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  چكيده
از آب مغناطيسي شده جهت بررسي رشد  ،در مطالعه حاضر. دهد هاي آب خواص آن را تحت تأثير قرار مي ميدان مغناطيسي با اثر بر مولكول

تيمارهايي كه براي اين منظور فراهم شدند ). گرم 31/0متوسط وزن اوليه (استفاده شده است  (Rutilus frisii kutum)سفيد  ماهيان بچه
ساعته در معرض ميدان  3و  2، 1هاي  كه روزانه به ترتيب به مدت زمان) به عنوان منبع تأمين آب ماهي(شامل سه تيمار آب مغناطيسي شده 

پس از سه هفته تيمار، تمام ماهيان ). ماهي در هر تيمار 10(، بود )با منبع آب معمولي(گرفتند و يك تيمار شاهد  قرار مي mT4مغناطيسي 
نتايج حاصل نشان داد با اين كه در هر سه گروه تيمار شده با آب . ها به دست آمد تحت بيومتري قرار گرفتند و اختالف وزن اوليه و نهايي آن

ترين افزايش وزن در ماهياني مشاهده شد كه تحت تيمار با آب مغناطيسي شده به  تر از تيمار شاهد بود اما بيش يشب ،مغناطيسي، افزايش وزن
به طوري كه ماهيان تحت . ساعت، بودند و با افزايش زمان قرارگيري آب در معرض ميدان مغناطيسي ميزان افزايش وزن كاهش يافت 1مدت 

بنابراين تغييرات ايجاد شده توسط ميدان . ترين افزايش وزن را بعد از تيمار شاهد داشتند ساعت، كم 3تيمار با آب مغناطيسي شده به مدت 
  . تواند در رشد ماهي مؤثر باشد مغناطيسي در آب مصرفي مي

  
  Rutilus frisii kutumسفيد،  ماهيرشد، بيوماس،  ميدان مغناطيسي، :كلمات كليدي

  
  

   

51

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

  مقدمه
هاي  ها و تغيير در ويژگي گذارد مانند تغيير ساختار مولكولي، اثر بر قطبيت مولكول مختلفي را از خود به جا ميميدان مغناطيسي اثرات 

گيرند كه حاصل آن ايجاد تغيير در كشش  هاي آب نيز تحت تأثير ميدان مغناطيسي قرار مي مولكول. (Lebkowska 1991) هاالكتريكي آن
و  (Pazur and Winklhofer 2008)، قابليت انحالل گازها (Holysz et. al., 2007)بخير ، سرعت ت(Vagra 1976)سطحي، چگالي، 

. (Inaba et. al., 2004)باشد  هاي آب مي تر اين تغييرات ناشي از اثر ميدان مغناطيسي بر پيوندهاي هيدروژني بين مولكول بيش. غيره، است
تواند بر  هاي آب مي تغيير در ويژگي. (Chang and Weng 2008)نحوه اثر آن بسته به غلظت امالح موجود در آب متفاوت است  همچنين

از اين رو مطالعه حاضر به بررسي اثر آب مغناطيسي شده بر رشد بچه ماهي سفيد پرداخته . كنند مؤثر باشد موجوداتي كه از آن استفاده مي
  .است

  

  ها مواد و روش
در هر تيمار (چهار تيمار در نظرگرفته شد   (Rutilus frisii kutum)جهت بررسي اثر آب مغناطيسي شده بر روند رشد بچه ماهيان سفيد 

شد  يك تيمار به عنوان شاهد كه درآن از آب معمولي جهت تأمين آب روزانه ماهي استفاده مي): گرم 31/0ماهي با متوسط وزن اوليه  10
 3و 2، 1هاي  به مدت زمان mT4در سه تيمار ديگر منبع آب ماهي به صورت روزانه در ميدان مغناطيسي ). ي در معرض ميدانبدون قرارگير(

هاي ياد شده در ميدان مغناطيسي قرار مي گرفت و سپس از  به مدت زمان هر روزدر طي سه هفته تيمار، آب ماهي ابتدا . گرفت ساعت قرار مي
 1000ماهيان در بشرهايي با حجم  ليتر بود و بچه ميلي 800حجم آب مورد استفاده در هر تيمار . شد استفاده ميآن جهت تعويض آب ماهي 

وزن بدن مورد تغذيه قرار  2%جهت تأمين  اكسيژن كافي از سيستم هواده استفاده شد و ماهيان روزانه به ميزان . شدند ليتر نگهداري مي ميلي
  ).شركت اصفهان مكمل(آورده شده است  1ا در جدول تركيبات موجود در غذ. ندتگرف

  تركيبات غذاي ماهي: 1جدول 
  Cويتامين   D3ويتامين  Aويتامين   متيونين ليزين فسفر كلسيم رطوبت خاكستر كل  فيبر چربي خام پروتئين خام

%45 %10  %3  %10 %8 %3 %9/0 %4/3 %1  IU/Kg4500  IU/Kg2500  mg/Kg150  
  

دور ساخته شده بود كه در جهت مخالف هم و به صورت سري قرار  1000سيم پيچ با  2دستگاه مورد استفاده جهت ايجاد ميدان مغناطيسي از 
ساخته شده در آزمايشگاه (سيم پيچ ايجاد كند  2ست ميدان يكنواختي را بين توان مياين دستگاه ). بر اساس تئوري پيچه هلمهولتز(داشتند 

  ). فيزيولوژي دانشكده علوم دانشگاه گيالن
آزمون  هاي حاصل توسط به دست آمد و داده ها از وزن نهايي در پايان دوره تيمار ماهيان تحت بيومتري قرار گرفتند و اختالف وزن اوليه آن

  .مورد بررسي قرار گرفتند 05/0در سطح خطاي  ،و پس آزمون دانكن طرفه آناليز واريانس يك
  

  نتايج و بحث
ساعت،  1هاي مختلف نشان داد به طوري كه ماهيان تحت تيمار با آب مغناطيسي شده به مدت  داري را در بين گروه نتايج حاصل اختالف معني

تر از تيمار شاهد بود ولي با افزايش زمان قرارگيري آب  با اين كه در هر سه گروه افزايش وزن بيش ).1شكل (داشتند ترين افزايش وزن را  بيش
به طوري كه ماهيان تحت تيمار با آب مغناطيسي شده به . در معرض ميدان مغناطيسي ميزان افزايش وزن نسبت به وضعيت اوليه، كاهش يافت

  .بعد از تيمار شاهد داشتندترين افزايش وزن را  ساعت، كم 3مدت 
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 كه در اين ميان ميزان اكسيژن (Pazur and Winklhofer 2008)يكي اثرات ميدان مغناطيسي بر آب تغيير قابليت انحالل گازها است 
ترين  آب مؤثر باشند و بيش  توانند در حذف آلودگي هاي مغناطيسي مي از طرف ديگر ميدان. موجود در اب براي جانوران آبزي حائز اهميت است

ميزان اثرگذاري ميدان مغناطيسي به محتواي  (Krzemieniewski et al., 2004)گذارند  ها و كلريدها مي اثر را بر  آمونيوم، اورتوفسفات
  .و شدت آن بستگي دارد (Krzemieniewski et al., 2003)يي آب و مدت قرار گيري در معرض ميدان شيميا

هاي خود آب و چه از لحاظ اثر بر تركيبات محلول در آن،  در آب مصرفي، چه از لحاظ اثر بر ويژگي اتيايجاد تغيير بنابراين ميدان مغناطيس با
به طوري كه در مطالعه حاضر نيز . كنند اعمال كند اي كه از آن آب استفاده مي بر موجودات زنده تواند اثرات خود را به طور غير مستقيم مي

  .مؤثر باشد تواند در افزايش رشد بچه ماهي سفيد  مشاهده شد كه استفاده از آب مغناطيسي شده مي
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حروف متفاوت نشان ). خطاي استاندارد ±ميانگين (نمودار اختالف وزن در تيمارهاي مختلف :  1شكل 
 .دنباش مير دا معنيدهنده وجود اختالف 
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