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نتيجةً للتطور التقني الهائل الذي عرفته البشرية بعد الثورة الصناعية واكتشاف واستخدام 
الطاقة الكهربائية في مختلف المجاالت، وإضافةً إلى الثورة الحقيقة في عالم االتصاالت 
التي حصلت في القرن العشرين حيث استطاع اإلنسان توليد األمواج الكهرطيسية 

في تطبيقات مختلفة هامة جداً كاالتصاالت الالسلكية والبث اإلذاعي ونقل  واستخدامها
المعلومات وعمليات الكشف وغيرها من التطبيقات المتنوعة، فقد شملت التطبيقات التقنية 
الحديثة الواسعة جميع جوانب حياة اإلنسان وأصبحت ضرورة حياتية ال يمكن االستغناء 

البالغ على حياة اإلنسان والمجتمع غير أن استخدام مصادر كان لهذا التطور األثر . عنها
الطاقة المختلفة وتطبيقاتها الواسعة قد أدى إلى ظهور مخاوف عامة من وجود تأثيرات 
سلبية محتملة على اإلنسان وبيئته، وبرز في المجتمع جدال حول مفاهيم التلوث 

نة في مجاالت الحياة الكهرطيسي الناشئ عن استعمال مصادر األشعة غير المؤي
  .المختلفة

أدركت الهيئة العربية للطاقة الذرية أهمية موضوع األشعة غير المؤينة ودورها في واقع 
الحياة المعاصرة وآثارها على اإلنسان والبيئة، فقامت بتنظيم العديد الندوات العلمية 

والتطبيقية لهذه وورش العمل على مستوى الوطن العربي بغية مناقشة الجوانب النظرية 
لقد تم خالل هذه اللقاءات العلمية التعبير عن . األشعة والتعريف بها وبمخاطرها المحتملة

القلق من اآلثار السلبية المحتملة لألشعة غير المؤينة بكافة أطيافها، والتأكيد على 
كان ضرورة إعطاء جانب التوعية العامة كل االهتمام لدورها في رفع مستوى الحماية؛ ف

ال بد من إيجاد قاعدة معطيات ذات مرجعية علمية على صعيد الوطن العربي تهتم 
  .بمتابعة األمور المتعلقة بهذه األشعة وتطبيقاتها وقياساتها وتأثيراتها المحتملة

نظمت الهيئة العربية للطاقة الذرية اجتماعات خبراء لدراسة الجوانب التفصيلية 
ووضع األسس العلمية والقانونية وطرق القياس وحدود لموضوع األشعة غير المؤينة 

تم خالل هذه . التعرض وأساليب الوقاية البشرية والبيئة من مخاطر هذه األشعة
االجتماعات مناقشة كافة الجوانب المتعلقة بشكل موسع، وقد ارتئ الخبراء ضرورة 

عه على إصدار دليل إرشادي عربي مبسط وشامل حول الموضوع يكون األول من نو
صعيد الوطن العربي في سبيل التعريف بمفاهيم األشعة غير المؤينة والوقاية من 

لقد تابعت . مخاطرها واإلجابة على تساؤالت أوسع شريحة ممكنة من المجتمع العربي
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الهيئة العربية للطاقة الذرية اإلشراف المباشر على جميع المراحل التفصيلية إلعداد هذا 
م مادة علمية دقيقة غنية بمعلوماتها التي تالمس حياة اإلنسان العربي الدليل بغية تقدي

وتضع بين يديه مرجعاً علمياً وثقافياً مبسطاً يساهم في رفع مستوى اإلدراك لديه حول 
األشعة غير المؤينة وآثارها وأساليب الوقاية من مخاطرها المحتملة، كما وقد قامت 

  .قديم الدعم المادي الالزم إلنجاز هذا الدليلالهيئة العربية للطاقة الذرية بت
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إن األشعة غير المؤينة هي تلك التي ال تمتلك الطاقة الكافية إلحداث أيونات في المادة 
الكهرطيسية التي تتفاعل مع  جوتشمل هذه األشعة جميع أشكال األموا. المعرضة لها

؛ وهي تغطي المجال الطيفي )إكس وغاما(المادة  بشكل مختلف عن األشعة المؤينة 
ميكرومتر  1(نانومتر 100واج الكهرطيسية ذات األطوال الموجية األعلى من لألم

الطيف الكهرطيسي بشكٍل عام  1، ويعرض الشكل رقم )نانومتر 1000يساوي 
تغطي األشعة غير . باإلضافة إلى عدد من األمثلة التطبيقية لمختلف المجاالت الطيفية

دة من األشعة الضوئية فوق البنفسجية المؤينة منطقة واسعة من الطيف الكهرطيسي ممت
مروراً بالطيف الضوئي المرئي واألشعة تحت الحمراء وصوالً إلى الترددات الراديوية 

كما تشمل هذه األشعة الحقول . واألمواج المكروية والحقول الكهرطيسية منخفضة التردد
سط المادي على شكل الكهربائية والمغنطيسية الساكنة باإلضافة إلى انتقال الطاقة في الو

 .[1]اهتزازات ميكانيكية كما هو الحال في األمواج فوق الصوتية 

 
  ط الطيف الكهرطيسيمخط : )1(الشكل  
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لألشعة غير المؤينة مصادر طبيعية وصنعية مختلفة وهي تستخدم في مجاالت عديدة 
يث معرضاً علمية تقنية وصناعية وطبية وغيرها، وهذا ما جعل اإلنسان في العصر الحد

يمكن تقسيم طيف . لتلك اإلشعاعات بشكل متزايد سواء في عمله أو في حياته اليومية
  :األشعة غير المؤينة إلى مجاالت مختلفة متمايزة فيما بينها أهمها 

  .نانومتر 400حتى  100ـ األشعة فوق البنفسجية من 
 .نانومتر 780حتى  400ـ الضوء المرئي من 

 .ملم 1نانومتر حتى  780اء من ـ األشعة تحت الحمر

 .غيغاهرتز 300هرتز و  300ـ ترددات راديوية في المجال الترددي بين 

 .هرتز 300ـ الترددات المنخفضة جداً والتي تشمل الترددات األصغر من 

 . ـ الحقول الكهربائية والمغنطيسية الساكنة

 .ةـ األمواج الميكانيكي

ل األشعة فوق البنفسجية والضوء المرئي واألشعة إن منطقة األشعة الضوئية والتي تشم
تحت الحمراء هي ذات أهمية خاصة في حياة اإلنسان سواء من الناحية البيولوجية أو 

. [2]الفيزيائية، ولكل من هذه المناطق الثالث تقسيمات فرعية وفقاً للمرجعية العالمية 
ل الكهرطيسية واألمواج وباالتجاه نحو األطوال الموجية األعلى تأتي منطقة الحقو

للتعبير عن مجاالت هذه " التردد"بمفهوم " الطول الموجي"الراديوية وهنا يستبدل مفهوم 
بحسب المرجع  ةالحقول، وتختلف تسميات المناطق الجزئية لطيف الحقول الكهرطيسي

ال بد من اإلشارة هنا إلى تطبيق هام وهو الليزر الذي يعبر عن تضخيم الضوء . المعتمد
باإلصدار المحثوث، وتعتبر الليزرات من التطبيقات الحديثة والهامة وهي تغطي 
بأطوالها الموجية جميع المجاالت الطيفية لألشعة الضوئية وجزء من منطقة الحقول 

  ).الميزر(الراديوية 

لقد حظيت األشعة غير المؤينة منذ أواخر القرن الماضي بدراسات عديدة سواء من 
فيزيائية وقوانينها العامة أو من حيث تأثيراتها على الكائنات الحية حيث مبادئها ال

وقد برزت أهمية ذلك بعد انتشار تقنيات . والوقاية اإلشعاعية من مخاطرها المحتملة
جديدة كوسائل االتصاالت المختلفة وأهمها االنترنت والهاتف الخلوي الذي أصبح في 

طفال قبل سن البلوغ الذين يعتبرون أكثر متناول شريحة واسعة من المجتمع تشمل األ
  .عرضةً لمخاطر هذه األشعة
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يتناول هذا الدليل اإلرشادي العديد من الجوانب الهامة في مجال األشعة غير المؤينة 
ويقدم عرضاً لطبيعتها الفيزيائية ومجاالتها التطبيقية ويبين تأثيراتها الحيوية والصحية 

. ل لهذه األشعة والوقاية الالزمة من مخاطرها المحتملةوكيفية تحقيق االستخدام األمث
ولقد تم عرض جوانب هذا العمل وفقاً للتسلسل الطيفي المتزايد اعتباراً من األطوال 

مروراً بمجاالت الضوء ) األشعة فوق البنفسجية(الموجية القصيرة من األشعة الضوئية 
اديوية والحقول الكهربائية إلى الحقول الر" المرئي واألشعة تحت الحمراء وصوال

  .والمغنطيسية الساكنة واألمواج فوق الصوتية
  
א1 א
تتضمن األشعة الضوئية كل من األشعة فوق البنفسجية والضوء المرئي واألشعة تحت  

المناطق الطيفية لألمواج الكهرطيسية وتقسيمات األشعة  2يبين الشكل رقم . الحمراء
  . [2]لف مجاالتها وذلك بحسب المرجعية العلمية المعتمدة عالمياً الضوئية في مخت

  
  
  
  
  

  
 

  العام وتقسيمات األشعة الضوئية الطيف الكهرطيسي : )2(الشكل 

 Commission Internationale de l'Eclairage"وفقاً للهيئة الدولية لإلنارة 

(CIE)"ار الحيوية الممكنة ، يقسم المجال الطيفي لألشعة فوق البنفسجية بحسب اآلث
  : الحدوث إلى ثالثة أقسام وهي

• UV-C )100 – 280 نانومتر(،  
• UV-B )280 – 315 نانومتر( ،  
• UV-A )315 – 400 نانومتر(، 

  .نانومتر باألشعة فوق البنفسجية في الخالء 200وتسمى األطوال الموجية األقل من 

األشعة 
  الكونية

أشعة 
  غاما

أشعة 
  إكس

تحت 
  الحمراء

األمواج 
  المكروية

الحقول 
  الكهرطيسية 

فوق
  البنفسجية

10-13 [m] 10-1 [m] 
المرئي

1000 [nm] 

IR-A       IR-B       IR-C 

7800  14000  3000  

UV-C          UV-B          UV-A 

100 280 3150 400 
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ية وهي النيلي والبنفسجي أما الضوء المرئي فيقسم بحسب اللون إلى سبعة مناطق رئيس
ومع ازدياد الطول الموجي تأتي . واألزرق واألخضر واألصفر والبرتقالي واألحمر

  : وهي] 3، 2[منطقة األشعة تحت الحمراء والتي تقسم إلى ثالث مناطق 
• IR-A )780 – 1400 نانومتر( ،  
• IR-B )1400 – 3000 نانومتر( ،  
• IR-C )3000  ملم 1 –نانومتر.(  

  
  شعة الضوئيةمصادر األ

  .تقسم مصادر األشعة الضوئية من حيث المنشأ إلى مصادر طبيعية ومصادر صنعية
  

  المصادر الطبيعيةأ ـ 
باإلضافة إلى النجوم وفي مقدمتها الشمس توجد مصادر طبيعية أخرى للضوء وأهمها 

تعتبر الشمس أهم مصدر طبيعي لألشعة الضوئية بالنسبة لجميع كواكب . البرق والنار
 %95ويشكل الضوء المرئي مع األشعة تحت الحمراء نسبة ]. 4، 3[المجموعة الشمسية 

من األشعة الشمسية الكلية الواردة إلى سطح األرض، أما األشعة فوق البنفسجية فتشكل 
موقع العالم العربي على الخارطة  3يبين الشكل رقم . النسبة المتبقية من تلك األشعة

لضوئية الناتجة عن الشمس، حيث تتعرض معظم أقطار الوطن العالمية لتوزع األشعة ا
كما يبين . العربي إلى مستويات عالية من تلك األشعة نتيجة للموقع الجغرافي الخاص

مخططاً لطيف األشعة الشمسية خارج الغالف الجوي وعند سطح البحر  4الشكل رقم 
  . 1بالمقارنة مع طيف إشعاع الجسم األسود

  
  ى األشعة الشمسيةوتسمالخارطة العالمية لموقع العالم العربي على  : )3(الشكل 

                                                 
  . الجسم الذي يتناسب إصداره الطيفي مع درجة حرارته المطلقة:  )Black body(الجسم األسود ) 1(
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تتأثر كل من كمية الضوء الواصل إلى سطح األرض ونوعيته بزاوية الورود التي 
ترتبط بموقع الشمس بالنسبة لألفق وبالتالي يتعلق ذلك بالوقت النهاري والسنوي كما 

  . تتعلق أيضاً بالموقع الجغرافي
 
  

  
  
  
  
  
  
  

  على األرضطيف الشمس توضيحي ل مخطط : )4(كل الش
خطراً حيوياً كبيراً إال أنها ال تصل إلى  UV-Cتشكل األشعة الشمسية فوق البنفسجية 

أكثر  UV-Bوتعتبر األشعة الشمسية . األرض بفضل طبقة األوزون التي تمتصها كلياً
ت الجو بنسب هامة، خطراً من سابقتها بسبب طاقتها العالية وقدرتها على اختراق طبقا

غير أن األشعة فوق البنفسجية الشمسية التي تصل األرض بنسبة عالية هي األشعة فوق 
من األشعة فوق البنفسجية الكلية  %97.5حيث تصل النسبة حتى  UV-Aالبنفسجية 

  ].5[الواردة 

تساعد الغيوم في تخفيض شدة األشعة الضوئية الواردة من الشمس ويكون هذا التخفيض 
ونتيجة لذلك يزداد . قل بالنسبة لألشعة فوق البنفسجية منه بالنسبة لألشعة تحت الحمراءأ

األشعة (خطر األشعة فوق البنفسجية بسبب عدم االكتراث بأشعة الشمس لغياب حرارتها 
UV كما أن االرتفاع عن مستوى سطح البحر يؤدي ). هي أشعة طاقية وليست حرارية

أما . كم ارتفاع 1بة األشعة فوق البنفسجية الشمسية لكل في نس %10إلى زيادة تقارب 
من األشعة الواردة،  %10بالنسبة لالنعكاسات عن سطح األرض فهي غالباً أقل من 

وفي حالة الثلج تصل  %30إلى  تولكن في حالة األرض الرملية تصل االنعكاسا
ل إلى ـعكاس يص، كما أن للماء في حالة الصحو التام معامل ان%90االنعكاسات إلى 

20 %.  

  

طيف األشعة الشمسية فوق الغالف الجوي

ْس 5250طيف الجسم األسود عند الحرارة

 اإلشعاع الشمسي عند سطح البحر
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  المصادر الصنعية ـ ب

تتنوع المصادر الصنعية لألشعة الضوئية بشكل كبير جداً، ويتغير المجال الطيفي 
فعلى سبيل المثال، هناك المصابيح . إلصدارها ومستواه  الطاقي وفقاً لبنيتها وآلية عملها

تصدر بشكل رئيسي  التي) األقواس الكهربائية(التي تعمل على االنفراغ الكهربائي 
مصباح (ضوءاً في مجال األشعة فوق البنفسجية والضوء المرئي وكذلك مصابيح التوهج 

أما . التي تصدر بشكل رئيسي ضوءاً في مجال الضوء المرئي وتحت األحمر) التنغستين
مصادر الليزر فهي تختلف بحسب نوع الليزر المستخدم ويمكن أن تغطي كافة مناطق 

مصدر ليزري أطواله الموجية المحددة ذات العرض الطيفي الصغير  الطيف ولكن لكل
تُقدم الفقرات التالية عرضاً موجزاً للخواص الضوئية لعدد من نماذج المصادر . نسبياً

  ].5، 3[الضوئية األكثر انتشاراً في العالم 
  

  )مصباح التعقيم(المصباح الزئبقي 

الزئبق يصدر كمية ضعيفة من هو مصباح قوس كهربائي في ضغط منخفض من بخار 
 254الضوء في مجال الطيف المرئي وتكون فعاليته الضوئية أعظمية عند الخط الطيفي 

، وهذا يتيح استخدامه في UV-Cنانومتر والذي يقع في مجال األشعة فوق البنفسجية 
مثال عن تلك  5عمليات التعقيم في المستشفيات وفي تطبيقات أخرى، يقدم الشكل رقم 

  .صابيحالم

  
  ح التعقيم الزئبقيامصب : )5(الشكل 

  المصباح ذو الفلورة

يستخدم هذا النوع من المصابيح في اإلنارة بشكل واسع ألنه يساعد في توفير الطاقة مع 
الحفاظ على فعالية عالية في اإلنارة، وهو أحد أهم تطبيقات المصابيح ذات الضغط 
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على توليد األشعة فوق البنفسجية من خالل  يعتمد مبدأ هذا المصباح. الغازي المنخفض
تحريض ذرات الزئبق، ومن ثم تحويل هذه األشعة إلى ضوء مرئية بواسطة عملية 
الفلورة التي تحدث في الطالء الخاص للوجه الداخلي لزجاجة المصباح، أنظر الشكل 

  .6رقم 

  
  )فلورةذو ال مصباح(توفير الطاقة الكهربائية  حينموذج لمصاب : )6(الشكل 

الضوء المرئي  يكون اإلصدار الضوئي الفعال لهذا النوع من المصابيح في مجال
 .UV-Bو  UV-Aاألشعة فوق البنفسـجية   غير أنه يصدر نسبة غير مهملة من

 غطاء بالستيكي يسمحلهذا النوع من المصابيح في تطبيقات اإلنارة  يضافلذلك، 
  .شعة فوق البنفسجية الضارةوبالتخلص من األ متجانسة إضاءةبالحصول على 

  
  المصابيح الزئبقية متوسطة وعالية الضغط

ر ويصـد  أو العال، متوسطالغازي الضغط الزئبقية ذات الصابيح هو نوع من الم
أزرق، اخضـر،  (بشكل رئيسي في مجال األشعة فوق البنفسجية والمرئية ضوءاً 
ق يؤدي إلـى دعـم   إضافة المعدن والهاليد إلى الزئب إن. 7، الشكل رقم )اصفر

هذا النوع من المصابيح في ستخدم وي. فوق البنفسجيةاإلصدار في مجال األشعة 
  .تطبيقات صحية مختلفةفي المعالجات الضوئية ألمراض الجلد و
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  نماذج مصابيح زئبقية متوسطة وعالية الضغط:  )7(الشكل 

  )Xe(ومصباح الزينون  )Hg-Xe(زئبق ـ  مصباح الزينون
هو عبارة عن قوس كهربائي في جو من الزينون وبخار الزئبق أو في جو من 

إن االنفراغ الكهربائي في ضغط عاٍل من غاز الزينون ). بدون زئبق(الزينون 
يؤدي إلى الحصول على أشعة ضوئية متجانسة في مجال األشعة فوق البنفسجية 

ينخفض تجانس  والمرئية بشكل رئيسي وعند وجود بخار الزئبق في الوسط
الطيف الصادر حيث تظهر أهداب إصدار ذرات الزئبق، غير أن الشدة تزداد 
بشكل كبير وخاصةً في مجال األشعة فوق البنفسجية ذات األطوال الموجية 

في التجارب العلمية ) 8الشكل رقم (يستخدم هذا النوع من المصابيح . القصيرة
المالعب والصاالت الرياضية وحديثاً بشكل واسع غير أنه يستخدم أيضاً في إنارة 

  .يستخدم في مصابيح وسائل النقل وأهمها السيارات

  
  قوس كهربائية في جو من بخار الزئبق والزينون : )8(الشكل 
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  هالوجينـ  مصباح كوارتز
هو مصباح اإلنارة العادي المتكون من وشيعة متوهجة من التنغستين في جو من الغـاز  

  . 9رقم  هالوجين كما يوضحه الشكلالخامل وأحد عناصر ال

  
  هالوجين-مصباح ضوئي كوارتز:  )9(الشكل 

 UVAيصدر هذا النوع طيف واسع من األشعة الضوئية بدء من األشعة فوق البنفسجية 
وحتى األشعة تحت الحمراء غير أن إصداره الرئيسي يكون في مجال الضوء المرئـي،  

يكافئ طيف هـذا النـوع مـن    . شكال اإلنارةلذلك يستخدم بشكل واسع جداً في جميع أ
يعتبر طيف (درجة مئوية  3000المصابيح طيف جسم أسود رفعت حرارته إلى حوالي 
إذا كـان  ). درجة مئويـة  6000الشمس كطيف جسم أسود رفعت حرارته إلى حوالي 

الغالف الزجاجي لهذا النوع من المصابيح مصنوع من الكوارتز فأنـه يسـمح بزيـادة    
  .نانومتر 400و 300في مجال األشعة فوق البنفسجية بين  اإلصدار

  
  أقواس اللحام

تعتبر أقواس اللحام من أهم المصادر الضوئية الصنعية لألشعة فوق البنفسجية والتـي   
  .10يتعرض لها العاملون في الصناعة بشكل رئيسي، الشكل رقم 

 
  اللحام باألقواس الكهربائية : )10(الشكل 
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حام نسبة عالية من أطياف األشعة فوق البنفسجية المختلفة باإلضافة إلى تصدر أقواس الل
الطاقة الحرارية المنتشرة التي تسمح بتحقيق عملية صهر المعادن وبالتالي تحقيق عملية 

إن استخدام هذه التقنية يتطلب الحذر والوقاية الجيدة ألن لألشعة الصادرة عن . اللحام
  .[5] طيرة على العينين والجلدهذه األقواس تأثيرات ضارة وخ

  
  مصادر الليزر

 Light"هي اختصار لعبارة تضخيم الضوء باإلصدار المحثوث لألشعة " ليزر"إن كلمة 

Amplification by Stimulated Emission of Radiation (LASER) ." من
ئياً حيث المبدأ الفيزيائي، يتكون الليزر من ثالث أقسام رئيسية وهي الوسط الفعال ضو

الذي يمكن أن يكون غازياً أو سائالً أو صلباً، وأداة التحريض التي تساهم في رفع 
التي ) المرايا العاكسة(السوية الطاقية لمكونات الوسط الفعال ضوئياً والحجرة الضوئية 

تتنوع المصادر الليزرية بحسب الهدف المطلوب . تسمح بتضخيم الحزمة الليزرية
وتسمح هذه المصادر بالحصول على أطياف محددة صغيرة  والتطبيقات المستخدمة،

العرض عالية الطاقة، لذلك تستخدم المصادر الليزرية في تطبيقات مختلفة صناعية، 
بحثية، طبية، تجارية، بيئية وغيرها وذلك بحسب طول الموجة والشدة المختارة، يبين 

  .تجربة فيزيائية ضوئية باستخدام حزمة ليزرية 11الشكل رقم 

 
  حزمة ضوئية ليزرية : )11(الشكل 
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  اآلثار الحيوية لألشعة الضوئية 2ـ  1
يتعلق التأثير البيولوجي بطول موجة األشعة الضوئية والشدة المستخدمة، وتعتبر األشعة 

في . فوق البنفسجية ذات التأثير الحيوي األكبر بين مجاالت األشعة الضوئية المختلفة
دات ضوئية عالية في أي من المجاالت الطيفية لألشعة جميع األحوال، إن التعرض لش

  ]. 8 – 5[الضوئية يؤدي إلى مخاطر بيولوجية كبيرة وبشكل خاص بالنسبة للعينين 

منحني الفعالية النسبية لجزء من طيف األشعة فوق البنفسجية والذي  12يبين الشكل رقم 
الفعال المسبب الحمرار الجلد ف ـه الطيـعلى أن(CIE) تعتمده الهيئة الدولية لإلنارة 

]7 ،9.[  

  
  
  
  
  
  
  

  
  )CIE(الطيف الفعال المسبب الحمرار الجلد وفق الهيئة الدولية لإلنارة :  )12(الشكل 

تتميز األشعة فوق البنفسجية عن سواها من األشعة الضوئية بأن لفوتوناتها طاقة كمومية 
لقد ). بروتينات، لبيدات، الخ(سية عالية، ومن الممكن أن تؤثر على مكونات الخلية األسا

يتأثر باألشـعة فـوق البنفسـجية     DNAبينت األبحاث العلمية أن الحمض النووي الـ 
UV-C  نانومتر مما يساعد فـي إحـداث    260بشكل خاص في جوار الطول الموجي

ينخفض التـأثير البيولـوجي   . طفرة وراثية إن لم يتم إصالح الخلل في الوقت المناسب
وق البنفسجية مع ازدياد الطول الموجي غير أنه ال يمكن إهمال هـذا التـأثير   لألشعة ف
أثر على مكونات الخلية من بروتينات ومواد دسمة وغيرهـا وبشـكل    UV-Aفلألشعة 

خاص في العينين والشفتين، والجلد بشكل عام، حيث يكون اختراق هذه األشعة لطبقـات  
المولدة للجلد وإلى شبكية العين محدثةً ضرراً  الجلد والعين كافة لتصل إلى خاليا األدمة

بية
لنس
ة ا
عالي
 الف

)نانومتر(الطول الموجي  
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يمكن مالحظته في عدد من الظـواهر المبينـة فـي    . يتناسب طرداً مع زمن التعرض
، وال بد من اإلشارة هنا إلى أنه قد يكون تأثير األشعة 16و 15و 14و 13األشكال رقم 

وليد جذور حـرة  فوق البنفسجية مباشراً على مكونات الخلية أو غير مباشر عن طريق ت
  .تساعد في تخريب مكونات الخلية نتيجة فعاليتها الكيميائية العالية

  
 أ ـ التأثير الحيوي على الجلد

البشرة األدمـة والنسـيج الـداخلي    (وق البنفسجية جميع طبقات الجلد تخترق األشعة ف
يعتمـد   وتؤثر عليها بدرجات متفاوتة، حيث) 13والخاليا القاعدية كما يبينه الشكل رقم 

ويأتي الخطر األكبر مـن  . هذا التأثير على الطول الموجي وعلى شدة اإلضاءة الطاقية
هذا التفاعل المتبادل عند حدوثه في الطبقات المولدة لخاليا األدمة والبشرة ألن حـدوث  
طفرة ما في هذه الخاليا القاعدية يكون صعب الترميم، و قد يؤدي إلى حدوث انقسامات 

  ].10، 9) [سرطانات الجلد(لها أثر خطير على الجلد عشوائية يكون 

 
  اختراق األشعة فوق البنفسجية لطبقات الجلد بحسب الطول الموجي) : 13(الشكل 

الناتجة عن أي  تنتج الحروق الجلدية إثر التعرض لفترات طويلة لألشعة فوق البنفسجية
وتظهر عالئم ). يالمحاكي الشمس(أم صنعياً ) الشمس(مصدر ضوئي طبيعياً كان 

الحروق الشمسية بعد ساعات من التعرض على شكل احمرار ناتج عن تدفق الدم الزائد 
وفي حاالت التعرض طويل األمد تظهر حروق وانتفاخات . في طبقة الجلد يدوم لعدة أيام

. 14وبثور في الجلد، وبعد أيام تحدث عملية انسالخ البشرة كما يعرض الشكل رقم 
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تعرض طويل األمد يزداد احتمال اإلصابة بأنواع مختلفة من سرطانات وعند تكرار ال
  .15الجلد، مثل الميالنوما الخبيث كما يبينه الشكل رقم 

    
  حروق جلدية وبثور ناتجة عن التعرض لألشعة الشمسية:  )14(الشكل 

  
  )ميالنوما خبيث(أشكال مختلفة لسرطان جلدي :  )15(الشكل 

دقيقة أثناء فترة  30إلى  15بيض ألشعة الشمس لمدة زمنية من إن تعرض الجلد األ
الظهيرة من يوم صيفي كاف لظهور عالمات التأثير، بينما يتطلب ظهور تلك اآلثار 
على الجلد األسمر مدة تصل إلى بضع ساعات في نفس ظروف التعرض، ويمكن أن 

لفترات متقطعة لألشعة  يصبح الجلد أكثر تحمالً عند تهيئته المسبقة من خالل تعريضه
  .فوق البنفسجية الشمسية حيث يزداد اسمراراً وسماكةً وتقرناً
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أو ) الكلف(من خالل اسمراره الذاتي أو تشكل بقع داكنة  UVيقاوم الجلد تأثير األشعة 
فوق  زيادة سماكة البشرة وهذا يحمي الطبقات الداخلية والخاليا القاعدية من تأثير األشعة

ضارة، ولكن مظاهر االسمرار والكلف ليست بالضرورة أمر صحي فهذه ال البنفسجية
. المظاهر تعبير عن التأثر السلبي للجلد وهي مؤشر على دفاع الجلد ضد خطر خارجي

إن التعرض لألشعة الشمسية بشكل عام له دور هام ومباشر في إحداث الحروق المختلفة 
، كما وأثبتت الدراسات العلمية أنه باإلضافة إلى إحداث هرم وشيخوخة الجلد المبكرة

كلما ازدادت فترات التعرض لألشعة الشمسية في مراحل الطفولة والشباب يزداد احتمال 
  .حدوث سرطانات الجلد المختلفة في المراحل المتقدمة من العمر

  
  على العينالضوئية األشعة  آثارب ـ 

رة على الرؤيا تنحصر في مجال تتأثر العين بكافة مجاالت األشعة الضوئية غير أن القد
أي كان الطول الموجي فإن تعرض العين لشـدات مرتفعـة مـن    . الضوء المرئي فقط

األشعة الضوئية يؤثر عليها بشكل سلبي ويختلف نوع الضرر باختالف طول موجة تلك 
علماً أن  16كمثال على اختراق األشعة الضوئية لطبقات العين أنظر الشكل رقم . األشعة
  ].14، 13[ة المرئية وتحت الحمراء تصل بسهولة إلى الشبكية األشع

  
  اختراق األشعة فوق البنفسجية لطبقات العين وفقاً للطول الموجي:  )16(الشكل 

تؤثر األشعة فوق البنفسجية على العين مسببةً التهاباً وضرراً فـي األجفـان والجسـم    
السـاد  (تعتـيم الجسـم البلـوري    البلوري والقرنية مما قد يؤدي في حال التكرار إلى 
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إن تعرض العين لشدات . هذا باإلضافة إلى احتمال تضرر شبكية العين أيضاً) البصري
عالية من الضوء المرئي واألشعة تحت الحمراء تؤدي إلى حروق الملتحمـة والتهـاب   

ففـي البدايـة   . العين ويسهم في حدوث الساد البصري كما يؤثر سلباً على شبكية العين
ي التعرض الزائد لشدات عالية من األشعة المرئية وتحت الحمـراء إلـى إحـداث    يؤد

يتطور ذلك إلى التهاب في القرنية وفي ) رمل من العين(احمرار العين واإلحساس بآالم 
. [14]حاالت التعرض المتكرر يبدأ ظهور تعتيم عدسة العين وفقدان الرؤيـا تـدريجياً   

بة العين بأضرار ناتجة عـن التعـرض الزائـد    بعض حاالت إصا 17يبين الشكل رقم 
  .لألشعة الضوئية

 

    
  إصابة العين نتيجة التعرض لألشعة الضوئية:  )71(الشكل 

مصدر خطر هام على العين بشكل أساسي مـن حيـث طبيعـة     ةتشكل األشعة الليزري
ريـة  فعند ورود الحزمة الليز). حزمة ضوئية متوازية ذات طاقة هامة(الحزمة الليزرية 

مـن  . إلى العين يقوم الجسم البلوري بتجميع الحزمة على اللطخة الصفراء في الشـبكية 
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الممكن أن تحدث الحزمة الضوئية الليزرية حروقاً موضعية غير قابلة للعالج تؤدي إلى 
العمى الجزئي أو الكلي وذلك بحسب طول موجة تلك الحزمة الضوئية وشدتها، ويبـين  

  .[13]ين وكيفية ورود الحزمة الليزرية إلى داخلها طبقات الع 18الشكل رقم 

  
  رسم توضيحي آللية ورود الضوء الليزري إلى داخل العين:  )18(الشكل 

  آثار حيوية أخرىج ـ 

تؤثر األشعة الضوئية بشكل عام على النظام المناعي للجسم غير أن التعرض الزائد قد 
ز األشعة فوق البنفسجية بأن لها آثار وتتمي. يؤثر سلبياً على التوازن الحيوي للخلية

ضارة على الصحة من خالل تأثيرها على النظام المناعي؛ فالتعرض الزائد لهذه األشعة 
يؤدي إلى تخريب مركبات عضوية فتصبح مركبات غريبة في طبيعتها بالنسبة للجسم 

شكل  مما يؤدي إلى إجهاد نظام المناعة في التخلص منها، وقد يظهر هذا األثر على
بالتالي، يكون للتعرض لألشعة فوق البنفسجية أثر سلبي على . طفح جلدي أو تحسس

من ناحية . نظام المناعة الذي يحمي الجسم فيصبح الجسم عرضة لألمراض المختلفة
أخرى، ال بد من ذكر أثر حيوي هام وذو فائدة عظيمة للجسم وهو دور األشعة فوق 

د في الدم وتأمين حاجة الجسم من هذا الفيتامين  يتامين البنفسجية في تفعيل عملية أنتاج ف
ومن المهم اإلشارة إلى دور الضوء المرئي في عملية الرؤيا ودور األشعة تحت . [15]

الحمراء في اإلحساس بالدفء؛ فلكل مجال من طيف األشعة الضوئية فوائده ومضاره 
اإلنسان والحفاظ على  والوصول إلى حالة التوازن بينهما أمر هام وضروري لسالمة

  .صحته
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  التعرض لألشعة الضوئية 3ـ  1
  أشكال التعرضأ ـ 

يعتبر التعرض لألشعة الشمسية من أهم أنواع تعرض اإلنسان لألشعة الضوئية بشكل 
  : أهمها] 6، 5[عام، وهو يرتبط بعدد من العوامل 

 . لون البشرة •

  .نوعية المالبس •
  .لفصل السنوي، ومدتهوا) صباحاً، ظهراً، عصراً(وقت التعرض  •
األشجار واألبنية وغيرها، واالرتفاع عن سطح البحـر والموقـع   : البيئة المحيطة •

 .الجغرافي والمناخ

إما التعرض لطيف بعض أنواع المصادر الصنعية يؤدي إلى تلقي جرعة عاليـة مـن   
 .األشعة فوق البنفسجية في وقت قصير وقد يؤدي ذلك إلى إصابة المستخدم بشكل مباشر

  : هذا وتتعلق األضرار الناتجة عن التعرض للمصادر الصنعية بعدة عوامل أهمها
  .طيف إصدار المصدر وفعاليته البيولوجية •
 .البعد عن المصدر •

 .مدة التعرض •

 ).العين، الشفتين، اليدين، العنق، الخ(طبيعة الجسم المعرض لألشعة  •

مصـادر األشـعة فـوق    في حين أن التعرض المهني يطال بالدرجة األولى مستخدمي 
يمكن اختصـار  . البنفسجية التي تُستعمل بشكٍل واسع إما مكشوفة أو محمية بشكل جزئي

  : نماذج التعرض المهني لألشعة الضوئية في النقاط التالية

 .اللحام الكهربائي •

 .الصناعة والتصوير الصناعي والكشف عن المعادن •

 .البحث العلمي والصناعات اإللكترونية الدقيقة •

 .لتعقيما •

 .المعالجة الضوئية •

 .المصابيح الشمسية وأسرة الحمامات الشمسية •

  .اإلنارة العامة •
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يعتبر اللحام الكهربائي مصدراً هاماً لألشعة فوق البنفسجية وتعتمد شدة األشعة الصادرة 
إن مستوى األشعة فوق البنفسـجية الصـادرة   . عنه على شدة التيار الكهربائي المستخدم

حام الكهربائية عالي جداً، وهذه األشعة تؤدي بشكل حتمي إلى إحداث آثار عن أقواس الل
  .[6]هامة وخطيرة على العين والجلد في حال عدم اتخاذ إجراءات الوقاية الالزمة 

تستخدم األشعة فوق البنفسجية في صناعات عديدة كالبالستيك والبوليمرات بشكل عـام  
م من أجل تجفيـف الحبـر فـي الطابعـات     من أجل إتمام عملية التصليب، كما تستخد

من ناحية أخرى تساعد مصادر األشعة فوق البنفسجية في الكشـف  . الصناعية الضخمة
عن المعادن والكشف الال إتالفي عن التصدعات في الهياكل المعدنية وذلك مـن خـالل   

  .دورها في عملية الفلورة التي تسمح بعملية الكشف بواسطة العين المجردة
المستخدمة فـي عمليـة   ) UV-C–lamp(ابيح الزئبقية ذات الضغط المنخفض إن للمص

نـانومتر ذو التـأثير    256التعقيم أطيافاً عالية الشدة تقع في جوار الطـول المـوجي   
ويساعد هذا في القضاء على البكتريا والجراثيم والفيروسات وغيرها . البيولوجي الكبير

حجرات مرضى السل وغيرها من التطبيقـات  الموجودة في الهواء في الغرف المعقمة ك
ويكون التعرض لألشعة فـوق البنفسـجية   . الضرورية في مستشفيات األمراض السارية

خطيراً بالنسبة للمرضى وللعاملين إن لم تطبق تعليمات االستخدام والحماية بشكل مراقب 
  . ودقيق

تخدم األشـعة فـوق   تستخدم األشعة الضوئية في معالجة األمراض فعلى سبيل المثال تس
البنفسجية في معالجة بعض األمراض الجلدية، كما تستخدم أنواع مختلفة من المصـادر  

يجب التأكيد هنا على أن استخدام المصادر . الضوئية في معالجة بعض حاالت االكتئاب
الضوئية في العالج أو في عمليات تسمير الجلد بطرق صنعية كما هو الحال بواسـطة  

ت الشمسية يتطلب العمل تحت إشراف المختصين من أطبـاء ومـراقبين   أسرة الحماما
أما في الحياة اليومية فتستخدم بعض مصادر األشـعة الضـوئية فـي    ]. 11، 8[تقنيين 

اإلنارة الخاصة والعامة، كما تستخدم بعض مصادر األشعة فوق البنفسجية الخاصة فـي  
ذلك، يجـب اختيـار المصـادر    ل). البعوض مثالً(تطبيقات مختلفو كمصائد للحشرات 

الضوئية المناسبة لتحقيق اإلنارة المطلوبة وينصح بعدم النظر بشكل مباشر إلى مصادر 
الضوء لفترات طويلة على اختالف أنواعها، وبشكٍل خاصٍ تلك التي يحـدث الضـوء   

  .الصادر عنها توهجاً في األجسام المحيطة بها
يائيين وتقنيين ممن يعملون فـي القياسـات   إن العاملين في مجال البحث العلمي من فيز

الضوئية وتطبيقات الليزر والصناعات اإللكترونية الدقيقة معرضون بشكل واسع لألشعة 
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الضوئية الصادرة عن المصادر المختلفة العادية والليزرية وبالتالي فهـم بحاجـة وفقـاً    
وقايـة وحمايـة   لطبيعة عملهم وطبيعة المصادر الضوئية المستخدمة إلتباع إجـراءات  

تجدر اإلشارة هنا إلى أن جميع مصادر األشـعة فـوق البنفسـجية    . خاصة أثناء العمل
وبشكل خاص المصابيح المستخدمة في التطبيقات العلمية البحثية والصناعية عالية الشدة 

تساهم في تحرير غاز األوزون في محيطها، ولهذا ) هذا يشمل أقواس اللحام الكهربائي(
ضارة ومباشرة على الجهاز التنفسي لذلك ينصح بوضع نظام تهوية مناسـب  الغاز أثار 

  .في جوار المصدر المستخدم
  

  ب ـ تقييم التعرض 
إن تقيم التعرض بشكل دقيق يتطلب أوالً تحديد الهدف من التقييم وبيئة العمل ومن ثـم  

شـعة  يستخدم بشكل عام في تقييم التعـرض لأل . اختيار أجهزة وطرق القياس المناسبة
الضوئية نماذج مختلفة من مقاييس اإلشعاع التي تختلف في مجال حساسـيتها الطيفيـة   

ويعتبر مقياس اإلشعاع عريض الحزمة من المقاييس األكثـر  . بحسب الهدف من القياس
استخداماً وفعالية في قياس اإلضاءة الطاقية أو التعرض اإلشعاعي الضوئي في مجـال  

ف هذا النوع من المقاييس من أربع أجـزاء رئيسـية هـي    يتأل. األشعة فوق البنفسجية
الحساس الضوئي والمرشح الضوئي ومحدد ساحة الرؤيـا ومعـالج اإلشـارة، وتبـين     

. نموذج لهذا النوع من المقاييس 19الصورة والمخطط التوضيحي المقدم في الشكل رقم 
ية كما يمكن أن يـتم  يمكن أن يكون هذا المقياس منسجم مع االستجابة الطيفية للمادة الح

تطوير داراته وبرامجه اإللكترونية بحيث يقوم بحساب الجرعـة والتعـرض وتحويـل    
من ناحية أخـرى،  . المعطيات من خالل جداول وخطوط بيانية سهلة التحليل واالستخدام

مقيـاس  (يمكن لهذه التقنية أن تستخدم من أجل الحصول على مقياس شخصي للجرعـة  
  .[5]) محمولإشعاعي عريض الحزمة 

  
  الرأس الحساس والمخطط التوضيحي لمقياس األشعة الضوئية : )19(الشكل 
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بعـض أنـواع مـن الكواشـف      باإلضافة إلى هذا النوع من المقاييس اإلشعاعيةيوجد 
الكيميائية التي تتحسس لألشعة فوق البنفسجية ولها منحنى استجابة قريـب جـداً مـن    

تسـتخدم  . البوليميرية والمواد الهالمية المتلونة باإلشعاعاستجابة الجلد البشري كاألفالم 
فـوق  هذه الكواشف في قياس الجرعة الشخصية سواء للمرضى الذين يعالجون باألشعة 

أو للعاملين؛ ولكنها غير قابلة لالستخدام كمقياس فوري ومباشر ألنها تتطلـب   البنفسجية
  .إجراء معالجة وتحليل في المختبر

   
  الفيزيائية المستخدمة في القياسات الضوئية ووحداتها ج ـ المقادير 

إن من أهم المقادير الفيزيائية المستخدمة في القياسات الضوئية هي الطاقة اإلشعاعية 
وباستخدام . [W] والتدفق الطاقي الضوئي ويقدر بالواط [J] الضوئية وتقدر بالجول

الضوئية كمقدار فيزيائي يعبر مفهوم الزاوية المجسمة للحزمة الضوئية تستخدم الشدة 
عن التدفق الطاقي الضوئي في وحدة الزاوية الصلبة وهي تقدر بالواط على الستيراديان 

[W/Sr] . أما عند دراسة تعرض السطوح لألشعة الضوئية فيستخدم مقدار فيزيائي هام
أما  .[W/m2]جداً وهو اإلضاءة الطاقية الضوئية والتي تقدر بالواط على المتر المربع 

في مجال الضوء المرئي فإن مفهوم حساسية العين البشرية يدخل في الحسابات وبالتالي 
 [lm]تستخدم مقادير فيزيائية مختلفة أهمها التدفق الضوئي المرئي ويقدر باللومين 

وأيضاً اإلضاءة الضوئية المرئية  [cd]وكذلك الشدة الضوئية المرئية وتقدر بالشمعة 
مجموعة المقادير الفيزيائية  1يبين الجدول رقم . [lux]اللوكس  والتي تقاس بواحدة

  .[2] المستعملة في القياسات الضوئية ووحداتها وفق النظام العالمي للوحدات

  مقادير فيزيائية طاقية في القياسات الضوئية:  )1(الجدول 
  الوحدة المقدار الفيزيائي  الرمز

Q الجول الطاقة الضوئية  J 

P, Φ الواط  الضوئي الطاقيالتدفق  W  
I  الستراديان/واط الشدة الضوئية الطاقية  W/Sr  

Eλ  المتر المربع/واط اإلضاءة الضوئية الطاقية  W/m2  

Lλ  المتر .الستراديان/ واط   السطوع الضوئي الطاقي
 W/Sr. m2  عالمرب

OD  بدون واحدة  الكثافة الضوئية)OD = - log (Φt/Φ0)(  
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 ض وأساليب الوقاية حدود التعر 4ـ  1

  أ ـ حدود التعرض

إن تنوع نماذج الجلد ولون البشرة يجعل من الصعوبة وضع حدود للتعرض تتناسب مع 
 تبنت الهيئة الدولية للوقاية من األشعة غير المؤينة. مختلف األعراق البشرية

)International Protection Commission on Non Ionizing radiation (ICNIRP)( 
ي فقد اعتبر حد التعرض ف .وفقاً للمعطيات العلمية المتوفرة] 18 – 16[التعرض حدود 

 J/m2 30على أنها تساوي ) نانومتر 400حتى  280(مجال األشعة فوق البنفسجية 
بالواط على المتر  effEتعطى اإلضاءة الطاقية الفعالة  .كجرعة فعالة للجلد والعينين

  : أو مشتقاتها وفقاً للعالقة [W/m2]المربع 
λλλ ∆=∑ )(SEEeff    

هي  S(λ)، [W/m2]اإلضاءة الطاقية الطيفية مقدرة بالواط على المتر المربع  Eλحيث 
العرض الطيفي لحزمة القياس؛ وعند ثبات ∆λو) بدون وحدة(الفعالية الطيفية النسبية 
  : ه يمكن حساب زمن التعرض األعظمي من خالل العالقةسوية اإلضاءة الطاقية فإن

].[/].[30][ 22
max

−−= mWEmJst eff   
يعادل الحد الموصى به من قبل  الهيئة الدولية للوقاية من األشعة غير المؤينة 

)ICNIRP ( 1.3والمتعلق باألشعة فوق البنفسجية في حالة تعرض الجلد قيمة [SED] ،
 Standard Erythemalهي  SED( [MED] 1.5يساوي تقريباً  [SED] 1.3حيث 

Dose  وMED  هيMinimal Erythemal Dose .( يسمح التقيد بهذا الحد بتحقيق
حماية الجسم المعرض من إعطاء عمليات الترميم الذاتية لألضرار الناتجة عن التعرض 

  .ما تحتاجه من وقت
ويكون الضرر . دابتتم حماية العين إلى حد كبير بشكل طبيعي بواسطة األجفان واأله

أعظمياً في حاالت تواجد المصدر في ساحة رؤية العين كما هو الحال عند استعمال 
إن لطيف المصدر والشكل الهندسي للحزمة الضوئية أهمية . أقواس اللحام الكهربائي

على سبيل المثال، تتم حماية العين بشكل ذاتي . كبيرة في تحديد نوع التعرض ودرجته
غير أنه توجد مصادر خاصة . يكون اإلصدار في مجال الضوء المرئي بسهولة عندما

باألشعة فوق البنفسجية ال يحتوي طيف إصدارها إال على جزء ضعيف في المجال 
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المرئي، مما يؤدي إلى تعرض العين عند النظر المباشر إلى هذه المصادر لجرعة عالية 
لب استعمال مع هذا النوع من من األشعة فوق البنفسجية دون انتباه، وبالتالي يتط

المصادر اإلدراك العلمي بطبيعتها وخطورة التعرض ألشعتها والتعامل معها بحذرٍ 
  .شديد

فيما يتعلق باألشعة الليزرية وفي كافة المجاالت الطيفية فقد تبنت الهيئة الدولية 
ICNIRP  مجموعة من القيم تختلف بحسب طول موجة الليزر المستخدم وزمن
و قد وضعت ذلك في مراجع خاصة نشرت عالمياً تم خاللها التأكيد فيها على التعرض 

أهمية الدقة في العمل واتباع أساليب الوقاية بحذافيرها وحماية العينين بشكل رئيسي عند 
  ].18، 17[استخدام مصادر األشعة الليزرية 

   
  الحماية العامة خارج األبنيةب ـ 

ئية الشمسية أمر هام جداً ويتعلق بشرائح المجتمع إن الحماية من مخاطر األشعة الضو
كافة من عاملين وغيرهم، فيجب إتباع بعض التعليمات األساسية بهدف الحماية الفردية 

  : من التعرض غير الضروري وأهمها

-10:30(تجنب التعرض المباشر لألشعة الشمسية وخاصةً عند فترة الظهيرة  •
15:30(.  

وعدم النظر بشكل مباشر باتجاه الشمس في  وضع نظارات الوقاية الشمسية •
  .جميع األوقات

 .وضع قبعة كبيرة بحيث يغطي ظلها الوجه والعنق •
 .ارتداء مالبس كتيمة تسمح بحماية جيدة للجسم •
كما يحدث في محاكي الشمس المستخدم ) الصنعي(تجنب التعرض اإلضافي  •

 .لتسمير الجلد
وفقاً لظروف التعرض ) كريمات وزيوت(استعمال مستحضرات الحماية  •

 .وتعليمات االستخدام
  

  )SUVI(مؤشر األشعة فوق البنفسجية الشمسية ج ـ 

) Solar Ultraviolet Index (SUVI)(الشمسية العام  يعتبر مؤشر األشعة فوق البنفسجية
تكون  دليالً للوقاية فهو يشير إلى درجة التعرض المحتملة لألشعة فوق البنفسجية التي قد
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يعرف هذا المؤشر من خالل العالقة الرياضية . ريض الجسم لمخاطر عديدةسبب في تع
  .[6]التالية وهو قيمة عددية بدون وحدات 

( ) λλλ dSEKI
nm

nm
erSUV ..

400

250
∫=   

هي اإلضاءة الطاقيـة الطيفيـة للشـمس    λE، و m2.w-1 40ثابت يساوي  erKحيث 
)و )λS تقسيمات سويات  2رقم يبين الجدول . هي الطيف الفعال المسبب الحمرار الجلد

  .وفقاً للخطر المحتمل) SUVI(العام الشمسية  األشعة فوق البنفسجيةمؤشر 

  )SUVI(تقسيمات سويات مؤشراألشعة فوق البنفسجية الشمسية العام :  )2(الجدول 
  الحماية  )SUVI(   نوع التعرض
  ----  2≥  منخفض
  نظارات الحماية  5 - 3  متوسط
  وغطاء الرأس نظارات الحماية  7 - 6  عاٍل

  وغطاء الرأس ومستحضرات الحماية نظارات الحماية  10 - 8  عاٍل جداً
وغطاء الرأس ومستحضرات الحماية  نظارات الحماية ≤11  حدي

  والبقاء في الظل

  الحماية من المصادر الصنعيةد ـ 

والمهن يجعل العاملين عرضة لمصادر ضوئية خاصة طيفها إن ممارسة بعض األعمال 
الرئيسي في مجال األشعة فوق البنفسجية وعندما تكون ذات اسـتطاعة كبيـرة يكـون    

فعلى سبيل المثال، يتعرض العاملين في مجال لحام المعـادن  . الخطر عالياً على الصحة
، وفي حـال  ئيحام الكهربالشدات عالية من األشعة فوق البنفسجية الناتجة عن أقواس الل

عدم حماية الوجه والعينين واليدين يكون العامل معرضاً لحروق خطيرة وآثار صـحية  
ولذلك قام المختصون بوضع إجراءات الوقايـة الالزمـة   . [5]سلبية مع مرور الزمن 

  : لتأمين حماية العاملين والتي يمكن اختصارها فيما يلي

بشكل كافي وفرض التزامهم بقواعد الحماية  تدريب العاملين على وسائل الحماية •
الشخصية بحذافيرها من خالل وضع معدات حماية الوجه والعينين الخاصة كما 

، وارتداء القفازات المناسبة واالسـتخدام الصـحيح   20هو مبين في الشكل رقم 
 .للمصادر الضوئية
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ي أو حجبه استعمال دارات الحماية اآللية التي تسمح بإيقاف عمل المصدر الضوئ •
  .عند الضرورة

التهوية الصحية لمكان العمل للتخلص من غاز األوزون وعزل المصادر بشـكل   •
 . جيد وتخفيض تأثير ظواهر الشفافية واالنعكاس واالنتثار

  .ةوضع إشارات الحماية والتنبيه الالزم •

  
 نماذج خاصة لوسائل حماية العاملين من األشعة فوق البنفسجية:  )20(الشكل 

  الوقاية من المصادر الليزريةـ ـ ه

تستخدم المصادر الليزرية بشكل واسع في األبحاث العلمية وفي الصناعة والطب 
وغيرها من المجاالت الهامة وبالتالي فإن التعامل مع هذا النوع من المصادر الضوئية 

كل ويجب أن توضع طرائق العمل بش. يتطلب الدراية الكافية بطرق االستخدام والوقاية
باإلضافة إلى ذلك ال بد من أن يتم . واضح ودقيق وأن يتم التدريب الجيد على تطبيقها

تكليف أحد العاملين بمسؤولية مراقبة تنفيذ خطة العمل بدقة والعناية باألجهزة وبدارات 
الحماية بشكل دوري ووضع اإلشارات التحذيرية المناسبة في مكان العمل بشكل 

   ].19 – 17[مدروس ومنظم 
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  الوقاية من مصادر األشعة تحت الحمراءو ـ 

تعتبر األفران الكهربائية والحرارية المستخدمة في التطبيقات المختلفة الصناعية 
والغذائية كافران صهر المعادن وأفران الخبز وغيرها من أهم مصادر األشعة تحت 

قاية والحماية إن وضع طرق االستخدام وأساليب الو. الحمراء التي يتعرض لها العاملين
. في هذه المجاالت وتنفيذها بدقة هو أمر ضروري جداً لتحقيق الوقاية الفعالة للعاملين

كما أن لإلشارات التحذيرية ولدارات الحماية الذاتية دور هام في تالفي التعرض غير 
  .[20]الضروري لألشخاص وتجنب خطر وقوع الحوادث 

 
א2  א

يصف حالة فيزيائية معينة تعبر عن ظاهرة الحقول " قول الكهرطيسيةالح"إن مصطلح 
الكهربائية والحقول المغنطيسية المتالزمة معاً والمتولدة عن الشحنات الكهربائية 

الذي يعرض  21المتحركة، والتي تشكل موجة كهرطيسية كما هو مبين في الشكل رقم 
  . [21]رسماً توضيحياً لشكل الموجة الكهرطيسية 

 
  رسم توضيحي لموجة كهرطيسية:  )21(الشكل 

لكل شحنة ساكنة أو متحركة حقالً كهربائياً يتعلق بشحنتها، ويتولد الحقل الكهربائي 
نتيجة فرق الجهد بين قطبين مختلفين بالشحنة الكهربائية وكلما كان الفرق أكبر كان 

األيونات وأهمها حركة  كةأما الحقل المغنطيسي فيتولد عند حر. الحقل الكهربائي أكبر
بشكل عام عن الشحنات  تنبعث الحقول الكهرطيسية. التيار الكهربائي في النواقل

الكهربائية المتحركة، وتنتقل هذه الحقول في األوساط على شكل أمواج كهرطيسية تسير 
ثا في الخالء وهي تتغير بحسب /م 3.108تعادل سرعة الضوء حوالي (بسرعة الضوء 

 واحدةدورة

 الحقل الكهربائي
 الحقل المغناطيسي

 الزمن
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يكون الحقالن الكهربائي والمغنطيسي المشكالن للموجة الكهرطيسية ). قالوسط االنت
مع جهة االنتقال، وتتميز الموجة الكهرطيسية بطول  نمتعامدين فيما بينهما ومتعامدي

على الترتيب ويرتبطان  [Hz]وبالهرتز [m] معينين يقدران بالمتر  fوتردد  λموجي 
  : مع بعضهما من خالل العالقة التالية

 [ ] [ ] [ ]Hzfmcm sec/=λ    

وهي تتناسب طردا  [V/m] فولت على المترالالحقل الكهربائي بواحدة  شدةتقاس 
بينما تقـاس شـدة   . ًمع شدة التيار الكهربائي أو الشحنة الكهربائية المولدة للحقل

وشـدة حقـل التحـريض     [A/m]الحقل المغنطيسي بواحدة األمبير على المتر 
  ). 1[G] = 10-4 [T]( [T]أو التسال  [G]المغنطيسي بالغاوس 

يرتبط الحقالن الكهربائي والمغنطيسي بكثافة االستطاعة لموجة كهرطيسية، ويرتبط حقل 
  :يسي من خالل العالقتين التاليتين التحريض المغنطيسي بشدة الحقل المغنط

[ ] [ ] [ ]mAHmVEmWS .2 =                  

[ ] [ ] [ ]mAHmHenryTeslaB .µ=       

عن ثابت النفاذية المغنطيسية لوسط االنتقال، وتجدر اإلشارة هنا إلى أنـه  µ تعبر حيث 
  .B [21]أو  Hيكفي من أجل تطبيقات الوقاية تحديد أحد المقدارين 

أهم المقادير الفيزيائية المستخدمة في مجال الحقـول الكهرطيسـية    3يبين الجدول رقم 
 . [1]باإلضافة إلى الرموز والوحدات المستخدمة 

  مقادير فيزيائية في مجال الحقول الكهرطيسية ورموزها ووحداتها:  )3(الجدول 
  الوحدة المقدار الفيزيائي  الرمز

E فولت على المتر  شدة الحقل الكهربائي  V/m  

H  أمبير على المتر  شدة الحقل المغنطيسي  A/m  
B غاوس، تسال حقل التحريض المغنطيسي  G ،T 
S  على المتر المربعواط   كثافة االستطاعة  W/m2  

f, ν  هرتز التردد  Hz  
λ متر  الطول الموجي  m 

z  أوم  الممانعة  Ohm  

SAR  
  معامل الطاقة النوعية الممتصة

(Specific Energy Absorption 
Rate) 

 W/kg  واط على الكيلوغرام
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  مجاالت الحقول الكهرطيسية 1ـ  2
دد وهو يستخدم عند الحديث عن إن ما يميز الحقول الكهرطيسية بشكل رئيسي هو التر

مجاالتها المختلفة بغية التمييز فيما بينها؛ وتختلف التقسيمات االصطالحية لمجاالت 
رسماً توضيحياً لمجاالت  20رقم يبين الشكل . الحقول الكهرطيسية بحسب المرجع

 ـ 21[الحقول الكهرطيسية المختلفة مع إعطاء مثال على المصدر الموافق لكل مجال 
إحدى أوضح التقسيمات االصطالحية لألمواج الكهرطيسية  4الجدول رقم  كما يقدم]. 23

  . ]24، 23[عالمياً بشكٍل واسعٍ عتمدة الموغيغاهرتز  300ذات الترددات األقل من 

  
  مخطط توضيحي للطيف الكهرطيسي ومجاالته المختلفة) : 22(الشكل 
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  الكهرطيسيةتقسيمات اصطالحية لطيف الحقول :  )4(الجدول   

 مصادر عامة مجال حزمة الترددات تسمية حزمة الترددات

 طبيعية وصنعية Hz 0 الحقول الساكنة

 Hz 30 > تحت الحدية المنخفضة جداً
دارات التغذية الكهربائية 

  المستمرة 
  خطوط نقل الطاقة Hz 300 – 30 الحدية المنخفضة جداً

  يةالسخانات التحريض Hz 3000 – 300 الصوتية

 kHz 30 – 3  المنخفضة جداً 
شاشات العرض 
 اإللكترونية

 ) تعدل السعة(الراديو  kHz 300 – 30 المنخفضة
 السخانات التحريضية kHz 3000 – 300 المتوسطة
 حجرات التسخين  MHz 30 – 3 العالية

  )تعديل التردد(الراديو  MHz 300 – 30 العالية جداً
 والتلفزيونالجوالهوائيات  MHz 3000 – 300 الحدية العالية جداً

 الرادار واألقمار الصناعية GHz 30 – 3 فوق الحدية العالية جداً
الخاصة فوق الحدية العالية

 جداً
30 – 300 GHz 

وسائل االتصال نقطة ـ 
 نقطة

  
  مصادر الحقول الكهرطيسية 2ـ  2

دأ عملها والهدف منها غير أنه لحقول الكهرطيسية متنوعة جداً وذلك وفقاً لمبامصادر 
المصادر الطبيعية والمصادر : يمكن تقسيمها بشكٍل أولي إلى فئتين رئيسيتين هما

  .[23 ,22 ,21]الصنعية 
  
  المصادر الطبيعيةـ  أ

تتواجد الحقول الكهرطيسية في كل مكان في الطبيعة حتى ولو لم تظهر آثارها بالعين 
المجردة فالحقل الكهربائي يتولد بشكل تلقائي عن الشحنات الكهربائية الموجودة في 

كما إن وجود العناصر ذات المغنطة الذاتية .  المتولدة بشكل طبيعي الغالف الجوي
كهربائية في األجسام الكونية وفي األوساط المختلفة قد ووجود حركة دائمة للشحنات ال

فالشمس، على سبيل . أدى إلى ظهور الحقول الكهرطيسية في الطبيعة بمختلف الترددات
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المثال، تنشر الحقول الكهرطيسية بمختلف المجاالت الترددية في الفضاء فيصل قسماً 
ة بخاصية طبيعية هامة وهي ومن جهة أخرى، تتمتع األجرام السماوي. منها إلى األرض

ال بد من اإلشارة . أنه لكٍل منها حقالً مغنطيسياً طبيعياً موجه يميزه وله أهميته الخاصة
إلى أن بعض الظواهر الطبيعية تولّد حقوالً لحظية منها على سبيل المثال البرق الذي 

ي األرض على ينتج عن تصادم الغيوم المشحونة كهربائياً مما يؤدي إلى تفريغ شحنتها ف
  .شكل صاعقة كهربائية بالرغم من خطرها لها دور هام في الطبيعة

  
  المصادر الصنعية للحقول الكهرطيسيةـ  ب

جميع مصادر التيار الكهربائي وخطوط نقل الطاقة الكهربائية وأيضاً األجهزة إن 
م الكهربائية تشكل مصادر للحقول الكهرطيسية، باإلضافة إلى ذلك، يمكن أن تستخد

الطاقة الكهربائية في توليد األمواج الكهرطيسية في تطبيقات مختلفة هامة جداً 
وطبقاً . كاالتصاالت الالسلكية والبث اإلذاعي ونقل المعلومات وعمليات الكشف وغيرها

: آللية اإلصدار واالنتشار يمكن تقسيم المصادر الصنعية إلى نموذجين أساسيين هما
  .ادر الموجهةالمصادر غير الموجهة والمص

  
  المصادر الصنعية غير الموجهة

إن كافة الدارات الكهربائية سواء في تطبيقات نقل الطاقة الكهربائية عالية التوتر، 
والتوصيالت والتمديدات الكهربائية منخفضة التوتر داخل المنازل أو في مواقع العمل 

ربائية المنزلية والصناعية ووسائل النقل، وكذلك األمر بالنسبة للتجهيزات والمعدات الكه
أمثلة  5تشكل جميعها مصادراً للحقول الكهرطيسية غير الموجهة، ويبين الجدول رقم 

إن لكل جهاز كهربائي حقل كهرطيسي ينتشر حوله ويتناسب مع بنيته . على ذلك
والطاقة الكهربائية المستهلكة في داراته، فعلى سبيل المثال، يوجد داخل كل منزل شبكة 

لتمديدات الكهربائية، ومجموعة من األدوات الكهربائية كمصابيح اإلنارة، وأجهزة من ا
التلفاز والحاسوب، واألدوات الكهربائية المنزلية كالبراد والغسالة والمكواة ومجفف 
. الشعر وغيرها؛ وجميعها تعتبر عند استخدامها مصدراً للحقول الكهربائية والمغنطيسية

جميع وسائل النقل الحديثة كالقطارات ومترو األنفاق والترامواي باإلضافة إلى ذلك، فإن 
وغيرها تعمل على الكهرباء مما يؤدي إلى تعرض المسافر لحقول كهربائية ومغنطيسية 

  .[24]غير مهملة 
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  مصادر متنوعةأمثلة عن :  )5(الجدول 
  الحقول الكهربائية وحقول التحريض المغنطيسية

حقل التحريض المغنطيسي  [V/m]الحقل الكهربائي   المصدر
[G] 

  0.5– 0.008 - غساالت الثياب
  0.2– 0.035 - غساالت األطباق

  0.017 -  0.005 - الثالجات
  2 -0.75 14 فأفران المكرووي
  7- 0.6 - خالطات الفواكه
  20- 0.06 - مجففات الشعر
  15- 0.15 - آالت الحالقة

  0.3– 0.08 - أجهزة كي المالبس
  0.5 – 0.025 10–1 هزة التلفازأج

  8-  2 - المكانس الكهربائية
 1 - أجهزة كشف المعادن
  0.5 300 داخل عربات القطار

  المصادر الصنعية الموجهة
وتشمل كافة المصادر التي تستخدم خواص األمواج الكهرطيسية من حيث االنتقال 

طات اإلرسال للهاتف الجوال والتوجيه بهدف تحقيق أهداف عملية وتقنية محددة مثل مح
والبث اإلذاعي والتلفزيوني وأجهزة الرادار ومحطات التنبؤ بالطقس ) 23الشكل رقم (

كهربائية عالية  تإن محطات اإلرسال تحتاج بشكل عام لتطبيق استطاعا. وغيرها
وتقنيات محددة لكي تتحقق الشروط الالزمة لتوليد األمواج الكهرطيسية المناسبة 

  ].26، 25[عبر المسافات البعيدة  وإرسالها

  
 رسم توضيحي لمخطط اإلرسال في محطات الهاتف الخلوي : )23(الشكل 
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هذا ويوجد بعض التقنيات الطبية الهامة والتي تستخدم األشعة غير المؤينة في عملها 
 NMRالمرنان هو جهاز التصوير بالرنين النووي المغنطيسي . وأهمها المرنان واإليكو

وعند إجراء دراسة ثالثية  Nuclear Magnetic Resonance:اختصار لِـوهي 
 Magnetic Resonance Imagingأي  MRI: األبعاد للوسط المدروس تدعى التقنية

، ويخضع المريض عند فحصه بهذه التقنيات إلى حقل تحريضٍ مغنطيسي ساكن [27]
تناوب تردده من مرتبة تسال، وإلى حقٍل كهرطيسي م 6و 1ذو شدة عالية تتراوح بين 

فهو تقنية التصوير باستخدام األمواج فوق الصوتية وهي  وأما اإليك. مئات الميغاهرتز
أمواج ميكانيكية تستخدم خاصية المعاوقة الميكانيكية واختالفها بين النسج الحية المتنوعة 

رها التراكمية إن مخاطر هاتين التقنيتين وآثا]. 29، 28[وفقاً لطبيعتها وكثافتها المادية 
عند استعمالهما الطبي بالشكل الصحيح تعتبر مهملة أمام الفائدة الصحية التي يمكن 

  .الحصول عليها
   
  تأثير الحقول الكهرطيسية على المادة الحية 3ـ  2

الخالء، الهواء، الماء، المواد الصلبة (كهرطيسية عبر األوساط المختلفة تنتشر األمواج ال
تختلف نفاذية هذه األمواج من وسط إلى آخر وهـي تتعلـق بشـكل    ؛ و)واألجسام الحية

تتعرض األمـواج الكهرطيسـية   . رئيسي بطبيعة الوسط وبترددات األمواج المستخدمة
خالل انتشارها في األوساط المادية إلى مجموعة من الظواهر الفيزيائية أهمها التشـتت  

ذه الظـواهر الفيزيائيـة هـي    إن ه. واالنتثار واالمتصاص مما يؤدي إلى تخامد شدتها
البرهان القاطع على وجود التفاعل المتبادل بين هذه الحقول الكهرطيسية وبين مكونـات  

  ].21[الوسط 

عند تعرض األيونات لحقل كهربائي خارجي فإنها ستعاني قوة شد أو دفع خارجية باتجاه 
وإذا وجـدت  . أو بعكس اتجاه الحقل تتناسب مع طبيعة شحنتها وشدة الحقـل المطبـق  

الجسيمات المشحونة والمتحركة في حقل مغنطيسي إضافةً إلى الحقل الكهربائي، يـؤدي  
ذلك إلى حرف مسار حركتها بحيث يأخذ شكالً منحنيـاً يتوقـف علـى شـدة الحقـل      

  ]. 24[المغنطيسي وعلى سرعة حركة الجسيمات عند دخولها منطقة الحقل 

 الكهرطيسية بشكل عام والسطوح المعرضة لهـا عند دراسة التأثير المتبادل بين الحقول 
وهـي   [W/m2]يستخدم مفهوم كثافة االستطاعة والتي تقدر بالواط على المتر المربـع  

تتناسب عكساً مع مربع المسافة الفاصلة بـين المصـدر والسـطح المسـتقبل؛ أي أن     
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لما ابتعدنا االستطاعة المتدفقة تأخذ أعظم قيمة لها في جوار الهوائي المرسل وتتناقص ك
  ].26، 25[الحقل الكهرطيسي تتناسب عكساً مع مربع البعد حيث أن شدة عنه ب

أما من الناحية الحيوية، فإن تفاعل الحقول الكهرطيسية مع الوسط الحي يختلف بحسـب  
أظهرت دراسات عديدة أن للحقـول   .التردد المستخدم والطبيعة الحيوية للوسط المعرض

لفة، فعند شدات معينة يمكن أن يؤدي التعرض لهذه الحقول إلى الكهرطيسية تأثيرات مخت
ساد البصري، كما أنه من الممكن أن تحـدث  لحروق، وقد تصاب العين عند تعرضها با

تجدر اإلشارة هنا إلى أن عمـق    ].33 – 31، 24[تغيرات كيميائية وحيوية في الجسم 
، ولفهـم آليـة   دزدياد التـرد مسار الحقول الكهرطيسية داخل الجسم الحي يتناقص مع ا

التأثير المتبادل بين الحقول الكهرطيسية والجسم يجب أن يؤخذ بعين االعتبار التمييز بين 
فعند تحديـد مختلـف المعطيـات    . مختلف أجزاء الجسم في بنيتها وخواصها الكهربائية

الخاصة باألعضاء وخواص الحقل المطبق يمكن حساب الطاقة الممتصة في الجسم مـن  
  :  الل العالقة التاليةخ

eabs = m.σ.E2  

هي شدة  Eو . هي الكثافة الحجمية ρهي الناقلية و  σهي الطاقة الممتصة و  eabsحيث 
 )σ.E2/ρ(وتسمى الكمية . الحقل الكهربائي للحقل الكهرطيسي داخل الجسم المعرض

: لها ويرمز" Specific Energy Absorption Rate"بمعدل الطاقة النوعية الممتصة 
"SAR " وتقدر بالواط على الكيلوغرام[W/Kg]  وهي تختلف من نقطة إلى أخرى داخل

  .الجسم بحسب طبيعة العضو المدروس

هو  hحيث ) e=hν(يتم امتصاص اإلشعاعات الكهرطيسية على شكل فوتونات طاقتها 
ف وبما أن الطاقة الكامنة في قطار األمواج الكهرطيسية هي أصغر بآال. ثابت بالنك

اإللكترون فولت هي الطاقة الالزمة لنقل إلكترون ( [eV]المرات من اإللكترون فولت 
، فإن عملية التأين بتأثير الحقول )من سويته الطاقية إلى سوية أخرى أعلى بواحدة فولت

الكهرطيسية غير ممكنة الحدوث؛ وهذا يشير إلى أن آلية تفاعل الحقول الكهرطيسية مع 
أشعة غاما (كلياً عن تفاعل األشعة المؤينة ذات الطاقات العالية  المادة الحية يختلف
  .وهذا ما سنوضحه في الفقرات التالية) وأشعة إكس مثالً

يختلف تأثير الحقل الكهرطيسي بحسب التردد ولكن حتى يتم هذا التأثير المتبادل ال بد 
افة إلى مواد من وجود أيونات أو مواد ذات طبيعة قطبية في الوسط المعرض باإلض

تمتلك ميزات مغنطيسية تجعلها أكثر حساسية للحقل الخارجي المطبق، مثل بعض 
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إن وجود األيونات داخل الجسم المعرض يزيد من التأثير المتبادل بين . أكاسيد الحديد
الحقل الكهرطيسي المطبق والوسط ومن معدل الطاقة النوعية الممتصة، هذا يقود إلى 

يكون لدى األطفال أعلى ) SAR(معدل الطاقة النوعية الممتصة ظاهرة هامة وهي أن 
منها لدى البالغين وذلك بسبب التركيبة الحيوية ألجسام األطفال التي تحتوي على نسب 

من الناحية النظرية فإن الحقل الكهرطيسي ]. 33[أعلى من األيونات مقارنة مع البالغين 
يكون أصغر منه في محيط ) اتف خلويمحطة بث أو ه(داخل الجسم المجاور للهوائي 

كمثال على ذلك، بينت الحسابات النظرية أن ). نفس المكان بدون وجود الجسم(الهوائي 
ملم عن الهاتف  14شدة الحقل الكهرطيسي داخل رأس اإلنسان والذي يبعد بمقدار

  ]. 31[الخلوي هي أقل بثالثة مرات من شدة الحقل المقاس في مكان وجود الرأس 

ن تفسير التأثير المتبادل بين الحقول الكهرطيسية والمادة الحية وفق نموذجين عامين يمك
  .التأثير الحراري والتأثير غير الحراري: هما
  

  األثر الحراريأ ـ 

هو ارتفاع في درجة الحرارة ناتج عن امتصاص طاقة الحقل الكهربائي للحقول 
الجسم، والذي يؤدي إلى زيادة الكهرطيسية التي تتعرض له األيونات الموجودة في 

حركة تلك األيونات وفقاً لتردد الحقل المطبق فيزداد االحتكاك بين مكونات الوسط ما 
من حيث المبدأ، يستمر ارتفاع الحرارة حتى تصل إلى . يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة

بواسطة  مستوى التوازن الذي يتم عند تحقيق التوزيع المتجانس للحرارة المنتشرة سواء
الدم المتحرك في الجسم أو السوائل الحيوية األخرى، ويحتاج هذا التوازن إلى زمن 

 SARلقد تم من خالل إجراء دراسات نظرية حاسوبية تربط بين  .يصل إلى عدة دقائق
وارتفاع الحرارة إعطاء فكرة عن ارتفاع الحرارة في الجسم نتيجة التبادل الطاقي مع 

والذي يعرض نتائج دراسة  24كما هو موضح في الشكل رقم ة، األمواج الكهرطيسي
حاسوبية تعبر عن عمق مسار الحقول الكهرطيسية داخل الرأس من خالل حسابات 

فعلى سبيل المثال، وجد أنه . ألجيال بشرية مختلفة SARمعدل الطاقة النوعية الممتصة 
وباستطاعة  915MHzعند استخدام هوائي إرسال لجهاز هاتف خلوي ذا تردد قيمته  

، فأن الطاقة الممتصة في رأس اإلنسان المجاور للهاتف الجوال 0.15Wإرسال تساوي 
درجة  0.11كغ وهذا يؤدي إلى رفع حرارة المخ بمقدار /واط 1.6المستخدم تصل إلى 

  ].33، 32، 26[مئوية 
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  اختالف امتصاص الحقول المكروية في الرأس بحسب العمر): 24(الشكل 

  ر غير الحرارياألثب ـ 

عند وجود اإلنسان في حقل كهربائي وحقل مغنطيسي ناتجين عن مصدر ما فإن من أهم 
أوالً، ظهور الشحن الكهربائية : الظواهر غير الحرارية التي تظهر على الجسم هي

الساكنة نتيجة تأثير الحقل الكهربائي والتي يمكن أن تتفرغ تلقائياً عند مالمسة األرض، 
، ويقدم ]24[ور تيارات تحريضية داخل الجسم نتيجةً لتأثير الحقل المغنطيسي وثانياً، ظه
  .رسماً توضيحياً لهاتين الظاهرتين 25الشكل رقم 

 
  ظواهر فيزيائية لتأثيرات كل من الحقلين الكهربائي والمغنطيسي : )25(الشكل 

التصاالت فيما يتعلق بالحقول الراديوية والمكروية المستخدمة في مختلف أنواع ا
اإلذاعية وفي تقنيات الهاتف الخلوي وغيرها فإن طاقة الفوتونات ال يمكن أن تؤدي إلى 
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على سبيل المثال، تستخدم في تقنيات الهاتف الخلوي حقول . إحداث التأين في الوسط
غيغاهرتز، ولهذه األمواج طاقة  1.8و  0.9كهرطيسية ذات ترددات تقع في جوار 

إن هذه الطاقة الكمومية . يكروالكترون فولت على التواليم 7و  4كمومية تقارب 
ضعيفة وال تسمح بكسر الروابط الكيميائية في الحمض النووي الريببي منقوص 

بالتالي، يمكن تفسير األثر غير الحراري على أنه يظهر على ). DNA(األوكسجين 
يث تتحول شكل استقطاب في الخاليا يؤثر على حركتها  وحركة األيونات فيها، ح

كما يمكن عرض األثر الحيوي غير . الخاليا إلى ثنائيات أقطاب تتجاذب فيما بينها
الحراري بطريقة أخرى، حيث يؤثر الحقل الكهرطيسي المطبق على جدران الخاليا 

يتألف جدار الخلية الحيوانية بشكل عام من . فيؤثر على انتقال الشحن الكهربائية عبرها
وبروتينية تحتوي على قنوات لتمرير المواد الغذائية من وإلى طبقات مختلفة لبيدية 

الخلية وتلعب األيونات المعدنية مثل الكالسيوم والصوديوم والبوتاسيوم وأيونات الكلوريد 
بالتالي، وبما أن هذه . دوراً هاماً في فتح قنوات العبور في الجدار الخلوي أو إغالقها

الخارجية فإن هذا يؤثر على التبادل الخلوي عبر  األيونات تتأثر بالحقول الكهرطيسية
جدار الخلية وعلى عمل الخاليا فعلى سبيل المثال، أوضحت التجارب على الفئران أن 
تأثير األمواج الكهرطيسية على الجدار الخلوي يؤدي إلى خلل في الذاكرة والتعلم لدى 

الكهرطيسية تؤثر على لقد وجد أيضاً أن األمواج . الفئران المعرضة لهذه األمواج
االستقالب الحيوي الذي يعتمد على مضخة الصوديوم والبوتاسيوم في الجدار الخلوي 

يوجد تأكيد واضح . للكريات الحمراء في دم اإلنسان وهذا يؤثر على عملية تنفس الخاليا
على وجود أثر لألمواج الراديوية على جدار الخلية الحيوانية الحية وحركة األيونات 

ى أن بعض هذه التأثيرات تظهر حتى عند درجات حرارة أخفض من درجة حرارة وعل
من ناحية أخرى، هناك دراسات عديدة اهتمت عبر الماضي . [31 ,32]الجسم الطبيعية 

بتأثير األمواج الراديوية على الخلية العصبية المعزولة سواء في وسط زراعي خاص 
لقد أظهرت . في بعض حيوانات االختبار للنسيج العصبي أو من خالل دراسة عمل المخ

بعض الدراسات أن األمواج الصادرة عن الهاتف الخلوي تؤثر على الخاليا العصبية من 
خالل التأثير على قنوات العبور في جدران تلك الخاليا وعلى البروتينات الموجودة فيها 

غم من تلك النتائج وذلك في الشروط الطبيعية وهذا ما قد يؤدي إلى خلل في عملها، بالر
وقد ]. 31[إال أن األثر البيولوجي المباشر لهذه الظواهر على صحة اإلنسان غير مؤكد 

وجود تأثيرات للحقول الكهرطيسية تساهم في ظهور ] 39[بينت بعض الدراسات الحديثة 
  .جذور حرة داخل الخلية وذلك من خالل تعطيل عمل مضادات األكسدة الطبيعية
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لحقول الكهرطيسية بحسب طبيعة النسج المعرضة من جسم اإلنسان، ومن يختلف تأثير ا
خالل الدراسات الحاسوبية أصبح ممكناً إجراء محاكاة لتأثير الحقول الكهرطيسية على 

، أنظر الشكل )SAR(الجسم البشري من خالل حساب معدل الطاقة النوعية الممتصة 
  ].33[، 26رقم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  محاكاة تأثير الحقول الكهرطيسية على جسم اإلنسان:  )26(الشكل 

  : مالحظة هامة
أما بالنسبة لتأثر األمواج فوق الصوتية على المادة الحية فهو يؤدي بالدرجة األولى إلى 
رفع حرارة الوسط كنتيجة لالحتكاك بين مكونات الوسط حيث تنتقل طاقة األمواج 

فترفع من درجة حرارته، وعند سويات طاقية الميكانيكية إلى مكونات الوسط الحي 

صورة حرارية للرأس بدون التعرض 
 لموجات الهاتف الخلوي

دقيقة لموجات  15التعرض لمدة  صورة حرارية بعد
حمراء تمثل اتف الخلوي المناطق الصفراء والاله

 تأثيرات حرارية لها أثار صحية سلبية
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ومن ناحية أخرى، يوجد احتمال . محددة يمكن لألمواج فوق الصوتية أن تدمر الخاليا
ضعيف جداً لتشكل فقاعات غازية ميكروسكوبية في األوساط السائلة والتي من المحتمل 

، إن استخدام بالتالي. [34]ولو بشكل ضعيف أن يكون لها تأثر سلبي على الجسم الحي 
األمواج فوق الصوتية في التطبيقات الطبية المختلفة يتطلب وضع حدود التعرض اآلمن 

  .[35]المناسب 
  
  الحدود الدولية للتعرض للحقول الكهرطيسية 4ـ  2

  )ICNIRP(الهيئة الدولية للوقاية من األشعة غير المؤينة أ ـ 

حيث  1973ألشعة غير المؤينة إلى العام تعود بدايات تكوين الهيئة الدولية للوقاية من ا
 International Radiation Protection"قامت المؤسسة الدولية للوقاية اإلشعاعية 

Association "(IRPA)  في مؤتمرها الرابع بتأسيس مجموعة عمل حول موضوع
ة من قامت هذه المجموعة بدراسة المسائل المتعلقة بمجال الحماي. األشعة غير المؤينة

في باريس عام  IRPAوعندما انعقد مؤتمر . األنواع المختلفة لألشعة غير المؤينة
، أصبحت هذه المجموعة رسمياً اللجنة الدولية لألشعة غير المؤينة 1977

"International Non-Ionizing Radiation Committee) "INIRC  .(  

 World Health"لمية بالتعاون مع منظمة الصحة العا"  INIRC/IRPA"قامت 
Organization) "WHO ( نةبوضع وثائق مرجعية للقيود على األشعة غير المؤي

 United Nations"واستخداماتها وذلك ضمن برنامج األمم المتحدة البيئي 
Environment Programme) "UNEP .( تضمنت هذه الوثائق وضع لمحة عامة

ينة، والقياسات الممكنة في هذا المجال حول الخصائص الفيزيائية لألشعة غير المؤ
كما تضمنت هذه الوثائق . واألدوات المستخدمة والمصادر والتطبيقات العامة لهذه األشعة

وضع ملخص عام لدراسة مرجعية حول اآلثار البيولوجية وتقدير الضرر الصحي الناتج 
ما بعد من قبل الهيئة استخدمت هذه الوثائق في. عن التعرض البشري لألشعة غير المؤينة

الدولية للوقاية من األشعة غير المؤينة كمعطيات علمية من أجل تطوير وتحديد حدود 
  ].38 – 36[التعرض سواء للعاملين في مجال الحقول الكهرطيسية أو لعامة الناس 

الذي انعقد عام  IRPAفي المؤتمر الدولي الثامن للمؤسسة الدولية للوقاية اإلشعاعي 
في كندا، قامت المؤسسة بإنشاء الهيئة الدولية للوقاية من األشعة غير المؤينة  1992

ICNIRP  نةكبديل عن اللجنة الدولية لألشعة غير المؤيINIRC/IRPA . تعتبر الهيئة
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هيئة مستقلة غير ربحية وقد أوكل  ICNIRPالدولية للوقاية من األشعة غير المؤينة 
  : أسهاإليها عدد من المهام على ر

إجراء الدراسات والتحريات المرجعية وإعداد التقارير العلمية الدورية حول  •
 .المخاطر الممكنة لألشكال المختلفة لألشعة غير المؤينة

 .وضع الدليل الدولي حول حدود التعرض لألشعة غير المؤينة •

اإلشراف على المجاالت النظرية والتطبيقية التي تهتم بالوقاية من مخاطر  •
 .األشعة غير المؤينة

تنظيم المؤتمرات العلمية وورش العمل واالجتماعات الدورية للمهتمين  •
بموضوع األشعة غير المؤينة والوقاية من مخاطرها وذلك بالتعاون مع 

 .مؤسسات البحث العلمي والهيئات الدولية

 

  )ICNIRP(حدود التعرض وفق الهيئة الدولية ب ـ 

وقاية من األشعة غير المؤينة بالتعاون مع عدد من الهيئات العلمية قامت الهيئة الدولية لل
العالمية وأهمها منظمة الصحة العالمية بإعداد مخططات وجداول حدود التعرض سواء 

فقد وضع دليل . بالنسبة للعاملين في مجال الحقول الكهرطيسية أو بالنسبة لعموم الناس
لعلمية العالمية المتعلقة وأخذ بعين االعتبار حدود التعرض من خالل مراجعة النشرات ا

اآلثار الناتجة عن التعرض قصير األمد والمثبتة كتهيج النهايات العصبية وارتفاع 
أما بالنسبة لآلثار الناتجة عن التعرض طويل األمد . الحرارة والحروق الكهربائية

لية للوقاية من األشعة كازدياد احتمال اإلصابة بالسرطان مثالً فقد اعتبرت الهيئة الدو
  ]. 37[غير المؤينة أن المعطيات الحالية ال تقدم األدلة الكافية 

إن امتصاص طاقة الحقول الكهرطيسية يعتمد على التردد المطبق، فعند الترددات األقل 
كيلو هرتز يظهر األثر على شكل تيارات كهربائية تحريضية، وعند الترددات  100من 

وهرتز يكون األثر الحراري هو األكثر شيوعاً، وقد وزعت هذه كيل 100األكبر من 
الحقول الكهرطيسية بحسب امتصاصها في الجسم على أربعة مجموعات وفقاً للمجاالت 

  : الترددية التالية
وفيه ينخفض االمتصاص في : ميغاهرتز 20كيلوهرتز و 100المجال بين  •

 .ي العنق واألرجلالجذع بانخفاض التردد، ويكون االمتصاص الرئيسي ف
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وفيه يكون االمتصاص في كامل :  ميغاهرتز 300ميغاهرتز و 20المجال بين  •
 .الجسم، غير أن االستجابة األعظمية تكون في الرأس

وفيه يحدث امتصاص موضعي :  غيغاهرتز 10ميغاهرتز و 300المجال بين  •
 .غير متجانس في أجزاء من الجسم

وفيه يحدث االمتصاص في :  رتزغيغاه 300غيغاهرتز و 10المجال بين  •
ينخفض اختراق األمواج في هذا المجال (الجلد والطبقات الخارجية للجسم 

 ). بازدياد التردد

يستخدم مفهوم معدل الطاقة النوعية الممتصة في بيان حدود التعرض في المجال 
رتز ميغاه 10الترددات األقل من غيغاهرتز، أما عند  10ميغاهرتز و  10الترددي بين 

غيغاهرتز يصبح معدل الطاقة النوعية الممتصة مؤشراً غير فعال؛  10األعلى من و
ميغاهرتز وتستخدم كثافة  10حيث تستخدم كثافة التيار عند الترددات األقل من 

  . غيغاهرتز 10عند الترددات األعلى من  Sاالستطاعة 

ل الطاقة النوعية الحدود األساسية من أجل كثافة التيار ومعد 6يبين الجدول رقم 
هرتز  1المتوسطة على كامل الجسم للترددات الواقعة في المجال بين ) SAR(الممتصة 

 10أما بالنسبة للترددات الواقعة بين . بالهرتز fغيغاهرتز، حيث يعطى التردد  10و
حيث تستخدم كثافة االستطاعة للتعبير  7غيغاهرتز فهي معطية في الجدول رقم  300و

  ]. 37[ود عن هذه الحد
الحدود األساسية لتعرض الجمهور للحقول الكهرطيسية المتغيرة مع   :)6(الجدول 

  غيغاهرتز 10هرتز حتى  1الزمن في المجال الترددي من 

  المجال الترددي
كثافة التيار 

للرأس والجذع 
[mA/m2]  

كامل /المتوسط 
 SARالجسم 

[W/kg]  
SAR  الموضعية

) الرأس والجذع(
[W/kg]  

SAR 
ضعية المو

) أطراف(
[W/kg]  

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

4Hz-1kHz  2  ---  ---  ---  
1kHz-100kHz  f /500  ---  ---  ---  

100kHz-
10MHz f /500  0.08  2  4  

10MHz-10GHz ---  0.08  2  4  
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السويات المرجعية لتعرض عامـة النـاس للحقـول الكهرطيسـية      7يبين الجدول رقم 
غيغاهرتز، وتعتبر قيمـة   10هرتز وحتى  1غيرة مع الزمن في المجال الترددي من المت

عند تطبيق العالقات الرياضية الواردة في الجدول بدون اعتبار الوحدة المرافقة  fالتردد 
تمثيالً بيانياً لمستويات التعرض لشدات  26و رقم  25ويبين الشكالن رقم . لقيمة التردد

  ].37[التحريض المغنطيسي بداللة التردد الحقلين الكهربائي و
  ويات المرجعية لتعرض الجمهورالمست:  )7(الجدول 

  للحقول الكهربائية والمغنطيسية المتغيرة مع الزمن

  المجال الترددي
شدة الحقل 

  E الكهربائي
[V/m]  

شدة الحقل  
المغنطيسي 

[A/m]H 

كثافة التدفق 
  المغنطيسي

 [µΤ] B 

كثافة االستطاعة 
  المستوي في 

Seq [W/m2]  
 --- Hz --- 32000 40000 1حتى 

1- 8 Hz 10000 32000/f2 40000/f2  ---  
8 - 25 Hz 10000 4000/f 5000/f  ---  

0.025 -0.8 kHz 250/f 4/f 5/f  ---  
0.8 - 3 kHz 250/f 5 6.25  ---  
3 - 150 kHz 87 5 6.25 ---  

0.15 - 1 MHz 87 0.73/f 0.92/f ---  
1 - 10 MHz 87/f1/2 0.73/f 0.92/f ---  

10 - 400 MHz 28 0.073 0.092 2 
400 - 2000 MHz1.375f1/2 0.0037f1/2 0.0046f1/2 f/200 

2 - 300 GHz 61 0.16 0.20 10 

  
  
  
  
  
  
  
  

  المستويات المرجعية للتعرض للحقل الكهربائي المتغير مع الزمن:  )27(الشكل 

الطاقة فولت
 

 )هرتز(التردد
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  سيلمرجعية للتعرض لحقل التحريض المغنطيالمستويات ا:  )28(الشكل 

  المتغير مع الزمن

المستويات المرجعية للتيارات الكهربائية من أجل  8من جهة أخرى يبين الجدول رقم 
  .تجنب مخاطر الحروق والصدمات الكهربائية

  السويات المرجعية للتماس بالتيارات الكهربائية المتغيرة مع الزمن:  )8(الجدول 
 [mA]التيار األعظمي للتماس  مجال التردد نوع التعرض

  العاملين
  kHz 1.0 2.5حتى

2.5 – 100 kHz  0.4 f  
100 – 110 kHz 40  

  العموم
  kHz 0.5 2.5حتى

2.5 – 100 kHz  0.2 f  
100 – 110 kHz 20  

  التعرض للحقول الكهرطيسية وأساليب الوقاية 5ـ  2
ي العصر الحديث من خالل تطبيقاتها الهامة التي للحقول الكهرطيسية دور هام جداً ف

شملت جميع جوانب الحياة فعلى سبيل المثال، دخلت الكهرباء إلى كل بيت من أوسع 
. األبواب وصار الهاتف الخلوي شيئاً أساسياً في حياة اإلنسان يالزمه في كل مكان

هرطيسية بمختلف ونتيجة لهذا التطور أصبح اإلنسان معرضاً بشكٍل دائمٍ للحقول الك
الترددات، وبات من الضروري تحديد مستوى التعرض لهذه الحقول واتخاذ اإلجراءات 

  .المناسبة لحماية اإلنسان من مخاطرها المستقبلية المحتملة
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إن شدة الحقل الكهرطيسي الذي يؤثر على جسم ما موجود في مكان محدد تتعلق 
؛ ذاته  ط االنتشار وبالجسم المعرضبمجموعة من العوامل التي ترتبط بالمصدر وبوس

ففي حالة توليد األمواج الراديوية بواسطة هوائي مناسب، يكون مستوى التعرض على 
  : بعد معين من الهوائي متعلقاً بعدد من العوامل نذكر منها

االستطاعة الكهربائية المستخدمة في الهوائي وتردد وشكل الموجة الكهرطيسية  •
  .ق في عملية اإلرسالالمتولدة والربح المطب

البعد عن المصدر، حيث تتناقص شدة األمواج الكهرطيسية بازدياد البعد عن  •
 .المصدر

 ).وجود عوائق طبيعية أو صنعية(خواص ومواصفات وسط االنتشار  •
  .شكل وحجم وطبيعة الجسم المعرض لألمواج •

تلف تردداتها أما فيما يتعلق بالحماية من المخاطر المحتملة للحقول الكهرطيسية بمخ
  : ومصادرها فإنه يمكن تصنيف طرق الوقاية وفق ثالثة محاور أساسية وهي

تتناسب شدة الحقول الكهرطيسية عكساً مع البعد عن المصدر : البعد عن المصدر •
هنا . فكلما زاد البعد انخفضت شدة الحقل وبالتالي انخفض تأثيره الكائنات الحية

قنيات الحديثة كالطاقة الكهربائية واألجهزة يأتي دور التخطيط في استخدام الت
الحديثة داخل المنزل، وكذلك األمر بالنسبة للمحطات اإلذاعية ومحطات الخلوي 
التي أصبحت على أسطح البيوت والمستشفيات والمدارس وفي الشوارع وفي كل 
مكان، وبالتالي يجب أن تحقق هذه المحطات كافة الشروط الالزمة لحماية الناس 

 . حولهامن 
يختلف تأثير الحقول الكهرطيسية بحسب زمن التعرض ويزداد : زمن التعرض •

احتمال الخطر بازدياد فترة التعرض، فكلما زاد زمن التعرض ضعفت فرصة 
ففي حالة الهاتف . الجسم في تصحيح ما تسببه هذه الحقول من خلل حيوي

إجراء المكالمات الجوال على سبيل المثال، يكون التعرض أعظمياً خالل فترة 
 .الهاتفية ويزداد التعرض وخطر التأثر غير المرغوب فيه بازدياد مدة المكالمة

إن التدريع أمر ضروري في تطبيقات كثيرة من تطبيقات الحقول : التدريع •
الكهرطيسية سواء على صعيد تدريع المعدات واألجهزة التي من المحتمل أن 

رطيسي، أو على صعيد تدريع أماكن يتأثر عملها إذا وجدت في مجال حقل كه
تواجد العاملين وبشكل خاص في المحطات الكهربائية وفي محطات الرادار 

 . والمحطات اإلذاعية وغيرها
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بالتطرق إلى موضوع محطات التقوية واإلرسال القاعدية المستخدمة في تقنيات الهاتف 
ومخططات الخلوي فقد وضعت توصيات هامة حول تحديد مواقع تلك المحطات 

فكل محطة قاعدية للهاتف الخلوي تتضمن ثالث أو أربع هوئيات . اإلرسال الخاصة بها
بحيث يغطي كل هوائي زاوية محددة ) درجة 360زاوية (إرسال تغطي محيط المحطة 

كما تختلف مسافة اإلرسال من موقع إلى آخر بحسب الهدف . حول محور إرسال محدد
وهنا تجدر اإلشارة إلى أن زيادة عدد . كثافة السكانيةمن التغطية وطبيعة المنطقة وال

المحطات يساهم في تخفيض الشدة المستخدمة في اإلرسال وبالتالي تخفيض مستوى 
التعرض للحقول المكروية في جوار المحطة مع الحفاظ على جودة عالية في خدمة 

الحفاظ على  المسافة التي يجب االلتزام بها من أجل 9يبين الجدول رقم . االتصال
مستوى تعرض يقع ضمن حدود الوقاية البشرية، مع اإلشارة إلى مفهوم االستطاعة 

 10ويبين الجدول رقم ). Equivalent Radiation Power (ERP)(المكافئة لإلشعاع 
بشكل مبسط حدود التعرض حول محطات اإلرسال القاعدية للهاتف الخلوي وفق الهيئة 

  .ICNIRPغير المؤينة  الدولية للوقاية من األشعة

  مسافات الحماية حول محطات الخلوي:  )9(الجدول 
االستطاعة المكافئة 

 ERP )واط(لإلشعاع
 )متر(مسافة األمان المقترحة 

  ميغاهرتز 1800 ميغاهرتز900
10 5.5 3.7 
100 18 12  
300 30 20  
700 46 31  
1000 55 37  
2000 78 52  

تعرض حول محطات اإلرسال القاعدية للهاتف الخلوي الموصى بها وفقاً حدود ال :)10(الجدول 
  ICNIRP للوقاية من األشعة غير المؤينة للهيئة الدولية

  W/m2كثافة االستطاعة
  العاملين العموم

 ميغاهرتز 1800 ميغاهرتز900 ميغاهرتز1800 ميغاهرتز900
4.5 9 22.5 45 
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لتيار الكهربائي إلى مسافات بعيدة انطالقاً من تستخدم خطوط التوتر العالي لنقل ا
تتنوع نماذج هذه الخطوط وفقاً للجهد . محطات توليد الكهرباء وصوالً إلى المستهلكين

ينتج . المطبق وهدف االستخدام فمنها الخطوط عالية التوتر ومنها المتوسطة والمنخفضة
. تؤثر في محيطها القريبعن هذه الخطوط حقوالً كهربائية ومغنطيسية مختلفة الشدة 

وقد درست خواص هذه الحقول ووضعت تعليمات وإرشادات تهدف إلى تقليص 
التعرض البشري من خالل فرض مسافات حماية إلزامية يمنع إنشاء أي نوع من األبنية 

أنواع خطوط التوتر والمسافات المحددة لمنطقة الحماية  11يبين الجدول رقم . فيها
ميلي غاوس، مع مالحظة  10ها شدة حقل التحريض المتولد أقل من حولها التي تكون في

أن استخدام كابالت خطوط التوتر العالي تحت األرضية يساهم في تقليص تعرض 
  .اإلنسان والبيئة للحقول المغنطيسية بشكل معتبر

  أنواع خطوط التوتر والمسافات المحددة لمنطقة الحماية حولها:  )11(الجدول 

 )متر(مسافة األمان المقترحة  رنوع خط التوت
  80 -  60 )هوائي(ف.ك380
  55 – 40 )هوائي(ف.ك220
  30 – 20 )هوائي(ف.ك110
  25 – 15 )هوائي(ف.ك50

  6 – 3 )تحت أرضي(ف.ك110
ويمكن اختصار عدد من النقاط الهامة التي تسمح بتحقيق الوقاية البشرية المناسبة من 

) األشعة الضوئية والحقول الكهرطيسية(شعة غير المؤينة مخاطر مختلف مجاالت األ
  : وفقاً لما يلي

وتحديد الجرعة الممتصة بنوعية الجلد ولونه؛ فالجلد  يرتبط تأثير األشعة الشمسية •
األسمر يحتوي على نسبة عالية من الميالنين الذي يساهم في امتصاص األشعة 

 . يراتها السلبية المحتملةوحماية الجلد من تأثفوق البنفسجية الضارة 
إن حماية العينين يتطلب استخدام النظارات الشمسية وعدم النظر إلى الشمس بشكًل  •

 .مباشر
لألشعة الشمسية بين العاشرة التعرض الطويل والمتكرر في فترة ما قبل البلوغ  •

له دور هام في ظهور السرطانات الجلدية مع التقدم في صباحاً والثالثة ظهراً 
 .السن
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حتى (إن تعريض الجلد ألشعة الشمس لفترات قصيرة في ساعات الصباح األولى  •
تسمح للجسم ) بعد الساعة الثالثة ظهراً(أو في فترة العصر ) العاشرة صباحاً

 .بتصنيع ما يلزمه من فيتامين د

تساعد مستحضرات الوقاية من أشعة الشمس في حماية الجلد غير أن استخدامها  •
 .للتعليمات واإلرشادات المرفقة يجب أن يكون وفقاً

يجب على العاملين ممن يستعملون بعض أنواع المصادر الضوئية المكشوفة  •
تطبيق قواعد الحماية بحذافيرها وفقاً لطرائق العمل ) اللحام الكهربائي مثالً(

المحددة وأساليب الوقاية والمعالجة، ويجب أن يتم تحديد ساعات العمل بشكل 
 .حية المناسبة وسالمة العاملينيضمن الشروط الص

يجب تشييد األبنية السكنية والمدارس والمستشفيات بعيداً عن خطوط نقل الطاقة  •
ومد كابالت الجهد العالي في ) جهد عال ومتوسط ومنخفض(بكافة أنواعها 

 .المناطق السكنية في مجاري تحت أرضية

األطفال حيث بينت إبعاد األجهزة الكهربائية من غرف النوم وخاصة غرف نوم  •
 .الدراسات أن األطفال يتأثرون بالحقول الكهرطيسية بشكل أكبر من البالغين

وضع محطات تقوية اإلرسال للهاتف الخلوي بعيداً عن المدارس وعدم توجيه  •
 .هوائياتها مباشرةً باتجاه المنازل واألبنية السكنية

ي الحاالت الضرورية يفضل عدم االتصال والتحدث بواسطة الهاتف الخلوي إال ف •
 .وعدم إطالة الحديث لفترات تزيد عن خمس دقائق في المكالمة الواحدة

 15يجب تجنب استخدام الهاتف الخلوي من قبل األطفال الذين تقل أعمارهم عن  •
عاماً إال في حاالت الضرورة القصوى ولفترات قصيرة جداً يساهم في تخفيض 

 .التعرض لدى األطفال قبل سن البلوغ

وعدم ) الصدر والبطن(ضع الهاتف الخلوي جانباً في محفظة بعيدة عن الجسم و •
 .حمله بشكل دائم أو وضعه تحت الوسادة أو بالقرب من الرأس أثناء النوم

يستحسن عدم استخدام أجهزة الميكروويف لتسخين المواد البروتينية والحبوب  •
ط الحارة في الطعام والبقول والحليب وأغذية األطفال، والحذر من وجود النقا

النقطة الحارة هي عبارة عن فقاعة من بخار الماء (المسخن بواسطة هذه األفران 
 ).محجوزة في الفراغات الموجودة ضمن الطعام
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بالرغم من وثوقية أجهزة التشخيص بالرنين المغنطيسي واألمواج فوق الصوتية  •
وخاصة بالنسبة  فإنه ينصح بعدم استخدامها المتكرر إال في حاالت الضرورة

 .للنساء الحوامل

وضع المصطلحات العلمية وقواعد وإشارات التحذير الخاصة باألشعة غير المؤينة  •
 .باللغة العربية بما يتناسب مع خصوصية المجتمع العربي والتطبيقات المتوفرة

  

اة اإلنسان في تكمن أهمية األشعة غير المؤينة من حيث أنها دخلت مختلف جوانب حي
البيت والعمل، وأصبحت مصادرها جزء من البيئة المحيطة مما أدى ذلك إلى تعرض 

إن اإلشعاعات الناتجة عن . اإلنسان بشكل متواصل لألشعة الناتجة عن تلك المصادر
مصادر األشعة غير المؤينة هي عبارة عن حقول كهرطيسية من مختلف الترددات 

. شكل نوعاً جديداً من التلوث يدعى التلوث الكهرطيسي واألطوال الموجية وهذا ما
لوحظ أن لهذا التلوث الكهرطيسي المتزايد أثراً مباشراً على صحة اإلنسان وبيئته مما 
أدى إلى وجوب وضع أسس االستخدام األمثل لمصادر األشعة غير المؤينة وقواعد 

  .الحماية من المخاطر المحتملة لتلك األشعة

ليل ليقدم للقارئ العربي مفاهيم عامة حول األشعة غير المؤينة وأسس هذا الد وضع
وبناء عليه كان ال بد من وضع . الحماية المعتمدة عالمياً بغية الوقاية البشرية المناسبة

مجموعة من المالحظات والمقترحات العملية التي من شأنها أن تساهم في ترشيد 
والتقنيات التطبيقية المتعلقة بها مع الحفاظ على  استخدام مصادر األشعة غير المؤينة

 : يمكن اختصار هذه المالحظات والمقترحات في النقاط اآلتية. الفائدة المطلوبة

أهمية وضع مفاهيم األشعة غير المؤينة في متناول عموم الناس بغية رفع مستوى ـ  1
راء دورات الوعي بمخاطر هذه األشعة وأساليب الحماية، وذلك من خالل إج

تدريبية متخصصة عالية المستوى لرفع الكفاءة العلمية واإلدارية وغيرها المتعلقة 
 .باستخدامات األشعة غير المؤينة على مستوى الوطن العربي

في التوعية ) المقروءة والمسموعة والمرئية(تأكيد دور وسائل اإلعالم المختلفة ـ  2
عامل اآلمن معها و إصدار كتيبات ثقافية بأخطار األشعة غير المؤينة وطرق الت

  .مبسطة متخصصة بحسب تنوع المجاالت الطيفية لألشعة غير المؤينة
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تحديد الجهة المسؤولة في الدولة عن أمور اإلشعاع غير المؤين واالستعانة بهذا ـ  3
الدليل في وضع حدود التعرض الوطنية، ووضع القواعد والقوانين الملزمة بتطبيق 

التعرض المتعلقة بإنشاء خطوط نقل الطاقة الكهربائية عالية التوتر ومحطات  حدود
 . تقوية الهاتف الخلوي ومحطات البث اإلذاعية

دعم البرامج المحلية على صعيد األقطار العربية والتي تهتم بحماية اإلنسان من ـ  4
ت الحياة المخاطر المحتملة لالستخدام المتزايد لألشعة غير المؤينة في مجاال

  .الخاصة والعامة المختلفة ودراسة الظواهر الطبيعية ذات الصلة

تشجيع الخطط المحلية حول نشر مفاهيم األشعة غير المؤينة وإجراء دراسات ـ  5
إحصائية ميدانية عامة وبشكل دوري بغية الحصول على قاعدة المعطيات الكافية 

  .لألشعة غير المؤينةالستقراء المستقبل وتجنّب المخاطر المحتملة 

الدعوة إلى تكوين مجموعة عمل عربية تهتم بمتابعة تطور تقنيات األشعة غير ـ  6
المؤينة وتطبيقاتها في مختلف المجاالت وخاصةً فيما يتعلق بأساليب االستخدام 
اآلمن والوقاية البشرية المطلوبة، وهذا من يمكن تحقيقه من خالل إنشاء هيئة 

ر المؤينة تحت مظلة الهيئة العربية للطاقة الذرية تناط بها خاصة باألشعة غي
  : المهام التالية

وضع األسس العلمية والقوانين اإلدارية المتعلقة بهذا النوع من اإلشعاع وذلك  •
فيما يتعلّق بطرق القياس وحدود التعرض وأساليب الحماية وأسس الوقاية 

  . غير المؤينة البشرية والبيئية من المخاطر الحيوية لألشعة
وضع المرجعيات الفيزيائية الدقيقة للقياسات المختلفة في مجاالت األشعة غير  •

المؤينة المتنوعة ودعم مشاريع مختبرات القياس المرجعية وتوحيد المصطلحات 
  .العلمية الخاصة بهذا المجال على صعيد الدول العربية

حث العلمي في األقطار وضع أسس التعاون البحثي بين هيئات ومؤسسات الب •
العربية المختلفة وذلك فيما يتعلق بدراسة التفاعل المتبادل بين األشعة غير 

  . المؤينة والمادة الحية والتأثيرات الحيوية المحتملة وسبل الوقاية
إقامة عالقات تعاون وثيقة وفاعلة بين الهيئة العربية للطاقة الذرية ـ  1

التي تعمل في مجال حماية اإلنسان والبيئة من  والهيئات والمؤسسات الدولية
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مخاطر اإلشعاع غير المؤين وتهتم بوضع قوانين الحماية وحدود التعرض 
ومنظمة  ICNIRPالمتعلقة مثل الهيئة الدولية للوقاية من األشعة غير المؤينة 

 .WHOالصحة العالمية 
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  كلمات المفتاحيةالمصطلحات العلمية وال: الملحق أ 
 English Language  اللغة العربية

 Non Ionizing Radiation (NIR) األشعة غير المؤينة

 Ultraviolet Radiation (UV) األشعة فوق البنفسجية

 Visible Light (Vis) الضوء المرئي

 Infrared Radiation (IR) األشعة تحت الحمراء
 Laser Radiation األشعة الليزرية
 Electromagnetic Spectrumالطيف الكهرطيسي

 Electromagnetic Field (EMF))الكهرومغنطيسية(الحقول الكهرطيسية
 Static Magnetic field (SMF) الحقل المغنطيسي الساكن
 Radiofrequencies (RF)الترددات الراديوية
 Microwaves (MW)األمواج المكروية
 Ultrasoundفوق الصوتية
 Infrasoundتحت الصوتية

 Non Ionizing Radiation Source مصدر أشعة غير مؤينة

 Frequencyالتردد
 Wavelength الطول الموجي
 Radiation energyالطاقة اإلشعاعية

 Radiation Power)التدفق الطاقي(االستطاعة الطاقية

 Irradiance اإلضاءة الطاقية

 Power Density كثافة االستطاعة

 Commission Internationale de l'Eclairage  الهيئة الدولية لإلنارة
(CIE) 

 International Radiation Protection  الجمعية الدولية للوقاية من اإلشعاع
Association (IRPA) 

الهيئة الدولية للوقاية من األشعة غير
المؤينة

International Commission on Non Ionizing 
Radiation Protection (ICNIRP) 

 Mobile Phone )الهاتف الجوال(الهاتف الخلوي

 Equivalent Radiated Power (ERP) االستطاعة المكافئة لإلشعاع

مؤشر األشعة فوق البنفسجية الشمسية
 Solar Ultraviolet Index (SUVI)العام

 Specific Energy Absorption Rate (SAR) معدل الطاقة النوعية الممتصة
الجرعة األصغرية المسببة الحمرار

 Minimal Erythemal Dose (MED) الجلد

 Radiation Exposure التعرض اإلشعاعي
 Radiation Doseالجرعة اإلشعاعية
 Exposure Limitsحدود التعرض
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 إشارات تحذيرية:  بالملحق 

           
  تنبيه          ير مؤينة         أشعة غ                     

   
  خطر الصدمة الكهربائية

          
  مجال حقل مغنطيسي

          
 الهاتف الجوال ممنوع    ممنوع الفتح       بنفسجية         أشعة فوق            

   

    
 خطر األشعة فوق البنفسجية                  UVليزر              
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  أشعة ليزرية

 

            
  بالجهد العالي خطر الصدمة الكهربائية

  

 
 تحذيرات خاصة باألشعة غير المؤينة      
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