
         دولة فلسطين 
   وزارة التربية والتعليم العالي 

 مديرية التربية والتعليم غرب غزة
 مدرسة زىرة المدائن الثانوية للبنات

 

بحث علمً بعىىان 
 

أثز المىجاث الكهزومغىاطٍسٍت الصادرة مه الشبكاث  

 الىباحاث على WIFIالالسلكٍت 

 (وباث الذرة دراست حالت)

 

 

 ثعمل الطالبا

                        أسٍل شادي ثابج                 شمس إٌاد أبى سعٍخز      دٌما أحمد لبد      

 محمد فؤاد أبى شزخا رن             آٌه عبد الحلٍم أبى سعٍخز        
 

 

 إشراف المعلمات

                أريج أحمد أُصرف.أ    شحيبر  عبد اإلله أالء.أ     عامرمحمد ايمان .أ
 

 

 مديرة المدرسة

سائدة حسين العمري.أ  
 

 

 

 قدم هذا البحث مضن مرشوع نرش ثقافة البحث العلمي لطلبة الصف العارش

م2017/ هـ1438  



 

 بسم ام الرحمم الرحسمم
 

لِم َو "  تَولِم ٌف أَولَأْلوَوانُموُم  َو َو  َونَأْلعَوامِم مُم َأْل مِمنَو النَّناسِم وَوالدَّنوَوابِّب وَوااَأْل  إِمنَّنمَوا ،وَو

، هِم الَأْلعُملَومَواءُم إِمنَّن اللَّنوَو عَوزِميزٌف غَوفُمورٌف بَوادِم شَوى اللَّنوَو مِمنَأْل عِم إِمنَّن  يَو َأْل

زَوقَأْلنَواىُممَأْل  مَّنا رَو ةَو وَوأَونَأْلفَوقُموا مِم َلَو ينَو يَوتَأْللُمونَو  ِمتَوابَو اللَّنوِم وَوأَوقَوامُموا الصَّن الَّن ِم

ارَوةًة لَونَأْل تَوبُمورَو  نِميَوةًة يَورَأْل ُمونَو تِم َو رًّرا وَوعَوَلَو  ".سِم

م(28،27م،مآيةسورةمف اطل)

 
 
 

https://quran.v22v.net/tafseer-3688-35.html
https://quran.v22v.net/tafseer-3688-35.html
https://quran.v22v.net/tafseer-3688-35.html
https://quran.v22v.net/tafseer-3689-35.html
https://quran.v22v.net/tafseer-3689-35.html
https://quran.v22v.net/tafseer-3689-35.html
https://quran.v22v.net/tafseer-3689-35.html
https://quran.v22v.net/tafseer-3689-35.html
https://quran.v22v.net/tafseer-3689-35.html


 أ
 

ش ر وتقدير 
َمْن لْم َيْشُكْر الناسَ لمْ يْشُكر ) عن أبي ىريرة رضي ا عنو عن الرسول صمى ا عميو وسمم قال

 . (ا 
ان  ".فإن لم تستطع فكن متعممًا، فإن لم تستطع فأحب متعممًا، فإن لم تستطع فبل تبغضو كن عالمًا،"

إال أن يتقدمن بجزيل الشكر ىنَّ طالبات البحث العممي في مدرسة زىرة المدائن الثانوية ال يسعن
 عمى ىذه المفتة الجميمة وتقديميا لنا ىذه الفرصة وزارة التربية والتعليم الفلسطينيةوالتقدير إلى 

 ويرتقون باسم ،عمماء يحمقون في سماء اإلبداع والتميزطمبة القّيمة كي تخرِّج لدولتنا العظيمة 
 . ويجعمون عمم ببلدىم شامخًا حرَّاً ،دولتيم

عمى ترشيحيا سائدة العمري . أ كما ونشكر مدرسة زىرة المدائن الثانوية لمبنات المتمثمة في مديرتيا 
لنا ومساعدتيا في التميز والرُّقي إلى أعمى الدرجات، وكل الشكر والتقدير إلى فريق البحث العممي 

 .، و أريج أحمد أُمصر  شحيبر عبد اإللوأالء.أ ، وإيمان محمد عامر.أ كٍل منالمتمثل في 
 عمى ترحيبو عادل عوض اهلل. دونّود أن نقدم جزيل الشكر والعرفان إلى رئيس الجامعة اإلسبلمية 

 ، وموافقتو عمى إجراء ىذه التجربة العممية، واستضافتو لنا في الجامعة،طالبات البحث العمميل
 عمى مساعدتو لنا ، كما نشكر كبًل من  نظام ااشقر/ الد تور والشكر موصول لعميد كمية العموم 

 عضو ىيئة تدريس في قسم اعتماد العطار/  تام الوصيفي وااستا ة /  الد تورة رئيسة قسم الفيزياء
 وتبنييم في ترجمة األحياء لما قدمنَّو لنا من مساعدة في إجراء التجربة ومتابعة التطورات أواًل بأول

ونشكر طالبات النادي العممي في الجامعة اإلسبلمية لتعاونيم . بحثنا ونشره في المجبلت العممية 
مسؤولة النادي العممي ، واقبال رضوان/ونخص بالشكر الجزيل طالبة الماجستير األستاذة ، معنا

 .رندة مطلق/ األستاذة 
 فموالىم فمم نكن ولندعمنا معنويًا،  كان ليم الدور الرئيسي في نالذي والشكر الخاص إلى أىمنا

. نكون
الميم ال عمم لنا ،  وفي الختام،وفي النياية نشكر كل من كان لو عون في دراسة ىذا البحث العممي

ا  وأرن،وانفعنا بما عممتنا وزدنا عمماً ، الميم عممنا ما ينفعنا إنك أنت العميم الحكيم،، إال ما عممتنا
واجعمنا ممن يستمعون القول فيتبعون  رزقنا اجتنابو،واوأرنا الباطل باطبًل ، الحق حقًا وارزقنا اتباعو

  . وأستغفر ا لي ولكم،وأدخمنا برحمتك في عبادك الصالحين أحسنو،
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المقدمة 
َوِفي اأْلَْرِض ِقَطٌع ُمَتَجاِوَراٌت َوَجنَّاٌت ِمْن َأْعَناٍب َوَزْرٌع َوَنِخيٌل ِصْنَواٌن َوَغْيُر ِصْنَواٍن "قال تعالى      

ِلَك ََلَياٍت ِلَقْوٍم َيْعِقُموَن ﴿ سورة )"﴾٤ُيْسَقٰى ِبَماٍء َواِحٍد َوُنَفّضُل َبْعَضَيا َعَمٰى َبْعٍض ِفي اأْلُُكِل ِإنَّ ِفي ذَٰ
(  4آية :الرعد 
عمى اإلنسان أن سخر لو الكون بكل ما فيو لخدمتو ، ومن بين - تعالى–إن من فضل ا      

التي تعد مممكة قائمة  و ، (النباتات )عمى سطح المعمورة -تعالى –الكائنات الحية التي خمقيا ا 
. تحتوي عمى عدد ال نيائي من أشجار وأعشاب ونباتات وحشائش  بذاتيا ،

أجيزة )وفي ظل التطور الذي يشيده ىذا العالم واالستخدام المكثف  لؤلجيزة البلسمكية بما فييا 
التي يصدر عنيا العديد من اإلشعاعات الكيرومغناطيسية أدت إلى تعرض الكائنات الحية  (الراوتر

. ليذه اإلشعاعات التي ستتأثر إما إيجابيًا أو سمبيًا 
ن تأثير اإلشعاع الكيرومغناطيسي عمى الخبليا الحية يعتمد عمى أأشارت العديد من الدراسات      و

وخصائص  عنو أخيراً ، التعرض بشكل مستمر أو متقطع ،  تردد األشعة،  مدة التعرض لؤلشعة
( . 2011راغا وآخرون ،) (2012آكبال وآخرون ، ) الخبليا المتعرضة لئلشعاع

في الظروف الطبيعية يتعرض النبات بشكل مستمر لئلشعاع الكيرومغناطيسي والذي مصدره 
(. 2012آكبال وآخرون، )المباشر ىو الشمس 

تافوريو )جينية لمخبليا التي يصيبيا ووبشكل عام يتسبب االشعاع في حدوث تغيرات فسيولوجية      
 بنميد)وليا تأثيرات مختمفة عمى الكائنات الحية حيث إنيا تؤثر عمى الثدييات ، ( 2006وآخرون، 

(، 2007إيفيرايرت و باونس، )والطيور ، (2006،  بالموري)والبرمائيات ، (2011وخروصي، 
ىذه اإلشعاعات ال . (2011كامايرتس، )وأخيرًا عمى األوليات ، (2011شارما وكومر، )والنحل 

تؤثر فقط عمى الكائنات الحية السابقة الذكر بل تؤثر أيضًا عمى نمو وتطور النباتات من جميع 
 ، 2009،  و آخرون  فيميبس ) النواحي سواء كانت فسيولوجية أو بيولوجية أو جينية أو بيئية

.  (2010ىاجرتي، 
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كان ال بد من اتباع طرق سميمة وصحية في زراعة النباتات التي يتغذى عمييا اإلنسان ....لذلك 
استبعاد كل األمور التي من  و ، ومراعاة استخدام أساليب اإلنبات الصحية ليذه النباتات، والحيوان 

. شأنيا أن تضر وتفسد النبات خبلل عممية إنباتو 
 والحيوان، اإلنسان عمى الكيرومغناطيسية األمواج تأثير عن دراسات وجود عمى البحث وتستند فكرة

 من نكون ان أردنا لذا النباتات ، عن الكيرومغناطيسية الموجات تأثير عمى الموجودة الدراسات وقمة
 انتشار بعد وخاصة البيئة عمى الحفاظ في دورنا منطمق من وذلك الموضوع بيذا البحث في السباقين
 ىذه في استخداميا وزيادة بكثرة الراوترات أجيزة باستخدام توزيعيا يتم التي البلسمكية االنترنت شبكات
. العامة األماكن المنازل، في األيام
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: مش لة البحث/أوالًة 
 :يسعى ىذا البحث إلى اإلجابة عن التساؤالت التالية

؟ (نبات الذرة دراسة حالة)  النباتات الراوتر عمىالصادرة عن ما أثر الموجات 
 :وينبثق عن ىذا التساؤل الرئيسي  مجموعة من التساؤالت الفرعية األتية

الراوتر؟  من المنبعثة الكيرومغناطيسية بالموجات ىل يتأثر طول الساق-1
بالموجات الكيرومغناطيسية المنبعثة من الراوتر؟  ىل يتأثر سمك الساق-2
ىل يتأثر لون أوراق النبات بالموجات الكيرومغناطيسية المنبعثة من الراوتر؟ -3
عدد األوراق؟ عمى  الموجات الكيرومغناطيسية الموجودة في الراوتر ىل تؤثر-4
 

 :فرضيات البحث/ثانيا 
  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط أطوال سيقان نباتات الذرة تعزى إلى

 .موجات الراوتر 
 متوسط سمك نبات الذرة تعزى إلى موجات  بين إحصائية داللة ذات فروق توجد ال

 .الراوتر 
 متوسط أعداد وأوراق نباتات الذرة تعزى إلى  بين إحصائية داللة ذات فروق توجد ال

 .موجات الراوتر 
  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين ألوان أوراق نبات الذرة تعزى إلى الموجات

 .الصادرة عن الراوتر 

: أىدا  البحث/ثالثاًة 
  عمى نمو النبات عمومًا  (الراوتر )مدى تأثير موجات الشبكات البلسمكية معرفة. 
  األوراق  وعددطول وسمك الساق ، ولون :عمى كل منتحديد أثر الموجات . 
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: أىمية البحث/رابعاًة 
الذي يحتوي عمى (الراوتر)تبرز أىمية ىذه الدراسة من أىمية الموضوع، ألن الشبكات البلسمكية 

بشكل كبير، فعند تعرض النبات ليذه اليومية في حياتنا ة  ومنتشرةالموجات الكيرومغناطيسية متواجد
 . إما إيجابياً  أو سمبيا ً األمواج ستتأثر

 

: الحدود الزمانية والم انية/ امساًة 
 2/4/2017---1/2/2017:الحدود الزمانية 
، وتم وضع المجموعة التجريبية في حديقة قسم الفيزياء واألحياء الجامعة اإلسبلمية، :الحدود المكانية

الجامعة بالقرب من جياز الراوتر، وتم وضع المجموعة الضابطة عمى شرفة في مختبر قسم الفيزياء 
 . حيث تكون بعيدة عن أي جياز راوتر

 

: مصطلحات البحث /سادساًة 
مفردىا موجة، اسم يطمق في عمم الطبيعيات عمى الخطوط التي تتعرض الىتزازات تنتشر  :المو ات

 .( 486:المعجم الوسيط  ) .في الفضاء
وىي فرع من  الكيربية المغناطيسية الحركة أو المغناطيسي المجال فيزياء ىي :ال يرومغناطيسية
 .فروع عمم الفيزياء 

  .معناىا المسّير أو الموّجو: الراوتر
 تظير المشحونة، والتي الجسيمات وتمتصو تصدره الطاقة أشكال أحد: ال يرومغناطيسية المو ات
 آخر و كيربائي حقل الكيرومغناطيسي لئلشعاع الفضاء خبلل سفرىا في لمموجات مشابياً  سموكاً 

 طاقة التجاه ومعامد لآلخر  معامد طور في منيا كل ،ويتذبذب الشدة في ،متساويان مغناطيسي
 أنواع ومن الضوء بسرعة الفراغ في الكيرومغناطيسي اإلشعاع ينتشر ،حيث الموجة وانتشار
 : الكيرومغناطيسية الموجات
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 . موجات كيرومغناطيسية تستخدم في نقل البيانات وتمتمك أطول طول موجي:الراديو مو ات

 الراديوية الموجات بين قصير موجة طول ذات كيرومغناطيسية موجات ىي: مو ات المي روي  
 األشعة إلى سنتيمتر 1 من موجة بطول األشعة نطاق تشمل أنيا أي الحمراء تحت األشعة و

 تحت األشعة تحدىا كما ،(أكبر موجة طول ذات )أسفل من الراديوية الموجات ويحدىا ، المميمترية
  (.أصغر موجة طول ذات )أعمى من المرئي الضوء طيف تحد التي الحمراء

 WLAN \wireless local area) الشبكات المحلية الالسلكيه:  الشب ات الَلسل ية

network) وتسمح هذه التقنية باالتصال بشبكة اإلنترنت عبر إشارة الراديو (radio 

frequency/RF) بدال من االتصال عبر األسالك.  

 

 إنو ،حيث المختمفة الشبكات بين الربط في يستخدم حيث كمبيوتر جياز يشبو جياز ىو: الراوتر
 الراوتر ذاكرة ،وىي الرام عمى ،ويحتوي المختمفة السريعة الشبكات بين البيانات وتحويل بتوجيو يقوم

 البيانات واستقبال بإرسال الراوتر ويقوم .الراوتر إغبلق بمجرد محتوياتيا وتفقد العمل وذاكرة المؤقتة
 الكيرومغناطيسية الموجات طيف من جزءاً  وتشكل مرئية غير موجات وىي  الراديو موجات بواسطة
 (.2002، غراال . )الحمراء تحت األشعة من أعمى موجي بطول

 

 العضوية لممادة ( البيولوجي) الحيوي التحمل من الناتج عن عبارة ىو الكمبوست :ال مبوست مادة
 ظروف تحت النافعة الدقيقة الكائنات وبعض البكتريا بفعل حيواني أو نباتي أصل من كانت سواء
 وطريقة نظام بحسب الكمبوست من نوعان وىناك ، الجيدة والتيوية والرطوبة الدفء من معينة بيئية
( 5ص: 2015السعودية،  الزراعة وزارة(. )البلىوائي الكمبوست  _  اليوائي الكمبوست ) إنتاجو
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 :الدراسات السابقة/ اًة سابع
ىناك العديد من الدراسات واألبحاث السابقة التي تناولت تأثير اإلشعاع الكيرومغناطيسي المنبعث 

 ولكن لم يسبق بدراسة التأثير المنبعث من ،من أجيزة الجوال ومن الميكروويف عمى نمو النباتات
وركزت ىذه الدراسات عمى تأثير اإلشعاع عمى إنبات .  عمى النبات(WIFIأشعة )أجيزة الراوتر 

ويمكن تمخيص ىذه . البذور، ونمو الجذور، وتوقيت اإلزىار، واالنقسام الميتوزي لخبليا النبات
 :الدراسات كما يمي

  روجا وأخروندراسة(  Ragha et al , 2011)  تأثير موجات الميكروويف ذات الشدة
المنخفضة عمى معدل النمو واإلنبات وأشاروا إلى أن تأثير موجات الميكرويف عمى النبات 
يعتمد عمى فترة التعرض وشدة وتردد ىذه الموجات حيث إن زيادة التردد والشدة تؤثر سمبًا 

إلى ذلك فإن التأثير يعتمد عمى طبيعة البذور ونوعية النباتات المستخدمة . عمى معدل النمو
 .في التجربة

  شارما دراسة( (Sharma , 2010 تأثير اإلشعاع الكيرومغناطيسي عمى نمو جذور نبات 
الفول والحظ أن وجود تثبيط في نمو جذور ىذه النباتات ،نتيجة لتعرضيا لئلشعاعات 

 .الصادرة عن موجات الياتف الخموي
 روكس وأخرون دراسة  Roux et al,2006-2008)) أن استخدام اإلشعاع

يجابي عمى نباتات البندورة900الكيرومغناطيسي بتردد   . ميغاىيرتز لو تأثير محفز وا 
 تكالس وأخرون دراسة (Tkalec et al,2007)  بعمل تجربة ، لمتعرف عمى االستجابة

بعد تعرضو لئلشعاع الكيرومغناطيسي ذي (.Lemna minor L) الفسيولوجية لطحمب
أّن اإلشعاع الكيرومغناطيسي  إلى نتائج ىذه التجربة وتوصمت .  ميغاىيرتز900التردد 

اإلشعاع الكيرومغناطيسي عمى  ويعتمد تأثير. يعمل عمى تحفيز اإلنزيمات المضادة لؤلكسدة
 .تردد الموجات وفترة التعرض لئلشعاع 

 ساندو  دراسة  ( Sandu,2005)  نقصان في كمية الكموروفيل في أوراق
عندما تتعرض ىذه النباتات لئلشعاع الكيرومغناطيسي Robiniapseudoacaciaنبات

 .( ميغاىيرتز400= التردد )
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 سة ببلفسكاال وأخرون درا(Belyavskaya et al , 2004)  وجود تغيرات في الكروماتين
المتكثف في أنوية جذور النباتات التي تعرضت لمموجات الكيرومغناطيسية وفسروا سبب 

 .ذلك إلى حدوث تكسر في البروتينات التي تسبب تكاثف الشبكة الكروماتينية
 

: منيج البحث/اًة ثامن
ىو المنيج الذي يعتمد عمى استخدام التجربة : المنيج التجريبي. استخدمت الباحثات في ىذه الدراسة

العممية في إثبات أو نفي تساؤالت البحث، ويتميز بتدخل مقصود من قبل الباحث بيدف إعادة 
دليل مشروع  نشر ثقافة :(2016/2017)ذياب، النويري وأخرون ). تشكيل واقع الظاىرة أو الحدث

  .( ،وزارة التربية والتعميم العالي  6البحث العممي في التعميم العام ،ط
 

: م تمع البحث/ ا ًة تاسع
 .جميع النباتات التي تنمو في قطاع غزة

 

: عينة البحث /عاشراًة 
 أجيزة تأثير عمى لمتعرف شتبلت من نبات الذرة وذلك  10 نبات الذرة حيث شممت عينة الدراسة 

 :التالية لؤلسباب نظراً  التجربة بيذه لمقيام الذرة نبات اختيار تم النبات، و نمو عمى الراوتر
 .المختمفة البيئية لممتغيرات العالية بحساسيتو يتميز .1
 .ببلستيكية أوعية في وتنميتو ونقمو زراعتو سيولة .2
 .الحالية الدراسة فترة خبلل ويزدىر ينمو أنو إلى باإلضافة .3
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: ااداوات /الحادي عشر
 (المقابلة والمَلحظة ):أدوات البحث 

 :المقابلة .1
بزيارة الجامعة اإلسبلمية في غزة يوم األربعاء   ،مشرفة فريق البحث العمميقامت الباحثات برفقة 

اعتماد العطار .ختام الوصيفي و أ.م ، بعد التنسيق المسبق إلجراء مقابمة مع د1/3/2017بتاريخ 
 فقرات 5 أسئمة المقابمة من زحيث وجيت ليم أسئمة المقابمة ومن ثم تقييد اإلجابات حيث تم تجيي

( . 1انظر الممحق رقم )ياغتيا تحت إشراف المشرفة ص،وتمت 
 
 

 (الت ربة العملية ):المَلحظة -2
: مجموعتين إلى النباتات ىذه تقسيم وتم واحدًا، أسبوعاً  عمرىا الذرة من نباتات 10 تحضير تم

 . الضابطة والمجموعة التجريبية المجموعة
 المسافة إن حيث الراوتر من بالقرب( الذرة شتبلت )نباتات 5 وضع تم: التجريبية المجموعة  في•

 .متر نصف حوالي والراوتر النباتات بين
 تأثير عن بعيداً  أي الراوتر أجيزة من يخمو مكان في  نباتات5وضع  تم الضابطة  المجموعة•

 .الكيرومغناطيسية اإلشعاعات
 حرارة ودرجة ضغط من والبيئية الفيزيائية الظروف إن حيث التجربة في المتغيرات جميع ضبط تم

 بنفس يومين كل النباتات ري تم وثابتة، متشابية كانت المجموعتين لكبل المياه ونوعية وكمية ورطوبة
أسبوع عمى جميع النباتات وتسجيل  كل واحدة مرة القياسات أخذ تم. المجموعتين لكبل المياه نوعية
. أسابيع4 كانت التجربة فترة إن  نباتات التي كانت تظير عمييا النتائج بوضوح حيث5نتائج 
   .األوراق ولون وعدد، الساق طول: من كل أسابيع األربعة خبلل أخذىا تم التي القياسات تتضمن
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 :أدوات الت ربة 
-WBS)  من نوع تربة عادية مع إضافة مادة الكمبوست،ماء ،مسطرة ،ورنية ، ،أجيزة راوتر

2400Base station). 
 : دون عن غيره لعدة أسباب(WBS-2400Base station)الراوتر قمنا باستخدام ىذا النوع من 

. ألنو الراوتر الوحيد المتوفر في الجامعة ويبلءم تجربتنا-1
بسبب وجوده في خارج المبنى في المنطقة المركزية  بالقرب من النباتات فيبلءم مكان زراعة -2

 .نباتات المجموعة التجريبية 
 

 :ال طوات اإل رائية
 كمية إلى  ميبلدي 22/2/2017 بتاريخ وذلك اإلسبلمية الجامعة إلى بزيارة البحثي الفريق قام-1

 ختام/ د الفيزياء قسم رئيسة مع حوارية جمسة بعقد الزيارة ىذه خبلل الباحثات قامت حيث العموم
 الجامعة قدرات يبلءم الذي منيا المناسب الختيار األبحاث من مجموعة عمييا وعرضت الوصيفي
 وتم الطالبات بحث لتسميم المحددة الزمنية والمدة لمتجربة، البلزمة األجيزة توفر حيث من والطالبات
 WBS-2400) المستخدم الراوتر ونوع ( الذرة ) النبات اختيار نوع ،  و البحث تجربة عمى االتفاق

Base station). 
 وتم العممي النادي طالبات بمساعدة البحث عينات زراعة في الباحثات قامت 1/3/2017 بتاريخ-2

 التجريبية المجموعة ووضع المستخدمة الراوتر أجيزة عن بعيد مكان في الضابطة المجموعة وضع
 وتم متشابية الضوئي البناء وعممية النمو ظروف باقي وكانت الراوتر أجيزة من متر نصف بعد عمى
 .ظاىرياً  وليس من خبلل الصفات الجينية  لمنبات األولية القياسات أخذ
 وتعرضيا النباتات نمو تتابع الباحثات كانت 15/3/2017 إلى 1/3/2017 من الفترة وخبلل-3

 .النباتات ظاىرياً  وليس من خبلل الصفات الجينية  قياسات وأخذ المشابية لمظروف
 بدت التي التطورات حول ميمة معمومات الطالبات بإعطاء العطار اعتماد / الدكتورة قامت حيث
 . ظاىريًا   النباتات عمى
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 ألخذ اإلسبلمية الجامعة بزيارة  شحيبر أالء.أ برفقة الباحثات قامت  29/3/2017 تاريخ وفي-4
 بين مقارنة جداول بعمل وقمنّ  الجامعة في العممي النادي طالبات بمساعدة النيائية النباتات قياسات
 .  الميمة المبلحظات وتدوين التجريبية والمجموعة الضابطة المجموعة نتائج

اإلسبلمية وتم  الجامعة قبل من التجربة ليذه النيائية النتائج تسميم تم 2/4/2017 تاريخ في-5
 (2 )رصدىا في جدول خاص كما يظير بالممحق رقم 

 
: ت ربةنتائج ال/ الثاني عشر

ىدف ىذا البحث إلى تقصى أثر الموجات الكيرومغناطيسية الصادرة عن أجيزة 
 : الراوتر عمى نبات الذرة من خبلل اإلجابة عمى مجموعة من التساؤالت

 : النتائج المتعلقة بالفرض ااول
نص الفرض األول عمى أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط 

 .أطوال ساق نبات الذرة تعزى إلى موجات الراوتر
 :المتوسطات الحسابية واالنحرا  المعياري اطوال ساق نبات ال رة: (1) دول رقم 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الفترة الزمنية العدد المجموعة

 5 التجريبية

 األسبوع األول
 األسبوع الثاني
 األسبوع الثالث
 األسبوع الرابع

11.36 
12.44 
15.34 
16.8 

0.61 
0.888 
1.71 
1.681 

 5 الضابطة

 األسبوع األول
 األسبوع الثاني
 األسبوع الثالث
 األسبوع الرابع

6.06 
6.84 
7.66 
8.16 

1.052 
0.963 
1.211 
1.364 



11 
 

والختبار صحة ىذا الفرض تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألطوال سيقان 
نبات الذرة في المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة والتي امتدت عمى أربع أسابيع كما اتضح 

وفيو تبين أن ىنالك اختبلف بين المتوسطات الحسابية ألطوال سيقان نبات  (1)من الجدول رقم 
الذرة في المجموعتين التجريبية والضابطة إذ يبلحظ أن المتوسطات الحسابية ألطوال نباتات 

المجموعة التجريبية التي خضعت لموجات الراوتر أعمى من المتوسطات الحسابية ألطوال نبات 
 . المجموعة الضابطة التي لم تخضع لتأثير موجات الراوتر

 

 : النتائج المتعلقة بالفرض الثاني
نص الفرض الثاني عمى أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط سمك نبات الذرة تعزى 

 .إلى موجات الراوتر
 المتوسط الحسابي واالنحرا  المعياري لسم  نبات ال رة: (2) دول رقم 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الفترة الزمنية العدد المجموعة

 5 التجريبية

 األسبوع األول
 األسبوع الثاني
 األسبوع الثالث
 األسبوع الرابع

0.38 
0.43 
0.49 
0.57 

0.027 
0.038 
0.053 
0.131 

 5 الضابطة

 األسبوع األول
 األسبوع الثاني
 األسبوع الثالث
 األسبوع الرابع

0.332 
0.352 
0.352 
0.384 

0.102 
0.092 
0.111 
0.094 

والختبار صحة ىذا الفرض تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لسمك نبات الذرة 
في المجموعة التجريبية والضابطة طول فترة المبلحظة والتي امتدت أربع أسابيع كما اتضح في 

وفيو تبين أن ىناك اختبلف بين المتوسطات الحسابية في المجموعتين التجريبية  (2)الجدول رقم 
والضابطة إذ يبلحظ أن المتوسطات الحسابية لسمك سيقان نباتات المجموعة التجريبية التي خضعت 
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لموجات الراوتر أعمى من المتوسطات الحسابية لسمك سيقان نبات المجموعة الضابطة التي لم 
 . تخضع لتأثير موجات الراوتر

 

 : النتائج المتعلقة بالفرض الثالث
نص الفرض عمى أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين عدد األوراق تعزى إلى موجات 

 .الراوتر
 :المتوسط الحسابي واالنحرا  المعياري لعدد ااوراق : (3) دول رقم 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الفترة الزمنية العدد المجموعة

 5 التجريبية

 األسبوع األول
 األسبوع الثاني
 األسبوع الثالث
 األسبوع الرابع

4.2 
5.2 
6.2 
7.2 

0.447 
0.837 
0.837 
0.837 

 5 الضابطة

 األسبوع األول
 األسبوع الثاني
 األسبوع الثالث
 األسبوع الرابع

5.2 
5.6 
6 

6.6 

0.447 
0.547 

0 
0.547 

 
والختبار صحة ىذا الفرض تم حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لعدد األوراق كما 

وتبين أن ىناك اختبلف بين المتوسطات الحسابية لعدد أوراق نباتات  (3)اتضح من الجدول رقم 
المجموعة التجريبية التي خضعت لموجات الراوتر أعمى من المتوسطات الحسابية لعدد أوراق نباتات 

 . المجموعة الضابطة التي لم تخضع لتأثير موجات الراوتر 
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 :النتائج المتعلقة بالفرض الرابع
 .نص الفرض عمى أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين لون األوراق تعزى إلى موجات الراوتر

أسابيع كما 4والختبار صحة ىذا الفرض تمت مبلحظة التغيرات التي تحصل ألوراق النباتات لمدة 
 ( .4)ىو موضح في الجدول رقم 

 لون ااوراق متوسط: (4) دول رقم 
 لون األوراق الفترة الزمنية العدد المجموعة

 5 التجريبية

 األسبوع األول
 األسبوع الثاني
 األسبوع الثالث
 األسبوع الرابع

 أخضر داكن
 أخضر داكن
 أخضر داكن
 أخضر داكن

 5 الضابطة

 األسبوع األول
 األسبوع الثاني
 األسبوع الثالث
 األسبوع الرابع

 أخضر
 أخضر وأصفر
 أخضر وأصفر

 أخضر فاتح وأصفر
 وتبين أن ىناك اختبلف بين لون أوراق النباتات في المجموعة التجريبية التي خضعت ألمواج 

الراوتر حيث أنيا حافظت عمى لونيا أخضر داكن وبين لون أوراق النباتات في المجموعة الضابطة 
التي لم تخضع لتأثير موجات الراوتر حيث وتغير لونيا تدريجيًا من أن أخضر إلى أخضر وأصفر 

 . إلى أن أصبحت أخضر فاتح وأصفر في األسبوع الرابع
 

: البحث أىم نتائج 
يتبين من  أسابيع  4عمى مدارالمستمرة والدقيقة لنباتات المجموعتين  من خبلل المبلحظة .1

 من النباتات خبلل ىذه التجربة أن النباتات الموجودة بالقرب من الراوتر نمت بشكل أسرع
 .البعيدة عن الراوتر 
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الساق نمت بشكل أكبر  (سمك –طول )تبين أن النباتات في المجموعة التجريبية من حيث  .2
 .مقارنة مع المجموعة الضابطة 

عمى الموجات الصادرة من أجيزة الراوتر كان ليا تأثير إيجابي تبين من خبلل المبلحظة أن  .3
 .نمو نبات الذرة 

اقتصرت االستجابة  بشكل إيجابي عمى نبات الذرة وال نستطيع أن نعمم عمى جميع  .4
 .النباتات

 
: التوصيات/ الثالث عشر

:  بناًء عمى نتائج التجربة نوصي بما يمي
 :باستكمال ىذه الدراسة من قبل طبلب الدراسات العميا في مختمف الجامعات بطريقة أشمل .1

 .كاستخدام نباتات أخرى غير المستخدمة في ىذه التجربة
 .جودة الثمرة :مثلنبات الذرة  معرفة خصائص أخرى عن  .2
 .معرفة مدى تأثير الثمرة عمى اإلنسان .3
 .معرفة مدى تأثير الثمرة عمى الحيوان .4
بتعميم ىذه الدراسة من قبل وسائل اإلعبلم ونشرىا لزيادة الوعي لدى اَلخرين وحتى يستطيع  .5

 .من ييمو األمر من االستفادة
 .دراسة أثر الراوتر عمى التركيب الداخمي لمخبليا .6
 .باستخدام الجامعات ىذا البحث كقاعدة أساسية في الدراسات القادمة .7
عمل دراسة خاصة عن أثر النباتات التي خضعت لمتجربة عمى صحة الحيوانات مثل  .8

 .األرنب :
 .عمل دراسة خاصة عن أثر النباتات التي خضعت لمتجربة من الناحية الجينية  .9
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: المَلحق
: 1ملحق 

 تام الوصيفي وعضو ىيئة التدريس في قسم /مقابلة مع رئيسة قسم الفيزياء د
: اعتماد العطار .ااحياء ا
 والمعممة المشرفة األستاذة أالء شحيبر بزيارة الجامعة اإلسبلمية في غزة يوم األربعاء لطالباتقامت ا
جراء المقابمة وتوجيو بعض األسئمة التي تخدم البحث 1/3/2017بتاريخ  :  وا 

ما سبب اختيار الراوتر المستخدم في التجربة ؟ -1
ما سبب اختيار نبات الذرة عمى وجو الخصوص ليذا البحث ؟ -2
ىل تتعرض المجموعة التجريبية لجميع الظروف التي تتعرض ليا المجموعة الضابطة ؟ -3
ىل نستطيع تعميم النتائج  الصادرة من ىذا البحث عمى جميع النباتات ؟ - 4
 ؟ما الشئ الذي يميز بحثنا عن باقي األبحاث - 5
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 ( :2)ملحق 
 

 النتائج الت ريبية لنباتات الم موعة الضابطة  (أ)
 ااسبوع الرابع ااسبوع الثالث ااسبوع الثاني ااسبوع ااول رقم النبات 

طول 
الساق 

 (سم)

1 5.3 6.5 8.4 8.6 
2 5.7 6.5 6.4 6.8 
3 5.5 6.7 7.8 8.4 
4 7.9 8.5 9.2 10.1 
5 5.9 6 6.5 6.9 

سم  الساق 
 (ملم)

1 0.42 0.45 0.46 0.48 
2 0.28 0.30 0.30 0.31 
3 0.20 0.25 0.21 0.29 
4 0.31 0.31 0.32 0.35 
5 0.45 0.45 0.47 0.49 

 عدد ااوراق

1 5 5 6 7 
2 5 5 6 6 
3 5 6 6 7 
4 5 6 6 6 
5 6 6 6 7 

 لون ااوراق

 أ ضر فاتح وأصفر أ ضر وأصفر أ ضر وأصفر أ ضر 1
 أ ضر فاتح وأصفر أ ضر وأصفر أ ضر وأصفر أ ضر 2
 أ ضر فاتح وأصفر أ ضر وأصفر أ ضر وأصفر أ ضر 3
 أ ضر فاتح وأصفر أ ضر وأصفر أ ضر وأصفر أ ضر 4
 أ ضر فاتح وأصفر أ ضر وأصفر أ ضر وأصفر أ ضر 5
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 النتائج الت ريبية لنباتات الم وعة الت ريبية  (ب)
 ااسبوع الرابع ااسبوع الثالث ااسبوع الثاني ااسبوع ااول رقم النبات 

طول  
الساق 

 (سم)

A 10.5 11.7 13.3 15.5 
B 12 13.5 15.2 16.5 
C 11.2 12 14.1 15 
E 11.9 13.3 17.3 18 
W 11.2 11.7 16.8 19 

سمك 
الساق 

 (ممم)

A 0.40 0.45 0.55 0.60 
B 0.35 0.45 0.53 0.78 
C 0.35 0.39 0.47 0.51 
E 0.40 0.40 0.42 0.43 
W 0.40 0.48 0.52 0.54 

عدد 
 األوراق

A 4 5 6 8 
B 4 5 7 7 
C 4 4 5 6 
E 5 6 6 7 
W 4 6 7 8 

لون 
 األوراق

A أخضر داكن أخضر داكن أخضر داكن أخضر داكن 
B أخضر داكن أخضر داكن أخضر داكن أخضر داكن 
C أخضر داكن أخضر داكن أخضر داكن أخضر داكن 
E أخضر داكن أخضر داكن أخضر داكن أخضر داكن 
W أخضر داكن أخضر داكن أخضر داكن أخضر داكن 
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(: 3)ملحق 
 

 :
  في قسم الفيزياء نبات الذرة في المجموعة الضابطة

 

 
 نبات الذرة في المجموعة التجريبية 

 

 
 .(WBS-2400Base station)جياز الراوتر من نوع 
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  . عدد األوراق في  المجموعة الضابطةالطالبات لأثناء متابعة 

 

 
 
 
 
 
 

في المجموعة الضابطة الباحثات لمون أوراق النبات أثناء متابعة 
 
 

 

 

 

 

 .صورة تجمع الطالبات أثناء متابعتيم لمنباتات في المجموعة التجريبية 
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  .األسبوع الرابع المجموعة التجريبية في نبات الذرة في

 


