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  الخالصة

األمواج المكروية الفعلية الصادرة عن عينات مـن         و يهدف هذا العمل إلى تقصي ميزات الشدة واالنتشار       

حدود التعرض العالمية الموصى بها من قبل الهيئة الدولية للوقاية من األشعة            مع اعتبار   الهواتف الخلوية   

 International Commission on Non Ionizing Radiation protection(غيـر المؤينـة   

(ICNIRP)(كمرجع للقياسات  . 

 مقاييس خاصة باألمواج المكروية المستخدمة في مجال االتـصاالت الخلويـة          بواسطة  القياسات  أجريت  

 فقد تم تحديد الطيف التـرددي لألمـواج         ؛توفرة في السوق  لدراسة إصدار نماذج من الهواتف الخلوية الم      

كـل مـن الحقلـين الكهربـائي        تف الخلوية ومن ثم تم قياس شدات         الهوا الصادرة عن هذه  الكهرطيسية  

  . لهذه األمواجسوية كثافة االستطاعةباإلضافة إلى والمغنطيسي 

، وهي تأخذ قـيم     ذات قيمة هامة   إن سوية اإلشارة اللحظية الصادرة في جميع الهواتف الخلوية المدروسة         

بأخذ القيمة الوسطية بعين االعتبار،     . ذه الهواتف الحدود الموصى بها دولياً في عدد كبير من ه        تزيد عن   

من الهواتف  فقط   % ٢٢ وجد أن لقد  . عالمية التعرض ال  ودفإن معظم الهواتف المدروسة تحقق شرط حد      

تتنـاقص  .  عالميـاً   الحد الموصى بـه    ر من الناحية الخلفية للجهاز أمواج تتعدى سويتها       المدروسة تصد 

% ١٠ تنخفض اإلشارة إلى حوالي       حيث ي بداللة المسافة بشكل سريع    اإلشارة الصادرة عن الهاتف الخلو    

  . سم من جهاز الهاتف الخلوي٢٠من قيمتها العظمى على بعد ال يزيد عن 

  :الكلمات المفتاحية

الحقل المغنطيـسي،   شدة  الحقل الكهربائي،   شدة  الهاتف الخلوي،    األشعة غير المؤينة، األمواج المكروية،    

  .االستطاعةكثافة 
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Abstract 
The aim of this work is the investigation of real microwave (MW) emission level 
and propagation properties produced by samples of mobile phones taking as 
reference the guidelines recommended by the International Commission on Non 
Ionizing Radiation protection (ICNIRP). 
Measurements were performed using specified radiation meters for detecting 
microwaves. These measurements consisted the detecting of frequency spectrum 
and than the measurements of the strength of electric and magnetic fields as well 
as the power density.  
The instantaneous signal level was important for all studied mobile phones, and 
this level exceed the ICNIRP limits for large part of these phones. Taking into 
account the mean value, the major part of studies mobile phones respect the 
international limits. In fact, only 22% of studied mobile phones emit signals from 
the back side of the phone which exceed the ICNIRP limits. The emitted signal 
intensity decreases rapidly with distance; it becomes about 10 % of the maximum 
at 20 cm from the mobile phone.     
Key words:  
Non Ionizing radiation, microwave, mobile phone, electric field, magnetic field, 
power density. 
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  مقدمة عامة

ـ ) الخلوي(أصبح الهاتف النقال    وتطبيقاته التقنية   االتصاالت  علم   في   م والمتنامي نتيجة للتطور الها   يلة وس

تالزم اإلنسان في كل تنقالته الخاصة وغير الخاصة لما لها من فوائد             ،اتصال واسعة االنتشار في العالم    

تأمين االتصال من أي بقعة في العالم، أصبحت محطـات          تحقق التغطية الكافية ويتم     ولكي ت . عملية هامة 

نية والمستـشفيات والمـدارس     على سطوح األبنية السك   (اإلرسال والتقوية الخاصة منتشرة في كل مكان        

وكان نتيجة هذا االنتشار الواسع أن أصبح اإلنسان شاء أم أبى محاطاً بسوية عالية من التلوث                ). وغيرها

 أخـذ الوقوف عند هذا الوضع الجديـد، و      من  هنا  كان ال بد    . باألمواج الراديوية والمكروية بشكل خاص    

هـذه األمـواج    التعرض ل جراء  واإلنسان بشكل خاص     على الكائنات الحية بشكل عام        المحتملة مخاطرال

فهل من الممكن تقدير سوية التعرض عند التواجد بقـرب هـوائي محطـة              . بعين االعتبار  الكهرطيسية

لألشـعة  غير المـستخدم     لمستخدم أو اكيف تتم عملية تعرض      و  أو عند إجراء مكالمة هاتفية؟     ؟اإلرسال

هل ؟ و من موقع آلخر  التعرض هذه باستخدام الهاتف الجوال      في نفس الوقت هل تزداد سوية       و مكروية؟ال

هل يمكن التحكم بهذا التعرض ووضع الحـدود المناسـبة          لهذا الوضع آثار بيولوجية ومخاطر صحية؟ و      

التي تسمح باالستخدام اآلمن لهذه التقنية؟ إنها ألسئلة عديدة من بين الكثير حول هذا الموضوع الذي بات                 

 .المجتمع ال بل المجتمع اإلنساني بشكل عاميمس شريحة عالية من 

يحاول هذا العمل التطرق إلى جزء من األسئلة المطروحة واإلجابة عنها وتقديم بعض التوضيحات التي               

 جديدة   أساسية إن هذا العمل يشكل خطوة    . تصب في اتجاه حماية اإلنسان والبيئة وفق اإلمكانيات المتوفرة        

 التـي   مكرويةصب في مجال جديد يتعلق بالوقاية البشرية من األشعة ال         من نوعها على صعيد القطر إذ ت      

 تهدف  . الحديث بشكل مباشر    اإلنساني  التي تمس المجتمع    غير المؤينة  اإلشعاعات من   اًرئيسياً  تشكل جزء 

عينات مختلفة من الهواتف الخلوية المتـوفرة فـي         ل مكرويةاألمواج ال لدراسة إلى تقصي طبيعة وسوية      ا

 ومقارنة هذه السويات مع حدود التعرض الموصى بها من قبل الهيئة الدولية للوقاية مـن                محليةالسوق ال 

   .األشعة غير المؤينة

استخدمت في القياسات مقاييس متطورة جداً خاصة بقياسات الحقول الكهرطيسية فـي مجـال األمـواج                

 ومن ثم   لهاتف الخلوي المدروسة  وقد تم تحديد طيف األمواج الصادرة عن أجهزة ا        . الراديوية والمكروية 

قياس شدات كل من الحقول الكهربائية والمغنطيسية وكثافة االستطاعة لألمواج المرسـلة أثنـاء عمليـة                

   .االتصال

تضمن هذا العمل تقديم لمحة عامة عن األمواج الكهرطيسية وعن الهاتف الجوال ومحطات البث الخاصة               

التي تم مناقشتها في نـشرات علميـة         المستخدمة و  مكرويةالمواج  به وعن اآلثار البيولوجية المحتملة لأل     

ومن .  الدولية للوقاية من األشعة غير المؤينة       الموصى بها من قبل الهيئة      التعرض ، وعرض حدود  عديدة



 ٥

 تقديم وفي الختام تم  . للمقاييس المستخدمة وطريقة القياس والقياسات المنجزة     ثم تضمنت الدراسة عرضاً     

من قبل الهيئة الدولية للوقاية من األشـعة   وصى بها   س ومناقشتها ومقارنتها بالحدود العالمية الم     نتائج القيا 

  . الخاتمة والتوصيات العامةوعرضغير المؤينة، 

  

  المقادير الفيزيائية المستخدمة في مجال الحقول الكهرطيسية وواحداتها

  

جال الوقاية من الحقول الكهرطيسية باإلضـافة        الفيزيائية المستخدمة في م    المقاديرأهم  ) ١(يبين الجدول   

  .دمةخ المست والواحداتالرموزإلى 

  ، مقادير فيزيائية في مجال الحقول الكهرطيسية ورموزها وواحداتها)١(الجدول 

  الواحدة  المقدار الفيزيائي  الرمز

E فولت على المتر  شدة الحقل الكهربائي  V/m  

H  ترأمبير على الم  شدة الحقل المغنطيسي  A/m  

S  واط على المتر المربع  كثافة االستطاعة  W/m2  

f, ν  الهرتز  التردد  Hz  

λ يالطول الموج  m  المتر 

z  األوم  الممانعة  Ohm  

SAR  معامل الطاقة النوعية الممتصة  
(Specific energy Absorption Rate) 

 W/kg  واط على الكيلوغرام

  

  الخلوي القاعدية للهاتف الخلوي وأجهزة محطاتال .١

ات القرن الماضي وقد حقق تطوراً سريعاًً في العقد الماضي سـواء            يبدأ انتشار الهاتف الخلوي في تسعين     

والمجتمـع   قد دخل الهاتف الخلوي إلى حياة الفرد      و. على الصعيد التكنولوجي أو على صعيد االستخدام      

أسطح األبنية وعلـى القمـم      واستوطنت محطات اإلرسال والتقوية على      وأصبح الصديق الدائم للجميع،     

  .المحيطة بالمناطق السكنية

فـي   مكرويـة  كهرطيسية   اً أمواج نا الحاضر في وقت التقوية الخاصة بها    محطات  أجهزة الخلوي و  تستخدم  

كل .  ميغاهرتز ١٨٠٠  الثانية تقع في جوار     ميغاهرتز و  ٩٠٠في جوار   حزمتين من الترددات األولى تقع      

هي في األساس عبارة عن اهتزازات دورية لحقلـين         الخاصة  ف ميزاتها   الحقول الكهرطيسية على اختال   

 وذلـك وفـق     المغنطيسي ومكانياً ويسيران في اتجاٍه واحٍد هما الحقل الكهربائي والحقل           اًمترابطين زماني 



 ٦

، ويمثل التردد عدد الهزات خالل ثانية واحدة، و يقاس بـالهرتز            )ν(أو  ) f(يرمز لها بِـ    ترددات معينة   

هنا ال بـد  ).  109 [Hz] = [GHz]1، غيغاهرتز 106 [Hz] = [MHz]1هرتز، ميغاهرتز(اعفاته ومض

 تستخدم بشكل واسع في االتصاالت 300GHZ وحتى 30KHZمن اإلشارة إلى أن الترددات في المجال 

  . وغيرها من وسائل االتصالت والرادارامتضمنتاً اإلذاعة والتلفزيون والهواتف الخلوية

ت اإلرسال مساحة محدودة في محيط أبراجها وهي ترتبط باستطاعة تلك المحطات وتوزعها             تغطي محطا 

ا النحل حيث يوضع    نظرياً، تغطي األبراج مناطق سداسية الشكل يأخذ مجموعها هيئة خالي         و ؛وآلية عملها 

مناطق يتم توزيع المحطات على ال    . )١(، أنظر الشكل    المستقبل في وسط الشكل السداسي    البرج المرسل و  

المأهولة و غير المأهولة بحسب الحاجة وبالتالي فإن إمكانية الحصول على تغطية كاملة لبلد ما ممكنـة                 

  .ولكن هذا يتطلب سنوات عديدة من العمل المتواصل

  

  
  .لخلوياإلرسال واالستقبال القاعدية للهاتف ا ات، رسم توضيحي لشبكة محط)١(الشكل 

  

 مختلفة يمكن تصنيفها وفق ثالث نماذج رئيسية بحسب شـكل           خذ محطات البث للهاتف الخلوي أشكاالً     تأ

و تغطي مسافات كبيرة تزيد على عشر       ) ماكروسل(محطات كبيرة   : أوالً: واستطاعة ودور الهوائي وهي   

مئات من  وتغطي مسافات صغيرة نسبياً تصل إلى عدة        ) ميكروسل(محطات متوسطة   : ثانياً. كيلومترات

  .وتستخدم لدعم الشبكة الرئيسية في المناطق المحصورة) بيكوسل(المحطات الصغيرة جداً : ثالثاً. األمتار

ف الجوال وأقرب محطة إرسال له،      عند استخدام الهاتف الجوال في منطقة ما فإنه يتم التخاطب بين الهات           

 بدورها هي األخرى بعملية الربط مع       تقوم هذه المحطة بعملية الربط بين الهاتف ومحطات أخرى تقوم         و

تمثيالً توضيحياً لعملية تبادل االتصال بين جهاز الهـاتف الخلـوي           )  ٢( يبين الشكل    .الهاتف المطلوب 

انزيـاح  ( تتم عملية تبادل اإلشارة بترددات مختلفـة         ).المحطات القاعدية (ومحطات اإلرسال واالستقال    



 ٧

، ويتم االتصال بين محطات اإلرسال المتجاورة إما بشكل         )قبالبسيط بين ترددات اإلرسال وترددات االست     

  .سلكي أو السلكي وذلك باستخدام الطريقة التمثيلية أو الرقمية في إرسال اإلشارة

  

  
  .، نموذج توضيحي لعملية تبادل االتصال بين الهاتف الخلوي والمحطة القاعدية)٢(الشكل 

 مترابطين يهتزان وفـق     مغنطيسي حقلين كهربائي و   عبارة عن  فإن الحقول الكهرطيسية  كما ذكرنا سابقاً    

يهتز الحقالن بـين قمتـين عظميـين     . تردد معين يسيران متعامدين على نفس المحور وفي نفس االتجاه         

تم االتفاق على اإلشارة إلى سعة الحقل إمـا         فقد   موجبة وسالبة وبالتالي     اًموجبة و سالبة ويأخذ الحقل قيم     

والتي تمثل المطال   ) rms(  المربعات لوسطيظمى أو من خالل قيمة الجذر التربيعي        من خالل القمة الع   

يقاس الحقل الكهربـائي    . تقريباً) ١,٤(أي على   ) ٢(للموجة مقسومة على جذر العدد      ) السعة(األعظمي  

ة  بواحـد  المغنطيسيبينما يقاس الحقل    " "E على المتر ويرمز له بِـ       تللموجة الكهرطيسية بواحدة الفول   

 وواحدته  "B" و رمزه    المغنطيسي ويستخدم أحيانا حقل التحريض      "H"األمبير على المتر ويرمز له بِـ       

   ."H" المغنطيسيعوضاً عن الحقل ) T"(تسال 

إن خواص الحقل الكهرطيسي تختلف باختالف البعد عن المنبع، ففي جوار الهوائي المرسل يتواجد مـا                

 تحسب بمعرفة أبعاد الهوائي وطول الموجـة        dmin  على مسافة  تهين والتي ت  الحقل القريب بمنطقة  يسمى  

، والمنطقـة    طول الموجة الصادرة عنه    λ طول الهوائي، و     Dحيث  ) ١(الصادرة عنه من خالل العالقة      

  . الحقل البعيد هي منطقة dالتي تقع وراء 

λ

2

min
2Dd =)           ١( 

، وعلى سبيل المثال ى الحقل المغناطيسي نحصل على ممانعة الوسط   نسبة شدة الحقل الكهربائي إل    حساب  ب

  :)٢(نحصل على ممانعة الهواء وفق العالقة 
[ ]
[ ] [ ] Ω=Ω= 377

/
/ Z

mAH
mVE

)         ٢(  



 ٨

  .بينما تعطى كثافة االستطاعة من خالل جداء شدة الحقلين الكهربائي والمغنطيسي

2
2

.377
377

. HEHES ===)            ٣(  

ن وفـق نفـس     ين ويسيران متالزم  ي متعامد المغنطيسي الحقل البعيد يكون الحقالن الكهربائي و      في منطقة 

 يقوم بإرسال    األبعاد هنا ال بد من اإلشارة إلى أنه يوجد في جهاز الهاتف الخلوي هوائي صغير             . االتجاه

ك كثافة االستطاعة   واستقبال األمواج الكهرطيسية أثناء االتصال وتكون شدة الحقل لألمواج الصادرة وكذل          

في جميع األحوال، ينخفض مستوى التعرض باالبتعـاد        .  أثناء عملية االتصال والمكالمة الهاتفية     ةأعظمي

.  من محطات البـث    االقترابعن مصدر األمواج الكهرطيسية سواء عند استخدام الهاتف الخلوي أو عند            

ر له من جسم المـستخدم أمـا بالنـسبة          يكون التعرض الناتج عن الهاتف الخلوي أكبر في الجزء المجاو         

لمحطات التقوية واإلرسال فإنها تسبب التعرض لكامل الجسم ولكن غالباً بمستوى أقل مما يحدثه الهاتف               

 التي   الدراسة بالتفصيل من خالل هذه    وهذا ما سنحاول دراسته وتحليله       الخلوي ذاته أثناء المكالمة الهاتفية    

الصادرة عن عينات من أجهزة الهاتف الخلوي المتوفرة فـي الـسوق            ستركز على تحديد سوية األمواج      

 وإجراء تحليل النتائج مقارنتها بحدود التعرض الموصى بها من قبل الهيئة الدولية للوقاية مـن                ،المحلية

  .األشعة غير المؤينة

  

  الهاتف الخلوي مبادئ عملية اإلرسال المستخدمة في . ١,١

ات عالية متطورة سواء في نظام اإلرسال واالسـتقبال أو فـي الـدارات              تستخدم في الهاتف الخلوي تقني    

اإللكترونية والبرمجيات المرفقة والتي ما تزال في تطور مستمر وسريع جداً وخاصة بعد دخول الهاتف               

إن هذا الموضوع واسع جداً غير أنه ما يهم في هذه الفقرة هو تقـديم               .  شبكة االنترنت  مجالالخلوي إلى   

  .األولية لعمل جهاز الخلوي ضمن الشبكة وكيفية إجراء االتصالالمبادئ 

 حـزمتين مـن      تؤلـف  مكرويـة  أمواجاً   القاعدية تستخدم محطات  الأجهزة الخلوي و  كما ذكر سابقاً فإن     

 حيـث يقـوم   . ميغـاهرتز ١٨٠٠ ميغاهرتز و الثانية تقع في جوار ٩٠٠الترددات األولى تقع في جوار  

 (GSM)واالختـصار  بالفرنـسية   Groupe Spécialise Mobileم نظام الهاتف الخلوي الذي يستخد

 ويستقبل الترددات   )المسلك الصاعد  ( ميغاهرتز ٩١٥ – ٨٨٠باإلرسال مستخدماً ترددات تقع في المجال       

 أما في نظام    .)المسلك النازل  ( ميغاهرتز ٩٦٠ – ٩١٥في المجال   المرسلة من هوائيات المحطة التي تقع       

 ١٧٨٥-١٧١٠ فتـستخدم الحزمـة التردديـة    Digital cellular System (DCS 1800) االتـصال 

  . ميغاهرتز كحزمة نازلة١٨٨٠ – ١٨٠٥ميغاهرتز كحزمة صاعدة، وتستخدم الحزمة الترددية 
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يتم خالل عملية االتصال استخدام قناتين لإلرسال األولى من أجل المسلك الصاعد والثانيـة مـن أجـل                  

والتي يتغير ترددها في    قناة الواحدة من موجة كهرطيسية تدعى بالموجة الحاملة،         تتألف ال . المسلك النازل 

لنعتبـر  . ا ما سيتم توضيحه فيما يلـي      ذ وه  ميغاهرتز وخالل فترة تساوي ثُمن الزمن      ٠,٢مجال عرضه   

 M3 و   M1  ،M2مثالً أن هوائي محطة اإلرسال يقوم بمخاطبة ثالثة هواتف خلوية وهي على التـوالي               

  اللحظي للموجة الحاملةتردداليتم تعديل .  ميغاهرتز٩٥٠ستخدام موجة حاملة عند التردد االسمي وذلك با

 ٠,٢ للموجة الحاملة المعدلة عـرض قـدره          عندها في مجال ضيق العرض حول التردد االسمي؛ فيكون       

  عىتستخدم صيغة متطورة لعملية تعـديل التـردد تـد          ( ميغاهرتز ٩٥٠,١ و   ٩٤٩,٩ميغاهرتز يقع بين    

GMSK) Gaussian Minimum Shift Keing((.  

 استخدام الحاملة من أجل اإلرسال نحو الهـاتف         ة مكروثاني ٥٧٧ والتي تدوم    T1يتم خالل الفترة الزمنية     

 خالل الزمن   M2 ومن ثم اإلرسال نحو الهاتف الخلوي الثاني         ،)الجزئيزمن  بال T1يسمى   (M1الخلوي  

T2ى الخلوي ارة إل، وبعدها يتم إرسال اإلشM3خالل الزمن  T3، يمكـن للحامـل أن   بالتالي، . وهكذا

حيث ينتظر كل جهاز سبع فترات زمنية قبل أن يعاود استقبال اإلشـارة             ب هواتف خلوية    ٨يخاطب حتى   

متقطع وهذا ال يؤثر على المستخدم وذلك ألن اإلرسال خالل          م آخر،إن المحادثة تتم بشكل      بكال. مرة ثانية 

سـرعة  يتم بدفق أسرع بثمان مرات مـن        ) وكذلك بالنسبة لألزمنة الجزئية األخرى     (T1الزمن الجزئي   

 ٥٧٧؛ أي أن اإلرسال في الزمن الجزئـي الواحـد يـتم خـالل          المستقبلالجهاز  إعادة بناء اإلشارة في     

  .)٣( ميلي ثانية، أنظر الشكل ٤,٦١٥  قدرهزمنحتاج ل ي الصوتيةمكروثانية وإعادة بناء اإلشارة

  

 
 ، مثال توضيحي لعمل قناة اإلرسال في الهاتف الخلوي)٣(لشكل ا
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 BCCH) Broadcast  قناة التحكم باإلرسـال  تدعى لكل خليةإن عمل الخلوي يتطلب وجود قناة تحكم

Control Channel(   وهذا يتعلق بزمن جزئي واحد لحامل إشارة يستخدم في نقل معلومـات تعريـف 

 فإن الهاتف الخلوي على اتصال دائم مع الخلية مـن خـالل القنـاة               ،ليبالتا. حول المخّدم ورقم الهاتف   

BCCH           التي تحجز للمعلومات الخاصة بعملية االتصال حتى في حال عدم وجود إي اتصال هاتفي فـي 

 ٦ و   ٢ بـين    اًتي يكون عددها محـصور    ل من حامالت اإلشارة لكل خلية وا      اًيصدر الهوائي عدد  . الخلية

 يتسع كـل    . حامالت ولكن هذا يحدث بعض المشاكل في الشبكة        ٨ن يكون هناك    ، ومن الممكن أ   حامالت

 بالتـالي، إذا    ؛"BCCH" قنوات، وبما أنه تحجز قناة واحدة في كل خلية من أجل قناة              ٨حامل إشارة إلى    

 مكالمة كحد أعظمي في نفس الوقت       ١٥ن لإلشارة، فتكون لهذه الخلية قدرة على إجراء         كان للخلية حامال  

 .)1-8×4( مكالمـة فـي نفـس الوقـت     ٣١ حامالت فإنها تستطيع تأمين ٤، وإذا كان للخلية  )8-1×2(

بالنتيجة، يكون عدد القنوات المستخدمة يساوي عدد المكالمات الجارية مضاف إليها واحد يعود إلى القناة               

BCCH.        إلى وجـود    إسلوب إرسال هوائيات الخلوي غير المستمر يؤدي      أن  وال بد من اإلشارة هنا إلى 

، باإلضافة إلى عدد القنوات     وهذا يجب أخذه بعين االعتبار    فرق بين قيمة االستطاعة اللحظية والمتوسطة،       

إن جهـاز اإلرسـال فـي       .  دراسة التعرض لألشعة الناتجة عن هوائيات اإلرسال       د عن المستخدمة، وذلك 

هرتز عـن تـردد المحطـة        ميغـا  ٤٥الهاتف الخلوي يعمل وفق نفس المبدأ ولكن عند تردد ينقص بـ            

 يجـب   ، إلى ذلك  ضافةًإ ،) ميغاهرتز ٩٠٥ ميغاهرتز وجهاز الخلوي يعمل عند       ٩٥٠المحطة تعمل عند    (

ة أزمنة جزئية بين عمليـة االسـتقبال واإلرسـال فـي الهـاتف              ك إزاحة ال تقل عن ثالث     أن يكون هنا  

 ]٢، ١[.الخلوي

   

  تفاعل األمواج المكروية مع المادة الحية .٢

عرض األيونات أو االلكترونات بشكل عام لحقل كهربائي خارجي فإنها ستعاني قوة خارجية باتجاه              عند ت 

الحقل أو ضده تتناسب مع شحنتها وشدة الحقل المطبق؛ تؤدي هذه القوة إلى تحريـك هـذه الجـسيمات                   

 حقـل   المتحركـة فـي   المشحونة  وإذا وجدت هذه الجسيمات     . المشحونة وفق اتجاه محصلة القوى الكلية     

 نٍ إضافة للحقل الكهربائي، يؤدي ذلك حرف مسار حركتها بحيث يأخذ مـسارها شـكل مـنح                مغنطيسي

عند إجراء دراسة فيزيائية لتـأثير      ما  أ. هذه الجسيمات يتوقف شكله على شدة الحقل وعلى سرعة حركة         

االسـتطاعة   سنتحدث عن مفهوم كثافـة       نناإ ف السطوح المعرضة لها  على  بشكل عام   الحقول الكهرطيسية   

وهي تتناسب عكساً مع مربع المسافة الفاصلة بين المنبع         ) W/m2(والتي تقدر بالواط على المتر المربع       

منطقـة  ( أعظم قيمة لها فـي جـواره      المرسل تأخذ االستطاعة المتدفقة حول الهوائي    . والسطح المستقبل 

 عنـدها فقـط   فاً تماماً وأقل كثافة، و    ولكن في منطقة الحقل البعيدة يصبح هذا التدفق مختل        ) الحقل القريب 

 من جهة أخرى، وعند األخذ بعين االعتبار تعرض         . اإلرسال هوائي عكساً مع مربع المسافة عن       سبتتنا
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إن تفاعل الحقـول    . األجسام الحية فإن تأثير الحقول الكهرطيسية على هذه األجسام يكون مختلفاً ومعقداً           

بـالترددات   ونهتم هنـا     ، وطبيعته م وبحسب الوسط المعرض   الكهرطيسية يختلف بحسب التردد المستخد    

  .الواقعة في مجال األمواج المكروية والمستخدمة بشكل عام في االتصاالت الخلوية

 ولفهم آلية التأثير المتبـادل بـين        ديتناقص عمق مسار الحقول الكهرطيسية داخل الجسم مع ازدياد الترد         

 وعنـد   ،بين مختلف أجزاء الجسم وبنيتها وخواصها الكهربائية      الحقول الكهرطيسية والجسم يجب التمييز      

تحديد مختلف المعطيات الخاصة باألعضاء وخواص الحقل المطبق يمكن حساب الطاقة الممتـصة مـن               

  ).٢(خالل العالقة 

ρσ 2.. Emeabs =)    ٢(  

 هـي شـدة     E  و   الحجمية  هي الكثافة  ρ و     هي الناقلية  σو    الكتلة m و  هي الطاقة الممتصة   eabsحيث  

 بمعدل الطاقة النوعية الممتصة     )σ.E2/ρ(وتسمى الكمية   .  نسيج الجسم المدروس   داخل الحقل الكهربائي 

"Specific Energy Absorption Rate "ويرمز لها" :SAR " وتقدر بالواط على الكيلوغرام[W/Kg] 

  .سوتختلف من نقطة إلى أخرى داخل الجسم بحسب طبيعة العضو المدرو

. هو ثابت بالنـك ) h(حيث ) e = hν(يتم امتصاص اإلشعاعات الكهرطيسية على شكل فوتونات طاقتها 

 هي أصغر بآالف المرات مـن اإللكتـرون         الحقول الكهرطيسية وبما أن الطاقة الكامنة في قطار أمواج        

نقطـة إلـى    من   الحركية التي يكتسبها اإللكترون جراء عبوره     اإللكترون فولت هي الطاقة      ([eV]فولت  

، فـإن  ) جـول ١٩-x١٠  ١,٦٠٢١٧٧٣٣ وهو يساوي واحدفولت فرق الكمون بينهما في الخالء أخرى  

أمواج الحقول الكهرطيسية غير ممكنة الحدوث؛ وهذا يشير إلى أن آلية تفاعل            أمواج  عملية التأين بتأثير    

أشعة غاما  (مؤينة ذات الطاقة العالية     مع المادة الحية يختلف كلياً عن تفاعل األشعة ال        الحقول الكهرطيسية   

  .وهذا ما سنوضحه في الفقرات التالية) مثالً

: ر وفق نمـوذجين عـامين همـا       فَسيإن التأثير المتبادل بين الحقول الكهرطيسية والمادة الحية يمكن أن           

ى يتم هذا يختلف تأثير الحقل الكهرطيسي بحسب التردد ولكن حت. التأثير الحراري والتأثير غير الحراري

ة تجعلهـا أكثـر     مغنطيسيالتأثير المتبادل ال بد مسبقاً من وجود أيونات باإلضافة إلى مواد تمتلك ميزات              

حيث إن وجود األيونات داخل الجسم المعرض يزيـد         ). Fe3O4(حساسية للحقل الخارجي المطبق، مثل      

لطاقة النوعية الممتصة، هذا يقود     من التأثير المتبادل بين الحقل الكهرطيسي المطبق والوسط ومن معدل ا          

يكون لدى األطفال أعلـى منهـا لـدى         ) SAR(إلى نقطة هامة وهي أن معدل الطاقة النوعية الممتصة          

البالغين وذلك ألن بنية أجسام األطفال في تركيبتها الحيوية تحتوي على نسب أعلى من األيونات مقارنة                

 الخلوي إلى مـخ      الهاتف  عن جهاز  ة الناتج اتج اإلشعاع ، فيبين درجة ولو   )4( أنظر الشكل    .مع البالغين 

  . ميغاهرتز١٩٠٠ و٨٣٥المستخدم وذلك عند الترددات 
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) محطة بث أو هاتف خلـوي     (من الناحية النظرية فإن الحقل الكهرطيسي داخل الجسم المجاور للهوائي           

لك، بينت الحسابات   كمثال على ذ  ). نفس المكان بدون وجود الجسم    (يكون أصغر منه في محيط الهوائي       

 عن الهاتف الخلـوي هـي أقـل         14mmالنظرية أن شدة الحقل الكهرطيسي داخل الرأس البعيد بمقدار          

  ]٧، ٦، ٥، ٤، ٣، ١[.لحقل الخارجي في مكان وجود الرأسبثالثة مرات من شدة ا

  

  
  خلوي إلى مخ المستخدم، ولوج اإلشعاعات الناتجة عن جهاز الهاتف ال)4(الشكل 

  

  األثر الحراري. ١,٢

 يعبر هذا األثر عن االرتفاع في الحرارة والناتج عن امتصاص طاقة الحقل الكهربائي المطبـق علـى                 

وبسبب مقاومة الجسم يـزداد احتكـاك مكونـات         األيونات الموجودة في الجسم و الذي يزيد من حركتها          

من حيث المبدأ، يستمر ارتفاع الحـرارة       . اع حرارة الوسط  ؤدي إلى ارتف  يالوسط مع بعضها البعض مما      

حتى تصل إلى مستوى التوازن الذي يتم عند تحقيق التوزيع المتجانس للحرارة المنتشرة سواء بواسـطة                

الدم المتحرك في الجسم أو السوائل الحيوية األخرى، و يحتاج هذا التوازن إلى زمن يـصل إلـى عـدة                    

 وارتفاع الحرارة إعطاء فكـرة      SARراء دراسات نظرية حاسوبية تربط بين       لقد تم من خالل إج    . دقائق

 كمثال على ذلك، وجد أنـه       .عن ارتفاع الحرارة في الجسم نتيجة التبادل الطاقي مع األمواج الكهرطيسية          

 واط، وفـي حـال      ٠,٢٥تساوي  متوسطة   وذو استطاعة     ميغاهرتز 915من أجل هوائي يستخدم التردد      

كغ، / واط ١,٦ هيم  رأس اإلنسان المجاور للهاتف الجوال المستخدَ     النوعية الممتصة ل  طاقة  المعامل  أعتبر  

 إن هذا ما يزال كالم نظـري      . درجة مئوية  ٠,١١بمقدار  بشكل أعظمي   ارة المخ   ه يتوقع أن ترتفع حر    فإن

 ]٩، ٨، ١[ .بني على عالقات وحسابات نظرية ومازال األمر بحاجة إلى دراسات أكثر عمقاً
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  األثر غير الحراري. ٢,٢

 ميكروالكترون  7 و   4:  غيغاهرتز هي على التوالي    1.8 و   0.9 إن طاقة فوتونات األشعة ذات الترددات     

فولت وهذه الطاقة ضعيفة ال تسمح بكسر الروابط الكيميائية في الحمـض النـووي الريببـي منقـوص                  

أنه يظهر على شكل استقطاب في      و بالتالي، يمكن تفسير األثر غير الحراري على         ). DNA(األوكسجين  

 يؤثر الحقل الكهرطيسي المطبق علـى جـدران         أن كما يمكن    .يؤثر على حركتها  ومكوناتها مما   الخاليا  

حول إمكانية التأثير غير الحراري     ما يزال هناك فرضيات     الخاليا على انتقال الشحن الكهربائية عبرها، و      

  .لتحتاج إلى الدراسة والتحليللحقول الكهرطيسية 

يتألف جدار الخلية الحيوانية بشكل عام من طبقات مختلفة لبيدية وبروتينية تحتوي على قنـوات لتمريـر           

المواد الغذائية من وإلى الخلية وتلعب األيونات المعدنية مثل الكالسيوم والصوديوم والبوتاسيوم وأيونـات              

بالتالي، وبما أن هذه األيونـات      . إغالقهاالكلوريد دوراً هاماً في فتح قنوات العبور في الجدار الخلوي أو            

 الخارجية فإن هذا يؤثر على التبادل الخلوي عبر جدار الخلية وعلى عمل             RFتتأثر بالحقول الكهرطيسية    

 على الجـدار الخلـوي      RFالخاليا فعلى سبيل المثال، أوضحت التجارب على الفئران أن تأثير األمواج            

فقد اهتمت دراسات عديدة عبـر      . دى الفئران المعرضة لهذه األمواج    يؤدي إلى خلل في الذاكرة والتعلم ل      

 على الخلية العصبية المعزولة سواء وسط زراعي خاص للنسيج العصبي أو            RFالماضي بتأثير األمواج    

من خالل دراسة عمل المخ في بعض حيوانات التجارب المخبرية؛ وقد أظهـرت بعـض التقـارير أن                  

 المستخدمة في الهواتف النقالة تؤثر على الجملة العصبية وتؤدي إلى فقدان الذاكرة وتغيرات              RFاألمواج  

 ATP تـؤثر علـى      RFقد وجد أيضاً أن األمواج      وبالنسبة لإلنسان ف  . في التركيز وضغط الدم الشرياني    

إلنسان وهذا  م في الجدار الخلوي للكريات الحمراء في دم ا        والذي يعتمد على مضخة الصوديوم والبوتاسي     

ويبدو أن بعض هذه التأثيرات يظهر عند درجـات     ،  غذائي عبر الجدار الخلوي للكريه    يؤثر على التبادل ال   

  ]٥، ٤، ٣، ١[.فض من درجة حرارة الجسم الطبيعيةحرارة أخ

  

  حدود التعرض وفق الهيئة العالمية للوقاية من األشعة غير المؤينة. ٣

 International Commission on" للوقاية من األشعة غير المؤينـة تعود بدايات تكوين الهيئة الدولية

Non-Ionizing Radiation Protection " واختصارها"ICNIRP " حيـث قامـت   ١٩٧٤إلى العام 

 " International Radiation Protection Association "المؤسسة الدوليـة للوقايـة اإلشـعاعية    

قامت هذه المجموعـة بدراسـة      .  على األشعة غير المؤينة    بتأسيس مجموعة عمل  " IRPA"واختصارها  

 IRPAوعندما انعقد مـؤتمر     . المسائل المتعلقة بمجال الحماية من األنواع المختلفة لألشعة غير المؤينة         



 ١٤

، أصبحت هذه المجموعـة رسـمياً اللجنـة الدوليـة لألشـعة غيـر المؤينـة                 ١٩٧٧في باريس عام    

"International Non-Ionizing Radiation Committee " واختصارها"INIRC."]١١، ١٠[    

واختـصارها  " World Health Organization"بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية " INIRC"قامت 

"WHO "                 بوضع وثائق القيود على األشعة غير المؤينة وذلك ضمن برنـامج األمـم المتحـدة البيئـي

"United Nations Environment Programme "تصارها واخ"UNEP ."   تضمنت هـذه الوثـائق

قراءة عامة للخصائص الفيزيائية للقياس وأدواته ولمنابع وتطبيقات األشعة غير المؤينة، وملخص عـام              

حول دراسة مرجعية عن اآلثار البيولوجية وتقدير الضرر الصحي الناتج عن التعرض البشري لألشـعة               

" ICNIRP"يئة الدولية للوقاية من األشعة غير المؤينـة         استخدمت هذه الوثائق من قبل اله     . غير المؤينة 

في المؤتمر الدولي الذي انعقد في مونتريـال عـام           .كمعطيات علمية من تطوير وتحديد حدود التعرض      

، قامت المؤسسة الدولية للوقاية اإلشعاعية بإنشاء الهيئة الدولية للوقاية من األشعة غيـر المؤينـة                ١٩٩٤

"ICNIRP "كل استشاري علمي مستقل؛ وأعطيت هذه الهيئة المهام التاليعلى أنها هي :  

  .دفع تقدم الوقاية من األشعة غير المؤينة من أجل فائدة اإلنسان والبيئة -١

تطوير قواعد اإلرشاد الدولية وفقاً لحدود التعرض لألشعة غير المؤينة والتي تعتبر مستقلة بحد ذاتها  -٢

  .وذات أسس علمية خاصة

  .ألشعة غير المؤينةالعامة من اوتوصيات مبنية على أسس علمية تتعلق بالوقاية تقديم إرشادات  -٣

  .وضع مبادئ الوقاية من األشعة غير المؤينة من اجل صياغة برامج الوقاية الوطنية والدولية -٤

  .الحفاظ على عالقات وثيقة مع كامل المنظمات الدولية المهتمة بالوقاية من األشعة غير المؤينة -٥

ترفين في الوقاية اإلشعاعية على مستوى العالم وذلك من خالل تعاونها الوثيق مع المؤسسة  المحبنيت -٦

 . التابعة الوطنيةاتمؤسسالو" IRPA"الدولية للوقاية اإلشعاعية 

  

  جداول حدود التعرض. ١,٣

 بإعداد جداول قامت الهيئة الدولية للوقاية من األشعة غير المؤينة بالتعاون مع الهيئات العلمية سالفة الذكر           

يبين الجدول  . لحدود التعرض الموصى بها سواء للعاملين في مجال الحقول الكهرطيسية أو لعموم الناس            

لعموم الناس للحقول الكهربائية والمغنطيـسية      " ICNIRP"حدود التعرض الموصى بها من قبل الـ        ) 2(

نا إلى أن قيمة التردد المطبقة في  غيغاهرتز، مع اإلشارة ه٣٠٠حتى و هرتز ١من المتغيرة خالل الزمن 

 بدون النظر إلـى     فيهخذ من العمود األول بحسب ما ورد        ؤالعالقات الرياضية الموضوعة في الجدول ي     

 بالمئة فقـط مـن الحـدود        عشرونالواحدة المرفقة، كما أنه يجب اإلشارة هنا إلى أن هذه الحدود تمثل             



 ١٥

ى الحدود الموصى بها للعاملين فـي مجـال الحقـول    أي للحصول عل (الموصى بها للعاملين في المجال   

 ).٥الكهرطيسية يجب ضرب القيم المذكورة في الجدول بمعامل قدره 

  )هيئة الدولية لألشعة غير المؤينةال(  عموم الناس للحقول الكهرطيسيةحدود تعرض، )2(الجدول 

  

 التجارب المستخدمة وأجهزة القياس . ٤

واسطة جهازي قياس خاصين بقياس الحقول الكهرطيسية المستخدمة في محطات تم إجراء القياسات ب

-NARDA(الجهاز األول عبارة عن مقياس شدة الحقول الكهرطيسية وكثافة االستطاعة . اإلرسال

EMR-300 ( 3في المجال الترددي بينKHz60 وGHzأما الجهاز الثاني فهو عبارة عن مقاس ؛ 

الذي يسمح بقياس الطيف الترددي وتحديد القمم العظمى ) NARDA-SRM-3000(اإلشعاع االنتقائي 

 .الذي يبين صورة لهاذين الجهازين) 5(، أنظر الشكل 3GHz و75MHzفي المجال الترددي بين 

  

  
 الراديويةالحقول الكهرطيسية مقاييس ، )5(الشكل 

االستطاعة في كثافة 

 Seq [W/m2] المستوي

تحريض الحقل 

 B [μΤ] المغنطيسي
لمغنطيسي  الحقل ا

[A/m] H 
 E الحقل الكهربائي

[V/m]   
  المجال الترددي

  Hz 1حتى  --- 000 32 000 40 ---
--- 40 000/f2 32 000/f2 10 000 1 - 8 Hz  
--- 5 000/f 4 000/f 10 000 8 - 25 Hz  
--- 5/f 4/f 250/f 0.025 - 0.8kHz  
--- 6.25 5 250/f 0.8 - 3 kHz 
--- 6.25 5 87 3 - 150 kHz 
--- 0.92/f 0.73/f 87 0.15 - 1 MHz 
--- 0.92/f 0.73/f 87/f1/2 1 - 10 MHz 
2 0.092 0.073 28 10 - 400 MHz  

f/200 0.0046f1/2 0.0037f1/2 1.375f1/2 400 - 2000MHz 
10 0.20 0.16 61 2 - 300 GHz 

SRM3000 EMR300



 ١٦

 حيث تم بناء حامل ،)6( وغير معقدة كما يبين الشكل  التطبيقتجربة سهلةي عملية القياس فاستخدمت 

وي المدروسة وتثبيتها في وضعيات القياس المناسبة بمحاذاة الرأس ل لحمل أجهزة الخ عازلميكانيكي

  ملم من جهاز الهاتف وذلك من أجل تجنب حدوث٢ وضع الرأس الحساس على بعد .الحساس المستخدم

أي تشويش يؤثر على عمل الحساس وعلى القياس المنجز، واعتبر هذا الموقع هو الموقع االفتراضي 

  .)الهاتف في قبضة اليد ويالمس األذن( بالطريقة التقليدية لرأس المستخدم أثناء إجراء االتصال

 
 
 
 
 
 
 
 

  قياس سوية إصدار الهواتف الخلوية، مخطط توضيحي لتجربة )6(الشكل 
 

طيسي وكثافة االستطاعة المغنكل نقطة قياس القيم الوسطية لشدة كل من الحقلين الكهربائي وأخذت في 

 دقائق، أي دقيقة واحدة ثالثمدة القياس الكلية ( ثانية وكررت عملية القياس هذه خمس مرات ١٢خالل 

ما أخذ ، بينEMR-300قد استخدم في هذه القياسات المقياس ، و قياسفي كل نقطة) مقدار مقاسلكل 

القياسات بالنسبة نفذت هذه  .تجربةب ضرورة الة قياس وكررت العملية بحسقطكل نالطيف الترددي في 

لكل من الوجهين األمامي والخلفي لكل جهاز مدروس، ثم درس تغير اإلشارة بداللة البعد عن جهاز 

هذه القياسات صعب  إن إجراء . من الهاتف المدروس وذلك على مسافات مختلفةم١الهاتف ضمن مسافة 

جداً ولذلك اتخذت كافة التدابير الضرورية من تحديد موقع الجهاز المدروس والرأس الحساس، وموقع 

من أجل عن موقع العمل وذلك  األجهزة الكهربائية إبعادالمسؤول عن إجراء القياس، باإلضافة إلى 

  .وتحليل النتائج م الخطوط البيانيةتجميع القياسات ورس مرحلة الحقة تم فيويقة الحصول على نتائج دق

  

  النتائج ومناقشتها. ٥

 وتم الحصول على نتائج هامة جداً وشاملة وبالتالي ومن أجل الوضوح  عدد كبير من القياساتأجري

ومدلولها  مراحل العملل اًالنتائج وفقأهم سيتم عرض وسهولة العرض وإيصال الفكرة إلى القارئ فإنه 

    .ضمن الفقرات التاليةك وفائدتها العلمية وذل

 طاولة المختبر

 حامل ميكانيكي

جهاز الخلوي المدروس

قارئ اإلشارة الخاص  موقع المرسل والمستقبل
 الرأس الحساس بأجهزة القياس

حامل ثالثي 
األرجل متغير 

االرتفاع



 ١٧

  شدات الحقول الكهرطيسية الوسطية الصادرة عن جهاز الخلوي .١,٥

يسي وكثافة االستطاعة الصادرة عن تم خالل هذا العمل قياس شدات كل من الحقلين الكهربائي والمغنط

لجهة وقد أخذت القياسات من ا.  في السوق المحليةتوفر كعينة من ما هو ماعتبرت جهاز خلوي ٦٠

، )EMR300 ( اإلشعاعمقياسالخلفية لكل جهاز مدروس بواسطة والجهة ) جهة شاشة العرض(األمامية 

  ). 4(و) 3( في الجدولين ةمدروس األجهزة ال التي حصل عليها من أجلوقد عرضت النتائج
  

  )المدروسةتف الخلوية هوا للالوجه األمامي(، شدات الحقول الكهربائية والمغنطيسية وكثافة االستطاعة )٣(الجدول 

 E [V/m] H [A/m] S [W/m2] الرقم E [V/m] H [A/m] S [W/m2] الرقم
1 7.025 0.020 0.139 31 19.667 0.058 0.820 
2 7.387 0.020 0.182 32 15.452 0.042 0.821 
3 7.358 0.021 0.194 33 15.712 0.049 0.849 
4 10.956 0.021 0.196 34 16.72 0.056 0.865 
5 8.783 0.022 0.206 35 14.403 0.039 0.886 
6 8.072 0.024 0.253 36 16.195 0.047 0.889 
7 10.965 0.025 0.263 37 16.015 0.047 0.894 
8 10.888 0.028 0.324 38 14.043 0.037 0.930 
9 27.376 0.062 0.365 39 10.945 0.044 0.980 

10 9.864 0.028 0.368 40 20.383 0.057 1.004 
11 13.397 0.038 0.420 41 17.793 0.055 1.042 
12 12.970 0.038 0.432 42 15.703 0.052 1.070 
13 12.369 0.027 0.436 43 17.488 0.059 1.076 
14 12.135 0.035 0.448 44 20.363 0.069 1.087 
15 13.327 0.030 0.455 45 13.308 0.057 1.126 
16 16.328 0.042 0.462 46 20.662 0.048 1.129 
17 11.061 0.035 0.471 47 14.940 0.055 1.157 
18 13.528 0.039 0.490 48 24.416 0.061 1.224 
19 12.500 0.037 0.494 49 22.167 0.059 1.235 
20 12.580 0.0393 0.512 50 19.120 0.057 1.278 
21 12.382 0.032 0.514 51 24.858 0.058 1.310 
22 15.655 0.048 0.529 52 18.239 0.054 1.325 
23 15.705 0.049 0.553 53 25.373 0.072 1.351 
24 13.470 0.030 0.683 54 22.747 0.063 1.444 
25 9.692 0.041 0.686 55 23.422 0.061 1.759 
26 15.372 0.043 0.714 56 27.888 0.081 1.825 
27 15.282 0.043 0.741 57 26.710 0.080 1.827 
28 17.476 0.044 0.765 58 22.290 0.077 2.196 
29 12.098 0.040 0.776 59 21.973 0.078 2.313 
30 15.720 0.049 0.797 60 30.998 0.093 3.788 



 ١٨

  ) للهواتف الخلوية المدروسةيالوجه الخلف(يسية وكثافة االستطاعة شدات الحقول الكهربائية والمغنط، )٤(الجدول 

 E [V/m] H [A/m] S [W/m2] الرقم E [V/m] H [A/m] S [W/m2] الرقم
1 11.732 0.037 0.668 31 34.358 0.101 4.324 
2 14.048 0.041 0.689 32 27.220 0.081 2.678 
3 12.951 0.040 0.582 33 35.143 0.099 3.958 
4 13.885 0.037 0.544 34 23.523 0.104 2.232 
5 19.888 0.056 1.472 35 14.403 0.039 0.886 
6 21.516 0.080 4.118 36 27.490 0.082 3.020 
7 25.176 0.070 1.803 37 28.398 0.091 3.076 
8 22.162 0.054 1.025 38 32.000 0.111 3.458 
9 18.206 0.060 1.128 39 33.425 0.087 3.926 

10 17.958 0.054 0.712 40 37.630 0.113 5.017 
11 26.996 0.075 1.827 41 33.560 0.117 4.805 
12 22.218 0.054 0.959 42 26.627 0.093 3.623 
13 29.800 0.078 2.403 43 37.153 0.150 6.630 
14 21.430 0.062 1.388 44 35.628 0.117 6.432 
15 21.777 0.056 1.251 45 15.409 0.051 1.442 
16 27.914 0.085 2.538 46 36.458 0.103 4.166 
17 47.207 0.129 5.037 47 29.193 0.108 5.891 
18 21.664 0.059 1.103 48 34.762 0.118 7.033 
19 22.385 0.065 2.015 49 36.700 0.086 1.727 
20 19.328 0.054 1.123 50 33.021 0.086 4.052 
21 19.606 0.052 1.587 51 33.098 0.094 5.163 
22 39.346 0.137 7.463 52 26.812 0.086 2.107 
23 25.183 0.060 1.205 53 15.596 0.051 0.966 
24 21.280 0.079 2.342 54 47.335 0.067 6.059 
25 24.233 0.067 1.684 55 45.237 0.130 6.728 
26 27.060 0.079 2.571 56 49.618 0.154 7.872 
27 29.902 0.089 1.274 57 17.232 0.060 1.069 
28 26.711 0.065 2.316 58 27.411 0.084 2.295 
29 16.225 0.059 1.211 59 43.613 0.167 10.701 
30 27.276 0.050 2.189 60 36.275 0.093 3.635 

 

شدة كل من ة في الجدولين السابقين هي قيم وسطية لقياسات اإلى أن القيم المعطال بد من التنويه مجدداً 

حسب ت(مكررة خمس مرات  ثانية ١٢الل خذت خأطيسي وكثافة االستطاعة المغنالحقلين الكهربائي و

بمالحظة الجدولين السابقين نجد أن القيم في الجدول األول  .)دقيقة واحدة لكل مقدار خالل القيمة الوسطية

قد رتبت بحسب تزايد قيمة كثافة االستطاعة وعلى هذا األساس أعطيت الهواتف الخلوية أرقام تسلسلية 

من ثم تم ترتيب نتائج قياس الحقول الصادرة من جهة الوجه الخلفي . )ترتيب تصاعدي (٦٠ إلى ١من 

على نفس الترتيب فظهرت القيم موزعة بشكل عشوائي حيث أنه ليس من الضروري أن يكون الترتيب 

رتيب التصاعدي لنتائج تالتصاعدي لنتائج قياس الحقول الصادرة من جهة الوجوه الخلفية متوافق مع ال



 ١٩

 باألخذ بعين االعتبار قيم كثافة االستطاعة تم توزيع .درة من جهة الوجوه األماميةقياس الحقول الصا

) ٦(كل مجموعة منها إلى مجال معين وفق الجدولين  صغيرة تشمل الهواتف المدروسة على مجموعات

  ).٨(و) ٧( والمخططين البيانيين على الشكلين )٧(و

  )الوجه األمامي(سب مجاالت كثافة االستطاعة حروسة بتوزع مجموعات الهواتف الخلوية المد، )5(الجدول 

 النسبة المئوية عدد الهواتف ]W/m2[مجال آثافة االستطاعة 
0 - 0.5 19 32 
0.5 - 1 20 33 
1 - 1.5 15 25 
1.5 - 2 3 5 
 5 3 ٢أآبر من 
 100 60 المجموع
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 بحسبة  مجموعات الهواتف الخلوية المدروسوزعت، تمثيل بياني ل)٧(الشكل 

  )الوجه األمامي(مجاالت كثافة االستطاعة 

  )خلفيالوجه ال( مجاالت كثافة االستطاعة بحسبتوزع مجموعات الهواتف الخلوية المدروسة ، )6(الجدول 

 النسبة المئوية عدد الهواتف ]W/m2[مجال االستطاعة 
0 – 1 8 13.3 
1 – 2 17 28.3 
2 – 3 11 18.3 
3 – 4 7 11.7 
4 – 5 5 8.3 
5 – 6 4 6.7 
6 – 7 4 6.7 
7 – 8 3 5 
8 – 9 0 0 
9 - 10 0 0 
10 - 11 0 0 

>11 1 1.7 
 100 60 المجموع



 ٢٠
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 مجموعات الهواتف الخلوية المدروسة وزعت، تمثيل بياني ل)٨(الشكل 

  )الوجه الخلفي( مجاالت كثافة االستطاعة بحسب

 

رة عن الجهة الخلفية لمعظم نماذج أجهزة الخلوي بينت النتائج أن سوية األشعة الكهرطيسية الصاد

المدروسة هي أكبر من تلك الصادرة عن الجهة األمامية وهذا أمر متوقع بسبب وجود هوائي اإلرسال في 

 وقد لوحظ أن وجود بعض الميزات الخاصة .القسم األعلى من الجهة الخلفية لمعظم أجهزة الخلوي

ة يؤثر على السوية اإلشعاعية الصادرة بشكل سلبي في معظم كمكبرات الصوت أو الكاميرات الرقمي

  .حاالت المدروسةال

  

  الطيف الترددي للحقول الكهرطيسية الصادرة عن أجهزة الخلوي. ٢,٥

لتحديد الطيف الترددي للحقول ) مقياس اإلشعاع االنتقائي (SRM3000استخدم الجهاز المتطور 

فقد تم أوالً إجراء المسح على طيف واسع . خلوية المدروسةالكهرطيسية الصادرة عن أجهزة الهواتف ال

قد ل. إجراء القياس في جوارهبغية تحديد المجال الترددي المستخدم في الهاتف المدروس والتركيز على 

 من الجهة  الطيف الترددي كما كان الحال عند قياس سوية شدات الحقول الكهرطيسيةأخذت قياسات

يسمح جهاز القياس المستخدم . الخلفية لكل جهاز مدروسوالجهة ) ضجهة شاشة العر(األمامية 

)SRM3000 (فعلى سبيل . بقياس الطيف اللحظي وتسجل القيم العظمى والقيم المتوسطة لهذا الطيف

أربعة نماذج عن النتائج التي تم تسجيلها للقيم ) ١٢(و) ١١(، )١٠(، )٩(المثال، تبين األشكال التالية 

وتبين هذه النتائج بشكل واضح أن اإلصدار من الجهة . لصادر عن األجهزة المدروسةالعظمى للطيف ا

من الهواتف  % ٩٥ كما هو الحال في حوالي الخلفية لألجهزة المدروسة هو أعلى منه من الجهة األمامية

  .المدروسة
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  مسافة والزمنتغير ِاإلشارة الصادرة عن الهاتف الخلوي بداللة ال. ٣,٥

 وبداللة الزمن هو جزء أساسي إن دراسة تغير اإلشارة الصادرة عن جهاز الهاتف الخلوي بداللة البعد

لقد كان الهدف من هذا الجزء من . EMR300من هذا العمل وقد استخدم لهذا الهدف مقياس اإلشعاع 

الكهرطيسية الصادرة عن العمل هو الحصول على معطيات عملية واقعية حول طبيعة انتشار الحقول 

جهاز الهاتف الخلوي في البيئة المحيطة، ولهذا تم قياس اإلشارة على مسافات متدرجة من الهاتف الخلوي 

 سم وفق شعاع اإلرسال الرئيسي مع اعتبار جهاز الخلوي المدروس ١٠٠ سم وحتى ٠,٢من المدروس 

ت الحقول الكهربائية والمغنطيسية وكذلك مثال واضحاً لتغير شدا) ١١(يبين الشكل . هو مركز اإلرسال

  .كثافة االستطاعة بداللة المسافة الفاصلة بين الهاتف الخلوي وجهاز القياس
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صادرة عن جهاز نجد أن الجزء األعظمي من اإلشارة ال) ١١(بمالحظة النتائج المبينة على الشكل 

كثافة االستطاعة تتركز في بكالم آخر، إن . عن عشرين سنتمترالهاتف الخلوي تقع ضمن مسافة ال تزيد 

؛ بكالم آخر، تنخفض اإلشارة إلى من الجهازجوار الهاتف وضمن مسافة ال تزيد عن عشرين سنتيمتر 

ي إذا اعتبرنا أن رأس المستخدم  وبالتال. سم من الجهاز٢٠من قيمتها العظمى عند مسافة  % ١٠حوالي 

في (الحاملة للهاتف تكون هامة جداً لرأس واليد لتعرض قيمة ال سم فإن ٢٠هو عبارة عن كرة قطرها 

  ). الهاتف محمول في قبضة اليد ومثبت عند أذن المستخدميكون  للهاتف شائعاالستخدام ال

  

  عالمياً مقارنة النتائج بالحدود الموصى بها. ٤,٥

 نتائج القياس مع حدود التعرض لعموم الناس الموصى بها من قبل الهيئة الدولية للوقاية من بمقارنة

 شدة الحقل الكهربائي الصادرالقيمة اللحظية العظمى لأظهرت النتائج أن . األشعة غير المؤينة الموافقة

 الموافق صى بهأقل من الحد الموهي  المدروسة  الخلويةمن الهواتف% ٩٨حوالي عن الوجه األمامي ل

أما بالنسبة لشدة الحقل الكهربائي الصادر عن الوجه الخلفي للهواتف الخلوية المدروسة . لنفس الترددات

من تلك الهواتف تصدر حقالً قيمته العظمى أعلى من الحد الموصى به الموافق لنفس % ٥٥فإن حوالي 

 نسبياً يقترب من اً هاماً كهربائي حقالًالمدروسةال بد من اإلشارة هنا أنه لجميع الهواتف الخلوية . الترددات

   . فهو يبقى ذو قيمة معتبرة في جميع الحاالتالحد الموصى به دولياً حتى ولو أنه ال يتعداه

بمقارنة نتائج قياسات القيم الوسطية لكل من الحقلين الكهربائي والمغناطيسي وكثافة االستطاعة تبين أن 

 الحدود الموافقة نألمامي لجميع الهواتف الخلوية المدروسة هي أقل ماإلشارة الصادرة عن الوجه ا

من الهواتف المدروسة تصدر من جهة الوجه الخلفي لجهاز % ٢٢غير أنه تبين أن حوالي . الموصى بها

إن من المنطقي أن تكون اإلشارة . الهاتف إشارة قيمتها الوسطية أعلى من الحد الموصى به عالمياً

ة الوجه الخلفي أعلى من تلك الصادرة من جهة الوجه األمامي للهاتف ألن الهوائي الصادرة من جه

  .موجود في الجهة الخلفية للجهاز وألن تجهيزات الشاشة ونوعيتها تخفض من شدة اإلشارة بشكل ملحوظ

  

  الخالصة. ٦

 التـي   مكرويـة عة ال  يتعلق بالوقاية البشرية من األش     فيما جديدة من نوعها      أساسية هذا العمل خطوة  يعتبر  

 فقد تم   . الحديث بشكل مباشر    اإلنساني  من اإلشعاعات غير المؤينة التي تمس المجتمع       اً رئيسي اًتشكل جزء 

عينات مختلفة من الهواتف الخلوية     ل مكرويةاألمواج ال وسوية  طيف  لدراسة تقصي طبيعة     ا من خالل هذه  

د التعرض الموصى بها من قبل الهيئة الدولية        المتوفرة في السوق المحلية ومقارنة هذه السويات مع حدو        

  . للوقاية من األشعة غير المؤينة
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 ميغاهرتز و الثانية    ٩٠٠حزمتين من الترددات األولى تقع في جوار        تستخدم الهواتف الخلوية بشكل عام      

 مقاييس متطورة جداً خاصة بقياسات الحقول     وقد استخدمت في القياسات     .  ميغاهرتز ١٨٠٠تقع في جوار    

حديد طيف األمواج الـصادرة عـن       في البداية تم ت   . الكهرطيسية في مجال األمواج الراديوية والمكروية     

أجهزة الهاتف الخلوي المدروسة ومن ثم قياس شدات كل من الحقول الكهربائية والمغنطيـسية وكثافـة                

  . االستطاعة لألمواج المرسلة أثناء عملية االتصال

ددي للحقول الكهرطيسية الصادرة عن أجهزة الهواتف الخلوية المدروسـة          تحديد الطيف التر  بينت نتائج   

بشكل واضح أن اإلصدار من الجهة الخلفية لألجهزة المدروسة أعلى منه من الجهة األمامية كمـا هـو                  

إن سوية اإلشارة اللحظية العظمى الصادرة      كما تبين أن    . من الهواتف المدروسة   % ٩٥الحال في حوالي    

ذات قيمة هامة، وهذه السوية تتعدى الحدود الموصى بها دولياً فـي            واتف الخلوية المدروسة  في جميع اله  

  .  بالمئة من هذه الهواتف٦٠حوالي 

أما بالنسبة لقياس السوية الوسطية إلصدار الهواتف المدروسة، فإن معظم الهواتف المدروسة تحقق شرط              

% ٢٢ لقد تبين أن     .ية للوقاية من األشعة غير المؤينة     حد التعرض الموصى به عالمياً من قبل الهيئة الدول        

 أعلى من الحـد     أمواج مكروية ذات سوية   فقط من الهواتف المدروسة تصدر من الناحية الخلفية للجهاز          

  .الموصى به

تـنخفض اإلشـارة إلـى      حيث  تتناقص اإلشارة الصادرة عن الهاتف الخلوي بداللة المسافة بشكل سريع           

وبكالم آخر، إن  . سم من جهاز الهاتف الخلوي٢٠ا العظمى على بعد ال يزيد عن من قيمته% ١٠حوالي 

وبالتالي  كثافة االستطاعة تتركز في جوار الهاتف وضمن مسافة ال تزيد عن عشرين سنتيمتر من الجهاز              

 سم فإن قيمة التعرض للرأس واليد الحاملة        ٢٠إذا اعتبرنا أن رأس المستخدم هو عبارة عن كرة قطرها           

للهاتف تكون هامة جداً إذا ما استخدم الهاتف في وضعيته التقليدية ضمن قبضة اليد ومثبـت عنـد أذن                   

  .المستخدم

   

  التوصيات. ٧

لقد كان لهذا العمل دور أساسي في فهم طبيعة وإصدار األمواج المكروية في عدد هام من أجهزة الهاتف 

تأمين أجهزة الهاتف الخلوي وكيفية إجراء بة  وبالرغم من صعو،الخلوي المتوفرة في السوق المحلية

  : انبثقت عنها مجموعة من التوصيات الهامة وهيجيدةفقد توصلت الدراسة إلى نتائج القياس  

إن إجراء القياسات الترددية والسوية اإلشعاعية لألمواج المكروية الصادرة عن مرسالت  -١

  .جهيزات مناسبةأمر معقد ويحتاج إلى توفير معدات وتالهواتف الخلوية 
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دعم مختبر قياسات الحقول الكهرطيسية بالتجهيزات الضرورية والمعدات وبالعناصر الفنية  -٢

المؤهلة ليتم تطوير العمل في مجال توليد الحقول الكهرطيسية ودراسة تأثيراتها على األجسام 

 .الحية

وقياس دعم فرص التدريب وحضور ورشات العمل والمؤتمرات المختصة في مجال توليد  -٣

 .غية متابعة التطورات العلمية المتنامية في هذا المجالب الحقول الكهرطيسية بشكل عام

 إعداد نشرات تثقيفية دورية حول مخاطر األمواج المكروية والحقول الكهرطيسية بشكل عام -٤

 .وتوزيعها الواسع على المؤسسات العامة والخاصة لتشمل أكبر شريحة من المجتمع

امل يسمح بإجراء قياسات مرجعية لألمواج المكروية المستخدمة في الهواتف تجهيز مختبر متك -٥

فرض رقابة على استيراد الهواتف الخلوية وإلزام المستوردين بتقديم معلومات الخلوية ومن ثم 

 .كافية عن سوية إصدار الجهاز المستورد في مجال الحقول الكهرطيسية

مؤينة والتعاون مخاطر  األشعة الكهرطيسية غير التوسيع العمل في مجال الوقاية البشرية من  -٦

الجهات العامة وكذلك ) قسم البيولوجيا وقسم التقانة الحيوية بشكل أساسي(مع أقسام الهيئة 

 من أجل.) وزارة االتصاالت، شركات الهاتف الخلوي، الخ(  في الدولةذات الصلة والخاصة

  . شاملةميدانيةة ومخبريتبادل الخبرات والمساهمة في تنفيذ دراسات 

 دورية على الجمهور بهدف دراسة الظواهر  شاملةإجراء دراسات ميدانية إحصائية واستبيانات -٧

  . المتزامنة مع االنتشار الواسع للهواتف الخلوية ومحطات اإلرسال التابعة لها

*     *     *     * 

  كلمة شكر

دكتور المدير العام لهيئة الطاقة الذرية مـن خـالل           من السيد ال   ينكبيرتم إنجاز هذا العمل بدعم واهتمام       

األشعة غير المؤينة وتزويدها بأحدث المعدات واألجهزة، وإننا نعبر لسيادته عن           قياسات  إنشاء مجموعة   

  . والشكروالتقدير عميق االحترام

ـ    كتور رئيس قسم الوقاية واألمان ول     لسيد الد واالمتنان ل الشكر  خالص   رة الوقايـة   لسيد الدكتور رئيس دائ

في قسم  جميع الزمالء   ل الشكر الجزيل  .لعملإلنجاز هذا ا   الدعم المباشر     االهتمام المتواصل  البشرية على 

. على االهتمام والمساهمة في إنجاح هذا العمل من خالل تقديم أجهزتهم الخلوية لالختبار            الوقاية واألمان   

 المؤينة على االهتمام والمثابرة فـي إنجـاز         لعناصر مجموعة قياسات األشعة غير      أيضاً والشكر الجزيل 

  .بالصورة المناسبة هذا العمل وإخراجالتجارب والقياسات 

*     *     *     *  
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