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 البحث العلمي وسيلتنا خلدمة اجملتمع
 

 

مقارنة تأثير معاممة دودة االرض بمياه الصرف الصحي لممنطقة الصناعية في محافظتي دهوك 
 والموصل
 صفاء دمحم محمود، مروة يونس عبد الرحيم 

 ، الموصل ، العراقجامعة الموصل  ، كلية التربية للعلوم الصرفة ، قسم علوم الحياة
 

 الممخص
يتناول هذا البحث مقارنة مدى  تديرير ميدال الصدرص الصدحل الملوردة للمنصقدة الصدناعية فدل محداف تل الموصدل وىهدود علدا حيويدة ىوىة ا ر  مدن 

مددن المعاملددة   يددوم 90,60,30فتددرة التعددر  ول%  055 , 55 , 25بددالترازيز  خدد ل التدديرير علددا اوزانوددا ونموهددا ومحتواهددا المروتينددل عنددى معاملتوددا
الىيىان ا ورت تيريرا معنويا صرىيا فل زياىة نسدبة القتدل عندى مقارنتودا مدو مجموعدة السديصرة ،  ذ  لو دالنسبة المئوية فان محاف ة الموصل بالنسبة ل

امدا بالنسدبة لمحاف دة ىهدود   % علدا التدوالل50% و25% عندى التركيدزين 43ملغدت  الود ديدوم ارتفاعدا معنويدا فدل نسدبة  95اىت فترة التربية لمدىة 
يدوم  امدا اوزان الىيدىان فلدوحخ انخفدا   95% لفترة التربيدة 55% وبلغت 055فسجلت نسبة القتل ولنفس الترازيز المستخىمة اعلا تيرير عنى التركيز

والددذب ملدد    50, 100% ينتركيددز عنددى الواضددأل اوازن الىيددىان المعاملددة بميددال المنصقددة الصددناعية فددل محدداف تل الموصددل وىهددود اذ سددجلتا اقددل وزن 
     علا التوالل مقارنة مو مجموعة السيصرةغم،  0.578  , .1 210 , 06248 , 06367
امددا بالنسددبة  ¹غددم ملغددم 0.15ملدد  المحتددو  المروتينددل اذ % 55فددل معددام ت الموصددل عنددى التركيددز  لدد فكددان اعلددا انخفددا   لمروتينددالمحتددو  الامددا 

لزليومدا  فدل حدين ا ودرت التتدوهات الم وريدة التدل  ملغم/غدم 0.18ملد   (%55%، 25)نخفدا  سدجل عندى التركيدزين لمحاف ة ىهود فكدان اعلدا ا
فدل المنصقدة   واضدأل تخصدرو  تفصد منداص  مختلفدة لجسدم الىيدىان  و اورام عىيدىة  واضدحة فدل نتجت عن معاملة الىيىان موذل الترازيز الا حىوث 

لىيىان المعاملة بالميال الملوردة فدل محاف دة ىهدود ، مينمدا الىيدىان  الا ا صفر الباهتالوانوا  وتغير اجزاء اخر  واحتقان ىموب فل  لبعضواالوسصية 
وخدروج جدزء الىيدىان م اجسداحدىوث اورام واضدحة علدا صدول سدصأل المعاملة بالميال الملورة فل محاف ة الموصل ايضا تيررت م وريا اذ لوحخ عليودا 

 فل الوانوا اما الا اللون المرتقالل او ا صفر  وتغير من القناة الوضمية
 المنصقة الصناعية ، تلوث الميال ، المحتو  المروتينل ، نسبة الموت، ىوىة ا ر   الكممات المفتاحية:

 

 المقدمة 
 الحلقيددددددة التابعددددددة لتددددددعبة الىيددددددىان earthwormsتعددددددى ىيددددددىان ا ر  

Annelida ا ه ب قليلة صنف Oligochaeta الفتحدات خلفيدة رتبدة 
Opisthopora  التربدددة وتحلدددل المدددواى  تفتيدددتكائندددات مومدددة للغايدددة فدددل

العضدددددوية فدددددل مع دددددم الميئدددددات ا رضدددددية وقدددددى اعتمدددددرت تقليدددددىيا م تدددددر 
الخصدائ  الفيزيائيدة والزيميائيدة من خ ل تيريرهدا علدا خصوبة التربة ل

  ان الددىور الددذب تقددوم بدد  ىيددىان ا ر  (0و المايكروبيولوجيددة للتربددة )
هتمدددددددام، ا ، اردددددددار المغدددددددذيات انتقدددددددالفدددددددل تحلدددددددل المدددددددواى العضدددددددوية  و 
يعتمدددددر   (2،3ملوردددددات  التربدددددة ) علددددداباسددددتخىاموا كم تدددددر بدددددايولوجل 
والعدالمل  ضدر ازمدر توىيدى للجدنس البتدرب التلوث الميئدل فدل الوقدت الحا

ان ا نتدددددصة البتدددددرية المتودددددورة مردددددل التصدددددريف   والتندددددوب  الميولدددددوجل
المباتر للنفايدات الصدناعية فدل الميئدة اىت الدا تدىهور تدىيى فدل نوعيدة 

لميدال والودواء والتربدة واردرت علدا الو دائف الفسديولوجية للزائندات الحيدة  ا

مودم فدل نقدل الملوردات الميئيدة  عامدللوذا تعتمر ىيدىان ا ر  ، ( 4،5)
 (6من التربة الا الزائنات الحية ا خر  عن صريد  الس سدل الغذائيدة )

 فدل اجسدام ىيددىان ا ودرت نتدائا العىيدى مددن الىراسدات تغيدرات نسدديجية  
 ترمتدددا اذتعتمدددر كم تدددر حيدددوب جيدددى لتقيددديم جدددوىة التربدددة  التدددل ا ر 

التغيددرات المورفولوجيددة فددل جددىار الجسددم والجودداز الوضددمل نقددا  مومددة 
يمكن اضافتوا الا ا ختبارات القياسية لىوىة ا ر  لتقييم سدمية التربدة 

فمددن خدد ل هددذا لددذلد    (7كجددزء مددن تقيدديم مخدداصر المندداص  الملورددة )
البحددددث تددددم ىراسددددة تدددديرير ترازيددددز مختلفددددة مددددن ميددددال الصددددرص الصددددحل 

موا مددددن اجسددددانسددددبة مددددوت الىيددددىان واوزانوددددا ومحتددددو  الصددددناعية علددددا 
ومى  التغيرات المورفولوجيدة الحاصدلة فدل اجسدام هدذل الىيدىان المروتين 
    ميال المستخىمةتلد الملورات الموجوىة فل النتيجة 
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 المواد وطرائق العمل 
 عممية جمع العينات لديدان االرض :  .1

سم من سصأل التربدة ، وتمدت  15-20تم جمو عينات الىيىان من عم  
سدددم  (25×  35×  55تربيددة الىيدددىان فدددل صددناىي  ب سدددتيكية بيبعددداى ) 

، بعددى ذلددد تددم اخددذ الىيددىان مددن هددذل الصددناىي  الددا  (8) بحسددب صريقددة
 المختمر اجراء التجارب المختلفة عليوا  

 جمع عينات مياه الصرف الصحي الصناعي المموثة :  .2

عاىة ما تسدتخىم ميدال الصدرص الصدحل فدل سدقل المزروعدات، ولمعرفدة 
مى  تديرير هدذل الميدال الملوردة علدا ىيدىان ا ر  الموجدوىة فدل التربدة، 

لزددددل مددددن  المنصقددددة الصددددناعية ينددددات مددددن هددددذل الميددددال مددددن م جمددددو عتدددد
مددن هددذل قل التربددة مددر ث ترازيددز تددم سدد اذ ،محدداف تل الموصددل وىهددود

معاملددة السدديصرة، وذلددد لمعرفددة فضدد  عددن  %25 ,50 , 100 الميددال
 مى  تيريرها علا حيوية ىيىان ا ر   

عماا  تجااارا التااأثيرات الحيويااة لمياااه الصاارف الصااحي المموثااة  .3
 ديدان االرض :

تم  جراء العىيى من ا ختبارات الحيوية لمعرفة مى  تيرير الميدال الملوردة 
علددا حيويددة ىيددىان ا ر  وذلددد بعمددل ردد ث ترازيددز مددن ميددال الصددرص 

لمنصقدة الصدناعية ل 0, 25, 50, 100% الملوردة ومجموعدة السديصرة 
تدم اسدتخىام رد ث مكدررات لزدل  اذ( ىهدود ,لزد  المحداف تين )الموصدل

غدم وضدو فيودا  555تركيز، كل مكرر يتزون من علبة ب ستيكية سدعة 
تدم  اذ   غم من التربة التل تدم اخدذها مدن حدىائ  جامعدة الموصدل 355

ْم لمددىة سدداعتين وذلددد للتيزددى مددن  75تعقيموددا بددالفرن الزوربددائل مىرجددة 
بعددى ذلددد تددم وضددعوا  عددىم وجددوى ميددو  الىيددىان فيوددا ارندداء التجربددة، رددم

فدددل العلدددب  وقمدددل  جدددراء التجدددارب يدددتم وضدددو الىيدددىان المسدددتخىمة فدددل 
سددداعة ليدددتم غسدددل القنددداة  24حدددو  يحتدددوب علدددا المددداء المقصدددر لمدددىة 

بعددى ذلددد يددتم  ،(9الوضددمية للىيددىان وصددرح مددا مددىاخلوا وحسددب صريقددة )
ىيدىان،  05وضدو فدل كدل مكدرر  اذتوزيو الىيىان علا علدب المكدررات 

سددقيوا مترازيددز الميددال الملورددة، رددم حسدداب التدديريرات الحيويددة كنسددبة ويددتم 
يددددوم مددددن مددددىء  90,60,30المددددوت والددددوزن ومعددددىل النمددددو النسددددمل بعددددى 

 التجربة  
 أوزان ديدان االرض :و )الهالك ( حساا نسبة الموت  .4

يدوم للترازيدز 30 , 60 , 90 تدم حسداب نسدبة المدوت للىيدىان بعدى فتدرة 
) الىيدىان  [نسدبة المدوت %   :  (05)  المعاىلدةا ربعدة وذلدد بحسدب 

 -الىيدىان المعاملدة ÷ ) الىيىان الميتة فل مجموعة السديصرة (  -الميتة 
    ] 055× الىيىان الميتة فل مجموعة السيصرة ( 

تم اخذ اوزان الىيىان المستخىمة فل جميو التجارب المذكورة فدل كذلد  
 مى  تيررها موذل الميال  لمعرفةالىراسة قمل وبعى المعاملة 

 تقدير المحتوى البروتيني لمديدان :   . 5

لددددة وذلددددد تددددم حسدددداب كميددددة المددددروتين فددددل اجسددددام ىيددددىان ا ر  المعام
ان هددذل الصريقددة تتضددمن تفاعددل المددروتين مددو  اذ( 00)باسددتخىام صريقددة 

كاتدددف فدددولن فدددل وسدددي قاعدددىب لزدددل يعصدددل معقدددى ازرق اللدددون، وذلدددد 
الفوسدددددفومولميىات و الفوسفوتنكسدددددتات الموجدددددوىة فدددددل بددددداختزال امددددد ح )

الزاتدددددددف(  مدددددددن قمدددددددل ا حمدددددددا  ا مينيدددددددة ا روماتيدددددددة )الرايروسدددددددين 
( امددا بقيددة ا حمددا  ا مينيددة 12والتربتوفددان الموجددوىة فددل المددروتين( )

فدددتن تيريرهدددا قليدددل لدددذلد تركيدددز المروتيندددات يعتمدددى بتدددكل اساسدددل علدددا 
 تركيز ا حما  ا روماتية  

 :هوتصوير  المورفولجي فحص ال .5

 جيدددةو المورفوللم ح دددة التددديريرات  الىيدددىان المعاملدددة كدددل اسدددموبفحددد  
باسدتخىام كداميرا  الىيدىانالناتجة عن المعاملة ، بعى الفح  تم تصدوير 

      A30Sالموبايل من نوب 
 التحميل االحصائي : .6

عددددن صريدددد   SASالتحليددددل ا حصددددائل للنتددددائا باسددددتخىام مرندددداما تددددم 
الحاسددددوب ابلددددل بالتصددددميم العتددددوائل الزامددددل كونوددددا تجربددددة عامليددددة ) 

Factorial C.R.D  تدددم فيوددددا اختبددددار الفروقدددات مددددين المتوسددددصات )
باسدتخىام اختبدار ىنكدن متعدىى المدى  وكدذلد باسدتخىام اقدل فدرق معندوب 

L.S.D  (  03%  )5عنى مستو  احتمال 
 النتائج والمناقشة  

بتراكياز تهاا معامم بعد ديدان االرضهالك لالنسبة المئوية  حساا .1
منطقااة الصااناعية فااي لم مختمفااة ماان مياااه الصاارف الصااحي المموثااة 

 محافظة الموصل ودهوك:

 25 ,50 ,100( تديرير معاملدة ىيدىان ا ر  بدالترازيز 1مدين الجدىول )
% مددن ميددال الصددرص الصددحل الملورددة للمنصقددة الصددناعية فددل محاف ددة 

الىيدددددىان خددددد ل فتدددددرة التعدددددر   لوددددد دالموصدددددل فدددددل النسدددددبة المئويدددددة 
ي حددخ ان تدديرير الترازيددز المسددتخىمة فددل الىراسددة اذ يددوم    90,60,30

لزنوددا تختلددف معنويددا مددو  الودد د  يوجددى مينوددا فروقددا معنويددة فددل نسددبة 
،  ذ تتدير النتدائا ان معدىل تديرير الترازيدز زاىت فيودا مجموعة السديصرة 

الىيدىان مقارندة مدو مجموعدة السديصرة وكدان اعلدا تديرير فدل  هد دنسدبة 
% 33،  29%  ذ ملغتددددا  55 , 25نسددددبة المددددوت هددددو عنددددى التركيددددزين 
اعلددا سدددمية كاندددت ان الترازيددز ا قددل  علددا التددوالل ، وقدددى يعددوى السدددمب

عنددى زيدداىة تركيددز المددواى الملورددة فددل التربددة  لجسددم الىيددىان لزددون الىيددىان
تددزىاى فيوددا الفعاليدددات الويىروليكيددة التدددل تعمددل علددا تصدددفية التربددة مدددن 

للىيدددىان لودددذا ندددر  ان تددديرير  للوردددات اضدددافة لزيددداىة النتدددا  ا يضدددالم
    التركيز ا قل يكون تيريرل اتى من التيريرات العالية

لىيددىان فددي حخ وجددوى تدديريرا هدد د اامددا تدديرير الفتددرة الزمنيددة علددا نسددبة 
 , 35% لفتددرة 30 , 24 , 02 ذ ملغددت  ات الزمنيددة الددر ثمعنويددا للفتددر 

 60 , 90تمين مدن الجدىول ان الفتدرتين  اذيوم علا التوالل ،  95 , 65
يددوم لددم يكددن مينومددا فرقددا معنويددا لزددن كددان لومددا تدديريرا معنويددا فددل زيدداىة 
نسددبة القتددل مقارنددة بمجموعددة السدديصرة وتتددير النتددائا الددا حصددول زيدداىة 

 . لىيىان مو زياىة الفترة الزمنيةه د افل نسبة 
امددا بالنسددبة لتدديرير التددىاخل مددا مددين التركيددز والفتددرة الزمنيددة فددن حخ ان 

يوم لجميو ترازيزهما ا ورت تديريرا معنويدا صرىيدا فدل  95 , 65الفترتين 
لىيىان ا ر  عنى مقارنتوا مو مجموعدة السديصرة ، الو د ازياىة نسبة 

لودددد د يددددوم ارتفاعددددا معنويددددا فددددل نسددددبة ا 95 ذ اىت فتددددرة التربيددددة لمددددىة 
% عندى مقارنتوددا مددو مجموعددة 55% و25% عنددى التركيددزين 43وبلغدت 
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 الود درت بداقل الترازيدز ارتفاعدا معنويدا فدل نسدبة السيصرة   كذلد ا و
ويمكدن ان نسدتنتا مدن الجدىول اند    عنى مقارنتودا مدو مجموعدة السديصرة

كلما زاىت مدىة التعدر  زاىت النسدبة المئويدة للقتدل وفدل جميدو الترازيدز 
 المستخىمة فل هذل الىراسة 

 

بتراكيز  تهامعاممالنسبة المئوية لمهالك ديدان االرض بعد  حساا (1جدول )
مختمفة من مياه الصرف الصحي المموثة في لممنطقة الصناعية في محافظة 

 الموصل :
 مدة التعرض 

 

 التركيز
 معدل تأثير التركيز % الهالكنسبة 

 يوم 95 يوم 65 يوم 35
Control 5 

d 
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d 
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d 
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A 
 12 تأثير الفترة الزمنية 

b 
24 

a 
30 

a 
 

ا رقام التل تحمل احرص مختلفدة تختلدف عدن بعضدوا  حصدائيا عندى مسدتو   *
 وحسب اختبار ىنكن المتعىى المى    5655احتمال 

         

 , 25( فقددى مددين تدديرير معاملددة ىيددىان ا ر  بددالترازيز 2الجددىول ) مددين
% مدددن ميدددال الصدددرص الصدددحل الملوردددة للمنصقدددة الصدددناعية  055 , 55

الىيددددىان خدددد ل فتددددرة  لودددد دفددددل محاف ددددة ىهددددود فددددل النسددددبة المئويددددة 
  ي حددخ مددن الجددىول ان تدديرير الترازيددز يددوم 95 ,  65,  35التعددر  

او  المستخىمة فل الىراسة   يوجدى مينودا فروقدا معنويدة فدل نسدبة المدوت
معنوية مين جميو هذل الترازيدز وبدين مجموعدة لزن هناد فروق  الو د 

السدددديصرة ،  ذ تتددددير النتددددائا ان معددددىل تدددديرير الترازيددددز زاىت فيدددد  نسددددبة 
لىيىان مقارنة مو مجموعة السيصرة وكان اعلدا تديرير علدا نسدبة ا ه د

% علددددا  32 , 27%  ذ ملدددد  055 , 25هددددو عنددددى التركيددددزين  لودددد دا
 التوالل   

ىيددىان فدددي حخ مدددن الجدددىول ال هددد دنسدددبة ة فدددل امددا تددديرير الفتدددرة الزمنيدد
يدوم لدم  95يدوم والرالردة  65السام  ان الىيدىان فدل فترتدل التربيدة الرانيدة 

يددوم  35يكددن مينومددا فرقددا معنويددا ولزددن كددان مينومددا وبددين الفتددرة ا ولددا 
الفرق المعنوب مينوما وبين مجموعة السديصرة فدل  فض  عنفرقا معنويا 

 , 65% فددل الفتددرتين  29 , 20 لىيددىان والتددل ملغددتهدد د انسددبة  زيداىة
مقارنتوددددا مددددو مجموعددددة السدددديصرة ، وتتددددير  يددددوم علددددا التددددوالل عنددددى 95

المسددتخىمة لىيدىان هد د انسددبة معنويدا فدل  ارتفاعدداالنتدائا الدا حصدول 
  التجربة مو زياىة الفترة الزمنية للتعر  فل 

تددرة الزمنيددة فددن حخ ان امددا بالنسددبة لتدديرير التددىاخل مددا مددين التركيددز والف
يوم لجميو ترازيزهما ا ورت تديريرا معنويدا صرىيدا فدل  95 , 65الفترتين 

ىيددىان ا ر  عنددى مقارنتوددا مددو مجموعددة السدديصرة ، هدد د زيدداىة نسددبة 
يدوم ارتفاعدا معنويدا فدل نسدبة القتدل وبلغدت  95 ذ اىت فترة التربيدة لمدىة 

% عنى مقارنتوا مدو مجموعدة السديصرة   كدذلد 055% عنى التركيز 55
عندى مقارنتودا مدو  الود دا ورت باقل الترازيز ارتفاعا معنويا فل نسدبة 

يمكدن ان نسدتنتا مدن الجدىول اند  كلمدا زاىت مدىة مجموعة السيصرة    و 

وفددل جميددو الترازيددز المسدددتخىمة  للودد دالتعددر  زاىت النسددبة المئويددة 
 فل هذل الىراسة  

 

بتراكيز معاممتها  بعد ديدان االرضالنسبة المئوية لمهالك  حساا( 2جدول )
 ممنطقة الصناعية في محافظةل مختمفة من مياه الصرف الصحي المموثة في

 دهوك
 دة التعرض م
 

 التركيز        

 معدل تأثير التركيز % الهالكنسبة 
 يوم 95 يوم 65 يوم 35
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ا رقام التل تحمل احرص مختلفدة تختلدف عدن بعضدوا  حصدائيا عندى مسدتو   *
   وحسب اختبار ىنكن المتعىى المى 5655احتمال 

 

 او الوددد د انددد  عندددى مقارندددة نسدددبة المدددوت (2,1)نسدددتنتا مدددن الجدددىولين 
لىيدددىان ا ر  بعدددى معاملتودددا بميدددال الصدددرص الصدددحل الملوردددة للمنصقدددة 

ازىاىت  الود دوىهدود نجدى ان نسدبة الصناعية فل محاف تل الموصدل 
فدددل الىيدددىان المعاملدددة بالميدددال الملوردددة فدددل المنصقدددة الصدددناعية لمحاف دددة 
ىهود ازرر مدن الىيدىان المعاملدة بالميدال الملوردة مدن المنصقدة الصدناعية 
لمحاف ددة الموصددل وهددذا يددىل علددا زيدداىة نسددبة الملورددات الصددناعية فددل 

ناعية فدل هدذل المحاف دة ازردر محاف دة ىهدود نتيجدة كردرة ا عمدال الصد
 من مىينة الموصل 

( بددين نسددبة وفيددات 04تتفدد  نتددائا الىراسددة الحاليددة نسددميا مددو مددا وجددىل )
% 2زاىت فدل التربدة الملوردة بدالمترول منسدبة  E. fetida ىوىة ا ر  

بيند  كدان  (05)  وكذلد تتتاب  نتائا الىراسة الحالية نسميا مو ما ذكدرل 
لنفايات منجم الزلور تيريرا ساما لىيىان ا ر  حيث تم ازتتداص العىيدى 
مددن الىيدددىان المفقددوىة والتدددل تدددم اعتبارهددا ميتدددة   كمدددا تتوافدد  نتدددائا هدددذل 

عنى القيدام مىراسدة مختمريدة للمعالجدة الحيويدة ( 06)الىراسة مو ما وجىل 
 مية ا يكولوجيددة لودداللتربددة الملورددة مرواسددب مخلفددات الزيتددون وتقيدديم السدد

،  45،  25،  05تم اسدتخىام الترازيدز و وذلد باستخىام ىيىان ا ر ، 
% سددامة لىيددىان ا ر  نتيجددة ارتفدداب 85،  45% فكددان التركيددزين 85

 معىل الوفيات 
تااأثير معاممااة دياادان االرض بتراكيااز مختمفااة ماان مياااه الصاارف  .2

 ولثالث الصحي المموثة

لممنطقااة الصااناعية فااي محافظااة الموصاال فتاارات زمنيااة عماا  أوزانهااا 
 ودهوك :

 , 25( ان تربية ىيىان ا ر  فدل تربدة تسدقا بدالترازيز 3مين الجىول )
 لمحاف ددة الموصددل % مددن الميددال الملورددة للمنصقددة الصددناعية055 , 55

 لزدددنبتددكل كميدددر علددا اوزان الىيدددىان ولجميددو الترازيدددز و و  معنويدددا ارددرت
% اذ ملددد  100عندددى التركيدددز  كدددان لدددوزن الىيدددىانسدددجل اعلدددا انخفدددا  

 غم   3.841غم مقارنة مو مجموعة السيصرة التل سجلت وزن 1.248
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امددا معددىل تدديرير الفتددرة الزمنيددة علددا وزن الىيددىان فقددى تمددين مددن الجددىول 
 ,غدددم 2.868  ذ ملغدددت  ا معنويدددا للفتدددرات الزمنيدددة الدددر ثوجدددوى تددديرير 

 اذيددوم علددا التددوالل،  95 , 65 , 35غددم للفتددرات 1.429 ,غددم 2.074
 تتير النتائا الا انخفا  وزن الىيىان مو زياىة الفترة الزمنية  

اوزان ىيدىان  علدااما بالنسبة لتيرير التدىاخل مدين التركيدز والفتدرة الزمنيدة 
ا ر  المستخىمة فل التجربة فقى ا ورت النتدائا ان جميدو التدىاخ ت 

 عنددددى مقارنتوددددا مددددوزان فددددل خفدددد  ا و سددددجلت تدددديريرا معنويددددا واضددددحا 
مجموعددة السدديصرة ،  ذ تتددير النتددائا ان وزن الىيددىان يددزىاى با نخفددا  

اقدل  كدانيوم  35الفترة الزمنية ا ولا  لوحخ من اذ مو زياىة التركيز ، 
% 055 , 55غدم عندى التركيدزين  06683 ,غدم  06839وزن سدجل هدو 
وجى ان اقدل وزن سدجل يوم  65الفترة الزمنية الرانية  اماعلا التوالل    

% علددا التددوالل  055 , 55غددم عنددى التركيددزين  06264 ,غددم  06453
جميددو الترازيددز  انيددوم  95حخ ايضددا مددن الفتددرة الزمنيددة الرالرددة لددو  كددذلد

ا ورت انخفاضا معنويا فل اوزان الىيدىان مقارندة مدو مجموعدة السديصرة 
 , 0.860% والدذب ملد  100 , 50ان اقل وزن سجل عنى التركيزين  اذ

غددددم علددددا التددددوالل والتددددل ا وددددرت فرقددددا معنويددددا مددددو مجموعددددة  0.796
 غم  2.856السيصرة التل سجلت 

 

تأثير معاممة ديدان االرض بتراكيز مختمفة من مياه الصرف ( 3جدول )
 ولثالث فترات زمنية عم  أوزانها لممنطقة الصناعية في الصحي المموثة

 محافظة الموصل
        مدة التعرض 
 

   التركيز                 
معااااااااااادل تاااااااااااأثير  (g ) معدل الوزن 

 يوم  95 يوم 65 يوم  35 التركيز 
Control 4.705 

a 
3.962 

ab 
2.856 

c 
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bc 
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de 
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C 
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de 
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 2.868 تأثير الفترة الزمنية
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ا رقام التل تحمل احرص مختلفدة تختلدف عدن بعضدوا  حصدائيا عندى مسدتو   *
    وحسب اختبار ىنكن المتعىى المى 5655احتمال 

 

 , 55 , 25( تددديرير معاملدددة ىيدددىان ا ر  بدددالترازيز 4ي ودددر الجدددىول )
% مددددن ميددددال الصددددرص الصددددحل الملورددددة للمنصقددددة الصددددناعية فددددل  055

محاف دددة ىهدددود فدددل اوزان وحيويدددة ىيدددىان ا ر  خددد ل فتدددرة التعدددر  
يوم   ي حخ من الجىول ان تديرير الترازيدز المسدتخىمة  95 , 65 , 35

%   يوجددى مينومددا فروقددا معنويددة علددا 55 , 25فددل الىراسددة للتركيددزين 
ا يختلفان معنويا مو مجموعدة السديصرة فدل انخفدا  اوزان الىيىان لزنوم

الفدرق المعنددوب مينومددا فضدد  عددن اوزان الىيدىان المسددتخىمة فددل التجربدة 
% ،  ذ تتدددير النتدددائا ان معددددىل 055وبدددين وزن الىيدددىان عندددى التركيددددز 

تيرير الترازيز انخفضت فيوا اوزان الىيىان مقارنة مدو مجموعدة السديصرة 
%   ذ ملدد  055خفدا  الدوزن هدو عندى التركيدز وكدان اعلدا تديرير فدل ان

غدددم عندددى مقارنتددد  مدددو مجموعدددة السددديصرة والتدددل ملددد  فيودددا وزن  06039
 غم    36785الىيىان 

امددا تدديرير الفتددرة الزمنيددة فددل اوزان الىيددىان فددي حخ وجددوى تدديريرا معنويددا 
 غدددددم  06722 , 26500 , 26702للفتدددددرات الزمنيدددددة الدددددر ث ،  ذ ملغدددددت 

يدددوم علدددا التدددوالل ، وتتدددير النتدددائا الدددا حصدددول  95 , 65 , 35لفتدددرة 
 انخفا  فل اوزان الىيىان مو زياىة الفترة الزمنية   

امددا بالنسددبة لتدديرير التددىاخل مددين الترازيددز والفتددرة الزمنيددة فددل اوزان ىيددىان 
ا ر  فقددى ا وددرت النتددائا ان جميددو التددىاخ ت سددجلت تدديريرا معنويدددا 

 اذندددى مقارنتودددا مدددو مجموعدددة السددديصرة ، فدددل انخفدددا  اوزان الىيدددىان ع
يددوم ان اقددل وزن سددجل  35ي حددخ مددن تددىاخ ت الفتددرة الزمنيددة ا ولددا 

علدددددا  % 055 , 55غدددددم عندددددى التركيدددددزين  06874 ,غدددددم  26077هدددددو 
ولزدددن كدددان لومدددا تددديريرا ، التدددوالل والتدددل   يوجدددى مينومدددا فروقدددا معنويدددة 
مجموعددة السدديصرة   كددذلد معنويددا فددل انخفددا  وزن الىيددىان مقارنددة مددو 

جميددددو الترازيدددز ا وددددرت  ، ان يدددوم 65تدددىاخ ت الفتدددرة الزمنيددددة الرانيدددة 
ان  اذانخفاضددا معنويددا فددل اوزان الىيددىان مقارنددة مددو مجموعددة السدديصرة 

غدددم عندددى التركيدددز  56966اقدددل وزن للىيدددىان سدددجل فدددل هدددذل الفتدددرة هدددو 
   غم    3.501% مقارنة مو مجموعة  السيصرة055
يوم فدان جميدو الترازيدز كدان مينودا  95اخ ت الفترة الزمنية الرالرة اما تى

فروقددددا معنويددددة فددددل خفدددد  اوزان الىيددددىان وكددددان اقددددل وزن سددددجل عنددددى 
غددم تليوددا بدداقل الترازيددز التددل  0.578% والددذب ملدد  وزنوددا 100التركيددز 

ا ودددرت انخفاضدددا معنويدددا واضدددحا عندددى مقارنتودددا مدددو مجموعدددة السددديصرة 
   غم 3.762التل سجلت وزن 

تأثير معاممة ديدان االرض بتراكيز مختمفة من مياه الصرف ( 4جدول )
ممنطقة الصناعية في ولثالث فترات زمنية عم  أوزانها لالصحي المموثة 

 محافظة دهوك
 دة التعرض م
          

 التركيز 
 معدل تأثير التركيز ((gمعدل الوزن 

 يوم 95 يوم 65 يوم 35
Control 4.093 

a 

3.501 

b 
3.762 

ab 
3.785 

A 
25% 2.705 

c 
1.805 

de 
1.339 

ef 
1.950 

B 
55% 2.177 

d 
1.771 

de 
1.210 

f 
1.719 

B 
055% 1.874 

d 
0.966 

fg 
0.578 

g 
1.139 

C 
 2.712 تأثير الفترة الزمنية 

a 
2.011 

b 
1.722 

c 
 

ا رقام التل تحمل احرص مختلفدة تختلدف عدن بعضدوا  حصدائيا عندى مسدتو   *
    وحسب اختبار ىنكن المتعىى المى 5655احتمال 

 

نستنتا مدن الجدىولين السدابقين عندى مقارندة تديرير ميدال الصدرص الصدحل 
الملورددددة للمندددداص  الصددددناعية لمحدددداف تل الموصددددل وىهددددود علددددا اوزان 
ىيددددددىان ا ر  ان اوزان الىيددددددىان المعاملددددددة بميددددددال الصددددددرص الصددددددحل 

ان الىيدددىان المعاملددة بميدددال لمحاف ددة الموصددل قلدددت بتددكل ازمدددر مددن اوز 
الصرص الصحل لمحاف دة ىهدود ويعدز  سدمب ذلدد الدا كردرة الملوردات 

 والمولدددددىات الصدددددناعية كالمعددددداىن الرقيلدددددة والمتدددددرول وزيدددددوت المحركدددددات
 وغيرها التل تسكب بالميال بصورة غير مىروسة  
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عددن تلددوث التربددة  (17)اتفقددت نتددائا الىراسددة الحاليددة نسددميا مددو مددا ميندد  
( وىراسددة تيريرهددا علددا MPs) Microplstics الب سددتيد الىقيقددة بقصددو

( عنددى اسددتخىام الموليسددترين فددل التربددة  E. Foetidaىيددىان ا ر  ) 
ا وددرت النتددائا  اذيددوم  35% لمددىة  2 , 0 , 565 , 5625 , 5زيددز امتر 

تيرير واضأل علدا   ٪ لم يكن ل565اقل من ان الموليسترين ذو التركيز  
% الدددا  2 , 0زيدددز العاليدددة اوزن الىيدددىان فدددل حدددين تسدددمب التعدددر  للتر 

انخفددددا  كميددددر فددددل وزن الىيددددىان مقارنددددة بمجموعددددة السدددديصرة   كددددذلد  
عنددى اسددتخىام ىيددىان ( 06)تقاربددت نتددائا الىراسددة الحاليددة مددو مددا ا وددرل

ا ر  كمعالجدددة حيويدددة لرواسدددب مخلفدددات معصدددرة الزيتدددون وذلدددد عندددى 
امددد  مىراسدددة مختمريدددة باسدددتخىام ترازيدددز مختلفدددة مدددن رواسدددب مخلفدددات قي

% لودددددا  45 , 25% فكاندددددت الترازيدددددز  85 , 45 , 25 , 05الزيتدددددون 
انخفضدددت فيودددا ااوزان بتدددكل كميدددر  اذتددديرير كميدددر علدددا اوزان الىيدددىان 

 يوم من الحضانة   35بعى 
لممنطقااااة الصااااناعية فااااي تااااأثير مياااااه الصاااارف الصااااحي المموثااااة  .3

 ألجساااام ديااادانفاااي المحتاااوى البروتيناااي محافظاااة الموصااال ودهاااوك 
 :يوم 09االرض المعاممة لمدة 

 , 50 , 25( ان معاملددددددددة ىيددددددددىان ا ر  مترازيددددددددز5يتددددددددير الجددددددددىول )
لمنصقددددة الصددددناعية فددددل ل% مددددن ميددددال الصددددرص الصددددحل الملورددددة 100

ان جميدددددو الترازيددددز سدددددممت  تيدددددوم ا وددددر  95محاف ددددة الموصدددددل لمددددىة 
انخفاضا معنويا فل المحتو  المروتينل وكان اعلا انخفدا  سدجل عندى 

عنددى مقارنتد  مدو مجموعددة  ¹غدم  ملغدم  5605% الدذب ملدد  55التركيدز 
، فددل حددين  ¹غددم  ملغددم  5620التددل سددجلت محتددو  مروتينددل السدديصرة 

 5607 % ملدد  المحتددو  المروتينددل فددل ك همددا055 , 25ان التركيددزين 
اب اندد    يوجددى مينومددا فرقددا معنويددا ولزددن كددان لومددا تدديريرا  ¹غددم  ملغددم 

معنويددددا فددددل خفدددد  المحتددددو  المروتينددددل اجسددددام الىيددددىان مقارنددددة مددددو 
 مجموعة السيصرة  

تأثير مياه الصرف الصحي المموثة لممنطقة الصناعية في  (5جدول )
  االرض المعاممة ألجسام ديدانمحافظة الموصل في المحتوى البروتيني 

 يوم 09لمدة 
 Control 25% 50% %100                            لتركيزا

 0.21 كمية البروتين
a 

0.17 
b 

0.15 
c 

0.17 
B 

* ا رقام التل تحمل احرص مختلفدة تختلدف عدن بعضدوا  حصدائيا عندى مسدتو  
 وحسب اختبار ىنكن المتعىى المى    5655احتمال 

 

انددد  عنددى معاملدددة التربدددة التددل تحتدددوب علدددا فقددى ا ودددر ( 6الجدددىول ) مدداا
 ىيددددىان ا ر  مختمريددددا مترازيدددددز مختلفددددة مددددن ميدددددال الصددددرص الصدددددحل

% 055 , 55 , 25 الملورددددة للمنصقددددة الصددددناعية فددددل محاف ددددة ىهددددود
ان الترازيدددز ا ودددرت انخفاضدددا معنويدددا فدددل المحتدددو   اذيدددوم  95ولمدددىة 

المروتينل اجسام الىيىان عندى مقارنتودا بمجموعدة السديصرة فقدى كدان اقدل 
  ملغدم  5608% والدذب ملد  55 , 25محتو  للمروتين عنى التركيدزين   

مقارنة مو مجموعة السديصرة واللدذان   يوجدى مينومدا فروقدا معنويدة  ¹غم
يرا معنويا فل انخفا  المحتو  المروتينل فدل اجسدام ولزن كان لوما تير

الىيىان مقارندة مدو مجموعدة السديصرة والتدل ملد  فيودا المحتدو  المروتيندل 
  ¹غم  ملغم  5620اجسام الىيىان 

تأثير مياه الصرف الصحي المموثة لممنطقة الصناعية في ( 6جدول )
االرض المعاممة لمدة  ألجسام ديدانمحافظة دهوك في المحتوى البروتيني 
 يوم: 09

 Control 25% 50% 100%             التركيز

 0.21 كمية البروتين
a 

0.18 
c 

0.18 
c 

0.20 
B 

ا رقام التل تحمل احرص مختلفدة تختلدف عدن بعضدوا  حصدائيا عندى مسدتو   *
 وحسب اختبار ىنكن المتعىى المى   5655احتمال 

 

نستنتا مدن الجدىولين السدابقين عندى مقارندة تديرير ميدال الصدرص الصدحل 
الملورددة للمندداص  الصددناعية لمحدداف تل الموصددل وىهددود علددا المحتددو  
المروتينددددددل اجسددددددام ىيددددددىان ا ر  ان المحتددددددو  المروتينددددددل  للىيددددددىان 
المعاملة بميال الصرص الصحل لمحاف ة الموصل قلت بتكل ازمدر مدن 

للىيددىان المعاملدددة بميدددال الصددرص الصدددحل لمحاف دددة  المحتددو  المروتيندددل
ىهود ويعوى سمب ذلد الدا كردرة الملوردات الصدناعية كالنفايدات الصدلبة 
و المعدداىن الرقيلددة والمتددرول وزيددوت المحركددات ومميددىات ابفددات وغيرهددا 

الميدال ىون ا هتمدام بالسد مة الميئيدة فيد رر هدذا التلدوث  فدلالتل تسكب 
علدددا الىيدددىان ويددد ىب الدددا حدددىوث  جوددداى كميدددر فدددل اجسددداموا تضدددصر 
نتيجة هذا ا جواى الدا تقدوي  كميدات كميدرة مدن المدروتين الموجدوى فدل 

 اجساموا فيقل بتكل كمير مو زياىة هذل الملورات 
عندى ىراسدة تديرير  (08)ا ا ودرل اتفقت نتائا الىراسة الحالية نسميا مدو مد

ا نتدددصة الزراعيدددة والصدددناعية والتعىينيدددة التدددل تزيدددى مدددن كميدددة المعددداىن 
السددددامة فدددددل التربددددة والتدددددل تسدددددمب محنددددة فسددددديولوجية فدددددل ىوىة ا ر  
والمكوندددات الحيويدددة ا خدددر  فدددل التربدددة فدددتم تحىيدددى المدددروتين الزلدددل فدددل 

تددددم  اذ  Metaphire posthumaالخ يددددا العم قددددة لددددىوىة ا ر  
تسددجيل انخفددا   جمددالل للمددروتين فددل عمددوم الخ يددا العم قددة لىيددىان 
ا ر  مقارندددددة بمجموعدددددة السددددديصرة   كدددددذلد تتددددداموت نتدددددائا الىراسدددددة 

عندددى ىراسدددة ا سدددتجابات الميوكيميائيدددة  (09)الحاليدددة نسدددميا مدددو مدددا مينددد 
 ترانسدددددفيراز-S-كمسددددتويات ا نزيمدددددات المضددددداىة ليزسددددىة الجلوتددددداريون 

(GST )والزاتدددا ز(CAT)  والمحتدددو  الزلدددل للمدددروتين فدددل ر ردددة اندددواب
 Perionyx ceylanensis  ،Eudrilusمدددددن ىيدددددىان ا ر  

eugeniae  ،Perionyx excavatus    عندددى التعدددر  لمميدددىات
ابفدددات )الزرباريدددل( والمعددداىن )الرصددددا ( فدددل التربدددة حيدددث تعرضددددت 

 (¹غدمك  ملغدم  55 , 25 , 02) زيدز متزايدىة مدن الزرباريدل االىيىان لتر 
فدل التربدة ولفتدرات ( ¹غمك  ملغم  75 , 055 , 355)  Pbوالرصا  

من الرصا  زاى محتدو   ملغم/كغم 75، فعنى معاملة الىيىان بمختلفة
 . Eو  P . ceylanensisالمروتين قلي  فل نوعين من ىيىان ا ر  

eugeniae ولزدددددن عندددددى المعالجدددددة بالمقارندددددة مدددددو مجموعدددددة السددددديصرة ،
مدددددن ¹غدددددمك  ملغدددددم  055مدددددن الزارباريدددددل و¹غدددددمك  ملغدددددم  25متركيدددددز 

الرصدددددا  انخفضدددددت محتويدددددات المدددددروتين فدددددل جميدددددو اندددددواب الىيدددددىان 
لدوحخ انخفدا  محتدو   كدذلد، مو مجموعدة السديصرةالمستخىمة مقارنة 

عنددى تعددري    E . eugeniaeو  P . ceylanensisالمدروتين فددل 
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  ملغدم  355مدن الزارباريدل وتركيدز ¹غدمك  ملغم 55الىيىان الا تركيز 
 من الرصا   ¹غمك

عنددى معاملددة ىيددىان  (25توافقددت نتددائا الىراسددة الحاليددة مددو مددا وجىتدد  )
مترازيدددددز مختلفدددددة مدددددن عنصدددددر الزندددددد A. caliginosa ا ر 

المحتدددددو  المروتيندددددل فدددددل  ( اذ اى  الدددددا انخفدددددا 755,0555,0555)
  ملغدم  1500 جميو المعام ت لزن اعلا انخفا  سجل عندى التركيدز

مقارندة مدو مجموعدة السديصرة التدل ¹غدم  ملغدم  0.045والذب مل  ¹غمك
  ¹غم  ملغم   0.184سجلت

ظهاارت عماا  أجسااام دياادان التااي بعااض التشااوهات المورفولوجيااة .  4
فاااي محاااافظتي رض نتيجاااة تاااأثير ميااااه الصااارف الصاااحي المموثاااة األ 

 :الموصل ودهوك 

ا ودددددرت نتدددددائا الىراسدددددة الحاليدددددة ان ميدددددال الصدددددرص الصدددددحل للمنصقدددددة 
د مدن لدالصناعية لمحاف دة ىهدود كاندت ملوردة بالعىيدى مدن الملوردات وذ

علدا صدول جسدموا خ ل ما لوحخ علا  الىيىان من تزون اورام عىيدىة 
يدددوم  95% ولمدددىة 055ىمدددوب عندددى معاملتودددا بدددالتركيزوحدددىوث احتقدددان 

فدددل المنصقدددة الوسدددصية لجسدددم الدددىوىة  ( وكدددذلد حدددىوث تخصدددر0)صدددورة
تغيدر لدون فضد  عدن ن ، يجدزئي بحيث ت ور الدىوىة وكينودا مقسدمة الدا

( عندى معاملتودا 2 الىوىة من اللدون الدورىب الدا ا صدفر الباهدت )صدورة
بالنسدددبة لمعاملدددة الىيدددىان بميدددال  امدددا ايدددام  7مدددنفس التركيدددز ولزدددن لمدددىة 

المنصقدددة الصدددناعية لمحاف دددة الموصدددل فقدددى لدددوحخ ان الىيدددىان المعاملدددة 
اورام علددا  لددوحخ تزددون ايددام مددن مددىء التجربددة  20 ولمددىة% 55متركيددز 

وتغيددر خددروج جددزء مددن القندداة الوضددمية فضدد  عددن  جسددمواصددول سددصأل 
ذلددددد ان    نسددددتنتا مددددن(3،4)صددددور المرتقددددالل وا لونوددددا الددددا ا صددددفر

الملورات فدل الميدال الصدناعية لمحاف دة ىهدود اعلدا نسدبة مدن محاف دة 
نسدبة الملوردات الصدناعية فدل محاف دة ان ل علدا ىيد ان الموصل  وهدذا

ا عمددال الصدناعية فددل  زيداىةنتيجدة اعلدا مددن محاف دة الموصددل ىهدود 
 الحاصدددل فدددل لتوقدددفانتيجدددة  هدددذل المحاف دددة ازردددر مدددن مىيندددة الموصدددل

          الموصل ناعل فل مىينةا نتاج الص
 ى ىراسدة تديريرعند( (21تقاربت نتائا ىراستنا نسميا مو ما مين  كدل مدن  

لحمايددة المحاصدديل عنددى الزراعددة مميدى حتددرب تددائو ا سددتخىام فددل الوندى 
 O,O-Diethyl S-(ethylthio)مددددن الحتددددرات الماصددددة هددددو )

methyl phasphoroditl( الفوسددفات العضددوب )OP ) الفددورات علددا
 Lampitoو  Metaphire posthumaنددوعين مددن ىيددىان ا ر  

mauritti ، 48خدد ل لددوحخ عليوددا  فقددىبالنسددبة للتغيددرات المورفولوجيددة 
سدددداعة مددددن التعددددر  العىيددددى مددددن التغيددددرات الجسددددمية الواضددددحة مقارنددددة 

 Lampito maurittiبمجموعددة السدديصرة ففددل ىوىة ا ر  مددن نددوب 
 زقات علا صول الجسم مو خروج السدائل الجدوفل  ورت العىيى من التم
coelomic fluid  و ودددور عقدددىة او مدددا يسدددما بالنىبدددةnod  تدددميوة

بالم ور الغىب علا الب ر والمنصقة الخلفيدة مدن الدىوىة ، امدا فدل ىوىة 
فقى  ورت الىوىة ملتفة مدو اصد ق  Metaphire posthumaا ر  

جزئدددل للقصدددو الجسدددمية  كميدددة وفيدددرة مدددن المخدددا  بازضدددافة الدددا تمدددزق 
وتىهور جدىار الجسدم للدىوىة وهدذا يدىل علدا التديرير السدام للفدورات علدا 

ساعة فقي مدن التعدر    كدذلد توافقدت نتدائا  48ىيىان ا ر  خ ل 
عنددى اسددتخىام ىيددىان ا ر   (22)الىراسددة الحاليددة نسددميا مددو مددا ا وددرل 

Eisenia fetida  ككائنددددات نموذجيددددة لىراسددددة السددددمية الميئيددددة للتربددددة
تددم  اذيددوم ،  04و 7لمددىة  % 75 , 55 , 35الملورددة بددالمترول مترازيددز 

م ح ددددة اجسددددام الىيددددىان اصددددبحت ازرددددر نحافددددة بازضددددافة الددددا وجددددوى 
العىيدى مدن التدقوق فدل بعد  اجددزاء الجسدم بعدى التعدر  للتربدة الملورددة 

لددم يددتم م ح ددة تلددد التددقوق فددل مددن المتددرول فددل حددين  %75متركيددز 
 اجسام ىيىان مجموعة السيصرة او فل التركيز المنخف  من المعاملة 

   

 
توضح دودة معاممة بمياه الصرف الصحي لممنطقة الصناعية (: 1صورة )

ايام من بدء التجربة التي  09% ولفترة 199في محافظة دهوك بتركيز 
المنطقة الوسطية لجسم الدودة اظهرت حدوث اورام عديدة  واضحة في 

 (.1واحتقان دموي في المنطقة االمامية لجسم الدودة) )االسهم(

 

 
توضح دودة معاممة بمياه الصرف الصحي لممنطقة الصناعية (: 2صورة )

ايام من بدء التجربة التي اظهرت  7% ولفترة 199في محافظة دهوك بتركيز 
لجسم الدودة وحدوث ( في المنطقة الوسطية 1حدوث تخصر واضح )

 ( في احد الفصين وتغير لونها ال  االصفر3( واحتقان دموي)2تفصص)
 الباهت

 

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

ايام من بدء التجربة التي اظهرت حدوث اورام  21% ولفترة 59بتركيز  الموصل
 (1واضحة عم  طول سطح جسم الدودة )االسهم( وخروج جزء من القناة الهضمية )

 وتغير لونها ال  المون االصفر
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دودة معاممة بمياه الصرف الصحي لممنطقة الصناعية في توضح  (4) صورة

من بدء التجربة التي اظهرت  يوم 39% ولفترة 25بتركيز  الموصل محافظة
( وحدوث تخصر 1حدوث ورم واضح في المنطقة الوسطية لجسم الدودة )

 ( وتغير لونها ال  المون البرتقالي .2واضح في المنطقة الوسطية )
 

 
عية في محافظة لممنطقة الصنا لمجموعة السيطرةتوضح دودة ( 5صورة )
من حيث  طبيعي بشكل الدودة يظهر من بدء التجربة يوم 09ولفترة الموصل 
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Abstract 
This research deals with a comparison Impact of contaminated sewage for industrial zone in Mosul and Dohuk 

provinces on the vitality of the earthworm by affecting its weight, growth and protein content  When treated at 

concentrations of 25, 50, and 100% for an exposure period of 30, 60 and 90 days of treatment, for Mosul 

Governorate, Percentage of worm deaths, it showed a positive effect in increasing the death rate when compared 

with the control group, the 90-day breeding period led to a significant increase in the percentage of death ,of 

43% at concentrations  25% and 50% respectively. As for Dohuk governorate, the killing rate was recorded, and 

for the same concentrations used, the highest effect was a concentration 100% and it reached 50%, and for the 

breeding period is 90 days. As for the weights of the worms, a clear decrease in the weights of the worms was 

observed with the treatment by water´s the industrial zone in the governorates of Mosul and Dohuk. they 

recorded the lowest weight at concentrations 50 and 100%, which was 1.367 g, 1.248 g and 210.1 g. and 0.578 g, 

respectively, compared with the control group. As for protein content was the highest decrease in treatment for  

the governorates of Mosul, at concentration 50%, the protein content was 0.15 mg/g. As for Dohuk Governorate, 

the highest decrease was recorded at concentrations of 25 and 50%, and it was 0.18 mg / g for both. While the 

phenotypes caused by the treatment of worms in these concentrations have shown that many tumors are visible 

in different areas of the worm's body,  lobes and Flexions occur in the middle of the body for  some of them have 

blood congestion in other parts and change their colors to pale yellow for worms treated with polluted water in 

Dohuk governorate, while worms treated with polluted water in Mosul Governorate were also affected by 

appearance, as it was observed that they had visible tumors along the surface of the worms' bodies, and part of 

the digestive tract exited and changed their colors either to orange or yellow.  
  


