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 رزونانسبیوتعریف  -1

مدرن در ارتباط  کیزیف یکوانتوم یو مبان کیزیوفیبوده که با ب کیزیاز علم ف یاشاخه ،یستیز دیتشد ای ورزونانسیب

و  "تسال یکالین"مانند  یاتوسط دانشمندان برجسته یالدیم ۱۹۰۰ یهادانش در سال نیا یهاهیاست. پا

 کرد. دایتوسعه پ یآلمان "دکتر مورل"و  "فوول ردکت" ،ییکایآمر "فیدکتر را"شد و توسط  یزیرهیپا "یالخوفسک"

منبع  کیاز  یکه فرکانس ارتعاش یاست، هنگام یعیفرکانس ثابت طب کی یدارا یاهر جسم و ماده عتاًیهر ذره و طب

 یوقت زین یتماما در قس .کندیم یرا خنث یعیفرکانس طب ،از آن فرکانس ساطع شده یبه آن ساطع شود، بخش یانرژ

 .شود یم دهینام ورزونانسیب دهیپد نیا .سدریدامنه آن به حداکثر م ،رسندیدو فرکانس به هم م نیا

 یبر رو روین نیکند، ا افتیمعادل چند برابر در ییرویجسم مرتعش ن شودیرزونانس که سبب م تیبا توجه به ماه

 شود. یسلول یغشا یریوذپذنف شیافزاسبب و  گذاردمی ریبه خصوص غشاها تاث یسلول سیالکترومغناط یوندهایپ

 یدر کشاورز ورزونانسیروش ب کاربرد -2

 راتیسبب بروز تغ تواندیم کیتکن نی. اردیگیرا در بر م یعیابعاد وس یدر رشته کشاورز ورزنونانسیب کیستفاده از تکنا

 یربذ زنی جوانه شیدر جهت افزا توانیروش م نیااز  نیبنابرا .شود اهانیدر گ یپیو فنوت یلکولودر سطح م یعیوس

 استفاده کرد. یجوانه زن یالقابوده، جهت  یخواب طوالن یکه دارا

 آبیاریدر  ورزونانسیروش ب کاربرد     -1-2

 دراست. قرار گرفته  سیاست که تحت فرکانس الکترومغناط بیمزارع با آ یاریآب ،استفاده از بیورزونانساز موارد  یکی

 تاررا در ساخ یلکولوم رهیزنج کی وکرده  جادیا یعیرزونانس طب کیکه  شودیاستفاده م Bio Activatorروش از  نای

 سرعتداشته باشند و آب با  یترعیسر دراتیه توانندیم اهانیگ ،یلکولوم رهیزنج جادی. با اکندیم جادیآب ا هایسلول

 رهیزنج نیا نیبنابرا شودیکاسته م ریتبخ زانیاز م نیبنابرا ،کندیم دایپ انیجر یسلول یغشا یهاکانالدر  یشتریب

 شود. یریگبه شکل چشم اهانیسبب بهبود رشد گ تواندیم یلکولوم

 

مقاومت  شافزای ودهد و سبب کاهش مصرف کود  شیآن را افرا یکروبیم تیتخلخال خاک و فعال تواندیروش م نیا

سطح آب  باال آمدن سبب و است هاکشاز آفت کاهش استفادهروش  نیا ایایگردد. از مزیم آفاتنسبت به  اهانیگ

 .شودیدر محصول م ییارزش غذاو افزایش در داخل خاک 
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 ییایمیوشیب یها تیو فعال یجوانه زن در ورزونانسیروش ب کاربرد   -2-2

. دهد شافزای را هادر بذر زنیسرعت جوانه تواندیم یسیالکترومغناط دانیم کی جادای که ه استداد نشانمطالعات 

ها میها و آنزنیپروتئ هایتیفعال ،شودیآزاد م یهاکالیکه شامل راد ییایمیوشیب راتییتغ با یسیالکترومغناط تداخل

 .شودیم ییمایوشیب هایندیفرآ قطری از هاربذ تیو سبب تقو کرده کیرا تحر

 یو بهبود سالمت یصیکمک تشخ یهاتجربهروش بیورزونانس در  کاربرد   -3

 .دارد افراد در همه ابعاد یسالمت یتمرکز خود را بر رو انهیکل نگر است و طب کل گرا یپزشک ینوع ورزونانسیب

معمول  یهابدن است. در درمان کیزیوفیبا استفاده از ب یرتهاجمیغ یروش درمان کی( BRT) یرزونانس درمانویب

 حساس مناسب است. مارانیب یکودکان و نوزادان و حت یکند و براینم جادیا یتداخل

بود سیستم روند به و یابد را باز "یمیخودتنظ" ،خود را کاهش داده ناسالمکند تا بار یبه بدن کمک م BRTدرمان با 

 بخشد. سرعتایمنی بدن را 

ها )به عنوان از سلول یگروه، در نتیجه کندیم دیفرکانس خاص تول کیاست که هر سلول در بدن  نیا BRT یتئور

 کند.یم دیتول خود را منحصر به فرد یفرکانس یو الگوها یسیالکترومغناط دانیم کی ارگان( کیمثال 

و در  یعصب ستمیاختالل در عملکرد سو امواج  نیا تغییرات و ناهنجاری در شرایط نامتعادل جسمی یا روحی موجب

 گردد.می یماریب نهایت منجر به

 

 

 هاالکترود کند. یها را بررسبدن آن یتا امواج انرژ ردیگیپوست فرد قرار م یالکترود بر رو قطعاتنوع درمان  نیادر 

 یمنف یدستگاه نه تنها انرژ نیدهد. ایم صیبدن فرد تشخ یرا رو یمنف یشوند که امواج انرژیمتصل م یبه دستگاه

 های ناسالم را کاهشکرده و یا فرکانس یرا خنث ، آنتعادل تیوضع کیبه  یابیدست یدهد بلکه برا یم صیرا تشخ

 دهد.یم
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 یهاقادر بودند فرکانس هاو آن شده بود فیشد که در آنها طول موج تمام بدن تعر یطراح ییهابه مرور زمان دستگاه

 عدم وجود رزونانس را در بدن ای، وجود و ارتعاشات افتیو از باز در را به بدن وارد کنند هاکروبیم ایها و مشخص اندام

 .ندیمشخص نما

شود، به مشاهده  دستگاه توریصفحه مان یرو یرزونانس ،کبد سالم یعیپس از ارسال فرکانس طب اگر به عنوان مثال،

به  یعیبتواند با فرکانس طینم ،باشد ماریاگر بو ت م بوده است که رزونانس داده اسکبد سال این معنی است که

عدم وجود  ایوجود و ، بیترت نی. به همتفاوت داردبا طول موج کبد سالم  ماریطول موج کبد ب زیرا ،دآی رزونانس در

وجود  یشگاهیآزما صیکه در تشخ ییکمبودها لی. قابل ذکر است به دلبررسی کرددر بدن  توانمیرا هم  هاکروبیم

زا، بسیار یآلرژد موار همچنین در حوزه مربوط بهها و آن لها و کشف محعفونت صیدر امر تشخ ورزونانسیدارد، متد ب

 شده است.به پزشکان  شایانیکمک  رو، نیو از اسودمند بوده 

 یهاتیها موفقو پاتوژن عفونی مباحثحوزه در . از این رو، افتیدررا  هاآلرژن ای و هاوجود عفونت توانیم بیترت نیبه ا

 هایماریدرصد ب ۸۰تا  ۷۰است و منشأ  یعال اریها بسپاتوژن یفرکانس به رو ریچراکه تأث ،حاصل شده است یبزرگ

 است. یعفون زین

در حوزه  نیهمچن .وجود دارد یخوب یدستاوردها زین یو روان یمشکالت روح یو برخ یبردن آلرژ نیاز ب نهیزم در

 کسب شده است. ایسرطان روده در دن نیو پروستات و همچن نهیسرطان س نهیدر زم جینتا نیسرطان، بهتر یماریب

 حوزه آبروش بیورزونانس در  کاربرد   -4

 باشد.های گسترده استفاده از بیورزونانس در حوزه آب و به خصوص مباحث مربوط به تصفیه آب مییکی از عرصه

فلزات و ، از مواد معدنی زیادیحاوی مقادیر ، های آشامیدنی قبل از ورود به شبکه آبرسانیهای موجود در آبآالینده

 تصفیه آب که استفاده از تجهیزات مختلف برای با توجه به اینو زا می باشند های بیماریمیکروارگانیسم همچنین

 های بیماری زاارگانیسم ثیر زیادی بر میکروأت کرده، لکنمواد آلی، فلزات سنگین و مواد معدنی  به از بین بردن کمک

ضد  تصفیه شیمیایی نسبت به مرحلهالزم است در مراحل پایانی تصفیه و در  اموجود در آب ندارند، لذ (هاپاتوژن)

 اقدام گردد. عفونی کردن آب

 باشد که بر سالمتترین مراحل پس از تصفیه فیزیکی و بیولوژیکی و شیمیایی آب مییکی از اصلی گندزدایی آب

 حصبه، وبا، نظیر هاییبیماری ایجاد سبب تواندمی هامیکروارگانیسم حاوی آب عموماً .تأثیر بسیار زیادی دارد انسان

 پاراتیفوئید گردد. شیگولز و

متناوب  یسیالکترومغناط یهادانیاست که م هیفرض نیا ورزونانسیب یهاکیتکن یکروبیضد م راتیثأاساس درک ت

اطالعات مهم  یحاو شوند،یم ییها که برحسب شدت و فرکانس خود شناسازنده و مولکول یهاسمیمنتشره از ارگان

 ,.Likhoded et al) شوندیها استفاده ممولکول یحتها و ها، بافتسلول انیم گنالیهستند که جهت انتقال س یستیز

2007.) 

https://ig7.ir/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B5%D9%81%DB%8C%D9%87-%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84%D8%A7%D8%A8/
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مواد ضد  یبرا ینیگزیآن به جا لیمختلف جهت تبد یهاآب به روش هیوجود دارد که شامل تصف یاستراتژ نیچند

با خواص  ییایمیکه به صورت الکتروش یآب یکروبیضد م تی( فعال2۰۰۹و همکاران ) تی. کلشوندیم یکروبیم

 تیمشاهده کردند. آنول Escherichia coli و Pseudomonas aeruginosa هیفعال شده بود را عل تیآنول کنندهیضدعفون

 .بردیم انی، آن را از میباکتر یهانیکامل پروتئ بیبا تخر

آب  یهاها( به نمونهانگل هیکشنده برعل یدارو کی) دازولیعالوه نشان داده شده است که با انتقال اطالعات مترونه ب

رشد  یجلو یبه شکل معنادار توانی(، مBRT)دستگاه  یکیالکترون دهکننتیدستگاه تقو کیبا استفاده از 

 کیکشت اگزون طیدر مح Trichomonas vaginalisو  Entamoeba histolytica یااختهیتک یهاانگل یهاتیتروفوزوئ

 نیا ،(Heredia-Rojas et al., 2011شده بودند ) تصفیهکه با آب دارونما  یکشت یهاطیبا مح سهیدر مقا. را گرفت

 روش نیکه به ا یبه آب خالص وجود دارد و آب یستیاطالعات ز رهیاز آن هستند که امکان انتقال و ذخ یحاک جینتا

 و مخمرها تعامل برقرار کند. هابیاز جمله آم یستیز یهاستمیس ریبا سا یثرؤبه شکل م تواندیم ،فعال شده است

و  یمتیق یها، از جمله سنگیمواد معدن یسیالکترومغناط یانرژ با استفاده از (Atlantik) کیبه نام آتالنت یدستگاه

 یتررا در محدوده مطلوب pHقادر است  نیهمچن بخشد.ی آب مجاورش را بهبود میساختار، خواص و انرژی، متیق مهین

 قرار دهد.

 نشان داده شده است. کیآتالنت تصفیه با بعد ازقبل و ساختار بلورهای آب  ریتصاودر ذیل، 

                                 


