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 الکترومغناطیسالکتریسیته و امواج ناشی از هاي  آلودگیسبز و  اقتصاد
  1بیژن بیدآباد

  دهکیچ

هاي تجدیدپذیر به انرژي الکتریکی  و  با وجود تعدد موضوعات اقتصاد سبز آنچه که به آن کمتر توجه شده تبدیل انرژي
در عصر حاضر باشد که  هاي مخرّب محیط زیست می نتیجتاً امواج الکترومغناطیس ناشی از آن است که خود از پدیده

هاي مقدماتی حاکی از آن است که پدیده گرم شدن زمین ناشی از تولید گازهاي  بررسیبسیار حائز اهمیت است. 
  اي و کربن ریشه در تولید و مصرف الکتریسیته و امواج الکترومغناطیس دارد.  گلخانه

ت از یاکحارتباطی،  يها دستگاهشی از ناس یترومغناطکد انتشار امواج الیده تشدیقات انجام شده در موضوع پدیتحق
ن امواج عامل یشدت و مدت تابش او  انسان و موجودات زنده دارند يها برا زموجیف رین امواج در طیانبار بودن ایز
  ها است. يماریاز ب ياریبس

صمیمات ارشادي، تا نهایتاً منجر به تجهانی بوده تصمیمات  متضمنپایدار انتقال به اقتصاد سبز در جهت اهداف توسعه 
اضافه مصرف در شرایط جهانی زیرا الملل عمومی و خصوصی گردد.  از بعد حقوق بینتنبیهی و تشویقی در این ارتباط 

جرم در حقوق  یتوان تبذیر را در حیطۀ تعریف ن دیدگاه مییاز ا باشد و میحقوق دیگران تعدي به مفهوم امروز به 
المللی و انعقاد  بعدي از طریق طرح موضوع در جوامع و سازمانهاي ذیربط بین هاي تا در قدمد. نمووارد الملل  بین

  آن داد.المللی در این ارتباط شکل قانونی و رسمی به  کنوانسیونهاي بین

موارد مطرح در این مقاله از  یسیترومغناطکامواج ال براي بکارگیرير ینظ یالملل نیب يمقررات و استانداردهارعایت 
   باشد. می

  انرژي الکتریکی، امواج الکترومغناطیستوسعه پایدار، اقتصاد سبز، : یدواژهکل

  مقدمه
به  یعیط طبیبشر و همزمان حفظ مح يازهایاستفاده و مصرف منابع جهت حصول ن ياست برا ییدار الگویتوسعه پا
. 2ن نمودیز بتوان آنها را تاًمین ینده نامتنهیه در آکباشند بل ءبشر نه تنها در زمان حاضر قابل احصا يازهایه نک يا گونه
 يها نهیدار در زمیمباحث توسعه پا قه نشوند.یبعد دچار مض يها ه نسلکن شود یمأبشر حاضر ت يازهاین يا به گونه یعنی

دار استفاده ید و مصرف پایتول  3ن مباحث آنهاست.یتر دار از عمدهید پایدار و تولیه مصرف پاکشود  یمطرح م یمختلف
 یو مواد سم یعیه استفاده از منابع طبک یاست و مادام یت زندگیفکیو بهبود  یاساس يازهایو خدمات در جهت ن االهاک

د و یتول 4.اندازدیز به مخاطره نیرا ن يبعد يها اجات نسلیند احتک یها را در طول عمر حداقل م ندهیعات و آالید ضایو تول
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11 December 1987, retrieved: 2007-04-12.  
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ارا و کد یرا در تول یطیمح يها تیفکیرد تا یگ یو خانوارها را دربر م، دولت، جوامع ياقتصاد يتهایدار فعالیمصرف پا
تر  یبطور عموم 5نظر قرار دهند. محصوالت و خدمات مد ينه سازیعات، و بهیضا ي، حداقل سازیعیمنابع طب يریارگکب

د را نگذار یاو اثر مه بر معاش کرا  یانسان یات زندگجهع یتوسعه جم یه چگونگکداند  یم يندیرا فرآ يداریپا 6هاسنا
ط یمح يداریدار است. موافقان توسعه سبز پایمتفاوت از توسعه پا یلکبطور  7»توسعه سبز«مفهوم  دهد. ینظر قرار م مد
 يرگه نیسو یکدار یدگاه توسعه پایه از لحاظ دکدهند  یح میترج یو فرهنگ ی، اجتماعيست را بر مالحظات اقتصادیز

نسبت  8اتب مختلفکرغم نظرات میباشد. به هر حال عل ین میاره زمیبشر در س یات آتیل حدار در طویبه هدف توسعه پا
 يها نهیزم 11دار سازمان مللیبخش توسعه پا 10»يست محوریز«و  9»يانسان محور«ژه در ارتباط با یدار به ویبه توسعه پا

   :دهد یدار مد نظر قرار میتوسعه پا ۀطیح ير را برایز

  يشاورزک
   يجو 

   یستیزتنوع 
  ينولوژکوتیب

  يت سازیظرف
  یمیتحوالت اقل

  د و مصرفیتول يالگوها
  یسالکشو خ ییصحرازدا

  ایت بالیریاهش و مدک
  یآموزش و آگاه

  يانرژ
  هیمال

  يجنگلدار
  كآب پا

  بهداشت
  ینزاع انسان
  ها نماگر

  صنعت 
  ت کو مشار يریم گیاطالعات تصم

  پارچهیکمات یتصم
  ن الملل یحقوق ب

  ست یط زیمح يتواناساز يبرا یللالم نیب يارکهم
  يادهبات نیترت
  نیت زمیریمد
  یاصل ياههوگر
  وههاک

  یدار ملیتوسعه پا يهایاستراتژ
  انوسهایاها و اقیدر

  فقر 
  فاضالب

  علم
  اطفال یر ناگهانیسندروم مرگ و م

  داریسم پایتور
  ينولوژکت

  یسم ییایمیمواد ش
  ستیط زیتجارت و مح
  حمل و نقل

  كخطرنا يها زباله
  ویتکوایراد يها بالهز

  جامد  يها زباله
  آب

ها و شاخصها  یکرمتن یتحت عناو يداریش پایپا يرا برا ییارهایردند تا معکمختلف تالش  يدر دهه گذشته سازمانها
اصول توسعه  ياجرا یدار مخالف رشد است و حتیم توسعه پایه مفاهکن باورند یبر ا ياریند. بسیمطرح نما يداریپا ي
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  12انند.د یقبل م يها در دوران یزندگ کبرگرداندن بشر به سب دار رایپا

را به عنوان نتیجه بهبود زندگی انسانی و برابري اجتماعی همراه با کاهش  سبز اقتصادبرنامه محیط زیست سازمان ملل 
- یک اقتصاد کم  سبز صادبه عبارت دیگر اقت 13کند. مخاطرات زیست محیطی و کمبودهاي اکولوژیک تعریف می

هاي  گذاري سبز ، رشد درآمد و اشتغال منتج از سرمایه اقتصادکربن، با کارایی منابع و اشتمال اجتماعی است. در 
انرژي و منابع منجر به کاهش انتشار کربن و آلودگی شده و مانع از دست کارایی افزایش  با که استخصوصی و دولتی 

  شود. رفتن تنوع زیستی و خدمات اکوسیستم می

ها و قواعد مشخصی باید مرعی گردد که در این ارتباط جهت دهی مشخص  ول انتقال به اقتصاد سبز شیوهبراي حص
هاي اقتصاد و  هاي مختلف در کلیه بخش گذاري اعم از دولتی و خصوصی و اصالح سیاستگزاري هاي سرمایه فعالیت

استاي مسائل توسعه پایدار قراردارد و مجمع وضع قوانین و مقررات مرتبط قابل ذکر است. این موارد به طور کلی در ر
دهد. در این  اي ذیل برنامه توسعه پایدار قرار می عمومی سازمان ملل متحد اقتصاد سبز و فقرزدایی را به عنوان الحاقیه

  گیرد: هاي اساسی ذیل مد نظر قرار می ارتباط سرفصل

سرمایه گذاري در سرمایه طبیعی 
  سیستم)(مشتمل بر منابع طبیعی و اکو

گذاري در کارایی  سرمایه
  انرژي و منابع

حمایت از انتقال 
  به اقتصاد سبز

 الگوسازي  تجدیدپذیر انرژي  کشاورزي

 تحقق شرایط  صنایع  ماهیگیري

 مالی تأمین  ضایعات و زباله  آب

    ساختمان مرتع و جنگل
    نقل و حمل  
    توریسم  
   شهرسازي و شهر  

  

نظر قرار نگرفته استفاده از  اد سبز آنجه که کمتر به آن توجه شده و یا اصال مداقتصگستردگی موضوعات علیرغم 
الکتریسیته و امواج الکترومغناطیس ناشی از جریان برق و دستگاهها و تجهیزات ارتباطی است که در عصر حاضر بسیار 

   پردازیم. اط میبرخی از مضرات مغفول در این ارتبدر این مقاله به بحث پیرامون حائز اهمیت است. 

به موضوعات مختلف انرژي و همچنین استفاده کارا از انرژي و کاهش در اقتصاد سبز الزم به ذکر است که مباحث فوق 
گیرد  قرار می هاي تجدیدپذیر يیعنی انرژمصرف انرژي توجه مؤکدي هست ولی اکثر موارد مباحثی که در ذیل آن 

هاي الکتریکی محمل جریان انرژي  شود و در اصل شبکه نرژي الکتریکی ختم میهاي مختلف به ا نهایتاً به تبدیل انرژي
  باشد.  محیط زیست می رّبهاي مخ باشد. و حال آنکه خود الکتریسیته یک از پدیده ها می حاصل از انواع انرژ

                                                            
 ?Temple (1992) What is sustainable developmentنگاه کنید به:   -  12
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است ارتباط دارند یو سز قدرت کبا مرا يا ه به گونهک یمسائل يبرا 14يدمولوژیخ مطالعات اپیتار یمتاسفانه همواره در ط
دة یه آثار پدکاست  ين ارتباط ضروریدر ا ١٥شود. یت میر بشریجتاً آثار مخرب آن سالها دامنگیشوند و نت یمرنگ مک

الکتریکی و  يها ل استفاده فراوان از دستگاهین امواج به دلید تابش ایبا توجه به تشد جوامعس بر یترومغناطکامواج ال
  رد.ید مداقه قرار گمور يا و رسانه یارتباط

  داریپاناوسعۀ تمخاطرات 
شود.  نیز گفته می» خت و پاشیر«انه یو در اصطالح عام 16»اضافه مصرف«امروزي به  ياقتصادهاي متداول  تبذیر در واژه

اي که  به گونه .عد تطبیقی در بین کشورها قابل اهمیت استاین موضوع از باقتصاد از لحاظ مصرف در سطح کالن 
مصرف سرانه در یک کشور بسیار باال و  ،وضعیتهاي مشابه از لحاظ یکسانی چگالی جمعیت در مناطق مختلف علیرغم

مریکا قابل مقایسه است و جمعیت آمریکا آدر کشور دیگر پائین است. براي مثال چین از لحاظ مساحت با ایاالت متحده 
برابر چین است. به عبارت دیگر چین علیرغم  مریکا حدود نهآخمس جمعیت چین است ولی مصرف سرانه انرژي در 

جمعیت بیشتر مصرفی معادل نصف مصرف انرژي آمریکا را دارد. اضافه مصرف انرژي یکی از مسائل مهم در حیطه 
م شدن زمین و غیره را دارد که مثال ذکر شده نشاندهنده اینست رمشکالت اساسی در سطوح ملی و جهانی از لحاظ گ

تواند تلقی شود. براي مثال اضافه  وق دیگران نیز میحقنوعی در شرایط جهانی مفهوم اجحاف که اضافه مصرف به 
عی را به سایر ساکنین کره زمین ومصرف انرژي در آمریکا منجر به گرم شدن زمین گشته و این موضوع خسارتهاي متن

  آورد. وارد می

سازي منابع و تنزل  یهکاهش داده و عمالً منجر به ت زمین راسیاره  یستیزاضافه مصرف از لحاظ توسعه پایدار ظرفیت 
و این موضوع از سوي دیگر که باعث افزایش آلودگیها و  .شود می تدریجی محیط زیستی و کاهش بهداشت اکولوژیک

 2006در سال  17»وضعیت جهان«گردد. گزارش  می شود تکمیل می ا خدمت براي مصرفیناشی از تولید کاال  ؤآثار س
 .»ظرفیت اکولوژیک جهان براي زیاده خواهی چین و هند و ژاپن و اروپا و آمریکا ناکافی است« :د کهردا ریح میصت

% منابع جهان 25و  18دیرا تول  CO2یدریک کربنیکنگاز ا% 25جمعیت جهان را دارد ولی  %5براي مثال آمریکا کمتر از 
و  21نماید ی% از انرژي جهان را مصرف م26 شده نفتشناخته  20از ذخایر% 3آمریکا علیرغم داشتن  19.کند مصرف میرا 

توسط آمریکا بر  هاردوو براساس تحقیقات انجام شده میزان اثر  22نماید می % ضایعات و زبالجات دنیا را تولید30آمریکا 
سال ا ژاپن در یو اگر چین و هند به میزان سرانه آمریکا  23برابر ساکنین صحراي آفریقاست. 250محیط زیست بیش از 

                                                            
 .پردازد یم یانسان يها تیها در جمعیماریب یاحتمال لمطالعۀ عل به يولوژیدمیاپ - 14
د یمف ين ماجرایباشد. همچن یا میکشور آمرکدر  1960ن موضوع در دهۀ یدر ا يقات دستوریگار و تحقین موضوع مضرات سینمونه ا - 15

 2005 تا 1998 هاي سال فاصله در هکرد کاشاره  لیموب اگزان شرکتتوان به  ین میو همچن یوانیح يها و مضرات روغن ینبات يها بودن روغن

  .بود نیزم شیگرما اثر باره در عمومی افکار کردن منحرف آن کار که داد اختصاص اي شبکه به را دالر ونیلیم 16 به کینزد
www.iranliberty.com/pdfs/IranLobby.pdf  
16 - Over-consumption  
17 - State of the world 2006, World Watch Institute, 11 January 2006. 
18 - Global Warming 
19 - Illinois Recycling Association Recycling Facts. 
20 - NRDS: Reducing U.S. oil dependence   
21 - SEI: Energy Consumption 
22 - Waste Watcher   
23 - Consumption industrialized, commercialized dehumanized and deadly. And also: US population reaches 300 million, 
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  د کل سیاره زمین را براي تأمین نیازهاي خود الزم خواهند داشت.نمیالدي برس 2030

MIT Sloan School of Management, Climate Interactive, and UMass Lowell Climate Change Initiative. Updated, July 2015. 
climateinteractive.org/worldclimate 

نه یزم یک یصنعت يولوژکه اکب ین ترتیمطرح است. به ا یصنعت يولوژکدر مبحث ادار ید پایبخش عمده از تول یک
 يولوژکدر ا یمراد از واژه صنعتگردد.  یز مکمتمر يط، اقتصاد و فناوریدار محیب پاکیه بر ترکاست  یعلم یچندانظباط

اال و خدمات استفاده کد یند تولیآرا در فر یعیه چگونه انسانها منابع طبکن است یه مراد اکست بلین یز صنعتکمرا یصنعت
بسته  يحلقو ییستمهایبه س یرا از خط یصنعت يندهایآه فرکن است یدر اصل به دنبال ا یصنعت يولوژکند. اینما یم
 يستمهایدر س یول .شوند یتاً به زباله ختم میستم نهاین سیق ایه از طریمنابع و سرما یخط يها ستمیسند. در کل یتبد
 یصنعت يستمهای، سیصنعت يولوژکگر ایبه عبارت د .شود ید میند تولیآد وارد فریزباله مجدداً بعنوان عامل تول يحلقو

در  سالس گالوپولویکنو ابتدا توسط روبرت فراش ن نگرش در یرد. ایگ یستم در نظر میوسکا یکبعنوان اجزاء را 
 يها زباله هکند یستم عمل نمایوسکا یکه یشب یصنعت يستمهاید سیه چرا نباکن بود یکترین آنها ادو  24مشهور شد. 1989
در ل کعات یو ضا ید آلودگیشود مصرف مواد خام در تول یند باعث میآن فریه اکگر باشد؟ یصنعت منبع صنعت د یک
از  ياریار موثر است مورد توجه بسین بسیرش زمیت پذیه از لحاظ باالبردن ظرفکدگاه ین دیمتر شود. اکد ید تولنیآفر

  ست قرار گرفته است. یط زین محیمحقق

ن مختلف یبا وضع قوان يا ه به گونهکن مرتبط با آن است یو قوان كپا ين موضوع فناوریگر از موارد مرتبط با اید یکی
ن یشود. هرچند ا يرید دارند  جلوگیتول يها ير فنآورینسبت به سا يشتریه آثار سوء بک ییها يوژنولکاز گسترش ت

از مباحث مرتبط  زیتر ن كد پایتول نده فراهم خواهد نمود.یآ يبرا ینه خوبیزم یموضوع هنوز در ابتدا راه خود است ول
 ید سعیهمراه تول يها یخروج یلکو گازها و به طور عات یردن ضاکن مقوله عمالً با حداقل یرد. ایگ ید قرار میدر تول
د. مباحث ینما یل میبهتر را تسه يحصول راه حلها ينولوژکبهبود سازمان و ت 25د.ینما یردن محصول مکثر کبر حدا

                                                                                                                                                                                         
heading for 400 million; no cause for celebration, 4 October 2006.     
24 - Robert Frosch, Nicholas E. Gallopoulos, (1989), Strategies for manufacturing, Scientific American, 261: pp 144-152.  
25  - Yacoub, Ali, Johannes Fresner (2006) Half is enough, an introduction to cleaner production, Beirut, Lebanon, LCPC 
Press. 
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د ینگ و تولیتورینترل و مانک يستمهایاستفاده از س ،و... يمصرف مواد و انرژ يمستندساز يها نهیدر زم كد پایتول
ون، ینترل و اتوماسک، بهبود يندیآعات فریو ما ید مواد اضافیش عمر مفیافزا یمواد خام و مواد اضاف ینیگزی، جارنماگ

  26تر است. كد پایاز جمله مباحث مطرح در تول ،عات سازیم ضاک يندهایآها و فر يعات و فناوریاستفاده مجدد از ضا

  اقتصاد سبز در قرآن
ت یهدارا سرف دروغگو است مه ک یسکخداوند « و 27»میردک كان را هالمسرف« ر:ینظ یاتیم آیرکدر قرآن 

اطاعت مسرفان از «و   30»ن اصحاب آتشندیهمانا مسرف«و  29»ردار مسرفان به نظرشان آراسته آمدکنسان یبد«و  28»ندک ینم
همه داللت بر  32»داردخداوند مسرفان را دوست ن«و  31»پردازند ینند و به اصالح نمک ین فساد میه در زمک یسانک ،دینکم

 یلکبطور  ز نفرموده است.ین عمل را تجویچ وجه ایاسراف است و خداوند به ه یلکر و بطور یبر تبذ یت الهیعدم رضا
ند کن فساد یچون از نزد تو باز گردد در زم«د: یفرما ی. مقابل توجه است در سورة بقرهر یه زیست آیط زیدر ارتباط با مح

زارها و دامها فساد محسوب  شتکن بردن یاز ب یعنی 33»فساد را دوست ندارد. ونددامها را نابود سازد و خدا شتزارها وکو 
ب یق تخریم و چه از طرین بردن دامها چه مستقیشتزارها و از بکب ین اعمال را دوست ندارد. تخریشود و خداوند ا یم
 یستم در هرحالت فساد تلقیوسکاد عدم تعادل در اجیط و ایمح يساز با آلوده یعنیست یط زیستم و عناصر محیوسکا
ل آنها را کن، یلمۀ زمکافته و با استفاده از یص نین تخصیا مؤمنین یا دامها به مسلمیشتزارها که فوق تعلّق یگردد. در آ یم

ه حق ندارد کنیبر ا یدهد مبن یدولت اسالم قرار م يرا فرارو ياریام بسکن نگرش، احیدهد. ا یدر جهان مد نظر قرار م
ه موجب کشود  یم ییها تیاز فعال يا فۀ فوق شامل مجموعهیۀ شرین از لحاظ آیند. فساد در زمکن فساد یارة زمیدر س
ز شامل یرا ن يگرین موضوع به انسان مسائل دیم ایگردند. تعم یوان و انسان میاه، حیست، اعم از گیط زیب محیتخر
د و تجارت مواد یگردند از جمله تول ین میه سبب فساد در زمک ییها تیعالم پرداخت. فیر آن خواهکه به ذکشود  یم

 يحات برایگران، تسلیضربه زدن به د يب مزارع و دامها براین بردن انسانها و تخریبه منظور از ب ییایمیمضر و سموم ش
د، یان و رهبران آنها، تولبا مأمور یف و تبانیضع يشورهاکدر  يا هسته يها ، دفن زبالهیشتار جمعک يحمله و سالحها

ه باعث فساد در نبات و دام و انسان گردد و مضر به ک یمصرف يا ا واسطهیه یمصرف، صادرات و واردات هر نوع مادة اول
  رند. یگ ین مبحث قرار میدر ا یر موارد مشابه همگیآنها باشد و سا یسالمت

                                                            
اسـتفاده   يساختمانها بـرا  یرطراحیشود نظ یز وارد میها ن يه گذاریه به مبحث سرماکن ارتباط وجود دارد یدر ا يگریار مطرح دیموارد بس - 26

 م.یینما یم ير آن خوددارکه از ذکساختمان  یشیو سرما یشیگرما ياهش انرژکد و حفظ آن در درون ساختمان به منظور یرشخو ياز انرژ
  َوَأْهَلْكَنا اْلُمْسرِِفيَن. ،9ه یاء آیسوره انب  -27
 ِإنَّ اللََّه َال يـَْهِدي َمْن ُهَو ُمْسِرٌف َكذَّابٌ  28ه یسوره غافر، آ - 28
 يـَْعَملون  َكانُواْ    َما   زُيَِّن ِلْلُمْسرِِفينَ    َكَذِلكَ  12ه یونس، آیسوره  - 29
 َوَأنَّ اْلُمْسرِِفيَن ُهْم َأْصَحاُب النَّارِ ، 43ه یسوره غافر آ - 30
  َوَال ُتِطيُعوا َأْمَر اْلُمْسرِِفيَن الَِّذيَن يـُْفِسُدوَن ِفي اْألَْرِض َوَال ُيْصِلُحوَن. .152-151ات یسوره شعرا، آ - 31
 ِإنَُّه َال ُيِحبُّ اْلُمْسرِِفيَن. ،31ه یو سوره اعراف آ 141ه یسوره انعام، آ - 32
سورة قصص  77ه ی. در آَو ِإذا تـََولَّى َسعى ِفي اْألَْرِض ِليُـْفِسَد ِفيها َو يـُْهِلَك اْلَحْرَث َو النَّْسَل َو اللَُّه ال ُيِحبُّ اْلَفسادَ  ،205 ۀ یسورة بقره، آ - 33
ن در یهمچن. َو ال تـَْبِغ اْلَفساَد ِفي اْألَْرِض ِإنَّ اللََّه ال ُيِحبُّ اْلُمْفِسِدينَ  نندگان را دوست ندارد.که خدا فسادکفساد مرو  ین از پی: در زمدیفرما یم
 سورة مائده. 64ه یآ
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  یالملل عموم نیحقوق ب ور یتبذ
جرم را به  یف نشود اطالق حقوقیتعر یوضع يست و تا در حقوق جزایر نیتغیبا مفهوم القاعده ثابت  یکمسلماً جرم 

ت یه مورد عناکنیه مخالف منافع جامعه باشد اعم از اکاست  یشناسان جرم عمل خود نخواهد گرفت. از لحاظ جامعه
ه بر کاست  يه قواعدکفته شده ف حقوق گیلذا در مباحث فلسفه حقوق در تعر 34ا نگرفته باشد.یقانونگذار قرار گرفته 

آنها از  يند و اگر انسانها تنها و دور از جامعه فرض شوند براک یومت مکه عضو جامعه هستند حکن جهت یاشخاص از ا
ه در اخالق اعمال انسان از لحاظ خود او کاند  ست. و در تفاوت حقوق و اخالق گفتهیمتصور ن یفیلکحق و ت ینظر حقوق

   35شود. یگران مطالعه میاعمال از نظر رابطه با د يا بدی یدر حقوق خوب یشود ول یم یبررس

ن است در حد کمم یهمگان يازمندیه نکشود  یف مین اساس تعریبر ا» یقاعدة حاجت عموم«ز یدر حقوق اسالم ن
قاعدة « 36ند.ک یدا میپ یع عنوان قانونیتشر كو است و طبق مالیکچون به صالح مردم است ن کاضطرار نباشد معذال

سد «گر مبحث یبرد. از طرف د یم ین موضوع است و عقل به آن پید همیز مؤیاست ن یقاعدة عقل یکه ک» الضرر
ر قابل یو همه و همه در قالب قبح تبذ یاز بعد اجتماع» مصالح مرسله«ن یه و همچنیو اتصال آن به استلزامات عقل» عیذرا
 یآن خارج و نگاه ير را از بعد فردید تبذیه بشر باکن است یعات ان موضویهدف ما از طرح ا 37ر و استنتاجند.یتفس

  انجامد. ینجوامع و کشورها گر یافراد د یرد مبذّر به انحطاط زندگکبه آن داشته باشد تا عمل یو جهان یاجتماع

ن یرا با طرح ا مقاله خارج است و فقط آن یکه از حوصله کرد ید صورت گیبا يادیز يها ین انتقال بررسیا يمسلماً برا
ه به کا خالف است، بلیت یخاص آن در ارتباط با جنا یه مفهوم مطرح شده از جرم نه به معنکم یبر یموضوع به خاتمه م

ن است یبا مجرم یحقوق يبرخوردها یزند و مقابله با آن نه به معن یگران صدمه میه به دک يرفتار یعنیمفهوم عام است 
ا ی ییجو صرفه يقات برایتشو يمبذّر و برقرار يبرا یاتیباالتر مال يها خاص و نرخ ياتهایه به مفهوم طرح مالکبل
  رد. یگ یمورد بحث قرار مل یست به تفصیط زیه در متون اقتصاد محکباشد  یل مین قبیمنابع و از ا ینیگزیجا

  گرم شدن زمینالکتریسیته و 
 زمین جو به ربنک سیدکا دي شدن اضافه دلیل بها ر زمین حرارت درجه رفتن آرنیوس باالکه  میالدي 1896از سال 

 اکآمری شناسی اقیانوس مؤسسهکنند.  اي را عامل گرم شدن زمین اعالم می ین نظریه گازهاي گلخانهاعالم نمود همچنان ا
نمود و مدعی است  زمین رهک در موجود ربنک سیدکا دي میزانمنطبق با  را زمین گرمایش پدیدهآمار و اطالعات  نیز

  است و علت افزایش گرمایش در زمین ناشی از این امر است.  زمین رهک در افزایش حال ربن درک سیدکا دي گازکه 

با برخورد با  آن باقی وو  کند می جذب را خورشیدناشی از امواج  انرژي از قدري هستند زمین جو در ی کهگازهای رخیب
 جذب راخورشید  قرمز مادون نورامواج  گازها سایر از بیشتر ي،ا گلخانه گازهاي یمولکولساختار . شود می منعکسجو 
عیان اي در گرم شدن زمین مسئله انکارناپذیري است ولی آنچه در مطالعات  گازهاي گلخانههرچند مقصر بودن . کند می

                                                            
  .125، صفحه 1لد . ج1351معتمد، چاپ انتشارات دانشگاه تهران،  یتر محمدعلک، دیعموم يد به: حقوق جزاینکنگاه  -  34
  .540-541، صفحات 1. جلد 1377انتشار،  یت سهامکان، چاپ شریاتوزکتر ناصر کد به: فلسفه حقوق، دینکنگاه  -  35
  .130. صفحه1370، چاپ گنج دانش، يتر محمدجعفر لنگرودکدر حقوق اسالم، د یحقوق يها تبکد به: مینکنگاه  -  36
  .1370، چاپ گنج دانش، يتر محمدجعفر لنگرودکق اسالم، ددر حقو یحقوق يها تبکد به: مینکنگاه  -  37
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که بشر هاي برقی و ارتباطی است  مصرف برق و امواج الکترومغناطیس دستگاهولید و تمیزان گرماي ناشی از  ستا نشده
 به راحتی مایل به کم کردن از حجم آن نیست. 

. به شود می کربن گرم 60 تولید شموجب افزای ،38وات 100 المپ یکروشن بودن  ساعت هرالزم به ذکر است که 
این باشد.  کیلوگرم کربن می 6/0عبارت دیگر هر مصرف کننده با کیلوات توان مصرفی برق در هر ساعت معادل تولید 

ید انرژي و همچنین هاي تول کافی برخوردار نیست و در انواع شیوهرقم گرچه یک برآورد خیلی کلی است و از دقت 
تواند در  میاي از میزان کربن تولید شده براي تولید برق  متفاوت است ولی براي بدست آوردن گمانهبرق مصرف وع ن

توان به ارقام حدسی میزان کربن تولید شده در  تقسیم ساده میبا یک ضرب و نبود مطالعات ریز و دقیق بکار برده شود. 
وات به  313حدود  2010در سال   39اثر بکارگیري برق رسید. بر این اساس با توجه به اینکه میانگین مصرف برق جهان

 ل کربنمعادمیزان  ا وات) ساعت در سال گزارش شدهپتمیلیارد مگاوات ( 3/19ازاي هر نفر بوده که در مجموع حدود 
  برابر خواهد بود با:براي تولید برق تولید شده 

  6/0×3/19× 1012= 11×1012کربن  کیلو  =  11میلیارد تن کربن 

معادل را این انرژي اگر کند  رسد بر اساس اصل بقاي انرژي به همان میزان انرژي تولید می وقتی این برق به مصرف می
 Co2میزان تولید گاز . رسیم می) 11+11(میلیارد تن تولید کربن  22 به عدددر مجموع م بگیریآن کربن تولید رقم 

% درصد آن ناشی از 18از این رقم حدود  40میلیارد تن گزارش شده است. 7/42به میزان   2010کشورهاي جهان در سال 
بیش از نیمی از کل کربن تولید ل دامعبه عبارت دیگر گرماي ایجاد شده با تولید و مصرف برق ها است.  حیوانات و دام
ثر انتقال نادیده گرفته شده که خود رقم بسیار بزرگی را تشکیل شود. در این ارتباط اتالف انرژي در ا شده برآورد می

 و جهان در پارازیت و اي ماهواره و ها موبایلهاي  دستگاه از نفر میلیاردها استفادهدهد. همچنین این موضوع عالوه بر  می
 و آلوده گازهاي کردن باردارو  آالینده گازهايالکتریکی  بار و تاثیر بر مخابراتی ارتباطات هاي آنتن هزارصدها  ایجاد

 ودهبزیست محیطی  مشکالت ترینبزرگ از خود کهست ا شهرها در گازها واماندگی جو و پایین سطوح در آنان پایداري
  و مستقیماً در گرم شدن زمین نیز دخیل است.

شود که در  تلقی میبه عبارت دیگر مصرف برق و امواج الکترومغناطیس ناشی از آن عامل عمده در گرم شدن زمین 
دهد. لذا سیاستگزاریهاي کنترل دماي زمین باید معطوف به تولید و مصرف برق  قالب انتشار گاز کربن خود را نشان می

   گردد.

  سیترومغناطکالکتریسیته و امواج ال
توان به صورت  یرا ما ارتعاش یلرزش  هر .است يانرژحامل  اًلباغ هکشود  یفته مط موج گیدر مح یآشفتگانتشار به 

                                                            
 جسم آن شود، وارد کیلوگرم یک جرم با جسمی به پیوسته اگر که است نیرویی مقدار نیوتون یک است و نیرو گیري اندازه واحد نیوتون ٣٨

 متر یک اندازه به جسم یک کردن جابجا رد نیوتن یک نیروي که است کاري مقدار ژول یک .کند می حفظ را ثانیه مجذور بر متر یک شتاب
 گذر وات هر  الکترومغناطیس است. در انرژي تولید یا مصرف ثانیه بیانگر هر در انرژي ژول یک با برابر و همچنین هر وات .دهد می انجام

  شود. تعریف می ولت یک پتانسیل اختالف از یک آمپر
39 Country comparison: electricity - consumption. CIA. 2013 edgar FEO. retrieved november 2014. 
40 Climate Analysis Indicators Tool (CAIT) Version 2.0. (Washington, DC: World Resources Institute, 2014). World 
Resources Institute. Retrieved 2014-06-27. 
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اغلب به صورت انتقال نوسانات در فضا  ارتعاشن یف نمود. ایتعر ثابت يا هرامون نقطیک حرکت به عقب و جلو پی
 ین آشفتگید. اگر اگرد یم است منتشررا احاطه کرده  که آن یطیاز منبع در داخل مح زین موج يانرژ .شود یم ندهکپرا
   ٤١نامند. یم یسیغناطموج الکترومباشد، آن را  یسیالکترومغناط يها دانیمدر 

است و  متر طولواحد آن  معموالً و است ض (دوره) در موجیاوج و حضک یا ی ین دو قله متوالیطول موج مسافت ب
در واحد زمان موج است که  ییها تعداد دورهانس کا فری بسامدشود.  یم استفاده نانومتراز س یف الکترومغناطیط يبرا

موج ض یبا اوج و حضامواج متناوب  .ندینما یم يریگ با هرتز اندازهرا و آن دهد  یانجام م )هیک ثانیدر مثال  يبرا(
ر ییتغآن بر سر راه  ئک شی و با قرار گرفتنق برخورد با سطح منعکس کننده یتمام امواج از طر .شوند یم فیعرت
رشان متفاوت است و از برخورد دو موج یمختلف در مسر متقابل آنها در برابر موانع یامواج مانند تاث ي. انحنادنابی یم

شتر باشد یا بسآمد بیانس کتر و فر وتاهکهرچه طول موج  ٤٢ند.یآ یبوجود م يدیجاد شده و امواج جدیتداخل امواج ا
شتر و یب يها فیه در طک ییها گر تابشیگردد. به عبارت د  یتر م زتر واضحیررات آن بر موجودات یزان نفوذ و تأثیم
ف و ین موضوع در هر طیه اکها و ذرات موجود در آنها دارند  بر سلول يانباریرند آثار زیگ یقرار م یمتر از نور مرئک

  آثار خاص خود را دارد. يا هر نوع ذره

ن دو با هم یو ارتباط ا یسیمغناطو  یکیالکتر يها دهیپدکه به مطالعۀ  است کیزیفاز علم  يا س شاخهیالکترومغناط
ه یطبق نظر .گردد یم یبررس ن ماکسولیقوانتحت ک یک کالسیزیدر ف یسیالکترومغناط يها دهی. پد٤٣پردازد یم

است که در  موج ینوع ٤٤یسیا موج الکترومغناطیتابش . کند یساطع م يژانر خود ماکسول هرذره باردار متحرك از
گر و بر یکدیها در حال انتشار بر  دانین میاست. ا ساخته شده یسیمغناطو  یکیالکتر يها دانیابد و از می یفضا انتشار م

  ستند.ه ٤٥موج عمود يشرویجهت پ

 یسیو مغناط یکیالکتر يها دانیداد که مو نشان  را بدست آوردس یترومغناطکال موج معادالت ٤٦ماکسولن بار ینخست
ز خود ین، و نور است سرعت نوربرابر با  یسیگونه داشته باشند. سرعت انتشار امواج الکترومغناط موج يتوانند رفتار یم

 یسیمغناط يها دانیمجاد یر با زمان باعث ایمتغ یکیالکتر يها دانیم يه وینظرطبق  شد.با یم یسیموج الکترومغناط ینوع
ز ین یسیدان مغناطیبسازد، م یسیدان مغناطیر میمتغ یکیدان الکتریک میاگر  یعنی. ز صادق استیآن ن د و برعکسنشو یم

                                                            
یان هوا، مکانیکی در م یک موج است. امواج آبو  امواج زلزله، امواج صوترترین آنها تر هستند، که مشهو امواج مکانیکی امواجی ساده - 41

مکانیکی، بیشتر از  ءمنشا باامواج صوتی  شوند. مشاهده میز ینو بطور تجربی  بودهشود. این امواج چند بعدي  مایعات و جامدات منتشر می
ایجاد  باعث ننده موجکدیء تولشوند. تفاوت منشا امواج الکترومغناطیسی در موقع انتقال انرژي لرزشی یا ارتعاشی به انرژي مکانیکی تبدیل می

 گردد. یممشخصات موجی خاص 
42 - French, A.P. (1971). Vibrations and Waves (M.I.T. Introductory physics series). Nelson Thornes. 

دار ماالرانی و محمد قوامی. موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه  چنگ، دیوید کئون. الکترومغناطیس میدان و امواج. ترجمۀ پرویز جبه - 43
  .. چاپ ششم1379ران. پاییز ته

44 -  David J. Griffiths. Introduction to Electrodynamics (2nd Edition). Prentice Hall 1989. 
عمود بر جهت  یاتارتعاش يشود که دارا یاطالق م یبه امواج ی. امواج عرضندگرد یم میتقس یعرضو  یامواج طولها به دو دسته  موج - 45

شتر یهستند مانند ب ينوسانات مواز يان انتشار موج دارایاز امواج هستندکه در جر يا دسته یانتشار موج باشند. مانند امواج طناب. امواج طول
 هستند. یاز نوع امواج عرض یسی. امواج الکترومغناطیامواج صوت

46 - Ivan Tolstoy, James Clerk Maxwell, A Biography, Chicago: University of Chicago Press, 1983. 
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  .سازد یر میمتغ یکیدان الکتریم

 

 فروسرخ، زموجیر، ییویامواج رادشوند:  یخوانده م یگوناگون يها به نام بسامدشانبرحسب  یسیاج الکترومغناطامو
ش بسامد مرتب یب افزایها به ترت ن نامی. اپرتو گاماکس و ی، پرتو ا(ماورا بنفش) شفرابنف، یمرئ نور(مادون قرمز)، 

فقط قسمت ن امواج توسط چشم انسان یات یرو بازه قابل و ممکن استز یندر خأل  یسیامواج الکترومغناطانتشار  اند. شده
ع امواج یف وسیر طینمودار و جدول ز. باشد یم ینور مرئه ک دهد یل میرا تشک یسیف امواج الکترومغناطیاز ط یکوچک

  ٤٧:دهد یس را نشان میترومغناطکال

  بسآمد  نام موج
  اشعه گاما
  ) HXکس سخت (یاشعه ا
  ) SXکس نرم (یاشعه ا

  )EUVر (اشعه فرا بنفش دو
  ) NUVک (یاشعه فرا بنفش نزد

  ینور مرئ
  )NIRک (یفروسرخ نزد

  )SIRموج کوتاه فروسرخ (
  )MIRموج متوسط فروسرخ (

  )HIRموج بلند فروسرخ (
  )FIRار دور (یفروسرخ بس

  زموج)ی) (رEHFبسامد مافوق باال (

  اگزا هرتز 300اگزا هرتز تا  30از فرکانس 
  اگزا هرتز  30اگزا هرتز تا  3از فرکانس 
  اگزا هرتز  3پتا هرتز تا  30از فرکانس 

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

                                                            
47 - http://en.wikipedia.org/wiki/Electromagnetic_radiation 

http://en.wikipedia.org/wiki/Electromagnetic_radiation
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  بسآمد  نام موج
  زموج)ی) (رSHFار باال (یبسامد بس

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

  )HFبسامد باال (
  )MFبسامد متوسط (

  )LFن (ییبسامد پا
  )VLFن (ییپا یلیبسامد خ

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

  گا هرتزیگ 30گا هرتز تا یگ 3از فرکانس 
  گا هرتزیگ 3مگا هرتز تا  300از فرکانس 
  مگا هرتز 300مگا هرتز تا  30از فرکانس 
  مگا هرتز 30مگا هرتز تا  3از فرکانس 
  مگا هرتز 3و هرتز تا لیک 300از فرکانس 
  لو هرتزیک 300لو هرتز تا یک 30از فرکانس 
  لو هرتزیک 30لو هرتز تا یک 3از فرکانس 
  لو هرتزیک 3هرتز تا  300از فرکانس 
  هرتز 300هرتز تا  30از فرکانس 

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

سیم  و یک میدان الکتریکی اطراف مغناطیسی میدان یکسیم  داخل در با جریان برق
 از سیم کاهش مسافت به نسبت دوم مرتبه توان با مغناطیسی میدان شدت شود. ایجاد می

 گاوس میلی 600 الی 300 حدود برق انتقالخطوط  زیر مغناطیسی میدان شدت. یابد  می
 گاوس میلی 100 الی 10شدتی برابر  داراي سیم از متري 60 حدود فاصله در که است
 450 در حدود زمین مغناطیسی میدان الزم به ذکر است که شدت شدت این. است
غالباً . کنند می ایجاد مغناطیسی میدانبرقی  خانگی لوازم تمامیاست.  گاوس میلی
  .باشد  میو بیشتر  گاوس میلی 50 الی 1 از ها  میدان این قدرت

  هاي زنده مآثار امواج الکترومغناطیس بر ارگانیس
سات یوسائل و تاسد. ینما یاهش راندمان مکز دچار یرفعال را نیغ يرویه نکفعال بل يرویس نه تنها نیترومغناطکامواج ال

ه صدمات و عوارض کند ینما ید و منتشر میماً تولین مستقیرا هم بطور ناخواسته و همچن یسیترومغناطکامواج ال یکیترکال
د انتشار امواج یتشد. اشاره خواهیم کردن امواج یاز عوارض شناخته شده ا يارین مقاله به بسیبر انسان دارند و در ا يادیز
ل از مباحث یموبا يم و تلفنهایس یب يها و دستگاه يا فرستنده ماهواره يها اد دستگاهیار زیج شدن بسیس با رایترومغناطکال

همچنین مصرف برق به عنوان منبع تولید  هشدار داد. ینزات بر جوامع انساین تجهیا یجانبد به خطرات یه باکاست  یمهم
همیت در این موضوع اهاي تولید امواج الکترومغناطیس از مسائل حائز  امواج الکترومغناطیس به عنوان یکی از مؤلفه

 را هم درافراد جامعه  یو روانشناس یات روانیو خصوص زیستط یه محکابد ی ین موضوع آنقدر وسعت میدامنۀ ااست. 
 یکیترکال يها ه همواره از دستگاهکاست  یامواج یطیمتر توجه شده است آثار محکه به آن ک يزیچ یرد. ولیگ یبر م

تشعشعات گردد.  منجر به اختالالت مختلف جسمی و روانی در افراد و نسل میتابد و  یم ها انسانمتنوع بر ابدان 
ت یدهد. اهم یر قرار میز تحت تأثیرا ن يهن و هوش و روان وه ذکفرد بل یجسم يباشد نه تنها قوا یس میترومغناطکال
از  ياریش از بسیب یکیترکس و الیترومغناطکامواج ال یطید تشعشعات محیل تشدین برهه از زمان به دلین موضوع در ایا

  است.مؤثر بر نسل بشر گر ید يتورهاکعوامل و فا
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عمالً باعث شده  ی. استفاده از وسائل برقهستند يجوامع امروز یطیمح يها یژگیاز وس یترومغناطالک يها و تابش دانهایم
ا مصرف ید یرو هنگام تولین ینامرئ يها انیبصورت جر یسیمغناط يدانهای. مده باشندین پدیتا افراد همواره در معرض ا

د یتول یکیو الکتر یسیدان مغناطیدهد م یانتقال مکه برق را  یشوند. هر جسم یجاد میا یبرق يها ه دستگاهیبرق در حاش
در هنگام عبور از اجسام از  یکیالکتر يدانهایم. ٤٨ابدی یش میش ولتاژ افزایبا افزا یکیالکتر يدانهایمقدرت  د.ینما یم

بور از اکثر مواد ع یسیمغناط يها دانیگر، مید ییاز سو یول شوند یف میبدن انسان تضع جمله درختان، ساختمانها و
هم عبور  يچند متر یم بتونیخضار یبس يها وارهیتوانند از د یم یه حتکهستند  يقو ين امواج به قدریاز ا یبرخکنند.  یم
ن تشعشعات اگر به طور مستمر و دائم یا ٤٩اند. ل شدهکینرم تش يها ه از بافتکنند؛ چه رسد به بدن موجودات زنده ک
شدت ا یقدرت  شوند.زنده در موجودات  یجاد اثرات منفیباعث ا نندتوا یف هم باشند میضع یلیخ يرویبا ن یحت
   ٥٠ابد.ی یش فاصله منبع، کاهش میبا افزا یسیمغناط يدانهایو م یکیالکتر يدانهایم

توان اشاره نمود. دسته اول  یم یکیترکسات الیبه دو دسته از وسائل و تاس یسیترومغناطکدر ارتباط با منابع انتشار امواج ال
برق،  يموتورهاابد مانند ی ید و انتشار میها تول ن دستگاهیو ناخواسته از ا یه امواج بطور فرعکهستند  ییها هدستگا
گرماساز و  يها ها، دستگاه هکها و پن فنها،  پمپها،  لیدر، يارکجوش يها دستگاه، یبرق يها و پرس ها اره ،برق يکابلها

ا ی یاعم از خانگ نرهاکاس ،پگرهاار چیآن نظ یل جانبیو وسا یخصوتر شیامپک، ریثکو ت یکپ يها نیماشسرماساز، 
 یتراش برق شیر رینظکوچک  یوسائل برق یحت یل برقیر وسایساو خچال یون، یزی، تلویو فر برق تورهای، مانیمارستانیب

   .یمدادتراش برقو 

 یسیترومغناطکد و انتشار امواج الیتولانجام عمل دستگاه اقدام به  يماً برایمستق یکیترکال يها گر از دستگاهیدستۀ د
 ٥١انداز تیپاراز يها دستگاه و یو نظام ی، جاسوسی، هواشناسی، مخابراتیونیزیها اعم از تلو مثال ماهواره يند. براینما یم

نود افت امواج اقدام به شیق ارسال و دریه از طرکشنود  يها ، رادارها و دستگاهیونیزیو تلو ییویراد يها برنامه يبر رو
م، یس ینترنت بیا يها هکم، شبیس یل و بیو موبافرستنده  يها لکها و د ستگاهیا، لیو موبا ،رد، بلوتوثانفریا، ندینما یم

 . باشند یها م ن دستگاهیااز جمله و و ... یروویکما يفرها

 يناوبر ابدی یانتشار من امواج یننده اکطع اس يها که توسط برج یسیامواج الکترومغناط انجام شده ٥٢قاتیر اساس تحقب
و  کنند یدهند، راه بازگشت را گم م یا انجام مر شهد از گلها يآور کارگر که جمع يکند و زنبورها یزنبورها را فلج م

 یو شرق یدر حال حاضر سواحل غرب .دنشو یم متر از دو هفتهکمدت در ها  زنبور یجه باعث منقرض شدن کلونیدر نت

                                                            
 يریگ ا تسال اندازهیبرحسب واحد گوس  یسیمغناط يدانهایشود. م یم يریبرحسب ولت بر متر اندازه گ یکیدان الکتریشدت ما یقدرت  - 48
  شوند. یم

افراد  يثر مجاز روکحدا ینکپرتواف ين استانداردها برای. اه استشد یطراح IEEE و EMCS يها سازمانله یبه وس يمتعدد ياستانداردها - 49
  /http://www.emcs.org شود.  یز استفاده میها ن آنتن یطراح يها بران استانداردیشوند. از ا یاستفاده م

  .ترومغناطیسی بر انسانکمیدانهاي ال تاثیر، سمائیکزهره  - 50
س را با ی، امواج الکترومغناطمیس یفرستنده ارتباط ب يلهاکو دهمراه  تلفن يدکلها ،یمخابرات يبرجها ،یت محلیارسال پاراز يدستگاهها - 51

 . ر موجودات زنده به همراه دارندیانسان و سا يبرا يادیار زیه خطرات بسک کنند یار باال ارسال میبس فرکانس و شدت
52 - http://www.buergerwelle.de/pdf/keepers_fear_mystery_bee_illness.htm  

http://www.emcs.org/
http://www.buergerwelle.de/pdf/keepers_fear_mystery_bee_illness.htm
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 ٥٣اند. از دست دادهس یامواج الکترو مغناطل انتشار یخود را به دل يت زنبورهایجمع %70% و 60ب یا به ترتیکآمر
الت کراال هند انجام شد نشان داد یا یدر جنوب غرب زنبور عسل ت ماهواره و مرگیپارازه درباره اثر ک ییها یبررس
  54.تبوده استلفن همراه  يها ها و آنتن ل نصب برجیدل بهت زنبورها یجمع یناگهان اهشک

ه در کوجود دارد  یداخل ءبا منشا یسیترومغناطکو ال یکیترکال يدانهایو م ها انیزنده، جر يزمهایدرون تمام ارگان
م بافتها یامل و ترمکت و رشد و یت سلولی، فعالی، عضالنیعصب يستمهایدر س یکیولوژیزینترل فکده یچیپ يسمهایانکم

 یعیطب يها انیبا تداخل با جر یسیترومغناطکال يها دانیو م یکیترکال ياه دانیاز م یناش یامواج مصنوعنقش دارند. لذا 
  .شوند یموجودات زنده م یکیولوژیب يستمهایسدر  یلکها باعث اختالالت  دانین میا

زان و شدت تابش و مدت یه شدت و ضعف آنها بسته به مکر شده کس ذیترومغناطکاز تابش امواج ال ياریعوارض بس
قات پروژة یج تحقینتا یط ٥٥یه سازمان بهداشت جهانکنیرغم ایباشد. عل ین امواج میعشعات اقرارگرفتن تحت تش

را  ياریبس يها يماریرده و بکاعالم  يرا جد ٥٧ر مشخصیش از مقادیس بیترومغناطکخطرات تابش ال ٥٦EMF یالملل نیب
 ياثرات مخرب آن استانداردها از يریجلوگ ين منظور براین امواج دانسته و بدیاز قرارگرفتن تحت تابش ا یناش

از تابش  یهمواره عوارض و صدمات ناش یو نظام یاسیو س يل منافع اقتصادیبه دل ی، ول٥٨ردهکز اعالم یرا ن یمشخص
و  ٥٩تابکو  یصورت گرفته و هزاران مقاله علم یعیار وسیقات بسینه تحقین زمیگردند. در ا ین امواج اغماض میا
ن یگوناگون دارند. از جملۀ ا يها وهین امواج بر بدن انسان به شیر مخرب ایت از تأثیاکح یه همگکمنتشر شده  ٦٠تیسا

  :٦١ر اشاره نمودیتوان به موارد ز یعوارض م

  بدن يش دمایافزا •
 ٦٢ و نامنظمفشار خون باالد گردش خون و یش ضربان قلب، طپش قلب و تشدیافزا •

  ٦٣و درد چشم کیو خش د زودرسیو آب مروار د چشمیو تار شدن د یضعف و خستگ •
                                                            
53 - http://scienceblogs.com/grrlscientist/2007/04/are_cell_phones_killing_bees.php 

عسل  زنبور )CCD )Colony Collapse Disorder عسل زنبور کلنی سندروم یا عسل زنبور جمعیت کاهش این پدیده تحت عنوان سندروم  ٥٤
 گردند. این نمی باز کندو به دیگر ، خروج از پس کارگر زنبورهاي است و شود کلنی نامیده می فروپاشی اختالل یا زنبورها به معنی فرار

  .است برده بین از 2008 و 2007 هاي سال در را آمریکا عسل زنبوران درصد 35 حدود بیماري
http://irbee.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-
%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%DA%A9%D9%84%D9%86%DB%8C-
%D8%B2%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D8%B3%D9%84-ccd/  
55 - http://www.who.int/peh-emf/en/  
http://www.who.int/peh-emf/research/health_risk_assess/en/index.html  
56 - Electrical Hyper Sensitivity  
57 - http://www.who.int/peh-emf/research/en/ 
https://apps.who.int/inf-fs/en/fact182.html  
58 - http://www.who.int/peh-emf/standards/en/  
59 - http://www.google.com/search?q=EMF-
radiation+project+of+the+World+Health+Organisation+(WHO)&hl=en&rlz=1I7GPCK_enIR296&prmd=b&source=univ&t
bs=bks:1&tbo=u&ei=NMP0S4XWA5b00gSvu6i9Cg&sa=X&oi=book_group&ct=title&cad=bottom-
3results&resnum=11&ved=0CEQQsAMwCg  
60 - http://www.lessemf.com/emf-news.html  
61 - http://www.medicalnewstoday.com/articles/30499.php  

خون بر اثر  يفلز يان خون است. اجزایش جریشود، افزا یممطرح  یسیمغناط يها دانیرد مکه در ارتباط با عملک ییها سمیانکاز م یکی - 62
باعث در بدن ه یانات ثانویجر يها و القا از بافت یسیند. عبور امواج مغناطریگ یمر قرار یتحت تأثان خون یبر جر یسیدان مغناطیمجاورت با م

 ابد.ی یاهش مکلسترول خون کم و یلسکمقدار  و هع شدیتسر ین در عروق خونیت هموگلوبکن گرما، حریبر اثر ا. شود یجاد گرما میا

http://scienceblogs.com/grrlscientist/2007/04/are_cell_phones_killing_bees.php
http://irbee.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84
http://www.who.int/peh-emf/en/
http://www.who.int/peh-emf/research/health_risk_assess/en/index.html
http://www.who.int/peh-emf/research/en/
https://apps.who.int/inf-fs/en/fact182.html
http://www.who.int/peh-emf/standards/en/
http://www.google.com/search?q=EMF
http://www.lessemf.com/emf-news.html
http://www.medicalnewstoday.com/articles/30499.php
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  ٦٤تهوع •
  ٦٥تال) سریانه (پاریباالخص در منطقه آه سوزش پوست •
 عمومیسالت کو احساس ناخوشی  •

 ٦٦یو تندخوئ يریناپذ تحمل •

  ٦٧یفسردگا •

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

 ٦٩اد هنگام خوابیتعرق ز •

  یا اسپاسم عضالنی کرامپ •
 ٧٠خاصره صل لگناستون فقرات و مف يها ن مهرهیالتهاب بگردن،  و ها ستون فقرات و شانه یعضالن يدردها •

                                                                                                                                                                                         
دان یکه در م یقطب يها مولکولموجود زنده توسط حرکت  بافتاست که در آن  یشیگرماو اثرات یکروویاز آثار تشعشعات ما یکی -63

ن یدر اد. یآ یدر او بوجود م یشی، اثرات گرماردیگ یو قرار میروویکدر معرض امواج ما يفرد یشود. وقت یقرار دارند گرم م یسیالکترومغناط
 .ل دما را نداردیتعد ندیفرآن یچشم ا هیقرن. اما ندک یممنتشر بدن گر ید يان خون گرما را به جاهایشتر کردن جریان انتقال خون با بیهنگام، جر

 ندک یمد یگراد را تولیدرجه سانت 40-41 یموضع يکه دما ASR 100-140 W/kgاس یها در مق خرگوش ياه چشم امواج بهساعته  2-3 تابش
  است. د در آنها شدهیباعث بوجود آمدن آب مروار

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

  شتر در زنان مشاهده شده است.یب - 64
س قرار دارد. این کرتکترین شیار در سطح  زي یعنی عمیقکسري و شیار مر قطعه پساي مغز، در نیمه خلفی باالي مخ، بین  قطعه آهیانه - 65

قطعه  کو دو، نواحی دریافت حس ذائقه و احتماال حس دهلیزي و ی کقطعه مغز در قسمت قدامی و تحتانی شامل نواحی حس بدنی شماره ی
ارهاي عالی کاري با قشر ارتباطی سایر نواحی و انجام کگذشته از هم شود. این قطعه باقیمانده ه جزء قشر ارتباطی محسوب میکباقیمانده است 

، چاپ چهارم، ص 1386، تهران، سنجش، کشناسی فیزیولوژی دهد. باباپور، خیرالدین؛ روان مغز، اعمالی را نیز به صورت اختصاصی انجام می
82.   

ولوژي، تهران، سمت، کاست. معظمی، داود؛ مقدمات نوروسای (Spatial Thought) ر فضاییکرد اختصاصی قطعه آهیانه، تفکارکمهمترین 
دریافت ، (لمس، درد و حرارت) هاي پوستی توان دریافت حس اي را می ردهاي اختصاصی قطعه آهیانهکارک .46، چاپ دوم، ص 1382
، ر فضاییکتف، ت حس دهلیزيدریاف، دریافت حس ذائقه، (عضالنی، تاندومی، رباطی، مفصلی، درد عمقی، فشار و ارتعاش) هاي عمقی حس

پدیده ، اختالل حسیشامل  اي مغز ضایعات قطعه آهیانه .دانست كها براي تعقیب غیرارادي اشیاي متحر ت چشمکایجاد هماهنگی در حر
، یز دو نقطهاختالل در تما، (Streognosis)ردن کر فضایی یا نارسایی در تشخیص اشیاء با لمس کاختالل در تف، (Denial Phenomenon) ارکان

اختالل در نوشتن، اختالل در محاسبه، اختالل در ، انونیکصرع ، الکاشردن ک یپکو شیدن کاختالل در ، کاختالل در تشخیص محل تحری
  .باشد یگر میو موارد د (آگنوزي انگشت) تشخیص چپ و راست و اختالل در شناخت انگشتان دست

http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=36086 
66 - http://www.yshield.co.uk/research.asp  
67 - http://www.yshield.co.uk/research.asp  

دارد، کاهش  ین (هورمون خواب) را که خواص ضد سرطانیزان هورمون مالتونیم یسیقات نشان داده است که امواج الکترومغناطیتحق - 68
  گذارند. یز اثر مین ين بر امواج مغزین امواج همچنیدهد؛ ا یم

69 - http://www.yshield.co.uk/research.asp  

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Mobile_phone_radiation_and_health
http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=36086
http://www.yshield.co.uk/research.asp
http://www.yshield.co.uk/research.asp
http://www.yshield.co.uk/research.asp
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 ٧١یمکش يدردها •

 نیتیپشت ره یو درد در ناح فشار در سینه •
  والر)ک(نوروماس یعضالن یعصب يستمهایاختالل در س •
 یلیو افت تحص يریادگیاهش قدرت ک •
  زکضعف تمر •
 مدت وتاهکاهش حافظه باالخص حافظه ک •

 ٧٢يآلرژ •

 ٧٣پوست کی، خشیبثورات پوست •

  ٧٤ياختالل در بارورو  یاهش قدرت جنسک •
 ٧٥خون يها نیل پروتئکر شییتغ •

 ٧٦یاختالالت سلول  •
                                                                                                                                                                                         
70  - Ankylosing Spondylitis, http://www.irib.ir/health/html/Ankylosing-Spondylitis-830422.htm   

ن یدرد به علت ا .شود یاشتباه گرفته م کسیمر مانند دکلگن معموالً با انواع درد  يها ستون فقرات و مفصل ين مهره هایالتهاب ب يماریب
گر عالئم یند. دک یمت کحر یه سختشود و ب یدار میها از خواب با درد ب مار شبیبو ابد ی یاهش مکت یشتر شده و با فعالیبا استراحت ب يماریب
 يو التهاب چشم، دردها يد، قرمزید يه، تاریه ریپشت ناحدرد در ، ستون فقرات يها مهرهدرد در درد پشت، مر، لگن درد، کدرد  يمارین بیا

د یات باعث تشدی. استعمال دخاناست یکبه  نهمردان به زنان حدود  ينسبت ابتال باشد. یم كمچ و آرنج متورم و دردناو و زانودرد  یمفصل
  ار مؤثر است.یبس يمارین بیدر ا التهابضد  ياستفاده از داروهاشده و  يمارین بیا

71 - http://www.yshield.co.uk/research.asp  
72 - http://www.yshield.co.uk/research.asp  
73 - http://www.yshield.co.uk/research.asp  
74  - http://generalmedical.mihanblog.com/post/383  

افته در یرشد  يها سلول يها نیصد گونه از پروتئ يل بر رویاتشعشعات موب«ه کدر فنالند گزارش داد  ییویو راد يا هسته یمنیسازمان ا - 75
به  یکیولوژیرات بیتأث هکدهد  ینشان ماز دانشگاه واشنگتون  يگریج دینتا» گذارد. یه از خون شناور انسان گرفته شده است، اثر مکشگاه یآزما
 لم به داخیلسکش انتشار یها، افزا موجود در سلول DNA به ییها بیآس موجباد یار زیم بسکان و با ترییله جذب تشعشعات در سطح پایوس

   ند.وش یبعد از تابش م یمات سلولیاهش تقسکها و  سلول
Raymond S. Kasevich, CS medical technologies, IEE Spectrum, August 2004. 

 يها چهیدر يدهد. غشاء سلول دارا یرخ م یراتییتغ رند، در غشاء آنهایقرار بگ یسیعرض امواج الکترومغناطمبدن انسان در  يسلولها یوقت - 76
ها انجام  چهین دریق ایشامل ورود و خروج مواد از طر یسلول يتهاین هستند. فعالیپروتئ ياست که از جنس مولکولها يار کوچک نانومتریبس
توانند در بدن انسان  یم یسیاج الکترومغناطامو .ا بسته شوندیشوند تا باز  یک میتحر یکیها به صورت الکتر چهین دریاز ا یشوند. بعض یم
 يدانهایشوند. م یر گذاشته و باعث تداخل در عملکرد آنها میغشاء سلول تاث يها چهیدر يدانها روین مید کنند. ایتول یکیالکتر يدانهایم

ده است. یها به اثبات رس گر از جمله کرمیموجودات د ير امواج تلفن همراه روی. تاثتر نییشدت پابا دارند؛ اما  یت مشابهیز وضعین یکیالکتر
ها سبب التهاب و بروز درد  نیتجمع پروتئ خون است. يها نیدهد به دام افتادن پروتئ یرخ م كانواع دردها به طور مشتر یآنچه در تمام

تنها منجر به  ط نهین شرایبرسانند. ا بیز آسیسالم ن يها ن است به سلولکشوند و مم یه محروم میها از تغذ سلول یند، بعضین فرآیشود. در ا یم
انسداد  ند.ک ید میز تولیمانند سرطان را ن ییها يماریا بیت ی، فشار خون، آرتریقلب يها يماری، بي، آلرژییایترکه عفونت باکبلشود  یم درد
  احساس درد شود.و  یعصب يها انهیپا یکبه دام افتاده باعث تحر يها نیت پروتئین است بر اثر فعالکز ممیها ن رگیمو

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

http://www.irib.ir/health/html/Ankylosing-Spondylitis-830422.htm
http://www.yshield.co.uk/research.asp
http://www.yshield.co.uk/research.asp
http://www.yshield.co.uk/research.asp
http://generalmedical.mihanblog.com/post/383
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 ٧٧ش قند خونیافزا •

 و التهاب  تورم •

 ٧٨مزمن یسرماخوردگ •

 هیلکورم و التهاب  •
  ٧٩نهیو سرطان س یسرطان غدد بزاق(سرطان خون) و  یلوسم) و ي(سرطان غدد لنفاو چون لنفوممختلف  يسرطانها •
  ٨٠يمغز يومورهات •
 دیروئیت يارک مک •
 اهش قدک •

 ٨١اهش طول عمرک •

 ٨٢یونی يها انیون جریمدوالس •
                                                            

ه موجب کنیل این امواج به دلیا یشیآثار گرما یاند. ول د شدهییأت یابت در موارد خاصیس در بهبود دیترومغناطکال یشیرگرمایاثرات غ - 77
 يماریمشابه ب یعوارض یابت نشده ولیمار هرچند دچار دیگردد. لذا ب یگردد عمالً منجر به نسوختن قند در سلول م یها م گرم شدن سلول

 ير (برایاخ يشورها در سالهاکاز  ياریابت در بسیش دیزاند. افک یره را تجربه میها و غ سوزن شدن پا -زبان، سوزن کیر عطش، خشیابت نظید
 باشد. ین موضوع میدر ا یکدمولوژیشروع مطالعات اپ يش) از جمله موارد قابل طرح برای% افزا14ران یش، در ای% افزا10ن یمثال در چ

78 - http://www.yshield.co.uk/research.asp  
 و یمکلو يماریوع سرطان مغز و بین شیب يدار یمعنارتباط  هکاز آن است  کیحا 1982ستها از سال یولوژیدمیاپ شاتیمطالعات و آزما - 79

  . وجود دارداند  بوده یسیترومغناطکال يها دانیه در معرض مک ير افرادیمرگ و م
Samuel Milham, Jr., Mortality in Workers Exposed to Electromagnetic Fields 
http://www.biomedsearch.com/attachments/00/04/08/54/4085433/envhper00445-0284.pdf  
http://yarchive.net/risks/rf_cancer_bs.html  

نه در مردان نادر یصورت گرفته است. سرطان س یسیترومغناطکدان الینه و قرار داشتن در معرض میدر مورد ارتباط سرطان س ین مطالعاتیهمچن
 يدانهایه در معرض مکنه یدر اثر ابتال به سرطان س زنانر یو مزان مرگ یم یشمال ينایارولکانجام شده در قات یج است. در تحقیدر زنان راو 
و ا یکآمراالت متحده یه در اک يگریاند. مطالعات د ردهکار نک ین مشاغلیه در چنکبوده است  یاز زنانشتر یباند  قرار داشته یسیترومغناطکال
قرار دارند  يقو یسیترومغناطکال يها دانیند و در معرض منک یار مکه در خانه ک یزنان یه حتکدهد  یگر انجام شده است نشان مید يشورهاک

  اند. نه مواجه بودهیشرفت سرطان سیپ با خطر
Charles Tomljanovic, Maxine Wright-Walters & Jules Stephensky, Anthropogenic Electromagnetic Fields and Cancer: A 
Perspective. http://www.piercelaw.edu/risk/vol8/summer/tomljan+.htm  

و  ياالت متحده گردآوریان کارگران ایمطالعۀ علل مرگ در م يبراا یکآمرالت یا 16را از  ییها تز دادهیس و ساوی، لوم1990در سال  - 80
سرطان مغز  دچار شتریند بوش یم يطبقه بند» کارگران برقکار«که در گروه  ير کارگران، افرادیبا ساسه یافتند که در مقاینمودند. آنها درل یتحل
  اند.  هدش
تا یرجیع توسط بیاز صنا یعیدر گسترة وس یسیدان مغناطین سرطان و مواجهه با میب ین مطالعات انجام شده در مورد همبستگیاز مهمتر یکی

ط یمح 1015س در یالکترومغناط يدانهایتماس با م یابین مطالعه شامل ارزیسوئد انجام گرفت. ا يکار یزندگ یتو ملیوس محقق انستیفلودر
مردان  يبرا يمغز يسک تومورهایش ریگرفت. افزا یم شغل متفاوت دربر 169نفر را در  1600ش از یمختلف در سوئد انجام شد و ب يکار
 گزارش شد. دار یبودند معن یسیان مغناطدیبا م یگوس یلیم 2مواجهۀ متوسط در سال که  40ر یز

رد. قبل از کون فراهم یزیبرق و تلو بودندفاقد برق ه ک یوهستانکدور افتاده  يا مردم منطقه يبرا یآلمان غربدولت  يالدیم 1950در دهۀ  - 81
، اعصاب و يویلک، ی، قلبيویر يها يرمایاز ب بعد دهه یکپس از ن طول عمر بودند، اما یشتریب يدارا ن آنینکسان منطقه، یورود برق به ا
 .اهش عمر شدندکدچار ها  انواع سرطان

82 - Indira Nair, M. Granger Morgans, Keith Florig, Biological effects of power frequency electric and magnetic fields, may 
1989. Department of Engineering and Public Policy, Carnegie Mellon University. 

http://www.yshield.co.uk/research.asp
http://www.biomedsearch.com/attachments/00/04/08/54/4085433/envhper00445-0284.pdf
http://yarchive.net/risks/rf_cancer_bs.html
http://www.piercelaw.edu/risk/vol8/summer/tomljan+.htm
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  ٨٣یکیژنت یدگرگون •
  نیو سقط جن ینیجن يها بیآس •
  یونخ يتورهاکو فابات کیر ترییتغ •
 ٨٤مریآلزا •

 بخصوص هنگام خواب ٨٥شنیولیکا فاسیپرش عضالت  •

 ٨٦زش مویر •

 ٨٧یاشتهائ یب •

  ٨٨یقاعدگ ینظم یب •

س یترومغناطکر امواج الیر سلولها تحت تأثیش از سایهستند ب يادیبن يها تر به سلول یکتاً نزدیه ماهک ییسلولها یلکبطور
ز یمشابه و ن يسلولها دیو تول ییجمله خودنوزا از يا ژهیو يتهایات و قابلیخصوص يدارا يادیبن يسلولها ٨٩.رندیگ یقرار م
د در مردان و یگر از غدد، اسپرماتوزوئید ید و برخیروئیمغز، ت يها را دارند. لذا سلولگر ید يسلولها به بدیلت تیقابل

                                                                                                                                                                                         
http://www.princeton.edu/~ota/disk1/1989/8905/8905.PDF  

ل یبه دل )س و گاماکیا(زان یونیشوند. امواج  یم میتقس (Non-Ionizing)زان یونیو نا (Ionizing)زان یونیس به دو دسته یامواج الکترومغناط - 83
ل اثرات یبه دل فوق بنفش يپرتوهان یو همچنامواج ن یازه کنند. یونیرا خود ر یموجود در مس يتوانند اتمها یکه دارند م يادیز يانرژ
ن آثار یا .دننک یسرطانرا ا سلولها ید نن ببریو ممکن است آنها را از ب شوند یمسلولها  DNAب زدن یمنجر به آس کنند یجاد میکه ا یکیولوژیب

شامل  یکیولوژیرات بیتاث. اند شده ییزان شناسایونینا ياند. اما تنها چند دهه است که آثار مخرب پرتوها قرن است که شناخته شده یک
انات ویح يل مطالعات بر روین قبیشود. ا یت مغز استخوان انسان و ضربان قلب میدر فعال یراتییدر اعمال سلولها و بافتها و تغ یراتییتغ

و  یر سلولیثکبودن، فاصله نسج با موج در ت تابشاست. طول موج، مدت در معرض  صورت گرفتهز انسان یو ن یوانات اهلیو ح یشگاهیآزما
و اختالل  يش بروز نقص مادرزادیو افزا يساز DNAدر مرحله  یر سلولیثکقرار گرفته است و اختالل در ت یر مورد بررسیثکات تیجزئ
  . د شده استییتأ یاز لحاظ علممختلف  يونهایو موتاس يبارور

ه در ک یاتشود. مطالع یخاطرات م يادآوریز و اختالل در کند و باعث ضعف تمرک یسن بروز مم) در افراد Alzheimerمر (یآلزا يماریب - 84
قرار گرفته  یسیترومغناطکال يها دانیرض مشتر در معیه بک یارگرانک هک دهد ید نشان میانجام گرد ا)یک(آمر ایفرنیالکدر فنالند و  1995سال 
ع یگر صنایدر د نیع برق و تلفن نسبت به شاغلیه افراد شاغل در صناکاند  دهیجه رسین نتیبه اقات یتحقاند.  مبتال شده يمارین بیشتر به ایبودند ب

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

ق تحت تابش یاز طر یسرطان يتومورها ينوزا يشتن سلولهاک يت براین خاصیز از همین یوتراپیدر رشتۀ راد کیپزش یکزیدر ف - 89
  شود. یس و گاما) استفاده میکزان (ایونی يقراردادن تومور با پرتوها

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

http://www.princeton.edu/~ota/disk1/1989/8905/8905.PDF
http://iaats.com/EMF%20Electromagnetic%20Fields%20and%20Health%20Effects.pdf
http://www.yshield.co.uk/research.asp
http://www.yshield.co.uk/research.asp
http://www.yshield.co.uk/research.asp
http://www.astro.org/
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زان یونی يها فیس در طیترومغناطکاز تابش امواج ال 90ها ر سلولیش از ساین در زنان بیا اوول و جنی کتخم
    ٩١نند.یب یب میآس س و گاما)یک(ا زانیونیو ناو) یروویک(ما

  امواج نور در طیف آثار امواج الکترومغناطیس 
 یبسزائ اتاثر ارک يروینرد کار بر عملکط یمح اتیخصوصه کن موضوع ثابت شده است یار اک یدر مباحث روانشناس

ه کهمانطور نور شوند.  یشناخته م يور از عوامل مؤثر در بهره وه تابش نورینور، ش نوع، ییزان روشنایاز جمله م. دارد
. در ٩٢طول موج آنها است مربوط به تفاوتنور گوناگون  يل رنگهایدلاست.  سیترومغناطکال امواجاز  یفیر شد طکذ
ا نور ی یسیترومغناطکامواج ال یه مرئیناح ٩٣ستند.یس و نور از هم جدا نیته و مغناطیسیترکه الک شده استمشخص  یکزیف
تر  وتاهک يها طول موج يو دارا فرابنفش محصور شده است وفروسرخ  ی) توسط نواح٩٤آنگستروم 4000-7500( یمرئ

  ٩٥.باشند یو میروویکاز امواج ما

 ٩٦ها بو یکولوژیزیآثار فگذارد.  یو اعصاب اثر م كو ادرا یینایر بینظ یانسان یکولوژیب يها ستمیاز س یامواج نور بخش

                                                            
ارمندان کن است. لذا یریش از سایهستند ب یسیترومغناطکشوند و در معرض تشعشعات ال یمتر جابجا مکه ک يتمام موارد فوق در افراد - ٩٠
ار کمحل مشغول  یکثابت در  يها با دستگاه هک یارگرانکا ینند و ینش یوتر میامپکا یز یها بصورت ثابت در پشت م ه مدتکن یو محصل يادار
ت فرد متوقف که حرکه در هنگام استراحت و خواب کنطور است یرند. همیگ ین امواج قرار میر و نفوذ ایگران تحت تاثیشتر از دیباشند ب یم

  شتر است.یزان نفوذ و شدت اثر امواج بیاست م
هرچه رد. ید مد نظر قرار گیمختلف تشعشع با يها فیه البته نوع فلز و قطر آن در طکس هستند یترومغناطکمانع عبور امواج ال يسطوح فلز - 91

 یوارها براحتیس از دیترومغناطکامواج الزتر خواهد بود. یامواج با طول موج ر يبرا يتر باشد مانع بهتر مکتر و مترا نیفلز سنگ یولکجرم مل
گردد.  ین امواج به داخل ساختمان میتواند مانع ورود ا یوارها نصب شود مید يبر رو يه پوشش فلزیال یکچنانچه  یند ولینما یعبور م

ساختمان  يها واریدر داخل) د یا حتیا درون (یرون یم در بینیل آلومیر فوینظ يا ورق فلزیت یامپوزک يها ر پوششینظ يفلز يها هیاستفاده از ال
ن امواج به داخل ساختمان است. یورود ا يبرا یزه در سقف ساختمان موانعیگالوان يها ا ورقیوم ینیبا لفاف آلوم يها زوگامیو استفاده از ا

 يها وارها نصب نمود. رنگیا داخل ساختمان بر دیتوان آنها را از خارج و  یه مکمختلف وجود دارند  يها یت با طراحیامپوزکصفحات 
اه ین رنگها سیاز عبور امواج را دارند. غالب ا يریت جلوگیها خاص ن رنگیرد. اکوارها را با آن اندود یتوان د یه مکاند  ز ابداع شدهین یخاص
از  يریمخصوص جلوگ يوارید يها اغذکآن زده شود.  ياستفاده شوند و سپس رنگ دلخواه بر رو يتوانند بعنوان رنگ آستر یباشند و م یم

هاي اقتصاد سبز قابل  به شهر و شهرسازي و ساختمان در سرفصل هاي مربوط گذاري ز وجود دارد. موارد اخیر در سرمایهیزموج نیورود امواج ر
  درج هستند.

 شتریب و متر 15تا  ییها طول موج اب ییویراد يها تا موج یهانیو ک X ياز پرتوها یسیف الکترومغناطیط يها تمام طول موجد، در یخورش - 92
و  یفرابنفش، مرئ یعنینسبتاً کوتاه  يها آن در طول موج يشتر انرژی، بحرارت دارد گرادیسانتدرجه  6000کند.. اما چون سطح آن یتابش م

  ند.یآ یما منبع گرما بشمار م يد برایفروسرخ خورش يفروسرخ است. پرتوها
 يهرباکه کت یکه کمتوجه شد  گردد. در آن زمان تالس یالد بر میسال قبل از م 600مشاهده معروف تالس در  ته بهیسیترکمبدا علم ال - 93

آهن  یعیت بطور طبیه سنگ ماگنتکگردد  یمشاهده برمن یاس به یگر مبدا علم مغناطید د. از طرفیربا یاغذ را مک يها داده شده خرده مالش
  ند. ک یرا جذب م

 شود. یمف یمتر تعر 10- 10آنگستروم معادل  - 94
95 - http://www.cph-theory.com  

 يشتر از مردان است. برایها بر زنان ب ها و رنگ گذارند. آثار بو یر میها تأث رمونوبر ترشح ه (Pheromones)ها  ق انتشار فرمونیبوها از طر - 96
 .org/wiki/Pheromoneshttp://en.wikipedia نند.ک یم كان دریش از آقایها را ب ها ظرافت ن خانمیا

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

http://www.cph-theory.com
http://en.wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Light_therapy
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ن در حال حاضر از یرکترشح غدد آندو یو حت یکپاراسمپاتو  یکسمپاتاعصاب  یکتحر و یستم عصبیبر س رنگهاو 
ن مختلف و ساعات مختلف یسنه تابش نور در افراد با کد گفت یلذا با .ار استک يروین يور مباحث قابل قبول در بهره

اهش کش و یافزاز، کتمر رییغتت نور بر یفکیت و یمکآنها دارد.  يور رهش بهیا افزایاهش و کبر یروز آثار متفاوت شبانه
ر ییار، تغکر رغبت به ییها، تغ ارگان یو شاداب یخستگو ار، کسرعت ر ییتغو  یتعادل روح جاد عدمیاو بروز حادثه و  خطا

و ند، کر ییر بطور مداوم تغشدت نو دارد. اگر يا گر اثرات قابل مالحظهیموارد د ياریفرد و بس یو شاداب یدقت، خستگ
دام اثرات کبرخوردار باشد هر ارکط یدر مح یخاص یندگکز و پراکتمرا از یهمراه باشد و  یناگهانو د یرات شدییتغ ا بای

خاص و  اتد اثرافرادام بر کرنگها هر  ٩٧گردند. یم يور ر بهرهییه منتج به تغکرا بر افراد مختلف خواهد گذاشت  یخاص
 يور اثربخش در بهرهر یمتغ یکبه عنوان را ار کط یرنگ در محاثرات ار، ک یروانشناسن رو یاز اه ک دارند یمتفاوت

اهش ک قیاز طر رهیت ینش است. آبکو وا یکاز تحر يعار يسترکمثال رنگ خا يدهد. برا یقرار منظر ار مد ک يروین
زان یو م هض را باال بردضربان نب سرخنگ در عوض ردهد.  یش میارمند را افزاکت یفشار خون و تعداد تنفس حس امن

 يور بهرهتواند  یار مکط ین رنگ در محی. ادینما ید میحس رقابت را تشد ه وادش دیت را افزایفعالو سطح دم و بازدم 
انبساط  سببار تنش زدا و کط یدر مح زردرنگ  .ت شودیعصبد یمنجر به تشدت حاال یبعضدر  وش دهد یرا افزا
ت ینیفرد عار کاف گردد تا یسبب مار بنفش کط یز و هم آرام بخش است. محیجان انگیهم ه بنفش .ددگر یمها  چهیماه
ن مالحظات از یا ٩٨.فرد است تیننده فعالکاه متوقف یرنگ سگردد.  یار مک يروین یتفاوت یبسبب  يا قهوهابد. ی یعمل

  ار قابل توجهند. یبس يور لحاظ بهره

  سیاستی يها هیو توص يریگ جهینت
مات منفردة یبشر است و اثر تصم یت زندگیمکت و یفکیق آن درباره یه مصادکاست  یموضوع یکدار یتوسعۀ پا -1

ات ینظر یر در سطح جهانیج ذم تبذید با ترویندارد و با يادیدار اثرات زیشور در تحقق اهداف توسعه پاک یک
مات یتاً منجر به تصمیف ساخت تا نهان موضوع معطویرا به ا یالملل نیران در عرصۀ بیگ مین و تصمیمتخصص
به  يتعداضافه مصرف به نوعی در شرایط جهانی مفهوم ن ارتباط گردد. زیرا یدر ا یقیو تشو یهی، تنبيارشاد

در وارد کرد. الملل  جرم در حقوق بین یتوان تبذیر را در حیطۀ تعریف ن دیدگاه مییاز ا ابدی حقوق دیگران نیز می
تواند روش و  یم يساز بحث و تبادل و فرهنگ يها نهیجاد زمین فرهنگ و ایضوع و انتقال ان مویاشاعۀ ا یسطح مل

 ین مباحث در اخالق قرار دارد و از مباحث ارزشیا يسو یکه کنین موضوع باشد. با توجه به ایا يبرا یشروع خوب
اضافه «ذم  ه استفاده نمود و بهنین زمیتوان از ا یمطرح شده م يا ان به گونهیدر اقتصاد است و در همۀ اد یمیقد

ربط یذ يق طرح موضوع در جوامع و سازمانهایاز طر يبعد يها پرداخت تا در قدم» خت و پاشیر«و » مصرف
  ان داد. ین جریبه ا یو رسم یل قانونکن ارتباط شیدر ا یالملل نیب يونهاینوانسکو صدور و انعقاد  یالملل نیب

هاي تجدیدپذیر به انرژي  بز آنچه که به آن کمتر توجه شده تبدیل انرژيعلیرغم گستردگی موضوعات اقتصاد س -2
باشد. امواج  هاي مخرّب محیط زیست می الکتریکی است. و حال آنکه خود الکتریسیته یک از پدیده

                                                            
  .مایانتشارات س ،ار. تهرانک ی). روانشناس1378( یمرتض ،پور یمقدم - 97
  تهران : انتشارات رشد. ن.کرکن شیترجمه حس. یو سازمان یصنعت ی). روانشناس1370( ،آبراهام ،ورمنک
  ادواره.یانتشارات  ،پور. تهران یرو روانیو رنگها. ترجمه من یروانشناخت ،)1381حمزه. ( ،یگنج - 98
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الکترومغناطیس ناشی از جریان برق و دستگاهها و تجهیزات ارتباطی که در عصر حاضر بسیار حائز اهمیت است از 
  باشد.  رض ثانویه تولید و مصرف الکتریسیته در قرن حاضر میعوا

 يها و دستگاه يا فرستنده ماهواره يها اد دستگاهیار زیج شدن بسیس با رایترومغناطکد انتشار امواج الیده تشدیپد -3
ات بر زین تجهیها را به خطرات ا ستیدمولوژیتواند نظر اپ یه مکشده  یاز مباحث یکیل یموبا يم و تلفنهایس یب

از تابش امواج  یناش یالت فعلکت مشیفاکقبل  يها قات دههیج تحقینتاشاید ند. کجلب  یجوامع انسان
ها  زموجیف رین امواج در طیانبار بودن ایت از زیاکن موضوع حیقات انجام شده در ایند. تحقکس را نیترومغناطکال
ن امواج یه شدت و مدت تابش اکز آن دارند ت ایاکقات حین تحقیهمۀ ا و انسان و موجودات زنده دارند يبرا

  ٩٩رد.ین نوع امواج صورت پذیدر مورد نحوه مهار ا یعیطلبد تا مطالعات وس یها است. لذا م يماریاز ب ياریعامل بس
ها و  فرستنده يها لکنند. دکت یتبع یالملل نیب ياز مقررات و استانداردها یسیترومغناطکز ارسال امواج الکد مرایبا -4

ت فواصل استاندارد به ید با رعایبا Wi-Fiم یس ینترنت بیو ا BTSل یموبا يلهاکم و دیس یب یت مخابراتزایتجه
 ییها و تابش یوئیو راد یونیزیتلو يها ها بر امواج ماهواره تیمنتقل شوند. ارسال پاراز یونکمس يها طیخارج از مح

د قطع گردند و اقدامات یشود با یده میخاص تاب يها شنود به محل يبرا یتیو امن یانتظام يها ه توسط دستگاهک
د امواج یه اقدام به تابش شدک یجاسوس يها اربرد ماهوارهکمختلف در  يشورهاک یتیو امن ینظام يروهاین
  محدود گردد.  یالملل نیق مجامع بیند از طرینما یم یسیترومغناطکال

و  ١٠١IEEEو  EMF١٠٠ر ینظ یالملل نیب ياستانداردهااز مقررات و  یسیترومغناطکز ارسال امواج الکد تمام مرایبا -5
ITU-Tزات یو تجه یو نظام یو انتظام یتیامن يروهایها و ن يالنترکم یس یب يها فرستنده يها لکنند. دکت یتبع ١٠٢
د به خارج از یبا Wi-Fiم یس ینترنت بیفرستنده امواج ا يها لکو د BTSل یموبا يلهاکم و دیس یب یمخابرات
 يها ها بر امواج ماهواره تین ارسال پارازیند. همچنیت فواصل استاندارد را بنمایمنتقل و رعا یونکمس يها طیمح
 یونیزیتلو يها ها برابر امواج ماهواره ها ده تین نوع پارازیرا امواج اید قطع گردند زیبا یوئیو راد یونیزیتلو
 يها شنود به محل يبرا یتیو امن یانتظام، نظامی يها ه توسط دستگاهک ییها ن موضوع درباره تابشیباشد. ا یم

 يشورهاک یتیو امن ینظام يروهایست اقدامات نیبا یز صادق است. مینها  ن راداریو همچنشود  یده میخاص تاب
ق یند از طرینما یم یسیترومغناطکد امواج الیار شدیه اقدام به تابش بسک یجاسوس يها اربرد ماهوارهکمختلف در 

  محدود گردد.  ١٠٣(ITU)مخابرات  یۀ جهانیو با طرح موضوع در سازمان ملل متحد و اتحاد یالملل نیمجامع ب
و مقابله  یدرمان يها وهیباشد ش یتازه م يا دهیط پدیس در محیترومغناطکد تابش امواج الیه تشدکنیل ایهنوز به دل -6

 یشیق اثر گرماین امواج از طریت ااز اثرا ياریه بسکنیمتر مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به اکبا آن  یطب
 یشیاهد. اثر گرماکن امواج بیتواند از اثرات ا یط میبدن و مح ياهش گرماکافتد لذا  یموج در بدن انسان اتفاق م

 کیقات پزشیه الزم است تحقکشود  یمختلف بدن م يها در ارگان یباعث التهابات مختلف یسیترومغناطکامواج ال
   د.ینه بعمل آین زمیدر ا

                                                            
99 - http://www.lessemf.com/faq-shie.html  
100 - http://www.who.int/peh-emf/standards/en/  
101 - IEEE Electromagnetic Compatibility Standards. 
http://www.ieee.org/portal/innovate/products/standard/ieee_elect_comp.html  
102 - Telecommunication Standardization Sector (ITU-T) 
103 - International Telecommunication Union 

http://www.lessemf.com/faq-shie.html
http://www.who.int/peh-emf/standards/en/
http://www.ieee.org/portal/innovate/products/standard/ieee_elect_comp.html
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