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 برداري و پرورش آبزیان مجله بهره

  1391بهار  ،اول، شماره اولجلد 
http://japu.gau.ac.ir  

  

  بر بار میکروبی آکواریوم ییتسال 4/1 يربار اعمال قطب مثبت و منفی آهنیثأت
  

  2نصرآبادي رسول قربانیو  2مرادلوعبدالمجید حاجی ،1سعید شربتی*
  دانشیار گروه شیالت، 2، اورزي و منابع طبیعی گرگاندانشگاه علوم کش گروه شیالت،مربی 1 

   دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان
  28/12/90 ؛ تاریخ پذیرش:14/10/90دریافت:  ختاری

  

  1چکیده
 آکواریومپاالیش آب  ربا درآهنمغناطیسی میدان بکارگیري منظور بررسی امکان  پژوهش بهاین 

 4/1 ثابت با شدت ربا آهن شش جفت مثبت و منفی از دان مغناطیسید میاایج جهت. گردیدانجام 
طور مجزا روي آب  ، بههاي مثبت و منفی قطب از دست آمده به . میدان مغناطیسیشداستفاده تسال 

هاي پالستیکی متصل به  لولهمدت شش روز و از طریق  حاوي ماهیان زینتی گوپی و به شش آکواریوم
با سه آکواریوم داراي  هاشمارش کلونیو نتایج  شدهط آکواریوم اعمال خارج از محی در وآب پمپ 

و در  با سه تکرارها  بار میکروبی آکواریوم ساعت 72هر  آزمایشطی  در .آب معمولی مقایسه گردید
تفاوت اعمال ممتد میدان مغناطیسی  ساعت اولیه 72 در .مورد سنجش قرار گرفت 01/0رقت 
 هاي تشکیل شده بین تیمارهاي قطب مثبت، منفی و شاهد مشاهده گردیدیداري در تعداد کلون معنی

)05/0P<.( کاهش بیانگر و منفی  مغناطیسی شده با قطب مثبت تیمارهاي برداريدوره دوم نمونه در
در ي تشکیل شده ها تعداد کلونی اما .)>05/0P( باشدمیدر مقایسه با شاهد ها  تعداد کلونیدار معنی
 برابر کاهش داشته 42/6 شاهد در مقایسه بامثبت  قطب در معرضب مغناطیسی شده هاي آ نمونه
و منفی  قطب مثبت معرضهاي تشکیل شده در میانگین کلونی در نظر گرفتن عامل زمان،با  .است
در پایان دوره  اما ،استبوده بازدارندگی افزایش بار میکروبی در خالل دو دوره  اثربیانگر ربا آهن

                                                
  s_sharbaty@yahoo.com مسئول مکاتبه: *
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 پژوهشنتایج . بوده استقطب منفی  برابر 48/3در کاهش بار میکروبی اثر قطب مثبت گیري اندازه
تواند روش مناسبی در هاي مغناطیسی میاز قطب دست آمده بههاي کارگیري میدان هدهد که بنشان می

ب منفی مراتب بیشتر از قطه باکتریایی قطب مثبت ب اثر ضد اماها باشد کاهش بار میکروبی آکواریوم
  باشد. می

  
  بار میکروبی، آکواریومپاالیش مغناطیسی،  مغناطیسی، میدان :کلیدي هاي واژه

  
  مقدمه

رباها با ایجاد میدان مغناطیسی در پیرامون خود توانمندي انتقال انرژي و نیرو به محیط اطراف آهن
وي موجودات جاندار و بر ر آناثرات  ،رباهاشدت میدان مغناطیسی آهن باشند. بسته بهرا دارا می

دهند سازگان موجودات زنده را تشکیل میهاي مغناطیسی بخشی از بوممیدانباشد. جان متفاوت می بی
ي امحدوده تحمل موجود زنده خارج گردد سبب بروز برخی فرآینده زکه ا و این عامل فیزیکی زمانی

آرایش بارهاي الکتریکی  هنحور د دگرگونینیروي مغناطیس با ایجاد د. ش خواهد غیر معمولزیستی 
مغناطیسی شده  ماده یجهنت در برخی از خواص فیزیکی و شیمیایی آن را تغییر داده و مواد،ي ها مولکول

اثرات شناختی  بوم هاي پژوهشدر گردد.  تمایزي میمهاي  داراي ویژگی در مقایسه با حالت عادي
طور مستقیم بر  به یمغناطیس نیرويکه  این . اولقابل بکارگیري استبه دو صورت  یمغناطیسمیدان 

موجودات  یمغناطیسی به محیط پیرامون اعمال میدانبا که  اینو دوم  گرددروي موجود زنده اعمال 
تغییرات این مجموعه عوامل بر نسبت به بررسی  زیستی و غیرزیستیعوامل و تغییر برخی از زنده 

ر خصوص اثر میدان مغناطیسی بر روي موجودات زنده دامنه تحقیقات د روي موجود زنده اقدام نمود.
هاي مغناطیسی بر روي در چند دهه اخیر مطالعات بسیاري در ارتباط با اثر میدانباشد. بسیار وسیع می

شیمل فنگف و درتینگر، )، بافت (1996دیویس، )، بقا و تکثیر (1997اسکارفی و همکاران، ها (سلول
)، و 1997اکساي و همکاران، ها () فعالیت آنزیم1998نوسکیز و سندبلوم، گالواها ()، انتقال یون1993

رغم کاربردهاي متعدد ) موجودات صورت پذیرفته است. علی1992(فلیپس و همکاران، استنساخ ژن 
 ن داخلی بوده است.امغناطیسی در علوم شیالتی، این قبیل مطالعات کمتر مورد توجه محقق میدان

زا در محیط پرورش و عوامل بیماري هامیکروارگانیسمیکی آبزیان سبب افزایش هاي متابولفعالیت
کیفیت افزایش هاي کم هزینه و در عین حال کارآمد در خصوص کارگیري روش هگردد. بماهیان می
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 گردد.پروري می در واحد پرورش ماهی بطور چشمگیري سبب ارتقاء صنعت آبزي آب و تراکم
ساختار و یا تغییر شکل موجب متالشی شدن  ها،میکروارگانیسما اعمال نیرو بر هاي مغناطیسی ب میدان

ها در واحدهاي پرورش ماهی از ربا. بهره جستن از آهن)1983جفی و همکاران، ( گرددسلولی آنها می
ر کننده سبب بازیافت و ابقاء بیشت کننده و ضدعفونی عنوان تصفیه ابعاد آکواریومی تا استخرهاي بزرگ به

گردد. استفاده از روش پاالیش مغناطیسی، کاهش مصرف آب، افزایش زمان تعویض آب و آب می
هاي متداول امروزي  روش .)2008 فالح،( را در پی خواهد داشتزا کاهش مجموعه عوامل بیماري

تصفیه آب همچون اولتراسونیک، تبادل یونی، انجماد، نور فرابنفش، مولد ازن و اسمز معکوس بدلیل 
هاي استفاده از تجهیزات الکترونیکی بسیار حساس، انرژي مصرفی، حجم اشغال شده در فضا و هزینه

آوري پاالیش مغناطیسی آب هیچ یک باشد. فنهاي متعدد میمالی تعمیر و نگهداري داراي محدودیت
رایط مختلف هاي مغناطیسی را در شاز موارد محدودکننده را نداشته و امکان استفاده آسان از میدان

هاي مختلف بر آورد. بطورکلی در مطالعات انجام شده اثر اعمال میدان مغناطیسی با شدتفراهم می
ربا و مثبت و منفی آهن دو قطبهاي  در خصوص جداسازي میدان اما ،ها محرز بودهروي ارگانیسم

ن بوده اتوجه محقق ها کمتر موردتاثیر میادین حاصل از این دو قطب مجزا بر روي میکروارگانیسم
ربا آهن مثبت و منفی قطبمغناطیسی میدان بررسی اثر اعمال نیروي  پژوهشهدف از انجام این است. 

باشد. میگوپی هاي محتوي ماهی بر میزان بار کل میکروبی آب آکواریومتسال  4/1با شدت ثابت 
ن روشی آسان و کم هزینه عنوا تواند بهها میپاالیش آب آکواریومخصوص این روش در  بکارگیري

  مورد استفاده قرار گیرد. تر آبزیان حتی در ابعاد بزرگهاي پرورش جهت کاهش بار میکروبی در محیط
  

  ها روشمواد و 
میدان  6متر با سه تیمار تحت اعمال  سانتی 70×30×40عدد آکواریوم به ابعاد  9در این آزمایش از 

) و در نهایت از Bمیدان مغناطیسی قطب منفی ( 6عمال )، سه تیمار تحت اAمغناطیسی قطب مثبت (
منظور ). بهC سه آکواریوم محتوي آب معمولی بدون اعمال میدان مغناطیسی استفاده شده است (شاهد

استفاده شده است. ابعاد  B و Aرباها از دو قطب مشابه در هر آکواریوم افزایش قدرت پاالیندگی آهن
 4/1رباها ثابت و برابر از آهن دست آمده بهبوده و شدت میدان مغناطیسی  مترمیلی 30×13×8رباها آهن

بر روي  میدان مغناطیسیاز  دست آمده بهنیروي ثیر مستقیم أمنظور جلوگیري از تبهباشد. تسال می
نصب  اینچ 5/1پالستیکی به قطر  ییها لولهبر روي در محیط خارج از آکواریوم  هاربا آهنماهیان، 
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از طرفی ). 1 (شکل باشد یمو از طرف دیگر آزاد  آب پالستیکی از یک طرف به پمپ لولۀ .گردیدند
قطب مشابه  تولید شده توسط دو مغناطیسی هاي حاصل از خطوط میدانجهت اجتناب از اغتشاش

رباها در گردد، آهنیمسبب کاهش اثر میدان مغناطیسی با ایجاد نیروي دافعه بر یکدیگر ربا که آهن
رباهاي مغناطیسی به جاي آهن يربادالیل استفاده از آهن متري از هم قرار گرفتند.سانتی 6ه فاصل

اي که این باشد به گونهالکتریکی، یکنواختی و دائمی بودن اثر آن و تولید میدان بصورت شعاعی می
. )2010همکاران، البریچ و ( دهدمیدان تمامی مقاطع در تماس با لوله پالستیکی را تحت تاثیر قرار می

  .باشند یم فیلتردار آب يها پمپو  بخاري ،هواده مجهز به ها ومیآکوار
  

  
  

 رباها در محیط آکواریومنحوه قرارگیري آهن -1 شکل
  

 چسبیده به دیواره قرار صورت کامالً آکواریوم و به چپ هر سمت  گوشهدر ي آب ها پمپتمامی 
زینتی  یماه در این آزمایش از ند.گردیدسلسیوس تنظیم درجه  28 ثابت ها در دمايبخاري و گرفته

گیري  آباز آب معمولی متر  سانتی 21به اندازه  ها ومیآکوار. شد وزن تقریبی نیم گرم استفاده باپی وگ
در طی دو ها تعویض آب آکواریوم. دگردیعدد ماهی معرفی  16 ها ومیآکواراز  یکسپس به هر  و هدش

ماهیان غذادهی انجام درصد میانگین وزن  3معادل روزانه ، در طی آزمایش .انجام نشد آزمایش دوره
 همۀبدین صورت که  ،عیین گردیدعمق مشخصی ت ها ومیآکواراز آب  برداري نمونه به منظور .گرفت
با ها نمونهتمامی  شدند. رداشتبمتري از کف آکواریوم  سانتی 5 فاصلۀو با از وسط آکواریوم  ها نمونه



  و همکارانسعید شربتی 
 

 73

1سی با پیپت استریل روي محیط کشت سی 1/0به میزان  و سپس برداشت شده 01/0رقت 
1S.P.C.A 

، دهی کشتفرایند پس از  کشت داده شد. براي هر آکواریوم و با سه تکرار منتقل و به شکل سطحی
از طی و پس  تندقرار گرف باتوروانکگراد درون  درجه سانتی 30ساعت و در دماي  24مدت  بهها  پلیت
پس از شروع  ساعت 72  برداري نمونهاولین . شدند ارشتشکیل شده شم يها یکلونزمان دت ماین 
پس از  ساعت 72نیز  دوم بردارينمونه .ه استصورت گرفت بعدروز  یک ها یکلونشمارش  و کار

هاي تجزیه و تحلیل داده .شمارش گردیدند ها یکلون یک روز بعد اول انجام گرفت و بردارينمونه
) به روش آنالیز واریانس یک 19(نسخه  SPSSافزار ها با استفاده از نرممده از شمارش کلونیبدست آ

تصادفی در  طور کامل بهو در غالب طرح  ها)(جهت مقایسه میانگین طرفه بر اساس آزمون دانکن
یان شده صورت میانگین خطاي استاندارد ب هها ب). کلیه داده1994زار، انجام گرفت ( 05/0سطح احتمال 

منظور  چنین به هم اسمیرنوف انجام گردید.- ها نیز از طریق آزمون کولموگروفسازي دادهو نرمال
) در طی دو آب معمولی(مثبت، منفی و  هاي تشکیل شده در هر یک از تیمارهامقایسه تعداد کلونی

  جفتی استفاده گردید. - Tساعت) از آزمون  144و  72( برداريزمان نمونه
  

  نتایج
، به ییتسال 4/1رباي یکنواخت مغناطیسی استفاده از قطبین آهنبررسی امکان  جهتمطالعه این 

از میانگین سه تکرار برداري در دو دوره نمونهها انجام شده است. منظور کاهش بار میکروبی آکواریوم
  ).1ها استفاده شد (جدول یل دادهجهت تجزیه و تحلهر آکواریوم در شمارش 

  
  کرار شمارش کلونی در هر آکواریوممیانگین سه ت -1جدول 

                                                
1. Standard Plate Count Agar 

 دوره دوم شمارش کلونی دوره اول شمارش کلونی

  آکواریوم  آب معمولی منفی مثبت  آب معمولی منفی مثبت
103×67/15  103×33/27  103×33/35  103×67/13  103×33/58  103×67/134  D1 

103×33/13  103×67/36  103×67/23  103×67/17  103×33/51  103×33/78  D2 

103×67/18  103×33/25  103×33/34  103×33/19  103×67/65  103×33/112  D3 

  میانگین 44/108×103 44/58×103  89/16×103 11/31×103 77/29×103 89/15×103
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ارائه گردیده است.  2 تایج آن در جدولنانجام شده و ها با استفاده از آزمون دانکن مقایسه میانگین
هاي تشکیل داري در تعداد کلونیتفاوت معنی ،مغناطیسی هاياعمال ممتد میدانساعت اولیه  72در 

در  ).>05/0Pو  f ،2=df=47/7( شده بین تیمارهاي قطب مثبت، منفی و شاهد مشاهده گردید
و برابر  95/1تیمارهاي قطب مثبت ، ساعته 72 این دوره پایاندر میکروبی  خصوص کاهش بار

اعمال ساعت  144پس از گذشت اند. در مقایسه با شاهد موئر بودهبرابر  04/1تیمارهاي قطب منفی 
ي هاي تشکیل شده بین تیمارهاتعداد کلونیداري در تفاوت معنی طور مجدد به ،ممتد میدان مغناطیسی

 در خصوص کاهش بار .)>05/0P و f، 2= df=87/21( و شاهد مشاهده گردید قطب مثبت، منفی
 85/1برابر و تیمار قطب منفی  42/6تیمار قطب مثبت طور میانگین  هبدوره،  این انتهايدر میکروبی 

 اند.ر مقایسه با شاهد موئر بودهبرابر د

  
  ربا و شاهدقطب مثبت و منفی آهن ) در تیمارهاي تحت اعمال×103هاي تشکیل شده (تعداد کلونی -2جدول 

  تیمار قطب مثبت
  تسال  4/1 

  تیمار قطب منفی 
  تسال 4/1

  مدت زمان اعمال میدان مغناطیسی  اهدش

b67/2±89/15A
 

a05/6±77/29A a46/6±11/31A
 

  ساعت 72
  (دوره اول کلونی شماري) 

c9/2±89/16A b17/7±44/58A a37/28±44/108B
 

  ساعت  144
  (دوره دوم کلونی شماري)

  .)>05/0P( باشددار بودن میدر هر ردیف عمودي بیانگر معنی )A-B( مشتركغیر  انگلیسیحروف 
  .)>05/0P( باشددار بودن میدر هر ردیف افقی بیانگر معنی) a-c( مشتركغیر  انگلیسیحروف 

  انحراف معیار بیان شده است. ±داده ها به صورت میانگین
  

با هاي تشکیل شده در هر تیمار با در نظر گرفتن گذشت زمان اي تعداد کلونیبررسی مقایسه
هاي کلونی تعدادمیانگین دهد که برداري نشان میر خالل دو دوره نمونهدجفتی  - Tاستفاده از آزمون 

دو دوره  در خالل داريمعنی تغییراتتشکیل شده در تیمارهاي در معرض اعمال قطب مثبت 
اند از هاي قطب مثبت توانسته. این نتیجه بیانگر آنست که میدان)<05/0P( برداري نداشته است نمونه

رغم گذشت زمان موجب بهطریق ها جلوگیري نموده و بدین ر میکروبی آکواریومباازدیاد  تشکیل و
هاي تشکیل شده در میانگین تعداد کلونیند. در تیمارهاي قطب مثبت شوها ثابت ماندن تعداد کلونی
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دو برابري تعداد بیانگر افزایش دار نبوده ولیکن معنیبرداري قطب منفی در خالل دو دوره نمونه
مقایسه  ،کلونی افزایش تعداداین . با وجود )<05/0P( باشدساعت می 144ا پس از گذشت هکلونی

باشد. می برابري 85/1کاهش  با شاهد بیانگردر تیمارهاي قطب منفی هاي تشکیل شده تعداد کلونی
 ون قطب مثبت در کاهش بار میکروبی موثر بوده ولیکنچ نیز همقطب منفی این نتیجه بیانگر آنست که 

در هاي تشکیل شده مقایسه تعداد کلونی. در مقایسه با قطب مثبت اثرات ضدباکتریایی کمتري دارد
 باها تعداد کلونیبرابري  48/3افزایش بیانگر  گیريدر دو زمان اندازه هاي آب معمولیآکواریوم

این نتیجه  .)<05/0P( باشدمیگیري دار در خالل دو زمان اندازهو وجود تغییرات معنی گذشت زمان
 يامرو افزایش بار مواد آلی حاصل از فعالیت متابولیکی ماهیان با توجه به عدم تصفیه و تعویض آب 

  .ارائه شده استصورت ستونی  هب 2جفتی در جدول  - Tاز آزمون  دست آمده بهنتایج  .باشدبدیهی می
  

  بحث
است که  شدهبسیاري  هاي  هها مطالعهاي مغناطیسی بر میکروارگانیسمثیر میدانأدر خصوص ت

 پیاتیباشد.  از میدان مغناطیس می دست آمده بهها از نیروي ثیرپذیري میکروارگانیسمأنتایج آن بیانگر ت
گوسی را بر روي  80±20 ) در آزمایشی اثر ضدباکتریایی میدان مغناطیسی2002همکاران ( و
)Serratia marcescens(  .میاثبات نمودند ) هاي میدان ) نشان دادند که اعمال پالس2004و همکاران

هاي ) میدان2004( فوجتدارد.  Escherichia coliمغناطیسی اثر کشندگی و کاهش تراکم بر باکتري 
 Escherichia coliهاي تشکیل شده از سه نوع باکتريمغناطیسی کم بسامد را بر تعداد کلونی

،Leclerica adecarboxylata  و  Staphylococcus aureusنتایج این مورد بررسی قرار داد .
 10هاي تشکیل شده و میزان بقاء را با شدت میدان دار کاهش تعداد کلونیوابستگی معنی پژوهش

هاي الکترومغناطیسی کم بسامد میدان) اثر 2010و همکاران (فوجت دهد. میلی تسال مورد تایید قرار می
دهد که تعداد ریایی مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان میهاي باکتهرتز) را بر تعداد کلونی 60تا  50(

درصد  15هاي در معرض میدان مغناطیسی در مقایسه با گروه شاهد تا هاي تشکیل شده در نمونهکلونی
 Escherichia هرتزي را بر رشد 50میدان مغناطیسی )، 2005( و همکاران استراساكکاهش داشته است. 

coli, Leclercia adecarboxylata Staphylococcus aureus، Paracoccus denitrificans, 

Sphingomona paucimobilis, Rhodococcus erythropolis نتایج بیانگر کاهش  .بررسی نمودند
ها سازي میکروارگانیسممکانیسم غیرفعالوص در خص ها بوده است.ها در تمامی نمونهتراکم باکتري



 1391بهار ) 1)، شماره (1برداري و پرورش آبزیان ( مجله بهره
 

 76

دارد که . اولین تئوري بیان میمهم وجود داردهاي مغناطیسی ثابت و متناوب چند تئوري میدان در
پوتاکاموري و ( ها را دارندها و پروتئینمابین یونهاي مغناطیسی توانایی شکستن پیوندهاي فیمیدان

اي هاي ویژهسی بیشترین تاثیرات خود را در محدوده فرکانسهاي مغناطی). میدان1993همکاران، 
). تئوري 1990کوغالن و هال، گذارند (ها مییون همچون ذرات باردار گیريشتابهمچون فرکانس 

دار همچون هاي کلسیمهاي کلسیم پیوندي با پروتئینهاي مغناطیسی را بر روي یوندوم اثر میدان
طور پیوسته  ههاي کلسیم بنماید. یونبررسی می کننده کلسیم است) تنظیم(مخفف پروتئین  ینلوکالمود

باشند. اعمال میدان مغناطیسی به  ین در حال جنبش میولحول یک نقطه تعادلی در محل پیوند کالمود
لین سبب چرخش صفحه جنبش و یا تغییر جهت آن در جهت میدان مغناطیسی، با فرکانسی وکالمود

گردد. افزودن یک میدان مغناطیسی به فرکانس  کلوترون کلسیم پیوندي میبرابر با فرکانس سی
در نهایت منجر به از بین رفتن پیوند هم زدن این فرکانس شده و  ها سبب برسیکلوترون طبیعی یون

ها سازي میکروارگانیسم) در تئوري خود، غیرفعال1985( هوفمنگردد. لین میومیان یون کلسیم و کالمود
هاي فعال مغناطیسی ر اعمال میدان مغناطیسی در نتیجه ورود انرژي مضاعف به بخشرا در اث
در و  DNAهاي ی مولکولسداند. این موضوع سبب شکستن پیوندهاي کوواالنمی DNAهاي  مولکول
گردد. نتایج تحقیقات انجام شده در خصوص بکارگیري ها میسازي رشد میکروارگانیسمغیرفعالنتیجه 
باشد. دلیل این امر امکان  بسیار متفاوت می هاسازي میکروارگانیسممنظور غیرفعال ن مغناطیسی بهاثر میدا

باشد. اثر تحت بررسی می هاي مختلف میدان مغناطیسی و تنوع نوع میکروارگانیسماستفاده از شدت
ها وارگانیسمعموم سبب مرگ میکرطور  بهتسال)  50تا  5هاي باال (اعمال میدان مغناطیسی در شدت

مدت زمان اعمال  به تسال) 5(کمتر از  هاي پائینکه اعمال میدان مغناطیسی در شدت صورتی شده در
از این  دست آمده بهنتایج  میدان و فرکانس آن و نوع میکروارگانیسم تحت بررسی بستگی دارد.

الیی، قطب مثبت تس 4/1ثیر نیروي میدان یکنواخت مغناطیسی أت نشان داده است که تحت پژوهش
ثرتري نسبت به قطب ؤها نقش متشکیل کلونیکاهش ها و سازي میکروارگانیسمربا در غیرفعالآهن

 144ها در طی دوره  آکواریوم-منفی دارد. اثر اعمال میدان مغناطیسی مثبت در کاهش تعداد کلونی
بوده است. اثر اعمال میدان اي موثر هاي شاهد به میزان قابل مالحظهساعته در مقایسه با آکواریوم

هاي ساعته در مقایسه با آکواریوم 144ها در طی دوره آکواریوم مغناطیسی منفی در کاهش تعداد کلونی
داري نداشته است. ولیکن اعمال قطب منفی نیز همچون قطب مثبت سبب کاهش شاهد تفاوت معنی

هاي تشکیل باشد. تعداد کلونیکمتر می ها شده ولیکن این اثر در مقایسه با قطب مثبتتعداد کلونی
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برابر و در قطب  4/6میزان  ساعت به 144هاي در معرض قطب مثبت پس از گذشت شده در آکواریوم
ربا در سازي قطبین آهننقطه آغازي براي جدا پژوهشبرابر کاهش داشته است. این  85/1منفی 

هاي باالتر در مثبت مغناطیسی با شدتقطب حاصل از هاي میدان کارگیري هبپاالیش مغناطیسی آب و 
  باشد.هاي پرورشی بزرگتر میمحیط

  
  سپاسگزاري

وهشی در دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان انجام شده ژدر قالب طرح پ پژوهشاین 
در اجراي این طرح ما را که و تمامی عزیزانی  سادات حسینی مهندس سمیهاست. از همکاري صمیمانه 
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Abstract 
This study has been done to investigate the possibility of applying the magnetic 

field of magnet in refinement of aquarium water. In order to create constant 
positive and negative magnetic fields, six pairs of magnets with intensity of 1.4 
Tesla have been used. Positive and negative poles of the magnetic field imposed on 
six separate aquariums water containing ornamental fishes of the guppy and for six 
days through plastic tubes connected to the water pump in outside of the aquarium. 
Colony counting results were compared with 3 aquariums with ordinary water. 
During the experiment once every 72 hours, the microbial load of aquariums with 
three replicates and dilution of 0.01 was measured. In the first 72 hours of 
continuous imposing of the magnetic field, significant difference were found 
among the number of colonies formed in the poles of positive, negative and 
controls (P<0.05). In the second sampling, the magnetic treatments of positive and 
negative poles showed significant reduction in the number of colonies with 
comparing to control (P<0.05). But the number of colonies formed in samples 
exposed to the positive pole compared with the control has fallen 6.42 times. 
Considering the time factor, the average of colonies exposed to positive and 
negative poles of the magnet showed the inhibition of bacterial load increases 
during the two periods. But at the end of the measurement, the positive pole effect 
in reducing of the microbial load is 3.48 more than the negative pole. The results 
showed, applying fields of the magnetic poles could be a good way to reduce the 
microbial load of the aquarium. However, anti-bacterial effect of the positive pole 
is much greater than the negative pole. 
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