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إىداء
إلى والديناّ األعزاء...
إلى وطني فمسطيف الحبيب ...
إلى كؿ طالب مجتيد...
إلى مدرستنا الغراء مدرسة القادسية الثانوية لمبنات...

إلييـ جميعاً نيدي ىذا البحث...
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 شكر وتقدير
يدَّن ُك ْـ )
قاؿ تعالى( :لَئِ ْف َش َك ْرتُ ْـ أل َِز َ
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إف واجب العرفاف بالجميؿ يدعونا أف نتقدـ بالشكر والتقدير لممعممة الفاضمة :رنا الصرفندي
والمشرؼ القدير :نزيه يونس الذيف كاف ليما الفضؿ الكبير في اإلشراؼ عمى ىذا البحث
ومساعدتيـ لنا إلتمامو عمى أكمؿ وجو فجزاىـ اهلل خي اًر.
وتقبموا ىذا البحث بفائؽ االحتراـ والتقدير
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د

ممخص البحث
اف األدلة التي تظير مف يوـ إلى آخر حوؿ آثار الموجات الكيرومغناطيسية متضاربة وغير
واضحة ،آخذيف بعيف االعتبار مستويات التعرض المنخفضة جداً ونتائج األبحاث العممية ،حتى ىذا
التاريخ ،فإنو ال يوجد حتى اآلف دليؿ عممي دقيؽ عمى أف اإلشارات الضعيفة مف أجيزة اإلرساؿ
التي يتعرض ليا الناس تسبب آثار صحية ضارة.
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 المقدمة:
الحمد هلل الذي جعؿ في السماء بروجاً وجعؿ فييا سراجاً وقم اًر مني اًر...
سبحانو المنفرد بصفات الجالؿ واإلكراـ ،والعظمة والعز والكبرياء ،والجماؿ واإلحساف ،ىو اهلل
الواحد األحد ،الصمد ،أحمده سبحانو عمى نعمت اإلسالـ وأشيد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريؾ لو،
وأشيد أف محمداً عبده ورسولو ،صمى اهلل عميو وعمى آلو وصحبو وسمـ تسميماً كثي اًر .أما بعد ،
يعيش اإلنساف في البيئة منذ بدأ الخميقة .يتعامؿ مع مكوناتيا .يؤثر فييا ويتأثر بيا .محاوالً توفير
حاجاتو الضرورية لبقائو واستم ارره .وفي الماضي كاف ىناؾ وفاؽ بيف اإلنساف وبيئتو.
بحيث كانت تكفيو مكوناتيا ومواردىا وثرواتيا .إال أف الزيادة الكبيرة في أعداد السكاف والتي
انعكست عمى البيئة أدت إلى ظيور العديد مف المشكالت وبمغ التموث أقصى درجاتو بسبب الثورة
الصناعية والنيضة العممية والطفرة الحضارية الكبيرة التي يعيشيا العالـ في العصر الحديث ،حيث
امتدت يد اإلنساف لتموث كؿ شيء في البيئة واختؿ بذلؾ نظاـ التوازف البيئي وصار التموث إحدى
صور الفساد الذي يتسبب فيو اإلنساف نتيجة إخاللو توازف الكوف ،وأصبح واحد مف أكبر مشاكؿ
العصر ،ومف أكثرىا خط اًر عمى مستقبؿ الحياة عمى ظير األرض ،ولقد أشار القرآف الكريـ إلى ذلؾ
وتحدث عف مشكمة التموث قبؿ وقوعيا بأكثر مف أربعة عشر قرناً مف الزماف ،وأنيا ستكوف نتيجة لما
تصنعو يد اإلنساف .قاؿ تعالى) :ظير الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقيـ بعض
الذي عمموا لعميـ يرجعوف)( ،الروـ.) 41 ،
و مف أخطر أنواع التموث الذي بدأ يستدعي االنتباه في السنوات األخيرة ،وىو ما يسمى بالتموث
الكيرومغناطيسي وىو تموث ينتج مف الموجات الكيرومغناطيسية والمجاالت المغناطيسية.

*

مصادر متنوعة لمتموث الكيرومغناطيسي :
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ىناؾ مصادر أخرى متنوعة لمتموث الكيرومغناطيسي والناتجة مف محطات القوى الكيربائية،
أبراج البث اإلذاعي ،أجيزة ومحطات الرادار ،األقمار الصناعية وسفف الفضاء ،الياتؼ المحموؿ و
المولدات الكيربائية ذات القدرات العالية وكذلؾ أجيزة الكمبيوتر واألجيزة الكيربائية المستخدمة في
المنازؿ مثؿ السخانات الكيربائية ومجففات الشعر وأفراف الميكروويؼ وغيرىا مف المصادر ،مما ال
شؾ فيو أف األمواج الكيرومغناطيسية تمتمؾ القدرة عمى إحداث أضرار بالغة عمى صحة مف يتعرض
ليا ،ويعتمد مقدار ىذا الضرر عمى عدة عوامؿ ،مف أىميا مدى قوة ىذه األمواج الكيرومغناطيسية،
والمسافة التي تفصمنا عف مصدر ىذه األمواج وأيضا طبيعة جسـ اإلنساف الذي يتعرض ليا والعمر
والوزف واالستعدادات الوراثية لألمراض.

*مشكمة البحث:
التأثيرات الصحية الضارة لمشبكات الالسمكية والمحموؿ وكذلؾ مواكبة الثورة الصناعية بصفة
عامة وثورة المعمومات واالتصاالت بصفة خاصة ،واالنتشار الواسع ألجيزة التمفاز والفيديو
والكمبيوتر واأللعاب اإللكترونية والياتؼ الالسمكي والمحموؿ وأجيزة الميزر والميكروويؼ ،كما
ضاعفت أبراج البث اإلذاعي والتمفزيوني ومحطات استقباؿ بث األقمار االصطناعية ومحطات
االتصاالت الالسمكية ومحطات الرادار ومحطات تقوية االتصاالت بشبكات التميفوف الموجات
الكيرومغناطيسية .

*وتتمحور مشكمة البحث حول:
 -1تأثير الموجات الكيرومغناطيسة عمى النباتات المزىرة.
 -2قدرة النبات عمى التخمص مف أثر الموجات الكيرومغناطيسية بعد فترة زمنية.

* أسئمة البحث:
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ىدفت ىذه البحث إلى التعرؼ عمى تأثير الموجات الكيرومغناطيسية عمى النبات:
 .1ما مدى استجابة النبات لمموجات الكيرومغناطيسية؟
 .2ما مدى قدرة النبات عمى التخمص مف تأثير ىذه الموجات بعد فترة زمنية ؟

*أىداف البحث:
 .1التعرؼ عمى مدى استجابة النبات لمموجات الكيرومغناطيسية.
 .2التعرؼ عمى مدى قدرة لمنبات عمى التخمص مف تأثير ىذه الموجات بعد فترة زمنية.
 .3الكشؼ عف مدى اىتماـ الباحثيف في ىذه المواضيع.
 .4التعرؼ عمى إيجابيات وسمبيات الموجات الكيرومغناطيسية.

*أىمية البحث:
تنبع أىمية البحث من عدة أمور منيا:
 .1كونيا تناقش موضوعاً عمميا ميما في معظـ مجاالت الحياة.
 .2الموجات الكيرومغناطيسية منتشرة في جميع األماكف الخاصة والعامة.
 .3إعطاء صورة واضحة عف تأثير ىذه الموجات.
 .4لـ يأخذ الموضوع حقو مف البحث العممية الجادة.
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*حدود البحث :
 -0الحد المكاني :غرفة يعمؿ بيا جياز االرساؿ الالسمكي بمدرسة القادسية الثانوية بنات رفح.
 -6الحد الزماني :تـ تطبيؽ البحث في فترة زمنية تقدر ب 30يوماً مف تاريخ  2/25الى تاريخ
 3/25عمى احدى نباتات الزينة المزىرة.
 -4الحد البيولوجي :نبات الزينة المزىر مف فصيمة البيتونيا.

*مصطمحات البحث:
 .0مفيوم الكيرومغناطيسية:
نشأ عمـ المغناطيسية مف مالحظة أف بعض األحجار وتسمى  Magnetite Fe3O4تجذب
إلييا جسيمات الحديد .وكممة مغناطيسية  Magnetismىي مشتقة مف منطقة ماغنيسيا Magnesia
في آسيا الصغرى حيث توجد ىذه األحجار .وكما ىو معروؼ أف الكرة األرضية نفسيا ىي
مغناطيس دائـ.
تاريخ العمـ في عاـ  1820الحظ العالـ اورستد  Orestedأنو إذا مر تيار في سمؾ فإنو ينشأ
تأثير مغناطيسي متمثال في انحراؼ إبرة مغناطيسية موضوعة بجوار السمؾ ،وكذلؾ إف المجاؿ
المغناطيسي ينشأ عف الشحنات في حالة حركة (تيار كيربي) وقد ربط اكتشاؼ اورستد عالقة بيف
عمـ الكيربية وعمـ المغناطيسية.
تعرؼ المنطقة المحيطة بمغناطيس دائـ أو موصؿ يمر بو تيار بمنطقة مجاؿ مغناطيسي
.Magnetic field
 .6النبات:
ىي مجموعة رئيسية مف الكائنات الحية ،مف أمثمتيا األشجار واألزىار واألعشاب والشجيرات
والحشائش وأيضا السراخس ،تقسـ النباتات إلى :نباتات بذرية  ،نباتات الوعائية  ،سراخس و شبييات
السراخس.
 .4جياز الراوتر ( : ) Router
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كتعريف :ىو جياز يقوـ بربط شبكة محمية مع شبكة اإلنترنت ،ويقوـ جياز الراوتر بإرساؿ
وتوجيو الحزـ اإلليكترونية  Packetsإلى اجيزة االستقباؿ وتعد ميمتو األساسية ىي تحديد الطريؽ
السميـ الذي ستعبر منو ىذه الحزـ لجية المستقبؿ ،حيث يقوـ الراوتر بتوصيؿ شبكتيف او اكثر غير
متقاربتيف او متقاربتيف (مثؿ عمى ذلؾ شبكة في لبناف وشبكة في فمسطيف) مع بعضيـ البعض وذلؾ
مف خالؿ معرفة المسار الذي يؤدي إلى الراوتر االخر وذلؾ مف خالؿ عدة موجيات اخرى.

()1

 .3نبات البيتونيا:
جنس نباتي يتبع الفصيمة الباذنجانية ويضـ  25نوعاً معظميا مف نباتات الزينة الميمة .اكتسبت
اسميا نظ اًر لقرابتيا الوثيقة بنبات التبغ .بعض أنواعيا يعتبر مف الحوليات الشتوية التي تزدىر
زراعتيا مف شير كانوف األوؿ/أكتوبر إلى شير نيساف/أبريؿ والبعض اآلخر يعتبر مف الحوليات
الصيفية التي تزدىر زراعتيا مف شير نيساف إلى شير أيموؿ.

( )1االورسود ،مىقع الثىصلح الرقىٍحhttp://www.boosla.com/showArticle.php?Sec=Net&id=61 ،
6

الدراسات السابقة
كتب بعض الباحثيف في دراسات سابقة مختمفة في موضوع الموجات الكيرومغناطيسية
وتأثيرىا عمى االنساف والحيواف ولـ تخصص أي دراسة عمى النبات ومف ىذه الدراسات ،ما يمي:
الدراسات األولى" :تأثير الياتف المحمول عمى االنسان ،الباحث :ضاحي عثمان.
أىداف البحث:
ىدفت البحث إلى:
محاولة لمعرفة حقيقة االتيامات الموجية الى استخداـ الياتؼ المحموؿ بسبب أض ارره الصحية.
منيج البحث:
اعتمد الباحث المنيج التطبيقي أجريت دراسة عممية عمى  40مستخدما لو.
نتائج البحث:
النتائج التي توصل إلييا الباحث ىي:
اظيرت البحث حدوث أعراض سيئة مثؿ الحرؽ في الجمد فوؽ األذف الخارجية وحوليا ،مع
حدوث آالـ في نفس ىذه المنطقة ،وكذلؾ عمى األذف والمنطقة الخمفية مف الجمجمة مع صداع.
اف ىذه االعراض تبدأ بعد المكالمة بدقائؽ قميمة ،وقد تأتي بعد ذلؾ بفترة ،وتتوقؼ خالؿ ساعة
عقب المكالمة ،وقد تنتيي عقب ذلؾ بساعات .ويشير الباحث الى أف ىذا الشعور بالصداع يتميز
باختالفو عف الصداع العادي.
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التعميق عمى البحث:
ىذه الدارسة لـ تتشابو مع دراستنا ،فالباحث تحدث عف الياتؼ المحموؿ وتأثيره عمى االنساف
ولـ يوضح خطورة استمرار التعرض ليذه الموجات ،أما بحثنا ذكرنا فيو خطورة استخداـ أجيزة
االرساؿ لمشبكات الالسمكية عمى النبات وىؿ يعود الى طبيعتو بعد ازالة ىذا التأثير.

*اإلطار النظري:
تدور فكرة البحث حول المحاور التالية:
أوالً :حقيقة الموجات الكيرومغناطيسية:
الموجات الكيرومغناطيسية  Electromagnetic Wavesىي الموجات التي تنتشر في
الفراغ واألوساط المادية ،ومف أشير أنواعيا موجات الضوء واألشعة السينية وأشعة جاما ،وتتكوف
ىذه الموجات مف مجاليف كيربائي ومغناطيسي متعامديف أحدىما عمى اآلخر ،متغيراف ومتالزماف
ومتفقاف في الطور.
أنواع الموجات الكيرومغناطيسية:
رسؿ موجات الراديو
 -1موجات الراديو  :تنشأ موجات الراديو عف اىت ازز االلكترونات في اليوائي تُ َ
بطريقة خاصة توضح استخداميا كموجات لمراديو أو لمتمفاز وكيفية استخداميا لتكويف الصور أو
األصوات.
-2الموجات الطويمة والمتوسطة  :ىذا النوع مف الموجات يتميز بأنو يستطيع أف يحيد حوؿ التالؿ
بحيث تتمكف أجيزة الراديو مف التقاطيا حتى في أخفض األودية.
 -3الموجات ذات التردد العالي  Very High Frequency Waves VHFتستخدـ في أنظمة
الراديو الصوتية المجسمة ذات الجودة العالية.

8

 -4الموجات ذات التردد فائق العمو  Ultra High Frequency Waves UHFتستخدـ ىذه
الموجات في التمفاز .وىذه الموجات ال تحيد جيداً حوؿ التالؿ .لذلؾ فإنؾ ال تستطيع الحصوؿ عمى
استقباؿ جيد ليا اال إذا كاف ىوائي التمفاز أو المذياع عمى طريؽ مستقيـ مف محطة االرساؿ.
 -5الموجات الدقيقة  : Micro Wavesىي موجات راديوية قصيرة الطوؿ الموجي يتراوح طوليا
بيف (  ْ10نانومتر إلى  810 × 3نانومتر ) ويمكف توليدىا بوساطة أجيزة الكترونية خاصة.
ولقصر طوليا الموجي فإنيا تستثمر في أنظمة البث اإلذاعي وفي التمفاز والرادار ومالحة الطيراف
وأنظمة االتصاالت مف مثؿ أجيزة الياتؼ النقاؿ.ومف التطبيقات العممية ليذه الموجات أيضاً أفراف
الميكروويؼ إذ تؤمف عمميات الطبخ المنزلي بوقت قصير.
 -6الموجات تحت الحمراء  : Infrared Wavesتطمؽ األجساـ الحارة ىذا النوع مف اإلشعاع.
وفي الحقيقة فإف كؿ األجساـ تطمؽ األشعة تحت الحمراء بنسب متفاوتة حيث ينتج ىذا اإلشعاع عف
اىتزاز الجزيئات السريع .وكمما زادت ح اررة الجسـ فإف الموجات تحت الحمراء تصبح أقصر.
 -7الموجات فوق البنفسجية  : Ultraviolet Raysال تستطيع العيف الكشؼ عف االشعاعات
فوؽ البنفسجية عمى الرغـ مف توافرىا بكثرة في االشعاع الشمس .وىذا النوع مف األشعة ىو المسؤوؿ
عف تمويف جمدؾ بالموف الذي تراه .ولكف التعرض بكثرة لالشعاعات فوؽ البنفسجية يؤدي إلى حروؽ
في الجسـ وضرر كبير عمى العينيف .وبعض المواد الكيميائية عندما تمتص االشعاع فوؽ البنفسجي
فإنيا تطمؽ الضوء .وىو ما يعرؼ بظاىرة التييج "الفمورسنت" ] النور االستشعاعي .وىذا ىو سر "
األكثر بياضاً مف الموف األبيض" لمساحيؽ الغسيؿ  ،حيث تمتص ىذه المواد الموجات فوؽ
البنفسجية الصادرة عف الشمس .وتصبح بعد ذلؾ أكثر اشعاعاً مما يجعؿ المالبس تبدو أكثر نضارة
مما قبؿ.
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 -8األشعة السينية  : X - Raysيستخدـ أنبوب خاص لإلنتاج ىذا النوع مف الموجات حيث تقذؼ
االلكترونات السريعة جداً عمى ىدؼ معدني مما ينتج عنو انطالؽ أشعة قصيرة الموجة وتتميز بقدرة
عالية عمى االختراؽ .وتستطيع ىذه األشعة االنتقاؿ عبر المواد عالية الكثافة مثؿ الرصاص .وكمما
كاف الطوؿ الموجي لألشعة السينية كبي اًر كمما قمّت قدرتيا عمى االختراؽ وعندئذ تستخدـ الختراؽ
المحـ داخؿ جسـ اإلنساف ولكنيا ال تستطيع اختراؽ العظـ .ولذلؾ فإف الصورة باستخداـ األشعة
السينية تظير صورة العظاـ واضحو .وجميع أنواع األشعة السينية ضارة حيث أنيا تتمؼ الخاليا
الحية في جسـ اإلنساف.
 -9أشعة جاما  : g- Raysموجات كيرمغناطيسية عالية التردد ذات طاقة عالية جداً ليا آثار
مدمرة عمى األنسجة والخاليا الحية وتستخدـ في الطب لعالج األوراـ السرطانية .تصدر عف األنوية
المشعة لممواد المشعة في الطبيعة عندما تعود ىذه األنوية مف حالة التييج إلى وضع االستقرار.

تقنية :Wi-fi
ىي اختصار لػكممة ، Wireless Fidelityأي البث الالسمكي الفائؽ الدقة والسرعة فيي
تستخدـ موجات الراديو لتبادؿ المعمومات بدالً مف األسالؾ كما أنيا قادرة عمى اختراؽ الجدراف
والحواجز ،وذات سرعة عالية في نقؿ واستقباؿ البيانات تصؿ إلى Mb ps54

ثانيا :أضرار ال  Wi-Fiعمى صحة اإلنسان :
بخصوص ىذا الموضوع لـ يؤكد الباحثوف و الخبراء وجود ضرر عمى صحة اإلنساف تسببو ىذه
التقنية.
فقد قاؿ باحثاف بريطانياف أنو ليست ىناؾ دالئؿ عمى وجود أضرار عمى صحة اإلنساف مرتبطة
باستخداـ اؿ  Wi-Fiو ذلؾ بعد أف قاـ فريؽ ببرنامج بانورما الذي يعرضو تمفزيوف  BBCببحث
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معدؿ اإلشعاع الصادر عف األجيزة التي
ميداني في أحد المدارس بمنطقة نورويؾ كانت نتيجتو أف ّ
تستخدـ نقنية الواي فاي يصؿ إلى  3أضعاؼ اإلشعاعات الصادرة عف اليواتؼ المحمولة ،رغـ ىذه
النتيجة المفزعة إال أف معدؿ اإلشعاع ال يزاؿ أقؿ مف  600مرة مف الحد الصحي المفروض مف
طرؼ الحكومة البريطانية.
و قد نفى ذلؾ البروفيسور الوري تشالي بجامعة توتنجياـ و رئيس لجنة االتصاالت المتنقمة،
فيو يقوؿ بأف التعرض ليذه الموجات صغير جدا في حيف أف أجيزة اإلرساؿ بما فييا الراوتر المنزلي
تعمؿ عمى درجة منخفضة مف استيالؾ الطاقة ،مما يجعميا بعيدة كؿ البعد عف جسـ اإلنساف ،و
يضيؼ البروفيسور تشالي قائال بأنو يجب تنبيو األطفاؿ عمى استخداـ الحاسب المحموؿ عمى طاولة
عوضاً عف استخدامو عمى احضانيـ.
أما بالنسبة لييئة الحماية الصحية فقد قالت أف الجموس بالقرب مف جياز اإلرساؿ لمواي فاي
لمدة سنة يعادؿ إجراء مكالمة ىاتفية عمى جياز محموؿ لمدة تصؿ إلى  20دقيقة و تضيؼ قائمة
بأنو ليست ىناؾ دالئؿ عمى وجود تأثيرات غير ح اررية تسببيا تقنية الواي فاي.
في حيف تؤكد أبحاث أخرى خطورة استخداـ الواي فاي عمى الصحة العامة و عمى البيئة كذلؾ،
بحيث أثبتت دراسات قاـ بيا باحثوف بجامعة  Wageningenاليولندية عف التأثير السمبي لؿ
 Wirelessعمى األشجار التي توجد داخؿ المجاؿ الخضري و كانت نتيجة ىذا البحث اكتشاؼ
تمؼ في أنسجة ىذه األشجار إضافة إلى اختالالت في نموىا ،كؿ ذلؾ ناتج عف المجاؿ
الكيرومغناطيسي الذي تحدثو أجيزة الواي فاي.
و بخصوص ضرر أجيزة اإلرساؿ عمى صحة اإلنساف فيو مرتبط بالتعرض المفرط لممجاؿ
الكيرومغناطيسي الذي ينتج عف موجات اؿ  Wi-Fiو الشبكات الالسمكية مما يسبب ضر ار عمى
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صحة اإلنساف مثؿ التأثير عمى الذاكرة أو حتى عمى خصوبة الرجؿ عند و ضعو لجياز حاسوب
مستقبؿ إلشارات الواي فاي عمى رجميو.
رغـ كؿ ىذه األبحاث و النتائج التي تختمؼ حوؿ وجود أضرار فإنو مف الضروري استخداـ ىذه
التقنية بشكؿ عقالني يحمي صحتنا مف أضرارىا التي ربما كانت بشكؿ غير مباشر خفية في الوقت
الراىف ،فأجسامنا تتعرض بشكؿ دائـ لموجات الراديو التي تصدرىا مختمؼ أجيزة التكنولوجيا ،و
خطورة ىذه التقنية مرتبطة بكيفية استخدامنا ليا ،و ليذا سنخصص إف شاء اهلل مجموعة مف
التوصيات عف كيفية استخداـ تقنية الواي فاي بشكؿ عقالني حتى ننقص مف أضرارىا عمى صحتنا.

منيجية البحث:
تـ تشكيؿ البحث بطريقة البحث العممي طريقة (المنيج التجريبي).

مجتمع البحث وعينتو:
تـ تطبيؽ البحث عمى عينتيف مف نبات مزىر مف فصيمو نباتات الزينو المستخدمة داخؿ
المنازؿ.
أدوات البحث :مف أدوات البحث المستخدمة-:
 -1المالحظة وذلؾ مف خالؿ مالحظو لنبات زينو مزىر موضوع بجانب جياز  Routerوىو جياز
مرسؿ انترنت السمكي مف نوع .TP-link
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نتائج البحث
أىم النتائج التي توصمت إلييا:
بعد مالحظة دقيقة لمنبات تـ مالحظو ما يأتي:
 -1أف النبات الموضوع بجانب  Routerتأثر كثي ار بحيث ظيرت الزىور المتجية الى جياز الراوتر
منكمشة بشكؿ كبير في فترة قياسية جداً لـ تتجاوز  24ساعة.
 -2بعد اسبوع ظيرت النبتة بجانب الراوتر وكأنيا تعرضت لالحتراؽ.
 -3بعد اسبوعيف ذبمت الزىور في النبتة الموضوعة بجانب الراوتر بشكؿ كبير جداً.
 -4بعد ثالث اسابيع تـ وضع النبات في مكاف خالي مف الموجات الكيرومغناطيسية
-5النبات الموضوع بعيدا عف  Routerلـ يتأثر نيائياً ولـ يظير عميو أي تأثير وكاف طبيعياً
 -6بعد ش ير لـ تظير أي حياة عمى النبات الموضوع بجانب الراوتر مع العمـ اف النبات البعيد ظؿ
مزى اًر ،في الظروؼ الطبيعية.
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التوصيات:
*نصائح لتجنب أضرار األشعة الناتجة عن الشبكات الالسلكية:

التكنولوجيا سالح ذو حديف فبالرغـ مف المميزات اليائمة لالستخدامات الشبكات الالسمكية فال
تماما عنيا لذلؾ
نستطيع أف ننكر بعض األضرار عمى الصحة والبيئة ،ومف الصعب أف نتخمى ً
يجب إتباع ىذه النصائح لحماية نفسؾ مف اإلشعاع الناتج عنيا:
 .1لمحصوؿ عمى أفضؿ حماية يفضؿ استخداـ االتصاؿ باإلنترنت عبر األسالؾ وليس الالسمكي.
بعيدا عف أماكف النوـ.
 .2إذا كاف لديؾ جياز (راوتر ال سمكي) في المنزؿ فيفضؿ إبقاؤه ً
تماما بجياز الموبايؿ أو الراوتر في حالة عدـ استخدامو.
 .3يجب إيقاؼ تشغيؿ الػ ً Wi-fi
 .4استخداـ الطابعة السمكية فقط وكذلؾ األجيزة الممحقة بالحاسوب مثؿ "الماوس ،لوحة المفاتيح"
 .5لتقميؿ التعرض لألشعة يجب تعطيؿ االتصاالت الالسمكية بجيازؾ في حالة عدـ استخداميا مثؿ
جياز. Bluetooth
 .6في حالة عدـ استخداـ اليواتؼ المحمولة واألجيزة الموحية يجب إبقاؤىا فى غرفة بعيدة بالمنزؿ .
بعيدا عف األطفاؿ والنساء الحوامؿ فقد وجدت دراسة حديثة أف الطفؿ
 .7حفظ اليواتؼ المحمولة ً
يستطيع امتصاص  10أضعاؼ كمية اإلشعاع الذى يمتصو الشخص البالغ.
 .8استخداـ مكبر الصوت أو السماعات بدال مف مالصقة الياتؼ بالرأس لفترات طويمة
 .9ينبغي عدـ التعرض إلى األجيزة التي تصدر موجات كيرومغناطيسية في األماكف المغمقة.
 .10تجنب أخذ األجيزة المحمولة إلى الفراش أو وضعيا تحت المخدة.
 .11عدـ االتصاؿ إذا كانت الشبكة ضعيفة ،ألف الجواؿ يعمؿ بأقصى استطاعتو وىذا يضاعؼ
ويكثر تردد الموجات الكيرومغناطيسية.
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 .12عند محاولة االتصاؿ بشخص يفضؿ عدـ رفع الجواؿ إلى األذف قبؿ سماع الرنيف.
 .13أال تزيد مدة المكالمات في اليواتؼ المحمولة عف دقيقتيف.
 .14ينبغي أال يوضع المحموؿ في أي مكاف يحتوي عمى معدف ،ألف ذلؾ يزيد مف نسبة امتصاص
الموجات الكيرومغناطيسية.

15

خاتمة البحث
في ختاـ بحثنا لموضوع " :اثر الموجات الكيرومغناطيسية عمى النباتات المزىرة"  ،أرجو مف
اهلل عز وجؿ أف نكوف قد وفقنا في إعطاء القارئ صورة عف الموجات الكيرومغناطيسية وأثرىا عمى
الكائنات الحية واف كاف خطأ فمف أنفسنا واف كاف صحيحاً فمف اهلل عز وجؿ.
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المالحق
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صور النبات خالل مرحمة المشروع:
صورة النبات قبل تعرضو لمموجات

صورة لمنبات البعيد عن الموجات

صورة لمنبات بعد ثالث أيام من تعرضو لمموجات
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صورة لمنبات بعد أسبوع من تعرضو لمموجات

صورة لمنبات بعد أسبوعين من تعرضو لمموجات

صورة لمنبات بعد أسبوع بعيداً عن الموجات

صورة لمنبات بعد أسبوعين بعيداً عن الموجات
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صورة لمنبات بعد انتياء التجربة(ذبالن الزىور التي كانت بجوار الراوتر)

صورة لمنبات بعد وضعو في ظروف طبيعية بعيداً عن أي موجات
(النبات الموضوع بجانب الراوتر لم يعاود االنبات من جديد)
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صورة لمنبات بعد وضعو في ظروف طبيعية بعيداً عن أي موجات (النبات الذي كان بعيداً عن الراوتر)
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المراجع
 .1القرآف الكريـ.
وقد حصلىا على مساجع مه خالل اإلورسود تسثة ودزج األتحاز الرً ذرضمه هرا المىضىع وكان ذلك ترازٌخ
2016/3/15م.
 .2االورسود ،مىقع الثىصلح الرقىٍح،
http://www.boosla.com/showArticle.php?Sec=Net&id=61
 .3وٌكثٍدٌا:
وثاخ_الزٌىحhttps://ar.wikipedia.org/wiki/
مىجح_كهسومغىاطٍسٍحhttps://ar.wikipedia.org/wiki/
https://ar.wikipedia.org/wikiواي-فاي/

 .4مخاطر الموجات الكيرومغناطيسية
http://www.qalqilia.edu.ps/mobile.htm

 .5تأثير الموجات الكيرومغناطيسية عمى الصحة
http ://www.kecbu.uobaghdad.edu
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