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 پیشگفتار

سال یجهنتپیش رو کتاب  س یقمطالعه و تحق یک  اثرات  یدرزمینه برر

ناط یکیولوژب ظت انساااان در برابر و راه یسامواج الکترومغ حاف های م

و توسااعه شاارکت توسااعه  یقمطالعه به همت گروه تحق ینهاساات. اآن

پارک علم و فناوری دانشااهاه واقع در  یناسااالمت ساا ینهای نوفناوری

ای از عوارض در این کتاب خالصااه. اساات گرفتهانجام یفشاار صاانعتی

ناطیس هااز ب، امواج الکترومغ ق ین صاااد لم تایج  و یق علمیتحق ،ها ن

نیز  سااازیهای ایمنو همچنین به شاایوه شاادهآزمایشااهاهی گردآوری 

شاره ستای ا سعه  یقتا از زحمات گروه تحق دانیمیالزم م .شده ا و تو

 ی،عباد یروزهها فو خانم یقیصااد یعل ی دکترشاارکت متشااک  از آقا

و  فاطمه خورسااندیدری، سااوساان غالمرضااا ی، ندا ح ی،مظفر یمهنع

را متقب   یادیکتاب زحمات ز ینو نهارش ا ینکه در تدو ساح  ربیعی

شیم. اند گشته شته با سپاس را دا همچنین از جناب آقای علیرضا کمال 

امید اساات مورد رضااایت اعرابی به عنوان ناظر چاپ تشااکر ویژه داریم. 

 حضرت دوست واقع گردد.

 ر طلبش هرچه توانی بکوشد چه وصالش نه به کوشش دهند       گر
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 در مورد نهارندگان این کتاب: 
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 برتر ملی

  عنوان مؤلف برتر کشوریر یس مجلس شورای اسالمی بهکسب لوح تقدیر از 
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  ،1390نماینده کارآفرینان در شورای عالی اشتغال کشور با حکم وزیر کار 

  1386 درخشان،نماینده و عضو انجمن استعدادهای 

 های آموزشی دانشهاه علوم پزشکی سرپرست دفتر تدوین و بازنهری کتاب

 سال 8تهران به مدت 

 دبیر شبکه کشوری بیوتکنولوژی پزشکی تحت نظارت انستیتو پاستور ایران 

  سال 11مدیرعام  موسسه توسعه دانش، پژوهش و فناوری فرزان به مدت 
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 1377-1375 علوم پزشکی تهران،

 مدیر اجرایی و ویراستار مجله پزشکی قانونی، سازمان پزشکی قانونی کشور 



 

 

 علی زینلی: 

 

 

  ،کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی

 دانشکده کارآفرینی، دانشهاه تهران

 کارآفرینی دانشهاه تهرانوکار، دانشکده ای مدیریت کسبدکترای حرفه 

 های زمینه عوارض امواج الکترومغناطیس و شیوه محقق و پژوهشهر در

 سازیایمن

  اختراع شام  رنگ نانویی ضد امواج، پن  گچی، برچسب، کاغذ  5مخترع

 رومغناطیسدیواری و پن  ضدامواج الکت

  دارای مدرک کارشناس بیولوژی ساختمان(BBP) المللی از سازمان بین
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 المللی بیولوژی و اکولوژیسازمان بین عضو 

 عضو انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقا سالمت ایران 

 عضو انجمن حفاظت در برابر اشعه کانادا 

  های زمینه امواج الکترومغناطیس و شیوه مقاالت مختلف درتدوین

 سازیایمن

 نامه پرتوکاری از سازمان انرژی اتمیکسب گواهی 

 سازی در برابر امواج بیش از ده سال تجربه علمی و عملی درزمینه ایمن

 الکترومغناطیس

 



 

 

ماهمچنین تشاااکر ویژه از  های معنوی و علمی یتح

ای از سوابق نظری با خالصه محمدرضاجناب آقای دکتر 

 .در تدوین این اثر را داشتند مؤثرذی  که نقش 

 روسیه( یت انتقال فناوری دانشهاه روتینادوره مدیر( 

 سازی فناوریدوره طراحی مدیریت تجاری 

AVL(اتریش) 

 کیفی هاییستمدوره س QML (کانادا) 

 دوره مدیریت بازاریابی خدمات پیشرفته ایتالیا 

  فناوری اطالعات و ارتباطات )آلمان(دوره مدیریت 

 دوره مدیریت برند Gazing performance انهلستان 

 مشاور دفتر مطالعات استراتژیک سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران 

 المل  ریاست جمهوریراهبردی و امور بین یزیرمشاور برنامه 

 عضو پژوهشکده فناوری اطالعات پیشرفته دانشهاه صنعتی شریف 

 هایاستراتژیک و بازاریابی پیشرفته در دوره یزیرمدرس دروس برنامه 

MBA,DBA دانشهاه صنایع و معادن 

 مشاور معاونت توسعه ارتباطات علمی مرکز تحقیقات مخابرات ایران 

 های فناوری نانو ریاست جمهوری )ستاد ویژه عضو کارگروه شبکه شرکت

 توسعه فناوری نانو(

 های نوین مرکز و توسعه صادرات فناوری سازییدبیر شورای عالی تجار

 فناوری ریاست جمهوری هاییهمکار

 زیستعضو گروه فناوری سازمان حفاظت محیط 

 ساله توسعه فناوری نانومشاور همکار در تدوین سند ده 

 مشاور همکار در تدوین سند جامع توسعه صنعت هوافضا 

 های پیشرفته کشور وریمشاور ناظر در پروژه مطالعات ساختار صادرات فنا

 اتریش



 

 

 

 

در ترویج فرهنگ  "توسعه آموزشی و ساختمانی دیاموند"با توجه به اهداف مجموعه 

آقای دکتر  سبک سالم زندگی در راستای پیشرفت تکنولوژی، از حمایت مالی جناب

رو کمال در راستای چاپ سری جدید کتاب پیش  ذولفقارری مدیریت محترم گروه

 قدردانی را داریم.تشکر و 

با هدف تولید مسکن  1385از سال  "توسعه آموزشی و ساختمانی دایموند"گروه 

متفاوت فعالیت خود را آغاز کرده است و در سالهای فعالیت خود همواره سعی 

  .داشته که در مسیر ترسیم شده حرکت و به آرمانها و اهداف مد نظر پایبند باشد
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 مقدمه

 یها و کاربردهاروزمره انسان یبه زندگ یکیالکترون یورود ابزارها در سالیان اخیر

، سیمیب یهاها، صنعت و دستهاهدر ارتباطات، انتقال دادهاین ابزارها  یگسترده

در  یراننه یشافزاالکترومغناطیسی و  هاییآلودگانتشار ایجاد منابع جدید  سبب

 ست.شده ا یولوژیکیب هاییستمس یبر رو آنمخرب مورد اثرات 

ی هادستهاهتوان به یم، ساخت دست بشر امواج الکترومغناطیسی منابع ازجمله

Wi-Fi ،ی رادیویی و هاآنتنو  هادک سیم، یبی همراه و هاتلفن، هاماهواره

 اشاره کرد. و ... تاپلپ ،، تبلتمخابراتی، تلویزیون

گرفته مروری بر ماهیت امواج الکترومغناطیسی و منابع آن صورت در فص  اول، 

در فص  دوم  . مکانیسم اثرات امواج الکترومغناطیسی بر روی بافت بیولوژیکیاست

و  موردبحثو شواهد علمی مبتنی بر اثرات امواج الکترومغناطیسی در فص  سوم 

. فص  چهارم به اثرات زیست محیطی امواج الکترومغناطیسی است شدهواقعبررسی 

امواج  در برابرو استانداردهای ایمنی در حوزه حفاظت  یافتهاختصاص

فص  ششم، هفتم و هشتم  است. شدهمطرحالکترومغناطیسی در فص  پنجم 

 در برابر امواج الکترومغناطیسی سازییمنا و محصوالت هاروش ،اقدامات حفاظتی

 یافتهاختصاصمتداول  یهاپاسخفص  نهم به پرسش و است.  شدهواقع حثموردب

 تا بتواند سهمی در کاهش نهرانی اذهان عمومی داشته باشد.
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 فصل اول:

 الکترومغناطیسی امواجآشنایی با  
 

 یسیامواج الکترومغناط یتماه

 هاییدانشک  و متشک  از م یموج اییدهپد یسیالکترومغناط امواج

 ین. ایابدیاست که با سرعت نور در فضا انتشار م یسیو مغناط یکیالکتر

عمود  ،موج یشرویپ برجهتو  یکدیهربر  ،در حال انتشار یهایدانم

 یو،ماکروو یویی،امواج راد شام  یسیامواج الکترومغناططیف هستند. 

 گاما و پرتو یکسا ،فرابنفشاشعه  ی،قرمز(، نور مر فروسرخ )مادونامواج 

 موج ولط یا( یهثان یکبرحسب فرکانس )تعداد نوسان در که  باشدیم

 .[1] شوندیم بندیدسته

در  که معموال نوسانات در واحد زمان )ثانیه( را گویندتعداد  :فرکانس

 یبه معنهرتز  60فرکانس  مثال عنوان. بهشودیم یانب (Hz) واحد هرتز

 .است یهدر ثان نوسانشصت 

 یفموج متناوب، طول موج تعر یهرقله تا قله د یکفاصله  :طول موج

 .شودیم



سازی اثرات بیولوژیک و راهکارهای ایمن سازیامواج الکترومغناطیس،   

 

 ینزمکره  یبر رو یاتموجب حفظ ح یسیالکترومغناط امواج وجود

را  بشرکه یسی الکترومغناط هاییاز انرژ یاریبس یعت،. در طبشودیم

را دنبال  یزیمتما هایالهو، دندار یانجر آنو در اطراف  کردهاحاطه 

در  یسیالکترومغناط امواج تولیدبع امن ترینیاز اصل یکی. کنندیم

 تابشاز  اییوستهپ یفط یدخورش ینکه. باااست یدخورش یعت،طب

 مورد در ین،محافظ جو زم هاییه، الکندیم یدتول را ییسالکترومغناط

 منبع تولید یزن ینزم .دنکنیعم  م ینشیگز یاربس آنطیف عبوری از 

 بوده و یزندگ چرخه یداریحفظ پا یبرای ضرور یسیالکترومغناط یانرژ

 زمینهی پسپرتوها سطوح موجودموجودات زنده درروند تکام ، خود را با 

 هایمیداننابع م ،اند. انسان در صدسال گذشتهوفق داده ینزم یارهدر س

یستی ز یامدهایپو  اترا بدون توجه به تأثیرمصنوعی یسی الکترومغناط

که سبب بر هم خوردن  نمودهاضافه  محیط پیرامون خودبه  امواج، این

 .شده است یعیتعادل طب

 ا. نحوه  انتشار امواج الکترومغناطیسی در فض1شک  



الکترومغناطیسی امواجفصل اول/آشنایی با   
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 سازیون پرتوهای اصطالحبه یاو  یپرانرژ پرتوهایمخرب  اتاثر امروزه 

 یحت (UV) اشعه ماوراءبنفش ، اشعه گاما و تابش ذرات وXمانند اشعه 

 امواج. مواجهه با شده استیرفتهپذبا شدت بسیار کم نیز 

، (RF) یوییراد امواج ،هاتابش رادار ندمان یزن سازیون یرغ یسیالکترومغناط

کم  یاربس با فرکانس یسیو مغناط یکیالکتر هاییدانمو  یزراشعه ل

(ELF) آورییانز زیستیاثرات  تواندیمنیز  شدت کم در یحت یستا،ا و 

 ،ها مزمن باشدتابش یناگر مواجهه با ا یژهوبه .داشته باشدبه دنبال  را

 یت است.حا ز اهمبسیار مسئله  این

 طور مداومبه یسیالکترومغناط امواجما از بدن  انرژی امروزه میزان جذب

زارهای اب(، یو)ماکروو سیمیاستفاده از ارتباطات ببه دلی  گسترش 

و ... ( کم یاربس فرکانس) انتقال نیروخطوط توسعه  ،یسرگرمالکترونیکی 

 .در حال افزایش است

 

 

 

 

 سیالکترومغناطی . انسان در معرض منابع مختلف انتشار امواج2شک  
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وقت خود را در  یشترازآنجاکه انسان مدرن ب

 یهاپرتو دورازبه ی در اتومب یاداخ  خانه و 

روز خود را از ، روزبهکندیم یسپریعی طب

دورتر  یعیطب یسیالکترومغناط یانجر

 معرضدر ، خود را از سوی دیهر ساخته و

 امواجکه یکی الکترون یاز ابزارهاانواع مختلفی 

و  یکیالکتر هاییدانو م یوییراد با فرکانس

 قرار داده است. ،کنندیم منتشرو متناوب  یستاا یسیمغناط

 یوماکروورادیویی و  فرکانسمنابع امواج 

یو با توجه به اینکه در ماکروویویی و رادامواج  یدکنندهتول مصنوعیمنابع 

شوند. در یمتقسیم  دودستهداخ  ساختمان و یا خارج از آن باشند به 

بررسی ، منابعاز این  هرکدام سازی در برابرهای ایمنشیوه های آتی فص

ها و یرندهگتوان به یم امواجمنابع خارجی این  ازجملهخواهد شد. 

ی همراه هاتلفن، تلویزیون، ی رادیوییهادک ی ارتباطی مانند هافرستنده

ی هادستهاهسیم و یبی هاتلفنی همراه، هاتلفناشاره کرد.  هاماهوارهو 

Wi-Fi  هستند. امواجمنابع داخلی این  ازجملهنیز 

 

 

محافظت الیه اوزون  . 3شک  

تابش  از جو زمین در برابر

 .[2]های مضر 
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 ی انتقال اطالعاتهاروش

های دیجیتال صورت یهنالسامروزه انتقال اطالعات اغلب توسط 

 یهاعنوان بستهبه هایامپ ها،یهنالسگیرد. برای ارسال پیام توسط این یم

تا از  شوندیسوار م یوییموج حام  فرکانس راد یک یبر رو یاطالعات

تنها نه یولوژیکیاثرات ب. مدوالسیون(شوند ) منتق  یهربه مح  د یمحل

، فاصله یون، بلکه با مدوالسامواج فرکانستوان و  یچهال ،شدت بر اساس

 .کندیمتغییر  یزن پرتوگیری زمانمدتو از منبع 

 یهاتلفن یاطالعات برا ام ح یوییراد یا یسیامواج الکترومغناط ینا

که یمهاهرتز است. درحال 900-1800 در فرکانس در ایران، همراه

هرتز  200کمتر از حدود  بوده و (ELF) یینپا یاربساطالعات فرکانس 

 .باشندیم

 ضرریب نسبتااطالعات  ام ح یوییامواج راد، شناختییستاز جنبه ز

؛ باشندیتر مخطرناک)اطالعات(  ELF یهاپالس کهیحالهستند در

 یستهاها یک ارسالی با توان کم هاییهنالکه س رسدیبه نظر م نابراینب

بیشتری تأثیر  FM یوبرج راد یقو یهنالس یک نسبت بهتلفن همراه،  یهپا

 یولوژیکیمربوط به اثرات ب یقاتکه تحق یدانشمندان اغلب داشته باشند.

 ELF هاییهنالدر سرا  RFمشکالت تابش  دهند،یرا انجام م یرحرارتیغ

 .کنندیم یموج حام  را بررس رسوار ب
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 فصل دوم:

بر  یسیاثر امواج الکترومغناط سمیمکان 

 بدن یهابافت
مواج ا یرمستقیمو غ یمطور مستقبه یکیالکتر یساتو تأس ابزار

امواج  ین. اکنندیو از خود ساطع م یدتولرا  یسالکترومغناط

 سیمیب یهاداشته باشند )تلفنمتعددی  منشأ توانندیم یسالکترومغناط

 یهافرستندهسیم، یبی هادستهاه یو،ماکروو یهافر، Wi-Fiو همراه، 

ها عصب وجود میلیون انساندر بدن  .(... و تیو مخابرا یزیونیتلو یویی،راد

ها ین عصباکتریکی تحریک ال ییلهوسبهدارد که کار انتقال پیام در بدن 

 زمانهمبدن در اثر فعالیت الکترومغناطیسی میدان گرفته و صورت 

  .آیدیمعصب به وجود  هایلیونم

 

 

 الکترومغناطیسی قلب و مغز انسان هاییدانم. 4 شک 
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، و چهالی توان شدتبسته به یسالکترومغناط امواج مواجهه با عوارض

موج پیوسته ) یونمدوالسو  پرتوگیری زمانمدت، فاصله از منبع، فرکانس

و باعث بروز بوده  کنندهو نهران یجد یاربس تواندیم هاآن یا پالسی(

امواج شده د. اثارات شناختهشو یادیز یاربس هاییماریب

موجودات  شیاء،ا یبر بدن انسان و اثرات بر رو یوییرادالکترومغناطیسی 

 کرد. یمتقس یرحرارتیو غ یبه اثرات حرارت توانیرا م یطو مح

 اثرات حرارتی

 گیرد،یقرار م یسیمغناطمواج الکترواز بدن در معرض ا یبافت یقتو 

 یکه دارا آب یهالکولانند موموجود در آن )م یدوقطب یهامولکول

 یکیالکتر یدانم یابدر غکه  هستند( یبزرگ یدا م یگشتاور دوقطب

 یدان خارجی، تحت اثر مرندطبیعی در کنار یکدیهر قرار داصورت به

-پیدا می یدانم گیری متناسب باجهت وبه چرخش  ی تما شدهاعمال

 .ندکن

 

 

 

 

 

شک  سمت  گیری مولکول های دوقطبی آب و. شک  سمت چپ جهت5 شک 

 هد.دی نوسان آنها تحت اثر میدان الکتریکی خارجی را نشان میراست نحوه
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ی  میدان به دلدر راستای  گیریبعد از چرخش و جهت هامولکولاین 

روع شماهیت نوسانی میدان الکتریکی مربوط به امواج الکترومغناطیسی، 

ارت شده منجر به تولید اصطکاک و حر . این ارتعاشکنندیمبه ارتعاش 

ه کرد که تابش امواج یو مشاهدماکرووتوان در فرهای یمکه مشابه آن را 

 گردد.یمیو به ماده غذایی باعث گرم شدن و پختن بافت آن ماکروو

 یرسهمراه را بر یهاتلفن یاثرات حرارت تاکنون که یمطالعات متعدد

ردهای جهانی، استاندابا  سازگار یهادستهاه بیانهر آن است کهاند کرده

ایجاد  که قادر به کنندیمرا ارسال  توان کمیی زمانی کوتاه، هابازهدر 

ثرات است که ا نشان داده یمتوال هایارزیابی باشد.نمیاثرات حرارتی 

 یهاتلفن یبراکه  ینظارت ین. قواندنافتیاتفاق نم یسادگبه یحرارت

مانی که تا ز .اندپرتوگیری را تعریف کردهایمن حدود  ،دنوجود دار همراه

این  زا با امواج الکترومغناطیسی و شدت مواجهه این مقررات رعایت شوند

ین ا ز اهمیت مسئله حا .دهداثرات حرارتی رخ نمی حدود فراتر نرود،

علت  یرتحرا ، تنها اثراتهمراهتلفن ناشی از در مواجهه با امواج است که 

 یدند جدهمراه هوشم یهاتلفنهرچند  .یستندها نبه بافت یبآس یاصل

 رنتینتگرفتن عکس و اتصال به ا یقی،پخش موس یلم،ف یشکه قادر به نما

 عملکرد به جهتحم  اطالعات  یاز توان برا ییر باالیدابه مق یازهستند، ن

 .دارند صحیح خود
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امواج  1SARیا  نرخ جذب ویژه انرژیتصویر ترموگرافی از 

 شده است.نشان داده 6شک  در  الکترومغناطیسی فرکانس رادیویی

 

بر  یوییفرکانس راد امواج الکترومغناطیسی یاثرات حرارت دانشمندان

اثبات  یینپا سطوح میدانیدر  یحترا  یها و اندام تناسلچشم یرو

 یجهدرنتو باشند می اندکی یخون یهامناطق شام  رگ ینا .اندنموده

 یعسر افزایشمنجر به و  شدهخارج این مناطقاز  تریگرما با سرعت کم

امواج ناشی از  یدبه بافت بدن خواهد شد. آب مروار یبآس در نتیجه دما و

 یخون در عدس کمِ یانجر یجهدرنت یوییراد فرکانس الکترومغناطیسی

 شود.ایجاد می یواناتهم در انسان و هم در ح ،چشم

                                                 
حداکثر  .گیرند یم قرار ایشمورد آزم SAR (Specific absorption Rate) یا ویژهجذب  یزانبر اساس م یسطوح تابش . 1

 واندت یمناز بافت انسان  یلوگرمک یک متوسط طور به –است  یلوگرموات در هر ک 6/1تلفن همراه  یبرا SAR یسطح قانون

 جذب کند. انرژی وات  6/1از  یشب

 

 

المه با دقیقه مک 15.  تولید گرما در نواحی مختلف سر قب  و بعد از 6 شک 

 .[4]تلفن همراه ناشی از امواج الکترومغناطیسی 
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 ات غیرحرارتیاثر

حرارتی  اثر کنند و قادر نیستندتوان کمی را ارسال میهمراه  یهاتلفن

 منظوربهندارند.  یاعارضه یچکه ه یستبدان معنا ن یناما ا؛ ایجاد کنند

بطه در را مختصریاطالعات  بهتر است که ابتدا ،حرارتی یردرک اثرات غ

 .با ساختمان زیستی یک سلول ارا ه گردد

 هاساختمان زیستی سلول

 میان بافتی یفضا

، کنندیکار م یکدیهر یمختلف که با همکار یهااز اندام ما بدن

بافت  یاز تعداد ما یهااز اندام یکطور مشابه، هر است. به شدهی تشک

 ،ضروری یولوژیکیاثرات ب یدتول یکه همه برا شدهی تشکمتفاوت 

همهی مختلف که  یهاخود از سلول نوبهبه هابافت ین. اکنندیم یهمکار

برخی از . اندشدهی تشک، کنندیعم  م باهمواحد منسجم  یک عنوانبه

 .دهدیرخ م یسلول مقیاسدر  مغناطیسیالکترو امواجاثرات مهم 

 

 

 

 

 
 ها در فضای میان بافتی سلول .  طرح کلی قرارگیری7 شک 
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قرار  یکدیهردر مجاورت  یاگونهها بهسلول ی،معمول یهادر ساختار بافت

 یبافت یانم یفضا ،فضا ینها وجود دارد. اآن ینب ییفضاگیرند که یم

ها در سلول ینبکه  است یعیشام  ما میان بافتی ی. فضاشودیم یدهنام

 یی مواد مغذی به داخ  سلول و دفعجاجابهنقش آن است و  یانجر

 از سلول است. یدشدهتولضایعات 

 ینر ادر سراس یکدیهرارتباط با  یقادر به برقرار هممجاور  یهاسلول

 یبرا اییهپا ی،سلول ینب ینوع هماهنه ینهستند. ا یبافت یانم یفضا

 یاساس هاییندفرا ینبدن است. ا یو بافت یاندام یهمه عملکردها

انجام  یخوببهتا عملکرد خود را  سازدیرا قادر م انسانبدن  یولوژیکی،ب

ها با ارتباطات سلول در گرو بدناز سالمت  یادیبخش ز براینبنا؛ دهد

 باشد.میها و عملکرد هماهنگ آن یکدیهر

ها است به سلول یحم  مواد مغذ یبافت یانم یفضا یهاول یفاز وظا یکی

 ینب غلظت موجود اختالفبا استفاده از  ی،سلول یغشا یقکه آن را از طر

مولکول مواد  کهی. هنهامرساندیها مداخ  سلول و خارج آن، به سلول

 هاییرندهشناور است، گ یبافت یانم یعدر خارج از سلول و در ما یمغذ

  کرده و به داخ  سلول منتق یافتدر خارج از سلول آن را در جودمو

 .کنندیم

 

 



   بدن یبر بافت ها یسیاثر امواج الکترومغناط  مسیمکان /دومفصل 

25 

 

 یسلول یغشا

و  یمیاییش هاییرندهگ؛ وجود دارد یسلول یدر غشا یرندهنوع گ دو

 یهالکولپاسخ به مو یبرا یمیاییش هاییرندهگیکی. مکان هاییرندهگ

که برای دریافت  شدهیطراحای طوری یرندهگ. هر اندشدهیطراحخاص 

توان یم . این فرایند راباشدمیو اتصال )از یا با( مولکول خاصی مناسب 

رون دمولکول شناور  یک کهی. هنهامتشبیه کرد یدکل وقف  به سیستم 

ل در قطعه پاز یکهمانند  یابدمناسب خود را ب یرندهگ یبافت یانم یعما

ول و اتصال، بسته به نوع مولک ین. اشودیمناسب به آن متص  م یجا

مختلف  یهاپاسخ ایجاد که قرار است انجام دهد، سبب یعملکرد

به  عین،رزونانس مبر اساس  یکی،مکان هاییرندهگ .شودیم ولوژیکییزیف

 یکدر  یامپ یک کهیهنهام .دهندیپاسخ م یسیارتعاشات الکترومغناط

فرکانس ها، یرندهگاین  و در کندیخاص ارتعاش م یرندهگ

معمول عملکرد در . شودمی یفرکانس صوت یهزینجا یسیالکترومغناط

 یططور مستمر در پاسخ به محبه یسلول یغشاهامنافذ ها و اندام، بافت

پاسخ به  رداین منافذ بسته قرار دارند.  باز و یهاحالت ینبد خواطراف 

 یافتدر یبرا یهرد باریکرخ دهد  یمشکل کهینقب  از ا شده وبسته ،خطر

 .شوندیو دفع مواد زا د باز م یمواد مغذ
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اتونوم  یکبه نام پاسخ سمپات یاست، اثر فشارتحتسلول  یک کهیهنهام

سلول  یکپاسخ خودکار در واکنش به خطر است.  که یک شودیمایجاد 

، منافذ است قرارگرفتهحمله  یاکه مورد تجاوز و  به این تصور فشارتحت

 ییهامولکولاتفاق،  ینازاپس دارد.یمغشا را در واکنش به خطر بسته نهه 

 یوارد سلول شوند، کار الزم است قرار دارند و یبافت یانم یعکه در ما

ورود به سلول دارند. تمام  یبرا تریطوالن یاربس یریمسو تر سخت یاربس

اعم از مواد مغذی و عوام   یزچاست که همه ینا متقاب هدف واکنش 

 یعات. ضاشودیم ستهب یسلول یغشا درواقع دارد ونهه  یرونرا بخطرزا 

و  لولسالهویی از نحوه انتقال مواد غذایی توسط گیرنده های غشا به داخ   .  8 شک 

 اثرپذیری غشای سلولی در مواجهه با میدان الکترومغناطیسی خارجی 
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خروج از سلول  یبرا ،آزاد هستند هاییکالاز راد زیادیکه شام  غلظت 

 یک یدتنها با واکنش یندارند. ا یشدر پ یکار سخت یطیشرا یندر چن

 ینچن در غیر این صورتباشد.  یدر مواقع اضطرار مدتکوتاهپاسخ 

های جدی به سلول شود. این خطرات یبآستواند منجر به یمیطی شرا

های آزاد مانند سرطان، یکالرادناشی از حضور  هایآسیبتواند همان یم

 آلزایمر، پیری پوست و غیره باشد.

 هایزهستکر یریگشکل

به  DNA که قطعات شکسته شده گیرندیشک  م یها زمانریزهستک

  دهند. حضور یشکت یسلول یغشا ی زیاد باشند که در اطراف خودحد

میزان است.  یباز آس یانشانه یشهسلول، هم یکدر  هااین ریزهستک

که  یافراد ییشناسا ی برایاعنوان نشانهبه از دو دهه یشب یزهستکر

 است. شدهاستفادهتومور دارند،  یشرفتپ ی ازباالتر یسکر

 را ی از انفجار چرنوب یدر معرض تابش ناشیماران ب ،پزشکان کهیهنهام

ها بود که آن ییهانشانه یناز اول یکیها یزهستککردند، حضور ر یبررس

 . تصویری از تشکی  ریزهستک ها در سلول9 شک 
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دکتر  ای بود کهیهشواهد اولجزء ها یزهستکحضور ر .بودندبه دنبال آن 

حام   یوییزا بودن امواج رادسرطان یتبه ماه هاآنبا توجه به کارلو 

نشان  یهریپس از د یکیبرد. از آن زمان به بعد، مطالعات  یاطالعات پ

ها در یزهستکر یجادحام  اطالعات باعث ا یوییدادند که امواج راد

آزاد در  هاییکالزا د مانند راد مواد ی. وقتشوندیم یواناتها و حانسان

. شودیشدت مخت  مها بهسلول یزیولوژیف گیرند،یداخ  سلول شک  م

 DNA توانندیباعث سرطان شوند چراکه م توانندیآزاد م هاییکالراد

 .را مخت  کنند DNA یمترم ییتر از همه، توانامهم شکسته ورا 

. دهدیدر داخ  بدن رخ م DNAشکست  هایلیونم معموال روزانه

؛ کنندیدخالت م DNA یمترم یبدن برا ییآزاد در توانا هاییکالراد

ه سلول به هست توانندینم DNAاز قطعات شکسته شده  یبرخ ین،بنابرا

به  ی و تبد دهندی  میکتشخود را  یسلول یسرعت غشاو به بازگردند

 یادیت زها در سلول مشکالهستکیز، رحالینباا. شوندیم یزهستکر

 .کنندینم یجادا

 هسته سلول( یم)تقسیتوز م

 .دهدیرخ م یتوزخود باشد، م یاز چرخه زندگ ییسلول در بخش ابتدا اگر

سلول  یمتوسط تقس یداست که در آن سلول جد یسلول یمتقس یتوزم

. بردیرا به ارث م یو صفات سلول اصل شدهی تبدوالد به دو سلول 

 میتوزسلول در حالت  یکحام  اطالعات به  یوییامواج راد کهیوقت
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 ییرتغ یسلول یدو سمت غشا ینب ی ، اختالف پتانسکندیبرخورد م

هسته سلول و  DNAباعث انتقال اطالعات غلط به  یتدرنهاکه  کندیم

 رویهیب یمتقستواند یمعواقب این مسئله  ازجمله شود.یمیتوکندری م

 تومور باشد. ی و ایجادسلول

 

های اثر امواج الکترومغناطیسی و تأثیر آن بر روی یسممکان

 سالمتی

ی یسو مغناط یکیالکتر میدان مؤلفهدو دارای  یسیج الکترومغناطاموا

بخش متفاوت از  ،ییسالکترومغناط یدانم یسیمغناط مؤلفه. است

. دهدیرا تحت تأثیر قرار م یولوژیکب یهابافت ،موج یکیالکتر

توسط جزء  شناختییبآس یسازوکارها از یبرخ ،یهردعبارتبه

میدان  یکیمتفاوت توسط مؤلفه الکتر یبه شکل یهو بق یسیمغناط

 یهابخش است که ی دلهمین . به خواهند شد یکتحر الکترومغناطیسی

 یهادر بافت یمتفاوت یاراثرات بس یسی،الکترومغناطامواج  یفمختلف ط

وجود  این امواجیسم برای اثرات سالمتی دارند. حداق  چهار مکان یانسان

ار قسمت مجزا از چه یناش و شوندیم یدهنام "اثر هاییسممکان"که  دارد

  .هستند یسیالکترومغناطامواج  یفاز ط
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 ریکیمیدان الکتباال،  ی و فرکانسبا انرژ الکترومغناطیسی امواجبرای 

 نسفرکابا امواج  یبرا ینچنبدن دارد. هم یرو مخرب بیشتریتأثیر 

 یو خطاها یخطوط برق فشارقواطراف  هاییدانمانند م یین،پا

ان بدن انس یرو یمخربات تأثیر یسیمغناط میدانساختمان،  کشییمس

 ارندد یترکم یانرژ این امواج اگرچهعلت امر این است که  د داشت.خواه

اطیسی منجر به گستردگی میدان مغن هاآن بلندتر یاربس موج طولولی 

 رومغناطیسیامواج الکت یاثرات حرارت ،دو سازوکار ینعالوه بر ا شود.یم

  حام یوییاز امواج راد یناش یولوژیکیب سازوکارو  یوییراد فرکانس

 وجود دارند. نیز اطالعات

یر تأث سازوکار، امواج الکترومغناطیسی فرکانس پایینبه دلی  اهمیت 

در . است شدهواقع موردبحثی بیولوژیکی بیشتر هاروی بافت بر هاآن

های بسیار کم( )فرکانس (ELF)هرتز  200کمتر از  فرکانس محدوده

 نیاست. در ا یولوژیکیاثرات بایجاد عام  مؤثر در  یسیمغناط یدانم

 با ارتباطات یسیو مغناط یکیالکتر هاییدانم فرکانس،محدوده 

 دهد کهیم. این نشان تداخ  دارند سلولی ناحیه بیندر  یوشیمیاییب

مانع  ییادتا حد ز تواندیم ELFی خارجالکترومغناطیسی  یدانتأثیر م

 .شوددرست  یوشیمیاییارتباط ب یبرقراراز 

 کند.یم هرتز عم  60تا  50 فرکانس بازهمتناوب در  یانخطوط برق جر

و  یکیرالکت هاییدانکه م نشان داده است یرچند دهه اخمطالعات 
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 یمکه شام  تأثیر مستقیسمی مکان یقاز طرشدید متناوب  یسیمغناط

منجر به بروز  ،متناوب است یاناز جر یناش یقو یسیمغناط هاییدانم

ها یدانمبا این خطرات مرتبط  شود.یمی افراد سالمتدر  یمشکالت جد

با  مدتیطوالنمواجهه که یطوربه هستند انکاریرقاب غو  شدهشناخته

 شوند.یمیجادکننده بیماری محسوب اعام   امواج این

 

ت میدان الکتریکی و مغناطیسی داخ  بدن انسان در مجاور . القای10 شک 

 خطوط انتقال نیرو

 یدانممواجهه با که  است ها نشان دادهموش یبر رو یشآزما

در  یسرطان یهاسلول یرهرتز باعث تکث 60 فرکانسدر  یسیالکترومغناط

 یدانشکده بهداشت عموم یسکارپنتر، ر  یوید. دکتر د[5]شود یخون م

درصد از تمام  30معتقد است که احتماال  یویورکن یالتیدر دانشهاه ا

 هاییدانممواجهه مزمن با  ی به دل یدوران کودک یهاسرطان

طور بالقوه به هایدانماین . [6] هستند یینفرکانس پا یسیالکترومغناط
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قص سرطان خون، ن ی،مغز یباعث سرطان پوست، تومورها توانندیم

 ی،مشکالت قلب ید،مزمن، سردرد، آب مروار یخسته ین،تولد، سقط جن

 .[7] شوند اختالالت حافظهو  ینهاسترس، تهوع، درد قفسه س

 

 حامل اطالعات یوییامواج راد

که در یوییراد امواج عات  م  اطال کانس حا پا 200 فر  تریینهرتز و 

از  یناشااا یسااایمغناط یداناز م یترخطرناک ات، اثرکنندینوساااان م

نابع جر یهرخطوط برق و د ناوب یانم ند مت با هم یعنی؛ دار مان  ز

 یمتوال یهاواکنش یساار یکحام  اطالعات،  یوییج راداموا یصتشااخ

. شااودیم یجد هاییبکه منجر به آساا افتدیاتفاق م یرناپذبرگشاات

 سلول یکیمکان یرندهگ یکحام  اطالعات به  یوییامواج راد کهیهامهن

 آنراجع به ساااودمند یا مخرب بودن فورا  ید، سااالول باکندیبرخورد م

با ند  تصااامیم بهیرد.  ندار عت وجود  که این امواج در طبی به این توجه 

DNA  سلول ینبنابرا؛ ندارد اشحافظههیچ اطالعاتی راجع به آن را در، 

 .کندیم یرتفس یدتهد یکعنوان آن را به

 یغشا منافذ، ثانیه تحت تابش این پرتوها باشد 30اگر سلول به مدت 

قادر به ورود به سلول دیهر  یازآن مواد مغذ. پسبنددیخود را م یسلول

. در همان زمان، مواد زا د هم قادر به خروج نخواهند بود و یستندن

 اند،شدهی تشکمحصول زا د در سلول  یکعنوان آزاد که به هاییکالراد
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که وظیفه میتوکندری ییازآنجاکنند. یمسلول حمله  2به میتوکندری

و تجمع  یبا کمبود مواد مغذی زودبهانتقال انرژی در سلول است، سلول 

 یاز انرژ یسلول خال یقه،در عرض چند دقمواجه شده و  آزاد هاییکالراد

 یطبه شرا سرعتبه یسلول یغشا ی و طبیعی،عاد یطر شرا. دشودیم

مثال  زمانی که سلول به مدت طوالنی ،حالین. بااگرددیبازمخود  یهاول

الکترومغناطیس امواج تابش تحت  هاساعت یحت یاو  یقهچند دق یبرا

 یحالت بسته باق در یعیطب ازحدیشب قرار گیرد، حام  اطالعات یوییراد

 یسلول دچار کمبود انرژ کهیهنهام. رجوع شود( 8)به شک   ماندیم

و شروع به  دهدیرا از دست م صحیحخود در عملکرد  یی، تواناشودیم

 کند.یخود م یضرور یندهایاز فرا یبرخ حذف

 

 

 

 

 

 

                                                 
است که  یرژدستهاه انتقال ان یو نوعاست  یآن تنفس سلول یفهاست که وظ ی، اندامکواقع است در سلولیتوکندری که م.  2

فسفات  یرانرژپ یوندهایبه صورت پ یداتیو،اکس یالسیونبا عم  فسفور ییغذا موجود در مواد یمیاییش یانرژ شودیموجب م

 شود. یره( ذخفسفاتیتر ین)آدنوز

 .  طرح کلی از میتوکندری و سایر اجزای سلول11 شک 
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 یکیمکان یرندهحام  اطالعات با گ یوییتابش امواج راد وقتی بنابراین

تواند یمشود و یمشناسایی  یدتهد یکعنوان به کندیبرخورد م سلول

، نرسیدن مواد زا دعدم دفع  ،غشاء سلولی هاروزنه موجب بستن شدن

ی، سلول ینارتباطات بشدن  ترسخت، سلول یانرژ ییهتخل ی،مواد مغذ

 و هااندام، به خطر افتادن سالمت هاسلولعملکرد  کاهش بازدهی

های مختلف گردد. باقی ماندن و یماریبمرگ سلولی و بروز  یتدرنها

تواند احتمال ابتال به می درازمدتهای آزاد در یکالرادافزایش میزان 

 .را افزایش دهدپوست  یریپیمر و سرطان، آلزا



 

 

 فصل سوم:

امواج شواهد علمی مبنی بر اثرات 

 ویماکرورادیویی و  الکترومغناطیسی
 

  )3BBB(یمغز -یسد خون یمدارک و شواهد اثر بر رو

 

اساات که از  یمغز کنندهمحافظت الیهیک BBBیا  د خونی مغزیساا 

 مواجهه با. کندیم یریحساس مغز جلوگی هابافتوم به داخ  ورود سم

ضاااریب  تواندیهمراه م یهاتلفنالکترومغناطیسااای ناشااای از امواج 

سی بافتمغناط گذردهی س یشرا افزا BBB ی  هاییبداده و منجر به آ

 یستمس ینب یسد مغزی – یسد خون یآن شود. در حالت عاد یعصب

افت مغز کمک به ب یمغز اسااات که در انتقال مواد مغذ وگردش خون 

 1988. از سااال کندیم یریبه مغز جلوگ یو از ورود مواد ساام کندیم

در معرض  یشاااهاهیآزما یهابا قرار دادن مغز موش یادیز یقاتتحق

مواجهه مغز با ها بعد از که در همه آن اساات شاادهانجام یوامواج ماکروو

است  ینیپروتئ یناست. آلبوم شدهمشاهدهت بافدر  ینامواج، آلبوم ینا

 یمعموال با توجه به اثر محافظت یاسااات ول یکه وجود آن در خون عاد

                                                 
3 Blood Brain Barrier 
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در بافت  ین. وجود آلبومشااودینم یدادر بافت مغز پ یمغز -یسااد خون

از  یو از دساات رفتن قساامت یخون یهارگ یدند یبنشااانه آساا یمغز

ست. ا یهال شده و در سال انجام 18به مدت  یقاتتحق ینمحافظ مغز ا

اساس آمده است. الزم به ذکر است که دستبه یکسانی یجها نتاهمه آن

 است. یکسانها ها و انساندر موش یمغز -یسد خون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ها  دهدینشاااان م یقاتتحق امواج  ینا از هسااااعت 2 پرتوگیریکه تن

به مدت  پرتوگیریدهد و اگر  یشسااد را افزا یننشاات ا یزانمتواند یم

 ییهاشام  قسمت مغز موش یهادرصد از سلول 2روز باشد حدود  50

ظه،  حاف به  کت یادگیریاز مغز مربوط   .[8]شاااود یم یبتخر ،و حر

ی در مغز -یدر سراسر سد خون یخون یاز رگ ها ینآلبوم یننشت پروتئ. 12 شک 

 موش های تحت امواج الکترومغناطیسی در مقاب  موش های تحت کنترل
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 کندیمحافظت م ینچشم و جنخونی از  مشابه سد یدرواقع سازوکارها

سیاری از محققان و  س یدمؤگزارش ب  سدها ینا هب یوامواج ماکروو یبآ

  [9].است

 ینمالتون تولید کاهش

 یستمس کنندهیتتقو، یضدافسردگ ی،قو اکسیدانیآنت یک مالتونین

 یزانم کهیاست. هنهامدر بدن  روزشبانهریتم  کنندهیمتنظبدن و  یمنیا

اختالالت خواب،  ازجملهاز اختالالت،  یعیوس یفکم شود ط ینمالتون

 دهدیمطالعات نشان م. [10]کند یبروز م یو افسردگ یعدم تعادل روان

 ینمالتون یزانمنجر به کاهش م یسیالکترومغناطپرتوگیری از امواج که 

از مغز در برابر  ین. الزم به ذکر است که مالتون[11,12]شود یدر افراد م

 یمر،مانند آلزا هایییماریب کند ویمراقبت م یمرمنجر به آلزا هاییبآس

 .مرتبط است ینمالتون یدو سرطان با کاهش تول ینسونپارک
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  غدد بزاقیبر  یرتأث

 دهدینشان م ی معتبر اروپاییهادانشهاهیکی از در  اپیدمیولوژیکمطالعه 

سر خود  طرفیکها در تلفن همراه خود را ساعت هاییکه گوش یکسان

 احتمال )به هنهام مکالمه( دارندینهه م

ید ها به تومور در غده پاروتآنی ابتال

 %50 یزانبه م( یبزاق یغده ینتربزرگ)

  [13]. است یشترب

 

 

 یعصبهای یماریب

 یاربس فرکانسبهداشت در مورد امواج با  یمطابق اعالم سازمان جهان

 یماریبا ب تواندیم یسیالکترومغناط هاییدانممواجهه با ، (ELF)یین پا

 هاییماریو ب ینسونپارک یمر،آلزا

همه . مرتبط باشد یعصب -ی حرکت

 یهابا مرگ نورون هایماریب ینا

 ینبه هم کههستند  گیردر یخاص

 یدهنام یعصب هاییماریب ی دل

. مطابق مطالعات شوندیم

اند بوده ELF که در معرض یکسان یبرا یمرخطر ابتال به آلزا ،شدهانجام
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 .[14] دهدیمنشان  کنترلگروه  در مقایسه با ی راچهار برابر یشافزا

در معرض خطر  یزتلفن همراه ن هاییستهاها یکساکنان نزد ین،اعالوه بر 

، اختالل حافظه، تهوع، یعصب یمانند سردردها یابتال به مشکالت

، درد ساق پا / پا، حسییب ی،عضالن یهالرزش، اسپاسم یجه،سرگ

 .[15] دارندقرار  قرارییبو  اختالل خوابگی، افسرد

 

 (یشوک حرارت هایینپروتئاسترس ) ینبر پروتئ تأثیر

د، نشویم یدهاسترس نام ینپروتئ که (HSPs)یشوک حرارت هایینپروتئ

 یافتدر تمام موجودات زنده  یباکه تقر هستند هایناز پروتئ یگروه

 یهااز استرس یسلول تحت تأثیر انواع مختلف یک کهی. وقتشوندیم

و کمبود  یناز فلزات سنه یناش یتمانند گرما، سرما، مسموم یطیمح

مواجهه . یابدیم یشدر سلول افزا ینپروتئ ینا یزانم یرد،گ قرار یژناکس

 رادیویی و با فرکانس بسیار پایینالکترومغناطیسی یین امواج سطوح پا با

به مدت . اگر استرس [16] استرس شود ینپروتئ یدمنجر به تول تواندیم

زمان  مرورزا بهاعمال شود، پاسخ سلول نسبت به عوام  استرس طوالنی

 شود.یم  آن سلول در مقاب پذیرییبآس یشکه منجر به افزا شودیکم م

در  یامواج حت یندر برابر ا مدتیطوالن مواجههاست  علت ینبه هم

 .مخرب باشد تواندیکم م سطوح

 خواب اختالالت
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مغز را تحت تأثیر قرار  یزیولوژیفتوانند یم الکترومغناطیسی هاییدانم

)مرحله خواب  خواب مچهار مرحله ،همراه یهادهند. استفاده از تلفن

، است کام  مغز و بدن یانرژ یابیباز یبرا یمرحله مهم عمیق( را که

متعدد  یهاتماس [17].کندیمخت  م

در هرروز و ها یامکپو  تلفن همراه

اختالالت با  رایانهاز  یاداستفاده ز

استفاده  ینخواب همراه است. همچن

مرتبط  یبا عال م افسردگ یزن SMSاز 

 است.

 اوتیسم

ی زیادی در مورد آن هابحث هنوزناشناخته است و  یسماوت یقدق علت

در مورد آن  یسمهمه محققان اوت یباکه تقر یامسئله ولی. وجود دارد

نقص  یکتوافق دارند وجود 

 یناتوان منجر به ( است کهیالسیون)مت

. شودیم از بدن یندر حذف فلزات سنه

در  یالسیونمعموال، سابقه کمبود مت

 یسمکودکان مبتال به اوت یهاخانواده

 یماریب یک ارثی یژگیو ینوجود دارد. ا

. شودیمابتال به اوتیسم تلقی استعداد  یکعنوان به یشترو ب نبوده یکیژنت
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 2008در سال  %13/1به  2000در سال  %67/0از  یسمنرخ ابتال به اوت

 است. یافتهیشافزا

 

 سرطان

 یهااستفاده از تلفن افزایش جیاز نتا یکی تواندیم یمغز یتومورهاشیوع 

. شودیم داشتهنههسر  یکدر نزد یشترب وسیله ینهمراه باشد، چراکه ا

در اما ؛ ینندبب یبمغز آس یهاکه بافت افتندیاتفاق م یتومورها زمان ینا

 یابد.یما افزایش نورومصورت آسیب دیدن عصب شنوایی، احتمال ابتال به 

ی خونی، شانس ابتال به سرطان خون باال هاسلولدر صورت آسیب 

 استناد وجود دارند. در حال حاضر یبرامتعددی  ی. شواهد علمرودیم

ن استفاده از تلف ینوجود دارند که به مطالعه ارتباط ب یقات متعددیتحق

 . [18] اندهمراه و ابتال به تومور پرداخته

 یافته 300از  یشمطالعات، ب یندر ا

 یشکه افزا وجود دارند داریمعن یآمار

 ثردر ا یسرطان یخطر ابتال به تومورها

همراه را نشان  یهااستفاده از تلفن

 2016همچنین در ماه می  .دهندیم

روزنامه ایندیپندنت گزارشی را چاپ کرد که در آن محققان با انجام یک 

. انددانستهمطالعه بزرگ استفاده از تلفن همراه را با ابتال به سرطان مرتبط 
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 الکترومغناطیسی در این بررسی تعدادی موش نر در معرض امواج

شوند( یمی همراه ساطع اهتلفناز  طورمعمولبهفرکانس رادیویی )که 

 هاآنقرار گرفتند. به دنبال آن، دو نوع تومور در مغز و قلب برخی از 

یی که در معرض این هاموشکه این تومورها در یدرحالمشاهده شد 

 .[19] ه استنبودند مشاهده نشدامواج 

ی تلفن همراه در مغز هاتابشمسئله مهم دیهر وجود میزان باالی نفوذ 

 یکبه درون مغز  مترسانتی 5/7امواج تلفن همراه حدود  است.کودکان 

و  ترنازککنند اما میزان آن در مورد کودکان به دلی  یفرد بالغ نفوذ م

(. باید توجه داشت 11بیشتر است )شک   هاآنبودن بافت جمجمه  ترنرم

ی همراه بسیار مهم هاتلفنناشی از  امواجکه مراقبت از کودکان در برابر 

 و حا ز اهمیت است.

 

 

 

 

 

غز افراد تصویری از میزان نفوذ تابش های ناشی از تلفن همراه در م .13 شک  

 .[20]با سنین متفاوت 
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 یدمثلتولاثرات بر روی باروری و 

آسیب به اسپرم انسان و حیوانات در  دهندهنشانتحقیقات جدید متعدد 

 ی را درتوجهقاب های ینهراناست که  یالکترومغناطیس مواجهه با امواج

آورده است.  به وجود هاآنهای نس  یدمث  و سالمتتولزمینه باروری، 

امواج  مواجهه باکه اسپرم انسان در اثر است مطالعات نشان داده 

 وات ی خیلی کم، حتی در محدوده میکروهاشدتدر  یالکترومغناطیس

( نیز آسیب 2W/cmµ 07/0 - 00034/0ر مربع )متیسانتوات بر  و نانو

ند. در بسیاری از این مطالعات، کیفیت، تعداد، تحرک و زمان زنده بییم

را  DNAتوانایی ترمیم  هااسپرمکم شده و همچنین  هااسپرمماندن 

 .[21] انددادهازدست

 

 

 .[21] هاامواج الکترومغناطیسی بر روی اسپرم یراتتأث .14 شک 
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 اثرات بر روی جنین و نوزاد

سیم در دوران یبهای رادیویی و فناوریامواج در معرض  قرار گرفتن

رای بیش ب خطرزاعام   عنوانبهجنینی )در رحم( و اوای  دوره طفولیت 

 شود.یمفعالی، اختالالت یادگیری و مشکالت رفتاری در مدرسه شناخته 

 ینینجدر دوران  امواج الکترومغناطیس مواجهه با ات، تأثیر2006از سال 

است.  شدهمشاهدهبررسی و  یواناتدر حال رشد انسان و ح ینجن یبر رو

 شدهمتولدکه کودکان  یافتند( در2008و همکارانش )در سال  یوانددکتر 

تا  کردندیاز تلفن همراه استفاده م یکه در دوران باردار یاز مادران

. [22] داشتند یشتریب یمدرسه مشکالت رفتار ینسن به یدنرس

ستفاده از تلفن همراه ا بارداری دوران درها که مادران آن یکودکان

یشتر ب %35 ی،مشکالت عاطف یردرگ یهراناز د یشترب %25 کردند،یم

 هستند. همچنین یمشکالت رفتاربیشتر دچار  %49 ی وفعال یشبدچار 

در دوران بارداری در معرض امواج  هاآنکودکانی که مادران 

آسم  الکترومغناطیسی بودند بیش از سایر کودکان احتمال مبتال شدن به

اردار و رفتار موج پس از برخورد با بدن خانم ب یونمدوالس 14شک   .[23] دارند

 را نشانومغناطیسی پوشش ضد امواج الکتر یرتأثو همچنین  اثر بر روی جنین

 دهد.می
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 مدوالسیون تابش امواج الکترومغناطیس به بدن .15 شک 

ردار و اثر بر رفتار موج پس از برخورد با بدن خانم با یونمدوالس: 1یرِ شماره تصو

 روی جنین

فاده از : مدوالسیون امواج بر روی بدن خانم باردار پس از است2تصویر شماره 

 ی ضد امواجهاپوشش
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 چهارم: فصل

 امواجی ناشی از طیمحستیزاثرات 

 الکترومغناطیسی
 

های اخیر مطالعاتی بر روی در مهرومومیر بر روی زنبورهای عس  تأث

 شدهانجامهای الکترومغناطیسی بر روی زنبورهای عس  تأثیر میدان

دهد تنها چند مورد از زنبورهایی که در آلمان نشان می مطالعاتیاست. 

تحت تأثیر امواج ناشی از ارتباطات 

های اند در زمانسیم قرار داشتهبی

اند به کندوی خود طوالنی توانسته

بازگردند. همچنین اثر این امواج بر 

 روی کاهش جمعیت سایر حشرات

وزن کندوی زنبورهایی که  و کاهش

اند، دهدر معرض تابش بو

 .است شدهمشاهده

سال سدر  س  در حال وقوع ا شی کلونی زنبورهای ع ت های اخیر فروپا

 امواج هااایهااا و آلودگیشککااه محققااان آن را بااه افزایش آفاات
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سی مربوط می شرات نیز میالکترومغناطی تواند دانند. کمبود و کاهش ح

 .[24]کاهش جمعیت پرندگان مؤثر باشد بر روی نوبه خود به

 یر بر روی درختان و گیاهانتأث

زمینه اثرات امواج الکترومغناطیسی بر گیاهان  مطالعات متعددی در

تغییر الهوهای ی، زنتغییر در جوانهیر بر تأث دهندهنشاناست که  شدهانجام

ر، کاهش تولید بذ، ایجاد تغییرات در فتوسنتز، کاهش کلروفی ، رشد

از  یهرینمونه د است. صوالتعملکرد مح و تغییرات در اندازه بوته

امواج معرض که در  یدرختان یبر رو (یااسپان یددولیا)در وا یقاتتحق

 یفضع یظاهر یدرختان دارا ینا ،هاکه در طول سال هاند نشان دادبوده

درختان  یهانوک شاخه .اندها شدهو آفت هایماریو حساس در مقاب  ب

است.  شدهخشک نیزاند با امواج ارتباط داشته یمصورت مستقکه به

در اثر مواجهه  یاهاناز گ یکه بذر برخ دهدینشان م هایبررس ینهمچن

 د.نشویممواجه  هادر برگ ی کاهش کلروف باخاص  یهافرکانس با

در  ییرامواج باعث تغ یندر معرض ا یفرنهگوجه یاهگ یریقرارگ ینهمچن

مطالعات و مطالعات مشابه نشان  ینا یجنتا .شودیآن م یهااز ژن یبرخ

 یاثرات مخرب تواندیم یسیالکترومغناط هاییآلودگ یشکه افرا دهدیم

ها داشته بذر در آن یدتول یفیتو ک یاهانازجمله گ زیستیطمح یبر رو

 امواج هاییآلودگ یشازکه اف دهدینشان منتایج مطالعات  .باشد
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ازجمله  زیستیطمح یبر رو یمخرب اثرات تواندیم یسیالکترومغناط

 .[24] ها داشته باشدبذر در آن یدتول یفیتو ک یاهانگ

 

 

 

 

 

 

 

  

 Wi-Fiروز مواجهه با امواج روتر  20کاهش رشد گیاه پس از. 16 شک 
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 فصل پنجم:

 یالکترومغناطیسی امواج استانداردها
استانداردی را از طرف مؤسسه ملی استاندارد  دولت آمریکا 1985در سال 

حدود یک سازمان صنعتی و نظامی( در مورد  - 4ANSIآمریکا )

حدود الکترومغناطیسی پذیرفت )استاندارد های پرتوگیری از میدان

آن را با استاندارد  1996( و در سال ANSI C95.1-1982 پرتوگیری
5IEEE (یک که یک مؤسسه نظامی و مؤسسه مهندسان برق و الکترون

معیاری برای  درواقعی کرد. این استانداردها روزرسانبهصنعتی است( 

 کهدرحالی .است برای افراد الکترومغناطیسی امواج سطوحمن بودن یا

توانند معیار مناسبی برای تعیین ینمطبق شواهد موجود این استانداردها 

 ،ندشد ینتدو ین استانداردهاکه ا یزمان باشند. من این امواجیح اوسط

و  هی موجود امروزی بودهااندازهاز  تربزرگبسیار  تلفن همراه ابعاد

وجود  ها و منازلشاپیدر کافسیم یب تلفنو  یفا یوا دستهاه گونههیچ

این امواج،  بامزمن عموم مردم  مواجههزمان و افزایش  نداشت. باگذشت

 شود.بیش از گذشته احساس می استانداردهای روزرسانبهلزوم 

                                                 
4 American National Standards Institute 

 
5 Institute of Electrical and Electronics Engineers 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwil4qeJwL7OAhUCM8AKHbILD6IQFggcMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.ansi.org%2F&usg=AFQjCNF5VQgEcCfrkjVmBc7SeiJ5HHMKfQ&bvm=bv.129422649,d.bGs
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj0uvuiwL7OAhXGL8AKHdVTBpsQFgg6MAo&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FInstitute_of_Electrical_and_Electronics_Engineers&usg=AFQjCNHvnOJRVG4QrOvVqZzoFLgDwwoX8w
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 منح ایوسطتعیین  یبرا المللیینب یا یاستاندارد مل یچدر حال حاضر ه

وجود  یوماکروو یا سیمیب یهادستهاه ناشی از الکترومغناطیسی امواج

یی هستند هاآنشود، یم مورداستفادهکه در این خطوط راهنمایی و  ندارد

 عنوانبهچند دهه اخیر  یقات صنایع درتحق یهبر پا متحدهیاالتدولت ا که

مناسب و  یمنیا یهاآزمون تنهانهرسانده است.  یبتصواستاندارد به 

خاطر عموم مردم از حفاظت در برابر همه  یناناطم یبلندمدت برا

من یسطح ا یچه یعلم لحاظ از بلکه ،است نشدهانجام یاحتمال هاییبآس

؛ نشده است یینکودکان و زنان باردار تع یبرا الکترومغناطیسی امواج

 یا ی استدولت یدستهاه مطابق با استانداردها یکادعا که  ینا ینبنابرا

 یسیونتوسط کم شدهاعالم از آن با حدود شدهساطعشدت امواج  ینکها

کرده  یجادرا ا یمنیاز ا یتصور غلط ،سازگار است امریکا ارتباطات فدرال

را  و خانواده فرد یمنیا یمنی،ا یبا استانداردها یلهوس یک طابقتو م

 حوزه سالمت امواج در شدهوضع یمنیا حدود. درواقع کندینم ینتضم

 غلط یهر اساس پنج فرضب موجوداستانداردهای  .هستند معنییاساسا ب

 برد.یم سؤالرا زیر  هاآنبخش بودن یناناطمکه  اندشدهوضع زیر

 یجادا ییسالکترومغناط امواجمواجهه با  یتنها عارضه جانب فرض اول:

 .گرماست

عالوه  هاتابشی قب ، این هافص در  شدهمطرحمطابق مباحث  :یتواقع

بیانهر آن است مطالعات نتایج  نیز دارند. ییگرما یرغبر ایجاد گرما اثرات 
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توانند تأثیرات مخربی بر سالمت داشته باشند. یم ییگرما یرغاثرات  که

 را در زمره گروه یوییامواج رادبندی نتایج این مطالعات منجر به دسته

2 B یسازمان بهداشت جهانتوسط انسان(  یبرا ییزا)با احتمال سرطان 

(WHO) .گردید 

و  شوندی)حاد( مهم در نظر گرفته م یآن یفقط اثرات جانب دوم: فرض

 .ندارند یتیاثرات بلندمدت )مزمن( اهم

 یهاو در طول سال مدتیکه براثر مواجهه طوالن یاثرات واقعیت: 

 .گرفته نشده استرا در نظر در این استانداردها  آیدیبه وجود م یمتماد

امواج با  مدتیمواجهه طوالن ینارتباط ب بسیاریمطالعات 

باعث  یقاتیتحق یناند. چنرا نشان داده یو تومور مغزالکترومغناطیسی 

 المللیینمؤسسه ب 2B در گروه امواج الکترومغناطیسیقرار گرفتن 

 ینانسان( شده است اما ا یبرا ییزاسرطان )با احتمال سرطان یقاتتحق

حدود  یراهنماهادر تهیه امواج این اطالعات درباره اثرات بلندمدت 

 .انددر نظر گرفته نشده ،پرتوگیری

گیری یانهینبا م شدت امواج الکترومغناطیسی یریگاندازه سوم: فرض

و  دهدارا ه میبر سالمت را  مخاطراتدرستی از درک ، در طول زمان

تأثیر بالقوه  درک یبرا امواج الکترومغناطیسی حداکثر شدت یریگاندازه

 .یستن یضروربا آن مواجهه 
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ظم ننام یتماه یناز دانشمندان معتقدند که ا سیاریب :واقعیت

 ینبنابرا؛ دشویمضر م یولوژیکیاثرات ب یجادباعث ا سیمیب هاییهنالس

قط ف ارزیابی ینا یانهین شدت امواج الکترومغناطیسی گزارش شود،ماگر 

. دهدنمیآن را نشان  یشینهب یواقع یزانم و بودهاز تابش  یبرآورد

ست؟ کمتر اچقدر نه یشیبشدت امواج الکترومغناطیسی از مقدار  یانهینم

 .باشد یشینهب یاقعتر از مقدار وکوچک یارممکن است بس یزانم ینا

 یانهینه و بشکند، ماصابت نمود فرد اگر مشتی بر بینی: مثالعنوانبه

 حاسبهمروز است  365که  یرسال اخ یکدر بازه  تواندیقدرت ضربه م

 یانهینطور مبه یراز یدباش یدهد یصدمه جد یدنبا فرد ینبنابرا؛ شود

 لعقوم ینا یا. آنشده استوارد  ویبه  یردر طول سال اخ یادیقدرت ز

ات بر بدن اثر یریاندازه گراجع به کهیهنهاممشخص است که  ؟است

 واقع شود. موردتوجه یشینهبمقادیر  اثرگذاری یدبا شودیصحبت م

 یضرور ینمنحصر به کودک و جن هاییبآس یابیارز چهارم: فرض

 است( سالبزرگمرد  یکشده توسط تابش جذب عیار)م یستن

)کمیسیون ارتباطات فدرال( با  6(FCC) انطباق یهاآزمون :واقعیت

صورت  آل )با قد و وزن مشخص(ایدهمرد  یکاز مدل سر  یریگبهره

 ،الکترومغناطیسی اند که امواجنشان داده مکرر طوربه یقات. تحقگیردیم

)به دلی  نازک بودن  مغز کودکان یژهوبهبه بدن و  ترییقعم به میزان
                                                 
6 Federal Communications Commission 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwi_8MG3v77OAhUkIMAKHWNdAzIQFggcMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.fcc.gov%2F&usg=AFQjCNGA09vNJJkoTM7wpiYg8NEpYo-obw&bvm=bv.129422649,d.bGs
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 یشترب یجذب انرژ، FCC یراخ حدود پرتوگیری. کندنفوذ می جمجمه(

 .گیردیرا در نظر نم ان و نوجوانانکودک ،یندر جن

را جذب  یوییامواج راد یکنواختطور بدن به یهاتمام بافت پنجم: فرض

 .کنندیم

 درجذب متفاوت امواج  میزان ،FCC اساسبر  پرتوگیریحدود  :واقعیت

 بانوان ینهمثال بافت س ی. براگیردیمختلف بدن را در نظر نم یهابافت

که با جذب بیشتر امواج، احتمال ابتال به سرطان  جاذب است یاربس یبافت

بر  یشتریب یارتأثیر بس ،تابش ینبنابرا؛ دهدیمافزایش  هاآنسینه را در 

از  یشتریب یزانم بیشتر،آب  یمحتوا لی به د یزکودکان نبدن  آن دارد.

 یعلم و شواهد مدارک حالین. بااکندیرا جذب م امواج الکترومغناطیسی

ن مختلف یانسان در سنبدن  یهامختلف بافت یکیخواص الکتر مبنی بر

  یست.موجود ن  FCCحدود پرتوگیری یدر راهنماها

شده واضح است که استانداردهای موجود یانببنابراین با نهاه به شواهد 

ی که در اجامعهپاسخهوی مطمئنی برای شرایط امروز جامعه نیستند. 

حفاظت برای  بنابراین؛ آن فناوری با سرعت بسیار در حال پیشرفت است

بسیار کمتری  مواجههباید حدود  در برابر امواج الکترومغناطیسی ایمنیو 

در این خصوص  در استانداردها تعریف شود. شدهمطرحنسبت به حد مجاز 

و محققان به سازمان  هاسازماناعتراضات و هشدارهای متعددی توسط 

FCC شود.یماشاره  هاآنکه در ذی  به برخی از  است شده 
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 FCCبه  7(AAPآکادمی اطفال آمریکا ) 2012جوالی سال  12در 

درخواست کرد تا استانداردهای الزم برای تابش  هاآنی نوشت و از انامه

ی رسمی تعریف کند زیرا کودکان در پرسهمهتلفن همراه را طی یک 

از سال  FCCکنند که یمادعا  هاآنپذیرترند. یبآسبرابر این امواج بسیار 

تلفن همراه تعیین  شدهامواج ساطعاستانداردی را برای  کنونتا 1996

تلفن همراه امواج با  مواجههناسبی از یرات نامأثتنکرده است و کودکان 

یرات تأثدکتر سلیمان کاپالن تحقیقات خود را پیرامون کنند. یمدریافت 

ارا ه داد و خواستار  FCCبه  یانامهطی  هانورونگسترده این امواج روی 

 یدنظر در استانداردهای موجود شد.تجد

 

 

 

 

 

                                                 
7 American Academy of Pediatrics 



 

 

 فصل ششم:

حفاظتی در برابر امواج  اقدامات

 یالکترومغناطیس
 

 امواجبع امن کردن یرفعالغ – اولیه اقدامات

 اقدامات آن طی که مرحله سه عمومی، در بهداشت تهدیدهرگونه  برای

با تهدید  مواجهه مرحله اول،. دارد وجود ،شودیممحافظت انجام  برای مؤثر

 یا و هایباکتر شیمیایی، مواد مانند خطرناک یعنی زمانی که مواد است؛

تهدید  ی است که طی آن،ادورهسپس . شوندیم بدن وارد تابشی امواج

ی بدن هاسلول وها اندام در مستقیم بیولوژیکی اثراتایجاد  باعث خارجی

خواهد بود که این اثرات  تهدیداثرگذاری  از پس نهایی دوره شود.یم

 اولیه شوند. اقداماتیمهای سلولی و بیماری یبآسبیولوژیکی منجر به 

 و الکترومغناطیسی امواج بامواجهه  ماهیت تغییر یا ، کاهشحذفشام  

 است. هاآنبیولوژیکی  اثرات از پیشهیری یجهدرنت

 تمام بردن بین ازهمراه  تلفن امواج برای اولیه،اقدامات  از اینمونه

الزم  .نیست عملیکار  که این است واضح اما؛ بود خواهد همراه یهاتلفن

منجر به تواند یمهم  همراه یهاتلفن از دیهران به ذکر است که استفاده

 اما کشد،ینم موضوع مشابه موقعی است که فردی سیهار این. آسیب شود
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-و می شودیمکند که در آنجا سیهار کشیده یم وآمدرفتیی هامکاندر 

 اقدامات ارزیابی هنهام به باید بنابراین؛ تواند منجر به آسیب بر فرد شود

 جامع مطرح شود. بالقوه، دید

انجام مجموعه اقداماتی است که ممکن است در مسئله حا ز اهمیت 

امواج بروز کند. باید گفت های ناشی از یبآسپیشهیری، کاهش و بهبود 

 آلودگی امواج الکترومغناطیسح  بحران  یبرا "نکته طالیی" یچه که

 ی،دولت یهاافراد، سازمان یانم یهماهنهو  به تالش یازنو  وجود ندارد

 . است یبهداشت یهامراقبت یستمو س ، نهادهای قانونیهاشرکت

 

 ی حفاظتیهاییهتوص 

سیم، مواجهه یبهای یآورفنبا توجه به افزایش روزافزون در حال حاضر، 

مواجهه با  عدم یر است.ناپذاجتناب هاآنالکترومغناطیسی ناشی از  امواجبا 

و  یمیاییسموم ش همانند انسان یدشده توسطتول ییسالکترومغناط امواج

اند، نفوذ کرده زیستیطشدن به مح یصنعت یجهکه درنت هایییندهآال

 است. اجتنابیرقاب غ

. ادمحافظت از خود انجام د یبرا یکار تواننکه  یستبدان معنا ن یناالبته 

را در برابر  و خانواده خود هاآنبا انجام  توانیوجود دارند که م اقداماتی

را  سالمتشانس  یتوجهطور قاب کرده و به تظاحف تابشسطوح باالی 

امواج مواجهه با از  یناش یجد یماریاز هرگونه ب یریجلوگ یبرا
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به انجام  یلیتما یعها و صنااگر دولت ی. حتادافزایش د الکترومغناطیسی

 سبک در یفآشکار و ظر ییرتغ ی، با اندکاساسی نداشته باشنداقدامات 

 .رساند حداق را به  امواج ینخطر مواجهه با ا توانیمخود  یزندگ

افراد جامعه و یک سری  در این بخش یک سری راهکار عمومی برای عموم

. در حالت کلی شودیمارا ه  ترحساسراهکارهای اختصاصی برای افراد 

به دو بخش حفاظت  در برابر امواج الکترومغناطیسی های حفاظتشیوه

 .شودمیفردی و حفاظت اماکن و یا محیط تقسیم 

که افراد در طول روز ممکن است در اماکن مختلفی  مسئلهبا توجه به این 

از طرف  هاآنامواج الکترومغناطیس در آلودگی میزان تردد کنند که کنترل 

بنابراین در ؛ ، حفاظت فردی متفاوت خواهد بودباشدیر نپذامکانشخص 

، ازحد به این امواجیشبهای آلوده و یا حساس بودن یطمحصورت تردد در 

فردی را به کار گیرد. مورد بعدی  حفاظتهای یهتوصخص بهتر است که ش

سازی و محافظت محیط و ایمن

افراد ساعات  کهییازآنجااماکن است. 

 انندهایی میطمحزیادی از روز را در 

منازل مسکونی و یا مدارس 

گذرانند، بهتر است در صورت یم

های آلوده بودن محیط از شیوه

 کنند.سازی محیطی استفاده ایمن
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 های عمومی برای محافظت شخصییهتوص

 استفاده از تلفن همراه را کاهش دهید 

کاهش تعداد و زمان مکالمات تلفنی راهکاری کلیدی است ولی لزوما 

 تماس یک ازخطرتر کم یا وتر منیا کوتاه، ی متعددهاتماسبرقراری 

از توان باالیی  تلفنی، تماس ثانیه حین یک بیست اولین. نیست طوالنی

تلفنی، نسبت  تماسدر یک اولیه  برقراری ارتباط. شودمنتشر می دستهاه

بودن  ترخطرناکبنابراین تعیین ؛ به توان باالتری نیاز دارد به مدت تماس،

ای بسیار دشوار یقهدق 1ای در مقایسه با ده تماس یقهدق 10یک تماس 

 یک گزینه، داشتن تنها ینترامن است.

یا نداشتن هیچ  ایدقیقهیکتماس 

 تماسی است.

قب  از برقراری تماس تلفنی با تلفن 

؛ آیا باید مطرح شود سؤاالتهمراه این 

تماس با تلفن  جزبهراه ارتباطی دیهری 

 انداختن خطر ارزش به آیا این تماس همراه برای انتقال پیام وجود دارد؟

 در یزینهاشهفت تغییرات احتماال نکات، این با رعایت را دارد؟ سالمت

 .بودخواهد  مشاهدهقاب  عادات روزانه
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خط تلفن  یکاستفاده از  ،کاهش استفاده از تلفن همراه یراه آسان برا یک

مکالمه با تلفن  منظوربههدست  یااستفاده از بلندگو و یا ثابت در خانه 

ی کافی زیاد اندازهبهبهتر است فاصله تلفن همراه از بدن  است.همراه 

در دستورالعم  به  شدهمطرحو فاصله ایمن  متر( باشدیسانت 40)حداق  

تواند یمسیم یبی هاتلفنهمچنین استفاده از  .هنهام مکالمه رعایت شود

حتی در  هاتلفنزیرا این ؛ ی همراه باشدهاتلفناز  ترخطرناک مراتببه

امواج الکترومغناطیسی از خود گیرد نیز صورت نمییی که مکالمه هازمان

 کنند.یماطع س

 یمن استفاده نمایید.ا هایتهدس از 

 :دارد وجود هدست نوع سه حاضر حال در

 سیمی هدست •

 سیمیب هدست •

 سیمی/  لوله-هدست هوا •

)مث  تلفن  امواجتواند به دور بودن منبع یمسیمی  استفاده از هدست

سیمی پوشش مناسبی  هدست یک اگر حالین. بااهمراه( از بدن کمک کند

رادیویی حام   امواج ذباج آنتن یکعنوان به خود سیم نداشته باشد،

مستقیم به مغز منتق   صورتبهرا  هاتابشاین  و کردهاطالعات محیط عم  

 شود.های سیمی استاندارد استفاده بنابراین بهتر است از هدست؛ نمایدیم
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اتصال . است امواجساطع کننده  یاز ابزارها یهرید سیم، نوعیهدست ب

 یح توانودر سط سیمیب یها. هدستنیست یجالب یدهها به گوش اآن

همانند  مردم اکثر اما؛ کنندیهمراه کار م یهاتلفن ی نسبت بهکمتر

برای راحتی  و کنندینماستفاده  سیمیب استفاده از تلفن همراه از هدست

-قرار میروی گوش خود  هاساعتآن را استفاده به هنهام مکالمه  یجابه

 ارسال و دریافت امواج در حالدر تمام این مدت، هدست . دهند

 توصیه سیمیب هدست از ی استفادهطورکل. بهاستالکترومغناطیسی 

شود، نباید بر ینمکه از آن استفاده یهنهاماما در صورت نیاز،  شودینم

 قرار گیرد.روی گوش 

 هدست سیم هدست، نوع ترکیبی نوع بهترین

نوع هدست  این. است لوله هدست هوا پوششی و

 انتقال کند.یم کار پزشکی گوشی یک مانند

بنابراین  گیرد ویمواقعی صورت  صوتی موج یک مانند سر به اطالعات

 باشد. استفاده ی برایترمناسبگزینه  تواندیم لوله هوا هدست

 افراد حساس  یبرا یظتفاح هاییهتوص

 (یمارانباردار، سالمندان و ب یها)کودکان، خانم

تمام افراد جامعه در نظر گرفته  یکه برا یعموم هاییهعالوه بر توص

اقدامات  یژه،و یطشراداشتن  ی هستند که به دل یافراد خاص شود،یم

حساس به افراد انجام دهند. افراد  یهنسبت به بقباید را  یشتریب یظتافح
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و سالمندان  اردار، بیمارانب یهاانمنوزادان، خ و، کودکان میدان الکتریکی

 .هستنداین افراد  ازجمله

 د.گردمحدود  بایدسیم یب یهااستفاده از دستهاه 

 یرندهکارگبه یهاتنها دستهاه یخانه سیمیو تلفن ب تلفن همراه یگوش

اتصاالت  . در حال حاضریستندن یوییراد با فرکانس یسیامواج الکترومغناط

 بسیارمشابه  هایفناوریو  تلفن همراه تبلت، رایانه، ینترنت،ا سیمیب

 کنندیم یدحام  اطالعات تول یوییها امواج رادهمه آنو  محبوب هستند

بهتر ها وجود ندارد. آن امواج ناشی ازدر مواجهه با  یمنیسطح ا یچکه ه

 یهامانند تلفنه و یافتهکاهشابزار  یناستفاده از ا است که هرچه بیشتر

اگر استفاده از  آن میزان نیاز به آن مطرح شود.همراه، قب  از استفاده از 

در . سیمی جایهزین شودنوع  بهتر است باتا حد ممکن  است یها ضرورآن

زمان استفاده را تا حد ممکن کوتاه کرده  شودسعی همواره غیر این صورت 

 یهاپوششاز  استفاده. غیرفعال گرددو پس از استفاده، وای فای آن وسیله 

را تا حد ممکن آن وای فای که شدت ضد امواج الکترومغناطیسی روتر 

 شود.توصیه میدهند، یمتقلی  

 یشتریتوان باز  یدبا ی تلفن همراهباشد، گوش تریفضع یهر چه آنتن ده

کم باشد،  یکه آنتن ده یدر مناطق. استفاده کند برای برقراری ارتباط

 یابد.یمیش شدت افزاشده از آنتن تلفن همراه بهساطع امواج یزانم
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 کودکان

 یچه حتی یاو  از تلفن همراه نباید یجز موارد ضرورده سال به یرکودکان ز

تر بودن استخوان نازک علتاستفاده کنند. به  سیمیینوع دستهاه ب

، کودکان در مقایسه با تلفن همراه امواجدر برابر کودکان جمجمه 

برقراری  یبرا یخطرهای کم. راهپذیرترندیبمراتب آسبه االنسبزرگ

ی تلفن ا یکنسبت به  یمتن هاییامپ مثال؛ با کودکان وجود دارد ارتباط

 یی مانند مودمهادستهاهبهتر است مح  خواب کودکان از است.  تریمنا

سیم و تلفن همراه تا حد امکان دور باشد. در صورت یب، تلفن وای فای

توان از یم یازحد محیط زندگی به امواج الکترومغناطیسیشبآلودگی 

 استفاده کرد. ضد امواجمحصوالت 

و روند اثرپذیری  باردار یهاخانم

از امواج الکترومغناطیسی قبل و 

 پس از تولد کودک 
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با باردار  یهاخانم مواجههاثرات  یبررس منظوربه ایگسترده تحقیقات

ها در فص  قب  از آن یبرخ یجشده که نتاانجام الکترومغناطیسی امواج

از امواج الکترومغناطیسی  افراد متفاوتاثرپذیری با توجه به  است. آمده

قب  و پس از  منابع آنبا  روند مواجهه لزوم بررسی، در سنین مختلف

حفاظت در برابر امواج بر این اساس . است حا ز اهمیت کودک تولد

منفی بر  اتاثربه دلی   ؛الکترومغناطیسی از زمان قب  از اقدام به بارداری

. باشدمیحا ز اهمیت  ؛اسپرم و میزان تحرک کمیت ،روی کیفیت

امواج در  این مواجهه با کهییازآنجا

شود، یموقت م یمیعقمنجر به  آقایان

ماه قب  از اقدام به  دوبهتر است 

اقدامات  یریکارگبههمهام با  بارداری

ضد  یرز یهااز لباس، فردی حفاظت

  ود.شاستفاده  الکترومغناطیسی امواج

ناشی از پرتوگیری مادر از منابع  در دوران جنینی، پرتوگیری جنین،

توزیع  لذا .باشدمی وی مح  اقامت و کارالکترومغناطیسی های میدان

مورد ارزیابی  ویژهطور و دما در دوران بارداری، باید بهانرژی ویژه  جذب

 دش خون در جنین، جدا از گردش خونگر . با توجه به اینکهشود واقع

-ا حد زیادی از طریق جفت منتق  میشده تگرمای تولیدمادر است، اما 

ث تااوانااد باااعاازیاد دما در طااول بااارداری ماای ایشافز .شود

 های زیر ضد امواجلباس    
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 مخرب اثراتاز  یریجلوگ منظوربه ماارگ و ساقااط جانایاان شاود.

سابقه که  یباردار یهاخانم، الکترومغناطیسی فرکانس باالامواج 

عالوه بر دارند،  یسیواج الکترومغناطمبه ا یتحساس یاو  ینجنسقط

حفاظت فردی  یعموم نکات یترعا

همراه و مانند کاهش استفاده از تلفن 

یزات الکترونیکی، بهتر است تجهسایر 

 یناز جن یشترمحافظت هرچه ب یبرا

ضد امواج استفاده  یهاخود از لباس

 .کنند

در ارزیابی نقش پرتوگیری محیطی  

دوران کودکی،  هاییماریبدر رشد 

این نکته حاایاز اهمیات اسات کاه 

ناوع پارتاوگیاری کاودکاان از مناابع 

، امواج الکترومغناطیسی مختلف

متفاوت  یسالبزرگنسبت به دوران 

بیشتر در معرض پرتوگیری از وسای  خانه  نوزادان و کودکان نوپا،. است

از  که شودیلذا توصیه م ،هستند مهدکودکنه مث  و مح  مراقبت روزا

 نوزاد استفاده شود. الکترومغناطیسی برای لباس ضد امواج

 لباس بارداری ضد امواج         

 لباس نوزاد ضد امواج
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 ،زندگی می کنند فشار قوی خطوط نزدیکی در کودکان 1% تنها اگرچه 

 امواج پیرامون سطوح از تریینپای بیشتر کودکان، در معرض میدان های

نیز منبع  همراههای هستند. باطری تلفنبرق و انتقال خطوط توزیع 

 RF هاای میادان منااباع دیهاراز  .باشندآن میدر اطراف  ELFمیدان 

سیم هاا هستند، ارتباطات بیحایاط کاه کاودکاان در ماعارض آندر ما

در تخت خواب کودکان و  شدهدادهمنازل )مانند مانیتورهای قرار 

فردی که در نزدیکی کودک است را  همراه( و تلفن سیمیب یهاتلفن

  .شودیمشام  

امواج منابع  سالهی(، 12تا  9از نوجوانی ) در دوران پیش 

 همراهاستفاده از تلفن ، مدرسهموجود در شام  منابع  ،الکترومغناطیسی

که منجر به افزایش میزان  دباشمی و سایر تجهیزات الکترونیکی

های حفاظت فردی لذا عم  به توصیه .گرددپرتوگیری از این منابع می

به منظور کارگیری صحیح تکنولوژی در سبک سالم زندگی در راستای به

جلوگیری از وقوع مخاطرات ناشی از امواج الکترومغناطیسی حا ز اهمیت 

 است.
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 روند اثرپذیری از امواج الکترومغناطیسی قب  و پس از تولد. 17 شک 

 

 بیماران و سالمندان

م  بیماران و سالمندان به دلی  ضعف ایمنی سیستم بدنی، نسبت به عوا

ی که هستند. این مسئله در مورد بیماران خاص ترحساسخطرزای بیرونی 

 هاآنیی در بدن هادستهاهو یا  اندقرارگرفتهجراحی قلب  اعمالتحت 

یی هامکانست بیماران در ر ابنابراین بهت؛ تر استیجد مراتببهشده، یهتعب

اشند. توصیه ب حضورداشتهالکترومغناطیسی امواج های یآلودگ دورازبه

یا در مواقع  ی وای فای به دور باشند وهادستهاهاز  حتماشود که یم

سیم را محدود یبیرضروری آن را خاموش کنند. استفاده از تلفن همراه و غ

تفاده در منزل و مح  کار اس یمیسی هاتلفنکرده و در صورت امکان از 

های مختلف وجود دارد که یطمحسازی کنند. راهکارهایی نیز برای ایمن

 اشاره خواهد شد. هاآندر بخش بهداشت محیط و اماکن به 
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است که رعایت  یدونبایدهاییباها و یهتوصی مفیدی از خالصهجدول زیر 

بسیار حا ز اهمیت  یسیالکترومغناط در حفاظت فردی در برابر امواج هاآن

 است.

  بایدها نبایدها

-عدم استفاده از تلفن همراه در مکان -

هایی که سیهنال ضعیف است به علت 

 افزایش انتشار امواج از دستهاه

بند عدم قرار دادن تلفن همراه در سینه -

 و جیب

عدم قرار دادن تبلت، تلفن همراه یا هر  -

در سیم دیهر در نزدیکی سر وسیله بی

 هنهام خواب

 استفاده از بلندگو یا هدست -

خاموش کردن گوشی هنهام قرار دادن  -

 در جیب

برای  خصوصاهای سیمی استفاده از تلفن -

 های طوالنیتماس

قرار دادن تلفن در حالت پرواز یا آفالین  -

فای در صورت عدم -و خاموش کردن وای

 نیاز

خاموش کردن تلفن همراه در اتومبی ،  -

 وس، قطار، هواپیما و آسانسوراتوب

 تلفن همراه

سیم خانهی های بیعدم استفاده از تلفن 

 که منبع نشر مایکروویو هستند.

بسیاری از مردم از این دستهاه در کنار  -

 کنند.تخت خود استفاده می

 دریافت تلفن سیمی برای خانه -

 حفظ اشتراک تلفن ثابت -

نیاز به هایی که کشی به تمام اتاقسیم -

 تلفن دارند.

 خانگیتلفن

سیم را در دفتر خود یا هرگز چاپهر بی -

 در نزدیکی مح  کارتان قرار ندهید.

طور مداوم اشعه سیم بههای بیچاپهر -

کنند و نباید نزدیک مایکرویو منتشر می

 بدن قرار گیرند.

 استفاده از کاب  برای اتصال به زمین -

ترین پایینفای به -تنظیم عملکرد وای -

که مجبور به استفاده از تنظیمات درصورتی

 فای باشید.-چاپهر وای

 فای-خرید یک چاپهر غیر وای -

 چاپگر

در صورت دسترسی به کاب  اینترنت  -

 فای استفاده نکنید.-هرگز از وای

تاپ با اتصاالت کابلی به از تبلت و لپ -

 اینترنت استفاده کنید.

-تبلت و لپ

 تاپ
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  بایدها نبایدها
تاپ را در هنهام استفاده روی پای لپ -

 خود قرار ندهید.

 هایی که بهفراموش نکنید در مکان -

 .کنیدخاموشرا  فای نیاز ندارید آن-وای

فای را خاموش و گوشی را در حالت -وای -

 پرواز یا آفالین قرار دهید.

صورت آفالین استفاده ها بهاز برنامه -

 کنید.

 نهذارید فای را روشن-هرگز مودم وای -

همیشه در هنهام خواب و در مواردی  -

را  ای از مودم ندارید آنکه استفاده

 کنیدخاموش

اگر مودم دکمه خاموش/روشن ندارد،  -

 را از برق بکشیدآن 

 های مورداستفادهسیستم مودم -

 از سیم و کاب  باشد کامال 

های اینترنت امکان بسیاری از مودم -

ها و سیهنالتنظیم و مدیریت شدت 

فای -خاموش و روشن کردن اینترنت و وای

 دهدرا در اختیار قرار می

در محیط خانه از کاب  برای اتصال به  -

 اینترنت استفاده کنید

مودم 

 اینترنت

بدون سیم استفاده  هرگز از ماوس -

 نکنید
 ماوس استفاده کنید یسیم از ماوس -

از این وسای  در بدن، مچ دست و دور  -

 خود استفاده نکنید. سر

های هوشمند، دست از میان انواع ساعت -

فای -های وای، عینکاندامتناسبهای بند

هایی را انتخاب کنید که غیر و ... سیستم

ها آنتن را سیم بوده و بتوان در آنبی

 .خاموش و روشن کرد

های دستگاه

 هوشمند

سیم استفاده های بازی بیاز دستهاه -

 نکنید

کنید، در صورت که بازی نمیهنهامی -

های سیمی، در دسترس نبودن دستهاه

که  )حتی زمانی کنیدخاموشدستهاه را 

کنید( چراکه این از کنسول استفاده نمی

 کنندساطع می امواجها از خود دستهاه

هایی استفاده کنید که کاب  و از کنسول -

 دارند.سیم 

 سیمای بیهای رایانهبرای بازی -

 محدودیت زمانی قا   شوید

های کنسول

 بازی



در برابر امواج الکترومغناطیسفصل ششم/اقدامات حفاظتی   

71 

 

  بایدها نبایدها

سیم یا هر وسیله از بلندگوهای بی -

سیم دیهری استفاده الکترونیکی بی

 نکنید.

سیم دیجیتال از مانیتورهای بی -

 استفاده نکنید

هایی که دارای کاب  اتصال خرید دستهاه -

 هستند.

ها نیازی ندارید در مواردی که به دستهاه -

 خاموش کنید.دستهاه را 

-های دیجیتال کودک را با مشابهمانیتور -

 های آنالوگ جایهزین کنید

دیگر وسایل 

 سیمبی

های رابط و شارژرهای تلفن، سیم

های الکترونیکی باید دور از دستهاه

 .های خواب باشنداتاق

امواج هایی بخوابید که از اتاق در

های دستهاهالکترومغناطیسی 

ها در امان مسایهالکترونیکی خود و ه

 باشید

میدان  نابعهایی بخوابید که مدر مح  -

 الکترومغناطیسی در نزدیکی شما نباشند

دار دارای باتری های زنگاز ساعت -

 استفاده کنید

وسایل 

 الکترونیکی
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 فصل هفتم:

 سازی در اماکن مختلفهای ایمنشیوه
 

سازی اماکن حساس و مهم های ایمنشیوه شده تادر این بخش سعی 

یت نکات اعر با ،خطرمواجهه با افراد در . امید است که ارا ه شود اختصاربه

 هاتابشبا خیالی آسوده و بدون نهرانی از عوارض این  شدهارا ههای یهتوصو 

 گیآلود یجادکنندهامنابع  کهینبا توجه به ا را تجربه کنند. یپرنشاطزندگی 

داخلی )داخ  ساختمان( و یا  منشأتوانند ی( میسیالکترومغناط امواج)

سازی متفاوتی های ایمنخارجی )خارج ساختمان( داشته باشند، شیوه

سازی ارا ه خواهد شد. البته برخی از این راهکارهای ایمن امهرکدبرای 

 برای محافظت در برابر هر دو نوع آلودگی مؤثر خواهند بود.

 خارجی و داخلی کنندهآلودهمنابع 

ی هادک خارجی نظیر  منشأبا  یمنابع مولد امواج الکترومغناطیس

 منازل مجاورسیم یبی هاتلفنی وای فای و هادستهاهمخابراتی، رادارها و 

 معموالشوند که یمو دیوارها به محیط وارد  هاپنجرههستند که از طریق 

کم است. الزم است از سطوح کاهنده  هاآنامکان کنترل میزان تابش 

داخلی  منشأامواج با  .امواج برای کاهش میزان ورود امواج استفاده شود

سیم یبهای هوشمند یستمسیکروفر و ماسیم، وای فای، یبشام  تلفن 
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این امکان وجود و  شودیماستفاده  هاآنهستند که در داخ  منزل از 

و یا منشا  ها را کاهش دادهاز آن شدهساطعامواج دارد که میزان 

 .ردرا کنترل ک کنندهآلوده

 هاساختمانبررسی وجود امواج در اماکن و 

ی هامکانبا توجه به اثر امواج در اماکن مختلف، میزان این امواج در 

 است. قرارگرفتهی موردبررسهای زیر یبنددستهمختلف در 

 ازل مسکونیمن

ساعات زیادی از زندگی  افراد

 خانهروزانه خود را در 

 . اعضای خانوادهندگذرانیم

و  را برای استراحت شب

مجدد در  یانرژ یبرا یبازساز

. با توجه به کنندیم یخانه سپر

متنوع در  سیمیب هایفناوری

 یسیامواج الکترومغناطیمنی در برابر ا یح  مناسب براخانه، اتخاذ راه

امواج  یمنابع آلودگ کهین. با مدنظر قرار دادن ااست یضرور

های باشند اقدامات و شیوه یخارج یا یداخل توانندیم یسیالکترومغناط

. در مورد یردصورت گ یطمح یسازپاک یبرا باید یسازی متفاوتنایم
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سازی خاصی باید به کار رود که در ادامه به های ایمنشیوه ی،منابع داخل

 شود.یماشاره  هاآنتفکیک منبع، به 

 یتا وداینترنت  ،وای فای در صورت عدم استفاده از: تلفن همراه -

 الزم است غیرفعال گردد. هاآن، بلوتوث

: مودم وای فای در صورت عدم استفاده خاموش شود وای فای مودم  -

از مح  خواب تا حد ممکن دور  حتماو 

توان از کاور ضد یمباشد. همچنین 

امواج برای کاهش میزان تابش آن 

 استفاده کرد.

 

یو امواج این دستهاه، اثرات ماکرووبه دلی  ماهیت  یکروفر:دستگاه ما  -

آور است. در صورت استفاده یانزیکروفر ماحرارتی و اثرات غیرحرارتی 

 فاصله مناسب از آن باید رعایت شود.

خطرناکی از  منشأ تاپلپروشن بودن وای فای و بلوتوث  :تاپلپ  -

انتشار امواج مضر است. توصیه اکید بر این است که در صورت عدم 

اتصال و  ادهسیم و بلوتوث را در حالت خاموش قرار دیب نیاز، اینترنت

 .برقرار شود از طریق کاب  به اینترنت

امواج  هاییآلودگ یجادام  اوع ترینیاز اصل یکی سیم:یبی هاتلفن -

از امواج مداوم  طورکه به هستند سیمیب یهاتلفن یسیالکترومغناط
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 مواجهه با امواجمناسب برای اجتناب از  ح راه .کنندیخود ساطع م

 ی سیمی است.هاتلفنبا  هاآنجایهزین کردن  هادستهاهاین 

زمان خواب و استراحت در  گذراندن بیشتر علتکه به  الزم به ذکر است

به  Wi-Fiخاموش کردن دستهاه  خواب، عدم استفاده از تلفن همراه واتاق

 شود.یم یهتوص یداهنهام خواب اک

آلوده کردن  در یزن یممکن است منابع خارج یداخل هاییعالوه بر آلودگ

 یبراباشند. داخ  منزل نقش داشته 

 سازی داخ  منزل در ایمن

 یهاح راهاز  هایآلودگ ینبرابر ا

های یندهآالدر بخش  شدهارا ه

 توان استفاده کرد.یمخارجی 

 

 

 هایمارستانب

ی مربوط به هابخش خصوصبهها یمارستانببا توجه به شرایط خاص 

تواند یمرادیویی تا حدودی  امواجسازی در مقاب  قلب و کودکان، ایمن

یک عضو  عنوانبهقلب  های بیماران و والدین کودکان بکاهد.ینهراناز 

یر تأثالکترومغناطیسی خارجی  هایمیدانتواند از یمالکترومغناطیسی 

مدوالسیون انتشار امواج . 18 شک 

 شهردر سطح الکترومغناطیس 
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یر در مورد بیماران تأثبپذیرد. این 

قلبی آثار زیان باری را به دنبال 

که در  طورهمانخواهد داشت. 

فصول قبلی اشاره شد، بافت بدن 

به ن انوزاد مخصوصاکودکان و 

دلی  نرمی و حساسیت، در 

سازی بخش کودکان، بنابراین ایمن؛ هستند یبیشتر هایمعرض آسیب

ها به آرامش خاطر و روند بهبود بیماران یمارستانبنوزادان و قلب در 

سازی این اماکن ابتدا الزم است میزان کند. برای ایمنیمحساس کمک 

 کهیدرصورتیری شود. گاندازهالکترومغناطیسی در مح   امواجشدت 

این امواج  منشأتشخیص  ، باباشداستاندارد  ازحدیشب شدت امواج

ی سازپاکسازی مناسب، محیط آلوده را های ایمنتوان به کمک شیوهیم

توان یک یا چند اتاق ایمن و یمالبته در هر بیمارستانی کرد. 

شده از امواج برای بیماران با شرایط خاص و حساس ایجاد کرد یسازپاک

تر ینههزکمد. راه آسان و راستفاده ک هاآناز  نکه در مواقع ضروری بتوا

برای ایجاد محیطی عاری از امواج الکترومغناطیسی برای کودکان و 

که هزینه  است ضد امواجها استفاده از منسوجات یمارستانببیماران در 

است. این پوشاک بازدهی ی ایزوله هااتاقکمتر از ایجاد  مراتببهآن 

کودک دارد. بهتر است  بیمار یا پیرامونمناسبی در کاهش شدت امواج 
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سیم و تلفن همراه نیز یبی هاتلفنی وای فای، هادستهاهاستفاده از 

 کاهش یابد.

 مدارس

ی زیادی از روز هاساعتکه کودکان طی سالیان متمادی ینابا توجه به 

 امواجگذرانند، اهمیت ایمن بودن مدارس در برابر یمرا در مدارس 

دهد که یمالکترومغناطیسی بسیار حا ز اهمیت است. تحقیقات نشان 

های الکترومغناطیسی در محیط سبب عدم تمرکز و اختالل یآلودگوجود 

موجب افت تحصیلی  درازمدتیادگیری شده که این امر در  روند در

های آموزشی یطمحسازی بنابراین ایمن؛ شودیمکودکان و نوجوانان 

کودکان موجب اطمینان خاطر والدین و متولیان امر  عالوه بر سالمت

الکترومغناطیسی  یآلودگمیزان یری و تشخیص گاندازهشود. یمآموزش 

محیط آموزشی، شناسایی نقاط 

 متعاقباآلودگی و  منشأآلوده و 

های آلوده با یطمحسازی ایمن

استفاده از محصوالتی مانند 

ها و یشهشبرچسب ضد امواج برای 

 برای دیوارها، یواریکاغذدرنگ و 

اقدامات الزم برای ایجاد یک محیط آموزشی عاری از امواج است.  ازجمله
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سیم یبی وای فای و هادستهاهالزم است استفاده از تلفن همراه و  عالوهبه

 در مدارس محدود شود.

 

 ی اقتصادیهابنگاهو  هابانک

ی اقتصادی نیازمند هابنهاهو سایر  هابانککار در مراکز حساسی مانند 

الکترومغناطیسی  امواجتمرکز و دقت کارکنان است. وجود میزان باالی 

تواند با یمی فکر و جلسات هااتاقدر 

کاهش دقت و تمرکز اعضا، منجر به 

ها شده و نتایج گیرییمتصمیر در تأث

نامطلوبی را در عملکرد سیستم 

 منظوربهبنابراین ؛ ی گذاردجابه

ی بهتر و سالمتی وربهرهحصول 

 شود.یمسازی توصیه یری میزان آلودگی محیط و ایمنگاندازهکارکنان 

 هامهدکودک

امروزه به دلی  مشغله کاری والدین 

اغلب کودکان و حتی نوزادان 

 هاکودکستانی متوالی را در هاساعت

کنند. با توجه به یمیا مهدها سپری 

اینکه کودکان و نوزادان در حال رشد 
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 هاآنین سالمت تأمپذیر است، برای یبآسبسیار  هاآنی هابافتهستند و 

ی وای فای و تلفن هادستهاهاز  هامهدکودکاالمکان در یحتبهتر است 

ی تلفن هادک همراه استفاده نشود. همچنین در صورت نزدیک بودن 

 شدت امواجهای الزم برای تعیین یریگاندازهشود یمهمراه توصیه 

و در صورت نیاز اقدامات ایمنی برای کاهش میزان امواج مح   شدهانجام

 استفاده شود.

 ی سالمندانهاخانه 

 با امواجمزمن  مواجههی قب ، هافص در  شدهارا همطابق شواهد علمی 

منجر به بروز آلزایمر تواند یمبرای سالمندان  خصوصبهالکترومغناطیسی 

های قلبی و عروقی شود. برای افراد حساس مانند قشر و سایر بیماری

شخصی ضروری است. همچنین به  یهای حفاظتیهتوصسالمند، رعایت 

دلی  حضور تعداد زیادی از 

ی هاخانهسالمندان عزیز در 

 آلودگی سالمندان، عدم

الکترومغناطیسی این  امواج

زایی سب از اهمیت هامکان

 منظوربهبرخوردار است. 

اطمینان از عدم آلودگی 
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سازی مناسب های ایمنیری شیوهکارگبهیری میزان شدت امواج و گاندازه

 شود.یمتوصیه 

 اتومبیل

و سایر  رانندهنیاز به تمرکز باال حین رانندگی برای تضمین سالمت 

ی بلوتوث هادستهاهشهروندان امری بدیهی است. استفاده از تلفن همراه و 

تواند با القای خستهی و یمخودرو 

همچنین کاهش تمرکز راننده 

منجر به صدمات جدی شود. برای 

 الزم استجلوگیری از این حوادث 

ث خودرو در از تلفن همراه و بلوتو

 حین رانندگی استفاده نشود.

 در طولتلفن همراه دهی از جمله موارد حا ز اهمیت تغییرات میزان آنتن

آنتن به منظور دسترسی به  ترینیکنزدبه دلی  شناسایی  حرکت مسیر

آسانسور استفاده از تلفن  یژهوبهشبکه سلولی است. لذا در وسای  نقلیه 

پرتوگیری  میزان همراه به دلی  بدنه فلزی این تجهیزات منجر به افزایش

 گردد.میاز امواج الکترومغناطیسی 
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 فصل هشتم:

سازی در برابر ایمن محصوالتمروری بر 

 یامواج الکترومغناطیس
 

 الکترومغناطیسی ضد امواجی هابرچسب .1

 

 
 

خارج از ساختمان  منشأبا  یآلودگی امواج الکترومغناطیس وروددر صورت 

و برای جلوگیری از ورود این امواج به داخ  منزل از  هاپنجرهاز طریق 

اند که شدهیطراح الکترومغناطیسی ضد امواجی هابرچسبطریق شیشه، 

 نانو ذراتبه کمک  هابرچسب. این اندمتفاوتبا توجه به شفافیت و کارایی 

یو به داخ  منزل جلوگیری ووماکر امواجاز  %9/99از ورود بیش از 
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ی در معرض آلودگی شدید و یا در مدارس، هامکانکنند، بنابراین در یم

 شیشه برچسبی سالمندان استفاده از هاخانهها و یمارستانبمهدها، 

 است. امواجاز ورود این  جلوگیریگزینه بسیاری مناسبی برای 

 الکترومغناطیسی ضد امواجرنگ  .2

 یالکترومغناطیس امواجبرای پوشش دیوارها یا سطوحی که در معرض 

 هایهیندآالگزینه مناسبی برای جذب  ضد امواجهستند، رنگ نانویی 

درصد در  99بیش از  تضعیف با کارایی عالی ضد امواجمحیط است. رنگ 

ی در هامکان یوارد و درورودی، گزینه مناسبی برای پوشش  امواجبرابر 

 گی شدید است.معرض آلود

 

 الکترومغناطیسی ضد امواجیواری کاغذد .3

به داخ  منزل دیوارها  یهای ورود امواج الکترومغناطیسیکی از راه

کام  از ورود امواج الکترومغناطیسی  طوربهتوانند ینمهستند که 

 جلوگیری کنند.باال درشدت فرکانس رادیویی 
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 ضد امواجیواری کاغذد 

با کارایی مناسب  الکترومغناطیسی

به داخ   امواجتواند از نفوذ این یم

ساختمان جلوگیری کند. بعد از 

سطوح یری و تشخیص گاندازه

حد استاندارد در امواج فراتر از 

توان از این یمداخ  منزل 

 ها استفاده کرد.یواریکاغذد

 

 الکترومغناطیسی ضد امواج بندپشه .4

به امواج الکترومغناطیس ازحد محیط زندگی یشبدر صورت آلودگی 

یی هامکاندر  استفاده کرد. ضد امواج بندپشهتوان به هنهام خواب از یم

استفاده از  در هنهام خواب هستند، خصوصاکه مستعد آسیب بیشتر 

برابر  رکودکان و نوزادان را د تواندیم بند ضد امواجمانند پشه یمحصوالت

همچنین مناسب  کند. یمنا یو خارج یداخل یسیالکترومغناط هاییآلودگ

ها و مراکز درمانی، مراکز مرتبط با سالمندان و یمارستانباست که در 

 بندهاپشهاستفاده شود. این  بندهاپشهها در هنهام خواب از این یشهاهآسا

 هاخانوادهرا برای  یهای الکترومغناطیسیآلودگتوانند محیطی عاری از یم

 به ارمغان بیاورند.
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 الکترومغناطیسی ضد امواجلباس بارداری  .5

 امواج مخرب اثراتاز  یریجلوگ یبرا

باردار  یهاالزم است که خانم مایکروویو

داشتن سابقه  ،مزمن مواجههصورت در 

واج مبه ا یتحساس یاو  ینجنسقط

نکات  یتعالوه بر رعایسی، الکترومغناط

مانند کاهش استفاده از تلفن  یعموم

ضد امواج  یهاخود از لباس یناز جن یشترمحافظت هرچه ب یبراهمراه، 

ی بارداری به دلی  محافظت کام  از بدن مادر هالباس .استفاده کنندنیز 

هایی مث  آسم، چاقی و یماریبتوانند معلولیت جنین و نوزاد، یمو جنین 

یی مث  سرطان خون پس از تولد کودکان را به شرطی که هاسرطانحتی 

 تا حدودی کاهش دهد. باشند تنها این امواج هاآنعام  به وجود آورنده 
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 الکترومغناطیسی ضد امواجی زیر مردانه هالباس .6

منجر به  احتماال در آقایان یکه مواجهه با امواج الکترومغناطیسازآنجایی

از بارداری ماه قب  از اقدام به  دوشود، بهتر است یموقت م یمیعق

برای محافظت از  هالباساین  .ضد امواج استفاده کنند یرز یهالباس

یدمث  مردان در برابر تولدستهاه تناسلی و 

امواج تلفن همراه که در  خصوصاامواج، 

در  شدتبهجیب شلوار مردان قرار دارند و 

نزدیکی دستهاه تناسلی هستند، 

 شده است.یطراح

 یالکترومغناطیس ضد امواجست خواب  .7

اوقات  یبزرگ هستند، اما گاه بند ضد امواج الکترومغناطیسی بسیارپشه

 "یعاد"و راحت با ظاهری ساده قاب  حم ،  سازییمناروش  یکبه  یازن

و حفاظ مناسبی  است گزینه ینبهترست خواب ضد امواج . احتیاج است

در برابر امواج الکترومغناطیسی فرکانس 

 90از  تضعیف بیش) بوده رادیویی

سیهنال وای و  همراهتلفن امواج درصد 

، با وشوشستقاب   آنپارچه و  (فای -

 یبرهایف حاوی یاپنبه بافتی از الیاف

 .باشدیمنقره  با شدهداده پوشش یمس
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 الکترومغناطیسی ضد امواج خوابیسهک .8

 متشک  از متریال بازتابنده امواج اییسهکخواب شام  کیسه

سفید و  یباز خوابیسهک پارچه. استالکترومغناطیسی فرکانس رادیویی 

پس از تا و است  از جنس پنبه

یک کتاب  اندازهبهشدن 

قاب   معمولی شده و به راحتی

میزان تضعیف است.  حم 

یهاهرتز گ 8/1 فرکانس تاامواج 

 شدهگزارش dB22تا حدود 

 است.

 

 



 

 

 فصل نهم:

 ی متداولهاپاسخپرسش و  
  

 خطر هستند؟سیم بیهای بیآیا فناوری

فای و تمامی منابع منتشرکننده -سازمان بهداشت جهانی، وای ازنظر

و تحقیقات  اندقرارگرفته B 2 در گروهتاکنون  2011رادیویی از می  امواج

دقیقه از  30حدود  هرروزافرادی که بیش از ده سال است نشان داده 

سبب  امواج الکترومغناطیسی ناشی از آناند، تلفن همراه استفاده کرده

در این  DDTشده است. سرب و  هاآنابتال به سرطان مغز در افزایش 

 زا قرار دارند.گروه از مواد سرطان

 چیست؟ "برق کثیف"

شود، شناخته می "برق کثیف"آلودگی الکتریکی که تحت عنوان 

های الکتریکی است که در سراسر اصطالحی برای توضیح یک سری پدیده

های تلفن همراه الکتریکی، برج هاییآلودگدهد. مثالی از جهان رخ می

کنند ولی می کاربرقها با استفاده از جریان مستقیم هستند. این برج

است.  متناوبشود جریان ها استفاده میجریان برقی که برای این دستهاه

ی  برای تبدی  جریان متناوب به مستقیم نیاز به یک مبدل دل ینهمبه 

این مبدل، جریان متناوب تفکیک  دارند. در هنهام استفاده ازجریان 
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عنوان یک منبع برق کثیف یجادشده بهاشود و آلودگی الکتریکی می

گردد به خطوط انتقال برق برمی مجدداًشود. این برق کثیف شناخته می

شود. برق های ساختمان سبب آلودگی میکشیخود توسط سیم نوبهبهو 

آن  مواجهه بارهیز از وجود دارد. محدود کردن و پ جاهمهکثیف در 

 شود.ها میسودمند است و در وهله اول سبب پیشهیری از بیماری

آفرین آیا زندگی کردن در نزدیکی یک ترانسفورماتور مشکل

 است؟

-محله هایزمینو  برقچراغخطر ترانسفورماتورهای موجود در تیرهای 

توسط یدشده تولهای مغناطیسی های مسکونی، بسیار کم است. میدان

گرفتن از  بافاصلهها قوی است ولی این ترانسفورماتورها در نزدیکی آن

ی افاصلهها متری از آن 5/1تا  1یابد. فواص  ها خطرشان کاهش میآن

ها به این خطر است. اگرچه، در اثر اتصال سیممعقول و بی

شوند که شدت هایی با شعاع خارجی زیاد تولید میترانسفورماتورها میدان

 یابد.کاهش نمی سرعتبهها آن

 

 است؟ شدهشناختهسازی کودکان چه مواردی در مورد ایمن

در نظر  ساالنبزرگاز  شدهکوچک نمونهعنوان یک توان کودکان را بهنمی

های بافت بدن افراد در سنین مختلف متفاوت مشخصه چراکه گرفت

هایی دارد. بخشتری تر و حساس. جمجمه و سر کودکان بافت نازکاست
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از امواج  مث  مغز، مغز استخوان و چشم کودکان، انرژی خیلی بیشتری

علمی  ازنظرکند. جذب می ساالنبزرگرا نسبت به  الکترومغناطیسی

بدنی در حال رشد کودکان، بروز  که به علت سیستماست شده یرفتهپذ

مایکروویو ه با امواج الکترومغناطیسی همواج بهاثرات بیولوژیکی مربوط 

تر هستند و های بنیادی در کودکان فعالبیشتر از بزگساالن است. سلول

ای مبنی بینند. هیچ مطالعهمایکروویو آسیب می امواجمواجهه با در اثر 

 ضرر باشد گزارش نشده است.مایکروویو برای کودکان بی بر اینکه امواج

وم در معرض مدا است که مواجههای نشان نداده همچنین هیچ مطالعه

 هایمودمسیم، های بیهای مخابراتی، تلفنهای همراه، دک تلفنامواج 

 خطر است.های کودک بیو مانیتور فای-وای

، الکترومغناطیسی امواج با مواجهه در برابرتوان چگونه می

 محتاطانه عمل کرد؟

هایی که در مح  زندگی، محیط کار و گیری میزان تابشبرای اندازه

یری شدت امواج گاندازهی هادستهاهتوان از وجود دارد میتحصی  

ی، فشارقودر نزدیکی خطوط انتقال برق کودکان نباید استفاده کرد. 

از  الزم است .های مایکروویو بازی کنندهای رادار و برجها، ایستهاهمبدل

الزم است . دوری شوداست  mG 25ها بیشتر از مناطقی که میدان در آن

یری گاندازهها در حالت خاموش و در زمان کار از دستهاه منتشرشدهامواج 

 امواج. برخی از لوازم مانند تلویزیون حتی در حالت خاموش نیز شود
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های آبی برای کنند. از پتوهای برقی یا تشکساطع می الکترومغناطیسی

 از پریزباید  ،هاباید استفاده شود و در صورت لزوم استفاده از آنخواب ن

ینکه در حالت خاموش باا)تنها خاموش کردن کافی نیست(. د نجدا شو

میدان الکتریکی ادامه  انتشارشود، منتشر نمی هاآنمیدان مغناطیسی از 

-سانتی 180حداق  حداق  فاصله ایمن از صفحه نمایشهر تلویزیون دارد. 

میزان  شود تا افراد بهبازآرایی  یاگونهبهباید . خانه و مح  کار است متر

ها و یانهرااز  منتشرشدههای الکترومغناطیسی میداندر معرض  کمتری

رایانه، تلویزیون،  مانند. بهتر است لوازم برقی ندلوازم الکتریکی قرار گیر

کنار در اتاق مجاور،  جلوگیری از ایجاد آلودگی منظوربهیخچال و ... 

ه مانیتور ازحد بیشباز نزدیک شدن خارجی قرار گیرند.  هایدیوار

 شدهساطعهای الکترومغناطیسی شدت میدان چراکهخودداری شود 

همچنین الزم است از نزدیک است.  متفاوتتوسط مانیتورهای مختلف 

. تمام لوازم الکتریکی باید حداق  پرهیز شود مایکروویو شدن به اجاق

های اتصال برقی که فاصله داشته باشند. تمام سیم تختخوابمتر از  8/1

ها یراهسهها و یدوراه و جداشدهباید کنند زیر تخت خواب عبور می از

مسواک  مانندسیم از لوازم برقی بیهمچنین . شوندتا حد ممکن حذف 

 که یزمان خصوصاً های مچی کوارتز آنالوگ ساعت وتراش یشربرقی و 

. دکروجود دارد، نباید استفاده ساز در بدن ایمپلنت الکتریکی مث  ضربان

های قدیمی کوکی است. ها، ساعتترین جایهزین برای این ساعتبه

ها بر برخی از افراد نسبت به فلزات حساس هستند و با قرار گرفتن آن
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لذا الزم است از جواهرات به  شودروی پوست این حساسیت تشدید می

یری گاندازه. برای و به هنهام خواب جدا شوند شدهاستفادهمیزان کمتری 

ری استفاده یگاندازهاز دستهاه  توانمی اطمینان از ایمنی وسای و حصول 

امواج الکترومغناطیس از طریق دیوار نیز  کهد. آخرین نکته این است کر

تواند گیری شده توسط دستهاه میبنابراین مقادیر اندازه؛ شوندمنتق  می

 های کناری و یا خارج از خانه باشد.ناشی از اتاق

 عرض خطر بیشتری هستند؟آیا کودکان در م

شود پذیری بیشتر کودکان نسبت به امواج، تصور میبا توجه به آسیب

کودکان در معرض خطر بیشتری باشند. تحقیقات و شواهد زیادی مبنی 

، دکتر لنارت هاردل و گروه مثالعنوانبهاست.  شدهارا ه مسئلهبر این 

اند که کودکانی که دهتحقیقاتی ایشان در دانشهاه اوربرو سو د نشان دا

کنند خطر ابتال به شروع به استفاده از تلفن همراه می سنین پاییندر 

-سالهی ظاهر می 20در  معموالًیافته و یشافزا شدتبهها گلیوم در آن

مواجهه با امواج است که  نشان دادهشود. تحقیقات زیادی 

یرات تأثایمن هستند نیز  FCC ازنظرمایکروویو که  الکترومغناطیسی

امواج در محیطی که  قرار گرفتنبنابراین ؛ عصبی بر بدن دارد

-حساس زندگی می زیادی در آن وجود دارد، در دوران الکترومغناطیسی

 تواند اثرات عمیقی بر رشد جنین و کودک داشته باشد.
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های های مغناطیسی یا میدانها )میدانکدام نوع از تابش

 تر هستند؟الکتریکی( در خودروها متداول

 .تر هستندها رایجهای مغناطیسی دارای فرکانس پا ین در اتومبی میدان

پیچ، در خودروها، موتور، سیمهای الکترومغناطیسی میدانو منبع  منشأ

های های کم، میداناست. در فرکانس کن صندلیگرمداشبورد )پن ( و 

مغناطیسی  های الکتریکی ومجزا، میدان مؤلفهالکترومغناطیس به دو 

ضد های مناسب های الکتریکی، به کمک پارچهشود. میدانتجزیه می

یابند، اما منسوجی برای پوشیدن و محافظت در برابر یمکاهش  امواج

ی باال، با حذف میدان هافرکانسهای مغناطیسی وجود ندارد. در میدان

البسه محافظ در برابر  و شدهحذفمغناطیسی نیز  الکتریکی، میدان

هر دو منبع را از بین خواهد برد. علت ایجاد های الکترومغناطیسی میدان

های همراه و باال در خودرو، اتصاالت بلوتوث، تلفنهای با فرکانس میدان

 عبوری است. ها مخابراتی موجود در مناطقدک 

 

های پزشکی به ناکافی بودن آیا دانشمندان و سازمان

 معتقد هستند؟استانداردهای بهداشت عمومی 

که از سالمت و  درخواست داشته FCCآکادمی اطفال آمریکا از  بله

 دلکودکان م"که  اندکردهها عنوان کند. آن حفاظتتندرستی کودکان 

نیستند و چون کودکان و زنان باردار  ساالنبزرگبدن از  شدهکوچک
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در معرض خطر بیشتری در اثر تابش هستند،  سالبزرگنسبت به افراد 

تنظیم  فردمنحصربهها الهوهای باید برای جلوگیری از آسیب به آن

ین تأماز سالمت و  محافظتبرای  FCC. استانداردهای فعلی "گردد

، محققان و 2014ایمنی کودکان و زنان باردار مناسب نیست. در سال 

های که دستورالعم دانشمندانی از سراسر جهان اعالم کردند 

متحده است( یاالتاهای در کانادا )که مشابه دستورالعم  مورداستفاده

برای حفظ سالمت شهروندان ناکافی است. این مطلب نتیجه مشاهده 

. ه استصورت سالیانه بودتعداد زیادی موارد مشکوک ناشی از این امواج به

و بیان داشت  ودهنمرا متهم  FCC، وزارت کشور آمریکا 2014در فوریه 

مواجهه با امواج الکترومغناطیس که توسط  شدهوضعاستانداردهای "

FCC و در حال حاضر که  بودهمربوط به اثرات حرارتی  است شدهوضع

 ."سال از تاریخ وضع آن گذشته است معتبر نیستند 30

 

 چگونه وضع شدند؟حدود پرتوگیری از امواج الکترومغناطیسی 

از مایع  پرشدهمانکن پالستیکی فانتوم یا بر اساس یک  شدهوضع حدود

 کامپیوترسازی یهشبو توسط  را دارد آل یدهاوزن یک فرد است که 

کودکان،  ازجملهبنابراین بسیاری از مردم ؛ است شدهواقع یموردبررس

دهد که این مدل دهد. تحقیقات نشان میزنان و جنین را پوشش نمی

با توجه به  نیست.یر امواج بر مغر افراد جوان مناسب تأثبرای بیان نحوه 
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، با امواج الکترومغناطیسی مغز موجودات زندهدر اثر مواجهه این امر که 

مدل مانکن پالستیکی برای توجیه  ،شودایجاد می در آن نقاط داغی

نقاط  مسئلهتواند به بررسی ینمای مناسب نیست و حتی چنین پدیده

یکسان است اما در بدن تراکم  جاهمهضخامت مایع در  چراکهداغ بپردازد 

 است. متفاوتهای مختلف و مغز بافت

امواج های سازنده ملزم به هشدار در مورد خطر چرا شرکت

 شوند؟ها نمیدستگاه از شدهساطعالکترومغناطیسی 

دهند سیم در جهان هشدار میهای بیهای عمده دستهاهتمام تولیدکننده

حال این ینباا. شودبا بدن اجتناب  هادستهاهکه از تماس مستقیم 

بندی ی راهنمایی که در زیر بستههادفترچهدر  معموالً هشدارها 

 شوند.ها آگاه نمیوالدین و کودکان از آن عموماً شوند و درج می قرارگرفته

Blackberry که  یزمان راکند که وسای  خود به کاربران خود توصیه می

 خصوصاً از بدن قرار دهند،  مترسانتی 5/2روشن است در فاصله بیش از 

است. بهتر است نوجوانان  یالزامرعایت فاصله تلفن همراه برای زنان باردار 

 نیز گوشی خود را نزدیک شکم و دستهاه تناسلی قرار ندهند.

Samsung 3G توصیه اکید فاصله ایمن مربوط به دستهاه  به رعایت

دستهاه دور از زنان باردار و قسمت معده  الزم است خصوصاً. است نموده

دهد زیر شکم نوجوانان قرار گیرد. اطالعات مهم ایمنی نشان مینواحی و 
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( برای بدن RF)یی رادیوهای الکترومغناطیسی فرکانس مواجهه با میدان

 8/20 فاصله ضرر دارد. بهتر است برای اطمینان از ایمنی بدن حداق 

 .ایجاد شوداز دستهاه  یمتریسانت

IPad  دستهاه تمام استانداردهای مربوط به این اطمینان را داده است که

IC ،FCC ها تجاوز کند و از حدود مجاز آناتحادیه اروپا را رعایت می و

وسفید باالی یاهسآنتن تلفن همراه که در زیر لبه  الزم استکند. نمی

 دیهر اشیا قرار گیرد.دستهاه قرار دارد دور از بدن و 

 20با توجه به توصیه شرکت سازنده در خصوص رعایت فاصله 

تاپ تا بدن، آیا با قرار دادن آن روی میز خطری متری لپسانتی

 کند؟کودک را تهدید نمی

-سانتی 20رعایت فاصله و که منجر به توصیه  شدهانجامهای گیریاندازه

اما ؛ ها استاثرات حرارتی آن متری از این وسای  شده است، مربوط به

تواند اثرات حرارتی را مطرح است که آیا این فاصله می سؤالبازهم این 

 شدهشناختهمن یبر این، مستنداتی مبنی بر سطح ااثر کند؟ عالوه یب

وجود ندارد و هیچ منبع علمی این فاصله را برای محافظت از کودکان 

صورت ها بهاین مواجهه معموالً ایمن بیان نکرده است. از سوی دیهر 

-از لپ در مدرسه زمانهمطور کودک به 30 مثالعنوانبهتجمعی است. 
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-تجمعی بر کودکان اثر می صورتبهها کنند و تابشمی استفادهتاپ 

های های درس و مدارس عالوه بر دستهاهحاضر کالس حال درگذارند. 

 فای نیز دارند.-ی وایهامودمشخصی، 

یاز برای موردنحکومتی، فدرال یا شهری که توانایی یا منابع  دنهاهیچ 

-ها، کامپیوترهای وایرلس مربوط به تبلتگیری اثرات تجمعی تابشاندازه

سیم خانهی در خانه و مدرسه را های بیفای و تلفن-ی وایهامودمها، 

 20 بافاصلهکودک حتی  که یزمانبنابراین ؛ داشته باشد، وجود ندارد

یر تأثکند، بعید است که تحت تاپ یا تبلت استفاده میمتری از لپسانتی

استفاده  ، به منظورمالحظات ایمنیبا رعایت امواج قرار نهیرد و بهتر است 

 ایچندرسانهتمام امکانات  که یزمان. تنها شوداز اینترنت از کاب  استفاده 

-ید نمیتوان ادعا کرد که خطری کودک را تهددستهاه خاموش باشد می

 کند.

ها در برابر آیا راه محافظتی برای محافظت دیوارها و پنجره

ی مخابراتی وجود هاآنتناز دکل و  منتشرشده RF/HFپرتوهای 

 دارد؟

ه داخ  منزل به امواج الکترومغناطیسی بورودی  جهتبعد از شناسایی 

از پنجره، دیوار یا  امواجیری، بسته به ورود گاندازهی هادستهاهکمک 

استفاده  ضد امواجیواری و یا رنگ کاغذدتوان از پرده، برچسب، یمسقف 
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این  شدت (%99توانند تا حدود زیادی )بیش از یمکرد. این محصوالت 

 را تضعیف نمایند. امواج

 در خانه و مدارس نگران بود؟ فای-آیا نباید در مورد وای

کنند بهتر است استفاده میکترونیکی کودکانی که در خانه از تجهیزات ال

فای از کاب  برای اتصال به -وایاتصال جای برای ایمن بودن در منزل به

های همراه در سفر و ینکه تلفنباااینترنت استفاده کنند. از سوی دیهر 

شوند، بهتر است یمدهنده محسوب های نجاتمواقع ضروری جزو فناوری

توان از اتصاالت سیمی استفاده کرد، می در منزل، مح  کار و هرجایی که

 کنار گذاشته شود.سیم های بیفناوری

جا هستند، سیم همهیبکه ارتباطات  مسئلهبا در نظر گرفتن این 

 ها وجود داد؟آیا اقداماتی برای کاهش اثرات آن

بهتراست کودکان بیشتر وقت خود را در منزل به استراحت و خواب 

 ه به یادگیری بپردازند. با ایجاد تغییرات سادهاختصاص داده و در مدرس

دادن تلفن همراه در مانند استفاده از کاب  برای اتصال به اینترنت و قرار 

اثرات  درنتیجهو الکترومغناطیسی امواج حالت پرواز، مواجهه کودکان با 

های زمانی بنابراین کودکان تنها در بازه؛ یابدکاهش مینیز  آن تجمعی

گیرند و امنیت و سالمتی طول زندگی در معرض امواج قرار میخاصی در 

 ها بیشتر تضمین خواهد شد.آن
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در سیم های بیهای همراه و دستگاهبه تعداد زیاد تلفن با توجه

 یط اطراف، آیا شاهد افزایش بروز تومور مغزی خواهیم بود؟مح

ا رو دهد که میزان ثبت سرطان مغز در ک  دنیتحقیقات جدید نشان می

به افزایش است. بروز بدترین نوع سرطان مغز، گلیوبالستوما، در 

در استرالیا  شدهانجامیافته است. تحقیقات یشافزامتحده و آمریکا یاالتا

 2008تا  2000های که بروز تومور مغزی بدخیم در سال است نشان داده

. است یافتهیشافزا یتوجهقاب به میزان  2004از سال  خصوصبه

های اخیر جزو تومور مغزی در سال کهاست  آنمطالعات اخیر حاکی از 

که این است شده یدهدمتحده است. همچنین یاالتاسه سرطان رایج در 

ال )دو منطقه از مغز که در معرض ل و تمپورفرونتادر لوب  معموالتومورها 

هر گیرند( ظایمتلفن همراه قرار  شده ازامواج الکترومغناطیسی ساطع

 شود.می

سال برای تومورهای  50سال تا  5یک دوره زمانی طوالنی نهفتهی از 

متحده حدود دو دهه است یاالتاهای همراه، در مغزی وجود دارد. تلفن

، دیابت، آلرژی غذایی ADHDاند. نرخ ابتال به اوتیسم، یافتهگسترشکه 

. این افزایش اندکردهآوری رشد صورت سرسامهای ایمنی بهو بیماری

علت تغییرات ژنتیکی نیست، چون تغییر ژنوم نیازمند زمانی قطعا به 

های آلودگیمواجهه با مربوط به  ظاهرشدهبنابراین اثرات ؛ تر استطوالنی

های الکترومغناطیسی است که سبب محیطی شام  آلودگی هوا و میدان
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ژیکی شده است. رشد و اختالالت بیولو در حالیر بر مغز تأثتنش در مغز، 

 هایمواجهه با میدانکه است  نشان دادهبرخی تحقیقات 

 کند.با قرارگیری در معرض سرب برابری می یالکترومغناطیس

 های که نیازمند اتصالزیست استفاده از فناورییطمحانجمن بهداشت 

 مواجههاز از این طریق تا  کنندندارند، توصیه می را به اینترنت سیمبی

جلوگیری  الکترومغناطیسی فرکانس رادیویی هاییدانمبا مداوم کودکان 

ترین به عم  آید. گفتنی است که اتصال به اینترنت از طریق کاب  ایمن

 روش است.
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EMF: Electromagnetic Frequency 

EMR: ELECTROMAGNETIC RADIATION 

ELF: Extremely Low Frequency 

FCC: Federal Communications Commission 

IC: Industry Canada 

IEEE: Institute of Electrical and Electronics Engineers 

RF: Radio Frequency 

SAR: Specific Absorption Rate 

SMS: Short Message Service 

UV: Ultra Violet 
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داخل منزل  ای از گزارش ارزیابی سطوح امواج الکترومغناطیسینمونه

 مسکونی
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