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نبذة تاريخية 
تعد أفران املايكروويف من مظاهر احلياة احلديثة   
مظاهرها، ففي  كافة  في  الفائقة  بالسرعة  متيزت  التي 
عام 1946، وأثناء القيام ببعض األبحاث اخلاصة بالرادار، 
حينما   (Percy Spencer) سبنسر املهندس  الحظ 
magne-) يسمى املاكنترون ً ً مفرغا كان يختبر صماما
إلى  تعرضت  التي كانت في جيبه  الشكوالتة  tron) أن 
البداية.  في  السبب  يفهم  لم  تذوب.  جعلها  مما  حرارة 
الصمام،  هذا  بجانب  القمح  من  حبات  وضع  فتعمد 
ثم  املعمل.  أرجاء  في  يتناثر  الناضج  بالغشاء  فإذا 
توضح األمر بجالء عندما وضع بيضة بجانب صمام جهاز 
الضغط  نتيجة  البيضة  صفار  انفجار  فالحظ  املكنترون 

  . الهائل عليها

هذه  حدوث  إمكانية  إلى  توصل  كله  هذا  من   
التجارب  بدأت  الطعام. ثم  أنواع  من  نوع  أي  مع  الظاهرة 
صغيرة  فتحة  له  معدنيا  صندوقا  سبنسر  طور  حيث 
تسمح بدخول أشعة امليكروويف ومتنع احلرارة من الهروب. 
العشرين،  القرن  صناعات  أكبر  من  واحدة  بدأت  عندها 
والتي اخذت أشكاال عديدة حتى وصل فرن امليكروويف إلى 

ما هو عليه اآلن، وأجيز تصنيعه رسميا في عام 1971. 

األشعة  من  جزء  هي  امليكروويف  أشعة  إن   
يقاس  طويل   موجي  طول  ذات  الكهرومغناطيسية 
بالسنتمتر في املدى من 0.3 إلى 30 سنتمتر. موجات 
املايكروويف (ومعناها املوجات القصيرة) موجودة طبيعيا 
في الهواء وهي تأتي من الشمس والنجوم ويزداد تركيزها 
عند حدوث الرعد حيث تنتج هذه االشعة  عندما مير تيار 
التلفزيون  كهربائي من خالل موصل، وهي تشبه موجات 
أجهزة  والراديو، ولهذه األشعة استخدامات عديدة منها 
االتصاالت وأجهزة نقل املعلومات وأجهزة االستشعار عن 
بعد وأجهزة الرادار وبعض األجهزة الطبية ولها تطبيقات 
في  املايكروويف  أشعة  استخدام  ويعد  عديدة  صناعية 
لهذه  العلمية  التطبيقات  وأوسع  أشهر  من  األفران 

األشعة. 

املايكروويف  أشعة  املايكروويف  فرن  يستخدم   
فإن  الفرن. وللعلم  داخل  في  املوضوع  الطعام  لتسخني 
 2500 تردد  ذات  راديوية  أمواج  هي  املايكروويف  أشعة 
خاصيتني  التردد  هذا  عند  املوجات  متتلك  و  ميجاهيرتز. 

د.شذى صالح العزاوي

فــرن 
المـايكــروويـف 
ماله وما عليه

علوم وتكنولوجيا 

*  جــــامعة فـــيالدلفيا. 
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مهمتني هما:
بواسطة  متتص  املايكروويف  أشعة  اخلاصية األولى: أن 
أن  يعني  وهذا  السكرية،  واملواد  الدهنية  واملواد  املاء 
والسكريات  املاء والدهون  على  حتتوي  التي  املواد  جزيئات 
املواد،  تلك  وجزيئات  ذرات  خالل  من  األشعة  هذه  متتص 
تتذبذب  جتعلها  طاقة  تكسبها  األشعة  هذه  وامتصاص 
بدرجة كبيرة مما يدعها تتصادم مع بعضها وتنتج احلرارة 

الالزمة لطهيها.
بجميع  البالستيكية  املواد  أن  الثانية:  اخلاصية   
أشعة  متتص  ال  والسيراميك  الزجاجية  واملواد  أنواعها 
يفضل  ولهذا  حرارتها،  درجة  ترتفع  وال  املايكروويف 
املعدنية  املواد  أما  امليكروويف.  أفران  مع  استخدامها 
ولهذا  األشعة  تلك  فتعكس  األلومنيوم  مثل  الالمعة 

يحظر استخدامها داخل أفران املايكروويف. 

تصميم فرن امليكروويف 
تركيبات  على  للفرن  الفني  التصميم  يعتمد   
امليكانيكية  واألجهزة  الكهربائية  الدوائر  من  متداخلة 
الطعام،  لتسخني وطهي  الالزمة  الطاقة  وتنظيم  إلنتاج 
نظامني  من  يتكون  امليكروويف  فرن  فإن  عامة  وبصفة 

رئيسيني للتشغيل هما:
ومنظم  إلكتروني  مؤقت  من  تتكون  التحكم:  وحدة 
التيار  مير  فعندما  األمان  وأجهزة  الكهربائية  للطاقة 
الكهربائي من مصدر الطاقة عبر األسالك إلى داخل الفرن 
تعترضه سلسلة من الدوائر الكهربائية املصممة إلبطال 

عمل الفرن عند حدوث أي خلل تشغيلي. 
وحدة إنتاج الفولتية العالية: تقوم وحدة إنتاج الفولتية 
 115 من  الناجتة  الفولتية  مبضاعفة  واملكثف  العالية 
وحدة  تقوم  وعندئذ  تقريبا،  فولت   3,000 الى  فولت 
ذبذبات موجية ذات  بتوليد  ديناميكية  املاكنترون بطريقة 
قوة عالية تدعى املوجات الكهرومغناطيسية حيث تنتقل 
ويتم  الطهي،  منطقة  تغذي  معدنية  قناة  عبر  بدورها 
اجلهات، عبر  جميع  من  الطعام  الى  املوجات  هذه  توجيه 
انعكاسها من اجلدران الداخلية للفرن، وتظل هذه املوجات 
على  اختيارها  مت  التي  التشغيل  فترة  طول  الفرن  بداخل 
حسب نوع وكمية الطعام، وعندما ينتهي الوقت احملدد أو 
عند فتح باب الفرن تتوقف هذه الوحدة تلقائيا، وذلك أوال 
درجة  الى  الطعام  ال يصل  لكي  وثانيا  السالمة  من مبدأ 

فقدان املاء منه مما يؤدي إلى احتراقه.   
امليكروويف  بفرن  الطهي  أن  عمليا  وجد  ولقد   
مساحة  على  للحرارة  منتظم  غير  توزيع  عنه  يتنج 

الفرن وهذا يعود إلى ما يعرف بتكون البقع الساخنة
املايكروويف  أشعة  أن  إلى  يعود   (Hot Spot)والذي 
بني  تداخل  في  يتسبب  مما  الفرن  جدران  على  تنعكس 
في  يحدث  كما  املنعكسة  واألشعة  الساقطة  األشعة 
بناءة تكون  تراكبات  إلى  تؤدي  التداخالت  املاء، هذه  أمواج 
تكون  هدامة  وأخرى  ميكن  ما  أكبر  األشعة  شدة  عندها 
عندها شدة األشعة أصغر ما ميكن وهذا يسبب اختالف 
أجزاء الطعام  إلى عدم نضج بعض  يؤدي  احلرارة.مما  توزيع 
هذه  وحلل   ً جيدا تنضج  أخرى  أجزاء  بينما  الفرن  داخل 
املايكروويف  الوعاء داخل  إلدارة  موتور  إضافة  مت  املشكلة 
باستمرار لضمان توزيع منتظم للحرارة على جميع أجزاء 

الطعام. 

عملية طهو الطعام
هز  على  القدرة  لها  تكون  امليكروية  املوجات   
التي  الطاقة  األغذية عن طريق  املاء املوجودة في  جزيئات 
حركة  أية  تولد  ال  املمتصة  الطاقة  دامت  وما  حتملها 
األغذية  طبخ  على  قادرة  حرارة  إلى  تتحول  فإنها  عامة 
املوجات  وجود  مع  إال  حتدث  ال  ظاهرة  تسخينها، وهي  أو 
امليكروية القصيرة جدا، وال حتدث مثال مع موجات الراديو 

العادية حتى ولو كانت هنالك موجات قصيرة.
من  الطعام  بطهي  يقوم  املايكروويف  فرن   
تقوم  التي  العادية  األفران  بعكس  اخلارج   إلى  الداخل 
الفرن  حرارة  تنتقل  حيث  الداخل  إلى  اخلارج  من  بالطهو 
املواد  إلى  الوعاء  من  احلرارة  وتنتقل  الوعاء  إلى  منه 
الطعام  وسط  يزال  ال  بينما  بالتوصيل  له  املالصقة 
للوعاء  املالصقة  األجزاء  احتراق  يسبب  ما  وهذا   ً باردا
أشعة  باستخدام  الطهو  حالة  في  الطهو.  نهاية  عند 
جزيئات  بواسطة  متتص  الراديو  أمواج  فإن  املايكروويف 
ترتفع درجة حرارة  وبالتالي  املكونة للطعام  املاء والدهون 
الدرجة ألن  وبنفس  الوقت  الطعام في نفس  كل جزيئات 
كل اجلزيئات تتذبذب وتصطدم ببعضها، وحركة جزيئات 
املاء هذه تؤدي الى املزيد من الطاقة (احلرارة) التي تسخن 
وتطبخ الطعام املراد تسخينه ويبقى الصحن الذي يحتوي 
على الطعام داخل الفرن باردا ألنه ال يحتوي إال على جزيئات 
قليلة جدا من املاء. لذا فإن الفرق بني الطريقة التقليدية 
للطهو وطريقة فرن املايكروويف هي أن األول يعمل على 
نقل احلرارة بالتوصيل بينما املايكروويف يسخن من خالل 

إثارة جزيئات املاء املكون للطعام.
أو  األغذية  تؤين  ال  امليكروويف  فرن  موجات   
كما  لألغذية  الكيمائية  الصفات  في  تغيرا  تسبب 
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جاما،  وأشعة  اكس  أشعة  مثل  املتأينة  األشعة  تفعل 
روابط األغذية  الى تكسير  حيث إن هذه األخيرة قد تؤدي 
الكيميائية وتكون مبا يسمى باجلذور احلرة التي قد تسبب 
أشعة  في  يوجد  ال  وهذا  لإلنسان،  صحية  مشكالت 
مختلفة،  بطريقة  يعمل  امليكروويف  إن  إذ  امليكروويف. 
أو  موجبة  شحنات  ذات  مواد  على  حتتوي  فاألغذية 
على  سالبة  شحنة  حتوي  املاء  جزيئات   ً فمثال سالبة 
الهيدروجني  ذرة  على  موجبة  وشحنة  األوكسجني  ذرة 
في  جزء املاء املوجود  فإن  امليكروويف  موجات  متر  وعندما 
الغذاء يحاول أن يوازن موضعه مع اجملال الكهربائي ملوجات 
امليكروويف والتي تتحرك من 915 إلى 2450 مليون مرة 
بالثانية. ونتيجة لذلك فإن هذه اجلزيئات حتتك مع بعضها 
التأثير  إن  األغذية.  تسخني  عن  املسؤولة  احلرارة  وتولد 
احلركي ملوجات امليكروويف ال يترك أي أضرار على الغذاء. 

دارت  ما   ً كثيرا ولكن  عندنا،  تنتشر  بدأت  األجهزة  هذه 
تساؤالت حولها منها:

ال؟  أم  بالصحة  يضر  امليكروويف  استخدام  - هل 
الطبيعية  احلاالت  في  امليكروويف  استخدام  إن   
خطر  صحية. فال  مضار  أي  اآلن  حد  إلى  عليه  يثبت  لم 
املستخدمة  األشعة  ألن  املايكروويف  أفران  استخدام  من 
ال  الفرن  داخل  واألشعة  حتيطنا  التي  الراديو  أشعة  هي 
تخرج الى خارجه كما أن نظام احلماية يوقف هذه األشعة 

مبجرد فتح باب الفرن.
التي  األحياء الدقيقة  على  يقضي  امليكروويف  - هل 

في األطعمة؟
الدقيقة  األحياء  على  يقضي  ال   امليكروويف   
فرن  يستخدم  أن  يفضل  لذا  األطعمة.  في  املوجودة 
األطعمة  وتذويب  التسخني  إعادة  لعمليات  امليكروويف 

من التجميد.
أفران  في  استخدامها  ميكن  التي  الصحون  أنواع  - ما 

امليكروويف؟
خاصة  تكون  الصحون  أن  من  التأكد  يجب   
عدم   من  التأكد  ويجب  امليكروويف  فرن  الستخدام 
رائحة  أي  توجد  ال  وأنه  البالستيكية  األواني  الطبخ  في 
أو طعم حيث إننا إذا شممنا أو شككنا في وجود رائحة 
غريبة أو طعم غريب يشبه البالستك فيجب التخلص من 
الغذاء وعدم أكله حيث إن اخلطر هو احتمال هجرة مواد 
بالستيكية إلى الغذاء عند الطبخ والتسخني إلى درجات 
الصحون غير معدنية مثل  تكون  أن  حرارة عالية. ويجب 
لف  في  املستخدم  السولوفان  أو  القصدير  أو  األملنيوم 

الطعام في األفران احلرارية وذلك ألن أشعة امليكروويف ال 
إنتاج  لتسقط على مصدر  تنعكس  بل  تنفذ من خاللها 
التي  األواني  أفضل  تفسدها. إن  أن  وميكن  األشعة  هذه 
تستخدم في أفران امليكروويف هي أوال الصحون الفخارية 
وخاصة  الزجاجية  األواني  بعدها  تأتي  ثم  والصينية 
متتص  ال  مواد  ولكونها  احلرارة  تتحمل  ألنها  البايركس 
أشعة امليكروويف مما يضمن نفاذها الى الطعام بسهولة.

هل يؤثر امليكروويف على القيمة الغذائية لألغذية؟
التأثير الذي يحدث في طبخ األطعمة بالطريقة   
في  يحدث  ما  نفسه  هو  فيتامينات  نقص  من  العادية 
في  الطبخ  مدة  لقصر  نتيجة  أقل  ورمبا  امليكروويف  فرن 

هذا الفرن. 
أو  مسرطنة  الغذاء مواد  في  امليكروويف  ينتج  - هل 

طفرات جينية؟ 
أو  طبخ  أن  مطولة  وبدراسات  علميا  ثبت   
ينتج  ال  ألنه  آمن،  امليكروويف  في  األطعمة  تسخني 

جذورا حرة والتي لها دور كبير في اإلصابة بالسرطان.
كيف ميكن معرفة أن الفرن يسرب املوجات؟

من  ميكن  بسيطة  بتجربة  ذلك  معرفة  ميكن   
الفرن  املاء في  من  كوبا  التسرب، نضع  اكتشاف  خاللها 
أصابعنا  منرر  ثم  بتشغيله.  ونقوم  الفرن  باب  ونغلق 
األصبع،  على  حرارة  أي  وجود  ومالحظة  الباب  زوايا  على 
فإذا شعرنا باحلرارة هذا يعني أن الفرن به تسريب لذا يجب 

صيانته فورا. 
ما املدة الالزمة لتسخني األطعمة البسيطة كاملعجنات 

والبيتزا؟
من  باردة  كانت  إذا  البسيطة  األطعمة  حتتاج   
الثالجة  خارج  كانت  إذا  أما  واحدة،  دقيقة  مدة  الثالجة 

فتحتاج الى نصف دقيقة.
للتسخني  والدواجن  اللحوم  حتتاجها  التي  املدة  - ما 

وإلذابة الثلج؟
الثالجة  خارج  كانت  إذا  للتسخني،  بالنسبة   
داخل  كانت  إذا  أما  تقريبا،  دقائق   3 إلى  حتتاج  فهي 
الثالجة فتحتاج من 6 إلى 7 دقائق. أما بالنسبة إلذابة 
تقريبا، أما  الى 4 دقائق  حتتاج  والدواجن  فاللحوم  الثلج 

األسماك والروبيان فمدة 3  دقائق تكون كافية.
امليكروويف: فرن  استخدام  عند  مفيدة   نصائح 

يفتح  الذي  الفرن  اختيار  يفضل  الفرن  شراء  1.عند 
املقبض.  بواسطة  يفتح  الذي  وليس  الكبس  بواسطة 
تسرب  عدم  وبالتالي  الباب  تلف  سرعة  تقل  لكي 

األشعة.
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يقل  ماال  عنه  االبتعاد  يجب  الفرن  تشغيل  أثناء   .2
الفرن  ألشعة  التعرض  نتجنب  لكي  ونصف  متر  عن 
يجب  احليطة  هذه  مثل  فإن  وللعلم  تسربها.  حالة  في 
التلفزيون  مثل  األخرى  األجهزة  عن  باالبتعاد  بها  األخذ 

أو غيره. التي تنتج موجات كهرومغناطيسية.
في  الفرن  يكون  ً عندما  بتاتا الباب  فتح  عدم  3. يجب 

وضع التشغيل.
تتجمع  ال  لكي  باستمرار  الفرن  باب  تنظيف  4. يجب 
الفرن  كفاءة  يقلل  مما  األطعمة  بقايا  أو  الزيوت  آثار 

وبالتالي حدوث التسريب.
نستخدم  أن  يجب  امليكروويف  فرن  استخدام  عند   .5
أدوات طبخ أو تغليف مصنعة خصيصا لفرن امليكروويف، 
منع  إلى  تؤدي  للفرن  اخملصصة  غير  األدوات  استخدام  ألن 

وصول املوجات إلى األطعمة.
يفضل  دهنية  مواد  على  حتتوي  أطعمة  تسخني  6. عند 
األواني  في  التسخني  ألن  البايركس،  أواني  استخدام 
خطرا  يشكل  مما  الدهون  حتلل  إلى  يؤدي  البالستيكية 

على الصحة العامة.
الكامل  للطهو  املناسبة  األنواع  نختار  أن  يجب   .7
اللحوم،  األسماك،  (الدجاج،  مثل  امليكروويف  بأشعة 

اخلضروات).
لنحصل  متساوية  قطع  الغذاء إلى  تقطيع  من  8. البد 

على نفس القدر من النضج.
إلى  الطهو  في  املستخدمة  السوائل  تقليل  ميكن   .9
في  املستخدمة  األبخرة  لتقليل  وذلك  تقريبا  الثلث 

عملية الطهو داخل فرن امليكروويف قدر املستطاع.
إلعداد  كبير  وعاء  استخدام  من  التقليل  يجب   .10
نفس  إعداد  في  استخدامه  املعتاد  من  أكبر  الطعام 

الوصفة في غير فرن امليكروويف.
الطاقة  حتديد  في  للفرن  احلرارة  معدالت  11. نستخدم 
اخلضراوات  أطباق  حتتاج  فمثال  الطعام،  لطهو  الكافية 
احلرارية،  الفرن  إلى 100 %من طاقة  والدواجن  واللحوم 
لنصف  الفطائر  وأنواع  واملعجنات  اخلبز  يحتاج  حني  في 

هذه الطاقة.
للمخبوزات ميكن  مقرمش  على طعم  نحصل  12. لكي 
من  بطبقة  امليكروويف  في  وضعها  قبل  طالء سطحها 

زيت نباتي.
كان  إن  بالدقيق  اللحم  خلط  نتحاشى  أن  يجب   .13
تكون  لتفادي  الطهو  في  مستخدمة  سوائل  هناك 
سطح  على  مستحبة  غير  معجنة  إسفنجية  طبقة 

شرائح اللحم.

الطويل  الطهو  من  بدال  السريع  الطهو  14. نستخدم 
للحبوب.

الوجبة  منح  أو  املرفقة  الفرن  لتعليمات  الرجوع   .15
الفرن  في  للطهو  اخملصصة  املدة  ربع  أو  بثلث  أقل  مدة 

االعتيادي.

تنظيف فرن امليكروويف
بيكاربونات  استخدام  يفضل  الفرن  لتنظيف   
بخاخات.  أو  منظفة  سوائل  أي  عن  واالبتعاد  الصوديوم 
نحضر  ثم  الفرن  داخل  الصوديوم  بيكاربونات  تنثر  حيث 
إسفنجة رطبة ومنسح الفرن بأكمله من الداخل أو تبلل 

اإلسفنجة بالبيكاربونات املذابة في املاء وميسح الفرن. 
ماذا تعني الكلمات التالية املوجودة على فرن امليكروويف؟

خفيف. طبخ  أو  (Easy Cook) تسخني   
بها. نرغب  التي  للمدة  (Timer) مؤقت   

الدقائق  عدد  إلدخال  برمجة   (Program)  
الالزمة للتسخني أو اإلذابة.

نشعر  عندما  (Stop Clear) إلغاء التسخني   
بأن املدة كافية وال داعي للمزيد.

بالتوقيت. الثلج  (Time Defrost) إلذابة   
أوتوماتيكيا.  الثلج  (Auto Defrost) إلذابة   


