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تأثير استخدام المعالجة المغناطيسية لمماء عمى بعض معايير النمو والصفات الوظيفية
.Cyprinus carpio L والكيموحيوية وانزيمات الدم في اصبعيات اسماك الكارب االعتيادي
* وفاء سامي سعيد السبع * عمي حسين خميل الهاللي **نمير محمود حممي البياتي
مركز الثروة الحيوانية والسمكية/ الدائرة الزراعية/ *و ازرة العموم والتكنولوجيا
فرع الصحة العامة/كمية الطب البيطري/ **جامعة بغداد
الخالصة

 جمعت من احدCyprinus carpio L  اصبعية من اسماك الكارب االعتيادي57 اجريت الدراسة عمى

مزارع االسماك في المسيب لدراسة تاثير الماء المعالج مغناطيسيا عمى اداء النمو والصورة الدمية والكيموحيوية

و ازرة العموم/ والفوسفاتيز القاعدي) واجريت التجربة في مختبرات الدائرة الزراعيةGPT, GOT( وانزيمات الدم
 وزعت االسماك الى ثالث مجاميع وىي مجموعة السيطرة ومجموعتي الماء المعالج مغناطيسيا.والتكنولوجيا
) لصفتي الزيادةP≥ 1.05( اتضح من خالل النتائج تفوق معنوي. كاوس عمى التوالي0111 و0111 بشدتي
الوزنية ومعدل النمو النسبي وكريات الدم الحمر والبيض وصفتي تركيز خضاب الدم (الييموكموبين) والنسبة

 كاوس0111 و0111  والفوسفاتيز القاعدي في معاممتيGPT ,GOT المئوية لمكداس الدم وانزيمات الدم
 اما بالنسبة لمفحوصات الكيموحيوية فمقد لوحظ انخفاض معنوي في الكولسترول, مقارنة بمعاممة السيطرة
.السيطرة

مجموعة

مع

مقارنة

المغناطيسية

المعالجة

معامالت

في

والكموكوز

 انزيمات, Cyprinus carpio L  اسماك الكارب االعتيادي,  الماء المعالج مغناطيسيا:الكممات المفتاحية
.) GPT, GOT( الدم

Effect of Using Magnetic Treated Water on Some Growth Parameters
and Some Physiological,Chemobiological Characteristic and
Blood Enzymes in Common Carp Cyprinus carpio L.
AL-Sabea*, Wafa,S,S. AL-Hillaly**,Ali,H,K . AL-Biaty*,Nameer,M.
* Ministry of Science and Technology / Agriculture Research Directorat.
**Baghadad University / Veterinary College / Puplic Helth Department.

Abstract
The study was conducted on 75 fingerling of common carp Cyprinus carpio L. at
Agriculture research directorat / Ministry of Scince and Technology .Fish were
purchased from fish farm in Al - Musaib to study the effect of treated magnetic water
on growth parameters, blood picture,chemobiological change and blood enzymes
(GPT, GOT, Alkaline phosphatase) Fish were distributed on three groups which
control group and treated groups with 1000 and 2000 Gause of treated magnatic
water respectivly. The results showed that 1000 and 2000 G treatments were superior
(p‹0.05) in weight gain , daily weight gain and relative growth rate (RGR), red blood
cells , white blood cells, heamoglobin and (PCV%).Chemobiological test reflect a
significant decrease (p‹0.05) in cholesterol and glucose in two magnatic treatment
compare with control treatment.
Key words: Magnetic treated water , Common carp Cyprinus carpio L. and Blood
enzymes )GPT, GOT).
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المغناطيسية عمى الصفات الكيموحيوية لمدم والتي

المقدمة

يعد الماء االكثر اىمية عمى وجو االرض فيو

سائل الحياة الذي يدعم الوظائف الداخمية لمحيوان

(ىالل )0110,ويقوم الماء بتنظيم العمميات الحيوية
داخل الجسم من ىضم وامتصاص ونقل المواد

الغذائية الى خاليا الجسم اضافة الى دوره في

تشمل الكموكوز والكولسترول وانزيمات الدم GPT
و GOTوانزيم الفوسفاتيز القاعدي

Alkaline

.)Alkp) Phosphatase

المواد وطرائق العمل

التخمص من السموم والفضالت في الجسم

اجريت التجربة لمفترة من  0101/1/07ولغاية

( , ) Rokicki,2006ويعد الماء النظيف الخالي

 0101/9/07عمى 57اصبعية من اسماك الكارب

االسماك ) .(Remedy,2006تتعرض المياه التي

 )07غم .أقممت االسماك لمدة اسبوعين قبل بدء

من التموث ضروريا لممحافظة عمى مؤشرات اداء

 Cyprinus carpio Lوتراوحت اوزانيا بين ( 01ـ

تعيش فييا االسماك الى الخطر والتموث من خالل

التجربة ووضعت في ثالثة احواض زجاجية

رمي نفايات المصانع في االنيار والبحيرات

()11×01×01سم سعة  71لتر وقبل االقممة

والطحالب االمر الذي يؤدي الى تغيرات في

دقائق واستبعدت األسماك المجيدة والتي ظير

الحاجة الى تطوير اساليب معينة لممحافظة عمى

واستعممت أجيزة معالجة المياه مغناطيسيا بقوة

المعالجة المغناطيسية لمماء وىي تعد ذات اساس

العموم والتكنولوجيا  /دائرة تكنولوجيا معالجة المياه

عممي يحقق العديد من الفوائد في وقت واحد

وربط جياز 1000و  2000كاوس في الحوضين

واالسماك

المجموعة الثالثة فكانت لمعاممة السيطرة واستعمل

وتعرضو الى المبيدات والتموث بالبكتريا والفطريات
الصفات النوعية لمماء ) .(WHO,1997ليذا دعت
الصفات الفيزيائية والكيميائية لمماء من خالل

(واصف )0991,فضال عن قدرتيا في تقميل
التموث

وتسرع

نمو

الحيوانات

) .)GoldSworthy et al.,1999ان اىمية
المعالجة المغناطيسية في جعل الماء اكثر دقة
وتجانس وزيادة سيولة الماء اضافة الى اكتسابو

الخاصية

المغناطيسية

في

تذويب

االمالح

والفيتامينات وزيادة سرعة الجزيئات لموصول الى
جميع اجزاء الجسم )(Kronenbwrg,1985

اضافة الى اىميتيا في ازالة الجذور الحرة المتكونة
نتيجة التفاعالت الحيوية المستمرة في الجسم
) (Zoltan,2004ولقمة الدراسات في اىمية
المعالجة المغناطيسية عمى اداء االسماك وصحتيا
العامة اجري ىذا البحث لمعرفة تاثير ىذه التقنية

وضعت في حمام ممحي تركيز  %2.5لمدة ثالث

عمييا االجياد .استخدمت عميقة تجارية محمية
 1000و 2000كاوس صنعت من قبل و ازرة

االول و الثاني عمى التوالي بصورة دائمية اما
ماء الحنفية وازيمت فضالت االسماك بوساطة

السيفون ويستبدل  %25من ماء الحوض .
العينات والقياسات

1ـ قيست اوزن الجسم االبتدائية والنيائية بوساطة
ميزان حساس وحسبت الزيادة الوزنية الكمية وفق

المعادلة التالية:

الزيادة الوزنية الكمية (غم)= الوزن النهائي (غم) ـ الوزن

االبتدائي

(غم)

وتحسب الزيادة الوزنية اليومية بقسمة الزيادة الوزنية

 101الكمية /عدد ايام التجربة( 90يوم).
عمى مؤشرات االنتاج لالسماك والمعايير الفسمجية
وقيس معدل النمو النسبي( )%وفق المعادلة
والتي تشمل كريات الدم الحمر) (RBCوكريات الدم
التالية):(1926,Schmalhusen
البيض) (WBCومكداس الدم ) (PCVوخضاب الدم
)(Hb

اضافة

الى

دراسة

تاثير

المعالجة

الوزن النيائي(غم/سمكة) _ الوزن االبتدائي(غم/سمكة)
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االمتصاصية لممحاليل عند طول موجي مقداره

× 100

الوزن االبتدائي(غم/سمكة)

 505نانوميتر ) (Cooper,1973وطبقت المعادلة
االتية في قياس كمية الكموكوز:

ويحسب معدل التحويل الغذائي وفق المعادلة

مستوى الكموكوز(ممغم/دسل)=

التالية ):(1979,Uten

امتصاصية العينة/امتصاصية المحمول القياسي×100

معدل التحويل الغذائي = كمية العمف المتناول(غم/سمكة)

ب ـ قياس مستوى الكولسترول

الزيادة الوزنية (غم/سمكة)

استخدمت الطريقة االنزيمية باستخدام كاشف خاص

من

2ـ سحب الدم من الوريد الذنبي لمجاميع االسماك

( Allainواخرون  )1974,وطبقت المعادلة االتية

بالستيكية سعة  1مممتر لغرض اجراء اختبار

في قياس كمية الكولسترول:

الصورة الدموية التالية.

مستوى الكولسترول(ممغم/دسل)=

أـ حساب كريات الدم الحمر والبيض:

امتصاصية العينة/امتصاصية المحمول القياسي×200

استعممت طريقة  Dacieو)1984( Lewis

 4ـ حساب قياس مستوى االنزيمات :

بوساطة  Haemocytometer slidوعمى النحو

أـ قياس مستوى انزيم ال GPTو: GOT

التالي:

استعممت طريقة  Reitmanو)1975( Frankel

معدل عدد كريات الدم الحمرفي 1مل دم = عدد

في قياس انزيم الـ  GPTو GOTباستخدام كاشف

الكريات المحسوبة في خمسة مربعات ×2500

خاص من شركة  / Biomeriexفرنسا وتم القياس
بواسطة المطياف الضوئي عمى طول موجي 505

معدل عدد كريات الدم البيض= عدد الكريات

نانوميتر.

المحسوبة في المربعات الجانبية الكبيرة× 125ممم

ب ـقياس مستوى انزيم الفوسفاتيز القاعدي

ب ـ قياس تركيز خضاب الدم : Hb

قيس مستوى انزيم الفوسفاتيز القاعدي Alkaline

Cyanomethaemoglobin

phosphatase

 methodفي تقدير تركيز خضاب الدم وقرأت

 /فرنسا وقرأت االمتصاصية لممحاليل عند طول

جياز المطياف الضوئي وحولت القراءة الى تركيز

موجي مقداره  701نانوميتر ثم حساب كمية االنزيم

خضاب الدم بوحدة غرام  100/مل من الدم

اعتمادا عمى المعادلة:

) Balaxhallو. ( 1973 ,Daislly

ج ـ قياس مكداس الدم : PCV

xn

استعممت طريقة  Balaxhallو( 1973) Daislly
بوساطة االنابيب الشعرية وقرأت بمسطرة خاصة

 micro- haematocrit readerوىي تمثل

مكداس الدم 100/مممتر من الدم.

استخدمت الطريقة االنزيمية باستخدام كاشف خاص
من

حيث  = nمقدار ثابت =  040وحدة/لتر.
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7ـ التحميل االحصائي

حممت البيانات احصائيا باستعمال البرنامج الجاىز
)(SPSS,2008

العشوائي التام

أـ قياس مستوى الكموكوز
شركة

ALP(Iu\L)= Serum sample- serum blank
Stander

SPSS

3ـ التحميالت الكيموحيوية

االنكميزية

وقرأت

واستخدمت

طريقة

Kind

و )1954(Kingوبكاشف من شركة Biomeriex

االمتصاصية عمى طول موجي  540نانوميتر في

Plasmatic

Biomeriux

االمتصاصية عند طول موجي  505نانوميتر

في نياية التجربة وتم السحب بوساطة محقنة

استعممت طريقة

شركة

الفرنسية

وقرات

باستخدام

التصميم

(Complete Randomize

) Designواستخدم اختبار دانكن متعدد المديات
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) (Duncan,1955لمعرفة معنوية الفروق بين

الزيادة الوزنية ومعدل النمو النسبي في معامالت

النتائج والمناقشة

الى ان المعالجة المغناطيسية تعمل عمى خفض

المعامالت). (p≤o.o7

المعالجة المغناطيسية عن معاممة السيطرة قد يعود
الشد السطحي لمماء وبالتالي زيادة الشد السطحي

1ـ الوزن

يتبين من الجدول( )1وجود ارتفاع معنوي

( )P≥ 0.05في وزن االسماك المعرضة لشدد
مغناطيسية مختمفة عند الوزن النيائي إذ تفوقت
معاممتي المعالجة المغناطيسية  1000و2000

كاوس (54.85غم/سمكة60.8 ,غم/سمكة) عمى
معاممة السيطرة (42.0غم/سمكة) ولوحظ ايضا
تفوق المعاممتين معنويا لمعيار الزيادة الوزنية

ومعدل النمو النسبي عن معاممة السيطرة .ان سبب
تحسن دالئل النمو لالسماك والتي تشمل معيار

لمخاليا مما يؤدي الى زيادة نفاذية الخاليا مما
يسمح بزيادة االستفادة من العناصر الغذائية

) (Young , 2005فضال عن تنشيط عمميات
البناء داخل الخاليا والتقميل في نسبة عممية اليدم

التي تحدث داخل الجسم بسبب زيادة االوكسجين
والمواد الغذائية ) (Remedy,2006وقد يعود
السبب ايضا الى تحفيز ىرمونات التمثيل الغذائي

 T3و  T4و  Santawani2000b( .TCHوالسبع

)0112

جدول ( )0تأثير شدد مختمفة من المعالجة المغناطيسية لمماء عمى دالئل نمو االسماك (المتوسط  ±الخطالقياسي).
المعامالت
االصفات

مجموعة السيطرة

مجموعة  0111كاوس

مجموعة  2111كاوس

T1

T2

T3

وزن الجسم االبتدائي

A 22.8 ± 0.12

A 22.6 ± 0.28

A 22.45 ± 0.39

وزن الجسم النهائي

C 42.0 ± 0.77

B 54.85 ± 2.8

A 60.80 ± 2.9

الزيادة الوزنية الكمية

C 10.2 ± 0.74

B 32.25 ± 2.84

A 38.35 ± 2.95

الزيادة الوزنية اليومية

C 0.224 ± 0.004

B 0.358 ± 0.003

A 0.426 ± 0.001

معدل النمو النسبي%

C 88.6 ± 4.26

B 142.7 ± 3.28

A 170.82 ± 3.32

كفاءة التحويل الغذائي
غم عمف/غم زيادة وزنية

A 2.09 ±0.14

A 2.72 ± 0.32

A 2.49 ± 0.11

الحروف المختمفة بين المعامالت ضمن الصف تدل عمى وجود فروقات معنوية عند مستوى معنوية.P≤1.15

والحروف المتشابهة تدل عمى عدم وجود فروقات معنوية.

 0ـ اعداد كريات الدم الحمر والبيض وخضاب الدم

ولم تكن الفروق معنوية في معاممتي المعالجة

وجود ارتفاع معنوي ( )P≥ 1.17في كريات الدم

الجدول ان معاممة المعالجة المغناطيسية عند شدتي

معاممة السيطرة وكذلك لوحظ ارتفاع عالي المعنوية

السيطرة في صفة خضاب الدم ومكداس الدم .ان

ومكداس الدم .اظيرت النتائج في جدول ( )0الى
الحمرفي معاممتي المعالجة المغناطيسية مقارنة مع

في كريات الدم البيض مقارنة مع معاممة السيطرة

المغناطيسية  0111و 0111كاوس ونالحظ من
0111و 0111كاوس قد تفوقتا عمى معاممة
ارتفاع اعداد كريات الدم الحمر والبيض ونسبة
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ومكداس

خضاب

الدم

لمعاممتي
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ال0111

في تشكيل الصفيحات الدموية وزيادة اعداد كريات

االيجابية التي حصمت في اداء النموالسماك

المحتوي عمى الحديد في نقل اوكسجين اكثر الى

الدم الحمر ومن ثم زيادة في قابمية خضاب الدم

وال 0111كاوس قد تكون انعكاسا لمتغيرات

المعاممتين اعاله اذ ان التحسن في معدل النمو

خاليا الجسم المختمفة ((Santawani, ,0111a

والتمثيل الغذائي يتطمب حصول تغيرات في

كما كان لوزن االسماك الدور المؤثر ليذه القيم

الفعالة

المعامالت

والمكونات

العناصر

حيث

لمدم(.)Strukie,1986اضافةالى ان الزيادة كانت

يالحظ

في

ارتفاعيا

(0111و 0111كاوس) التي سجمت ارتفاعا في

نتيجة استخدام الماء المعالج مغناطيسيا كونو يعمل

وزن الجسم.واتفقت نتائج ىذا البحث مع نتائج

تياجم البكتريا .اذ ان تعرض الجسم لمحقول

االوزان الصغيرة اعطت قيما منحفضة في اعداد

 Ahmedواخرون ( )0991في حين االسماك ذات

عمى زيادة اعداد كريات الدم البيض الدفاعية التي

المغناطيسية وتزيد ايضا من اعداد كريات الدم

كريات الدم الحمراء وخضاب الدم ومكداس الدم ثم

( .(Jain,0111في حين اشار ()0110

ارتفعت في االسماك المتوسطة ثم الكبيرة .ان

 McGreeryان شرب الماء المعالج مغناطيسيا

االرتفاع في اعداد كريات الدم البيض يزيد من

يزيد من قابمية ذوبان المعادن ويحسن من نقل

المقاومة لالمراض الفايروسية وبذلك يكسب الجياز

الكائنات الحية تعمل بكفاءة اكثر مؤديا الى زيادة

لالجياد)Siegel(1980

المناعي

العناصر الغذائية الى كافة انحاء الجسم وتجعل

قوة

اضافية

لمقاومة

تاثير

اي

جدول رقم( ) 2تأثير شدد مختمفة من المعالجة المغناطيسية لمماء عمى اعداد كريات الدم الحمر والبيض ونسبة
خضاب الدم ومكداس الدم في االسماك (المتوسط  ±الخطالقياسي).
الصفات

المعامالت
RBCs
×6 01ممم

مجموعة السيطرة
T1

مجموعة ال0111كاوس
T2

مجموعة ال2111كاوس
T3

3

B 1.43 ± 0.17

B 1.69 ± 1.14

B 1.71 ± 0.18

3

C 16.27 ± 2.16

B 22.41 ± 2.17

A 25.30 ± 2.32

B 8.16 ± 0.9

A 11.83 ± 1.09

A 12.29 ± 1.17

B 23.33 ± 1.46

A 7.33 ± 2.4

A 27.83 ± 2.43

WBC
× 3 01ممم

Hb
غم 011/مل

%PCV

الحروف المختمفة بين المعامالت ضمن الصف تدل عمى وجود فروقات معنوية عند مستوى معنوية.P≤1.15

ال0111

0ـ يالحظ من الجدول رقم ( )0وجود فرق معنوي
في انخفاض مستوى الكموكوز في مصل الدم في

معاممة ال 0111كاوس مقارنة بمعاممتي السيطرة
ومعاممة ال 0111كاوس وكذلك وجود فرق معنوي

في انخفاض مستوى الكموكوز في معاممة ال0111
كاوس مقارنة بمعاممة السيطرة .كذلك وجود فرق

معنوي في انخفاض مستوى الكولسترول في معاممة

104

وال0111

كاوس

مقارنة

بمعاممة

السيطرة.ان تركيز مستوى الكولسترول في مصل
الدم مرتبط مع معدل وزن الجسم والزيادة الوزنية اذ
ان الزيادة في معدل التمثيل الغذائي سببو ىرمون

الثايروكسين الذي تفرزه الغدة الدرقية اذ ان الماء
المعالج مغناطيسيا يؤثر عمى الغدد الكظرية

والدرقية واستخدام اليود بشكل افضل في افراز

(2102 , 3 )2
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ىرمون الثايروكسين والذي يعمل عمى زيادة االيض

في الجسم والتخمص من السموم والفضالت

).(Zimmerman,1995

جدول ( )3تأثير شدد مختمفة من المعالجة المغناطيسية لمماء عمى مستوى الكموكوز والكولسترول في
االسماك (المتوسط  ±الخطالقياسي).
المعامالت

مجموعة السيطرة

مجموعة ال0111كاوس

مجموعة ال2111كاوس

T1

T2

T3

الصفات
Glucose
ممغم/دسل

C 152.95 ± 2.0

B 134.54 ± 2.22

A 114 ± 2.6

Cholesterol
ممغم/دسل

B 122.34 ± 1.10

Ab 110.32 ± 1.2

A 102.7 ± 1.12

الحروف المختمفة ضمن الصف تدل عمى وجود فروقات معنوية عند مستوى معنوية.P≤1.15
4ـ يالحظ من الجدول رقم( )4الى وجود فروق

القشري واطالة مدة فعاليتو وزيادة انتاجو داخل

كاوس ومعاممة السيطرة حيث تفوقت فعالية انزيم

تاثير ىذا اليرمون في ايض البروتينات يكون من

تفوقت كل من معاممتي المعالجة المغناطيسية عمى

الكبد مثل انزيمي  GPTو  GOTالتي يكون ليما

انزيم الفوسفاتيز القاعدي حيث تفوقت فعالية انزيم

كربوىيدراتية والتي تعتمد توفر االحماض االمينية

معنوية في مستوى انزيمي GPTبين الشدة 0111

 GPTعمى معاممة السيطرة اما انزيم  GOTفقد
معاممة السيطرة ونفس النتائج لوحظت عند قياس
الفوسفاتيز القاعدي في مصل الدم لمعاممتي
 0111و 0111كاوس مقارنة بمعاممة السيطرة.
ان ارتفاع مستوى انزيمي  GPTو  GOTيعود الى
فعالية الماء المعالج مغناطيسيا في تحفيز تصنيع

اليرمونات

)Konlee(2000

و

) Santawani(2000bومن ضمنيا الستيرون

الجسم اذ اوضح  Oriodanواخرون ( )0920وان
خالل تاثيره في العديد من االنزيمات الموجودة في
دور في عممية تكوين الكموكوز من مصادر غير

الناتجة من ىدم البروتين في العديد من انسجة

الجسم .واكد ) Siegl (1980ان وظيفة كال من
انزيمي ال GPTوال  GOTىو نقل مجموعة االمين
من االحماض االمينية الى االحماض الكيتونية
وبالعكس وبيذا يكون لو دور اساسي في العمميات

الحيوية لالحماض االمينية.
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جدول( )4مستوى انزيمي ال GPTوال GOTومستوى ال  Alkaline phosphataseTDفي مصل الدم االسماك المعرضة لشدد
مختمفة من المعالجة المغناطيسية  ±الخطا القياسي.

مجموعة السيطرة
T1

مجموعة ال0111كاوس
T2

مجموعة ال2111كاوس
T3

المعامالت

 GPTوحدة دولية/لتر

B 58.19 ± 1.33

Ab 68.34 ± 1.98

A 70.01 ± 2.02

 GOTوحدة دولية/لتر

B 173.94 ± 2.08

A 181.89 ± 2.14

A 182.2 ± 2.24

B 62.16 ± 1.68

A 69.84 ± 1.69

A 69.9 ± 1.92

الصفات

ALP
وحدة دولية/لتر

الحروف المختمفة بين المعامالت تدل عمى وجود فروقات معنوية عند مستوى معنويةP≤1.17
المصادر
السبع ,وفاء سامي سعيد(.)0112تاثير الماء
المعالج مغناطيسيا وفيتامين  Eفي بعض الصفات

االنتاجية والفسمجية والتناسمية لمحمالن االنثوية
العواسية .رسالة ماجستيرـ كمية الطب البيطري ـ

جامعة بغداد.

ىالل ,مصطفى حسن(.)0110المغناطيسية ـ
تطورىا ـ تقنياتيا واالستفادة منيا في مجاالت

الزراعة والري والبيئة ,المركز القومي لمبحوث

.مشروع ابحاث التقنيات المغناطيسية في جميورية

مصر العربية.
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