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  مقدمه
 یدر زنــدگ) (EMFس یکــاربرد وســیع امــواج الکترومغنــاط

جـاد کـرده    ین خـصوص ا   یـ  را در ا   يادیـ  ز يها یروزمره نگران 
ن یـ  به عنـوان تـابش کننـده ا    يادیزات ز یها وتجه  دستگاه. است

 EMFجــاد ی از آنهــا بــا اینــد کــه بعــضیآ یشــمار مــ امــواج بــه
 ی ولـ .)1(داشـته باشـند     انـسان    ي بـرا  یتوانند کـاربرد درمـان     یم

کـار   د و انتقـال بـرق بـه       یتول  که در  یزاتیگر مانند تجه  ی د یبعض
خطـوط  .  انسان شونديتوانند باعث اثرات سوء برا    ی م ،روند یم

 هستند يره از مواردیون، تلفن همراه و غیزی برق، تلو  يفشار قو 
س یکننده امواج الکترومغنـاط  ل ساطع یتوان به عنوان وسا    یکه م 

خته شـدن  ی آميدرضمن در جوامع مدرن امروز   .  نام برد  از آنها 
اما در مـورد اثـرات      . رقابل اجتناب است  ین امواج با صنعت غ    یا

 در حـشرات،   یکیولـوژ یرات ب ییـ تـوان بـه تغ     ین امواج م  یسوء ا 
ن ی ايولوژیدمیمطالعات اپ. )3و2 (جوندگان و انسان اشاره کرد  

ن امــواج بــا یــن اســتفاده از ایکنــد کــه بــ یاحتمـال را مطــرح مــ 
، سرطان مغز، سرطان پستان و     ی چون لوسم  ی خاص يها يماریب
 اما ارتبـاط  ).4-7 ( رابطه وجود دارد  ی عروق - ی قلب يها يماریب
امواج . ها هنوز ناشناخته مانده است   یمی بدخ ی با برخ  EMFن  یب

 باعـث  ،توانـد  ی میی غشاء پالسما  يس با اثر بر رو    یالکترومغناط
 و ییایمیوشـ یرات بییـ ل تغیـ ل عمـل بـه دل   یر در پتانـس   ییـ جاد تغ یا

واکـنش  ). 8(هـا شـود      ونیـ  يزان ترابـر  یـ ر در م  ییمتعاقب آن تغ  
توانـد باعـث     یها مـ    اتم ییایمی ش يوندهای با پ  EMFن  ی ب یکیزیف
  ).10و9( آزاد در بــدن موجــودات شــود  يهــا کــالیجــاد رادیا

AL-Akhras  توانـد   ین امـواج مـ   یـ  نـشان داد کـه ا      ی در پژوهش
 اثـر داشـته     ي بارور يمتغیرهاگر  ی و د  ی جنس يها  هورمون يرو

 از اثرات مخرب امواج   ی از مطالعات، حاک   يتعداد). 11(باشد  
EMF   ی در حال.)12(ن هستند   ی و تکامل جن   ي بر دستگاه بارور 

ــداد د  ــه م  یکــه تع ــد ک ــشان دادن ــات ن ــگــر از مطالع ــا دانی  يه
ــالکترومغناط ــارور یسی ــر ب ــاثي ب ــدی ت ــ.ر ندارن ــور ه ب ــه  يط ک
Hjollund  ــا مطالعــه اثــر م ــ ب  بــر یسیــ الکترومغناطيهــا دانی
ر ین امـواج بـر مقـاد      یـ  گزارش کـرد کـه ا      ي بارور يها شاخص

 ).13(د  نـــداريدار یر معنــ ی تــاث ید مثلـــیــ  توليهــا  هورمــون 
 بـا  یسیدان الکترومغناطی ميریکارگ ه با ب Huuskonenنیهمچن

 در ســـطح يدار یر معنـــییـــچ تغیکروتـــسال هـــی م130شـــدت 
 ).14( ول و پروژســترون مــشاهده نکــردیاســتراد يهــا هورمــون

Livingston    ساعته فیبروبالسـت    24-96 ینشان داد که پرتوتاب 
 ،30 ،3هاي   هرتزي با شدت60دان یتخمدان همستر چینی در م

 در میزان رشد و يرییمتر، تغ  میکروآمپر بر سانتی 3000 و 300
 در Iorio یحتـ ). 15(کنـد   یجـاد نمـ  یهـا ا  ن سـلول  یتولید مثل ا  

تــسال و بــا  یلــی م5 بــا شــدت یدانیــ نــشان داد کــه م2007سـال  
 باعث بهبـود حرکـت اسـپرماتوزوآ     ،تواند ی هرتز م  50فرکانس  

 و ي بـارور ي در توانـا    را ی مهمـ   دفران نقش  يمجرا ).16(شود  
هرگونه د و ینما یفا میانسان ا در و بقاء اسپرم   ییبهتر شدن کارا  

ر قرار ی را تحت تاثي بارور تواند ی م امجرن  یانقص در عملکرد    
 ییهـا  طی جزء محـ   زینم  یدیدی اپ يمجران  یهمچن). 18و17(دهد  

 غشاء اسپرم   يها نیر در پروتئ  یین تغ یشتریشود که ب   یمحسوب م 
ضه و قبـل از  یـ را اسپرم پـس از خـروج از ب       یز. شود یرا باعث م  

اسـپرم اکثـر    . گذرانـد  یم مـ  یدیـ دین زمـان را در اپ     یشتریـ انزال ب 
 عبـور از    ی و تحـرك را طـ      ي قدرت بـارور   يزم برا رات ال ییتغ
رات را بلـوغ اسـپرم   ییـ ن تغیـ مجموعه ا . کند یم کسب م  یدیدیاپ
ط ین مجـرا، محـ    یـ  ا یی ابتـدا  يها ژه بخش یبه و ). 19(ند  یگو یم

 ي مجـرا  یط داخل یمح. سازد ی بلوغ اسپرم فراهم م    ي برا  را الزم
با ). 20 (باشد ی آن م یالیتلی اپ يها جه عملکرد سلول  یم نت یدیدیاپ

ک یـ  از يم در بـارور یدیـ دی دفـران و اپ  يتوجه به نقـش مجـرا     
دکننـــده امـــواج ی توليهـــا ع دســـتگاهیطـــرف و کـــاربرد وســـ

گر، مطالعه حاضر اثرات بلند مدت    یس از طرف د   یالکترومغناط
.  قـرار داد ی ذکر شده مـورد بررسـ  يها  بافتين امواج را رو  یا

س مـورد  یط مشخـصات امـواج الکترومغنـا      ،الزم به ذکـر اسـت     
 کـه  بودنـد  ییهـا   دسـتگاه یاستفاده نزدیک به مشخـصات اصـل     

 و در افراد جامعه به صورت معمول در معـرض آن قـرار دارنـد         
ز با شـدت مـشابه انجـام شـده اسـت      ی ن ی از مطالعات قبل   ياریبس
 اثـــرات امــــواج   بـــه منظــــور بررســـی  مطالعـــه  ایـــن  .)21(

ــر  ــسی ب ــک   شــاخصالکترومغناطی ــاي مورفومتری ــدیمه ،  اپیدی
  .انجام شدمجراي دفران و بیضه موش 

  روش بررسي
 در 1385-1386 است که در سال  ین مطالعه از نوع تجرب    یا

در . ن انجـام شـد   ی قـزو  یدانشگاه علوم پزشک   یدانشکده پزشک 
 بـا  BALB/c از نـژاد     ي موش نـر سـور     سر 30ن مطالعه تعداد    یا

 ي رازيســـاز  گـــرم از موســـسه واکـــسن و ســـرم24-28وزن 
خانـه در   وانیـ ک هفته در ح  ی و سپس به مدت      ند شد يداریخر
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 درصد و 65-70گراد و رطوبت  ی درجه سانت25درجه حرارت 
 به منظور تطابق بـا  یی ساعت روشنا12 و   یکی ساعت تار  12در  

ــرا ــیط محیشـ ــدند یطـ ــرار داده شـ ــدان  .  قـ ــد میـ ــراي تولیـ بـ
الکترومغناطیس از دستگاه مدل سیگنال الفایت بـه عنـوان منبـع     

ایـن دسـتگاه داراي     . ید جریان الکتریکی اسـتفاده شـد      اولیه تول 
ض و سـرعت پـالس اسـت کـه عـرض پـالس              قابلیت تغییر عـر   

 هرتـز و شـدت   50، ی تجربـ   ثانیه و فرکانس براي گـروه      میلی2
دسـتگاه  . دن گردیـ  ییـ تـسال تع   یلـ ی م 5/0میدان الکترومغناطیس   

قبـل از اسـتفاده     . دیه گرد یف ته ی شر یمذکور از دانشگاه صنعت   
ــتگاه، سا ــز دس ــرقی ــان ستم ب ــک   یرس ــانس، اطاق ــد فرک ، مول

 رابـط بـه منظـور صـحت کـار       يهـا  میوانات و سـ   ی ح يریقرارگ
ن مطالعـه  ین انجام ای قبل و در ح ،قابل ذکر است  .  شدند یبررس

 سـر  30.  شـد یسنج توسط تسالمتر، دستگاه مولد امواج، شدت   
 در سـه گـروه   یبـه صـورت تـصادف     BALB/cنـژاد   موش نر از    

 بـه  یگروه تجربـ  .و کنترل قرار داده شدند    ، شم یتجربی  تای10
بـه مـدت   ز یـ  نروز روز و هر 6زان یو هر هفته به م      هفته 8مدت  

ــرض  4 ــاعت در مع ــدت  EMFس ــا ش ــیم 5/0 ب ــا   یل ــسال و ب ت
 یطـ یط محیگروه شم تحت شرا   . د هرتز قرار گرفتن   50فرکانس

ــدند  یکــسانی ــرار داده ش ــواج ق ــد ام   و در داخــل دســتگاه مول
گروه کنترل هـم در همـان   .  به آنها تابانده نشد    یونه موج گ چیه

ان یـ در پا.  شـدند ي در دستگاه نگهـدار يریط بدون قرارگ  یشرا
 يهـا   مهـره  ییوانـات هـر سـه گـروه بـه روش جابجـا            ی ح هفته8

ضه طـرف  ی ابتدا ب.ند کشته شد(cervical dislocation) یگردن
م و یدیـ دی اپيدر ادامه از مجـار  . وانات جدا و وزن شد    یچپ ح 

 در  یت بـافت  ی تثب ي گرفته شد و برا    ییها دفران طرف چپ نمونه   
.  ساعت قرار داده شـدند     48 درصد به مدت     10ن  یمحلول فرمال 

هـا   ، نمونـه يساز  و شفاف  يریگ ن مرحله به منظور آب    یبعد از ا  
ــدت   ــه مـــ ــافت  24بـــ ــاژ بـــ ــتگاه پاســـ ــاعت در دســـ   ی ســـ

(Shandon-citadel 1000)ن مرحله ی ایبعد از ط.  قرار گرفتند
توسط دستگاه   و سپس    يریگ  ن قالب یها با استفاده از پاراف     نمونه

ــاتوري ــوم روت ــدل  میکروت ــرش Shandon-AS 325م ــا ب  يه
 شـماره  يهـا  از هـر نمونـه بـرش      . ه شـد  یـ  ته یکرونی م 5 یالیسر

ــرا16،12،8،4 ــا روش یکروســکوپی می بررســي انتخــاب و ب  ب
H&Eــگ  از یوپکروســکیلــد می ف40در انتهــا .  شــديزیــآم  رن

ــصادف  40 ــه صــورت ت  انتخــاب و توســط یالم در هــر گــروه ب
 400 یینمـا   گردید و بـا بـزرگ      يبردار تال عکس یجین د یدورب

افـزار   نـرم بـا اسـتفاده از    در ضـمن     . قـرار گرفتنـد    یمورد بررسـ  
 و طــول يطــر مجـار  قImage Tool 3.0 SDK  يوتریکـامپ 

 شـد و  يریـ گ  دفران اندازهيم و مجاریدیدیوم در اپ  یتلیارتفاع اپ 
 Tukeyی بـ ی و آزمـون تعق   (ANOVA) انسیزواریبا آزمون آنال  

 کمتـر از  داري سطح معنـی  . صورت گرفت  ي آمار يها یابیارز
  . مطالعه حاضر در نظر گرفته شديبرا 05/0

  ها يافته
گــر ی نــسبت بــه دوگــروه دیهــا در گــروه تجربــ ضهیــوزن ب

ر م د یدیـ دیقطـر اپ   ).>007/0P(اسـت   افتـه   ی يدار یکاهش معن 
ــ ــمقار  د)3/522±4/104( یگــروه تجرب ــرل ی ــا گــروه کنت  سه ب

ــه )6/1507±23/1329( ــ ب ــ کــاهش پيدار یطــور معن دا کــرد ی
)001/0P<(،ــ ــه گــروه شــم ی ول ــسبت ب  )91/917±26/204 ( ن

 ين قطـر مجـرا  یانگیـ سه م یمقا). 1شکل  ( وجود نداشت    یتفاوت
 کنتـرل   و  با گروه شم   )9/820±6/105 (یدفران در گروه تجرب   

ــ ن)68/276±06/1553 ،4/168±68/1020( ــاهش یـــــ ز کـــــ
ج نـشان داد    ینتـا . )1شکل   ( را نشان داد   )>001/0P( يدار یمعن

  تجربي ، شم و كنترل يها  مورد مطالعه در گروهيرهاين متغيانگيسه ميمقا : ١ل جدو
   نيانگيم± معيارانحراف

  گروه کنترل  گروه شم  يتجربگروه 
  Pارزش 

  P>٠٠٧/٠  ١٢٣/٠±/٠٠٨  ١١٦/٠±٠١٥/٠  ٠٨٢/٠±٠٣٥/٠  ها ضهيوزن ب
 >٠٠١/٠P  ٢٣/١٣٢٩±٦/١٥٠٧  ٩١/٩١٧±٢٦/٢٠٤  ٣/٥٢٢±٤/١٠٤  ميديديقطر اپ

 >٠٠١/٠P  ٠٦/١٥٥٣±٦٨/٢٧٦  ٦٨/١٠٢٠±٤/١٦٨  ٩/٨٢٠±٦/١٠٥  قطر دفران

 >٠٠١/٠P  ١/٧٩±٦/٦  ٢/٨١±٠٥/٦  ٥/٤٤±٣/١١  ميديديوم اپيتليارتفاع اپ

 >٠٠١/٠P  ٧/٢٤٢±٩/٤٣  ٤/١٨٧±٢/٤٢  ٤/١٥٢±٧/٢٢  وم دفرانيتليارتفاع اپ
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  )۲۹پي در پي  (۱شماره  / ۱۱دوره  / ۱۳۸۸بهار  / زشكي گرگانمجله علمي دانشگاه علوم پ

 یم در گـروه تجربـ  یدیـ دی اپ اپیتلیـالی  يها ن ارتفاع سلول  یانگیم
ــه گــروه شــم )3/11±5/44(  و گــروه )2/81±05/6 (، نــسبت ب

ــ)1/79±6/6 (کنتــرل ). >001/0P( داشــت يدار ی کــاهش معن
 دفـران در  ي مجـرا اپیتلیـالی  يهـا  ن ارتفاع سلولیگانین م یهمچن

در ) >001/0P(يدار یطور معن  به) 4/152±7/22 (یگروه تجرب 
ــمقا ــروه دیـ ــا دوگـ ــر یسه بـ ــیگـ ــروهیعنـ ــم گـ ــرل و شـ   کنتـ

دا کــــرده بــــود یــــکـــاهش پ ) 9/43±7/242، 2/42±4/187(
  ).2شکل(

  بحث
 در مـدت  این مطالعه نـشان داد کـه میـدان الکترومغناطیـسی       

ــه ب8 ــی  هفت ــاهش معن ــث ک ــضه دار  اع ــاع   ،وزن بی ــر و ارتف قط
 نسبت به گروه شم و گروه      ی در گروه تجرب   یالیتلی اپ يها سلول
 ی بررسـ ي بـرا 2005 در سـال   Ozgunerm مطالعـه    . شـد  کنترل

س بـا  یدان الکترومغنـاط یـ  میکیولـوژ ی و ب یکیاثرات مورفولـوژ  

 20 کـه بـه مـدت        ییهـا  ضه رت ی ب ي مگاهرتز رو  900فرکانس  
 یها در گروه تجرب ضهیدان بودند، نشان داد که وزن ب یمروز در   

 يهـا   قطـر لولـه  ی ولـ . نداشـت يرییـ نـسبت بـه گـروه کنتـرل تغ    
 کـاهش   یبه طـور محـسوس     زا ومیتلین ارتفاع اپ  یانگیساز و م   یمن

سـاز   ی منـ يهـا   لولـه  ير در بافـت و مجـرا      یین تغ یا). 22(داشت  
م یدیدی اپ يمجرا و قطر    یالیتلیراستا با کاهش ارتفاع بافت اپ      هم

 سـال  در Tabladoق یـ تحقدر  .بـود ش حاضر یو دفران در آزما  
ــا  مــــوش1998 ــيهــ ــروه تجربــ ــواج ی گــ  در معــــرض امــ

 يهـا  اسـپرم .  تـسال قـرار گرفتنـد   7/0 با شـدت    یسیالکترومغناط
 یکیرات مورفولـوژ ییـ م دچـار تغ   یدیدیه اپ یدست آمده از ناح    هب

). 23( شـدند  یانی سر و قطعه م  يدار شدن دم، ناهنجار    چیمانند پ 
Tablado   بـاردار  يهـا  گر نشان داد که اگر موشی دیتحقیقدر 

 7ز  تـسال در رو    7/0 تـا    5/0 با شدت    EMFرا درمعرض امواج    
ک یستوپاتولوژیـ رات هییـ تا زمان تولـد قـرار دهنـد، تغ         يباردار

  شمگروه   کنترلگروه   يگروه تجرب
   اپيديديم را در گروه تجربياپيتلياليهاي  تفاع سلولمقطع ميکروسکوپي از اپيديديم که تفاوت قطر و ار: ١شکل 

 .)٤٠٠نمايي  بزرگ با H&Eآميزي  رنگ(دهد  نسبت به گروه شم و گروه کنترل نشان مي

  شمگروه   کنترلگروه   يگروه تجرب
  هاي دفران را در گروه تجربي مقطع ميکروسکوپي از مجراي دفران که تفاوت قطر و ارتفاع سلول: ٢ شکل

 ).٤٠٠نمايي  بزرگ با H&Eآميزي  رنگ(دهد  نشان مي نسبت به گروه شم و گروه کنترل



  ٥  /دکتر فرزاد رجايي و همکاران  

  )۲۹پي در پي  (۱شماره  / ۱۱دوره  / ۱۳۸۸بهار  / مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان  

ده نخواهد شـد  یها د ن موشین ایم جنیدیدیضه و اپی در ب  يبارز
 را در   يا رات قابل مالحظـه   ییلعه ما تغ  ج حاصل از مطا   ینتا). 21(
رات ییـ ن تغی ا.م نشان داد  یدیدی دفران و اپ   يوم و قطر مجار   یتلیاپ
جـاد اخـتالل   ی اسپرم ايتواند در روند تکامل و قدرت بارور  یم

 کـه در    يگـر ین موضـوع مطالعـه د     ید ا ییدر تا ). 19و18(د  ینما
 در یب ژنـوم ی صورت گرفـت، آسـ  Aitken توسط   2005سال  
 ییهـا  م مـوش  یدیـ دیه اپ یـ دست آمده از ناح    به ياتوزوآهااسپرم

 مگاهرتز قرارگرفته   900 با شدت    ییویکه در معرض اموج راد    
 يهـا متغیر یابیـ  ارز ي بـرا  Tablado). 24(بودند، مـشاهده شـد      

 تـسال بـه مـدت    7/0 با شدت   یدانی اسپرم در موش از م     یحرکت
دسـت   ه بياه ن دوره اسپرمیبعد از ا.  روز استفاده کرد 35 تا   10

ــدیآمــده از اپ ــ مــورد ارزی گــروه تجربــيهــا م مــوشیدی  یابی
 ازآن بود که سرعت حرکت و تعـداد         یج حاک ینتا. قرارگرفت

م نسبت به گـروه کنتـرل   یدیدی اپي متحرك در مجرا   يها اسپرم
 اثرات 2007در سال  Wdowiak. )25 (ه استش نشان داد  یافزا

رم انـسان مـورد      اسپ يل را رو  یمخرب امواج ساطع شده از موبا     
ــرار دادیبررســ ــدر ا.  ق ــه در  ی ــورد مطالع ــه م ــژوهش جامع ن پ

 بودند که از تلفن     يگروه اول افراد  .  شدند يبند میگروه تقس  سه
له بـه صــورت  ین وسـ یـ گـروه دوم از ا . همـراه اسـتفاده نکردنـد   

 سـال اسـتفاده کردنـد و گـروه سـوم      2ا یـ  1محدود و به مـدت    
 سال از تلفن همـراه     2ا  ی 1شد که در مدت      ی را شامل م   يافراد

 نـشان  یع منی ماي بر رویبررس. بردند یبه صورت مداوم بهره م 
 که بـه صـورت مـستمر در معـرض امـواج      يداد که اسپرم افراد 
 .)26 (ه اسـت  شديرات مورفولوژیی دچار تغ  ،تلفن همراه بودند  

م و یدیـ دی اپيوم مجـار یـ تلیدر مطالعه حاضـر کـاهش ارتفـاع اپ      
 کـرده و  يری جلوگین نواحیها در ا ود اسپرم د از رک  یدفران شا 
. دیـ جـاد نما یتواند در بلوغ آنها اختالل ا یها م  ع اسپرم یعبور سر 
Wilson  تـسال و بـا فرکـانس      1/0 با شدت    یدانیکه م   نشان داد 

). 27(هـا شـود      ضهیـ توانـد منجـر بـه کـاهش وزن ب          ی هرتز م  50
 در  يریگدنبال قرار  هها را ب   ضهیز کاهش وزن ب   ی ن Kimمطالعات  

ن یـ ا). 28(د نمـوده اسـت     ییـ  تا یسیـ معرض امـواج الکترومغناط   
در  AL-Akhras.  مطابقت دارد  ی مطالعه کنون  يها افتهیج با   ینتا

 50 تسال و فرکانس    یلی م 25 با شدت    یدانی اثرات م  2006سال  
 در رت   ی جنـس  يها  و هورمون  ي بارور يمتغیرها يهرتز را رو  

 را يدار ی مطالعـه کـاهش معنـ   نیج اینتا.  قرار دادیابیمورد ارز 

 و تعـداد  ي منـو يهـا  سهیـ کن  وزی ولـ ،ضه نشان نـداد یدر وزن ب 
 يهـا  ن سـطوح هورمـون  یهمچن. ها دچار کاهش شده بود    اسپرم

  .)11(دا کرده بود یش پیافزا LH و FSH ،نتستوسترو
Ozguner  ضه انجـام  یـ  بي رو2002 که در سـال    یقی در تحق

گ، یدیـ  اليهـا  ر سـلول ی باعث تکثEMF مشاهده کرد که   ،داد
 يهـا  ضه و کـاهش سـلول  یـ ش وزن بیش تستوسترون، افـزا  یافزا
 مــا در تــضاد يهــا افتــهین مطالعــه بــا یــا). 29 (ه اســتا شــدیـ زا
 2004 که در سال   یضه در پژوهش  یر در وزن ب   یین تغ یا. باشد یم

 5/0 و   1/0 کـه در معـرض       BALB/c نـژاد    يهـا   مـوش  يبر رو 
د ییـ ز مورد تای ن،قرار گرفته بودند هرتز 60تسال با فرکانس     یلیم

ضه را، یـ ن عـدم کـاهش وزن ب  یـ د بتوان ا  یشا). 30(قرار گرفت   
 یدان نسبت به مطالعه کنون    ی در م  يریتر بودن زمان قرارگ    کوتاه
 900 با شدت    یدانی اثرات م  2008سال    در Suleyman. دانست

زان آپوپتـوز در اسـپرماتوژنز      یـ  م یمگاهرتز را بـه منظـور بررسـ       
 ماه در 10ها به مدت  ن مطالعه رتیدر ا.  قرار داد  یابیارزمورد  

ج نـشان داد کـه    ینتا. س قرار گرفتند  یمعرض امواج الکترومغناط  
). 31(زان آپوپتوز شـوند  یش م ی باعث افزا  ،توانند ین امواج نم  یا

 يرهـا متغی يل رو یـ  اثـرات امـواج موبا     2008ن در سـال     یهمچن
هـا نـشان داد کـه     فتـه ای.  شـد یبررس Agarwal تحقیقدر اسپرم  

 اسـپرم دچـار   یعـ ی طبيتعداد اسپرم، حرکـت، بقـا و مورفولـوژ     
 مطالعه حاضر که يها افتهیج با  ین نتا یا). 32 (ه است کاهش شد 

 دفـران را  يم و مجـرا یدیـ دی اپيهـا   بافـت ير در مورفولـوژ  ییتغ
 2007گـر در سـال      یمطالعـه د  . باشـد  یراستا م  دهد، هم  ینشان م 

 يها جاد تودهیر و ایزان مرگ و م یل، م یوبانشان داد که امواج م    
ت یـ در نها). 33(دهـد   یش مـ ی در اسـپرم رت را افـزا    یعیرطبیغ
 از  یس را ناشـ   ید بتوان اثـرات مخـرب امـواج الکترومغنـاط         یشا
  آزاديهـا  کـال یجـاد راد یو ا) 34(ش درجه حـرارت بـدن     یافزا

 بـه عنـوان عوامـل       ،تواننـد  یدانست که هر دو عامـل مـ       ) 10و9(
 يستم بـارور  یـ خـصوص س    بـدن بـه    يها  بافت يرسان برا  بیآس

 ين امـواج بـر رو  یـ لذا بـه منظـور کـاهش ا   . درنظر گرفته شوند 
ــاروریــس ــیالمقــدور توصــ ی حتــيستم ب  از اســتفاده ،شــود یه م
  .ن امواج اجتناب شودی مولد ايها  دستگاهيرضروریغ

  گيري نتيجه
شـدت   بـا    یسیـ کـه امـواج الکترومغناط    داد   مطالعه نشان    این

هاي   یک سلول مترفورسبب تغییرات مو   ،تواند  می تسال یلی م 5/0
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تلیوم اپیدیدیم و مجراي دفران و کـاهش وزن بیـضه مـوش            اپی
  .گردد 

  قدرداني تشكر و
ــه حاصــلن یــا  )4169/20/28شــماره ( طــرح مــصوب مقال

له از معاونــت یوســ نی بــد.بــودن ی قــزویدانــشگاه علــوم پزشــک
 براي تامین هزینـه انجـام   پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین   

  .دیآ یاین مطالعه تقدیر و تشکر به عمل م
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