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چكيده
اين پروژه قصد دارد تاثير امواج الکترومغناطيس بر انسان و به طوور ل وي بافوت هواي زنوده را توسو
تح يل رواب و نمودارهاي تئوري و انطباق آن با نتايج حاصل از آزمايش هاي تجربي موورد بررسوي قورار
دهد .در ابتدا روابطي با استفاده از معادالت از پيش شناخته شده استخراج شده و نمودارهايي از تغييورات
پارامترها ارائه مي شود.سپس با به لارگيري نتايج تئوري درک بهتري از نتايج تجربي حاصل خواهد شد.

واژههاي کليدي :بافت هاي زنده و الکترومغناطيس
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مقدمه

مقدمه
استفاده از تکنولوژي در لشورهاي پيشرفته و واردات آن به لشورهاي در حال توسعه باﻋﺚ شده تا
استفاده لنندگان آن در معرض آثار سوء و ﻋوارض ناشﻰ از آن قرار گيرند.
يکﻰ از محصوالت تکنولوژي ،به لارگيري امواج الکترومغناطيس در بخشهاي مخت ف صنعتﻰ ،ﻋ مﻰ،
پزشکﻰ و لوازم خانﮕﻰ است .امواج الکترومغناطيس گونه اي از انرژي تشعشعﻰ است له داراي طيف بسيار
گسترده اي است و از امواج با فرلانس  1١ Hzشروع شده و به امواج ليهانﻰ با فرلانس  1١21 Hzختم
ميﮕردد.
امواج مايکروويو طيفﻰ از امواج الکترومغناطيس هستند له محدوده فرلانسﻰ آنها  3١١ MHzتا GHz

3١١استو داراي طولموج 1 mmتا  1mهستند .بﻰ شک موجودات زنده به دليل وجود لاتيون ها،
آنيونها ،راديکال هاي آزاد و بيوم کولها تحت تاثير ميدان مغناطيسﻰ زمين وميدان الکترومغناطيسﻰ
تجهيزات الکترونيکﻰ ساخت بشر قرارمﻰگيرند .تاثير ميدان هاي مغناطيسﻰ با شدت لﻢ بر سيستﻢ هاي
زنده در مطالعات  in vitroو  in vivoدر سال هاي اخير نشان داده شده است.استفاده گسترده و سريﻊ از
دستﮕاه هاي متفاوت الکتريکﻰ والکترونيکﻰ پيدايش وﻇهورفرلانس هاي ميکروويو و راديويﻰ ،ميدان هاي
مغناطيسﻰ و الکترومغناطيسﻰ را افزايش داده است.
اين ميدانها به ﻋنوان تابشهاي ﻏيريونيزان طبقهبندي مﻰ شوند و مﻰتوانند آسيبهايﻰ را موجب
شوند له وابسته به قدرت ،شدت ،ميزان فرلانس و نيز ويﮋگﻰ هاي بافت تحت تاثير مﻰ باشد .شواهدي
وجود دارد له ميدا ن هاي مغناطيسﻰ تغييراتﻰ را در نفوذپذيري ﻏشاء و ميزان رشد س ول ايجاد مﻰ
لنند ،همﭽنين موجب بر هﻢ لنش با يون ها و مولکول هاي آلﻰ مﺜل پروتئين ها ونول ئيک اسيد ها مﻰ
شوند.
ﭼﮕونﮕﻰ اثر ميدان

هاي

مغناطيسﻰ بر پديده

هاي

زيستﻰ جانداران به طورلامل شناخته

نشدهااسوووت .ميدان هاي الکترومغناطيسﻰ مجموﻋه اي از ميدان هاي الکتريکﻰ و ميدان هاي مغناطيسﻰ
هستند .ميدان مغناطيسﻰ متغير سبب القاي ميدان الکتريکﻰ در بافت مﻰ شود و اثرات زيستﻰ منتسب

به ميدان الکتريکﻰ به ميدان مغناطيسﻰ نيز قابل تعميﻢ است .برخﻰ مولکول هاي حياتﻰ خاصيت
مغناطيسﻰ دارند و پاسﺦ زيستﻰ مﻀاﻋف نشان مي دهند.
اينطوووور به نظر مﻰ رسد له ميدان هاي مغناطيسﻰ اثرگذاري بيشتري نسبت به ميدان هاي الکتريکﻰ
روي بافت زنده دارند .بدين مفهوم له ميدان هاي الکتريکﻰ از درون س ول گذر نموده و س ول در مقابل
آن مانند يک خازن ﻋمل مﻰ نمايد .اما ميدان هاي مغناطيسﻰ به درون س ول نفوذ لرده و زمان اثرگذاري
آنها طوالنﻰ تر است.
نتايج تحقيقات مي دهد له امواج الکترومغناطيس مي تواند بر حافظه و سيستﻢ مغز تاثير گذاشوته و
ﻋم کرد آنها را با اختالل مواجه لند.

س ولهاي مغزي از نظر ياخته هاي ﻋصبي (نورون ها) و شکل هندسي با س ول هاي ديﮕر بدن متفاوت
هستند و اين اختالف ﻇاهر به دليل فعاليتي است له دارند؛ س ول هاي ﻋصبي بايد بتوانند تعوداد زيوادي
اطالﻋات را به همراه لوﭼکترين جزئيات دريافت و جمﻊ بندي لنند و هر لدام را له مفيود يوا ﻏيرمفيود
است ،براي پردازش به س ول بعدي بفرستند.
در مغز بيش از  1١١مي يارد س ول وجود دارد و در هر فرآيندي به ﻋنوان مﺜال حفظ لردن يک ل مه
حدود  1١١مي يون س ول دخالت خواهند داشت.
تمام اطالﻋات محيطي له از طريق نور به ﭼشﻢ ما ميخورند ،امواج مغناطيسوي ،مووج صووتي ،گرموا،
سرما و هر ﭼيزي له روي المسه ما تاثير ميگذارد و الﮕوهاي شيميايي له در بوياي يوا ﭼشوايي شورلت
مي لنند ،به محض ورود به اولين گيرنده ،به امواج الکترومغناطيسي تبديل مي شوند پس مغوز فقو بوا
امواج الکترومغناطيسي روبرو است.
امواج الکترومغناطيسي در مغز بين  1١تا  1١١هرتز لار مي لنند و از  1١هرتز بيشتر حالت استراحت
مغز است ،افزود :مغز داراي امواجي با طول موج و فرلانس خاص خود است و تنها ﻋﻀوي است لوه هويچ
وقت استراحت ندارد و هميشه درحال لارلردن است؛ حتي موقﻊ خواب نسبت به زماني له رياضوي حول
مي لنيﻢ مغز بسيار بيشتر به قند و السيﮋن نياز دارد.
اولين تاثير امواج در مغز اختالل در ﻋم کرد طبيعي مغز است،هر موجي با هر فرلانسي لوه بتوانود در

س ول هاي مغز نفوذ لند ،ممکن است در حافظه ،يادگيري و يادآوري اختالل ايجاد لند.
از نظر تئوري در سطح دنيا اين امکان له اين امواج در لارلرد مغز تاثيرگذار باشند ،وجود دارد ,ثابوت
شده است له امواج ت فن همراه سبب مي شود هموگ وبين خون لمتر السيﮋن جذب لند.
مغز بين پنج تا  1١درصد از السيﮋن لل بدن را مصرف مي لند بنابراين اگر موبايل داخل جيب لسي
باشد ،امواج سبب لاهش جذب السيﮋن توس هموگ وبين مي شود و در نتيجه السيﮋن لمتري بوه مغوز
مي رسد.
اثورات شنواختوه شوده تشعشعات راديويي بر بدن انسان شامل سوه اثور مسوتقيﻢ و ﻏيور مسوتقيﻢ بور
انسان و اثرات بر روي اشياء موجود در محي است له مي توان به اثرات حرارتي ،ﻏير حرارتي و شوووک و
سوووخوتوﮕووي بووه ﻋونوووان اثوور موستقيوﻢ تشعشات راديويي اشاره لرد.
طبق تحقيقات به ﻋمل آمده اثرات حرارتوي اصو ي تورين اثور م مووا فرلوانس هواي بواالتر از 1١١
لي وهرتز روي بدن انسان است له ناشي از انتقال انرژي الکترومغناطيسي به بدن اسوت .بوه ﻋبوارتي اثور
حرارتي ناشي از گرم شدن بدن انسان در اثر جذب انرژي امواج راديويي خواهد بود.
امووا در اثوورات ﻏويوورحوورارتووي مويوودان بوه طوور مستقيﻢ بافت هاي بيولوژيک بدن را تحت تاثير
قرار مي دهد بدون آنله گرماي قابل توجهي ايجاد لند .در بحﺚ شووک و سووختﮕي نيوز ممکون اسوت
تاثيرات ناشي از تماا با اشياء هادي ماننود قووطووعوووووات فو ووووزي واقووووﻊ شووووده در مويوووودان
هووواي الوکوتورومغناطيسي باشد ،به همين دليل توصيه ميشود له در ميدان هواي الکترومغناطيسوي و
در فرلانس هاي تا  1١١لي وهرتز از تماا با اشياء هادي و قطعات ف زي ج وگيري شود.
در مورد اثرات ﻏير مستقيﻢ بر انسوان نيوز بايود گفوت لوه ايون نووع اثورات معمووال بور قطعوات و يوا
توجوهويوزات لواشوتونوي موانوند دستﮕاه هاي تنظيﻢ لننده ضربان ق ب ،پمو

هواي انسوولين و ديﮕور

سخت افزارهايي له در بدن انسان به لار گرفته مي شوند تاثير مي گذارند.
از جم ه اثرات تشعشعات برروي اشيا موجود در محي نيز مي توان به سوخت بخارهاي قابل اشتعال و
تجهيزات انفجاري الکترونيکي اشاره لرد له اين خطرات ميتواند متوجه افرادي باشد لوه در لنوار موواد
قابل اشتعال يا انفجاري لار مي لنند.

در همين حال تداخل الکترومغناطيسوي در سيسوتﻢ هواي نواوبري هواپيموا و توداخل بوا ايون ﭼنوين
تجهيزاتي نيز از ديﮕر اثرات ناشي از تشعشعات بر روي اشيا موجود در محي است.
بعﻀي از اثرات امواج فرلانس راديويي بر پروتئين هاي ﻏشاء و حرلت يون ها در ميان ﻏشاها هنﮕوامي
در س ول ﻇاهر مي شود له شدت اين امواج باﻋﺚ توليد حرارت قوابول تووجهوي شوود بوه طوووري لووه
درجوه حورارت بودن بيوش از حد نرمال (33درجه سانتيﮕراد) شود.
وي اضافه لرد :برخي شواهد نشان مي دهد له تشعشعات فرلانس راديوويي در سوطوحي لوه توسو
ت فن همراه توليد مي شود روي لانال هاي يوني و پروتئين هاي ﻏشاء نوورون هوا در مغوز تحوت شوراي
نرمال نيز اثر مي گذارد .اين تاثيرات ممکن است باﻋﺚ تغييرات ﻇريفي در ﻋم کرد س ول شود اما ميوزان
اهميت اين تاثيرات در سالمت انسان هنوز مبهﻢ است.
فرلانس راديويي با شدت باال ممکن است والنش هاي رفتاري را در پي داشته باشد ﭼورا لوه در ايون
حالت درجه حرارت به طور موقت افزايش مي يابد و در حين افزايش دما معين مي شود له لرزش صوتي
ناشي از فرلانس راديويي شنيده مي شود يا خير.
براي ايجاد لرزش هاي صوتي قابل شنيدن به نرخ باالي موقت گرمايش در بافت هاي سر نياز است له
خي ي باالتر از مقدار توليد شده مربوط به ت فن همراه است بنابراين در اين زمينه ،ت فن همراه اثر ﭼنداني
در سالمت ندارد.
تشعشعات سطح باال به مدت حداقل يک ساﻋت باﻋﺚ تشکيل آب مرواريد مي شود .فرلانس مربوط به
اين تشعشعات بين 1تا  1١گيﮕاهرتز است .در اين محدوده انرژي بااليي به ميزان SAR 1١١توس بدن
انسان جذب مي شود له در اين وضعيت درجه حورارت داخول ﭼشوﻢ بسيوار باال و در حودود  13درجوه
سانتيﮕراد است .البته شدت فرلانس راديويي مورد استفاده در اين تحقيق باالتر از محدوده فرلانس مورد
استفاده در ت فن همراه است و به همين ترتيب تاثير تخريبي گوشوي موبايول بور سوالمتي ﭼشوﻢ انسوان
منتفي است.
آزمايشات نشان مي دهد له گوش انسان به فرلانس هاي محدوده  2١١مﮕاهرتز تا  3گيﮕاهرتز پاسوﺦ
مي دهد .انرژي فرلانس راديويي باﻋﺚ انبساط بافت هاي مغز موي شوود لوه ناشوي از تغييورات حورارت

لوﭼک اما سريﻊ بافت ها است .اين امر باﻋﺚ ايجاد امواج فشواري موي شوود لوه از طريوق جمجموه بوه
گوش دروني فرستاده مي شود .جايي له گيرندههاي حساا صوتي در آنجا قرار دارند .اما افزايش دموايي
له باﻋﺚ ايجاد امواج فشاري مي شود لمتر از  1١-2درجه سانتيﮕراد است.
با استفاده ﻋادي از ت فن همراه ،وقتي ت فن در لنار گوش قرار داده شود ،تاثير مسوتقيﻢ آن روي ق وب
انسان خي ي بعيد به نظر مي رسد اما تاثير روي گيرنده هواي وابسوته بوه شوريان بودن محتمول اسوت و
محققان نتيجه گرفته اند له تاثيرات روي فشار خون به دليل انقباض زياد ﻋروق يا شايد به خاطر افزايش
در فعاليت سمپاتيک در ساقه مغز باشد له اين زمينه نيواز بوه مطالعوات بيشوتري دارد .اثورات ناشوي از
سطوح باالي فرلانسي نيز مربوط به تاثيرات حرارتي روي ق ب و ﻋروق است.
بور اسواا مطوالعوات ،هيوچ تواثيوري را از تشعشوﻊ فورلوانوس راديوويي بورروي ترشوح موالنوونيوون
گزارش نکرده اند .با توجه به محل قورارگيوري هيپووتواالمووا و ﻏوده صنووبري در قوسوموووت هووواي
ﻋومويووق توور سور انسوان نسبوت بوه حويووانوات موورد آزمايش ،در صورت تغييور در ترشوح مالنوونين
اين تغيير در انسان ها نسبت به حيوانات بسيار لمتر خواهد بود.
آسيب  ،DNAجهش يا انحراف لروموزومي
درجوه حورارت نورما ل ،ميودان هواي فرلوانس راديوويي ،روي سو ول هواي جسومي و بنيوادي اثوري
نووموووي گووذارنوود .موطووالوعووات روي بووالوتووري هووا ،سو ول هواي حيوواني و لشوت شوده تحوت
تشعشﻊ در موحوي مصنوﻋي شواهد مشخصي را روي آسويووب DNAحوتووي در شووودت هوواي بوواال
نوشوان نداده است.
فق با ت حت تشعشﻊ قورار دادن مووش هوا در محيوو طبيعووي بوا فرلوانس هواي راديوويي پالسوي
اختوالالتي در DNAس ول هاي مغز ديده شده است.
سيستوﻢ ايمنوي در مقوابول ميکوروارگانيزم ها ،ويروا ها و بعﻀوي از سو ول هواي سورطاني از بودن
محافظت مي لند ،هرگونه تغيير در فرلانس راديويي روي سيستﻢ ايمني اثرات مهمي روي سالمتي موي
گذارد.
فورلوانوس  1١گيﮕواهورتوز و در سطووح خي ي پايين سيستﻢ ايمني بدن را تحريک مي لنود اموا در
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ﺟﻬﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﯾﺎ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﭘﺮوژه ﮔﺮوه ﺑﺮق
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.

جمعبندي و پيشنهادها

شايد در ديد اول نتايج و تفاسير حاصل از تمام بحﺚ هاي فصل هاي گذشته اين طرز فکر را مبني بر
زيان امواج الکترومعناطيس به ويﮋه در محدوده هاي فرلانسي باال تقويت لرده باشد,اما اين تمام جنبه
اين مبحﺚ نيست .به لارگيري  RFو مايکروويو در پزشﮕي بسيار متنوع است .واين نيازمند مدل سازي
امواج الکترومغناطيس است به طوريکه در اين پايان نامه به آن پرداخته شد .اما آنﭽنانکه به بررسي
مکانيزم هاي مخت ف پالريزاسيون در فصل  2پرداخته شد,تغييرات بيولوژيک اﻋﻢ از تغييرات در ابرهاي
الکتروني,قطبش ميان هسته هاي اتﻢ,ﻏشاهاي س ولي ,ترليبات يوني و...همﮕي در محدوده اي خاص از
فرلانس ها اتفاق مي افتند .با در نظر گرفتن اين له بسياري از بيماري هاي بالتري,ويروسي و سرطاني
همﮕي در محدوده هاي لوﭼکي به اندازه مولکول ها و درشت مولکول ها اتفاق مي افتد,مي توان با
استفاده از رواب و مدل هايي له تغييرات پارامترهاي دي الکتريک را به طور دقيق در اختيار ما قرار مي
دهند ,در محيطي محافظت شده و با به لارگيري شرايطي له زيان هاي استفاده از امواج با فرلانس هاي
باال را به حداقل مي رسانند,به راه حل هاي درماني ﭼشمﮕيري دست پيدا لرد له به متود ها و روش
هاي گوناگون آن به طور گسترده در مقاالت ديﮕر پرداخته شده است.
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Abstract:

The purpose of this project is to examine the effects of electromagnetic
waves on humans and, in general, living tissues by analyzing the relationships
and theoretical diagrams and adapting them to the results of empirical
experiments. First, relations are extracted using well-known equations and
graphs of parameter variations. Then, using theoretical results, a better
understanding of empirical results will be obtained. .
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