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 Nowadays, in addition to the main method of diagnosis and 
treatment, modern physics findings are utilized to a greater 
degree as a complementary and alternative method in medicine. 
Classical or conventional medical knowledge, in terms of disease 
and treatment, can be regarded as knowledge which usually has 
a specialized view towards diseases. According to physical 
theories, electromagnetic fields exist and interact with inside and 
outside the human body resulting in significant effects on 
physical and chemical processes therein. Bio resonance 
knowledge is a general physical method used to diagnose and 
treat many diseases in medicine. Bio resonance uses natural 
vibrations (resonance) that are present in all plant and animal 
bodies and cells. Each cell vibrates at a specific frequency, and if 
the cell becomes ill, it will have a different frequency than its 
normal frequency. Using this principle and its related 
technologies, devices and tools have been developed that have 
brought new approaches to the diagnosis and treatment of 
diseases, which are briefly mentioned in the present paper. This 
treatment is part of quantum medicine emerging as technologies 
that have come to the forefront of medical science. Quantum 
medicine is a combination of classical medicine, ancient Chinese 
and Japanese medical knowledge, herbal medicine and quantum 
physics theories.  
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    مقاله پژوهشی      

 ورزونانس ی درمان به روش با   ، ی مدرن در پزشک   ک ی ز ی ف   ی ها افته ی استفاده از  

 *1یمسبوق یصنعت ایزو

 . رانی تهران، ا  ، یا و حرفه یدانشگاه فن  ، یو علوم ورزش یبدن تي عضو هيئت علمی، گروه ترب -1
 

 چکیده   اطالعات مقاله

 1398/ 11/ 07دریافت مقاله: 
 1399/ 06/ 31بازنگری مقاله: 
 1399/ 12/ 06پذیرش مقاله: 

 

هاي فيزيك مدرن در پزشكي، در كنار روش اصلي تشخيص و درمان استفاده از يافته
گيرد. دانش پزشكي  عنوان طب مكمل و جايگزين مورد استفاده قرار ميدر پزشكي، به

مي را  متداول  يا  بيماري كالسيك  به  نگرش  نظر  از  درمان،توان  و  جزء  ها  نگر  دانشي 
هاي فيزيكي، ها دارد. براساس نظريهبه بيماري   محوردانست كه معموالً نگاهي تخصص 

ميدان ارگاني حاوي  در حكم  انسان  برهمبدن  و  الكترومغناطيسي  آن  كنشهاي  هاي 
توجهي در فرايندهاي ثيرات قابل أاست كه در درون و بيرون بدن در جريان هستند و ت

مي  جا  بر  آن  شيميايي  و  فيزيفيزيكي  روش  بايورزونانس،  دانش  كلي گذارند.  نگر  كي 
بيماري  از  بسياري  درمان  و  تشخيص  براي  كه  واقع  است  مورداستفاده  پزشكي  در  ها 

بايورزونانسمي در  و   ،شود.  اجسام  تمامي  در  كه  )رزونانس(  طبيعي  ارتعاشات  از 
استفاده ميسلول دارد  و جانوري وجود  گياهي  ارتعاش هاي  يك  در  هر سلول  گردد. 

مي ارتعاش  معين  و  خاص  فركانسي  )فركانس(  داراي  شود  بيمار  سلول  اگر  و  كند 
شد. خواهد  خود  طبيعي  فركانس  از  از    متفاوت  استفاده  و  اصل  اين  از  استفاده  با 

هاي نويني را در ها و ابزارهايي ساخته شده كه روشهاي مرتبط با آن، دستگاه وري افن
اً به آنها  ها موجب گرديده كه در مقاله حاضر مختصر فرايند تشخيص و درمان بيماري 

درماني روش  اين  است.  شده  به  ،اشاره  كه  است  كوانتومي  پزشكي  از  عنوان  بخشي 
تلفيقي از    ،هاي نوظهور به مدد دانش پزشكي برخاسته است. پزشكي كوانتوميوري ناف

هاي فيزيك پزشكي كالسيك، دانش كهن پزشكي چين و ژاپن، طب گياهي و نظريه
 كوانتوم است.  
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 مقدمه 
ها و درمان، دانشي جزءنگر دانست كه معمواًل  توان از نظر نگرش به بيماري دانش پزشكي كالسيك يا متداول را مي 

شود  ها دارد. براي مثال در طب متداول، زماني كه فرد دچار بيماري يا نارسايي قلبي مي محور به بيماري نگاهي تخصص 
دهد و كمتر  ا عمومًا از ديد تخصصي خود مورد بررسي قرار مي كند. متخصص قلب، بيمار ر به متخصص قلب مراجعه مي 

هاي ساختاري و رواني بدن انساني كه مشكل  عنوان كالبدي كه قلب، جزئي از آن است يا ويژگي نگاهي كلي به بدن به 
د آمده است  وجو پردازد. با پيشرفت فناوري و استفاده از علوم مهندسي و فيزيك در پزشكي اين امكان به قلبي دارد مي 

پردازد، مورد  پارچه و واجد تعامالت پيچيده مي نگر هم كه به بدن انسان همچون يك ساختار يك كه رويكردهاي كل 
نگر را پزشكي مكمل  استفاده قرار گيرند و به فرايند بهبود و درمان در كنار طب متداول كمك كنند. رويكردهاي كل 

خصوصًا در مورد امواج و ارتعاشات، قانون رزونانس، دانش كهن شرقيان    نامند. در طب مكمل، از قوانين فيزيك مي 1
هاي الكترومغناطيس در تشخيص و  صورت خالصه از خواص امواج و ميدان درباره انرژي و بدن، فيزيك كوانتوم و به 

درمان در طب    شود. از طرف ديگر در حالي كه هاي پيشرفته استفاده مي ها به كمك ابزارها و دستگاه درمان بيماري 
استفاده   تركيبات شيميايي  و  داروها  از  معمواًل  بدن  درمان  جريان  در  يعني  است؛  تهاجمي  روش  به  عمومًا  متداول 

هاي بدن وارد كنند اما  شود كه عالوه بر مفيد بودن در درمان ممكن است تأثيرات نامطلوبي بر ديگر اعضا و ارگان مي 
نمي بدون درد هستند و هيچ   هاي طب مكمل، غيرتهاجمي و كاماًلروش  به بدن  فيزيكي  رسانند. بدين  گونه آسيب 

توان به درمان  شامل دارو و جراحي، مي  2هاي مبتني بر مداخالت خارجي ترتيب، امروزه اين تصوركه تنها با درمان 
درمان به روش  زمان و موازي طب مكمل در كنار طب متداول داده است.  پرداخت، جاي خود را به پذيرش و كاربرد هم 

گيرد. اين روش درماني، بخشي از پزشكي  نگر است و در حوزه طب مكمل قرار مي هاي كل از جمله درمان  3بايورزونانس 
هاي نوظهور به مدد دانش پزشكي برخاسته است. براي آشنا شدن با مباني درمان به  عنوان فناوري است كه به   4كوانتوم 

نمايد كه پس از توضيحات مختصر در مورد  اي به مباني علمي پزشكي كوانتومي الزم مي روش بايورزونانس، ابتدا اشاره 
 هيم گشت. آن، در ادامه مقاله، به تشريح روش بايورزونانس باز خوا 

 مبانی علمی پزشکی کوانتومی

هاي فيزيك  شكي كوانتومي، تلفيقي از پزشكي كالسيك، دانش كهن پزشكي چين و ژاپن، طب گياهي و نظريه پز 
؛ اين بدان معناست  [ 2  ;1] شود  نيز به آن اطالق مي   5كوانتوم است. در واقع، پزشكي مبتني بر اطالعات آموزنده حياتي 

ها اهميت  تفاده از اطالعات و نشانه كه در مقايسه با طب كالسيك و متداول در اين روش، درمان و بهبودي بيمار با اس 
بالفاصله اين پرسش به ذهن    ا بيشتري به جاي استفاده مستقيم از مواد مادي شامل داروها و تركيبات شيميايي دارد. ام 

اين امر،    [1]توان از طريق در دست داشتن اطالعات حياتي بدن، به درمان پرداخت؟  شود كه چگونه مي متبادر مي 
 عمومًا از دير باز در طب كهن شرقي شناخته شده بود. 

وجود دارند كه از طريق آنها انرژي    7هاي ارتباطي )مريديان( ها و شبكه در بدن ما كانال   6براساس طب سنتي چيني 
هاي مهم و  مرجعي وجود دارند كه وابسته به ارگان در جريان است. همچنين بر روي پوست بدن، نقاط  8حياتي )شي( 

 
1 Complementary Medicine  
2 Allopathic Medicine  
3 Bio Resonance 
4 Quantum Medicine 
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ها به ساير نقاط  باشند نيروي حياتي ارگان مي  1حياتي بدن هستند و از طريق اين نقاط كه مشهور به نقاط طب سوزن 
از طريق آزمايش  پ   . [ 3  ;2]   هاي انرژي در جريان هستند شود. در واقع، از نقاط طب سوزني، كانال بدن انتقال داده مي 

ثابت شده است كه نقاط طب سوزني، نسبت به نقاط اطرافشان، مقاومت الكتريكي كمتري دارند. مقاومت الكتريكي  
  100مگااهم است در حالي كه مقاومت نقاط طب سوزني، بسيار كمتر و حدود    2-4پوست در حالت طبيعي در حدود 

ها، گردش و توزيع انرژي حياتي )شي( را در  هاي عبور انرژي يا مريديان كانال   [2]  )برابر كمتر   20كيلواهم است )تقريبًا  
ها تأثير خواهد گذاشت. در  تعادلي در انرژي حياتي بر گردش خون و عملكرد ارگان كنند و هرگونه عدم بدن تسريع مي 

رما، انرژي مغناطيسي و  منظور برقراري تعادل در بدن، بايد نقاط طب سوزني توسط فشار، مكش، گ طب سنتي چين به 
با سوزن  الكتريكي يا  انرژي  انرژي  بر جريان  تعادل  بازگشت  و  تأثير  امر موجب  اين  هاي فرورونده، تحريك شده كه 

نشانگرهاي راديواكتيو    تكنولوژي پيشرفته و تصويربرداري اشعه گاما و رديابي حركت   . از طريق [3]حياتي خواهد شد  
اينكه نقاط طب    .[2]ها دنبال و مشاهده گرديد  كه در نقاط طب سوزني بدن داوطلبان تزريق شدند، مسير مريديان 

كانال  و  مي سوزني  نظر  به  اما  است  نشده  دقيقًا مشخص  واقعًا چيستند  ارتباطي  به  هاي  متصل  نقاط،  اين  كه  رسد 
دهد كه هر عضوي از  هاي عصبي، خون و غيره باشند. مشاهدات پزشكي نشان مي ساختارهاي آناتوميك مانند سيستم 

باشد و شدت و ضعف انرژي آن به سالمت يا ناهنجاري و اختالل  مريديان( خاص خود مي بدن داراي شبكه ارتباطي ) 
آن عضو وابسته است. از طرف ديگر، مقاومت پوست در نقاط طب سوزني در حالت سالمت و بيماري عضو، متفاوت  

تعادل يا بيماري است نقاط  ها و اعضاي بدن از نظر انرژي در حالت عدم باشد. از نظر تئوري، زماني كه عملكرد ارگان مي 
طب سوزني آنها يك مقاومت پايدار در مقابل عبور جريان الكتريكي ندارند؛ در نتيجه عضو و ارگان بيان شده براي  

داده  داشتن  با در دست  بازگردد. پس  تعادل  به  تا  است  درماني  مداخله  نيازمند يك  تعادل،  اطالعاتي  بازگشت  هاي 
ال  مقاومت  مانند  عضو،  مي حياتي  الكتريكي(  هدايت  آن  عكس  )يا  يا  كتريكي  )تعادل(  سالمت  وضعيت  به  توانيم 

 . [3]  م ي ببر   ي پ آن    ( تعادل سالمت )عدم عدم 
سنت   در شي(  )   ي ات ي ح   ي انرژ   ح ي تشر   به   ك ي ز ي وف ي ب   و   مدرن   ك ي ز ي ف   زبان   به   م ي بخواه   اگر    م ي بپرداز   ي ن ي چ   ي طب 

ترين دوز انرژي است كه  ترين و ساده در اصطالح فيزيك، كوانتوم، كم   . د كر   استفاده   كوانتوم   ك ي ز ي ف   م ي مفاه   از   توان ي م 
كند كه كليه امواج الكترومغناطيس از  شود و قابل تجزيه نيست. فيزيك كوانتوم بيان مي ها جذب يا ساطع مي توسط اتم 

اند. بر  اي انرژي تشكيل شده ه ها يا كوانتوم باشند از بسته جمله نور كه در دنياي امروز حاوي اطالعات يا ناقل آنها مي 
تواند دو اثر داشته باشد: جذب تابش  كنش امواج الكترومغناطيسي با هر شي از جمله بدن انسان مي اين اساس، برهم 

نظير   دارند  تشخيصي  جنبه  كه  امواج  تابش  و  دارد  پيشگيرانه  و  درماني  آثار  كه  بدن  توسط  الكترومغناطيسي 
  واحد عنوان  است كه به   ي اد ي ذره بن   ك ي   ، فوتون   ، ي كوانتوم   ك ي ز ي در ف   بر آن   ه عالو   .MRI   [2]و    xبرداري اشعه  عكس 

𝐸   آن   فركانس   و   فوتون   ك ي   ي انرژ   ان ي م   رابطه .  شود ي م   محسوب   س ي مغناط   الكترو   تابش   نوع   هر   ا ي   نور   ي كوانتوم  = ℎ𝜈  
هاي بيولوژيك يا زيستي مانند بدن  هاي ساطع شده از سيستم ، فوتون 2ها بيوفوتون  ثابت پالنك است.   ℎاست كه در آن  

ها شامل  ها، بيوفوتون ترين بيوفيزيكدان شده يكي از شناخته  3هاي زنده هستند. براساس توصيفات پروفسور پوپ يا ارگان 
كنند و  هر سلول بدن ذخيره مي   4مقادير انرژي خورشيدي را در اطالعات ژنتيكي ترين  مقادير نوري هستند كه كوچك 

اي داراي يك شبكه ارتباطي  نمايند. پس هر موجود زنده پذير مي ايجاد ارتباطات را از يك سلول به سلول ديگر امكان 
مطابق با تعريف پوپ، تفاوت  تواند با محيط اطراف خود ارتباط برقرار كند.  كاماًل مستقل است و در همان زمان مي 
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دار بين يك سلول سرطاني و يك سلول سالم در از دست دادن ذخاير بيوفوتون يعني از دست دادن انرژي آن  معني 
مي  رخ  ما  بدن  در  كه  فرايندهاي شيميايي  رو  اين  از  تنها  است.  هستند  درمان  در  متداول  موردتوجه طب  و  دهند 

سطح انرژي كنترلي باالتر از آنها وجود دارد. ارگانيسم زنده، پايداري خود را در  فرايندهاي بنيادين نيستند بلكه يك  
كند. در  منظور حفظ سالمتي فهم مي كننده و پيوسته در اين سطح كنترل انرژي به يك فرايند انجام عملي متعادل 

م  ايجاد  خارجي  يا  داخلي  عوامل  طريق  از  ارگانيسم  در  اختالل  توسط  كه  ناپايدار  كاهش  ي تعادلي  و  افول  با  شود، 
كند. در واقع براي شفا و درمان واقعي، بايد تعادل  زاي خود شفابخش است كه بيماري خود را آشكار مي نيروهاي انرژي 

از بيوفوتون  از  ترتيب ه   ن . بدي [5]  و   [4]  ، [1]  ، [2]ها دوباره احيا شود  انرژي شبكه كاملي  ر سلول زنده در تركيبي 
خواص ارتعاشي و تابشي داراي آثار انرژي است و اين امر ارتباط فيزيك كوانتومي و انرژي حياتي )شي(، نقاط طب  

ها عامل  هاي ساختاري سلول اين توصيف، كيفيت ويژگي   ا كند. ب ها( را آشكار مي هاي ارتباطي )مريديان سوزني و كانال 
هاي بدن انسان منجر به  هاي جديد است. از سوي ديگر، آرايش اتم معناي ساخت سلول  به سالمت بدن است و درمان 

باشند  گيري غشاهاي سلولي شده است كه هر يك داراي اختالف پتانسيل و جريان يوني خاص خود مي ساخت و شكل 
اومت، خازن، ولتاژ، جريان و  اند كه شامل مق و در نتيجه، بدن را به ارگاني متشكل از مدارهاي الكتريكي تبديل كرده 

حالت بيماري و ورود سموم و ذرات خارجي مضر،    ر . د [6]  و   [3]  ، [2]هاي مغناطيسي ثابت و متغير هستند  ميدان 
دهد  خورد. تحقيقات نشان مي هم مي گردند و در واقع تعادل انرژي آن بخش، به هايي از بدن، نابود مي هاي بخش سلول 

ولت فعاليت  ميلي   25اند كه در محيط بدن با )نيروي محركه( يا ولتاژي حدود  چنان طراحي شده   هاي زنده كه سلول 
سلول  ساخت  براي  اما  حدود  كنند.  يعني  محركه  نيروي  مقدار  اين  برابر  دو  دريافت  نيازمند  بدن  جديد،    50هاي 

ديده تورم، درد و تغيير رنگ  آسيب ولت است. براي مثال اگر به نوک انگشت ما ضربه شديدي وارد شود در نقطه ميلي 
اند و نياز است كه خون ما  ديده نابود شده هاي پوست در نقطه ضرب كنيم. بر اثر ضربه، سلول پوست را مشاهده مي 

نقطه   به  را  سلول  ساخت  ضروري  مواد  ساير  و  معدني  مواد  ويتامين،  چربي،  كربوهيدرات،  پروتئين،  مانند  موادي 
هاي تازه نياز است. ما همچنين نيازمند حدود  برده براي ساخت سلول ن امر يعني مواد خام نام ديده ارسال كند. اي آسيب 

هاي  ولت نيروي محركه يا اختالف پتانسيل هستيم كه انرژي حمل و انتقال اين مواد را براي ساخت سلول ميلي   50
كنيم تعادل انرژي در نوک انگشت  جديد به انجام رساند. پس از چند روز و سپري شدن فرايند درمان، مشاهده مي 

شود كه به معناي بازگشت سالمتي و شفاي آن  ولت در پوست نوک انگشت دوباره احيا مي ميلي   25برقرار و ولتاژ نرمال  
 . [7]است  

اداره  در مكاتب طب سنتي شرقي، اين اعتقاد وجود دارد كه در بدن انسان، شعوري در جريان است كه مسئول  
گردد جريان، مواد سازنده  باشد و همين شعور است كه هنگامي كه تورم و زخمي در جايي از بدن ايجاد مي بدن مي 

بخشد و به  ها وجود دارد و به آنها حيات مي تك سلول كند. اين شعور در تك ديده اعزام مي سلول را به نقطه آسيب 
ها و حسگرهاي خاص خود را دارند و در عين اينكه با  ن، گيرنده هاي بد دهد. تمامي سلول هاي آنها جهت مي فعاليت 

فرستند و  آمده توسط حسگرهاي خود، مدام به مغز سيگنال مي دست يكديگر در ارتباط هستند، از طريق اطالعات به 
مغز  تريليون بيت در ثانيه، اطالعات به    500-900دهد كه حدود  برآوردي نشان مي  كنند. وضعيت خود را گزارش مي 

باشد.  رسد. هدف پزشكي كوانتومي، برقراري ارتباط با اين بخش از مغز و شعور دروني جاري در هر سلول بدن مي مي 
توان از خواص فيزيكي ذاتي  هاي بدن مي هاي ارگان ها و بيماري براي دريافت و دقيق كردن اطالعات درباره نارسايي 

كرد. بدين ترتيب، پزشكي كوانتومي، بخشي از علم پزشكي است كه    هاي الكترومغناطيسي آن استفاده بدن يعني ميدان 
كنند براي تشخيص و درمان استفاده  هاي بسيار كم الكترومغاطيس كه خطر كمتري را متوجه بدن انسان مي از تابش 

   . [8 ;2]كند  مي 
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 درمان به روش بایورزونانس 
توان  كه بيان شد استفاده از خواص نوساني و امواج، يكي از دستاوردهاي بزرگ علم فيزيك است و از آن مي چنان 
از اين خاصيت هاي مختلف علم براي بهتر شدن زندگي انسان در شاخه  ها، خاصيت تشديد يا  ها استفاده كرد. يكي 

هاي تشديد يا  هايي خاص كه به آنها فركانس در فركانس   رزونانس است. هر جسم يا سيستم تمايل دارد با حداكثر دامنه 
مي  فركانس رزونانس  چنين  در  كند.  نوسان  مي گويند،  ارتعاشي جسم ذخيره  انرژي  نيرويي  هايي،  نتيجه،  در  و  شود 

مي  متناوب  و  فركانس كوچك  در  اجسام  درآوردن  ارتعاش  به  شود.  بزرگ  دامنه  با  نوساني  حركت  باعث  هاي  تواند 
فركانس تشديدي،   در  اما  است  زمينه راحت  از  يكي  نيست.  آسان  چندان  ديگر،  خاصيت  هاي  از  استفاده  مهم  هاي 

هاي  كننده در آنها از جمله پزشكي و كشاورزي است كه به روش هاي زنده و سازوكارهاي مداخله رزونانس در ارگانيسم 
هاي گياهي و جانوري،  هاي اجسام و سلول آنجا كه تمامي ملكول   ز . ا [ 10  ;9] بيورزونانس )تشديد زيستي( مشهور است  

ملكولي   و  سلولي  ارتعاشات  هستند؛  الكترومغناطيس  امواج  نوع  از  آنها  ارتعاشي  امواج  و  دارند  ارتعاشي  خاصيت 
نها  توان طول موج و فركانس آ شوند قابليت ثبت شدن دارند يعني مي ساختارهاي زنده كه ارتعاشات طبيعي ناميده مي 

هاي اخير، بانك اطالعاتي مفصلي از اين امواج زيستي تهيه شده است كه شامل تمامي  دست آورد. در طول دهه را به 
ها و غيره است اما به دليل دارا بودن ارزش تجاري، فركانس اين  ها، هورمون ها، باكتري هاي بدن، ميكروب اعضا و ارگان 

هاي خودشان قابل استفاده است و خواندن  العاتي آنها فقط در دستگاه امواج براي عموم در دسترس نيست و بانك اط 
عنوان  هاي خارجي غيرممكن است. در علم پزشكي، بيورزونانس، روشي است كه به حافظه الكترونيكي آنها براي استفاده 

فاده قرار  هاي اصلي براي تشخيص و درمان مورداست نگر در كنار روش هاي پزشكي كوانتوم و طب كل يكي از بخش 
هاي بدن در روشي تعاملي و بررسي آنها است؛ بدين  ها و ارگان هاي اندام گيرد. اساس اين روش، ارسال فركانس مي 

ترتيب كه اگر پس از ارسال فركانسي مشابه، فركانس طبيعي متعلق به يك عضو خاص در بدن مثاًل كليه يا كبد،  
علوم است كه به دليل پديده رزونانس طول موج امواج، مشابه هم  رزونانسي را در نمايشگر دستگاه مشاهده كرديم م 

به ما مي باشد و عضو سالم است؛ يعني براساس نوسان طبيعي خود عمل مي مي  گويد كه  كند. اين روش همچنين 
تواند با فركانس طبيعي خود مرتعش شود و بدين ترتيب در  معناي آن است كه عضو نمي مشاهده نشدن رزونانس، به 

توان با استفاده از اين روش، به  طريقي مشابه مي باشد. به ح نزول انرژي و درگير اختالل در عملكرد يا بيماري مي سط 
ها در بدن پي برد. از طرف ديگر، در روشي متقابل، پس از ثبت نوسانات  ها و ميكروب ها، ويروس وجود يا نبود باكتري 

 . [ 11]   ، [10]  ، [3]نها را بازسازي كرد و مجددًا به ارگان بازگرداند  توان آ داراي اختالل و غيرطبيعي هر ارگاني مي 

سلول  تمامي  كه  است  آن  مدعي  روش،  ارتعاشات  اين  داراي  خود،  فيزيكي  ساختار  بنابر  بدن  هاي 
فردند و  هاي بدن مانند اثر انگشت، منحصربه ها و ارگان اي هستند كه اين ارتعاشات در سلول بيوالكترومغناطيسي ويژه 

باشند و ميزان اين تفاوت، به نوع بيماري  فاوت مي هاي سالم با سلول يا ارگان بيمار، مت اينكه ارتعاشات سلولي يا ارگان 
 كار گرفته شده است: هاي زير به . درمان به روش بايورزونانس، تاكنون در زمينه [2]بستگي دارد  

در   ر ي اندام درگ  ا ي بافت  ص ي قارچ با تشخ   روس، ي و  ، ي زا مانند باكتر عوامل عفونت  نبود   ا ي حضور  دقيق  يي شناسا  −
 بدن  

   بدن   در   زا ي آلرژ   عامل   نوع   و   ي آلرژ   ص ي تشخ  −

   بدن   ي من ي ا   ستم ي س   ت ي وضع   ق ي دق   يي شناسا  −

   بدن   در   ها هورمون   و   ي معدن   مواد   و   ها ن ي تام ي كمبود و   يي شناسا  −

   ابت ي د   و   ابت ي د ش ي پ   مرحله   ق ي دق   يي شناسا  −

تومورها   يي شناسا  −   در   ويژه به   ، ي سرطان   ي ها سلول   ل ي تشك   امكان   ص ي تشخ   و   م ي بدخ   و   م ي خ خوش   ي وجود 
   سرطان   عالئم   ن ي تر كوچك   بروز   از   پيش   و   ه ي اول   مراحل 
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   اعصاب   ستم ي ضعف س   و   پريشي و روان وجود استرس    يي شناسا  −

   بدن   مختلف   ي ها اندام   عملكرد   ي اب ي ارز  −

   بدن   ي ها ستم ي س   سم ي وآنابول   سم ي كاتابول   سم، ي متابول   ت ي وضع   ي اب ي ارز  −

  بافت   ق ي دق   محل   كردن   مشخص   و   بدن   مختلف   ي ها اندام   در   سموم   و   يي ا ي م ي ش   مواد   وجود   ق ي دق   يي شناسا  −
   اندام   در   آلوده 

  ، ي عروق   ستم ي س   و   ي قلب   ي ها يي در زنان، نارسا   وم ي بروم ي زخم معده، ف   ر ي نظ   هايي ي مار ي علت ب   ق ي دق   يي شناسا  −
و   ي ها تب   فشارخون،   و   سردردها  دردها  مفاصل،   ي استخوان   ي ها ي مار ي ب   ناشناخته،    ي گوارش   ي ها التهاب   و 

به    ي ها ي مار ي ب   ، ي ادرار   ي مجار   ، ي و ي كل   ، ي كبد   ي ها ي مختلف، ناراحت   ي ها ست ي ك   ، ي ا خصوص روده ه ب  مربوط 
  ، ي روح   ي ها و تنش   ي روان   ي ها ي ناراحت   (، ي غرور جوان   ي ها )جوش   آكنه   ، ي التهابات پوست   و   خارش   پروستات، 

 . [ 10  ;9]   ي چشم   ي ها ي ناراحت   ي بعض   و   ي بدخواب   و   ي خواب كم 
 در قياس با پزشكي كالسيك و متداول، فوايد درمان به روش بايورزونانس به شرح زير قابل توصيف است: 

   . رساند ي نم   مار ي ب   بدن   به   ي ب ي آس   گونه چ ي ه   و   است   درد ي ب   كاماًل  و   ي رتهاجم ي غ  −

  ت؛ اس   محدود   خون   گردش   كه   يي جاها   ي حت   د ي كر بررس   توان ي م   را   عضوها   بافت   از   ي اد ي ز   ار ي بس   عمق   تا  −
   . نفوذ كند   به همه جا   تواند ي چون فركانس م 

  با   و   وتر ي كامپ   بدون   دستگاه   . ست ي ن   برق   كه   يي جاها   ي حت   و   دوردست   نقاط   به   دستگاه   بودن   حمل قابل  −
   . باشد ي م   درمان   و   ص ي تشخ   به   قادر   هم   ي معمول   ي ها ي ر ت با 

  د كن ي فراهم م   پزشك   ي برا  را   امكان   ن ي كه ا   هزار فركانس مختلف   54  حدود   با   دستگاه  ي ص ي تشخ  ستم ي س  −
  ي ها ي مار ي ب   ص ي تشخ   در   ي تكنولوژ   ن ي ا   كه   گفت   د ي با   و   ند ك   رصد   مختلف   ي ا ي زوا   از   بدن   در   را   ها ي مار ي ب   تا 

 . باشد ي م   ر ي نظ ي ب   ص ي تشخ دشوار   و   نادر 

 اد ي ز   ار ي بس   زان ي م   به   ص ي تشخ   ي ها نه ي هز   آوردن   ن يي پا  −

  ار ي اخت   در   لحظه   همان   در   و   ي فور   صورت به   بدن   اسكن   پاسخ   كه است    شده   ي طراح اي  گونه به   دستگاه  −
.  رود ي نم   ن ي ب   از   ، دارد   ي ات ي ح   نقش   ها ي مار ي ب   از   ي بعض   درمان   در   كه   زمان   و   رد ي گ ي م   قرار   مار ي ب   و   پزشك 
  ا ي دن  ي ه هر جا ب  مشورت  براي  رايانه  توسط   بالفاصله  توان ي م  را  مده آ دست ه ب   اطالعات  كه  است  ذكر شايان 
 . فرستاد 

  و   بدن   در   آنها   استقرار   محل   و   زا ي مار ي ب   ي ها انگل   و   ها قارچ   ها، روس ي و   ها، ي باكتر   ود يا نب   وجود   ص ي تشخ  −
   . باشد ي م   ي تكنولوژ   ن ي ا   بارز   ي ها يي توانا   از   زا ي آلرژ   ي ها آلرژن   ص ي تشخ 

از كار گذاشتن پروتز در  پيش ه ك   دارد  را  يي توانا   ن ي ا  بدن،  ي برا  پروتز  ن ي بهتر  ص ي تشخ   در زمينه   دستگاه  −
آزمون بدن  و در صورت تشخ   يي زا ي آلرژ   ،  انجام دهد    پزشك دندان   ا ي   جراح   ، ي آلرژ   نيافتن   بروز   ص ي را 

  صورت به   پزشك   كه   را   ثر ؤ م   ي درمان   ي دارو   ن ي بهتر   توان ي م   هم   رهگذر   ن ي ا   از   و   بگذارد   ار ك   را   پروتز   تواند ي م 
   . د كر   انتخاب   است   زده   حدس   يي ا ي م ي ش   ا ي   ي اه ي گ 

توان تشخ  − و   ص ي دستگاه  معدن ن ي تام ي كمبود  مواد  و  فلزات سنگ   ي ها  و    وه ي ج   ، مانند سرب   ي؛ ن ي و وجود 
ا   را در بدن دارد.   وم ي كادم    هم   را   مضر   ي س ي مغناط   ي ها دان ي م   و   و ي واكت ي راد   ي ها اشعه   وجود   كه ن ي ضمن 

 . [ 10  ;9]   دهد   ص ي تشخ   تواند ي م 
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 ها و ابزارهای مورداستفاده در روش بایورزونانس  دستگاه 

اند. در  شده   يل تشك گر  حس   ي و تعداد   ي شخص   يانه را   يك   ، يژه افزار و سخت   يك از    ، رزونانس بايو   ي ها اغلب دستگاه 
  ي بر رو  يه ثان  5  ي و پزشك با فشار اتود برا   دارد ي امواج را در دست نگه م   ي ورود  حسگر   يمار، دستگاه، ب   يك شكل كالس 

و    كند مي   ي بررس   را   بدن   ي العمل رزونانس عكس دستگاه،  . سپس  دهد ي را شكل م   يصي تشخ   حلقه )لوپ( انگشت فرد،  
آن را حس نخواهد    يمار است كه ب   يف ضع   اي اندازه   به   ، به بدن   ي اش ورود . ارتع آيد ي درم   يش به نما   يتور مان   ي رو   يجه نت 

در  پوست    يازي ن   ، روش   ين ا   ، واقع   كرد.  جراحت  كاماًل  يري گ خون   يا به  و  است   ندارد  درد  حاضر   . بدون  حال    ، در 
ر ايران، تاريخچه دانش  د .  [10]  و   [6]  ، [ 3]   شوند گرفته مي   كار رزونانس توليد و به بايو هاي متنوعي در حوزه  دستگاه 

آغاز شد.    رزونانس دانشگاه اميركبير بايو سيس آزمايشگاه تحقيقات فناوري  أ به دنبال ت  1387سال    از حدود   ، بيورزونانس 
فناوري   تحقيقات  اميركبير بايو آزمايشگاه  دانشگاه  از دستگاه   ، رزنانس  تنوع  ايران بايو هاي  بيشترين  در    را   رزونانس در 

هايي  كند. از جمله دستگاه كنندگان فراهم مي رزونانس را براي مراجعه بايو ترين خدمات  ترين و كامل و جامع   رد اختيار دا 
توان به دستگاه پيشرفته و هوشمندي اشاره كرد  ند مي شو كنون در اين مركز استفاده مي ا رزونانس هم بايو كه در زمينه 

بيمار  سر  روي  هدست  يك  دادن  قرار  با  دقيقه خودكار  طور  به   ، كه  چند  عرض  امواج    ، در  لحاظ  از  را  بدن  تمام 
ها،  ها، ميكروارگانيسم ان د و اطالعاتي درمورد وضعيت سالمت كلي بدن، ارگ ن ك مي بيوالكترومغناطيس بررسي و آناليز  

تواند  دستگاه ديگري نيز وجود دارد كه مي ،  دهد. در اين مركز ها، سموم و ... در اختيار پزشك قرار مي امالح، ويتامين 
امواج الكترومغناطيس را از بدن بيمار بگيرد و امواج سالم را از امواج مضر جدا كند و در نهايت با تقويت امواج سالم و  

امو  مضر تضعيف  برساند   ، اج  سالمتي  از  ممكن  سطح  بهترين  به  را  بدن  بيوالكترومغناطيس  جلسات  تعدا   . وضعيت  د 
به عوامل مختلفي از جمله نوع، شدت و مدت بيماري    ، رزونانس در امر مديريت سالمت بيماران بايو استفاده از تجهيزات  

جلسه تا چند جلسه در   يك   و همچنين سن، جنس و شرايط جسمي بيمار بستگي دارد. اين مداخالت ممكن است از 
براي    ؛ بازه زماني چند هفته تا چند سال زمان ببرد. ظرفيت اصالحي بدن در اين زمينه از اهميت بااليي برخوردار است 

رزونانس نتيجه  بايو تر از  سريع   بسيار   بنابراين كودكان   ؛ بسيار باال است   ، فيت ترميم و اصالح بدن يك كودک مثال ظر 
بيماري   ؛ گيرند مي  به  بسيار كند در صورتي كه قدرت اصالح بدن يك فرد مسن مبتال  بنابراين    ؛ تر است هاي مزمن، 

هايي از طراحي و ساخت  نمونه   .  [10]  ود نياز دارد چنين فردي به تعداد جلسات و زمان بيشتري براي بهبود وضعيت خ 
ايران طراحي و توليد شده است كه توليدكننده سيگنال دستگاه  هاي اختصاصي  هاي مشابه بايورزونانس خارجي، در 

يك نمونه دستگاه بايو رزونانس درماني   . [12] باشد براي ايجاد ميدان الكترومغناطيسي براي اثرات القايي رزونانسي مي 
 نشان داده شده است.   1در شكل  

 

 

 . یک نمونه دستگاه بایورزونانس درمانی 1شکل  
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نمودار ارزيابي تاثير بايو رزونانس در درمان آلرژي

 ای در مورد تأثیرات درمانی روش بایورزونانس ارزیابی برخی مطالعات مقایسه 
درباره اينكه درمان به روش    2006المللي بايو رزونانس در سال  ارزيابي مطالعات آزمايشي در كنگره بين   خالصه 

دهنده تأثيرات مثبت درماني در  تنها نشان دهد كه اين روش، نه بايورزونانس به چه ميزان مؤثر بوده است نشان مي 
هاي تصادفي كه پزشكان از اين روش  ها و نمونه آزمايش باشد بلكه در زمينه  مطالعات آزمايشي هدفمند براي درمان مي 

دهد عوارض جانبي نامطلوب،  اند نيز رضايت كاملي از آن وجود دارد. همچنين مطالعات نشان مي درماني استفاده كرده 
اين    ويژه در مواردي كه بيماري حادي وجود داشته، در هيچ يك از موارد يافت نشده است. در انتهاي پژوهش مزبور، به 

شود كه آيا اثربخشي اين روش، از لحاظ علمي، قابل اثبات است؟ پژوهشگران به اين سؤال، پاسخ  پرسش مطرح مي 
كنند كه هر گونه ادعاي ديگري خالف آن، به معناي ناديده گرفتن نتايج و دستاوردهاي  دهند و اظهار مي مثبت مي 

هاي آماري هم وجود دارد؛ از جمله نتايج استفاده از اين  نمونه باشد. در اين مطالعه،  تصديق اين روش مي مثبت و قابل 
، قابل مشاهده  1بيمار استفاده شده است كه در نمودار    204هاي خاص آلرژي كه در خصوص  روش در درمان گونه 

 . [13]است  
 
 

 

 

 

 

 

 

در اروپا با درمان به    ۲006نفر مبتال به آلرژی حاد در سال    ۲04مقایسه مطالعه آزمایشی انجام شده روی    . 1نمودار  
 زوش بایورزونانس 

 
نفس در  هاي طب كالسيك، نحوه كنترل بيماري آسم و تنگي همچنين براي مقايسه درمان با اين روش و روش 

بايورزو   213 با روش  بيماري در درمان  به  و    87نانس و  بيمار مبتال  با مصرف داروهاي ضدآلرژي  بيمار مشابه ديگر 
نمودارهاي   در  نتايج  كه  ارزيابي شد  و  بررسي  مي  3 و   2كورتون،  نشان  نتايج  مقايسه  است.  مشاهده  كه  قابل  دهد 

هاي طب كالسيك، مصرف داروهاي شيميايي  كه در روش پيشرفت درمان تقريبًا در هر دو روش، يكسان است؛ حال آن 
 . [13]كورتون، عالوه بر درمان، تأثيرات نامطلوبي را بر بدن بيماران باقي خواهد گذاشت    نظير 
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در اروپا با درمان    ۲006در سال  )آسم(    نفس نفر مبتال به تنگی   ۲1۳. مقایسه مطالعه آزمایشی انجام شده روی  ۲  نمودار 
 به زوش بایورزونانس 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

در اروپا با    ۲006در سال  )آسم(    نفس نفر مبتال به تنگی   87. مقایسه مطالعه آزمایشی انجام شده روی  ۳نمودار  
 داروهای ضدآلرژی و کورتون 

 
كشند، نتايج مطالعات پژوهشي  درصد از افراد بالغ سيگار مي   30در نمونه ديگر و با توجه به اينكه در اروپا حدود  

افراد سيگاري در دانشگاه پزشكي استانبول تركيه در سال   بايورزونانس براي ترک دادن  براي تعيين تأثيرات درمان 
قابل نشان مي   2014 از نظر مداوا بسيار مؤثر بوده و  دهد كه روش مزبور در درصد  افراد سيگاري  براي ترک  قبولي 

توجه ديگري از  هاي قابل نمونه   . [14]موردي براي بازگشت دوباره اين افراد براي كشيدن سيگار مشاهده نشده است  
هاي مختلف پزشكي، كشاورزي و نيز در صنعت، گزارش شده  نتايج بسيار مناسب استفاده از روش بايورزونانس در زمينه 

 . [9]است  
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 گیری  نتیجه 

ها،  هاي رايج و كالسيك براي تشخيص و درمان بيماري هاي ديگري جز روش منظور بررسي روش مقاله حاضر به 
است كه با  هاي فردي آن استوار  هاي ساختاري و فيزيكي بدن انسان و سيستم براساس استفاده از خصوصيات و ويژگي 

هاي مختلف داراي  ارسال و آزادسازي امواج مغناطيسي و الكتريكي در شرايط طبيعي بدن يا در شرايطي كه سلول 
 پردازد. ها مي اختالالت فيزيولوژيكي متفاوت از حاالت طبيعي هستند، به تشخيص و درمان بيماري 

الكترومغناطي  امواج  بر  مبتني  غيرتهاجمي  روش  يك  براساس  بايورزونانس كه  است،  انسان  بدن  از  دريافتي  سي 
قادر خواهد بود كه اختالالت در حال شكل  بيماري پردازش اطالعات مربوط به آن  برمبناي  گيري و  را  هاي موجود 

هاي مشخصي در شرايطي كه سلول بدن انسان، سالم است يا  مقايسه امواج و ارتعاشات الكترومغناطيسي با فركانس 
ها  هاي زودهنگام بيماري باشد تشخيص دهد و تحولي شگرف در تشخيص ژيكي و عملكردي مي داراي اختالل فيزيولو 

 براساس اين تغييرات ايجاد كند. 
اثبات كرده است كه تكنولوژي بايورزونانس، امكان دستيابي به اعماق بافت  هاي مختلف بدن را  نتايج تحقيقات 

هاي  هاي موجود و اصل تشديد مغناطيسي دستگاه براساس يافته   كند و از سويي، سهولت و در زمان كوتاهي فراهم مي به 
سخت  قسمت  يك  از  كه  حس بايورزونانس  و  مي افزاري  است  شده  تشكيل  آن  به  مربوط  و  گرهاي  اطالعات  تواند 

هاي كامپيوتري ايجاد كند و از طرفي،  آوري كند و گزارش سالمتي را با تحليل هاي مغناطيسي بدن انسان را جمع نشانه 
هاي ناسالم و بيمار، آنها را به  هاي بدن انسان به سلول هاي طبيعي و سالم سلول براي درمان با وارد كردن فركانس 

هاي طبيعي  ها از جنس فركانس كند يا برگردانند و از آنجايي كه جنس اين فركانس وضعيت طبيعي خود نزديك مي 
گونه  العاده دقيق، هيچ تر و در عين حال، فوق هاي ضعيف موج بيوالكترومغناطيسي خود بدن انسان است و البته با طول 

 باشد. ويژه استفاده از اين روش مي  عوارض جانبي را براي بدن انسان به دنبال نخواهد داشت كه اين خود امتياز 
تنگي  و  آسم  بيماري  كنترل  نحوه  مورد  در  مطالعات  و  روش  تحقيقات  به  ريوي  بيماران  در  بايورزونانس  نفس 

باشد، با اين تفاوت كه  هاي درماني كالسيك مي دهنده نتايج درماني يكسان در اين روش در مقايسه با ساير روش نشان 
 هاي شيميايي در روش بايورزونانس وجود ندارد. تأثيرات نامطلوب درمان 

هاي  شكي آينده، از توانايي دهد كه پز هايي و نتايج مثبت ارائه شده نشان مي بدين ترتيب، پيشرفت چنين روش 
هاي رايج درماني  مند خواهد شد و از آنجايي كه بايورزونانس، مكمل روش طب مكمل و روش بايورزونانس، بسيار بهره 

توجهي در روند بهبودي بيماري  باشد و استفاده از آن حتي اگر باعث بهبودي كامل بيماري نگردد، به ميزان قابل مي 
آمده از آن، به تحقيقات آينده در اين  دست تكنولوژي بايورزونانس، فرصتي است تا با اطالعات به مؤثر است. استفاده از  

 زمينه كمك كند و به عبارتي، بايورزونانس، زبان پزشكي آينده است. 
قابل  تأثير  به  توجه  با  مقاله  اين  پاياني  الكترومغناطيس در روش سخن  امواج  و خواص  نوسانات  نوين  توجه  هاي 

فيزيك چنان   پزشكي،  معروف  جمله  اين  شد،  داده  توضيح  آن  از  مختصري  تسال كه  نيكال  برجسته؛  كه    1دان  است 
 . گفت: »براي آنكه جهان را بشناسيد بايد امواج الكترومغناطيس را بشناسيد« مي 

 

 

 

 
1 Nikola Tesla (1856 – 1943) 
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