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  كلمة شكر 

 
هيئة الطاقة الذرية لدعمه لهذا العمل  إبراهيم عثمان المدير العام لرالشكر واالمتنان للسيد الدآتو
 . وتقديمه آل التسهيالت الالزمة

والشكر الجزيل للسيد الدآتور ماهر الحسامي وزير الصحة والسيد الدآتور محمد إياد الشطي وزير 
 .الصحة السابق لتشكيل اللجنة التي درست هذا الموضوع

رئيس اللجنة ( ن المهندس خالد طالبالشكر لكل من ساهم في إنجاح هذه الدراسة وخاصة السيدا
 ).عضو اللجنة الفنية المكلفة(.والمهندس محمد عاطف الديري) المكلفة
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  مستخلص

 انتشار األمواج تقصيهدف إلى  تإذ أنها أهمية خاصة وأبعاد مستقبلية هامة، تأخذ هذه الدراسة

)  كيلوهيرتز666على التردد AM(ذاعي الكهرطيسية الصادرة عن محطة الصبورة للبث اإل

بالتالي، تعين توزع الحقول الكهرطيسية في جوار  .غرب مدينة دمشق كم ٢٠ والواقعة على بعد

 احتمال  و في محيط الهوائيات المستخدمةامستويات التعرض لههوائيات البث و تقييم مستواها و 

 .لمحيطة بالمحطةوجود آثار سلبية على المقيمين و العاملين في البيئة ا

المحور األول، نظري و تضمن إجراء دراسة نظرية : رئيسيين على محورين  الدراسةهذهبنيت 

حول توزع األمواج الكهرطيسية الصادرة عن هوائيات البث اإلذاعي و حساب شدات الحقلين 

منظمة الكهربائي والمغناطيسي و كثافة االستطاعة و مقارنتها مع الحدود الموصى بها من قبل 

الصحة العالمية والهيئة الدولية للوقاية من األشعة غير المؤينة والتي اعتمدت من قبل اللجنة 

المحور الثاني، عملي و تضمن إجراء قياسات ميدانية في جوار المحطة . كمرجع لهذه الدراسة

 الصادرة المذكورة بواسطة جهازي قياس يسمحان بقياس شدة الحقل الكهربائي وفقاً لتردد األمواج

بناء على هذه الدراسة فقد تم تحديد المناطق التي تزيد فيها شدة الحقل الكهرطيسي . عن المحطة

عن الحدود الموصى بها مما قد يؤدي إلى ظهور تأثيرات صحية غير مرغوبة، والمناطق اآلمنة 

 .صحياً للعاملين و لعموم الناس

ادئ األولية الفيزيائية للحقول الكهرطيسية و عن تضمن هذا العمل في البداية مقدمة عامة عن المبي

اآلثار البيولوجية لهذه الحقول و آثارها على الصحة و خاصةً األمواج الراديوية منها؛ ومن ثم 

 الهيئة الدولية عرض أسس و مرجعية حدود التعرض الموصى بها وفقاً لقرارات و توصيات

ثم . سابقةجراءه من دراسات نظرية وعملية ؛ وكذلك ما تم إوقاية من األشعة غير المؤينةلل

يتطرق هذا التقرير إلى األعمال المنجزة  خالل الدراسة و النتائج التي تم الحصول عليها و 

 . تحليلها و التوصيات المنبثقة عن ذلك
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  مقدمة عامة -١

  المبادئ الفيزيائية للحقول الكهرطيسية -١-١

  الحقول واألمواج الكهرطيسية -١-١-١

يصف حالة فيزيائية معينة، وقد جاء هذا المصطلح ليعبر عن " الحقول الكهرطيسية"إن مصطلح 

الحقول الكهربائية و الحقول المغناطيسية المتولدة عن الشحنات الكهربائية المتحركة، فانطالقاً من 

مصطلح ذلك و نتيجة التالزم بين هذين الحقلين اللذان يشكالن الموجة الكهرطيسية، جاء هذه ال

 تصدر الحقول الكهرطيسية. الذي يبين شكالً توضيحياً لموجة كهرطيسية) ١(الهام، أنظر الشكل 

بشكل عام عن الشحنات الكهربائية المتحركة و هي تنتقل في األوساط على شكل أمواج 

خالء و تتغير  في الثا/ م٣,١٠٨ تعادل سرعة الضوء حوالي(كهرطيسية تسير بسرعة الضوء 

 يكون الحقالن الكهربائي و المغناطيسي المشكالن للموجة .]٢ ، ١[  )االنتقالبحسب وسط 

الكهرطيسية بطول   تتميز الموجة و.الكهرطيسية متعامدين فيما بينهما و معامدين لجهة االنتقال

 .[Hz] رتزهبال وأو أجزائه [m] ن وهما يقدران على الترتيب بالمتر  معيني)f ( وتردد)λ (موجي

 ).١(ان معاً من خالل العالقة العامة ذان المقدارو يرتبط ه

  ……….. (1)[ ] [ ] [ ]Hzfmcm sec/=λ 

 

 

 

 

 

 

 الكهربائي بشكل عام عن الشحنات الكهربائية الساكنة و المتحركة، و في الحالة الحقل يتولد

تقاس شدة . غيراًاألولى يكون حقالً كهربائياً ساكناً بينما في الحالة الثانية يكون حقالً كهربائياً مت

 ، رسم توضيحي لموجة كهرطيسية)١(الشكل 
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الحقل  غير أن. [V/m]الفولت على متر واحدة  ب،E، و التي يرمز لها بـ الحقل الكهربائي

المغناطيسي يتولد بشكل عام عن الشحنات الكهربائية المتحركة و يكون حقالً مغناطيسياً ثابتاً إذا 

 كانت حركة تلك الشحنات رة، بينما يكون متغيراً إذامكانت حركة الشحنات الكهربائية المولدة مست

 كهربائي في ناقل ما فإنه يتولد عن الشحنات  متغيرمتغيرة، و على سبيل المثال، عند مرور تيار

 تقدر شدة .الكهربائية المتحركة حقول كهربائية و مغناطيسية تنتشر في الوسط المحيط بالناقل

إن من .  [A/m]بير على متر األمواحدة  ب،H، و التي يرمز لها بـ الحقل المغناطيسي المتولد

و يقدر  B  بـأهم المقادير المميزة للحقول الكهرطيسية هو التحريض المغناطيسي  يرمز له

) ٢(اطيسي، أنظر العالقة العامة و هو يتناسب طرداً مع شدة الحقل المغن، [G]بواحدة الغوص 

، وهي تعطى بالعالقة [H/m]نري على المتر يو تقدر بواحدة اله ذية الوسطا هي تمثل نفµحيث 

و هنا ال بد من . ]٢ ، ١[  هي نفاذية الخالءµ0هي النفاذية النسبية للوسط و  µrحيث ) ٣(العامة 

كثافة االستطاعة التي تقدر اإلشارة إلى مقدار فيزيائي هام في تطبيقات الحقول الكهرطيسية و هو 

 . [W/m²]الواط على المتر المربع واحدة ب

   ……….. (2)[ ] [ ] [ ]mAHmHGB .µ= 

   ……….. (3)[ ] [ ]mHmH r 0.µµµ = 

هي و  األشعة المؤينة ،األول:  ارئيسيينقسمين   إلىيقسم الطيف الكهرطيسي من حيث المبدأ

 .)التشريد (الجزيئات إلى شوارد وأالذرات أشعة ذات طاقات عالية مما يجعلها قادرة على تحويل 

 األشعة تحت الحمراء  تتضمن جزء من األشعة فوق البنفسجية، وو ، األشعة غير المؤينةالثانيو

منخفضة والمتوسطة ات الترددات الو ذ الراديويةالحقول الكهرطيسيةو األمواج المكروية و 

 ).٢(والعالية، أنظر الشكل 

إن ما يهمنا في هذه الدراسة هي األمواج الكهرطيسية غير المؤينة المستخدمة في البث اإلذاعي 

؛ Radiofrequency” (RF)“تنتمي هذه األمواج إلى ما يسمى بالترددات الراديوية . لفزيونيوالت

تحتل  حيث هذه األمواج الراديوية جزءاً هاماً من الطيف الكهرطيسي لألشعة غير المؤينة،تشكل 

 وتتضمن بشكل رئيسي كل من األمواج GHz 300  و Hz ٣٠٠المجال الترددي المحصور بين 

 .واألمواج الراديوية ذات الترددات العالية و المتوسطة و المنخفضةالميكروية 
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   مصادر الحقول الكهرطيسية-٢-١-١

إلى قسمين ألجل التبسيط،  ،يمكن تقسيمهاو التي هناك مصادر مختلفة للحقول الكهرطيسية 

 .رئيسيين هما المصادر الطبيعية والمصادر الصنعية

   الطبيعية المصادر-١-٢-١-١

الذاتية، و العزوم المغناطيسية  ذات الجسيماتإن التفاعالت الكيميائية و النووية و غيرها ووجود 

كذلك حركة الشحنات الكهربائية في األجسام الكونية و في األوساط الطبيعية المختلفة تؤدي إلى 

 
  لألمواج الكهرطيسيةالكهرطيسيالطيف ) :٢(الشكل
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اوية مثالً تنشر فالشمس واألجرام السم. ظهور حقول كهرطيسية مختلفة تشمل كافة الترددات

يضاف إلى ذلك إنه من خواص .  منها إلى األرضمالحقول الكهرطيسية في الفضاء فيصل قس

وهنا ال بد .  أهمية خاصةله منها و "يميز كالاألجرام السماوية أنها تتمتع بحقٍل مغناطيسي طبيعي 

عض الظواهر  تتولد في شروط معينة من خالل بكنة ساةكهر بائيمن اإلشارة إلى وجود حقول 

 .البرق الذي يلعب دوراً هاماً في الطبيعة و تؤدي إلى ظهورالطبيعية 

  عيةلصن المصادر ا-٢-٢-١-١

نتيجة للتطور التقني الهائل الذي عرفته البشرية  بعد الثورة الصناعية و خاصة خالل القرن 

قات مختلفة هامة جداً الماضي فقد استطاع اإلنسان توليد األمواج الكهرطيسية واستخدامها في تطبي

 يمكن تقسيم المصادر الصنعية و بالتالي،. كاالتصاالت و نقل المعلومات واالختبارات المتنوعة

 :إلى نموذجين أساسيين

إن كافة التوصيالت والتمديدات الكهربائية و التجهيزات : المصادر الصنعية غير الموجهة •

فلكل جهاز كهربائي حقل . لحقول الكهرطيسية مصادراً ل عند تشغيلهاوالمعدات الكهربائية تشكل

 الطاقة الكهربائية المستهلكة في داراته؛ مع مقداركهرطيسي ينتشر حوله و يتناسب مع بنيته و

فعلى سبيل المثال، يوجد داخل كل منزل شبكة من التمديدات الكهربائية، و مجموعة من 

و الحاسوب، و األدوات الكهربائية األدوات الكهربائية كمصابيح اإلنارة، و أجهزة التلفاز 

المنزلية كالبراد والغسالة والمكواة ومجفف الشعر و غيرها، فكل من هذه األدوات تعتبر عند 

 .تشغيلها مصدراً للحقول الكهرطيسية

و يقصد بذلك المصادر المولدة للحقول الكهرطيسية التي تستخدم : مصادر صنعية موجهة •

جل تحقيق بعض األهداف العملية و التقنية الهامة مثل خواص األمواج الكهرطيسية من ا

تجهيزات ومحطات اإلرسال للهاتف الجوال، محطات البث اإلذاعي والتلفزيوني، محطات 

إن محطات اإلرسال تحتاج . االتصاالت الالسلكية، أجهزة الرادار، محطات التنبوء بالطقس

لتوليد األمواج الكهرطيسية المناسبة  عالية حتى تحقق الشروط الالزمة تبشكل عام الستطاعا

 .و إرسالها عبر مسافات بعيدة) األمواج الراديوية بشكل خاص(
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   األمواج الكهرطيسيةانتشار  -٣-١-١

الخالء، الهواء، الماء، المواد الصلبة و (  تنتشر األمواج الكهرطيسية عبر األوساط المختلفة 

ج من وسط إلى آخر و هي تتعلق بشكل رئيسي ؛ و تختلف نفاذية هذه األموا)األجسام الحية

و بالتالي، تتعرض األمواج الكهرطيسية . بطبيعة و بنية الوسط و بترددات األمواج المستخدمة

خالل انتشارها في األوساط المادية إلى مجموعة من الظواهر الفيزيائية أهمها التشتت و االنتثار 

و . ج خالل انتقالها عبر هذه األوساطمواو االمتصاص التي تساعد على تخامد شدة هذه األ

 بوجود العوائق شتت الت يزدادتقل شدة الحقل الكهرطيسي كلما ابتعدنا عن المنبع، وبالتالي، 

بالتالي، فإن شدة الحقل الكهرطيسي الذي يؤثر على جسم ). األبنية(أو الصنعية ) الجبال(الطبيعية 

لعوامل التي ترتبط بالمنبع و بوسط االنتشار و ما موجود في مكان محدد تتعلق بمجموعة من ا

بالجسم المعرض، فعلى سبيل المثال، في حالة توليد األمواج الراديوية بواسطة هوائي مناسب، 

 : يكون مستوى التعرض على بعد معين من الهوائي متعلقاً بعدد من العوامل نذكر منها

 وشكل الموجة الكهرطيسية  الدارةدد االستطاعة الكهربائية المستخدمة في الهوائي و تر-١

 . و الربح المستخدم في عملية اإلرسالالمتولدة

 . البعد عن المصدر، حيث تتناقص شدة األمواج الكهرطيسية بازدياد البعد عن المصدر-٢

 . خواص ومواصفات وسط االنتشار-٣

 ).وجود عوائق طبيعية أو صنعية (-٤

 .مواجطبيعة الجسم المعرض لأل  شكل و حجم و-٥

تعتبر ظاهرة امتصاص األمواج الكهرطيسية من قبل وسط االنتشار من أهم المؤشرات على 

التفاعل المتبادل بين هذه األمواج و المادة المكونة للوسط، و بالتالي، يقود هذا الدليل إلى الحصول 

 التفاعل و على مقدار تعرض هذا الوسط بشكل عام؛ و لكن معرفة اآللية التي يتم من خاللها هذا

ظهور األثر الناتج عنه هو أكثر تعقيداً فهذا التفاعل يتعلق بأمور كثيرة أهمها تردد األمواج 

كما ورد سابقاً، تشكل األمواج الراديوية جزء هاماً من األمواج . المستخدم و طبيعة الوسط

لراديوية  التعرض لألمواج االكهرطيسية وإن الموضوع الذي يهم هذا العمل بشكل رئيسي هو

 ).اإلنسان، الحيوانات والنباتات(التفاعل المتبادل بين هذه األمواج واألجسام الحية المكروية و و
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  أثر األمواج الكهرطيسية على الصحة-٢-١

البيئة  و  المتبادل بين األوساط الحيةتأثيراستناداً إلى ما أعدته منظمة الصحة العالمية حول ال

  يؤدي إلى ظهور أثر بيولوجي معينفي هذه البيئةأي تغير ن أن  فقد اعتبر المختصو،المحيطة

 فاالختالف البسيط في حرارة الوسط المحيط بالجسم مثالً يدفع الخاليا إلى تعديل .في الوسط الحي

تبقى التأثيرات الخارجية غير مؤذية . مجرى التفاعالت البيولوجية بغية التأقلم مع الوضع الجديد

لى العودة إلى الوضع الطبيعي بعد زوال األثر الخارجي ولكن في بعض مادام الجسم قادر ع

الحاالت تعجز أنظمة الجسم عن تصحيح األثر الناتج، وبالرغم من القدرات الهائلة للجسم البشري 

على التكيف مع المؤثرات الخارجية إال أنه تبقى هناك بعض المؤثرات المؤذية التي يقف الجسم 

د يؤدي في حاالت كثيرة إلى حدوث أضرار في الجسم وظهور علل معينة عاجزاً أمامها مما ق

 .يصعب شفائها

 التي يتعرض لها اإلنسان في العصر  في تغيرات البيئة، وتسهم التي إن من أهم المؤثرات

 هي الحقول الكهرطيسية  بتردداتها المختلفة وخاصة ما هو ناتج عن  بشكل واسع،الحديث

هذه وإن محور . ائية في الحياة اليومية وعن وسائل االتصاالت المختلفةاستخدام الطاقة الكهرب

وفقاً لما هو معتمد في الوقت اإلنسان األمواج الكهرطيسية على تأثير الفقرة هو توضيح مبادئ  

  .الحالي من قبل المنظمات و الهيئات المهتمة بالموضوع

ا هو ظهور شحنات كهربائية عند تعرض جسم اإلنسان لحقل كهرطيسي مإن أول ما يحدث 

ساكنة على الجسم تتفرغ كهربائياً عند مالمسة الجسم لألرض، أي يمر تيار كهربائي ضعيف بين 

حقل (الجسم و األرض و هذا ما يحدث عند و جود الجسم في حقل كهرطيسي منخفض التردد 

 )).٣ ( التوضيحيناتج عن خطوط نقل الطاقة الكهربائية مثالً، أنظر الشكل
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 ، رسم توضيحي لتأثر جسم اإلنسان بالحقول الكهربائية منخفضة التردد )٣( الشكل رقم 
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وجود الجسم في مجال الحقول الكهرطيسية أيضاً إلى ظهور تيارات تحريضية داخل سوائل يؤدي 

 على األعصاب و العضالت كتنبيهها مثالً أو إحداث خلل "احدث تأثيرقد ي، )الدم و البلغم(الجسم 

 ). ٤(ما في وظيفتها، أنظر الشكل التوضيحي رقم 

 

 

 

 

 

أساسي للحقول الكهرطيسية على الجسم يتمثل بالتسخين، فالتعرض  أثر قيضاف إلى ما سب

لألمواج الكهرطيسية الراديوية يؤدي إلى رفع درجة حرارة الجسم أو العضو المعرض، وقد 

تؤدي عملية التسخين هذه إلى ظهور أضرار بيولوجية وصحية هامة في حال زادت عن حد معين 

 .[3] أو إذا استمرت لفترات  طويلة

ت بعض الدراسات و األبحاث اإلحصائية أن للحقول الكهرطيسية تأثير على التفاعالت أظهر

البيولوجية في األجسام الحية و لكن ما تزال إمكانية ربط هذا التأثير بأضرار صحية معينة غير 

و لهذا لم تتوصل إي من . مثبتة كما أن فهم آلية التأثر غير معروفة بشكل واضح و دقيق

ي أجريت و التي تجرى حالياً إلى شرح دقيق لألثر البيولوجي لألمواج الكهرطيسية الدراسات الت

 على جسم اإلنسان ولم تستطع الربط بين التعرض المتكرر للحقول الكهرطيسية واألمراض سواء

 . البسيط منها أو الخبيث

قاً للمعايير مما ال شك فيه أن التعرض لألمواج الكهرطيسية بجرعات تتجاوز القيم المحددة وف

والدالئل الوطنية والعالمية قد يعرض اإلنسان ألذيات صحية ومظاهر سلبية متنوعة، فقد رصدت 

 من الظواهر الصحية العكسية التي "امجموعة من الدراسات واألبحاث واإلحصائيات العديدة، عدد

 : بما يلي [4] يمكن تلخيصها حسب منظمة الصحة العالمية

 ، التيارات التحريضية داخل الجسم  )٤( الشكل 
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يعتقد بعض العامة بوجود عالقة بين بعض األعراض :  العامةالتأثيرات على الصحة  .١

الصحية كألم الرأس واإلحباط واإلرهاق وغيرها عند التعرض لمستويات منخفضة من 

 .هذا األمر غير مثبت علمياً حتى اآلنيبقى الحقول الكهرطيسية داخل المنزل، ولكن 

ة ومنظمات أخرى بتقييم   قامت منظمة الصحة العالمي:التأثيرات على نتائج الحمل .٢

مصادر التعرض للحقول الكهرطيسية سواء في البيئة العادية أو في بيئة العمل وقد 

تضمن ذلك مصادر عديدة نذكر منها شاشات العرض، أجهزة البث، وخطوط نقل 

توصل هذا التقييم إلى نتيجة وهي أن التعرض للحقول بمستوياتها الطبيعية . الطاقة

د من المخاطر العكسية على الحمل كاإلجهاض المفاجئ والتشوهات النموذجية، ال يزي

طرحت بعض التقارير المتفرقة وجود عالقة . ونقص وزن المواليد واألمراض الخلقية

بين التعرض للحقول الكهرطيسية وظواهر النقص في وزن األطفال حديثي الوالدة 

لكن هذا األمر لم يلق صدىج لدى العاملين في مجال الصناعات اإللكترونيات، ووالخد" 

 لدى الهيئات العلمية كون هذه المشاكل الصحية ال تحدث بالضرورة نتيجة "اواسع

التعرض للحقول الكهرطيسية، فاستعمال بعض المذيبات الكيميائية في الصناعة له دور 

 .أكبر في حدوث مثل هذه المشاكل الصحية

عض التقارير عن وجود عالقة بين   بالرغم من ورود ب:التأثيرات على عدسة العين .٣

إصابة العين بالتحسس أو بالساد لدى العاملين المتعرضين لمستويات عالية من األمواج 

الراديوية وإشعاعات الميكروويف، ولكن األبحاث العلمية التي أجريت على الحيوانات 

 .لم تثبت صحة ذلك

ود دراسات عديدة في هذا   بالرغم من وج:العالقة بين الحقول الكهرطيسية والسرطان .٤

المجال ولكن لم تتوصل جميعها إلى الربط بين التعرض للحقول الكهرطيسية واإلصابة 

وفي جميع األحوال، وحتى لو وجدت هذه العالقة فإن المخاطر . بأمراض السرطان

فترضت بعض الدراسات ا. )شبه مهمل(الناتجة عن هذا االحتمال يبقى صغيراً جداً 

 زيادة بسيطة في مخاطر إصابة األطفال باللوكيميا عند التعرض ضمن الوبائية وجود

ن في هذا المجال ولكن لم يوافق الباحث. المنزل لحقول مغناطيسية بترددات منخفضة

على هذه الفرضيات، وقد رفض معظمهم فكرة الربط بين التعرض للحقول الكهرطيسية 

ة؛ وحتى اآلن لم تثبت التجارب واإلصابة بأمراض السرطان على أنها السبب والنتيج
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المخبرية والدراسات المنجزة وجود عالقة أكيدة بين التعرض للحقول الكهرطيسية 

 . وظهور أمراض السرطان

  بعض التقارير الفردية :العالقة بين الحقول الكهرطيسية وفرط الحساسية والوهن .٥

 األبحاث في ل وما تزاأشارت إلى وجود هذه العالقة ولكن العلماء لم يتوصلوا إلى ذلك

 .هذه المجاالت مستمرة برغم المعيقات والصعوبات الكبيرة

لذلك وحرصاً على السالمة العامة فقد تبنت الهيئة الدولية للوقاية من األشعة غير المؤينة 

 التي روبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وحرصاً على السالمة العامة مجموعة من المعايي

 للعاملين في مجال توليد واستخدام ءعرض للحقول الكهرطيسية الموصى بها سواشكلت حدود الت

 .   سيتم عرضها في الفقرة التالية[3]  األمواج الكهرطيسية أو لعموم الناس

 معايير و حدود التعرض للحقول الكهرطيسية وفق الهيئة الدولية للوقاية من -٣-١

 )ICNIRP(األشعة غير المؤينة 

 ١٩٧٤إلى العـام    ) ICNIRP(كوين الهيئة الدولية للوقاية من األشعة غير المؤينة         تعود بدايات ت  

بتأسيس مجموعة عمل على األشعة غير      ) IRPA(حيث قامت المؤسسة الدولية للوقاية اإلشعاعية       

قامت هذه المجموعة بدراسة المسائل المتعلقة بمجال الحماية من األنواع المختلفة لألشعة            . المؤينة

، أصبحت هذه المجموعة رسمياً     ١٩٧٧ في باريس عام     IRPAوعندما انعقد مؤتمر    . ؤينةغير الم 

قامت هذه اللجنة بالتعاون مـع منظمـة الصـحة          ). INIRC(اللجنة الدولية لألشعة غير المؤينة      

بوضع وثائق القيود على األشعة غير المؤينة و ذلك ضـمن برنـامج األمـم               ) (WHOالعالمية  

تضمنت هذه الوثائق قراءة عامة للخصائص الفيزيائيـة و للقيـاس و            . (UNEP)المتحدة البيئي   

أدواته و لمنابع وتطبيقات األشعة غير المؤينة، و ملخص عام حول دراسة مرجعية عـن اآلثـار                 

 اسـتخدمت . البيولوجية و تقدير الضرر الصحي الناتج عن التعرض البشري لألشعة غير المؤينة           

كمعطيـات  ) ICNIRP(لهيئة الدولية للوقاية من األشعة غير المؤينة        من قبل ا  الحقاً  هذه الوثائق   

 .    [3]  تحديد حدود التعرضاجلعلمية من 

، قامـت المؤسسـة الدوليـة للوقايـة         ١٩٩٤ المؤتمر الدولي الذي انعقد في مونتريال عام         خالل

ـ ) ICNIRP(اإلشعاعية بإنشاء الهيئة الدولية للوقاية من األشعة غير المؤينة           ى أنهـا هيكـل     عل

 : ةاستشاري علمي مستقل؛ و أعطيت هذه الهيئة المهام التالي
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 .دفع تقدم الوقاية من األشعة غير المؤينة من أجل فائدة اإلنسان و البيئة . ١

تطوير قواعد اإلرشاد الدولية وفقاً لحدود التعرض لألشعة غير المؤينة و التي تعتبر مسـتقلة                . ٢

 .محددة أسس علمية مبنية علىبحد ذاتها و 

 .تقديم توصيات مبنية على أسس علمية تتعلق بالوقاية من التعرض لألشعة غير المؤينة . ٣

 .وضع مبادئ الوقاية من األشعة غير المؤينة من اجل صياغة برامج الوقاية الوطنية و الدولية . ٤

الحفاظ على عالقات وثيقة مع كامل المنظمات الدولية المهتمة بالوقاية مـن األشـعة غيـر                  . ٥

 .نةالمؤي

 في الوقاية اإلشعاعية على مستوى العالم من خالل التعاون الوثيق مع متخصصيندمج ال .٦

المرتبطة بها على المستويات و مؤسستها ) IRPA(المؤسسة الدولية للوقاية اإلشعاعية 

 .الوطنية

لى فقط و هما يبينان ع) ٢(و ) ١(نظراً لخصوصية هذا العمل، فإنه يكفي تقديم الجدولين التاليين 

الترتيب المستويات المرجعية لحدود التعرض للحقول الكهرطيسية بمختلف الترددات و ذلك من 

 باإلضافة و.و كذلك من اجل عموم الناس) العاملين في مجال الحقول الكهرطيسية (ناجل المهنيي

ية للوقاية تمثيالً بيانياً لحدود التعرض وفقاً للهيئة الدول) ٦(و ) ٥(إلى ذلك يبين كل من الشكلين 

 على اسةره الدتم اعتماد هذه المعايير و الحدود كمرجعية في هذ. من األشعة غير المؤينة

و الهيئة الدولية للوقاية من األشعة غير ) WHO(اعتبارها معتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية 

 .و نظراً لعدم توفر بديل محلي) (ICNIRPالمؤينة 
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فق الكثافة المكافئة للتد

  الموجي في المستوي

*)W/m2 (Seq 

 كثافة التدفق

   المغناطيسي

*)µΤ (B 

شدة الحقل 

المغناطيسي 
(A/m) * H 

شدة الحقل 

    الكهربائي 
E (V/m) * 

  المجال الترددي

 Hz 1حتى  --- 000 163 000 200 --
--- 200 000/f2 163 000/f2 20 000 1 Hz-8 Hz 
--- 25 000/f 20 000/f 20 000 8 Hz-25 Hz 
--- 25/f 20/f 500/f 25Hz-820Hz 
--- 30.7 24.4 610 820 Hz- 65 kHz 
--- 2.0/f 1.6/f 610 65 kHz- 1 MHz 
--- 2.0/f 1.6/f 610/f 1 MHz- 10 MHz 
10 0.2 0.16 61 10 MHz- 400 MHz 

f/40 0.01f1/2 0.008f1/2 3f1/2 400MHz- 2 GHz 
50 0.45 0.36 137 2 GHz- 300 GHz 

 

الكثافة المكافئة للتدفق 

 الموجي في المستوي
(W/m2)* Seq 

 كثافة التدفق

    المغناطيسي

*)µΤ (B 

شدة الحقل 

المغناطيسي 
(A/m)* H 

شدة الحقل 

 E   الكهربائي
(V/m) * 

 المجال الترددي

 Hz 1حتى  --- 000 32 000 40 ---
--- 40 000/f2 32 000/f2 10 000 1 Hz-8 Hz 
--- 5 000/f 4 000/f 10 000 8 Hz-25 Hz 
--- 5/f 4/f 250/f 25Hz-800Hz 
--- 6.25 5 250/f 800 Hz- 3 kHz 
--- 6.25 5 87 3 kHz- 150 kHz 
--- 0.92/f 0.73/f 87 150 kHz- 1 MHz 
--- 0.92/f 0.73/f 87/f1/2 1 MHz- 10 MHz 
2 0.092 0.073 28 100MHz- 400 MHz 

f/200 0.0046f1/2 0.0037f1/2 1.375f1/2 400 MHz- 2 GHz 
10 0.20 0.16 61 2 GHz- 300 GHz 

 

، و ال بد من اإلشارة هنا إلى هو التردد كما هو مشار إليه في عامود المجال التردديفي هذين الجدولين  fحيث *

 ؤخذ تSeq, E2, H2, B2 لِـ ى، فإن القيمة الوسطGHz 10 و kHz ١٠٠في مجال الترددات المحصور بين أنه 

 Seq, E2, H2, B2ذ القيم الوسطى لِـ ، تؤخGHz ١٠في المجال الترددي األعلى من ؛ بينما خالل ست دقائق

 ). بالجيغاهيرتزfحيث يعطى التردد ( دقيقة f1.05/68خالل فترة زمنية تساوي 

 

 )rmsقيم (،المستويات المرجعية للتعرض المهني للحقول الكهربائية و المغناطيسية المتغيرة خالل الزمن )١(الجدول 

 )rmsقيم ( الزمن معرة  الناس للحقول الكهربائية و المغناطيسية المتغيعموم،المستويات المرجعية لتعرض )٢(الجدول 
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E (V/m) 

104 

 

 
 

 

103 

 

 

 
 

102 

 

f (Hz)   1      10     102      103      104      105     106      107      108      109      1010    1011 

General public
Peak g.p. 
Occupational 
Peak occup. 

 )ICNIRP(، تمثيل بياني لحدود التعرض للحقل الكهربائي وفقًا لتوصيات )٥(الشكل 

 General public
 

Peak g.p. 
 

Occupational 
 

Peak occup. 

f (Hz) 
1      10     102      103      104      105     106      107      108      109      1010    1011 

 

105 
 
 

104 

 

103 

 
 

102 
 
 

10 
 
 

1 
 
10-1 

B (µT) 

 )ICNIRP(، تمثيل بياني لحدود التعرض للحقل المغناطيسي وفقًا لتوصيات )٦(الشكل 



 17

نالحظ من خالل جداول حدود التعرض والمنحنيات البيانية الموافقة أنه تم تقسيم المجال الترددي 

 الناتج؛ وبالتالي يجب اإلشارة إلى أنه يجب عند وجود إلى أجزاء مختلفة تم اختيارها وفقاً لألثر

مصادر عديدة للحقول الكهرطيسية األخذ بعين االعتبار األثر الكلي الناتج عن جميع المصادر، 

بعبارة أخرى يقيم األثر الناتج عن مصادر مختلفة للحقول الكهرطيسية بناء على التأثير التجميعي 

 . هاتج عن كل مصدر على حدوليس بناء على شدة الحقل الن

 

 للبث اإلذاعي  محطة الصبورة-2

  معلومات تقنية عامة-١-٢

من القرن الماضي في منطقة الصبورة ربعينات بنيت محطة الصبورة للبث اإلذاعي في أواخر األ

 تم  إحاطتها بسور ٢ كم٠,٤ كم غرب مدينة دمشق و هي تشغل مساحة تزيد عن ٢٠على بعد 

الشرقي من المحطة األبنية في الجزء يقع . لها عن األراضي المجاورةحماية خارجي يفص

، باإلضافة إلى ذلك يوجد بناء سكني هاالخاصة بإدارة المحطة و بالتجهيزات الالزمة لتشغيل

تحتل منطقة هوائيات البث و األبراج الحاملة لها الجزء . مخصص للعاملين في المحطة وعائالتهم

 .  اإلدارة و البناء السكني بسور داخلي منطقة عنهاتم فصلاألكبر من المحطة و قد 

يبلغ )  عاكسANT2 مرسل و ANT1(يوجد في المحطة ثالث هوائيات للبث اثنان رئيسيان 

 م تقريباً و يعمل فقط ١٨٠ يبلغ ارتفاعه ANT3 م و الثالث احتياط ٢٣٥ارتفاع كل منهما حوالي 

تعمل المحطة عند البث ). عطل فني أو صيانة(رئيسي في الحاالت الطارئة عند توقف الهوائي ال

 كيلو واط، بينما تعمل بتغذية ٦٠٠الرئيسي بتغذية كهربائية تبلغ استطاعتها العظمى حوالي 

 كيلو واط عند البث بواسطة الهوائي االحتياطي؛ وهي تبث أمواج ١٠٠ عظمى قدرها كهربائية

) ٣(يبين الجدوالن التاليان  .AMعديل المطالي  كيلوهيرتز و ذلك بالت٦٦٦راديوية على التردد 

 و الهوائي العاكس  ANT1كافة الميزات الفنية و التقنية المميزة لكل من الهوائي المرسل ) ٤(و

ANT2 والهوائي االحتياطي ANT3. 
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Table (4), Al-Saboura Site Information (ANT 1 & ANT 2) 

No. Item Value Note 
1 Power 600  KW  
2 Gain  D / O 4  dB / 1.58  dB 

12 dB / 6.5-8 dB 
From station study 

From Bara study 
3 Frequency 666  KHz  
4 High 2  m * 
5 Antenna's Length 235.78 m / 223.61 m Ant1 / Ant2 
6 Antenna Type Dipole  
7 Location South  
8 AM or FM AM  
9 Tower No. 2 ** 

10 Tower's distance 112.78 m From T1 
11 Wave type Vertical  

Table (4), Al-Saboura Site Information (Reserve Antenna ANT 3) 
No. Item Value Note 
1 Power 100  KW  
2 Gain 1  dB O 
3 Frequency 666  KHz  
4 High 2  m * 
5 Antenna's Length 180 m  
6 Antenna Type Dipole  
7 Location North  
8 AM or FM AM  
9 Tower No. 1  

10 Tower's distance 317 m From T1 
11 Wave type Vertical  

Remarks:              * : Man High 
** : Main & reflecting antennas consider as one located in main antenna 
D : Directional mode , O : Omni directional mode 
Ant1 : Main antenna  ,  Ant2 : Reflecting antenna 
Ant3 : Works only when ANT1 switch off 

 
 

حدود التعرض لكل من الحقلين الكهربائي و المغناطيسي من اجل محطة ) ٥(بينما يقدم الجدول 

الصبورة للبث اإلذاعي التي تمثل منطقة الدراسة في هذا العمل و ذلك من أجل المهنيين و عموم 

، واعتمدت من قبل اللجنة )٢(و ) ١(الناس على الترتيب؛ فقد أخذت هذه القيم من الجدولين 

 .مكلفة كمرجع في هذه الدراسةال

 

 .الميزات الفنية والتقنية لهوائيات محطة الصبورة للبث اإلذاعي) : ٤(و ) ٣(الجدولين 
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 عموم الناس المهنيين الحقل

 ٨٧ 610 [V/m]     الكهربائي

 2.4024 1.0961 [A/m]  المغناطيسي

 

 

  المنجزة على موقع المحطة لمحة عن الدراسات السابقة-٢-٢

 قامت دفقتم سابقاً إجراء بعض الدراسات الميدانية والنظرية على محطة الصبورة للبث اإلذاعي، 

الهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون بإجراء قياسات ميدانية بغية اختبار عمل المحطة ورسم مخطط 

، بينما تمت دراسة شدة )البث الموجه والبث غير الموجه(بث ميداني لعمليتي البث المستخدمتين 

ق الحقول الكهرطيسية الصادرة عن المحطة من قبل لجنة خاصة كلفت من قبل شركة الشر

 م من أبراج ٥٠٠ المعنية ببناء مركز طبي دولي على بعد )MEMM( األوسط لإلدارة الصحية

 على كل .المراد بناؤه  و ذلك بغية تحديد احتمال وجود آثار سلبية على المركز الطبيالمحطة،

 . سيتم في ما يلي إعطاء ملخص عن هذه الدراساتحال،

 مة لإلذاعة والتلفزيون األعمال التي قامت بها الهيئة العا-١-٢-٢

 خالل هذه الدراسة إجراء قياسات لشدة الحقل الكهربائي وكثافة استطاعة الحقل الكهرطيسي  منتم

 ١٠دائرة قطرها ( كم ٥في مختلف المناطق المأهولة والمحيطة بمحطة بث الصبورة حتى مسافة 

ت لغايات فنية فقط وأهمها لم تتضمن هذه الدراسة أي تحليل للمعطيات وإنما أجريت القياسا). كم

معرفة قوة اإلشارة وجودة عمل المحطة، ولهذا أخذت القياسات في مناطق متباعدة ومتفرقة تم 

ن أكبر قيمة للحقل  إ).٢(والملحق رقم ) ١(أنظر الملحق رقم . إسقاطها على صورة جوية للمنطقة

طقة مزارع وفيالت  هي في من( V / m 21.56  )الكهربائي تم تسجيلها على المخطط هي 

 من حدفقط   %)٢٤,٧٨(وهي تشكل نسبة )  م ٥٠٠ ( تقاربالمنطقة الجنوبية على مسافة 

  ).٥( أنظر الجدول ، األعظمية الموصى به عموم الناستعرض

 

 بورة للبث اإلذاعي، حدود التعرض لكل من الحقلين الكهربائي و المغناطيسي من اجل محطة الص)٥(الجدول 

)666 KHz - AM( 
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 )خطيب و علمي( الدراسة المنجزة من قبل شركة اإلتحاد الهندسي اللبنانية -٢-٢-٢

 ، بناء على تكليف شركة الشرق األوسط ٢٠٠٢لثاني لعام أجريت هذه الدراسة في شهر تشرين ا

كانت هذه الدراسة نظرية بشكل .  المعنية ببناء المركز الطبي الدولي(MEMM)لإلدارة الصحية 

 وقد )MEMM(عام واعتمدت على معطيات قدمتها شركة الشرق األوسط لإلدارة الصحية 

 ): الدراسةتقريرترجمة  في  حرفياًكما ورد(خلصت إلى التوصيات التالية 

للحقل الكهرطيسي لبرج البث اإلذاعي )  دقائق أو أقل ٦( فترة التعرض اإلنساني القصيرة  -١

ويمكن أن يؤدي التعرض .  م٤٨,٧ من رب ال يجب أن يكون على مسافة أقللموجة المتوسطة

في ء حتى الطويل للحقل الكهرطيسي لإلصابة بالسرطان وضعف المناعة لدى األطفال والنسا

 . كم٣,٥سافات أكبر تصل حتى م

ال يمكن ضمان عمل المعدات الطبية اإللكترونية بشكل صحيح بالقرب من برج البث  -٢

 .للمواجات المتوسطة

، فإن للموجات المتوسطة كم عن برج البث اإلذاعي ٣ – ١إذا أنشئ المركز الطبي على بعد  -٣

 قد تتداخل مع برج البث اإلذاعي للموجات VHF-UHFالنداء االتصاالت مثل أجهزة أجهزة 

 .المتوسطة

توصي شركة اإلتحاد الهندسي خطيب و علمي بشدة معتمدين على النتائج المذكورة أعاله بأن 

 .إقامة المركز الطبي الدولي مع وجود مركز تقوية البث اإلذاعي هو غير مناسب على اإلطالق

 م، ولم تحدد حالة ٤٨,٧عن األبراج هي نالحظ  أن الدراسة حددت أقرب مسافة مسموحة 

 و جاءت مقترحاتها عن هوائيات البث)  م٥٠٠(المركز الطبي بالضبط والذي يبعد بما يزيد عن 

 وبالتالي، لم تتوصل هذه الدراسة إلى نتائج واقعية ودقيقة ولم تحدد .مبهمة و غير منطقية أحياناً

ير المحطة على المركز الطبي ومدى الخطورة بشكل علمي مستند إلى مرجعية موثقة إمكانية تأث

 .الناتجة سواء على العاملين في المركز أو على المرضى أو على األجهزة الطبية المستخدمة
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  الدراسة المنجزة بإشراف الدكتور ميشيل بارة والمهندس كمال عوض-٣-٢-٢

ة اإلتحاد الهندسي ، كرد على تقرير شرك٢٠٠٢أجريت هذه الدراسة في شهر تشرين الثاني لعام 

فقد قام الدكتور ميشيل بارة والمهندس كمال عوض بإجراء قياسات ميدانية لشدة الحقل . اللبنانية

. الكهرطيسي في الموقع المخصص لبناء المركز الطبي الدولي وموقع المدرسة الباكستانية

طبي الدولي الذي توصلت هذه الدراسة إلى أن شدة الحقل الكهربائي الوسطي في موقع المركز ال

 فولت على المتر، و أن شدة ١٠ و ٦ م عن أبراج المحطة، تقع بين ٥٠٠يبعد بما يزيد عن  

 متر عن أبراج المحطة ٣٥٠الحقل الكهربائي في موقع المدرسة الباكستانية الذي يبعد حوالي 

كما نوه إليه  فولت على المتر؛ و هذه القيم تقع ضمن السويات اآلمنة للتعرض ٢٠يساوي تقريباً 

 .الدكتور ميشيل بارة في تقريره

تطرق التقرير المذكور إلى حقيقة أن العاملين في المحطات هم األكثر تعرضاً للحقول الكهرطيسية 

الناتجة عن المحطة وأنه لم يالحظ ظهور أي أعراض مرضية عليهم بعد فترة عمل في جوار 

خرى بينت هذه الدراسة أن احتمال تأثر من ناحية أ. المحطة تصل إلى ثالثة عقود تقريباً

بالحقول الصادرة عن ) والتي تستخدم ترددات مغايرة لتردد بث المحطة(التجهيزات الطبية 

في ختام هذه الدراسة تم تبني فكرة اختيار موقع آخر لبناء المركز الطبي أو وضع . المحطة مهمل

ة وجود خطر على طالب المدرسة نظام عزل مناسب في بناء المركز نفسه، كما تم تبني فكر

أنظر قيم . الباكستانية و لكن دون تبرير منطقي و علمي دقيق أو استناداً لمرجعية علمية مناسبة

 ).  ٣(شدة الحقل المقاس ونقاط القياس حسب هذه الدراسة في الملحق رقم 

 

 الدراسة الحاسوبية لتوزع الحقل الكهرطيسي في جوار محطة -٣

 ذاعيللبث اإل الصبورة

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد توزع الحقل الكهرطيسي في جوار هوائيات البث في المحطة وذلك 

تسمح .  يستند في تحليله على المميزات التقنية لهوائيات البث المستخدمةباستخدام برنامج خاص

ق التعرض   لعموم الناس، ومناطالمقبولةهذه الطريقة برسم خارطة تحدد مناطق التعرض 

 ، تساعد هذه الطريقة فيباإلضافة إلى ذلك. ، ومناطق التعرض المحظورة للعاملين فقطقبولةلما
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 الحقل الكهرطيسي ونسبة استطاعةمعرفة شدة الحقل الكهربائي والحقل المغناطيسي وكثافة 

 في أي ICNIRPالتعرض المئوية منسوبة إلى مستوى التعرض األعظمي الموصى به حسب 

 نظرة شاملة لموقع المحطة وتوزع مناطق الطريقةتقدم هذه . هوائيات البث  تقع في جوارنقطة

 أكثر عمل عند بشكل خاصالطريقة  و تزداد أهمية تطبيق هذه ، المحتملالتعرض بحسب الخطر

يبين المثال من هوائي بث في المنطقة الواحدة حيث يصبح توزع مناطق التعرض أكثر تعقيداً كما 

 ).٧(لشكل التوضيحي المعطي في ا

 

 

 

 

 

  لمحة عن البرنامج المستخدم-١-٣

هو برنامج خاص بدراسة وتحليل  AKT Software إن البرنامج المستخدم في هذه الدراسة

عتمد في عمله  يكان؛ وورسم خرائط توزع الحقول الكهرطيسية حول هوائيات البث ألي موقع 

لكهربائية، التردد، الربح، ارتفاع استطاعة المرسل ا(المعطيات الخاصة بهوائيات البث  على

 مراعاتها واجب أهم النقاط الو تختصر .) بالنسبة لنقطة عالم محددةX , Yالهوائي، اإلحداثيات 

 :  في مايلي البرنامجاستخدام هذاعند 

) استطاعة عظمى تعني تعرض أعظمي( المناسب الستطاعة التغذية المستخدمة راالختيا -١

 .لتخامد في التوصيالت بين التغذية والهوائيوتهمل في هذه الحالة ا

 . بالربح المختار األعظمياالتجاهاتاعتبار نمط البث دائري في كل  -٢

 ).أببنية، تالل(عدم وجود عوائق  -٣

  البث وفقاً للدراسة الحاسوبيةت، توزع الحقول الكهرطيسية في جود مجموعة من هوائيا)٧(الشكل 
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 خمس أضعاف الحدود على أنها تساويللعاملين المقبولة  حدود التعرض األعظمية اعتبار -٤

 . لعموم الناسالمقبولةاألعظمية 

 .تحديد عدد الهوائيات التي تعمل في آن واحد -٥

 ،٢ كم٢احة تقارب يقوم البرنامج بمسح المنطقة المحيطة بالهوائي أو بالهوائيات المدروسة بمس

 للحقول الكهرطيسية الناتجة عن جميع الهوائيات المعتبرة في االستطاعةحساب مجموع كثافات بو

 جداول حدود التعرض الموصى من قبل الهيئة الدولية  يقوم بمقارنة القيم الناتجة معثم. كل نقطة

 على ثالث مناطق القيم الناتجة، وفي الختام، توزيع )ICNIRP(للوقاية من األشعة غير المؤينة 

 :على النحو التالي

وتتضمن النقاط التي ال يتجاوز فيها التعرض للحقول الكهرطيسية الحدود : المنطقة الخضراء  -١

 .بها لتعرض عموم الناساألعظمية الموصى 

وتتضمن النقاط ذات التعرض المحصور بين حدود التعرض الموصى بها : المنطقة الصفراء  -٢

 .لعموم الناس وحدود التعرض الموصى بها للعاملين في المحطة

وتتضمن النقاط التي يتجاوز فيها التعرض للحقول الكهرطيسية الحدود : المنطقة الحمراء  -٣

 . صى بها للعاملين في المحطةاألعظمية المو

 : والتي تلخص بما يليمن الجوار نقطة هامة ألييقدم البرنامج معلومات إضافية 

   .(ELimit)الحد األعظمي للحقل الكهربائي المسموح لعموم الناس لكل هوائي  -١

 .)Hp/ANT ( و)Ep/ANT(  عن كل هوائيين الناتج و المغناطيسي الكهربائيينشدة الحقل -٢

 .)Sp/ANT ( الناتجة عن كل هوائياالستطاعةكثافة  -٤

النسبة المئوية بين شدة الحقل الكهربائي لكل هوائي والقيمة األعظمية الموصى بها لعموم  -٥

 .، والمجموع الكلي للنسب الناتجة عن جميع الهوائيات المستخدمة% (E/Emax)الناس 
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قيمة األعظمية الموصى بها لعموم الناس النسبة المئوية بين شدة الحقل المغناطيسي وال -٦

H/Hmax)( %والمجموع الكلي للنسب الناتجة عن جميع الهوائيات المستخدمة ،. 

 الحقل والقيمة األعظمية الموصى بها لعموم الناس استطاعةالنسبة المئوية بين كثافة  -٧

(MPEp) %والمجموع الكلي للنسب الناتجة عن جميع الهوائيات المستخدمة ،. 

حمراء، ( توزيع القيم على مناطق التعرض الثالث المذكورة سابقاً بحسب اللون الموافق  -٨

 ).  صفراء، خضراء

في النهاية يقوم البرنامج بإعطاء جداول ومنحنيات بيانية تمثل قيم التعرض حول الهوائي أو 

، الحد Eالشدة : ئيالحقل الكهربا (:الهوائيات المدروسة مع بعض المعلومات الهامة المرفقة وهي

، الحد Hالشدة : الحقل المغناطيسي، و E-O Limit، الحد للعاملين E-G Limitلعموم الناس 

، الحد لعموم S: الحقل الكهرطيسي ، وH-O Limit، الحد للعاملين H-G Limitلعموم الناس 

 .)S-O Limit، الحد للعاملين S-G Limitالناس 

حسب النموذج ب طريقة حساب شدة الحقل ها هيمج باختياريقوم البرناإن عملية الحساب التي 

 تمثل، و )٩(و ) ٨(التاليين  أنظر الشكلين ، لكافة النقاط المدروسة و ذلكالخاص بالمجال البعيد

 .العالقة الخاصة بالمجال البعيد) ٩(العالقة المعطية على الشكل 

 

 

 

 

 

 

 
)نموذج المجال القريب ، نموذج المجال البعيد(، مقارنة بين طريقتي حساب كثافة االستطاعة )٨(الشكل   
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 رة للبث اإلذاعي نتائج الدراسة الحاسوبية لمحطة الصبو-٢-٣

) ٤(و ) ٣( من المعطيات الخاصة بالهوائيات المدروسة والتي ورد ذكرها في الجدولين انطالقاً

فقد تم استخدام البرنامج المذكور بالفقرة السابقة وإجراء الحسابات الالزمة، ومن ثم الحصول على 

 : في الجداول و األشكال و المخططات التاليةالنتائج الموضحة 

الجدول األول يخصص : لى الترتيبعثالث جدول  ، كما يظهره البرنامج،)١٠(الشكل يبين 

إلدخال المعطيات الخاصة بالهوائيات المدروسة، والجدول الثاني يخصص إلدخال إحداثيات 

النقطة مراد دراستها، والجدول الثالث يخصص إلظهار نتائج حسابات شدة الحقول الكهرطيسية 

تصنيف القيم (نسبها المئوية مقارنتاً مع حدود التعرض الموصى بها، في النقطة المدروسة و

 ).الناتجة بحسب تقسيمات مناطق التعرض السابقة الذكر

، ٢ كم٢تقارب توزع مناطق التعرض حول الهوائيات المدروسة بمساحة ) ١١(الشكل  يظهر

القيم المحسوبة بعض ) ٦(الجدول  بينما يعطي .المعلومات األساسية عن الهوائياتباإلضافة إلى 

 للحقل الكهرطيسي ولشدة الحقل الكهربائي والمغناطيسي وكذلك حدود التعرض االستطاعةلكثافة 

 النقاط المطلوبة والتي تم تصنيفها في الختام وفقاً لمناطق عدد منالموصى بها وذلك من أجل 

  ).أحمر، أصفر، أخضر(التعرض سابقة الذكر 

 

 
 :حيث

S = Power Density (W/m2). 
P = Total Power into Antenna (W). 
G = Gain Ratio of Antenna . 
D = Distance from Antenna (m). 

 

.، رسم توضيحي لمنطقتي المجال البعيد والمجال القريب)٩(الشكل 
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 Ant 3 
P = 100 KW 
F = 666 KHz 
G = 1 dB 
L = 180 m 
Type : Dipole 

 Ant 1 
P = 600 KW 
F = 666 KHz 
G = 4 dB 
Dir. (G = 1.58 dB) 
L = 236 m 
Type : Dipole 

 .٢ كم٢توزع مناطق التعرض حول الهوائيات المدروسة بمساحة تقارب ، )١١(الشكل 

المحطةحرم محيط 
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1000 500 300 100 75 30 15 Distance [m] 

0.30 1.21 3.35 30.13 53.56 334.73 1338.93 S [W/m2] 

20.08 20.08 20.08 20.08 20.08 20.08 20.08 S G-limit [W/m2] 

100.38 100.38 100.38 100.38 100.38 100.38 100.38 S Q-limit [W/m2] 

10.66 21.31 35.52 106.57 142.10 355.24 710.48 E [V/m] 

87 87 87 87 87 87 87 E G-Limit [V/m] 

435 435 435 435 435 435 435 E Q-Limit [V/m] 

0.03 0.57 0.09 0.28 0.38 0.94 1.88 H [A/m] 

0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 H G-Limit [A/m] 

1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 H Q-Limit [A/m] 

 .ة االستطاعة للحقل الكهرطيسي ولشدة الحقل الكهربائي والمغناطيسي القيم المحسوبة لكثافأمثلة عن، )٦(الجدول  
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 :  تحليل نتائج الدراسة الحاسوبية-٣-٣

 : يمكن تلخيص النتائج التي أعطاها البرنامج بالنقاط التالية 

 :المنطقة الحمراء التي يتجاوز فيها الحقل الكهرطيسي الحدود األعظمية الموصى بها للعاملين -١

 خوليمنع د. م ١٠,٢إلى  وحول هوائي االحتياط م ٥٤,٩إلى يصل قطرها حول الهوائي األول 

 .)ذات الصلة بدقةالتعليمات واإلجراءات تنفذ (من إدارة المحطة إال بإذن خاص هذه المنطقة 

المنطقة الصفراء التي يتجاوز فيها الحقل الكهرطيسي الحدود األعظمية الموصى بها لعموم  -٢

ها  تشكل حلقة حول الهوائي األول قطر:الناس وال يتجاوز الحدود األعظمية الموصى بها للعاملين

 قطرها االحتياطي، وتشكل حلقة حول الهوائي م ١٢٢,٥م وقطرها الخارجي  ٥٤,٩ الداخلي

م وهي تمثل المنطقة التي تمثل منطقة التعرض  ٢٢,٤م وقطرها الخارجي  ١٠,٢الداخلي 

الخاصة بالعاملين فقط ال تتجاوز سور المحطة وال تصل حتى إلى سكن عائالت العاملين المتواجد 

 .حطةضمن حرم الم

المنطقة الخضراء التي ال يتجاوز فيها الحقل الكهرطيسي الحدود األعظمية الموصى بها لعموم 3-

 . الحمراء والصفراءتين المنطقخارج وهي باقي المساحة :الناس

المدرسة الباكستانية والمركز الطبي الدولي يقعان ضمن المنطقة الخضراء والتي ال  منطقة -٤

أظهرت الحسابات النظرية  .رطيسي الحدود الموصى بها لعموم الناسيتجاوز فيها الحقل الكه

-٣٥٠بواسطة البرنامج أن شدة الحقل الكهربائي ضمن المدرسة الباكستانية الواقعة على مسافة 

وأن ، [V/m] ٣٠,٤٥ و ٢٦,٦٤ بين تأخذ القيم المحصورة جنوب هوائي البث الرئيسي،  م٤٠٠

 االستطاعةأن كثافة و ، [A/m] ٠,٨١ و ٠,٠٧١ مجال بينفي الشدة الحقل المغناطيسي تقع 

النسبة للمركز الطبي الدولي الواقع على  أما ب.[W/m2] ٢,٤٦ و ١,٨٨  القيمتينيننحصر بت

 م غرب هوائي البث الرئيسي، فتنحصر شدة الحقل الكهربائي ٧٠٠ و ٥٠٠ مسافة المنطقة بين

 ٠,٠٥٧-٠,٠٤٠(ل المغناطيسي في المجال حقوشدة ال، )[V/m] ٢١,٣١-١٥,٢٢ (في المجال

[A/m]( في المجال االستطاعة ، وكثافة )١,٢١-٠,٦١٥ [W/m²](. 
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و ال تتجاوز شدة م شرق هوائي البث الرئيسي،  ٣٠٠ على بعد تقع: سكن العاملينمنطقة -٥

  فتبلغ شدة الحقل الكهربائي؛ الحدود الموصى بها لعموم الناس فيهاالحقل الكهرطيسي

35.52[V/m] 0.094، وشدة الحقل المغناطيسي [A/m] 3.35 االستطاعة، وكثافة [W/m²]. 

التالي مخططاً طبوغرافياً لمنطقة محطة الصبورة وما حولها ) ١٢( يقدم الشكل ،بناء على ما سبق

بما فيها المدرسة الباكستانية والمركز الطبي مسقطاً عليه مناطق التعرض للحقول الكهرطيسية 

 . هوائيات البث اإلذاعي للمحطة المذكورةالناتجة عن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ant 1

Ant 3

WH : Workers’ Home. 
IMC: International Medical Center. 
PISOD: Pakistan School.  

WH 

ا المدرسة الباكستانية والمركز الطبي ، مخطط طبوغرافي لمنطقة محطة الصبورة وما حولها بما فيه)١٢(الشكل 

 .الناتجة عن هوائيات المحطةمسقطاً عليه مناطق التعرض للحقول الكهرطيسية 
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  الدراسة الميدانية المنجزة-٨

تحديد آلية مناسبة إلنجاز تم   و ميدانية للمحطة والمنطقة المجاورة لهاتمت إجراء عدة زيارات

 رض ع الفقرات التاليةيتم في وس،هذه الدراسة وفقاً لما يتوفر من أجهزة قياس ومعدات مساعدة

 . بالتفصيلهذا العملمراحل 

 : تقييم موقع المحطة-١-٨

من خالل الزيارات المتكررة واإلطالع على تصميم المحطة وآلية العمل فيها ومدى تحقيقها 

بين أن المحطة ت، ناس من االقتراب من هوائيات البثإلجراءات السالمة والوقاية ومنع عموم ال

اس إليها، والدخول إليها يتم عن طريق باب ذو محاطة بسور خارجي يمنع دخول عامة الن

إدارة المحطة ( سور آخر يفصل األبراج عن باقي األبنية المتواجدة الحطةفي داخل يوجد  .حراسة

من خالل  . منطقة الهوائيات على العاملين فقط يقتصر الدخول إلىو بالتالي،، )و سكن العاملين

لمطلوبة من حيث التصميم والمساحات وتنظيم  نالحظ أن المحطة تحقق شروط األمان اذلك،

 وجود نقص واضح في لوحات وإشارات التنبيه التي يفترض وجودها حسب باستثناءالدخول 

 .المعايير والدالئل الدولية

 

 : أثر المحطة على صحة عائالت العاملين-٢-٨

ى بعد حوالي  عل تقع، في أبنية خاصة بهم في المحطة عائلة من عائالت العاملين١٤يتواجد 

من الهوائي األساسي، بعضهم يسكن منذ أكثر من عشرين سنة قام معظمهم بإنجاب ) م ٣٠٠(

باالستفسار عن الحالة الصحية لهذه العائالت، أفادنا مدير المحطة . أطفال خالل هذه الفترة

دية،  ليس هناك أي أعراض مرضية غير عاهالمحطة، أنفي والعاملين الذين يسكنون مع عائالتهم 

 .االنتباهولم تظهر أي أمراض خبيثة، ولم تالحظ أي مؤشرات لحاالت شاذة  تسترعي 
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 : تأثير المحطة على التجهيزات-٣-٨

من خالل زياراتنا المتكررة لموقع المحطة لم نالحظ أي خلل أو تغير حدث لألجهزة الموجودة 

برج األساسي وباستطاعة بث عن ال) م ١٠(معنا أو الموجودة بالمحطة، مثالً على بعد أقل من 

)430KW( لم نالحظ أي تأثير أو تغير في أداء عمل أجهزة الخلوي والساعات وهي من شركات 

 . قياس المسافات بواسطة األقمار الصناعية تحديد الموقع ومتعددة وكذلك جهاز

بيوتر كذلك بتجريب بعض األجهزة الموجودة ضمن أبنية المحطة، على سبيل المثال، أجهزة الكم

والطابعات والهاتف والتلفزيون والمقسم الهاتفي فلم نالحظ أي خلل في أداء عملها ، وباالستفسار 

من مدير المحطة والعاملين عن أداء التجهيزات المنزلية في سكن العاملين، أفاد الجميع أن جميع 

ات عديدة أي األجهزة المذكورة تعمل بصورة طبيعية، ولم يالحظوا خالل عملهم بالمحطة لسنو

تأثير على التجهيزات ، باستثناء التداخل والتأثير على بعض أنواع من أجهزة الهاتف الالسلكية 

 . الالسلكيةاالتصاالتالمنزلية والتي تستخدم نفس المجال الترددي، وهذا يحدث عادة في 

زات اإللكترونية كذلك عند زيارتنا للمدرسة الباكستانية، أفادتنا إدارة المدرسة بأن كافة التجهي

 الموجودة ضمن المدرسة تعمل بصورة طبيعية، وهي عديدة ومتنوعة، عدا مالحظة الكهربائية

دون وجود أي ) سماع صوت(الفاكس يستقبل إشارة  بث اإلذاعة / واحدة وهي أن جهاز الهاتف 

ن ينتج هذا التشويش ع. خلل في وظائف الجهاز األخرى، والفاكس يستقبل ويرسل بشكل جيد

التقاط التوصيالت الهاتفية إلشارة بث المحطة وفي جميع األحوال تعد هذه المشكلة التقنية سهلة 

 . الحل

 

 : القياسات الميدانية المنجزة-٤-٨

من ) Field strength meter(قررت اللجنة المكلفة بإعداد هذه الدراسة اعتماد مقياسين متماثلين 

يسمح . الذي يبين الميزات الفنية لهذين الجهازين) ٦(ي أجل عملية القياس، أنظر الجدول التال

تعطي (هذان الجهازان باختيار التردد المطلوب و من ثم قياس شدة الحقل الكهربائي الموافق 

 ).نتيجة القياس مباشرةً بالفولت على المتر
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الي  يعطي قيم أصغر بحو١ن و تبين أن الجهاز رقم ين الجهازيتم في البداية مقارنة عمل هذ

لذلك، تم االتفاق على إجراء القياس بواسطة الجاهزين معاً في نفس . ٢ من الجهاز رقم 10%

الوقت وفي نفس النقطة ومراقبة النسبة بين القيم المقاسة واختيار القيم العظمى كنتيجة نهائية 

 جميع نقاط لقد كانت النسبة بين قراءة كل من الجهازين شبه ثابتة في(للقياس في النقطة المعتبرة 

 ).القياس المعتبرة

 

 GPSتم اختيار مواقع القياس بشكل يتناسب مع الهدف المطلوب من هذه الدراسة و قد استخدم جهاز 

تم اعتبار موقع البرج الرئيسي آمبدأ . ل تحديد إحداثيات نقط القياس المختارة و البعد بينهامن أج

وتم قياس المسافة بين هذه النقطة ونقاط القياس األخرى واعتبارها تمثل ) نقطة بدء القياس(للقياس 

 .البعد عن هوائي البث

لحرارة معتدلة والرطوبة  وا"ا وآان الجو صحو٢٠٠٤أجريت القياسات في شهر أيلول لعام 

، )10V/m(منخفضة، ونظرًا لكون مجال القياس لكل من الجهازين محدود بقيمة عظمى تساوي 

ولكون شدة الحقل الكهربائي في النقاط القريبة تتجاوز القيمة العظمى لهذا المجال فيما لو عملت 

 أخفض من باستطاعات ، فقد تمت عملية القياس عند تشغيل المحطةالعظمىالمحطة باستطاعتها 

Test Devices Characteristics 
 

Device No.  2 Device No.  1  

P1 Field Strength Meter P1 Field Strength Meter Name 
FIM-41 FIM-41 Type 

1825 1824 Serial NO. 
0.54 - 5 MHz 0.54 - 5 MHz Frequency 

10  V / m 10  V / m Maximum range 
Photomac Instruments INC. 

Silver spring, 
MARYLAND 

Photomac Instruments INC. 
Silver spring, 
MARYLAND 

Manufacture 

Photomac Instruments INC. 
Silver spring, 
MARYLAND 

Photomac Instruments INC. 
Silver spring, 
MARYLAND 

Calibration company 

540 KHz - 5 MHz 540 KHz - 5 MHz Calibration Frequency 
30 July 1993 30 July 1993 Calibration Date 

   
 المعلومات الخاصة بأجهزة قياس شدة الحقل الكهربائي المستخدمة ) : ٦( الجدول رقم 
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ثم تم إعادة حساب القيم المقاسة آما لو أن المحطة  ، )٢٥٠KW , 430KW( االستطاعة العظمى 

 باستخدام العالقات الرياضية المتعلقة بهذا الخصوص )٦٠٠KW(تعمل باستطاعتها األعظمية 

أو ) (ICNIRPؤينة والتي يمكن الرجوع إليها في دليل الهيئة الدولية للوقاية من األشعة غير الم

 .المراجع المتخصصة بدراسة الهوائيات والحقول الكهرطيسية

ة لشدة الحقل الكهربائي في جوار محطة الصبورة للبث يسالقيم المق) ٨(و ) ٧ (الن يبين الجدو

 وفقًا  )KW ٦٠٠( وفي حال تشغيلها باالستطاعة األعظمية )KHz ٦٦٦(اإلذاعي بتردد 

 .قاسةلإلحداثيات واألبعاد الم

 

 ة في جوار محطة الصبورةيسقيم الحقل الكهربائي المق
 )في الفضاء دون أبنية ( 

شدة الحقل البعد عن البرج األساسي اإلحداثيات المكان
 الكهربائي

 مالحظات

  m V / m  
 N 33.30.24.7 البرج األساسي

E 036.06.53.6 0 - 
النقطة 
 المرجعية

 N 33.30.27.8 البرج العاآس
E 036.06.56.5 112 - 

لم يجرى 
 قياس

 N33.31.58.6 قرية يعفور بقرب النبع
E036.04.09.5 5100 1.95 

زاوية سور بناء الهيئة 
 ج غ

N33.29.33.0 
E036.04.35.2 3900 2.72 

 N33.30.49.5 مقسم يعفور الجديد
E036.06.29.8 1000 9.45 

 N33.30.02.3 جمعةأمام سوق ال
E036.07.01.02 700 15.03 

 المرآز الطبي
 تقاطع الطريق

N33.30.32.3 
E036.06.30.7 700 13.63 

 المرآز الطبي
 

N33.30.32.0 
E036.06.36.4 

500 15.49 

ال
 ح
في

يم 
الق

مل
 ع

عة
طا
ست
 با
طة
مح
 ال

 
60

0 
K

W
 

 
 قيم الحقل الكهربائي المقاسة  في جوار محطة الصبورة ) : ٧( الجدول رقم 
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  : تحليل نتائج القياسات الميدانية-٥-٨

 :بناًء على نتائج القياسات المذآورة نجد أن

، وتشكل  (V / m 7.96)وسطي شدة الحقل الكهربائي المقاس داخل أبنية المدرسة الباآستانية  -١

 . من الحد الموصى به لعموم الناس % )٩٫١٥( نسبة 

 ة ضمن حرم المدرسة الباآستانيةقيم الحقل الكهربائي المقاس
 )داخل األبنية ( 

شدة الحقل  البعد عن البرج األساسي اإلحداثيات المكان
 الكهربائي

مالحظ

  m V / m 
 N 33.30.24.7 البرج األساسي

E 036.06.53.6 0 - 
النقط
المرج

 N 33.30.27.8 البرج العاآس
E 036.06.56.5 112 - 

لم يج
قياس

 ساحة
 

E036.06.58.2 
N33.30.17.8 

12.39 

 9.61داخل غرفة الصف

جهة  -الحمام 
 المحطة

12.70 

حة
سا

وي
ثان
 ال
اء
 بن

جهة  -البهو 
 المحطة

 

300 - 400 

6.20 

جهة  -المدخل
 المحطة

E036.06.57.6 
N33.30.13.8 

14.25 

 3.49 بهو البناء
ء  15.49 ساحة البناء

بنا
ة 
اح
س

ضة
رو
ال

 
صالة قبلة المحطة

 400 

10.84 

ي
يم

60
0 

K
W

 

 5.89 400  داخل بناء اإلدارة

 قيم الحقل الكهربائي ضمن حرم المدرسة الباآستانية ) : ٨( الجدول رقم 
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آافة القيم لشدة الحقل الكهربائي المقاسة في أرض المرآز الطبي الدولي وضمن المدرسة  -٢

 . (V/m 87 )ى به لعموم الناس الباآستانية هي أقل من الحد األعظمي الموص

تطابق منطقي بين نتائج القياسات الميدانية ونتائج الدراسة الحاسوبية حيث أن  القيم المقاسة  هناك -٣

 لها في الدراسة بواسطة الحاسوب، وهذا صحيح ةفي المناطق الخالية من األبنية هي أقل من المماثل

، ونالحظ انخفاض شدة الحقل الكهربائي المقاس ضمن ألن الدراسة الحاسوبية تعتمد الحالة األسوأ

. أبنية المدرسة الباآستانية بنسبة آبيرة بسبب التخامد الذي يحصل للحقل الكهرطيسي بوجود الجدران

 ):٩( يوضح الجدول التالي و

 

 .القيم المقاسة يمكن أن تتغير وفقًا للظروف المناخيةإن 

أفادنا العاملون في  المحطة باستطاعتها األعظمية، آما تعملمن الناحية العملية، وبشكل عام ال 

 األعظمية، وبالتالي الجرعات التي استطاعتها من ( % 80 _ 50 )المحطة، وعادة تعمل باستطاعة 

 .  ( % 30 _ 10 )يتعرض لها الجوار أقل، والقيم الفعلية تكون أقل من الواردة في الجداول بنسبة 

التالي توزع القيم ) ١٣(ن الشكل بناء على المعطيات الجديدة الناتجة عن القياسات الميدانية يبي

المقاسة على المخطط الطبوغرافي لمحطة الصبورة وما حولها وخاصة في األماآن التي تهم الدراسة 

 ).المدرسة الباآستانية وموقع المرآز الطبي ( 

 الموقع
البعد عن البرج (

)الرئيسي  

 شدة الحقل الكهربائي
المقاس حسب الدراسة 

 الميدانية

الكهربائي شدة الحقل 
حسب الدراسة 
 الحاسوبية

الحدود الموصى 
 بها للعموم

 المدرسة الباآستانية
متر ٤٠٠ – ٣٠٠  3.49 - 15.49 V / m 26.64 - 30.45 V/m87 V / m 

 المرآز الطبي
 V / m15.22 - 21.31 V/m87 V / m 15.49 – 13.63  متر٧٠٠ – ٥٠٠

 مقسم يعفور الجديد
 V / m 10.66 V / m 87 V / m 9.45  متر١٠٠٠

 

شدة الحقل الكهربائي في بعض المناطق جوار محطة الصبورة حسب الدراسة الميدانية والدراسة  ) : ٩( جدول رقم 
 الحاسوبية
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توزع القيم المقاسة على المخطط الطبوغرافي لمحطة الصبورة وما حولها وخاصة في ) ١٣(الشكل 

 )المدرسة الباآستانية وموقع المرآز الطبي ( ن التي تهم الدراسة األماآ
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  الخاتمة -٩

تمر، استطاع  اننتيجة التطور العلمي المس د من الظواهر اإلنس ل تطوير العدي ر البحث والتحلي  عب

ا    زأ منه زًا ال يتج ى أصبحت ج ة حت ه اليومي ي حيات تخدامها ف ة واس ل . الفيزيائي داد الهائ رغم التع وب

اتلالخت ا راع ي أنجزه رات اإلنسان الت م المبتك ة من أه ائل االتصال المختلف ى االتصاالت ووس  تبق

ة دور     . العلمي ي ال ف الكهرطيس ن الطي ة م االت مختلف تخدام مج ان الس د آ يلق ات  األساس ي عملي  ف

ر               ل الصوت والصورة عب االتصال الالسلكية حيث تسمح هذه األمواج وبحسب التقنية المستخدمة بنق

باختصار شديد،    . فات وبالتالي تسمح بعمليات االتصال بسرعة آبيرة جدًا تقارب سرعة الضوء          المسا

الحقول                التلوث ب ذي يمكن تسميته ب ي ال وث البيئ د من التل وع جدي نتج عن هذه االستخدامات ظهور ن

اطق الس              ، الكهرطيسية راب المن كنية وقد ظهرت مخاطر هذا التلوث نتيجة التزايد السكاني الكبير واقت

ات االتصال الالسلكي ومحطات البث اإلذاعي ي عملي تخدمة ف ار أن . من محطات البث المس باعتب

ام           ان االهتم الي آ ة وبالت ر مؤين ا غي األمواج الكهرطيسية المستخدمة في وسائل االتصال هي بطبيعته

د                . بآثارها السلبية مهمل جداً    الي، فق ي أواخر    لقد أصبح األمر مختلف في العصر الحديث وبالت م ف ت

تم بشكل                           ة، ته ر المؤين ة من األشعة غي ة للوقاي ة الدولي دعى الهيئ ة ت القرن الماضي تشكيل هيئة دولي

د صادقت                      ا، وق د حدود التعرض المسموحة وتطبيقه ة وبتحدي أساسي بالوقاية من األشعة غير المؤين

ادي    على ذلك منظمة الصحة العالمية وذلك بغية ضمان الصحة العامة على مستوى              العالم ومحاولة تف

ة    تعماالت المختلف ن االس تقبل ع ي المس نجم ف د ي ر ق عةأي خط ةلألش ر المؤين ذه  .  غي ن ه ًا م إنطالق

ذه                      دة له ة المع المبادئ وحرصًا على السالمة العامة فقد قامت وزارة الصحة في القطر بتكليف اللجن

ة الص     ن محط ة ع ية الناتج واج الكهرطيس وزع األم ة ت ة بدراس ث الدراس يبورة للب د اإلذاع  وتحدي

ة            ة الدولي ل الهيئ ا من قب مناطق التعرض حول المحطة وذلك استنادًا إلى المعايير الدولية الموصى به

ى آل من المدرسة                             ة عن المحطة عل ار الناجم د مستوى اآلث ة وتحدي ر المؤين للوقاية من األشعة غي

د     ةالباآستاني ى       من المحطة و  )  م٤٠٠ – ٣٠٠( الواقعة على بع اءه عل راد بن ي الم ع المرآز الطب موق

 . م من المحطة٥٠٠بعد 

ديها من                ات قامت اللجنة بدراسة موقع المحطة بشكل شامل حسب ما توفر ل ة      إمكاني د زارت اللجن ، فق

ة من أجل                   موقع المحطة مرات عديدة والتقت بالمسؤولين عن المحطة ومن ثم وضعت الخطة الالزم

 قياسات لشدة الحقل الكهربائي في    بإجراءي وقت الحق قامت اللجنة      ف.  مهمتها على أفضل وجه    إنجاز

ى               اإلمكانياتجوار المحطة وفق     تانية وعل ع المدرسة الباآس  المتاحة وتم الترآيز خالل ذلك على موق
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باإلضافة إلى ذلك قامت اللجنة بإنجاز دراسة نظرية شاملة للمحطة          . موقع المرآز الطبي المراد بناءه    

وع من الدراسات     بواسطة الحاس ذا الن  سمح   )AKT software( وب وقد استخدم برنامج خاص به

ة من          ة للوقاي ة الدولي ة والهيئ ة الصحة العالمي بتحديد مناطق التعرض وتوزيعها وفقًا لتوصيات منظم

 .األشعة غير المؤينة

هرطيسية وآثارها  في الختام قامت اللجنة بإعداد هذا التقرير الذي تضمن مقدمة نظرية عن الحقول الك             

البيولوجية المحتملة ومن ثم تضمن التقرير الدراسة الحاسوبية والدراسة الميدانية لموقع المحطة وفي              

ي يمكن اختصارها                       ذه الدراسة الت ائج ه داد نت ا وإع الختام تم مقارنة النتائج النظرية والعملية وتحليله

 :بما يلي 

ة   .١ اء المحط ًا ل  : بن ة وفق اء ا لمحط م بن د ت ة  لق نظم الدولي ةل ع   ذات العالق ار موق م اختي د ت  فق

ة      ي منطق ى اإلداري للمحطة ف املين والمبن ع ا لمساآن الخاصة بالع ات البث بحيث تق هوائي

وم                      األمان ا ال تتعدى حدود التعرض المقترحة من أجل عم  وإن شدة الحقل الكهرطيسي فيه

ة ال يمكن     باإلضافة إلى ذلك فقد تم عزل منطقة أبراج البث عن          . الناس ا بسور حماي  محيطه

م تسوير                . تجاوزه إال للعاملين في المحطة وفي شروط محددة          د ت ه ق ه أن ك آل ى ذل يضاف إل

ى         د الحصول عل ى حرم المحطة إال بع دخول إل ع ال ة مناسب ومن حرم المحطة بسور حماي

ي           . موافقة رسمية  نقص ف ارة المحطة هو ال ه خالل زي م مالحظت ذي إشارات ولكن ما ت ر  التح

 . داخل المحطة وعلى أسوارهاواإلرشادوالتنبيه 

ة          : بناء المدرسة الباآستانية     .٢ ة أن منطق ة والدراسات النظري ين من خالل القياسات الميداني تب

رم       ل ح ية داخ ول الكهرطيس دة الحق ة وإن ش ة اآلمن ع ضمن المنطق تانية تق ة الباآس المدرس

دى   ة ال تتع ة عن المحط ة والناتج ن ا%٣٠المدرس ا لتعرض   م ى الموصى به يم العظم لق

ر               ل بكثي يم أق ى ق . عموم الناس آما أن وجود الجدران يساهم في تخفيض مستوى التعرض إل

ة المحيطة بالمحطة وال                   ة اآلمن بالتالي تعتبر اللجنة أن المدرسة الباآستانية تقع ضمن المنطق

 .يوجد خطر على سالمة طالب وموظفي المدرسة من المحطة

راج المحطة وهو          ٥٠٠يبعد موقع المرآز الطبي أآثر من       : الطبي  موقع المرآز    .٣  متر عن أب

ع المرآز ال                          ل الكهرطيسي في موق اس أي أن شدة الحق وم الن ة لعم ة اآلمن يقع ضمن المنطق

ة                %20تزيد عن    رى اللجن الي ت اس وبالت  من الحدود العظمى الموصى بها لتعرض عموم الن

ث اإل    بورة للب ة الص كل محط ه ال تش املين أو     أن المة الع ى س تقبلي عل ر مس ي أي خط ذاع

ي  ز الطب ي المرآ دهم ف ع تواج دة  . المرضى المتوق ي تخفيف ش اعد ف دران يس ود الج إن وج
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ة           الحقول الكهرطيسية بنسب آبيرة لذلك ولزيادة اآلمان تقترح اللجنة أن يتم الترآيز منذ البداي

ة المشددة والغرف      على اختيار الجهة البعيدة عن محطة البث اإلذاعي من أ      جل غرف العناي

 .التي تحتوي على أجهزة إلكترونية حساسة وذلك لزيادة اآلمان فقط

اورة  .٤ اطق المج كان المن ي   : س ع ف ة الصبورة تق اورة لمحط كنية المج اطق الس ع المن إن جمي

اطق ال                ة المن ل الكهرطيسي في آاف د آانت شدة الحق منطقة اآلمان المقترحة لعموم الناس فق

د األ      %20  لىعتزيد   الي ال تشكل                 من الح اس وبالت وم الن ه لتعرض عم عظمي الموصى ب

 .        المحطة أي خطر على سالمة سكان المنطقة المجاورة لها
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  توصيات  اللجنة المكلفة– ١٠

 :في ختام هذه العمل تبنت اللجنة المكلفة مجموعة من النقاط و التوصيات المتعلقة و هي

بنيت المحطة وفقًا للمعايير الدولية ذات الصلة و تم إحاطتها بسور حماية مناسب، و آان وجودها  -١

بالتالي، وبغض النظر عن وجود أو عدم آت و المناطق السكنية المجاورة؛ سابق لوجود المنش

 أية مسؤولية ، من حيث المبدأ، ال تتحمل المحطةوجود تأثير لهذه المحطة على مناطق الجوار

 .تجاه الغير

بالرغم من تواجد منطقة سكن عائالت العاملين في المحطة في منطقة ال يزيد مستوى التعرض  -٢

بعدم للحقول الكهرطيسية الناتجة عن المحطة فيها عن حدود مستويات التعرض الموصى 

و منظمة الصحة )  ICNIRP( من قبل الهيئة الدولية للوقاية من األشعة غير المؤينة تجاوزها

من أجل تعرض عموم الناس، فإنه من الضروري مراقبة و متابعة الحالة ) WHO( عالميةال

الصحية لعمال المحطة و لعائالت العاملين القاطنين داخلها و إجراء الفحوصات و التحاليل 

الطبية الدورية لهم، و تدوين النتائج في سجالت خاصة تسمح بالحصول على قاعدة معطيات 

 .مها آوثائق رسمية في الدراسات المستقبليةشاملة يمكن استخدا

يفضل أن تقوم إدارة المحطة بزيادة عدد اللوحات الخاصة بالتنبيه و اإلرشاد داخل و على محيط  -٣

 .حرم المحطة من اجل تأمين آافة عوامل األمان المطلوبة

حدود ال يزيد مستوى التعرض للحقول الكهرطيسية الناتجة عن المحطة خارج سور المحطة عن  -٤

مستويات التعرض الموصى بها من قبل الهيئة الدولية للوقاية من األشعة غير المؤينة 

)ICNIRP  (و منظمة الصحة العالمية )WHO (من أجل تعرض عموم الناس. 

تقع ضمن المنطقة اآلمنة )  متر عن أبراج المحطة٤٠٠ – ٣٠٠(إن أبنية المدرسة الباآستانية  -٥

 للحقول الكهرطيسية الناتجة عن المحطة فيه عن حدود مستويات والتي ال يزيد مستوى التعرض

و )  ICNIRP(التعرض الموصى بها من قبل الهيئة الدولية للوقاية من األشعة غير المؤينة 

من أجل تعرض عموم الناس؛ و يضاف إلى ذلك أن جدران ) WHO( منظمة الصحة العالمية

 .بناء المدرسة تساعد على تخفيض مستوى التعرض

 متر من أبراج المحطة و بالتالي فإن هذا المرآز ٥٠٠ بناء المرآز الطبي على بعد مشروع يقع  -٦

يقع في منطقة آمنة ال يزيد مستوى التعرض للحقول الكهرطيسية الناتجة عن المحطة فيها عن 
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حدود مستويات التعرض الموصى بها من قبل الهيئة الدولية للوقاية من األشعة غير المؤينة 

)ICNIRP  (و منظمة الصحة العالمية )WHO (إن وجود . من أجل تعرض عموم الناس

الحواجز و الجدران يخفض من مستوى التعرض و بالتالي تقترح اللجنة أن يتم الترآيز من 

البداية على اختيار أقسام بناء المرآز الطبي البعيدة عن المحطة من أجل غرف العناية المشددة و 

، ويفضل استشارة أجهزة الكترونية حساسة وذلك لزيادة عوامل األمان فقطالغرف الحاوية على 

 .خبير بهذا الخصوص

و لم يالحظ أي تأثير جوهري لألمواج الصادرة عن المحطة على عمل التجهيزات االلكترونية  -٧

 . المختلفة سواء في المساآن الخاصة بعمال المحطة أو في المدرسة الباآستانيةالكهربائية

المتوقع وجود تأثير محتمل على التجهيزات التي يمكن استخدامها مستقبليًا في المرآز ليس من  -٨

الطبي الدولي و خاصًة إذا تم التأآيد من قبل إدارة المرآز الطبي على شراء أجهزة متطورة 

الحقول الناتجة عن خطوط نقل الطاقة (ذاتية الحماية ضد مختلف ترددات الحقول الكهرطيسية 

 ).بث الهواتف النقالة وعن محطات البث اإلذاعي وغيرهاوعن محطات 

محطات بث إذاعي أو محطات بث الهاتف (إن التواجد المستقبلي لمحطات بث جديدة مختلفة  -٩

في المنطقة المجاورة لمحطة الصبورة للبث اإلذاعي سيزيد من مستوى التعرض للحقول ) النقال

يجب عند ذلك إعادة النظر في سويات التعرض ؛ ف)تعتبر عملية التعرض تجميعية(الكهرطيسية 

 .واألخذ بعين االعتبار وجود المصادر الجديدة

إلى ) هاتفي أو إذاعي(يجب أن يخضع أي ترخيص مقترح إلنشاء أي نوع من محطة البث  -١٠

دراسة مفصلة من قبل المختصين بحيث يبقى مستوى تعرض المنطقة المجاورة للحقول 

ستويات التعرض الموصى بها من قبل الهيئة الدولية للوقاية من الكهرطيسية أخفض من حدود م

من أجل تعرض عموم ) WHO( ومنظمة الصحة العالمية) ICNIRP(األشعة غير المؤينة 

 .الناس

 نشرة إرشادية تنبثق عن هذه الدراسة وتوزع على إدارة السجالت العقارية أعدادرييجب توف -١١

 و ذلك بغية إرشاد و توجيه طالبي رخص البناء المسؤولة عن منطقة الصبورة ألخذ العلم

 .المختلفة في تلك المنطقة
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نظرًا للتطور العلمي المستمر في مجال تطبيقات الحقول الكهرطيسية و الوقاية من أخطارها  -١٢

المحتملة فإن اللجنة تقترح تطبيق هذا النوع من الدراسات على آافة محطات البث اإلذاعي في 

ريبة من المناطق السكنية و المنشآت الصحية و التعليمية، وتكرار هذا القطر وخاصًة تلك الق

 توصيات الهيئة الدولية للوقاية مع النوع من الدراسات بشكل دوري من اجل التوافق المستمر 

 .ذات الصلة) WHO( ومنظمة الصحة العالمية) ICNIRP(من األشعة غير المؤينة 
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