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المستخمص

(Cyprinus carpio( اجريتتت الدراستتة الحاليتتة لمعرفتتة تتتهثير الميتتاه المعالجتتة مغناطيستتياً فتتي استتماك الكتتارب الشائتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع

،  غتاسس0511  اذ صممت التجربة بتاربع معتام ت بشتدة مغناطيستية ثابتتة قتدرىا، تركيز ممحية مختمفة
المرباة في مياه ذات ا

 غتاسس متع0511  عتدت ستيطرة بشتدة مغناطيستية،  اسماك لكتل معاممتة ؛ المعتام ت االسلت01 سزعت االسماك عشسائياً بعدد
لتر عم التسالي اثناء متدة التجربتة/ غم4 س3  س2  اما المعاممة الثانية سالثالثة سالرابعة فاحتست عم تركيز ممحي، ماء اسالة
التتتي استتتمرت ثمانيتتة استتابيع أشتتارت نتتتائت التجربتتة الت انخفتاض قتتيم االس الييتتدرسجيني ستركيتتز االسكستتجين المتتذاب بصتتسرة
 فتي حتين أسضتحت،عكسية مع زيادة التركيز الممحي سمع ذلتك كانتت المتيم ضتمن الحتدسد الممبسلتة لنمتس استماك الكتارب الشتائع

نتائت التحميل اإلحصائي لمصسرة الدمية عدم سجسد فرسقات معنسية فيما عدا نتائت خ يا الدم المرصسصتة التتي ستجمت انخفتاض
) متناستتبP≤0.05) ًمعنتسي متتدرم متتع زيتادة التركيتتز الممحتي امتا نتتتائت تركيتز ايسنتتات التدم سالنمتس فمتتد اظيترت تفسقتاً معنسيتا

 اثبتت نتائت الدراسة الحالية كفتاءة الميتاه الممغنطتة%011 طردياً مع زيادة التركيز الممحي بمرسر السقت سكانت نسبة البماء

في تربية االسماك في المياه ذات التراكيز الممحية المتسسطة نسبياً مع زيادة شدة المغنطة مع مرسر السقت
 ممسحة، مياه ممغنطة، كارب شائع:الكممات المفتاحية
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ABSTRACT
The present study was conducted to determine the effect of magnetized water on common
carp Cyprinus carpio rearing in different salinity concentrations. The experiment was divided
into four treatments using magnetized with 1500 gauss for each treatment, first as control
with tap water, second treatment using water with 2 mg/l, third and fourth treatments with 3
and 4 mg/l respectively for 8 weeks. Results of the experiment indicated some variations
between treatments as it seen sharp significant decrease (P≤0.05) in pH, dissolved O2
proportional with increasing salinity concentration but just remain within the accepted values
for breeding common carp fish, meanwhile there are no significant differences in blood
picture except in PCV which record significant decrease (P≤0.05) in fourth treatment. In
contrast, blood ions noticed to record significant increase (P≤0.05) related proportionally with
increasing salinity concentration. The survival ratio for is 100%. This study is confirmed that
magnetized water could improve breeding and growth of common carp in the rivers or in
water at mid concentrated salinity relatively for increasing magnetized with the time.
Key words: Common carp, Cyprinus carpio magnetized water , salinity.
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المجال المغناطيسي في تركيز ايونات الدم ونمو االسماك.

الممدمة

تعد المغناطيسية احدى الظواىر الطبيعية الفعالة عمى كوكب

المساد سطرائق العمل

المواد الموجودة فيو تكتسب خواص مغناطيسية مختمفة حسب

الطب البيطري /جامعة بغداد لمدة ثمانية أسابيع  ،استعممت

تركيبيا الذري الداخمي ،اذ ان الجزيئات الداخمية لمكائنات

فييا  8أحواض زجاجية (أبعاد الحوض الواحد 40x40x70

الحية تترتب وفقا ليذا المجال المغناطيسي لمكوكب (.)19

سم وبسمك  6ممم) وممئت بالماء لغاية  60لت اًر .زود كل

دم أكثر إلى المنطقة أي زيادة في كريات الدم الحمر

انابيب بالستيكية مرنة ممتدة الى خارج الحوض ،و توصل

والييموغموبين مع نقل أوكسجين أكثر وبالنتيجة إزالة السموم

كل مضخة مياه الى جياز مغناطيسي ذي شدة معينة

والفضالت التي قد تتجمع نتيجة العمميات االيضية لمخاليا.

بوساطة ىذه األنابيب ،اذ تم تثبيت ىذه االجيزة المغناطيسية

أشار ( )25الى ان التراكيب الجزيئية لمخمية في االسماك

عمى لوحة خشبية مثبتة عمى جدار المختبر خمف األحواض

أجريت الدراسة في مختبر االسماك لمدراسات العميا في كمية

األرض والذي تعيش فيو الكائنات الحية المختمفة ،لذلك كل

حوض من احد زواياه بمضخة مياه (غطاس) موصول الى

وجد ) (17إن المغنطة تجذب الحديد في الدم ومن ثم جمب

تتكون من بروتينات تعتمد عمى نوعية المياه المحيطة بيا

مباشرة بارتفاع مناسب عن مستوى األحواض ومن ثم وصمت

وعند معالجة المياه مغناطيسيا سوف تتغير الخواص في ىذه

ىذه األجيزة المغناطيسية بالنوع نفسو من االنابيب والتي تعود

الجزيئات والبروتينات السيما في الصفات الحيوية ليذه
الخاليا ،كما ان المجال المغناطيسي يزيد من نفاذية اغشية

باالتجاه المعاكس لكي تصب المياه بعد معالجتيا مغناطيسياً
الى الحوض نفسو من الزاوية البعيدة لزاوية المضخة(صورة

الخمية بنسبة  3أضعاف منو في الماء العادي ،مما ينجم عنو

 ،)1وثبتت صمام مياه لالجيزة المغناطيسية من جية دخول

زيادة عممية دخول الغذاء والمواد الضرورية لمخمية وطرح

المياه لمتحكم بكمية المياه الداخمة لمجياز المغناطيسي خالل

الفضالت بشكل اسرع واكثر فعالية ،وبالتالي زيادة في اوزان

الدقيقة الواحدة لضمان مغنطة كل مياه الحوض الواحد خالل

االسماك .تمتمك االسماك القدرة عمى تطوير حالة األستجابة

ساعة واحدة ،وبمغت قوة دفع المضخة  6لتر/دقيقة ،وكانت

السموكية لممجال المغناطيسي السيما في السباحة والتغذية

مدة عمل االجيزة المغناطيسية ساعة لكل  5ساعات حسب

واختيار نوعية ،وكمية الغذاء المتناول من قبل االسماك  ،اذ

المالحظات االولية التي اجريت قبل البدء بالتجربة التي

ان المجال المغناطيسي يؤثر بشكل ممحوظ في تغذية

اشارت الى ضمان احتفاظ الماء الممغنط بخصائصو

االسماك ،وان معظم انواع اسماك المياه العذبة التتحمل

الفيزيائية والكيميائية لمدة  6ساعات بعد مغنطتو مدة ساعو

تراكيز المموحة المرتفعة وتتعرض الى ىالكات عندما تنقل

واحدة ،ولضمان عمل االجيزة بيذا التوقيت تم تثبيت جياز

الى المياه المالحة بسبب ما يسمى الصدمة االزموزية (،)1

تحكم بالوقت الى المصدر المجيز لمطاقة الكيربائية ذو

لذلك وجد من الضروري اتباع تقنية حديثة في مجال تربية

بطارية داخمية يعمل عمى فتح الدائرة الكيربائية لمدة ساعة،

االسماك ومنيا سمكة الكارب الشائع )،)Cyprinus carpio

وغمقيا مدة  5ساعات وفائدة البطارية الداخمية لممؤقت ىي

السيما ان العراق يمتمك مزارع سمكية عديدة تصل مساحتيا

حفظ التوقيت خالل انقطاع التيار الكيربائي وضمان عمل

الى اكثر من  34000دونم اخذين بنظر االعتبار شحة

األجيزة المغناطيسية بالتوقيتات المطموبة نفسيا عند عودة

المياه وتدىور نوعيتيا ،اعتمدت الدراسة الحالية عمى استعمال

التيار الكيربائي ،كما موضح في الصورة ).(1جمبت اسماك

المياه الممغنطة كحل بديل لمشكمة تدىور نوعية المياه

الكارب الشائع( ،)Cyprinus carpioتراوحت مديات

واالعتماد عمى مياه المبازل كمصدر لمياه التربية بعد

اطواليا بين  14-11سم ،كما تراوحت مديات اوزانيا بين

مغنطتيا .ىدفت الدراسة الى دراسة تأثير شدة المجال

ٍ
ومتساو عمى
 60-40غم .وزعت األسماك بشكل عشوائي

خاليا الدم الحمر والبيض وتركيز خضاب الدم ونسبة حجم

بنسبة  %2من وزن الجسم ،غذيت األسماك بنسبة %3من

الخاليا المرصوصة ،فضال عن دراسة مدى تأثير شدة

وزن الجسم الحي الرطب اثناء مدة التجربة بعميقة بمغ

األحواض لغرض أقممتيا لمدة أسبوعين قدمت اثنائيا عميقة

المغناطيسي في المياه المالحة ،ومدى تأثير تمك الشدة في
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.4مجموعة السيطرة) :(T4استعمل فييا مياه بتركيز

البروتين الكمي فييا  ،%27يوزع العمف بواقع مرتين باليوم.

ممحي4غم /لتر ومجال مغناطيسي بشدة  1500غاوس.
قيست كل من درجة ح اررة الماء واالس الييدروجيني وتركيز
االوكسجين المذاب وتركيز االمالح ،واخذت القياسات بمعدل
مرتين يوميا ،اذ تم القياس االول بعد مرور ساعة من

المغنطة والقياس الثاني بعد مرور خمس ساعات من المغنطة

،استعمل جياز KSV instruments LTD(model
) SIGMA703D/Felandلقياس كثافة الماء ،كما تم قياس
الشد السطحي لمماء في التجربة باستخدام شريحة ويميام

) ) Wilhelmy plateبعد تشغيل الجياز مدة نصف ساعة

صسرة ( )0تسضح طريمة ربط سعمل المنظسمة المغناطيسية

عمى االقل قيس طول ووزن أسماك التجربة ولكل معاممة

وزعت اسماك التجربة في كل حوض زجاجي وبواقع مكررين

لوحدىا .كما قدر معدل التحويل الغذائي وكفاءتو السماك

لكل معاممة ،كما استعمل ممح البحر في تييئة التراكيز

التجربة .ولغرض فحص المعايير الدمية تم سحب الدم من

الممحية قيد الدراسة وكما يمي:

االسماك عن طريق الوريد الذنبي ،وحسب

.1المعاممة األولى) :(T1استعمل فييا مياه إسالة ومجال

لكريات الدم الحمر والبيض وقياس تركيزخضاب الدم وحجم

مغناطيسي بشدة  1500غاوس.

خاليا الدم المرصوصة بالطريقة التي وصفيا ) .)4تم قياس

.2المعاممة الثانية) :(T2استعمل فييا مياه بتركيز ممحي2غم/

بعض ايونات الدم كالكالسيوم والمغنيسيوم والكمورايد

لتر ومجال مغناطيسي بشدة 1500غاوس.

والصوديوم باستعمال المطياف الضوئي) .(22قرأت نتائج

.3المعاممة الثالثة ) :(T3استعمل فييا مياه بتركيز ممحي

حساب تركيز الكالسيوم باستعمال طول موجي nm570

3غم /لتر ومجال مغناطيسي بشدة  1500غاوس.
سفق المعادلة اآلتية:
كمية الكالسيسم في المصل ممي مسل/لتر=

الطسل المسجي لمنمسذم

× 1111

الطسل المسجي المياسي

قرأت نتائج حساب تركيز المغنسيوم باستعمال طول موجي  nm 520وفق المعادلة اآلتية:
كمية المغنيسيسم ممي مسل/لتر=

الطسل المسجي لمنمسذم

× 01824

الطسل المسجي المياسي

قرأت نتائج حساب تركيز الكمورايد باستعمال طول موجي  500وفق المعادلة اآلتية:
كمية الكمسرايد ممي مسل/لتر=

الطسل المسجي لمنمسذم

× 0151

الطسل المسجي المياسي

قرأت نتائج حساب تركيز الصوديوم باستعمال طول موجي  nm 410وفق المعادلة اآلتية:

كمية الصسديسم ممي مسل/لتر=

العدد الكمي

الطسل المسجي لمنمسذم
الطسل المسجي المياسي
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وخمس ساعات من المغنطة ،في حين لم تظير نتائج التحميل

تممم تحميممل البيانممات احصممائياً باسممتعمال طريقممة تحميممل التبمماين
ذات االتجم مماه الواحددددد  ، Oneway ANOVAوقم ممد اسم ممتخدم
اختبممار اقممل فممرق معنمموي()LSD

االحصائي وجود فروق معنوية في المعاممة الواحدة ممع ممرور

Least Significant

الوقممت (جممدول  .)1لمموحظ ان تركيممز االوكسممجين المممذاب فممي

 Differencesلمعرف ممة الفروق ممات المعنوي ممة ب ممين المتوس ممطات

جميممع المعممامالت كممان ضمممن الحممدود المالئمممة لنمممو ومعيشممة

باسمتعمال البرنممامج ااحصممائي .)20( SPSS version 13

سمممكة الكممارب الشممائع عمممى الممرغم مممن وجممود الفممروق المعنويممة
بم ممين تمم ممك المعم ممامالت ويعم ممزى سم ممبب االنخفم مماض فم ممي تراكيم ممز

النتائت سالمناقشة

تراوح م ممت درج م ممة حم م م اررة الم م مماء ب م ممين o26 – 25م اثن م مماء م م ممدة

االوكسجين المذاب بزيادة التراكيز الممحية الى خاصية االذابة
لمعظ ممم المم مواد الت ممي يمتمكي مما الم مماء والت ممي ب ممدورىا ت ممؤدي ال ممى

التجربة  ،تشير نتمائج قميم الصمفات الكيميائيمة المدروسمة لمميماه

التأثير في الروابط مابين جزيئات الماء والعمل فمي تفكيكيما ثمم

وجممود عالقممة عكسممية بممين المعممامالت التجريبيممة الحاويممة عمممى

تقميم ممل تركي م ممز االوكس م ممجين الم م ممذاب ) ،(14وغالبم م ماً م م مما يعم م ممل

مياه ممغنطة وبتراكيز ممحية مختمفة وقميم كمل ممن االوكسمجين

المجم ممال المغناطيسم ممي عمم ممى تقميم ممل ىم ممذا التفكم ممك وتقميم ممل زاويم ممة

الم ممذاب واالس اليي ممدروجيني م ممع م ممرور الوق ممت ،اذ انخفض ممت

قم مميم تمم ممك الصم ممفات بزيم ممادة التركيم ممز الممحم ممي مقارنم ممة بمعاممم ممة

االرتبمماط بممين الييممدروجين واالوكسممجين فممي جزيئممة الممماء مممن

السمميطرة الحاويممة عمممى نفممس الشممدة مممن المغنطممة ،فقممد تراوحممت

 ˚105الى  ˚103وىذا التقميل يعمل عمى جذب جزيئات اكثر

قم م م مميم االوكسم م م ممجين المم م م ممذاب بم م م ممين  9.55– 9.01ممغم/لتم م م ممر

لتكمموين عناقيممد الميمماه ثممم رفممع تركيممز االوكسممجين المممذاب ،مممن

جيم ممة اخم ممرى فم ممان المجم ممال المغناطيسم ممي يغيم ممر مواقم ممع الم ممذرات

لممعمماممتين الرابعممة والثالثممة عمممى التموالي بعممد مممرور سمماعة مممن

ويسم م مماعد فم م ممي تكتم م ممل جزيئم م ممات المم م مماء ،وىم م ممذه نتيجم م ممة مباش م م مرة

المغنطة لتنخفض تمك القيم بعمد ممرور 5سماعات ممن المغنطمة

الستقطاب الذرات والزيادة فمي عمدد األلكترونمات ثنائيمة القطمب

لتص ممل ال ممى  7.06و 7.45ممغم/لت ممر ل ممنفس المعم ماممتين عم ممى

ف ممي جزيئ ممة الم مماء ) .(6ان نت ممائج الد ارس ممة الحالي ممة تتواف ممق م ممع

الت موالي ،بينم مما اظي ممرت ق مميم االوكسممجين الم ممذاب ف ممي معامم ممة

ماتوصممل ( )7المم مذين اش مماروا ال ممى ان مغنط ممة الممماء ت ممتم عب ممر

السم مميطرة ارتفاعم مما واضم ممحاً  ،اذ بمغم ممت  10.82ممغم/لتم ممر بعم ممد

سالسممل األواصممر الييدروجينيممة المغمقممة مم ما يممؤدي الممى رفممع

مممرور سمماعة ثممم انخفضممت الممى  9.11ممغم/لتممر بعممد مممرور 5

سم مماعات مم ممن التشم ممغيل (جم ممدول  .)1اظيم ممرت نتم ممائج التحميم ممل

تركيز االوكسجين المذاب عمى الرغم من احتوائو عمى شموائب

االحصائي وجود فروق معنوية بين كل ممن المعماممتين االولمى

وتكممون الزيممادة فممي تركيممز االوكسممجين ذات عالقممة عكسممية مممع

زيم ممادة الش م موائب االمم ممالح فم ممي المم مماء .تطابقم ممت نتم ممائج الد ارسم ممة

والثانيممة عممن المعمماممتين الثالثممة والرابعممة ،فممي حممين لممم تسممجل

الحالية مع ) (21الذي اشار الى ان الماء المعمالج مغناطيسميا

فممروق معنويممة لممعاممممة االولممى عممن المعاممممة الثانيممة .تطابقممت

يكممون قموي ماً ذا اس ىيممدروجيني بممين  9 – 7.8وىممذا يسمماعد

ىممذه الحالممة مممع نتممائج قمميم االس الييممدروجيني فممي المعممامالت

عمممى منممع سموائل الجسممم مممن إن تصممبح حامضممية بسممبب تأينممو

التجريبيم ممة المدروسم ممة  ،اذ تراوحم ممت بم ممين  6.71فم ممي معاممم ممة

الطبيعممي ويمكنممو أن يسممتبدل االلكترونممات التممي فقممدتيا الخاليمما

الرابع ممة بع ممد م ممرور  5س مماعات م ممن المغنط ممة ال ممى  8.02بع ممد

ويمنممع حممدوث األكسممدة وتكمموين الجممذور الح مرة ،وعمممى العكممس

مرور ساعة واحدة في المعاممة االولى التي احتوت عمى شمدة

ممن ذلمك فقممد وجمد) (23أن معالجمة الممماء الحماوي عممى تراكيممز

المغنطم ممة 1500غم مماوس نفسم مميا ،اذ لم مموحظ ارتفم مماع تمم ممك القم مميم

ممحيممة مرتفعممة عبممر حقممل مغناطيسممي بقمموة  3900غمماوس قممد

بشم ممكل طفيم ممف عنم ممد تعرضم مميا لممغنطم ممة السم مميما ذات التركيم ممز

غير االس الييدروجيني لمماء من  6.4إلى  7.3وىذه القمويمة

الممحم ممي االق ممل وانخفض ممت الق مميم بزي ممادة التركي ممز الممح ممي م ممع

الخفيفممة بسممبب زيممادة تراكيممز االمممالح التممي تخفممض كثي م اًر مممن

ممرور الوقممت بعممد فقمدان فعاليممة المغنطممة لمميماه .اظيممرت نتممائج

مسممتوى االس الييممدروجيني اال ان عمممل المغنطممة ىممو موازنممة

التحمي ممل االحص ممائي ع ممدم وج ممود ف ممروق معنوي ممة ب ممين ك ممل م ممن

التركيممز الممحممي والرفممع مممن مسممتوى االس الييممدروجيني باتجمماه

المعمماممتين االولممى والثانيممة مممن جيممة والثانيممة والثالثممة مممن جيممة

القاعدية الخفيفة.

اخرى  ،اذ سجل التفوق المعنوي ضمن مستوى معنوية لجميمع
المعم ممامالت عمم ممى المعاممم ممة الرابعم ممة بعم ممد مم ممرور سم مماعة واحم ممدة
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جدسل ( :)0معدالت تركيز األسكسجين المذاب ساالس الييرسجيني لمماء ( ±الخطه المياسي) في المعام ت التجريبية
انًعايهت
 T1انسيطزة (ياء إسانت)
( T2تزكيش يهحي
2غى/نتز (
( T3تزكيش يهحي
3غى/نتز (
( T4تزكيش يهحي
4غى/نتز (

تزكيش األوكسجيٍ انًذاب (يهغى/نتز)
بعذ 5ساعاث يٍ
بعذ ساعت يٍ
انًغُطت
انًغُطت
0.12±9.11
0.25±10.82
Aa
Aa
0.10±8.28
0.10±10.26
Bb
Aa
0.8±7.45
0.18±9.55
CDb
Ba
0.12±7.06
0.20±9.01
Db
Ca

اخ ممتالف األح ممرف الص ممغيرة ب ممين المع ممامالت أفقيم ماً يش ممير ال ممى

األص انهيذروجيُي
بعذ ساعت يٍ
بعذ 5ساعاث يٍ انًغُطت
انًغُطت
0.10±7.92
0.15±8.02
Aa
Aa
0.15±7.64
0.10±7.83
Aba
ABa
0.8±7.26
0.12±7.55
Ba
Ba
0.12±6.71
0.15±7.01
Ca
Ca

مغناطيسيا يبمم م م م م ممغ أكثمر ممن  %8وىمذا يمؤدي إلمى قممة لممزوجتو

وجود فمروق معنويمة (.)P≤0.05اخمتالف األحمرف الكبيمرة بمين

ثم زيمادة امتصاصمو ،اذ ان أيمون الييمدروجين والمعمادن الذائبمة

المعامالت عمودياً يشير الى وجود فروق معنوية (.)P≤0.05

واالمالح ستممصبح مشمحونة وىمذه الشمحنة تسمبب افتمراق مؤقمت
لممعم م ممادن مم م ممن عناقيم م ممد المم م مماء الجزيئيم م ممة وتقممم م م م ممل مم م ممن ال م م م م م ممشد

معدالت الكثافة سالشد السطحي لمماء.

الم م م م م ممسطحي وكثافة الماء  ،ويتوافق ذلمك ممع الميكانيكيمة التمي

يتبممين مممن نتممائج جممدول ( )2حصممول انخفمماض فممي قمميم كثافممة

اقترحيا ) (5التي تجعل الماء فعماالً ىمي اآلصمرة الييدروجينيمة

والش ممد الس ممطحي لمم مماء ال ممذي س ممببتو المغناطيس ممية بع ممد م ممرور

خمس ساعات ،اذ تدل نتائج التحميل االحصمائي تفموق معنموي

التممي تتممأثر بامممج ممال ال مممغناطيسي وتجعممل جزيئممات الممماء فممي

قيم الكثافة والشد السطحي لمماء بعد المغنطة لممعامممة االولمى

حال ممة حرك ممة مس ممتمرة في ممي تتكس ممر ث ممم تم مرتبط بش ممكل مج مماميع

سابحة معاً بوجود ىذه األواصر ،وىي في تغيير مستمر تتولمد

عمى جميع معامالت التجربمة ،وسمجمت المعامممة الرابعمة اعممى

عنو طاقة تحافظ عممى التموازن الحركمي لجزيئمات المماء وتعممل

فممرق معنمموي مقارنمةً مممع المعاممممة االولممى ،ولممم يسممجل اي فممرق

معنم مموي بم ممين المعم مماممتين الثانيم ممة والثالثم ممة ،لم مموحظ وجم ممود تفم مموق

عمى خفض مستوى الشد السطحي والكثافة لممماء ،امما بالنسمبة

معنمموي لممعمماممتين الثانيممة والثالثممة عمممى المعاممممة الرابعممة عنممد

الى تغير نوع الماء المستعمل ،فيوجد فرق كبير في قيمة الشد

السممطحي والكثافممة بعممد المغنطممة لممماء االسممالة عنيمما فممي المي مماه

مس ممتوى معنوي ممة (.)P≤0.05اظي ممرت المعامم ممة الرابع ممة اعم ممى

اممممال م ممحة ،اذ ترتفم ممع قيمم ممة الشم ممد السم ممطحي مم ممع زيم ممادة التركيم ممز

تماثير ممن بقيمة المعمامالت اذ سمجمت تفوقمام معنويماً اي الكثافممة

الممحي بوجود المغنطة ) .(8وىذا ما يتوافق مع نتائج الدراسة

والشد السطحي لمماء عمى بقية المعامالت بعد  5ساعات ممن

الحالية.

التعم ممرض لممغناطيسم ممية مقارن م مةً بمم ممدة التعم ممرض لسم مماعة واحم ممدة

.الح م م ممظ ( )3انخفاضم م م ماً لممم م م ممشد الم م م ممسطحي لمم م م م ممماء الممعال م م م ممج

جدسل  . 2معدالت الكثافة سالشد السطحي لمماء( ±الخطه المياسي) في المعام ت التجريبية
انكثافت (كغى/نتز)

انًعايهت
 T1انسيطزة (ياء إسانت (
( T2تزكيش يهحي 2غى/نتز (
( T3تزكيش يهحي 3غى/نتز (
( T4تزكيش يهحي 4غى/نتز (

بعذ ساعت يٍ انًغُطت

بعذ 5ساعاث يٍ انًغُطت

0.0008±0.9890
Aa
0.0005±0.9940
Ba
0.0007±0.9950
Ba
0.0005±0.9976
Ca

0.0006±0.9900
Aa
0.0007±0.9950
Ba
0.0008±0.9959
Ba
0.0006±0.9990
Cb

اخممتالف األحممرف الكبي مرة بممين المعممامالت عمودي ماً يشممير الممى

انشذ انسطحي (يم َيىتٍ/و)
بعذ 5ساعاث يٍ
بعذ ساعت يٍ
انًغُطت
انًغُطت
0.31±61.50
0.20±61.00
Aa
Aa
0.21±64.20
0.32±63.70
Ba
Ba
0.35±64.20
0.25±63.60
Ba
Ba
0.20±67.30
0.30±65.90
Cb
Ca

بم م ممين المع م م ممامالت أفقيمم م ماً يش م م ممير ال م م ممى وجم م ممود ف م م ممروق معنوي م م ممة
(.)P≤0.05

وج ممود ف ممروق معنوي ممة (.)P≤0.05اخ ممتالف األح ممرف الص ممغيرة
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نتم م ممائج التحميم م ممل االحصم م ممائي الم م ممى حصم م ممول فروقم م ممات معنم م مموي

الصفات الدمية لألسماك :يتضمح ممن جمدول ( )3عمدم وجمود

( )P≤0.05لممعاممممة االولممى عممن المعمماممتين الثالثممة والرابعممة،

فروق معنوية في معدل خاليا المدم الحممر وخاليما المدم البميض

فممي حممين لممم تسممجل اي فممروق معنويممة بممين المعمماممتين الثانيممة

وخضم مماب الم ممدم بم ممين معاممم ممة السم مميطرة و معم ممامالت التجربم ممة

واالولى من جية ،والثانية والثالثة من جية اخرى.

االخممرى  ،اممما معممدالت خاليمما الممدم المرصوصممة فقممد اشممارت

جدسل  3معدالت قيم معايير الدم) ±الخطه المياسي) السماك التجربة
يعاييز انذو

حجى انخاليا انًزصىص
()%

هيًىكهىبيٍ انذو
غزاو100/يههتز

خاليا انذو انبيض
3
×103خهيت/يهى

كزياث انذو انحًز
3
×106خهيت/يهى

0.22±30.4
A
0.17±30.2
AB
0.18±29.7
BC
0.21±29.3
C

0.21±10.9
A
0.19±10.8
A
0.18±10.4
A
0.25±10.3
A

0.25±26.9
A
0.24±26.7
A
0.28±26.5
A
0.31±26.3
A

0.22±2.7
A
0.18±2.7
A
0.23±2.6
A
0.26±2.6
A

انًعايهت
 T1انسيطزة (ياء إسانت (
( T2تزكيش يهحي 2غى/نتز (
( T3تزكيش يهحي 3غى/نتز (
( T4تزكيش يهحي 4غى/نتز (

ب م م م م م ممين  2.26-2.10و 112.0-102.0و135.8-124.0

اخممتالف األحممرف الكبي مرة بممين المعممامالت عمودي ماً يشممير الممى

لمعاممم ممة السم مميطرة والمعاممم ممة الرابعم ممة عمم ممى الت م موالي .أظيم ممرت

وجم ممود فم ممروق معنويم ممة ( .)P≤0.05اشم ممار ( )24بم ممأن المجم ممال
المغناطيسممي يعمممل عمممى حممدوث زيممادة فممي انسمميابية الممدم فممي

نت مائج التحميممل االحصممائي تفمموق معنمموي ( )P≤0.05لممعاممممة

األنسممجة وزيممادة كميممة األوكسممجين الواصمممة إلييمما مممما يزيممد مممن

الرابعممة لجميممع ايونممات الممدم المدروسممة عمممى بقيممة المعممامالت،

مغناطيسيا يعمل عمى زيادة في محتوى الغموبيولينات المناعيمة

الثالثم ممة لجميم ممع االيونم ممات مم ممع المعم ممامالت التم ممي تسم ممبقيا س م مواء

( )Immunoglobulinsف ممي ال ممدم وزي ممادة أع ممداد خالي مما ال ممدم

احتمموت عمممى تركيممز ممحممي اقممل او مممع ممماء اسممالة  ،واظيممرت

البم م مميض الدفاعيم م ممة التم م ممي تيم م مماجم البكتريم م مما وتحسم م ممن االلتي م م ممام

المعامم ممة الثاني ممة فم ممرق معنممموي ض مممن المسم ممتوى نفس ممو مقارنم ممة

والبطانة الداخمية لألوعية الدمويمة ) (Endotheliumالمذي لمو

المعاممة الثانية اي فروق معنوية عن المعاممة االولمى فمي كمل

أىميم ممة كبي م مرة لجيم مماز المناعم ممة الخمويم ممة ،والحم ممظ أيضم مما تم ممأثير

من ايونات المغنيسيوم والكمورايد والصوديوم .قد يعزى تحسمن

الحقم ممول المغناطيس م ممية ف م ممي خالي م مما الم ممدم الب م مميض الت م ممي تح م مميط

مسممتوى االيونممات فممي دم االسممماك المربمماة فممي ميمماه ذات نسممب

ب ممالجروح وتق مماوم الم ممرض وتق مماوم خالي مما ال ممدم الب مميض الع ممدوى

ممممح عاليممة نسممبياً الممى وجممود المجممال المغناطيسممي ،اذ اشممار

وى ممذه الفروق ممات تظي ممر ب ممنفس المس ممتوى عن ممد مقارن ممة المعامم ممة

فرصممة حيويممة تم ممك االنسممجة  ،وب ممين ) (12أن الممماء المع ممالج

بالمعاممممة االولممى أليممون الكالسمميوم فقممط ،فممي حممين لممم تسممجل

( )Phagocytosisفم م ممي الكبم م ممد والطحم م ممال واألوعيم م ممة الدمويم م ممة

) (10أن المغناطيس ممية تحف ممز عم ممى رف ممع تركي ممز االيون ممات ف ممي

واامممراض المعديممة بعممي ممة االبممتالع عواثنمماء ى ممذه العمميممة تق مموم
خاليا المدم البميض بطمرح السمموم إلمى مجمرى المدم ،وأن الجسمم

ال م م ممدم وتجدي م م ممد خالي م م مما الحب م م ممل ألش م م مموكي والوح م م ممدات الممحق م م ممة

ال يستطيع إزالة السمموم بعمد التيمام خاليما المدم البميض لمبكتريما

باألعص مماب فض ممال ع ممن تحس ممن وظائفي مما وت ممؤثر المغناطيس ممية

وان الم ممدم الممغم ممنط سم مموف يمم ممر مم ممن خم ممالل األنسم ممجة فتحمم ممل

عمى تدفق ايونات الكالسيوم خالل غشاء الخمية العصبية التي

الجسم.

النممو لألعصماب الرئيسمة فيحفزىمما عممى التجديمد عواعمادة النمممو،

تؤثر عمى الوظائف الخموية الضرورية وعممى مسمتوى معمدالت

السممموم إل ممى الكب ممد ث ممم تط ممرح عممن طري ممق الكميت ممين إل ممى خ ممارج

فيم مما وج ممد ) (9أن الم مماء المع ممالج مغناطيس مميا سم مريع النف مموذ أو

أيسنتتات التتدم :يتبممين مممن جممدول ( )4وجممود عالقممة طرديممة بممين

االنتشار خالل أنسجة الجسم ،ويعمل عمى رفع تراكيز ايونمات

زيممادة ايونممات الممدم المفحوصممة فممي الد ارسممة الحاليممة مممع زيممادة
التركيممز الممحممي بوجممود المغنطممة ،اذ تراوحممت قمميم المغنيسمميوم

الدم نسبياً عواممداد األعضماء بالطاقمة الالزممة ويعممل عممى تمأين

اممما ايونممات كممل مممن الكالسمميوم والكمو اريممد والصمموديوم فتراوحممت

المغناطيس ممية الجم ممد ف ممي موض ممع مع ممين ،أو ع ممن طري ممق ش ممرب

المدم وسمميولة جريانممو مممما ينشممط الممدورة الدمويممة وتختممرق الطاقممة

بين  0.70في المعامممة االولمى و 0.77فمي المعامممة الرابعمة،
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وشم ممحنات كيربائيم ممة أخم ممرى تمم ممتص ىم ممذه الطاقم ممة المغناطيسم ممية

الماء المعالج مغناطيسياً لتممتص عمن طريمق التغيمرات الدمويمة

الموجممودة فممي الجسممم ،ويرجممع امتصمماص الطاقممة المغناطيسممية

فينش م ممأ تي م ممار مغناطيسم م ممي فمم ممي مج م ممرى الم م ممدم وتحممم ممل الطاقم م ممة

فممي الممدم إلممى احت مواء ىيموغممموبين الممدم عمممى جزيئممات الحديممد

المغناطيسية إلى أجزاء الجسم المختمفة.

جدسل  4معدل األيسنات (ممي مسل/لتر)( ±الخطه المياسي) في دم االسماك المفحسصة
ايىَاث انذو (يهي يىل/نتز)

انكانسيىو

انًغُيسيىو

انكهىرايذ

انصىديىو

انًعايهت

T1انسيطزة(ياء إسانت)
( T2تزكيش يهحي 2غى/نتز (
( T3تزكيش يهحي 3غى/نتز (
( T4تزكيش يهحي 4غى/نتز (

اختالف األحرف الكبيرة بين

فروق معنوية (.)P≤0.05

0.01±0.70
C
0.05±0.70
C
0.09±0.73
B
0.08±0.77
A
المعاممة عمودياً يشير

0.4±102
0.04±2.10
C
D
0.7±103.6
0.01±2.15
C
C
0.9±107.6
0.02±2.20
B
B
0.7±112
0.08±2.26
A
A
والثانيم ممة االولم ممى عمم ممى الت م موالي
المى وجمود

0.44±124
C
0.6±125.8
C
1.1±131.8
B
0.9±135.8
A
(جم ممدول  .)6سم ممجمت المعاممم ممة

االولممى اعمممى زيممادة وزنيممة مقارنممة ببقيممة المعممامالت ،اذ بمغممت
 86.95غممم وبزيممادة يوميممة وصمممت الممى 1,55غم/سمممكة/يوم.

مؤشتترات النمتتتس :تراوحممت مممديات اط موال االسممماك الكميممة فممي

اظي ممرت نت ممائج التحمي ممل االحص ممائي حص ممول فروق ممات معنوي ممة

المعاممم ممة الرابعم ممة بم ممين  14.62سم ممم فم ممي بدايم ممة التجربم ممة الم ممى

( )P≤0.05بين أوزان االسماك لممعاممة الواحمدة ،كمما تفوقمت

17.93س م ممم بع م ممد نياي م ممة التجرب م ممة  ،وتراوح م ممت االطم م موال ف م ممي

المعاممة االولى ( )P≤0.05عمى جميع المعامالت في جميمع

المعاممممة الثانيممة بممين14.60سممم الممى 18.96سممم والثالثممة بممين

فت م مرات التجربم ممة  ،فم ممي حم ممين تفوقم ممت المعاممم ممة الثانيم ممة معنوي م ماً

 14.66سم الى  18.46سم  ،تميزت المعاممة االولمى بزيمادة

( )P≤0.05عمم م ممى المعم م مماممتين االثالثم م ممة والرابعم م ممة ،و تفوقم م ممت

معممدالت االطموال فييمما بشممكل واضممح مقارنممة ببقيممة المعممامالت،

المعاممم ممة الثالثم ممة معنوي م ماً ( )P≤0.05عمم ممى المعاممم ممة الرابعم ممة

اذ تراوح ممت ب ممين  20.02 -14.56س ممم بزي ممادة ق ممدرىا 5.46
سم ممم(جدول  .)5اظيم ممرت نتم ممائج التحميم ممل االحصم ممائي تفم مموق

لمفت مرتين بعممد  14يوم ماً وبعممد  28يوم ماً مممن بممدء التجربممة  ،فممي

الواحمممدة ،فض م مالً عم ممن تميم ممز المعامم ممة االولم ممى بتفوقيم مما معنوي م ماً

لمفتم مرات  42يومم ماً و  56يوم م ماً .اظيمممرت نتم ممائج ق مميم معم ممدالت

الثانيمة اي فروقمات معنويممة بعمد ممرور  14و 28يومماً ممن بممدء

وىي قيم جيدة نسبياً اذا ما قورنت مع معامممة السميطرة الخاليمة

حين لم يسجل اي فمرق معنموي بمين المعماممتين الرابعمة والثالثمة

معنم م مموي ( )P≤0.05بم م ممين بم م ممدء التجربم م ممة ونيايتيم م مما لممعاممم م ممة

التحوي ممل الغ ممذائي عالق ممة عكس ممية م ممع زي ممادة التركي ممز الممح ممي،

( )P≤0.05عم ممن بقيم ممة المعم ممامالت ،كمم مما لم ممم تسم ممجل المعاممم ممة

من التركيز الممحي والتي بمغت فييا معدالت التحويل الغمذائي

التجربممة عممن المعاممممة الثالثممة ،اذ اظيممرت الفروقممات المعنويممة

 ،1.61بينم مما تراوح ممت معم ممدالت التحوي ممل الغ ممذائي ف ممي نياي ممة

( )P≤0.05بعد مرور  42يومماً ممع ممرور الوقمت ،وتمأثر نممو

التجربممة بممين  2.06لممعاممممة الثانيممة و  2.48لممعاممممة الثالثممة

الجسم لالسماك في كافمة المعمامالت ايجابماً ممع ممرور الوقمت.

و 2.35لممعاممم م ممة الرابعم م ممة .تشم م ممير نتم م ممائج معم م ممدالت التحويم م ممل

ارتممبط معممدل الزيممادة الوزنيممة لالسممماك بشممكل عكسممي مممع زيممادة

الغممذائي الممى ارتفمماع قمميم كفمماءة التحويممل الغممذائي بشممكل واضممح

التركيممز الممحممي وبشممكل طممردي مممع مممرور الوقممت ،اذ ارتفعممت

ف ممي المعامم ممة االول ممى الت ممي بمغ ممت  %66مقارن ممة بالمع ممامالت

مع م ممدالت االوزان م م ممن 52.57غ م ممم ف م ممي بداي م ممة التجرب م ممة ال م ممى

الثانيم ممة والثالثم ممة والرابعم ممة التم ممي بمغم ممت  %48و %43و%40

99.31غم في نياية التجربمة لممعامممة الرابعمة  ،كمما تراوحمت

مع م م م م ممدالت االوزان ب م م م م ممين  100.12 – 52.52و – 52.72

عمممى الت موالي (جممدول  )7ولممم تسممجل اي ىالكممات فممي جميممع

 111.66غم و  139.45 – 52.50غم لممعامالت الثالثمة

المعامالت طوال مدة التجربة.
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جدسل  5معدل الطسل الكمي (سم) لجسم السمكة ( ±الخطه المياسي) اثناء مدة التجربة
بذايت انتجزبت

انطىل (سى)

بعذ  28يىو

بعذ  14يىو

بعذ  42يىو

بعذ  56يىو

انًعايهت
 T1انسيطزة (ياء إسانت)
( T2تزكيش يهحي 2غى/نتز (
( T3تزكيش يهحي 3غى/نتز (
( T4تزكيش يهحي 4غى/نتز (

0.45±14.56
Ae
0.39±14.60
Ae
0.35±14.66
Ae
0.40±14.62
Ae

0.40±17.69
Acd
0.35±16.70
Bbc
0.40±16.24
Bbc
0.43±15.92
Bcd

0.39±16.85
Ad
0.40±15.65
Bc
0.45±15.25
Bc
0.35±15.14
Bd

اخممتالف األحممرف الكبي مرة بممين المعممامالت عمودي ماً يشممير الممى

0.51±18.81
Ab
0.42±17.72
ABb
0.30±17.30
Bb
0.30±16.89
Bbc

0.34±20.02
Aa
0.35±18.96
ABa
0.45±18.46
Ba
0.38±17.93
Bab

بم م ممين المع م م ممامالت أفقي م م ماً يش م م ممير ال م م ممى وجم م ممود ف م م ممروق معنوي م م ممة
(.)P≤0.05

وج ممود ف ممروق معنوي ممة (.)P≤0.05اخ ممتالف األح ممرف الص ممغيرة

جدسل  6التغيرات في معدالت أسزان (غم) اسماك التجربة ( ±الخطه المياسي)
انىسٌ(غى)

بذايت انتجزبت

بعذ  14يىو

بعذ  28يىو

بعذ  42يىو

بعذ  56يىو

0.27±52.50
Ae
0.40±52.72
Ae
0.34±52.52
Ae
0.47±52.57
Ae

0.30±73.15
Ad
0.45±66.41
Bd
0.40±62.33
Cd
0.34±60.10
Dd

0.25±94.98
Ac
0.39±79.89
Bc
0.37±74.76
Cc
0.49±72.84
Dc

0.30±117.53
Ab
0.42±94.87
Bb
0.30±87.51
Cb

0.40±139.45
Aa
0.35±111.66
Ba
0.45±100.12
Ca
0.36±99.31
Ca

انًعايهت
 T1انسيطزة (ياء إسانت (
( T2تزكيش يهحي 2غى/نتز (
( T3تزكيش يهحي 3غى/نتز (
( T4تزكيش يهحي 4غى/نتز (

اخممتالف األحممرف الكبي مرة بممين المعممامالت عمودي ماً يشممير الممى

0.40±86.12 Cb

بم م ممين المع م م ممامالت أفقيمم م ماً يش م م ممير ال م م ممى وجم م ممود ف م م ممروق معنوي م م ممة
(.)P≤0.05

وجممود فممروق معنويممة ( .)P≤0.05اخممتالف األحممرف الصممغيرة

جدسل  7معدالت التحسيل الغذائي سكفاءتو لممعام ت التجريبية اثناء مدة التجربة
انىسٌ(غى)

بذايت انتجزبت

انًعايهت
 T1انسيطزة
(ياء إسانت (
( T2تزكيش
يهحي 2غى/نتز (
( T3تزكيش
يهحي 3غى/نتز (
( T4تزكيش
يهحي 4غى/نتز (

0.27±52.50
Ae
0.40±52.72
Ae
0.34±52.52
Ae
0.47±52.57
Ae

بعذ  14يىو

0.30±73.15
Ad
0.45±66.41
Bd
0.40±62.33
Cd
0.34±60.10
Dd

بعذ  28يىو

0.25±94.98
Ac
0.39±79.89
Bc
0.37±74.76
Cc
0.49±72.84
Dc

بعذ  42يىو

0.30±117.53
Ab
0.42±94.87
Bb
0.30±87.51
Cb
0.40±86.12 Cb

بعذ  56يىو

0.40±139.45
Aa
0.35±111.66
Ba
0.45±100.12
Ca
0.36±99.31
Ca

تعتمد عممية ىظم المواد الغذائية عمى عدة عوامل منيا كمية

وع ممدم اعط مماء الفرصممة لألنزيم ممات ف ممي ممارسممة نش مماطيا عم ممى
وجم ٍمو تممام ،وبالتممالي التقميممل مممن كفمماءة التحويممل الغممذائي ).(13

االنزيمممات الياظمممة واف ارزاتيمما وطممول المممدة التممي يتعممرض فييمما

أش م ممارت الد ارس م ممات ال م ممى انخفمم مماض ش م مميية االس م ممماك بارتف م مماع

بممين المموحممة وقابميممة ىضممم الغممذاء فممي االسممماك ،وقممد فسممرت
النتيجة عمى اسماس ان زيمادة المموحمة تعجمل ممن سمرعة ممرور

وبالتالي التأثير سممباً فمي معمدل النممو ومعمدل التحويمل الغمذائي

( .)2اتفقت نتائج الدراسة الحالية ممع مما ذكمره ( )18ان تربيمة

الغ م ممذاء خ م ممالل القن م مماة اليض م مممية االم م ممر ال م ممذي اليم م ممنح القن م مماة

االسممماك فممي ميمماه معالجممة مغناطيسمميا وبتراكيممز ممحيممة معتدلممة

ونوعيم م ممة الغم م ممذاء المتنم م مماول ،مم م ممدى حساسم م ممية الغم م ممذاء لنشم م مماط

مسم ممتويات المموحم ممة مؤديم ممة الم ممى خفم ممض معم ممدل تنم مماول الغم ممذاء

الغممذاء .اتفقممت العديممد مممن الد ارسممات عمممى وجممود عالقممة سمممبية

ادت الممى زيممادة واضممحة فممي معممدل نمممو ىممذه االسممماك بنسممبة

اليضمممية الوقممت الكممافي الج مراء عمميتممي اليضممم واالمتصمماص
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ثالثة اضعاف مقارنة باالسماك المرباة فمي ميماه غيمر ممغنطمة

;2.A.H.Hassan;N.A.Salman; A. J.Al-Rudainy
K.H.Al-Mahdawi;L.M.Abbas;M.T.Hassan ;R.
H.Rassoqi(1999).Effect of abrupt and gradual
transfer of carp Cyprinus carpio to drainage
water on survival rate and osmoregulation.
status. Basrah.J.Agric.Sci.,12
(:143-151.
3.Cho,I.Y. (2005).A mechanical engineer at
Prexel University. Int communication in heat
and mass transfer; 32(1):1-9.
4.Coles, E.H . (1986).Veterinary clinical
pathology.4th Ed. W.B. Sounders Company,
Philadelphia, London , Toronto, 43-64.
)5.Colic,M. Chien A. and Morse ,D .(1998
 .Synergistic application of chemical and electromagnetic water treatment in corrosion and
scale prevention., Croatica Chemica Acta .71
(4) : 905 – 916 .
6.Feng, P.X. (2007).Investigation of changes
in properties of water under the action of
magnetic field. National Basic Research
Program of China, Grant No.2007 CB936103.
 7.Feng, P.X. and Yuan-Ping, F. (2005) .Quantum mechanics in nonlinear system”, World
Scientific Publishing Co., New Jersey. pp 581.
8.Feng, P.X. and Bo, D. (2008).The changes of
 macroscopic features and microscopic structures of water under influence of magnetic
field. Elsevier, Physics B. 403 357-361.
 9.Hussen,M.A.(2002).Magnetic water treatment is an attractive option. http: //www.1stin-wellness.com.
10.Johnston, M. T.; Vanscoy-Cornett, A. and
Vesper, D.N. (2001). Electro-magnetic fields
used clinically to improve bone healing also
impact lymphocyte proliferation in vitro. Biom
Sci. Inst., 37: 215-220.
11.Konlee,M.(2002).Magnetic
oxygenated
Water and coral calcium-Free energy from
Magnets. Vol 13 :No 10.
12.MTC (2006).Biological and Therapeutic
Functions of Magnetised Water. Magnetic
Therapy.LearningCenter.(www.magneticthera
py facts.org).
 13.Mylonas, C.C. ; Pavlidis,M. ; Papand; roulakis, N. ; Zaiss, M.M. ; Tasfarakis, D.
Papadakis, I.E. and Varsamos, S. (2009).
Growth performance and osmoregulation in
the (Umbrina cirrosa) adapted to different
environment salinities .J. Aquacult.,287:203210.

فض مالً عممن كونيمما ذات لحمموم بنوعيممة جيممدة وبنسممب قميمممة مممن
الدىون المترسبة مقارنة مع االسماك المربماة فمي ميماه طبيعيمة،

وت م ممنخفض نس م ممبة االص م ممابة ب م مماالمراض واليالك م ممات لالس م ممماك
المربمماة فممي ميمماه معالجممة مغناطيسمميا بمقممدار النصممف عنيمما فممي

االسم ممماك المربم مماة فم ممي الميم مماه الطبيعيم ممة نتيجم ممة لزيم ممادة تركيم ممز
االوكسممجين فممي الممماء بنسممبة خمسممة اضممعاف تركي مزه الطبيعممي
ورف ممع قيم ممة االس اليي ممدروجيني  pHباتج مماه القاعدي ممة الخفيف ممة
ولم م ممدور المي م ممم ال م ممذي يؤدي م ممو المج م ممال المغناطيس م ممي ف م ممي قت م ممل

البكتريا .وذكر ) (11ان الماء الحاوي عمى تركيز ممحي اقل
من  5غم/لتر والمعالج مغناطيسمياً يعممل المجمال المغناطيسمي
فيو عمى اذابة االمالح والمعادن في الماء وتقميل اثرىا السمبي

في نمو االحياء ،وىو يمتص بسرعة من المعدة وأيضما يحسمن
نوعيم ممة عوانتم مماج المخم مماط الم ممذي يسم مماعد عمم ممى حمايم ممة أألغشم ممية
المخاطيم ممة فم ممي المعم ممدة واألمعم مماء ومم ممانع قم مموي لألكسم ممدة عوا ازلم ممة
الجذور الحرة مثل السموم ،كمما أشمارت د ارسمة ) (12ان المماء
المعمالج مغناطيسمميا يعممل أيضمما عمممى حمايمة الطبقممة المخاطيممة
لممع ممدة وزي ممادة ف ممي حرك ممة األمع مماء الدقيق ممة م ممع زي ممادة اليض ممم

واالمتصمماص .وفممي د ارسممة ( )16عمممى اسممماك الكممارب التممي
تعيش في المياه المالحة والتي اجرى عمييا فحوصمات الصمورة
الدمية وقياسات الطول والوزن وقياس اليرمونات التكاثريمة وقمد
الحظم موا وبص ممورة عام ممة انخف مماض تم ممك المع ممايير بش ممكل ع ممام
وفسممروا ذل ممك بسممبب زيممادة التركيممز الممح ممي فممي البيئممة المائيممة

التي تعيش فييا تمك االسماك مما يؤثر سمباً فمي نممو وانتاجيمة

تمك االسمماك .اوضمحت نتمائج ( )15ان لموزن اسمماك الكمارب
عالقممة وثيقممة بطريقممة التغذيممة وطبيعممة الوسممط الممذي تعمميش فيممو
م ممن حي ممث درج ممات الح م م اررة وق مميم االس اليي ممدروجيني وتركيم ممز
االوكس ممجين المم ممذاب ،كمم مما اثبت م موا فم ممي د ارسم ممتيم لمجم مماميع مم ممن

االسممماك وزعممت فممي درجممات مختمفممة مممن التركيممز الممحممي ان
الزي ممادة ف ممي وزن الجس ممم تنح ممدر س مممباً بزي ممادة التركي ممز الممح ممي
وتكمماد تنعممدم الزيممادة الوزنيممة فممي التراكيممز المرتفعممة لالمممالح فممي

بيئة تمك االسماك.
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