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Title: 

Evaluation of high pressure gas-filled lamps from the views of the conventional and 

traditional medicine 

Abstract 

Objective: to reduce heat production and eliminate energy consumption "high pressure gas-

filled lamps" are widely used in home today. But, they have some side effects too. This 

article tries to discuss and reveal possible side effects.    

Methodology: for achieving this purpose, electronic resources of main stream knowledge are 

investigated besides traditional ones around this basic. 

Results: there are three main side effects for high pressure gas filled lamps (HPGFL): side 

effects of mercury, side effects of ultra violet spectrum and side effect due to difference 

between lamp's light and sunlight!  

Discussion: although HPGFLs seems to be cost effective, they may have serious side effects. 

For prevention of side effects, this manuscript suggests three fundamentals: ١- correction of 

wakefulness and sleep cycle of community ٢- change for the better filament lamps ٣- 

correction of HPGFL's light. 

At the end of manuscript, security advices against mercury vapor are added.   

Keywords:  CFL; compact fluorescent lamp; high pressure gas-filled lamp; adverse effect;     
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 :دهیچک

  ،و گرما یبھ منظور کاھش مصرف انرژ :مقدمھ

ن مقالھ یا. ارندز دین ین المپھا عوارضیاما ا. ش استیرو بھ افزا کم مصرف یالمپ ھااستفاده از  

 . پردازد یم المپ ھان یا یعوارض احتمال یبھ بررس

استفاده  یرانیا  ید و و منابع طب سنتیک طب جدین منظور از جستجو در منابع الکترونیبد :روش

 . شد

توان بھ سھ یرا م) CFL(وه فشار باال یرسنت پرشده با بخار جفلؤو یالمپ ھاعوارض  :جینتا

بدن بنفش بر  ما وراءاز اشعھ  یوه، عوارض ناشیاز ج یعوارض ناش: کرد یم بندیتقس یدستھ اصل

 .دیبا نور خورش المپ ھان یا نور فیط یناھمگوناز  یو عوارض ناش انسان

 یالمپ ھا یباال یو مصرف انرژ نھین عوارض و ھمزمان در نظر گرفتن ھزیز از ایپرھ: بحث

 یداریاصالح عادات غلط خواب و ب یش براتال -١: شودیسھ  راه کار عمده منجر مبھ  یرشتھ ا

ز از یدر جھت پرھ اصالح نور -٣ یرشتھ ا یمپ ھااستفاده از ال ینھ سازیبھ -٢  در جامعھ

 کم مصرف  یالمپ ھا عوارض

 عوارض - المپ کم مصرف: یدیکل یواژه ھا
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 :مقدمھ

کم مصرف  یھا با المپھاآن ینیگزیو جا یرشتھ ا یا در حال حذف المپھایدر سراسر دن یادیز یدولتھا

ونزوئال و . اعالم شده است یمصرف انرژ ینھ سازیو بھ یینکار صرفھ جویا یل اصلیدل. ھستند

 ینیگزیاست جایا سیس و استرالیھ اروپا، سوئیر ھستند پس از آنھا اتحادیین تغیشگامان ایل از پیبرز

کا، کانادا، یاالت متحده آمریھ، ایوسن، ریآرژانت .ش گرفتھ اندیبا کم مصرف را در پ یرشتھ ا یالمپھا

 یالمپھا ینیگزین درحال جایوستند چیاست پین سیبھ ا ٢٠١٤در سال  یو کره جنوب یک، مالزیمکز

ون المپ یلیم ٤٠٠ھندوستان  ١.ود و کم مصرف استید یوات با المپھا ١٠٠ یباال یرشتھ ا

 ٨و٧تالش را شروع کرده است نھ ین زمیز در ایران نیکشور ا. ن کرده استیگزیرا جا یرشتھ ا

ب یتصو یرشتھ ا ینھ فروش و واردات المپھایز در زمین یاتین کشورھا ممنوعیاز ا ین بعضیھمچن

ن المپھا بھ دنبال ینھ مضرات ایدر زم ییھا یو نگران یتھا اعتراضات حقوقین ممنوعیا ١,٢.کرده اند

استفاده  خود ورده اند و از آنھا در منزلآ یرو المپ ھان یھا بھ ا خانوادهاز  یاریبس ٦-٣داشتھ است

و مصرف کمتر  ن المپھایا اعالم شده طول عمر ،کم مصرف یالمپ ھارغم گران بودن یعل. کنندیم

با  یگلخانھ ا ید گازھایکاھش تول .کنندین میتام خا نوارھا یبرا را مناسب یھ اقتصادیتوج ،برق

د یتول یبرا یاز کاھش مصرف مواد سوخت یست ناشیط زیکمتر مح یکمتر و آلودگ یمصرف انرژ

 یبعض ،ن اوصافیبا تمام ا. روندیبشمار م المپ ھان یاستفاده از ا یانسان یجنبھ ھا ،تھیسیالکتر

کم  یالمپ ھان افراد نور یاز ا یگروھ  .خود را حفظ کرده اند یرشتھ ا یالمپ ھاھمچنان 

بخاطر ترس از عوارض  یگروھ و عوارض شده اند دچارگر ید یگروھ. پسندند یمصرف را نم

را با  خوانندهدارد  ین مقالھ سعیا . ن المپھا مردد ھستندینو و تازه، در استفاده از ا یده ھایپد یاحتمال

 یبرا یریم گیتا تصمینھا .آشنا کند کم مصرف یالمپ ھان یاستفاده از ا یو منف پنھان یجنبھ ھا

 ..با خواننده خواھد بود المپ ھان یاستفاده از ا
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 :یروش شناس

، CFLود، ی، دالمپ کم مصرف یھا واژهبا  یسیو انگل یک فارسین منظور منابع الکترونیبد

Compact fluorescent lamp ،incandescent lamp ،lamp light spectrum،side effect ، benefit و 

High pressure gas filled lamp  ھ وابستھ بھ منابع ک ییآنھا ،افت شدهیجستجو شد سپس از اطالعات

 ییشد و نظر نھا یبررس ید و سنتیجد یطب منابعمعتبر بودند انتخاب شد مطالب بدست آمده بر اساس 

مطرح شده  یھا ینیش بیپھا و  یتئورالزم بھ ذکر است . ارائھ شد یعوارض احتمال ینیش بیو پ

 دییتا یبرا شده اند و یریجھ گینت یو طب سنت ینھ دانش پزشکیش زمیبا پ یبر اساس مشاھدات مورد

 .دارند یکینیو پاراکل یکینیاز بھ مطالعات کلین ،یینھا

 :جینتا

م یتقس یاصلسھ دستھ توان بھ یرا م یج ارائھ شده جھت کاھش مصرف انرژیرا  یالمپ ھا  

 :کرد

معروف  یران بھ المپ مھتابیکھ در کشور ا) پرشده با فشار کم(فلوروسنت  یگاز یالمپھا -١ 

 .ھستند

المپ کم ”کھ در حال حاضر با عنوان  )ادیپرشده با فشار ز(فلوروسنت  یگاز یالمپھا -٢

 شوندیغ میتبل compact fluorescent lamp (CFL( ا یو  “مصرف

 ستالیک قطعھ کریبھ نور با عبور از  یکیان الکتریل جریسم تبدیبا مکان: ودھاید -٣ 

ل نور ماوراء بنفش بھ یت فلوورسانس و تبدیاز خاصاستفاده  د نور در دو گروه اولیسم تولیمکان  

 .فسفر جدار المپ ھا است یبات حاویترکبا استفاده از  ینور مرئ

 :وهیمشکل ج

ن تفاوت کھ یبا ا ٩وه پر شده اندیجبخار با  یمھتاب یالمپ ھاھمانند ج یرا CFL یالمپ ھااکثر  

در صورت شکستھ شدن تا مسافت  لذا. پر شده است ،از فشار جو یگاز درون آنھا با فشار باالتر
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وه آزاد شده یمجموع ج ھرچند مطالعات انجام شده. دنکن یمرا پرتاب  وه معلقیذرات ج یادیز

سوزانده شده در  ذغال سنگوه آزاد شده بعلت یرا کمتر از ج المپ ھان یا شکستن از یناش

 ١٠دانندیم یرشتھ ا یمپ ھاالاز استفاده  یناش یمصرف یجبران انرژ یذغال سوز برا یروگاھھاین

خواھد بود کھ از  یوه ایشتر از جیب در ھوا وه آزاد شدهیج ،یک منزل مسکونیرسد در یاما بھ نظر م

 یالمپ ھا افتیاز عدم باز  یناش یطیست محیبعالوه مشکالت ز .شودیرون وارد منزل میب یھوا

باز  یبرا یا کھ برنامھ ییھان مشکل در کشوریا البتھ .قابل مالحظھ خواھد بودز ین کم مصرف

 . شودیآنھا دارند مشاھده نم افتی

 :مشکل اشعھ ماوراء بنفش

 در شعاعخصوصا - شودیھ چشم میب بھ شبکیو آس یپوست یتھایبنفش کھ باعث حساس ما وراءاشعھ 

  ١١.است المپ ھان یعضالت استفاده از اماز  -مدت یو تماس طوالن متریسانت ٢٠کمتر از 

ک لوستر یمثال در  یبرا( المپ ھاد اتعدش یافزا  رسد اما بایبھ نظر م خطریبم و ن فاصلھ کیا

 .شودیم بزرگترشتر و طبعا محدوده خطر یب بیقدرت آس مدت، یتماس طوالندر و  )یسقف

کشت داده شده در  یب بھ سلولھایت و آسینشده است اما سم مشخص ھنوز آنھا ییسرطان زا

اد یز ینسبت بھ انواع رشتھ ا المپ ھان یا  UVCو   UVAشعھ ا. شگاه مشاھده شده استیآزما

  ١٢.است

 :ف نور بر چشم و روحیاثر ط

ن یدھد کھ اینشان م یرشتھ ا یالمپ ھاسھ آن با یو مقا CFLتوسط المپ  د شدهیور تولف نیمشاھده ط

ن یقع ادر وا )١شکل( ھستند بنفش و ینور سبز، آب محل در (spike) زهیسھ سرن یدارا المپ ھا

گر کم نور ید یبھ عبارت. کم است یف مرئیھ طیشدت نورشان در بقستند بلکھ یکم مصرف ن المپ ھا

چشم انسان  ھیشبکن احساس را بھ یا یف مرئیاز ط ینور در قسمت کوچک و شدت یزیت ھستند اما

بق تطا یاز طرف .شودیلذا مردمک چشم تنگ م. مواجھ است یقو یکند کھ با منبع نورانیالقا م
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ف از جملھ نور یھ طیاز کمبود بق یناش(دن یبھتر د یبھ ھمراه گشاد شدن مردمک براچشم  یعدس

ستارگان و افالک در طب  یتماشا. تواند باعث آزار چشم شودیدر دو جھت خالف ھم م  )زرد

 ینور یفصل یدرمان افسردگ یبعالوه برا ١٤.ف شده استیتوص) مفرح(بخش  یشاد یسنت

١٣.داشتھ باشد  دین شباھت را بھ خورشیشتریھ بک ھ شده استیتوص
توان از دو ین شباھت را میا  

ا نور یک شمع ی، نور فیط یاز جھت گستردگ. رار دادق یف نور مورد بررسیجنبھ شدت نور و ط

بخش باشند  یتوانند شادین نورھا میا .ت را داردین خاصیبا ایتقر یک المپ رشتھ ایا نور یآتش 

ک یمشاھده نور  کھیدر حال. ساطع شوند) ھ آسمان پر ستارهیشب(بع متعدد خصوصا اگر از منا

 شب یکیتار یابتداشتر یب و بنفش یف نور آبیزه در طیبھ خاطر سرن ،بھ اصطالح کم مصرف المپ

ترس  یکیروح در ھنگام مواجھھ با تار یرانیدر طب ا. کندیبھ روح  القا مرا  )ش ھوایگرگ و م(

 تنگ و  یطیعروق مح گر در حالت ترس و غم،ید یانیبھ ب  ١٤.رودین مبھ درو را تجربھ کرده

فرد  یش ضربان قلب  و حالت روحیتفاوت ترس و غم در افزا. دنشویگشاد م یمرکزعروق 

را  یحال یرود و در غم معموال شخص حالت بیخون باال م فشار معموال در ترس. شودیمشخص م

رند متفاوت یگین نور قرار میدر معرض ا یمدت طوالن کھیواکنش افراد ھنگام .تجربھ خواھد کرد

 غم و و ضعف و یحال یب یمشاھده نشود اما در بعض یچ آثاریممکن است ھ یدر بعض :خواھد بود

 .خواھد بود ینیش بیقابل پ  ناکترست یموقع از مقابلھ با  یت ناشیعصبان یدر بعض
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ف المپ ی، سمت چپ طیوه ایمصرف ج ف نور المپ کمیط) اهیقسمت س(سمت راست : ١شکل 

ف یاد ھستند و طیبا شدت ز ینور مرئ یزه ھایفاقد سر ن یالمپ رشتھ ا :نکھیح ایتوض. یرشتھ ا

 )ده استش ھبرداشت wikipedia تیعکس از سا( .کنندیرا ساطع م یکدستینسبتا 

 

  

 :بحث

با  ید انرژید تولیبھ منابع جد یفور یابیدست .مواجھ است یانرژ منابع مولد کشور ما با مشکل کمبود

 ینیگزیجا یبرا تالش .رسدیھنوز گران بھ نظر م یول است ریھرچند امکان پذ  یفعل یتکنولوژ

 یخسارات روح یطرفاز . رسدیبھ نظر م یمنطق یدر نگاه اول راه حل CFLبا  یرشتھ ا یالمپ ھا

 یھا نھیھزر یگر نظید ینھ در بخشھایش ھزیھا باعث افزا یینگونھ صرفھ جویاز ا یناش یو جسم

بعالوه . خواھد شد خوب تیفید با کیاز عدم د یشتباھات ناشو ا یاز افسردگ یناش ی، کم کاریدرمان

  :١شکل
 داده شینما یا رشتھ المپ کی ینور فیط: باال شکل
  است شده

 با مصرف کم المپ کی ینور فیط: نییپا شکل
 داده شینما فوق یا رشتھ المپ برابر یانرژ مصرف

  است شده
 فیط یا رشتھ المپ در شود یم مشاھده کھ ھمانطور

 مادون قسمت در ھرچند است کدستی نسبتا یمرئ نور
 شودیم باعث مورد دو نیا  است شتریب دیولت قرمز

 کم المپ در. باشد داشتھ یشتریب یانرژ مصرف
 بھ اما است دهیرس حداقل بھ قرمز مادوت دیتول مصرف

 کھ شده وارد خدشھ یمرئ نور فیط بودن کدستی
 مصرف از یبعض دید از آن نور بودن نامطلوب باعث

  .شود یم کنندگان
 شده برداشت ریز آدرس بھ تیسا از ھا شکل ھیاول منبع
  :است

٣/lessons/com.scratchapixel.www://http
-and-colors-٥-lesson/lessons-basic-d

light/images-digital/  
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ک قانون ساده منجر بھ کاھش تحرک  و یطبق   ،یمصرف یو فشار بھ جامعھ جھت کاھش انرژھ یتوص

در جھت  یداریر ساعات خواب و بییو تغ یت مصرف انرژیرید مدیشا .جامعھ خواھد شد ییایپو

دار شدن در یب. باشد ید انرژیجاد منابع جدیاز بھ ایکاھش ن یبرا یدرست تر راه کار اصالح آن،

د خواب یفوا یادآوریھ و ید و توصیقبل از غروب خورش یاقتصاد یان کار واحدھایپا سحرگاھان و

 . ن دست ھستندیاز ا در رسانھ ھا، مھ شبیقبل از ن

 :شنھاداتیپ

ھ پنجره یتعب .ردید مد نظر قرارگیخورش ییاز روشنا یخانھ ھا استفاده حداکثر یبھتر است در طراح

ادر طول  رهیق نورگید و انتقال آن از طریاز نور خورش یکثرمنازل و استفاده حد ا یبزرگ برا یھا

کھ باعث  ییستالھایدر کنار کر یرشتھ ا یاستفاده از المپ ھا .ن مورد ھستندیاز ا ییروز مثالھا

وار اتاق یسقف و د ینھ کاریو القاء تعدد منبع با آ) مثال در لوستر ھا(شوند یتفرق  و پخش نور م

ن وضع، کثرت منبع نور را یا. و ترس را برطرف خواھد کرد یکیتارت یمن مشکل القاء وضعینش

تعداد المپ ن کار یبھ عالوه با ا .القا خواھد کرد) ١٤بخش است یکھ شاد(ستارگان  یمانند تماشا

 .شودیم یتا منجر بھ مصرف کمتر انرژید کھ نھایآین مییمصرف شده پا یرشتھ ا یھا

 :شودیشنھاد مید راه حل پچن کم مصرف یالمپ ھا عوارضکاھش  یبرا

ف یک کردن طیکم مصرف و نزد یت المپھایفیک یارتقا یبرا یتخصص یاز تالش گروھا :الف

 یش بھره وریافزا یقات در راستاین از تحقیھمچن .دیت بھ عمل آید حمایآنھا بھ نور خورش ینور

  .ت شودیحما یرشتھ ا یالمپھا

 .کم مصرف یالمپھا یبنفش بر رو ءما ورامحافظ اشعھ  یپوشش ھااستفاده از  : ب

 .استفاده شود )ا سقفیوار یاز تابش آنھا بھ د یناش( میمستقر یاز نور غ: ج

چھ آنھا کھ با گاز پر فشار پر ( ٣وهیبخار ج یحاو یپس از شکستن المپ ھا ریز یاھ ھیتوص: د

 :گرفتھ شود یجد )یمعروف بھ مھتاب یشده اند چھ آنھا کھ با گاز کم فشار پر شده اند مثل المپ ھ
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 دیرا از اتاق خارج کن یوانات خانگیافراد و ح -١

 .دیرا خاموش کن) یھ مرکزیدستگاه  تھو(ت یاسپل -٢

 .رون برودید ھوا بھ بیبا باز کردن پنجره ھا کمک کن -٣

 .دیھ کنیعات المپ را تھیضا یجمع آور یمواد الزم برا -٤

 .ز شودیختھ شده تمیشکستھ شده و پودر رد تمام قطعات یز کردن دقت کنین تمیدر ح -٥

آن از  یشود بجایوه میش ذرات معلق جینکار باعث افزاید ایمکنده استفاده نکن یجارو برقاز  -٦

 .دیدستمال مرطوب استفاده کن

 .دیرون ببریختھ و آنرا از خانھ بیسھ در بستھ ریا کیک ظرف یعات را در یضا -٧

 .دیکن یر خانھ خوددارقطعات شکستھ المپ د یاز نگھدار -٨

تا چند ساعت خاموش  یھ مرکزیدستگاه تھو نیھمچن. دیپنجره ھا را تا چند ساعت باز بگذار -٩

 .باشد
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