
  

  يساز منیا يها وهیو ش يور بهره برس یترومغناطکامواج العوارض 
  

  1دآبادیژن بیتر بکد

  

  دهکیچ

د. ینما یاهش راندمان مکز دچار یرفعال را نیغ يرویه نکفعال بل يرویس نه تنها نیترومغناطکامواج ال
نتشر مد و یماً تولیمستقن یرا هم بطور ناخواسته و همچن یسیترومغناطکامواج ال یکیترکسات الیوسائل و تاس

ن یاز عوارض شناخته شده ا ياریبه بسن مقاله یو در اد نبر انسان دار يادیصدمات و عوارض ز هکند ینما یم
 يا فرستنده ماهواره يها اد دستگاهیار زیج شدن بسیس با رایترومغناطکد انتشار امواج الیتشد. میپرداز یم امواج

زات بر جوامع ین تجهیا یجانبد به خطرات یه باکاست  یل از مباحث مهمیموبا يم و تلفنهایس یب يها و دستگاه
  هشدار داد. یانسان

 ياز مقررات و استانداردها یسیترومغناطکز ارسال امواج الکد مرایه باکد ینما یم يریگ جهین مقاله نتیا
نترنت یو ا BTSل یموبا يلهاکم و دیس یب یزات مخابراتیها و تجه فرستنده يها لکنند. دکت یتبع یالملل نیب
ها  تی. ارسال پارازشوندمنتقل  یونکمس يها طیبه خارج از محت فواصل استاندارد یبا رعاد یبا Wi-Fiم یس یب

شنود به  يبرا یتیو امن یانتظام يها ه توسط دستگاهک ییها و تابش یوئیو راد یونیزیتلو يها بر امواج ماهواره
مختلف در  يشورهاک یتیو امن ینظام يروهایاقدامات ن و د قطع گردندیشود با یده میخاص تاب يها محل

ق مجامع یند از طرینما یم یسیترومغناطکد امواج الیه اقدام به تابش شدک یجاسوس يها اربرد ماهوارهک
  ند.ک یمجاد یدر نسل ا يخطرات جد دهیپدن یانبار اینصورت آثار زیر ایگردد. در غمحدود  یالملل نیب

و  ها رنگ باوارها یردن دکو اندود  سقف ساختمانها و  واریدر د يفلز يها هیاز الاستفاده 
و ها  در پنجرهخاص ضد تشعشع  يها و پارچه ها ها و تلق شهیشاستفاده از و  ضد تشعشع يها يواریاغذدک

ضد  ياروهاشتر استفاده از دیب ین بررسیهمچنو ره یملحفه و غالبسه و ضد تشعشع در  يها استفاده از پارچه
  اهند.کن امواج بیتوانند از خطرات تابش ا یآورنده دما م نیالتهاب و پائ
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  مقدمه

. ساختار گردد یم یبنگاه تلق یکت یریمد یهمواره از مباحث اصل ارکد یعامل تولارآمد از کاستفاده 
از  یانسان يروین مختلف يها یژگیو وار کط یمحار، کو ابزار  يا هیسرمازات ی، تجهیاجرائ يسازمان، روشها

ن موضوع آنقدر وسعت یدامنۀ ا دارند ومورد توجه قرار  يور بهره شیافزا يه براکباشند  یم يا موارد عمده
ه به آن ک يزیچ یرد. ولیگ یار را هم در بر مک يروین یو روانشناس یات روانیار و خصوصکط یه محکابد ی یم

ار ک يروین نابدامتنوع بر  یکیترکال يها ه همواره از دستگاهکاست  یامواج یطیمتر توجه شده است آثار محک
  دهد.  یل میرا به شدت تقلرماهر یماهر و غ مهیان اعم از ماهر و نارگرکتابد و بازده  یم

از  یکین شاخص یا .گردد یف میار تعرکد یمتوسط عامل تول یار نرخ بازدهک يور شاخص بهره
ازمند یو ن ستین ساده يامرار ک يور زان بهرهیسنجش م 2.استاقتصاد د در یتول ییاراکسنجش  يها وهیش

ار مباحث ک يروین يور ش بهرهیدر جهت افزا. باشد یم یارسنجکو  یو زمانسج يآمار يها محاسبات و طرح
شرفت یط پیردن شراکفراهم و  رانیرفتار مدچون  يت و سازمان مطرح است و مواردیریدر رشتۀ مد يادیز

نش و استخدام و یگز يها وهیو ش يز ادارکآنها و عدم تمربه  یافکارات یدادن اختو  نانکارکآموزش و  یشغل
سته یشاو  یشغلض یتبعار و کم یو تقس یار و انسجام سازمانک یمنیو اپرداخت  يها ستمیار و سکط یمحت یفکی

 یانات پرسنلینترل بر جرکن بنگاه و نحوة نظارت و یشیپ يها ت برنامهیموفق یو چگونگ یشغل یو ناامن يساالر
و مشابه مورد توجه قرار  يا مهیو ب یانات رفاهکر امیگر نظیم دیرمستقیعوامل غ ياریبنگاه و بس یو فن یو مال

ن مقاله هدف ما ورود به مبحث یاند. در ا ر شدهکل ذیت و سازمان به تفصیریمد یکالسکه در متون کرد یگ یم
ن ید. ایاهش راندمان نماکز دچار یرفعال را نیغ يرویه نکفعال بل يرویگردد نه تنها ن یسبب م هکاست  یمهم

ز تحت یرا ن يه ذهن و هوش و روان وکفرد بل یجسم يباشد نه تنها قوا یس میترومغناطکه تشعشعات الکعامل 
امواج  یطیتشعشعات محد یل تشدین برهه از زمان به دلین موضوع در ایت ایدهد. اهم یر قرار میتأث

ار ک يروین يور ه مؤثر بر بهرهکگر ید يتورهاکاز عوامل و فا ياریش از بسیب یکیترکس و الیترومغناطکال
  شتر است.یب باشند یم

ز قدرت و کبا مرا يا ه به گونهک یمسائل يبرا 3يدمولوژیخ مطالعات اپیتار یمتاسفانه همواره در ط
ن ارتباط یدر ا 4شود. یت میر بشریجتاً آثار مخرب آن سالها دامنگیشوند و نت یمرنگ مکاست ارتباط دارند یس

                                                             
  .یبازرگان يمؤسسه مطالعات و پژوهشهاار مضاعف، کو  يور رابطۀ بهره ينظر یررسب)، 1389ژن (یدآباد، بیب - 2

 http://www.bidabad.com  
 .پردازد یم یانسان يها تیها در جمعیماریب یاحتمال لمطالعۀ عل به يولوژیدمیاپ - 3

ن یباشد. همچن یا میکشور آمرکدر  1960ن موضوع در دهۀ یدر ا يقات دستوریگار و تحقین موضوع مضرات سینمونه ا -  4
 در هکرد کاشاره  لیموب اگزان شرکتتوان به  ین میو همچن یوانیح يها و مضرات روغن ینبات يها بودن روغند یمف يماجرا

 در عمومی افکار کردن منحرف آن کار که داد اختصاص اي شبکه به را دالر ونیلیم 16 به کینزد 2005 تا 1998 هاي سال فاصله

  .بود نیزم شیگرما اثر باره
www.iranliberty.com/pdfs/IranLobby.pdf  
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ل ین امواج به دلید تابش ایار با توجه به تشدک يرویس بر نیترومغناطکدة امواج الیه آثار پدکاست  يضرور
  رد.یمورد مداقه قرار گ يا و رسانه یارتباط يها استفاده فراوان از دستگاه

  سیترومغناطکامواج ال

را ا ارتعاش یلرزش  هر .است يانرژحامل  اًلباغ هکشود  یفته مط موج گیدر مح یآشفتگانتشار به 
اغلب به  ارتعاشن یف نمود. ایتعر ثابت يا هرامون نقطیک حرکت به عقب و جلو پیتوان به صورت  یم

که آن را احاطه کرده  یطیاز منبع در داخل مح زین موج يانرژ .شود یم ندهکپراصورت انتقال نوسانات در فضا 
 یسیموج الکترومغناطباشد، آن را  یسیناطالکترومغ يها دانیمدر  ین آشفتگید. اگر اگرد یم است منتشر

   5نامند. یم

در (دوره)  ضیاوج و حضک یا ی ین دو قله متوالیطول موج مسافت ب
از س یف الکترومغناطیط ياست و برا طولمتر واحد آن  معموالً و است موج

در موج است که  ییها تعداد دورهانس کا فری بسامدشود.  یم استفاده نانومتر
 يریگ با هرتز اندازهرا و آن دهد  یانجام م )هیک ثانیدر مثال  يبرا(واحد زمان 

تمام امواج  .شوند یم فیعرموج تض یاوج و حضبا امواج متناوب  .ندینما یم
بر سر راه  ئک شی و با قرار گرفتنق برخورد با سطح منعکس کننده یاز طر

رشان متفاوت است و از یمختلف در مسر متقابل آنها در برابر موانع یامواج مانند تاث ي. انحنادنابی یر مییتغآن 
تر و  وتاهکهرچه طول موج  6ند.یآ یبوجود م يدیجاد شده و امواج جدیبرخورد دو موج تداخل امواج ا

گر یگردد. به عبارت د  یتر م زتر واضحیرات آن بر موجودات ریزان نفوذ و تأثیشتر باشد میا بسآمد بیانس کفر
ها و ذرات موجود  بر سلول يانباریرند آثار زیگ یقرار م یمتر از نور مرئکشتر و یب يها فیه در طک ییها تابش

  آثار خاص خود را دارد. يا ف و هر نوع ذرهین موضوع در هر طیه اکدر آنها دارند 

و ارتباط  یسیمغناطو  یکیالکتر يها دهیپدکه به مطالعۀ  است کیزیفاز علم  يا س شاخهیالکترومغناط
 یبررس ن ماکسولیقوانتحت ک یک کالسیزیدر ف یسیالکترومغناط يها دهی. پد7پردازد ین دو با هم میا
ا موج یتابش  .کند یساطع م يژانر خود ه ماکسول هرذره باردار متحرك ازیطبق نظر .گردد یم

                                                             
مکانیکی  یک موج است. امواج آبو  امواج زلزله، امواج صوتتر هستند، که مشهورترین آنها  امواج مکانیکی امواجی ساده - 5

 ءمنشا باامواج صوتی  شوند. مشاهده میز ینو بطور تجربی  بودهشود. این امواج چند بعدي  ات و جامدات منتشر میدر میان هوا، مایع
ء شوند. تفاوت منشا مکانیکی، بیشتر از امواج الکترومغناطیسی در موقع انتقال انرژي لرزشی یا ارتعاشی به انرژي مکانیکی تبدیل می

 گردد. یمموجی خاص  باعث ایجاد مشخصات ننده موجکدیتول
6 - French, A.P. (1971). Vibrations and Waves (M.I.T. Introductory physics series). Nelson Thornes. 

دار ماالرانی و محمد قوامی. موسسه انتشارات و چاپ  چنگ، دیوید کئون. الکترومغناطیس میدان و امواج. ترجمۀ پرویز جبه - 7
  .. چاپ ششم1379دانشگاه تهران. پاییز 
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 ساخته شده یسیمغناطو  یکیالکتر يها دانیابد و از می یاست که در فضا انتشار م موج ینوع 8یسیالکترومغناط
  ستند.ه 9موج عمود يشرویگر و بر جهت پیکدیها در حال انتشار بر  دانین میاست. ا

 يها دانیداد که مو نشان  را بدست آوردس یترومغناطکال موج معادالت 10ماکسولن بار ینخست
برابر با  یسیالکترومغناط گونه داشته باشند. سرعت انتشار امواج موج يتوانند رفتار یم یسیو مغناط یکیالکتر

 یکیالکتر يها دانیم يه وینظرطبق  باشد. یم یسیموج الکترومغناط ینوعخود ز ین، و نور است سرعت نور
دان یک میاگر  یعنی. ز صادق استیآن ن د و برعکسنشو یم یسیمغناط يها دانیمجاد یر با زمان باعث ایمتغ

  .سازد یر میمتغ یکیدان الکتریز مین یسیدان مغناطیبسازد، م یسیدان مغناطیر میمتغ یکیالکتر

، ییویامواج رادشوند:  یخوانده م یگوناگون يها به نام بسامدشانبرحسب  یسیامواج الکترومغناط
ب یها به ترت ن نامی. اپرتو گاماکس و ی، پرتو ا(ماورا بنفش) فرابنفش، یمرئ نور(مادون قرمز)،  فروسرخ، زموجیر

ن امواج یات یبازه قابل رو و ممکن استز یندر خأل  یسیالکترومغناطامواج  انتشار اند. ش بسامد مرتب شدهیافزا
 ینور مرئ هک دهد یل میرا تشک یسیف امواج الکترومغناطیاز ط یفقط قسمت کوچکتوسط چشم انسان 

  :11دهد یس را نشان میترومغناطکع امواج الیف وسیر طیجدول زنمودار و . باشد یم

  

  

                                                             
8 -  David J. Griffiths. Introduction to Electrodynamics (2nd Edition). Prentice Hall 1989. 

عمود  یاتارتعاش يشود که دارا یاطالق م یبه امواج یند. امواج عرضگرد یم میتقس یعرضو  یامواج طولها به دو دسته  موج -  9
 ينوسانات مواز يان انتشار موج دارایاز امواج هستندکه در جر يا دسته یبر جهت انتشار موج باشند. مانند امواج طناب. امواج طول

 هستند. یاز نوع امواج عرض یسی. امواج الکترومغناطیشتر امواج صوتیهستند مانند ب
10 - Ivan Tolstoy, James Clerk Maxwell, A Biography, Chicago: University of Chicago Press, 1983. 
11 - http://en.wikipedia.org/wiki/Electromagnetic_radiation 

http://en.wikipedia.org/wiki/Electromagnetic_radiation
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  بسآمد  نام موج
  اشعه گاما

  ) HXکس سخت (یاشعه ا
  ) SXکس نرم (یاشعه ا

  )EUVاشعه فرا بنفش دور (
  ) NUVک (یاشعه فرا بنفش نزد

  ینور مرئ
  )NIRک (یفروسرخ نزد

  )SIRموج کوتاه فروسرخ (
  )MIRموج متوسط فروسرخ (

  )HIRموج بلند فروسرخ (
  )FIRار دور (یفروسرخ بس

  زموج)ی) (رEHFبسامد مافوق باال (
  زموج)ی) (رSHFار باال (یبسامد بس

  زموج)ی) (رUHFبسامد فراباال (
  )VHFباال ( یلیبسامد خ

  )HFبسامد باال (
  )MFبسامد متوسط (

  )LFن (ییبسامد پا
  )VLFن (ییپا یلیبسامد خ

  )VFبسامد در حد صوت (
  ) ELFن (ییار پایبسامد بس

  اگزا هرتز 300اگزا هرتز تا  30از فرکانس 
  اگزا هرتز  30اگزا هرتز تا  3از فرکانس 
  اگزا هرتز  3پتا هرتز تا  30از فرکانس 
  پتا هرتز 33پتا هرتز تا  3از فرکانس 
  پتا هرتز 3ترا هرتز تا  750از فرکانس 
  ترا هرتز  750ترا هرتز تا  400از فرکانس 
  ترا هرتز  400ترا هرتز تا  214از فرکانس 
  ترا هرتز  214ترا هرتز تا  100از فرکانس 
  ترا هرتز 100ترا هرتز تا  37٫5از فرکانس 
  ترا هرتز 37٫5ترا هرتز تا  20از فرکانس 
  ترا هرتز  20گا هرتز تا یگ 300از فرکانس 
  گا هرتزیگ 300گا هرتز تا یگ 30از فرکانس 
  گا هرتزیگ 30گا هرتز تا یگ 3از فرکانس 
  گا هرتزیگ 3مگا هرتز تا  300از فرکانس 

  مگا هرتز 300مگا هرتز تا  30نس از فرکا
  مگا هرتز 30مگا هرتز تا  3از فرکانس 
  مگا هرتز 3لو هرتز تا یک 300از فرکانس 
  لو هرتزیک 300لو هرتز تا یک 30از فرکانس 
  لو هرتزیک 30لو هرتز تا یک 3از فرکانس 
  لو هرتزیک 3هرتز تا  300از فرکانس 
  هرتز 300هرتز تا  30از فرکانس 

  .1018، اگزا: 1015، پتا: 1012، ترا: 109گا: ی، گ106، مگا: 103لو: کی

  س و انسانیترومغناطکامواج ال

استفاده از وسائل  .هستند يجوامع امروز یطیمح يها یژگیاز وس یالکترومغناط يها و تابش دانهایم
 يها انیجربصورت  یسیمغناط يدانهای. مده باشندین پدیعمالً باعث شده تا افراد همواره در معرض ا یبرق

که برق را انتقال  یهر جسمشوند.  یم جادیا یبرق يها ه دستگاهیبرق در حاشا مصرف ید یرو هنگام تولین ینامرئ
 شیش ولتاژ افزایبا افزا یکیالکتر يدانهایمقدرت  د.ینما ید میتول یکیو الکتر یسیدان مغناطیدهد م یم
 فیبدن انسان تضع در هنگام عبور از اجسام از جمله درختان، ساختمانها و یکیالکتر يدانهایم. 12ابدی یم

                                                             
ا تسال یبرحسب واحد گوس  یسیمغناط يدانهایشود. م یم يریبرحسب ولت بر متر اندازه گ یکیدان الکتریشدت ما یقدرت  - 12
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 يقو ين امواج به قدریاز ا یبرخکنند.  یم از اکثر مواد عبور یسیمغناط يها دانیگر، مید ییاز سو یول شوند یم
نند؛ چه رسد به بدن موجودات کهم عبور  يچند متر یم بتونیخضار یبس يها وارهیتوانند از د یم یه حتکهستند 

ف یضع یلیخ يرویبا ن ین تشعشعات اگر به طور مستمر و دائم حتیا 13اند. ل شدهکینرم تش يها ه از بافتکزنده 
و  یکیالکتر يدانهایشدت ما یقدرت  شوند.زنده در موجودات  یجاد اثرات منفیباعث ا توانند یهم باشند م

   14ابد.ی یمنبع، کاهش مش فاصله یبا افزا یسیمغناط يدانهایم

توان  یم یکیترکسات الیبه دو دسته از وسائل و تاس یسیترومغناطکدر ارتباط با منابع انتشار امواج ال
د و انتشار یها تول ن دستگاهیو ناخواسته از ا یه امواج بطور فرعکهستند  ییها اشاره نمود. دسته اول دستگاه

ها،  پمپها،  لیدر، يارکجوش يها دستگاه، یبرق يها و پرس ها اره ،برق يبرق، کابلها يموتورهاابد مانند ی یم
 یل جانبیو وسا یوتر شخصیامپک، ریثکو ت یکپ يها نیماشگرماساز و سرماساز،  يها ها، دستگاه هکها و پن فن

ل یوسا ریساو خچال یون، یزی، تلویو فر برق تورهای، مانیمارستانیا بی یاعم از خانگ نرهاکاس ،پگرهاار چیآن نظ
   .یبرق يها مدادتراشو  یتراش برق شیرر ینظکوچک  یوسائل برق یحت یبرق

د و انتشار امواج یانجام عمل دستگاه اقدام به تول يماً برایمستق یکیترکال يها گر از دستگاهیدستۀ د
 و یو نظام یجاسوس ،ی، هواشناسی، مخابراتیونیزیها اعم از تلو ماهوارهمثال  يند. براینما یم یسیترومغناطکال

ق یه از طرکشنود  يها ، رادارها و دستگاهیونیزیو تلو ییویراد يها برنامه يبر رو 15انداز تیپاراز يها دستگاه
و  فرستنده يها لکو د ها ستگاهیا، لیو موبا ،رد، بلوتوثانفریا، ندینما یافت امواج اقدام به شنود میارسال و در

 . باشند یها م ن دستگاهیااز جمله و ...  ویروویکما يم، فرهایس ینترنت بیا يها هک، شبمیس یل و بیموبا

ن امواج انتشار یننده اکع طاس يها که توسط برج یسیامواج الکترومغناط انجام شده 16قاتیر اساس تحقب
راه  دهند، یا انجام مر شهد از گلها يآور کارگر که جمع يکند و زنبورها یزنبورها را فلج م يناوبر ابدی یم

در  .دنشو یم متر از دو هفتهکمدت در ها  زنبور یجه باعث منقرض شدن کلونیو در نت کنند یبازگشت را گم م
امواج  ل انتشاریخود را به دل يت زنبورهای% جمع70% و 60ب یا به ترتیکآمر یو شرق یحال حاضر سواحل غرب

در جنوب  زنبور عسل ت ماهواره و مرگیپارازه درباره اثر ک ییها یبررس 17اند. از دست دادهس یالکترو مغناط
 يها ها و آنتن ل نصب برجیدل بهت زنبورها یجمع یناگهان اهشکالت کراال هند انجام شد نشان داد یا یغرب

                                                                                                                                                                               
  شوند. یم يریگ اندازه

ثر کحدا ینکپرتواف ين استانداردها برای. اه استشد یطراح IEEE و EMCS يها سازمانله یبه وس يمتعدد ياستانداردها - 13
 /http://www.emcs.org شود.  یز استفاده میها ن آنتن یطراح ياستانداردها بران یشوند. از ا یافراد استفاده م يمجاز رو

  .ترومغناطیسی بر انسانکمیدانهاي ال تاثیر، سمائیکزهره  - 14
، امواج میس یفرستنده ارتباط ب يلهاکو دهمراه  تلفن يدکلها ،یمخابرات يبرجها ،یت محلیارسال پاراز يدستگاهها - 15

ر موجودات زنده به همراه یانسان و سا يبرا يادیار زیه خطرات بسک کنند یار باال ارسال میبس فرکانس و شدت س را بایالکترومغناط
 . دارند

16 - http://www.buergerwelle.de/pdf/keepers_fear_mystery_bee_illness.htm  
17 - http://scienceblogs.com/grrlscientist/2007/04/are_cell_phones_killing_bees.php 

http://www.emcs.org/
http://www.buergerwelle.de/pdf/keepers_fear_mystery_bee_illness.htm
http://scienceblogs.com/grrlscientist/2007/04/are_cell_phones_killing_bees.php
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  .بوده استتلفن همراه 

وجود  یداخل ءبا منشا یسیترومغناطکو ال یکیترکال يدانهایو م ها انیزنده، جر يزمهایدرون تمام ارگان
 و رشد و یت سلولی، فعالی، عضالنیعصب يستمهایدر س یکیولوژیزینترل فکده یچیپ يسمهایانکه در مکدارد 

 یسیترومغناطکال يها دانیو م یکیترکال يها دانیاز م یناش یامواج مصنوعم بافتها نقش دارند. لذا یامل و ترمکت
موجودات زنده  یکیولوژیب يستمهایسدر  یلکها باعث اختالالت  دانین میا یعیطب يها انیبا تداخل با جر

  .شوند یم

زان و شدت یه شدت و ضعف آنها بسته به مکر شده کس ذیترومغناطکاز تابش امواج ال ياریعوارض بس
ج ینتا یط 18یه سازمان بهداشت جهانکنیرغم ایباشد. عل ین امواج میتابش و مدت قرارگرفتن تحت تشعشعات ا

اعالم  يرا جد 20ر مشخصیش از مقادیبس یترومغناطکتابش ال خطرات 19EMF یالملل نیقات پروژة بیتحق
 يریجلوگ ين منظور برایو بدن امواج دانسته یاز قرارگرفتن تحت تابش ا یناش را ياریبس يها يماریرده و بک

 یو نظام یاسیو س يل منافع اقتصادیبه دل یول، 21ردهکز اعالم یرا ن یمشخص ياز اثرات مخرب آن استانداردها
 یعیار وسیقات بسینه تحقین زمیدر اگردند.  ین امواج اغماض میاز تابش ا یناش عوارض و صدماتهمواره 

ن یر مخرب ایت از تأثیاکح یه همگکمنتشر شده  23تیو سا 22تابکو  یصورت گرفته و هزاران مقاله علم
  :24ر اشاره نمودیزتوان به موارد  ین عوارض میاز جملۀ ا. دارندگوناگون  يها وهیامواج بر بدن انسان به ش

  بدن يش دمایافزا •
 25 و نامنظمفشار خون باالو  د گردش خونیش ضربان قلب، طپش قلب و تشدیافزا •

  26و درد چشم کیو خش د زودرسیو آب مروار د چشمیو تار شدن د یضعف و خستگ •
                                                             
18 - http://www.who.int/peh-emf/en/  
http://www.who.int/peh-emf/research/health_risk_assess/en/index.html  
19 - Electrical Hyper Sensitivity  
20 - http://www.who.int/peh-emf/research/en/ 
https://apps.who.int/inf-fs/en/fact182.html  
21 - http://www.who.int/peh-emf/standards/en/  
22 - http://www.google.com/search?q=EMF-
radiation+project+of+the+World+Health+Organisation+(WHO)&hl=en&rlz=1I7GPCK_enIR296&prmd=b&sourc
e=univ&tbs=bks:1&tbo=u&ei=NMP0S4XWA5b00gSvu6i9Cg&sa=X&oi=book_group&ct=title&cad=bottom-
3results&resnum=11&ved=0CEQQsAMwCg  
23 - http://www.lessemf.com/emf-news.html 
24 - http://www.medicalnewstoday.com/articles/30499.php  

 يفلز يان خون است. اجزایش جریشود، افزا یمطرح م یسیمغناط يها دانیرد مکه در ارتباط با عملک ییها سمیانکاز م یکی - 25
انات یجر يها و القا از بافت یسیند. عبور امواج مغناطریگ یمر قرار یتحت تأثان خون یبر جر یسیدان مغناطیخون بر اثر مجاورت با م

م و یلسکو مقدار  هع شدیتسر یونن در عروق خیت هموگلوبکن گرما، حریبر اثر ا. شود یجاد گرما میباعث ادر بدن ه یثانو
 ابد.ی یاهش مکلسترول خون ک

که در  یقطب يها مولکولموجود زنده توسط حرکت  بافتاست که در آن  یشیگرماو اثرات یکروویاز آثار تشعشعات ما یکی -26
در او  یشی، اثرات گرماردیگ یو قرار میروویکدر معرض امواج ما يفرد یشود. وقت یقرار دارند گرم م یسیدان الکترومغناطیم

 هیقرن. اما ندک یممنتشر بدن گر ید يان خون گرما را به جاهایشتر کردن جریان انتقال خون با بین هنگام، جرید. در ایآ یبوجود م
 يکه دما ASR 100 -140 W/kgاس یها در مق خرگوش يها چشم امواج بهساعته  2- 3 تابش .ل دما را نداردیتعد ندیفرآن یچشم ا

http://www.who.int/peh-emf/en/
http://www.who.int/peh-emf/research/health_risk_assess/en/index.html
http://www.who.int/peh-emf/research/en/
https://apps.who.int/inf-fs/en/fact182.html
http://www.who.int/peh-emf/standards/en/
http://www.google.com/search?q=EMF
http://www.lessemf.com/emf-news.html
http://www.medicalnewstoday.com/articles/30499.php
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  27تهوع •
  28تال) سریانه (پاریباالخص در منطقه آه سوزش پوست •
 عمومیسالت کو احساس ناخوشی  •

 29یو تندخوئ يریناپذ تحمل •

  30یافسردگ •

  و سردرد جهیسرگ •
  وزوز گوش •
 31 ارکهنگام  یخواب آلودگو  یو بدخواب یخوابیب •

 32خواباد هنگام یتعرق ز •

  یا اسپاسم عضالنی کرامپ •
 يها ستون فقرات و مفصل يها ن مهرهیالتهاب بگردن،  و ها ستون فقرات و شانه یعضالن يدردها •

 33خاصره لگن

                                                                                                                                                                               
  است. د در آنها شدهیباعث بوجود آمدن آب مروار ندک یمد یگراد را تولیدرجه سانت 40- 41 یموضع

Wikipedia contributors, "Mobile phone radiation and health," Wikipedia, The Free Encyclopedia 
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Mobile_phone_radiation_and_health&oldid=222836463 

  شتر در زنان مشاهده شده است.یب - 27
س قرار کرتکترین شیار در سطح  زي یعنی عمیقکسري و شیار مر اي مغز، در نیمه خلفی باالي مخ، بین قطعه پس قطعه آهیانه -  28

و دو، نواحی دریافت حس ذائقه و احتماال حس  کمغز در قسمت قدامی و تحتانی شامل نواحی حس بدنی شماره یدارد. این قطعه 
اري با قشر ارتباطی کشود. این قطعه باقیمانده گذشته از هم ه جزء قشر ارتباطی محسوب میکقطعه باقیمانده است  کدهلیزي و ی

شناسی  دهد. باباپور، خیرالدین؛ روان نیز به صورت اختصاصی انجام میارهاي عالی مغز، اعمالی را کسایر نواحی و انجام 
   .82، چاپ چهارم، ص 1386، تهران، سنجش، کفیزیولوژی
ولوژي، تهران، کاست. معظمی، داود؛ مقدمات نوروسای (Spatial Thought) ر فضاییکرد اختصاصی قطعه آهیانه، تفکارکمهمترین 

(لمس، درد و  هاي پوستی توان دریافت حس اي را می ردهاي اختصاصی قطعه آهیانهکارک .46، چاپ دوم، ص 1382سمت، 
دریافت ، دریافت حس ذائقه، (عضالنی، تاندومی، رباطی، مفصلی، درد عمقی، فشار و ارتعاش) هاي عمقی دریافت حس، حرارت)

ضایعات قطعه  .دانست كاي متحرها براي تعقیب غیرارادي اشی ت چشمکایجاد هماهنگی در حر، ر فضاییکتف، حس دهلیزي
ر فضایی یا نارسایی در تشخیص اشیاء با کاختالل در تف، (Denial Phenomenon) ارکپدیده ان، اختالل حسیشامل  اي مغز آهیانه
، الکاشردن ک یپکو شیدن کاختالل در ، کاختالل در تشخیص محل تحری، اختالل در تمایز دو نقطه، (Streognosis)ردن کلمس 
 اختالل در نوشتن، اختالل در محاسبه، اختالل در تشخیص چپ و راست و اختالل در شناخت انگشتان دست، انونیکصرع 

  .باشد یگر میو موارد د (آگنوزي انگشت)
 http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=36086 
29 - http://www.yshield.co.uk/research.asp 
30 - http://www.yshield.co.uk/research.asp 

 ین (هورمون خواب) را که خواص ضد سرطانیزان هورمون مالتونیم یسیقات نشان داده است که امواج الکترومغناطیتحق -  31
  گذارند. یز اثر مین يمغز ن بر امواجین امواج همچنیدهد؛ ا یدارد، کاهش م

32 - http://www.yshield.co.uk/research.asp 
33  - Ankylosing Spondylitis 

درد به  .شود یاشتباه گرفته م کسیمانند دمر کلگن معموالً با انواع درد  يها ستون فقرات و مفصل ين مهره هایالتهاب ب يماریب

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Mobile_phone_radiation_and_health
http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=36086
http://www.yshield.co.uk/research.asp
http://www.yshield.co.uk/research.asp
http://www.yshield.co.uk/research.asp
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 34یمکش يدردها •

 نیتیه پشت ریو درد در ناح فشار در سینه •

  والر)ک(نوروماس یعضالن یعصب يستمهایاختالل در س •
 یلیو افت تحص يریادگیاهش قدرت ک •

  زکتمر ضعف •
 مدت وتاهکاهش حافظه باالخص حافظه ک •

 35يآلرژ •

 36پوست کی، خشیبثورات پوست •

  37ياختالل در بارور و یاهش قدرت جنسک •
 38خون يها نیل پروتئکر شییتغ •

 39یسلول اختالالت  •

                                                                                                                                                                               
ت کحر یه سختشود و ب یدار میها از خواب با درد ب مار شبیبو ابد ی یاهش مکت یشتر شده و با فعالیبا استراحت ب يمارین بیعلت ا

د، ید يه، تاریه ریپشت ناحدرد در ، ستون فقرات يها مهرهدرد در مر، لگن درد، درد پشت، کدرد  يمارین بیگر عالئم ایند. دک یم
به  نهمردان به زنان حدود  ينسبت ابتال باشد. یم كمچ و آرنج متورم و دردناو و زانودرد  یمفصل يو التهاب چشم، دردها يقرمز
  ار مؤثر است.یبس يمارین بیدر ا التهابضد  ياستفاده از داروهاشده و  يمارین بید ایات باعث تشدی. استعمال دخاناست یک

34 - http://www.yshield.co.uk/research.asp 
35 - http://www.yshield.co.uk/research.asp 
36 - http://www.yshield.co.uk/research.asp 
37  - http://generalmedical.mihanblog.com/post/383 

 يها سلول يها نیصد گونه از پروتئ يل بر رویتشعشعات موبا«ه کدر فنالند گزارش داد  ییویو راد يا هسته یمنیسازمان ا - 38
دهد  ینشان ماز دانشگاه واشنگتون  يگریج دینتا» گذارد. یه از خون شناور انسان گرفته شده است، اثر مکشگاه یافته در آزمایرشد 

موجود در  DNAبه  ییها بیآس موجباد یار زیم بسکان و با ترییله جذب تشعشعات در سطح پایبه وس یکیولوژیرات بیتأث هک
   ند.وش یبعد از تابش م یمات سلولیاهش تقسکها و  سلول لم به داخیلسکش انتشار یها، افزا سلول

Raymond S. Kasevich, CS medical technologies, IEE Spectrum, August 2004. 
 يدهد. غشاء سلول دارا یرخ م یراتییرند، در غشاء آنها تغیقرار بگ یسیعرض امواج الکترومغناطمبدن انسان در  يسلولها یوقت -  39
شامل ورود و خروج مواد از  یسلول يتهاین هستند. فعالیپروتئ ياست که از جنس مولکولها يار کوچک نانومتریبس يها چهیدر
امواج  .ا بسته شوندیشوند تا باز  یک میتحر یکیها به صورت الکتر چهین دریاز ا یشوند. بعض یها انجام م چهین دریق ایطر

ر گذاشته و یغشاء سلول تاث يها چهیدر يدانها روین مید کنند. ایتول یکیالکتر يدانهایتوانند در بدن انسان م یم یسیالکترومغناط
ر امواج تلفن همراه ی. تاثتر نییشدت پابا دارند؛ اما  یت مشابهیز وضعین یکیالکتر يدانهایشوند. م یباعث تداخل در عملکرد آنها م

دهد به دام افتادن  یرخ م كانواع دردها به طور مشتر یده است. آنچه در تمامیها به اثبات رس از جمله کرم گریموجودات د يرو
شوند  یه محروم میها از تغذ سلول یند، بعضین فرآیشود. در ا یها سبب التهاب و بروز درد م نیتجمع پروتئ خون است. يها نیپروتئ
، ي، آلرژییایترکه عفونت باکبلشود  یم تنها منجر به درد ط نهین شرایسانند. اب بریز آسیسالم ن يها ن است به سلولکو مم

ن است بر اثر کز ممیها ن رگیانسداد مو ند.ک ید میز تولیمانند سرطان را ن ییها يماریا بیت ی، فشار خون، آرتریقلب يها يماریب
  و احساس درد شود. یعصب يها انهیپا یکبه دام افتاده باعث تحر يها نیت پروتئیفعال

از  یناشهاي مکانیکی  هاي الکترومغناطیسی با موج کوتاه، باعث ایجاد آسیب د که پالسرکریچارد آلبنز گزارش  1994در سال 
 د. نشو میدر بدن هاي زنده  انفجارهاي ثانویه رادیویی در داخل بافت

http://www.yshield.co.uk/research.asp
http://www.yshield.co.uk/research.asp
http://www.yshield.co.uk/research.asp
http://generalmedical.mihanblog.com/post/383
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 40ش قند خونیافزا •

 و التهاب  تورم •

 41مزمن یسرماخوردگ •

 هیلکورم و التهاب  •

و  یسرطان غدد بزاق(سرطان خون) و  یلوسم) و ي(سرطان غدد لنفاو چون لنفوممختلف  يسرطانها •
  42نهیسرطان س
  43يمغز يومورهات •
 دیروئیت يارک مک •

 اهش قدک •

 44اهش طول عمرک •

                                                             
ل ین امواج به دلیا یشیآثار گرما یاند. ول د شدهییتأ یابت در موارد خاصیس در بهبود دیترومغناطکال یشیرگرمایاثرات غ -  40

 یابت نشده ولیمار هرچند دچار دیگردد. لذا ب یگردد عمالً منجر به نسوختن قند در سلول م یها م ه موجب گرم شدن سلولکنیا
ابت در یش دیافزا ند.ک یره را تجربه میها و غ سوزن شدن پا -زبان، سوزن کیر عطش، خشیابت نظید يماریمشابه ب یعوارض

شروع  يش) از جمله موارد قابل طرح برای% افزا14ران یش، در ای% افزا10ن یمثال در چ ير (برایاخ يشورها در سالهاکاز  ياریبس
 باشد. ین موضوع میدر ا یکدمولوژیمطالعات اپ

41 - http://www.yshield.co.uk/research.asp 
 يماریوع سرطان مغز و بین شیب يدار یمعنارتباط  هکاز آن است  کیحا 1982ستها از سال یولوژیدمیاپ شاتیمطالعات و آزما -  42
  . وجود دارداند  بوده یسیترومغناطکال يها دانیه در معرض مک ير افرادیمرگ و م و یمکلو

Samuel Milham, Jr., Mortality in Workers Exposed to Electromagnetic Fields 
http://www.biomedsearch.com/attachments/00/04/08/54/4085433/envhper00445-0284.pdf  
http://yarchive.net/risks/rf_cancer_bs.html  

نه در یصورت گرفته است. سرطان س یسیترومغناطکدان الینه و قرار داشتن در معرض میدر مورد ارتباط سرطان س ین مطالعاتیهمچن
ه کنه یر ابتال به سرطان سدر اث زنانر یو مزان مرگ یم یشمال ينایارولکانجام شده در قات یج است. در تحقیدر زنان راو مردان نادر 

 يگریاند. مطالعات د ردهکار نک ین مشاغلیه در چنکبوده است  یاز زنانشتر یباند  قرار داشته یسیترومغناطکال يدانهایدر معرض م
نند و در معرض ک یار مکه در خانه ک یزنان یه حتکدهد  یگر انجام شده است نشان مید يشورهاکو ا یکآمراالت متحده یه در اک
  اند. نه مواجه بودهیشرفت سرطان سیپ قرار دارند با خطر يقو یسیترومغناطکال يها دانیم

Charles Tomljanovic, Maxine Wright-Walters & Jules Stephensky, Anthropogenic Electromagnetic Fields and 
Cancer: A Perspective. http://www.piercelaw.edu/risk/vol8/summer/tomljan+.htm  

االت متحده یان کارگران ایمطالعۀ علل مرگ در م يبراا یکآمرالت یا 16را از  ییها تز دادهیس و ساوی، لوم1990در سال  - 43
 يطبقه بند» کارگران برقکار«که در گروه  ير کارگران، افرادیسه با سایافتند که در مقاینمودند. آنها درل یو تحل يگردآور

  اند.  هدسرطان مغز ش دچار شتریند بوش یم
ع توسط یاز صنا یعیدر گسترة وس یسیدان مغناطین سرطان و مواجهه با میب ین مطالعات انجام شده در مورد همبستگیاز مهمتر یکی
س یالکترومغناط يدانهایتماس با م یابین مطالعه شامل ارزیسوئد انجام گرفت. ا يکار یزندگ یتو ملیوس محقق انستیتا فلودریرجیب

سک یش ریگرفت. افزا یم شغل متفاوت دربر 169نفر را در  1600ش از یمختلف در سوئد انجام شد و ب يط کاریمح 1015در 
 گزارش شد. دار یبودند معن یسیدان مغناطیبا م یگوس یلیم 2مواجهۀ متوسط در  سال که 40ر یمردان ز يبرا يمغز يتومورها

ون فراهم یزیبرق و تلو بودندفاقد برق ه ک یوهستانکدور افتاده  يا مردم منطقه يبرا یآلمان غربدولت  يالدیم 1950در دهۀ  - 44
، يویر يها يماریاز ب بعد دهه یکپس از ن طول عمر بودند، اما یشتریب يدارا ن آنینکسان منطقه، یرد. قبل از ورود برق به اک

 .اهش عمر شدندکدچار ها  ، اعصاب و انواع سرطانيویلک، یقلب

http://www.yshield.co.uk/research.asp
http://www.biomedsearch.com/attachments/00/04/08/54/4085433/envhper00445-0284.pdf
http://yarchive.net/risks/rf_cancer_bs.html
http://www.piercelaw.edu/risk/vol8/summer/tomljan+.htm
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 45یونی يها انیون جریمدوالس •

  46یکیژنت یدگرگون •
  نیو سقط جن ینیجن يها بیآس •
  یونخ يتورهاکو فابات کیر ترییتغ •
 47مریآلزا •

 بخصوص هنگام خواب 48شنیولیکا فاسی التپرش عض •

 49زش مویر •

 50یاشتهائ یب •

  51یقاعدگ ینظم یب •
  

ر یر سلولها تحت تأثیش از سایب هستند يادیبن يها ر به سلولت یکتاً نزدیه ماهک ییسلولها یلکبطور
جمله  از يا ژهیو يتهایات و قابلیخصوص يدارا يادیبن يسلولها 52رند.یگ یس قرار میترومغناطکامواج ال

                                                             
45 - Indira Nair, M. Granger Morgans, Keith Florig, Biological effects of power frequency electric and magnetic 
fields, may 1989. Department of Engineering and Public Policy, Carnegie Mellon University. 
http://www.princeton.edu/~ota/disk1/1989/8905/8905.PDF  

کس و یا(زان یونیشوند. امواج  یم میتقس (Non-Ionizing)زان یونیو نا (Ionizing)زان یونیس به دو دسته یامواج الکترومغناط -  46
فوق  يپرتوهان یو همچنامواج ن یازه کنند. یونیرا خود ر یموجود در مس يتوانند اتمها یکه دارند م يادیز يل انرژیبه دل )گاما

ا ید نن ببریو ممکن است آنها را از ب شوند یمسلولها  DNAب زدن یمنجر به آس کنند یجاد میکه ا یکیولوژیل اثرات بیبه دل بنفش
زان یونینا ياند. اما تنها چند دهه است که آثار مخرب پرتوها قرن است که شناخته شده یکن آثار یا .دنکن یسرطانرا سلولها 

انسان و ضربان قلب  ت مغز استخوانیدر فعال یراتییدر اعمال سلولها و بافتها و تغ یراتییشامل تغ یکیولوژیرات بیتاث. اند شده ییشناسا
است. طول موج، مدت در  صورت گرفتهز انسان یو ن یوانات اهلیو ح یشگاهیوانات آزمایح يل مطالعات بر روین قبیشود. ا یم

در  یر سلولیثکقرار گرفته است و اختالل در ت یر مورد بررسیثکات تیو جزئ یر سلولیثکبودن، فاصله نسج با موج در ت تابشمعرض 
  . د شده استییتأ یاز لحاظ علممختلف  يونهایو موتاس يو اختالل بارور يش بروز نقص مادرزادیو افزا يازس DNAمرحله 

شود.  یخاطرات م يادآوریز و اختالل در کند و باعث ضعف تمرک یسن بروز مم) در افراد Alzheimerمر (یآلزا يماریب - 47
 يها دانیشتر در معرض میه بک یارگرانک هک دهد ید نشان میانجام گرد ا)یک(آمر ایفرنیالکدر فنالند و  1995ه در سال ک یاتمطالع

ع برق و یه افراد شاغل در صناکاند  دهیجه رسین نتیبه اقات یتحقاند.  مبتال شده يمارین بیشتر به ایقرار گرفته بودند ب یسیترومغناطکال
   .اند ن عارضه شدهیشتر دچار ایب قرار دارند یسیترومغناطکال يدانهایشتر در معرض میبه کع یگر صنایدر د نیتلفن نسبت به شاغل

Stephanie London et al., Exposure to Residential Electric and Magnetic Fields and Risk of Childhood Leukemia, 
134 Am. J. Epidemiol. 923 (1991);  
Maria Feychting and Anders Ahlbom, Magnetic Fields and Cancer in Children Residing Near Swedish High 
Voltage Power Lines, 138 Am. 
J. Epidemiol. 467 (1993) and A. Fajardo-Gutierrez et. al., Close Residence to High Tension Electric Power Lines 
and Its Association with Leukemia in Children, 50 Boletin Medico del Hospital Infantil de Mexico 32. 
 Electromagnetic Fields and Health Effects, A Review of Selected Studies, 
http://iaats.com/EMF%20Electromagnetic%20Fields%20and%20Health%20Effects.pdf  
48 - Fasciculation 
49 - http://www.yshield.co.uk/research.asp 
50 - http://www.yshield.co.uk/research.asp 
51 - http://www.yshield.co.uk/research.asp 

ق تحت یاز طر یسرطان يتومورها ينوزا يشتن سلولهاک يت براین خاصیز از همین یوتراپیدر رشتۀ راد کیپزش یکزیدر ف - 52
  شود. یس و گاما) استفاده میکزان (ایونی يتابش قراردادن تومور با پرتوها

American Society for Radiation Oncology       http://www.astro.org/  

http://www.princeton.edu/~ota/disk1/1989/8905/8905.PDF
http://iaats.com/EMF%20Electromagnetic%20Fields%20and%20Health%20Effects.pdf
http://www.yshield.co.uk/research.asp
http://www.yshield.co.uk/research.asp
http://www.yshield.co.uk/research.asp
http://www.astro.org/
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د و یروئیمغز، ت يها لذا سلولرا دارند. گر ید يسلولها به بدیلت تیز قابلیمشابه و ن يسلولها دیو تول ییخودنوزا
ها از تابش  ر سلولیش از ساین در زنان بیا اوول و جنی کد در مردان و تخمیگر از غدد، اسپرماتوزوئید یبرخ

   نند. یب یب میآس س و گاما)یک(ا زانیونیو ناو) یروویک(مازان یونی يها فیس در طیترومغناطکامواج ال
هستند  یسیترومغناطکشوند و در معرض تشعشعات ال یمتر جابجا مکه ک يتمام موارد فوق در افراد

وتر یامپکا یز یها بصورت ثابت در پشت م ه مدتکن یو محصل يارمندان ادارکن است. لذا یریش از سایب
ر یتحت تاث گرانیدشتر از یباشند ب یار مکمحل مشغول  یکثابت در  يها ه با دستگاهک یارگرانکا ینند و ینش یم

ت فرد متوقف است که حرکه در هنگام استراحت و خواب کنطور است یرند. همیگ ین امواج قرار میو نفوذ ا
  شتر است.یشدت اثر امواج بنفوذ و زان یم

  يور بهرهامواج نور و 

 يروینرد کار بر عملکط یمح اتیخصوصه کن موضوع ثابت شده است یار اک یدر مباحث روانشناس
شناخته  يور از عوامل مؤثر در بهره وه تابش نورینوع نور، ش، ییزان روشنایاز جمله م. دارد یبسزائ اتاثر ارک
مربوط به نور گوناگون  يل رنگهایدلاست.  سیترومغناطکال امواجاز  یفیطر شد که ذکهمانطور نور  شوند. یم

س و نور از هم جدا یته و مغناطیسیترکه الک شده استمشخص  یکزیدر ف .53طول موج آنها است تفاوت
 وفروسرخ  ی) توسط نواح55آنگستروم 4000- 7500( یا نور مرئی یسیترومغناطکامواج ال یه مرئیناح 54ستند.ین

  56.باشند یمو یروویکتر از امواج ما وتاهک يها طول موج يدارا و فرابنفش محصور شده است

آثار  .گذارد یو اعصاب اثر م كو ادرا یینایر بینظ یانسان یکولوژیب يها ستمیاز س یامواج نور بخش
ترشح غدد  یو حت یکپاراسمپاتو  یکسمپاتاعصاب  یکتحر و یستم عصبیبر س رنگهاو  57ها بو یکولوژیزیف

ه تابش نور در کد گفت یلذا با .ار استک يروین يور ن در حال حاضر از مباحث قابل قبول در بهرهیرکآندو
ت یمکآنها دارد.  يور ش بهرهیا افزایاهش و کبر یروز آثار متفاوت ن مختلف و ساعات مختلف شبانهیسنافراد با 

سرعت ر ییتغو  یتعادل روح جاد عدمیاو بروز حادثه و  اهش خطاکش و یافزاز، کتمر رییغتت نور بر یفکیو 

                                                             
 15تا  ییها طول موج اب ییویراد يها تا موج یهانیو ک X ياز پرتوها یسیف الکترومغناطیط يها تمام طول موجد، در یخورش -  53
نسبتاً کوتاه  يها آن در طول موج يشتر انرژی، بحرارت دارد گرادیسانتدرجه  6000کند.. اما چون سطح آن یتابش م شتریب و متر

  ند.یآ یما منبع گرما بشمار م يد برایفروسرخ خورش يو فروسرخ است. پرتوها یفرابنفش، مرئ یعنی
ه کت یکه کمتوجه شد  گردد. در آن زمان تالسیالد بر میسال قبل از م 600معروف تالس در  مشاهده ته بهیسیترکمبدا علم ال - 54

ت یه سنگ ماگنتکگردد  یمشاهده برمن یاس به یگر مبدا علم مغناطید د. از طرفیربایاغذ را مک يها مالش داده شده خرده يهرباک
  ند. ک یآهن را جذب م یعیبطور طب

 شود. یمف یتعر متر 10- 10آنگستروم معادل  - 55
56 - www.cph-theory.com 

شتر از مردان یها بر زنان ب ها و رنگ گذارند. آثار بو یر میها تأث رمونوبر ترشح ه (Pheromones)ها  ق انتشار فرمونیبوها از طر -  57
  نند.ک یم كان دریش از آقایها را ب ها ظرافت ن خانمیا ياست. برا

http://en.wikipedia.org/wiki/Pheromones 
http://en.wikipedia.org/wiki/Light_therapy  

http://www.cph-theory.com
http://en.wikipedia.org/wiki/Pheromones
http://en.wikipedia.org/wiki/Light_therapy
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موارد  ياریفرد و بس یو شاداب یر دقت، خستگییار، تغکر رغبت به ییها، تغ ارگان یو شاداب یخستگو ار، ک
همراه  یناگهانو د یرات شدییتغ ا بایو ند، کر ییشدت نور بطور مداوم تغ اگردارد.  يا گر اثرات قابل مالحظهید

را بر افراد مختلف  یدام اثرات خاصکبرخوردار باشد هر ارکط یدر مح یخاص یندگکز و پراکتمرا از یباشد و 
 دارند یخاص و متفاوت اتد اثرافرادام بر کرنگها هر  58گردند. یم يور ر بهرهییه منتج به تغکگذاشت خواهد 

 يروین يور اثربخش در بهرهر یمتغ یکبه عنوان را ار کط یرنگ در محاثرات ار، ک یروانشناسن رو یاز اه ک
 قیاز طر رهیت یاست. آب نشکو وا یکاز تحر يعار يسترکمثال رنگ خا ي. برادهد یقرار منظر ار مد ک
ض را ضربان نب سرخدر عوض رنگ دهد.  یش میارمند را افزاکت یاهش فشار خون و تعداد تنفس حس امنک

ن رنگ در ی. ادینما ید میحس رقابت را تشد ه وادش دیت را افزایفعالو سطح زان دم و بازدم یو م هباال برد
در  زردرنگ  .ت شودیعصبد یمنجر به تشدت حاال یبعضدر  وش دهد یرا افزا يور بهرهتواند  یار مکط یمح
ط یز و هم آرام بخش است. محیجان انگیهم ه بنفش .گردد یمها  چهیانبساط ماه سببار تنش زدا و کط یمح

رنگ گردد.  یار مک يروین یتفاوت یبسبب  يا قهوهابد. ی یعملت ینیفرد عار کاف گردد تا یسبب مار بنفش ک
   .قابل توجهندار یبس يور ن مالحظات از لحاظ بهرهیا 59.فرد است تیفعالننده کاه متوقف یس

  يساز منیا ياه هیو توص يریگ جهینت

و  يا فرستنده ماهواره يها اد دستگاهیار زیج شدن بسیس با رایترومغناطکد انتشار امواج الیده تشدیپد
ن یها را به خطرات ا ستیدمولوژیتواند نظر اپ یه مکشده  یاز مباحث یکیل یموبا يم و تلفنهایس یب يها دستگاه

از تابش  یناش یالت فعلکت مشیفاکد یقبل شا يها هقات دهیج تحقیند. نتاکجلب  یزات بر جوامع انسانیتجه
ن امواج در یانبار بودن ایت از زیاکن موضوع حیقات انجام شده در ایند. همۀ تحقکس را نیترومغناطکامواج ال

ه شدت و مدت کت از آن دارند یاکقات حین تحقی. همۀ ادارندانسان و موجودات زنده  يها برا زموجیف ریط
ش قابل ین امواج افزایر شدت تابش ایاخ يها ها است. در سال يماریاز ب يارین امواج عامل بسیتابش ا

د نحوه مهار در مور یعیطلبد تا مطالعات وس یشود. لذا م یم یتلق يز جدیافته و لذا عوارض آن نی يا مالحظه
توانند سرفصل مطالعات  یه مکم ینک یاشاره م ينجا به مواردیدر ا 60رد.یصورت پذ ن نوع امواجیردن اک
  رند.یس قرار بگیترومغناطکها در امواج ال زموجیف ریدر مورد ط يساز منیا

و  EMF61 رینظ یالملل نیب ياز مقررات و استانداردها یسیترومغناطکز ارسال امواج الکد تمام مرایبا
62IEEE  وITU-T63 و  یو انتظام یتیامن يروهایها و ن يالنترکم یس یب يها فرستنده يها لکدنند. کت یتبع

                                                             
  د به: ینکنگاه  - 58

  .مایانتشارات س ،تهرانار. ک ی). روانشناس1378( یمرتض ،پور یمقدم
  تهران : انتشارات رشد. ن.کرکن شی. ترجمه حسیو سازمان یصنعت ی). روانشناس1370( ،آبراهام ،ورمنک

  ادواره.یانتشارات  ،پور. تهران یرو روانیو رنگها. ترجمه من یروانشناخت ،)1381حمزه. ( ،یگنج - 59
60 - http://www.lessemf.com/faq-shie.html 
61 - http://www.who.int/peh-emf/standards/en/  
62 - IEEE Electromagnetic Compatibility Standards. 
http://www.ieee.org/portal/innovate/products/standard/ieee_elect_comp.html 

http://www.lessemf.com/faq-shie.html
http://www.who.int/peh-emf/standards/en/
http://www.ieee.org/portal/innovate/products/standard/ieee_elect_comp.html
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 Wi-Fi میس ینترنت بیفرستنده امواج ا يها لکد و BTSل یموبا يلهاکم و دیس یب یزات مخابراتیو تجه ینظام
 بر ها تین ارسال پارازیند. همچنیاستاندارد را بنمات فواصل یمنتقل و رعا یونکمس يها طید به خارج از محیبا

ها برابر امواج  ده ها تیپارازن نوع یارا امواج یز د قطع گردندیبا یوئیو راد یونیزیتلو يها ماهوارهامواج 
 يبرا یتیو امن یانتظام يها ه توسط دستگاهک ییها ن موضوع درباره تابشیاباشد.  یم یونیزیتلو يها ماهواره

و  ینظام يروهاینقدامات است یبا یز صادق است. مینها  ن راداریو همچنشود  یده میخاص تاب يها شنود به محل
د امواج یار شدیه اقدام به تابش بسک یجاسوس يها اربرد ماهوارهکدر مختلف  يشورهاک یتیامن

 یۀ جهانیو اتحادطرح موضوع در سازمان ملل متحد با و  یالملل نیق مجامع بیند از طرینما یم یسیترومغناطکال
در نسل  يتواند خطرات جد یها م ن دستگاهیانبار اینصورت آثار زیر ایدر غ د.گردمحدود  64(ITU)مخابرات 

  نند.کجاد یا

مختلف  يها فیو قطر آن در ط 65ه البته نوع فلزکس هستند یترومغناطکمانع عبور امواج ال يسطوح فلز
ه یال یکچنانچه  ید ولنینما یعبور م یوارها براحتیس از دیترومغناطکامواج الرد. ینظر قرار گد مد یبا عتشعش

گردد. استفاده از  یساختمان من امواج به داخل یتواند مانع ورود ا یوارها نصب شود مید يبر رو يپوشش فلز
در  یا حتیا درون (یرون یبدر م ینیآلوم لیفور ینظ يا ورق فلزیت یامپوزک يها ر پوششینظ يفلز يها هیال

زه در سقف ساختمان یگالوان يها ا ورقیوم ینیبا لفاف آلوم يها زوگامیساختمان و استفاده از ا يها واریدداخل) 
مختلف وجود دارند  يها یت با طراحیامپوزکصفحات  .استن امواج به داخل ساختمان یورود ا يبرا یموانع

ه کاند  ز ابداع شدهین یخاص يها رنگوارها نصب نمود. یداخل ساختمان بر دا یخارج و توان آنها را از  یه مک
ن رنگها یغالب ا از عبور امواج را دارند. يریت جلوگیها خاص ن رنگیرد. اکوارها را با آن اندود یتوان د یم

آن زده شود.  ياستفاده شوند و سپس رنگ دلخواه بر رو يتوانند بعنوان رنگ آستر یباشند و م یاه میس
  وجود دارد. ز ینزموج یاز ورود امواج ر يریمخصوص جلوگ يوارید يها اغذک

ها و  با رنگ ییها ها پارچه ق ذرات فلزات مختلف به نسج پارچهیو تزرنانو  ينولوژکبا استفاده از ت
ها  نوع پارچهن یرا دارد. از ا یسیترومغناطکت منع عبور امواج الیه قابلک شود ید میتول یمتنوع يها جنس

ره یو غل یموبا يها فکیاله و کملحفه، ر، یلباس ز ار، لباس خواب،ک ها، لباس پنجره يها توان در پرده یم
 یکاز فلز و مواد پالست یبکیتره ک ییها رهکرکا یو  يره فلزکرکو  ينگ شاتر فلزیرول يها استفاده نمود. پرده

استفاده  ن امواج به داخل ساختمان شوند.یها مانع ورود ا ن پردهیاربرده شده در اکفلز ب زانیتواند به م یمدارند 
ار مؤثر یاز ورود امواج بس يریتواند در جلوگ یز میها ن اند در پنجره ار ساخته شدهکن یا يه براک ییها شهیاز ش

شه یش ين تلقها بر رویدن ایه با چسبانکشود  ید میار تولکن یز مخصوص ایفون نیسل ين تلقهایهمچن. باشند

                                                                                                                                                                               
63 - Telecommunication Standardization Sector (ITU-T) 
64 - International Telecommunication Union 

  زتر خواهد بود.یامواج با طول موج ر يبرا يتر باشد مانع بهتر مکتر و مترا نیفلز سنگ یولکهرچه جرم مل - 65
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   66نمود. يریس به داخل ساختمان جلوگیترومغناطکامواج ال يفهایاز ط يا توان از ورود دامنه یم

اس کرا امواج در برخورد با فلزات و سطوح انعیرد. زید با توجه به رفتار موج صورت گیبا زاتیتجهن یا
ن یسازند. ا یم يدیجد يها موجند و ینما یدارند و با هم تداخل م یاس خاصکننده امواج انعکدهنده و جذب 

  افتند.ینط به دام یساطع شده درون مح يها ه موجکباشند  يا د به گونهیدات بایتمه

 يها وهیباشد ش یتازه م يا دهیط پدیس در محیترومغناطکد تابش امواج الیه تشدکنیل ایبه دل هنوز
ن امواج از یاز اثرات ا ياریه بسکنیتوجه به امتر مورد توجه قرار گرفته است. با کبا آن  یو مقابله طب یدرمان

ن یتواند از اثرات ا یط میبدن و مح ياهش گرماکافتد لذا  یموج در بدن انسان اتفاق م یشیق اثر گرمایطر
شود  یمختلف بدن م يها در ارگان یباعث التهابات مختلف یسیترومغناطکامواج ال یشیاثر گرمااهد. کامواج ب

آورنده  نیضد التهاب و پائ ينه و بخصوص در استفاده از داروهاین زمیدر ا کیپزشقات یه الزم است تحقک
د و در عوض استفاده ینما یالتهابات م یبه برخ کمکات یمصرف دخان د.یبعمل آ NSAIDs67ر یبدن نظ يدما
  مؤثر هستند.نترل التهاب کباشند در  یها م وهیر مینسبت به سا يشتریل بکال يه حاوکده ین رسیریش يها وهیاز م

 یسیترومغناطکامواج ال یشیمطالعه و خواب باعث رسوخ آثار گرما ،ارکد بودن هنگام کو را کیتحر یب
 امواج بر یشیآثار گرمااستن از کباعث  کبدن با آب خنمستمر  ين شستشویشود و لذا جابجا شدن و همچن یم

 يو دستمال گردن (برا يلباس مخصوص باردارر و یو لباس زار و لباس خواب کاستفاده از لباس شود.  یبدن م
ساخته شده  تشعشعضد  يها پارچه زه اک کیتشروملحفه و و و مقنعه  يو روسراله کو  )دیروئیمحافظت از ت

توان همه نوع  یاد است و میار زیها بس ن پارچهیتنوع بافت ا .اهندکبن امواج یند از خطرات تابش انتوا یباشند م
بند  توان از آنها در ساخت پشه یه مکشود  یتور ضدتشعشع ساخته م يها پارچه یحت 68از آنها دوخت. كپوشا

ها در  ن نوع پارچهیالبته تنوع رنگ و نقش در ا گرم استفاده نمود. يها طیمح يمناسب برا يا دوختن لباسهای
 يها آستر و پارچه يضدتشعشع برا يها ب پارچهکیتوان از تر یم یاطیبا هنر خ یم است ولکحال حاضر 

  ن نمود.یز تأمیننده را نکمورد نظر مصرف  ییبایلباس ز يرو يبرا یمعمول

و  یمخابراتم یباس يها هکار از بدن و استفاده از شبیل و تلفن سیموبا يها دور نگهداشتن دستگاه
ردهام با یسیب يم در عوض تلفنهایباس يو تلفنهام یس یب يها هکدر عوض شب ITو  يوتریامپک خود مختلف،  يب

  باشد. یم یسیترومغناطکاستن از خطرات امواج الک يبرا یعامل

  

                                                             
66 - http://www.google.com/search?q=anti+radiation+fabric&rlz=1I7GPCK_enIR296&ie=UTF-8&oe=UTF-
8&sourceid=ie7 
67  -  Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs. (Celebrex, Ibuprofen, Meloxicam, Naproxen, …) 
68- 
http://www.google.com/search?hl=en&rlz=1I7GPCK_enIR296&q=anti+radiation+clothes&revid=2047359296&s
a=X&ei=THcPTMGSIM7-_AbMobn7DQ&ved=0CFMQ1QIoAg 

http://www.google.com/search?q=anti+radiation+fabric&rlz=1I7GPCK_enIR296&ie=UTF-8&oe=UTF
http://www.google.com/search?hl=en&rlz=1I7GPCK_enIR296&q=anti+radiation+clothes&revid=2047359296&s
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