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Abstract 

Introduction: With the increase in mobile phone usage in public places, the use of mobile phone jammer has also 

increased; therefore, the aim of this study was to evaluate the effects of mobile phone jammer on the level of anxiety in 

mice. 

Methods: Forty male and 40 female naive mice (25-30 g) were randomly divided into four groups (control, 900 

MHz, 1800 MHz and 900+1800 MHz exposures). Animals were exposed to mobile phone jammer radiation for 2 h. 

Then, anxiety-like behaviors were tested in the elevated plus-maze (EPM) model and light and dark (L/D) box. 

Results: Results showed that mobile phone jammer exposure at 900 MHz reduced the time spent in the lit side of 

the L/D box (P = 0.008) in male mice compared with the control group. While, 1800 MHz waves increased time spent 

in the lit side of the L/D box and in the EPM open arm as compared to the control group in both male and female mice 

(P = 0.05). Also, 1800 + 900 waves increased the time spent in the dark side of the L/D box in the female mice (P = 

0.0001). 

Conclusion: The results showed that mobile phone jammer radiation at 900 MHz and 900+1800 MHz frequencies 

increased the level of anxiety in male and female mice, respectively. Thus, it seems that this apparatus cannot be used as 

a safe device in popular places. 
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                        امواج مسدود کننده تلفن همراه بر سطح اضطراب موش هاي ر اث

  سوري نر و ماده

 1، حجت ا... ترکمندي2، مقدسه مهدي نژاد*1، حسين ميالدي گرجي2،1مجيد جديدي

 دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي سمنان، سمنان مرکز تحقيقات فيزيولوژي،. 1
 دپارتمان فيزيک پزشكي، دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي سمنان، سمنان. 2

 35مرداد  22پذيرش:   35فروردين  21دريافت: 
  

 چكيده

ننده امواج نيز افزايش يافته است، لذا هدد  ايدن ملال ده ارزيدابي امدر امدواج       عمومي، استفاده از دستگاه هاي مسدودک يها مكانبا افزايش کاربري تلفن همراه در  : :مقدمه

       مسدود کننده تلفن همراه بر سلح اضلراب موش سوري بوده است.  

آزمايشي )کنتدر،، تدابش   گروه  0گرم استفاده شد و هر دو جنس به صورت تصادفي به  23-54سر موش ماده با وزن  04سر موش سوري نر و  04در اين طرح از  :ها  روش

مگاهرتز( تقسيم گرديدند. هر گروه، براي دو ساعت تحت تابش امواج يک دستگاه مسدود کننده تلفدن همدراه ادرار گرفتده و سدلح       344+ 1244مگاهرتز و  1244مگاهرتز،  344

 ي ارار گرفت.در دو مد، آزمايشگاهي ماز ب الوه اي مرتفع و اتاق تاريک و روشن مورد ارزياب ها موشاضلراب 

( شد. در حاليكه امدواج  P=0.008مگاهرتز در موش هاي نر باعث کاهش مدت زمان ماندن در اتاق روشن ) 344تابش امواج مسدود کننده تلفن همراه با فرکانس  ها: يافته

باعدث افدزايش مددت زمدان      344+ 1244(. همچنين امواج P=0.05مگاهرتز باعث افزايش مدت زمان ماندن در اتاق روشن و بازوي باز در هر دو جنس نر و ماده گرديد ) 1244

 ( شد.P=0.0001) ماندن در اتاق تاريک در موش هاي سوري ماده

مگداهرتز در   344+ 1244مگاهرتز در موش سدوري ندر و بدا فرکدانس      344هاي تحقيق نشان داد که تابش امواج مسدود کننده تلفن همراه با فرکانس  يافته :جه گيريينت

 عمومي مورد استفاده ارار گيرد. يها طيمحيک وسيله بي خلر در  به عنوان تواند ينمسوري ماده موجب افزايش سلح اضلراب مي گردد. لذا اين دستگاه  موش

 

مسدود کننده تلفن همراه، ماز مرتفع، اتاق تاريک و روشن، موش سوري نر و ماده :هاي كليدي واژه

 1مقدمه

 يهدا  سا،همراه در  يها تلفنگسترش روزافزون ارتباطات 

اخير موجب گرديده که ترديدهاي عمومي دربارة امرات تابشدي  

حتي افراد امروزه  .بدافزايش يا امواج راديويي بر سالمت انسان 

بدون تلفن همدراه نيدز بلدور ناخواسدته تحدت تدابش امدواج        

ايدن   .وجدود دارد که در نقاط مختلد    رنديگ يمتش ش ي ارار 

 

 

 miladi331@yahoo.com                                 نويسندة مسئو، مكاتبات: *

 www.phypha.ir/ppj                                                    وبگاه مجله:

فرسدتنده   يها آنتنناشي از تش ش ات حاصل از  تواند يمامواج 

)يا  2مخابراتي باشد يا از دستگاه هاي مسدودکننده تلفن همراه

اي  وسيله اه مسدود کننده تلفن همراهگدستبلوکر( ساطع گردد. 

است که ابتدا در بخش نظامي براي الدع ارتباطدات راديدويي    

همدراه،   يهدا  تلفدن بكار برده شد در حاليكه امروزه با افدزايش  

، هددا دانشددگاهعمددومي )ماننددد  يهددا مكددانمسدددودکننده در 

کنفرانس، امتحان و تاالرهاي موسديقي(   يها سالن، ها کتابخانه

الدع صدداي تلفدن همدراه اسدت مدورد        که نياز به سدكوت و 
 

 

2. Jammer 
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ساعت موجب تدابش  براي چند  م موالًو  رديگ يماستفاده ارار 

 ور دارند. حض ها مكاندهي افرادي خواهد شد که در اين 

پرادددرتي را بددا   يهددا گنا،يسدددسددتگاه مسدددودکننده  

مشابه سيستم تلفن همراه توليدد نمدوده و    باًيتقر يها فرکانس

باعث غير ف ا، شدن تلفن همراه و الدع مكالمده مدي شدود.      

مورد استفاده در دستگاه هداي مسددودکننده کده     يها فرکانس

GSMملابق با سيستم تلفن همراه 
د اسدتفاده  در ايران مدور  1

مگداهرتز.   1244و  344عبارتند از باند فرکانسدي   رديگ يمارار 

تلفن همراه هندوز   يها ستميسعلي رغم کاربري حدود دو دهه 

اخددتال  نظددر زيددادي در رابلدده بددا آمددار بيولددوژيكي امددواج   

تلفن همراه وجود دارد. بلور مثا، در محدوده باند  يها ستميس

انگر بي امر بودن تش شد ات  مگاهرتز ملال ات مختلفي بي 344

مخابراتي بدر حافظده يدا     يها آنتنامواج گوشي تلفن همراه يا 

[ 11 ،14[ و يدا انسدان  ]  10 ،2 ،7 ،0 ،2عملكرد مغز حيوانات ]

مي باشد. در حاليكه در ملال ه اي امواج موبايدل بدا فرکدانس    

روز موجدب   13ساعت در روز بده مددت    0مگاهرتز براي  344

، افدزايش پدر   تدر   يضد  راب، يدادگيري  افدزايش سدلح اضدل   

اکسيداسيون چربي و کاهش آنتي اکسديدان هدا، نورودژنراتيدو    

 [. 23هيپوکمپ و اشر مغز گرديد ]

همچنين در ملال ه اي ديگر در م رض گذاري رت هدا بدا   

مگاهرتز موجب کاهش  1244و  1344ميدان الكترومغناطيسي 

در ملال ده اي  [. 1دايقده شدد ]   54ضد دردي ترامادو، ب د از 

مگداهرتز بده    344+1244ديگر امواج تلفن همراه با فرکدانس  

روز موجب حفظ پاسخ ترس در مد، پاسخ غير ف دا،   10مدت 

مگاهرتز  2034و  1244[. در باند فرکانسي 13اجتنابي گرديد ]

که گوياي تغيير عملكرد مغز و يا  خورد يمنيز اين آمار به چشم 

[. اختال، در عملكدرد  24 ،17 ،13اختال، در حافظه مي باشد ]

بلور ناخودآگاه سلح اضدلراب افدراد را افدزايش     تواند يممغز 

دسدتگاه هداي مسددود    کداربري  رشد سدريع   دهد، از اين رو با

عمومي و نادر بدودن ملال داتي کده     يها مكاندر  کننده امواج

سدلح  ترديدهاي عمدومي در بداره امدر امدواج بدر      پاسخ گوي 

ضرورت اجراي ايدن ملال ده مشدخ     ، [3 ،0اضلراب باشد ]

  گرديد.

بررسدي  ملال ده  با تكيه بر نكات فوق هد  از اجراي اين 
 

 

1. Global System for Mobiles 

ساعت تابش امواج ناشي از دستگاه مسدود کننده امدواج   دوامر 

سدوري  هاي نر و مداده  اضلراب در موش  سلحتلفن همراه بر

تا بدين ترتيب مشخ  گردد که آيا با نصب و بكار بوده است 

گونداگون در ميددزان   يهددا مكدان دسدتگاه هددا در   گيدري ايددن 

 ؟شدتغييري ايجاد خواهد حيوانات اضلراب 

 ها روش و وادم

سدر   04و ندر   سدوري سر موش  04 در اين طرح از: حيوان

در محيط  ها موش شد.گرم استفاده  23-54با وزن موش ماده 

ساعته نگهدداري   12حيوانخانه و با شرايط سيكل شبانه روزي 

دام از موش هاي نر و ماده به صورت تصادفي بده  شده و هر ک

مگاهرتز  1244مگاهرتز،  344گروه آزمايشي )کنتر،، تابش  0

موش بدراي  سدر  14مگاهرتز( تقسيم گرديدند ) 344+ 1244و 

م مدولي بدا    يهدا  افس(. گروه هاي مورد آزمايش در هر گروه

 دررويه شفا  غير فلزي نگهدداري شدده و بدا همدان افدس      

ش گيري ارار داده شدند. در اين حالت فاصله مرکدز  ميدان تاب

 هدا  موشافس از آنتن دستگاه مسدود کننده يک متر و فاصله 

سدانتي   144 -+/14از آنتن در زمان جابجايي در افدس برابدر   

 متر بود. 

به منظور جلوگيري از اعما، هرگونه اسدترس اضدافي بده    

زمدان  حيوانات در اين ملال ه س ي گرديدد شدرايط آزمدايش )   

تابش گيري امواج( شبيه جام ه طبي ي انساني )بلور مثدا، در  

سالن کنفرانس يا امتحان( در نظر گرفته شود، لدذا نيدازي بده    

 همزمان سازي سيكل حيوانات ماده وجود نداشت.

 ها موشتابش دهي: در گروه هاي تابش گيري، هر يک از 

دت براي دو ساعت تحت تابش امواج ارار گرفتند و در ايدن مد  

از آب و غدذا   توانسدتند  يمد در افس آزادانده حرکدت نمدوده و    

استفاده نمايند. براي تدابش دهدي در ايدن تحقيدق از دسدتگاه      

 MEGATEL (Dual Band Mobileمسدددود کننددده 

Jammer)   ( مگداهرتز و  323-334) 344با دو باند فرکانسدي

( مگاهرتز استفاده گرديد. پديش از تدابش   1224-1243) 1244

انات، شدت ميدان الكترومغناطيسي در فاصدله يدک   گيري حيو

متري از آنتن  دستگاه مسدود کننده، توسط دسدتگاه سدنجش   

اندازه گيدري شدده و    SPECTRAN HF-4060شدت ميدان 

در برنامه ندرم افدزاري موجدود در رايانده متصدل بده دسدتگاه        



  جديدي و همكاران امر امواج مسدود کننده تلفن همراه بر سلح اضلراب موش

537 357 

 

 يها آنتنسنجش، مبت گرديد. با توجه به اينكه دستگاه داراي 

بدراي   ،مگداهرتز  1244يا  344 يها فرکانسايجاد  مجزا براي

آندتن فرکدانس    ،هدا  فرکانستابش دهي حيوانات با هر يک از 

 هدا  مدوش دوم الع مي شد. فقط در زمان تابش دهي همزمان 

( از هر دو آندتن دسدتگاه اسدتفاده    344+ 1244با دو فرکانس )

 شد.

ميددانگين چگددالي تددوان دسددتگاه بددا هددر دو آنددتن حدددود   

mW/m
بدود در حاليكده    -dbm 14 ها آنتنو توان تابشي  3 2

mW/mچگدالي تدوان بده کمتدر از       ها آنتنبراي هر يک از 
2  

 کاهش يافت.   -dbm 04و توان تابشي به کمتر از  3/4

اضدلراب: پدس از تدابش گيدري بدا امدواج،        سلح ارزيابي

اي با ديواره هداي مشدكي از جدنس     ج به ابتدا داخلحيوانات 

تدا   گرفتندد متر ارار  سانتي 54×04×04ه اب اد پلكسي گالس ب

براي سنجش سپس  يابد. افزايش حيوان 1ف اليت جستجوگرانه

ر مداز  د بداز  بدازوي در مقابل سلح اضلراب، در اسمت کفه و 

دايقده   3ت و به مد شدندارار داده  (EPM) 2ب الوه اي مرتفع

در  مددت زمدان حضدور    بسدته،  بداز و  بازوهداي  ت داد ورود بده 

  . گرديد رزيابي و مبت و بسته ا باز هايبازو

 بداز و مددت   ورود به بازوهاي که افزايش شايان ذکر است

سپري شده در آنها شاخ  کاهش اضدلراب در مدوش تلقدي    

دار  م ندي  در مورد اختال يكسان  ضاوتبراي اشد. همچنين 

 بدازوي  )ورود بده  اگر همزمان هر دو شاخ  ،اضلراب ح سل

و يدا   در آنهدا( در يدک راسدتا کداهش    ده شد  باز و مدت سپري

با گدروه   داري و حداال يكي از آنها تفاوت م ني فتافزايش يا

دار سلح اضدلراب تلقدي    م ني کنتر، داشت، به عنوان تغيير

 .[23 ،20 ،25 ،5] شد

همچنين بدراي اطميندان بيشدتر از امدر امدواج بدر سدلح        

اي هر موش بالفاصله پس از اتمام تست ماز ب الوه  ،اضلراب

شد و بده   (L/D box)  5اتاق تاريک و روشن شكل مرتفع وارد

دايقه مدت زمان مانددن در بخدش روشدن و تاريدک،      3مدت 

 (Rearingت داد ورود به دو بخش و ت داد روي دو پا ايستادن )

کاهش م ندي دار در  در بخش روشن مورد ارزيابي ارار گرفت. 

 

 

1. Explorative activity 

2. Elavated Plus Maze 

3. Light and Dark Box 

پا ايسدتادن  مدت زمان ماندن در بخش روشن و ت داد روي دو 

 سلح اضلراب المداد گرديد. به عنوان افزايش

L/D box     شدامل دو بخددش تاريدک و روشددن بدا اندددازه

سانتي متر( بود که از طريدق يدک درب    54* 54*54يكسان )

سانتي متر با هم اتصا، داشت. بر بداالي   2*2گيوتيني با اب اد 

وات ت بيده شدد. مدوش هداي      144بخش روشن يدک المدپ   

 ،12]  گذرانندد  يمد را در بخش تاريک  واتشانر مضلرب بيشت

12]. 

تجزيه و تحليل آماري: اطالعات مبت شده از طريق تست 

( One Way ANOVAآماري تحليل واريانس يدک طرفده )  

هدا از آزمدون تدوکي     مت ااب آن براي مقايسه دو بده دو گدروه  

هاي مورد آزمايش  بين گروه P< 43/4استفاده گرديد. اختال  

 دار در نظر گرفته شد. ماري م نياز نظر آ

 يافته ها

نتايج ارزيابي سلح اضلراب در مدد، مداز ب دالوه اي     -1

  :شكل مرتفع در موش هاي سوري نر

( EPMمرتفدع )  ب الوه اي شدكل ماز يافته هاي حاصل از 

ت دداد  آزمايشي، در  ها گروهدر موش هاي نر نشان داد که بين 

ن ت داد کل ورود به هدر دو  و بسته و همچنيورود به بازوي باز 

بازو اختال  م ني داري وجود ندارد )لذا اطالعدات نشدان داده   

، اختال  م ني داري دهد يمنشان  1نشد(. همانلور که شكل 

                    درصددددد زمددددان  حضددددور در  در  هددددا گددددروهدر بددددين 

 ,F3,36=5.22)و بسته  (F3, 36 =5.031, P=0.005)بازوي باز 

P=0.004) هدا  گدروه شاهده مي شود. همچنين مقايسه بين م 

مگداهرتز بده ترتيدب     1244که گروه با فرکانس  دهد يمنشان 

و  (P=0.043, P=0.037)اختال  م ني داري با گروه کنتدر،  

درصدد زمدان   در  (P=0.01, P=0.003)مگداهرتز   344گدروه  

 دارد. حضور در بازوي باز و بسته 

د، اتداق روشدن و   نتايج ارزيابي سلح اضدلراب در مد   -2

  :تاريک در موش هاي سوري نر

در ( box L&D)مد، اتاق روشن و تاريک  حاصل از نتايج

در  هدا  گدروه اختال  م ني داري در بين  دهد يمنشان  2شكل 

و  (F3, 36=37.85,  P=0.0001)زمان حضور در اتاق روشدن  

وجدود دارد. همچندين    (F3, 36=17.22, P=0.0001)تاريدک  
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 344که گدروه بدا فرکدانس     دهد يمنشان  ها وهگرمقايسه بين 

مگاهرتز به ترتيب اختال  م ني داري با گروه کنتر، در مدت 

 ,P=0.001)زمددان حضددور در اتدداق روشددن و تاريددک دارد  

P=0.008)  . 

مگاهرتز نيدز بده ترتيدب اخدتال       1244گروه با فرکانس 

مگداهرتز در زمدان    344م ني داري با گروه کنتر، و با گدروه  

 ,P=0.0001 بده ترتيدب  )حضور در اتاق روشن و تاريک دارد 

P=0.02; P=0.0001, P=0.0001)  344+ 1244. فرکدانس 

مگداهرتز   344اختال  م ني داري به ترتيب با گروه کنتر، و  

و  (P=0.01, P=0.0001)در زمددان حضددور در اتدداق روشددن 

مگاهرتز در مدت زمان حضدور در اتداق    344همچنين با گروه 

 .((P=0.0001دارد  تاريک

کده اخدتال  م ندي داري در بدين      دهدد  يمنشان  5شكل 

 ,F3, 36=18.46)در اتداق روشدن   Rearingدر ت دداد    ها گروه

P=0.0001)  نشدان   هدا  گروهوجود دارد. همچنين مقايسه بين

مگاهرتز اختال  م ني داري  344که گروه با فرکانس  دهد يم

در اتداق   Rearingداد  مگاهرتز در ت د  1244با گروه کنتر، و 

+ 1244.  فرکددانس (P=0.0001, P=0.0001)روشددن دارد 

مگداهرتز در ت دداد     1244اختال  م ني داري با فرکانس  344

Rearing  در اتاق روشن دارد(P=0.0001)  . 

پس از تابش امواج مسدود کنندده تلفدن همدراه، اخدتال      

رود بده  م ني داري در بين گروه هاي آزمايشي در ت داد کدل و 

 
    آورده شده است. mean ± SEM. نتايج به صورت EPMبازوي باز و بسته  در سوري نرموش هاي درصد زمان حضور بر  امواج مسدود کننده تلفن همراهامر  -8شكل 

 ,P=0/01**بده ترتيدب   ) تداشد  مگداهرتز  344و گدروه   گدروه کنتدر،  را نسدبت بده    يو کمتدر بسته به ترتيدب بيشدتر   باز و درصد زمان حضور در بازوي  مگاهرتز 1244گروه 
^^P=0.003 -*P=0/043, ^P=0.037 .) 

 
 آورده شده است. mean ± SEMاتاق روشن و تاريک. نتايج به صورت  سوري نر درموش هاي درصد زمان حضور بر  ن همراهامواج مسدود کننده تلفامر  -2شكل 

 1244 فرکدانس (.  P=0.001, *P=0.008**به ترتيبداشتند ) گروه کنتر،نسبت به مگاهرتز درصد زمان حضور در اتاق روشن و تاريک به ترتيب کمتر و بيشتري را  344گروه 
- ,P=0.0001*** بده ترتيدب  داشدتند )  مگداهرتز  344گروه نسبت به و  گروه کنتر،را نسبت به  يو کمتربيشتر اتاق روشن و تاريک به ترتيب ، درصد زمان  حضور در هرتزمگا

^^^P=0.0001, *P=0.02  .) مگداهرتز دارد   344گدروه کنتدر، و   بده  را نسدبت   يو کمتدر بده ترتيدب بيشدتر     اتاق روشندرصد زمان  حضور در  344+ 1244با فرکانس  گروه
(*P=0.01, ###P=0.0001) مگاهرتز دارد  344اتاق تاريک با گروه رصد زمان حضور در د و همچنين ###P=0.0001)). 
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دو اتاق روشن و تاريک وجود نداشت )لذا اطالعات نشدان داده  

 نشد(.  

نتايج ارزيابي سلح اضلراب در مد، ماز ب الوه اي شدكل  

 :مرتفع در موش هاي سوري ماده

ب دالوه اي  در مداز  حاصل از ارزيابي سلح اضلراب نتايج 

د انشدان د براي موش هاي سوري مداده  ( EPMمرتفع ) شكل

و بسته و همچندين  ت داد ورود به بازوي باز در  ها هگروکه بين 

ت داد کل ورود به هر دو بازو اختال  م ني داري وجدود نددارد   

، اختال  دهد يمنشان  0)لذا اطالعات نشان داده نشد(. شكل 

درصد زمان حضدور در بدازوي بداز    در  ها گروهم ني داري بين 

(F3, 36 =8.21, P=0.0001) و بسدددته(F3, 36=9.88, 

P=0.0001)  نشدان   هدا  گروهوجود دارد. همچنين مقايسه بين

مگاهرتز به ترتيب اخدتال    1244که گروه با فرکانس  دهد يم

و گدروه   (P=0.011, P=0.01)م ني داري بدا گدروه کنتدر،     

درصدد زمدان   در  (P=0.0001, P=0.0001) مگداهرتز  344

 دارد. حضور در بازوي باز و بسته 

اضدلراب در مدد، اتداق روشدن و     نتايج ارزيابي سلح  -1

 :تاريک در موش هاي سوري ماده

در ( box L&D)يافته هاي مدد، اتداق روشدن و تاريدک     

 هدا  گروهکه اختال  م ني داري در بين  دهد يمنشان  3شكل 

 (F3, 36=26.53, P=0.0001)در مدت حضور در اتاق روشدن  

وجدود دارد. همچندين    (F3, 36=8.42, P=0.0001)و تاريدک  

 1244که گروه با فرکدانس   دهد يمنشان  ها گروهسه بين مقاي

مگاهرتز نيز به ترتيب اختال  م ني داري با گدروه کنتدر، در   

بده ترتيدب   )زمان حضور در اتداق روشدن و اتداق تاريدک دارد     

P=0.0001, P=0.0025-P=0.0001, P=0.003) فرکانس .

 
 344گروه با فرکانس  شده است.آورده  mean ± SEMاتاق روشن. نتايج به صورت  سوري نر درموش هاي  Rearingت داد بر امواج مسدود کننده تلفن همراه امر  -3شكل 

گروه  نسبت بهروشن  بيشتري در اتاق Rearingمگاهرتز ت داد  1244. فرکانس (P=0.0001***) گروه کنتر، دارد نسبت بهکمتري در اتاق روشن  Rearingمگاهرتز ت داد 
 . (P=0.0001###)مگاهرتز دارد  1244گروه  نسبت به کمتري در اتاق روشن Rearingت داد  344+ 1244. فرکانس (P=0.0001^^^) مگاهرتز دارد 344

 
 آورده شده است. mean ± SEMنتايج به صورت  .EPMبازوي باز و بسته  سوري ماده درموش هاي درصد زمان حضور بر امواج مسدود کننده تلفن همراه امر  -3شكل 

 ,P=0.0001*** به ترتيب) رددامگاهرتز  344و گروه  گروه کنتر،را نسبت به  يو کمترشتر بسته به ترتيب بيباز و زمان حضور در بازوي  ، درصدمگاهرتز 1244گروه 
^^^P=0.0001 -**P=0.011, ^^P=0.01 .) 
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 1244نيز اختال  م ني داري به ترتيب با گدروه   344+ 1244

مگدداهرتز در زمددان حضددور در اتدداق روشددن و تاريددک دارد    

(P=0.0001, P=0.0001) . 

در  هدا  گروهاختال  م ني داري بين  دهد يمنشان  3شكل 

 (F3,36=74.32, P=0.0001)در اتاق روشن  Rearingت داد  

کده   دهدد  يمد نشدان   ها گروهوجود دارد. همچنين مقايسه بين 

ال  م ني داري با کنتدر،  مگاهرتز اخت 1244گروه با فرکانس 

در اتداق روشدن دارد    Rearingمگاهرتز در ت داد  344و گروه 

(P=0.0001, P=0.0001) اخددتال   344+ 1244.  فرکددانس

در  Rearingمگداهرتز در ت دداد     1244م ني داري بدا گدروه   

 .  (P=0.0001)اتاق روشن دارد 

ه امواج مسدود کننده تلفن همدرا امر بررسي نتايج حاصل از 

در مدوش هداي   ت داد کل ورود بين دو اتاق روشن و تاريک بر 

سوري ماده اختال  م ني داري را بين گدروه هداي آزمايشدي    

 نشان نداد )لذا اطالعات نشان داده نشد(.

 بحث

نتايج حاصل از آزمون اتاق تاريک و روشن بيانگر آن است 

مگداهرتز موجدب    344که امواج مسددود کنندده بدا فرکدانس     

هرچند در سلح اضلراب در موش هاي نر شده است. افزايش 

بر سدلح اضدلراب مدوش     يريمرتفع تأمماز ب الوه اي شكل 

ايدن يافتده هدا بدا نتدايج      هاي سوري نر و ماده نداشته اسدت.  

رفتددار مختلفدي کده گويداي تغييدر در      آزمايشدگاهي ملال دات  

 
 .آورده شده است mean ± SEMاتاق روشن و تاريک. نتايج به صورت  سوري ماده درموش هاي درصد زمان حضور بر امواج مسدود کننده تلفن همراه امر  -5شكل 

 ,P=0.0001^^^ بده ترتيدب  ) تداشد مگاهرتز   344و گروه  گروه کنتر،را نسبت به  يو کمتربيشتر اتاق روشن و تاريک به ترتيب ، درصد زمان حضور در مگاهرتز 1244گروه 
**P=0.0025-***P=0.0001, ^P=0.003  .) مگداهرتز دارد   1244گدروه  نسدبت بده    راي بيشدتر و به ترتيب کمتدر   اتاق روشندرصد زمان حضور در  344+ 1244فرکانس

(##P=0.0001). 

 
 (P< 0.05 *) آورده شده است. mean ± SEMاتاق روشن. نتايج به صورت  سوري ماده درموش هاي  Rearingت داد بر امواج مسدود کننده تلفن همراه امر  -6شكل 

ت داد   344+ 1244. فرکانس (هردو P=0.0001^^^,***)مگاهرتز دارد  344کنتر، و  گروه نسبت بهبيشتري در اتاق روشن  Rearingمگاهرتز ت داد   1244فرکانس 
Rearing  مگاهرتز دارد  1244گروه  نسبت بهکمتري در اتاق روشن(###P=0.0001). 
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هسدتند  موبايدل  پدس از تدابش امدواج     حيوانات آزمايشدگاهي 

  .ملابقت دارد

چنانكه ملال ه اي نشان داد تش شدع الكترومغناطيسدي بدا    

ساعت موجدب افدزايش سدلح     2مگاهرتز براي  343فرکانس 

اضلراب و کاهش لكوموتور و ف اليت جستجوگري در رت ندر  

ب د از يک روز در هر دوجنس نر و  يريتأخگرديد و اين امرات 

ماده مشاهده شد. همچنين ب د از دو سداعت موجدب افدزايش    

[. ملال ه 13لح گلوکوکورتيكوئيدها در هر دو جنس گرديد ]س

مگداهرتز   344اي ديگر نشان داد امواج موبايدل بدا فرکدانس    

روز موجدب افدزايش سدلح     13ساعت در روز به مدت  0براي 

اضلراب، کاهش آنتي اکسيدان ها، نورودژنراتيدو هيپوکمدپ و   

ج مسددود  اموا رود يم[. بنابراين احتما، 23اشر مغز مي گردد ]

در کوتاه مدت با افزايش سلح  مگاهرتز 344کننده با فرکانس 

 موجب افزايش سلح اضلراب گردد.  گلوکوکورتيكوئيدها

اما يافته هاي حاصدل از مداز مرتفدع ب دالوه اي شدكل و      

آزمون اتاق تاريک و روشن نشان داد که امواج مسدود کننده با 

در هدر   مگاهرتز موجب کاهش سلح اضلراب 1244فرکانس 

دو جنس نر و ماده شده است. امر امواج در اين باندد فرکانسدي   

. چنانكه در ملال ده   استامواج موبايل مشابه يافته هاي تامير 

مگداهرتزي تدوان خروجدي دو     344اي نشان داده شده امدواج  

مگاهرتز واکدنش   344مگاهرتز دارد و نيز امواج  1244برابري 

 رسدد  يمتز داشته و به نظر مگاهر 1244بيشتري از  يكيولوژيب

به شدت ميدان و کمتر به فرکانس بسدتگي   اساساًاين اختال  

 [.  22 ،21دارد ]

 1244 + 344يافته هاي ناشدي از تدابش همزمدان امدواج     

مگاهرتز در موش هاي نر، کداهش سدلح اضدلراب را نشدان     

در  مگداهرتز مدي باشدد    1244که مشابه نتايج امدواج   دهد يم

اي ماده امر م كوس داشته و سلح اضلراب حاليكه بر موش ه

را افزايش داده است. الزم به ذکر است موش هاي سدوري ندر   

( در Rearingکمتري )ت داد  جستجوگرانهدر اين گروه ف اليت 

نشان داده است که اين نيدز   آزمون اتاق تاريک و روشن  مد،

بيانگر افزايش استرس بدنبا، تدابش مدي باشدد. يافتده هداي      

انگر آن است که نوع آزمون ارزيابي سدلح اضدلراب،   حاضر بي

فرکددانس امددواج و همچنددين جنسدديت از عوامددل مددومر بددر    

ملالدب   تدر  قيد دابدا بررسدي   انجام يافته اسدت.   يها پژوهش

 گذشته مي توان به نكات زير دست يافت: 

ارزيدابي رفتدار جونددگان در دو بخدش      يهدا  آزموناغلب 

. ميدزان  رديد گ يمد ادرار   رفتارهاي ذاتي و رفتارهداي اکتسدابي  

از جمله رفتارهاي ذاتدي هسدتند کده در      Rearingاضلراب و

بده نظدر   و  [3] اتاق تاريک و روشن اابل ارزيدابي مدي باشدند   

براي  يشتريبکه اتاق روشن و تاريک داراي حساسيت  رسد يم

مثا، هدر   به عنوان مبت امر امواج بر رفتار ذاتي حيوانات است.

مگدداهرتز سددلح  1244 + 344ي چنددد در گددروه تددابش گيددر

اضلراب در دوجنس عكس يكديگر است، اما موش هداي ندر   

( کمتري در اتاق روشدن  Rearingف اليت جستجوگرانه )ت داد 

از ايدن رو   کده مشدابه حيواندات مداده مدي باشدد.       نشان دادند

و بدا حساسديت بيشدتر     تدر  قيداسنجش  يها روشبكارگيري 

 . رسد يمضروري به نظر  براي بررسي امر امواج بر حيوانات

که در آن در  ملابقت داردملال ه اي اين يافته ها با نتايج 

روز با امدواج تلفدن همدراه بدا      10م رض گذاري رت به مدت 

مگاهرتز موجدب حفدظ پاسدخ تدرس در      344+1244فرکانس 

مد، پاسخ غير ف ا، اجتنابي گرديد و همچنين موجدب سدلح   

شر نيمكره هاي مغزي رت گلوتامات و کاهش گابا و گليسين ا

امواج مسدود کننده با فرکانس  رسد يم[. لذا به نظر 13گرديد ]

بدا تغييدر ميدزان رهدايش      در کوتاه مدت احتمداالً  1244+344

عصبي موجب افزايش سلح اضلراب موش هاي  يها يانجيم

 ( در مدد، Rearing)ت داد  جستجوگرانهماده و کاهش ف اليت 

 در موش هاي نر گردد.  آزمون اتاق تاريک و روشن

حساسيت موش هداي مداده    رسد يمبه نظر در اين ملال ه 

در برابر امواج و بروز اضلراب کمتر از موش هاي نر است کده  

ناشي از عوامل هورموني مومر بر سدلح اضدلراب در    تواند يم

بده  جنسيت حيدوان مدورد ملال ده،     رو نياجنس ماده باشد. از 

مدومر در نتيجده آزمدون بايدد     يک عامل مخدوش گر و  عنوان

ملال ات نشان داده که حساسيت  .ارار گيردهمواره مورد توجه 

رفتاري و حافظه بستگي به نژاد و جنسيت حيوانات  يها آزمون

[ 3] دهندد  يمد را نشان  يتر قيداداشته و موش هاي نر نتايج 

ي جنسي ماده با ها هورمونناشي از واکنش پذيري  که احتماالً

 مورد نظر مي باشد.هاي رفتار

با توجه به اينكه چگالي توان امواج مورد اسدتفاده در ايدن   

w/m 4.5مگداهرتز )  344امدواج  تحقيق کمتر از حد مجاز 
( و 2

w/m 9مگاهرتز ) 1244امواج 
، لذا نتايج حاصدل  [15] است( 2

ناشي از امر حرارتي امواج بر بافت مغز باشد. هر چندد   تواند ينم
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دت کم امواج، بر محيط بيولوژيدک بددون   انتظار مي رود که ش

مالکي براي بدي   تواند ينمامواج کم شدت  در حاليكهامر باشد، 

 . گرددامواج الكترومغناطيسي در نظر گرفتن خلر 

عمدومي کده    يها مكانبا افزايش کاربري تلفن همراه در  

نياز به سكوت و آرامش وجود دارد, اسدتفاده از دسدتگاه هداي    

براي چند ساعت  م موالًج نيز افزايش يافته و مسدودکننده اموا

حضور  ها مكانباعث تابش دهي افرادي خواهد شد که در اين 

دارند. هر چند دستگاه هاي مسدود کننده داراي شددت امدواج   

 يالمللد  نيبد  يهدا  سدازمان کمتر از حد مجاز ت يين شده توسط 

 ملال ات بسيار کمي در رابلده بدا تدامير امدواج     وليكنهستند، 

الكترومغناطيسي اين دستگاه ها بر سلح اضلراب انجام شدده  

 است.  

از آنجا که براي بكارگيري شبكه هاي تلفن همدراه جديدد   

نتدايج   تدوان  ينمد نياز به باند فرکانسي جديدي مي باشدد لدذا   

بر تازه تر ت ميم داد.  يها ستميسحاصل از ملال ات ابلي را به 

 يهدا  تيمحددود بده   کده بدا توجده    رسد يماين اساس به نظر 

حيواني و نامشخ  بودن مكانيسدم امدر    يها آزمونموجود در 

در امواج بر سلح اضلراب، لذا ضرورت انجام ملال ات بيشدتر  

بده  خصوص کاربرد دستگاه هاي مسدود کنندده تلفدن همدراه    

 خوبي احساس مي شود.

يافته هاي اين ملال ه نشان داد کده در زمدان اسدتفاده از    

غيير فرکانس، امدرات  ت ي امواج تلفن همراه، بامسدود کننده ها

 344بدا فرکدانس   تدابش  چنانكده   متفاوتي ظاهر خواهدد شدد.  

 344+ 1244مگدداهرتز در مددوش سددوري نددر و بددا فرکددانس  

مگاهرتز در موش سوري ماده موجب افزايش سلح اضدلراب  

يدک وسديله بدي     به عنوان تواند ينملذا اين دستگاه  مي گردد.

 عمومي مورد استفاده ارار گيرد. يها طيمحخلر در 

 سپاسگزاري

منابع مالي  نيتأماز م اونت محترم پژوهش و فن آوري دانشگاه بابت 

اين طرح تحقيقاتي و همه کارکنان محتدرم مرکدز تحقيقدات فيزيولدوژي     

دانشگاه علوم پزشكي سمنان بابت همكاري در اجراي پروژه سپاسدگزاري  

 مي شود.
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