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   مقدمه
کشش سطحی،  کند مانند هاي آن را دچار تغییر و تحول می میدان مغناطیسی نه تنها خواص آب را تحت تأثیر قرار داده، برخی از مشخصه

اثر آن اگرچه نحوه  .گذارد می اثر زنده نیز موجودات یسلول محتواي ؛ بلکه بر(Vagra 1976)چگالی، ویسکوزیته تبخیر، ویسکوزیته و غیره 
را تحت تأثیر قرار داده،   پروتئینی ترکیبات و ها آنزیم فعالیت مغناطیسی میدان که رسد می به نظر اما  است، روشن نشده  هنوز به درستی

  .(Brockchaston et. al., 1999; Noriyuki and Kitazawa,1999)شود  ها می پروتئین شکل  تغییر باعث
 .Cai et)کند  میاعمال  یارتباط بین سلول و ها عملکرد فیزیولوژیکی سلولتغییراتی را در  ،غشاء سلولی برهمچنین میدان مغناطیسی با اثر 

al., 2009)هاي زنده تحت تاثیر قرار می دهند ( سلولهاي دو قطبی را در  ها و قطبی شدن مولکول . به عالوه فعالیت یونDhawi et. al., 

2009 ;Kordas, 2002.(  
مطالعه حاضر نیز به بررسی اثر آن بر روند رشد اعمال شود  بر یک جاندار مغناطیسی تواند توسط میدان اي که می با توجه به اثرات گسترده

  پرداخته است.
  

  ها مواد و روش
گروه از  4گروه تیمار تقسیم شدند.  5روند رشد، به بر  میدان مغناطیسی اثربه منظور بررسی  (Rutilus frisii kutum)بچه ماهیان سفید 

دقیقه) قرار گرفتند و یک گروه نیز به عنوان تیمار  60و  45، 30، 15هاي زمانی متفاوت ( با دوره mT8ماهیان در معرض میدان مغناطیسی 
سه دوره تیمار  و گرم وجود داشت 39/0ماهی با وزن متوسط  10در معرض میدان). در هر تیمار  يریشاهد در نظر گرفته شد (بدون قرارگ

نگهداري شدند و آب مورد نیاز از آب چاه  mL 600با حجم آب  mL 800بشرهاي در طول دوره تیمار، ماهیان در . به طول انجامیدهفته 
آورده شده است. از سیستم  1وزن بدن ماهیان بود (شرکت اصفهان مکمل). ترکیبات غذا ماهی در جدول  2تأمین گردید. میزان غذا دهی نیز %

  درجه سانتی گراد بود. 23-24رسانی بهینه استفاده شد و متوسط دماي آب  هواده جهت اکسیژن
دور در جهت مخالف  1000سیم پیچ با  2بر اساس تئوري پیچه هلمهولتز، متشکل از  ساخته شده ظور ایجاد میدان مغناطیسی از دستگاهبه من 

سیم پیچ ایجاد کند (ساخته شده در آزمایشگاه فیزیولوژي  2ست میدان یکنواختی را بین توان میاستفاده شد. این دستگاه  )به صورت سري(هم 
  دانشگاه گیالن).   دانشکده علوم

ها محاسبه شد  بیومتري قرار گرفتند و اختالف وزن و طول و هچنین ضریب وضعیت براي آندر پایان دوره تیمار، تمام ماهیان مجدداً تحت 
رد مو 05/0در سطح خطاي  و پس آزمون دانکن طرفه ). سپس مقدار به دست آمده توسط آزمون آنالیز واریانس یک3و  2، 1هاي  (فرمول

  بررسی قرار گرفت.
  

  ΔW= Wf - Wi                                                                                                             :                1فرمول 

  ΔL= Lf - Li                                                                                                                     :            2فرمول 

  CF=(W/L3)*100                                                                                                              :          3فرمول 

W وزن؛ :Lول؛ : طΔW اختالف وزن؛ :Wi وزن اولیه؛ :Wf وزن نهایی؛ :ΔL اختالف طول؛ :Li طول اولیه؛ :Lf طول نهایی؛ :CF ضریب :
 .وضعیت

 

  : ترکیبات غذاي ماهی1جدول 
  Cویتامین   D3ویتامین  Aویتامین   متیونین  لیزین  فسفر  کلسیم  رطوبت  خاکستر کل  فیبر  چربی خام  پروتئین خام

%45  %10  %3  %10  %8  %3  %9/0  %4/3  %1  IU/Kg4500  IU/Kg2500  mg/Kg150  
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  نتایج و بحث
دقیقه) در معرض میدان مغناطیسی قرار گرفته بودند نه تنها نتوانستند وزن  15تري ( نتایج به دست آمده نشان داد ماهیانی که به مدت کوتاه

. با افزایش مدت قرارگیري در معرض میدان، اگرچه )1(شکل  داشتندخود را طی دوره تیمار از مقدار اولیه افزایش دهند بلکه رشد منفی نیز 
تري  میزان بازماندگی ماهیان کاهش یافت ولی ماهیان باقی مانده توانستند همراه با افزایش مدت قرارگیري در معرض میدان افزایش وزن بیش

. تغییرات طول روند منظمی را (P<0.05)یش وزن مشاهده شد ترین میزان افزا اي بیش دقیقه 60داشته باشند به طوري که در ماهیان تیمار 
. همچنین (P<0.05) اي بود دقیقه 30ترین آن مربوط به تیمار  اي و کم دقیقه 15ترین افزایش طول مربوط به تیمار  و بیش )2(شکل  نشان نداد

  . )3 ؛ شکلP>0.05( داري را در ارتباط با ضریب وضعیت نشان نداند تیمارها اختالف معنی
ند مانند نک هاي متنوعی را در جاندار ایجاد می ها پاسخ به طور کلی میادین مغناطیسی و الکترومغناطیسی با ایجاد تغییر در روند عملکرد سلول

هاي  ها و فعالیت مها با هم، ایجاد رادیکال آزاد و اثر بر ژنوم، آنزی اثر بر چرخه سلولی،  تکثیر و تمایز و مرگ سلولی، اثر بر نحوه ارتباط سلول
از  mT8میدان مغناطیسی در این مطالعه نیز با قرارگیري ماهی در معرض ). Focke et. al., 2010؛ 1391فر،  (بهارآرا و زاهدياکسیدانی  آنتی

، توانستند وزن بدن نددانکنند و تا پایان دوره زنده متحمل  را این شدت میدان توانستندماهیانی که  . با این وجود،شدآن کاسته بقاي قابلیت 
  .یافتافزایش  نیزافزایش مدت قرارگیري در معرض میدان وزن بدن خود را افزایش دهند. به طوري که با 
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