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 المستخمص
غاوس في عدد خاليا الدم الحمر  1500الدراسة الحالية متابعة تأثير الماء المعالج مغناطيسيا بقوة  تضمنت

لتسعين   ALT , ASTلكوليسترول  وفعالية انزيمات والبيض ومكداس الدم وتركيز الييموغموبين والكموكوز وا
يوم  42يوم وبعمر  21( ودرست ىذه الصفات عمى فترتين زمنية بعمر   Rossلفروج المحم  )ساللة فرخ 

 ASTوفعالية انزيم  مستوى الكوليسترول ( في p<0.05,اظيرت نتائج التحميل االحصائي الى ارتفاع معنوي )
اما القيم االخرى والتي  ALTفعالية انزيم  (p<0.05بينما انخفض وبشكل معنوي )  مع زيادة الفترة الزمنية

ومكداس الدم وتركيز الييموغموبين والكموكوز فمم تسجل النتائج فروقات  والبيضاء شممت عدد خاليا الدم الحمراء
 معنوية في الفترتين الزمنيتين مقارنًة مع معاممة السيطرة.

 معالج مغناطيسيا , فروج المحم , صفات الدم الكممات المفتاحية: ماء
 

Study Effect Of Magnetic Water On Some Physiological Features Of 

Broiler 
Shereen Hamid Farhan*      Liqaa Majeed Aziz*     Abid Ali Zaker** 

Veterinary medicine collage /Fallujah University* 
Science collage / Anbar University* 

Abstract 
The present study included following up the effect of magnetic water influence by 

1500 Gause on the number of W.B.Cs ,R.B.C.s , P.C.V. , Hb , Glucose ,cholesterol 
and the activity of AST and ALT enzymes of 90 Broiler (Ross strain) the variables 
studied in two period 21 days old and 42 days old. The results show significant in-

crease (p<0.05) with time of cholesterol level and the activity of AST enzyme and 
significant decrease (p<0.05) in the activity of ALT enzyme. The other val-

ues(R.B.Cs, W.B.Cs, Hb ,P.C.V, glucose level)  show no significant differences in 
the two period. 

Key words: magnetic water, broiler, blood characters.   

 المقدمة
الماء من اىم العناصر الغذائية لمدواجن فيو المسؤول عن تنظيم العمميات البايولوجية االساسية من ىضم  

( لكن لنوعية الماء اىمية في 13يا واالنسجة وازالة السموم والفضالت )وامتصاص ونقل المواد الغذائية الى الخال
(. مع تقدم البشرية والعموم تزايدت الرغبة في استثمار 8تاثيرىا عمى االداء االنتاجي والفسيولوجي لمدواجن )

( . في ضوء 10التغير) الموارد الطبيعية وتغير التوازن البيئي الطبيعي والماء كجزء من البيئة فقد تاثر كثيرا بيذا
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ىذا المفيوم باتت قضية البحث عن حمول ومعالجات اقتصادية وبدون تاثيرات جانبية مسالة حيوية, تقنية الماء 
المعالج مغناطيسيا ىو طريقة مبسطة لنسخ ما يحدث في الطبيعة فعند مرور الماء خالل صخور ممغنطة 

(. يؤثر المجال المغناطيسي عمى زاوية االرتباط بين ذرتي 2)يصبح اكثر حيوية ونشاط من الناحية البايولوجية 
ويقوم بتحطيم بعض االواصر الييدروجينية  103الى  105الييدروجين واالوكسجين اذ يقوم بتقميل الزاوية من 

( ويسبب تكسر االواصر الييدروجينة 12بين جزيئات الماء والنتيجة تكوين تجمعات صغيرة من جزيئات الماء)
لمزيد من ايونات الييدروكسيل فتزيد من قاعدية الماء مما يخمصو من معظم االحياء المجيرية الضارة تولد ا

( ويمكن عد الماء المعالج مغناطيسيا مانعا لمتاكسد اذ يعمل عمى ازالة الجذور الحرة المتكونة 6بالكائن الحي)
 .(11نتيجة التفاعالت الحيوية المستمرة في الجسم وتاين المعادن)

لذلك ىدفت ىذه الدراسة الى معرفة تاثير الماء المعالج مغناطيسيا عمى بعض المعايير الفسيولوجية  لفروج  
 المحم.

 المواد وطرائق العمل
 29اجريت التجربة في حقل الدواجن التابع لكمية الطب البيطري /جامعة الفموجة )االنبار سابقا(, لممدة من 

فرخ لحم غير مجنسة بعمر يوم واحد من ساللة   90وم( واستخدمي 42) 10/2012/ 9ولغاية  8/2012/
Ross   المستممة من مفقس وادي الرافدين في قضاء ابو غريب وزعت عشوائيا  عمى مجموعتين وكل مجموعة

فرخ لكل مكرر, المجموعة االولى قدم الييا ماء شرب من االسالة واعتبرت مجموعة  15ثالث مكررات بواقع 
غاوس وضعت االفراخ في قاعة تحتوي  1500وعة الثانية قدم الييا ماء معالج مغناطيسيا بشدة السيطرة المجم

( مزودة  1,5× 1,5اقفاص اذ يمثل كل قفص مكرر من مكررات التجربة وكانت مساحة كل قفص ) 6عمى
حرة  طيمة  لتر وصينية عمف بالستيكية دائرية وتم توفير الماء والعمف بصورة 5بمنيل يدوي بالستيكي سعة 

يوم واستخدمت عميقة النمو من  21فترة التجربة. غذيت االفراخ عمى عميقة البادئ من عمر واحد يوم ولغاية 
ساعة  24( استخدم برنامج اإلضاءة المستمر 16)NRC يوم  حسب ما ورد في  42يوم ولغاية  21عمر 

ريقة التمقيح في البرنامج الوقائي.تم اخذ عينات يوميا  و تم تمقيح األفراخ بالمقاحات  المطموبة حسب األعمار وط
يوم, من الوريد الجناحي ووضع الدم في  42يوم والثانية بعمر  21من كل مكرر( مرتين االولى بعمر  5الدم )

لمنع تخثر الدم وقسم الى قسمين االول تم استخدامو  potassium EDTAانابيب حاوية عمى مانع تخثر 
دورة  3000ز الييوغموبين اما القسم االخر وضع في جياز الطرد المركزي بسرعة لقياس مكداس الدم وتركي

( لغرض اجراء ◦م20-دقيقة لغرض الحصول عمى البالزما وتم حفظيا في درجة حرارة ) 15/دقيقة لمدة 
 . ALTو   ASTفحوصات مختبرية خاصة بقياس تركيز الكموكوز والكوليسترول وفعالية انزيم 

  المستخدمة لمغنطة الماءالمنظومة 
( وجياز مغناطيسي ثنائي water pumpلتر ومضخة ماء ) 80من وعاء بالستيك سعة  تتألف ىذه المنظومة

% من حجم الوعاء ومسبقا تم 80غاوس.ُمِمَئ وعاء البالستيك بماء الحنفية بحيث شكل  1500القطب ذو شدة 
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ذي ينقل الماء من خاللو ليمر عبر الجياز المغناطيسي تثبيت المضخة أسفل الوعاء بعد ربطيا بأنبوب مرن ال
ومن ثم يعود الى الوعاء مرة أخرى.وثُِبَت الجياز المغناطيسي عمى غطاء الوعاء البالستيكي بعد ثقب الغطاء 
بثقبين يمر من خالليما األنبوب المرن الصاعد من المضخة واألنبوب النازل من الجياز المغناطيسي بحيث 

ساعة يوميا وطيمة  24ن القطب الشمالي لمجياز ويخرج من القطب الجنوبي وتم تشغيل المضخة يمر الماء م
 مدة التجربة.

 حساب عدد خاليا الدم الحمر والبيض 
 (14تم حساب عدد الخاليا الحمر والبيض حسب  طريقة )

  تقدير الهيموغموبين 
 (20)في تقدير الييموغموبين وحسب ما جاء في Drabkin`s reagentاستخدم كاشف درابكن 

 قياس مكداس الدم 
 (3تم قياس مكداس الدم باستخدام انابيب شعرية حاوية عمى مادة مانعة لمتخثر وحسب الطريقة )

 تقدير تركيز الكموكوز 
لقياس الكموكوز في بالزما الدم  Randoxاستخدمت في تقدير الكموكوز عدة قياس جاىزة من انتاج شركة 

 (4حسب الطريقة الضوية )
 تقدير تركيز الكوليسترول 

والتي اعتمدت عمى الطريقة الضوئية  BioLABOقدر تركيز الكوليسترول باستخدام عدة مجيزة من قبل شركة 
  (.7بتفاعل الكوليسترول مع كموريد الحديديك وحامض الكبريتيك المركز)

   تقدير فعالية األنزيمات الناقمة لمجموعة االمين Aspartate transaminase (AST)   و
Alanine transaminase (ALT) 

التي تعتمد عمى قياس   Biomeriexلغرض تقدير فعالية االنزيمين استخدمت المواد الخاصة بالشركة المنتجة 
 – 2,4المادة االساس لكل أنزيم  ومادة  البايرفيت او االوكزاليت المتكون بفعل األنزيمين ووجود

dinitrophenlhyrazine (17) 
 لتحميل االحصائي ا 

لمتصميم العشوائي   Analysis of Varianceحممت البيانات التي تم الحصول عمييا باستخدام تحميل التباين 
المعاممةات المختمفة  ( بين متوسطات LSDواستخدام اقل فرق معنوي )   spssالكامل  باستخدام برنامج 

  (. 18( استنادا إلى الطريقة الموصوفة من قبل )P< 0.05لمعرفة الفروق المعنوية تحت مستوى )
 النتائج والمناقشة

ارتفع معنويًا عند مستوى احتمال    AST( ان االنزيم 1اوضحت نتائج التحميل االحصائي والمبينة في الجدول )
(P< 0.05مع الزيادة في الفترة )  يوم  21وحدة/مممتر بعد 1.16±   44.4الزمنية, حيث كانت قيمة االنزيم
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 13غاوس مقارنة مع معاممة السيطرة  1500( بالماء الممغنط بقوة Rossمن سقي االفراخ من ساللة )
يوم من السقي بينما كان  42بعد  وحدة/مممتر 1.2±  51.6 وحدة/مممتر , وزادت ىذه القيمة الى ±1.22

( حيث وجد ان استخدام 19وحدة/مممتر . وىذه النتائج اتفقت مع ما توصل اليو ) 0.9± 14معاممة السيطرة 
معاممة  ASTغاوس في مياه شرب فروج المحم ادى الى ارتفاع قيمة انزيم  3000الماء المعالج مغناطيسيا بقوة 

( الذي الحظ ارتفاع االنزيم عند معاممةة الماء بقوى مغناطيسية مختمفة 5)السيطرة. كذلك اتفقت النتائج مع 
 وسقييا لالفراخ. 
( وان ارتفاع 9) ايض االحماض االمينية وتحرير الطاقة من البروتينات في الخالياىي  ASTان وظيفة انزيم 

الن ليذا االنزيم حساسية ىذا االنزيم في البالزما يدل عمى امكانية حدوث خمل في انسجة الكبد والعضالت 
( 1( .وىذا ما تبين اثناء عممية التشريح صورة )1عالية لترشيحو من الكبد والعضالت عند تعرضيما لالضرار )

 (2و )
( مع زيادة الفترة الزمنية P<0.05انخفاضًا معنوياُ عند مستوى احتمال ) ALTكما بينت النتائج انخفاض انزيم 

يوم من  21وحدة/مممتر بعد 0.85±  17.25 نط حيث انخفضت قيمة االنزيم من في سقي االفراخ الماء الممغ
 25يوم بعدما كانت قيمة االنزيم معاممة السيطرة  42وحدة/مممتر بعد 31.± 15.75السقي الى  

وىو من (.يوجد ىذا االنزيم بتراكيز قميمة في الدواجن 2وحدة/مممتر جدول )0.8±  25.6 وحدة/مممتر و±1.29
  ASTبسبب ارتفاع انزيم   \AST  ALTوقد يعود انخفاضو الى اختالل نسبة االنزيمات الناقمة المين مجموعة

ىذه النتيجة لم تتفق مع  AST  (1)كمية  ALTاذ ان ىذه النسبة عادة ما تكون ثابتة وتزاداد اذا فاقت كمية 
 .ALTغاوس عمى فعالية انزيم  3000معنوي لمماء المعالج مغناطيسيا بشدة  ( الذي لم يمحظ اي تاثير5)
( فبعد P<0.05( ارتفعًا في مستوى الكوليسترول بصورة معنوية عند مستوى احتمال )1كما اوضح الجدول ) 

 42مل وبعد  100ممغم/2.21± 144.5يومًا من سقي االفراخ بالماء الممغنط سجمت قيمة الكوليسترول   21
مل مقارنًة مع معاممة السيطرة الذي كان  100ممغم/1.43± 150.75ومًا من السقي كانت قيمة الكوليسترول ي

الكوليسترول احد المكونات الدىنية لبالزما الدم . مل 100ممغم/4.4± 142.22مل 100ممغم/±3.7 131.5
ويترافق   سباب مختمفة (. وترتفع نسبتو ال15ويحصل عميو من الغذاء) acetyl coAويصنع في الكبد من 

( وقد شوىد 1)  hepatic lipidosisعادًة ارتفاع مستوى الكوليسترول في دم الدواجن مع حاالت تشحم الكبد 
 (.1بالفعل تشحم كبد االفراخ اثناء عممية تشريحيا كما موضحة في الصورة )

, تركيز الييموغموبين ,  WBC , كريات الدم البيضاء RBCاما النتائج المرتبطة بعدد كرات الدم الحمراء 
P.C.V (  ومعدل تركيز الكموكوز فمم تظير تغيرًا معنويًا عند مستوى احتمالP<0.05 ضمن حدود معاممة )

 السيطرة. 
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الفسيولوجية  غاوس عمى بعض المعايير 0011( يبين تاثير الماء المعالج مغناطيسيا بقوة 0جدول )
 الخطا القياسي(±)المتوسط

 
 الكموكوزتركيز 

 بالزما( 100)ممغم/
 تركيز الكوليسترول

 بالزما( 100)ممغم/
 ASTفعالية 

 وحدة/مممتر
 ALTفعالية 

 وحدة/مممتر
 يوم 42 يوم 21 يوم 42 يوم 21 يوم 42 يوم 21 يوم 42 يوم 21 المعاممة ات

مجموعة 
 السيطرة

211.00 
±6.04 

209 
±5.3 

131.5 
±3.7 

Bb 

142.22
±4.4 

Ab 

13 
±1.22 

b 

14 ±0.9 
B 

25 ±1.29 
a 

25.6 
±0.8 

A 
مجموعة ماء 

معالج 
 مغناطيسيا

202.50 
±4.44 

217 
±6.92 

144.5 
±2.21 

Ba 

150.75
±1.43 

Aa 

44.4 
±1.16 

Ba 

51.6 
±1.2 

Aa 

17.2 
±0.85 

b 

15.7  ±  
1.3 
B 

تشير الحروف الصغيرة الى وجود فرق معنوي بين معاممة السيطرة والمعاممة بالماء المعالج مغناطيسا عند 
والمعاممة عند مستوى  ( تشير الحروف الكبيرة الى فروق معنوي بين الفترات الزمنيةP< 0.05مستوى حتمالية )

 (p<0.05حتمالية )
± الدموية )المتوسط  غاوس عمى بعض المعايير 0011الماء المعالج مغناطيسيا بقوة  ( يبين تاثير7جدول )

 الخطا القياسي(

عدد خاليا الدم الحمر  
 ³مميون/ممم

عدد خاليا الدم 
 البيض
 ³الف /ممم

 مكداس الدم
P.C.V % 

 H.Bتركيز الييموغولبين 
 مل دم(100)غم/

 يوم 42 يوم 21 يوم 42 يوم 21 يوم 42 يوم 21 يوم 42 يوم 21 المعاممة ات
مجموعة 
 السيطرة

2.3 
±0.9 

3.2 
±0.8 

6320 
±830 

6278 
±555 

23.66 
±0.49 

24.5  
±0.31 

8.05  
±0.4 

8.2 
±0.3 

مجموعة 
ماء معالج 
 مغناطيسيا

2.9   
±1 

3.5 
±0.9 

6159 
±632 

5290 
±476 

24.83  
 ±0.65 

25.16 
±1.16 

8.78 
±0.28 

8.46 
±0.23 
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 ( العضالت تبين البقع النزفية7صورة رقم )       hepatic lipidosis الة الكبد تبين ح( 0صورة رقم )

 االستنتاجات والتوصيات
اظيرت نتائج ىذه الدراسة عدم تاثير الماء المعالج مغناطيسيا بشكل ايجابي عمى االداء الفسيولوجي لمدواجن بل 

سمبي وىو عكس ما كان متوقع لذلك نوصي باجراء المزيد من الدراسات والبحوث  في بعض االحيان كان التاثير
عمى الدواجن وعمى حيوانات حقمية ومختبرية اخرى في محاولة لفيم تاثير الماء المعالج مغناطيسيا عمى 
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