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ضها نعيش في بيئة تحوي على كثير من الملوثات التي يمكن لحواسنا اكتشاف بع مقدمة :  
االشعاعي من اخطر الملوثات التي ال  . ويعتبر التلوث اآلخر وال يمكنها اكتشاف البعض

حواسنا اكتشافها ، ويمكن اكتشاف وقياس هذه الملوثات بواسطة كواشف خاصة . ليمكن 
  اإلشعاعواشهرها  أهمهاكثيرة  أنواعالطاقة وهو  أشكالشكل من  واإلشعاع

الكهرومغناطيسي الذي ينتج معظمه من حركة االلكترونات المتسارعة . يتغير تردد  
بصورة كبيرة جدا وسوف نتحدث في هذا المقال عن اشعاعات  اإلشعاعوبالتالي طاقة هذا 

  الطاقة المنخفضة .  

من حيث تأثيره على الخاليا الحية ( أو المادة بصورة عامة) الى   اإلشعاعيمكن تقسيم 
النووي ,   واإلشعاعالطاقة العالية) مثل االشعة السينية   إشعاع(  نمؤي   إشعاع:  نوعين

الراديو والميكروويف   أمواجالطاقة المنخفضة) مثل  إشعاعغير المؤين ( واإلشعاع
طور  مع تغير المؤين   اإلشعاعداد استخدام تحت الحمراء والضوء العادي . لقد از   واألشعة

  . بصورة كبيرة جدا   األخيرةوجيا المعلومات في السنوات تكنولوجيا االتصاالت وتكنول

كهرومغناطيسي ذا طبيعة    إشعاعغير المؤين  اإلشعاع. غير المؤين : اإلشعاعطبيعة 
مغناطيسي .تنتشر    واألخرموجية يتكون من مجالين متذبذبين متعامدين احدهما كهربائي 

هذه االشعاعات في الفراغ بسرعة الضوء وهي اكبر السرعات المعروفة.تمتص الموانع  
صغير جدا . ويعتمد   أو ضرره والحواجز المجال الكهربائي بسهولة وبالتالي فإن تأثيره

على المجال المغناطيسي بصورة كبيرة ويتناقص  اإلشعاعالناتج عن هذا لتأثير او الضرر ا
  .,الضرر مع البعد عن مصدر االشعاعات التأثير أو 

غير   لإلشعاعالمصادر الطبيعية  أهمتعتبر الشمس من المؤين :   رغي اإلشعاعمصادر 
.  األجسامرارة من خالل تسخين أو رفع درجة ح  أنواعهبعض  إنتاج أيضاالمؤين . ويمكن 

بصورة كبيرة خالل السنوات الماضية .   لهذه االشعاعات وقد ازدادت المصادر الصناعية 
وافران  التقوية  وأبراجومحطات المحمول   وأجهزةوالتلفزيون    اإلذاعةفمحطات 

المستخدمة  الالسلكي  أجهزةوكذلك فان . اإلشعاعالميكروويف تستخدم فى عملها هذا 
ل  و.ويمكن الق امؤين غير   إشعاعاتنتج في المؤسسات العامة والخاصة  بصورة واسعة 



ي المنزل او المصنع او حتى  الكهربائية ف األجهزةببساطة ان استخدام أي من 
  ويزيد التلوث االشعاعي في البيئة .  اإلشعاعمرور) ينتج هذا النوع من  إشارةالشارع(

: إن لكل جهاز كهربائي مجاالته الكهربائية والمغناطيسية الخاصة  المنزلية  األجهزةإشعاع 
ان هذه المجاالت ال تشكل   أالنبه والتي تعتمد على قدرته وطريقة صناعته. والمعروف 

ميع الحاالت اصغر في ج و   الكهربائي.ان المجال صحة خطورة على ال أيةفي الحالة العامة 
ذي حددته المؤسسة الدولية للحماية من  المسموح التعرض له ال كثيرا من المجال

ولكنه يبقى  نسبيا كبر  أما المجال المغناطيسي فهو  ) . ICNIRPاالشعاعات غير المؤينة( 
وكمثال بسيط فان المجال الكهربائي  الدولية . لقيمة المحددة من قبل نفس الهيئةاصغر من ا

%)  0.2سوى حوالي ( ال يشكل منه سم  30يعمل بالكهرباء وعلى بعد حوالي  عادي لفرن 
قد يصل لحوالي نصف   له المجال المسموح التعرض له بينما المجال المغناطيسي من

  المجال المسموح التعرض له وهو بالتالي ال يشكل اية خطورة على الصحة العامة.  

تنتج هذه االشعاعات عند استخدام الموبايل وافران    الموبايل وفرن الميكروويف : إشعاع
التقوية وشبكات االنترنت وتلفون   وأبراج  اإلرسالالميكروويف وتنتج كذلك عن محطات 

الحالة اكبر من   هذهالحديثة. ان التردد وبالتالي الطاقة في  األجهزةالالسلكي وغير ذلك من  
. وتنحصر تأثيرات هذه االشعاعات في رفع المنزلية العادية ألجهزةحالة الحالة السابقة أي 

درجة حرارة الخاليا(تأثيرات حرارية). ويمكن حساب التأثير من خالل ما يعرف بمعدل  
من الجسم في  ) وهو الطاقة التي يمتصها الكيلوغرام الواحد SARاالمتصاص النوعي (

لى الجزء . وتزداد خطورة اشعاعات الموبايل ع)w/kgويقاس بوحدة( الثانية الواحدة
لقد حددت الهيئة الدولية للحماية من  العلوي من الجسم(الرأس والرقبة والجذع)., 

لمعدل االمتصاص النوعي الذي يمكن   الحد األقصى)ICNIRP(االشعاعات غير المؤينة  

).وبالطبع فان لكل موبايل  2w/kgواط لكل كيلوغرام ( 2له ب  األعضاءتعريض هذه 
، ومعامل امتصاص جميع  وطريقة صناعته قدرته على  معامل امتصاص خاص به يعتمد

جهاز اقل ما يمكن  . ويفضل ان يكون معامل امتصاص الاألجهزة المتوفرة اقل من ذلك
  .  إلشعاعه الحرارية لتقليل التأثيرات 

يمكن حساب ارتفاع درجة حرارة الخاليا القريبة من    ارتفاع درجة حرارة الخاليا : 
الموبايل باستخدام معادلة خاصة ومعرفة معامل االمتصاص وزمن المكالمة وبعض  

واط لكل كيلوغرام واستخدم   5كان معامل االمتصاص للجهاز   فإذاالثوابت الفيزيائية. 

اليا القريبة قد ترتفع  الموبايل لمدة ساعة على نفس الجهة من الرأس فان درجة حرارة الخ 
  إذا أماان هذا االرتفاع كبير وخطير وقد يسبب ضررا للخاليا . درجة مئوية.  2.5حوالي  

اقل من   األجهزة(معامل معظم واط لكل كيلوغرام  1.5كان معامل االمتصاص يساوي 
لمدة عشرة دقائق فان االرتفاع في  من الرأس واستخدم الموبايل على نفس الجهة ذلك)



ال يمكن ان يسبب أي  صغير  وهو ارتفاع فقط  الحرارة قد يصل لربع درجة مئوية  درجة
) دقيقة فان الحرارة ترتفع درجة  40وإذا استخدم نفس الموبايل لمدة ( للخاليا . أضرار

دنى وان يكون معامل  تقليل زمن المكالمة الى الحد اال أهميةوهكذا تظهر مئوية واحدة .  
  صغير . امتصاص الموبايل

على العالقة بين التعرض  إلشعاع الموبايل وظهور مرض   أجريت لدراسات واألبحاث :ا
والدراسات التي يصعب حصرها .ويمكن    األبحاثجدا من   عدد كبير السرطان في االنسان
  : أنواعلثالث  واألبحاثتقسيم هذه الدراسات 

على خاليا حية معزولة تعرض إلشعاعات مشابهة إلشعاعات  مخبريه ) تجارب1(
السيطرة . وال يمكن في الحقيقة تطبيق نتائج هذه الدراسات   وتحت الموبايل بصورة منتظمة 

يمكن ان تعطي   األبحاثعلى االنسان لالختالف الكبير بين الحالتين , ومع ذلك فإن هذه 
  على التأثير .  مؤشر

فئران ( منظومة حية) في ظروف تحت السيطرة يمكن التحكم  ) تجارب مخبريه على ال2(
  األمريكيدراسة برنامج السموم  األبحاثهذا النوع من  وأحدثبها بدقة. ومن اشهر 

). لقد وجدت  2016) على الجرذان والفئران وظهرت نتائجها االولية عام( NTPالوطني (
ع ذلك السرطان .وم  ورامأوظهور  لإلشعاعاتالدراسة عالقة بين تعرض ذكور الجرذان 

في حالة  أيضاالجرذان وهي غير موجودة  إناثفان هذه العالقة غير موجودة في حالة 
عاشت  لإلشعاعالجرذان التي تعرضت  إناثمن ذلك ان  واألغربالفئران(الصغيرة) . 

ورغم ان الدراسة دقت ناقوس خطر حول  .  لإلشعاعمن تلك التي لم تتعرض   أطولفترة 
ان بعض نتائجها غير مفهومة وهي بحاجة لمزيد من الدراسة  إال شعاعلإلالتعرض 
  والبحث . 

تحاول الربط بين تعرض مجموعة من   إحصائية) إن معظم الدراسات هي دراسات 3(
الموبايل وزيادة حاالت السرطان التي تظهر في المجموعة مقارنة مع   إلشعاعاتالناس 

ان الغالبية  إذان نتائج الدراسات متناقضة  .لإلشعاعلم تتعرض  عياريه ضابطة مجموعة 
والسرطان , ومع ذلك فان عددا   لإلشعاععالقة سببية بين التعرض  أية العظمى لم تجد 

 لإلشعاع .وتتلخص مشكلة زيادة حاالت السرطان بسبب التعرض قليال منها وجد احتمال 
ان مرض السرطان يظهر عادة بعد فترة طويلة من التعرض  في  مثل هذه الدراسات 

ن ة عليها وال يمكن بالتالي الجزم بأال يمكن السيطر اإلشعاع .وهنالك عوامل اخرى غير 
.وسوف نستعرض بعض الدراسات الهامة في هذا المجال   اإلشعاعظهر بسبب قد السرطان 

.  



فيزياء الحيوية في  من دائرة ال).S .Barnett Profبارنت (  البروفيسور* تعتبر دراسة 

.  1994تكليف من الحكومة االسترالية عام الدراسات التي تمت ب  وأقدماستراليا من اشهر 
الحكومية والدولية   الصادرة عن الموئسات واألبحاثسات جميع الدرا  بتحليلنت رقام با

رجة  قد تؤدي لرفع د الناتجة هي حرارية في طبيعتها اإلضراروتوصل الى ان معظم 
حرارة الخاليا درجة مئوية واحدة., ويمكن للجسم معالجة هذه الزيادة في درجة الحرارة 

. أما التأثيرات االخرى غير الحرارية فهي متناقضة وال يمكن   أضراربسهولة ودون 
  االعتماد عليها وهي بحاجة لمزيد من البحث والدراسة .

عام   ينة ؤ من االشعاعات غير الم يةحماالدولية لل الهيئة عليها  أشرفت* دراسة هامة 
كانت نتيجة الدراسة ان معظم الدراسات التي تم تدقيقها عانت من نواقص وتناقض .  2004
الصادر من  لإلشعاعبين التعرض  جود عالقة سببية لم تجد دليل مترابط مقنع على و  وأنها

مرضية اخرى . وطالبت الهيئة   اثأر أية أو السرطان في االنسان  أورامالموبايل وظهور 
  بمزيد من الدراسة والبحث حول هذا الموضوع . 

منظمة الصحة العالمية  إشراف* عقدت ورشة عمل في ايطاليا لدراسة الموضوع تحت 
مستوى العالم عام    شارك فيها عدد كبير من الخبراء على لألبحاث األوروبيةوالهيئة 
غير   لإلشعاعوجود ضرر بسبب التعرض  المناقشات الى ان احتمالوتوصلت .  2007

  بحاجة لمزيد من الدراسة العلمية .  األمركاف وغبر مؤكد وان 

االشعاعات غير  اكبر عمل بحثي علمي عالمي لدراسة تأثير  األوروبي  االتحاد* مول 
)  Interphoneبعنوان(  بحثوضم العمل مشروع  .   واإلنسانينة على الخاليا الحية المؤ 

والرقبة السرطان في الدماغ  أورامالموبايل وظهور  إلشعاع لدراسة العالقة بين التعرض 
) وشارك فيه  2010 -2000استمر المشروع لعشرة سنوات ( والغدة النكفية في االنسان .

  دولة )13الدول المشاركة وعددها (  أبحاثخبير من جامعات ومراكز  50من  أكثر
السرطان التابعة لمنظمة   ألبحاثالهيئة الدولية  أشرفتة . الغربي  أوروبامعظمها من دول 

السرطان في الدول المشاركة في   حاالت وفحصالصحة العالمية على المشروع .تم دراسة 
لفحص   أكثر أو سنوات  10) عام الذين استخدموا الموبايل لمدة 50 – 30الفترة العمرية( 

  10عالقة بين استخدام الموبايل وظهور السرطان. لم تجد معظم اللجان ( لجان وجود أية 

عالقة بين استخدام الموبايل والسرطان بينما وجدت ثالثة لجان احتمال وجود   أيةدول) 
عدم  عالقة بسن استخدام الموبايل وظهور السرطان .وقد بين التقرير النهائي للمشروع 

يل واقترح ان االستخدام الكثيف  استخدام العادي للموب وجود عالقة بين  السرطان واال
للموبايل وعلى نفس الجهة من الرأس قد يزيد احتمال ظهور سرطان الدماغ . وطالب  

دون   2015م تحديث التقرير عام التقرير بمزيد من الدراسة والبحث في هذا المجال . وقد ت 

  كثيرة وصلت لنفس النتيجة السابقة تغيير في النتيجة النهائية . وهنالك دراسات اخرى   اي



وعلى النقيض من ذلك فان عددا من الدراسات وجد احتمال وجود عالقة بن استخدام  
)  Hardelدراسة للباحث هارديل(  المنشورةالموبايل والسرطان . من اشهر الدراسات  

.   2007)  عام  Occupational and Environmental Medicineمنشورة في مجلة(

دراسة وبحثا منشورا ووجد زيادة في حاالت سرطان الدماغ والعصب السمعي   18 لقد حلل

  من عشرة سنوات .  لمن استخدم الموبايل الكثر

رها من الوسائل الحديثة  نت وغي االتصاالت والموبايل واالنتر  تكنولوجيا  إنالتوصيات :
الدولي  االتحادوهي معنا لتبقى . لقد قدر  األجهزةتطور الزمن و تزداد انتشارا مع 

باليين مستخدم .   5بحوالي    2014) عدد مستخدمي الموبايل عام  ITUلالتصاالت (
تأين الخاليا وال تسبب ضررا  ن طاقة هذه االشعاعات غير قادرة علىوبالتأكيد فا

 هذه آثار) ومع ذلك فال يجوز استخدامها دون قيود او ضوابط. وللتقليل من DNAل(
  ما يلي :  إتباعالتكنولوجيا يمكن 

السفر مثال) واستخدام التلفون   أثناء) استخدام الموبايل عند الضرورة القصوى فقط ( 1(

  العادي او الالسلكي في المنزل ومكان العمل الن تأثيراته معدومة . 

  لضرورية التي ال يمكنا ولألمور) يجب اختصار زمن مكالمة الموبايل للحد االدنى  2(

  . تأجيلها 

  عن الجسم وخاصة الرأس . اإلشعاع إلبعاد) اإلذن) استخدام السماعة (سماعة 3(

  . اإلمكان) استخدام الرسائل النصية قدر 4(

  للحد من ارتفاع درجة الحرارة للخلية . بالتناوب)استخدام الموبايل على جانبي الرأس 5(

  يكون الموبايل نحو النافذة .  استخدام الموبايل قرب النوافذ في المباني على ان)6(

ضعيف حيث يستخدم الموبايل قدرته    اإلرسال) عدم استخدام الموبايل عندما يكون 7(

  القصوى في هذه الحالة ويكون التأثير على الخاليا كبيرا. 

خاصية التراكم   له الن لإلشعاع   استخدامهموبايل او تقليل للم األطفال) عدم استخدام 8(
مع    عليهم ويزداد تأثيرهعلى المدى  الزمني وسوف يستخدمونه فترة طويلة خالل حياتهم  
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