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 األنسانله  تأثير على صحة  الشرب اه لمي الهيدروجينيالتركيز  -الملخص

حيث يلعب دورا مهما في  وخاصة عندما تكون هناك مشاكل صحية في الكلى،

قيمة التركيز ل إجراء عملية قياسحث االب رايلهذا وحموضة سوائل الجسم قلوية 

بحيث تم  ة شركات مشهورة داخل مدينة مصراتةعدد خمسل PHالهيدروجيني 

وقياس قيمة  نشهريكل شركة علي فترات متقطعة لمدة ل عينات عشوائيةجمع 

وإجراء اختبارات بذلك بواسطة أجهزة قياس خاصة  PH الهيدروجينيالتركيز 

الفروض ومقارنتها مع ما هو مكتوب على الملصق الخاصة بكل شركة منتجة 

لهذه المياه وكانت النتائج غير متطابقة إحصائيا مع ما هو مكتوب على الملصق 

 دل إن الشركات ال تغير ملصقها بعد كل فترة زمنية من اإلنتاج.مما ي

الكلمات المفتاحية: التركيز الهيدروجيني، اختبار الفروض، فرض العدم، الفرض 

 أجهزة القياس.البديل، 

 مقدمة  .1

هام العناصار المزماة للحيااة ورساتمرارها علا   هار أيعتبر الماا  مان     
حيوية داخلية في جسم أي كاائن حاي إر كوكب األرض ، فم تتم أي عمليه 

في وجود نسبة من الما  ، بل ان العمليات الصناعية الكبرى والصغرى في 
وعل  الرغم من ان  ،المصانع تستلزم وجود الما  ور يمكنها ارستغنا  عنه

الما  من اكتر الماوارد الببيعياة وفارة ، إر ان الموقاس لايه بهاده الساهولة 
تهم مان الميااه العالم وتضاعس معهم مقدار احتيااجان في ،فقد زاد عدد السك
صاب  ألتباور الساريع فاي جمياع مجاارت الحيااة لنتيجاة والن يفة اآلمناة .  

أدى ماا هااا ونسان بحاجة إل  استهمك الما  في كل مكان وفي أي وقت اإل
نسان من المياه، ون ارا ت مختلفة األحجام لتلبي حاجات اإلإل   هور عبوا

الرقم الهيدروجيني لسوائل الجسام ياؤ ر ك يارا  تركيز الهيدروجيني أو رن ال
وتعمااال كافاااة اآللياااات  .جسااام والصاااحة وتباااور األماااراضعلااا  كيمياااا  ال

المن مااة بالجساام علاا  تااوازن مسااتوى الاارقم الهياادروجيني بمااا فيهااا التاانفه 
والدورة الدموية وإنتاج الهرمونات، والك عن بريق إزالة بقاياا األحمااض 

فاذاا ماال الارقم ، سامة الناتجة عن أنسجة الجسم دون إتمس الخمياا الحياةال
الهيدروجيني ك يرا  باتجاه الحمضاية أو القلوياة فاذن الخمياا تصااب بالتسامم 

 .من قبل المخلفات السامة وتموت
 7.4 – 6.8الببيعي للجسم ما بين  (PH)ويتراوح الرقم الهيدروجيني  
أعراض بعض دروجيني ولفترة بويلة، فذن حدث خلل في الرقم الهي عند

أن هناك مشكلة  الباحث راي لهاا، األمراض تبدأ بال هور وتعتل الصحة
في عدم توافق التركيز الهيدروجيني لمياه الشرب المعبئة من قبل الشركات 
المنتجة لها مع ما هو مكتوب عل  الملصق الخاص بكل عبوة حيث تم 

 شركات  خمسة لعدد  PH  الهيدروجيني يزالترك لقيمة قياه عملية إجرا 
 شركة لكل عشوائية عينات جمع تم بحيث مصراتة مدينة داخل مشهورة

  PH  الهيدروجيني التركيز قيمة وقياه شهرين لمدة متقبعة فترات علي 

 ومقارنتها الفروض اختبارات وإجرا  بالك خاصة قياه أجهزة  بواسبة
 المياه لهاه منتجة شركة بكل ةالخاص الملصق عل   مكتوب هو ما مع

 مما الملصق عل  مكتوب هو ما مع إحصائيا  متبابقة غير النتائج وكانت
 . اإلنتاج من زمنية فترة كل  بعد ملصقها تغير ر الشركات إن يدل
المعدنية في  أومعالجة الك رة مياه الشرب المعبأة سوا  كانت ون را ل  
ولكن سنتعرس في هاا البحث عل   ،ألسواق  يحتار اإلنسان مااا يشربا

مكتوبة ؟ وهي ما نراها عادة  PHمااا تعني عبارة التركيز الهيدروجيني 
 المياه . عبواتعل   الملصق الموجودمحتوى في 
لقد نما قباع المياه المعبأة بسرعة فاقات سارعة نماو صاناعة المشاروبات   

مااا تتااوفر المياااه  األخاارى بجميااع أشااكالها الغازيااة ، وغياار الغازيااة ، فبقاادر
، ويفضال الك يار عليهاا وتناولهاا قباالأة في األسواق بقدر ماا يتزاياد اإلالمعب

والاك ألساباب عديادة منهاا  ،من الناه شرب المياه المعبأة عن ميااه الحنفياة
، واعتقااد المساتهلك بالفوائاد لكلاورخلو الميااه المعباأة مان البعام الكيمااوي ل

لجااة ببيااا وصااناعيا ومعاادة أصاام للشاارب ، الصااحية رن المياااه المعبااأة معا
 ن كاناتإ، وفاي اسارع وقات حتا  وقارب مكاانأالك سهوله اقتنائها مان وك

ب المنزلياة التاي ر تقال عنهاا ميااه الشار  باه ة التكااليس أحياناا قياساا علا
 في بعض األحيان كالك الدور الفعال والماؤ ر الااي تلعباه اإلعمناات ةجود

ائادة صاحية الصحة والنحافة والرشاقة كف  تركز علوالدعاية التجارية التي 
بااع ، ولقد كانت المياه المعبأة قبل زمان لايه ببعياد تمن شرب المياه المعبأة

رض ، وتحولات الياوم إلا  سالعة غاائياة تعافي الصيدليات كنوع من الادوا 
قباال عليهاا بسابب العارض والدعاياة التاي في األساواق والمحاال ويازداد اإل

 تكااون الحصاا الكلاا  و أمااراضوائااد الصااحية والوقايااة ماان تركااز علاا  الف
 البولية وغيرها .

ن عاومن الناحية العلمية توجد  م ة أنواع رئيسيه من المياه المعباأة تختلاس 

بعضها البعض في بريقة التعبئة والمعالجة والتركيبة الكيماوياة ، وتختلاس 

المعدنيااة الببيعيااة  المعااايير ماان بلااد إلاا  اخاار ، و المياااه المعبااأة هااي المياااه

 المعالجة. أوومياه الينابيع والمياه المكررة 

 مشكلة البحث   .2

 -تكمن مشكلة البحث  في التساؤل التالي : 
بمدينااة لاابعض الشااركات هاال مقاادار األه الهياادروجيني فااي المياااه المعبئااة 

لما هو مكتاوب علا  ملصاق كال شاركة تقاوم بتعبئاة الميااه  مصراتة مبابق
 والتأكد منه إحصائيا. بمدينة مصراتة
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 فرضيات البحث  . أ
تبابق مقدار األه الهيدروجيني في المياه المعبئة فرض العدم أو الصفري: 

ماع المكتاوب علا  ملصاق كال شاركة تقاوم بتعبئاة الميااه   لشاركاتلبعض ا
 بمدينة مصراتة.
عاادم تبااابق مقاادار األه الهياادروجيني فااي المياااه المعبئااة الفاارض البااديل :

مااع المكتااوب علاا  ملصااق كاال شااركة تقااوم بتعبئااة المياااه  شااركاتاللاابعض 
 بمدينة مصراتة .

 هدف البحث  .3
 

قياه قيمة األه الهيدروجيني في المياه المعبئة بمدينة مصراتة ومقارنتها   
إحصااائيا مااع المكتااوب علاا  ملصااق كاال شااركة تقااوم بتعبئااة المياااه بمدينااة 

 مصراتة .

 أهمية البحث  .4
 

ة عاان أهميااة قياااه األه الهياادروجيني فااي المياااه يعبااي هاااا البحااث  فكاار
المعبئة بمدينة مصراتة لما له من أهمية فاي الك يار مان األماراض وخاصاة 

 .وارتفاع حموضة الجسم التي لها عمقة بتكون بعض الحصوات في الكل 

 
 مجتمع البحث  .5

 
، التاي تقاوم بتعبئاة الميااه بمديناة مصاراتة لشاركاتاختيار مجموعة من اتم 
حفا اا علا  ما ولن يتم اكار أساما  هااه الشاركات اانتشارا واستخد ك رواأل

أسبوعيا لكل شاركة مصانعة للميااه عشوائية عينات  السرية، تم شرا  خمه
تام تجمياع خمساة و م اين عيناة لكال شاركة حتا  و ،المعالجة ولمدة شهرين

عيناااات تكاااون ال نضااامن تغيااار فاااي وردياااات اإلنتااااج خااامل هااااه المااادة ور
العشوائية وارعتدالية حسب ن رياة  نالك نضماة من دفعة واحدة وكالمشتر

 الحد المركزية.

 منهجية البحث  .6
 

استخدام البرق اإلحصائية رختبار فروض مكونات عناصر الميااه المعبئاة 
الهيادروجين  األه، وقيااه قيماة من قبل مجموعة من شركات تعبئاة الميااه

 إلجارا  Minitabدام برنامج بجهاز خاص بالك، وتجميع القرا ات واستخ
ت واساااتخدامها لتقاااادير حساااابات المتوساااب وارنحااااراس المعيااااري للعينااااا

. إحصائيانحراس المعياري للمجتمع، ومن تم اختبار الفروض المتوسب واإل
. 

 السابقة الدراسات  .7
 

 ( 2008دراسة الجبير وآخرون)[1]   :دراسة عن جودة مياه  بعنوان"
مدينة إل  عدد تسع منابق اليث تم تقسيم ح الشرب في مدينة الرياض

اشتملت علي كل من  ث( عينة ، حي270جمالي عدد عينات )جغرافية بذ
كانت و األممح الاائبة الكليةوالتوصيل الكهربي والرقم الهيدروجيني ،

 WHOجميعها ضمن الحدود المسموح بتواجدها ببقا للمواصفات العالمية 
 والمواصفات السعودية .

 دراسة بعض  [2]( بعنوان2009لموسري وآخرون )دراسة ا"
ارة لمياه الشرب في محاف ة الخصائص الفيزيائية والكيميائية لمحبات مخت

اختيرت حيث الكانون األول ،  ال  شهرللفترة من شهر كانون ال اني وبابل 
النتائج أن قيم األه  الهيدروجيني اتجهت  أ هرتخمه محبات للدراسة ،

  وجه العموم يمكن استنتاج وعل ،(7.7-6.5راوحت بين )نحو القاعدية وت
 العراق.ي ه الخصائص تقع ضمن الحدود المسموح بها لمياه الشرب فاأن ه

  دراسة بعض  بعنوان :[3](2010الراوي ) -دراسة رزوقي"
لمياه المعبأة المنتجة محليا لوالميكروبية  وكيميائيةالفيزالخصائص 

عينة من مياه المعبأة  400استهدفت دراسة والمستوردة في مدينة بغداد، 
شهرا وأ هرت النتائج ارتفاع قيم وتركيز  12المحلية والمستوردة لمدة 

األه الهيدروجيني والمواد الصلبة الاائبة الكلية في نمااج المياه المعبأة 
 المحلية مقارنة بالمستوردة .

 ( 2010دراسة ديوان)[4]  : دراسة بعض الخواص  بعنوان"
يزيائية والكيميائية المؤ رة عل  جودة المياه في مدينة بعقوبة للفترة من الف

أوضحت النتائج أن قيم والكانون األول ،  ال  شهرشهر كانون ال اني و
ي الضعيس وتراوحت تركيز األه  الهيدروجيني هي ضمن الجانب القاعد

 .(7.8-7.2بين )

  التقييم " بعنوان :] 5[(2012-2011وآخرون ) الموسريدراسة
منبقة الفرات األوسب تمت  -النوعي لمياه الشرب المعبأة في العراق 

أجريت ، حيث الدراسة لتقييم نوعية مياه الشرب المعبأة في العراق
روجيني الفحوصات البيولوجية والكيميائية والفيزيائية  وشملت األه الهيد

المعبأة المنتجة في ، وأ هرت نتائج الدراسة أن المياه واألممح الاائبة الكلية
منبقة الفرات األوسب قد حققت متبلبات المواصفة القياسية العراقية 

باست نا  األه   IBWAومواصفة جمعية المياه المعبأة العالمية 
صفتين ا% من النمااج المفحوصة كلتا المو36لم تحقق  ثالهيدروجيني حي

احد وبمعدرت ، كما بينت أن هناك اختمس في نوعية المياه للمنتج الو
% . كالك بينت الدراسة  31مختلفة للمتغيرات المدروسة وبمعدل عام بلغ 

أن هناك اختمس بين نوعية المياه المنتجة ومواصفات المياه الم بتة من قبل 
الشركات المنتجة عل  العبوة وبمعدرت مختلفة للمتغيرات المدروسة 

 %. 52وبمعدل عام 

  الوريات  يسنوات ف 4ستمرت ا ]6[يةدراسة قامت بها منظمة أمريك
صنس من  104عبوة شملت  1000المتحدة األمريكية لفحص أك ر من 

% من أصناس المياه 33مياه الشرب المعبأة في بعض الوريات فحوالي 
المعبأة احتوت مياه عبوه واحدة منها عل  األقل عل  ملو ات مختلفة بما في 

البكتيريا بمستويات أعل  من الك بعض المواد الكيماوية العضوية و
% 25المسموح به في مواصفات مياه الشرب المعبأة ، كما تبين أن حوالي 

مياه المعبأة هي في الحقيقة مياه صنبور عبئت بعد معالجة إضافية أو المن 
 بدون معالجة.

مختلس دول في من خمل الدراسات السابقة والنتائج التي توصلت إليها   
أن أغلب الدراسات تركز عل  قياه نسب األممح  ومدن العالم يتض 

الماابة في المياه وكالك قيم األه الهيدروجيني من الناحية الصحية وهل 
فهو عملية  هاا البحثهي متبابقة مع المواصفات الدولية أو العالمية ، أما 

الشركات العاملة في مجال تعبئة المياه في مدينة مصراتة  ردعا اتاختبار 
نسب المكتوبة عل  الشريب المصق الموجود حول كل عبوة هل حول ال

متبابقة لما تنتجه   PHهاه األرقام المكتوبة حول األه الهيدروجيني 
الشركة أو مجرد رقم مكتوب ر يتوافق مع القياسات التي سنقوم بها ونتأكد 

األه قيمة ن  اختبار فروض الشركات حول أي بمع ؟من صحتها إحصائيا
 .ينيالهيدروج

 األس الهيدروجيني .8

القوة  أو الباها  أو درجة الحموضة )األه الهيدروجيني( أو الهيدروجين
ويرمز لها  power of hydrogen or pH: باإلنجليزية الهيدروجينية

أم  قاعدة أم حمضا هي القياه الاي يحدد ما إاا كان السائل pHبالرمز 
حيث تعتير السوائل اات درجة حموضة أقل من  ،متعادر

محلور قلويا  7وتعتبر السوائل اات درجة حموضة أعل  من  أحماضا 7
فهي تعتبر متعادلة وهي تساوي  7أما درجة  ،قواعد أو

 يوض  درجات الحموضة والقلوية لبعض 1 جدول لنقيا الما  حموضة
 السوائل في جسم اإلنسان وفي الببيعة.

 Søren سورن پدر لوريته سورنسن اخترع عالم الكيميا  العضوية
Peder Lauritz Sørensen  م. 1909ن ام األه الهيدروجيني عام

س األه الهيدروجيني لمحلول ما عل  أنه اللوغاريتم السلبي،  ويُعرَّ
لتركيز أيونات الهيدروجين فيه. ويعبر عن هاا التركيز (، 10)لألساه 

 ]. 7[ت الهيدروجين في لتر من المحلولبعدد مورت أيونا
الرقم الهيدروجيني لسوائل الجسم يؤ ر ك يرا  عل  كيميا  الجسم والصحة 
وتبور األمراض. وتعمل كافة اآلليات المن مة بالجسم عل  توازن مستوى 

فيها التنفه والدورة الدموية وإنتاج الهرمونات،  الرقم الهيدروجيني بما
والك عن بريق إزالة بقايا األحماض السامة الناتجة عن أنسجة الجسم 
دون إتمس الخميا الحية. فذاا مال الرقم الهيدروجيني ك يرا  باتجاه 
الحمضية أو القلوية فذن الخميا تصاب بالتسمم من قبل المخلفات السامة 

http://www.marefa.org/index.php/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php/%D8%AD%D9%85%D8%B6
http://www.marefa.org/index.php/%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9_(%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A1)
http://www.marefa.org/index.php/%D8%AD%D9%85%D8%B6
http://www.marefa.org/index.php/%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9_(%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A1)
http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D8%A7%D8%A1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%86_%D9%BE%D8%AF%D8%B1_%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%B3_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%86&action=edit&redlink=1
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فذاا  7.4 – 6.8الرقم الهيدروجيني الببيعي للجسم ما بين يتراوح .وتموت
حدث خلل في هاا الرقم الهيدروجيني ولفترة بويلة، فذن األمراض تبدأ 

 .بال هور وتعتل الصحة
هي حالة يحدث فيها خلل في كيميائية الجسم Acidosis حمضية الجسم

 ،بحيث ينخفض الرقم الهيدروجيني للدم ويصب  الجسم أك ر حمضية
وتشمل األعراض الناتجة عن ارتفاع حمضية الدم: ك رة التنهد، األرق، 
احتباه السوائل، تكرار اإلصابة باألنفلونزا ونزرت البرد، السربان، 
ضعس الجهاز العصبي، غور العينين، اإلصابة بارلتهاب المفصلي 
الروماتويدي، نوبات الصداع النصفي، انخفاض ضغب الدم بشكل ببيعي، 

ارت متبادلة من اإلسهال واإلمساك، صعوبة في البلع، شعور حدوث ح
بحرقة في الفم أو أسفل اللسان، شدة حساسية األسنان للخل والحمضيات، 

 .وتكون نتو ات عل  اللسان أو سقس الحلق
كالك فذن ارتفاع  كما تتسبب الحمضية المزمنة بمرض هشاشة الع ام،

ان وسرعة  هور التسوه حمضية اللعاب يتسبب في تآكل ببقة األسن
( يوض  بعض األعضا  التي تتأ ر 1الشكل)و، وانتشاره في السن

 [8] .  مارتفاع حامضية سوائل الجس أي الهيدروجيني األهبانخفاض 

 

 ي تتأثر بارتفاع حامضية سوائل الجسمعض األعضاء الت( ب1)الشكل

 ]9 [بعض السوائل .ph 1جدول 

 المحلول مدى الرقم الهيدروجيني

 1.8ـ  1.6 عصارة المعدة

 2.4ـ  2.2 عصير الليمون

 3.4ـ  2.4 خل

 4ـ  2 مشروبات غازية

 3.6ـ  3.2 برتقال

 5.5ـ  4 مطر حمضي

 5.8ـ  5.7 بندورة ) طماطم (

 6.7ـ  6.3 ماء نقي

 8.3ـ  7 ماء البحر

 7.4 دم

 10.5 حليب مغنيسيا

 النتائج والتفسيرات .9

 سرية ألسبابعليها الدراسة  أجريترموز للشركات التي  إعبا لقد تم 
(  2 رصدت القياسات في )الجدول بها وقدبح ة وحت  ر يتم التشهير 

 كالتالي. وتاريخ اخا العينات ومتوسبها 

 يني لخمسة شركات تعبية مياهالهيدروج اآلس. قيم 2جدول 

 رمز قمالر
 الشركة

 قيمة األه الهيدروجيني التاريخ

X1 X2 X3 X4 X5 المتوسب 

1 A 2016/9/21 6.3 6.3 6.2 6.2 6.2 6.24 

2  2016/9/28 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 

3  2016/10/5 6.3 6.2 6.2 6.3 6.2 6.24 

4  2016/10/12 6.3 6.2 6.3 6.2 6.2 6.24 

5  2016/10/19 6.3 6.3 6.2 6.3 6.3 6.28 

6  2016/10/26 6.3 6.2 6.3 6.3 6.2 6.26 

7  2016/11/23 6.3 6.2 6.2 6.2 6.3 6.24 

8 B 2016/9/21 6.5 6.6 6.7 6.5 6.6 6.58 

9  2016/9/28 6.7 6.5 6.5 6.1 6.5 6.46 

10  2016/10/5 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 

11  2016/10/12 6.5 6.6 6.4 6.7 6.5 6.54 

12  2016/10/19 6.7 6.5 6.5 6.6 6.5 6.56 

13  2016/10/26 6.7 6.7 6.6 6.7 6.7 6.56 

14  2016/11/23 6.6 6.6 6.5 6.6 6.6 6.58 

15 C 2016/9/21 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 

16  2016/9/28 6.4 6.3 6.4 6.4 6.4 6.38 

17  2016/10/5 6.5 6.4 6.5 6.6 6.4 6.48 

18  2016/10/12 6.5 6.4 6.5 6.4 6.5 6.46 

19  2016/10/19 6.3 6.4 6.3 6.4 6.4 6.36 

20  2016/10/26 6.4 6.5 6.4 6.4 6.4 6.42 

21  2016/11/23 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.42 

22 D 2016/9/21 6.6 6.5 6.6 6.5 6.5 6.54 

23  2016/9/28 6.3 6.5 6.5 6.5 6.5 6.46 

24  2016/10/5 6.5 6.4 6.3 6.4 6.4 6.4 

25  2016/10/12 6.6 6.5 6.6 6.5 6.5 6.54 

26  2016/10/19 6.5 6.4 6.4 6.3 6.5 6.42 

27  2016/10/26 6.5 6.6 6.5 6.5 6.6 6.54 

28  2016/11/23 6.5 6.5 6.6 6.5 6.5 6.5 

29 E 2016/9/21 6.4 6.6 6.4 6.5 6.4 6.46 

30  2016/9/28 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 

31  2016/10/5 6.3 6.4 6.3 6.3 6.4 6.34 

32  2016/10/12 6.4 6.6 6.5 6.3 6.2 6.4 

33  2016/10/19 6.5 6.4 6.5 6.5 6.3 6.44 

34  2016/10/26 6.5 6.4 6.4 6.5 6.4 6.44 

35  2016/11/23 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 

http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D9%84%D9%81:Symptoms_of_acidosis.svg
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نحراس المعياري يمكن للعينات وكالك اإل يوبعد حساب المتوسب التقدير 
 .3صياغة فروض العدم والبديل لكل الشركات كما هو موض  في الجدول

م ال  سنأخا -( للشركات :(PHالفروض لألس الهيدروجيني اختبار 

م نضع نتائج جميع الشركات ف    Aعل  بريقة حساب الفروض للشركة 
 . 4الجدول 

 (:  (Aلمصنع لره الفرض اإلحصائي المراد اختيا

 هو ان متوسب التركيز الهيدروجيني أكبر من أو يساوي  فرض العدم 

 حسب ما هو مكتوب علي الملصق.7.5
 7.5أقل من الهيدروجيني أن متوسب التركيز  فرض البديل 

 
 ضد                    

  

 وبالتعويض في المعادلة:

 
 الناتج: يكون

 
 حيث:

 العام للعينات المتوسب :

الاارقم المكتااوب علاا  متوسااب التركيااز الهياادروجيني وهااو  :

 العينة.
 المقدر من العينات. ارنحراس المعياري :

 عدد العينات.  :

 148.149-المحسوبة =  Zوقيمة  Z=-1.65القيمة الجدولية 
المحسااوبة فااي هاااه  Zالجدوليااة أكباار ماان قيمااة  Zأي أن قيمااة 

 .رفض فرض العدم ونقبل فرض البديلالحالة ن
 

Z  = 1.65الجدولية  - ˂ Z  = 148.149-المحسوبة  

 
نرفض فرض العدم ونقبل  α=0.05 أقل من   P-Valueتكون  عندما

 فرض البديل.
0.05  > p=0.000  = α 

مكتوب عل  الشريب المصق أكبر من أو ال  PHأن الشركة أدعت أن 
 .  7.5أقل من   PHإحصائيا أن  وأ بت البحث  7.5يساوي 

لكل  zوقيم    pبه جميع النتائج لقيم  4وهكاا لبقية الشركات، جدول 
 المصانع.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ملخص الفرض البديل والعدم لكل شركة 3جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لكل المصانع  zو  pنتائج قيم  4جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 االستنتاجات .10

-A-B-C-Dيع الشركات التي تم إجرا  القياسات عل  منتوجاتها) جمن إ
E )  الأدعت أنPH   المكتوب عل  الشريب المصق أكبر من أو يساوي

إحصائيا  تم األ بات القيمة المكتوبة عل  الشريب المصق وفي هاا البحث
 كل القيم المكتوبة عل  الشريب المصق عل  القنينة.أقل من   PHأن 

 

 اتالتوصي  .11

أن تغير التي تم إجرا  القياسات عل  منتوجاتها  جميع الشركاتنوصي 
ألن الواض   المصق حسب الكمية المنتجة دوريا،المكتوب عل  الشريب 

مع وجود  ر عند بداية اإلنتاجأن الملصق يتم بباعته مره واحدة دون تغيي
نع حيث اختمس في األماكن التي يتم جلب المياه منها لمعالجتها في المص

  ( حسب الدفعات المنتجة.(PHتغير في قيمة األه الهيدروجيني يحدث 

  PHال  فروض         المصنع

H0 الصفري Ha   البديل 

A 
  

B 
  

C 
  

D 
  

E 
  

 نتائج اختبار الفروض  المصنع

 PHلل  

 Zقيمة  Pقيمة 

A 0.000 - 148.15 

B 0.000 - 34.72  

C 0.000 - 8.44 

D 0.000 - 50.59 

E 0.000 - 46.12 
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