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  كلمة شكر
  

أنجز هذا العمل بدعم واهتمام كبيرين من السيد الدكتور المدير العام لهيئة الطاقة الذرية 
بهدف  مجموعة قياسات األشعة غير المؤينة في قسم الوقاية واألمانالذي أسس في سورية 

الشكر بأصدق الوقاية من المخاطر المحتملة لهذه األشعة، وإننا نتوجه إلى سيادته 
 .على رعايته ودعمه المتواصل لجميع أعمالنا والتقدير االحترام واالمتنان وفائق

لمباشر من االشكر والتقدير للسيد الدكتور رئيس قسم الوقاية واألمان على االهتمام خالص 
والشكر الجزيل لكل من ساهم في تحقيق القياسات في مواقع  .عملأجل إنجاز هذا ال

التي تتضمن نماذج و هذا النوع من األعمال الحقلية لالقياس الحقلية برغم الظروف الصعبة 
  مختلفة من األخطار المحتملة التي يمكن أن يتعرض لها القائمون على العمل.
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  الخالصة
عينـــات مـــن فـــي جـــوار األمـــواج المكرويـــة  وتـــوزع وانتشـــار ســـويةالقـــيم الفعليـــة لالعمـــل إلـــى تقصـــي هـــذا يهـــدف 

الهيئــة  مــع حــدود التعــرض الموصــى بهــا مــن قبــل، ومقارنــة النتــائج لتقويــة القاعديــة للهواتــف الخلويــةامحطــات 
 International Commission on Non Ionizingالدوليـــة للوقايـــة مـــن األشـــعة غيـــر المؤينـــة (

Radiation Protection (ICNIRP).(  

) يسـمح بـإجراء NARDA SRM3000األول ( ؛تمت القياسات باستخدام مقـاييس خاصـة بـاألمواج المكرويـة
) يســمح بتحديــد ســوية الحقــول NARDA EMR300والثــاني ( ،مســح للطيــف التــرددي لألمــواج الكهرطيســية

  .أي نوع من المرسالتواج في جوار الكهربائية والمغنطيسية وكثافة االستطاعة لهذه األم

تم اختيار عينات لنماذج مختلفة لمحطات الهاتف الخلوي بحيث تشمل مناطق مهمة من دمشق، وأجري مسـح 
بينـت النتـائج  .ةالمنطقة المجاورة لكل محطة وفقًا التجاه اإلرسال وتبعًا لسـهولة الوصـول إلـى المواقـع المدروسـ

القيــاس المحــددة كانــت أقــل مــن الحــد الموصــى بــه مــن قبــل الهيئــة الدوليــة أن معظــم القــيم المســجلة فــي نقــاط 
ت ســـوية األمـــواج )؛ غيـــر أنـــه فـــي عـــدد مـــن نقـــاط الدراســـة كانـــICNIRPللوقايـــة مـــن األشـــعة غيـــر المؤينـــة (

قعـة تـدريجيًا داخـل األبنيـة الواتتنـاقص سـوية اإلشـارة المقاسـة تبين أن نسبيًا.  المكروية المقاسة ذات قيمٍة هامةٍ 
ــًا ضــمن محــور إرســال هوائيــات المحطــة وتســاعد الجــدران فــي تخفــيض شــدة اإلشــارة بشــكل ملحــوظ.  إن جزئي

هذا النوع من الدراسات الحقلية بالشكل األمثل وتحقيق الفائدة العظمى لجميع الناس يتطلب معرفـة تامـة إنجاز 
قيق تعاون شفاف بين مؤسسات البحث من الضروري تحفإنه بنوع الهوائيات المستخدمة ونظام عملها، ولذلك، 

  العلمي وشركات الهاتف الخلوي.

  

  الكلمات المفتاحية:

األشــــعة غيــــر المؤينــــة، األمــــواج المكرويــــة، الهــــاتف الخلــــوي، الحقــــل الكهربــــائي، الحقــــل المغنطيســــي، كثافــــة 
  االستطاعة.
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Abstract 

The aim of this work is to investigate the real values of microwave level 
distribution and propagation in the locality around samples of mobile phone base 
station, and to compare the results with the exposure restriction limits 
recommended by the International Commission on Non Ionizing Radiation 
Protection (ICNIRP). 

Measurements were performed using special meters for microwaves; the first 
(Narda SRM-3000) is used for electromagnetic waves frequency spectrum scanning 
and the second (NARDA emr300) determine the level of electric and magnetic 
fields and the power density of these waves nearby any sort of transmitters. 

Samples of different kinds of mobile phone base station were chosen to cover 
important zones of Damascus, and the region around each base station was also 
scanned in the emission direction and according to accessibility into the studied 
positions. Results showed that the signal level in all measured points is lower than 
the ICNIRP restriction level, but for few points the detected microwave level has 
relatively important values. The signal level inside building situated partially in the 
emission direction of the base station transmitters decreases stepwise and walls 
reduce considerably the signal intensity.  To realize these kind of field studies in 
the best way and obtain the maximum profits for all people, the properties and 
operating system of transmitters used in mobile phone base station must be known, 
and therefore, it is very important to achieve a transparent collaboration between 
research laboratory and mobile phone company. 

Key words: 

Non ionizing radiation, microwave, mobile phone, electric field, magnetic field, 
power density.       
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  مقدمة
في علم االتصاالت وتطبيقاتـه التقنيـة أصـبح الهـاتف النقـال  المتسارعنتيجة للتطور خالل العقدين الماضيين، و 

يقـدم لـه خـدمات هامـة لهـا أثرهـا الكبيـر علـى لمكـان في كل الزم اإلنسان يو  (الخلوي) واسع االنتشار في العالم
لزبائنهــا كافيــة تحــاول شــركات الهــاتف الخلــوي المنتشــرة حــول العــالم تــأمين التغطيــة ال حياتــه الخاصــة والمهنيــة.

أصبحت محطات اإلرسال والتقوية الخاصة منتشرة في لذلك االتصال من أي بقعة في العالم،  وتحقيق إمكانية
ســطوح األبنيــة الســكنية والمستشــفيات والمــدارس وغيرهــا). وكــان نتيجــة هــذا االنتشــار الــتالل و (علــى كــل مكــان 

بـاألمواج الكهرطيسـية المكرويـة الصـادر عـن هوائيـات محطـات الواسـع أن أصـبح اإلنسـان شـاء أم أبـى محاطـًا 
من الطيف الكهرطيسي،  اً مها جزءً  األمواج المكرويةتشكل . الكهرطيسيسوية التلوث الهاتف الخلوي وارتفعت 

تســتخدم محطــات الهــاتف الخلــوي فــي عمليــات االتصــال أمــواج مكرويــة تقــع تردداتهــا فــي و  )،1أنظــر الشــكل (
ميغاهرتز. لهذه األمواج سوية طاقية غير مهملـة ولهـا بالتأكيـد أثرهـا الحيـوي  ]1800 وَ   900[ جوار الترددات

مــن الوقــوف عنــد هــذا الوضــع الجديــد، واألخــذ بعــين هنــا  بــد كــان الالخــاص علــى اإلنســان والبيئــة، وبالتــالي 
االعتبار التعرض لهذه األمواج الكهرطيسية مخاطرها المحتملة على الكائنات الحية بشـكل عـام وعلـى اإلنسـان 

تقـدير سـوية التعـرض عنـد التواجـد تحديـد سـويات الحقـول الكهرطيسـية و فهـل مـن الممكـن وعليـه بشكل خـاص. 
لهـذه التقنيـة؛ وهـل لهـذا  لعمـوم النـاس؟ وكيف تتم عملية التعـرض لألشـعة المكرويـة اإلرسالفي جوار محطات 

الوضع آثار بيولوجية ومخاطر صحية؟ وهل يمكن الـتحكم بهـذا التعـرض ووضـع الحـدود المناسـبة التـي تسـمح 
ي بـات يمـس شـريحة باالستخدام اآلمن لهذه التقنية؟ إنها ألسئلة عديدة من بين الكثيـر حـول هـذا الموضـوع الـذ

 عالية من المجتمع ال بل المجتمع اإلنساني بشكل عام.

هذا العمل التطرق إلـى جـزء مـن األسـئلة المطروحـة واإلجابـة عنهـا وتقـديم بعـض التوضـيحات التـي في حاول ن
هــذا  حيــث يشــكلوفــق اإلمكانيــات المتــوفرة. مــن التلــوث الكهرطيســي تصــب فــي اتجــاه حمايــة اإلنســان والبيئــة 

 عمـوم النـاسمل خطوة أساسية جديدة من نوعها على صعيد القطر إذ تصب في مجال جديـد يتعلـق بوقايـة الع
مـــن األشـــعة المكرويـــة التـــي تشـــكل جـــزء رئيســـي مـــن اإلشـــعاعات غيـــر المؤينـــة التـــي تمـــس المجتمـــع اإلنســـاني 

  الحديث بشكل مباشر. 

وعــن محطــات مفــاهيم العامــة الخاصــة بهــا والتضــمن هــذا العمــل تقــديم لمحــة عامــة عــن األمــواج الكهرطيســية ي
المسـتخدمة فـي سـوريا. وألهميـة نشـر الـوعي والثقافـة حـول مخـاطر األمـواج المكرويـة يقـدم هـذا الهاتف الخلـوي 

اآلثار البيولوجية المحتملة لألمواج المكروية المستخدمة والتي تم مناقشتها في نشرات علميـة التقرير لمحة عن 
التعرض الموصى بها من قبل الهيئة الدوليـة للوقايـة مـن األشـعة غيـر المؤينـة. ومـن رض حدود كما يع عديدة،

ثم تضمنت الدراسة عرضًا للمقاييس المستخدمة وطريقة القياس والقياسات المنجزة. وفي الختـام تـم تقـديم نتـائج 
ن قبــل الهيئــة الدوليــة ومقارنتهــا بالحــدود العالميــة الموصــى بهــا مــالقيــاس فــي أهــم المواقــع المدروســة ومناقشــتها 

  للوقاية من األشعة غير المؤينة، وعرض الخاتمة والتوصيات العامة.
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  مفاهيم عامة في مجال الحقول الكهرطيسية  -1
حقول إن مصطلح "الحقول الكهرطيسية" يصف حالة فيزيائية معينة تعبر عن الحقول الكهربائية وال

المغنطيسية المتالزمة معًا والمتولدة عن الشحنات الكهربائية المتحركة، والتي تشكل موجة كهرطيسية كما هو 
  .[1]) الذي يبين رسمًا توضيحيًا لموجة كهرطيسية 2مبين في الشكل (

  

  
  )، رسم توضيحي لموجة كهرطيسية ومنشأها.2الشكل (

  
، وكلما كان الفرق شحناتتيجة فرق الكمون بين قطبين مختلفين بالمن حيث المبدأ، يتولد الحقل الكهربائي ن

أكبر كان الحقل الكهربائي أكبر؛ ولكل شحنة ساكنة أو متحركة حقل كهربائي يتعلق بشحنتها. أما الحقل 
بشكل عام  تنبعث الحقول الكهرطيسيةالمغنطيسي فيتولد عند حركة الشوارد أو التيار الكهربائي في النواقل. 

الشحنات الكهربائية المتحركة وهي تنتقل في األوساط على شكل أمواج كهرطيسية تسير بسرعة الضوء عن 
م/ثا في الخالء وهي تتغير بحسب وسط االنتقال). يكون الحقالن  3.108(تعادل سرعة الضوء حوالي 

مع جهة االنتقال.  نالكهربائي والمغنطيسي المشكالن للموجة الكهرطيسية متعامدين فيما بينهما ومتعامدي
على  [Hz]وبالهرتز [m] معينين وهما يقدران بالمتر  fوتردد  وتتميز الموجة الكهرطيسية بطول موجي 

  ).1الترتيب، واللذان يرتبطان من خالل العالقة (

      Hzfmcm sec/                 (1)  

ع شـدة التيـار الكهربـائي أو تتناسب طـرداً مـ وهي [V/m]تقاس شدة الحقل الكهربائي بواحدة فولت على المتر 
وشـدة حقـل  [A/m]الكهربائية المولدة للحقل. بينما تقاس شدة الحقـل المغنطيسـي بـاألمبير علـى المتـر  الشحن

  ).10-4 [T] = [G]1بحيث:  [T](أو التسال  [G]التحريض المغنطيسي بالغوص 
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  ومصادرها مجاالت الحقول الكهرطيسية -1-1
ل الكهرطيسية بشكل رئيسي هو التردد وهو يستخدم عند الحديث عن مجاالتها المختلفة بغية إن ما يميز الحقو 

ـــًا  الجزئيـــة مجـــاالت الحقـــول الكهرطيســـيةوتســـميات التمييـــز فيمـــا بينهـــا. تختلـــف التقســـيمات االصـــطالحية  وفق
لفـة مـع إعطـاء مثـال رسـمًا توضـيحيًا لمجـاالت الحقـول الكهرطيسـية المخت )1، ويبـين الشـكل (للمراجع المعتمدة

) أحد أوضح التقسيمات االصطالحية لألمـواج 1كما يقدم الجدول ( ]3 -1[ على المصدر الموافق لكل مجال
ــًا بشــكٍل واســٍع و  غيغــاهرتز 300التــرددات األقــل مــن  الكهرطيســية ذات مــع بعــض المصــادر المســتخدمة عالمي

  .]4، 3[ الخاصة بكل مجال ترددي

  
  صطالحية للحقول الكهرطيسية.) تقسيمات ا1الجدول (  

 مصادر عامة مجال حزمة الترددات تسمية حزمة الترددات

 Sub-ELF( < 30 [Hz]تحت الحدية المنخفضة جدًا (
الجاذبية األرضية ودارات التغذية 

 )DCالكهربائية المستمرة (

  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 (

 الرادار واألقمار الصناعية SHF( 3-30 [GHz]فوق الحدية العالية جدًا (

 نقطة-وسائل االتصال نقطة EHF( 30 – 300 [GHz]الخاصة فوق الحدية العالية جدًا (

  
  طيسية وواحداتها الدوليةالمقادير الفيزيائية في مجال الحقول الكهر   -1-2

إلـى  ) أهم المقادير الفيزيائيـة المسـتخدمة فـي مجـال الوقايـة مـن الحقـول الكهرطيسـية باإلضـافة2يبين الجدول (
يرتبط الحقالن الكهربائي والمغنطيسي بكثافة االسـتطاعة لموجـة كهرطيسـية مـن  الرموز والواحدات المستخدمة.

  ).3يض المغنطيسي بشدة الحقل المغنطيسي من خالل العالقة ()، ويرتبط حقل التحر 2خالل العالقة (
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     mAHmVEmWS .2                 (2)  
 

     mAHmHenryTeslaB .                (3) 
 

عن ثابت النفاذية المغنطيسية لوسط االنتقال، وتجدر اإلشارة هنا إلى أنه يكفي من أجل تعبر حيث 
  .B [1]أو  Hيد أحد المقدارين تطبيقات الوقاية تحد

 

  )، مقادير فيزيائية في مجال الحقول الكهرطيسية ورموزها وواحداتها.2الجدول (

  الواحدة  المقدار الفيزيائي  الرمز
E فولت على المتر  شدة الحقل الكهربائي  V/m  

H  أمبير على المتر  شدة الحقل المغنطيسي  A/m  
B سالالغوص ، الت  حقل التحريض المغنطيسي  G, T 

S  واط على المتر المربع  كثافة االستطاعة  W/m2  
f,   الهرتز  التردد  Hz  

المتر  الطول الموجي  m 

z  األوم  الممانعة  Ohm  

SAR  معامل الطاقة النوعية الممتصة  
(Specific Energy Absorption Rate) 

 W/kg  واط على الكيلوغرام

  

  لخلويالمحطات القاعدية للهاتف الخلوي وأجهزة ا -2
على صـعيد االسـتخدام سواء  ينالماضيًا واسعًا وتطورًا هامًا خالل العقدين انتشار حققت تقنيات الهاتف الخلوي 

حياة الفـرد والمجتمـع وأصـبح دورًا هامًا في الهاتف الخلوي  احتلقد ف. والخدمات أو على الصعيد الفني والتقني
التقويـــة علـــى أســـطح األبنيـــة وعلـــى القمـــم المحيطـــة الصـــديق الـــدائم للجميـــع، واســـتوطنت محطـــات اإلرســـال و 

  .]6، 5[ بالمناطق السكنية

تستخدم أجهزة الخلوي ومحطات التقوية الخاصة بها في وقتنا الحاضر أمواجًا كهرطيسية مكرويـة فـي حـزمتين 
ميغـــاهرتز. كـــل الحقـــول  1800ميغـــاهرتز والثانيـــة تقـــع فـــي جـــوار  900مـــن التـــرددات األولـــى تقـــع فـــي جـــوار 

 اً لكهرطيسية على اختالف ميزاتها الخاصة هي في األساس عبارة عن اهتزازات دوريـة لحقلـين متـرابطين زمانيـا
ومكانيًا ويسيران في اتجاٍه واحٍد هما الحقل الكهربائي والحقل المغنطيسي وذلك وفق ترددات معينة يرمز لهـا بــِ 

)f) أو ( ،و يقـــــــاس بـــــــالهرتز ومضـــــــاعفاته (هرتـــــــز، )، ويمثـــــــل التـــــــردد عـــــــدد الهـــــــزات خـــــــالل ثانيـــــــة واحـــــــدة
). هنـا ال بـد مـن اإلشـارة إلـى أن  109 [Hz] = [GHz]1، غيغـاهرتز 106 [Hz] = [MHz]1ميغـاهرتز
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ونقـــل المعلومـــات تســـتخدم بشـــكل واســـع فـــي االتصـــاالت  300GHZوحتـــى  30KHZالتـــرددات فـــي المجـــال 
المعاصـــرة والتـــي  ت وغيرهـــا مـــن وســـائل االتصـــالاإلذاعـــة والتلفزيـــون والهواتـــف الخلويـــة والـــرادارا ذلـــك متضـــمناً 

  .كبير تطور وتنتشر بتسارعٍ 

تغطي محطات اإلرسال مساحة محدودة في محيط أبراجها وهي ترتبط باستطاعة تلك المحطات وتوزعها وآلية 
عملهــا؛ ونظريــًا، تغطــي األبــراج منــاطق سداســية الشــكل يأخــذ مجموعهــا هيئــة خاليــا النحــل حيــث يوضــع البــرج 

). يـتم توزيـع المحطـات علـى المنـاطق المأهولـة 3رسل والمستقبل في وسط الشكل السداسـي، أنظـر الشـكل (الم
و غيــر المأهولــة بحســب الحاجــة وبالتــالي فــإن إمكانيــة الحصــول علــى تغطيــة كاملــة لبلــد مــا ممكنــة ولكــن هــذا 

  ].6، 5[يتطلب سنوات عديدة من العمل المتواصل

  
  ة محطات اإلرسال واالستقبال القاعدية للهاتف الخلوي.)، رسم توضيحي لشبك3الشكل (

  
تأخــذ محطــات البــث للهــاتف الخلــوي أشــكال مختلفــة يمكــن تصــنيفها وفــق ثــالث نمــاذج رئيســية بحســب شــكل 
واســـتطاعة ودور الهـــوائي وهـــي: أوًال: محطـــات كبيـــرة (ماكروســـل) و تغطـــي مســـافات كبيـــرة تزيـــد علـــى عشـــر 

ســطة (ميكروســل) وتغطــي مســافات صــغيرة نســبيًا تصــل إلــى عــدة مئــات مــن كيلــومترات. ثانيــًا: محطــات متو 
  األمتار. ثالثًا: المحطات الصغيرة جدًا (بيكوسل) وتستخدم لدعم الشبكة الرئيسية في المناطق المحصورة.

عنــد اســتخدام الهــاتف الجــوال فــي منطقــة مــا فإنــه يــتم التخاطــب بــين الهــاتف الجــوال وأقــرب محطــة إرســال لــه، 
هذه المحطة بعملية الربط بين الهاتف ومحطات أخرى تقوم بدورها هي األخرى بعملية الربط مع الهاتف  وتقوم

محطــات بــين الهــاتف الخلــوي  توضــيحيًا لعمليــة تبــادل االتصــال فــي شــبكة )  تمثــيالً 4المطلــوب. يبــين الشــكل (
ات مختلفة (انزيـاح بسـيط بـين تـرددات ال (المحطات القاعدية). تتم عملية تبادل اإلشارة بترددباإلرسال واالستق

اإلرسال وترددات االستقبال)، ويتم االتصال بين محطات اإلرسال المتجاورة إما بشكل سلكي أو السلكي وذلك 
هوائيات موجهة خاصة بالتواصل بين المحطات المتجاورة والتي تتنوع بحسب الحاجة وضرورة عمل  باستخدام

  .مع بعضها البعض بشكل دقيق وفعال الشبكة وتسمح بربط محطات الشبكة
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  .في شبكة الهاتف الخلوي)، نموذج توضيحي لعملية تبادل االتصال 4الشكل (

  

كمــا ذكرنــا ســابقًا فــإن الحقــول الكهرطيســية عبــارة عــن حقلــين كهربــائي ومغنطيســي متــرابطين يهتــزان وفــق تــردد 
سالبة لحقالن بين قمتين عظميين موجبة و تز امعين يسيران متعامدين على نفس المحور وفي نفس االتجاه. يه

ويأخــذ الحقــل قــيم موجبــة وســالبة وبالتــالي فقــد تــم االتفــاق علــى اإلشــارة إلــى ســعة الحقــل إمــا مــن خــالل القمــة 
) والتــي تمثــل المطــال األعظمــي (الســعة) للموجــة rmsالعظمــى أو مــن خــالل قيمــة الجــذر الوســطي التربيعــي (

) تقريبـــًا. يقـــاس الحقـــل الكهربـــائي للموجـــة الكهرطيســـية بواحـــدة 1.4ي علـــى () أ2مقســـومة علـــى جـــذر العـــدد (
" بينمــا يقــاس الحقــل المغنطيســي بواحــدة األمبيــر علــى المتــر ويرمــز لــه بـــِ "Eعلــى المتــر ويرمــز لــه بـــِ  تبالفولــ
"H"  ويســــتخدم أحيانــــا حقــــل التحــــريض المغنطيســــي و رمــــزه"B" )" وواحدتــــه تســــالT عوضــــًا عــــن الحقــــل (
   ."H"نطيسي المغ

إن خواص الحقل الكهرطيسي تختلف باختالف البعد عن المنبع، ففي جـوار الهـوائي المرسـل يتواجـد مـا يسـمى 
تحسب بمعرفة أبعاد الهوائي وطول الموجـة الصـادرة عنـه  dminبمنطقة الحقل القريب والتي تنتهي على مسافة 

 dالصــادرة عنــه، والمنطقــة التــي تقــع وراء  طــول الموجــة طــول الهــوائي، و  D) حيــث 4مــن خــالل العالقــة (
  هي منطقة الحقل البعيد. 



2

min

2D
d   )4(            

بحساب نسبة شدة الحقل الكهربـائي إلـى الحقـل المغناطيسـي نحصـل علـى ممانعـة الوسـط، وعلـى سـبيل المثـال 
  ):5نحصل على ممانعة الهواء وفق العالقة (
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  بينما تعطى كثافة االستطاعة من خالل جداء شدة الحقلين الكهربائي والمغنطيسي.
  

2
2

.377
377
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HES              )6(            

 

في منطقة الحقل البعيد يكون الحقالن الكهربائي والمغنطيسي متعامدان ويسيران متالزمـان وفـق نفـس االتجـاه. 
مــن اإلشــارة إلــى أنــه يوجــد فــي جهــاز الهــاتف الخلــوي هــوائي صــغير األبعــاد يقــوم بإرســال واســتقبال  هنــا ال بــد

األمواج الكهرطيسية أثناء االتصال وتكون شدة الحقل لألمواج الصادرة وكذلك كثافة االسـتطاعة أعظميـا أثنـاء 
باالبتعاد عن مصدر األمـواج  عملية االتصال والمكالمة الهاتفية. في جميع األحوال، ينخفض مستوى التعرض

الكهرطيســية ســواء عنــد اســتخدام الهــاتف الخلــوي أو عنــد الوجــود بــالقرب مــن محطــات البــث. يكــون التعــرض 
النـــاتج عـــن الهـــاتف الخلـــوي أكبـــر فـــي الجـــزء المجـــاور لـــه مـــن جســـم المســـتخدم أمـــا بالنســـبة لمحطـــات التقويـــة 

بــًا بمســتوى أقــل ممــا يحدثــه الهــاتف الخلــوي ذاتــه أثنــاء واإلرســال فإنهــا تســبب التعــرض لكامــل الجســم ولكــن غال
المكالمة الهاتفية وهـذا مـا سـنحاول دراسـته وتحليلـه بالتفصـيل مـن خـالل هـذه الدراسـة التـي سـتركز علـى تحديـد 
سوية األمواج الصادرة عن عينات من أجهزة الهاتف الخلوي المتوفرة في السوق المحلية، وٕاجراء تحليل النتائج 

  ها بحدود التعرض الموصى بها من قبل الهيئة الدولية للوقاية من األشعة غير المؤينة.مقارنتو 

  الهاتف الخلويالخاصة ب واالستقبال اإلرسالهوائيات  -2-1
فمنها  توجد نماذج مختلفة من هوائيات اإلرسال واالستقبال المستخدمة في المحطات القاعدية للهاتف الخلوي،

 ة (خارج األبنية) ومنها ما يستخدم في األماكن المغلفة (داخل األبنية)،ما يستخدم في األماكن المفتوح
وبعد اختيار موقع معين لبناء محطة قاعدية  عام وتختلف ميزاتها بحسب الغاية المطلوبة منها. وبشكل

من  بعددات المطلوبة وفقًا لمتطلبات الشبكة، وتتميز الهوائيات الهوائيللهاتف الخلوي، يتم اختيار مميزات 
  الخواص األساسية التي تؤخذ بعين االعتبار عند بناء المحطات وأهمها:

  
 .)Polarizationالمجال الترددي المطلوب واالستقطاب المستخدم ( .1

 ). Gain(المطبق الربح  .2

 .)Horizontal and Vertical Patternمخطط اإلرسال األفقي والعمودي ( .3

 ذية الكهربائية المطلوبة.الميزات الفنية للهوائي وسوية استطاعة التغ .4

 

والذي يستخدم بشكل واسع في  الخاص باألماكن المفتوحة الهوائياتنموذج من  على ذلك مثاللو أخذنا ك
، والذي )XXPol Panel 824–960/1710–2180 65°/65° 16/18.5dBi 0°–10°/0°–6°T(العالم 
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) أهم الميزات 3الحظ في الجدول (ن. )5)، والشكل (3أنظر الجدول ( العالمية Kathreinتنتجه شركة 
 824) ويقسم إلى قسمين (ميغاهرتز 960 – 824، فالمجال الترددي األول (المختار الخاصة بنموذج الهوائي

 ويقسم إلى ثالثة أقسام ) ميغاهرتز2180 – 1710والمجال الثاني (ميغاهرتز، ) 960 - 880) و(894 -
ميغاهرتز. وكما هو مبين في هذا الجدول تختلف ) 2180–1920) و (1990–1850) و (1780–1710(

خواص وميزات األمواج المستخدمة من حيث االستقطاب والربح و بحسب المجال الترددي المختار. إن تقسيم 
في إرسال اإلشارة المجال الترددي على هذا النحو يهدف إلى تحديد الحزمة المستخدمة من الهاتف الخلوي 

، والحزمة التي تستخدم مسلك الصاعدوالتي تدعى بالئيات المحطة في االستقبال) (الحزمة المستخدمة من هوا
والتي تدعى في اإلرسال (الحزمة المستخدمة من الهاتف الخلوي في االستقبال) من قبل هوائيات المحطة 

  الهابط (النازل). مسلكبال
   

  .طات الهاتف الخلوي)، ميزات وخواص هوائي اإلرسال واالستقبال المستخدم في مح3الجدول (
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  ھوائي اإلرسال واالستقبال لمحطة الھاتف الخلوي مع مخططات اإلرسال.مبسط )، نموذج 5الشكل (

  

  مبادئ عملية اإلرسال المستخدمة في الهاتف الخلوي  -2-2

أو في الدارات اإللكترونية  تستخدم في الهاتف الخلوي تقنيات عالية متطورة سواء في نظام اإلرسال واالستقبال
والبرمجيات المرفقة والتي ما تزال في تطور مستمر وسريع جدًا وخاصة بعد دخـول الهـاتف الخلـوي إلـى مجـال 
شـبكة االنترنــت. إن هــذا الموضــوع واســع جــدًا غيــر أنــه مــا يهــم فــي هــذه الفقــرة هــو تقــديم المبــادئ األوليــة لعمــل 

  ء االتصال.جهاز الخلوي ضمن الشبكة وكيفية إجرا

كمــا ذكــر ســابقًا فــإن أجهــزة الخلــوي والمحطــات القاعديــة تســتخدم أمواجــًا مكرويــة تؤلــف حــزمتين مــن التــرددات 
ميغــاهرتز. حيــث يقــوم الهــاتف الخلــوي  1800ميغــاهرتز و الثانيــة تقــع فــي جــوار  900األولــى تقــع فــي جــوار 

باإلرسال مستخدمًا ترددات  (GSM)ر واالختصا Groupe Spécialise Mobileنظام  مثًال  الذي يستخدم
) ويســتقبل التــرددات المرســلة مــن هوائيــات المحطــة المســلك الصــاعدميغــاهرتز ( 915 – 880تقــع فــي المجــال 

 Digital cellularميغـاهرتز (المسـلك النـازل). أمـا فـي نظـام االتصـال  960 – 915التـي تقـع فـي المجـال 

System (DCS 1800) ميغـــاهرتز كحزمـــة صـــاعدة، وتســـتخدم  1785-1710يـــة فتســـتخدم الحزمـــة التردد
  ميغاهرتز كحزمة نازلة. 1880 – 1805الحزمة الترددية 

يتم خالل عملية االتصال استخدام قناتين لإلرسال األولى من أجـل المسـلك الصـاعد والثانيـة مـن أجـل المسـلك 
، والتـــي يتغيـــر ترددهـــا فـــي مجـــال النـــازل. تتـــألف القنـــاة الواحـــدة مـــن موجـــة كهرطيســـية تـــدعى بالموجـــة الحاملـــة

ميغاهرتز وخالل فترة تساوي ُثمن الزمن وهذا ما سيتم توضـيحه فيمـا يلـي. لنعتبـر مـثًال أن هـوائي  0.2عرضه 
وذلك باستخدام موجة  M3و  M1 ،M2محطة اإلرسال يقوم بمخاطبة ثالثة هواتف خلوية وهي على التوالي 
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يتم تعديل التردد اللحظي للموجة الحاملة فـي مجـال ضـيق العـرض ميغاهرتز.  950حاملة عند التردد االسمي 
و  949.9ميغــاهرتز يقــع بــين  0.2حــول التــردد االســمي؛ فيكــون عنــدها للموجــة الحاملــة المعدلــة عــرض قــدره 

 GMSK )Gaussian Minimumميغـاهرتز (تسـتخدم صـيغة متطـورة لعمليـة تعـديل التـردد تـدعى  950.1

Shift Keing.((  

اســـتخدام الحاملـــة مـــن أجـــل اإلرســـال نحـــو الهـــاتف  ةمكروثانيـــ 577والتـــي تـــدوم  T1الفتـــرة الزمنيـــة يـــتم خـــالل 
خــالل الــزمن  M2بــالزمن الجزئــي)، ومــن ثــم اإلرســال نحــو الهــاتف الخلــوي الثــاني  T1(يســمى  M1الخلــوي 

T2 وبعدها يتم إرسال اإلشارة إلى الخلوي ،M3  خالل الزمنT3، امـل أن يخاطـب وهكذا. بالتـالي، يمكـن للح
هواتف خلوية بحيث ينتظر كل جهاز سبع فترات زمنية قبل أن يعاود استقبال اإلشارة مرة ثانية. بكالم  8حتى 
 T1إن المحادثة تتم بشكل متقطع وهذا ال يؤثر على المستخدم وذلك ألن اإلرسال خالل الـزمن الجزئـي  آخر،

أسرع بثمان مرات من سرعة إعادة بناء اإلشارة فـي الجهـاز (وكذلك بالنسبة لألزمنة الجزئية األخرى) يتم بدفق 
مكروثانيــة وٕاعــادة بنــاء اإلشــارة الصــوتية  577المســتقبل؛ أي أن اإلرســال فــي الــزمن الجزئــي الواحــد يــتم خــالل 

  ).6ميلي ثانية، أنظر الشكل ( 4.615يحتاج لزمن قدره 
  

 

 .الخلوي)، مثال توضيحي لعمل قناة اإلرسال في الهاتف 6الشكل (

  

) BCCH )Broadcast Control Channelإن عمــل الخلــوي يتطلــب وجــود قنــاة تحكــم لكــل خليــة تــدعى 
وهــذا يتعلــق بــزمن جزئــي واحــد لحامــل إشــارة يســتخدم فــي نقــل معلومــات تعريــف حــول المخــّدم ورقــم الهــاتف. 

تــي تحجــز للمعلومــات ال BCCHوبالتــالي فــإن الهــاتف الخلــوي علــى اتصــال دائــم مــع الخليــة مــن خــالل القنــاة 
الخاصــة بعمليــة االتصــال حتــى فــي حــال عــدم وجــود إي اتصــال هــاتفي فــي الخليــة. يصــدر الهــوائي عــدد مــن 
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 8حـامالت، ومـن الممكـن أن يكـون هنـاك  6و  2تي يكون عددها محصور بين الحامالت اإلشارة لكل خلية و 
قنـوات، وبمـا أنـه تحجــز  8ارة إلـى بعـض المشــاكل فـي الشـبكة. يتسـع كـل حامـل إشــ يسـببحـامالت ولكـن هـذا 

"؛ بالتالي، إذا كانت للخلية حاملين لإلشارة، فتكون لهذه الخلية BCCHقناة واحدة في كل خلية من أجل قناة "
حـــامالت فإنهـــا  4)، وٕاذا كـــان للخليـــة 1-8×2مكالمـــة كحـــد أعظمـــي فـــي نفـــس الوقـــت ( 15قـــدرة علـــى إجـــراء 

). بالنتيجــة، يكــون عــدد القنــوات المســتخدمة يســاوي عــدد 1-8×4(مكالمــة فــي نفــس الوقــت  31تســتطيع تــأمين 
. وال بــد مــن اإلشــارة هنــا إلــى إســلوب إرســال BCCHالمكالمــات الجاريــة مضــاف إليهــا واحــد يعــود إلــى القنــاة 

هوائيــات الخلــوي غيــر المســتمر يــؤدي إلــى وجــود فــرق بــين قيمــة االســتطاعة اللحظيــة والمتوســطة، وهــذا يجــب 
تبـار، باإلضـافة إلـى عـدد القنـوات المسـتخدمة، وذلـك عنـد دراسـة التعـرض لألشـعة الناتجـة عـن أخذه بعين االع

 45هوائيات اإلرسال. إن جهاز اإلرسال في الهاتف الخلـوي يعمـل وفـق نفـس المبـدأ ولكـن عنـد تـردد يـنقص بــ 
ميغـاهرتز)،  905ميغـاهرتز وجهـاز الخلـوي يعمـل عنـد  950ميغاهرتز عن تردد المحطة (المحطـة تعمـل عنـد 

إضافًة إلى ذلك، يجب أن يكون هناك إزاحة ال تقل عن ثالثة أزمنة جزئية بين عملية االسـتقبال واإلرسـال فـي 
  .]5، 2، 1[ الهاتف الخلوي

 

   

  تفاعل األمواج المكروية مع المادة الحية -3
ثر بشــكل أو بــآخر عنــد تحتــوي األجســام الحيــة علــى نســبة عاليــة مــن الشــوارد والمــواد القطبيــة، وهــذه المــواد تتــأ

تطبيق حقل كهرطيسي خارجي عليها. إن تفاعل الحقول الكهرطيسية يختلف بحسب التردد المسـتخدم وبحسـب 
الوسط المعرض وطبيعته، ونهتم هنا بالترددات الواقعة في مجال األمواج المكروية والمستخدمة بشكل عام فـي 

مســار الحقــول ه يتنــاقص عمــق االتصــاالت الخلويــة. فمــن حيــث اختــراق الحقــول الكهرطيســية للجســم الحــي، فإنــ
ولفهـم آليـة التـأثير المتبـادل بـين الحقـول الكهرطيسـية والجسـم يجـب  دالكهرطيسية داخـل الجسـم مـع ازديـاد التـرد

ـــد مختلـــف المعطيـــات الخاصـــة  التمييـــز بـــين مختلـــف أجـــزاء الجســـم وبنيتهـــا وخواصـــها الكهربائيـــة، وعنـــد تحدي
  ).7طاقة الممتصة من خالل العالقة (باألعضاء وخواص الحقل المطبق يمكن حساب ال

 2.. Emeabs      )7(           

هـي شـدة الحقـل  Eهي الكثافة الحجمية  و هي الناقلية  و  الكتلة و  mهي الطاقة الممتصة و eabsحيث 
بمعـــــدل الطاقـــــة النوعيـــــة الممتصـــــة  ).E2/الكهربـــــائي داخـــــل نســـــيج الجســـــم المـــــدروس. وتســـــمى الكميـــــة (

"Specific Energy Absorption Rate" :ويرمـز لهــا "SAR وتقــدر بــالواط علــى الكيلــوغرام "[W/Kg] 
يـــتم امتصـــاص اإلشـــعاعات  وتختلـــف مـــن نقطـــة إلـــى أخـــرى داخـــل الجســـم بحســـب طبيعـــة العضـــو المـــدروس.

فـي ) هـو ثابـت بالنـك. وبمـا أن الطاقـة الكامنـة h) حيـث (e = hالكهرطيسـية علـى شـكل فوتونـات طاقتهـا (
(اإللكتـرون فولـت هـي  [eV]قطار أمواج الحقول الكهرطيسية هي أصـغر بـآالف المـرات مـن اإللكتـرون فولـت 

مــن ســوية الطاقيــة إلــى ســوية أخــرى أعلــى بواحــدة فولــت)، فــإن عمليــة  -eالطاقــة الالزمــة لنقــل إلكتــرون شــحنة 
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إلــى أن آليــة تفاعــل أمــواج الحقــول التــأين بتــأثير أمــواج الحقــول الكهرطيســية غيــر ممكنــة الحــدوث؛ وهــذا يشــير 
الكهرطيســية مــع المــادة الحيــة يختلــف كليــًا عــن تفاعــل األشــعة المؤينــة ذات الطاقــة العاليــة (أشــعة غامــا مــثًال) 

  وهذا ما سنوضحه في الفقرات التالية.

: التـأثير إن التأثير المتبادل بين الحقول الكهرطيسـية والمـادة الحيـة يمكـن أن تفسـر وفـق نمـوذجين عـامين همـا
الحــراري والتــأثير غيــر الحــراري. يختلــف تــأثير الحقــل الكهرطيســي بحســب التــردد ولكــن حتــى يــتم هــذا التــأثير 
المتبــادل ال بــد مســبقًا مــن وجــود أيونــات باإلضــافة إلــى مــواد تمتلــك ميــزات مغنطيســية تجعلهــا أكثــر حساســية 

داخــل الجســم المعــرض يزيــد مــن التــأثير ). حيــث إن وجــود األيونــات Fe3O4للحقــل الخــارجي المطبــق، مثــل (
المتبــادل بــين الحقــل الكهرطيســي المطبــق والوســط ومــن معــدل الطاقــة النوعيــة الممتصــة، هــذا يقــود إلــى نقطــة 

) يكون لدى األطفال أعلى منها لدى البـالغين وذلـك ألن SARهامة وهي أن معدل الطاقة النوعية الممتصة (
حيويــة تحتــوي علــى نســب أعلــى مــن األيونــات مقارنــة مــع البــالغين. أنظــر بنيــة أجســام األطفــال فــي تركيبتهــا ال

)، فيبــين درجــة ولــوج اإلشــعاعات الناتجــة عــن جهــاز الهــاتف الخلــوي إلــى مــخ المســتخدم وذلــك عنــد 7الشــكل (
من الناحية النظرية فإن الحقل الكهرطيسي داخل الجسم المجاور للهـوائي و  ميغاهرتز. 1900و 835الترددات 
بث أو هاتف خلوي) يكـون أصـغر منـه فـي محـيط الهـوائي (نفـس المكـان بـدون وجـود الجسـم). كمثـال (محطة 

عـــن  14mmعلـــى ذلـــك، بينـــت الحســـابات النظريـــة أن شـــدة الحقـــل الكهرطيســـي داخـــل الـــرأس البعيـــد بمقـــدار 
   ].8-6، 4، 3[ الهاتف الخلوي هي أقل بثالثة مرات من شدة الحقل الخارجي في مكان وجود الرأس

  
  .بحسب العمر للجمجمة اإلشعاعات الناتجة عن جهاز الهاتف الخلوي اختراق)، 7الشكل (

  

  األثر الحراري -3-1

يعبر هذا األثر عن االرتفاع في الحرارة والناتج عن امتصاص طاقة الحقل الكهربـائي المطبـق علـى األيونـات  
اد احتكـاك مكونـات الوسـط مـع بعضـها الموجودة في الجسم و الذي يزيد من حركتها وبسبب مقاومة الجسم يزد

 SARالبعض مما يؤدي إلى ارتفاع حرارة الوسط. لقد تم من خالل إجـراء دراسـات نظريـة حاسـوبية تـربط بـين 
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، أنظـر ةل الطاقي مع األمواج الكهرطيسيوارتفاع الحرارة إعطاء فكرة عن ارتفاع الحرارة في الجسم نتيجة التباد
  .]8، 7، 1[ )7الشكل (

  غير الحرارياألثر  -3-2

يمكــن تفســير األثــر غيــر الحــراري علــى أنــه يظهــر علــى شــكل اســتقطاب فــي الخاليــا ومكوناتهــا ممــا يــؤثر علــى 
حركتهــا. كمــا يمكــن أن يــؤثر الحقــل الكهرطيســي المطبــق علــى جــدران الخاليــا علــى انتقــال الشــحن الكهربائيــة 

يســية تحتــاج إلــى الدراســة ي للحقــول الكهرطعبرهــا، ومــا يــزال هنــاك فرضــيات حــول إمكانيــة التــأثير غيــر الحــرار 
  .] 14-6، 4، 3[والتحليل 

  

  حدود التعرض وفق الهيئة العالمية للوقاية من األشعة غير المؤينة -4
 International Commission onتعــود بــدايات تكــوين الهيئــة الدوليــة للوقايــة مــن األشــعة غيــر المؤينــة"

Non-Ionizing Radiation Protectionارها "" واختصــــICNIRP حيــــث قامــــت  1974" إلــــى العــــام
"  International Radiation Protection Association المؤسســـة الدوليـــة للوقايـــة اإلشـــعاعية "

" بتأسيس مجموعة عمل على األشعة غير المؤينة. قامت هذه المجموعـة بدراسـة المسـائل IRPAواختصارها "
فــي بــاريس  IRPAة لألشــعة غيــر المؤينــة. وعنــدما انعقــد مــؤتمر المتعلقــة بمجــال الحمايــة مــن األنــواع المختلفــ

-International Non، أصــبحت هــذه المجموعــة رســميًا اللجنــة الدوليــة لألشــعة غيــر المؤينــة "1977عــام 

Ionizing Radiation Committee" واختصارها "INIRC"]15 ،16[.  

" واختصــارها World Health Organization" بالتعــاون مــع منظمــة الصــحة العالميــة "INIRCقامــت "
"WHO" بوضع وثائق القيود على األشعة غير المؤينة وذلـك ضـمن برنـامج األمـم المتحـدة البيئـي "United 

Nations Environment Programme" واختصـــارها "UNEP تضـــمنت هـــذه الوثـــائق قـــراءة عامـــة ."
غيـــر المؤينـــة، وملخـــص عـــام حـــول دراســـة  للخصـــائص الفيزيائيـــة للقيـــاس وأدواتـــه ولمنـــابع وتطبيقـــات األشـــعة

مرجعيــة عــن اآلثــار البيولوجيــة وتقــدير الضــرر الصــحي النــاتج عــن التعــرض البشــري لألشــعة غيــر المؤينــة. 
" كمعطيـات علميـة ICNIRPاستخدمت هذه الوثائق من قبـل الهيئـة الدوليـة للوقايـة مـن األشـعة غيـر المؤينـة "

، قامـت المؤسسـة 1994تمر الـدولي الـذي انعقـد فـي مـونتلایر عـام من تطوير وتحديـد حـدود التعـرض. فـي المـؤ 
" علـى أنهـا هيكـل ICNIRPالدولية للوقاية اإلشعاعية بإنشاء الهيئـة الدوليـة للوقايـة مـن األشـعة غيـر المؤينـة "

مهـام دفـع تقـدم الوقايـة مـن األشـعة غيـر المؤينـة مـن أجـل فائـدة علمـي مسـتقل؛ وأعطيـت هـذه الهيئـة  استشاري
تطــوير قواعــد اإلرشــاد الدوليــة وفقــًا لحــدود التعــرض لألشــعة غيــر المؤينــة والتــي تعتبــر وأيضــًا  نســان والبيئــة.اإل

تقديم إرشادات وتوصيات مبنية على أسس علميـة باإلضافة إلى  مستقلة بحد ذاتها وذات أسس علمية خاصة.
مـــن األشـــعة غيـــر المؤينـــة مـــن اجـــل وضـــع مبـــادئ الوقايـــة ألشـــعة غيـــر المؤينـــة، و تتعلــق بالوقايـــة العامـــة مـــن ا

الحفاظ على عالقات وثيقة مع كامل وكان من مهامها األساسية أيضًا  صياغة برامج الوقاية الوطنية والدولية.
تبنــي المحتــرفين فــي الوقايــة اإلشــعاعية علــى بالوقايــة مــن األشــعة غيــر المؤينــة، و  المنظمــات الدوليــة المهتمــة
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" والمؤسســات IRPAونهــا الوثيــق مــع المؤسســة الدوليــة للوقايــة اإلشــعاعية "مســتوى العــالم وذلــك مــن خــالل تعا
 الوطنية التابعة.

  جداول حدود التعرض -4-1

قامت الهيئة الدولية للوقاية من األشـعة غيـر المؤينـة بالتعـاون مـع الهيئـات العلميـة سـالفة الـذكر بإعـداد جـداول 
) 4الكهرطيسية أو لعموم الناس. يبـين الجـدول ( لحدود التعرض الموصى بها سواء للعاملين في مجال الحقول

ـــ " " لعمــوم النــاس للحقــول الكهربائيــة والمغنطيســية المتغيــرة ICNIRPحــدود التعــرض الموصــى بهــا مــن قبــل ال
غيغــاهرتز، مــع اإلشــارة هنــا إلــى أن قيمــة التــردد المطبقــة فــي العالقــات  300هرتــز وحتــى  1خــالل الــزمن مــن 

دول يؤخذ من العمود األول بحسـب مـا ورد فيـه بـدون النظـر إلـى الواحـدة المرفقـة، الرياضية الموضوعة في الج
كما أنه يجب اإلشارة هنا إلى أن هذه الحدود تمثل عشرون بالمئة فقـط مـن الحـدود الموصـى بهـا للعـاملين فـي 
يم المجــال (أي للحصــول علــى الحــدود الموصــى بهــا للعــاملين فــي مجــال الحقــول الكهرطيســية يجــب ضــرب القــ

  ).5المذكورة في الجدول بمعامل قدره 
 

  .)، حدود تعرض عموم الناس للحقول الكهرطيسية (الهيئة الدولية لألشعة غير المؤينة)4الجدول (

  
  أجهزة القياس والتجارب المستخدمة  -5

تم إجراء القياسات بواسطة جهازي قياس خاصين بقياس الحقول الكهرطيسية المستخدمة في محطات 
وكثافة  كهربائية والمغنطيسية)(ال اإلرسال. الجهاز األول عبارة عن مقياس شدة الحقول الكهرطيسية

؛ أما الجهاز الثاني GHz 60و KHz 27) في المجال الترددي بين NARDA-EMR-300االستطاعة (
) الذي يسمح بقياس الطيف الترددي NARDA-SRM-3000فهو عبارة عن مقاس اإلشعاع االنتقائي (

Frequency range E [V/m] [A/m] H [] B  [W/m2] Seq 
 --- Hz  --- 32 000 40 000 1حتى 
1 Hz-8 Hz 10 000 32 000/f2 40 000/f2 --- 
8 Hz-25 Hz 10 000 4 000/f 5 000/f --- 
0.025Hz-0.8kHz 250/f 4/f 5/f --- 
0.8kHz- 3 kHz 250/f 5 6.25 --- 
3 kHz- 150 kHz 87 5 6.25 --- 
0.15MHz- 1 MHz 87 0.73/f 0.92/f --- 
1 MHz- 10 MHz 87/f1/2 0.73/f 0.92/f --- 
10MHz- 400 MHz 28 0.073 0.092 2 
400 MHz- 2000MHz 1.375f1/2 0.0037f1/2 0.0046f1/2 f/200 

2 GHz- 300 GHz 61 0.16 0.20 10 
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) الذي يبين صورة 8الشكل (، أنظر GHz 3و MHz 75وتحديد القمم العظمى في المجال الترددي بين 
  لهاذين الجهازين.

  
  المكروية الخاصة بالھاتف الخلوي.الحقول الكھرطيسية سوية )، مقاييس 8الشكل (

 

  القياسات المنجزة ونتائجها -6

  نموذج محطة موضوعة على سطح بناء -6-1
مواقع المحطات القاعدية للهاتف الخلوي شملت أهـم المنـاطق فـي مدينـة دمشـق  أجريت القياسات في عينة من

تـم فقـد المنتشرة فـي سـوريا.  وضواحيها بحيث تم الحصول في النتيجة على عينة تمثل أغلب أشكال المحطات
لكـل مـن الشـركتين الموجـودتين فـي سـوريا  هاتف خلـوي تيتقع بجانب محط اختيار موقع بناء لمكاتب حكومية

هـوائي) موجهـه بالنسـبة لألبنيـة  14(عدد يزيد عن عشر هوائيات (سيريتل و أم تي أن)، ويحتوي الموقع على 
تعــذر إجــراء القيــاس فــي جميــع االتجاهــات المحيطــة بموقــع المحطــات  ).9المحــيط كمــا هــو مبــين فــي الشــكل (

القياس وفق المحورين الجنـوبي  المدروسة وذلك بسبب وجود الحواجز واألبنية التي تعيق الحركة، لذلك أقتصر
خـــل األبنيـــة فقـــد االشـــمالي والغربـــي الشـــرقي مـــن الجهـــة الشـــرقية للمحطـــات المدروســـة. أمـــا بالنســـبة للقياســـات د

). وقــد بينــت النتــائج الموضــحة فــي 9اقتصــر القيــاس علــى بنــاء إداري تــابع لهيئــة حكوميــة مبينــة علــى الشــكل (
البتعــاد عــن المحطــة لمســافة محــدد ثــم تعــود وتــنخفض وهــذا يوافــق المبــدأ ) أن اإلشــارة تــزداد أوًال با10الشــكل (

التقنـي لعمـل هوائيـات الخلــوي. تختلـف المسـافة الفاصــلة بـين موقـع القيمـة العظمــى المقاسـة عنـد ســوية األرض 
بالنســـبة للمحطـــة مـــن موقـــع إلـــى آخـــر وذلـــك بحســـب بنـــاء المحطـــة ونـــوع الهوائيـــات والمنطقـــة المـــراد تغطيتهـــا 

)، وتظهــر هــذه S-Nشــمال (-مــة؛ وٕان وجــود األبنيــة يعيــق القيــاس كمــا هــو ظــاهر وفــق المحــور جنــوببالخد
  الحالة غالبًا عند تشيد أبنية في جوار المحطات وليس العكس.

SRM3000 EMR300
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  )، موقع محطة تقوية للھاتف الخلوي تقع بالقرب من وسط مدينة دمشق.9الشكل (
  

البنــاء الحكــومي اإلداري فقــد تبــين أن ســوية اإلشــارة األعظميــة تقــع فــي غــرف  أمــا بالنســبة لنتــائج القيــاس داخــل
الطابقين الثاني والثالث عند الزاويـة الجنوبيـة الغربيـة، وتقتـرب اإلشـارة مـن هـذه القيمـة أيضـًا فـي نفـس الطوابـق 

هوائيـات المحطـة عند الزاوية الجنوبية الشـرقية والسـبب فـي ذلـك يعـود لقـرب هـاتين الـزاويتين مـن محـور إرسـال 
) القــــيم المقاســــة لكــــل مــــن شــــدة الحقــــول الكهربائيــــة والمغنطيســــية وســــوية كثافــــة 5المدروســــة. يبــــين الجــــدول (

) تغيـــر شــــدة الحقــــل الكهربــــائي بحســــب الطوابــــق 11، ويبــــين الشــــكل (االســـتطاعة بحســــب الطوابــــق المدروســــة
  .المدروسة

  

  
  مكروية لھوائيات المحطة بداللة البعد.)، تغير شدة الحقل الكھربائي لألمواج ال10الشكل (

  

 ھيئة حكومية 

 البريد

 بناء سكني بناء سكني بناء سكني بناء سكني

 مؤسسة حكومية

 الشارع

 اإلرسال محور
 اإلرسال محور 

 اإلرسال ورحم

 اإلرسال محور

 جنوب

 شمال

 غرب شرق
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  )، نتائج قياس القيم العظمى المقاسة طوابق البناء اإلداري المدروس.5الجدول (

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  الطوابق المدروسة).بحسب )، تغير شدة الحقل الكھربائي بداللة االرتفاع (11الشكل (

  
  

البنـاء الحكـومي  )، الطيـف التـرددي فـي موقـع القيمـة العظمـى المقاسـة فـي الطـابق الثالـث مـن12يبين الشكل (
 2117.5و  1831.5، 954، 942اإلداري المــدروس. نالحــظ وجــود أربــع قمــم عظمــى فــي جــوار التــرددات (

فولت/متر وهي أصغر بعشـرات المـرات مـن الحـد  1.5ميغاهرتز) وكانت قيمة الحقل الكهربائي المقاس تقارب 
  ).4الموصى به عالميًا كما هو مبين في الجدول (

  

 E [V/m] H [A/m] P [W/m2]  الطابق

 0.00258 0.0025 0.922 أرضي

 0.04506 0.01058 3.59 ثاني

 0.0457 0.01126 3.804 ثالث

 0.00982 0.00532 1.882 رابع

 0.001 0.00174 0.708 امسخ

 0.0005 0.00124 0.464 سادس

 0.00022 0.0009 0.386 تاسع
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  )، الطيف الترددي في موقع القيمة العظمى المقاسة في الطابق الثالث من البناء المدروس.12الشكل (

  برج معدنيعلى نموذج محطة موضوعة  -6-2
المعدنية كقاعدة حاملة لهوائيات محطات الهاتف الخلوي وذلـك فـي األمـاكن  األبراج تستخدم نماذج مختلفة من

 ) صور لعـدد مـن المحطـات الموجـودة فـي مدينـة دمشـق13األبنية السكنية. يبين الشكل ( المفتوحة البعيدة عن
بحســب  اتتــم إجــراء القياســ والتــي تــم إجــراء قياســات ســوية الحقــول الكهرطيســية المكرويــة فــي جوارهــا. وريفهــا

أخـذ و قيـاس الموقع المدروس وفـق خطـوات محـددة أولهـا تحديـد محـور اإلرسـال الرئيسـي ومـن ثـم تحديـد نقـاط ال
القياسات المطلوبة لكل من شدة الحقلين الكهربائي والمغنطيسي باإلضافة إلى سوية كثافة االسـتطاعة فـي كـل 

   في موقع القيمة العظمى المقاسة الطيف الترددي للحقول الكهرطيسية المقاسة.ُسجل نقطة، و 
ث توجـد محطتـان تابعتـان لشـركتي ) منطقـة القيـاس الواقعـة علـى أوتوسـتراد العـدوي حيـ14تظهر على الشـكل (

متـــر تقريبـــًا. أجريـــت القياســـات بفاصـــل مســـافة  150تفصـــل بينهمـــا مســـافة تســـاوي  الهـــاتف الخلـــوي فـــي ســـوريا
) نتــائج 15الشــكل ( يبــينمتــر بشــكل عــام وذلــك عنــد عــدم وجــود أي معيقــات فــي محــور القيــاس.  10تســاوي 

إجــراء مســح أحــد محــاور اإلرســال المــوازي بشــكل  تــمحيــث موقــع ذلــك قيــاس ســوية شــدة الحقــل الكهربــائي فــي 
وقـد أظهـرت النتـائج المبينــة  تضـمن بشـكل رئيسـي المنطقــة الواقعـة بـين المحطتـين. ،تقريبـي ألوتوسـتراد العـدوي

 تهـــا) أنـــه بـــالقرب مـــن موقـــع األبـــراج (تحـــت البـــرج) تكـــون اإلشـــارة منخفضـــة وتصـــل إلـــى قيم15علـــى الشـــكل (
في وسط المسافة الفاصلة بين المحطتين المدروستين. إن دقة إجـراء القيـاس وفـق عظمى في المنطقة الواقعة ال

وائـق الموجـدة فـي الموقـع، كمـا أن القياسـات عمحور اإلرسال لهـوائي معـين فـي الموقـع المـدروس يعتمـد علـى ال
معبـرة تمامـًا تتأثر بوجود األبنية والحواجز واألشجار، وبالرغم من كل المعيقـات والصـعوبات نجـد أن القياسـات 

عن طبيعة اإلرسال وتعطـي معلومـات هامـة عـن سـوية التعـرض. وهنـا يجـب اإلشـارة إلـى أن القياسـات المنفـذة 
هي قياسات عامـة وأنـه فـي حالـة تواجـد المحطـة مقابـل أحـد األبنيـة السـكنية وعلـى مسـافة تقـارب العشـرة أمتـار 

لمحطـة. وقـد أجريـت بعـض مـن هـذه القياسـات فـي من الضروري إجراء مسح دقيق لموقـع البنـاء المواجـه ل هفإن
  عدد من المواقع المدروسة سيتم عرضها الحقًا.

  

http://serversmiso.aecs.sy/ 
٢٥

مكتب نظم المعلومات هيئة الطاقة الذرية السورية



25 
 

   

   

   
  

  )، نماذج لمحطات تقوية الھاتف الخلوي المحمولة على أبراج معدنية.13الشكل (

   

 المزرعة جسر الثورة

 ريف ال العدوي

جامعة دمشق  كلية الصيدلة 
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  )، موقع إجراء القياسات بجوار أوتوستراد العدوي داخل مدينة دمشق.14الشكل (

  

)، نتائج قياس تغير شدة الحقل الكهربائي بداللـة البعـد عـن موقـع هوائيـات المحطـة المدروسـة 16يبين الشكل (
).  تمـت القياسـات وفـق محـوري إرسـال 13الكائنة في موقع المزرعـة (أوتوسـتراد المزرعـة) المبـين فـي الشـكل (

ب اإلشارة هنا إلـى أن القيـاس مـن المسـافة نقطة انعطاف األوتوستراد، لذلك يجمع هوائيات المحطة والتي تقع 
م) وحتـــى النقطـــة 0م) تمثـــل القياســـات وفـــق محـــور اإلرســـال األول، ومـــن النقطـــة (0م) وحتـــى النقطـــة (170-(
  درجة. 120 تقاربم) تمثل القياسات وفق المحور الثاني، والزاوية بين محوري اإلرسال 150(
  

  
  غير سوية شدة الحقل الكھربائي بداللة البعد عن المحطة المدروسة (موقع أوتوستراد العدوي).)، ت15الشكل (

 1المحطة رقم 

 2المحطة رقم 

 محور القياس
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  )، تغير شدة الحقل الكھربائي بداللة البعد عن المحطة (موقع المزرعة) وفق محوري اإلرسال.16الشكل (

  
م) مــن موقــع 80-قاســة فــي النقطــة (لقيمــة العظمــى الم)، الطيــف التــردد المقــاس فــي موقــع ا17يبــين الشــكل (

) و 837.5نالحـظ وجـود قمتـين هـامتين بجـوار التـرددين ( دمشـق. المحطة الكائنة في موقع المزرعة في مدينة
  ) ميغاهرتز.1842.5(
  

  
  )، الطيف الترددي في جوار المحطة الكائنة في موقع المزرعة.17الشكل (
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  بناء يقع جزئيًا ضمن محور إرسال هوائيات المحطة موقع -6-3
العيادات السنية) مقابل أحـد أبـراج محطـات الخلـوي الموجـودة -يقع أحد أبنية جامعة دمشق (كلية طب األسنان

المؤلـف الفنـي اللغات التـابع لكليـة اآلداب فـي جامعـة دمشـق، ويقـع الطـابق الثـاني  معهد تعليمعلى سطح بناء 
اسعة مخصصة للعيادات السـنية ضـمن محـور إرسـال هوائيـات المحطـة المـذكورة بشـكٍل جزئـي. تـم من صالة و 

اختيــار نقــاط القيــاس فــي الطــابق الثــاني الفنــي بحيــث تفصــل بــين النقــاط المتجــاورة مســافة ال تزيــد عــن خمســة 
اإلشارة داخل البنـاء  اتإجراء مسح كامل للمنطقة المواجهة للهوائي يمكننا من اكتشاف تغيير مما يسمح بأمتار 

لموقـع البنـاء المـدروس بالنسـبة لهوائيـات  توضـيحي ) مخطـط18يبين الشـكل ( ومدى تأثير االنعكاسات عليها.
  .، ويشار على هذا الشكل إلى مواقع نقاط القياس داخل البناء بإشارة "نجمة"محطة اإلرسال المجاورة له
حيث  )18) المبينة على الشكل(0،0( سجل في جوار النقطة) الطيف الترددي الم19في البداية، يقدم الشكل (

تم فيها تسـجيل أعلـى قيمـة لشـدة الحقـل الكهرطيسـي. تقـع هـذه النقطـة فـي الزاويـة الشـمالية الغربيـة مـن الطـابق 
وهي تبعد حوالي عشر أمتار عن هوائي محطة اإلرسال وتقع جزئيًا ضمن  الثاني الفني من كلية طب األسنان

ـــــى الطيـــــف وجـــــود قمـــــم واضـــــحة عنـــــد التـــــرددين اإلرســـــال محـــــور وزاويـــــة و  937,5MHz. و قـــــد لـــــوحظ عل
1855MHz في الجوار على األقل وهذا يدل على وجود محطتين للهاتف الخلوي.   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

)، مخطط توضيحي ألحد المواقع المدروسة الواقعة ضمن محور إرسال ھوائيات محطة الخلوي (مالحظة: 18الشكل (
  ل النجوم المرسومة على ھذا المخطط مواقع نقاط إجراء القياس).تمث

  

 حمور اإلرسال حمور اإلرسال

 حمور اإلرسال

)0،0(

 قاعات تدريس

N
S 

E 

W 

العيادات السنية  
 طب األسنان

 

 حديقة

 كلية الطب
 كلية الطب البشري

 البشري

كلية 
 الصيدلة

a 

b 
c 

 ولدامل

 معهد تعلم اللغات
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  ).20و  18 ( ين) أنظر الشكل2) من بناء كلية طب األسنان (ط0،0)، الطيف الترددي في النقطة (19الشكل (

  
ًا لنتـــائج قيـــاس شـــدة الحقـــل ) فيعـــرض تغيـــر اإلشـــارة المقاســـة داخـــل الطـــابق الثـــاني الفنـــي وفقـــ20أمـــا الشـــكل (

الكهربائي للحقول الكهرطيسية الناتجة عن هوائيات المحطة المدروسة، وتجدر اإلشارة هنا إلى أن تغيرات شدة 
الحقل المغنطيسية وسوية كثافة االسـتطاعة تماثـل تغيـرات شـدة الحقـل الكهربـائي المبينـة فـي الشـكل. وقـد تبـين 

ارة تأخــذ قــيم عظمــى فــي الطــابق الثــاني المقابــل لهوائيــات المحطــة وتكــون مــن خــالل القياســات المنفــذة أن اإلشــ
   ).11النتائج المعروضة في الشكل (قيمها أخفض في الطوابق األخرى، وتشبه هذه الحالة 

  

  
  

ى ارتفاع ھوائيات محطة من بناء طب األسنان الذي يقع عل 2)، تغير سوية شدة الحقل الكھربائي داخل ط20الشكل (
  .ھاالھاتف الخلوي وجزئياً ضمن محور إرسال
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  والتوصيات الخاتمة -7
تم خالل هذا العمل دراسة ما يزيد عن خمسين موقع في مدينة دمشق وقد تم التركيز على وسط مدينـة دمشـق 

، وضـاحية قدسـيا اهـرةوالز  العباسـيينومنطقة دمشق القديمة وعدد من المناطق السكنية الهامة مثل المزة وبـرزة و 
 المجـاورة لمحطـات الهـاتف الخلـويعدد مـن المواقـع الحقول الكهرطيسية في  ومنطقة يعفور حيث أجري مسح 

المنتشــرة فــي تلــك المنــاطق وفــي أحيــان كثيــرة اقتصــرت القياســات علــى عينــات محــددة مــن النقــاط وذلــك بســبب 
م خــالل الدراســة اإلجابــة علــى تســاؤالت عــدد مــن العوائــق الصــنعية مــن شــوارع وأبنيــة وحــواجز وغيرهــا. كمــا تــ

المواطنين القاطنين بالقرب من محطات الخلوي وٕاجراء القياسات داخل المنازل والتحقق مـن سـوية اإلشـارة وقـد 
كـــان لـــذلك دور هـــام مـــن توضـــيح عـــدد مـــن النقـــاط الهامـــة المتعلقـــة بمخـــاطر األمـــواج المســـتخدمة فـــي الهـــاتف 

  ير من الناس.الخلوي والتي يجهلها الكث
واجــه يقــد وضــعت بشــكل ات اإلرســال محطــأن لــم تالحــظ فــي أي منطقــة مــن المنــاطق المدروســة خــالل العمــل 

شـعاعية لشـدات الحقـول اإلسـوية ولم ترصد قيمـة للالمجاورة لموقع المحطة  ألبنية السكنية أو الحكوميةامباشرًة 
 ق الهيئـة الدوليـة للوقايـة مـن األشـعة غيـر المؤينـة.الكهرطيسية المكروية أعلى من الحد الموصى به عالميًا وفـ

كانت األبنية تقع جزئيًا ضمن محور إرسال هوائيـات المحطـة وخاصـًة ضـمن حـرم  حيثفي عدد من المواقع و 
جامعة دمشق (بنـاء كليـة طـب األسـنان، ومعهـد تعلـم اللغـات وبنـاء نقابـة المعلمـين) فقـد تـم تسـجيل أعلـى القـيم 

  مرات من الحد الموصى به عالميًا.راسة وقد كانت اإلشارة المقاسة أقل بحوالي عشر المقاسة في هذه الد

بما أن شركات الهاتف الخلوي هي المسؤول األول عن بناء وتركيب وتشغيل محطات تقوية إرسال الهاتف و 
المحطة والتي حول تلك  ةالخلوي فإنه على الشركة الراغبة بإنشاء محطة تقوية إرسال معينة تقديم دراسة مفصل

تتضمن عدد من النقاط الهامة مثل الهدف من بناء محطة تقوية إرسال الهاتف الخلوي المطلوبة، والمنطقة 
المراد تغطيتها باإلرسال ونوع الهوائيات المراد استخدامها في هذه المحطة وميزاتها الفنية والمجاالت الترددية 

كة المستثمرة ألبراج الخلوي تعهد خطي بتنفيذ بناء ر تقدم الش لعمل تلك الهوائيات. باإلضافة إلى ذلك يجب أن
كثافة محطة تقوية إرسال الهاتف الخلوي وفق شروط تضمن سالمة المواطن وصحته من خالل التقيد بسويات 

توصيات الهيئة الدولية للوقاية من ، على أن تعتمد االستطاعة التي تتوافق مع الحدود الموصى بها عالمياً 
 International Commission on Non Ionizing Radiation Protectionغير المؤينة (األشعة 

(ICNIRP)( وبالتالي فإن مسؤولية عمل محطة تقوية إرسال  .فيما يتعلق بحدود التعرض لعموم الناس
) والمطبقة في حينه تقع ICNIRPالهاتف الخلوي ضمن شروط وحدود التعرض الموصى بها عالميًا من قبل (

 على عاتق شركة الهاتف الخلوي صاحبة المحطة والمشغلة لها.

لقد أصبح من الضروري وضع قانون رسمي في القطـر يحـدد الجهـة الرسـمية القـادرة علـى تقـدير سـوية الخطـر 
اإلشــعاعي لمحطــات تقويــة إرســال الهــاتف الخلــوي، مــع اإلشــارة هنــا إلــى خبــرات وٕامكانــات هيئــة الطاقــة الذريــة 

يــزة فــي هــذا المجــال، وٕالــى أهميــة الدراســات المميــزة التــي تقــوم فيهــا الهيئــة فــي مجــال الوقايــة مــن الجيــدة والمتم
مخــاطر األشــعة غيــر المؤينــة. ولقــد أصــبح مــن الضــروري جــدًا تطــوير مخبــر وطنــي متخصــص يعمــل علــى 

يــة الممتصــة الجوانــب المتعلقــة بتــأثيرات األمــواج الكهرطيســية علــى الصــحة، وتقــدير ســوية معــدل الطاقــة النوع
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)Specific Energy Absorption Rate (SAR) ومــن ثــم وضــع القــوانين والشــروط الوطنيــة المتعلقــة (
  باستيراد الهواتف الخلوية واستخدامها. 

والشـفاف إن إجراء الدراسات الميدانية على محطات الهاتف الخلوي يجب أن يتم بشكل رئيسي بالتعـاون النزيـه 
ٕانجــاز دليــل و غيــة تحقيــق الفائــدة العامــة والخاصــة فــي المجتمــع وبالتــالي وضــع مــع شــركات الهــاتف الخلــوي ب

وشــروط اســتخدامها  إرشــادي وطنــي حــول محطــات تقويــة إرســال الهــاتف الخلــوي وأجهــزة الهــاتف الخلــوي أيضــاً 
 . األمثل
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  "مصطلحات علمية(أ) " الملحق
  

  English Language  اللغة العربية
Non Ionizing Radiation (NIR) شعة غير المؤّينةاأل

Electromagnetic Field (EMF) الحقول الكهرطيسية (الكهرومغنطيسية)

Radiofrequencies (RF) الترددات الراديوية

Microwaves (MW) األمواج المكروية

Mobile Phone  الهاتف الخلوي (الهاتف الجوال)

Non Ionizing Radiation Source مصدر أشعة غير مؤّينة

Frequency التردد

Wavelength الطول الموجي

Radiation energy الطاقة اإلشعاعية

Radiation Power االستطاعة الطاقية (التدفق الطاقي)

Irradiance اإلضاءة الطاقية

Power Density كثافة االستطاعة

Specific Energy Absorption Rate (SAR) معدل الطاقة النوعية الممتصة

 Radiation Exposure  التعرض اإلشعاعي

  Radiation Dose الجرعة اإلشعاعية

Exposure Limits حدود التعرض

الهيئة الدولية للوقاية من األشعة غير 
 المؤّينة

International Commission on Non 
Ionizing Radiation Protection (ICNIRP)
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  (ب) "إشارات تحذيرية" حقالمل
  

 

           
  خطر الصدمة الكهربائية                         أشعة غير مؤّينة              

  
  

              
  مجال حقل مغنطيسي الهاتف الجوال ممنوع                تنبيه                         
     

         

                 
  بالجهد العالي خطر الصدمة الكهربائيةال تفتح                               

  
  

  
  تحذيرات خاصة باألشعة غير المؤّينة
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