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  بر يادگيري در) ناشي از ميدان هاي مغناطيسي(بررسي تجربي تاثير آلودگي هاي زيست محيطي

  موش هاي كوچك آزمايشگاهي

  

  

   :چكيده

 ميكروتسال در سطح 70 تا 20موجودات زنده به طور پيوسته در معرض ميدان مغناطيسي طبيعي زمين كه حدود 

زمين است، قرار داشته و با آن سازگار شده اند، اما امروزه، انسان در معرض آلودگي هاي زيستي فراواني از جمله 

ي تر از ميـدان مغناطيسي زمين هسـتند، قرار دارد و  بررسي ميـدان هاي مغناطيسي كه به طور چشمگـيري قو

هدف اين پژوهش . تاثيرات منفي احتمالي چنين مواجهه هايي  نقطه عطف بسياري از پژوهش ها قرارگرفته است

به اين . آزمايشگاهي، بررسي تاثير ميدان مغناطيسي ثابت بر يادگيري اجتنابي در موش كوچك آزمايشگاهي بود

گروه آزمايش، .  به طور تصادفي در گروه هاي آزمايش و گواه قرار داده شدندNMRIموش هاي نر بالغ نژادمنظور 

قرار داده شدند؛ گروه )  گاوس50(قبل از يادگيري در معرض ميدان ثابت مغناطيسي) مواجهه كوتاه مدت( روز 10

.  تحت تاثير هيچ گونه ميداني قرار نگرفتبوده اما) از نظر نور، دما و شرايط نگهداري(گواه در وضعيتي مشابه 

نتايج نشان داد كه مواجهه ي كوتاه مدت با . ها اندازه گيري و مقايسه شد سپس يادگيري اجتنابي غير فعال در گروه

  . گاوس، بر يادگيري اجتنابي موش ها تاثير منفي معنادار ندارد50ميدان ثابت مغناطيسي با شدت 

  

   غ، ميدان مغناطيسي ثابت، يادگيري اجتنابيموش نر بال :كلمات كليدي

 

                                                      
 
 
 
 

  ن دانشجوي دكتري روان شناسي و عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد نايي-1

   عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد نايين-2

2ييني، منوچهر ستاري نا1*الهام فروزنده
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  :مقدمه

كره زمين داراي . زندگي بر روي كره زمين، در دريايي از ميدان هاي الكترومغناطيسي طبيعي، ظاهر شده است

   مغناطيس ثابت است و موجودات زنده، سيستم هاي الكتروشيميايي پيچيده اي هستند كه از ابتداي آفرينش با 

) از جمله فعاليت هاي خورشيدي، رعد و برق، و ميدان مغناطيس كره زمين(الكترومغناطيس طبيعيميدان هاي 

  . سازش و با آن تطابق يافته اند

در حقيقت بسياري از فرايندهاي بيولوژيك، تحت تاثير ميدان هاي مغناطيس موثر بر سيسـتم موجود زنده قرار مي 

 موثر بر جريان هاي الكتريكي مرتبط با عملكردهاي گوناگون ميدان هاي مغناطيسي از طريق نيروي. گيرند

فيزيولوژيك، در سيستم زيستي موجود زنده دخالت كرده و بر مولكول ها و الكترون هايي كه نقش هاي زيستي 

  ). 2000آداير،(مهمي دارند، تاثيرگذار خواهند بود

يسي، توان تقسيم شدن و رشد به صورت رشته را  پس از مواجهه با ميدان ثابت مغناطE.coliبراي مثال سلول هاي 

ارگانيسم هاي ).2000استپانين و همكاران،(از دست داده و در محيط جامد به صورت كلوني شكل نخواهند گرفت

 ميكروتسال در سطح زمين است، قرار دارند 70 تا 20زنده دائماً در معرض ميدان مغناطيسي طبيعي زمين كه حدود 

مگنتوكارديوگرافي، قرار  ، مگنتوانسفالوگرافي وMRIترش استفاده ي كلينيكي از تكنيك هايي مانند اما با توجه به گس

گيري انسان در معرض ميـدان هاي مغناطيسي كه به طور چشمگـيري قوي تر از ميـدان مغناطيسي زمين هسـتند، 

   ).2005ساندرز،( امري طبيعي تلقي مي شود

قان اين است كه اگر ميدان مغناطيسي بر عملكرد سيستم نوروني و اعصاب در مطالعات رفتاري، پيش فرض محق

اما در اين مورد كه آيا فرايندها، ساختارها . تاثير معنادار داشته باشد، آنگاه مي توان پيامدهاي رفتاري را مشاهده نمود

 گيرند كه در پي آن بتوان و ملكول هاي زيربنايي رفتار ارگانيسم آنقدر تحت تاثير ميدان هاي مغناطيس قرار مي

  كه تحقيقات تجربي در اين 80در دهه . تغييرات رفتاري را مشاهده نمود، هنوز چالش هاي فراواني وجود دارد

كانال هاي يوني % 10محاسبه نمودند كه براي ايجاد تغيير در تنها ) 1980( زمينه رو به گسترش بود، ويكسو و باراش

 تسال نياز است و براي كانال هاي يوني سنگين تر، ميدان هاي بسيار بزرگتري 24زرگي سديم يا پتاسيم، ميداني به ب

تسال واحد بسيار بزرگي است و از اين رو در بسياري از مطالعات از گاوس، براي اندازه گيري (نياز خواهد بود 

  ). تسال استشدت ميدان استفاده مي شود كه معادل

ددي بر اين ادعا صحت گذاشتند اما با پيشرفت پژوهش ها، به تدريج شواهدي نيز مبني بر رد اگرچه يافته هاي متع

  .اين گونه محاسبات ارائه گرديد كه به چالش عميق تر در اين باب دامن زد

 دقيقه در معرض 15 روز و روزانه 14را  از بدو تولد تا هاي نژاد آلبينو موش ) 1988(چندي بعد هانگ و همكارانش

)  ماده14 نر و 11در مقايسه با گروه كنترل شامل ( موش ماده در گروه آزمايش10 موش نر و 13. دان قرار دادندمي

 روز مواجهه، به مدت يك ماه دوره ي 14 گذشت تسال قرار داده شده و پس از5/0 در معرض ميداني با شدت

 دندوك ضعيفي كه از كف پا دريافت مي كر شكلي براي اجتناب از شTپس از آن در ماز . استراحت را سپري كردند

هرچند موش هاي ماده نسبت . هيچگونه تفاوت معناداري بين دو گروه تجربي و گواه ديده نشد. موزش داده شدندآ

 اين يافته هاي اوليه، مويد .به موش هاي نر خطاهاي بيشتري داشتند اما اين تفاوت نيز از نظرآماري معنادار نبود

  . انجام دادند80 ويكسو و باراش در دهه ي محاسباتي بود كه
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 تسال، توسط 6/0اما همزمان با اين يافته، مواجهه ي شبانه ي موش هاي بزرگ آزمايشگاهي با ميداني به بزرگي 

صورت گرفت و نتايج نشان داد كه عملكرد بعدي موش ها در دو تكليف ) 1988( محققان ژاپني ناكاگاوا و ماتسودا

نتايج متناقض اوليه به ادامه ي پژوهش هاي . كاهش مي يابد) نابي سيدمن و تكليف تميز اجتنابيتكليف اجت(رفتاري

  .تجربي دقيق تر منجر شد

 شكلي بررسي T ، رفتارهاي موش بزرگ آزمايشگاهي را در ماز )1992(در ادامه ي پژوهش ها، ويس و همكارانش

ناطيسي ختم مي شد كه شيب هايي براي ورود به محوطه ي مغ) گودالي(نمودند كه يكي از بازوهاي آن به حفره اي 

اين پژوهشگران گزارش نمودند كه نه تنها رت ها به .  تساليي براي آن تعبيه شده بود4ميدان مغناطيسي صفر تا 

ماً در  تساليي وارد نمي شوند، بلكه از بازويي كه قبالً در آن با ميدان مواجــه شده بودند احتراز نموده و دائ4ميدان 

    البته چنين. بازوي مخالف حركت مي كنند؛ در واقع  چنين تجربه اي پاسخ بيزاري را در آنها ايجاد نموده بود

    تسال چندان هم بعيد نيست، چرا كه ادامه ي كار با 4در ميدان هايي به بزرگي ) مثل پاسخ بيزاري(پاسخ هايي

 2مواجهه ) 1993(از جمله ترزياك و همكاران.  به دنبال آوردميدان هاي داراي شدت هاي ديگر نتايجي مغاير را

 تساليي را منجر به كاهش بي قراري موش ها از جمله پاسخدهي 49/0 روز با ميدان 20ساعته ي موش ها به مدت 

به لمس شدن، ذكر كرده اما گزارش كردند كه چنين مواجهه طوالني مدتي بر رفتار موش ها در ميدان باز يا  ساير 

  .رفتارهاي حركتي آنان تاثيري ندارد

 T تساليي بر يادگيري ماز 0,5،  مواجهه با ميدان 1988هر چند پيش از اين در آزمايش هانگ و همكارانش در سال 

گزارش نمودند كه مواجهه با )1994(و لوين و بلوني) 1995(بدون تاثير گزارش شده بود اما لوين، دالي و بلوني 

 چپ در موش هاي بزرگ - دقيقه باعث وقفه در يادگيري تميز فضايي راست 100دت  تساليي به م2ميدان 

بنابراين شدت شار مغناطيسي يكي از عوامل بسيار مهمي است كه در نتايج . مي شود)  شكلTدر ماز (آزمايشگاهي

 .پژوهش ها تاثير چشمگيري داشته و يافته ها را مغاير مي سازد

مجدداً تغييرات رفتاري را مشاهده نموده و ) 1996( ني سوجي، ناكاگاوا و سوزوكيشايد به همين علت نيز تيم ژاپ

در مقايسه ي دو گروه موش هاي كوچك آزمايشگاهي گزارش كردند كه جستجويĤب و غذا در گروه آزمايشي كه 

  . كاهش مي يابد تســـاليي داشته است، در مقايسه با گروه كنترل 5 ساعته با ميدان مغناطيسي 48 يا 24مواجهه ي 

 دقيقه اي با ميدان 30، مواجهه ي )كه در اين آزمايش چشيدن بود(، به دنبال محرك شرطي)1998(نولت و همكاران

 تساليي را براي موش هاي بزرگ آزمايشگاهي صورت داده و بيزاري شرطي شده ي چشيدن به 9,4مغناطيسي 

  . روز بعد از مواجهه، گزارش نمودند8مدت 

 تسال 1,5 ساعته موش ها را با ميدان مغناطيسي به بزرگي 72مواجهه ) 2005نقل از ساندرز، (كارانتنفورد و هم

بدون تاثير بر فعاليت هاي ريتم شبانه روزي و نيز يادآوري تكليــف يادگيري اجتنابي گزارش نموده، همچنين اظهار 

  .را تغيير معناداري نداده است) تترازولالقاء شده با پنتيلن (مي دارند اين مواجهه، آستانه ي حمالت صرعي 

 با مقايسه وزن Balb/Cر ميدان هاي مغناطيسي در كاهش قند خون موش آزمايشگاهي نژاد يثيافته هاي مربوط به تا

 موش ماده جوان كه به طور تصادفي در 28  در) روز آزمايش20درپايان (و قند خون ) اندازه گيري به طور روزانه(

همچنين با وجود .  گروه يكسان است4وزن گيري موش هاي نشان مي دهد كه دي شده بودند  گروه تقسيم بن4

اينكه در مدت اقامت موش هاي آزمايشگاهي در ميدان مغناطيسي قند خون آنها تغيير نمي كند، قند خون موش ها 
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قدرت القاي .  كمتر است روز پس از خروج از ميدان نسبت به قند خون موش هايي كه هرگز در ميدان نبوده اند،10

اگر .  گاوس بوده كه به وسيله ي دو تيغه آهنرباي طبيعي ايجاد شده است500ميدان مغناطيسي در اين پژوهش 

چنين كاهشي در قند خون پس ار خروج از ميدان وجود داشته باشد، بعيد نيست كه يادگيري و عملكردهاي مغزي 

  ).1381ي،عباسي و نخجوان(نيز در اين گروه كاهش يابد

 به عنوان يكي از فاكتورهاي آالينده زيست هدف اين پژوهش آزمايشگاهي، بررسي تاثير ميدان مغناطيسي ثابت

  . بر يادگيري اجتنابي در موش كوچك آزمايشگاهي بودمحيط، 

  

  :مواد و روش ها

آموزش در دستگاه اجتنابي غيرفعال پايين رفتن       در اين مطالعه، براي بررسي ميزان يادگيري حيوانات، از روش يكبار            

 30*30*40دستگاه اجتنابي غيرفعال مورد استفاده براي اين منظور يك جعبه ي چوبي با ابعـاد                . از سكو استفاده شد   

 سـانتي متـر از هـم قـرار     1 سانتي متر و به فاصـله ي       3/0له هاي فلزي كه باقطر      ــف آن را مي   ــك. سانتي متر  است   

 سانتي متر نصب شـده  4*4*4در مركز كف ميله اي جعبه، يك سكوي چوبي با ابعاد            . دند، تشكيل مي دهد   گرفته بو 

 به وسيله يك استيموالتور به ميله هاي كف        DC ولت   50 ثانيه و    5/0شوك الكتريكي با مشخصات يك هرتز،       . است

سـكوي كـف جعبـه قـرار داده شـدند و      در روز اول آزمايش ها، حيوانات به آرامـي روي           .جعبه انتقال داده مي شود    

تاخير در پايين رفتن با چهار دست و پا روي ميله هاي فلزي كف جعبه براي هر حيوان بـا كرونـومتر انـدازه گيـري                          

 ثانيـه   15 ، بـه مـدت        فوق الـذكر   بالفاصله بعد از پايين رفتن حيوان از سكو، يك شوك الكتريكي با مشخصات            . شد

عمل آموزش بين ساعات هشت     . )1995هيراماتسو،ساساكي و كامي ياما،   (  داده مي شد   پيوسته به ميله هاي كف جعبه     

  .صبح تا چهار بعد از ظهر صورت مي گرفت

 ساعت بعد از مرحله ي آموزش بررسي شد و از نظر روش كـار كـامالً مـشابه روز                    24تثبيت حافظه در روز دوم يا       

بدين ترتيب دوباره هر حيـوان بـه   .  الكتريكي استفاده نمي شدآموزش بود، به استثناي اينكه در روز آزمايش از شوك      

آرامي روي سكوي چوبي كف جعبه قرار داده مي شد و تاخير در پايين رفتن از سكو بـه عنـوان معيـار يـادگيري در                   

  .نظر گرفته مي شد
 

  حيوانات و ميدان مغناطيسي ثابت

ايـن حيوانـات    .  گرم استفاده شد   35-20وده وزني   در محد  NMRIدر اين پژوهش از موش هاي سوري نر بالغ نژاد           

از انستيتو پاستور ايران تهيه شدند و براي عادت به محيط جديد حداقل يك هفته پيش از آزمايش، بـه حيـوان خانـه                        

از هـر   . منتقل شده، تحت شرايط دماي كنترل شده نگهداري شده و به آب و غـذاي كـامالً كـافي دسترسـي داشـتند                      

  .ار استفاده شدحيوان تنها يك ب

توليد شده در شركت مـواد مغناطيـسي         (150*100*25ميدان مغناطيسي ثابت با استفاده از دو بلوك آهنربا به ابعاد            

 BROCKHAUS MCSS TECHNIK(شـدت ميـدان در حـد وسـط دو بلـوك بـا گـاوس متـر         . ايجاد شد)  تابان

Gaussmeter ( گـاوس انـدازه گيـري    50داري حيوانات،  برابر بـا  كاليبره و با توجه به ابعاد قفس پلكسي گالس نگه 

 شـبانه روز در  10از زمان آغاز آزمايش، گروهي از حيوانات به طور تصادفي در قفس قـرار گرفتـه و بـه مـدت               . شد
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 زنـدگي در ميـدان مغنـاطيس را    گروه گواه كه در شرايط مشابه  وزني و سني بوده اما. مواجهه با ميدان زندگي كردند    

آنگاه آموزش يادگيري اجتنابي انجام شده و نتـايج پـس        . ده بودند، براي مقايسه عملكرد در نظر گرفته شد        تجربه نكر 

به علت تفاوت هاي بسياري كه در پاسـخ هـاي يـادگيري حيوانـات و      .تحليل گرديدSPSS از گردآوري با نرم افزار

ــالي      ــيله آن ــه وس ــا ب ــود دارد، داده ه ــوان وج ــر حي ــري ه ــت فراگي ــين ظرفي ــاي  همچن ــراي داده ه ــانس ب ز واري

 معيـار معنـي دار بـودن       p<0.005در ارزيـابي هـاي آمـاري، حـداقل           .تحليل شدند ) واليس-كروسكال(غيرپارامتريك

  .مقايسه بين گروه ها در نظر گرفته شد

  يافته ها

  :است آمده 1 روزه و گروه كنترل در شكل 10مقايسه مدت تاخير پايين آمدن حيوانات در دو گروه مواجهه ي 

 
  1شكل

 
 روز 10چنانچه در نمودار مشخص است دامنه تاخير در پايين آمدن از سكو در موش هاي گروه تجربي، كه به مدت 

قبل از يادگيري اجتنابي در معرض ميدان مغناطيسي قرار داشته اند، محدودتر است و سريع تر سكو را ترك كرده و 

در حالي كه موش هاي گروه كنترل زمان . كتريكي دريافت كرده بودندوارد موقعيتي مي شوند كه قبالً در آن شوك ال

  .بيشتري روي سكو توقف مي كنند و وارد موقعيت دريافت شوك نمي شوند

  :نتايج آن در جدول زير آمده است به اين ترتيب آزمون آماري براي مقايسه دو گروه صورت گرفته و 

 

 learning test latency 
Mann-Whitney U 5.000 5.000 4.000 

Wilcoxon W 20.000 20.000 19.000 
Z -1.591 -1.567 -1.776 

Asymp. Sig. (2-tailed) .112 .117 .076 
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] .151a .151a .095a 

a. Not corrected for ties.   
   

  

 روزه  10  ي نترل و گروه آزمايشي كه مواجهـه      مقايسه مدت تاخير دو به دوي گروه ها مشخص كرد كه بين گروه ك             

اگرچه به نظر مي رسد كـه تفـاوت دو گـروه بـديهي باشـد امـا                  ). p<0.095(با ميدان داشته اند، تفاوتي وجود ندارد      
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الزم است ذكر شود تفاوت بين روز اول آزمايش         .  من ويتني وجود اين تفاوت را تاييد نكرده است         -Uآزمون آماري   

ي زماني كه به گروه گواه و تجربي آموزش داده مي شود كه چنانچـه از سـكو پـايين برونـد، شـوك          در دو گروه، يعن   

  . الكتريكي دريافت مي كنند معنادار نيست، به اين معنا كه هر دو گروه به طور يكسان آموزش ديده اند

  

  :نتيجه گيري

ي مغناطيسي در حد گاوس، احتماالً قادر بـه        با توجه به يافته هاي فوق مي توان اظهار داشت كه مواجهه با ميدان ها              

، )1988(ايجاد تغييرات قابل مالحظه در رفتار و قابليت هاي يادگيري نبوده و همسو با يافته هاي هانگ و همكارانش             

مي توان اظهار داشت براي ايجاد تغييرات رفتاري قابل مشاهده، الزم اسـت ميـدان هـاي                 ) 1993(ترزياك و همكاران  

يادگيري اجتنابي از پايدارترين انواع يادگيري ها محسوب مـي شـود و ممكـن        . را تحت تاثير قرار دهد     بزرگتري مغز 

ايـن يافتـه بـا نتـايج        .  گاوس قرار نگرفته و دستخوش تغيير نگردد       50است به راحتي تحت تاثير ميداني به اندازه ي          

، لوين  )1995(، لوين، دالي و بلوني      )1988 (حاصل از پژوهش هاي تجربي ساير محققان از جمله ناكاگاوا و ماتسودا           

با توجه به اينكـه سـطح معنـاداري حـداقل           از طرف ديگر    . همسو است ) 1992(و ويس و همكاران     ) 1994(و بلوني 

p<0.005        ،احتمال مي رود اگر آزمايش مجدداً بـا تعـداد حيوانـات آزمايـشگاهي بيـشتري         در نظر گرفته شده است

  .مان طوالني تر مواجهه با ميدان نيز لحاظ گردد، يافته هايي متفاوت به دست آيدانجام شود، و نيز مدت ز

  

   :سپاسگزاري

جناب آقاي مهندس محسن نوربخش غفاري مـديريت شـركت مـواد    حمايت هاي معنوي  راهنمايي ها ومحققان از   

  .كر مي نمايندتشآقاي دكتر پويا درخشـان برجويي   و، سركار خانم مهندس سميه ناطقي تابانمغناطيس

  

  : و مĤخذمنابع

 موش قندخون و گيري وزن بر تسال5/0 مغناطيسي ميدان اثر بررسي). 1381(منوچهر نخجواني، عباسي، مهرشاد؛

 شـهيد   درمـاني - بهداشتي خدمات و پزشكي علوم ايران، دانشگاه متابوليسم و ريز درون غدد مجلة. آزمايشگاهي

  .111 – 115). 2( چهارم بهشتي، سال
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