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كفاءة التوزيع المكاني لخدمات شبكات االتصاالت (آسياسيل) في مدينة
الفلوجة وتأثيراتها البيئية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية GIS
ا.م.د.مازن عبدالرحمن جمعه الهيتي
جامعة االنبار مركز الدراسات االستراتيجية

مستخلص:

يتلخص البحث بدراسة كفاءة التوزيع املكاين خلدمات شبكات االتصاالت اسياسيل يف مدينة الفلوجة
وتأثرياهتا البيئية باعتامد نظم املعلومات اجلغرافية حيث تبني ان توزيع هذه االبراج كان متباين بني االحياء
السكنية و تركز معظمها يف مركز املدينة وحتديدا االحياء ذات الطابع التجاري والصناعي يف حني خلت مناطق
االطراف منها الذي جعل توزيعها ضمن النمط املتشتت غري املنتظم وبحسب قيمة صلة اجلوار ( )1.67وقيمة
املسافة املعيارية ()10.3كم ، 2اما بيئيا فان تركز االبراج يف مركز املدينة عكس اثارا صحية كبرية نتيجة االشعة
الكهرومغناطيسية املنبعثة من تلك االبراج بتعرض السكان المراض الصداع وارتفاع درجات احلرارة والتوتر
العصبي وارتفاع ضغط الدم للسكان القاطنني وبحسب البعد والقرب عن مركز برج االتصال  ،كام ان مواقع
هذه االبراج مل تكن ضمن املحددات واملعايري البيئية املعتمد حمليا مما يعرض السكان ملخاطر اشعتها والسيام
مراكز اخلدمات التعليمية واوضحت الدراسة امليدانية ان  14مدرسة اعدادية و 4مراكز صحية ومستشفى واحد
كانت ضمن نطاق التاثري الصحي لتلك االبراج االمر الذي يعكس ضعف كفاءة توزيع االبراج واثارها البيئية
الكبرية يف مدينة الفلوجة  .واختتم البحث بجملة من االستنتاجات والتوصيات .
الكلامت املفتاحية  :كفاءة  ،خدمات  ،شبكات  ،اسياسيل  ،التاثريات البيئية .
Efficiency of the spatial distribution of telecommunication
network services (Asiacell) in the city of Fallujah
and its environmental impacts using GIS

Abstract :
The research is summarized by studying the efficiency of the spatial distribution of the services of the Asiacell communication networks in the city of
Fallujah and their environmental impacts by adopting geographic information
systems. Its distribution is within the irregular scattered pattern and according
to the value of the neighborly relationship (1.67) and the value of the standard
distance (10.3) km2 , As for the environment, the concentration of the towers
in the city center reflected great health effects as a result of the electromagnetic rays emitted from those towers, exposing the population to headaches,
high temperatures, nervous tension and high blood pressure for the residents,
according to the distance and proximity to the call tower center. Also, the locations of these towers were not within the locally approved environmental determinants and standards, which exposes the population to the dangers of its
radiation, especially the educational services centers. The field study showed
that 14 middle schools, 4 health centers and one hospital were within the scope
of the health impact of these towers, which reflects the weak efficiency of the
distribution of the towers and their effects. The big environmental in the city
of Fallujah. The research concluded with a set of conclusions and recommendations.
Keywords: efficiency, services, networks, Asiacell, environmental impacts.
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المقدمة

تعد أجهزة اهلاتف النقال والتقنيات التكنولوجية
املرتبطة هبا من احلاجات الرضورية وامللحة يف حياتنا
اليومية لدورها الكبري يف نقل اخلربات واملعارف
واملعلومات من مكان ألخر لتصبح األداة الفاعلة يف
نقل املجتمع من حالة التخلف والعزلة إىل حالة النمو
والتطور وحتسني نوعية احلياة توفرها رسعة التواصل
واالتصال ،حتى أضحى العامل بأرسه من خالهلا
قرية صغرية يف مجيع األنشطة االقتصادية (الزراعية
والصناعية والتجارية والتعليم والصحة ...الخ)
بل أصبحت جزء ًا ال يتجزأ من حياة كل فرد لزيادة
استخدامها ؛ لتكون حمور رئيس جلميع األنشطة احلياتية
ليندفع الناس لالستفادة من مميزاهتا إىل مستوى ال يمكن
تصور احلياة بدوهنا دون التفكري بمخاطرها البيئية
الكبرية كوهنا غري حمسوسة .هذا االندفاع من االنتفاع
منها حتم انتشار أبراج االتصاالت يف كل مكان لضامن
التغطية الكاملة وأضحى مشهد انتشارها مألوفا متكررا
يف مجيع مدننا لنجدها منترشة يف احلدائق العامة وعىل
امتداد الطرق وفوق أسطح املباين  .ومن هذا املنطلق
أصبح السكان يتساءلون عن خماطرها وأرضارها عىل
صحة اإلنسان والبيئة لتكون النقطة اجلوهرية للباحث
لدراسة هذا املوضوع عرب الكشف عن كفاءة توزيعها
ومؤرشاهتا الصحية يف مدينة الفلوجة .
مشكلة البحث  :تتمثل مشكلة البحث بالتساؤالت
التالية :
 .1ما هو واقع التوزيع املكاين ألبراج اهلاتف النقال (أسيا
سيل) يف مدينة الفلوجة .
 .2ما مدى كفاءة أبراج اهلاتف النقال يف خدمة سكان املدينة
والتمتع بأفضل خدماهتا.
 .3هل تسبب أبراج اهلاتف النقال تأثريات بيئية عىل

صحة سكان مدينة الفلوجة الناجتة عن األشعة
الكهرومغناطيسية.

فرضية البحث  :تتلخص فرضية البحث بالتايل :
 .1إن التوزيع املكاين ألبراج اهلاتف النقال (أسياسيل)
يف مدينة الفلوجة يتخذ النمط العشوائي .
 .2يمكن لتقنية نظم املعلومات اجلغرافية حتديد كفاءة
التوزيع اجلغرايف ألبراج اهلاتف النقال (أسياسيل)
يف مدينة الفلوجة .
 .3تسبب أبراج اهلاتف النقال (أسياسيل) أرضار عىل
صحة سكان املدينة والسيام األحياء السكنية ذات
الكثافة السكانية الكبرية .
هدف البحث  :هيدف البحث إىل الكشف عن
طبيعة التوزيع املكاين ألبراج شبكة اهلاتف النقال
(أسياسيل) يف مدينة الفلوجة وبيان مدى كفاءهتا
والتأثريات البيئية التي تسببها باالعتامد عىل تقنية نظم
املعلومات اجلغرافية.
منهج البحث  :اعتمد الباحث املنهج الكمي التحلييل
للكشف عن مدى التوزيع املكاين ألبراج  اهلاتف
النقال (أسياسيل) واستخدام تقنية نظم املعلومات
اجلغرافية يف توزيع األبراج يف مدينة الفلوجة ،فض ً
ال
عن االستعانة بالدراسة امليدانية لتوفري البيانات الالزمة
للخروج بأفضل النتائج .
احلدود املكانية والزمانية للبحث  :تتمثل احلدود
املكانية بمدينة الفلوجة إحدى املدن التابعة ملحافظة
االنبار والواقعة يف اجلزء الرشقي منها  ،تقع فلكيا
بني دائريت عرض ( )33 22 17 -33 18 28شامال
وخطي طول ( )43 50 03 - 43 44 45رشق ًا،
بمساحة ( )4523هكتار وبحجم سكاين ()266753
نسمة لسنة  ، 2020بواقع ( )23حي سكني خريطة
( ، )1أما احلدود الزمانية فقد متثلت بسنة . 2020
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خريطة ( )1موقع مدينة الفلوجة من القضاء وحمافظة االنبار والعراق لسنة 2020

املصدر :من عمل الباحث باالعتامد عىل :وزارة املوارد املائية ،اهليأة العامة املساحة ،خريطة العراق واالنبار االدارية،
،2010ذات املقياس .2 1000000:1وزارة االعامر واالسكان والبلديات ،مديرية التخطيط العمراين ،قسم ختطيط
املنطقة الوسطى ،التصميم االساس ملدينة الفلوجة رقم  ،2010، 397ذات املقياس  10000:1لسنة .2010
المبحث األول
مفهوم شبكة الهاتف النقال
وتأثيراتها البيئية الصحية

يعد اهلاتف النقال األداة والوسيلة الرئيسة لالتصال
والتواصل بني األفراد واجلامعات يف مجيع العامل.
انطالقا من الزيادة الكبرية يف عدد األفراد املستخدمني
لألجهزة النقالة والتي ال يمكن االستغناء عنها بأي
شكل من األشكال .ونظر ًا هلذه األمهية فقد تعدد
امتالك أكثر من هاتف ضمن الرشكة الواحدة استجابة

لألمهية االقتصادية واالجتامعية للفرد ،كام وان للهاتف
ووسائل االتصال املرتبطة به والتطبيقات التي تتيحها
الفضل الكبري يف النمو والتطور والتقدم الذي تشهده
جمتمعاتنا اليوم ملا يتيحه من سهولة ويرس يف نقل املعرفة
واخلربات واملعلومات والبيانات بام خيترص الزمن واجلهد
واألموال .هيدف هذا املبحث التعرف عىل أنواع األشعة
التي تبثها أبراج اهلاتف وقوهتا ومدى انتشارها للكشف
عن خطورهتا لصحة اإلنسان والبيئة املحيطة« .وبناء ًا عىل
ذلك تقسم شبكة اهلاتف النقال يف العراق بالتايل :
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أوالً :شبكة اهلاتف  :تقسم شبكة اهلاتف النقال إىل
ثالث مكونات اساسية وهي :
 .1حمطة البدالة املركزية :وهي حمطة تضم جمموعة من
املعدات االلكرتونية الكهربائية وأبراج ومستلزمات
التشغيل واخلدمة التي توفر أساس عمل شبكة
االتصال من خالل تبادل اإلشارات الالسلكية مع
حمطات اهلاتف النقال ومنظومات االتصال
 .2املحطة األساسية  :وهي مكان خاص يضم معدات
الكرتونية وكهربائية يستخدمها املختصون إلدارة
املحطات الثانوية لتامني االتصال للشبكة والتي
تشمل (حمطة كبرية توفر تغطية ملسافة 1000مرت
توضع خارج املدن وحمطة متوسطة توضع يف
املدينة لتغطية مسافة اقل من 1000مرت وحمطة
صغرية توضع يف األسواق واملطارات لتامني تغطية
100مرت)»(.)1
 .3اهلاتف الذكي النقال « :يعرف عىل انه جهاز صغري
بمثابة كومبيوتر حممول مربمج ومصنع داخل
اهلاتف ا النقال بشاشة عرض وبرامج تقنية كبرية
إلدارة املعلومات الشخصية كام يعترب اهلاتف من
األجهزة التي حتمل نظام تشغيل لتطبيقات متعددة
مثل الربيد االلكرتوين والصور وبرامج التواصل
االجتامعي األخرى»(» .)2ترتبط هذه املكونات
واألجزاء األساسية مع بعضها لتامني االتصال
والبث لألشعة الكهرومغناطيسية يف اجلو عرب
حمطات تقوية تبث أشعة غري مؤينة تقع عند ترددات
الطيف الكهرومغناطييس األقل من 10هريتز
وتعمل هذه املحطات ضمن مدى تردد 1800-
( )1مجهورية العراق ،جريدة الوقائع العراقية ،تعليامت الوقاية
من االشعة غري املؤينة الصادرة عن منظومة اهلاتف
املحمول ،العدد  ،2010 ،4157ص. 5-8

(2) www .brittannica.com William l.hasch Smartphone.

 900ميغا هريتز اعتامد ًا عىل مساحة املنطقة»(.)3
«تعمل شبكة اهلاتف النقال عن طريق تقسيم
املساحة اجلغرافية إىل عدد من اخلاليا بحيث حتتوي كل
خلية عىل برج اتصاالت يسمى حمطات التقوية ويتم
تقسيم اخلاليا إىل أشكال سداسية بحيث يمكنها تغطية
مساحة اكرب من األشكال اهلندسية األخرى لتجنب
حدوث تداخل يف مناطق التغطية ،تلتقط حمطات
التقوية اإلشارات الضعيفة من اهلاتف النقال وتنقلها
تصاعديا إىل برج أخر لضامن عدم انقطاع اإلشارة» (. )4
ثاني ًا :املجال اإلشعاعي لشبكة اهلاتف النقال:
«تعتمد أجهزة االتصال والسيام شبكات اهلاتف
النقال حزمة من األشعة الكهرومغناطيسية كوسط
ناقل للمعلومات والبيانات املنبعثة من األبراج املرتبطة
بعضها البعض وتعرف هذه األشعة عىل إهنا موجات
كهربائية ومغناطيسية املنترشة بشكل أمواج يف الفضاء
ويتم هذا االنتشار مع اهتزاز احلقلني الكهربائي
واملغناطييس بحيث يشكالن زوايا قائمة مع بعضها
ومع اجتاه االنتشار كام تقوم هذه املوجات بنقل الطاقة
والعزم بانتشار األشعة يف الفراغ أو يف املواد الشفافة
كالزجاج»(. )5
«تتميز املوجات الكهرومغناطيسية بالعديد من
اخلصائص التي سمحت هلا بلعب دور كبري يف العديد
من التطبيقات يف جماالت خمتلفة أبرزها االتصاالت
الالسلكية لرسعتها البالغة حوايل ( )300000كم يف
الثانية فهي ال حتتاج إىل وسط ناقل أي إهنا برسعة أرسع
( )3عباس فاضل عبيد ،التوزيع اجلغرايف ألبراج اهلاتف النقال
واثره عىل صحة اإلنسان يف مدينة العزيزية ،جملة الرك
للفلسفة واللسانيات والعلوم االجتامعية ،العدد،30
 ،2018ص. 1303

(4) https//nasainarabic.net/r/a/3300 .

( )5امحد حممد حاين ،التاثريات الصحية الناجتة عن شبكات
التليفون املحمول يف التجمعات السكانية ،جملة    اسيوط
للدراسات البيئية ،العدد  ، 2005 ،29ص. 50
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من الضوء فضال عن ذلك طوهلا أملوجي للرتددات
حيث كلام زاد الطول أملوجي قل الرتدد وبالعكس كام
إهنا تتميز بالطاقة العالية والتي تقاس بالفولت وهو
مقدار الطاقة احلركية الالزمة لتحريك الكرتون بجهد
()1
يساوي 1فولت»
«ونظر ًا هلذه املميزات العالية وما تتيحه رسعة
االتصال إال إن هلا خطورة كبرية األمر الذي حدى
باحلكومة العراقية إصدار تعليامت الوقاية من
اإلشعاعات غري املرئية الصادرة من األبراج الرئيسة
والثانوية لسنة  2007يف العراق وكام ييل :
 0.75 .1ميل واط /سم 2للرتدد 00-900ميكا هريتز.
1 .2ميل واط /سم 2للرتدد 1800-2000ميكا هريتز.
وعىل الرغم من تقليل هذه النسب لألشعة
الكهرومغناطيسية اال ان التعرض هلا لفرتة طويلة
يسبب تأثريات صحية وبيئية خطرية والذي يقودنا إىل
بيان ذلك يف فقرة مستقلة» (. )2
ثالث ًا  :التلوث الكهرومغناطييس بفعل شبكة اهلاتف
النقال« :ان مصادر املجاالت املغناطيسية منترشة
يف األجواء املحيطة حيث وجد ان هنالك جماالت
مغناطيسية تقدر  800مايكروكاوس منترشة ال يمكن
ايعازها إىل جهاز أو مصدر معني إضافة إىل املجاالت
األرضية الناجتة من تقلبات الطقس ،ظهر هذا التلوث
نتيجة العديد من حمطات الراديو والتلفاز وكذلك
شبكات الضغط العايل التي تنقل الكهرباء ملسافات
بعيدة بني حمطات التوليد والتقوية كذلك موجات
()3
امليكرويف الصغرية املستخدمة يف االتصاالت»
(1) www.livescience.com what is electromagnetic.

( )2جريدة الوقائع العراقية ،قانون الوقاية من االشعاعات غري
املؤينة الصادرة من االبراج ،العدد  ،2007 ، 4055ص.7
( )3حنان عبد اجلليل عبد اللطيف ،التلوث باملجاالت
املغناطيسية ،املجلة العراقية لبحوث السوق ومحاية
املستهلك  ،جملد  ،2العدد ،2010 ، 3ص. 23
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«وعىل الرغم من اجيابيات األشعة الكهرومغناطيسية
اال ان سلبياهتا كبرية حيث حذر منها عامل الكيمياء
االملاين (فرايد هلانم) من خماطر أجهزة املوبايل عىل
الدماغ البرشي حيث يسبب حالة من األرق والقلق
وانعدام النوم وتلف يف الدماغ مما يؤدي عىل املدى
()4
الطويل تدمري جهاز املناعة يف اجلسم»
«وتؤكد الدراسات احلديثة التي أجريت يف بلدان
خمتلفة من العامل ان املوجات الصادرة من أبراج
االتصاالت حتمل رضر ًا كبري ًا عىل صحة اإلنسان
عند التعرض ملستويات عالية وبجرعات تراكمية وقد
عكفت منظمة الصحة العاملية إىل تكريس اجلهود الدولية
من خالل تبني الدراسات املتخصصة واملستفيضة
لكشف حقيقة تأثري اإلشعاع الكهرومغناطييس عىل
الصحة العامة حيث كان االرتفاع يف درجات احلرارة
يف مقدمة أعراض التعرض لكثافة إشعاعية عالية»(. )5
«بينام أشارت دراسات أخرى إىل ان التعرض
الطويل إلشعاعات أبراج اهلاتف النقال إىل التسبب يف
حاالت األرق والقلق وانعدام النوم وتلف يف الدماغ مما
يؤدي عىل املدى الطويل إىل تدمري جهاز املناعة وارتفاع
نسب التحول الرسطاين باجلسم بنسبة  4%فضال عن
تاخر يف نمو وتطور اجلنني وتشوهات خلقية وزيادة
()6
االصابة بحاالت االجهاض والعقم لدى النساء«
«كام تسبب صداع مزمن وتوتر وانفعاالت واحباط
وزيادة حساسية اجللد والصدر والعني والتهاب
(4) D Andrea ja, chou ck, Johnston sa, Adair er microwave effects on the nervous system bioelectromagnetics , supple 6 , 2003, s107-s147 .

( )5منظمة الصحة العاملية ،املجاالت الكهرومغناطيسية والصحة
العامة ،حمطات اهلواتف اخللوية وتقنيات    االتصال
الالسلكي  ،دراسة متاحة عىل شبكة االنرتنت:
https://www.who.int/ar/news-room/fact

( )6عامر عاشور وهالة صالح احلديثي ،املسؤولية املدنية النامجة
عن األبراج الرئيسة والثانوية للهواتف النقالة ،جملة جامعة
تكريت للعلوم القانونية واالسياسية العدد  ،5السنة الثانية،
 ،2003ص. 5
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املفاصل وهشاشة العظام والعجز اجلنيس واضطراب
القلب والشيخوخة وخفض معدالت الرتكيز الذهني
والتغريات السلوكية واالحباط «(. )1
المبحث الثاني
كفاءة التوزيع المكاني ألبراج االتصاالت
(آسيا سيل) في مدينة الفلوجة لسنة 2020

«تعد دراسة انامط التوزيع اجلغرايف (املكاين)
للظواهر من إحدى الوسائل األساسية التي يمكن
احلكم بموجبها عىل مدى التوازن يف توزيع الظاهرة عىل
احليز املكاين التي ستشغلها  ،وهتتم الدراسات اجلغرافية
عند دراسة الظواهر بالكشف عن نمط توزيعها املكاين
وعالقتها بتوزيع السكان .وتتضمن فكرة التوزيع
بالعوامل املؤثرة يف تركز الظواهر وتشتتها«(. )2

أوالً :كفاءة التوزيع املكاين ألبراج االتصاالت
اسياسيل يف مدينة الفلوجة .
تنترش أبراج شبكة االتصاالت (أسياسيل) يف مدينة
الفلوجة بواقع ( )25برجا متوزعة عىل ( )16حي من
احياء املدينة والبالغ عددها ( )23حي بحيث خيدم كل
برج من األبراج منطقة جغرافية حمددة له وربام حي
سكني واحد واحيانا عدد من األحياء السكنية وذلك
بحسب كثافة تركز السكان وامهية االستعامالت احلرضية
وحركة النشاطات االقتصادية واالجتامعية يف املكان ،
فض ً
ال عن امكانية تامني خدمة السكان للمناطق املحيطة
خارج حدود التصميم االساس  ،والجل ابراز التوزيع
املكاين لكل برج تم اسقاط كل برج بحسب االحداثيات
احلقيقية باالستعانة باملرئية الفضائية ملدينة الفلوجة
وبرامج  GISليتم حتديد التوزيع املكاين هلا  .خريطة (. )2

خريطة ()2
التوزيع املكاين
ألبراج االتصاالت
(اسياسيل) يف مدينة
الفلوجة 2020
املصدر :من عمل
الباحث باالعتامد
عىل  .1مجهورية
العراق ،وزارة االعامر
واالسكان والبلديات،
مديرية التخطيط
العمراين ،قسم ختطيط
املنطقة الوسطى،
التصميم االساس
ملدينة الفلوجة رقم
 ،2010 ،397ذات
املقياس . 10000:1
 .2برنامج ARC MAP
.10,3
( )1سوسن كبايش ابراهيم وعباس جلوب مريسل ،التاثريات
الصحية النبعاث املجاالت الكهرومغناطيسية من أبراج
اهلاتف النقال عىل املناطق السكانية يف حمافظة ميسان،
 ،2020ص. 991

( )2أمحد اخلوالدة وامحد هاين حممد ،نمط التوزيع املكاين
لالستيطان البرشي يف حمافظة عجلون لعام ،2015
جملة كلية االداب ،جامعة القاهرة ،املجلد  ،78العدد،3
،2018ص.258

مـجـلــة الـدراســات التـربـويــة والعلمـيــة  -كـلـيــة الـتـربيــة  -الجامعــة العـراقيــة
الــــعـــدد الـتـــاســــع عـشـــــر  -الـمجـلـد الـثــالــــث  -الــتـــاريــــــخ  -شـــــبـــــــاط  2022م

وبمالحظة جدول رقم ( )1وشكل ( )1نجد
ان أبراج اتصاالت اهلاتف (أسياسيل) النقال يف
مدينة الفلوجة توزعت عىل ( )16حي سكني بنسبة
( %)69.5من املجموع الكيل لعدد األحياء السكنية
يف املدينة ،كام نالحظ وجود تباين عىل مستوى
األحياء السكنية بعدد أبراج االتصاالت اذ احتل احلي
الصناعي املرتبة االوىل بواقع ( )5أبراج وبنسبة (%)20
يليه حي الرشيد باملرتبة الثانية بواقع ( )3أبراج وبنسبة
( %)12تليه احياء (الضباط والنزال واالمني والريموك
باملرتبة الثالثة بواقع ( )2برج لكل منها بنسبة ( %)8من
املجموع الكيل .
ت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
املجموع

احلي السكني
اجلوالن
املعتصم
الرصايف
الوحدة
اجلمهورية
املعلمني
الرشطة
الضباط
القادسية
االندلس
الرسالة
نزال
الصناعي
التاميم
الرشيد
االمني
الريموك
اخلرضاء
السالم
املامون
اجلامعة
املنصور
اجلامعة الثانية
23

عدد األبراج
1
1
0
1
1
1
0
2
0
1
1
2
5
1
3
2
2
1
0
0
0
0
0
25
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يف حني جاءت األحياء السكنية األخرى (اجلوالن
واملعتصم والوحدة واجلمهورية واملعلمني واالندلس
والرسالة والتاميم واخلرضاء) بواقع برج واحد لكل
حي سكني وبنسبة ( %)4فيام خلت بقية األحياء السكنية
من أي برج اتصال كام يف (الرصايف والرشطة والقادسية
والسالم واملامون واجلامعة واملنصور واجلامعة الثانية)
لتكون يف املرتبة االخرية وتعود االسباب إىل قرب بعض
األبراج املتوزعة منها يف األحياء السكنية املجاورة وان
بعض األحياء جديدة قليلة الكثافة السكانية وتقل فيها
النشاطات احلياتية مقارنة باالحياء السكنية يف املرتبة
االوىل والثانية .
النسبة%
4
4
0
4
4
4
0
8
0
4
4
8
20
4
12
8
8
4
0
0
0
0
0
100%

جدول ()1

التوزيع املكاين ألبراج
اهلاتف (اسياسيل) يف
مدينة الفلوجة لسنة
2020

املصدر :
من عمل الباحث
باالعتامد عىل الزيارة
امليدانية ملكتب رشكة
اسياسيل وسجالت
البيانات اخلاصة بعدد
األبراج يف مدينة
الفلوجة لسنة .2020
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شكل ()1
التوزيع املكاين
ألبراج اهلاتف
(اسياسيل) يف
مدينة الفلوجة لسنة
2020
املصدر :
من عمل الباحث
باالعتامد عىل
بيانات جدول
(. )1

ثاني ًا :كفاءة التوزيع املكاين خلدمات اهلاتف
النقال (أسيا سيل) باالعتامد عىل الوسائل االحصائية
باستخدام نظم املعلومات اجلغرافية .
.1حتليل نمط التوزيع املكاين ألبراج االتصاالت
(اسياسيل) باستخدام صلة اجلوار
«وهو اسلوب احصائي مهم يف الدراسات اجلغرافية
ويعتمد يف دراسة نمط التوزيع املكاين الي ظاهرة
جغرافية المهيتها يف قياس مدى التشتت والرتكز ملواقع
النقاط وانتشارها يف احليز املكاين وهو يمثل نسبة املسافة
املقاسة (متوسط املسافة من كل نقطة إىل اقرب نقطة هلا)
مقسومة عىل املسافة املتوقعة»( .)1ويمكن استخراجها
باعتامد برنامج ( )ARC GISمن خالل التطبيقات (Arc
 )toolbxواختيار األداة ()Spatial statistic tools
ثم ( )Analyzing patternsوتعني حتليل النمط ثم
( )1مجعه حممد دواد ،اسس التحليل املكاين يف اطار نظم
املعلومات اجلغرافية  gisالطبعة األوىل ،مكة ،اململكة
العربية السعودية،2012 ،ص.51

اجلوار(  (�Average Nearest Neigh

اختيار اداة صلة
 )barلتظهر نافذة حوارية الضافة موضوع الدراسة
ومسار حفظ امللف ثم نضع عالمة ( )okأما فقرة
انتاج الشكل .يقوم الربنامج بانتاج شكل بياين لصلة
اجلوار وهي متدرجة من النمط املتشتت املتباعد التي
تقرتب من ( )2.15إىل النمط املتجمع املقرتبة من
(صفر) وكلام اقرتبت النتيجة من الرقم ( )1يكون نمط
عشوائي وكلام اقرتبت من ( )2.15كان التوزيع جيد
يضم معظم انحاء املدينة .ومن مالحظة الشكل ()2
يتضح ان توزيع أبراج اهلاتف النقال (اسياسيل) يف
مدينة الفلوجة ضمن النمط املتشتت غري املنتظم الذي
يؤكد فرضية البحث االوىل يف ان أبراج االتصاالت
تتخذ الشكل العشوائي املتشتت (.)1.67

مـجـلــة الـدراســات التـربـويــة والعلمـيــة  -كـلـيــة الـتـربيــة  -الجامعــة العـراقيــة
الــــعـــدد الـتـــاســــع عـشـــــر  -الـمجـلـد الـثــالــــث  -الــتـــاريــــــخ  -شـــــبـــــــاط  2022م
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شكل ()2
قرينة اجلار االقرب
ألبراج االتصاالت
اهلاتف (اسياسيل)
يف مدينة الفلوجة
لسنة 2020

املصدر :
من عمل الباحث
باالعتامد عىل برنامج
(. )ARC GIS

 .2حتليل نمط التوزيع املكاين ألبراج االتصاالت
(اسياسيل) باستخدام املسافة املعيارية.
«وتعرف عىل إهنا مؤرش لقياس مدى تباعد أو تركز
مفردات الظاهرة مكانيا وتشبه يف نمطها العلمي مؤرش
االنحراف املعياري يف حتليل البيانات غري املكانية وتعرب
عنها برسم دائرة معيارية بحيث يكون مركز هذه الدائرة
هو موقع املركز املتوسط ،وكلام كربت قيمة املسافة
املعيارية كرب حجم الدائرة كلام دل عىل زيادة االنتشار
والعكس صحيح»(. )1
ويمكن استخراج املسافة املعيارية باعتامد برنامج
( )ARC GISعرب تطبيق ( )Arc toolbxثم اختيار (�Spa
 )tial statistic toolssومن اختيار األداة (�measur
 )ing geographic distributionsلقياس التوزيع
اجلغرايف ثم اختيار األداة ( )standard distanceوهي
( )1طالل ناظم الزهريي وعصمت عبد الزهرة ،التوزيع املكاين
ملباين املكتبات العامة العراقية دراسة تقيميه وفق ملعطيات
نظم املعلومات اجلغرافية ،املجلة العراقية لتكنولوجيا
املعلومات ،العدد ،2017 ،3ص.10

املسافة املعيارية لتظهر نافذة حوارية الضافة موضوع
الدراسة (أبراج االتصاالت) ثم حفظ ثم ( )okليقوم
الربنامج بانتاج طبقة جديدة متمثلة برسم دائرة عىل
خريطة املدينة لتمثل املسافة املعيارية خلدمات أبراج
االتصاالت يف مدينة الفلوجة .
ومن مالحظة خريطة ( )3نجد ان هنالك عدد
من أبراج االتصاالت خارج املسافة املعيارية بواقع
( )8أبراج وبنسبة ( %)32وعدد األبراج داخل املسافة
املعيارية بواقع ( )17وبنسبة ( %)68وهذا يشري إىل
ان أبراج االتصاالت منترشة حول مركزها يف مدينة
الفلوجة بواقع مساحة تغطية للدائرة بمقدار()10.3
كم 2وهذا يثبت صحة الفرضية الثانية يف ان برنامج
نظم املعلومات اجلغرافية له امكانية وقدرة حتديد كفاءة
التوزيع اجلغرايف للظاهرة قيد الدراسة .
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خريطة ()3
املسافة املعيارية
لتوزيع
ألبراج اهلاتف
(اسياسيل) يف
مدينة الفلوجة
لسنة 2020

املصدر  :من عمل الباحث باالعتامد  .مجهورية العراق  ،وزارة االعامر واالسكان والبلديات  ،مديرية
التخطيط العمراين  ،قسم ختطيط املنطقة الوسطى  ،التصميم االساس ملدينة الفلوجة رقم ، 397
 ،2010ذات املقياس  .2 . 10000:1برنامج . ARC MAP 10,3
المبحث الثالث
المؤشرات المكانية لتأثيرات أبراج الهاتف النقال
(اسياسيل) الصحية والبيئية وتطبيقاتها
على مدينة الفلوجة

هيتم هذه املبحث من الدراسة بتطبيق املؤرشات
املكانية النابعة من التعليامت الصادرة عن وزارة الصحة
والبيئة اخلاصة باالشعاعات غري املؤينة الصادرة من

األبراج الرئيسية للهاتف النقال يف العراق للكشف عن
حالة التوزيع املكاين ألبراج رشكات اهلاتف يف مدينة
الفلوجة وارتباطها بالتأثريات الصحية والبيئية فضال
عن بيان هذه التأثريات بحسب استامرة االستبانة لعينة
عشوائية خمتارة جدول ( )2وهي بالتايل :

جدول ( )2املؤرشات املكانية لتأثريات أبراج اهلاتف لسنة 2007
مؤرش البعد عن السكن  /م

مؤرش البعد اخلدمات التعليمية  /م

مؤرش البعد عن اخلدمات الصحية  /م

12

80

80

املصدر :مجهورية العراق  ،جريدة الوقائع العراقية  ،قانون الوقاية من االشعاعات غري املؤينة الصادرة من االبراج  ،العدد
 ، 2007، 4055ص. 7

مـجـلــة الـدراســات التـربـويــة والعلمـيــة  -كـلـيــة الـتـربيــة  -الجامعــة العـراقيــة
الــــعـــدد الـتـــاســــع عـشـــــر  -الـمجـلـد الـثــالــــث  -الــتـــاريــــــخ  -شـــــبـــــــاط  2022م

 .1مؤرش البعد والقرب من الوحدات السكنية .
"حددت وزارة الصحة والبيئة العراقية وفق
التعليامت اخلاصة باالشعاعات غري املؤينة مؤرشات
وقوانني خاصة بحامية وحتسني البيئة لالنشطة التي تنرش
األشعة الكهرومغناطيسية يف الفضاء والسيام األشعة
الصادرة من أبراج اهلاتف النقال الرئيسية والثانوية
لغرض محاية النبات واحليوان واالنسان ومجيع عنارص
البيئة األخرى بسبب ضخامة حجم التاثري البايولوجي
هلذه األنشطة اذ نص القانون ان يكون نصب الربج فوق
مبنى سطحه من اخلرسانة وان اليقل ارتفاعه عن ()15
مرت واليزيد عن ()50مرت داخل املناطق السكنية يف
املدن"(. )1
«كام وجيب ان التقل املسافة االفقية بني الربج
الواحد وبني العنرص البرشي يف احلي السكني عن
( )12مرت يف اجتاه الشعاع الرئيس وان تكون االسطح
املشغولة بالربج مغلقة وان يوضع هلا سور كونكريتي
وليس معدين وعىل مسافة 6مرت من مركز قاعدة
()2
الربج»
وبمالحظة اخلريطة ( )2نجد ان معظم أبراج
االتصاالت اهلاتف (اسياسيل) يف مدينة الفلوجة تقع
يف األحياء السكنية وبني الوحدات السكنية والبالغ
عددها ( )25برج ماعدا احياء (اجلامعة واملامون
واملنصور والسالم والقادسية) فهي التضم أي برج
اتصال وانام هي تتأثر بنسبة قليلة جدا للمسافة البعيدة
بني احلي السكني ومراكز األبراج التي تتجاوز 12مرت،
( )1أمحد كيالن عبداهلل ،املسؤولية اجلزائية املرتتبة عىل االرضار
الناشئة عن االشعاعات غري املؤينة الصادرة عن اهلواتف
النقالة وابراجها ،جملة كلية احلقوق ،جامعة النهرين،
 ،2010املجلد  ،12العدد ،1ص.243
( )2عيل محزة عباس ،املسؤولية االدارية عن ارضار ابراج اهلاتف
النقال ،جملة جامعة االنبار للعلوم القانونية والسياسية،
العدد  ،2018 ،15ص.150-154
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فض ً
ال عن إهنا ختلو من السكان كام يف احلي الصناعي
وحي الرشيد .
 .2مؤرش البعد عن اخلدمات التعليمية .
«»حددت وزارة الصحة والبيئة العراقية مؤرش
للمسافة االفقية بني أبراج اهلاتف داخل املدن واسوار
املؤسسات التعليمية (االبتدائية واالعدادية) مسافة
( )80مرت كضوابط جيب اتباعها من قبل رشكات
اهلاتف عند نصب أبراج اهلاتف كون الطلبة والتالميذ
يف مرحلة جتعلهم أكثر تعرضا وحتسسا لألشعة
الكهرومغناطيسية  ،وعند تطبيق هذا املؤرش يف مدينة
الفلوجة نجد ان املسافات تتباين من حي سكني
ألخر اذ بلغت املسافات للمدارس االعدادية كنموذج
للخدمات التعليمية القريبة من أبراج االتصاالت اقل
من  80مرت  ،االمر الذي يعكس حالة املخالفة يف حتديد
مواقع هذه األبراج ونصبها بالقرب من املدارس وما
يرتتب عليه اثار صحية وبيئية كبرية عن السكان يف
حني سجلت املسافة بني األبراج واملدارس يف احياء
اخرى مسافة جيدة جتعل تاثريها بعيدا عن السكان .
وبمالحظة خريطة ( )4نجد ان عدد املدارس املتاثرة
باالشعة الكهرومغناطيسية لقرب الربج منها بواقع
( )14مدرسة من املجموع الكيل والبالغ ()104
مدرسة اعدادية .
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خريطة ( )4التوزيع املكاين ألبراج اهلاتف حسب معيار البعد عن اخلدمات التعليمية
يف مدينة الفلوجة لسنة 2020

املصدر :من عمل الباحث باالعتامد عىل  .1مجهورية العراق  ،وزارة االعامر واالسكان والبلديات ،مديرية التخطيط
العمراين ،قسم ختطيط املنطقة الوسطى ،التصميم االساس ملدينة الفلوجة رقم  ،2010 ،397ذات املقياس . 10000:1
 .2برنامج . ARC MAP 10,3

 .3مؤرش البعد عن اخلدمات الصحية .
«للخدمات الصحية اهتامم كبري من قبل وزارة
الصحة والبيئة فيام خيص حتديد مؤرش املسافة بني
املستشفى أو املركز الصحي وموضع الربج والذي حدد
بواقع ()80م عن مواضع أبراج االتصاالت» لضامن
بعد تاثري األشعة الكهرومغاطيسية وخماطرها وعند
تطبيق هذا املؤرش عىل توزيع األبراج لشبكة أسيا سيل
للهاتف النقال يف مدينة الفلوجة نجد ان ()4مراكز
صحية ومستشفى واحد كانت ضمن املسافة اخلطرة

نسبيا يف موقعها وهذا يعكس مدى التعرض العاملني
يف هذه املؤسسات لشدة تأثريات األشعة وانعكاساهتا
الصحية يف حني حضيت بقية املراكز الصحية بموقع
جيد بمسافة أكثر من  80مرت  .خريطة (. )5

مـجـلــة الـدراســات التـربـويــة والعلمـيــة  -كـلـيــة الـتـربيــة  -الجامعــة العـراقيــة
الــــعـــدد الـتـــاســــع عـشـــــر  -الـمجـلـد الـثــالــــث  -الــتـــاريــــــخ  -شـــــبـــــــاط  2022م
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خريطة ( )5التوزيع املكاين ألبراج اهلااتف حسب معيار البعد عن اخلدمات الصحية
يف مدينة الفلوجة لسنة 2020

املصدر :من عمل الباحث باالعتامد عىل  .1مجهورية العراق  ،وزارة االعامر واالسكان والبلديات  ،مديرية التخطيط
العمراين ،قسم ختطيط املنطقة الوسطى ،التصميم االساس ملدينة الفلوجة رقم  ،2010، 397ذات املقياس .2 .10000:1
برنامج . ARC MAP 10,3

ثاني ًا :التأثريات الصحية والبيئية ألبراج اهلاتف
النقال بحسب استامرة االستبانة.
نظر ًا حلق اإلنسان العيش يف بيئة صحية ونظيفة
سليمة من التلوث يف املراكز احلرضية التي باتت أكثر
البيئات تلوثا وتعرضا لالمراض النفسية والعضوية
النتشار استخدام التكنولوجيا احلديثة وتطبيقاهتا
املتعددة التي رغم حماسنها الكبرية ورضورية وجودها
يف حياتنا اال إهنا تفرض خماطر كبرية ملموسة وغري
ملموسة عىل املدى القريب والبعيد ونتيجة هلذه

املخاطر فقد افردت املنظامت واهليئات واحلكومات
اهتامما كبريا عرب عقد الندوات واملؤمترات وسنت هلا
القوانني بام يضمن حياة كريمة جلميع مكونات البيئة
(النبات واحليوان واالنسان) .
وقد كان نصيب أبراج اهلاتف النقال كبريا يف
الدراسات العلمية ملخاطر األشعة التي تبثها يف املواقع
املنترشة فيها عرب الكشف عن التاثري الصحي ألبراج
اهلاتف وسط األحياء السكنية وابرزها األمراض التي
يعاين منها السكان .
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وانطالق ًا من هذه األمهية اجرى الباحث دراسة
ميدانية عرب توزيع استامرة لعينة عشوائية بمقدار ()396
استبانة قسمت عىل ثالثة بالتساوي لسكان احياء مدينة
الفلوجة وابرزها (حي االندلس واجلمهورية والضباط
واجلوالن واملعتصم ونزال واالمني والريموك واخلرضاء
واملعلمني) لفرتة استمرت شهر واحد بحيث تركز عىل
السكان الذين يبعدون عن برج االتصال ملسافات
متعددة مابني ( )100،200،300مرت للفئات العمرية
مابني ( )25-60سنة لالجابة عن اسئلة حول تعرضهم
لالمراض بسبب قرب سكنهم من أبراج االتصاالت

ت
1
2
3
4
5
6
7

اهلاتفية مثل امراض(الصداع وارتفاع درجات احلرارة
واضطراب النوم والتوتر العصبي وضعف النشاط
العام للجسم واالرهاق والتعب وارتفاع ضغط
الدم) جدول ( .)3ولعل الرتكيز عىل هذه االنواع من
األمراض يف دراستنا كان نتيجة املالحظة يف تشابه
األمراض للسكان القاطنني بالقرب من أبراج اهلاتف
يف عموم املدينة وقلتها تدرجييا كلام ابتعدنا االمر الذي
يؤكد خطورة قرب أبراج االتصاالت اهلاتفية من مراكز
الكثافة السكانية  .ويمكن بيان نتائج الدراسة امليدانية
بالتايل :

جدول ( )3اإلمراض التي يعاين منها السكان القاطنني بحسب القرب والبعد عن أبراج االتصاالت
يف مدينة الفلوجة بحسب استامرة االستبانة لسنة 2020

نوع املرض
الصداع وامل الراس
درجات احلرارة
اضطراب النوم
التوتر العصبي
ضعف النشاط العام للجسم
االرهاق والتعب
ارتفاع ضغط الدم
املعدل

نسبة التأثري ملسافة 100م %/نسبة التأثري ملسافة 200م%/

نسبة التأثري ملسافة 300م%/
71،2

81,3

76.3

77.6

71.2

64.7

66.8

59.5

53.7

47.3

44.7

37.6

52,6

48.1

39.2

63،2

59.8

27.8

46.9

33,6

23.5

62.2

56.1

45.3

املصدر  :الدراسة امليدانية لسنة .2020

 .1نتائج الدراسة امليدانية لعينة السكان عىل بعد
 100مرت
اظهرت نتائج العينة العشوائية املختارة من السكان
والبالغة ( )132استامرة واملوزعة عىل السكان القاطنني
عىل بعد  100مرت ان النسب متباينة العراض األمراض
التي يعاين منها السكان يف هذا النطاق  .حيث سجل
الصداع وامل الراس أعىل نسبة بمقدار (%)81.3
وسجلت درجات احلرارة ( %)77.6يف حني كان
ارتفاع ضغط الدم ادنى النسبة وبمقدار (. %)46.9

 .2نتائج الدراسة امليدانية لعينة السكان عىل بعد
 200مرت
اظهرت نتائج العينة العشوائية للسكان القاطنني
عىل بعد  200مرت والبالغة ( )132استامرة لالمراض
التي يعاين منها السكان يف هذا النطاق .حيث سجل
الصداع وامل الرأس أعىل نسبة بمقدار (%)76.3
وسجلت درجات احلرارة ( %)71.2يف حني كان
ضعف النشاط العام بمقدار( %)48.1وارتفاع ضغط
الدم ادين النسب وبمقدار (. %)33.6

مـجـلــة الـدراســات التـربـويــة والعلمـيــة  -كـلـيــة الـتـربيــة  -الجامعــة العـراقيــة
الــــعـــدد الـتـــاســــع عـشـــــر  -الـمجـلـد الـثــالــــث  -الــتـــاريــــــخ  -شـــــبـــــــاط  2022م

 .3نتائج الدراسة امليدانية لعينة السكان عىل بعد
 300مرت
أما فيام خيص نتائج العينة العشوائية للسكان عىل
بعد  300مرت والبالغة ( )132فقد سجل الصداع وامل
الراس كذلك اعىل نسبة بمقدار ( %)71.2وسجلت
درجات احلرارة ( %)64.7يف حني كان االرهاق
والتعب بمقدار( %)27.8وارتفاع ضغط الدم ادنى
النسب وبمقدار (. %)23.5
«ان خطورة التعرض لألشعة الكهرومغناطيسية
التي تنبعث من األبراج يكمن يف قدرهتا عىل التفاعل
مع خاليا اجلسم ويتم امتصاص اخلاليا للطاقة النامجة
عن األشعة وبالتايل ارتفاع درجات حرارة اخلاليا وكلام
كانت األبراج اقرب للشخص كلام زادت طاقة األشعة
التي تصل إىل جسده ،ومن االثار السلبية للرتددات
الصادرة عن حمطات اهلاتف النقال احلرارة املستحثة
الناجتة من جراء التعرض ملجال راديوي تسبب نقصا
يف القدرة البدنية والذهنية وتؤثر يف تطور ونمو االجنة
وقد حتدث عيوبا خلقية ،كام ان هلا تأثري ًا عىل اخللية
وتفاعالهتا الكيميائية يف جسم اإلنسان ونسبة السوائل
يف اجلسم ويعد وجود برج اجلوال بالقرب من املنازل
امر ًا خطري ًا ويسبب الرضر»( )1وهو ما يثبت صدق
الفرضية الثالثة يف مدى تاثري ابراج االتصاالت عىل
صحة االنسان والبيئة .

(1) Anderson V Rowley J , Measurements of skin
surface temperature during mobile      phone
use . bioelectromagnetics feb:28 (2) 2007 ,62
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االستنتاجات

بحسب فرضية وهدف البحث أظهرت النتائج التايل :

 .1تغطي ابراج شبكة اهلاتف النقال (اسياسيل) مدينة
الفلوجة جمموعة من االبراج وهي بواقع ()25
برجا تركزت معظمها يف مركز املدينة وحتديدا
االحياء ذات الطابع التجاري يف حني خلت مناطق
االطراف منها .
 .2ان االمكانيات والقدرة العالية لربنامج نظم
املعلومات اجلغرافية أمهية كبرية يف الكشف عن
اخلصائص املكانية يف جمال دراسة التوزيع اجلغرايف
البراج االتصاالت يف احليز اجلغرايف ملدينة الفلوجة
وبيان مدى كفاءة التوزيع هلا .
 .3بينت نتائج برنامج نظم املعلومات اجلغرافية ان
اغلب ابراج االتصاالت النقال (آسياسيل) تتوزع
توزيعا مشتتا غري منتظم اذ بلغت قيمة حتليل اجلار
االقرب ( )1.67وبمقدار املسافة املعيارية للتغطية
كان ()10.3كم 2بمعنى ان هناك  8ابراج خارج
املسافة املعيارية يف املدينة .
 .4أشارت الدراسة اىل ارتفاع نسبة االبراج املثبتة يف
املناطق السكنية وهي بواقع ( )16برج من املجموع
الكيل ( )25برج وهذا يدلل عىل احتاملية تعرض
سكان املدينة لالشعة الكهرومغناطيسية الصادرة
عن االبراج.
 .5كشف التوزيع اجلغرايف ان احلي الصناعي احتل
املرتبة االوىل يف عدد االبراج بواقع ( )5ابراج
وبنسبة ( %)20تليها احياء الضباط ونزال واالمني
والريموك بواقع ( )2برج لكل منها فيام خلت بقية
االحياء السكنية من االبراج كام يف حي (الرصايف
والرشطة والقادسية والسالم واملامون واجلامعة
واملنصور) .
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 .6كشفت الدراسة امليدانية ان لالشعة الكهرومغناطيسية
تاثريات صحية وخماطر بيئية يتعرض هلا السكان يف
مدينة الفلوجة وخاصة السكان القاطنني بالقرب
من ابراج االتصاالت بحسب املسافة اذ بلغ معدل
االصابة باالمراض للمسافة  100مرت (%)62.2
وبلغ معدل االصابة باالمراض للمسافة 200مرت
( %)56.1يف حني بلغ معدل االصابة باالمراض
ملسافة 300مرت (. %)45.3
 .7كشفت نتائج برنامج نظم املعلومات اجلغرافية
وبحسب املعيار املتبع  80مرت للمسافة بني برج
االتصاالت وبني مراكز اخلدمات التعليمية
والصحية ان هنالك  14مدرسة اعدادية تتأثر
باالشعة الكهرومغناطيسية كوهنا ضمن نطاق
تغطية تلك االبراج اما فيام خيص اخلدمات الصحية
فان  4ابراج ومستشفى واحد كانت ضمن نطاق
التاثري مما يعرض العاملني والطلبة لتأثريات االشعة
وخماطرها الصحية يف حني حضيت بقية املراكز
الصحية بمواقع جيدة .
 .8كشفت نتائج الدراسة امليدانية شكوى سكان املدينة
والسيام القاطنني بالقرب من ابراج االتصاالت
ظهور اعراض عدد من االمراض العضوية
والنفسية نتيجة التاثر باالشعة املنبعثة من تلك
االبراج والتي تباينت من الصداع وامل الراس
وارتفاع درجات احلرارة واضطراب النوم والتوتر
العصبي وضعف النشاط العام للجسم واالرهاق
والتعب اىل ارتفاع ضغط الدم ،حيث كانت ترتاوح
النسبة للصداع وامل الراس من ( %)81.3اىل ارتفاع
ضغط الدم بنسبة ( %)46.9للمسافة 100مرت
عن الربج ومن ( %)76.3اىل ( %)33.6للمسافة
200مرت لتقل تدرجييا كلام ابتعدنا اىل ( %)71,2اىل
( %)23.5للمسافة 300مرت

 .9كشفت نتائج الدراسة وبحسب املعايري البيئية
ونتائج نظم املعلومات اجلغرافية ان معظم االبراج
يف مواقعها مل تكن ضمن املحددات التي نصت
عليها الضوابط البيئية يف كوهنا تنترش بني االحياء
السكانية ذات الكثافة العالية وبالقرب من مراكز
اخلدمات الصحية والتعليمية مما يعرض السكان
الثار االشعة الكهرومغناطيسية وخماطرها .
التوصيات

 .1رضورة توجيه رشكات اهلاتف النقال اعتامد املعايري
العاملية واملحلية املسموح هبا واخلاصة بنصب
االبراج واالجهزة املتعلقة هبا التي تبث االشعة
الكهرومغناطيسية املرضة بالصحة .
 .2العمل عىل ابعاد ابراج االتصاالت للهاتف النقال
بعيدا عن املناطق السكنية ذات الكثافة العالية
ومراكز اخلدمات التعليمية والصحية يف مدينة
الفلوجة وبمسافة تضمن عدم التأثر باالشعة
وارضارها الصحية والبيئية .
 .3العمل عىل تشكيل جلان من وزارة الصحة والبيئة يف
كل حمافظة ومركز حرضي ملتابعة الرشكات اخلاصة
باالتصاالات عند منح الرخص الرسمية لنصب
االبراج ملتابعة تطبيق املعايري الصحية والبيئية
لضامن ابعاد خماطر تلك االبراج .
 .4نرش التوعية البيئية والصحية يف املدينة خلطورة
نصب ابراج اهلاتف النقال فوق اسطح منازهلم
لتامسهم املبارش وتعرضهم لالشعة الضارة .
 .5الزام رشكات االتصاالت للهاتف النقال بتطبيق
املعايري والقيود الصحية والبيئية يف حال نصب
برج اتصال يف االحياء املكتضة بالسكان من حيث
اختيار افضل املواقع وافضل االبنية ملنع تعرض
السكان الرضار موضع الربج من تركزهم .
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