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 لنامه علمي علوم پزشكي مدرسسردبير محترم فص
  سالم عليكم

بررسي آثار قـرار گـرفتن در معـرض         «اي با عنوان     اخيراً مقاله 
در اوايـل تولـد بـر حافظـه و          )  مگـاهرتز  900(امواج تلفن همراه    

فعاليت آنزيم سوپراكسيد ديسموتاز و كاتاالز در بافت مغز مـوش           
بـه  ] 1 [را مطالعه نمودم كـه در آن فـصلنامه پژوهـشي          » صحرايي

طور كـه محققـين محتـرم نيـز در ابتـداي             همان. چاپ رسيده بود  
در دنيـاي امـروز عالقـه زيـادي         «مقاله مذكور اشاره نموده بودند      

براي بررسي آثار زيان بار امواج الكترومغناطيسي بـه ويـژه تلفـن             
اي در كـشورهاي     از اين رو تحقيقات گسترده    » .همراه وجود دارد  

ه بيـانگر نگـرش ويـژه محققـين در          گيـرد كـ    مختلف صورت مي  
چـاپ  . بررسي آثار اين تكنولوژي نوين بر زنـدگي انـسان اسـت           

صـورت يـك مقالـه     نتايج حاصل از فعاليت تحقيقاتي مـذكور بـه        
اصيل با همت دو نفر از متخصصين محترم رشـته فيزيولـوژي در             

هـاي   همانند همه رشـته   . آن مجله علمي جاي بسي تشكر را دارد       
 روي آثـار امـواج الكترومغناطيـسي نيـز يـك            تخصصي، تحقيـق  

رسد كه مـوارد منـدرج در        مبحث اختصاصي است؛ اما به نظر مي      
اين مقاله نـشانگر فقـدان اطالعـات كـافي در ايـن زمينـه باشـد،                 

از ايـن رو    . بنابراين سبب حذف برخي نكات اساسي شده اسـت        

دانم كه ضمن احترام به نويـسندگان عزيـز و بـا در نظـر                الزم مي 
كه روش تحقيق مقاله فوق برگرفته از منبـع درج شـده             گرفتن اين 

است، نكات مبهم موجـود در مقالـه حاضـر را بـا             ] 2 [15شماره  
  :استناد به منبع مذكور يادآوري نمايم

هــا بــه منظــور تــأمين تشعــشعات  در بخــش مــواد و روش
بر اساس كار پژوهـشي     «كه جمله    الكترومغناطيسي، با وجود اين   

 Nokia N72 ذكـر شـده، از گوشـي تلفـن همـراه      »]15[قبلي 
كه براي تأمين تشعشعات در منبع       استفاده شده است در صورتي    

، Rode & Schwarz(، از يـك دسـتگاه سـيگنال ژنراتـور     15
.  مگاهرتز اسـتفاده شـده اسـت       840براي توليد فركانس    ) آلمان

قابل ذكر است كه گوشي تلفن همراه مورد استفاده در آزمـايش            
)Nokia N72(هاي نسل دوم بوده و در ايران با سيم  ، از گوشي

در بخـش   . هاي همراه اول و ايرانسل فعـال خواهـد شـد           كارت
سازي گوشـي بـراي      اي به شيوه فعال    ها هيچ اشاره   مواد و روش  

اي بـسيار اساسـي       مگاهرتز نشده كه نكته    840استفاده از امواج    
) GSM 900سيـستم  (هـاي مـذكور    اگر از سـيم كـارت  . است

استفاده شده باشد، باند فركانسي توليد شده توسط گوشي تلفن،         
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اسـت  ] 3[ مگاهرتز 915 تا  890طور خودكار در محدوده بين       به
چگونه محققين محترم فقط به اين جمله       . و قابل انتخاب نيست   

 مگـاهرتز   840اين دستگاه فركانسي حـوالي      «اند كه    اكتفا نموده 
گونه تشعـشعي     در مقاله مذكور هيچ    ترتيب ؟ بدين »كرد توليد مي 

  . مگاهرتز استفاده نشده است840با فركانس 
 SARامروزه ميـزان جـذب اختـصاصي انـرژي در بافـت             

)Specific Absorption Rate (عنوان يك كميت اسـتاندارد   به
ها، حيوانـات بـا      جهاني براي مقايسه نتايج تحقيقات روي بافت      

هاي حيواني به انـسان     زمايشيكديگر يا تعميم نتايج حاصل از آ      
اي با مراجعه بـا دفترچـه راهنمـ       ]. 4[گيرد   مورد استفاده قرار مي   

توان دريافت كه اين گوشي      گوشي يا سايت شركت ياد شده مي      
هاي همراه با تـوان تشعـشعي كـم بـوده و ميـزان               از انواع تلفن  

جذب اختـصاصي انـرژي در ناحيـه گـوش بـا حـداكثر تـوان                
 اسـت   وات بر كيلـوگرم  0/76ادل  المه، مع تشعشعي در زمان مك   

بدين ترتيب هر چنـد در      .  بسيار كمتر از حد استاندارد است      كه
هاي مقاله نام گروه شاهد به جاي گروه كنترل درج           تمامي شكل 

با گوشي تلفـن    (است، اما عدم استفاده از يك گروه شاهد          شده
ده نمايد كه شايد نتايج ثبـت شـ        اين شبهه را ايجاد مي    ) خاموش

از جملـه   (مربوط به ساير عوامـل موجـود در محـيط آزمـايش             
  . باشد) ميدان مغناطيسي حاصل از باطري گوش تلفن

ــي ــه م ــدت   چگون ــه در م ــرد ك ــات ك ــوان اثب  ســاعت 3ت

گيري حيوانات، تلفن همراه مورد نظـر داراي تشعـشعاتي           تابش
 براي تأييد فركانس توليد شـده       15بوده است؟ نويسندگان منبع     

) RF-Analyzer HF32D(از يك دسـتگاه آنـااليزر فركـانس    
كه نويـسندگان عزيـز مقالـه فـصلنامه          اند در حالي   استفاده نموده 

علمي ياد شده به هيچ سيستمي براي تأييـد فركـانس يـا روش              
ارزيابي براي روشن و خاموش بودن تلفن همراه يـا دسـتگاهي            

  .اند  وجي امواج اشاره نكردهبراي سنجش خر
موقعيت قرار گرفتن گوشي تلفـن در قفـس و فاصـله آن بـه               

گيري يكـساني    صورتي كه حيوانات ضمن آزادي و حركت، تابش       
بـا اسـتفاده از     «ذكر ايـن جملـه      . داشته باشند مشخص نشده است    

همـان قفـس نگهـداري    (كه در داخل قفس ) Nokia N72(آنتني 
تر  توانستند با بررسي دقيق    ين محترم مي  محقق. كافي نيست » )موش
 دريابند كه در شرايط تابش امواج الكترومغناطيسي، حذف         15منبع  

ها و استفاده از يك حفاظ غير فلزي الزامـي    رويه فلزي قفس موش   
  .بوده كه مورد توجه قرار نگرفته است

در پايان، ضمن تشكر مجدد از تمام اساتيد محترمي كـه در            
انـد، تأكيـد     ق و تـدوين مقالـه مـشاركت داشـته         انجام اين تحقي  

شود كه وجود فردي آشنا به امواج تلفن همـراه يـا مباحـث               مي
الكترومغناطيس براي مشاوره يا تكميل مراحـل اجـراي تحقيـق          

توانست ارزش علمي باالتري را براي مقالـه         ضروري بوده و مي   
  . ارايه شده فراهم نمايد
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