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 البحث العلمي وسيلتنا خلدمة اجملتمع
 

 

الصرف الصحي  لمستشفيات محافظتي بمياه لدودة االرض بعد معاممتها  مقارنة التغيرات الحيوية
 الموصل ودهوك

 صفاء دمحم محمود، مروة يونس عبد الرحيم 
 ، الموصل ، العراؽ معمـو الصرفة، جامعة الموصلل، كمية التربية قسـ عمـو الحياة

 

 الممخص
( وال االيػة محافظػة Aالدراسة الحالية تبحث عف مدى التغيػرات التػت تحػد اا الميػام الممو ػة لممست ػليات الواقعػة فػت مالطلتػيف اظولػل محافظػة الموصػل 

لكوالاػػا المؤ ػػر الويولػػوجت لتمػػوث التربػػة مػػف فػػكؿ ت  يرهػػا فػػت كميػػة الوػػروتيف واوزاالاػػا والموهػػا بعػػد تعر  ػػاا  earthworms( عمػػل المػػو B  دهػػوؾ
فػػت الز ػػادة الطرديػػة  وا ػػحة مػػف فػكؿديػػداف لم كاالػػت السػػبة اللتػل (Aفتػرات زماليػػة مفتملػػة، فبالالسػػبة لممالطلػة اظولػػل   ولػػ كث  تراكيػػز مفتملػػة لػ كث

، 000  التراكيػز اسػتفداـ % عالػد40ومػ   لملتػل  ارتلػاع معالػو   لمتربية الل حدوث ال ال ة لترةال، إذ أدت ع مجموعة السيطرةمالسب اللتل عالد ملارالتاا 
(  %00، 000  التراكيػػز %( ، عالػػد اسػػتفداـ40%، 44( فكاالػػت السػػبة اللتػػل مرتلعػػة ومغػػت   Bامػػا بالالسػػبة لممالطلػػة ال االيػػة   ،عمػػل التػػوالت%( 00

اللترة ال ال ة اي ا. اما عف معدؿ الالمو الالسوت لمديداف فموحظ االفلاض وا ح لالموهػا عالػد معاممتاػا بميػام مالطلػة المست ػلل فػت  ، وفكؿعمل التوالت
، اما فت محافظػة دهػوؾ فػاف اقػل معػدؿ المػو سػجل كػاف  28.279%% وبمغت00سجل اعمل االفلاض فت الالمو عالد التركيز محافظة الموصل حيث

 . 78.882%التت سجمت المو ملارالة مع مجموعة السيطرة% 25.420% وبم  50عالد التركيز
عالػػد التركيػػز  ( حيػػث سػػجمتا اقػػل محتػػوى وروتيالػػتA +Bت لمديػػداف فلػػد لػػوحظ االفلػػاض وا ػػح لموػػروتيف فػػت معػػامكت  وروتيالػػفيمػػا يفػػص المحتػػوى ال

 فت كمتا المعاممتيف . ممغـ/غـ 0100،  0104 % وم  50
الواالاػا  وتغيػر مػع فلػداف لمالػاطن مػف الجسػـ لمتعليػلواحتلاف دمو  عمل جسـ الدودة  اوراـ  وا حة فت حيف اظارت الصور المظار ة لمديداف تكوف 

 .  الل اظصلر الباهت
كؿ مػا لػوحظ فػت ملػاطع ا ارت التائج الدراسة الحالية إلل أف ميام الصرؼ الصحت فت مست لل محافظة الموصل تمو ت بالعديد مف الممو ات مف ف

لػػوحظ حػػدوث الفػػر فػػت ظاار ػػة اللالػػاة الا ػػمية واللالػػاة العميػػا   تجربػػةاليومػػام مػػف ودايػػة  00٪ ولمػػدة 000أالسػػجة ديػػداف اعرض عالػػد معاممتاػػا وتركيػػز 
يػػـو  00% ولمػػدة 000ز وتحػت الظاار ػػة وااللصػالاا عػػف اللالػاة الا ػػمية  ، امػا عالػػد معاممػػة الديػداف بميػػام الصػرؼ الصػػحت لمست ػلل دهػػوؾ وبتركيػ

، مف ود  التجربة  ػوهد تكػوف فػرن تالسػج فػت الب ػرة امتػد حتػل طبلػة الع ػكت الدائر ػة ، ا ػافة للػرن تالسػج لطبلػة الع ػكت الطوليػة وب ػكل كويػر
 .اما ظاار ة اللالاة الا مية فموحظ حدوث قمة فت سمكاا

 ، معدؿ الالمو الالسوت ، السبة الموت.، تموث الميام  ميام الصرؼ الصحت لممست ليات الكممات الدالة:
 

     المقدمة
يتالػػػػػاوؿ هػػػػػذا البحػػػػػث معرفػػػػػة وملارالػػػػػة تػػػػػ  ير ميػػػػػام الصػػػػػرؼ الصػػػػػحت  

لممست ػػليات الواقعػػة فػػت محػػافظتت دهػػوؾ والموصػػل عمػػل المػػو وحيويػػة 
دودة اظرض لكوالاػػػا المؤ ػػػر الويولػػػوجت لتمػػػوث التربػػػة وبالتػػػالت تعطػػػت 
اظ ػػػػارة الػػػػل كػػػػوف هػػػػذم الميػػػػام ممو ػػػػة وذلػػػػؾ لمػػػػا تحتويػػػػ  مػػػػف ممو ػػػػات 

ويػة باض ػافة الػل الممو ػات الويولوجيػة كالبكتر ػا كيميائية الاتجة عف اعد
والطليميػػات وبالتػػالت تػػؤ ر عمػػل صػػحة هػػذم الديػػداف وهػػت تعتوػػر كم ػػاؿ 
لت  رهػػػا واػػػذم الميػػػام التػػػت تالتلػػػل الػػػل اضالسػػػاف عػػػف طر ػػػن ميػػػام ال ػػػرب 

وتاللػػل لػػ  هػػذم الممو ػػات وفصوصػػا فػػكؿ هػػذم اللتػػرة للمػػة الػػوعت عالػػد 
معلمػػة التػػت تسػػتفدـ فػػت تصػػلية الميػػام لاػػذا الالػػاس وكػػذلؾ للمػػة المػػواد ال

يعتور هذا البحث كمؤ ر ضظاػار مػدى تمػوث هػذم الميػام بالممو ػات لمػا 
 تعكس  هذم الممو ات مف أ رار عمل المو وحيوية دودة اظرض .  

مميػوف سػالة مػف التػار   فػت ادارة  000اف  ديداف اظرض لاػا اك ػر مػف 
ز داروف اطمػػن عمياػػا اسػػـ  جالػػود الاللايػػات والويئػػة، وظ عجػػب اف ت ػػارل

  امعػػػػا   الليمسػػػػوؼ اليوالػػػػاالت ارسػػػػطو ب الاػػػػا بػػػػك حراسػػػػة( كمػػػػا وصػػػػلاا
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اظرض( وهػػػػذا يعالػػػػت ه ػػػػماا لمجموعػػػػة واسػػػػعة مػػػػف المػػػػواد الع ػػػػوية 
اف الممو ػػات موجػػودة  ،(1الحاويػػة عمػػل الاللايػػات الع ػػوية مػػف التربػػة  

فػػػػت كػػػػل مػػػػف الاللايػػػػات السػػػػائمة ويمكػػػػف اف تتكػػػػوف مػػػػف مػػػػواد كيميائيػػػػة 
ع ػوية او غيػػر ع ػػوية ويمكػف اف تتػػراكـ بسػػاولة فػت الكائالػػات الحيػػة 

. (5،0 قوػػل ف ػػوعاا لمت ػػفـ الويولػػوجت مػػف فػػكؿ السمسػػمة الغذائيػػة 
 اف ديػداف اظرض يمكػف اف تعمػل كمؤ ػرات جيػدة عمػل (4  لاذا اقتػرح

تمػػوث التربػػة بالمعػػادف ال ليمػػة للػػدرتاا عمػػل تػػراكـ المعػػادف فػػت االسػػجتاا 
حيػػث يمكػػف اف ت فػػذ ديػػداف اظرض بعػػض المعػػادف السػػامة مػػف التربػػة 
الممو ػػػة عػػػف طر ػػػن الجمػػػد باظتصػػػاؿ المبا ػػػر مػػػع المعػػػادف المذابػػػة فػػػت 
محمػػػوؿ التربػػػة، او عػػػف طر ػػػن اظوػػػتكع وامتصػػػاص اظمعػػػا  لمكوالػػػات 

فػت الواقػع هالػاؾ مجموعػة واسػعة مػف الممو ػات كالمعػادف . (0،0 التربة 
والمركبػػات الع ػػوية والم ػػادات الحيويػػة ومسػػوبات اظمػػراض الملاومػػة 
التػػػػت تصػػػػل الػػػػل التربػػػػة مػػػػف فػػػػكؿ ميػػػػام الصػػػػرؼ الصػػػػحت فػػػػت الػػػػر  

، التػت يمكػف اف تتسػوب ب ػرر (00، 0، 4،8  وفصوصا المست ػليات
 ار الوظيليػػػة لكائالػػػات التربػػػةاظدو  ػػػديد وا ػػػطراب اظال ػػػطة اظي ػػػية و 

لاػػػذا هػػػدفت الدراسػػػة الػػػل معرفػػػة اظ ػػػرار التػػػت تسػػػوواا ميػػػام  (00،05 
الصػػػػػرؼ الصػػػػػحت التػػػػػت تصػػػػػب فػػػػػت ميػػػػػام اظالاػػػػػار وفصوصػػػػػا ميػػػػػام 
المست ػػػػليات عمػػػػل حياتيػػػػة دودة اظرض التػػػػت تعتوػػػػر  المؤ ػػػػر الحيػػػػو  

 لتموث التربة وما تعكس  مف ا ار عمل الويئة وصحة اظالساف .

 المواد وطرائق العمل
أجر ػػػت الدراسػػػة فػػػت جامعػػػة الموصػػػل / كميػػػة التربيػػػة لمعمػػػـو الصػػػرفة / 

 مفتورات الوحدة البح ية للسـ عمـو الحياة.
المػػػػػػػػػػػاذج  جمػػػػػػػػػػػع تػػػػػػػػػػػـ : نمةةةةةةةةةةةا ج الت ر ةةةةةةةةةةةة طريقةةةةةةةةةةةة  مةةةةةةةةةةة  .1

 ، التربػػة سػػطح مػػف سػػـ 00يتجػػاوز  عمػػن مػػف (earthwormsالتجربػة 
 الػػل افػػذت هابعػػد ،( 00  طر لػػة بحسػػبالتربيػػة  صػػالادين  ػػـ اللمػػت الػػل

   .المطموبة ظفتباراتا عجرا  المفتور

    :من منطقتي المستشفى المموثة النات ةمياه ال   م .2

 الموصػػػػػل محافظػػػػػة فػػػػػت لمست ػػػػػلل الصػػػػػحت الصػػػػػرؼ ميػػػػػام جمػػػػػع تػػػػػـ
 مػػػف الميػػػام عيالػػػات جمػػػع يػػػتـ كػػػاف اذ ، دهػػػوؾ محافظػػػة فػػػت ومست ػػػلل

 يسػػتودؿ وكػػاف ، ال ػػلوية المست ػػليات ادارة موافلػػة بعػػد المست ػػلل دافػػل
 التحمػل بسػوب  الممو ػة فواصػ  مػف المػا  يللػد ظ حتػل اسػووع كل الما 
 كػل المػا  استوداؿ يتـ كاف لاذا الحية الكائالات وجود التيجة يحدث الذ 
اجر ػػت فلػػد  ،ولكػػوف هػػذم الميػػام ممو ػػة، التجربػػة فتػػرة طػػوؿ عمػػل اسػػووع

 اظرض الموجػػودة فػػتديػػداف ال ػػان عمػػل ت  يرهػػا  تجػػارب مفتملػػة لمعرفػػة
 فػػػت كػػػل محافظػػػة المست ػػػللمالطلػػػة التربػػػة، تػػػـ جمػػػع هػػػذم الميػػػام مػػػف 

مػػف وػ كث تراكيػز  بر اسػليت تربػة التجػ  ػػـ  ،( Bودهػوؾ A الموصػل 
، وذلػػػػؾ  ال ػػػػابطةممجموعػػػػة لا ػػػػافة ، %000، 00، 50 هػػػػذم الميػػػػام
 .واذم الميام ت  ر هذم الكائالاتلمعرفة مدى 

 : earthwormsحيوية عمى لمستشفيات امياه تأثير ت ارب  .3

 ػكث  باسػتفداـالحيوية عمػل ديػداف اظرض  لتجاربالعديد مف ااجر ت 
،  00،  50،  0   ال ػػػابطةمجموعػػة ما ػػافة لميػػام هػػذم التراكيػػز مػػف 

كػػػل  اجر ػػػت ( حيػػػثA,B  فػػػت محافظػػػة المست ػػػلل%( لمالطلػػػة 000

يػػتـ  ػػـ  (،04حسػػب طر لػػة  ب ػػكث مكػػررات لكػػل تركيػػز،  تجربػػة وواقػػع
معػػػدؿ الالمػػػػو التػػػت تظاػػػر عمػػػل الديػػػداف كاحتسػػػاب التػػػ  يرات احتسػػػاب 
 00،  00 كث فترات زمالية هػت  بعدوالوزف  معدؿ السبة اللتلو  الالسوت

 التجربة .اجرا  يـو مف ود   00، 
 و معدل النمو النسبي:معدل نسبة القتل حساب 

زماليػػػػة لجميػػػػع كػػػل فتػػػػرة لمديػػػػداف بعػػػػد  معػػػػدؿ السػػػبة اللتػػػػل سػػػػاب تحاتػػػـ 
   .( (15معادلة  بحسب التراكيز
وذلػؾ لمعرفػة مػدى  اظفتبػاراتاوزاف الديػداف فػت جميػع حسػاب  كما تػـ 
   .(00 الباحث معادلة بحسب الالمو الالسوت لمديداف عمل معدؿ ها ت  ير 

 لديدان :  في ا سام االبروتين  كميةتقدير  .4

 (08،  04  طر لػػػة باسػػػتفداـ الوػػػروتيف كميػػػةتلػػػدير لاجر ػػػت افتبػػػارات 
 لتعرؼ عمل كمية اظحماض اظميالية المكوالة لموروتيف.

 :اتصويرهكيفية و  ة ييوالنس ةالمظهريوصات الفح .5

ومالاػا  فكؿ فترة التجػارب  الديدافعمل  التغيرات التت تطرأ مكحظة تـ
ت  رهػػػػػا بميػػػػػام التيجػػػػػة  المظار ػػػػػة التػػػػػت يمكػػػػػف رؤ تاػػػػػا بػػػػػالعيف المجػػػػػردة 

تػػػػػـ عمػػػػػل سػػػػػكيدات تحتػػػػػو  عمػػػػػل ملػػػػػاطع السػػػػػيجية كمػػػػػا ، المست ػػػػػلل
لػػػبعض الديػػػداف المعاممػػػة لمعرفػػػة تػػػ  ير  cross sectionمستعر ػػػة 

تراكيػػػز الميػػػام الممو ػػػة عمػػػل جػػػدار الجسػػػـ واللالػػػاة الا ػػػمية وتػػػـ صػػػب  
 Delafied’s Haematoxylin and Eosin Stainالملاطع بصبغة 

(H & E)   جاػازواسػتفدمت كػاميرا  .(20 ، 19اعتمػادا عمػل طر لػة 
 .والتغيرات المظار ة الالسيجية لتصو ر الملاطع mobile الااتف

 :   يةاإلحصائال داول  .6

 ورالػػامج اسػػتفدـ لاػػذا الغػػرضأجػػر  تحميػػل الالتػػائج بطر لػػة احصػػائية ، 
SAS لكوف الالتائج مف التجارب العاممية حيث اجر  التحميػل باسػتفداـ 

 Factorial C.R.D) دالكػػف امػػا افتبػػار ،الكامػػل الع ػػوائت التصػػميـ 
ادالػػل  عالػػد  المتوسػػطات وػػيف اللػػروؽ  فلػػد اسػػتفدـ لمعرفػػة المػػدى متعػػدد
 ( .50  0100 فط  مستوى  اقلبو  معالو   فرؽ 

 النتائج والمناقشة  
 (A+B) الميةةاه المموثةةة لممستشةةفيات الواقعةةة فةةي المنطقةةةتةةأثير  .1

 لقتل الديدانالنسبة المئوية  عمى
 ديػػػداف اظرض ( عمػػػلAميػػػام الممو ػػػة لممالطلػػػة   أ ػػػر( 0الجػػػدوؿ   وػػػيف

 000، 00، 50 المعاممػػة تراكيػػزعالػػد اسػػتفداـ  وت  يرهػػا فػػت السػػبة اللتػػل
 معػػػدؿ التراكيػػػز زادوجػػػد اف تػػػ  ير اذ  .ال ك ػػػةوفػػػكؿ فتػػػرة التعػػػرض % 
، %00،  50إذ ومػػ    %00،50كيػػز الديػػداف عالػػد التر ا قتػػلالسػػبة  مػػف 

   عمل التوالت.
عمػل السػبة المػوت لمديػداف فػيكحظ وجػود تػ  يرا معالويػا  المدة الزماليػةأما 

رات الزماليػػػػػة % للتػػػػػ05،  50، 00لملتػػػػػرات الزماليػػػػػة الػػػػػ كث، إذ ومغػػػػػت 
 .ال كث
وؿ السػػاون حصػػوؿ ز ػػادة طرديػػة فػػت السػػبة دحػػيف ا ػػارت التػػائج الجػػفػػت 

اللتل مف فػكؿ تػ  ير التركيػز مػع ز ػادة المػدة الزماليػة وفصوصػا فػكؿ 
 اذ سجمت اعمل السبة قتػل عالػد التركيػز المدتيف الزماليتيف ال االية وال ال ة،

 فػاف جميػع. كػذلؾ ملارالة مع المجموعة ال ػابطة%  44% وبمغت 50
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مجموعػػػة الفػػػت السػػػبة اللتػػػل عالػػػد ملارالتاػػػا مػػػع ارتلاعػػػا دت  ػػػاالتراكيػػػز 
ال ػػابطة ومػػف فػػكؿ ذلػػؾ فػػاف التػػائج الجػػدوؿ تػػدؿ عمػػل ارتلػػاع معػػدؿ 

   اللتل مع ز ادة المدة الزمالية ولجميع التراكيز المعامل واا.
 

 عمى (A) المنطقة في الواقعة لمستشفى المموثة المياه تأثير( 1 دول )
 الديدان لقتل المئوية النسبة

 لتأثيرمعدل  % معدل نسبت القتل ضيالتعر فترة

 كيزاالتر
Concentrations (00) day (00) day (00)day 

0% 0% 

c 

0% 

c 

0% 

c 

0% 

b 

25% 04% 
b-c 

54% 
a-c 

44% 
a 

00% 
a 

50% 50% 

a-c 

54% 

a-c 

40% 

a-b 

50% 

a 

100% 00% 

b-c 

54% 

 س -أ

40% 

 ب-أ

54% 

 أ

 %13 الزمنيت  مدةال

b 

50% 

b 

05% 

a 

 

تدؿ عمل اظفتكؼ فػت معػدؿ السػب اظرقاـ الموجدة تحت مفتملة الحرؼ ظأ *
  %حسب تحميل دالكف 0اظرقاـ والسبة فط  

 

معػػدظت السػػبة اللتػػل وػػيف المػػدة الزماليػػة  اف  في ػػير الػػل( 0أمػػا ال ػػكل  
المػػػدة الزماليػػػة ال ال ػػػة والتػػػت ومغػػػت  عالػػػد اااعمػػػل السػػػو سػػػجمت ،والتركيػػػز 

 .%50التركيز  % عالد44
 

 
المعرضة لمياه المستشفى في  معدل النسبة المئوية لقتل الديدان (1شكل )

 .Aالمنطقة 
الميػػام الممو ػة لممست ػػلل الواقعػة فػػت تػ  ير  اظاػػر( 5الجػدوؿ  فػت حػػيف 
فػػػػػت تمػػػػػؾ المالطلػػػػػة (عمػػػػػل الالسػػػػػبة المئويػػػػػة للتػػػػػل الديػػػػػداف  B  المالطلػػػػػة

 و ػمف اللتػرات الزماليػة ال ك ػػةباسػتفداـ التراكيػز الموجػودة فػت الجػػدوؿ 
فرقػػا معالويػػا فػػت السػػبة اللتػػل ولجميػػع التراكيػػز التػػت  اذ يكحػػظ حػػدوث. 

قورالت مع المجموعة ال ابطة، حيث اظارت التػائج الجػدوؿ السػاون اف 
% 000% والتركيػػػز 50اعمػػػل السػػػبة قتػػػل لمديػػػداف سػػػجمت عالػػػد التركيػػػز 

 %. 58،  00التت ومغت الالسبة لاما 
فلد او حت حدوث ز ادة فت معدؿ السػبة قتػل الديػداف  اليةأما المدة الزم

،  8 متعػػرض لاػػذم الميػػام  والتػػت كاالػػت السػػواا هػػتلوز ػػادة المػػدة الزماليػػة 
 لملترات ال كث.عمل التوالت % 50،  55

فػػت حػػيف ا ػػارت التػػائج الجػػدوؿ السػػاون حصػػوؿ ز ػػادة طرديػػة فػػت السػػبة 
الزماليػػة ولجميػػع التراكيػػز اللتػػل مػػف فػػكؿ تػػ  ير التركيػػز مػػع ز ػػادة المػػدة 

اف اعمػػػػل السػػػػبة قتػػػػل سػػػػجمت كاالػػػػت فػػػػت اللتػػػػرة الزماليػػػػة  اذ المسػػػػتفدمة،
، وهػػػذا اف %44% حيػػػث وصػػػمت الالسػػػبة الػػػل 50ال ال ػػػة عالػػػد التركيػػػز 

 يدؿ عمل ز ادة  معدؿ اللتل وز ادة المدة الزمالية لمتعرض. 
 

 عمى(B) المنطقة في الواقعة لمستشفى المموثة المياه تأثير( 2 دول )
 الديدان لقتل المئوية النسبة

 ضيمدة التعر

 

 معدل نسبت القتل

% 

 تأثيرلمعدل ال

 كيزاالتر

Concentrations (00 )day (00 )day (00 )day 

0% 0% 

g 

0% 

g 

0% 

g 

0% 

c 

25% 00% 
e-g 

04% 
a-c 

44% 
a 

00% 
a 

50% 4% 

fg 

50% 

de 

54% 

cd 

08% 

b 

100% 00% 

ef 

00% 

b-d 

40% 

ab 

58% 

 أ

 %8 الزمنيتالمدة 

c 

55% 

 ب

50% 

 أ
 

تػػػدؿ عمػػػل اظفػػػتكؼ فػػػت معػػػدؿ اظرقػػػاـ دة تحػػػت و الموجػػػمفتملػػػة الحػػػرؼ ظأ *
 %حسب تحميل دالكف0السب اظرقاـ والسبة فط  

 

( في ػػػػير الػػػػل اف  معػػػػدظت السػػػػبة اللتػػػػل وػػػػيف المػػػػدة الزماليػػػػة 5ال ػػػػكل  
ومغػػػت والتركيػػػز ، سػػػجمت اعمػػػل السػػػواا عالػػػد المػػػدة الزماليػػػة ال ال ػػػة والتػػػت 

 السػػبة قتػػل % الػػذ  سػػجل000% يمياػػا التركيػػز 50% عالػػد التركيػػز 44
40 %. 

 

 
المعرضة لمياه المستشفى في  معدل النسبة المئوية لقتل الديدان( 2شكل )

 .Bالمنطقة 
هالاؾ مكحظػة هامػة مػف الجػداوؿ واظ ػكاؿ السػابلة اف ميػام المست ػلل 

( كػػػػػاف فياػػػػػا ت ػػػػاب  الوعػػػػػا مػػػػػا فػػػػت معػػػػػدظت اللتػػػػػل  A+Bلممالطلتػػػػيف  
وهػػػذا يػػػدؿ % فػػػت كػػػك المالطلتػػػيف 50وفصوصػػػا عالػػػد اسػػػتفداـ تركيػػػز 

عمػػػل أف السػػػبة التمػػػػوث الموجػػػودة فػػػت ميػػػػام الصػػػرؼ الصػػػحت لمالػػػػاطن 
المست ػػػلل فػػػت كػػػك المحػػػافظتيف تت ػػػاب  الوعػػػا مػػػا لاػػػذا كػػػاف لاػػػا اللػػػس 

 الت  ير عمل السبة الموت لمديداف. 
( أال  عالػد تعػر ض ديػداف 22  الدراسة الحالية مع ما وجدم تلاربت التائج

( الممو ػػػػة بالاللايػػػػات السػػػػائمة والحاويػػػػة 0،5اظرض لالػػػوعيف مػػػػف التربػػػػة  
اسػػػاويع أدى الػػػل ز ػػػادة معػػػدؿ  0عمػػػل تراكيػػػز مفتملػػػة مػػػف الزالػػػؾ لمػػػدة 

حيػػػث أف هػػػذم الز ػػػادة سػػػوواا  0أك ػػػر مػػػف التربػػػة  5الوفيػػػات فػػػت التربػػػة 
اك ػر مػف التربػة  5العالاصػر ال ليمػة كالزالػؾ وغيػرم فػت التربػة ز ادة كميػة 

ب الػػ   (50 كػذلؾ تتوافػن التػػائج هػذم الدراسػة السػػويا مػع مػا توصػػل اليػ . 0
ليػات آمو ات فت التربة يؤد  الل تعطيػل عالد تعر ض ديداف اظرض لمم

الػػدفاع فػػت أجسػػاـ ديػػداف اظرض وز ػػادة وفيػػات الديػػداف التػػت تعػػيش فػػت 
 لممو ة.هذم التربة ا

( A+Bفةةةي محافظةةةة ) الواقعةةةة ممستشةةةفىل المموثةةةة الميةةةاه تةةةأثير .2
 معدل النمو النسبي: عمى
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( ت  ير تراكيز مفتملة مف الميام الممو ة فػت معػدؿ 0يظار مف الجدوؿ  
، (A الالمػػػػو الالسػػػػوت لديػػػػداف اظرض لمالطلػػػػة المست ػػػػلل فػػػػت محافظػػػػة 

االفلاض فػت المػو دى الل أالالتائج أف معدؿ ت  ير التراكيز   ارتأحيث 
عمػل االفلػاض لمعػدؿ أ ملارالة مع مجموعة السػيطرة فكػاف  ديداف التجربة

 % .   451000% والذ  وم   50الالمو الالسوت سجل عالد التركيز 
الزماليػػػة بصػػػورة عامػػػة فلػػػد أ ػػػارت الالتػػػائج الػػػل وجػػػود تػػػ  يرا  المػػػدةأمػػػا 

معالويػػػػا لملتػػػػرات الزماليػػػػة الػػػػ كث عمػػػػل معػػػػدؿ الالمػػػػو الالسػػػػوت فػػػػت دودة 
، لملتػػػػػػرات الػػػػػػ كث% 401080، 081000، 481005اظرض إذ ومغػػػػػػت 

 .التعرض  مدةز ادة وفت معدؿ الالمو الالسوت  ارة الل قمة وهت إ
اون حصػوؿ ز ػػادة طرديػة فػػت معػػدؿ  ػارت التػػائج الجػدوؿ السػػفػت حػػيف أ

الالمػػو الالسػػوت مػػف فػػكؿ تػػ  ير التركيػػز مػػع ز ػػادة المػػدة الزماليػػة ولجميػػع 
فلػػد أظاػػرت الالتػػائج أف جميػػع التػػدافكت مػػا وػػيف  التراكيػػز المسػػتفدمة،

التركيػػز واللتػػرة الزماليػػة سػػجمت تػػ  يرا معالويػػا وا ػػحا جػػدا عالػػد ملارالتاػػا 
عػػػدؿ لمالمػػػو الالسػػػوت سػػػجل هػػػو مػػػع مجموعػػػة السػػػيطرة إذ وجػػػد أف أقػػػل م

يػـو تمياػػا  00% فػكؿ اللتػرة الزماليػة اظولػل 50عالػد التركيػز  001408
،  00% عالػػػػد التركيػػػػز ف 401000،  401004معػػػػدظت الالمػػػػو الالسػػػػوت 

% عمػػػػل التػػػػوالت التػػػػت يوجػػػػد ويالامػػػػا فرقػػػػا معالويػػػػا باض ػػػػافة الػػػػل 000
موعػػة ت  يرهمػػا المعالػػو  فػػت فلػػض معػػدؿ الالمػػو الالسػػوت ملارالػػة مػػع مج

( فػػت 0%.  كمػػا يكحػػظ مػػف الجػػدوؿ  108.625السػػيطرة التػػت سػػجمت 
يػـو أف أقػل معػدؿ لمالمػو الالسػوت سػجل  00التدافل لملترة الزمالية ال االيػة 

% تمياػػػػػا معػػػػػػدظت الالمػػػػػػو الالسػػػػػػوت 50% عالػػػػػػد التركيػػػػػػز 401005هػػػػػو 
% عمػػػػػػل التػػػػػػوالت 000،  00% عالػػػػػػد التركيػػػػػػز ف 001004،  481540

مػػػع  ملارالتػػػ معػػػدؿ الالمػػػو الالسػػػوت عالػػػد  تلمػػػيصفػػػت  دورالتػػػت كػػػاف لاػػػا 
قػػد  تراكيزهػػاجميػػع  فػػاف لمتعػػرضال ال ػػة  المػػدة. أمػػا المجموعػػة ال ػػابطة

االفل ػت  حيػث مجموعػة السػيطرةأظارت فرقا معالويا عالد ملارالتاا مػع 
% 00، 50وا ػػػح جػػػدا عالػػػد التركيػػػز ف  ب ػػػكل معػػػدظت الالمػػػو الالسػػػوت

 %.  581540، 001000والتت ومغت 
 

 ( عمىAفي محافظة ) الواقعة لمستشفى المموثة المياه تأثير( 3 دول )
 معدل النمو النسبي

المعدل  معدل النمو النسبي مدة التعريض

 لتأثير

 التراكيز
concentrations (30 )

day 

(00 )

day 

(90 )

day 

0% 108.625 

a 

89.632 

b 

66.071 

c-e 

88.109 

a 

25% 55.438 

d-f 

43.032 

fg 

30.500 

g 

42.990 

c 

00% 73.634 

b-d 

48.271 

e-g 

28.279 

g 

50.061 

bc 

000% 76.311 

bc 

51.197 

ef 

41.874 

fg 

56.461 

b 

 78.502 المدة الزمنيت

 أ

58.033 

 ب

41.681 

 ج
 

 معػػػدؿ فػػػت اظفػػػتكؼ عمػػػل تػػػدؿ اظرقػػػاـ تحػػػت الموجػػػودة المفتملػػػة أظحػػػرؼ* 
 دالكف تحميل حسب%0 فط  والسبة اظرقاـ السب

 

( فلػػد وػػيف تػػ  ير تراكيػػز مفتملػػة مػػف الميػػام الممو ػػة  فػػت 4الجػػدوؿ  أمػػا 
معػػػػدؿ الالمػػػػو الالسػػػػوت لديػػػػداف اظرض لمالطلػػػػة المست ػػػػلل فػػػػت محافظػػػػة 

% وفػػػػكؿ  ػػػػكث 000،  00،  50دهػػػػوؾ ، فلػػػػد اسػػػػتفدمت التراكيػػػػز 
يػػـو . حيػػث توػػيف مػػف الجػػدوؿ   00،  00،  00فتػػرات زماليػػة لمتعػػرض 

يالاا وبيف مجموعة السيطرة فرقا معالويػا فػت جميع هذم التراكيز كاف واف 
الالمػػػو الالسػػػوت ، فلػػػد أظاػػػرت الالتػػػائج أف معػػػدؿ تػػػ  ير التراكيػػػز االفلػػػض 
فياا الالمو الالسػوت لديػداف التجربػة عالػد ملارالتاػا مػع مجموعػة السػيطرة ، 

،  50فكػػػاف أقػػػل تػػػ  ير عمػػػل معػػػدؿ الالمػػػو الالسػػػوت هػػػو عالػػػد التركيػػػز ف 
 %. 481005،  481000% والذ  وم  000
الزماليػػػة بصػػػورة عامػػػة فلػػػد أ ػػػارت الالتػػػائج الػػػل وجػػػود تػػػ  يرا  المػػػدةأمػػػا 

دودة لػعمػل معػدؿ الالمػو الالسػوت لملترتيف الزماليتيف ال االية وال ال ػة معالويا 
ملارالتػا مػع اللتػرة الزماليػة اظولػل  % 401000،  001000ومغتا اظرض 

% ، وهػذا 79.065ومغػت  يرا اقػل مػف اللتػرتيف السػابلتيف  التت سجمت ت
مػػػع مػػػرور الوقػػػت  المػػػو الديػػػداف ف يػػػدؿ عمػػػل أ اػػػوف ت اف دؿ عمػػػل  ػػػ

يتػػ  ر بعكقػػػة عكسػػية كممػػػا زادت المػػدة الزماليػػػة قمػػت عمميػػػة الالمػػو لػػػدى 
 الديداف التيجة لت  رها بميام المست لل الممو ة   .  

 ػارت التػػائج الجػدوؿ السػػاون حصػوؿ ز ػػادة طرديػة فػػت معػػدؿ أفػت حػػيف 
فػػكؿ تػػ  ير التركيػػز مػػع ز ػػادة المػػدة الزماليػػة ولجميػػع الالمػػو الالسػػوت مػػف 
فلػػد أظاػػرت الالتػػائج أف جميػػع التػػدافكت مػػا وػػيف  ، التراكيػػز المسػػتفدمة

التركيػػز واللتػػرة الزماليػػة سػػجمت تػػ  يرا معالويػػا وا ػػحا جػػدا عالػػد ملارالتاػػا 
 مػػػع مجموعػػػة السػػػيطرة إذ وجػػػد أف أقػػػل معػػػدؿ لمالمػػػو الالسػػػوت سػػػجل هػػػو

يػػـو  00 % فػػكؿ اللتػػرة الزماليػػة اظولػػل000 % عالػػد التركيػػز 001044
%  00، 50غػػـ عالػػد التركيػػز ف  441800غػػـ،  441540تمياػػا اعوزاف 

عمل التوالت والتػت كػاف هالػاؾ ويالاػا وبػيف مجموعػة السػيطرة فرقػا معالويػا 
فػػػت االفلػػػاض معػػػدؿ الالمػػػو الالسػػػوت لمديػػػداف. كمػػػا اف الالتػػػائج ت ػػػير فػػػت 

يػـو أف أقػل معػدؿ لمالمػو الالسػوت سػجل  00التدافل لملترة الزمالية ال االيػة 
% عمػػػػػػػػػػل 000، 50% عالػػػػػػػػػد التركيػػػػػػػػػز ف  401005،  441000هػػػػػػػػػو 
يػـو فػ ف أقػل معػدؿ لمالمػو  00ما تدافكت اللترة الزمالية ال ال ة أ التوالت.

% عالػػػػد 501450% والػػػػذ  ومػػػػ  50الالسػػػػوت سػػػػجل هػػػػو عالػػػػد التركيػػػػز 
 %.   78.882ملارالت  مع مجموعة السيطرة

 

 ( عمىBفي محافظة ) الواقعة لمستشفى المموثة المياه تأثير( 4 دول )
 معدل النمو النسبي

 ضيالتعر  فترة
 

 معدل النمو النسبي
% 

 لتأثير معدل
 التراكيز

Concentrations  00 )day  00 )day  00 )day 
0% 98.031 

a 

83.633 

ab 
78.882 

ab 
86.849 

a 
50% 74.243 

b 
44.355 

de 
25.420 

e 
48.006 

b 
50% 77.811 

ab 
48.689 

cd 
42.359 

de 
56.286 

b 
100% 66.174 

bc 
43.962 

de 
35.939 

de 
48.692 

b 
 79.065 الزمنية المدة

 أ
55.160 

 ب
45.650 

b 
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 الجػداوؿ واظ ػكاؿ السػابلة اف ميػام المست ػللهالاؾ مكحظػة هامػة مػف 
فياػػػا مالفل ػػػة اك ػػػر مػػػف لمديػػػداف كاالػػػت معػػػدظت الالمػػػو  (A المالطلػػػة 
، وهذا يػدؿ عمػل ك ػرة الممو ػات كالمعػادف ال ليمػة الموجػودة (B  المالطلة

فػػػػت المالظلػػػػات المسػػػػتفدمة فػػػػت المست ػػػػلل والمػػػػواد المعلمػػػػة والمويػػػػدات 
والبكتر ػػػا المر ػػػية مػػػع قمػػػة المػػػػواد  الح ػػػر ة باض ػػػافة الػػػل الطليميػػػات

الغذائية الع وية هػذا كمػ  يػؤ ر عمػل العكمػات الحيويػة لديػداف اظرض 
 و ؤد  الل االفلا اا ب كل كوير.

عالد دراسة تػ  ير بعػض  (54 تلاربت التائج الدراسة الحالية مع ما وجدم 
المويدات الح ػر ة المسػتفدمة عمػل الطػاؽ واسػع فػت جميػع أالحػا  العػالـ 

 Deltamethrinالػػػػػػدلتامي ر ف مويػػػػػد و  Lindaneالميالػػػػػػديف  مويػػػػػد م ػػػػػل
المزروعػػة فػػت  Eisenia fetidaعمػػل ديػداف اظرض الالا ػػجة   يرم وتػ

 يػػػػـو وفتػػػػرة التعػػػػرض 04تربػػػػة اصػػػػطالاعية فػػػػكؿ فتػػػػرة التعػػػػرض الحػػػػاد 
يػػػـو  حيػػػث أحػػػدث الميالػػػديف تػػػ  يرات كويػػػرة فػػػت ت وػػػي  المػػػو  58المػػػزمف 

الديػػػداف فػػػكؿ التعػػػرض الحػػػاد و ػػػب  المػػػزمف ويالمػػػا تػػػ  ير الػػػدلتامي ر ف 
. كمػا توافلػت التػائج الدراسػة الحاليػة فلػ فكؿ فترة التعرض الحػاد فكاف 

( عمػػػػػل دودة Pbعالػػػػػد دراسػػػػػة تػػػػػ  ير الرصػػػػػاص   (50 السػػػػػويا مػػػػػع مػػػػػا 
مكااليػػػة التعػػػافت مػػػف التعػػػرض لمرصػػػاص  Eisenia fetidaاظرض  وا 

 -40أسػػاويع لمرصػػاص   4حيػػث تعر ػػت ديػػداف اظرض البالغػػة لمػػدة 
( فت التربة وبعد فترة التعرض تـ اللماا الػل تربػة الظيلػة مملـ/كغـ 5000

، فػ دى التعػرض لمرصػاص الػل فلػض يع أي ػاأسػاو 4غير ممو ة لمػدة 
ة الػػل أالػ  عالػػد و ػػع الديػػداف فػػت التربػػة معػدظت الالمػػو لمديػػداف باض ػػاف

الفاليػػة مػػف الرصػػاص فػػ ف معػػدؿ الالمػػو كػػاف أقػػل ممػػا كػػاف عميػػ  فػػكؿ 
فتػػرة التعػػرض وهػػذا يػػدؿ عمػػل تػػراكـ هػػذا الالػػوع مػػف المعػػادف ال ليمػػة فػػت 
الديػداف وتػ  يرم المسػتمر والمتزايػد عمػل اللعاليػات الحيويػة لمديػداف التيجػػة 

 .التراكـ اظحيائت فت أجساماا 
 محافظةةةةة فةةةةي الواقعةةةةة لمستشةةةةفى المموثةةةةة الميةةةةاه تةةةةأثير .2 .3
(A+B )أل سام الديدانالمحتوى البروتيني  عمى: 

( كػػػػػاف المحتػػػػػوى A مالطلػػػػػة مست ػػػػػلل ( أف ديػػػػػداف 0يظاػػػػػر الجػػػػػدوؿ  
الوروتيالػػػت فياػػػا اقػػػل بك يػػػر مػػػف المجموعػػػة ال ػػػابطة وكػػػذلؾ لػػػوحظ اف 
كميػػة المحتػػوى الوروتيالػػت تػػزداد باظالفلػػاض مػػع االفلػػاض التركيػػز كمػػا 

 مويف بالجدوؿ الساون. 
 

 عمى( A) محافظة في الواقعة لمستشفى المموثة المياه تأثير( : 5 دول )
 أل سام الديدانالمحتوى البروتيني 

100% 55% 25% %0 concentration   

0.18 

 ب

0.16 

 ج

0.14 

d 

0.21 

 أ
 لمحتوى البروتينيا

 فػػػت اظفػػػتكؼ عمػػػل تػػػدؿ اظرقػػػاـ تحػػػت الموجػػػودة المفتملػػػة أظحػػػرؼ* 
 .دالكف تحميل حسب%0 فط  والسبة اظرقاـ السب معدؿ

 

ديػػػػداف الوروتيالػػػػت عجسػػػػاـ ال كميػػػػةالػػػػل اف  أ ػػػػار( فلػػػػد 0أمػػػػا الجػػػػدوؿ  
( كاالػػػػػت مالفل ػػػػػة فػػػػػت جميػػػػػع التراكيػػػػػز Bبميػػػػػام مست ػػػػػلل  المعاممػػػػػة 

عالػػد اقػػل تركيػػز ملارالتػػا  الوػػروتيفالمسػػتفدمة وكػػاف اعمػػل االفلػػاض فػػت 
الفلض مػػػػع تػػػػ كميػػػػة الوػػػػروتيفمػػػػع المجموعػػػػة ال ػػػػابطة وهػػػػذا يػػػػدؿ اف 

االفلػػػاض التركيػػػز ا  اف هالػػػاؾ عكقػػػة طرديػػػة وػػػيف التركيػػػز والمحتػػػوى 
 .  الوروتيالت

 

 عمى( B) محافظة في الواقعة لمستشفى المموثة المياه تأثير( : 6 دول )
 الديدان أل سام البروتيني المحتوى 
Concentration %0 25% 55% 155% 

 0.21 كمية البروتين

a 

0.13 

d 
0.15 

c 
0.17 

b 
 معػػػدؿ فػػػت اظفػػػتكؼ عمػػػل تػػػدؿ اظرقػػػاـ تحػػػت الموجػػػودة المفتملػػػة أظحػػػرؼ* 
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هالاؾ مكحظػة هامػة مػف الجػداوؿ واظ ػكاؿ السػابلة اف ميػام المست ػلل 
ك ػر ف عجسػاـ الديػداف فياػا مالفل ػة أ( كاالػت كميػة الوػروتيBالمالطلة  

وقػػد يعػػود ذلػػؾ الػػل ك ػػرة الممو ػػات كالمعػػادف ال ليمػػة ، (Aمػػف المالطلػػة  
الموجػػػػودة فػػػػت المالظلػػػػات والمػػػػواد المعلمػػػػة المسػػػػتفدمة فػػػػت المست ػػػػلل 
باض ػػػػػافة الػػػػػل تػػػػػ  ير الم ػػػػػادات الحيويػػػػػة المسػػػػػتفدمة فػػػػػت عكجػػػػػات 
المست ػػػلل وكػػػذلؾ الممو ػػػات الموجػػػودة كالطليميػػػات والبكتر ػػػا والكائالػػػات 

تػػؤ ر سػػمبا عمػػل ديػػداف اظرض وتػػؤد  الدقيلػػة الممر ػػة وغيرهػػا والتػػت 
الػػل إجاادهػػا ولجوئاػػا الػػل تلػػويض الوػػروتيف لتعػػويض الطاقػػة المسػػتالزفة 
التيجػػػػة اظجاػػػػاد الحاصػػػػل فػػػػت أجسػػػػاماا، كمػػػػا إف هالػػػػاؾ بعػػػػض المػػػػواد 
الكيميائيػػػة والمويػػػػدات الح ػػػػر ة التػػػػت تسػػػتفدـ فػػػػت المست ػػػػليات وتكػػػػوف 

ا عمػػل الديػػداف موجػػودة فػػت ميػػام الصػػرؼ الصػػحت لممست ػػلل تػػؤ ر سػػمب
 حيث ت ب  عمل الك ير مف اظالز مات فت أجساماا . 

 ( عالد دراسػة تػ  ير50 تلاربت التائج الدراسة الحالية السويا مع ما أظارم 
واظلػديكارب  endosulfanالوعيف مف المويدات الح ػر ة   اظالدوسػملاف 

aldicarb عمل ديػداف اظرض )Lumbricus terrestris L.  5لمػدة 
يػـو حيػػث تسػػووت مفملػػات هػػذم المويػػدات فػػت االفلػػاض كويػػر  00،  4، 

فت اجمالت محتوى الوروتيف عجساـ ديػداف اظرض . كمػا توافلػت التػائج 
عالػد دراسػة تػ  ير المعػادف ال ليمػة  (0 الدراسة الحالية السػويا مػع مػا وجػدم

اف باعتبارهػػػا مػػػواد سػػػامة لمتربػػػة وديػػػد Hgوالزئوػػػن  Coومالاػػػا الكوبمػػػت 
اظرض حيث تتراكـ فت أالسػجة فكياهػا وفاصػة الفكيػا الصػلرا  حيػث 

فػتـ  Eisenia fetidaتػـ دراسػة تػ  ير هػذم المعػادف عمػل دودة اظرض 
ومكحظػػة ت  يرهػػا عمػػل بعػػض  Coو  Hgلكػػل مػػف  زكيػػاأفػػذ  ػػكث تر 

العكمػػػات الحيويػػػة لمديػػػداف ومالاػػػا المحتػػػوى الوروتيالػػػت عجسػػػاماا  لمػػػدة 
% عالػػػػد  45144ض فػػػػت تركيػػػػز الوػػػػروتيف والسػػػػبةاالفلػػػػالػػػػوحظ  ػػػػار ف، 
 ppm 0100% عالػػػػد تركيػػػػز  00154و  Hgمػػػػف  ppm 0100تركيػػػػز 
مػػف الكوبمػػت بالالسػػبة لديػػداف ، أ  اف الزئوػػن كػػاف أك ػػر سػػمية  Coمػػف

 .  اظرض

التغيةةرات المظهريةةة التةةي تبةةين مةةدى تةةأثير ميةةاه الصةةرف الصةةحي  .4
 (عمى ا سام الديدان:  A+Bلممستشفى في المنطقة)

جسػاـ الديػداف المعاممػة بميػام المست ػلل التغيرات المظار ػة فػت أأ ارت 
وـر فػػػت مالطلػػة السػػػرج مػػػع فلػػػداف ( الػػل حػػػدوث Bالواقعػػة فػػػت مالطلػػػة  

ولمػدة  مػف الميػام الممو ػة%50عالػد معاممتاػا  لمالاطن مف الجسـ لمتعليل
وـر وا ػػػػح واحتلػػػاف دمػػػػو  فػػػػت  كمػػػا لػػػػوحظ تكػػػوف ( 0يػػػـو  صػػػػورة 04
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 00% ولمػػدة 00لجسػػـ الػػدودة فػػت معػػامكت التركيػػز  المالطلػػة اظماميػػة
ويالمػػػػػا التغيػػػػػرات المظار ػػػػػة فػػػػػت اجسػػػػػاـ الديػػػػػداف فػػػػػت  (،4 صػػػػػورة  يػػػػػـو

حدوث وـر وا ح فت المالطلة الفمليػة لجسػـ  ( ف  ارت اللAالمالطلة  
يز وفػكؿ اللتػرة عمل تركعالد أ  الدودة والذ  يلسـ جسـ الدودة الل اجزا 

حػػدوث وـر وا ػػح رمػػاد  المػػوف كػػذلؾ ( 0  صػػورةال االيػػة مػػف المعاممػػة 
% ولمػػدة 00فػػت معػػامكت التركيػػز  فػػت المالطلػػة الوسػػطية لجسػػـ الػػدودة

 توافلػػػت التػػػائج دراسػػػتالا الحاليػػػة السػػػويا مػػػع مػػػا ويالػػػ (. 0  صػػػورة يػػػـو 00
 وذلػػػػػؾ عالػػػػػد تحديػػػػػد السػػػػػمية الحػػػػػادة لممويػػػػػد الح ػػػػػر  ل زودر ػػػػػف (54 

azodrin  يػػػػػـو وبتراكيػػػػػز  48،  04،  4عمػػػػػل التربػػػػػة وكائالاتاػػػػػا لمػػػػػدة
الديداف تغيػرات مورفولوجيػة كاظاللبػاض والتػوـر الػذ  ظار عمل مفتملة 

 05وػػدأ فػػت الظاػػور فػػت الجػػز  اعمػػامت المك ػػوؼ مػػف الديػػداف فػػكؿ 
ساعة مػف التعػرض فظاػرت التغيػرات  48ساعة مف التعرض . أما بعد 

كػذلؾ تلاربػت التػائج  .ايػة الفمليػة المك ػوفة مػف الديػدافالتالكسية فػت الالا
عالػػػد تعػػػر ض ديػػػداف  (58 الدراسػػػة الحاليػػػة السػػػويا مػػػع مػػػا أ ػػػارت اليػػػ  

لمػػادة الكازاو ػػل الاللطيػػة  فػػت  Aporrectodea caliginosaاظرض 
سػػػػػػاعة  48و  54لمػػػػػػدة %  0،  510،  5،  010،  0التربػػػػػػة وتراكيػػػػػػز 

 مػػل أجسػػاـ الديػػداف فعالػػد التركيػػزحيػػث ظاػػرت تػػ  يرات  ػػكمية مر ػػية ع
لػوحظ أف هالػاؾ ديػداف حػدث لاػػا االتلػاخ فػت المالطلػة بعػد الوسػػطية  0%

مػػػػف جسػػػػماا وتحػػػػوؿ الجسػػػػـ فػػػػت ديػػػػداف افػػػػرى الػػػػل  ػػػػكل أممػػػػس فاقػػػػد 
لحملات الجسـ كما لوحظ االتلاخ فت المالطلػة اعماميػة مػف الجسػـ فػكؿ 

وحظ حػدوث سػاعة فلػد لػ 48ساعة أما عالد استمرار المعاممػة حتػل  54
احتلاف وتوـر فػت مالطلػة السػرج وتغيػر لوالاػا الػل المػوف الرمػاد  الػداكف 

 مع فلداف التعليل.
 

 
( توضح دودة معاممة بمياه الصرف الصحي لمستشفى في محافظة 3) صورة

يوم من بدء الت ر ة التي اظهرت حدوث تورم في  67ولفترة  25دهوك بتركيز
 (2( م  فقدان لمناطق من ال سم لمتعقيل )1منطقة السرج )

 

 
( توضح دودة معاممة بمياه الصرف الصحي لمستشفى في محافظة 4صورة )

يوم من بدء الت ر ة التي اظهرت حدوث ورم  95% ولفترة 55دهوك بتركيز 
 في المنطقة االمامية ل سم الدودة )االسهم(واضح واحتقان دموي 

 

 
توضح دودة معاممة بمياه الصرف الصحي لمستشفى في محافظة ( 5صورة )

يوم من بدء الت ر ة التي اظهرت حدوث  65% ولفترة 155بتركيز  الموصل
ورم واضح في المنطقة الخمفية ل سم الدودة وال ي يقسم  سم الدودة الى 

 ا زاء)االسهم(.
 

 
توضح دودة معاممة بمياه الصرف الصحي لمستشفى في محافظة  (6صورة )

يوم من بدء الت ر ة التي اظهرت حدوث  95% ولفترة 55بتركيز الموصل 
 ورم واضح رمادي المون في المنطقة الوسطية ل سم الدودة )االسهم(.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3ج/ جامعة تكريت –لكلية العلوم  املؤمتر الدويل الثاني والعلمي الرابع

55 

الصةةةرف ة التةةةي تبةةةين مةةةدى تةةةأثير ميةةةاه يبعةةةض التغيةةةرات النسةةةي  .5
 الصحي المموثة عمى أنس ة ديدان االرض :

ا ػػػػارت التػػػػائج الدراسػػػػة الحاليػػػػة اف ميػػػػام الصػػػػرؼ الصػػػػحت لمست ػػػػلل 
محافظة الموصل كاالت ممو ة بالعديد مف الممو ػات وذلػؾ مػف فػكؿ مػا 

 000لوحظ فت الملػاطع الالسػيجية لديػداف اظرض عالػد معاممتاػا وتركيػز 
ظ حػدوث الفػر فػت ظاار ػة اللالػاة يـو مف ود  التجربة لوح 00% ولمدة 

الا ػػػمية واللالػػػاة العميػػػا  وكػػػذلؾ تحػػػت الظاار ػػػة والتػػػت االلصػػػمت عػػػف 
( 4اللالاة الا مية ،ا افة لحدوث تالفر فػت الفكيػا الصػلراوية  صػورة 

امػػػػا عالػػػػد معاممػػػػػة الديػػػػداف بميػػػػام الصػػػػػرؼ الصػػػػحت لمست ػػػػلل دهػػػػػوؾ 
رن تالسػج هد تكػوف فػيـو مف ود  التجربة  ػو  00% ولمدة 000وبتركيز 

، ا ػػػافة للػػػرن تالسػػػج حتػػػل طبلػػػة الع ػػػكت الدائر ػػػة فػػػت الب ػػػرة امتػػػد
لطبلػػػة الع ػػػكت الطوليػػػة وب ػػػكل كويػػػر، امػػػا ظاار ػػػة اللالػػػاة الا ػػػمية 

 (.    8 صورة  فموحظ حدوث قمة فت سمكاا.

عالػد دراسػة تػ  ير ميػام  (50 السػويا مػع مػا أظاػرم  ت اوات التػائج دراسػتالا
 %000،  00،  40،  50الصػػػػرؼ الصػػػػحت الممو ػػػػة وتراكيػػػػز مفتملػػػػة 

لمػػػػػػػػػػػدة  ػػػػػػػػػػػار و  ػػػػػػػػػػػار ف و ك ػػػػػػػػػػػة أ ػػػػػػػػػػػار عمػػػػػػػػػػػل ديػػػػػػػػػػػػداف اظرض 
Aporrectodea caliginosa  حيػػػث لوحظػػت العديػػػد مػػػف التغيػػػرات

جية المامة التيجة ذلػؾ التعػرض كاللصػاف سػمؾ الب ػرة والع ػكت يالالس
 وفاصػةسػمؾ  ظاار ػة اللالػاة الا ػمية قمة فت ؾ الدائر ة والطولية وكذل

هػػذم % . كػػذلؾ توافلػػت التػػائج  00،  50بػػالتراكيز  الديػػدافعالػػد معاممػػة 
 التربػة الممو ػة عالػد دراسػة تػ  ير( 00 الدراسة الحالية السػويا مػع مػا ويالػ  

 Eudrilus eugeniaeالايػػدروكربوالات العطر ػػة عمػػل دودة اظرض ب
تغيػرات السػػيجية مر ػية والتػت تعتوػػر مػف المؤ ػػرات التػت ظاػرت عمياػػا 

الحيويػػػة لمك ػػػف المبكػػػر عػػػف التمػػػوث المػػػرتب  بالايػػػدروكربوالات ولتليػػػيـ 
سػػمية الم ػػتلات الاللطيػػة  الوالػػز ف والتولػػو ف والػػز ميف وا  يػػل والػػز ف( حيػػث 

سػاعة  00تـ تعر ض الديداف لتراكيز  ب  مميتة مف هػذم المػواد  ولمػدة 
لك يػػر مػػف اظعػػراض المر ػػية فػػت االسػػجة جسػػـ أدى ذلػػؾ الػػل حػػدوث ا

دودة اظرض م ل التػالكس الفمػو  والالفػر وت ػوم فػت الع ػكت الدائر ػة 
 فػػت امػػاكف افػػرى  الب ػػرةفػػت وتمػػزؽ  الب ػػرةفكيػػا  وفػػرن تالسػػجوالطوليػػة 

وتػػدمير تػػدر جت لجػػدار الجسػػـ ممػػا يػػؤد  الػػل تاكػػل اعالسػػجة الدافميػػة 
سػػاعة فلػػد  00لمػػدة و المالفل ػػة  كيػػزاوالفارجيػػة أمػػا عالػػد التعػػرض لمتر 

تسػػػػووت فػػػػت تغيػػػػرات السػػػػيجية مر ػػػػية  ػػػػديدة أي ػػػػا فػػػػت جسػػػػـ الػػػػدودة 
كػػالتالكس الفمػػو  ومالػػاطن  ػػديدة مػػف امفػػة والفػػر ومالػػاطن التاػػاب مػػع 
أصػػباغ واليػػة داكالػػة وت ػػوم فػػت  ػػكل الع ػػكت الدائر ػػة والطوليػػة ولكػػف 

اكيػػز  ػػب  كاالػػت التػػ  يرات الالسػػيجية المر ػػية الالاتجػػة عػػف التعػػرض لمتر 
المميتػػػػػػة أك ػػػػػػر  ػػػػػػدة مػػػػػػف التػػػػػػ  يرات الالاتجػػػػػػة عػػػػػػف التعػػػػػػرض لمتراكيػػػػػػز 
المالفل ػػػة أقػػػل مػػػف اللاتمػػػة حيػػػث أف جميػػػع هػػػذم الالتػػػائج تعكػػػس ام ػػػار 

 توافلػػػػت التػػػػائج دراسػػػػتالا الويولوجيػػػػة لمتمػػػػوث الايػػػػدروكربوالت فػػػػت الويئػػػػة .
 .A ( عالػػػػد معاممػػػػة ديػػػػػداف اظرض00الحاليػػػػة مػػػػع مػػػػا وجدتػػػػ   

caliginosa  400،0000،0000وتراكيػػز مفتملػػة مػػف عالصػػر الزالػػؾ )
اذ ادى الل حػدوث تالفػر فػت طبلػة الب ػرة والع ػكت الدائر ػة والطوليػة 

وعيػػة اظ،ا ػػافة للمػػة فػػت سػػمؾ الع ػػكت الطوليػػة واحتلػػاف والػػزؼ فػػت 
 .طبلة الع كتالدموية وااللصاؿ الظاار ة عف 

 

 
رض معاممة بمياه (: تظهر مقط  مستعرض لوسط  سم دودة اال 7صورة )

يوم من  95%بعد  155الصرف الصحي منطقة مستشفى الموصل بتركيز 
( والقناة 1بدء الت ر ة يالحظ حدوث نخر في ظهارية القناة الهضمية )

( م  حدوث 3( وتحت الظهارية وانفصالها عن القناة الهضمية )2العمياء)
 .X100.E.&H.  (. ممون 4تنخر في الخاليا الصفراوية)

 

 
(: تظهر مقط  مستعرض لوسط  سم دودة االرض معاممة 8صورة )

 95بعد  155بمياه الصرف الصحي منطقة مستشفى دهوك بتركيز 
( يمتد 1يوم من بدء الت ر ة يالحظ حدوث فرط التنسج في البشرة )

(، اضافة لفرط تنسج لطبقة العضالت 2حتى طبقة العضالت الدائرية)
ناة الهضمية فموحظ حدوث قمة في ( ، اما ظهارية الق3الطولية )

 .E. & H. 100. X(.ممون 4سمكها )
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Abstract 
The current study looks at the extent of the changes caused by polluted water to hospitals located in two areas, 

the first in Mosul Governorate (A) and the second in Dohuk Governorate (B) on growth of earthworms, being a 

biological indicator of soil pollution through its effect on the amount of protein and its weight, growth after 

being exposed to three different concentrations and for three different time periods , for the first region (A), the 

death rate for worms was clear through the steady increase in the killing rates when compared with the control 

group , As the third period of breeding led to a significant increase in homicide that reached 40% when using 

concentrations (100 and 50%), respectively, As for the second region (B), the killing rate was high, reaching 

(47% and 40%), when using concentrations (100 and 50%) respectively, and during the third period as well. As 

for the relative growth rate of worms, a clear decrease in their growth was observed when treated with water in 

the hospital area in Mosul Governorate, where the highest decrease in growth was recorded at concentration 50% 

and reached 28.279%, while in Dohuk Governorate, the lowest growth rate recorded was at concentration 25% 

and reached 25.420% compared with a group Control, which recorded a growth of 78.882%. 

Regarding the protein content of worms, a clear decrease in protein was observed in treatments (A+B) where 

they recorded the lowest protein content at concentration of 25% was 0.14, 0.13 mg / g in both treatments.  
While the phenotypic pictures showed the worms the occurrence of many clear tumors in the worms' body and 

blood congestion with the loss of areas of the body to segmentation and change their colors to a pale yellow. 
The results of the current study indicated that the wastewater of the Mosul governorate hospital was 

contaminated with many pollutants through what was observed in the tissue sections of earthworms when treated 

with a concentration of 100% and for a period of 90 days from the start of the experiment, necrosis of the 

epithelium of the gastrointestinal tract and the blind canal as well as the sub epithelial was observed which 

separated from the gut, in addition to the occurrence of necrosis in the bile cells. Also in Dohuk hospital, at a 

concentration of 100% and for a period of 90 days from the start of the experiment, hyperplasia of the epidermis 

was seen extending to the circular muscle layer, in addition to hyperplasia of the longitudinal muscle layer and 

significantly. As for the epithelium of the gastrointestinal tract, a decrease in its thickness was observed.                                                                                                   
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