
تکنولوژی در کنار فواید خود مضراتی هم دارد در این نوشتار به فواید و مضرات تکنولوژی روشنایی المپ کم 

 مصرف می پردازیم:

 کم مصرف یالمپ ها یایمزا

 . کنندیعمر م یارشته یهااز المپ شتریبرابر ب 8ها حدود نوع المپ نیا -

 یو مصرف کم ادیاست، اما با توجه به عمر ز شتریها بالمپ هیکم مصرف نسبت به بق یالمپ ها متیاگرچه ق -

مقرون به  کنند،یوات ساعت در ماه مصرف م لویاز هزار ک شتریکه ب یکنندگانمصرف یبرا ژهیوکه دارند، به

 ترند. صرفه

 یهاپنجم المپ کیها المپ نی. اشوندیم یسبب کاهش مصرف انرژ یتوجهقابل زانیمصرف به مکم یهاالمپ -

 .کنندیمصرف م یکیالکتر یانرژ ،یارشته

 کم مصرف یالمپ ها مضرات

 شود: ریمدت ممکن است موجب مشکالت ز یفلوروسنت در طوالن یهاالمپ نور

 زودرس یخستگ -

 یافسردگ -

 یحالیضعف و ب -

 یاز دست دادن تمرکز ذهن -

 یبازده کار ایکاهش راندمان  -

 ینروا یهاتنش شیافزا -

 آمده است: ریالمپ ها در قسمت ز نیعوارض ا ریسا

 کک و مک -1

شوند. استفاده از کرم  یم یکک و مک پوست جادیدارند که باعث ا یمضر یاشعه ها یکم مصرف مهتاب یها المپ

تا حد  دیرو با نیموثر است.از ا اریکک و مک بس جادیدر ممانعت از ا یمهتاب ینور المپ ها ریضد آفتاب ز یها

 محافظت از پوست استفاده کرد. یضد آفتاب برا ینور قرار نگرفت و از کرم ها نیامکان در برابر ا

 نهیسرطان س -2



 دهد. شیرا افزا نهیخطر ابتال به سرطان س تواندیمصرف در اواخر شب مکم یهااز المپ استفاده

باشد و  یدر هنگام روز م دیبه نور خورش هیشب اریبس شود،یفلورسنت فشرده منتشر م یهاکه از المپ ینور

 یاز بدن انسان در برابر برخ نیداشته باشد. مالتون یمنف ریدر بدن انسان تاث نیهورمون مالتون دیتول یرو توانندیم

 .کندیممحافظت  نهیها مانند سرطان پروستات و ساز انواع سرطان

در هنگام شب و  یمصنوع یار گرفتن در معرض نورهاقر نیدانشمندان به وجود ارتباط ب شیحدود ده سال پ از

و  کنندیکار م یفتیکه به طور ش یاست که کارمندان لیدل نیبه هم قایبرده بودند. دق یپ نهیابتال به سرطان س

 .شوندیدچار م هایماریب نیبه ا گرانیاز د ترشیمجبورند در طول شب کار کنند، ب

 کیکه در اتاق تار یاز زنان ترشیدرصد ب 22با احتمال  خوابند،یبا چراغ روشن م یکه در طول شب در اتاق یزنان

 دچار شوند نهیممکن است به سرطان س خوابندیم

نورها  نیکرده است. قرار گرفتن در معرض ا دایمردم رواج پ نیدر ب ،یآب یهاها با طول موجالمپ نیاز ا استفاده

 یهااست که اثر المپ یدر حال نیشود. ا نیهورمون مالتون دیباعث توقف تول دتوانیتر دارند مکه طول موج کوتاه

 تر بود.در بدن کم لاختال نیکه نور زرد رنگ داشتند، در بروز ا تریمیقد

 .کندیم ترشیها را هم ببدن آن یداده و ضربان قلب و دما شیمردم را افزا یاریهوش زانیم نیچنرنگ هم یآب نور

ها از آن یترشیاز تعداد ب کنندیم یها کم مصرف هستند سعالمپ نیکه ا نیاز مردم با تصور ا یاریبس متاسفانه

 .انجامدیدر خانه ب ینور یهایآلودگ شیبه افزا تواندیعامل هم م نیکه ا رندیخانه خود بهره بگ طیدر مح

 دیآب مروار -3

 5فلوروسنت قرار دارند،  یهاساعت در معرض نور المپ 8از  شیمحل کارشان روزانه ب ایکه در خانه و  یافراد

 . شوندیم دیآب مروار ایکاتاراکت  یماریدچار ب گریاز افرد د شتریبرابر ب

 المپ شکسته یمواد سم -4

همچون  ینوع المپ ها از مواد سم نی. ادیاتاق را ترک کن قهیدق 15المپ ها در کمتر از  نیاز شکسته شدن ا پس

از دست دادن تعادل، از دست دادن  گرن،یها از جمله: م یماریاز ب یاریشده اند که عامل بس لیتشک وهیج

 شود. یبدن شما وارد م هب دنینفس کش قیاز طر یماده سم نیشود. ا یم یگریو موارد د یاریهوش



شکسته شده  یکنند. تکه ها یمواد جدا خوددار نیاز دست زدن به ا شود،یم هیتوص زیدارند ن یکه آلرژ یافراد به

. کندیآلوده م زینقاط را ن هیمواد در سراسر خانه شده و بق نیباعث پراکنده شدن ا رایز د،یجمع نکن یرا با جاروبرق

 .دیمحکم قرار ده یا سهیدر ک یو آنها را پس از جمع آور وندش یجمع آور یو به آرام یبا جارو دست دیمواد با نیا

 الزم نکات

 از کرم ضد آفتاب استفاده کنند. رند،یگینورها قرار م نیاز چهار ساعت در معرض ا شیکه روزانه ب یافراد -

 طینور هنگام تابش در مح میمستق یمشبک محصور شود تا پرتوها یهاها با استفاده از محفظهالمپ نینور ا -

 پخش شود.

مطلوب، تا حدود  ییروشنا جادیود تا ضمن اش بیترک یمعمول یهافلوروسنت با نور زرد المپ یهانور المپ -

 خطر کاسته شود. زانیاز م یادیز

که افراد  ییهابزرگ و محل یهاو سالن نگیمانند: راهروها، پارک ییهامحل ییروشنا نیتام یها براالمپ نیاز ا -

 استفاده شود. رند،یگیدر آن قرار نم یمدت طوالن

 .ستیدر آن منطقه قادر به رشد ن یو درخت اهیگ چیالمپ ها، شکسته شود تا چند سال ه نیخاک ا یاگر بر رو -

 شود. یاز اثرات نامطلوب آن کاسته م ریشود که در طول مس یباعث م ادیالمپ ها در ارتفاع ز نینصب ا -

که دفعات روشن  ییهاگلخانه، حمام و سونا، و در محل ،یفروشدارند مانند: گل ییکه رطوبت باال ییهادر مکان -

 کم مصرف استفاده کرد. یاز المپ ها دیچشمک زن نبا یو مدارها ییشودارند مانند: دست ادیو خاموش شدن ز


