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  نة مختارة من مدارس دمشقتقصي السوية اإلشعاعية وشدة الحقل الكهرطيسي في عي

 

  ٣، حمدان الغامدي١، غسان رجا٢معن سليم. ، د١عصام أبو قاسم. ، د١رياض شويكاني. د

  .سورية، ٦٠٩١ب .هيئة الطاقة الذرية السورية، دمشق، ص. ١
  .جامعة دمشق، آلية العلوم، قسم الفيزياء، سورية. ٢

  .عودية، المملكة العربية الس٥٤٤٢٩. ب. وزارة الداخلية، ص. ٣
  الملخص

، وقياس سوية )شعاع الطبيعيإلسوية ا (ونسبة جرعة أشعة غامايهدف هذا العمل إلى تحديد تراآيز الرادون 
الحقول الكهرطيسية الناتجة عن خطوط نقل الطاقة الكهربائية وعن محطات اإلرسال القاعدية للهاتف الخلوي 

ة خالل مرحلتين مواإلعدادية في مدينة دمشق القدي دائيةبتفي عدد من المدارس اإل) سوية األشعة غير المؤينة(
  ).الدوام الشتوي والعطلة الصيفية(

، غير أنه وجد ٣م/ بيكرل٢٠٠أظهرت النتائج أن معظم القيم المسجلة لتراآيز الرادون هي أقل من مستوى العمل 
 سبب ظهور هذه القيم العالية يمكن إرجاع. ٣م/ بيكرل٢٠٠في عدد قليل من الصفوف المدروسة قد زاد على الحد 

لقد تبين أن ترآيز الرادون خالل المرحلة الثانية . إلى نوعية مواد البناء وترآيز الرادون في التربة ونقص التهوية
يعود ذلك إلى نقص التهوية في فترة الصيف حيث تكون . هي أعلى من المرحلة األولى) الصيف(من العمل 

ائج أيضًا أن ترآيز الرادون يتناقص مع تزايد ارتفاع الطابق المدروس، وأن ترآيز وقد بينت النت. المدارس مغلقة
  . الرادون في المدارس القديمة أعلى منه في المدارس الحديثة

إن سوية الحقول الكهرطيسية في الطوابق األرضية واألولى هي أعلى من الطوابق االثانية، وقد تجاوزت القيم 
متر لشدات الحقلين الكهربائي والمغناطيسي على التوالي، وتجاوزت / أمبير٢٧٠تر و م/ فولت٥٠العظمى المقاسة 

وآانت سوية األمواج المكروية الناتجة عن محطات اإلرسال .  ميكروتسال من أجل آثافة التدفق المغناطيسي٠٫٥
إلشارة تزداد بالصعود القاعدية للهاتف الخلوي منخفضة نسبيًا في جميع المواقع المدروسة، وقد لوحظ أن سوية ا

وفي الختام، لم تالحظ أية عالقة واضحة لالرتباط بين تراآيز غاز الرادون وسويات الحقول . إلى الطوابق العليا
  .  الكهرطيسية

  : الكلمات المفتاحية
  .، األشعة غير المؤينة، الحقول الكهرطيسية، الهاتف الخلويCR-39 الجرعة السنوية، مدرسة،الرادون، غاز ال
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Abstract 
 The aim of this work is to determine radon concentration and natural gamma dose rate, 
and to measure the electromagnetic fields (EMFs) level produced by electric power 
lines and also mobile phone base station inside some elementary and preparatory 
schools in old town during two terms (studding terms and summer break). 

Results showed that most of the obtained values were less than 200 Bq/m3 the action 
levels, but there were some classrooms concentrations which are more than 200 Bq/m3. 
These high values may be due to building materials, radon concentration in the soil and 
poor ventilation. It has been noticed that radon concentrations during the second term 
(summer) were higher than the first term. This may be due to the poor ventilation as 
schools are closed during summer break. The results showed also decreasing in radon 
concentration with increasing height of the floor, and radon concentration in old schools 
is higher than modern ones. 

EMFs levels in ground and first floors were higher than second floor; the maximum 
detected values exceeded 50V/m and 270mA/m for electric and magnetic field strength 
repectivly, and 0.5�T for magnetic flux density. Mobile microwave radiation level was 
relatively low in all positions, and signal increases with floor height. Finally, no 
observable correlation between the measured electromagnetic fields and the radon 
concentration were established.  

Key words: 
Radon gas, school, annual dose, CR-39, non ionizing radiation (NIR), EMFs, mobile 
phone. 
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  مقدمة -١
عاع الطبيعي  ر اإلش ؤين يعتب عاعي  الم سؤول المباشر عن التعرض اإلش اتج عن مصادر اإلشعاع الطبيعي الم الن

ى          ة وأشعة                    لعموم الناس حيث تنسب إليه النسبة األعل ّد األشعة الكوني اس؛ وتع وم الن ة لعم افئ الجرعة الفعال من مك
   .[1] إلشعاع الطبيعيغاما الصادرة من القشرة األرضية إضافة إلى غاز الرادون ومنتجات تفككه أهم مصادر ا

كهرطيسية ومن جهة أخرى وبسبب التطور التقني الواسع في استخدام مصادر الطاقة وتطبيقاتها واستخدام الحقول ال              
ة        مختلفةجوانب  وخواصها في    اة الحديث سان يعيش في جو               من جوانب الحي د أصبح اإلن ا االتصاالت، فق من   أهمه

رددات    سية من مختلف الت ول الكهرطي ة     الحق ر المؤّين دأ من األشعة غي ر من حيث المب ي تعتب ك ( والت أشعة ال تمتل
سيًا            )الطاقة الكافية لتحويل الذرات أو الجزيئات إلى شوارد        ًا آهرطي  وهذا قد أضاف إلى التلوث البيئي الكيميائي تلوث

  .[2] هامًا، وازدادت بالتالي معامالت الخطر اإلشعاعي على صحة اإلنسان
في جد  بتراآيز ملموسة أنه يومواد البناء والتربة مما يعني في بشكل طبيعي يتواجد  لغاز الرادون أهمية آبيرة حيث      

ز   ، وبسبب طبيعته الغازية فإن من الطبيعي أن          منازلنا وأماآن العمل  الن  ضممحيط اإلنسان وبيئته،     ع ترآي ه في   يرتف
الحواس المجردة،             .  بشكل واضح في حال سوء التهوية      الهواء رادون ب ه ال يمكن آشف غاز ال ذآر ان ومما يجدر بال

  . [3] فهو غازال لون له وال طعم وال رائحة آما انه اليرى بالعين المجردة
]. 4[لقسم األآبر من تعرض اإلنسان لإلشعاع الطبيعي إلى غاز الرادون ونواتج تفككه قصيرة عمر النصف                   يعود ا 

قر العلماء بإجماع على اعتبار     أفقد   .ة الحماية البيئي  الخطوات في  الرادون من أهم      غاز لذلك فإن آشف وقياس ترآيز    
 البيئية ةأوضح العلماء العاملون في وآالة الحمايحيث . غاز الرادون السبب المحتمل لإلصابات السرطاِنية في البشر     

ة               20000 حواليإلى   5000في الواليات المتحدة أن حوالي       سرطان الرئ نويًا آانت نتيجة إصابتهم ب من الوفيات س
   .[5] ِإلى التعرض لغاز الرادون ينسبوايمكن َأن

رة وتحت الظروف  ود األخي ت خالل العق ي أجري ت البحوث الت ذلك بين ن آ ر م ة أن أآث ة %70 العادي ن الجرع  م
ا             ة بينم ة لألشعة المؤين ى مصادر طبيعي ود إل رادون       %40السنوية للجمهور تع تالع غاز ال شاق واب ى استن ود إل  يع

Rn-222       ة                جد أن    و آما   ).1( ونواتج تفككه آما في الشكل شاق في غرف ق االستن رادون عن طري از ال التعرض لغ
ة في إجراء القياسات والتحري عن            .[6]يات سرطان الرئة     من وف  %10مغلقة هو السبب في      من هنا تكمن األهمي

  . ترآيزغاز الرادون في الهواء ومن ثم اتخاذ اإلجراءات الوقائية المناسبة بغية الحفاظ على الصحة العامة

 
  .[6] مصادر التعرض اإلشعاعي) 1(الشكل 

لكية     ر تقنيات نقل  ونتيجة حتمية لتط  عالمنا المعاصر   في  ي  التلوث الكهرطيس يعتبر   د   ، المعلومات واالتصاالت الالس  وق
ة ومغن   بشكل خاصاإلنسانبشكل عام و ذلك تعرض الكائنات الحية      نتج عن  سية صنعية إضافية    إلى حقول آهربائي طي

ة   لها تأثيرات    ة حيوي الي أصبح     . مختلف ذه اإل   البحث في مخ     من الضروري     وبالت ة        اطر ه ات الحي ى الكائن شعاعات عل
ووضع القيود والتوجيهات المناسبة على استخدام الحقول الكهرطيسية ومصادرها وخاصًة عندما يتعلق األمر بالصحة              

  . العامة
ل                لعملجاءت أهمية هذا ا    ال قب من خالل تطبيقة المباشر على شريحة هامة من المجتمع في سوريا وهي شريحة األطف
دارس                   سن البلوغ؛ فهذا     سية في عدد من الم ول الكهرطي ة وسوية الحق سوية اإلشعاعية الطبيعي العمل يحاول تقصي ال

   .االبتدائية واالعدادية في مدينة دمشق القديمة وما حولها
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   األشعة غير المؤّينة-٢
زمة لتحويل  الكمومية األقل من العتبة الالطاقةالذات الكهرطيسية شعاعات  آافة اإلاألشعة غير المؤينةتتضمن 

 وتوليد شوارد في الوسط بين مكونات المادةالروابط الكيمائية ال تستطيع تكسير الذرة أو الجزيئ إلى شاردة، فهي 
تشمل هذه األشعة مجاالت مختلفة في الطيف الكهرطيسي تبدأ عند الترددات الحدية المنخفضة جدًا . المعرض لها

ية بمختلف مجاالتها الترددية وباألطياف الضوئية المختلفة لألشعة مرورًا بالحقول الكهرطيس)  هرتز٣٠أقل من (
  .تحت الحمراء وللضوء المرئي وصوًال إلى األطوال الموجية القصيرة لألشعة فوق البنفسجية

هذا المصطلح يعبر عن الحقول الكهربائية والحقول فيصف حالة فيزيائية معينة، " الحقول الكهرطيسية"إن مصطلح 
انطالقًا من ذلك ونتيجة التالزم بين هذين الحقلين اللذان , المتولدة عن الشحنات الكهربائية المتحرآة، المغنطيسية

الذي يبين شكًال ) ٢(يشكالن الموجة الكهرطيسية، جاء هذه المصطلح الهام للحقول الكهرطيسية، أنظر الشكل 
  .[7]توضيحيًا لموجة آهرطيسية 

   

  
  .، رسم توضيحي لموجة آهرطيسية)٢(الشكل 

، وآلما آان الفرق أآبر آان الحقل  الكهربائيةيتولد الحقل الكهربائي نتيجة فرق الكمون بين قطبين مختلفين باإلشارة
أما الحقل . الكهربائي أآبر؛ وهنا تجدر اإلشارة إلى أنه لكل شحنة ساآنة أو متحرآة حقل آهربائي يتعلق بشحنتها

بشكل عام  تصدر الحقول الكهرطيسية. طيسي فيتولد عند حرآة الشوارد أو حرآة التيار الكهربائي في النواقلالمغن
تعادل (عن الشحنات الكهربائية المتحرآة وهي تنتقل في األوساط على شكل أمواج آهرطيسية تسير بسرعة الضوء 

يكون الحقالن الكهربائي والمغنطيسي ). قالثا في الخالء وتتغير بحسب وسط االنت/ م٣٫١٠٨سرعة الضوء حوالي 
وتتميز الموجة الكهرطيسية بطول .  مع جهة االنتقالنالمشكالن للموجة الكهرطيسية متعامدين فيما بينهما ومتعامدي

 العالقة وفق و يرتبطان معًا ،[Hz]وبالهيرتز [m] معينين وهما يقدران على الترتيب بالمتر  f وتردد �موجي 
  .التالية

 [ ] [ ] [ ]Hzfmcm sec/=λ   

شحنة                [V/m]تقاس شدة الحقل الكهربائي بواحدة فولت على المتر          ائي أو ال ار الكهرب شدة التي وهي تتناسب طردًا ب
ل دة للحق ة المول ر  . الكهربائي ى المت األمبير عل سي ب ل المغنطي دة الحق اس ش ا تق ل التحريض [A/m]بينم دة حق  وش

  ). 10-4 [T] = [G]1:  بحيث[T] أو التسال ([G]المغنطيسي بالغوص 

  الحقول الكهرطيسيةطيف  مجاالت -١-٢
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إن ما يميز الحقول الكهرطيسية بشكل رئيسي هو التردد وهو يستخدم بشكل رئيسي للتعبير عن مجاالت الحقول 
على التردد تعتمد التقسيمات االصطالحية لمجاالت الحقول الكهرطيسية . الكهرطيسية المختلفة والتمييز فيما بينها

 رسمًا توضيحيًا لمجاالت الحقول الكهرطيسية المختلفة مع إعطاء )٣(وهي تختلف بحسب المرجع، يبين الشكل 
  .[9-7]مثال على المصدر الموافق لكل مجال 

  .، مخطط توضيحي للطيف الكهرطيسي)٢(الشكل 

سية    التقسيمات اإلصطالحية المعترف بها بشكل واسع لألمو      ) 1( الجدول   آما يقدم  رددات      اج الكهرطي ارًا من الت اعتب

  .[9 ,8] وحتى األشعة فوق البنفسجية  الحدية المنخفضة جدًا
  

  .عامة في الحقول الكهرطيسية واألشعة الضوئيةتقسيمات اصطالحية ) 1(الجدول 
 مصادر عامة مجال حزمة الترددات تسمية حزمة الترددات

 )DC(لكهربائية ادارات الالجاذبية األرضية و 30 [Hz] > )Sub-ELF(تحت الحدية المنخفضة جدًا 

  خطوط نقل الطاقة ELF( 30 – 300 [Hz](الحدية المنخفضة جدًا 

  السخانات التحريضية VF( 300-3000 [Hz](الصوتية 

 شاشات العرض اإللكترونية VLF( 3-30 [kHz](المنخفضة جدًا 

 AMالراديو  LF( 30-300 [kHz](المنخفضة 

 السخانات التحريضية MF( 300-3000 [kHz](المتوسطة 

 RFحجرات التسخين  HF( 3-30 [MHz](العالية 

  FMالراديو  VHF( 30-300 [MHz](العالية جدًا 

 TVالجول، هوائيات  UHF( 300-3000 [MHz](الحدية العالية جدًا 
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 الرادار واإلقمار الصناعية SHF( 3-30 [GHz](فوق الحدية العالية جدًا 

 نقطة-وسائل االتصال نقطة EHF( 30 – 300 [GHz](اصة فوق الحدية العالية جدًا الخ
  المنابع الحرارية [nm] 1000 – 780  األشعة تحت الحمراء
  الشمس ومصابيح اإلنارة [nm] 780 – 400  الضوء المرئي

  الشمس واألقواس الكهربائية [nm] 400 – 100  األشعة فوق البنفسجية

  

  الفيزيائية في مجال الحقول الكهرطيسية وواحداتها الدولية المقادير -٢-٢

ى الرموز                ) ٢(يبين الجدول    أهم المقادير الفيزيائية المستخدمة في مجال الوقاية من الحقول الكهرطيسية باإلضافة إل
ستخدمة  دات الم ائي. [1]والواح الن الكهرب رتبط الحق سي)E (ي تطاعية )H ( والمغنطي ة االس ة لموج) S( بكثاف

  .تين التاليتينمن خالل العالق) H( بشدة الحقل المغنطيسي )B (ويرتبط حقل التحريض المغنطيسيآهرطيسية، 

[ ] [ ] [ ]mAHmVEmWS ×=2   

[ ] [ ] [ ]mAHmHenryTeslaB ×= μ   

  
، وتجدر اإلشارة هنا إلى مغنطيسية لوسط اإلنتقالوالتي تعبر عن ثابت النفاذية ال) ���( وهي تساوي �حيث 

  .B [7] أو Hيكفي من أجل تطبيقات الوقاية تحديد أحد المقدارين أنه 
  .، مقادير فيزيائية في مجال الحقول الكهرطيسية ورموزها وواحداتها)2(الجدول 

  الواحدة  المقدار الفيزيائي  الرمز
E فولت على المتر  شدة الحقل الكهربائي  V/m  
H  أمبير على المتر  شدة الحقل المغنطيسي  A/m  
B الغوص ، التسال   التحرض المغنطيسيحقل  G, T 
S  واط على المتر المربع  آثافة االستطاعة  W/m2  

f, �  الهرتز  التردد  Hz  
 m  المتر  الطول الموجي �
Z  األوم  الممانعة  Ohm  

SAR  معامل الطاقة النوعية الممتصة  
(Specific Energy Absorption Rate) واط على الكيلوغرام  W/kg 

  

   الحقول الكهرطيسيةمصادر -٣-٢

لحقول الكهرطيسية متنوعة جدًا وذلك بحسب مبدأ عملها والهدف منها غير أنه يمكن تقسيمها بشكٍل أولي امصادر 
  .[9-7]ألجل التبسيط إلى فئتين هما المصادر الطبيعية والمصادر الصنعية 

   المصادر الطبيعية-١- ٣-٢
عة حتى ولو لم تظهر آثارها بالعين المجردة فالحقل الكهربائي تتواجد الحقول الكهرطيسية في آل مكان في الطبي

ن التفاعالت الكيميائية والنووية الطبيعية وغيرها، آما أ. يتولد بشكل تلقائي من الشحن الموجودة في الغالف الجوي
ر حقول وآذلك حرآة الشحنات الكهربائية في األجسام الكونية وفي األوساط الطبيعية المختلفة تؤدي إلى ظهو

يضاف إلى ذلك آله الحقول المغنطيسية الطبيعية المميزة لألجرام السماوية حيث ان . آهرطيسية بمختلف الترددات
   . يميزهلكل آوآب حقل مغنطيسي طبيعي موجه
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   المصادر الصنعية-٢- ٣-٢
ي حصلت في القرن الثورة الصناعية في عالم االتصاالت التونتيجة للتطور التقني الهائل الذي عرفته البشرية 

القشرين حيث استطاع اإلنسان توليد األمواج الكهرطيسية واستخدامها في تطبيقات مختلفة هامة جدًا آاالتصاالت 
وطبقًا آللية اإلصدار . الالسلكية والبث اإلذاعي ونقل المعلومات وعمليات الكشف وغيرها من التطبيقات المتنوعة

  .وموجهة) غير موجهة(عشوائية : ية إلى نموذجين أساسيينواالنتشار يمكن تقسيم المصادر الصنع

   الصنعية غير الموجهةالمصادر -١-٢- ٣-٢
 إن آافة الدارات الكهربائية سواء في تطبيقات نقل الطاقة الكهربائية عالية التوتر أو التوصيالت والتمديدات 

ل وآذلك األمر بالنسبة للتجهيزات والمعدات الكهربائية منخفضة التوتر داخل المنازل أو في العمل وفي وسائل النق
  .[10] الكهربائية المنزلية والصناعية تشكل مصادراًً للحقول الكهرطيسية غير الموجهة

   الموجهةالصنعية المصادر -٢-٢- ٣-٢
تشمل المصادر الصنعية الموجهة للحقول الكهرطيسية آافة المصادر التي تستخدم خواص األمواج الكهرطيسية من 

آمثال على ذلك محطات اإلرسال ). ال عشوائية( االنتقال والتوجيه بهدف تحقيق أهداف عملية وتقنية محددة حيث
، محطات البث اإلذاعي والتلفزيوني، محطات االتصاالت الالسلكية، أجهزة )4(للهاتف الجوال، أنظر الشكل 
 عالية وتقنيات محددة لكي تستطاعاإن محطات اإلرسال تحتاج بشكل عام ال. الرادار، محطات التبوء بالطقس

  .[12 ,11] تحقق الشروط الالزمة لتوليد األمواج الكهرطيسية المناسبة وإرسالها عبر المسافات البعيدة

  
 .، رسم توضيحي لمخطط اإلرسال في محطات الهاتف الخلوي)٤(الشكل 

  الحية مع المادة الكهرطيسية الحقول تفاعل -٤-٢

؛ وتختلف )الخالء، الهواء، الماء، المواد الصلبة واألجسام الحية(تنتشر األمواج الكهرطيسية عبر األوساط المختلفة 
. نفاذية هذه األمواج من وسط إلى آخر وهي تتعلق بشكل رئيسي بطبيعة الوسط وبترددات األمواج المستخدمة

ساط المادية إلى مجموعة من الظواهر الفيزيائية أهمها التشتت تتعرض األمواج الكهرطيسية خالل انتشارها في األو
إن هذه الظواهر الفيزيائية هي البرهان القاطع على . واالنتثار واالمتصاص مما يؤدي إلى تخامد شدة هذه األمواج

  .[7]وجود التفاعل المتبادل بين هذه الحقول الكهرطيسية وبين مكونات الوسط 
 خارجية باتجاه أو ع لحقل آهربائي خارجي فإنها ستعاني قوة شد أو دف) مثًالكتروناتاالل(عند تعرض األيونات 

وإذا وجدت الجسيمات المشحونة والمتحرآة في حقل . بعكس اتجاه الحقل تتناسب مع شحنتها وشدة الحقل المطبق
 يأخذ مسارها شكل مغنطيسي إضافًة للحقل الكهربائي، فإن ذلك يؤدي إلى حرف مسار حرآة هذه الجسيمات بحيث

منحتي يتوقف شكله على شدة الحقل المغنطيسي وعلى سرعة حرآة الجسيمات عند دخول منطقة الحقل المغنطيسي 
[10] .  

يستخدم مفهوم آثافة  عند دراسة التأثير المتبادل بين الحقول الكهرطيسية بشكل عام والسطوح المعرضة لها
 وهي تتناسب عكسًا مع مربع المسافة الفاصلة بين المنبع [W/m2]لمربع االستطاعة والتي تقدر بالواط على المتر ا
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والسطح المستقبل؛ أي أن االستطاعة المتدفقة تأخذ أعظم قيمة لها في جوار الهوائي المرسل وتتناقص آلما ابتعدنا 
  .[12 ,11]الحقل تتناسب عكسًا مع مربع البعد عن عمود اإلرسال حيث أن شدة عنه ب

حية البيولوجية، فإن تفاعل الحقول الكهرطيسية مع الوسط الحي يختلف بحسب التردد المستخدم والطبيعة أما من النا
أظهرت دراسات عديدة أن للحقول الكهرطيسية تأثيرات مختلفة، فعند شدات معينة يمكن  .الحيوية للوسط المعرض

ري، آما أنه من الممكن أن تحدث تغيرات ساد البصلأن يؤدي التعرض لهذه الحقول إلى حروق، وقد تصاب العين با
تجدر اإلشارة هنا إلى أن عمق مسار الحقول الكهرطيسية داخل الجسم .  [15-13 ,10]آيميائية وحيوية في الجسم

، ولفهم آلية التأثير المتبادل بين الحقول الكهرطيسية والجسم يجب أن يؤخذ بعين دالحي يتناقص مع ازدياد الترد
  . ز بين مختلف أجزاء الجسم في بنيتها وخواصها الكهربائيةاالعتبار التميي

التأثير الحراري : إن التأثير المتبادل بين الحقول الكهرطيسية والمادة الحية يمكن أن تفسر وفق نموذجين عامين هما
دل ال بد مسبقًا يختلف تأثير الحقل الكهرطيسي بحسب التردد ولكن حتى يتم هذا التأثير المتبا. والتأثير غير الحراري

من وجود أيونات  باإلضافة إلى مواد تمتلك ميزات مغنطيسية تجعلها أآثر حساسية للحقل الخارجي المطبق، مثل 
)Fe3O4 .( إن وجود األيونات داخل الجسم المعرض يزيد من التأثير المتبادل بين الحقل الكهرطيسي المطبق

يقود إلى نقطة هامة وهي أن معدل الطاقة النوعية الممتصة والوسط ومن معدل الطاقة النوعية الممتصة، هذا 
)SAR ( يكون لدى األطفال أعلى منها لدى البالغين وذلك بسبب الترآيبة الحيوية ألجسام األطفال التي تحتوي على

  .[15] نسب أعلى من األيونات مقارنة مع البالغين
يكون أصغر ) محطة بث أو هاتف خليوي(جاور للهوائي من الناحية النظرية فإن الحقل الكهرطيسي داخل الجسم الم

آمثال على ذلك، بينت الحسابات النظرية أن شدة الحقل ). نفس المكان بدون وجود الجسم(منه في محيط الهوائي 
 عن الهاتف الخلوي هي أقل بثالثة مرات من شدة الحقل الخارجي 14mmالكهرطيسي داخل الرأس البعيد بمقدار 

  . [13]  الرأسفي مكان وجود

   األثر الحراري-١- ٤-٢
هو االرتفاع في الحرارة الناتج عن امتصاص طاقة الحقل الكهربائي للحقول الكهرطيسية والذي تتعرض له الشوارد 
الموجودة في الجسم مما يؤدي إلى زيادة حرآتها وفقًا لتردد الحقل المطبق فيزداد اإلحتكاك بين مكونات الوسط 

ن حيث المبدأ، يستمر ارتفاع الحرارة حتى تصل إلى مستوى التوازن الذي يتم عند تحقيق م. فترتفع الحرارة
التوزيع المتجانس للحرارة المنتشرة سواء بواسطة الدم المتحرك في الجسم أو السوائل الحيوية األخرى، ويحتاج 

 915MHzئي يستخدم التردد على سبيل المثال، وجد أنه من أجل هوا .هذا التوازن إلى زمن يصل إلى عدة دقائق
، أن الطاقة الممتصة في رأس اإلنسان المجاور للهاتف الجوال المستخدم تصل 0.15Wوذو استطاعة خرج تساوي 

  .ºC [12, 14, 15] 0,11الكيلوغرام وهذا يؤدي إلى رفع حرارة المخ بمقدار / واط١٫٦إلى 

   األثر غير الحراري-٢- ٤-٢
ئي وحقل مغنطيسي ناتج عن مصدر ما فإن من أهم الظواهر غير الحرارية التي عند وجود اإلنسان في حقل آهربا

الشحن الكهربائية الساآنة نتيجة تأثير الحقل الكهربائي والتي يمكن أن تتفرغ ظهور أوًال، : تظهر على الجسم هي
، [10]لحقل المغنطيسي تلقائيًا عند مالمسة األرض، وثانيًا، ظهور تيارات تحريضية داخل الجسم ناتجة عن تأثير ا

  .الذي يقدم رسم توضيحي لهاتين الظاهرتين) ٥(أن الشكل 
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  .، ظواهر فيزيائية لتأثيرات آل من الحقلين الكهربائي والمغنطيسي)٥(الشكل 

  

 والهاتف الجوال وغيرها فيما يتعلق بالحقول الراديوية والمكروية المستخدمة في مختلف أنواع اإلتصاالت اإلذاعية
على سبيل المثال، إن لألشعة المستخدمة في مجال ف. فإن طاقة الفوتونات ال يمكن أن تؤدي إحداث التأين في الوسط

 ميكروالكترون 7 و4هي تمتلك طاقة تساوي تقريبًا و ،يغاهرتز ج١٫٨ و ٠٫٩ الهاتف الجوال ترددات تقع في جوار
 الطاقة الكمومية للفوتونات ضعيفة بكسر الروابط الكيميائية في الحمض النووي هذهال تسمح . فولت على التوالي

بالتالي، يمكن تفسير األثر غير الحراري على أنه يظهر على شكل استقطاب ). DNA(الريببي منقوص األوآسجين 
مكن عرض األثر آما ي. في الخاليا يؤثر على حرآتها حيث تتحول الخاليا إلى ثنائي أقطاب تتجاذب فيما بينها

الحيوي غير الحراري بطريقة أخرى، حيث يؤثر الحقل الكهرطيسي المطبق على جدران الخاليا فيؤثر على انتقال 
  .[14 ,13]. الشحن الكهربائية عبرها

   للتعرض للحقول الكهرطيسيةالدولية الحدود -٥-٢

عاون مع عدد من الهيئات العلمية العالمية بالت) ICNIRP(قامت الهيئة الدولية للوقاية من األشعة غير المؤّينة 
بإعداد مخططات وجداول حدود التعرض سواء بالنسبة للعاملين في مجال ) WHO(وأهمها منظمة الصحة العالمية 

لنشرات دراسة عميقة لقد وضع دليل حدود التعرض من خالل  و.الحقول الكهرطيسية أو بالنسبة لعموم الناس
ة وأخذ بعين االعتبار اآلثار الناتجة عن التعرض قصير األمد والمثبتة آتهيج النهايات العلمية العالمية المتعلق

أما بالنسبة لألثار الناتجة عن التعرض طويل األمد آازدياد احتمال . العصبية وارتفاع الحرارة والحروق الكهربائية
أن المعطيات الحالية ) ICNIRP(ير المؤّينة اإلصابة بالسرطان مثًال فقد اعتبرت الهيئة الدولية للوقاية من األشعة غ

  . [16]ال تقدم األدلة الكافية 
 آيلوهرتز يظهر ١٠٠إن امتصاص طاقة الحقول الكهرطيسية يعتمد على التردد المطبق، فعند الترددات األقل من 

 الحراري هو  آيلوهرتز يكون األثر١٠٠األثر على شكل تيارات آهربائية تحريضية، وعند الترددات األآبر من 
األآثر شيوعًا، وقد وزعت هذه الحقول الكهرطيسية بحسب امتصاصها في الجسم على أربعة مجموعات وفقًا 

  :للمجاالت الترددية التالية
وفيه ينخفض االمتصاص في الجذع بانخفاض التردد، ويكون :  ميغاهرتز٢٠ آيلوهرتز و١٠٠المجال بين 

 .االمتصاص الرئيسي في العنق واألرجل

وفيه يكون االمتصاص في آامل الجسم، غير أن االستجابة :  ميغاهرتز٣٠٠ ميغاهرتز و٢٠المجال بين  •
 .تكون أعظمية في الرأس

وفيه يحدث امتصاص موضعي في أجزاء من الجسم غير أنه :  جيغاهرتز١٠ ميغاهرتز و٣٠٠المجال بين  •
 .غير متجانس

ث االمتصاص في الجلد والطبقات الخارجية للجسم وفيه يحد:  جيغاهرتز٣٠٠ جيغاهرتز و١٠المجال بين  •
 ). ينخفض اختراق األمواج في هذا المجال بازدياد التردد(
 

المتوسطة على ) SAR(، الحدود األساسية من أجل آثافة التيار ومعدل الطاقة النوعية الممتصة )٣(يبين الجدول 
 بالهرتز، وبالنسبة f حيث يعطى التردد ،غاهرتز جي10 هرتز و ١آامل الجسم للترددات الواقعة في المجال بين 

حيث تستخدم آثافة االستطاعة للتعبير عن ) ٤( جيغاهرتز فهي معطية في الجدول ٣٠٠ و ١٠للترددات الواقعة بين 
  .[16]هذه الحدود 

 هرتز ١ي من ، الحدود األساسية لتعرض الجمهور للحقول الكهرطيسية المتغيرة مع الزمن في المجال التردد)٣(الجدول 
  . جيغاهرتز١٠حتى 

آثافة التيار للرأس   المجال الترددي
  [mA/m2]والجذع 

آامل الجسم /المتوسط 
SAR [W/kg]  

SARالرأس ( الموضعية
  [W/kg])والجذع

SAR الموضعية 
  [W/kg])أطراف(

  ---  ---  ---  1Hz  8حتى 
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1Hz-4Hz  8/f   ---  ---  ---  

4Hz-1kHz  2  ---  ---  ---  

1kHz-100kHz  f /500  ---  ---  ---  

100kHz-10MHz  f /500  0.08  ٤  ٢  

10MHz-10GHz  ---  0.08  ٤  ٢  

  
للحقول الكهرطيسية المتغيرة الزمن في ) عامة الناس(السويات المرجعية لتعرض الجمهور ) ٤(يبين الجدول 

 المبينة في يةالعالقات الرياضعند تطبيق  f جيغاهرتز، ويعتبر التردد ١٠ هرتز وحتى ١المجال الترددي من 
تجدر اإلشارة هنا إلى أن حدود تعرض العاملين و. الواحدة المرفقةاعتبار الجدول بدون الجداول بالقيمة الواردة في 

المعطية في الجدول ولجمهور الحدود الموصى بها بالنسبة ليساوي خمس أضعاف في مجاالت الحقول الكهرطيسية 
 السويات المرجعية للتيارات الكهربائية من أجل تجنب مخاطر )٥( يبين الجدول ،من جهة أخرى .[16]) ٤(

  .الحروق والصدمات الكهربائية
  .، السويات المرجعية لتعرض الجمهور للحقول الكهربائية والمغنطيسية المتغيرة مع الزمن)٤(الجدول 

  
  .ة مع الزمن، السويات المرجعية للتماس بالتيارات الكهربائية المتغير)٥(الجدول 

 [mA]التيار األعظمي للتماس   مجال التردد  نوع التعرض
  kHz  1.0 2.5حتى 

2.5 – 100 kHz  0.4 f  العاملين  
100 – 110 kHz 40  

  kHz  0.5 2.5حتى 
2.5 – 100 kHz  0.2 f  الجمهور  
100 – 110 kHz 20  

آثافة االستطاعة في 
 Seq  المستوي 

[W/m2]  

آثافة التدفق 
  المغنطيسي

 [μΤ] B 

لمغنطيسي  الحقل ا
[A/m] H 

 الحقل الكهربائي
E  [V/m]   المجال الترددي  

  Hz 1حتى  --- 32,000 40,000 ---

---  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 -0.8 kHz  

---  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 - 2000 MHz 

10 0.20 0.16 61 2 - 300 GHz 
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  عوامل تؤثر على سوية التعرض -١- ٥-٢

  :هيولى سوية التعرض هناك عدة عوامل تؤثر ع
الهوائي وتردد الموجة الكهرطيسية المتولدة والربح المصدر أو االستطاعة الكهربائية المستخدمة في  -١

 .المستخدم في عملية اإلرسال
 .رحيث تتناقص شدة األمواج الكهرطيسية بازدياد البعد عن المصد البعد عن المصدر، -٢
 ).ةيعية أوصنعيوجود عوائق طب(خواص ومواصفات وسط االنتشار  -٣
 .شكل وحجم وطبيعة الجسم المعرض -٤

  

   العملةطريق -٣
  

ومن أجل تحقيق خطوات هذه الدراسة . إن أي عمل ميداني يحتاج إلى جهد إضافي ودقة عالية ومتابعة مستمرة
  :بالشكل األمثل تم إتباع خطوات أساسية مدروسة بشكل جيد وهي

  ).١(تصميم استمارة للقياسات الميدانية نموذج  -١
 مدرسة ابتدائية وإعدادية من 30 تم بالتعاون مع مديرية تربية محافظة دمشق اختيار:تحديد مواقع القياس -٢

وقد اختير عدد من المدارس آنماذج لمدارس ). ٦(مدارس مدينة دمشق القديمة وجوارها آما في الشكل 
ة، ونماذج عديدة من المدارس دمشق القديمة الموجودة داخل سور المدينة القديم وهي أبنية حجرية قديم

وبعد معاينة المواقع المراد دراستها . القريبة الواقعة خارج السور وهي حديثة العهد وذات طوابق متعددة
حددت نقاط القياس بحسب آل موقع بحيث يتم الحصول على أفضل النتائج القابلة للتحليل والحصول على 

تائج وإجراء المقارنات المطلوبة فقد تم اختيار مناطق القياس لسهولة العمل وفهم الن. معطيات علمية دقيقة
 .حسب طبيعة المدرسة، وبشكل عام تم توزيع الكواشف في الطابق األرضي، الطابق األول، الطابق الثاني

 .عة األبنية المدروسةيا توزع محطات الهاتف الخلوي وطبهمع مراعاة عدد من األمور وأهم
ى معايرة لها وآذلك تحضيرحجيرات قياس غاز نوإعداد منح) (CR-39تحضير آواشف األثر النووي -٣

  .الرادون
) CR-39(تمت عملية قياس السوية اإلشعاعية الطبيعية على مرحلتين؛ فقد تم توزيع آواشف األثر النووي  -٤

جرعة وقد أجري أيضًا قياس مباشر لل.خالل اإلجازة الصيفية للمدارس: ثانيًا. الدراسيةخالل الفترة : أوًال
  .الناتجة عن أشعة غاما

أما بالنسبة لقياسات الحقول الكهرطيسية فقد أجريت أثناء المرحلة األولى من العمل وقد تم قياس شدة  -٥
آواشف التي وضعت فيها مواقع الالحقلين الكهربائي والمغناطيسي وشدة حقل التحريض المغناطيسي في 

الحقول الكهرطيسية الناتجة عن محطات وسوية آما تم قياس وتحديد طيف ). CR-39( األثر النووي
 .الهاتف الخلوي في آل موقع مدروس

في الختام تم دراسة الكواشف ومعالجتها وتحليل النتائج وآتابة التقرير النهائي للعمل وإعطاء التوصيات  -٦
  .الالزمة
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 :          المساحة                                     :البناء مواد نوع  :المدرسة اسم :التسلسل

 :الشارع:                                                           الحي:                                           المنطقة: العنوان

 :رقم الغرفة:                                                    الطابق:الكاشف مكان :الكاشف رقم

 :التعريض انتهاء تاريخ :التعريض دءب تاريخ

 :المشهد مساحة :المستخدم التكبير

 :وتوقيعه بالعد القائم اسم المشهد في اآلثار عدد

                              

                              

  :(Bq/m3) الرادون غاز ترآيز ):يوم (التعريض زمن ):٢سم/أثر (اآلثار ترآيز

 :(µSv/h) الخارجية غاما أشعة رعةج معدل

 :الميكروية الحقول قياسات

  :)mG(شدة حقل التحريض المغناطيسي  :(V/m) الكهربائي المجال شدة

 :الذاآرة ضمن األرقام :الهوائي بعد :(mA/m) المغناطيسي المجال شدة

  :          الطابق:                         الغرفة:العينة جمع مكان :اآلنية الرادون قياسات

 Bq/m3 :الفلتر تعداد :العينة جمع وقت :الطبيعية الخلفية :الخلية رقم

Bq/m3 
 :الخلية تعداد :الخلية تعداد وقت

Rn-222: Po-218: Pb-214: Bi-214: 

 :مالحظات

  .استمارة القياسات الميدانية المستخدمة) 1( نموذجال
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مدينة دمشق القديمة والتي تشمل ) أحمربلون تصالب ( خارطة لمدينة دمشق تبين المواقع المختارة للدراسة) ٦(ل الشك

  .وجوارها
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  المستخدمةالقياس أجهزة  -١-٣

   قياسات األشعة المؤينة-١-١-٣
  قياس غاز الرادون -١-١-١-٣

قد استخدمت مجموعة من أدوات القياس إن عملية قياس ترآيز غاز الرادون هي محور أساسي في هذا العمل و
  :بهدف تحقيق القياس التكاملي لترآيز هذا الغاز والتي نبينها بالتفصيل في الفقرات التالية

، قاعدته  102.5cmهي عبارة عن حجم متوازي المستطيالت محكم اإلغالق ارتفاعه: خلية الرادون العيارية -1
  ).٧(شكل  في ال آما 81.5cmضلعهعلى شكل مربع وطول 

  

  .الخلية العيارية  لغاز الرادون) 7(الشكل 

 . أبعادها ، 1mmبسماآة ) CR-39(آواشف األثر النووي من النوع  -2

 يستخدم لتعريض بعض آواشف حجيرات غاز الرادون بغرض  170KBq الرادون بنشاط إشعاعي منبع لغاز-3
 .لمعايرةا

)  نظامي6.25ترآيزه( المنحلة بالماء المقطر NaOHعبارة عن ماءات الصوديوم: ائييمحلول الحك الكيم -4
 ).CR-39(ويستخدم في الحك الكيميائي لكواشف األثر النووي 

 .ر المقط الماء الصلبة قبل حلها في NaOHميزان إلكتروني ويستخدم لوزن ماءات الصوديوم -5

 .عمل بالكهرباءحمام مائي ي -6

 ).CR-39(ثار جسيمات ألفا المتشكلة في آواشف األثر النووي آمجهر ضوئي يستخدم لعد  -7

 ).10-1(لقياس غاز الرادون شكل ) حجيرة(خلية مغلقة  -  8

 .شريحة ميكرومترية مدرجة تستخدم لحساب مساحة المشهد -9
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 حوامل - خاصة لتقطيع ألواح الكواشف البالستكية  أدوات- ميقاتية زمنية - ملقط (بعض األدوات المساعدة  -10
 ). بياشر مناسبة-بغرض تعليق الكواشف داخل الحمام المائي 

  :أما القياسات اآلنية لترآيز غاز الرادون فقد استخدم لها أدوات مختلفة

ككه قصيرة يستخدم بشكل أساسي لقياس نشاط جسيمات ألفا الناتجة عن غاز الرادون ونواتج تف: AB-5 جهاز -1
  :ويتألف من، )٨(عمر النصف آما في الشكل 

  . إلى نبضات آهربائيةـتحويل النبضات الضوئية الضعيفة جدًابيقوم :  أنبوب المضاعف الضوئي-أ

   المسجلة من قبل المضاعف الضوئيالنبضاتيقوم بإظهار عدد :  عداد إلكتروني-ب 

ة لقياس نواتج تفكك غاز الرادون المحتجزة على ورق وهي معد): Scintillation tray(صفيحة الومضان   -2
 ).ZnS(Ag)(الترشيح وتتألف من قاعدة شفافة من النايلون رسب عليها طبقة رقيقة جدًا من مادة وماضة 

وتعمل على بطارية قابلة للشحن، مرتبطة بمقياس التدفق الهوائي، حيث يمكن التحكم بالتدفق :  مضخة محمولة-3
  ).٩( ليتربالدقيقة آما في الشكل 20يقة إلى  ليتر بالدق1من 

هذه المسامية تستطيع إيقاف المعلقات التي تحتوي على بنات غاز الرادون وتسمح ):0.8µm( مرشح أو فلتر-4
 ).٩(مسامية الفلتر بمرور غاز الرادون آما في الشكل 

 mm 73 بارتفاع ml 160 وهي عبارة عن خلية أسطوانية الشكل حجمها حوالي): خلية لوآس(خلية ومضان  -٥
 أما الجدران الداخلية فهي ،صمامين يسمحان بمرور الهواء عبرهماولها  26.5mmوبنصف قطر حوالي 

عدا النافذة الشفافة المصنوعة من البيرسبكس والتي (الحساسة لجسيمات ألفا  ) Ag (ZnS( (مطلية بمادة 
آما في %70  لكشف الوسطية للخلية حوالي، آفاءة ا)تسمح بمرور الضوء الناتج عن المضاعف الضوئي

  ).٩(الشكل 
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  .AB-5جهاز) ٨( شكلال

 

  

  .األجهزة المستخدمة في القياسات اآلنية) ٩(الشكل 

   الجرعة الناتجة عن أشعة غامامعدلقياس  -٢-١-١-٣

والذي يعتمد على مبدأ ) RADOS RDS - 110(اتجة عن أشعة غاما باستخدام جهازالجرعة الن معدل تم قياس
حيث أن مجال القياس  mSV/h أوµSv/hالكاشف متصل بعداد يقوم بإعطاء القراءات بواحدة . الكواشف الغازية

  :وه) RADOS RDS - 110(لجهاز

 مرشح أو فلتر

  لوآس خلية

  محمولة مضخة

 AB-5جهاز
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Does Rate: 0.05 µSV/h – 100 µSv/h 
  

  ل الكهرطيسية الحقوقياس  أجهزة وطرق -٢-١-٣
   قياس الحقول الكهربائية والمغنطيسية-١-٢-١-٣

ستخدم في عملية القياس آل من الحقول الكهربائية والمغنطيسية الناتجة عن خطوط نقل الطاقة الكهربائية ا
فقد استخدم نظام قياس شدة الحقل الكهربائي . واألجهزة الكهربائية مجموعة مقاييس خاصة بالترددات المنخفضة

واستخدم مقياس الحقل المغنطيسي . لقياس شدة الحقلين الكهربائي والمغنطيسي) HI3604: نموذج(المغنطيسي و
مع الرأسين الحساسين أحادي المحور وثالثي المحاور من أجل قياس آثافة حقل التدفق ) HI3627: نموذج(

  ).١٠(المغناطيسي، أنظر الشكل 
  

  
  .، مقاييس الحقول الكهربائية والمغنطيسية منخفضة التردد)١٠(الشكل 

   قياس الطيف الكهرطيسي وسوية الحقول المكروية -٢-٢-١-٣

. تم إجراء القياسات بواسطة جهازي قياس خاصين بقياس الحقول الكهرطيسية المستخدمة في محطات اإلرسال
في ) NARDA-EMR-300(افة االستطاعة الجهاز األول عبارة عن مقياس شدة الحقول الكهرطيسية وآث

-NARDA(؛ أما الجهاز الثاني فهو عبارة عن مقاس اإلشعاع االنتقائي 60GHz و3KHzالمجال الترددي بين 
SRM-3000 ( 75الذي يسمح بقياس الطيف الترددي وتحديد القمم العظمى في المجال الترددي بينMHz 

 .ين الجهازينالذي يبين صورة لهاذ) ١١(، أنظر الشكل 3GHzو
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  . الحقول الكهرطيسية المستخدمة في اإلتصاالت الخلويةمقاييس) ١١(الشكل 

في مواقع والمغنطيسية وآذلك األمر بالنسبة لكثافة التدفق المغنطيسي إجراء قياس شدات الحقول الكهربائية تم 
، وقد أخذ قياس القيمة العظمى في آل نقطة خمس مرات ينةقياس السوية اإلشعاعية الطبيعية لألشعة المؤ

آقيمة % ١٠وأعتبر الخطأ النسبي في القياسات على أنه ، واعتبرت النتيجة النهائية على أنها متوسة القيم الحسابي
 عظمى بعد األخذ بعين االعتبار طريقة العمل وتشتت القيم وطبيعة األجهزة وخطأ المستخدم وغيرها من العوامل

  .التي تزيد في الخطأ
أما بالنسبة لقياسات الحقول الكهرطيسية الناتجة عن محطات اإلرسال والتقوية للهاتف الخلوي فقد تم أوًال تحديد 

شدة الحقل (الطيف الترددي في موقع القياس وفي حالة ظهور إشارة عالية تم تحديد مرآبات هذه الحقول 
أعيدت عملية القياس في آل نقطة قياس خمس مرات وتم ). ة االستطاعةالكهربائي وشدة الحقل المغناطيسي وآثاف

 .آقيمة عظمى% ٥حساب المتوسة آنتيجة نهائية للقياس مع وجود خطأ نسبي 
 

  الخطوات العملية وطرق القياس -٢-٣

  الطريقةالتكاملية) CR-39(قياس ترآيز غاز الرادون باستخدام  آواشف األثر النووي  -١-٢-٣
   التعريضطوات ما قبل خ-١-١-٢-٣

) 1.5cm x1.5cm( إلى قطع صغيرة بأبعاد  1mm ذو السماآة CR-39يقطع اللوح البالستيكي من النوع -1
 ).يجب ارتداء قفازات لمنع حك سطح الكاشف أولمس السطح باليد(وذلك باستخدام أدوات تقطيع مناسبة 

  . أطراف الكاشف وذلك للتمييز بين الكواشفترقم الكواشف بعد تقطيعها بأداة ترقيم مناسبة على أحد -2
مع  نظامي وذلك بخلط نصف لتر من الماء المقطر 6.25 بترآيزNaOHيحضر محلول ماءات الصوديوم  -3

125gمن ماءات الصوديوم NaOHلوضعه داخل ، ثم نقوم بتحريك المحلول جيدا، بعدها يكون المحلول جاهزًا 
  .الحمام المائي

   تحضير حجيرات قياس غاز الرادون-٢-١-٢-٣

تألف من حجيرة مصنوعة من البالستيك مع ت والتي) Passive (ةالمنفعلبالطريقة أجل مقياس غاز الرادون من 
نقوم بوضع هذا الكاشف في أسفل الحجيرة وهي ) آواشف األثر النووي في الحالة الصلبة(آاشف لجسيمات ألفا 
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 وقطر 9.5cmيبلغ ارتفاع الحجيرة و. ورقي) فلتر( فتحة تحمل مرشح مجهزة بغطاء علوي يوجد في منتصفه
  ).١١a( آما هو مبين بالشكل 4cmالمرشح 

  

  
  .الرادون غاز حجيرة قياس) ١١a(الشكل 

  

 التي يزيد يستطيع غاز الرادون أن ينتشر خالل المرشح الورقي، فيما تتوقف المعلقات ونواتج تفكك غاز الرادون
  .قطرها عن قطر المسامات في المرشح

 حجيرة لقياس غاز الرادون تحتوي آل واحدة منها على آاشف أثر نووي تم لصقه في أسفل 168 تم تحضير
بعد تحضير الحجيرات وترقيمها  أصبحت . الحجيرة بعد وضع الرقم في أسفله ليكون التعرض للوجه العلوي

  .جاهزة للتوزيع

  )CR-39( د منحني المعايرة لكواشف األثر النووي إعدا-٣-١-٢-٣

يتم في هذه المرحلة تحديد منحني المعايرة من أجل تحويل ترآيز اآلثار على الكاشف إلى وسطي ترآيز غاز 
ادون  رزلمصدر غاألزمنة مختلفة ) CR-39( آواشف أثر نووي  6الرادون، وإلجراء عملية المعايرة تم تعريض

ومن ثم رسم خط بياني يمثل تغير ترآيز اآلثار بتغير زمن . 170KBqخلية عيارية نشاطه اإلشعاعي ضمن 
  .عندها ميل الخط الحاصل هو معامل التحويل المطلوب. التعرض

  )CR-39(توزيع آواشف األثر النووي  -٤-١-٢-٣

شق إلجراء في المدارس تم الحصول على موافقة مديرية التربية بدم) CR-39( لتوزيع آواشف األثر النووي 
وبعد لقاء مديري ). CR-39(الدراسة، وجرى تحديد المدارس التي سيتم فيها توزيع آواشف األثر النووي 

  .المدارس تم اختيار األماآن المناسبة للتوزيع بحيث ال يتم فقد الكاشف
 :على مرحلتين )CR-39(تم توزيع آواشف األثر النووي 

  :المرحلة األولى خالل فترة الدراسة● 
حجيرة لقياس غاز الرادون في المدارس المختارة حسب طبيعة المدرسة، وبشكل عام تم توزيع 86 م توزيع ت

بنسبة فقد ( حجيرة لقياس غاز الرادون 82تم جمع . الكواشف في الطابق األرضي، الطابق األول، الطابق الثاني
  .بعد انتهاء فترة التعريض داخل المدارس) 4%
  :ل فترة اإلجازة الصيفية للمدارسالمرحلة الثانية خال● 

 حجيرة لقياس غازالرادون في األماآن التي تم التوزيع  فيها في المرحلة األولى، وبعد انتهاء فترة 82 تم توزيع 
، وتم تحديد الخلفية الطبيعية )%1بنسبة فقد( حجيرة  لقياس غاز الرادون81التعريض داخل المدارس تم جمع
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ثم جهزت الكواشف لعملية .  الخلفية الطبيعية في مكان منخفض ترآيز غاز الرادونحجيرة لقياس2 وذلك بوضع 
  .الحك الكيميائي

  الحك الكيميائي -٥-١-٢-٣

 النووي األثرتساعد عملية الحك الكيميائي للكاشف على إظهار األثر الذي تحدثه الجسيمات ألفا في آواشف 
)CR-39 .(ول ماءات الصوديوم تمت عملية الحك الكيمائي باستخدام محل)NaOH (عند درجة حرارة ،

حيث تم تسخين .  هذه العملية لمدة سبع ساعات إلظهار اآلثار بشكل جيد وواضحاستمرتو نظامي، 6.25وترآيز
 ضمن NaOHالحاوي على محلول ماءات الصوديوم ) الوعاء(شري، ثم وضع البالماء إلى درجة حرارة 

  . على توازن حراري معهيصبح لالماء
نظامي  6.25 تم حساب عدد الغرامات الواجب أخذها من حبيبات ماءات الصوديوم للوصول إلى محلول ترآيزه

 نظاميةN ،)مول/غرام(الجزئي الوزنE ،)غرام (الغرامات عدد X:أن حيث= =  التالية بالمعادلة
 أن تبين  NaOH=40 g/mol الجزئي الوزن أن وبما ،)لتر (الحجمV ،)الموالت عدد=المكافئ) (لتر/مكافئ(

  .g 125 هي المطلوبة الكمية
وتم التجفيف بمناديل عشر دقائق بعد عملية الحك تم غسل الكواشف بالماء العادي، ثم وضعت في ماء مقطر لمدة 

  .د للع جاهزةورقية وأصبحت الكواشف

  ر عد اآلثا-٦-١-٢-٣

 x ٢٠(بعدسة تكبير ) MICROSCOPES BY Kyowa-medilux-20( اآلثار بواسطة مجهر ضوئي تم عّد
تم العد من الزاوية اليسارية العليا مشهد مشهد .  يتميز المجهر بعدسة عينية ووجود مسطرة مدرجة خاصة)٨

ه األسفل والتحريك إلى اليسار وهكذا، آانت باتجاه اليمين حتى الوصول إلى نهاية الكاشف ثم النزول مشهد باتجا
 ومن ثم حساب وسطي التعداد في ، حيث تم عد اآلثار في آل مشهد،mm ٠٫٩٢ المشاهد دائرية الشكل بقطر
وذلك بتقسيم وسطي التعداد في المشهد على مساحة واحدة األثر بالسنتمتر مربع ب المشهد لنحصل على الترآيز

في  %10 ومن أجل الحصول على ارتياب قدره. cm2 مراعاة التحويل إلى مع، cm2 0.00664424 المشهد
  . أثر على األقل 400 فيجب عد %5 أثر على األقل، أما من أجل ارتياب قدره100حساب ترآيز اآلثار يجب عد

   حساب وسطي ترآيز غاز الرادون-٧-١-٢-٣

  : آثافة اآلثار بتطبيق المعادلة التاليةيحسب وسطي

vA
mD
⋅

=
  

 مساحة مشهد A عدد اآلثار التي تم عدها،  Track/cm2(، m(آثافة اآلثار على سطح الكاشف وسطي  Dحيث 
  .عدد مشاهد الرؤية cm2(، V(الرؤية 

      
  :ترآيز غاز الرادون من خالل العالقةوسطي يتم الحصول على 

TK
DC
⋅

=
  

 Track/cm2(، K( سطح الكاشف اآلثار على آثافة  وسطيBq/m3 ،D)(ترآيز غاز الرادون وسطي  C حيث
 معامل التحويل ترآيز اآلثار على الكاشف إلى وسطي ترآيز غاز الرادون والذي نحصل عليه من عملية المعايرة 

] وواحدته للكواشف ]32 −− ⋅⋅⋅ mhkBqcmtrack ،T التعريضساعات عدد ) h(.  
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  استخدام فلتر الملي بورقياس مستوى العمل ب -٢-٢-٣
تم قياس مستوى العمل لمعرفة الخطر النسبي لنواتج تفكك غاز الرادون حيث تم سحب عينة هواء باستخدام خلية 

لتر 10لوآس من الغرفة التي وضعت فيها حجيرة قياس الرادون إذ يتم ضخ الهواء لمدة عشر دقائق وبتدفق قدره 
) ١٢( المضخة وينقل الفلتر بواسطة الحاضن آما في الشكل يتم إيقافاء  بعد االنتهاء من ضخ الهو.في الدقيقة

 9 دقيقة والثالثة لمدة  14 دقائق والثانية لمدة 3بسرعة لعده بجهاز القارئ على ثالث فترات زمنية األولى لمدة
  .]١٧[ )Working Level (WL))(دقائق وذلك لحساب مستوى العمل

  ):1(يحسب مستوى العمل بالعالقة 
WL = (0.0961 I2،5 - 0.0650 I6،20 + 0.1881 I21،30)/(1000V  E)   (1) 

مجموع تعداد جسيمات ألفا من  Ita,tb آفاءة التعداد،E ، )دقيقة/لتر(معدل تدفق الهواء عبر المرشح  V حيث
  .[17]  بعد أخذ العينةtb الى الزمن  taالزمن

  
  .مجموعة سحب عينة الهواء وقياس مستوى العمل) 12( شكلال

  

  :الجرعة الناتجة عن أشعة غامامعدل  قياس -٣-٢-٣
 والذي يقيس معدل )RADOS RDS - 110(الجرعة الناتجة عن أشعة غاما باستخدام جهازمعدل تم قياس 

  ).CR-39( الكواشف البالستكية ، تم القياس في أماآن وضعSv/hµالجرعة بشكل مباشر بواحدة
  

 النتائج والمناقشة-٤

  )CR-39( نتائج معايرة آواشف األثر النووي -١-٤

 مرشحأوفلتر

 خلية
 لوآس

 المضخة

  الفلتر حاضن
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نتائج معايرة ) ١٣(  يبين الشكلKBq/m3)(  والتعرض)(Net track/cm2برسم العالقة بين آثافة األثر
من خالل هذه العالقة تم . صل عليهاويظهر الشكل خطية العالقة التي ح. الكواشف البالستكية في الخلية العيارية

 الذي يربط بين آثافة اآلثار المسجلة على الكاشف مع آمية التعرض لغاز kالحصول على معامل التحويل 
  .الرادون

  .)CR-39(منحنى معايرة آواشف األثر النووي ) 13(شكل ال

  
 3.532 والمقدار.تمثل التعرض X تمثل آثافة األثر و yثحي y= 3.532Xحصلنا على العالقة ) 13(شكل من ال

 يمثل العالقة بين آثافة األثر k = 3.532 (track/cm3)/kBq. h/m-3 (K(يمثل معامل التحويل المطلوب 
  ).KBq.h/m3(مع آمية التعرض لغاز الرادون ) track/cm2(المسجلة على الكاشف 

  

  )CR-39(از الرادون باستخدام الكواشف البالستكية  نتائج قياس غ-٢-٤

  نتائج المرحلة األولى - ١-٢-٤
نتائج قياس ترآيز غاز الرادون في المدارس الواقعة ضمن مدينة دمشق القديمة وجوارها في آل ) ٦( يبين الجدول

  .من الطابق األرضي، الطابق األول، الطابق الثاني
  
  

  .)مرحلة أولى ( الرادون في آل من الطابق األرضي، الطابق األول، الطابق الثانينتائج قياس ترآيز غاز) ٦(الجدول 
  الطابق األرضي اسم المدرسة

 )Bq/m3(الترآيز 
  الطابق األول

 )Bq/m3(الترآيز 
  الطابق الثاني

 )Bq/m3(الترآيز 
 2.23±11.17 2.67±14.64 3.55±22.98 جميل صليبا

 — 2.51±21.59 6.55±67.42 جميلة األنصارية
 — — 3.22±56.06 القدس للبنات
 — 2.22±18.11 4.09±29.23 المحبة الرسمية
 3.70±24.23 3.82±25.66 4.53±34.19 سمير سلوم

 — 11.97±207.67 4.36±32.06 أمية
 2.50±12.75 2.20±17.61 — حسن الخراط
 2.96±16.49 2.33±19.47  — عمرة النجارية
 — 5.19±41.87 3.96±46.72 زنوبيا المحدثة
 — 2.89±38.38 — أم عاصم
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 4.35±31.03 — 6.34±60.52 بدر الدين غزال
 6.04±55.36 7.18±76.01 13.49±269.93 فاروق الشريف
 4.28±30.29 4.41±31.77 4.86±37.67 جمانة الهاللية
 — — 3.28±39.14 أم الفضل
 3.69±23.66 12.91±232.32 11.60±188.82 محمد  ناصر
 — — 7.10±120.68 السكينية

 — 2.77±35.4 — غزالة الحرورية
 6.67±63.67 6.67±35.74 8.09±90.82 الزهراء المحدثة
 4.61±31.59 5.83±47.35 4.51±31.87 المثنى بن الحارثة
 — 4.61±31.59 5.07±69.70 عائشة التمورية
 — 2.81±23.71 5.28±39.89 ذات النطاقين
 — — 3.86±40.99 اإلمام الغزالي
 — — 4.42±52.57 االتحاد

 — 6.49±57.31 5.20±68.09 حليمة السعدية
 — 4.16±26.61 3.56±35.73 جميل الخاني
 3.89±22.7 — 5.13±63.43 عدنان بغجاجي

 3.26±17.27 3.37±18.17 5.62±41.7 الزاهرة
 4.70±30.84 4.74±31.75 6.29±50.75 الحسن بن الهيثم

 28.54 50.13 66.29 المتوسط
 15.48 58.46 55.98 االنحراف المعياري

  
حيث . تغير ترآيز غاز الرادون في آل من الطابق األرضي، الطابق األول، الطابق الثاني) ١٤( يبين الشكل

في مدرسة فاروق الشريف ) 200Bq/m3( أن ترآيز غاز الرادون أعلى من الحد المسموح به نالحظ من الشكل
)) ٧(الجدول ( والسبب في ذلك هو قدم المبنى وآذلك عدم وجود تهوية مناسبة ومدرسة أمية ومدرسة محمد ناصر

حيث آانت النوافذ مغلقة في معظم فترات اليوم خاصة وأن الدراسة تمت خالل فصل الشتاء وآذلك صغر 
   .مساحات الغرف التي تم القياس فيها

ز الرادون وإسداء النصح  بالقيام بتهوية وقد تم اتخاذ إجراءات تصحيحية حيث تم توعية هذه المدارس بخطر غا
  .المسموح بها حيث التهوية مناسبةأما في بقية المدارس آانت القياسات ضمن الحدود . طبيعية وصنعية

  

  
  . الطابق الثاني وتغير ترآيز غاز الرادون في آل من الطابق األرضي، الطابق األول )١٤( شكلال
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  . الرادون في الطابق األولأسباب ارتفاع ترآيز غاز) ٧( الجدول
 سبب ارتفاع ترآيز غاز الرادون في الطابق األول اسم المدرسة

 مما يؤدي إلى زيادة Ra226وجود صخور جرانيتية في غرفة القياس قد تحتوي على نسبة مرتفعة من  أمية
 ].1[ترآيز غاز الرادون 

الممكن أن تحتوي على نظائر مشعة طبيعية وهي سبب وجود تحف وزخارف في غرفة القياس والتي من  المثنى بن حارثة
 .في زيادة ترآيز غاز الرادون وتحتاج هذه إلى دراسة مستقلة

 .في الطابق األول أقل منه في الطابق األرضي) االستخدام(معامل اإلشغال  محمد ناصر

  
اع الطابقي وهذا يعود إلى انخفاض مستويات وسطي ترآيز غاز الرادون آلما زاد االرتف )١٥( نالحظ من الشكل

االبتعاد عن التماس المباشر مع سطح التربة وهي من المصادر الرئيسية لغاز الرادون ضمن المدارس إضافة إلى 
وهذا منطبق على جميع المدارس ماعدا مدرسة أمية . أنه آلما زاد ارتفاع الطابق آلما زادت تهوية المدرسة

 ناصر حيث وجد أن ترآيزغازالرادون في الطابق األول أعلى منه في ومدرسة المثنى بن حارثة ومدرسة محمد
  .الطابق األرضي

  
  .تناقص وسطي ترآيز غاز الرادون بازدياد االرتفاع الطابقي) ١٥( شكلال

  

  :  لدينا حيثنتائج حساب الجرعة السنوية الناتجة عن غاز الرادون خالل المرحلة األولى) 8( يبين الجدول

)2(11045.4 333 LL−−− ⋅↔⋅⋅× mBqmhmJ  

)3(4.11 3 LLmSvmhmJ ↔⋅⋅ −  

  :نجد أن) ٣(والمعادلة ) ٢(من المعادلة 

SvmSvmBq μ23.61023.61 33 =×=⋅ −−  

  ].18,19[ )٨(فيمكن حساب الجرعة السنوية الناتجة عن غاز الرادون خالل المرحلة األولى آما في الجدول 
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  . الرادون خالل المرحلة األولىنتائج حساب الجرعة السنوية الناتجة عن غاز) ٨( الجدول
 )SVµ(الجرعة  )Bq/m3(وسطي ترآيز غاز الرادون  الطابق

 412.99 66.29 الطابق األرضي
 312.31  50.13 الطابق األول
 177.80 28.54 الطابق الثاني

  
ريت أن قيمة الجرعة السنوية الناتجة منخفضة عند مقارنتها مع الدراسات التي أج) ٨( نالحظ من الجدول

  ] .21 ,20[في بالدان أخرى المدارس 

  :نتائج المرحلة الثانية - ٢-٢-٤
نتائج قياس ترآيز غاز الرادون في المدارس الواقعة ضمن مدينة دمشق القديمة وجوارها في آل ) ٩(يبين الجدول

  .من الطابق األرضي، الطابق األول، الطابق الثاني
  .)مرحلة ثانية (الطابق الثاني واألولوي آل من الطابق األرضي نتائج قياس ترآيز غاز الرادون ف )٩(الجدول 

  الطابق األرضي اسم المدرسة
 )Bq/m3(الترآيز

  الطابق األول
 )Bq/m3(الترآيز

  الطابق الثاني
 )Bq/m3(الترآيز

 2.85±18.02 3.69±27.88 5.82±63.25 جميل صليبا
 — 3.21±39.87 6.25±71.48 جميلة األنصارية
 — — 3.54±67.78 القدس للبنات
 — 6.69±71.53 4.39±37.52 المحبة الرسمية
 — 4.23±35.42 4.64±41.8 سمير سلوم

 — 11.13±218.65 4.79±44.12 أمية
 3.35±23.47 2.67±28.74 — حسن الخراط
 3.64±26.98 2.73±29.91 — عمرة النجارية
 — 5.20±50.99 3.89±56.26 زنوبيا المحدثة
 — 3.05±51.18 — أم عاصم

 4.42±34.44 4.92±44.54 6.21±68.82 بدر الدين غزال
 5.91±62.79 6.79±81.49 13.01±286.01 فاروق الشريف
 4.97±46.89 4.83±44.55 5.30±52.75 جمانة الهاللية
 — — 2.91±44.01 أم الفضل
 3.90±30.21 11.91±244.86 10.57±194.01 محمد ناصر
 — — 7.89±129.05 السكينية

 — 2.79±41.90 — ة الحروريةغزال
 6.03±64.09 4.89±43.77 7.56±97.95 الزهراء المحدثة
 4.19±34.84 5.65±59.77 4.27±36.00 المثنى بن الحارثة
 — 5.26±50.73 5.20±93.56 عائشة التمورية
 — 2.95±31.42 5.33±51.93 ذات النطاقين
 — — 3.50±53.14 اإلمام الغزالي
 — — 3.93±57.14 االتحاد

 — 5.85±70.31 4.74±79.10 حليمة السعدية
 — 4.35±36.94 3.49±44.55 جميل الخاني
 4.20±34.60 — 4.44±71.48 عدنان بغجاجي

 3.35±23.47 3.55±25.81 5.30±52.75 الزاهرة
 4.31±36.35 5.33±53.33 5.82±62.70 الحسن بن الهيثم

 37.10 62.89 79.14 المتوسط

 14.86 56.76 56.65 االنحراف المعياري
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حيث . تغير ترآيز غاز الرادون في آل من الطابق األرضي، الطابق األول، الطابق الثاني) ١٦( يبين الشكل
في مدرسة أمية ومدرسة فاروق ) 200Bq/m3( نالحظ أن ترآيز غاز الرادون أعلى من الحد المسموح به

  . الحدود المسموح بها ضمنفكانتالشريف ومدرسة محمد ناصر، أما بقية المدارس 
  

  
  .الطابق الثاني وتغير ترآيز غاز الرادون في آل من الطابق األرضي، الطابق األول) ١٦( شكلال

  
انخفاض مستويات ترآيز غاز الرادون آلما زاد االرتفاع الطابقي وهذا يعود آما ) ١٧( نالحظ أيضًا من الشكل

ع سطح التربة والتي تعد من المصادر الرئيسية لغاز الرادون ضمن ذآرنا سابقًا إلى االبتعاد عن التماس المباشر م
  . المدارس إضافة إلى أنه آلما زاد ارتفاع الطابق آلما زادت تهوية المدرسة

  
  .تناقص ترآيز غاز الرادون بازدياد االرتفاع الطابقي) ١٧(شكل ال

لثانية في جميع الطوابق أعلى منه في أن ترآيز غاز الرادون في المرحلة ا) 20(و) 19(و) 18(تبين اإلشكال
المرحلة األولى والسبب في ذلك أن قياسات المرحلة الثانية تم إجراؤها خالل فترة الصيف وبالتالي فإن المدارس 
مغلقة وهذا يؤدي إلى تراآم غاز الرادون المتحرر من األرضيات والجدران واألسقف مؤديًا إلى ارتفاع ترآيز 

  .ه المرحلةغاز الرادون خالل هذ
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  .المقارنة بين ترآيز غاز الرادون في الطابق األرضي في المرحلة األولى والثانية) ١٨( شكلال

  

  
  .المقارنة بين ترآيز غاز الرادون في الطابق األول في المرحلة األولى والثانية) ١٩( شكلال
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  .مرحلة األولى والثانيةالمقارنة بين ترآيز غاز الرادون في الطابق الثاني في ال) ٢٠( شكلال

أن هناك فرق بين وسطي تراآيز غاز الرادون ضمن المدارس القديمة والمدارس الحديثة ويعود ) 21(شكل يبين ال
هذا الفرق بشكل أساسي إلى االختالف الجذري في مواد البناء المستخدمة حيث يعتمد في بناء المدارس القديمة 

االختالف في تنظيم األحياء القديمة فتعتبر األحياء القديمة أآثر تالصقًا بشكل أساسي على اللبن والخشب، آذلك 
  .وال يوجد شوارع ذات مساحات واسعة

  
  .المقارنة بين وسطي تراآيز غاز الرادون في المدارس القديمة والحديثة) ٢١( شكلال

 في الطابق األرضي في وبداللة اإلحداثيات يمكن رسم تغير ترآيز غاز الرادون Surfer8 باستخدام برنامج
) منطقة القنوات(ونالحظ وجود منطقة خارج السور) ٢٣) (٢٢(ين المرحلة األولى والمرحلة الثانية آما في الشكل

  .يرتفع فيها ترآيز غاز الرادون وهي منطقة قديمة مشابهة لما داخل السور من حيث مواد البناء
 الرادون ضمن المدارس الواقعة داخل سوردمشق القديمة أن هناك فرق بين وسطي تراآيز غاز) ٢٤( يبين الشكل

  : والمدارس الواقعة خارج السور ويعود هذا الفرق بشكل أساسي
 االختالف الجذري في مواد البناء المستخدمة حيث إن المدارس القديمة آما ذآرنا سابقًا تعتمد في بنائها بشكل -1

  .أساسي على اللبن والخشب
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 اإلحياء القديمة فتعتبر األحياء القديمة أآثر تالصقا وال يوجد شوارع ذات مساحات واسعة  االختالف في تنظيم-2
  .ومكتظة بالسكان

  . 1868 قدم المباني الموجودة ضمن السورحيث يعود تاريخ بناء إحدى المدارس إلى عام-3
  . عدم وجود تهوية مناسبة في بعض المدارس الموجودة ضمن سور دمشق القديمة-4

  
  .تغير ترآيز غاز الرادون في الطابق األرضي في المرحلة األولى) ٢٢( شكلال

  
  .تغير ترآيز غاز الرادون في الطابق األرضي في المرحلة الثانية) ٢٣( شكلال



٣٤ 
 

  
  .لواقعة داخل السور وخارجهالمقارنة بين وسطي تراآيز غاز الرادون في المدارس ا) ٢٤( شكلال

  لثانية بعد استبعاد القيم الشاذةمناقشة نتائج المرحلة األولى وا -٣- ٢-٤
  المرحلة األولى  -١-٣- ٢-٤

يظهر الشكل أن المتوسط . التوزع اإلحصائي التي حصل عليها خالل فترة دراسة الطالب) ٢٥( يبين الشكل
 بانحراف معياري آبير Bq/m3 66.3لمتوسط الحسابي هو وأن اBq/m3 54.2الهندسي لمجموعة القياسات هو

وقد عزي هذا االرتفاع إلى .  وذلك لوجود مدارس تحوي تراآيز مرتفعة نسبيًا من الرادونBq/m3 56نسبيًا قدره
  .التهوية ومواد البناء إضافة لوجود بعض الصخور في بعض الغرف التي جرى فيها القياس

  

  .للمرحلة األولى) Bq/m3(منحنى توزع ترآيز غاز الرادون ) ٢٥( الشكل

وباستثناء القيم الشاذة والتي تمثل قياسات في غرف اإلدارة والتي لها عالقة بالمدرسين أآثر من األطفال نحصل 
حيث يظهر أن وهو منحنى التوزع اإلحصائي لنفس النتائج بعد حذف القيم المرتفعة نسبيًا منها ) ٢٦( على الشكل



٣٥ 
 

 بانحراف معياري Bq/m3 48.2 فيما أصبح المتوسط الحسابي Bq/m3 45.5المتوسط الهندسي أصبح 
  .Bq/m3  17.0قدره

  

  .في المرحلة األولى بعد حذف القيم الشاذة) Bq/m3(منحنى ترآيز الرادون ) ٢٦(شكل ال

  

  المرحلة الثانية -٢-٣- ٢-٤
منحنى توزع ترآيز الرادون في المناطق المقاسة في المرحلة الثانية والذي يظهر أن المتوسط ) ٢٧(كل شيبين ال

 56.2 بانحراف معياري قدرهBq/m3 76.4 والمتوسط الحسابي هو 66Bq/m3الهندسي لهذه المرحلة هو 
Bq/m3 .  

الذي يبين منحنى توزع ) ٢٨ ( نحصل على الشكل100Bq/m3التي أعلى من )٢٧( وبحذف القيم الشاذة في الشكل
 والمتوسط Bq/m3 58.4ترآيز الرادون في المرحلة الثانية بعد حذف القيم الشاذة حيث يظهر أن المتوسط الهندسي هو 

  Bq/m3   .18.3معياري قدره  بانحرافBq/m3 60.7الحسابي هو 
 أعلى منه في المرحلة األولى والذي  أن وسطي ترآيز غاز الرادون في المرحلة الثانيةن خالل هذه النتائجيظهر م

  .يعزى إلى انخفاض التهوية لعدم انشغال المدارس بشكل دائم
  

Bq/m3 
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  منحنى توزع ترآيز غاز الرادون للمرحلة الثانية) ٢٧( الشكل

  
  .ة بعد حذف القيم الشاذةالرادون في المرحلة الثانيغازمنحنى ترآيز ) ٢٨( الشكل

  )Working Level( نتائج قياس مستوى العمل -٣-٤

أن متوسط الجرعة السنوية المحسوبة من خالل القراءات التي سجلت لمستوى العمل في مواقع ) ١٠( نالحظ من الجدول
لية والسبب في ذلك يعود الرادون بالطابق األرضي منخفضة جداًً عند المقارنة مع القياسات التكام غاز القياس وترآيز

از الرادون  استخدام الطريقة اآلنية في القياس التي تعتمد على االنبعاث اآلني لغاز الرادون، حيث يحتاج قياس غ:إلى
بتهوية غرف القياس قبل الشروع في عملية سحب العينة، قاموا المسئولون داخل المدرسة ؛ وألن إلى فترة زمنية طويلة
  .خفيض ترآيز غاز الرادونوهذا عامل أساسي لت

  ). لكافة القياسات±%10الخطأ النسبي اليتجاوزWL (نتائج قياس مستوى العمل في الطابق األرضي بوحدة) ١٠( جدولال
 )µSV/y(الجرعة )Bq/m3(الترآيز WL اسم المدرسة

 184.41 29.60 0.004 جميل صليبا
 230.51 37.00 0.005 جميلة األنصارية
 184.41 29.60 0.004 القدس للبنات
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 184.41 29.60 0.004 المحبة الرسمية
 92.20 14.80 0.002 سمير سلوم
 138.31 22.20 0.003 ثانوية أمية
 46.10 7.40 0.001 حسن الخراط
 92.20 14.80 0.002 عمرة النجارية
 92.20 14.80 0.002 زنوبيا المحدثة
 184.41 29.60 0.004 أم عاصم

 138.31 22.20 0.003 بدر الدين غزال
 138.31 22.20 0.003 فاروق الشريف
 138.31 22.20 0.003 جمانة الهاللية
 138.31 22.20 0.003 أم الفضل
 276.61 44.40 0.006 محمد ناصر
 553.22 88.80 0.012 الفاطمية
 184.41 29.60 0.004 السكينية

 138.31 22.20 0.003 غزالة الحرورية
 368.82 59.20 0.008 الزهراء المحدثة
 184.41 29.60 0.004 المثنى بن الحارثة
 92.20 14.80 0.002 عائشة التمورية
 92.20 14.80 0.002 ذات النطاقين
 138.31 22.20 0.002 اإلمام الغزالي
 138.31 22.20 0.003 االتحاد

 138.31 22.20 0.003 حليمة السعدية
 46.10 7.40 0.001 جميل الخاني
 184.41 29.60 0.004 اجيعدنان بغج
 92.20 14.80 0.002 الزاهرة

 92.20 14.80 0.002 الحسن بن الهيثم
 162.15 26.03 المتوسط

  :نتائج قياس الجرعة  الناتجة عن أشعة غاما -٤-٤

ن  نالحظ أن جميع القيم تقع ضم.تغير الجرعة الناتجة عن أشعة غاما في الطوابق المختلفة) ٢٩( يبين الشكل
. في جميع المدارس ميكروسيفرت بالساعة ٠٫١ و ٠٫٠٥ة والتي تتراوح بين  الخلفية الطبيعية في سوريحدود

  .أن التغير في الجرعة بين الطوابق ال يبدو آبيرًا حيث تبقى القيم قريبة من بعضها البعضأيضًا نالحظ 
  

  
  نتائج قياس الجرعة الناتجة عن أشعة غاما في المدارس) ٢٩(شكل ال
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 وبداللة اإلحداثيات يمكن رسم تغير الجرعة الناتجة عن أشعة غاما في الطابق  Surfer 8خدام برنامجوباست
ويالحظ أن القيم منخفضة في جميع مواقع القياس سواء آانت داخل السور أو ) 30( األرضي آما في الشكل

  .خارجه

  
  شعة غاما في مواقع القياستغير الجرعة الناتجة عن أ) ٣٠( شكلال

   الحقول الكهرطيسيةاتتائج قياس ن-٥-٤
  الساآنةل الكهربائي و الحقاتقياس شد -١-٥-٤

تبين من خالل النتائج وجود تباين في القيم المقاسة بين المواقع المدروسة غير أنها جميعًا تتفق من حيث المبدأ أن 
 في الطابق األرضي أو في الطابق الثاني تنخفض الشدة سوية الحقل الكهربائي الساآن تكون أعلى ما يمكن

أن اإلشارة المقاسة في الطوابق  أن يعود هذا إلى صعودًا إلى الطوابق األعلى من ذلك إن وجدت، ومن الممكن
األرضية والثاني تتأثر باإلشارة القادمة من الطوابق األخرى ومن الجوار  وينخفض هذا التأثير مع األرتفاع نحو 

 مقارنة شدات الحقول الكهربائية بين المدارس وبين الطوابق المختلفة في آل )٣١( يبين الشكل. وابق األعلىالط
 وصلت شدة الحقل الكهربائي إلىآانت القيمة العظمى المسجلة في موقع مدرسة حليمة السعدية حيث قد ، وموقع

  . متر/ فولت٥١٫٦٣
، فإذا ُأخذ بعين قياسها أقل بكثير من الحدود الموصى بها دوليًاأن جميع القيم التي تم  )٣١( نالحظ من الشكل

 هرتز فإنه يمكن اعتبار القيمة العظمى ٥٠االعتبار أن التردد المستخدم في خطوط نقل الطاقة الكهربائية هو 
نظر  تعطى بالكيلوهرتز، أf حيث E=250/f(المسجلة هي أقل بمئة مرة من الحد الموصى به عند التردد المذآور 

  ). )٤(الجدول 
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  .الطوابقبحسب بين المدارس  ات الحقول الكهربائية مقارنة شد،)٣١( الشكل

  ة الساآنةل  المغنطيسيو الحقات قياس شد-٢- ٥-٤
بينت القيم المسجلة لشدات الحقول المغنطيسية أن جميع المواقع المدروسة تحقق شروط حدود التعرض الموصى 

آما تبين آما هو الحال في نتائج قياسات الحقل الكهربائية أن شدات الحقول المغناطيسية تكون أعلى إما . بها دوليًا
في الطابق األرضي أو في الطابق األول وتنخفض بالصعود إلى الطوابق األعلى إن وجدت، وتفسر هذه الظاهرة 

قين األرضي واألول أآثر من الطوابق المرتفعة باإلشارة آما في الحقول الكهربائية بسبب تأثر اإلشارة في الطاب
 مقارنة شدات الحقول المغنطيسية بين المدارس وبين )٣٢(  الشكليقدم. الواردة من الطوابق األخرى والجوار

متر / ميلي أمبير٢٧٥تم تسجيل أعلى قيمة للحقول المغنطيسية الساآنة هي . الطوابق المختلفة في آل موقع
 مرة من الحد الموصى به عالميًا ٣٠٠وقع مدرسة جميلة األنصارية، وهذه القيمة هي أقل بحوالي وسجلت في م

، ) هرتز٥٠ من أجل التردد متر/ أمبير٨٠) (ICNIRP(من قبل الهيئة الدولية للوقاية من األشعة غير المؤينة 
  . )٤ (أنظر الجدول

  

  
  .الطوابقبحسب ن المدارس بيطيسية ت الحقول المغن مقارنة شدا،)32( الشكل
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  ة الساآنةطيسيل التحريض المغنو حقاتقياس شد -٣- ٥-٤
 نتائج قياس شدات حقول التحريض المغنطيسية أن القيم المقاسة في الطوابق األرضي واألول هي أعلى في بينت

ثر الطوابق المخفضة باإلشارة الواردة من آل الحاالت من الطوابق األعلى إن وجدت ولنفس األسباب المتعلقة بتأ
مقارنة شدات حقول التحريض المغناطيسية بين المدارس وبين الطوابق المختلفة في ) ٣٣( يبين الشكل. محيطها
  . آل موقع

  

  .الطوابقبحسب طيسية بين المدارس  مقارنة شدات حقول التحريض المغن،)٣٣( الشكل

 ميلي غوص أي ما ٥ حليمة السعدية وآانت ةيض المغنطيسي في موقع مدرسلقد تم تسجيل أعلى قيمة لحقل التحر
 مرة من الحد الموصى به ٢٠٠إن هذه القيمة هي أقل بحوالي ).  تسال٤-١٠=  غوص ١( ميكروتسال ٠٫٥يعادل 
 قيمة أنبعض الدراسات الحديثة بينت ؛ ))٤(هرتز، أنظر الجدول ٥٠ ميكروتسال من أجل التردد ١٠٠(عالميًا 

، بالرغم من  ميكروتسال٠٫٤عن التواجد الدائم في مجال حقل تحريض مغنطيسي أعلى من تزداد معامل الخطر 
  .[22] ذلك، يبقى الموضوع نسبي وال يمكن تأآيد وجود أي خطر في الحالة المدروسة

  

  وسويات الحقول الكهرطيسية الناتجة عن محطات الخلوي قياس الطيف الترددي  -٤- ٥-٤
تم تحديد الطيف الترددي للحقول الكهرطيسية الناتجة عن محطات اإلرسال للهاتف الخلوي في جميع بدايًة، 

يمكن القول بأنه لم يالحظ وجود أي موقع . المواقع المدروسة وقد تم الترآيز على المدارس المجاورة للمحطات
شارة المقاسة في جميع النقاط في النطاق المباشر إلرسال هوائيات المحطات القربة منه وبالتالي آانت اإل

لقد تبين ). ٤(، أنظر الجدول )ICNIRP(المدروسة أقل بكثير من الحدود الدولية الموصى بها وفق الهيئة الدولية 
أن قيمة الحقل الكهربائي تكون مرتفعة أآثر في الطوابق العليا عنها في الطوابق األرضي والألول وذلك يعود إلى 
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تبين آل من األشكال  .د االقتراب من المحور الرئيسي لإلرسال لهوائيات محطات الخلويأنه مع االرتفاع يزدا
مقارنة بين قيمة اإلشارة المقاسة للحقول الكهرطيسية الناتجة عن محطات الخلوي في الطابق ) ٣٥(و) ٣٤(

هي أعلى منها في األرضي واألول لعدد من المواقع المدروسة حيث نالحظ بوضوح أن اإلشارة في الطابق األول 
  .الطابق األرضي

  .)مدرسة عاشة التيمورية(البناء بحسب طوابق ألمواج محطات الخلوي ، مقارنة طيف التردد )٣٤(الشكل 

  
  
  

  
  

  ).مدرسة عدنان بغجاتي(، مقارنة طيف التردد ألمواج محطات الخلوي بحسب طوابق البناء )٣٥(الشكل 

  
ال يتعرضون فقط للحقول الناس بشكل عام والطالب بشكل خاص  أن ذآر مالحظة هامة جدًا وهيوالبد من 

وإنما أيضًا لتلك الناتجة عن الهواتف الخلوية التي المنتشرة في آل مكان الناتجة عن محطات الهاتف الخلوي 
في المسجل دي للحقل الكهربائي  الطيف الترد)٣٦ ( يبين الشكل، فمثالهم؛ستخدم في جوارأو ُتأنفسهم يستخدمونها 

 أثناء إجراء القياس ظهرفي مدرسة السكينية وبالرغم من أن اإلشارة آانت ضعيفة جدًا إال أنه قد الطابق األرضي 
متر، وهذه اإلشارة بالتأآيد / فولت٢٫١٢٥ قدرها ميغاهرتز و٨٩٠ترددالعند يمة هامة للطيف قوبشكٍل َعَرضي 

  . منطقة القياس بشكل َعَرضي من أحد المارة في جواراستخدمناتجة عن هاتف خلوي 
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  .ي مدرسة السكينيةعشوائي تم تسجيله أثناء القياس في الطابق األرضي فطيف ترددي ، )36(شكل ال

  

تجة عن هوائيات مرآبة الحقل الكهربائي للحقول الكهرطيسية النالالقمم العظمى المسجلة ) ١١( يبين الجدولبينما 
  .محطات الخلوي

  
  .، القيم العظمى إلشارة الخلوي اللحظية المقاسة والترددات الموافقة في المواقع المدروسة)١١(الجدول 

 الطا بق الثاني الطا بق األول الطا بق األرضي
 اسم المدرسة

(MHz) f E(V/m) f (MHz) E(V/m) f (MHz) E(V/m) 
 0.194 900 0.198 975 0.121 800 جميل صليبا

 — — 0.048 975 — — جميلة األنصارية
 — —  — — 0.041 925 القدس للبنات
 — — — — 0.046 975 المحبة الرسمية
  0.035 975 0.075 975 0.138 975 سمير سلوم

 — — — — 0.054 875 أمية
 0.164 945 0.081 945 — — حسن الخراط
 0.186 945 0.081 945 — — عمرة النجارية
 — — — — 0.041 875 زنوبيا المحدثة
 — — 0.261 945 — — أم عاصم

 0.152 975 0.144 975 — — بدر الدين غزال
 0.028 885 0.033 885 0.033 885 فاروق الشريف
 0.042 885 0.098 885 0.020 885 جمانة الهاللية
 — — — — 0.031 975 أم الفضل
 — — 0.028 915 0.025 915 محمد  ناصر
 — — — — 0.080 950 الفاطمية
 — — — — 2.125 890 السكينية

 — — 0.014 945 — — غزالة الحرورية
 0.058 945 — — 0.053 850 الزهراء المحدثة
 — — 0.082 975 0.079 975 المثنى بن الحارثة
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 — — 0.454 950 0.186 950 عائشة التمورية
 — — 0.076 900 0.064 950 ذات النطاقين

 — — 0.088 950 0.055 950 ام الغزالياإلم
 — — — — 0.059 825 االتحاد

 — — 0.091 975 0.422 925 حليمة السعدية
 — — 0.187 950 0.050 950 جميل الخاني
 0.095 937 — — 0.094 937 عدنان بغجاجي

 0.133 900 0.087 875 0.105 900 الزاهرة
 0.070 942 0.119 900 0.076 954 الحسن بن الهيثم

   الخاتمة -٥
تم في هذا البحث تقصي السوية اإلشعاعية الطبيعية وشدات الحقول الكهرطيسية في عدد من المدارس االبتدائية 

  .واإلعدادية  الواقعة ضمن مدينة دمشق القديمة ومقارنتها مع الحدود الدولية المسموحة
وهذا ) 200Bq/m3( الحد المسموح به دوليًا بينت النتائج أن ترآيز غاز الرادون في بعض المدارس أعلى من

  .يعود إلى قدم البناء وعدم وجود تهوية مناسبة
 أظهرت النتائج انخفاض وسطي ترآيز غاز الرادون بزيادة طوابق البناء، آذلك بينت النتائج أن وسطي ترآيز 

  .ية مواد البناء المستخدمةغاز الرادون في المباني القديمة أعلى منه في المباني الحديثة عزي هذا إلى نوع
بينت النتائج أن وسطي ترآيز غاز الرادون في المدارس الواقعة داخل سور دمشق القديمة أعلى منه في المدارس 

  .الواقعة خارج السور
 الكهرطيسية منخفضة التردد واألمواج المكروية جزء هام من اإلشعة غير المؤينة فهي ال تملك لتشكل الحقو
ة إلحداث التأين في المادة الحية ولهذا فإن تأثيراتها الحيوية على جسم اإلنسان تختلف عن تأثيرات الطاقة الكافي

وقد قدم هذا العمل لمحة مختصرة عن التأثيرات خواص هذه الحقول الكهرطيسية وتأثيراتها . األشعة المؤينة
  . الحيوية

ل الكهربائية والمغنطيسية الناتجة عن خطوط نقل أما من الناحية العملية، فقد أظهرت نتائج قياس آل من الحقو
الطاقة الكهربائية أن سوية هذه الحقول تكون أعلى في الطوابق األرضية واألولى مقارنًة مع الطوابق األعلى وهذا 

أما بالمقارنة مع الحدود . يعود إلى أن الطوابق المخفضة تتأثر باإلشارة الوادة من الطوابق األخرى بشكل أآبر
المية قد بينت النتائج أن سوية هذه الحقول أقل بمئات المرات من الحدود الدولية الموصى بها من قبل الهيئة الع

  ). ICNIRP(الدولية للوقاية من األشعة غير المؤينة 
تم خالل الدراسة تحديد طيف وسوية األمواج المكروية الناتجة عن محطات اإلرسال القاعدية للهاتف الخلوي في 

 متر عن محطات إرسال ١٠٠إن معظم المدارس المختارة تقع على مسافة تزيد عن . لمدارس المختارةجميع ا
الهاتف الخلوي وولم يالحظ في أي موقع إن هوائيات اإلرسال آانت موجهة باتجاه تلك المدارس، وبالتلي تبين أن 

مسجلة آانت أقل بعشرات المرات من سوية اإلشارة في المواقع المدروسة منخفضة نسبيًا ووأن القيم العظمى ال
 ولكن ال بد من اإلشارة هنا إلى أن سوية التعرض ).ICNIRP(الحدود الموصى بها عالميًا من قبل الهيئة الدولية 

تزداد عند استخدام الهاتف الخلوي نفسه، وبالتالي فإن فرض قيود من قبل وزارة التربية على استخدامه بين 
   . في تخفيض التعرض بالنسبة لهذه الشريحة الهامة من المجتمعيساهم مباشرًةالطالب أمر ضروري جدًا و

  

  التوصيات -٦
 .إجراء مسح منطقة أوسع وتوزيع اآبر عدد من الكواشف البالستكية في آل منطقة -١
 .تهوية البناء قدر اإلمكان باعتباره أحد الحلول لتقليل مستوى ترآيز الرادون -٢
 .المنطقةإجراء دراسات وبائية في هذه  -٣
 .إجراء دراسات خاصة للمدارس ذات الترآيز المرتفع -٤
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أثبتت الدراسات العلمية وجود مخاطر حيوية وصحية للحقول الكهرطيسية بمختلف تردداتها المنخفضة  -٥
والعالية وبشكل خاص األمواج المكروية المستخدمة في تقنيات الهاتف الخلوي وأن تواجد اإلنسان في وسط 

 . الكهرطيسية يزيد من معامالت الخطر واألضرار الصحية المحتملةملوث بتلك الحقول
نشر الوعي العلمي الثقافي والصحي حول مخاطر الحقول الكهرطيسية وبشكل خاص األمواج المكروية لدى  -٦

سوية التعرض ومن الجدير بالذآر هنا أن . شريحة األطفال والشباب، وإدراج ذلك في المناهج التربوية
ية الناتجة عن الهاتف الخلوي تزداد أثناء إجراء المكالمة الهاتفية، وبالتالي، فإن فرض قيود للحقول المكرو

من قبل وزارة التربية على استخدام الهاتف الخلوي بين الطالب داخل أمر ضروري جدًا ويساهم مباشرًة في 
 .تخفيض التعرض لدى األطفال هذا باإلضافة إلى الفوائد التربوية األخرى

 استخدام الهواتف الخلوية لدى الناس من خالل حمالت التوعية اإلعالمية وإصدار نشرات تثقيفية ترشيد -٧
خاصة توضح لعامة الناس المخاطر الصحية المحتملة لألشعة غير المؤينة وتوضح طرق الوقاية واالستخدام 

 .اآلمن لمصادر هذه األشعة والتقنيات التي تستخدمها
لعالمية والصحية عند بناء محطات الهاتف الخلوي بحيث يتم تجنب التعريض تطبيق القواعد والتوصيات ا -٨

المباشر لألبنية وبشكل خاص المدارس والمشافي، وبشكل خاص المدارس االبتدائية واالعداية حيث أثبتت 
الدراسات أن الصغار يتأثرون باألشعة غير المؤينة أآثر من البالغين بسبب النمو السريع واحتواء أجسام 

 .األطفال على نسبة أعلى من الشوارد
إجراء دراسات ميدانية موسعة سواء في المدارس أو في المناطق السكنية بحيث تشمل القيام بمسح إحصائي  -٩

يدرس انتشار وطبيعة األمراض المختلفة وبخاصة أمراض الدم لدى سكان المناطق القريبة من خطوط نقل 
 .من محطات اإلرسال القاعدية للهاتف الخلويالطاقة عالية التوتر والمناطق القريبة 

رفع مستوى التعاون بين آافة مؤسسات الدولة التى تعنى بأمور الصحة العامة وومصادر التلوث المعاصر  -١٠
وبالوقاية البشرية من من مختلف أنواع األشعة المؤينة وغير المؤينة بهدف تطوير االستخدام السليم لهذه 

    .تمع من مخاطرها االجتماعية والصحية المحتملةاألشعة وحماية الفرد والمج
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