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  تأثير استخدام الماء الممغنط في األداء اإلنتاجي لألغنام العواسية
  

  ٢الراويالھام عبد الحميد عبد   و١قصي زكي شمس الدين
 

  الموصل، ھيئة التعليم التقني ،المعھد التقني ٢، الكلية التقنية الزراعية ١
  

  
  الخالصة

  
رويت : عت بصورة عشوائية على ثالثة مجاميع،المجموعة األولىوز ً،في ھذه الدراسة أربعة وعشرين نعجة عواسية حامال أستخدم
 ١٠٠٠ (بشدة  الثالثة رويت بماء ممغنطالمجموعةو)  غاوس٥٠٠ ( الثانية رويت بماء ممغنط بشدةالمجموعةو) السيطرة (بماء اإلسالة

 ومكوناتهاإلدرار يومي والكلي وطول موسم وذلك لغرض معرفة تأثير الماء الممغنط في إنتاج الحليب قبل الفطام والتجاري وال ،)غاوس
 عدد كريات الدم الحمراء والبيض والعدد التفريقي لھا، (وبعض الصفات الدموية ،)الكتوز والرماد ، المواد الصلبة الكلية،بروتين ،دھن(

للنعاج ونمو الحمالن ) وكلوكوز الدم ينالكلوبيول االلبومبن، البروتين الكلي،( والكيموحيوية) كمية الھيموكلوبين ونسبة الخاليا المرصوصة
 وقد غذيت الحيوانات على عليقة موحدة طيلة فترة التجربة وأعطيت المقادير نفسھا من المواد العلفية الخشنة والمركزة كما أن ،حتى الفطام

المعاملة  ( غاوس١٠٠٠الى ) الولىالمعاملة ا (رفأظھرت النتائج ا ان زيادة شدة الماء الممغنط من ص .كانت ترعى في وقت واحد جميعھا
 كغم في انتاج الحليب التجاري ١٠,٥١ كغم في انتاج الحليب قبل الفطام و٢٣,٠٣مقدارھا ) ٠,٠٥≤أ (قد سبب زيادة معنوية) الثالثة

 معنوية يوم في موسم ادرار الحليب، كما سبب زيادة ١٩غم في انتاج الحليب اليومي و١٤٩ كغم في انتاج الحليب الكلي و٣٣,٥٤و
عدد كريات الدم الحمر والبيض وكمية  (البروتين والمواد الصلبة الكلية الحليب، وفي بعض الصفات الدموية ،في نسب الدھن) ٠,٠٥≤أ(

 في) ٠,٠٥≤أ (كما ادى في النھاية الى زيادة معنوية ،)البروتين الكلي والكلوبيولين (والكيموحيوية) الھيموكلوبين ونسبة الخاليا اللمفاوية
من جھة )  غاوس٥٠٠ (والثانية) ماء االسالة (االوزان النھائية للحمالن والنعاج، في حين لم تظھر فروقات معنوية بين المعاملتين االولى

  .من جھة ثانية في جميع الصفات المدروسة)  غاوس١٠٠٠ (والثالثة)  غاوس٥٠٠ (والمعاملتين الثانية
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Abstract 
 

Twenty four pregnant Awassi ewes were used in this study, and were randomly assigned into three groups, first group, 
were drinking tap water and regarded as control group, second and third groups were drinking amagnetic - treated water with 
500 and 1000 gauss respectively. To study the effect of magnetic water intensities on milk production before weaning, 
commercial, daily and total milk production, milk composition, hematological, biochemical parameters of ewes and lambs 
growth. All groups of ewes were fed on the same ration during the experimental period. Results indicated that increasing 
magnetic water intensities from zero (tap water) to 1000 gauss (third group) had significantly (P<0,05) increased milk yield 
before weaning, commercial, daily and total milk production by 23.03 kg, 10.51 kg, 33.54 kg, and 149 g, respectively. 
Percentages of protein, fat and total solid of milk, some hematological (RBC, WBC, HB and percentage of lymphocytes cell), 
biochemical (total proteinand globulin) parameters, and which finally increased significantly weight of lambs and ewes. While 
no significant effect was found between first (tap water) and second (500 gauss) groups, and between second (500 gauss water) 
and third (1000 gauss) groups in all traits  studied.  
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  المقدمة
  

يعتبر الماء ضروري للحياة ولشرب الكائنات الحية يوميا 
اذ ينظم  ،وھو مھم لجميع الوظائف الحيوية والكيمياوية في الجسم

كافة اونقل المواد الغذائية الى الخاليا وازالة السموم والفضالت 
 لية الحية من ھضم وامتصاصخمن الجسم لعمليات الحيوية في ال

به ھو ماء غير صحي رمن الماء الذي نش% ٦٠وان حوالى  ،)١(
يقصد  (وسمى بالماء الميت وفاقد للحيوية من الناحية البايولوجية

بالماء الميت ھو الماء الذي اختل فيه النظام االيوني واصبح 
وذلك لتعرضه لعمليات ) ٢ (سالب–موجب أو سالب - موجب

في حين ان معالجة  ،لشربلًكثيرة لغرض تحليته وجعله صالحا 
يقصد  (ھذه المياه مغناطيسيا يحوله الى ماء وظيفي او ماء حي

اته منتظمة يئبالماء الحي ھو الماء الذي تكون فيه ايونات جز
وبذلك يصبح الماء اكثر ) مؤجب-سالب أو سالب -واصبح موجب

حيوية ونشاط من الناحية البايولوجية النه يساعد في تحسن حركة 
ه الى انسجة وخاليا الجسم وله خاصية اذابة الدم وتوصيل

االوكسجين بدرجة عالية والذي يجعل خاليا وانسجة الجسم ان 
وان ) ٣ (تتنفس بشكل افضل وتحسن في اداءالعمليات الحيوية

مرور الماء عبر جھاز مغناطيسي يحافظ على خواصه الممغنطة 
رواء كما واستخدم الماء الممغنط في إ .)٤ ( ساعة١٢ – ٨لمدة 

ًودلت التجارب على أن له تأثيرا . العديد من الحيوانات الزراعية
ًكبيرا في تحسين اإلنتاج وتحسين حيوية الجسم لكافة الحيوانات 

 الى ان استخدام الماء الممغنط بشدة) ٥ (الزراعية،فلقد اشار
قد سبب زيادة معنوية  في ارواء النعاج العواسية)  غاوس١٤٠٠(

كالدھن و ن االغنام العواسية ومكوناته في انتاج الحليب م
 الى ان استخدام الماء الممغنط بشدة) ٦ (،في حين اشارالبروتين

  .قد سبب زيادة في نمو الحمالن المحلية)  غاوس١٠٠٠(
تھدف ھذه الدراسة لمعرفة إمكانية استخدام الماء الممغنط في 

الحليب ومكوناته وانعكاس ذلك على نمو الحمالن في نتاج إ
 ،ألغنام العواسية ومقدار شدة المغنطة التي يمكن استخدامھاا

في بعض الصفات  ومعرفة فيما إذا كان للماء الممغنط تأثير
  .الدموية والكيموحيوية

  
  عملق الائمواد وطرال

  
 ٤- ٣حامال بعمر  نعجة عواسية٢٤استخدمت في ھذه الدراسة 

فظة محا/تلكيفسنة عائدة لحقل احد المربين االھليين،قضاء 
الحيوانات على  وزعت ٢٠١٠ ،التاسعفي منتصف الشھر، نينوى

وحسب العمر والوزن وتم ) مجموعة/ نعاج ٨ (ثالث معامالت
للتاكد من عدم وجود فروقات معنوية  إجراء التحليل اإلحصائي

باستخدام الصبغ  في األوزان، وتم وضع إشارات بألوان مختلفة
غنام وسھولة عزلھا، لتمييز بين مجاميع األ) المغر (المحلي

 مقسمة من الداخل نصف مغلقةفي حظيرة كبيرة االناث وضعت 
البدء في إرواء  تم . تحتوى على مسرحقواطع حديدية بواسطة

لغاية و، ١٥/٩/٢٠١٠الماء المعالج مغناطيسيا للحيوانات في 

وعلى االساس  .١٥/٤/٢٠١١في انتھاء موسم إدرار الحليب 
مجموعة  (رويت بماء اإلسالة ،المجموعة االولى التالي،
رويت المجموعة الثانية بماء ممغنط ،المتوفر في الحقل) السيطرة

في حين رويت المجموعة الثالثة بماء ممغنط بشدة  ،٥٠٠بشدة 
 حيث استخدم لھذا الغرض أجھزة ماء ممغنطة ، غاوس١٠٠٠

 وتمت ،االيطالية )Anticalcaire magnetigue RBM(من شركة 
اء مغناطيسيا وبواقع مرتين باليوم لملئ الحوض معالجة الم

ويتم سكب الماء  صباحا ومساءا، المخصص لسقى الحيوانات
را،ويعاد مئله مرة ثانية ويترك إلى صباح اليوم التالي حيث عص

  . تفرغ المشارب وتنظف بشكل جيد استعداد لوضع الماء فيھا ثانية
شعير % ٤٥ (غذيت مجاميع االناث على عليقة مركزة واحدة

 %١ يا،ريو %١ تبن،% ٦ نخالة الحنطة،% ٤٥ اسود،
وذات ) ملح الطعام% ١حجر الكلس و% ١ بنتونايت،
كغم علف / كيلوسعرة٢٤٥٠ خام وبروتين% ١٤,٩٢محتوي

من ) من وزن الحيوان (%٢ وبواقعطاقة متايضة واحد 
 غم انتاج الحليب ١٠٠ ( ولغاية تجفيف النعاج١٥/٩/٢٠١٠

ب المقررات لغذائية لمجلس البحوث الوطني وذلك حس) اليومي
 حيث كانت العليقة تقدم بوجبتين صباحا ،)٧ (االمريكي
باإلضافة الى ان االناث كانت تخرج لرعى المراعي ،وعصرا

  .ولمدة ثمانية ساعات يوميا الفقيرة القريبة من الحقل
عند الوالدة تم تسجيل رقم وعمر ووزن االنثى الوالدة وجنس 

 عمر لغايةالمواليد   اخذ اوزان استمروزنه وكذلكالمولود و
الرابع  بقياس إنتاج الحليب في اليوم البدء تم ،) يوم١٢٠ (الفطام

وفي الساعة  ًالساعة الثامنة صباحا (بعد الوالدة مرتين في اليوم
وكان يسجل إنتاج الحليب مره واحده كل أسبوع ) ًالثالثة عصرا

انتھاء ًذه العملية اسبوعيا ولغاية واستمرت ھ لتقدير اإلنتاج الكلي
، عندما يكون االنتاج اقل تجفيف اإلناث عند (يبموسم انتاج الحل

ًاتھا عصرا بعد ان ھحيث عزلت المواليد عن ام ،) غم١٠٠من 
 الناث وفي اليوم التالي تحلب ا،ًيتم حلبھا عصرا لتفريغ الضرع
ثم توزن  ) دقيقة٢٠ (اتھا لمدةھثم توزن المواليد وتطلق مع ام

مره ثانية لمعرفة كمية الحليب المتناول من قبل المواليد من الفرق 
 ثم اعيدت عملية الحلب واطالق ،بين الوزنين قبل وبعد الرضاعة

 حسبما جاء ًالمواليد عصرا ويحسب اإلنتاج اليومي بجمع الحلبتين
من  ( مل٥٠ وبواقع عينة ممثلةت اخذوكان الحلب يدويا،) ٨ (في

 نعجةًحليب اسبوعيا من كل من ال)  الصباحية والمسائيةالحلبيتين
ولغاية انتھاء موسم انتاج اعتبارا من اليوم الرابع بعد الوالدة 

 وتم حفظ العينات بإضافة خمس قطرات من الفورمالين،الحليب
لحين اجراء التحليالت الكيميائية ) ٩ (وحسبما جاء في) %٤٠(

  الحليبخام والرطوبة فيتم تقدير نسبة البروتين ال.المطلوبة
بطريقة  تقدير نسبة الدھن في الحليب  تم،)١٠( حسبما جاء في

تم تقدير نسبتي المواد الصلبة و) ١١( وحسبما جاء في كيربر
 الكلية والمواد الصلبة الالدھنية وذلك باالعتماد على معادلة

 وتم تقدير ،)١٣ (وتم تقدير سكر الالكتوز باتباع طريقة ،)١٢(
من العينة في حمام مائي ) غم٥ ( الحليب من الرماد بتبخيرمحتوى

) م٥٥٠ (ونقلھا بعد ذلك الى فرن الحرق على درجة حرارة
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لحرق المواد العضوية ويمثل وزن الرماد المتبقي االمالح 
عينات  جمعت عند نھاية موسم إنتاج الحليب، .المعدنية في الحليب

باحا من جميع االناث من الوريد الوداجي ص)  مللتر١٠(من الدم 
في يوم واحد وقبل تغذيتھا في عبوات بالستيكية حاوية على مانع 

واستخدمت عينات الدم لحساب الفحوصات  ،)EDTA(التخثر 
عدد كريات الدم الحمر والبيض باستخدام طريقة  :التالية

وقياس تركيز خضاب الدم باستخدام  الھيموسايتوميتر المعتمدة،
، كما استخدمت عينات الدم )١٤(دة من قبل طريقة ساھلي المعتم

ايضا لعمل شرائح وذلك باستعمال صبغة الكمزا لغرض إجراء 
وھي  العد التفريقي لنسب انواع الكريات الدموية البيضاء،

الكريات اللمفاوية والحمضة واألحادية النواة والعدلة و القعدة 
مل  ١٠في نفس الوقت تم سحب  ،)١٥(حيث تم حسابھا بطريقة 

ووضع في أنابيب  من الدم من الوريد الو داجي من جميع النعاج،
 ساعة وبدرجة ١٢زجاجية خالية من مانع التخثر وتركت لمدة 

تم فصل مصل الدم عن الخثرة المتكونة باستخدام  حرارة الغرفة،
دقيقة ولمدة /دورة ٣٠٠٠جھاز الطرد المركزي بسرعة 

 انابيب بالستيكية حيث تم عزل مصل الدم ووضع في دقيقة،١٥
لحين اجراء ) م٢٠-(محمكة السد وحفظت تحت درجة حرارة 

قياس تركيز البروتين الكلي بطريقة البيوريت  :الفحوصات التالية
وقياس االلبومين باستخدام جھاز  ،)١٥(وحسبما جاء في 

حسابه نتيجة الكلوبيولين فتم  المطياف الضوئي،اما بالنسبة الى
  الدم وقياس سكر،ن الكلي وااللبومينالفرق مابين البروتي

  .الضوئي المطياف باستخدام جھاز
تم تحليل البيانات للتجربة باستخدام التصميم العشوائي الكامل 

)CRD ( وتم تنفيذ التحليل اإلحصائي والمقارنة بين المتوسطات
كما تم ) ١٦(باستخدام الحاسوب االلكتروني وبتطبيق برنامج 

فات بين المتوسطات باستخدام اختبار دنكن اختبار معنوية االختال
المتعدد المديات ) Duncan New Multiple Range Test(المحور 

  ).١٧(وحسب ما جاء في 
   

  النتائج 
  

  انتاج الحليب وطول موسم االدرار
 الى وجود تاثير معنوي) ١ (اشارت النتائج في الجدول

 ب قبل الفطام،للمعاملة بالماء الممغنط في انتاج الحلي) ٠,٠٥≤أ(
ومعدل االنتاج اليومي للحليب وطول موسم  والتجاري والكلي،

 حيث ان زيادة شدة الماء المعالج مغناطيسيا من صفر ،الحليب
قد ادى الى ) المعاملة الثالثة (غاوس١٠٠٠الى) ولىمعاملة االال(

 كغم في انتاج الحليب ٢٣,٠٣مقدارھا ) ٠,٠٥≤أ (زيادة معنوية
 كغم ٣٣,٥٤ كغم في انتاج الحليب التجاري و١٠,٥١قبل الفطام و

 ١٩غم في انتاج الحليب اليومي و١٤٩في انتاج الحليب الكلي و
في حين لم يكن ھنالك فروقات ، يوم في موسم ادرار الحليب
 ٥٠٠ (والثانية) معاملة السبطرة (معنوية بين المعاملتين االولى

 والثالثة)  غاوس٥٠٠ (والمعاملتين الثانية، من جھة) غاوس
من جھة ثانية في انتاج الحليب خالل المراحل )  غاوس١٠٠٠(

حسابيا على )  غاوس٥٠٠ (المختلفة، حيث تفوقت المعاملة الثانية
في انتاج الحليب خالل ) سيطرةمعاملة ال (المعاملة االولى
  .المراحل المختلفة

  
  التركيب الكيميائي للحليب

الى وجود تاثير ) ٢ (تبين النتائج المعروضة في الجدول
للمعاملة بالماء الممغنط في جميع نسب ) ٠,٠٥≤أ( معنوى

حيث ، المكونات الكيمياوية للحليب ماعدا نسبتي الالكتوز والرماد
نسب الدھن والبروتين والمواد الصلبة ) ٠,٠٥≤أ (ارتفعت معنويا

مقارنة )  غاوس١٠٠٠ (في حليب نعاج المجوعة الثالثة الكلية
في حين ، )سيطرة (واالولى)  غاوس٥٠٠ (نيةبالمعاملتين الثا

حسابيا في الصفات المدروسة اعاله على  تفوقت المعاملة الثانية
  .المعاملة االولى

  
  نمو الحمالن واوزان النعاج

الى ان متوسطات ) ٣ (تشير النتائج المبينة في الجدول
االوزان والزيادة الوزنية اليومية والكلية للحمالن التى ارويت 

 فاقت معنويا) المعاملة الثالثة ( غاوس١٠٠٠  ممغنط شدتهبماء
متوسطات االوزان والزيادة الوزنية اليومية والكلية ) ٠,٠٥≤أ(

ولم يظھر ، )معاملة السيطرة (للحمالن التى ارويت بماء االسالة
 والثانية )سيطرة (االولى أية فروقات بين المعاملتين

 ١٠٠٠ (والثالثة ) غاوس٥٠٠ (من جھة والثانية) غاوس٥٠٠(
 إلى تفوق معنوي) ٣ ( كما يشير الجدول.من جھة ثانية) غاوس

في اوزان النعاج التي رويت بالماء الممغنط بشدت ) ٠,٠٥≤أ(
طيلة فترة ) ماء االسالة (بمعاملة السيطرة  غاوس مقارنة١٠٠٠
 غاوس لم ١٠٠٠ ،٥٠٠ أن الفروقات بين المعاملتين  إال،التجربة

  .تكن معنوية
  

  صفات الدمويةال
ان العدد الكلي  الى) ٤ (في الجدول اشارت النتائج المعروضة

في دم النعاج الى ) ٠,٠٥≤أ (لكريات الدم الحمراء ازداد معنويا
 بينما لم تالحظ  غاوس،١٠٠٠رويت بماء معالج مغناطيسيا بشدة

)  غارس٥٠٠ (وجود أي فروق معنوية بين المعاملتين الثانية
) السيطرة (من جھة والمعاملتين االولى) س غاو١٠٠٠ (والثالثة
نسبة  كما يالحظ ان، من جھة ثانية)  غاوس٥٠٠ (والثانية

 الخاليا المرصوصة وكمية الھيموغلوبين ازدادت معنويا
 كذلك أشارت النتائج بازدياد الشدة المغناطيسية للماء،) ٠,٠٥≤أ(

) ٠,٠٥ ≤أ (الى وجود تأثير معنوي) ٤( المعروضة في الجدول
المستخدمة في العدد الكلي لكريات الدم البيضاء  مغنطة الماء لشدة

حيث ، ونسبھا التفريقية ماعدا نسبتي الخاليا وحيدة النواة والقعدة
في العدد الكلي لكريات الدم ) ٠,٠٥ ≤أ (لوحظ زيادة معنوية

 على العكس من ذلك البيضاء بزيادة شدة الماء المعالج مغناطيسيا
نسبتي الخاليا الحمضة والعدلة في ) ٠,٠٥ ≤أ (انخفضت معنويا

  غاوس١٠٠٠االناث التي ارويت بماء معامل مغناطيسيا بقوة 
).٤الجدول(
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١٣٢ 
 

  
  .)الخطأ القياسي± المتوسطات (تأثير الماء الممغنط في انتاج الحليب لكل نعجة ):١ (جدول

  
 اليومي الكلي تجاريال قبل الفطام المعاملة )كغم (انتاج الحليب

 طول موسم االدرار
 )يوم(

 ب١,٢١±٩٩,٥٥ ب٠,٠٦±٠,٨٤٠ ب٤,٢٤±٨٣,٦٥ ب١,٧٩±١٥,٣٣ ب٢,٧٧±٦٨,٣٢ ) ماء االسالة( االولى
 أب٢,٨٥±١٠٦,٢٣ أب٠,٠٥±٠,٩٣٧ أب٥,٢١±٩٩,٥٥ أب١,٩٩±٢١,٨٧ أب٣,٤٥±٧٧,٦٨ )  غاوس٥٠٠( الثانية
 أ٣,١١±١١٨,٤٨ أ٠,٠٥±٠,٩٨٩ أ٦,٣٤±١١٧,١٩ أ٢,٣٦±٢٥,٨٤ أ٤,١١±٩١,٣٥) غاوس١٠٠٠( الثالثة

 ٢,٣٩±١٠٨,٠٩ ٠,٠٥±٠,٩٢٢ ٥,٢٦±١٠٠,١٣ ٢,٠٥±٢١,٠١ ٣,٤٤±٧٩,١٢ المتوسط العام
  .)٠,٠٥≤أ( األحرف المختلفة ضمن العمود الواحد تدل على وجود فروقا معنوية* 

  
  ). القياسيالخطأ± المتوسطات( نسب التركيب الكيميائي للحليب تأثير الماء الممغنط في): ٢ (جدول

  
  المتوسط العام ) غاوس١٠٠٠( الثالثة ) غاوس٥٠٠( الثانية )ماء االسالة( االولى  الصفات  المعاملة

 ٠,١٠±٤,٥٦ أ٠,١٣±٥,٠٨ أب٠,١١±٤,٥٦ ب٠,٠٧±٤,٣١ البروتين
 ٠,١٥± ٦,٢٨ أ٠,١٤±٦,٩٠ أب٠,١٦±٦,١٨ ب٠,١٥±٥,٧٧ الدھن

 ٠,٠٢±٤,٢٤ أ٠,٠٢±٤,٣٢ أ٠,٠٢±٤,٢٢ أ٠,٠٢±٤,١٧ الالكتوز
 ٠,٠١±٠,٩١ أ٠,٠١±٠,٩٣ أ٠,٠١±٠,٩٢ أ٠,٠١±٠,٩٠ مادالر

 ٠,١٥±١٦,٠٩ أ٠,١٨±١٧,٢٣ أب٠,١٦±١٦,١٨ ب٠,١٣±١٤,٨٦  المواد الصلبة الكلية
  ) ٠,٠٥≤أ( األحرف المختلفة ضمن الصف الواحد تدل على وجود فروقا معنوية* 

  
  .)الخطأ القياسي± المتوسطات (تأثير الماء الممغنط في أوزان الحمالن والنعاج ):٣ (جدول

  
  الصفات

  المعاملة   في) كغم (وزن النعاج الزيادة الوزنية للحمالن عند) كغم (وزن الحمالن
 نھاية التجربة بداية التجربة )كغم (الكلية )غم (اليومية الفطام الوالدة

  االولى
 ) ماء االسالة (

٤,١١  
 أ٠,٢١±

١٦,٨٨  
 ب١,٥٣±

١١٤,٧٥  
 ب٥,٦٧±

١٣,٧٧  
 ب٠,٣٣±

٤٨,٣٣  
 أ١,٨٩±

٥١,٢٤  
 ب٣,٢٦±

  الثانية
 )  غاوس٥٠٠ (

٣,٩٤  
 أ٠,٢٤±

٢١,٦٥  
 أب٢,٢٢±

١٤٧,٥٨  
 أب٧,٨٩±

١٧,٧١  
أ٢,٨٨±٥٤,٨٦ أ١,٣٣ ±٤٩,٣٢ أب٠,٨٨±

 ب
   الثالثة

 ) اوسغ ١٠٠٠ (
٤,١٦  

 أ٠,٢٢±
٢٤,٨٨  

 أ٢,٤٦±
١٧٢,٦٧  

 أ٩,١١±
٢٠,٧٢  

 أ٠,٩٢±
٤٧,٦٩  

 أ١,٥٤±
٢,٢١±٥٧,٩٥ 
 أ

  ٤,٠٧ المتوسط العام
±٠,٢٢ 

٢١,١٤  
±٢,٠٧ 

١٤٥,٠١  
±٧,٥٦ 

١٧,٤٠  
±٠,٧١ 

٤٨,٤٥  
±١,٥٦ 

٥٤,٦٨  
±٢,٧٥ 

  ) ٠,٠٥≤أ( األحرف المختلفة ضمن العمودالواحد تدل على وجود فروقا معنوية* 
  

  الصفات الكيميوحيوية
الى ان زيادة شدة ) ٥ (بينت النتائج الموضحة في الجدول

 قد سبب  غاوس١٠٠٠الماء المعالج مغناطيسيا من صفر الى 
 ات البروتين الكلي و مستويفي تركيز) ٠,٠٥≤أ( زيادة معنوية

في حين لم تظھر فروقات معنوية بين ، الكلوبيولين والكلوكوز

من جھة )  غاوس٥٠٠ (والثانية) ماء االسالة( المعاملتين االولى
من )  غاوس١٠٠٠( والثالثة)  غاوس٥٠٠ (والمعاملتين الثانية

 الكلوبيولين لبروتين الكلي واجھة ثانية في مستويات تراكيز 
في حين لم يكن للمعاملة بالماء الممغنط تاثير معنوي .والكلوكوز

  .تركيزااللبومينفي 
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١٣٣ 
 

  .تأثير الماء الممغنط في معدالت بعض الصفات الدموية :)٤ (جدول
  

 ) غاوس١٠٠٠( الثالثة ) غاوس٥٠٠( الثانية )ماء االسالة( االولى  المدروسة الصفات  المعاملة
 أ١٠,٦٨ أب١٠,٢٧  ب٩,٩٥ ) ٣ملم/٦١٠ (عدد خاليا الدم الحمراء
 أ١١,٠٩ أب١٠,٦٧ ب١٠,٢٢ ) مل١٠٠/غم (تركيز الھيموكلوبين

 أ٣١,٥٤ أب٢٩,٩٦ ب٢٨,١١ ) % (كريات الدم المرصوصة
 أ١٠.١٩ أب٩,٦٦ ب٩١١ ) ٣ملم/٣١٠ (عدد خاليا الدم االبيض

 أ٥٦,٩١ أب٥٢,٥٨ ب٤٩,٨٧ ) % (الخاليا اللمفاوية
 ب٤,٩٧ أب٦,٩٩ أ٨,٤٢ ) % (الخاليا الحمضة
 ب٣١,٩٦ أب٣٤,٥٠ أ٣٥,٥٠ ) % (الخاليا العدلة
 أ٠,٩٥ أ٠,٩٦ أ٠,٨٩ ) % (الخاليا القعدة

  نسب
  الخاليا
 التفريقية

 أ٥,٢١ أ٥,٢٧ أ٥,٣٢ ) % (الخاليا وحيدة النواة
  .)٠,٠٥≤أ( يةاألحرف المختلفة ضمن الصف الواحد تدل على وجود فروقا معنو*

  
  .تأثير الماء الممغنط في بعض الصفات الكيموحيوية :)٥ (جدول

  
 ) غاوس١٠٠٠( الثالثة ) غاوس٥٠٠( الثانية )ماء االسالة( االولى  الصفات المدروسة   المعاملة

 أ٨,٩٦ أب٨,٤٢ ب٧,٨٨ ) ديسيلتر/ غم (البروتين الكلي
 أ٢,٨١ أ٢,٧٨ أ٢,٧٥ ) ديسيلتر/ غم (االلبومين
 أ٦,١٥ أب٥,٦٤ ب٥,١٣ ) ديسيلتر/ غم (الكلوبيولين
 أ٦١,٤٣ أب٥٦,٨٧ ب٥١,١١ ) ديسيلتر/ غم (كلوكوز

  ) ٠,٠٥<أ( األحرف المختلفة ضمن الصف الواحد تدل على وجود فروقا معنوية 
  

  المناقشة
  

) ٠,٠٥≤أ (قد سبب زيادة معنويةلمعاملة بالماء الممغنط ان ا
ومعدل االنتاج ، والتجاري والكلي، في انتاج الحليب قبل الفطام

 سبب ازدياد إنتاج وان، اليومي للحليب وطول موسم الحليب
)  غاوس١٠٠٠ (والثالثة)  غاوس٥٠٠ (الحليب للمعاملتين الثانية

للماء الممغنط على   محصلة التأثير االيجابيةلى ايعزىربما 
الھضم واالمتصاص ونمو الخاليا ووظائفھا وجھاز الدوران 

يعمل  الماء الممغنط او ربما يعود الى ان، )١٩ و١٨ (رعوالض
على زيادة في افراز ھرمون البروالكتين عن طريق تأثير 

 الذي يزيد من تحفيزھما وبالتالي يؤدي إلى Endorphinھرمون 
وجاءت ھذه النتائج متفقة مع ما ، )٢٠ (زيادة في إنتاج الحليب

اج الحليب في النعاج الذي الحظ زيادة معنوية في انت، )٥ (وجده
 ١٤٠٠ و٧٠٠ (العواسية التي ارويت بماء ممغنط معامل بقوة

 وكذلك جاءت النتائج منفقة مع ،مقارنة بمعاملة السيطرة) غاوس
اللذان اشارا الى ان انتاج الحليب في االغنام ازداد ) ٢١ (نتائج

)  غاوس٧٥٠ و٥٠٠ (معنويا عند اروائھا بما ممغنط شدته
  . )السيطرة (حنفيةمقارنة بماء ال

 معنويا  سبب ارتفاعالممغنط قدأن الماء لوحظ  كما 
 نسب المكونات الكيمياوية في حليب نعاج معظمفي ) ٠,٠٥≤أ(

وربما يعود السبب في ارتفاع ، ) غاوس١٠٠٠ (المجوعة الثالثة
 يؤدي إلى تحسين القابلية الممغنطإلى أن الماء  نسبة دھن الحليب

 نتيجة لنشاط انسجته ومن ضمنھا انسجة اإلنتاجية للحيوانات
الذي أشار ) ٢٢ (وجاءت النتائج متفقة مع ماوجده) ٥ (الضرع

إلى % ٤إلى حدوث زيادة معنوية في نسبة دھن الحليب من 
 في ارواء اربعة وثمانون الممغنطعند استخدامه للماء % ٥,٥

وربما يعود السبب في ارتفاع نسبة  بقرة حلوب لمدة سبعين يوما،
 الى ان  غاوس١٠٠٠ (نعاج المجوعة الثالثةفي  بروتين الحليب

 كمية بروتين الحليب تتناسب طرديا مع كمية الحليب المنتج
او ربما يعزى ارتفاع نسبة بروتين الحليب الى تحسن في ، )٢٣(

 يعمل شرب الماء الممغنط من حيث، زيادة ھضم البروتين الخام
تحسين  معاء الدقيقة معاأل في حركة زيادة قبل األغنام على

وجاءت النتائج متفقة ، )٢٤ (عمليتي الھضم واالمتصاص وزيادة
نسبة بروتين  الذي اشارا الى زيادة معنوية في) ٥ (مع نتائج
في )  غاوس١٤٠٠ و٧٠٠ (عند استخدامه للماء الممغنط الحليب

الذين لم ) ٢٥( متفقة مع نتائجو، ارواء ثالثون نعجة عواسية
الحليب نتيجة الستخدام   ا الكتوزة معنوية في نسبيجدوا فروقات
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١٣٤ 
 

-١٢٠٠ وبقوة الممغنط في إرواء الماعز بالماء الممغنطالماء 
   . غاوس٣٦٠٠

  غاوس١٠٠٠لحمالن التى ارويت بماء ممغنط شدته ااكما ان
 الىوقد يعود ذلك ، امعنوياوزانھا النھائية  ارتفع) المعاملة الثالثة(

معدل النمو في الحيوان وبالتالي  في زيادةإن الماء الممغنط يؤثر 
زيادة في وزنه وإنتاجه من اللحم بشكل أسرع من استعمال الماء 

يعمل على زيادة نشاط الغدة  الممغنطأن للماء او، )٢٦ (العادي
النخامية من خالل زيادة معدل إفراز ھرمون الثايروكسين من 

 في أنسجة الغدة الدرقية الذي له دور في زيادة معدل االيض
الجسم واألعضاء وزيادة امتصاص السكريات األحادية 
واألحماض الدھنية وزيادة ايض البروتينات اذ يعمل في النتيجة 
 النھائية إلى حدوث نمو للحيوان والذي يؤدي لحدوث زيادة وزنيه

أ و اشارنالذي) ٦ و٥ (وجاءت النتائج متفقة مع نتائج، )٢٨و٢٧(
على  ية اليومية والكلية والتي انعكست الزيادة الوزنالى ارتفاع

 ١٠٠٠اوزان الحمالن التي رويت بماء ممغنط بقوة ارتفاع 
 ١٤٠٠ أو٧٠٠رويت بماء ممغنط بقوة التي او   غاوس١٥٠٠أو

، )سيطرة (غاوس مقارنة بتلك الحمالن التي رويت ماء االسالة
 ١٠٠٠ التى ارويت بماء ممغنط شدته النعاجاكما ان. على التوالى

يعود قد و، ارتفع اوزانھا النھائية معنويا) المعاملة الثالثة (اوسغ
التي استھلكت الماء اإلناث  السبب في زيادة الوزن لمجاميع

 إلى تأثيره في إعادة نمو الخاليا وتجديد وتنشيطھا الممغنط
 وجاءت ھذه النتائج متفقة مع ماوجده ،)٢٩ (بصورة مستمرة

 في حقول األبقار حيث أدى نطالممغ الماء هعند استخدام) ٣٠(
  .األبقارإلى زيادة معنوية في أوزان 
في العدد الكلي لكريات ) ٠,٠٥≤أ( قد يعزى الزيادة المعنوية

الى ان المجال  الدم الحمراء بزيادة شدة الماء المعالج مغناطيسيا
المغناطيسي يعمل على جذب الحديد في الدم ومن ثم توصيل دم 

قة أي بالنتيجة يعمل على زيادة في كريات بكميات اكبر إلى المنط
الدم الحمراء والھيموغلوبين وبالتالي حمل أوكسجين أكثر إلى 

قد يعزى السبب في ذلك الى ان زيادة وزن او، )٣١( الخاليـا
أضافية من خاليا الدم الحمراء للقيام بعمليات  الجسم يتطلب أعداد

ة على زيادة وقد انعكست ھذه الزياد، )٣٢ (التمثيل الغذائي
موكلوبين وحجم الخاليا في قيم مستوى الھي) ٠,٠٥<أ (معنوية

اللذين ) ٣٣ (وجاءت ھذه النتائج متفقة مع ماوجدهالمرصوصة، 
اشاروا الى زيادة في مستوى الھيموكلوبين الدم ونسبة حجم 

 الزيادة قد يعزىكما .الخاليا المرصوصة بزيادة وزن الجسم
كريات الدم البيضاء بزيادة شدة الماء المعنوية في العدد الكلي ل

 ھذا الى زيادة انبثاق ھذه الخاليا من مواقع المعالج مغناطيسيا
تكوينھا في نخاع العظم إلى جھاز الدوران بسبب تأثير بعض 

مما انعكست ھذه الزيادة على زيادة في ، )٣٤ (العوامل الھرمونية
ء معامل رويت بمانسبة الخاليا اللمفاوية في االناث التي 

وھذا يفسر تحسن حاالت ،  غاوس١٠٠٠مغناطيسيا بقوة 
 ١٠٠٠ارويت بماء معامل مغناطيسيا بقوة الحيوانات التي 

 قد ادى ذلك الى زيادة في مناعة الجسم وذلك من خالل ،غاوس
 وقد يعزى ارتفاع نسبة الخاليا ،زيادة نسبة الخاليا اللمفاوية

 إلى زيادة محتوى إن الماء الممغنط يؤدي اللمفاوية إلى
الكلوبيولينات المناعية في الدم وزيادة أعداد خاليا الدم البيض 

يعود السبب في تحسن صحة الحيوان الى أن  وقد، )٣٥ (الدفاعية
وكذلك يعمل ، الماء المغنط يعمل على تقليل الشد السطحي للماء

على إزالة السموم الخطرة ومعالجة األنظمة الغذائية المعقدة في 
 وقد يعزى االنخفاض المعنوي لنسبة الخاليا ،)٣٦ (سمالج

الحمضة في االناث الى رويت بماء معامل مغناطيسيا بقوة 
حيث .لالناث  غاوس نتيجة لتحسن الحالة الصحية والوزنية١٠٠٠
 . اإلجھاد لدى الحيوانانخفض

 ١٠٠٠صفر الى  ان زيادة شدة الماء المعالج مغناطيسيا من 
ات البروتين الكلي  مستويمعنوية في تركيزقد سبب زيادة  غاوس

 زيادة تركيزوربما يعزى السبب في ،  الكلوبيولين والكلوكوزو
البروتين الكلي ھو المؤشر األكيد  البروتين الكلي الى ان مستوى

على حصول عمليات النمو في جسم الحيوان فعند زيادة تركيزه 
وزيادة في في مصل الدم يدل على أن الحيوانات في حالة نمو 

) ٣٧ (وزنھا وتقوم باستھالك البروتين لبناء الخاليا الجسمية
ونظرا لتأثير الماء المعالج مغناطيسيا في المساعدة على نمو 

، على تركيز البروتين الكلي الحيوانات فكان لتأثيره األثر الواضح
 الكلوبيولين بزيادة شدة الماء تركيزوقد يعزى السبب في زيادة 

مغناطيسيا يزيد من تركيز  اطيسيا الى ان الماء المعالجالمعالج مغن
او قد يعود ) ٣٨ (الكلوبيولينات الى الحد الطبيعي في مصل الدم
 أعداد الخاليا  فيسبب زيادة في تركيز الكلوبيولين إلى زيادة

اللمفاوية إذ إن الخاليا اللمفاوية البدائية ھي المسؤولة عن تصنيع 
 لى تنشيط الجھاز المناعي للجسموھو مؤشر عھذا البروتين 

 في المعاملة الثالثةوقد يعزى سبب زيادة تركيز الكلوكوز  .)٣٩(
الماء المعالج مغناطيسيا يودى الى زيادة الى ان )  غاوس١٠٠٠(

 وجاءت النتائج غير متفقة مع ماوجده، )٤٠ (تركيز كلوكوز الدم
لج الذي اشار الى عدم وجود تاثير معنوي للماء المعا) ٦(

في )  غاوس١٥٠٠ و١٠٠٠، ٥٠٠، صفر (مغناطيسيا بشدة
والكلوكوز لمصل   الكلوبيولينالبروتين الكلي ومستويات تراكيز 
  .الحمالن المحلية

تبين عدم ظھور مايدل على وجود ، اشارت الى جميع النتائج 
 ٥٠٠بشدة  من من شرب الماء المعالج مغنطاسيا تاثيرات سلبية

على العكس من ذلك ، الحيوانات غاوس على صحة ١٠٠٠او 
 مما انعكس على زيادة كانت اثارھا ايجابية على صحة الحيوانات

وزيادة في انتاج الحليب مقارنة بعليقة  في اوزان الحمالن
  .السيطرة
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