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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 

اِء َياًء فَأَْخَزْجَُا "  ًَ ٍَ انسَّ َ أَََشَل ِي ٌَّ َّللاَّ أَنَْى تََز أَ

ٍَ اْنِجثَاِل ُجَذٌد  ِي َٔ ا ۚ  َٓ اَُ َٕ ْختَِهفًا أَْن َزاٍخ يُّ ًَ ِّ ثَ تِ

َغَزاتُِٛة  َٔ ا  َٓ اَُ َٕ ْختَِهٌف أَْن ٌز يُّ ًْ ُح َٔ تٌِٛط 

َْعَاِو ُيْختَِهٌف  ُسٕدٌ  اأْلَ َٔ اّبِ  َٔ انذَّ َٔ ٍَ انَُّاِص  ِي َٔ

 ِِ ٍْ ِعثَاِد َ ِي ا َْٚخَشٗ َّللاَّ ًَ ِنَك ۗ إََِّ
اَُُّ َكذََٰ َٕ أَْن

َ َعِشٌٚش َغفُٕرٌ  ٌَّ َّللاَّ اُء ۗ إِ ًَ  ". اْنعُهَ

(28-27)سوضجفاطط،آيح
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 زــــــــــــــشكز ٔتمذٚ

لريمنَاػلىنؼمهجلوهللاػعانحمس،لثحسااهصظذكللدتإنجازجرهاواجهسوتحسحلحضتؼس

أنالإنحنطالثاخالثحسالؼلميفيمسضسحالمجسل)أ(اليسؼناكما،لمسيطالؼلياتهاػلينافهو

ػثا  تأسمى ضاخانرص الشكط "و انتزتٛح ٔانتعهٛى انفهسطُٛٛحٔسارج لرمسيط اللفرح" هصه ػلى

الحثيثحطلثحػلماءػظماءيحلمونفي الميمحكيذرطضلسولرنا الفطصح هصه لنا الجميلحوذمسيمها

سماءاإلتساعوالرميع،ويطذمونتاسمزولرهم،ويجؼلونػلمتالزهمشامراًحطاً.

إلىكلمنساهمفيإذمامهصاالثحسونرصكمدنرشطفترمسيمذالصالشكطوالرمسيطوالؼطفان

تالشكطالؼميككالًمن:

المكان  وذوفيط السضاسح إلجطاء لنا الفطصح إلذاحرهم غعج والرؼليم/شطق الرطتيح مسيطيح

 .المناسةإلذمامهصاالثحس

ػلىذمسيمهاالسػمعٕاطف حًادأ.مسضسحالناصطجاألساسيح)أ(ممصلحتمسيطذهاالفاضلح 

الثحس إلذمامهصا الكاملمؼنا وذؼاونها الريرظٕاٌأ. إلثالوالمؼلمحالفاضلحوالمسانسج

 .ذفضلدمشكوضجتاإلشطافػلىهصاالثحس

  المولطج تمسيطذها ممصلح )أ( األساسيح المجسل لناأ. عطاف حًادمسضسح ذطشيحها ػلى

 .أػلىالسضجاخومساػسذهافيالرميعوالطليللوصولإلى

والرمسيط  ترالصالشكط نرمسم فإننا تالجميل ً تالجامؼحواالمرنانوػطفانا الؼلوم كليح إلى

الحيويح لرؼاونهاانعطارد. اعتًاداإلسالميحممصلحتنائةضئيسلسماألحياءوالركنولوجيا

منمساػسجفيإجطاءالرجطتحومراتؼحالثحسأوالًتأولوذثنيهالمالسمرهلناالكاملمؼناو

 .نشطوذطجمحالثحسفيالمطاحلالمازمح

لجنح  أػضاء الكطام لألساذصج والؼطفان االمرنان وػظيم والرمسيط تالشكط نروجه كما

تأن ويمين ػلم ػلى فنحن الثحس، منالشح لمثول مشكوضين ذفضلوا الصين المنالشح،

همالنافؼحوالميمح،سيكونلهاأشطكثيطفيإشطاءوإغناءالسضاسح.مالحظاذ

لىماإصلناولما،ولثحسوجاحالولؼملاحسسناتمرؼحأهملمازجوولوالـف،لثحستحصناا

لشكط...الهممناكلـليهفإصلناو
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 ذاءـــــــــــــــــــــــــــاإلْ

 

 إنٗ األْم ٔاألحثح .....

 انعهى...إنٗ طالب 

إنٗ أرٔاح شٓذائُا انكزاو ٔخاصح شٓذاء سهك 

انتزتٛح ٔانتعهٛى انذٍٚ رٔٔا تذيائٓى انشكٛح ثزٖ 

 ...فهسطٍٛ

إنٛٓى جًٛعاً َٓذ٘ ثًزج ْذا انجٓذ انثسٛط، راجٍٛ 

يٍ هللا عشٔجم أٌ ٚجعهّ فٙ يٛشاٌ حسُاتُا 

 ً  ...جًٛعا
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 ممخص الدراسة

 المياه المعرضة لإلشعاع الكيرومغناطيسي عمى نمو نبات الفمفل في محافظة غزة أثر

أثر المياه المعرضة لإلشعاع الكيرومغناطيسي  عمى التعرفإلى  الحالية ىدفت الدراسة

  .في محافظة غزة عمى نمو وتطور نبات الفمفل

 بيا قامت، وذلك لمناسبتو لمدراسة التي استخدمت الباحثات إلجراء الدراسة المنيج التجريبي

كالتالي: المجموعة  تانمتساوي مجموعتانشتمة فمفل وتقسيميا إلى  100حيث تم احضار . الباحثات

 بمياه( تم رييا 2، والمجموعة )مياه لم تتعرض لإلشعاعلمجموعة الضابطة وتم رييا ب( وىي ا1)

تم تحضير الماء المعرض لإلشعاع الكيرومغناطيسي وذلك  لإلشعاع الكيرومغناطيسي. معرضة

 .سم لمدة ساعة5بوضعو بالقرب من جياز راوتر وعمى بعد 

تم ري النباتات  تم ضبط جميع المتغيرات في الدراسة من درجة حرارة ورطوبة وغيرىا.

المتعمقة ات أسابيع وتم أخذ القياس 4استمرت فترة الدراسة لمدة  بنفس الكمية وفي نفس التوقيت.

ل الساق، سمك الساق، وتمثمت القياسات التي تم تسجيميا: طو  في نياية كل أسبوع.بنمو النباتات 

 . والورنية لقياس سمك الساق تم استخدام المسطرة لقياس طول الساق، .عدد األوراق

إلشعاع الكيرومغناطيسي المنبعث من أجيزة الراوتر لالحالية إلى أن  وقد خمصت الدراسة

  .أثر عمى ماء الري والذي بدوره أثر عمى نمو وتطور النباتات

نمو المظاىر المتعمقة بعمى  يؤثر اإلشعاع الكيرومغناطيسي أن الحالية الدراسة أثبتت

 حيث كشفت الدراسة الحالية أن .وسمك الساق، وعدد األوراق الساق، بما في ذلك طول اتالنبات
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أكبر من متوسط  لإلشعاع الكيرومغناطيسيالمعرض التي تم رييا بالماء النباتات  لاطو أمتوسط 

 لوحظ .المجموعة التي تم رييا بالماء الغير معرض لإلشعاع الكيرومغناطيسيالنباتات في  أطوال

أكبر من كان  الكيرومغناطيسي المعرض لإلشعاع التي تم رييا بالماء سمك ساق النباتاتأن  أيضا  

 .الكيرومغناطيسي الذي لم يتعرض لإلشعاعتمك التي تم رييا بالماء 

متوسط عدد أوراق  بين و توجد فروق ذات داللة احصائيةأن أثبتت الدراسةإضافة إلى ذلك، 

حيث أكدت الدراسة الحالية أن متوسط عدد  .التجريبية والمجموعة الضابطة ةتات في المجموعالنبا

أوراق النباتات في المجموعة التجريبية كان أكبر من متوسط عدد أوراق النباتات في المجموعة 

  الضابطة.

ذه الدراسة إلى أن اإلشعاع الكيرومغناطيسي المنبعث من أجيزة الراوتر يؤثر ى تخمصقد و 

 مى المياه المستخدمة لري نباتات الفمفل.ع

 

 محافظة غزة. ،، مياه الري ، نبات الفمفليرومغناطيسي، راوتر: اإلشعاع الككممات مفتاحية
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 يمذيح 

  انذراسحيشكهح 

  انذراسحفزٔض 

 أْذاف انذراسح 

 أًْٛح انذراسح 

 حذٔد انذراسح 

  



2 
 

 يمذيح

 قال تعالى في كتابو العزيز:  

 ُيْسَقى   ِصْنَوان   َوَغْيرُ  ِصْنَوان   َوَنِخيل   َوَزْرع   َأْعَناب   ِمنْ  َوَجنَّات   ُمَتَجاِوَرات   ِقَطع   اأْلَْرضِ  َوِفي"

لُ  ِبَماء   ِلكَ  اأْلُُكلِ  ِفي َبْعض   َعَمى   َبْعَضَيا َواِحد  َوُنَفضِّ  .(4 )سورة الرعد:" َيْعِقُمونَ  ِلَقْوم   ََلَيات   ۚ  ِإنَّ ِفي ذَ 

إن من فضل هللا تعالى عمى اإلنسان أن سخر لو الكون بكل ما فيو لخدمتو ومن بين 

الكائنات الحية التي سخرىا هللا سبحانو وتعالى النباتات. تزخر الحياة بوجود عدد كبير جدا  من 

 النباتات واألعشاب واألشجار والشجيات والحشائش.

وخالل السنوات األخيرة، كانت ىناك زيادة كبيرة في استخدام األجيزة الالسمكية ومن 

الراوتر مما أدى إلى زيادة التعرض لإلشعاعات الكيرومغناطيسية في بيئتنا أجيزة ضمنيا 

(Balmori, 2004)شيوع ا في جميع أنحاء العالم. في  . يعتبر جياز الراوتر من أكثر األجيزة

الوقت الحاضر معظم األشخاص حول العالم يستخدمون جياز الراوتر من أجل إرسال واستقبال 

يستقبميا المعمومات. وكما ىو الحال في الياتف المحمول، يرسل جياز الراوتر المعمومات و 

بأطوال موجية أطول من  سي،اإلشعاع الكيرومغناطي، والتي ىي جزء من باستخدام موجات الراديو

ما بين موجات الراديو يتراوح تردد  .(Shende and Patil, 2016)ضوء األشعة تحت الحمراء 

 وتنتقل بسرعة الضوء.رتز غيغاىي 300إلى  كيموىيرتز 3

وفي الحياة اليومية، يتعرض األنسان لإلشعاع الكيرومغناطيسي من مصادر طبيعية أو  

الفمكية. يتم توليد  األجرامو البرق  الطبيعية لإلشعاع الكيرومغناطيسيمن المصادر . صناعية
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صناعيا  بواسطة سواتل االتصاالت وشبكات الكمبيوتر واالتصاالت  اإلشعاع الكيرومغناطيسي

  .(Dickinson, 2006)الالسمكية والبث والرادار 

وامل منيا شدة يعتمد تأثير اإلشعاع الكيرومغناطيسي عمى الكائنات الحية عمى عدة ى

الطاقة، التكرار، مدة التعرض، التعرض بشكل متقطع أو مستمر ونوع خصائص األنسجة او 

 .(Ragha et al., 2011) الخاليا المعرضة لإلشعاع 

بشكل خاص  الراوتربشكل عام واإلشعاعات المنبعثة من  اإلشعاع الكيرومغناطيسييؤثر  

عمى  . فيي تؤثرعضاء بطرق مختمفةعمى جميع األنظمة الحية وتؤثر عمى الخاليا واألنسجة واأل

 Cammaerts et) األولياتوالنحل وحتى  والطيوروذباب الفاكية  والبرمائيات والنمل  الثدييات

al., 2011). عمى  ر أيضا  ىذه اإلشعاعات ال تؤثر فقط عمى الكائنات الحية سابقة الذكر بل تؤث

  ، أو بيئية.فسيولوجية، أو بيولوجيةانت نمو النباتات سواء ك

ية لمخاليا الحية. بشكل عام، تحفز اإلشعاعات التغيرات الفسيولوجية، والخموية، والجينو 

في الخاليا الحية حركة األيونات عمى الغشاء الخموي ويؤثر عمى يعمل اإلشعاع الكيرومغناطيسي 

(Cammaerts et al., 2011) أن ىذه اإلشعاعات تؤثر عمى  ت العديد من الدراساتثبتأ. كما

 يعتبر اإلشعاع الكيرومغناطيسي. المستوى النبات الخموي والجزيئي وعمى النبات ككلالنباتات عمى 

عمى الرغم من أن و . (Majed et al., 2012)رىا ومؤثر عمى نمو النباتات وتطو عامل ميم 

، إال أن ىناك د جذبت انتباه العديد من العمماءلإلشعاع الكيرومغناطيسي ق التأثيرات البيولوجية

ا في األ عمى  دلة عمى اآلثار الدقيقة لإلشعاع الكيرومغناطيسي الناتج من أجيزة الراوترنقص 

 .النباتات وآلية عمميا
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ىذه  تفاعليتسبب في  أنيمكن لممجاالت الكيرومغناطيسية االصطناعية  إن التعرض

أو مع اإلشارات الكيرومغناطيسية في الكائنات الحية  مع العمميات البيولوجية األساسية اتالموج

 الموجودة داخل وخارج الخمية.المياه  وذلك عن طريق جزيئات

خالل السنوات العشرين الماضية، أثار االستخدام المتزايد لميواتف المحمولة وأجيزة الراوتر 

وفي الوقت لإلشعاع الكيرومغناطيسي.  اإلنسان تعرضالناجمة عن  قمق ا كبير ا بشأن اآلثار الصحية

ى النشاط التأثير عمية مقدرة اإلشعاع الكيرومغناطيسي عمى الحاضر، ال يزال السؤال عن كيف

دون إجابة. تم اقتراح العديد من الفرضيات حول اآلليات الجزيئية لمتأثير البيولوجي  الوظيفي لمخمية

ا موثوق ا بو وشامال  لمنتائج التجريبية.طيسيةلممجاالت الكيرومغنا  ، ولكن لم تقدم أي منيا شرح 

 لإلشعاعات الكيرومغناطيسية رئيسيالمستقبل الالكائنات الحية  تعتبر المياه في أجسامو 

(Shalatonin, 2012) اآلليات التي يقوم عمييا تخزين المعمومات الكيرومغناطيسية معرفة . إن

مماء داخل التي تحدث ل المختمفة ا لمعممياتقد يعطينا فيم ا جديد   واسطة الماءوتضخيميا ونقميا ب

 .األنظمة البيولوجية
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 الدراسةمشكمة 

 :في السؤال الرئيس التالي ةالحالي الدراسةتتحدد مشكمة 

 نمو نباتعمى  من الراوترالصادر  إلشعاع الكيرومغناطيسيالمياه المعرضة لما أثر 

 وينبثق عن ىذا التساؤل الرئيسي مجموعة من التساؤالت الفرعية اآلتية: ؟في محافظة غزة الفمفل

الكيرومغناطيسي  لإلشعاعالمعرضة  بالمياه الذي يروى  ساق النبات طول ما الفرق في .1

 ؟والنبات الذي يروى بالمياه التي لم تتعرض لإلشعاع الكيرومغناطيسي

يروى بالمياه المعرضة لإلشعاع الكيرومغناطيسي ما الفرق في سمك ساق النبات الذي  .2

 والنبات الذي يروى بالمياه التي لم تتعرض لإلشعاع الكيرومغناطيسي؟

المعرضة لإلشعاع الكيرومغناطيسي  الذي يروى بالمياهأوراق النبات عدد  ما الفرق في .3

 والنبات الذي يروى بالمياه التي لم تتعرض لإلشعاع الكيرومغناطيسي؟

 الدراسةفرضيات 

 المياهسيقان نباتات الفمفل تعزى إلى  داللة احصائية بين متوسط طولال توجد فروق ذات  .1

 الراوتر؟ من الصادر لإلشعاع الكيرومغناطيسيالمعرضة 

ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسط سمك سيقان نباتات الفمفل تعزى إلى المياه  .2

 الكيرومغناطيسي الصادر من الراوتر؟المعرضة لإلشعاع 

ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسط عدد أوراق سيقان نباتات الفمفل تعزى إلى  .3

 الراوتر؟ من الصادرالمعرضة لإلشعاع الكيرومغناطيسي  المياه
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 الدراسةأىداف 

  :ىدفت الدراسة الحالية إلى التعرف عمى

 الفمفل.  اتساق نباتعمى طول المعرضة لإلشعاع الكيرومغناطيسي تأثير المياه  .1

 تأثير المياه المعرضة لإلشعاع الكيرومغناطيسي عمى سمك ساق نباتات الفمفل.  .2

  عدد أوراق نباتات الفمفل.تأثير المياه المعرضة لإلشعاع الكيرومغناطيسي عمى  .3

 انذراسحأًْٛح 

الموضوع، حيث أن انتشار أجيزة الراوتر في كل تبرز أىمية الدراسة الحالية من أىمية 

قد يؤثر عمى اإلنسان. حيث  مكان حولنا بما فييا المنازل والمدارس وأماكن العمل والدراسة وغيرىا

أن اإلنسان في ىذه األماكن يتناول بعض المشروبات واألطعمة ومن أىميا الماء. حيث أن 

ويتناول  الخصائص الفيزيائية والكيميائية لمماء تتغير عند تعرضو لإلشعاع الكيرومغناطيسي

ت نظرا  لسيولة التعامل معيا اإلنسان بدوره ىذا الماء أو غيرىا من السوائل. لقد تم اختيار النباتا

  وصعوبة تطبيق ىذه الدراسة عمى اإلنسان.

 انذراسححذٔد 

 14/3/2019 -14/2/2019الحدود الزمانية: 

مديرية التربية والتعميم شرق غزة، حيث تم وضع النباتات في المجموعات الضابطة  الحدود المكانية:

والتجريبية في مكان واحد وتم وضع المياه المالحة والعادية المعرضة لمموجات الكيرومغناطيسية 

 بالقرب من جياز راوتر يقوم بإرسال واستقبال البيانات. 
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 انفصم انثاَٙ: اإلطار انُظز٘ نهذراسح

 انذراسحهحاخ يصط 

 انذراساخ انساتمح 

 انتعمٛة عهٗ انذراساخ انساتمح 
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 الدراسةمصطمحات 

: مفردىا موجة، وىو اسم يطمق في عمم الطبيعيات عمى الخطوط التي تتعرض الىتزازات الموجات

 تنتشر في الفضاء. 

وىي فرع من  : ىي فيزياء المجال المغناطيسي أو الحركة المغناطيسية الكيربائيةالكيرومغناطيسية

 .م الفيزياءفروع عم

ىو عبارٌة عن جياٍز ُيعُد وسيمة  أو أداة ربٍط بين مجموعٍة من الّشبكات، وترتبط اآلالف من  :الراوتر

 .وعيا الشبكة العنكبوتية العالميةالموّجيات والخوادم مع بعضيا البعض لتشّكل بمجم

ىو أحد أشكال الطاقة تصدره وتمتصو الجسيمات المشحونة، والتي  : اإلشعاع الكيرومغناطيسي

تظير سموك مشابو لمموجات في سفرىا خالل الفضاء. لإلشعاع الكيرومغناطيسي حقل كيربائي 

 ينتشر اإلشعاع الكيرومغناطيسي في الفراغ بسرعة الضوء. ووآخر مغناطيسي، 

جيجا ىرتز والتي  300كيمو ىرتز و  3ىو معدل التذبذب في النطاق الواقع بين  :تردد الراديو

 ( التي تحمل إشارات الراديو.  ACتتطابق مع تردد موجات الراديو و التيارات المتناوبة ) 

: ىي جزء من طيف الموجات الكيرومغناطيسية بطول موجي أعمى من تحت موجات الراديو

. ترشبكات الكمبيو و ، مثل الراديو والتمفزة واتصاالت الخموي اإلذاعيفي البث  وتستخدمالحمراء. 

ويبمغ الطول الموجي لموجات الراديو بين عدة سنتيمترات إلي مئات األمتار، وسرعتيا ىي نفس 

 كيمومتر في الثانية. 300000سرعة الضوء، أي 
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 الدراسات السابقة 

بمختمف ىناك الكثير من الدراسات التي تناولت الحديث عن تأثير الموجات الكيرومغناطيسية 

أنواعيا عمى أنواع مختمفة من النباتات. إضافة إلى ذلك ىناك العديد من الدراسات التي تحدثت عن 

أي توجد  ومع ذلك ال خصائص المياه البيولوجية، والفيزيائية، والكيميائية.تأثير ىذه الموجات عمى 

المياه العادية أو المياه المالحة المعرضة لإلشعاع الكيرومغناطيسي  دراسة حتى اآلن تناولت تأثير

 يمي: اويمكن تمخيص ىذه الدراسات كم عمى نمو وتطور نبات الفمفل.

(: توصل إلى أن تعرض النباتات لإلشعاع Sandu, 2005دراسة ساندو ) .1

 في كمية الكموروفيل في أوراق النباتات. الكيرومغناطيسي يؤدي إلى حدوث تغير

(: أشاروا إلى أن استخدام اإلشعاع Roux et al., 2008دراسة روكس وآخرون ) .2

 لو تأثير إيجابي عمى نباتات البندورة. كيرومغناطيسي ال

أن  (: أشاروا إلىShabrangi and Majd et al., 2009دراسة شاربنجي وماجد ) .3

 اإلشعاع الكيرومغناطيسي يسرع من نمو نباتات الذرة ويعمل عمى زيادة الكتمة الحية.

الدراسة إلى أن  (: توصمواKhalafallah and Sallam, 2009دراسة خمف هللا وسالم ) .4

نبات بذور نبات الذرة. إضافة إلى  اإلشعاع الكيرومغناطيسي يعمل عمى زيادة معدل نمو وا 

المسئولة عن البناء الضوئي بشكل إيجابي بعد التعرض  ذلك، تأثرت الصبغات

 لمميكروويف.
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اإلشعاع  حيث أجرى دراسة عمى تأثير :(Sharma et al., 2009دراسة شارما وآخرون ) .5

الكيرومغناطيسي الصادر عن الياتف الخموي عمى نمو جذور نبات الفول. وتوصمت 

 الدراسة إلى أن اإلشعاع الكيرومغناطيسي عمل عمى تثبيط نمو جذور ىذه النباتات.

(: حيث أكد أن ري بذور نبات القمح بماء تعرض Shalatonin, 2012دراسة شاالتونين ) .6

 صادر من الجوال يعمل عمى سرعة نمو وتطور النباتات.لإلشعاع الكيرومغناطيسي ال

(: حيث أجروا دراسة بعنوان تأثير موجات Alattar et al., 2017دراسة العطار وآخرون ) .7

( عمى نمو وتطور نبات الذرة، والباذنجان، والريحان. وبينوا أن Wi-Fiالشبكات الالسمكية )

إضافة إلى ذلك، أثبتوا أن النباتات  .ىذه الموجات تؤثر عمى خصائص نمو ىذه النباتات

التي تعرضت لإلشعاع الكيرومغناطيسي كانت أطول وأسمك وعدد أوراقيا أكثر من تمك 

 التي كانت في المجموعة الضابطة.

بينوا في دراستيم أن  (:Havas and Symington, 2017ىافاس وسيمنغتون ) دراسة .8

لإلشعاع الصادر من الراوتر يقمل من  والبرسيم تعرض بذور نبات البروكمي والبازيالء

  نموىا.

 التعقيب عمى الدراسات السابقة

ذات العالقة بموضوع الدراسة، تم رصد العديد من أوجو  من خالل استعراض الدراسات السابقة

ىدف الدراسة، منيج الدراسة، أدوات  االتفاق واالختالف بينيا وبين الدراسة الحالية من حيث:

إضافة إلى تسميط الضوء عمى أىم النتائج التي توصمت إلييا  الدراسة، مجتمع وعينة الدراسة.

 الدراسات السابقة وبيان أوجو االستفادة منيا، مع إبراز ما تتميز بو الدراسة الحالية.



11 
 

 موضوع الدراسة وأىدافيا:

لتأثير اإلشعاع الكيرومغناطيسي عمى النباتات بشكل  تناوليافي  اتفقت أغمب الدراسات السابقة

الكيرومغناطيسي وتم دراسة أثر ىذا  لإلشعاع اتمباشر، أي أنو تم تعريض البذور أو النبات

 ص النمو.اإلشعاع عمى خصائ

 المنيج المستخدم:

 الحالية. توافقت الدراسات السابقة في استخدام المنيج التجريبي وىذا ما استخدمتو الدراسة

 الدراسة: عينة

، وىذا ما اتفقت معو كانت من النباتات أو البذور في أن عينة الدراسة أغمب الدراسات السابقةاتفقت 

 الدراسة الحالية.

 أوجو االستفادة من الدراسات السابقة:

 تدلل الدراسات السابقة عمى أىمية الدراسة وموضوعيا، واستفادت الدراسة الحالية من الدراسات

 السابقة في العديد من الجوانب منيا:

 صياغة اإلطار النظري لمدراسة. .1

 المساعدة في تحديد مشكمة الدراسة، وبيان أىمية الدراسة. .2

 توجيو الباحثات في توجيو أداة الدراسة. .3

 توجيو الباحثات نحو العديد من مصادر المعمومات المفيدة ذات العالقة بمشكمة الدراسة. .4

 في مناقشة نتائج الدراسة الحالية. السابقةسات االستفادة من الدرا .5
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 تميز الدراسة:

 تميزت ىذه الدراسة عن الدراسات السابقة بما يمي:

 أنيا الدراسة األولى من نوعيا عمى مستوى طمبة المدارس في ىذا المجال. .1

الدراسة األولى من نوعيا التي تناولت تأثير اإلشعاع الكيرومغناطيسي بشكل غير مباشر  .2

 .، أي تأثر المياه المعرضة لإلشعاع الكيرومغناطيسي عمى النباتنمو نبات الفمفل عمى

تناولت تأثير اإلشعاع الكيرومغناطيسي الصادر من أجيزة الراوتر الدراسة األولى التي  .3

 المستخدم في المنازل، والمدارس، والجامعات وغيرىا.
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 الثالث: الطريقة واإلجراءات الفصل

 منيج الدراسة 

 مجتمع الدراسة 

 عينة الدراسة 

 أداة الدراسة 

 إجراءات تطبيق أدوات الدراسة 
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  الدراسةمنيج 

وىو المنيج القائم عمى استخدام  استخدمت الطالبات في ىذه الدراسة المنيج التجريبي

. ويعد المنيج التجريبي من أىم وأفضل مناىج التجربة العممية في إثبات أو نفي تساؤالت البحث

، فيو يعتمد عمى تحديد المنيج الُمتبع عبر (2016)ذياب والنويري،  العممي بالنسبة لإلنسانالبحث 

ويقوم ىذا المنيج عمى العمل عمى مالحظة كافة عا  لمشروط المحددة لمظاىرة المتغيرات والضوابط تب

 .معينةالتغيرات الناتجة عن آثار ظاىرة 

  الدراسةمجتمع 

 تنمو في قطاع غزة.جميع نباتات الفمفل التي 

 الدراسةعينة 

وذلك لمتعرف عمى  شتمة من شتالت الفمفل 100 نبات الفمفل حيث شممت عينة الدراسة

 وتطور النبات. تأثير المياه المالحة والعادية المعرضة لإلشعاع الصادر من أجيزة الراوتر عمى نمو

 وتم اختيار نبات الفمفل لمقيام بالدراسة الحالية لعدة أسباب أىميا:

 إمكانية زراعتو في أوعية بالستيكية وسيولو نقمو والتعامل معو. .1

 نموه وازدىاره خالل فترة الدراسة الحالية. .2

حساس جدا  لمتغير في الظروف البيئية المحيطة من ماء ورطوبة ودرجة حرارة والموجات  .3

 الكيرومغناطيسية وغيرىا.

 .زراعتو في كثير من شرفات المنازل بالقرب من جياز الراوتر .4
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 أداة الدراسة

واستطالع  عمى المشاريع العممية والتطبيقية والدراسات السابقة المتعمقة بمشكمة الدراسة االطالعبعد 
أدوات الدراسة  ، قامت الباحثات ببناءمن المتخصصين عن طريق المقابالت الشخصية عينةرأي 

 وفق الخطوات اآلتية:

 بطاقة المالحظة  :األداة األولى .1

 حصر المكونات الالزمة لتنفيذ الدراسة الحالية. 

 عمى  إعداد بطاقة مالحظة لمعرفة أثر الماء المعرض لإلشعاع الكيرومغناطيسي

مقدار سمك الساق،  و كانت محاور بطاقة المالحظة كالتالي: نمو نباتات الفمفل.

 وطول الساق، وعدد األوراق لكل شتمة فمفل.

 األداة الثانية: المقابالت .2

 .تحديد المحاور الرئيسية التي شممتيا المقابمة 

 لكل مقابمة. صياغة األسئمة التي نقع تحت كل محور 

 من أجل اختبار  ومعممات أخريات عرض أسئمة المقابالت عمى المعممة المشرفة

 لجمع البيانات. مدى مالئمتيا

 إجراءات تطبيق الدراسة

قامت الطالبات بقيادة المعممة المشرفة بعقد زيارة إلى قسم األحياء بالجامعة اإلسالمية  .1

وعقد جمسة حوارية لمناقشة آلية تنفيذ الدراسة الحالية و اختيار نوع  26/1/2019بتاريخ 

 ع الكيرومغناطيسي ومدة الدراسة.الشتالت ومدة التعرض لإلشعا
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بتجييز عينات الدراسة  13/2/2019قامت الباحثات بقيادة المعممة المشرفة بتاريخ  .2

 مجموعات وتحضير المواد واألدوات الالزمة لممالحظة. 4)الشتالت( وتقسيميا إلى 

 بتسجيل المالحظات المتعمقة بطول الساق، 20/2/2019قامت الباحثات بدءا  من تاريخ  .3

 وسمك الساق، ولون األوراق، وعدد األوراق كل أسبوع.

 كما يمي: مجموعتينشتمة من شتالت الفمفل، وتم تقسيميا إلى  100تم احضار  :التجربة العممية

 شتمة فمفل وتم رييا بالماء العادي 50: وتتكون من المجموعة األولى.  

 بالماء العادي المعرض شتمة فمفل وتم رييا  50: وتتكون من المجموعة الثانية

 الصادر من جياز الراوتر. لإلشعاع الكيرومغناطيسي

 :كالتالي جزأين متساويينإلى تم احضار ماء عادي  وتقسيمو 

  لم يتم تعريضو لإلشعاع الكيرومغناطيسي وكان بعيدا  عن الراوتر.: األولالجزء 

 ولمدة ساعة.سم  5تم وضعو بالقرب من الراوتر عمى مسافة  :الجزء الثاني 

تم ضبط جميع المتغيرات في ىذه التجربة من رطوبة ودرجة حرارة وضغط جوي بحيث 

من الماء وفي نفس  تم ري النباتات بنفس الكمية كانت متساوية وثابتة لجميع المجموعات التجريبية.

استمرت فترة التجربة  تم أخذ القياسات كل أسبوع لجميع الشتالت. .لمدة يومين في األسبوع التوقيت

تم  وسمك الشتالت باستخدام مسطرة قياس والورنية عمى التوالي. تسجيل طولتم  أسابيع. 4لمدة 

 تسجيل عدد األوراق لكل شتمة ومالحظة شكميا المورفولوجي ولونيا. 
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مخبار  مسطرة قياس، ورنية، ة الكومبوست، ماء عادي،تربة عادية مع إضافة ماد دوات التجربة:أ

تم استخدام الراوتر العادي الشائع  .، راوتر أوعية بالستيكية (،2دورق زجاجي عدد ) مدرج،

 .استخدامو في المنازل
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 نتائج الدراسة: الرابعالفصل 

 اإلجابة عن السؤال األول 

 اإلجابة عن السؤال الثاني 

 اإلجابة عن السؤال الثالث 
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 انذراسحَتائج 

المعرضة لإلشعاع الكيرومغناطيسي الصادرة من المياه  أثر التعرف عمىىدفت الدراسة الحالية إلى 

 من خالل اإلجابة عمى التساؤالت التالية: أجيزة الراوتر عمى نمو نباتات الفمفل

 :األٔلانُتائج انًتعهمح تانفزض 

ساق  طولعمى أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط  األولنص الفرض 

 .لإلشعاع الكيرومغناطيسي الصادر من الراوترنبات الفمفل تعزى إلى المياه المعرضة 

الفمفل في  اتسيقان نبات لطولالحسابي والختبار صحة ىذا الفرض، تم حساب المتوسط 

فروق ذات داللة ك وفيو تبين أن ىنا (1) جدولكما ىو موضح في ة المجموعة التجريبية والضابط

 . ات الفمفل في كال المجموعتينبين المتوسطات الحسابية ألطوال سيقان نبات احصائية

 َثاخ انفهفم نطٕل ساق(: انًتٕسط انحساتٙ ٔاالَحزاف انًعٛار٘ 1جذٔل )

الفرطجالعمنيحالؼسزنوعالمياهالمجموػح
المروسظ

)سم(الحساتي

االنحطاف

المؼياضي

المجموػح

(1)



مياهلمذرؼطض

لإلشؼاع

الكهطومغناطيسي

50

1.730.63األسثوعاألول

1.760.59األسثوعالصاني

1.920.78األسثوعالصالس

2.030.79األسثوعالطاتغ



المجموػح

(2)



مياهذؼطضد

لإلشؼاع

الكهطومغناطيسي

50

1.890.50األسثوعاألول

1.960.39األسثوعالصاني

2.191.09األسثوعالصالس

2.530.63األسثوعالطاتغ
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أكدت ىذه الدراسة أن طول ساق نبات الفمفل قد تأثر بالمياه المعرضة لإلشعاع الكيرومغناطيسي 

الكيرومغناطيسي الصادر من الراوتر، حيث أن النباتات التي تم رييا بالمياه المعرضة لإلشعاع 

 كانت أطول من النباتات التي تم رييا بالماء الذي لم يتعرض لإلشعاع الكيرومغناطيسي.

ولتفسير النتائج المتعمقة بأثر الماء المعرض لإلشعاع الكيرومغناطيسي عمى طول ساق 

ى اإلشعاع في المجموعة التجريبية إلطول نباتات الفمفل نباتات الفمفل، فإن الباحثون يعزون ازدياد 

وىذا بدوره أثر  ، حيث أنو يؤثر عمى الخصائص الفيزيائية والكيميائية لمياه الري الكيرومغناطيسي

 ذات العالقة بعممية البناء الضوئي لمنبات. العمميات البيوكيميائيةاإلنزيمات و و  الجينات نشاط عمى

، والتي (Shalatonin, 2012)وقد اتفقت نتيجة ىذا السؤال في ىذه الدراسة مع دراسة 

بين فييا أثر الماء المعرض لإلشعاع الكيرومغناطيسي عمى استنبات الشعير حيث أن النباتات التي 

تم رييا بالماء المعرض باإلشعاع الكيرومغناطيسي كانت أطول من النباتات التي تم رييا بالماء 

(، Alattar et al., 2017) واتفقت نتيجة ىذا السؤال في ىذه الدراسة أيضا  مع دراسة العادي.

 نموىا.فييا أن تعريض النباتات لإلشعاع الكيرومغناطيسي يحفز ويسرع  بينواوالتي 

 

 :انثاَٙتانفزض  انُتائج انًتعهمح

نص الفرض الثاني عمى أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط سمك ساق 

 الكيرومغناطيسي الصادر من الراوتر.نبات الفمفل تعزى إلى المياه المعرضة لإلشعاع 
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سيقان نباتات الفمفل في  لسمكوالختبار صحة ىذا الفرض، تم حساب المتوسط الحسابي 

( وفيو تبين أن ىناك فروق ذات داللة 2المجموعة التجريبية والضابطة كما ىو موضح في جدول )

احصائية بين المتوسطات الحسابية لسمك سيقان نباتات الفمفل في كال المجموعتين. 

 َثاخ انفهفم نسًك ساق(: انًتٕسط انحساتٙ ٔاالَحزاف انًعٛار٘ 2جذٔل )

الفرطجالعمنيحالؼسزنوعالمياهوػحالمجم
المروسظ

)ملم(الحساتي

االنحطاف

المؼياضي

المجموػح

(1)



مياهلمذرؼطض

لإلشؼاع

الكهطومغناطيسي

50

1.390.71األسثوعاألول

1.500.26األسثوعالصاني

1.571.05األسثوعالصالس

1.920.32األسثوعالطاتغ



المجموػح

(2)



مياهذؼطضد

لإلشؼاع

الكهطومغناطيسي

50

1.390.71األسثوعاألول

1.580.46األسثوعالصاني

1.601.01األسثوعالصالس

2.200.68األسثوعالطاتغ



أكدت ىذه الدراسة أن سمك ساق نبات الفمفل قد تأثر بالمياه المعرضة لإلشعاع 

الراوتر، حيث أن النباتات التي تم رييا بالمياه المعرضة لإلشعاع الكيرومغناطيسي الصادر من 

الكيرومغناطيسي كانت أكثر سمكا  من النباتات التي تم رييا بالماء الذي لم يتعرض لإلشعاع 

الكيرومغناطيسي.

ساق  سمكولتفسير النتائج المتعمقة بأثر الماء المعرض لإلشعاع الكيرومغناطيسي عمى 

نباتات الفمفل في المجموعة التجريبية إلى اإلشعاع  سمكنباتات الفمفل، فإن الباحثون يعزون ازدياد 
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لمياه الري وىذا بدوره أثر عمى  البيوفيزيائيةالكيرومغناطيسي، حيث أنو يؤثر عمى الخصائص 

 الضوئي لمنبات. نشاط الجينات واإلنزيمات والعمميات البيوكيميائية ذات العالقة بعممية البناء

(، والتي Alattar et al., 2017وقد اتفقت نتيجة ىذا السؤال في ىذه الدراسة مع دراسة )

النباتات التي  نمو الذرة والباذنجان والريحان وأكدوا أنالكيرومغناطيسي عمى  اإلشعاعبين فييا أثر 

تتعرض لإلشعاع باتات التي لم من الن أكثر سمكا  إلشعاع الكيرومغناطيسي كانت تعرضت ل

(، والتي بينوا فييا Alattar et al., 2018أيضا  مع دراسة ) ىذه النتيجة. واتفقت الكيرومغناطيسي

الميكروويف كانت أكثر سمكا  مقارنة مع النباتات ب بالمياه المعالجةالتي تم رييا  نباتات الفمفلأن 

 .عاديالتي تم رييا بالماء ال

 :الثالثبالفرض  النتائج المتعمقة

عمى أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط عدد أوراق  الثالثنص الفرض 

 الصادرة عن الراوتر.  لإلشعاع الكيرومغناطيسينبات الفمفل تعزى إلى المياه المعرضة 

والختبار صحة ىذا الفرض، تم حساب المتوسط الحسابي لعدد أوراق سيقان نبات الفمفل 

( وفيو تبين أن ىنالك اختالف 3التجريبية والضابطة  كما ىو موضح في جدول )في المجموعة 

 بين المتوسطات الحسابية لعدد أوراق نبات الفمفل في كال المجموعتين. 

بينت الدراسة أن عدد أوراق نبات الفمفل قد تأثر بالمياه المعرضة لإلشعاع 

راق في المجموعة التجريبية كان أكثر من الكيرومغناطيسي المنبعث من الراوتر، حيث أن عدد األو 

عدد األوراق في المجموعة الضابطة.
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 (: انًتٕسط انحساتٙ ٔاالَحزاف انًعٛار٘ نعذد أٔراق َثاخ انفهفم3جذٔل )

الفرطجالعمنيحالؼسزنوعالمياهالمجموػح
المروسظ

الحساتي

االنحطاف

المؼياضي

(1المجموػح)



مياهلمذرؼطض

لإلشؼاع

الكهطومغناطيسي

50

3.540.81األسثوعاألول

3.820.66األسثوعالصاني

4.321.09األسثوعالصالس

5.680.52األسثوعالطاتغ



(2المجموػح)



مياهذؼطضد

لإلشؼاع

الكهطومغناطيسي

50

3.580.78األسثوعاألول

3.900.79األسثوعالصاني

5.001.09األسثوعالصالس

6.470.63األسثوعالطاتغ

 

 عدد أوراقولتفسير النتائج المتعمقة بأثر الماء المعرض لإلشعاع الكيرومغناطيسي عمى 

نباتات الفمفل في المجموعة التجريبية إلى  عدد أوراقنباتات الفمفل، فإن الباحثون يعزون ازدياد 

لمياه  البيولوجية، والفيزيائية، والكيميائيةاإلشعاع الكيرومغناطيسي، حيث أنو يؤثر عمى الخصائص 

نشاط الجينات واإلنزيمات والعمميات البيوكيميائية ذات صبغة الكموروفيل و الري وىذا بدوره أثر عمى 

 منبات.العالقة بعممية البناء الضوئي ل

فييا  وا(، والتي بينAlattar et al., 2017 and 2018نتيجة مع دراسة )ال ىذه وقد اتفقت

 عدد أوراق وأكدوا أن والفمفل أثر اإلشعاع الكيرومغناطيسي عمى نمو الذرة والباذنجان والريحان

اع من النباتات التي لم تتعرض لإلشع أكثرالنباتات التي تعرضت لإلشعاع الكيرومغناطيسي 

 الكيرومغناطيسي.
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 الدراسةأىم نتائج 

أسابيع، تبين من  4لنباتات المجموعات عمى مدار من خالل المالحظة المستمرة الدقيقة .1

المعرض لإلشعاع  أن النباتات التي تم رييا بالمياه العادية خالل ىذه التجربة

مقارنة مع النباتات التي تم رييا بالمياه العادية  أطول وسمكيا أكبركانت الكيرومغناطيسي 

 التي لم تتعرض لإلشعاع الكيرومغناطيسي.

النباتات التي تم رييا بالمياه العادية المعرضة  أوراق عددأثبتت الدراسة الحالية أن متوسط  .2

النباتات التي تم رييا بالمياه  أوراق عددكان أكبر من متوسط  لإلشعاع الكيرومغناطيسي

 العادية التي لم تتعرض لإلشعاع.

بينت الدراسة الحالية أن اإلشعاع الكيرومغناطيسي قد يخفف من تأثير مموحة المياه عمى  .3

النبات. حيث أن بعض النباتات التي تم رييا بالمياه المالحة المعرضة لإلشعاع 

نمو مقارنة مع النباتات التي تم رييا بالماء الكيرومغناطيسي كانت لدييا المقدرة عمى ال

 .المالح الذي لم يتعرض لإلشعاع الكيرومغناطيسي

 الدراسةتوصيات 

 بناء عمى نتائج الدراسة الحالية، نوصي بما يمي:

باتات استكمال ىذه الدراسة من قبل طالب الدراسات العميا بطريقة أشمل: مثل استخدام ن .1

مثل مدة التعرض لإلشعاع، تخزين الماء لفترة معينة ثم ري أخرى، وضبط متغيرات جديدة 

 وشدة اإلشعاع وغيرىا. النباتات بو،
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مثل  منباتاتخصائص أخرى لدراسة تأثير المياه المعرض لإلشعاع الكيرومغناطيسي عمى  .2

 والتركيب الداخمي لمخاليا التأثير عمى تركيز صبغة الكموروفيل بأنواعيا، ونشاط اإلنزيمات،

 ا.وغيرى

 معرفة مدى تأثير ثمار النباتات التي تم استخداميا في التجربة عمى اإلنسان والحيوان. .3

معرفة أثر النباتات التي خضعت لمتجربة عمى صحة الحيوانات مثل: األرانب وفئران  .4

 التجارب وغيرىا.
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 صٕر نهطانثاخ أثُاء تُفٛذ انتجزتح

 

 


