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مقارنة فاعلية استخدام المجال المغناطيسي في السيطرة على عاثيات كولي فاج
المعزولة من مياه الساقية مع المياه المعاملة بالمجال المغناطيسي المضاف إليه
برادة الحديد
ندى صباح رزوقي*

زينة هاشم شهاب*

علياء جبار قاسم *

استالم البحث  ،14نيسان2014 ،
قبول النشر  ،8حزيران2014 ،

الخالصة :
هدفت الدراسة الحالية إلى التحري عن إمكانية االستخدام المجال المغناطيسي الااتيت كنكنولواييا النيانو في
مجال ننقية المياه كاللتان نوفران كفاءة عالية إلمكانية إزالة الملوثات البيولواية كالفيركسات كالجيراثي تيدال عين
اسييتخدام الممييامالت الكيمياوييية كالفيزياوييية الكلييور ك البييركم ك انفييمة فييوغ البنفسييجية ك الغليييان ك الترسييي ك
التقطير كانكزكن كغيرها الت لها نأثيرا سلبيا مبافرا على سالمة اإلنسان كالبيئة  .حيث ني التحيري عين كايو
ف عينات المياه قيد الدراسة عاثيات كول فيا تاسيتخدام طريقية طبقية االكيار انحيا ي Single agar layer
القطي
 methodكث مماملة المينات الموابية للماثييات تاالثية انيوا مين المجيال المغناطيسي الااتيت ككياالن
الشمال – القطي الجنيوت – ثنياو انقطيا) و كمقارنية النتياو ميا عينيات الميياه المماملية تالمجيال المغناطيسي
الااتت نحت نفس الظركف عند كاو تو رة ترا ة الحديد كجسيمات نانوية  ،تينت النتاو إن كفاءة الفمل التيازري
الستخدام المجال المغناطيس ما ترا ة الحديد نصل إليى نسيبة  % 100افضيل مين اسيتخدام المجيال المغناطيسي
تمفر ه حيث انمدم ظهور البقا  Plaquesف المماملة الاانية .مما يمزز إمكانية صنا اناتي الحديد النانوية لضي
المياه عند ممالجة المياه السطحية تسب زيا ة المساحة السطحية نسبة السطح  /الحج و .كهياا يقيو إليى إمكانيية
استخدامها ف المستقبل ف نطاغ كاسا لتنقية المياه كقد يكون الخيار انفضل لممالجة مياه الصرف الصح .
الكلمات المفتاحية :المجال المغناطيسي  ,الفعالية الحياتية  ,عاثيات الكولي فاج  ,برادة الحديد .

المقدمة :
لسييطح االكاسيييد ] . [6تييديال عيين اسييتخدام نقنيييات
ممالجييية الميييياه الكالسييييكية مايييل إ يييافة الكليييور ك
انفيييمة فيييوغ البنفسيييجية ك الغلييييان ك الترسييييي ك
التقطييير كانكزكن كغيرهييا ميين ممييامالت ممالجيية
المييياه ميين الملوثييات الكيمياوييية كالبيولواييية تييالرغ
مييين اسيييتخدامها الواسيييا كمضيييا ات للبكترييييا مايييل
الكلور كالبركم حيث إن نأثيرها المبافير لي مشياكل
عديدة تسيب سيميتها الماليية التي نيلثر عليى صيحة
اإلنسان كالحيوان .ككيالع ايونيات االمونييوم NH4
التي يجي إزالتهييا ميين المييياه لمنييا نفييا انككسييجين
كمنييا االز هييار الطحلب ي المييل ي إلييى نسييم كبييير
للاييييركة السييييمكية [8,7] .كان ميييين اهيييي مصييييا ر
الجسيمات النانوية الممغنطة ه اكاسيد الحدييد مايل
اككسييييييييد الحدييييييييد انسيييييييو  Fe3O4كيكيييييييون ا
مغناطيسية فاوقة خاصة عندما يكون حجمها اقل مين
 5نيييانومتر ككيييالع اككسييييد الهيماناييييت Fe2O3
كيكون ا مغناطيسية يميفة  ،كعليي هيدف البحيث
الحال إلى راسة نأثير المجال المغناطيس تأنواع
الاالثة القط الشيمال – القطي الجنيوت – ثنياو
انقطيييا)و كنكل ميييرة عليييى عاثييييات كيييول فيييا
الممزكلييية مييين ميييياه السييياقية مقارنييية ميييا اسيييتخدام
المجييال المغناطيس ي تأنواع ي الاالثيية لمينييات المييياه
الحاكييييية علييييى تييييرا ة الحديييييد لكونهييييا Nano

الحقيييل المغناطيسييي مفييييد ايييدا فييي افيييكال الميييال
الطبيم ي كنمييو هيياه الفاوييدة إلييى نييأثيره الفيزييياكي
الحيوي الياي يسيمح تتحسيين الوظياوخ الخلويية مين
خالل راسيت عليى اإلنسيان كالحييوان كلكين القلييل
ميين الدراسييات نناكلييت نييأثير المجييال المغناطيسيي
عليى النبيات كانحييياء المجهريية [1] .حييث كاييدت
ا لييية نقتيييرك تيييان كيييل الكاونيييات الحيييية كالحيوانيييات
كالبشيير نحتييوي علييى اسيييمات فاوقيية الصييغر فيي
الحجيييي  Nano particlesنممييييل كالمسييييتقبالت
المغناطيسييية كآلييية التييأثير هيياه قييد نمييو إلييى كييون
المغنطة نلم كر مه ف الفماليات االيضية الحيية
] ،[3,2ليييالع عيييت الحااييية السيييتخدام نكنولواييييا
الجسيييمات النانوييية المتناهييية ف ي الصييغر ف ي ننقييية
مياه الشر)  ،المياه السطحية  ،المياه الجوفية كميياه
الصييرف الصييح توسيياطة اسييتخدام المييوا النانوييية
النشييطة تيولوايييا كمنهييا Magnetic Nano
particles , Nano tubes , Nano powder
 Granules,تشييكل مجيياميا اك عناقيييد clusters
نتييراكك احجامهييا ميين ) (10 – 8نييانومتر ].[5,4
كان هيياه الجسيييمات النانوييية منهييا المارييية naked
كاخيييرل الموظفييية اك المحيييورة functionalized
التي نمتليع خصياول التشيبا المغناطيسي المييال ،
الابونيييية  ،التوافيييو الحييييوي ك الوظييياوخ التفاعليييية
*كلية الملوم للبنات \ قس علوم الحياة \ ااممة تغدا
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Single Agar Layer Methodف التحري عين
عاثيات كول فا كانن :
اخييا  100مييل ميين ميياء سيياقية ف ي كرغ
.1
زااا .
ا يييخ  0.5مييل ميين كلوريييد المغنيسيييوم
.1
الماو ).(4M MgCl2 .6H2O
ك مت المينة ف حميام مياو تدراية 37
.6
م مدة  5قاوو .
ا يخ 10مل من عالو تكترييا E. coli
.4
في الطييور اللوغييارنم كنقييل النمييو مبافييرة إلييى
حمييام ميياو تدرايية حييرارة 48م مييا مراقبيية حييرارة
النمو حتى نصل إلى  43م..
ا يخ النمو إلى كسط Tryptic Soy
.5
) Agar (2xتدراة حرارة 48م .
ص ي المييزي ف ي اطبيياغ تتييري كنركييت
.3
لتتصييييييل ثيييييي نقلييييييت إلييييييى الحا يييييينة لتحضيييييين
مدة24ساعة.
فحصييت انطبيياغ تمالحظيية ظهييور البقييا
.7
 Plaquesك الت ي ن ي حسيياتها ف ي اميييا انطبيياغ
كقدر مميار الماث كول فا Plaque Forming
). Unit (PFU\ 100 ml
 -4راسة نأثير المجال المغناطيس على الماثيات.
ني لييع تأخييا ارتميية اناتيي حاكييية علييى عينيية ميياء
السيياقية التيي اعطييت اعلييى نتيجيية تالنسييبة لتوااييد
الماثيات البكتيرية فيهيا ككانيت المينية الاانييةو التي
عوملت تالمجال المغناطيس تأفيكال المختلفية لميدة
ساعة كاملة ككما مو ح ف فكل )1و.

 particlesكأسييلو) نمقيميي اديييد كصييديو للبيئيية
للتأثير على اعدا نلع الماثيات الت ل يميد نواايدها
محصورا ف تيئة ممينة.

المواد و طرائق العمل :
 -1اما عينات مياه الساقية:
نييي اخيييا عيييدة عينيييات مييين ميييياه السيييواق كالبييير
ككاالن :
.1المينيية انكلييى قنيياة اامميية تغييدا  /الجا رييية ميين
السطحو.
.2المينة الاانية تحيرة كلية الملوم السياسيية  /ااممية
تغدا .
 .3المينييية الاالاييية قنييياة ااممييية تغدا /الجا ريييية مييين
القا و.
نييي نرفييييح المينيييات لليييتخلل مييين الميييوا الصيييلبة
كالركاسيي منهييا ثيي التحييري عيين كاييو الماثيييات
البكتيرية ف هاه المينات.
 -2الخاليا المضيفة.
للتحييري عيين عاثيييات كييول فييا فيي عينييات مييياه
الساقية ن استخدام عزلة محلية مشخصة من تكترييا
 Escherichia coliكخالييا مضييفة host cells
كالت ن عزلها من المياه السطحية لمنطقة الجا رية
\ تغدا .
 -3التحري عن الماثيات البكتيرية ف مياه الساقية:
ن إنبا طريقية ممتميدة مين قبيل ككالية حمايية البيئية
انمريكية ] [9كه طريقية طبقية االكيار انحا يية

 -1معامله القطب الجنوبي

 -2معامله القطبين شمالي وجنوبي

3ـ معامله القطب الشمالي

 -4بدون أقطاب

شكل ( )1معاملة عينة مياه الساقية بالمجال المغناطيسي الثابت
 -5راسة نأثير المجيال المغناطيسي عليى الماثييات
تواو ترا ة الحديد:
ااريت هاه التجرتة تإنبا نفس الطريقة الموصيوفة
اعاله ما إاراء تمض التحويرات عليها ك لع تأخيا
ارتميية اناتي ي نحتييوي علييى عينيية ميياء السيياقية قيييد
الدراسيييييييييية كا يييييييييييخ لكييييييييييل ميييييييييينه تييييييييييرا ة
الحديد الممقميةوتجهاز الموصيدة Autoclaveنحيت
ييغط  1.5تييار ك 121م لمييدة  15قيقيية ث ي نركييت
هيياه انناتييي ممر يية للمجييال المغناطيسيي لمييدة
سيياعة كامليية  .كتمييد انتهيياء سيياعة كامليية ني إ ييافة

كتمد انتهاء الساعة ااريت على كل كاحيدة مين هياه
المينات خطوات التحري عن الماث المتبمة من قبل
ككاليية حماييية البيئيية انمريكييية ] [9كالت ي نضييمنت
إ يافة  10ميل مين الميالو البكتييري لبكترييا E.
coliك 0.5مل من  MgCl2إلى الوسط الزرع
TSAالااو كمن ث صبها ف اطباغ كحضينها في
الحا نة عند راة حرارة  37م لمدة  24ساعة ث
سييجلت النتيياو ك لييع تمالحظيية عييد كفييكل البقييا
الظاهرة ف الطبو .

1631

مجلد 2014 )3(11

مجلة بغداد للعلوم
 10ميييل مييين الميييالو البكتييييري  E. coliكالوسيييط
الزرعييي  TSAاليييااو ك  0.5ميييل مييين محليييول
كلوريييييد المغنيسيييييوم الميييياو كصييييبت فيييي اطبيييياغ
تالستيكية كحضنت في الحا ينة  Incubatorلميدة
 24ساعة عند راة  37م ] . [9ث سجلت النتاو .

جدول ( )2أعداد البقع تحت تأثير مختلف
المعامالت بالمجال المغناطيسي
نو المماملة تالمجال المغناطيس
تدكن اقطا) controlو
مماملة القط الشمال
مماملة القط الجنوت
مماملة القطبين الشمال كالجنوت و

النتائج والمناقشة :
 -1التحري عن الماثيات البكتيرية ف مياه الساقية:
تينييييت النتيييياو المو ييييحة فيييي اييييدكل 1و كاييييو
الماثيييات لمينتييين ميين مييياه السيياقية تطريقيية طبقيية
االكيار انحا ييةSingle agar layer method
حيييث نتصييخ هيياه الطريقيية تاختصييار الوقييت حيييث
نسيييتغرغ كقيييت  24سييياعة فقيييط ك سيييجلت النتييياو
اعتما ا على حسا) اعدا كافكال البقا الظاهرة ف
الطبو كالت نفسر على انها التحلل الاي عانيت مني
المسيييتممرات البكتيريييية نتيجييية لعصييياتة تالمييياث ،
كهييياه البقيييا نكيييون عيييا ة مختلفييية تيييالحج كالشيييكل
اعتمييا ا علييى نييو الميياث كنييو الخلييية البكتيرييية
المصاتة كما إن هنا عالقة طر يية تيين عيد البقيا
ك راة التلوث تالمياه ].[10

 -3نييأثير المجييال المغناطيسيي الااتييت علييى
الماثيات تواو ترا ة الحديد:
كعنييد راسيية نييأثير المجييال المغناطيس ي الااتييت
تأفكال الاالثة كتواو ترا ة الحديد على المينة قيد
الدراسيية ،تينييت النتيياو الت ي ن ي الحصييول عليهييا إن
اعدا البقا انمدم كاو هيا عنيد إ يافة تيرا ة الحدييد
اثنيياء المماملييية تالمجييال المغناطيسييي  ،فيي امييييا
الممييامالت الاالثيية ككمييا مو ييح ف ي الجييدكل رق ي
3و .
جدول ( )3أعداد البقع تحت تأثير المعاملة
بالمجال المغناطيسي الثابت مع وجود برادة
الحديد
نو المماملة تالمجال المغناطيس ما
كاو ترا ة الحديد
تدكن اقطا) ( control
مماملة القط الشمال
مماملة القط الجنوت
مماملة القطبين الشمال كالجنوت و

جدول ( )1أعداد عاثيات كولي فاج لعينات مياه
الساقية
رق المينة
1

2
3

Control

نو المينة
موقييييييييييييييا مييييييييييييييياه قنيييييييييييييياة
الجا رية\اامميييية تغييييدا ميييين
السطح
تحييييييييرة المليييييييوم السياسيييييييية
\ااممة تغدا
موقييييييييييييييا مييييييييييييييياه قنيييييييييييييياة
الجا رية\اامميييية تغييييدا ميييين
القا
ماء ممق

اعدا
البقا
5
1
0
0

عد
البقا
2

اعدا
البقا
5
0
0
0

نسيييتنت مميييا سيييبو الفاويييدة الكبييييرة السيييتخدام
المجال المغناطيس ف السيطرة على اعدا عاثيات
كيول فيا المتوااييدة في المييياه الياي قييد يميو إلييى
نيييأثيره اكال عليييى اعيييدا الخالييييا البكتيريييية كنابييييط
نموها كتالتال يلثر على المياث مين خيالل اختيزال
اعيييدا الخالييييا المضييييفة لكيييون الماثييييات إاباريييية
التطفيييل .حييييث يمميييل المجيييال المغناطيسييي عميييل
المضييا الحيييان لمييال اإلصيياتات الجرثومييية ][1
حيث افارت عد الدراسات إليى إن الفميل التابيطي
للمجيييال المغناطيسييي ييييلثر عليييى الخليييية البكتيريييية
يكيييون عييين طرييييو نيييأثيره عليييى نوزييييا الشيييحنات
الكهرتاوية اخل كخار البكتريا  ،مما قد يلثر على
نفا يييية القنيييوات الموايييو ة فييي الغشييياء البالزمييي
لاليونييات كتالتييال يييلثر علييى سييير كالييية عمليييات
النقيييل مييين الخالييييا الحيييية مميييا ييييل ي إليييى نغييييرات
تيولواية لألحياء مين خيالل نيأثر الغشياء البالزمي
لألحياء المجهريية كتيدراات متفاكنية عنيد نمر يها
للمجييال المغناطيس ي كاليياي ينييت عن ي ا ييطرا)
النشاط االيض كنغييير انقسيام الخليية ] .[11فضيال
عييييين نيييييأثيره عليييييى عميييييل اننزيميييييات الخلويييييية
كالمسيييييارات االيضيييييية المتملقييييية تيييييالنمو كإنتيييييا
الطاقة] .[12كمن الجدير تالاكر إن من اه الموامل
الت نحد فماليية اسيتخدام المجيال المغناطيسي هي
قييوة المغنيياطيس المسييتخدم كمييدة التمييام تييين الميياء

5
0

0

 -2نأثير المجال المغناطيس الااتيت عليى الماثييات
المتواادة ف مياه الساقية:
تينت النتياو المو يحة في الجيدكل ) (2إن مماملية
المينيية الاانيييية تالمجيييال المغناطيسييي الااتيييت تشيييكل
ثناو القط كالقط الجنوت و لدراسة نأثيره على
عيد كنيو الماثييات المتواايدة فيهيا قيد اظهيرا فميال
نابيطييييييييا يييييييد الكييييييياون قييييييييد الدراسييييييية الماث
البكتيريوتحيييييييث ا ل نمييييييريض الكيييييياون للقطيييييي
الجنيييوت إليييى اختيييزال عيييد البقيييا المالحظييية فييي
الوسييييييييييط الزرعيييييييييي ميييييييييين  3فيييييييييي طبييييييييييو
السيطرة controlوإلى  zeroف كل من المماملتين
تالقط الجنيوت لوحيده كالمماملية تالقطي الشيمال
كالجنوت مما .اما القط الشيمال السيال فقيد كيان
ك نأثير اقل من تين اميا الممامالت حيث اني ا ل
نمييريض الميياث للقط ي السييال إلييى اختييزال عييد
البقا تمقدار ارتا تقا .
1636
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كالمغناطيس ككمية المياء ،ككيالع نيو المغيانط فقيد
تينت تميض الدراسيات إليى إن اسيتخدام المغنياطيس
الجنوت موا الطاقةو كالمغناطيس ثنياو القطي
تييدال ميين القط ي الشييمال سييال الطاقييةو ل ي فمييال
نابيطيا اعلى لكون انخير ل نأثير ايجات على نميو
كل افكال الحياة لالع ال يفضل استخدام ف عيال
المدكل البكتيرية كهاا يتفو ما نتياو تحانيا الحيال .
كفييي هييياا الصيييد يمكييين اسيييتخدام المغيييانط عليييى
مياه حماميات المسياتح حييث نصيبح
ماطورات
مياه الحوض ممغنطة مما يمكننا من استخدام نصيخ
كمييية الكلييور المضييافة للتمقييي اك حتييى تييدكن كلييور
لمنيييا نميييو البكترييييا كالفطرييييات كالطحالييي اخيييل
الحييوض لمييدة  36سيياعة] .[13إمييا تالنسييبة للفمييل
التازري إل افة ترا ة الحديد لمينات المياه المماملة
تالمجال المغناطيس فأك حت النتاو كاو فاعلية
اكايير ف ي اختييزال اعييدا الماثيييات تنسييبة نصييل إلييى
 % 100عيين اسييتخدام المجييال المغناطيس ي لوحييده
كهيياا يتفييو مييا ماايياء ت ي ] .[14حيييث نممييل تييرا ة
الحدييييييد كجسييييييمات نانويييييية لهيييييا فماليييييية مضيييييا ة
للميكركتييات التي نسييتخدم عييا ة لتنقييية المييياه [15].
كقد يمو السب ف الفمل القانيل للبكترييا إليى نابييط
الطاقيية االيضييية للبكتريييا الحاكييية علييى الجسيييمات
النانوييية ك لييع ميين خييالل نمطيييل نفا ييية انغشييية
] .[16كان التالعيي المتممييد فيي حجيي الجسيييمات
النانوية اقل من  100نانومتر ما كبر السيطح يميزز
فماليتها ] . [15كافار الباحاين إلى فاعليية اسيتخدام
الجسيييمات النانوييية للحديييد Iron nanoparticles
لها القدرة على نحويل الموا الضارة للميياه الجوفيية
إلى نان نهاوية اقل ررا ] . [17فهي قيا رة عليى
إزالة الكلور المضوي المسيرطن مين الميياه كالترتية
الملوثة مين الميايبات المضيوية القاومية عليى الكليور
المستخدم ف التنظيخ كنحويل المايبات إلى هييدرك
كرتونات حميدة ]، [18لهاا فيان الجسييمات النانويية
له يا القييدرة علييى خييول الخاليييا ك هيي نييلثر علييى
الوظيفة الكيمو حيويية للخليية مميا يجملهيا ا اة مهمية
نييلثر علييى المسييتول الجزيئيي للخاليييا البكتيرييية
الت ي يمكيين نسييخيرها لتحسييين صييحة اإلنسييان ميين
خيييييالل اسيييييتهداف الخالييييييا السيييييرطانية كالبكترييييييا
كالفيركسات الضارة مما يجمل لها خصياول مفييدة
ات اثييار سييلبية ثانوييية علييى الصييحة كالبيئيية فهيي
نسييتخدم لمييال ملونييات المييياه كالترتيية ميين خييالل
نأثيرها عند خولها السلسلة الغااوية للكاونات الدقيقة
للترتة مال البركنوزكا ] .[14كال ننسى الحااة إليى
ييييبط  Nanotoxicologyللحييييد ميييين انخطييييار
الصيحية التي نشيكلها النانويية للحصيول عليى ننمييية
آمنة لصناعة النانونكنولوا ].[18
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Abstract:
The present study aimed to use the magnetic field and nanotechnology in the
field of water purification, which slots offering high efficiency to the possibility of
removing biological contaminants such as viruses and bacteria rather than the use of
chemical and physical transactions such as chlorine and bromine, and ultraviolet light
and boiling and sedimentation and distillation, ozone and others that have a direct
negative impact on human safety and the environment. Where they were investigating
the presence in water samples under study Coli phages using Single agar layer
method and then treated samples positive for phages to three types of magnetic field
fixed as follows (North Pole - South Pole - Bipolar) and compare the results with
samples of water treatment in the same conditions of the magnetic field with the
stated the results to the act synergistic to use a addition of powder iron filings
magnetic field with iron filling efficiency up to 100% better than the use of a
magnetic field alone, where the disappearance of the emergence of spots Plaques
treatment in the second. thus enhancing the possibility of making iron pipe
nanoparticles to pump water in the treatment of water due to the high surface area
(surface / volume). It is suggested that this could be used in the future in a wide range
of water purification may be the best option for waste water treatment.
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