الکترومغناطیسی غیر

نشان داده شده است که میدانهای الکترومغناطیسی توانایی
بالقوه درمانی برای درمان مشکالت مفصلی و استخوانی دارند اما
قرار گرفتن مدام در معرض تابشهای مختلف میدانهای
الکترومغناطیسی باعث ایجاد اختاللهای مختلفی میشود .در
مطالعه ژو و همکاران زندگی در  455متری ایستگاه پایه تلفن
همراه یکی از عوامل خطر سقط در پکن بود ()33؛ اما مطالعه
بالیاستاز و همکاران هیچ شواهدی مبنی بر تأثیر مواجهه با
میدانهای الکترومغناطیسی فرکانس رادیویی ناشی از
ایستگاههای پایه تلفن همراه در کنترل جمعیت عمومی را نشان
نداد (.)32
در مطالعهای دیگر توسط سینگ و همکاران انجامشده گزارش
گردیده است که اکثر افراد ساکن در نزدیکی ایستگاه پایه تلفن
همراه شکایت از اختالالت خواب ،سردرد ،سرگیجه،
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تشکر و قدردانی
مؤلفین مراتب قدردانی و سپاس خود را از مرکز تحقیقات فمتو
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیراز به دلیل فراهم آوردن پارهای از
تجهیزات مورداستفاده در این پژوهش اعالم مینمایند.

تعارض منافع
نویسندگان هیچگونه تعارض منافعی را اعالم نکرده اند.
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تحریکپذیری ،مشکالت تمرکز و فشارخون باال دارند .اکثریت
افراد موردمطالعه ،به میزان قابلتوجهی ترشح بزاق کمتری نسبت
به افراد کنترل داشتند ( .)31اما در مطالعات مختلف صورت
گرفته در این مورد تناقضات زیادی دیده میشود که دالیل آن
میتواند به نحوه نمونهگیری ،میزان تابش ،نحوه تابش و فرکانس
آن ،زمان در معرض بودن باشد (.)38-22
با توجه به اثرات منفی قرارگیری اختیاری و غیر اختیاری در
معرض میدانهای الکترومغناطیسی ،میتوان با استفاده از
پوششها میزان در معرض قرارگیری ناخواسته را جلوگیری نمود.
در مطالعه اوکوشی و همکاران از نانوکامپوزیت گالیم اکسید آهن
جهت جذب امواج استفاده کرد که با توجه به نمودارها با
نمودارهای مطالعه حاضر همخوانی دارد ( .)21در مطالعه دیگر
نامای و همکاران از ترکیب اکسید آهن آالیش یافته با آلومینیوم
جهت جذب میدانهای الکترومغناطیسی استفاده کردهاند (.)20
ژائو و همکاران نانوذرات اکسید آهن متصل به گرافن جهت جذب
میدانهای الکترومغناطیسی به کار گرفتهاند ( .)20در جدیدترین
مطالعات انجامشده نیز ترکیبات مختلفی کامپوزیتی سنتز شده
که جهت جذب  EMFمورداستفاده قرار گرفتهاند (.)27-28
بر اساس مطالعات انجامشده به نظر میرسد استفاده از
پوششهایی که بتوانند اثرات امواج الکترومغناطیسی بر کل یا
قسمتهای حساس بدن را کاهش بدهند ،میتواند نقش مؤثری
در حفظ سالمت انسان در برابر اثرات ناخواسته این امواج داشته
باشد .این مسئله به خصوص در مورد کودکان و افراد کم سن و

سال میتواند بیشتر موردتوجه باشد .بهعنوانمثال مکان خواب یا
بازی کودکان را میتوان تا آنجا که مقدور است در برابر نفوذ این
امواج حفاظت نمود .با توجه به مشاهده رفتار کامپوزیت متشکل
از پلیمر – نانوساختارهای اکسید آهن که در این پژوهش ساخته
شده است ،در پاسخ به امواج الکترومغناطیسی ،به نظر میرسد
استفاده از این مواد بهصورت مؤثری میتواند برای محیطهای
هدف سبب کاهش اثرات زیانبار این امواج بشود .همچنین انجام
این مطالعه ،راه را برای انجام مطالعات مستقیم برون تنی و درون
تنی هموار نموده است.
الزم به ذکر است با توجه به هزینه ساخت اندک پوششهای
ساختهشده در این پژوهش که استفاده از آنها را نسبت به سایر
مواد دارای مزیت نموده است ،از این پوششها میتوان در
ساختمانها و یا حتی بهصورت پوششهایی همچون کاغذهای
دیواری در نمای داخلی ساختمان جهت حفظ محیط موردنظر
در برابر امواج استفاده نمود.
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Abstract
Background & Objective: The necessity of using wireless communications and the use of
electromagnetic waves in today's world is obvious to everyone. Using of these equipment and
development of them, although have many benefits but causes some anxiety on the way in which
they influence on environment. One of the most effective ways of decreasing the unwanted effects of
these waves is using of the absorber coatings of these waves.
Materials & Methods: First, iron chloride powder was added to the aqueous solution of poly vinyl
alcohol. Then, aqueous solution of sodium hydroxide was added to it. Subsequently, the iron oxide
nanostructures that appeared in the bottom of the dish as sediment were collected by using filter
paper and then washed several times with deionised water and ethanol. From the synthesized
materials, sheets of thickness of 0.5 and 1 mm were made.
Results: X-ray diffraction results proved the synthesis of iron oxide (Fe3O4). The analysis also showed
that the synthesized nanostructures have a cubic structure and the average size of crystallites is 12
nm. The electron microscopy images showed that the nanostructures have a sheet-like shapes and
their thickness are about 30 nm. The results of the absorption of electromagnetic waves in the range
of 8 to 18 GHz showed that iron oxide nanostructures can absorb microwave waves in this range,
which absorption increases in greater thicknesses.
Conclusion: Coatings containing iron oxide nanostructures can act as microwave absorber and they
could have an effective role in eliminating or reducing the unwanted effects of electromagnetic
waves.
Keywords: Waves, Microwave, Absorber, Iron Oxide, Nanostructures, Nanotechnology, Biological
effects
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