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 ضون هشروع



:أهمٌة البحث من عدة أمور منهاتنبع   

.كونها تناقش موضوعاً علمٌا مهما فً معظم مجاالت الحٌاة1.

.الموجات الكهرومغناطٌسٌة منتشرة فً جمٌع األماكن الخاصة والعامة2.

الموجات الكهرومغناطٌسٌة وكٌفٌة الحد إعطاء صورة واضحة عن تأثٌر 3.

.من مخاطرها

.األبحاث العلمٌة الجادةلم ٌأخذ الموضوع حقه من 4.

أهمٌة البحث



المىهجيت
:منهجٌة البحث

 (.المنهج التجرٌبً)تشكٌل البحث بطرٌقة البحث العلمً  طرٌقة تم

:  مجتمع البحث وعٌنته

 المستخدمة داخل الزٌنة تطبٌق البحث على عٌنتٌن من نبات مزهر من فصٌله نباتات تم
.المنازل

:البحثأدوات 
-:أدوات البحث المستخدمةمن 

 بجانب موضوع  البٌتونٌازٌنة من نوع زهرة لنبات مالحظة وذلك من خالل المالحظة
. TP-linkوهو جهاز مرسل انترنت السلكً  من نوع  Routerجهاز 



مشكلة البحث

 بصفة الصناعٌة الثورة مواكبة وكذلك والمحمول الالسلكٌة للشبكات الضارة الصحٌة التأثٌرات

 والفٌدٌو التلفاز ألجهزة الواسع واالنتشار خاصة، بصفة واالتصاالت المعلومات وثورة عامة

 كما والمٌكرووٌف، اللٌزر وأجهزة والمحمول الالسلكً والهاتف اإللكترونٌة واأللعاب والكمبٌوتر

 ومحطات االصطناعٌة األقمار بث استقبال ومحطات والتلفزٌونً اإلذاعً البث أبراج ضاعفت

 الموجات التلٌفون بشبكات االتصاالت تقوٌة ومحطات الرادار ومحطات الالسلكٌة االتصاالت

  .الكهرومغناطٌسٌة
 :وتتوحور هشكلت البحث حول*
.على النباتات المزهرة الكهرومغناطٌسةتأثٌر الموجات  -1

.قدرة النبات على التخلص من أثر الموجات الكهرومغناطٌسٌة بعد فترة زمنٌة -2

:أسئلة البحث

:هدف هذا البحث إلى التعرف على تأثٌر الموجات الكهرومغناطٌسٌة على النبات
ما مدى استجابة النبات للموجات الكهرومغناطٌسٌة؟ -1

ما مدى قدرة النبات على التخلص من تأثٌر هذه الموجات بعد فترة زمنٌة ؟ -2



.التعرف على مدى استجابة النبات للموجات الكهرومغناطٌسٌة1)

.التعرف على مدى قدرة للنبات على التخلص من تأثٌر هذه الموجات بعد فترة زمنٌة2)

.الكشف عن مدى اهتمام الباحثٌن فً هذه المواضٌع3)

.التعرف على إٌجابٌات وسلبٌات الموجات الكهرومغناطٌسٌة4)

أهداف البحث



 الفرضياث
ٌتأثر النبات الموضوع بجانب الراوتر عن النبات البعٌد 1.

.عن الراوتر بنسبة كبٌرة جداً 

عودة النبات إلى وضعه الطبٌعً بعد إزالة تأثٌر 2.

.الموجات الكهرومغناطٌسٌة



الخطوات

.2/25بتارٌختم وضع نبتة أولى من النبات بجانب الراوتر -1

.متر بنفس التارٌخ  3تم وضع نبتة ثانٌة من النبات بعٌدة عن الراوتر مسافة  -2

.تم مالحظة النبات وتسجٌل المالحظات بشكل مكتوب ومصور 2/28بعد ثالثة أٌام بتارٌخ  -3

.تم مالحظة النبات مرة أخرى وتسجٌل المالحظات بشكل مكتوب ومصور 3/7بعد اسبوع بتارٌخ  -4

.تم مالحظة النبات مرة ثالثة وتسجٌل المالحظات بشكل مكتوب ومصور3/14بعد اسبوعٌن بتارٌخ -5

.تم وضع النبتتٌن فً أجواء طبٌعٌة بعٌدة عن أي موجات كهرومغناطٌسٌة3/21وبعد ثالثة أسابٌع -6

من المرحلة  السابقة وتسجٌل المالحظات بشكل مكتوب  3/28تم مالحظة النبتتٌن بعد اسبوع بتارٌخ -7

.ومصور



عرض النتائج

تأثر كثٌرا بحٌث ظهرت الزهور المتجهة  Routerأن النبات الموضوع بجانب -1

الى جهاز الراوتر منكمشة بشكل كبٌر فً فترة قٌاسٌة جداً لم تتجاوز ثالث اٌام أي 

.2/28بتارٌخ 

النبات الموضوع بعٌدا عن الراوتر لم ٌتأثر نهائٌاً  ولم ٌظهر علٌه أي تأثٌر  3/28بعد اسبوع بتارٌخ    -5

.وكان طبٌعٌاً 

.ظهرت الزهور بجانب الراوتر وكأنها تعرضت لالحتراق3/7بعد اسبوع بتارٌخ  -2

تم وضع النبات فً مكان خالً من الموجات الكهرومغناطٌسٌة3/21بعد ثالث اسابٌع بتارٌخ  -4

لم تظهر أي حٌاة على النبات الموضوع بجانب الراوتر  3/28بعد اسبوع بتارٌخ -6

.مع العلم ان النبات البعٌد ظل مزهراً، فً الظروف الطبٌعٌة

ظهرت الزهور فً وضع ذبالن كامل  3/14بعد اسبوعٌن بتارٌخ  -3



النتائج المصورة

ثالدصىرة للىباث بعد 

أيام مه حعرضه للمىجاث 



صىرة للىباث البعيد 

المىجاثعه 

النتائج المصورة



النتائج المصورة

صىرة للىباث 

أسبىع مه حعرضه للمىجاثبعد 



النتائج المصورة

صىرة للىباث 

ً عه المىجاثبعد  أسبىع بعيدا



النتائج المصورة

صىرة للىباث 

أسبىعيه مه حعرضه للمىجاثبعد 



النتائج المصورة

صىرة للىباث 

ً عه بعد  أسبىعيه بعيدا

المىجاث



النتائج المصورة
زهور نبتة بجانب الراوتر

زهور نبتة بعٌدة عن الراوتر

صىرة للىباث بعد اوخهاء 

الزهىر ذبالن )الخجربت

كاوج بجىار الخي 

(الراوحر



ىباث بعد وضعه  ل ل صىرة 

ً عه في  دا ظروف طبيعيت بعي

مىجاثأي 
النبات الموضوع بجانب الراوتر لم ٌعاود 

االنبات من جدٌد

النتائج المصورة



النبات الموضوع بعٌدا عن جهاز الراوتر 

النتائج المصورة

وضعهصىرة للىباث بعد 

ً ظروف طبيعيت في  بعيدا

أي مىجاثعه 



 للحصول على أفضل حماٌة ٌفضل استخدام االتصال باإلنترنت عبر األسالك ولٌس

.الالسلكً

 فً المنزل فٌفضل إبقاؤه بعًٌدا عن أماكن النوم( راوتر ال سلكً)إذا كان لدٌك جهاز.

ٌجب إٌقاف تشغٌل الـWi-fi تماًما بجهاز الموباٌل أو الراوتر فً حالة عدم استخدامه.

 الماوس، لوحة "استخدام الطابعة السلكٌة فقط وكذلك األجهزة الملحقة بالحاسوب مثل

"المفاتٌح

 لتقلٌل التعرض لألشعة ٌجب تعطٌل االتصاالت الالسلكٌة بجهازك فً حالة عدم استخدامها

.Bluetoothمثل جهاز

 غرفة بعٌدة  فىفً حالة عدم استخدام الهواتف المحمولة واألجهزة اللوحٌة ٌجب إبقاؤها

 .بالمنزل

 حفظ الهواتف المحمولة بعًٌدا عن األطفال والنساء الحوامل فقد وجدت دراسة حدٌثة أن

.أضعاف كمٌة اإلشعاع الذى ٌمتصه الشخص البالغ 10الطفل ٌستطٌع امتصاص 



 استخدام مكبر الصوت أو السماعات بدال من مالصقة الهاتف بالرأس لفترات

طوٌلة

 ًٌنبغً عدم التعرض إلى األجهزة التً تصدر موجات كهرومغناطٌسٌة ف

.األماكن المغلقة

تجنب أخذ األجهزة المحمولة إلى الفراش أو وضعها تحت المخدة.

 عدم االتصال إذا كانت الشبكة ضعٌفة، ألن الجوال ٌعمل بأقصى استطاعته

.وهذا ٌضاعف وٌكثر تردد الموجات الكهرومغناطٌسٌة

 عند محاولة االتصال بشخص ٌفضل عدم رفع الجوال إلى األذن قبل سماع

.الرنٌن

أال تزٌد مدة المكالمات فً الهواتف المحمولة عن دقٌقتٌن.

 ٌنبغً أال ٌوضع المحمول فً أي مكان ٌحتوي على معدن، ألن ذلك ٌزٌد من

.نسبة امتصاص الموجات الكهرومغناطٌسٌة






