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كلية الزراعة والغابات  /جامعة الموصل
الخالصة
تهدف الدراسة الى معرفة تأثير شدات مختلفة من الماء المعالج مغناطيسيا في صفات الدم
الفسلجية والكيموحيوية في الكباش العواسية ،واستخدم فيها  21كبشا عواسيا بعمر  3-1سنة وتم
توزيعها عشوائيا على  3معامالت بواقع  4كباش لكل مجموعة وتمثل مجموعة المقارنة
(السيطرة) التي تناولت ماء شرب عادي (غير ممغنط) وتمثل المجموعة الثانية التي تناولت ماء
الشرب الممغنط ذو شدة  077كاوس وتمثل المجموعة الثالثة التي تناولت ماء ممغنط ذو شدة
 2477كاوس .أظهرت نتائج التجربة وجود تأثير معنوي ( )P  0.05لشرب الماء الممغنط
على عدد كريات الدم الحمراء ( )RBCوعدد خاليا الدم البيضاء ( )WBCوكلوكوز الدم
وعلى تركيز األلبومين وايونات الكالسيوم والصوديوم في مصل الدم وانعدام التأثير المعنوي
لشرب الماء الممغنط على تركيز الهيموكلوبين ( )Hbومعدل ترسيب كريات الدم الحمراء
( )ESRوحجم خاليا الدم المرصوصة ( )PCVومعدل حجم الكريات الحمر ))M.C.V
ومعدل هيموكلوبين الكرية ( )M.C.Hومعدل تركيز هيموكلوبين الكرية ) (M.C.H.Cوتركيز
الكلوبيولين و الكولسترول وتركيز البروتين ونسبة األلبومين  /الكلوبيولين وتركيز ايونات
البوتاسيوم في مصل الدم بالمقارنة مع مجموعة كباش السيطرة .يستنتج من نتائج التجربة الى
أن إعطاء الكباش ماء ممغنط أدى ا لى حدوث تحسن معنوي في بعض خواص دم الكباش.
ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الكلمات المفتاحية :الماء الممغنط و صفات الدم و الكباش العواسية

المقدمة
اتجهت األبحاث العلمية في الفترة األخيرة إلى دراسة استخدام التكنولوجيا الحديثة في
الزراعة مثل عملية مغنطة الماء ودراسة تأثيره على نمو النبات وكمية الحاصل وعلى
خصائص ومكونات الدم وتأثيراتها المختلفة على الجهاز المناعي والهضمي والتناسلي في
حيوانات المزرعة .والماء الممغنط هو الماء الذي عرض إلى حقل مغناطيسي والذي يعطي
طاقة للماء والذي يعدل حالة المعادن وامتصاصها بسهولة بالجسم وشرب الماء الممغنط يعطي
شحنة كهربائية ضعيفة إلى خاليا الجسم والتي تكون مفيدة للجسم (مصطفى .)1721 ،وذكر
 )2891( ،Kronenbergإن معاملة الماء مغناطيسيا تؤدي إلى تحسن وتجانس تركيبه وتحسين
قابلية امتصاص المعادن والفيتامينات الضرورية للجسم وزيادة سيولة تلك العناصر الغذائية
وسرعة توصيلها إلى أجزاء الجسم المختلفة .ومن المشاكل الحديثة التي تواجه العالم هو استنفاذ
مصادر المياه وزيادة المطالب الغذائية لتلبية حاجة اإلنسان في القرن الحادي والعشرين
( )1779 ،Selimوإن للماء الممغنط تأثيرات حيوية مثل حالة التطرية الكيماوية التي من خالل
عملية المغنطة تمنع تكوين التكلسات ( Sargolzehiوآخرون .)1778 ،كما تعمل المغنطة على
زيادة الشد السطحي للماء مؤدي ذلك إلى زيادة دخول المواد الغذائية إلى خاليا الجسم مؤديا إلى
رفع قابلية الهضم وأيضا والى زيادة في كثافة الماء الذي يساعد في امتصاص الغذاء
( .)1771 ،Youngوالى زيادة األس الهيدروجيني واألوكسجين المذاب في الماء
( .)1772 ،Oschmanوعند دخول الماء الممغنط إلى داخل الجسم فان ذلك سوف يؤدي إلى
تكوين ت يار كهربائي ضعيف مؤديا بالنتيجة إلى زيادة كمية االيونات وزيادة كمية الدم المتأين
المفيد للجسم ( .)1777 ،Jainكما ويساعد على حماية الخلية من إن تفقد أيا من الكتروناتها
وتنظيم التوازن ألحامضي القاعدي داخل الجسم ( .)1772 ،Aliوإذابة الكولسترول وإزالته من
جدران األوعية الدموية ( )1771 ،AL-toonaوذات فعالية مضادة لألكسدة داخل الجسم

(الدراجي وعزيز )1779 ،وأشار بعض الباحثين إلى تحسن صفات الدم بزيادة شدة الماء
الممغنط (شكير وآخرون )1722 ،والى زيادة مقاومة األمراض (العبيدي .)1727 ،والى تحسن
الحالة الصحية للحيوان ألنه يعمل على تقليل الشد السطحي للماء والى زيادة أعداد خاليا الدم
البيض اللمفاوية (المرو .)1722 ،لذلك هدفت هذه الدراسة إلى معرفة تأثير استخدام الماء
الممغنط في بعض الخواص الفيزياوية والكيموحيوية لدم الكباش العواسية والتي يمكن ان تعطي
مؤشرات ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تاريخ تسلم البحث  1723/8/9وقبوله 1724/1/14

على الحالة الصحية والمناعية للحيوانات.
مواد وطرائق البحث
أجريت هذه الدراسة في حقول قسم الثروة الحيوانية -كلية الزراعة والغابات  -جامعة
الموصل للمدة من  3/2لغاية  1723/1/37وتم دراسة تأثير شدات مختلفة من الماء المعالج
مغناطيسيا على صفات الدم الفيزياوية والكيموحيوية للكباش العواسية واستخدم فيها  21كبشا
عواسيا بعمر  1ـ  3سنة وتم توزيعها عشوائيا على ثالث معامالت بواقع  4كباش لكل مجموعة
وتمثل مجموعة المقارنة (السيطرة) التي أعطيت ماء شرب عادي (غير ممغنط) وتمثل
المجموعة الثانية التي أعطيت ماء الشرب الممغنط بواسطة جهاز مغنطة ذو شدة  077كاوس
وتمثل المجموعة الثالثة التي أعطيت ماء شرب مار على جهاز المغنطة ذو شدة  2477كاوس
تم تقديم الماء بصورة حرة للكباش وتعويد كباش المجموعتين الثانية والثالثة على الماء الممغنط
قبل شهر من بداية التجربة واعتبرت كفترة تمهيدية مع االستمرار بتبديل الماء مرتين يوميا لكل
مجموعة وضعت كل مجموعة في حجرة ذات إبعاد ( )3×6م تحتوي على المعالف والمساقي
الخاصة ويقدم لها العلف المركز ( )2.117كغم/رأس /يوم باإلضافة إلى العلف الخشن (تبن)
بمعدل  677غم  /رأس ونسبة البروتين والطاقة في العليقة تم حسابها باالعتماد على (الخواجة
وآخرون.)2809 ،
جدول ( :)1نسب ومكونات العليقة المستخدمة في التجربة
المكونات %
شعير اسود

نخالة
حنطة

كسبة فول
الصويا

حجر
كلس

ملح
اعتيادي

النسبة المئوية
للبروتين
الخام في العليقة

الطاقة المتأيضة
كيلو سعرة  /كغم

67

37

9

2

2

24.08

1101

وتم تقديم الرعاية البيطرية حسب برنامج الحقل وجمعت نماذج الدم بمعدل مرة واحدة كل
 21يو ًم خالل فترة التجربة بسحب  27مل من الوريد الوداجي ( )Jugular veinلغرض
إجراء تحليالت الدم وقسمت العينة إلى جزئين األول بأخذ  3مل ووضع في أنبوبة بالستيكية
خاصة حاوية على مادة مانعة للتخثر (Ethylene diamine tetra Acetic Acid )EDTA
إلجراء فحوصات تقدير تركيز سكر الدم باستخدام جهاز نوع (–Accu
 )Chek.Mannhein,Germanyلقياس سك ر الدم بشكل مباشر بوضع قطرة دم على شريط
القياس وتم قياس حجم خاليا الدم المرصوصة في جهاز مايكروهيماتوكرت (Micro-
 )Hematocrit centrifugeحسب  Schalmوآخرون .)2801( ،وقياس معدل ترسيب
كريات الدم الحمراء  ESRبطريقة وستركرين ( )westergren methodوتقاس (ملم0/ساعة)
( Schalmو آخرون .)2801 ،وتم قياس تركيز هيموكلوبين الدم عن طريق تحويله الى مركب
 Cyanomethemog- lobinباستخدام كاشف درابكن ( Varleyوآخرون .)2897 ،وتم

حساب عدد كريات الدم الحمراء )) (RBCباستعمال شريحة العد  Hemocytometerمع
محلول هايمس  Hyme's solutionوالعد بالمجهر الضوئي واستخرج عدد كريات الدم
الحمراء بالمعادلة التالية عدد كريات الدم الحمراء /مل = عدد الكريات في خمسة مربعات
متوسطة ×  .27777وحساب عدد خاليا الدم البيضاء ) (WBCباستعمال شريحة العد
 Hemocytometerمع محلول تركس  Turk's Solutionوالعد بالمجهر الضوئي واستخدام
المعادلة التالية عدد خاليا الدم البيضاء  /مل = عدد الخاليا في المربعات الجانبية الكبيرة × 4/
 177حسب سعيد والحبيب .)2887( ،وتم حساب معدل حجم الكريات ( M.C.Vمايكرون
مكعب) = (حجم الكريات الحمراء المرصوصة/عدد الكريات الحمراء)  27وحساب معدل
هيموكلوبين الكريه ( M.C.Hبيكوغرام) = (تركيز الهيموكلوبين  /عدد الكريات الحمراء) ×
 27وحساب معدل تركيز الهيموكلوبين في الكريه ) ( = )%( (M.C.H.Cتركيز
الهيموكلوبين/حجم الكريات الحمراء المرصوصة) ×  277حسب (محي الدين ويوسف،
 .)2890ووضعت الكمية المتبقية (0مل) في أنبوبة زجاجية سعة  27مل خالية من مادة
 EDTAلغرض الحصول على مصل الدم ( )Serumوتركت األنبوبة بشكل مائل عدة دقائق
حتى حصول التخثر ثم وضعت في جهاز الطرد المركزي وبسرعة  3777دورة  /دقيقة ولمدة
21دقيقة للحصول على مصل الدم وتم قياس تركيز البروتين واأللبومين والكولسترول
والك ليسيريدات الثالثية وتركيز اليوريا في مصل الدم وبأتباع خطوات العمل التي أشارت إليها
شركة ( )Biolaboالفرنسية المنتجة لعدة التحليل ( )kitوحسب ما أشار إليها  Tietzوآخرون،
)(1999و استخراج تركيز كلوبيولين مصل الدم باستخدام المعادلة التي أشار إليها Schalm
وآخرون )2801( ،تركيز الكلوبيولين = تركيز البروتين الكلي  -تركيز األلبومين الكلي وتم
حساب نسبة األلبومين  /الكلوبيولين بتقسيم تركيز األلبومين  /الكلوبيولين لكل عينة حسب
 )2869( ،Husdanوقياس األس الهيدروجيني لإلدرار باستخدام شرائط التحليل المستخدمة في
تحليل بول الثدييات من شركة  Cybow - Tmكورية الصنع وحسب ما أشار أليها (الدراجي
واخرون .)1779 ،وقياس تركيز عناصر الكالسيوم والبوتاسيوم والصوديوم باستخدام جهاز
قياس العناصر باللهب  Flame Photometerنوع .Jenway
التحليل االحصائي:
اجررري التحليررل اإلحصررائي باسررتخدام التصررميم العشرروائي الكامررل ( )CRDلدراسررة ترراثير
المعاملررة فرري الصررفات المدروسررة واختبرررت الفروقررات بررين المتوسررطات باسررتخدام طريقررة دنكررن
المتعررردد المررردى ( )2811 ،Duncanوباسرررتخدام البرنرررامج اإلحصرررائي الجررراهز )1777( ،SAS
وفق النموذج الرياضي اآلتي (الراوي و خلف هللا.)1777 ،
Yij = µ + Ti + eij
إذ أن:
 = Yijقيمة المشاهدة العائدة للمعاملة i
 = µالمتوسط العام للصفة المدروسة
 = Tiتاثير المعاملة i
 = eijالخطا العشوائي الذي يتوزع توزيعا طبيعيا لمتوسط يساوي صفر وتباين متساوي قدره
2 e
ألنتائج والمناقشة
يشير الجدول ( )1إلى وجود تأثير غير معنوي للمعاملة بالماء الممغنط على تركيز
هيموكلوبين الدم وعلى حجم الخاليا المرصوصة باختالف فترات التجربة وجاءت هذه النتيجة
متفقة مع نتيجة حسن )1778( ،الذي لم يالحظ أي تأثير معنوي للماء الممغنط بشدة  177و
 2777و  2177كاوس على حجم الخاليا المرصوصة في ذكور الحمالن العواسية ومع نتيجة
عطية )1779( ،الذي لم يالحظ تأثير معنوي للماء الممغنط على تركيز هيموكلوبين الدم في

جداء الماعز المحلي ،بينما اظهرت النتائج (جدول  )1إلى وجود تأثير معنوي ()P  0.05
للمعاملة بالماء الممغنط على عدد كريات الدم الحمراء والتي لم تتأثر خالل الشهرين األول
والثاني ولكنها ارتفعت معنويا خالل الشهر الثالث من التجربة حيث نالحظ ارتفاع عدد كريات
الدم الحمراء بارتفاع شدة الماء الممغنط ( 2477كاوس) بالمقارنة مع السيطرة والمجموعة
الثانية ( 077كاوس) وجاءت هذه النتيجة متفقة مع نتيجة حسن )1778( ،الذي الحظ ارتفاع
عدد كريات الدم الحمراء في الحمالن العواسية عند إعطائها ماء ممغنط بشدة  2177كاوس
وربما يعود هذا التحسن في عدد كريات الدم الحمراء إلى زيادة تحلل المواد الغذائية وامتصاص
العناصر المعدنية من القناة الهضمية والى زيادة النفاذية وحمل األوكسجين إلى الخاليا
( : 1773 ،Tischlerحسن .)1778 ،كما أشارت النتائج إلى وجود تأثير غير معنوي للمعاملة
بالماء الممغنط على معدل ترسيب كريات الدم الحمراء خالل الشهرين األول والثالث بينما كان
هناك تفوق معنوي ( )P  0.05للمعاملة الثالثة في معدل ترسيب كريات الدم الحمر خالل
الشهر الثاني مقارنة بالمعاملتين األولى والثانية (جدول  ،)1ويالحظ من الجدول ارتفاعا حسبيا
غير معنويا بين المجاميع الثالث خالل الشهر الثالث من التجربة وربما يعود السبب الى
االرتباط الموجب مع حجم الخاليا المرصوصة وتركيز خضاب الدم (العكام ومحي الدين،
 )2894بينما الحظ  Quinnوآخرون )2880( ،أن استخدام الماء الممغنط رفع من معدل
سرعة ترسيب الجزيئات المعلقة في الماء والدم.
جدول ( :)2تأثير الماء الممغنط على بعض صفات الدم الفيزياوية للكباش العواسية (المتوسط
 ±الخطأ القياسي)
الفترات
الصفة

المعامالت

حجم الخاليا
المرصوصة

السيطرة

25.52±1.23

 077(2كاوس)

0.94±25.55

0.47±25.25

2477(3كاوس)

1.76±25.02

1.44±24.50

0.47±26.25

السيطرة

0.40±8.45

0.45± 9.52

0.83 ± 9.55

 077(2كاوس)

0.3±8.46

0.79±8.77

0.54±9.4

2477(3كاوس)

0.54±8.42

0.49± 8.65

0.77± 9.28

عدد كريات الدم

السيطرة

0.64±9.53

0.76± 10.89

0.56± 8.39b

الحمراء*

 077(2كاوس)

1.12± 9.61

1.38± 11.06

0.94 ± 8.5b

2477(3كاوس)

1.24±9.68

1.15± 10.47

0.88± 10.6a

السيطرة

0.64± 3.0

0.76± 2.75 b

0.56± 6.0

 077(2كاوس)

1.12± 2.5

1.3±2.75 b

0.94± 7.0

2477(3كاوس)

1.24± 2.5

1.15±4.0 a

0.88± 7.0

%

تركيز الهيموكلوبين
(غم 277/
مل دم )

(مليون كرية/مل)
معدل ترسيب
كريات الدم
الحمراء(ملم0/ساعة)

الشهر األول

الشهر الثاني

الشهر الثالث

1.25±25.25

0.44±26.25
0.36 ±26.5

* المتوسطات التي تحمل أحرفا ً مختلفة عموديا يوجد بينها فروق معنوية عند مستوى احتمال ()P  0.05

ويشير الجدول ( )3إلى وجود تأثير معنوي ( )P  0.05للمعاملة بالماء الممغنط على عدد
خاليا الدم البيضاء خالل الشهر الثالث من التجربة للمجموعتين الثانية والثالثة وارتفاعها حسابيا
في المعاملتين خالل الشهر األول والثاني من التجربة مع ارتفاع شدة المغنطة وهذا دليل على
تحسن الحالة المناعية للجسم .إذ أشار الباحث المرو )1722( ،إن الماء الممغنط ساعد على
خفض نسبة الخاليا العدلة إلى الخاليا اللمفاوية والى ارتفاع عدد الخاليا اللمفاوية في الفترة
األولى والثانية من تجربته على النعاج العواسية والتي رويت بالماء المعالج مغناطيسيا والسيما
بقوة  2477كاوس وهذا يدل على انخفاض اإلجهاد لدى الحيوان وهذا ينعكس على تحسن صحة
الحيوان.

جدول ( :)3تأثير الماء الممغنط على بعض صفات الدم الفيزياوية للكباش العواسية (المتوسط
 ±الخطأ القياسي)
الفترات

الصفة

المعامالت

عدد خاليا الدم

السيطرة

326.3± 6175

البيضاء *

700(2كاوس)

223.94±7229

333.87±8725

1400(3كاوس)

367.86±7433

365.4±7115

322.1±7500 a

السيطرة

1.34± 26.9

2.11± 25.26

1.76± 30.55

700(2كاوس)

1.55± 27.5

1.98± 23.76

1.54± 32.45

(مايكرون مكعب)

1400(3كاوس)

1.34± 27.8

1.49± 23.99

1.12± 28.43

معدل هيموكلوبين
الكرية (بيكوغرام)

السيطرة

0.34± 8.91

0.35±8.33

0.66± 10.97

700(2كاوس)

0.34±9.03

0.24±7.86

0.94±11.21

1400(3كاوس)

0.76± 9.1

0.52± 7.92

0.63 ± 9.83

السيطرة

1.67± 24.4

1.48± 23.95

1.28± 30.05

700(2كاوس)

1.44± 27.2

1.88± 23.75

1.6± 32.45

1400(3كاوس)

1.33± 27.72

1.62± 23.99

1.33± 29.4

(خلية /مل)
معدل حجم الكرية
الحمراء

معدل تركيز
هيموكلوبين الكرية
()%

الشهر األول

الشهر الثاني

الشهر الثالث

334.67±7050

433.4±5350 b
265.7±7575 a

* المتوسطات التي تحمل أحرفا ً مختلفة عموديا يوجد بينها فروق معنوية عند مستوى احتمال ()P  0.05

كما يوضح الجدول ( )3إلى وجود تأثير غير معنوي للمعاملة بالماء الممغنط على معدل
حجم الكرية الحمراء ( ،)MCVمعدل هيموكلوبين الكرية الحمراء ( )MCHومعدل تركيز
هيموكلوبين الكرية الحمراء ( )MCHCخالل فترات التجربة الثالثة .ويشير الجدول ( )4إلى
وجود تأثير معنوي ( )P  0.05للمعاملة بالماء الممغنط على تركيز كلوكوز الدم حيث انخفض
معنويا في المجموعة الثالثة بالمقارنة مع مجموعة السيطرة والمجموعة الثانية وجاءت هذه
النتيجة متفقة مع ما جاء به  Sargolzehiوآخرون )1778( ،في ماعز ألسانين عند إعطائها
ماء ممغنط بشدة  2177كاوس وربما يعود هذا االنخفاض إلى معالجة حاالت التمثيل الغذائي
في الجسم مثل تنشيط األنسولين (محجوب .)1776 ،وإلى تأثير الماء الممغنط على رفع تركيز
هرمونات الدرقية ( : 1777 ،Santwaniمصطفى )1770 ،وتساعد هذه الهرمونات في ارتفاع
ايض الكاربوهيدرات من خالل زيادة إفراز األنسولين ودخول الكلوكوز إلى خاليا الجسم
( McDonaldوآخرون 1773 ،و  Guytonو  .)1776 ،Hallكما أشارت النتائج (جدول )4
إلى وجود تأثير غير معنوي للمعاملة بالماء الممغنط على تركيز كولسترول مصل الدم للمجاميع
الثالثة وجاءت هذه النتيجة متفقة مع نتيجة حسن )1778( ،الذي لم يالحظ أي تأثير معنوي
للماء الممغنط بشدة  177و  2777و  2177كاوس على تركيز كولسترول مصل الدم في
الحمالن العواسية ،وكذلك إلى وجود تأثير غير معنوي للمعاملة على تركيز بروتين مصل الدم
للمجاميع الثالثة بالرغم من ارتفاعها حسابيا في المجموعة الثالثة بالمقارنة مع مجموعة
السيطرة والمجموعة الثانية وهذا دليل على حالة بناء البروتين والذي تعتبر حالة صحية جيدة
عند ارتفاع تركيزه في مصل الدم ضمن الحدود الطبيعية وجاءت هذه النتيجة متفقة مع نتيجة
ألعبيدي )1727( ،الذي لم يالحظ أي تأثير معنوي للماء الممغنط على تركيز بروتين مصل الدم
في ذكور الحمالن العواسية والكرادية ،في حين أشارت النتائج (جدول  )4إلى وجود تأثير
معنوي ( )P  0.05للمعاملة بالماء الممغنط على تركيز ألبومين مصل الدم والذي ارتفع في
مجموعة المعاملة الثالثة بالمقارنة مع مجموعة السيطرة والمجموعة الثانية وربما يعود سبب
ارتفاع تركيز األلبومين بارتفاع شدة المغنطة إلى أن الماء المعالج مغناطيسيا له تأثير ايجابي
على عملية األيض مؤديا إلى تشكيل األحماض األمينية في الجسم ( .)1774 ،anoRوتوصيل
الدم والمواد الغذائية إلى األنسجة والخاليا (حباس .)1774 ،بينما أظهرت النتائج (جدول )4
إلى عدم وجود تأثير معنوي للمعاملة بالماء الممغنط على تركيز كلوبيولين مصل الدم وعلى
نسبة أأللبومين إلى الكلوبيولين (جدول  )1للمجاميع الثالثة بالرغم من ارتفاعه حسابيا في
المجموعة الثالثة ومن خالل مالحظة نتائج قياس البروتين واأللبومين والكلوبيولين نجد إن
األلبومين ارتفع معنويا والبروتين والكلوبيولين ارتفعا حسابيا بارتفاع شدة المغنطة وهذا دليل
على تحسن حالة األيض والفعاليات الحيوية والى ارتفاع عمليات بناء البروتين وتنشيط قابلية
الكبد على تصنيع األلبومين والبروتين والكلوبيولين.
جدول ( :)4تأثيرالماء الممغنط في بعض الصفات الكيموحيوية للدم في الكباش العواسية
(المتوسط  ±الخطأ القياسي)
المعامالت

مستوى المعنوية
المتوسط العام
السيطرة

تركيز كلوكوز
الدم
(غم277/مل)
*
66.65
1.59 ±
70.27 a
2.66 ±

الصفات المدروسة
البروتين(غم277/مل)
تركيز
الكولسترول
(ملغم277/مل)
N.S
N.S
8.01
56.12
0.46 ±
7.6 ±
7.57
50.31
0.74 ±
7.56 ±

االلبومين
(غم277/مل)
*
3.04
0.12 ±
2.86 b
0.17 ±

المجموعة
الثانية
(077كاوس)
المجموعة الثالثة
(2477كاوس)

69.18 a
2.309

65.27
17.3 ±

7.43
0.68 ±

2.77 b
0.21 ±

59.50 b
2.59 ±

53.27
15.53 ±

9.09
0.95 ±

3.52 a
0.17 ±

* المتوسطات التي تحمل أحرفا ً مختلفة عموديا يوجد بينها فروق معنوية عند مستوى احتمال ()P  0.05

كما أشارت النتائج (جدول  )1إلى وجود تأثير معنوي ( )P  0.05للمعاملة بالماء
الممغنط على تركيز الكالسيوم في مصل الدم حيث نالحظ انخفاضه معنويا في المجموعة الثانية
بالمقارنة مع المجموعة األولى (السيطرة) و المجموعة الثالثة بالرغم من انخفاضه في
المجموعة الثالثة حسابيا بالمقارنة مع المجموعة األولى ويعود هذا التأثير إلى إن الماء الممغنط
يعمل على تحريك ايونات الكالسيوم إلى مناطق الضرر وتسهيل اختراق الغشاء الحيوي وتساعد
على تدفق آيونات الكالسيوم لغشاء الخلية ( Colicو )1777 ،Johnston : 2888 ،Moris
والى زيادة النفاذية في الخاليا والتي بدورها تساعد على تح لل المواد الغذائية ومن ثم زيادة في
امتصاصها وما تحويه من معادن (حسن .)1778 ،ويقلل من ايونات الكالسيوم الغير طبيعية
(محجوب .)1776 ،كذلك أشارت النتائج إلى وجود تأثير معنوي ( )P  0.05للمعاملة بالماء
الممغنط على تركيز ايونات الصوديوم في مصل الدم (جدول  )1حيث نالحظ انخفاضه معنويا
في المجموعة الثانية بالمقارنة مع المجموعة األولى (السيطرة) و المجموعة الثالثة بالرغم من
انخفاضه في المجموعة الثالثة حسابيا بالمقارنة مع المجموعة األولى في حين أشار
 Sargolzehiوآخرون )1778( ،إلى عدم وجود تأثير معنوي على تركيز ايونات الصوديوم
في دم ماعز ألسانين عند إعطائها ماء ممغنط بشدة  2177و  3677كاوس وربما يعود التأثير
إلى إن المغنطة تعمل على خفض تركيز ايونات الصوديوم حيث تعمل على إذابة أمالح
الصوديوم والمعادن والى زيادة استقطابية الماء لاليونات وقابلية ذوبان األمالح فيه ( Davisو
 : 2886 ،Rawlsحسن .)1778 ،كما يشير الجدول ( )1إلى وجود تأثير غير معنوي للمعاملة
بالماء الممغنط على تركيز ايونات الصوديوم في مصل الدم بالمقارنة مع مجموعة السيطرة.

جدول ( :)5تأثير الماء الممغ نط في بعض الصفات الكيموحيوية للدم في الكباش العواسية
(المتوسط  ±الخطأ القياسي)
المعامالت
مستوى المعنوية
المتوسط العام
السيطرة
المجموعة الثانية
(077كاوس)
المجموعة الثالثة
(2477كاوس)

نسبة االلبومين/
الكلوبيولين
N.S
0.71
0.06 ±
0.70
0.10 ±
0.64
0.96 ±
0.78
0.15 ±

الصفات المدروسة
تركيز الكالسيوم تركيز الصوديوم
(جزء  /مليون)
(جزء  /مليون)
*
*
2267
94.97
76 .52 ±
4.85 ±
2431 a
110.41 a
73 .72 ±
9.46 ±
2137 b
74.83 b
88.56 ±
6.74 ±
2350 a
99.66 a
75.47 ±
5.38 ±

تركيز البوتاسيوم
(جزء  /مليون)
N.S
193.65
27.3 ±
200.13
11.3 ±
182.54
9.8 ±
221.3
9.5 ±

* المتوسطات التي تحمل أحرفا ً مختلفة عموديا يوجد بينها فروق معنوية عند مستوى احتمال ()P  0.0
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Abstract
The aim of study was to investigate the effect of intensities of
different water treated magnetically in physiological and biochemical
blood characteristics of Awassi rams. Twelve Awassi adult rams 2- 3
years old were distributed randomly on 3 treatments by 4 rams each
group. The groups were as follows (T1) represents the control group that
dealt with Normal drinking water (non-magnetic), while the second (T2)
and the third(T3) represents rams which drank magnetically treated water
which passed through magnetic device with strength of. strength of 700
gauss and 1400 gauss respectively. Results revealed that rams with
magnetically treated water resulted in significant (P ≤ 0.05) effect on,
Red Blood Cells (RBC), Whit Blood Cells (WBC). However albumin ,
glucose sugar, calcium and sodium ions in blood serum, There were no
significant effects of magnetically treated water on Hemoglobin
concentration (Hb), Erythrocyte Sedimentation Rate (ESR), globulin,
cholesterol, Packed Cell Volume (PCV), Mean Corpuscular Hemoglobin
(M.C.H), Mean Corpuscular Volume (M.C.V), Mean Corpuscular
Hemoglobin Concentration (M.C.H.C), total protein, albumin/globulin,
Potassium ions in blood serum. It could be concluded from the results of
this experiment that treated rams with magnetic water resulted in
significant improvement in some blood charec- terstics of rams.
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