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البحث العلمي وسيلتنا خلدمة اجملتمع
مقارنة تأثير معاممة دودة االرض بمياه الصرف الصحي لممنطقة الصناعية في محافظتي دهوك
والموصل

مروة يونس عبد الرحيم  ،صفاء دمحم محمود

قسم علوم الحياة  ،كلية التربية للعلوم الصرفة  ،جامعة الموصل  ،الموصل  ،العراق

الممخص

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

خ د ل التدديرير علددا اوزانوددا ونموهددا ومحتواهددا المروتينددل عنددى معاملتوددا بددالترازيز  % 055 , 55 , 25ولفت درة التعددر

مدن

 90,60,30يددوم مددن المعاملددة

بالنسبة لمحاف ة الموصل فان النسبة المئوية لو د الىيىان ا ورت تيري ار معنويا صرىيا فل زياىة نسدبة القتدل عندى مقارنتودا مدو مجموعدة السديصرة  ،ذ
اىت فترة التربية لمدىة  95يدوم ارتفاعدا معنويدا فدل نسدبة الود د ملغدت  %43عندى التركيدزين  %25و %50علدا التدوالل امدا بالنسدبة لمحاف دة ىهدود
فسجلت نسبة القتل ولنفس الترازيز المستخىمة اعلا تيرير عنى التركيز %055وبلغت  %55لفترة التربيدة  95يدوم امدا اوزان الىيدىان فلدوحخ انخفدا

واضددأل اوازن الىيددىان المعاملددة بميددال المنصقددة الصددناعية فددل محدداف تل الموصددل وىهددود اذ سددجلتا اقددل وزن عنددى التركيددزين  %100 ,50والددذب ملد
 0.578 , 1. 210 , 06248 , 06367غم ،علا التوالل مقارنة مو مجموعة السيصرة
امددا المحتددو المروتيندل فكددان اعلددا انخفددا
لمحاف ة ىهود فكدان اعلدا انخفدا

لد فددل معددام ت الموصددل عنددى التركيددز  %55اذ ملد المحتددو المروتينددل  0.15ملغددم غددم ¹امددا بالنسددبة

سدجل عندى التركيدزين ( )%55 ،%25ملد  0.18ملغم/غدم لزليومدا فدل حدين ا ودرت التتدوهات الم وريدة التدل

نتجت عن معاملة الىيىان موذل الترازيز الا حىوث اورام عىيدىة واضدحة فدل منداص مختلفدة لجسدم الىيدىان وتفصد

وتخصدر واضدأل فدل المنصقدة

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

من القناة الوضمية وتغير فل الوانوا اما الا اللون المرتقالل او ا صفر

الكممات المفتاحية :المنصقة الصناعية  ،تلوث الميال  ،المحتو المروتينل  ،نسبة الموت ،ىوىة ا ر

المقدمة
تع د ددى ىيد د ددىان ا ر

( ، )4،5لوذا تعتمر ىيدىان ا ر

 earthwormsالتابعد د ددة لتد د ددعبة الىيد د ددىان الحلقيد د ددة

عامدل مودم فدل نقدل الملوردات الميئيدة

 Annelidaصنف قليلة ا ه ب  Oligochaetaرتبدة خلفيدة الفتحدات

من التربة الا الزائنات الحية ا خر عن صريد الس سدل الغذائيدة ()6

 Opisthoporaكائنددات موم ددة للغايددة ف ددل تفتي ددت التربددة وتحل ددل المد دواى

ا ودرت نتدائا العىيدى مددن الى ارسدات تغيدرات نسدديجية فدل اجسدام ىيددىان

العضد ددوية فد ددل مع د ددم الميئد ددات ا رضد ددية وقد ددى اعتمد ددرت تقليد ددىيا م تد ددر
لخصوبة التربة من خ ل تيريرهدا علدا الخصدائ

ا ر

الفيزيائيدة والزيميائيدة

الت ددل تعتم ددر كم ت ددر حي ددوب جي ددى لتقي دديم ج ددوىة الترب ددة اذ ارمتد دت

التغيدرات المورفولوجيددة فددل جددىار الجسددم والجودداز الوضددمل نقددا مومددة
لتقييم سدمية التربدة

و المايكروبيولوجيددة للتربددة ( )0ان الددىور الددذب تقددوم ب د ىيددىان ا ر

يمكن اضافتوا الا ا ختبارات القياسية لىوىة ا ر

ف د د ددل تحل د د ددل المد د د دواى العض د د ددوية وانتق د د ددال المغ د د ددذيات ،ار د د ددار ا هتم د د ددام،

كجددزء مددن تقيدديم مخدداصر المندداص الملورددة ( )7لددذلد فمددن خ د ل هددذا

باسد ددتخىاموا كم تد ددر بد ددايولوجل علد ددا ملورد ددات التربد ددة ( )2،3يعتمد ددر

البحد ددث تد ددم ى ارسد ددة تد دديرير ترازيد ددز مختلفد ددة مد ددن ميد ددال الصد ددرص الصد ددحل

التلوث الميئدل فدل الوقدت الحاضدر ازمدر توىيدى للجدنس البتدرب والعدالمل

الص ددناعية عل ددا نس ددبة م ددوت الىي ددىان واوزانو ددا ومحت ددو اجسد داموا م ددن

والتن د ددوب الميول د ددوجل ان ا نت د ددصة البتد د درية المتو د ددورة مر د ددل التصد د دريف

المروتين ومى التغيرات المورفولوجيدة الحاصدلة فدل اجسدام هدذل الىيدىان

المباتر للنفايدات الصدناعية فدل الميئدة اىت الدا تدىهور تدىيى فدل نوعيدة

نتيجة تلد الملورات الموجوىة فل الميال المستخىمة

الميدال والودواء والتربدة واردرت علدا الو دائف الفسديولوجية للزائندات الحيدة
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المواد وطرائق العمل

الزاتد د ددف) م د د ددن قمد د ددل ا حم د د ددا

والتربتوفددان الموجددوىة فددل المددروتين) ( )12امددا بقيددة ا حمددا

 .1عممية جمع العينات لديدان االرض :

تركيز ا حما

تربيددة الىيددىان فددل صددناىي ب سددتيكية بيبعدداى (  )25 × 35 × 55سددم

ا روماتية

 .5الفحص المورفولجي وتصويره:

بحسددب صريقددة ) ، (8بعددى ذلددد تددم اخددذ الىيددىان مددن هددذل الصددناىي الددا

فحد د

المختمر اجراء التجارب المختلفة عليوا

الىي ددىان المعامل ددة ك ددل اس ددموب لم ح ددة الت دديريرات المورفولوجي ددة

الناتجة عن المعاملة  ،بعى الفح

 .2جمع عينات مياه الصرف الصحي الصناعي المموثة :

تم تصدوير الىيدىان باسدتخىام كدامي ار

الموبايل من نوب A30S

عاىة ما تسدتخىم ميدال الصدرص الصدحل فدل سدقل المزروعدات ،ولمعرفدة

 .6التحميل االحصائي :

الموجدوىة فدل التربدة،

تد ددم التحليد ددل ا حصد ددائل للنتد ددائا باسد ددتخىام مرند دداما  SASعد ددن صري د د

ت د دم جمد ددو عيند ددات مد ددن هد ددذل الميد ددال مد ددن المنصقد ددة الصد ددناعية لزد ددل مد ددن

الحاس ددوب ابلد ددل بالتص ددميم العت د دوائل الزامد ددل كونو ددا تجربد ددة عامليد ددة (

محدداف تل الموصددل وىهددود ،اذ تددم س دقل التربددة مددر ث ترازيددز مددن هددذل
الميددال  %100 , 50, 25فضد عددن معاملددة السدديصرة ،وذلددد لمعرفددة

C.R.D

 ) Factorialت ددم فيو ددا اختب ددار الفروق ددات م ددين المتوس ددصات

باسدتخىام اختبدار ىنكدن متعدىى المدى وكدذلد باسدتخىام اقدل فدرق معندوب

مى تيريرها علا حيوية ىيىان ا ر

 L.S.Dعنى مستو احتمال )03( %5

 .3تجااارا التااأثيرات الحيويااة لمياااه الصاارف الصااحي المموثااة عماا

النتائج والمناقشة

ديدان االرض :

 .1حساا النسبة المئوية لهالك ديدان االرض بعد معاممتهاا بتراكياز

تم جراء العىيى من ا ختبارات الحيوية لمعرفة مى تيرير الميدال الملوردة
علددا حيويددة ىيددىان ا ر

ا مينيددة

ف ددتن تيريره ددا قلي ددل ل ددذلد تركي ددز المروتين ددات يعتم ددى بت ددكل اساس ددل عل ددا

تم جمو عينات الىيىان من عم  20-15سم من سصأل التربدة  ،وتمدت

مى تديرير هدذل الميدال الملوردة علدا ىيدىان ا ر

ا مينيد د ددة ا روماتي د د ددة (الرايروس د د ددين

مختمفااة ماان مياااه الصاارف الصااحي المموثااة لممنطقااة الصااناعية فااي

وذلددد بعمددل رد ث ترازيددز مددن ميددال الصددرص

الملوردة ومجموعدة السديصرة  %100 ,50 ,25 ,0للمنصقدة الصدناعية

محافظة الموصل ودهوك:

لزد المحداف تين (الموصدل ,ىهدود) اذ تدم اسدتخىام رد ث مكدررات لزدل

مدين الجدىول ( )1تديرير معاملدة ىيدىان ا ر

تركيز ،كل مكرر يتزون من علبة ب ستيكية سدعة  555غدم وضدو فيودا

بدالترازيز 100, 50, 25

 %مددن ميددال الصددرص الصددحل الملورددة للمنصقددة الصددناعية فددل محاف ددة

 355غم من التربة التل تدم اخدذها مدن حدىائ جامعدة الموصدل اذ تدم

الموص د ددل ف د ددل النس د ددبة المئوي د ددة لود د د د الىي د ددىان خد د د ل فتد د درة التع د ددر

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

يوجددى مينوددا فروقددا معنويددة فددل نسددبة الود د لزنوددا تختلددف معنويددا مددو

ف ددل العل ددب وقم ددل جد دراء التج ددارب ي ددتم وض ددو الىي ددىان المس ددتخىمة ف ددل
ح ددو

يحت ددوب عل ددا الم دداء المقص ددر لم ددىة  24س دداعة لي ددتم غس ددل القن دداة

مجموعة السديصرة  ،ذ تتدير النتدائا ان معدىل تديرير الترازيدز زاىت فيودا
نسدبة هد د الىيدىان مقارندة مدو مجموعدة السديصرة وكدان اعلدا تديرير فدل

الوضددمية للىيددىان وصددرح مددا مددىاخلوا وحسددب صريقددة ( ،)9بعددى ذلددد يددتم

نسد ددبة المد ددوت هد ددو عند ددى التركي د دزين  % 55 , 25ذ ملغتد ددا %33 ، 29

 90,60,30يددوم اذ ي حددخ ان تدديرير الترازيددز المسددتخىمة فددل الى ارسددة

توزيو الىيىان علا علدب المكدررات اذ وضدو فدل كدل مكدرر  05ىيدىان،

علددا الت دوالل  ،وقددى يعددوى السددمب ان الترازيددز ا قددل كانددت اعلددا سددمية

المد ددوت والد ددوزن ومعد ددىل النمد ددو النسد ددمل بعد ددى  90,60,30يد ددوم مد ددن مد ددىء

تددزىاى فيوددا الفعاليددات الويىروليكيددة التددل تعمددل علددا تصددفية التربددة مددن

التجربة

الملور ددات اض ددافة لزي دداىة النت ددا ا يضد دل للىي ددىان لو ددذا ن ددر ان ت دديرير

لجسددم الىيددىان لزددون الىيددىان عنددى زيدداىة تركيددز الم دواى الملورددة فددل التربددة

ويددتم سددقيوا مترازيددز الميددال الملورددة ،رددم حسدداب التدديريرات الحيويددة كنسددبة

التركيز ا قل يكون تيريرل اتى من التيريرات العالية

 .4حساا نسبة الموت (الهالك ) وأوزان ديدان االرض :

تدم حسداب نسدبة المدوت للىيدىان بعدى فتدرة  90 , 60 , 30يدوم للترازيدز

امددا تدديرير الفت درة الزمنيددة علددا نسددبة ه د د الىيددىان فددي حخ وجددوى تدديري ار

] ( الىيدىان

معنويددا للفتددرات الزمنيددة الددر ث ذ ملغددت  %30 , 24 , 02لفت درة , 35

الميتة  -الىيىان الميتة فل مجموعة السديصرة ) ÷ ( الىيدىان المعاملدة -

 95 , 65يوم علا التوالل  ،اذ تمين مدن الجدىول ان الفتدرتين 90 , 60

الىيىان الميتة فل مجموعة السيصرة ) × [ 055

يددوم لددم يكددن مينومددا فرقددا معنويددا لزددن كددان لومددا تدديري ار معنويددا فددل زيدداىة

ا ربعدة وذلدد بحسدب المعاىلدة ( : )05نسدبة المدوت %

نسددبة القتددل مقارنددة بمجموعددة السدديصرة وتتددير النتددائا الددا حصددول زيدداىة

كذلد تم اخذ اوزان الىيىان المستخىمة فل جميو التجارب المذكورة فدل

فل نسبة ه د الىيىان مو زياىة الفترة الزمنية.

الىراسة قمل وبعى المعاملة لمعرفة مى تيررها موذل الميال

 .5تقدير المحتوى البروتيني لمديدان :

امددا بالنسددبة لتدديرير التددىاخل مددا مددين التركيددز والفت درة الزمنيددة فددن حخ ان
المعامل ددة وذل ددد

الفترتين  95 , 65يوم لجميو ترازيزهما ا ورت تديري ار معنويدا صرىيدا فدل

باسددتخىام صريقددة ( )00اذ ان هددذل الصريقددة تتضددمن تفاعددل المددروتين مددو

عنى مقارنتوا مو مجموعدة السديصرة ،

ت ددم حس دداب كمي ددة الم ددروتين ف ددل اجس ددام ىي ددىان ا ر

زياىة نسبة الو د الىيىان ا ر

كاتددف ف ددولن ف ددل وسددي قاع ددىب لز ددل يعصددل معق ددى ازرق الل ددون ،وذل ددد

ذ اىت فت د درة التربيد ددة لمد ددىة  95يد ددوم ارتفاعد ددا معنويد ددا فد ددل نسد ددبة الو د د د

ب د دداختزال امد د د ح (الفوس د ددفومولميىات و الفوسفوتنكس د ددتات الموج د ددوىة ف د ددل

وبلغدت  %43عنددى التركيدزين  %25و %55عندى مقارنتوددا مددو مجموعددة
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السيصرة كذلد ا ورت بداقل الترازيدز ارتفاعدا معنويدا فدل نسدبة الود د

التعددر

عنى مقارنتودا مدو مجموعدة السديصرة ويمكدن ان نسدتنتا مدن الجدىول اند

فل هذل الىراسة

زاىت النسدبة المئويدة للقتدل وفدل جميدو الترازيدز

كلما زاىت مدىة التعدر

زاىت النسددبة المئويددة للو د د وفددل جميددو الترازيددز المسددتخىمة

جدول ( )2حساا النسبة المئوية لمهالك ديدان االرض بعد معاممتها بتراكيز

المستخىمة فل هذل الىراسة

مختمفة من مياه الصرف الصحي المموثة في لممنطقة الصناعية في محافظة
دهوك

جدول ( )1حساا النسبة المئوية لمهالك ديدان االرض بعد معاممتها بتراكيز

مدة التعرض

مختمفة من مياه الصرف الصحي المموثة في لممنطقة الصناعية في محافظة
الموصل :

نسبة الهالك %

مدة التعرض
التركيز
Control
%25
%55
%055
تأثير الفترة الزمنية

التركيز

معدل تأثير التركيز

 35يوم

 65يوم

 95يوم

5
d
03
cd
25
b-d
03
cd
12
b

5
d
35
a-c
37
ab
27
a-c
24
a

5
d
43
a
43
a
37
ab
30
a

Control
%25

5
B
29
A
33
A
26
A

%55
%055
تأثير الفترة الزمنية

5
e
07
b-e

5
e
27
b-d

5
e
37
ab

5
B
27
A

05
de

23
b-d

35
a-d

20
A

03
c-e

33
a-c

55
a

32
A

05
b

20
a

29
a

نسددتنتا مددن الجددىولين ( )2,1ان د عنددى مقارنددة نسددبة المددوت او الو د د
لىيددىان ا ر

بددالترازيز , 25

بع ددى معاملتوددا بمي ددال الصددرص الص ددحل الملورددة للمنصق ددة

الصناعية فل محاف تل الموصدل وىهدود نجدى ان نسدبة الود د ازىاىت

 % 055 , 55مددن ميددال الصددرص الصددحل الملورددة للمنصقددة الصددناعية

فددل الىيددىان المعامل ددة بالميددال الملور ددة فددل المنصق ددة الصددناعية لمحاف ددة

فد ددل محاف د ددة ىهد ددود فد ددل النسد ددبة المئويد ددة لو د د د الىيد ددىان خ د د ل فت د درة

ىهود ازرر مدن الىيدىان المعاملدة بالميدال الملوردة مدن المنصقدة الصدناعية

 95 , 65 , 35يددوم ي حددخ مددن الجددىول ان تدديرير الترازيددز

المستخىمة فل الىراسة

 35يوم

 65يوم

 95يوم

احتمال  5655وحسب اختبار ىنكن المتعىى المى

احتمال  5655وحسب اختبار ىنكن المتعىى المى

التعددر

نسبة الهالك %

* ا رقام التل تحمل احرص مختلفدة تختلدف عدن بعضدوا حصدائيا عندى مسدتو

* ا رقام التل تحمل احرص مختلفدة تختلدف عدن بعضدوا حصدائيا عندى مسدتو

مددين الجددىول ( )2فقددى مددين تدديرير معاملددة ىيددىان ا ر

معدل تأثير التركيز

لمحاف ددة الموصددل وهددذا يددىل علددا زيدداىة نسددبة الملورددات الصددناعية فددل

يوجدى مينودا فروقدا معنويدة فدل نسدبة المدوت او

محاف دة ىهدود نتيجدة كردرة ا عمدال الصدناعية فدل هدذل المحاف دة ازردر

الو د لزن هناد فروق معنوية مين جميو هذل الترازيدز وبدين مجموعدة

من مىينة الموصل

الس دديصرة  ،ذ تت ددير النت ددائا ان معد ددىل ت دديرير الترازي ددز زاىت فيد د نسد ددبة

تتفد نتددائا الى ارسددة الحاليددة نسددميا مددو مددا وجددىل ( )04بددين نسددبة وفيددات

ه د الىيىان مقارنة مو مجموعة السيصرة وكان اعلدا تديرير علدا نسدبة

ىوىة ا ر

الو د د د هد ددو عند ددى التركي د دزين  %055 , 25ذ مل د د  % 32 , 27علد ددا

 E. fetidaزاىت فدل التربدة الملوردة بدالمترول منسدبة %2

وكذلد تتتاب نتائا الىراسة الحالية نسميا مو ما ذكدرل ( )05بيند كدان

التوالل

لنفايات منجم الزلور تيري ار ساما لىيىان ا ر

امددا تدديرير الفت درة الزمني دة فددل نسددبة ه د د الىيددىان فددي حخ مددن الجددىول

حيث تم ازتتداص العىيدى

مددن الىيددىان المفقددوىة والتددل تددم اعتبارهددا ميتددة كمددا تتواف د نتددائا هددذل

السام ان الىيدىان فدل فترتدل التربيدة الرانيدة  65يدوم والرالردة  95يدوم لدم

الىراسة مو ما وجىل ( )06عنى القيدام مى ارسدة مختمريدة للمعالجدة الحيويدة

فرقا معنويا فض عن الفرق المعنوب مينوما وبين مجموعة السديصرة فدل

وذلد باستخىام ىيىان ا ر  ،وتم اسدتخىام الترازيدز ، 45 ، 25 ، 05

يكددن مينومددا فرقددا معنويددا ولزددن كددان مينومددا وبددين الفت درة ا ولددا  35يددوم

للتربددة الملورددة مرواسددب مخلفددات الزيتددون وتقيدديم الس دمية ا يكولوجيددة لوددا

زيداىة نسددبة هد د الىيددىان والتددل ملغددت  % 29 , 20فددل الفتدرتين , 65

 %85فكددان التركيدزين  %85 ، 45سددامة لىيددىان ا ر

 95ي ددوم عل ددا التد دوالل عن ددى مقارنتو ددا م ددو مجموع ددة الس دديصرة  ،وتت ددير

معىل الوفيات

النتدائا الدا حصدول ارتفاعددا معنويدا فدل نسددبة هد د الىيدىان المسددتخىمة

.2

فل التجربة مو زياىة الفترة الزمنية للتعر

فت ارات زمنيااة عم ا أوزانهااا لممنطقااة الصااناعية فااي محافظااة الموصاال

الفترتين  95 , 65يوم لجميو ترازيزهما ا ورت تديري ار معنويدا صرىيدا فدل

ودهوك :

عنددى مقارنتوددا مددو مجموعددة السدديصرة ،

مين الجىول ( )3ان تربية ىيىان ا ر

ذ اىت فترة التربيدة لمدىة  95يدوم ارتفاعدا معنويدا فدل نسدبة القتدل وبلغدت

فدل تربدة تسدقا بدالترازيز , 25

 %055 , 55مددن الميددال الملورددة للمنصقددة الصددناعية لمحاف ددة الموصددل

 %55عنى التركيز  %055عنى مقارنتوا مدو مجموعدة السديصرة كدذلد

ارددرت معنويددا وبتددكل كميددر علددا اوزان الىيددىان ولجميددو الترازيددز ولزددن

ا ورت باقل الترازيز ارتفاعا معنويا فل نسدبة الود د عندى مقارنتودا مدو
مجموعة السيصرة

تااأثير معاممااة دياادان االرض بتراكيااز مختمفااة ماان مياااه الصاارف

الصحي المموثة ولثالث

امددا بالنسددبة لتدديرير التددىاخل مددا مددين التركيددز والفت درة الزمنيددة فددن حخ ان
زيدداىة نسددبة ه د د ىيددىان ا ر

نتيجددة ارتفدداب

اعلددا انخفددا

ويمكدن ان نسدتنتا مدن الجدىول اند كلمدا زاىت مدىة

سددجل لددوزن الىيددىان كددان عنددى التركيددز  %100اذ مل د

1.248غم مقارنة مو مجموعة السيصرة التل سجلت وزن  3.841غم
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امددا معددىل تدديرير الفت درة الزمنيددة علددا وزن الىيددىان فقددى تمددين مددن الجددىول

 06039غ ددم عن ددى مقارنتد د م ددو مجموع ددة الس دديصرة والت ددل ملد د فيو ددا وزن

ديرير معنويددا للفت درات الزمنيددة الددر ث ذ ملغددت  2.868غددم,
وجددوى تد ا

الىيىان  36785غم

 2.074غددم1.429 ,غددم للفت درات  95 , 65 , 35يددوم علددا الت دوالل ،اذ

امددا تدديرير الفت درة الزمنيددة فددل اوزان الىيددىان فددي حخ وجددوى تدديري ار معنويددا

تتير النتائا الا انخفا

للفتد د درات الزمني د ددة ال د ددر ث  ،ذ ملغ د ددت  06722 , 26500 , 26702غ د ددم

وزن الىيىان مو زياىة الفترة الزمنية

اما بالنسبة لتيرير التدىاخل مدين التركيدز والفتدرة الزمنيدة علدا اوزان ىيدىان
ا ر

لفت درة  95 , 65 , 35ي ددوم علددا التد دوالل  ،وتتددير النت ددائا الددا حص ددول

المستخىمة فل التجربة فقى ا ورت النتدائا ان جميدو التدىاخ ت

سد ددجلت تد دديري ار معنويد ددا واضد ددحا فد ددل خف د د

انخفا

ا وزان عند ددى مقارنتود ددا مد ددو

فل اوزان الىيىان مو زياىة الفترة الزمنية

امددا بالنسددبة لتدديرير التددىاخل مددين الترازيددز والفتدرة الزمنيددة فددل اوزان ىيددىان

مجموعددة السدديصرة  ،ذ تتددير النتددائا ان وزن الىيددىان يددزىاى با نخفددا

ا ر

مو زياىة التركيز  ،اذ لوحخ من الفترة الزمنية ا ولا  35يوم كدان اقدل

ف ددل انخف ددا

وزن سدجل هدو  06839غدم  06683 ,غدم عندى التركيدزين %055 , 55
علا التوالل

فقددى ا وددرت النتددائا ان جميددو التددىاخ ت سددجلت تدديري ار معنويددا
اوزان الىي ددىان عن ددى مقارنتو ددا م ددو مجموع ددة الس دديصرة  ،اذ

ي حددخ مددن تددىاخ ت الفت درة الزمنيددة ا ولددا  35يددوم ان اقددل وزن سددجل

اما الفترة الزمنية الرانية  65يوم وجى ان اقدل وزن سدجل

هد ددو  26077غد ددم  06874 ,غد ددم عند ددى التركي د دزين  %055 , 55علد ددا

 06453غددم  06264 ,غددم عنددى التركي دزين  %055 , 55علددا الت دوالل

التد دوالل والت ددل

كددذلد لددوحخ ايضددا مددن الفت درة الزمنيددة الرالرددة  95يددوم ان جميددو الترازيددز

معنويددا فددل انخفددا

ا ورت انخفاضا معنويا فل اوزان الىيدىان مقارندة مدو مجموعدة السديصرة

ت ددىاخ ت الفتد درة الزمني ددة الراني ددة  65ي ددوم  ،ان جمي ددو الترازي ددز ا و ددرت

اذ ان اقل وزن سجل عنى التركيزين  %100 , 50والدذب ملد , 0.860

يوج ددى مينوم ددا فروق ددا معنوي ددة  ،ولز ددن ك ددان لوم ددا ت دديري ار
وزن الىيددىان مقارنددة مددو مجموعددة السدديصرة كددذلد

انخفاضددا معنويددا فددل اوزان الىيددىان مقارنددة مددو مجموعددة السدديصرة اذ ان

 0.796غد ددم علد ددا الت د دوالل والتد ددل ا ود ددرت فرقد ددا معنويد ددا مد ددو مجموعد ددة

اق ددل وزن للىي ددىان س ددجل ف ددل ه ددذل الفتد درة ه ددو  56966غ ددم عن ددى التركي ددز

السيصرة التل سجلت  2.856غم

 %055مقارنة مو مجموعة السيصرة  3.501غم
اما تىاخ ت الفترة الزمنية الرالرة  95يوم فدان جميدو الترازيدز كدان مينودا

جدول ( )3تأثير معاممة ديدان االرض بتراكيز مختمفة من مياه الصرف

فروقد ددا معنويد ددة فد ددل خف د د

الصحي المموثة ولثالث فترات زمنية عم أوزانها لممنطقة الصناعية في
محافظة الموصل

معدل الوزن ( )g

مدة التعرض

 35يوم

 65يوم

 95يوم

التركيز

Control

4.705
a
3.243
bc

3.962
ab
1.668
de

2.856
c
1.203
d-f

%55

1.839
d
1.683
de

1.403
d-f
1.264
d-f

0.860
ef
0.796
f

1.367
C
1.248
C

2.868
a

2.074
b

1.429
c

التركيز
%25

%055
تأثير الفترة الزمنية

التركيددز  %100والددذب ملد وزنوددا  0.578غددم تليوددا بدداقل الترازيددز التددل

معااااااااااادل تاااااااااااأثير

3.841
A
2.038
B

ا وددرت انخفاضددا معنويددا واضددحا عنددى مقارنتوددا مددو مجموعددة السدديصرة

التل سجلت وزن  3.762غم

جدول ( )4تأثير معاممة ديدان االرض بتراكيز مختمفة من مياه الصرف

الصحي المموثة ولثالث فترات زمنية عم أوزانها لممنطقة الصناعية في
محافظة دهوك

التركيز
Control
%25
%55
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%055

ب ددالترازيز , 55 , 25

تأثير الفترة الزمنية

 % 055م ددن مي ددال الص ددرص الص ددحل الملور ددة للمنصق ددة الص ددناعية ف ددل
محاف ددة ىه ددود ف ددل اوزان وحيوي ددة ىيددىان ا ر

خد د ل فتد درة التع ددر

4.093
a
2.705
c
2.177
d
1.874
d
2.712
a

3.501
b
1.805
de
1.771
de
0.966
fg
2.011
b

3.762
ab
1.339
ef
1.210
f
0.578
g
1.722
c

3.785
A
1.950
B
1.719
B
1.139
C

احتمال  5655وحسب اختبار ىنكن المتعىى المى

نستنتا مدن الجدىولين السدابقين عندى مقارندة تديرير ميدال الصدرص الصدحل

يوجددى مينومددا فروقددا معنويددة علددا

الملورد ددة للمند دداص الصد ددناعية لمحد دداف تل الموصد ددل وىهد ددود علد ددا اوزان

اوزان الىيىان لزنوما يختلفان معنويا مو مجموعدة السديصرة فدل انخفدا

اوزان الىيدىان المسددتخىمة فددل التجربدة فضد عددن الفدرق المعنددوب مينومددا

ىيد د ددىان ا ر

وب ددين وزن الىي ددىان عن ددى التركي ددز  ، %055ذ تت ددير النت ددائا ان مع ددىل

ان اوزان الىيد د ددىان المعاملد د ددة بميد د ددال الصد د ددرص الصد د ددحل

لمحاف ددة الموصددل قلددت بتددكل ازمددر مددن اوزان الىيددىان المعاملددة بميددال
الصرص الصحل لمحاف دة ىهدود ويعدز سدمب ذلدد الدا كردرة الملوردات

تيرير الترازيز انخفضت فيوا اوزان الىيىان مقارنة مدو مجموعدة السديصرة
وكدان اعلدا تديرير فدل انخفدا

 35يوم

 65يوم

 95يوم

معدل تأثير التركيز

* ا رقام التل تحمل احرص مختلفدة تختلدف عدن بعضدوا حصدائيا عندى مسدتو

 95 , 65 , 35يوم ي حخ من الجىول ان تديرير الترازيدز المسدتخىمة
فددل الى ارسددة للتركي دزين %55 , 25

معدل الوزن ))g

مدة التعرض

* ا رقام التل تحمل احرص مختلفدة تختلدف عدن بعضدوا حصدائيا عندى مسدتو

ي وددر الجددىول ( )4ت دديرير معاملددة ىيددىان ا ر

اوزان الىيد ددىان وكد ددان اقد ددل وزن سد ددجل عند ددى

الصد ددناعية كالمعد دداىن الرقيل د ددة والمتد ددرول وزي د ددوت المحركد ددات والمول د ددىات

الدوزن هدو عندى التركيدز  %055ذ ملد

وغيرها التل تسكب بالميال بصورة غير مىروسة
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اتفقددت نتددائا الى ارسددة الحاليددة نسددميا مددو مددا ميند ) (17عددن تلددوث التربددة

الىيىان مقارندة مدو مجموعدة السديصرة والتدل ملد فيودا المحتدو المروتيندل

بقصددو الب سددتيد الىقيقددة  )MPs( Microplsticsوى ارسددة تيريرهددا علددا

اجسام الىيىان  5620ملغم غم¹

ىيددىان ا ر

جدول ( )6تأثير مياه الصرف الصحي المموثة لممنطقة الصناعية في

(  ) E. Foetidaعنددى اسددتخىام الموليسددترين فددل التربددة

محافظة دهوك في المحتوى البروتيني ألجسام ديدان االرض المعاممة لمدة

مترزيددز  % 2 , 0 , 565 , 5625 , 5لمددىة  35يددوم اذ ا وددرت النتددائا
ا

 09يوم:

ان الموليسترين ذو التركيز اقل من  ٪565لم يكن ل تيرير واضأل علدا

وزن الىيددىان فددل حددين تسددمب التعددر
انخفد ددا

للترزيددز العاليددة  % 2 , 0الددا
ا

كميد ددر فد ددل وزن الىيد ددىان مقارند ددة بمجموعد ددة السد دديصرة كد ددذلد

احتمال  5655وحسب اختبار ىنكن المتعىى المى

كمعالجددة حيويددة لرواسددب مخلفددات معص درة الزيتددون وذلددد عنددى

نستنتا مدن الجدىولين السدابقين عندى مقارندة تديرير ميدال الصدرص الصدحل

قيام د مى ارس ددة مختمريددة باس ددتخىام ترازيددز مختلف ددة مددن رواس ددب مخلف ددات

الملورددة للمندداص الصددناعية لمحدداف تل الموصددل وىهددود علددا المحتددو

الزيت د ددون  % 85 , 45 , 25 , 05فكان د ددت الترازي د ددز  % 45 , 25لو د ددا

المروتيند د ددل اجسد د ددام ىيد د ددىان ا ر

تدديرير كميددر علددا اوزان الىيددىان اذ انخفضددت فيوددا ااوزان بتددكل كميددر

المحتددو المروتينددل للىيددىان المعاملددة بميددال الصددرص الصددحل لمحاف ددة

 .3تااااأثير مياااااه الصاااارف الصااااحي المموثااااة لممنطقااااة الصااااناعية فااااي

ىهود ويعوى سمب ذلد الدا كردرة الملوردات الصدناعية كالنفايدات الصدلبة

محافظاااة الموصااال ودهاااوك فاااي المحتاااوى البروتيناااي ألجساااام ديااادان
يت د د ددير الجد د د ددىول ( )5ان معاملد د د ددة ىيد د د ددىان ا ر

و المعدداىن الرقيلددة والمتددرول وزيددوت المحركددات ومميددىات ابفددات وغيرهددا

التل تسكب فدل الميدال ىون ا هتمدام بالسد مة الميئيدة فيد رر هدذا التلدوث

مترازيد د د ددز, 50 , 25

عل ددا الىي ددىان ويد د ىب ال ددا ح ددىوث جو دداى كمي ددر ف ددل اجس دداموا تض ددصر

 %100مد ددن ميد ددال الصد ددرص الصد ددحل الملورد ددة للمنصقد ددة الصد ددناعية فد ددل

نتيجة هذا ا جواى الدا تقدوي

محاف د ددة الموصد ددل لمد ددىة  95يد ددوم ا ود ددرت ان جميد ددو الترازيد ددز سد ددممت
انخفاضا معنويا فل المحتو المروتينل وكان اعلا انخفدا

سدجل عندى

اتفقت نتائا الىراسة الحالية نسميا مدو مدا ا ودرل ( )08عندى ى ارسدة تديرير
ا نتددصة الزراعيددة والصددناعية والتعىينيددة التددل تزيددى مددن كميددة المعدداىن

السدديصرة التددل سددجلت محتددو مروتينددل  5620ملغددم غددم ، ¹فددل حددين

السد ددامة فد ددل التربد ددة والتد ددل تسد ددمب محند ددة فسد دديولوجية فد ددل ىوىة ا ر

ان التركي دزين  %055 , 25مل د المحتددو المروتينددل فددل ك همددا 5607
معنويد ددا فد ددل خف د د

والمكونددات الحيويددة ا خددر ف ددل التربددة فددتم تحىي ددى المددروتين الزلددل ف ددل

يوجددى مينومددا فرقددا معنويددا ولزددن كددان لومددا تدديري ار

الخ يد ددا العم قد ددة لد ددىوىة ا ر

المحتد ددو المروتيند ددل اجسد ددام الىيد ددىان مقارند ددة مد ددو

تسددجيل انخفددا

مجموعة السيصرة

ا ر

جدول ( )5تأثير مياه الصرف الصحي المموثة لممنطقة الصناعية في

التركيز

Control

كمية البروتين

0.21
a

جمددالل للمددروتين فددل عمددوم الخ يددا العم قددة لىيددىان

مقارن د ددة بمجموع د ددة الس د دديصرة ك د ددذلد تت د دداموت نت د ددائا الى ارس د ددة

كمسد ددتويات ا نزيمد ددات المضد دداىة ليزسد ددىة الجلوتد دداريون-S-ترانسد ددفيراز

لمدة  09يوم
%25
0.17
b

posthuma

 Metaphireاذ تد ددم

الحالي ددة نس ددميا م ددو م ددا ميند د ( )09عن ددى ى ارس ددة ا س ددتجابات الميوكيميائي ددة

محافظة الموصل في المحتوى البروتيني ألجسام ديدان االرض المعاممة
%50
0.15
c

كميدات كميدرة مدن المدروتين الموجدوى فدل

اجساموا فيقل بتكل كمير مو زياىة هذل الملورات

التركيدز  %55الدذب ملد  5605ملغدم غدم ¹عنددى مقارنتد مدو مجموعددة

ملغددم غددم ¹اب اند

ان المحتد د ددو المروتيند د ددل للىيد د ددىان

المعاملة بميال الصرص الصحل لمحاف ة الموصل قلت بتكل ازمدر مدن

بعى  35يوم من الحضانة

االرض المعاممة لمدة  09يوم:

كمية البروتين

0.21
a

%25
0.18
c

* ا رقام التل تحمل احرص مختلفدة تختلدف عدن بعضدوا حصدائيا عندى مسدتو

تقاربددت نتددائا الى ارسددة الحاليددة مددو مددا ا و درل( )06عنددى اسددتخىام ىيددىان
ا ر

التركيز

Control

%50
0.18
c

%100
0.20
B

( )GSTوالزاتددا ز( )CATوالمحتددو الزلددل للمددروتين فددل ر رددة ان دواب

%100
0.17
B

م د ددن ىي د ددىان ا ر

ceylanensis

، Perionyx

Eudrilus

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

، eugeniae

ابف ددات (الزرباري ددل) والمع دداىن (الرص ددا

امددا الجددىول ( )6فقددى ا وددر ان د عنددى معاملددة التربددة التددل تحتددوب علددا

لترزيدز مت ازيدىة مدن الزرباريدل (  55 , 25 , 02ملغدم كغدم)¹
الىيىان ا

ىيد ددىان ا ر

والرصا

مختمريد ددا مترازيد ددز مختلفد ددة مد ددن ميد ددال الصد ددرص الصد ددحل

 355 , 055 , 75 ( Pbملغم كغم )¹فدل التربدة ولفتدرات

المروتين قلي فل نوعين من ىيىان ا ر

ولم ددىة  95ي ددوم اذ ان الترازي ددز ا و ددرت انخفاض ددا معنوي ددا ف ددل المحت ددو

زاى محتدو

 P . ceylanensisو E .

 eugeniaeبالمقارن د ددة م د ددو مجموع د ددة الس د دديصرة ،ولز د ددن عن د ددى المعالج د ددة

المروتينل اجسام الىيىان عندى مقارنتودا بمجموعدة السديصرة فقدى كدان اقدل

متركيد ددز  25ملغد ددم كغد ددم¹مد ددن الزارباريد ددل و 055ملغد ددم كغد ددم¹م د ددن

محتو للمروتين عنى التركيدزين  %55 , 25والدذب ملد  5608ملغدم
ولزن كان لوما تيري ار معنويا فل انخفا

) ف ددل الترب ددة حي ددث تعرض ددت

مختلفة ،فعنى معاملة الىيىان ب 75ملغم/كغم من الرصا

الملورد ددة للمنصقد ددة الصد ددناعية فد ددل محاف د ددة ىهد ددود %055 , 55 , 25

غم ¹مقارنة مو مجموعة السديصرة واللدذان

 Perionyx excavatusعن ددى التع ددر

لممي ددىات

الرص د ددا

يوجدى مينومدا فروقدا معنويدة

انخفض د ددت محتوي د ددات الم د ددروتين ف د ددل جمي د ددو اند د دواب الىي د ددىان

المستخىمة مقارنة مو مجموعدة السديصرة ،كدذلد لدوحخ انخفدا

المحتو المروتينل فدل اجسدام

محتدو

المدروتين فددل  P . ceylanensisو  E . eugeniaeعنددى تعدري
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الىيىان الا تركيز  55ملغم كغدم¹مدن الزارباريدل وتركيدز  355ملغدم

ىيىان ا ر

كغم¹من الرصا

الى ارسددة الحاليددة نسددميا مددو مددا ا و درل ( )22عنددى اسددتخىام ىيددىان ا ر

توافقددت نتددائا الى ارسددة الحاليددة مددو مددا وجىت د ( )25عنددى معاملددة ىيددىان
ا ر caliginosa

A.

fetida

خ ل  48ساعة فقي مدن التعدر

كدذلد توافقدت نتدائا

 Eiseniaككائن ددات نموذجي ددة لى ارس ددة الس ددمية الميئي ددة للترب ددة

مترازي د ددز مختلف د ددة م د ددن عنص د ددر الزن د ددد

الملورددة بددالمترول مترازيددز  % 75 , 55 , 35لمددىة  7و 04يددوم  ،اذ تددم

المحتد ددو المروتيند ددل فد ددل

م ح ددة اجس ددام الىي ددىان اص ددبحت ازر ددر نحاف ددة بازض ددافة ال ددا وج ددوى

( )0555,0555,755اذ اى الد ددا انخفد ددا
جميو المعام ت لزن اعلا انخفا

العىيدى مدن التدقوق فدل بعد

سجل عندى التركيدز  1500ملغدم

اجدزاء الجسدم بعدى التعدر

للتربدة الملورددة

متركيددز  %75مددن المتددرول فددل حددين لددم يددتم م ح ددة تلددد التددقوق فددل

كغم¹والذب مل  0.045ملغدم غدم¹مقارندة مدو مجموعدة السديصرة التدل

اجسام ىيىان مجموعة السيصرة او فل التركيز المنخف

سجلت  0.184ملغم غم¹

من المعاملة

 .4بعااض التشااوهات المورفولوجيااة التااي ظهاارت عم ا أجسااام دياادان
األ رض نتيجاااة تاااأثير ميااااه الصااارف الصاااحي المموثاااة فاااي محاااافظتي
الموصل ودهوك :

ا ود ددرت نت د ددائا الى ارس د ددة الحالي د ددة ان مي د ددال الص د ددرص الص د ددحل للمنصق د ددة
الصناعية لمحاف دة ىهدود كاندت ملوردة بالعىيدى مدن الملوردات وذلدد مدن

خ ل ما لوحخ علا الىيىان من تزون اورام عىيدىة علدا صدول جسدموا
وح ددىوث احتق ددان ىم ددوب عن ددى معاملتو ددا ب ددالتركيز %055ولم ددىة  95ي ددوم

(صددورة )0وكددذلد حددىوث تخصددر فددل المنصقددة الوسددصية لجسددم ال ددىوىة

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

الىوىة من اللدون الدورىب الدا ا صدفر الباهدت (صدورة  )2عندى معاملتودا

اظهرت حدوث اورام عديدة واضحة في المنطقة الوسطية لجسم الدودة

في محافظة دهوك بتركيز  %199ولفترة  09ايام من بدء التجربة التي

بحيث ت ور الدىوىة وكينودا مقسدمة الدا جدزئيين  ،فضد عدن تغيدر لدون

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

م ددنفس التركي ددز ولز ددن لم ددىة 7اي ددام ام ددا بالنس ددبة لمعامل ددة الىي ددىان بمي ددال
المنصقددة الصددناعية لمحاف ددة الموصددل فقددى لددوحخ ان الىيددىان المعاملددة

متركيددز  %55ولمددىة  20ايددام مددن مددىء التجربددة لددوحخ تزددون اورام علددا
صددول سددصأل جسددموا فضد عددن خددروج جددزء مددن القندداة الوضددمية وتغيددر
لونود ددا الد ددا ا صد ددفر او المرتقد ددالل (صد ددور )4،3نسد ددتنتا مد ددن ذلد ددد ان
الملورات فدل الميدال الصدناعية لمحاف دة ىهدود اعلدا نسدبة مدن محاف دة
الموصل وهدذا ان يدىل علدا ان نسدبة الملوردات الصدناعية فدل محاف دة
ىهدود اعلدا مددن محاف دة الموصددل نتيجدة زيداىة ا عمددال الصدناعية فددل
هددذل المحاف ددة ازرددر مددن مىينددة الموصددل نتيجددة التوقددف الحاصددل فددل

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

ا نتاج الصناعل فل مىينة الموصل

في محافظة دهوك بتركيز  %199ولفترة  7ايام من بدء التجربة التي اظهرت

تقاربت نتائا ىراستنا نسميا مو ما مين كدل مدن ) )21عندى ى ارسدة تديرير

حدوث تخصر واضح ( )1في المنطقة الوسطية لجسم الدودة وحدوث

مميدى حتددرب تددائو ا سددتخىام فددل الوندى عنددى الز ارعددة لحمايددة المحاصدديل
مد ددن الحت د درات الماصد ددة هد ددو (

)S-(ethylthio

تفصص( )2واحتقان دموي( )3في احد الفصين وتغير لونها ال االصفر
الباهت

O,O-Diethyl

 )methyl phasphoroditlالفوسددفات العضددوب ( )OPالفددورات علددا
نددوعين مددن ىيددىان ا ر

 Metaphire posthumaو Lampito

 ،maurittiبالنسددبة للتغيدرات المورفولوجيددة فقددى لددوحخ عليوددا خ د ل 48
س دداعة م ددن التع ددر

العىي ددى م ددن التغيد درات الجس ددمية الواض ددحة مقارن ددة

بمجموعددة السدديصرة ففددل ىوىة ا ر

مددن نددوب Lampito mauritti

ورت العىيى من التمزقات علا صول الجسم مو خروج السدائل الجدوفل
 coelomic fluidو و ددور عق ددىة او م ددا يس ددما بالنىب ددة  nodت ددميوة
بالم ور الغىب علا الب ر والمنصقة الخلفيدة مدن الدىوىة  ،امدا فدل ىوىة

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

كمي ددة وفيد درة م ددن المخ ددا بازض ددافة ال ددا تم ددزق جزئ ددل للقص ددو الجس ددمية

واضحة عم طول سطح جسم الدودة (االسهم) وخروج جزء من القناة الهضمية ()1

ا ر

 Metaphire posthumaفقى ورت الىوىة ملتفة مدو اصد ق

الموصل بتركيز  %59ولفترة  21ايام من بدء التجربة التي اظهرت حدوث اورام
وتغير لونها ال المون االصفر

وتىهور جدىار الجسدم للدىوىة وهدذا يدىل علدا التديرير السدام للفدورات علدا
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) توضح دودة معاممة بمياه الصرف الصحي لممنطقة الصناعية في4( صورة

) توضح دودة لمجموعة السيطرة لممنطقة الصناعية في محافظة5( صورة

 يوم من بدء التجربة التي اظهرت39  ولفترة%25 محافظة الموصل بتركيز

 يوم من بدء التجربة يظهر الدودة بشكل طبيعي من حيث09 الموصل ولفترة

) وحدوث تخصر1( حدوث ورم واضح في المنطقة الوسطية لجسم الدودة

المون والجسم المقسم ال حمقات

. ) وتغير لونها ال المون البرتقالي2( واضح في المنطقة الوسطية
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Comparing the impact of the treatment of the earthworm with the sewage
for the industrial zone in the governorates of Dohuk and Mosul
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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.
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