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Abstract 
Background and Aim: Background and Aim: In recent years, the use of radio waves and devices operating 

in the 2.45 GHz range, such as cordless telephones and wireless modems, has greatly increased. The aim of this 

study was to determine the effect of 2.45 GHz waves on hematological markers of the immune system in mice. 

Methods: In this experimental study, 72 immature male BALB/C mice were used. Mice were divided into 3 

groups; one control group and two groups exposed to radiation (group A and group B). Then two Wi-Fi modems 

were prepared, one simple and without antenna that mice of Group A were exposed to it and the second type had 

two antennas that mice of Group B were exposed to it. After exposure, blood samples were taken to measure the 

white blood cells, monocytes, lymphocytes, and neutrophils. 

Results: The number of white blood cells, monocytes, lymphocytes, and neutrophils increased during the 

study in control mice, but these parameters decreased significantly in the mice of the two intervention groups, 

which was time-dependent. There was no significant difference between the blood parameters of mice in the two 

intervention groups exposed to different modems. 

Conclusion: The current findings indicate the side effects of 2.45 GHz on the immune system of exposed 

mice. This showed that white blood cells are more effective against long-term exposure to Wi-Fi waves. 
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 10/12/1411 پذیرش مقاله:     13/11/1411 دریافت مقاله:

  دهکیچ

 و سیمبیکنند مثل تلفن کار می گیگاهرتز 44/2هایی که با طیف دستگاهامواج رادیویی و های اخیر، استفاده از در سال ف:هدزمینه و 

گیگاهرتز بر مارکرهای هماتولوژیک سیستم ایمنی در  44/2تاثیر امواج  مطالعه حاضر با هدف تعیینبسیار زیاد شده است.  سیمبیهای مودم

  .انجام شد موش

گروه تقسیم شدند؛ یک گروه  3ها به استفاده گردید. موش BALB/Cموش سوری نابالغ نر نژاد  22از  تجربی در این پژوهش ها:روش

با  Aگروه های موش(. سپس دو مودم وای فای تهیه شد یکی ساده و بدون آنتن که Bو گروه  Aمعرض اشعه )گروه در کنترل و دو گروه 

ها از موشخونگیری ن قرار گرفت. پس از انجام مواجهه، در مواجهه با آ Bگروه های موشو نوع دوم دارای دو آنتن که آن مواجهه داشت 

   .انجام شد های سفید، مونوسیت، لنفوسیت و نوتروفیلتعداد گلبولبرای سنجش 

 پارمترها این اما تیاف افزایش کنترل گروههای موش در مطالعه طول درهای سفید، مونوسیت، لنفوسیت و نوتروفیل گلبول تعداد ها:یافته

روه دو گهای موشبین پارامترهای خونی  .یافت که این کاهش وابسته به زمان بود کاهش توجهی قابل طور به مداخله گروه دوهای موش در

   مختلف تفاوت معناداری مشاهده نشد. هایمودم در معرض

است. این مطالعه نشان داد  معرض در هایموش ایمنی سیستم با گیگاهرتز 44/2امواج  تداخل نشانگر حاضرنتایج  گیری:نتیجه

 . دارندپذیری بیشتری مدت با امواج وای فای تاثیردر برابر مواجهه طولانی  گلبولهای سفید

 
 گیگاهرتز، موش. 44/2 ،امواج الکترومغناطیستم ایمنی، سیس :هاکلیدواژه
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 مقدمه
ها و تهدیدات زیستی جهان در عصر جدید و ماهیت آلودگی

های ن آلایندهای هشده است از جمل ایهتغییرات عمد صنعتی دچار
های گوناگون در محیط زیست محیطی، انتشار امواج با طول موج

های ارتباط رادیویی، تلفن همراه، (. این امواج در سیستم1) است
های های وای فای، رادار و سایر دستگاه، مودمسیمبیهای تلفن

مخابراتی نظامی و غیرنظامی، برای انتقال پیام و اطلاعات بکار 
 (. 2روند )می

اتصال از طریق امواج به سرعت در حال رشد و ولوژی تکن
ی اتصال به هاشترین و سریع ترین روگسترش است؛ از راحت

شبکه های داخلی یا اینترنت استفاده از تکنولوژی مودم های وای 
عمدتاً از فرکانس  وای فای سیمبیارتباط  . فناوریداشبمیفای 

برای انتقال اطلاعات سانتی متر  4/12با طول موج گیگاهرتز  44/2
 ودشیمهای ارتباطی در فاصله چند ده متری استفاده بین دستگاه

که البته بسته به باند فرکانسی، توان خروجی، بهره آنتن، نوع آن و 
 همچنین تکنیک مدولاسیون، محدوده برد آن متفاوت خواهد بود

وژی وای فای (. این تفکر در بین مردم وجود دارد که تکنول3)
 هرسانند ولی بند که به ظاهر آسیبی نمیکمیامواجی را ساطع 

ت خاطر سهوله کنند. بصدا زندگی بشر را تهدید میتدریج و بی
بکارگیری و در دسترس بودن این تکنولوژی است که افراد وقت 

 (.4) نندکمیبیشتری را در دنیای مجازی سپری 

نوعی به این امواج هند که عوارض متدمیتحقیقات نشان 
تأثیرات مخرب امواج  تواننمینسبت داده شده است. پس 

عوامل  B. از این رو آنها را در گروه کردالکترومغناطیس را رد 
 البته بعدها این پدیده را .(4کنند )بندی میزا طبقهسرطان

 نامیدند که شامل علائمی درونی« به میدان مغناطیسی حساسیت»
فراد شاغل در کارهای مرتبط با میادین مغناطیسی شد که انیز می

گونه که اشاره شد، از آن شکایت داشتند. این علائم درونی، همان
علائمی هستند که بروز خارجی ندارند ولی فرد از آنها شکایت دارد. 
مانند سردرد، تهوع، سرگیجه، منگی و ... این مجموعه علائم که 

اند. نیستند در برخی افراد دیده شدهقابل استناد و پیگیری علمی 
عرفی م "خود تلقین"ها را علائمی بعضی از محققین این نگرانی

اینکه برخی افراد در اثر این میادین پرقدرت  با این وجودکنند. می
 (.4،6توان منکر شد )شوند را نمیی میدچار مشکلات

Akdag موشهای صحرایی نر و ماده را برای یک  و همکاران
ل در معرض تابش وای فای برای ارزیابی چندین عضو بدن سا

، مغز، پوست، کبد، کلیه ها، بیضه ها( قرار دادند. DNA)آسیب 
را هنگام قرار گرفتن در معرض  DNAنتایج سطح بالایی از آسیب 

تابش نشان داد. اما تنها در بافت بیضه افزایش معنی دار آسیب 
 مثل )باروری( وظرفیت تولید (. مارگاریتیس و همکاران2) دیده شد

آپوپتوزیس در طول اووژنز را در حیوانات مورد بررسی قرار دادند. 
حیوانات به دو گروه شاهد و مورد تقسیم شدند و در معرض 

ی متفاوتی از جمله بلوتوث، وای فای و سیستم های هاشتاب

مثل تلفن قرار گرفتند. همه انواع اشعه افزایش قابل توجهی  سیمبی
اروری ها، بدر همه فرکانس میزان آپوپتوزیس را نشان داد و تقریباً از

های های همراه و تلفن)تلفن %31)وای فای و بلوتوث( تا  11%
مثل بررسی  اتهم دیگر اثر مطالعاتی(. 0) ( کاهش داشتسیمبی

، (13،14استرس اکسیداتیو سلولی )(، 9-12) در فعالیت قلبیتاثیر 
 انیاثرات بر ب، (16)، اثرات بر تیروئید (14)ی اثرات در چرخه سلول

(، 19،21ها )باکتری بر، اثرات (10) یسلول یاثرات بر غشا، (12ژن )
م ه مطالعاتیالبته  .( را مورد بررسی قرار دادند21)گیاهان  براثرات 

اند نی دار این پرتو را گزارش نکردهوجود دارند که به نوعی تاثیر مع
(22-20.) 

افرادی که در ناوها و کشتی ها مشغول  خصوصاً میافراد نظا
های برای اتصال دستگاه سیمبیاز فناوری ارتباط  کار هستنده ب

د و های هوشمنو گوشی سیمبیهای ، تلفنهاارتباطی مانند رایانه
راد در نند؛ این افکمیاستفاده های داخلی همچنین اتصال به شبکه 

و امواج الکترومغناطیس قرار دارند های مختلف مواجهه با طیف
 شکایاتی از بیماری هایی رند و گاهاًبمیموضوع رنج این همیشه از 

از یک سو باعث  ها این نگرانیناشی از مواجهه با این امواج دارند. 
 ردو مواردی شبیه سندرم بیماری ساختمان  روانیبروز فشارهای 

ا در تقابل بی ایشان ور و از سوی دیگر بر بهره ودشمیاین افراد 
 ینمهمترانسانی . از آنجا که نیروی گذاردمیتاثیر منفی دشمن 

در این خصوص تحقیقات است، لازم است  اصل هر سازمانی
تا با شناسایی دقیق مسأله، مشکلات صورت گیرد  ایهگسترد

 44/2امواج مایکروویو طیف  تاثیر در مطالعه حاضرطرف گردند. بر
موش ر درکرهای خونی مرتبط با سیستم ایمنی گیگاهرتز بر بیوما

 .شدبررسی 
 

 هاروش
موش سوری نابالغ نر نژاد  01از تعداد  مطالعه تجربیدر این 
BALB/C هفته 2گرم و در محدوده سنی  11ی با وزن تقریب 

. قفس های نگهداری حیوانات از جنس پلی کربنات استفاده گردید
 31در  41در  31قفس ها با سقف مشبک از جنس استیل و ابعاد 

از خاک اره و تراشه چوب پوشیده شد.  هاشسانتی متر بود. بستر مو
یک  ایهکف قفس ها هر دو روز یک بار تعویض و قفس ها هفت

عفونی درصد ضد 21سته و با الکل اتیلیک بار با آب و مایع صابون ش
 هاد. به منظور پیشگیری از تاثیر شرایط محیط بر آزمایش، موشش

 12در مدت مطالعه در حیوان خانه با سیکل ثابت شبانه روزی )
سانتیگراد و  24±2ساعت روز( و درجه حرارت  12ساعت شب و 

درصد نگهداری شدند. در این مطالعه برنامه غذایی  31رطوبت 
گرم به ازای هر  14تقریباً طبق نظر دامپزشک حیوان خانه  هاشمو

و آب به مقدار کافی  تجاری گرم وزن بدن در روز با خوراک 111
 هاشدر طول آزمایش در اختیار آنها قرار داشت. پس از انتقال مو

به حیوان خانه دو هفته به آنها فرصت داده شد تا با محیط جدید 
 سازگار شوند.
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ص شد و با تایید متخص گرفته هاشاز موابتدا نمونه خون اولیه 
موش به  0موش وارد مطالعه شدند ) 01موش از  22خون شناسی 

به  هاشموعلت عدم وزن گیری مناسب از مطالعه حذف شدند(. 
و  موش 24دو گروه تقسیم شدند؛ گروه اول گروه کنترل شامل 

. گروه دوم به دو بودندموش  40گروه دوم در معرض امواج شامل 
(. سپس دو مودم Bو گروه  Aیم شدند )گروه تایی تقس 24دسته 

دوده با محاز نوع بدون آنتن  سادهمودم وای فای تهیه شد که یکی 
در مواجهه با  Aگروه های موشکه بود گیگاهرتز  44/2فرکانس 

( ، ساخت چینHUAWEI (EchoLife HG521)) ندآن قرار گرفت
بود  اهرتزگیگ 44/2و نوع دوم دارای دو آنتن با محدوده فرکانس 

 D-Link) نددر مواجهه با آن قرار گرفت Bگروه های موشکه 

(DSL-124 ، در واقع .)های دو گروه با موشساخت چین
 متفاوت و در مکانی مجزا مواجهه داشتند. یهایمودم

با دستگاه  هاشنگهداری مو منطقه ،قبل از شروع مطالعه
 44/2 دن منطقه از امواج طیفجهت پاک بوبه سنجش امواج 

در حوالی محل  شدهرتز مورد بررسی قرار گرفت و معلوم گیگا
پس از شروع مطالعه  ود.شمیامواج فوق یافت ن هاشنگهداری مو

 هاشمو سانتیمتری با قفس 41فاصله  مودم ها در حیوان خانه و در
روز  91روزانه یک ساعت به مدت  هاشنصب و راه اندازی شد. مو

ساعت  0روزانه  هاشد؛ در سه ماهه دوم مومورد مواجهه قرار گرفتن
ی گروه کنترل نیز در این بازه هاشدر مواجهه قرار گرفتند و مو

 6زمانی با امواج وای فای تماس نداشتند. مطالعه در فاصله زمانی 
روز بعد از  101روز و  91و تست های خونی  گردیدماهه انجام 

اول مجدداً  شد. همچنین بعد از سه ماه سنجششروع مطالعه 
دن منطقه مورد مطالعه با دستگاه سنجش امواج جهت پاک بو

 هرتز مورد سنجش قرار گرفت. گیگا 44/2منطقه از امواج طیف 
اصول اخلاقی کار با حیوانات  تجربی همهدر این مطالعه 

 میتهک تایید به مطالعههمچنین این آزمایشگاهی رعایت شده است. 
: کد) تحقیقات و علوم واحد اسلامی آزاد دانشگاه اخلاق

IR.IAU.SRB.REC.1398.200 )است رسیده. 
تجزیه و تحلیل از آمار توصیفی )میانگین، انحراف معیار،  برای

همبستگی، فراوانی و نسبت( و آمار استنباطی )آزمون کای اسکوئر، 
تی تست مستقل، آزمون من ویتنی، آزمون طرح اندازه مکرر، آزمون 
فریدمن( متناسب با نرمال بودن یا نبودن متغیر با استفاده آزمون 

K-S افزار شد. در این مطالعه از نرم استفادهSPSS 24خه نس 
 لحاظ گردید. 14/1استفاده شد و سطح معنی داری کمتر از 

 

 نتایج
 که گروه بررسی شدند 3در  موش 22 ،تجربی مطالعه این در 

 2 کنترل، گروه در موش 2) کردند فوت مطالعه طی در موش 4
 اسکوئر، کای آزمون طبق(. B گروه در موش 1 و A گروه در موش

 (. P=0.807) بودند مشابه میر و مرگ نظر از گروه سه
های )گلبول بیومارکر 4معیار  انحراف و میانگین ،1-جدول در

گروه  به تفکیک زمان وسفید، نوتروفیل، لنفوسیت و مونوسیت( 
 بیومارکر 4 نظر از گروه سه مطالعه، ابتدای در. است شده گزارش

در  مسان هگلبولهای سفید، نوتروفیل، لنفوسیت و مونوسیت( تعداد )
های سفید و گلبولتعداد  91در روز  اما ،محدوده نرمال بودند

 101 . در روزبودبین سه گروه دارای تفاوت معنی داری  لنفوسیتها
 داشتند. گروه 3 داری بین معنی تفاوت پارامترهاتمام این 
 طول در لنفوسیت و مونوسیتگلبولهای سفید، نوتروفیل، تعداد 

افزایش در محدوده ن ای هیافت ک افزایش کنترل گروه در مطالعه
 یتوجه قابل طور به مداخله گروه دو در پارامترها این اما ؛بودنرمال 
، اگرچه این کاهش بین دو گروه مداخله (1-شکل) یافت کاهش

 نداشتند.تفاوت معناداری 
 

 بحث
 44/2امواج وای فای )طیف اثرات تجربی در این مطالعه 

بیومارکرهای خون مرتبط با سیستم ایمنی موش هرتز( بر گیگا
تعداد گلبولهای سفید، طبق نتایج بدست آمده  سنجش شد.

معنی  طور به مداخله گروه دو در نوتروفیل، لنفوسیت و مونوسیت
یافته بود در حالیکه در گروه کنترل افزایش نرمال  کاهش داری

و ( 32-29راستای برخی مطالعات )هم هایافته ایننشان داد. 
؛ البته در است( 33،34همچنین خلاف نتایج برخی مطالعات دیگر )

برخی مطالعات نیز در یک یا چند پارامتر با مطالعه ما همسو و در 
(. به طور کلی 34،36) بقیه پارامترها خلاف مطالعه ما نتیجه گرفتند

 رکانسف امواج این طیف خصوصاً تداخل نشانگر حاضرنتایج مطالعه 
 است. مواجهه معرض در یهاشمو ایمنی سیستم با رادیویی

 0روز و روزانه  91به مدت  کهموش نر  31روی  ایهدر مطالع
ان نشنتایج  ،گیگاهرتز قرار گرفتند 44/2ساعت در معرض امواج 

 داشتهنسبت به گروه کنترل کاهش  RBCو PVC ،Hbکه  داد
ا این ب؛ استن مطالعه تا حدودی همسو با مطالعه ما ای ه. نتیجاست

تعداد موش، پارامترها و زمان مواجهه  حاضردر مطالعه  تفاوت که
اثرات امواج وای فای با زمان  ای دیگرهدر مطالع (.29)بود متفاوت 

. طیف شدمواجهه طولانی بر پارامترهای خونی موش بررسی 
 . درمورد تست قرار گرفت گیگاهرتز 3از امواج از صفر تا  وسیعی
 زیریبرنامه زمان به توجه با مطالعه ابتدای در هاگروه اول، آزمایش

 و 101 ،121 ،61 روزهای) های خونیمواجهه و تست برای شده
 موش ماده 21 و نر موش 21 شامل گروه هر. شدند تشکیل( 364

امواج  معرض در موش ماده 21 و نر موش 21 و شاهدبعنوان گروه 
 ماده موش 21 و کنترل موش ماده 21 روی بر دوم آزمایش. ندبود
 شرایط همان در روز 61 مدت به که ،قرار داشتند معرض امواج در

 یزانمنتایج حاکی از کاهش  قرار گرفتند. آزمایش اول شده توصیف
Hb ،HCT  وWBC ولی این  استمطالعه ما  همراستا باکه  بود

ه این دلیل باشد ک تغییرات در محدوده نرمال بود؛ این میتواند به
مواجهه طولانی مدت با یک طیف اثراتی متفاوت داشته و این اثرات 

 (.31) دشومی در افراد مختلف متفاوت ظاهر
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 به تفکیک زمان و گروه مورد بررسیگلبولهای سفید، نوتروفیل، لنفوسیت و مونوسیت( تعداد ) بیومارکر 4 معیار انحراف و میانگین .1-جدول

 گروه   تعداد

 زمان
P-value 

 114روز  04روز  روز اول

 میانگین
انحراف 

 معیار
 میانگین انحراف معیار میانگین

انحراف 

 معیار

درون 

 گروهی

بین 

 گروهی

 لنفوسیت

 12142 1242 1229 1241 1220 1249 1221 کنترل

12111> A 1211 1242 1204 1240 1244 1246 12111> 

B 1231 1241 1269 1233 1224 1232 12111> 

 P-value 12222 P-value 12111> P-value 12111>  

 گلبولهای سفید

 <12111 3264 2266 3243 6246 3264 4291 کنترل

12111> A 4213 2261 4243 2264 3244 2222 12111> 

B 4214 2211 3220 1226 1221 1201 12111> 

 P-value 1214 P-value 12111> P-value 12111>  

 نوتروفیل

 <12111 1214 1236 1214 1223 1211 1226 کنترل

12111> A 2221 1211 1226 1204 1262 1241 12111> 

B 2219 1296 1243 1293 1293 1202 12111> 

 P-value 12114 P-value 12160 P-value 12112  

 مونوسیت

 12120 1294 1220 1299 1234 1292 1249 کنترل

12111> A 1226 1214 1232 1293 1209 1294 12111> 

B 1293 1294 1214 1202 1241 1203 12111> 

 P-value 12194 P-value 12631 P-value 12111  

 
 گروه و در زمانهای مختلف سه اساس مطالعه بر طول در متغیرهاتغییرات میانگین  روند. 1-شکل
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 1441 تابستان، 2 ، شماره4 دوره                                 دریامجله طب 

به عوارض بسیار زیادی از وای فای اشاره  Havas ایمطالعهدر 
شده و در واقع عملکرد سلول های خونی دچار اختلال که  ندکمی

م ه ایهدر مطالع (.31) کاهش می یابدگلبول قرمز سالم  تعداد
و همکاران بر روی اثرات امواج رادیویی بر   Kehindeکه

پارامترهای هماتولوژیک موش آلبینو انجام دادند، نتایجی مشابه به 
گروه تقسیم شدند و در  4موش نر به  21. در این مطالعه مددست آ

متر قرار  41و  24معرض امواج رادیویی موبایل با فواصل صفر، 
ونی خ پارامترهای در اختلافاتی که داد نشان مطالعه گرفتند. این

 مشخص. دارد وجود کنترل و معرض در موشهای بین شده مشاهده
 هایمیدان قدرت به شده مشاهده اختلافات نای هک شد

 اهشک. است مرتبط معرض در گرفتن قرار مدت و الکترومغناطیسی
 ایمنی ستمسی با رادیویی فرکانس تداخل نشانگر سفید های گلبول

 اضرحمطالعه  یافته هایبا  نیزاست؛ این نتایج  معرض در یهاشمو
تاثیر امواج  ایهدر مطالع ارانبهارآرا و همک (.32) اشدبمیهمسو 
مگاهرتز بر سیستم خونی موش را مورد بررسی قرار  941طیف 

استفاده  BALB/cموش نر نابالغ نژاد  42دادند. در این مطالعه از 
دقیقه تحت  31روز و هر روز به مدت  14به مدت  هاشکردند. مو

این امواج بر تعداد  مشخص شد کهتاثیر امواج قرار گرفتند. 
گلبولهای سفید، مقدار هموگلوبین، مقدار متوسط هماتوکریت، حجم 
متوسط گلبول قرمز و غلظت متوسط هموگلوبین گلبول قرمز 

ت؛ که راستا نیس در یک حاضربا مطالعه  یافته هاتاثیری ندارد. این 
تواند متفاوت بودن طیف امواج مورد بررسی و زمان یدلیل آن هم م

 Blackدر یک مطالعه مروری  (.33)باشد  هاشمواجهه و تعداد مو

امواج رادیو  معرض در خونی سلولهایاشاره کردند که  انو همکار
 کهاین مگر وندشمین دیدگی آسیب یا دچار تغییرات فرکانس

 لبولهایگ از تر حساس بسیار سفید گلبولهای. شوند گرم هاسلول
 یستمیس دمای نوسانات به سفید های گلبول اثرات اما هستند قرمز

 تاثیر امواج میدانهای فرد و همکارانشجاعی (.34) مرتبط است
الکترومغناطیسی موبایل را بر فاکتورهای خونی موش مورد بررسی 

 ویستار و نژاد نابالغ صحراییموش  31قرار دادند. در این مطالعه 
 هس به یک هر و انتخاب تصادفی طور به بالغ موش صحرایی 31

. کردندن دریافت تابشی کنترل گروه. شدند تقسیم تایی 11 گروه
 هفته در روز 4 مدت به و ساعت 0 روزانه ،امواج معرض در گروه

 که داد نشان هایافته. گرفتقرار  مورد تابش روز 41 طول در
ون خ فاکتورهای در داری معنی تفاوت به منجر پارازیت از استفاده

 هموگلوبین، پلاکت، ،RBC جمله از بالغ موش صحرایی

 قرار نابالغ، موشهای ود. درشمی RDWCV و MCV هماتوکریت،
 نهموگلوبی هماتوکریت و رب میمه اثر پارازیت معرض در گرفتن

علت  حاضر است کهنداشت. نتایج این مطالعه مخالف مطالعه 
تواند نوع طیف امواج مورد بررسی و زمان مواجهه و تعداد می
دیگر اثر امواج  ایهدر مطالع (.34) ی مورد بررسی باشدهاشمو

 40 شد.مگاهرتز بر ماکرهای خونی موش بررسی  1011و  911
گروه های مختلف . شد تقسیم گروه 6 به BALB/c موش نژاد

 241دقیقه،  121دقیقه،  61دقیقه،  31روزانه با زمان های  هاشمو
 اساس گرفتند. بر قرار امواج معرض در ماه یک از بیش دقیقه
 تفاوت تابش معرض در های گروه در MCH و MCHC ،هایافته
 اثرات ومایکرووی که گرفتند و نتیجه داشت شاهد گروه با داریمعنی

نتیجه کلی این . دارد موش روی مارکرهای خونی بر چشمگیری
تواند به علت متفاوت مطالعه با مطالعه ما تفاوت دارد و آن هم می

 باشد هاشبودن طیف امواج مورد بررسی و زمان مواجهه و تعداد مو
(36.) 

 

 گیرینتیجه
یف امواج ط تداخل دهندهنشان حاضربه طور کلی نتایج مطالعه 

د. باشمی معرض در یهاشمو ایمنی سیستم باگیگاهرتز  44/2
های خونی در برابر مواجهه طولانی سلولکه هد دمینشان  یافته ها

پذیری بیشتری هستند و از نظر مواج وای فای دچار تاثیرمدت با ا
در این مطالعه بین پارامترهای  اگرچهتعدادی سیر نزولی دارند. 

خونی دو گروه دارای مودم های مختلف تفاوت معناداری مشاهده 
  نشد. 

 
 بدینوسیله از خانم دکتر سیده نفیسه اسحق تشکر و قدردانی:

حسینی بابت زحماتی که در انجام این پروژه کشیدند، تشکر و 
 .گرددقدردانی می

 

 همه نویسندگان در نگارش اولیه مقاله :نقش نویسندگان

 یا بازنگری آن سهیم بودند و همه با تایید نهایی مقاله حاضر،
 .مندرج در آن را می پذیرندمسئولیت دقت و صحت مطالب 

 

عی کنند که هیچ تضاد منافنویسندگان اعلام می تضاد منافع:
 .در مطالعه حاضر وجود ندارد
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