
وأھم تطبیقاتھا المایكرویفأشعة 



 األشعاعھي نوع من  المایكرویفموجات  -:المایكرویفما ھي أشعة 
تنتج ھذه األشعة في الطبیعة عندما یمر تیار كھربائي من  الكھرومغناطیسي

الكھرومغناطیسي في صورة موجات  األشعاعینتشر . خالل موصل 
وترددات مختلفة ویعرف ھذا النطاق الواسع  موجیةوجسیمات ذات أطوال 

)   الطیف الكھرومغناطیسي ( بأسم الموجیةمن األطوال 
)electromagnetic spectrum.(
 موجات الرادیو ، موجات (وھي سبع مناطق  الىالمغناطیسي  الطیف یقسم

، األشعة تحت الحمراء ، الضوء المرئي ، األشعة فوق  المایكرویف
).كاماالبنفسجیة ، أشعة اكس ، أشعة 

 تطبیقات عدیدة منھا في طھي الطعام وھو ما یعرف  المایكرویفولموجات
 األتصاالتكما یستخدم في ) . micro ware oven( المایكرویفبفرن 

عن بعد وأجھزة الرادار ومن ھنا فأن  األستشعارونقل المعلومات وأجھزة 
.في الطھي ھو جزء بسیط من تطبیقاتھا العملیة العدیدة أستخداماتھا





 سنبسرقام المھندس)pery spencer(  القیام ببعض األبحاث  ۱۹٤۸عام
 الىالتي كانت في جیبھ تعرضت  الشكوالتھ انووجد .   الخاصة بالرادار

 فاذاحرارة مما جعلھا تذوب وضع حبات من القمح بجانب ھذا الصمام 
  الى العوامثم استمرت التجارب . المعمل  ارجاءبالغشاء الناضج یتناثر في 

عدیدة  اشكاالً  اخذتبدأت واحدة من اكبر صناعات القرن العشرین والتي  ان
تصنیعھُ رسمیاً عام  واجیز االنعلیھ  ماھو الى المایكرویفحتى وصل فرن 

)۱۹۷۱. (





 تعتمد على:
۱-  والمواد  الدھنیةتمتص بواسطة الماء والمواد  المایكرویفأن أشعة

السكریة وھذا یعني أن جزیئات المواد التي تحتوي  على الماء والدھون 
وجزیئات المواد وامتصاص  ذراتوالسكریات تمتص ھذِه األشعة من خالل 

ھذِه األشعة تكسبھا طاقة تجعلھا تتذبذب بدرجة كبیرة مما یدعھا تتصادم مع 
.بعضھا وتنتج الحرارة الالزمة لطھیھا 

۲-   وال ترتفع درجة  المایكرویفأن الزجاجیة والسیرامیك ال تمتص أشعة
، أما المواد المعدنیة  المایكرویف افرانفي  أستخدامھاحرارتھا ولھذا یفضل 

داخل أفران  أستخدامھااألشعة لھذا یحضر  تللكالالمعة مثل األلمنیوم فتعكس 
المایكرویف





المصنوعة من الزجاج  االواني والقدور الفخاریة ،  و،  البایركس اطباق
قادرة علي تحمل الحرارة  اخريأواني  باي ایضامسموح  والحراري، 

نسبة من المعدن  ايبنفس الوقت ال یكون داخلھا  وتنكسر ،  انالعالیة بدون 
.تكون ذات مقابض معدنیة  او



لیست ھي  وعلي رأس اآلنیة التي نحذركم منھا ،  االلمونیوم االواني/  اوال
 االوانيكافة  و؛ بل ھي  المیكرویففقط لھا نفس التأثیر الخطیر علي فرن 

. اخريمعادن  ايالمصنوعة من 
 المستخدم )  السولوفان او االلمنیوممثل (غیر معدنیة  الصحونتكون  انیجب

المایكروویف ال تنفذ من  اشعةالحراریة وذلك الن  االفرانفي لف الطعام في 
تفسدھا  انویمكن  االشعةھذه  انتاجخاللھا بل تنعكس لتسقط على مصدر 

  ایضا المایرویفوتسبب تلفا لجھاز 
 ال تصلح لالستخدام بجھاز  االخريالبالستیكیة ھي  االطباق/ ثانیا

ذلك لسرعة انحالل مكوناتھا تحت تأثیر الموجات  والمیكروویف ، 
یمتلئ  باالنسانعندما یحدث ذلك فان الطعام الخاص  والكھرومغناطیسیة ، 

.بالمواد المضرة الغیر آمنة علي صحتھ 





الدولي ،  EMF، من خالل مشروع ) WHO(أنشأت منظمة الصحة العالمیة 
برنامًجا لمراجعة نتائج البحوث وإجراء تقییمات للمخاطر للتعرض للحقول 

تقوم منظمة الصحة العالمیة . جیجاھرتز ۳۰۰إلى  ۰الكھرومغناطیسیة في حدود 
بتقییم المخاطر الصحیة الناجمة عن التعرض للمجاالت الكھرومغناطیسیة بالتعاون 

.ICNIRPمع 

على موقع على شبكة اإلنترنت یحتوي على روابط إلى  EMFیحتوي مشروع 
صحائف وقائع منظمة الصحة العالمیة حول جوانب مختلفة من التعرض والصحة 

EMF  لمزید من المعلومات ، راجع (ونشرت بلغات متعددة
http://www.who.int/docstore/peh-emf/publications/ 

facts_press / fact_english.htm .( یوفر الموقع أیًضا معلومات عن
.المشروع ومنشوراتھ وأنشطتھ العلمیة والعلنیة







 صحیفة الطبیةMedical Daily   االنسانتمنع  اسباب ٥ھناك  انوجدت 
بالطبخ  المیاكرویف افرانمن استخدام 





۱-  تدور . ، طبیب وجراح مرخص میركوال. مكتب الدكتور جوزیف
جزیئات الماء بسرعة في المیكروویف وفي الطعام بترددات عالیة مما یؤدي 

ھذا یتسبب في تغییر التركیب الجزیئي . إلى احتكاك جزیئي وتسخین الطعام
التغیر  ان. للطعام ، ونتیجة لذلك یقلل محتوى المواد الغذائیة في الطعام

الدم والسرطان امراضالجزیئي لمحتوى الطعام ممكن یسبب 
 



۲-  أفران المیكروویف تدمر حلیب األم وفیتامینB12

بمجرد تسخینھا في   B12یتم التخلص فوراً من الفوائد الصحیة لفیتامین 
في دراسة نشرت في مجلة الكیمیاء الزراعیة والغذائیة ، قرر . المیكروویف

في أطعمة مثل  ۱۲ بالباحثون فحص آثار تسخین المیكروویف على فقدان فیتامین 
إلى  ۳۰(أظھرت نتائج الدراسة أن ھناك نقًصا في الفیتامین. والحلیب البقرياللحم 

إلى شكل غیر نشط من  B12تم العثور على التحول من فیتامین ) في المائة  ٤۰
التحول في تركیبة  ان.( فیتامین في األطعمة أثناء عملیة التدفئة المیكروویف

) االنسان امراضالفیتامین شيء خطیر ومسبب الكثیر من 



 النتائج التي نشرت في مجلة طب األطفال فحص الممارسة  اظھرت
الشائعة المتمثلة في استخدام المیكروویف لتسخین الحلیب البشري 

 ۲۲قام الباحثون باختبار . المجمد للراحة في حضانات العنایة المركزة
عینة من اللبن البشري المجمد حدیثًا الختبارھا من أجل نشاط األجسام 

  االموجد حلیب . ثانیة ۳۰المضادة عن طریق تسخین العینات لمدة 
بالتالي انھ  ویحتوي على بكتریا مضرة لقالون  للمایكرویفالمعرض 

.عزز نمو البكتیریا الضارة لألطفال



۳-  في الغذاء المسرطنةالمیكروویف یخلق المواد

عندما نضع األطعمة التي یتم لفھا بالبالستیك في المیكروویف ، یمكنك إنشاء 
بناًء على األبحاث الروسیة والدراسات األلمانیة . في الطعام المسرطنةالمواد 

، أصدرت الحكومة الروسیة تحذیراً حول المخاطر الصحیة التي یمكن أن 
وجد . تحدثھا أفران المیكروویف على جسم اإلنسان والبیئة

Foodbabe.com   أن وضع األطعمة داخل صحون البالستیك داخل
  إیثیلینالمیكروویف یمكن أن یحتوي على مواد كیمیائیة سامة مثل ، والبولي 

.  والزیلین،  والتولوین، والبنزین ، ) PET(تیربتاالت



أفران میكروویف یمكن أن یغیر من محتوى الدم  -٤

سویسریة ، وجد الباحثون أن الدم یتغیر في األفراد الذین  سریریةفي دراسة 
.  بالمایكرویفتسخینھا  او اعدادھایستھلكون الحلیب والخضروات  التي تم 

أظھرت نتائج الدراسة أن خالیا الدم الحمراء انخفضت بینما زادت مستویات 
یمكن لإلشعاع . في الدم الكولیسترولالخالیا البیضاء إلى جانب مستویات 

للمیكروویف أن یؤثر على التغیرات في دمك ومعدل ضربات  المؤینغیر 
.القلب



على القلب  التاثیر -٥

وجدت .  تردد اإلشعاعات المنبعثة من أفران المیكروویف تؤثر على القلب
أن مستویات  ترینتمن جامعة  ھافاسدراسة أجرتھا الدكتورة ماجدة 

تقع ھذه . اإلشعاع المنبعثة من المیكروویف تؤثر على معدل ضربات القلب
 انالمستویات ضمن إرشادات السالمة الفیدرالیة حالیا لكن بالمستقبل ممكن 

إذا كنت تعاني من عدم انتظام . تحدث تغییرات قویة في معدل ضربات القلب
ضربات القلب أو أي ألم في الصدر فقد یكون من األفضل التوقف عن 

  المایكرویفاستخدام 
.



 شكرا إلصغائكم
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