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Abstract
This study is conducted to know the of effect of breeding earthworm for
month , two month and three month in soil polluted with the
concentration 25,50, 75, 100% of polluted water on its viability. The
treatment reduce rate of specificgrowth ratio and it was 59.08 and 78.57%
at the concentration 25 and75% respectively , also the treatment cause
reducing in the weight of the treated earthworm and it was -0.079 and
0.0787 g at the concentration 25 and100%respectively. This study aimed
to know the affect of this treatment on the worms death percentage , and
also to knowing the percentage of protein body content... and showed that
the polluted water affected thickness the body wall and epithelium of the
digestive system and it´s caused the reduce thickness.

الخالصة
شهرين وثالثة اشهر في، اجريت هذه الدراسة لمعرفة تاثير تربية دودة االرض ولمدة شهر

 اذ ادت هذه المعامالت. من المياه الملوثة في حيوتها%100،50، 75،25تربة ملوثة بالتراكيز

%25,75  عند التركيزين%78.57و59.08 الى خفض معدل النمو النسبي للديدان التجربة الى

0.079- فضال عن تاثير اوزان الديدان المعاملة اذادت الى خفض اوزانها الى،على التوالي
. على التوالي%100 و25 غم عند التركيزين0.07879،
،كذلك هدفت الدراسةالحالية معرفة تاثير المعامالت اعاله في النسبة المئوية للموت

.فضال عن معرفة تاثير هذه المعامالت في المحتوى البروتيني الجسام الديدان المعاملة
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واثبتت الدراسة ان المياه الملوثة اثرت تاثي ار واضحا في سمك جدار الجسم فضال عن
تاثر سمك ظهارية القناة الهضمية بهذه المعامالت وسببت انخفاض في سمكها.

المقدمة
تعددد ديدددان االرض earthwormsمددن هددم الالفقريددات التددي عرفددت قبددل 600مليددون سددنة،

وهددي المسد ولة عددن رعايددة التربددة بيئيددا و درك العلمدداد دور ديدددان االرض فددي تنظيد

التربددة مددن

الفضددالت وتحسددين خصددوبتها وزيددادة النمددو النبدداتي مددن خددالل زيددادة المجموعددة الجذرية،فضددالعن
دورهددا المه ددم ف ددي تك ددوين الترب ددة م ددن خ ددالل تحليلهددا للم دواد العض ددوية بس ددب

عالقته ددا التكافلي ددة م د

البكتريا من خالل تحليل وهضم المواد العضدوية وتييضدهاواعادة هدذه المدواد العضدوية الدى تركيبهدا
البسدديك كمدواد تزيددد مددن خصددوبة التربددة ] .[1,2,3ان لديدددان االرض القدددرة الكبيدرة علددى تحسد

اشد د ددكال مختلفد د ددة مد د ددن الملوثد د ددات الكيميائيد د ددة والعضد د ددوية وغيد د ددر العضد د ددوية مد د ددن خد د ددالل اسد د ددتهالك

الغ ددذاد،االيض ،االفد دراز ،له ددذا تس ددتخدم دي دددان الرض كم ش ددر ب ددايولوجي لتل ددو البيئ ددة بمختلد د
الملوثات وم شر الى نوعية التربة التي تتواجد فيها ].[4,5
لق ددد ع ددرء الم دداد عل ددى اند د ال ددرحم ال ددذح يحتض ددن الحي دداة والم دداد يش ددكل نس ددبة عالي ددة م ددن

جسددمالكائنات الحيددة ومددن ضددمنها النسددان وان حجددم التفدداعالت الكيميائيددة والبيولوجيددة ان تلددو
المدداد ل د اسددبا

عديدددة منهددا تلددو بكتيددرح وعضددوح وعناصددر سددامة كددالزئبو والرصددال والزنددك

وغيرهددا ] .[6تسددتخدم الميدداه العادمددة فددي الوقددت الحاضددر س دواد المعالجددة منهددا او غيددر المعالجددة
الناتجة مدن تجمد ميداه المندازل والمستشدفيات والم سسدات التجاريدة اوميداه االمطدار المتجمعدة مدن

مخلفات الشوارع والحقول وبقايا النفك والمبيدات والسماد وفضالت االنسدان والحيدوان اضدافة لميداه

المعدات المستخدمة لغسل المكائن واالسدتخدام المنزلدي التدي تسدتخدم فدي سدقي اال ارضدي الزراعيدة
في العديد من بلدان العالماالجنبيةوالعربية ] .[6,7,8,9لهذا ارتئينا من خالل هدذا البحد

التعدرء

علددى تدداثير تراكيددز مختلفددة مددن الميدداه الملوثددةعلى اوزان الديدددان ومعدددل النمددو النسددبي وعلددى قيمددة

 Lc50لهذه الملوثات.

المواد وطرائق العمل
اجريت هذه الدراسة في مختبرات قسم علوم الحياة –كلية التربية جامعة الموصل.
 1-1جمع العينات :
تم جم الديدان من حدائو جامعة الموصل وقد تم حفظها وتربيتهافي صناديو خشبية

بابعاد 20×30×50سم ،وقد وضعت في هذه الصناديو تربة وفضالت الحيوانات حس
( .)10وقد تمتربيتها في هذه الصناديو واخذ الديدان منها لغرض اجراد التجار .

62

طريقة

حيوية دودة االرض المرباة لمدة شهر وشهرين وثالثة اشهر في تربة معاملة بتراكيز مختلفة من المياه ...

 2-1تجارب المياه الملوثة :
لمعرفة تاثير المياه الملوثة(الصرء الصحي) التي تستخدم عادة في سقي المزروعات

على حيوية ديدان االرض،تم جم المياه الملوثة من مياه الصرء الصحي للمنازل وتم سقي
التربة بالتراكيز%50, 25,75,100من هذه المياه لمعرفة مقدار التلو
عند استخدام هذه المياه،في عمليات الرح.

الم ثر على هذه الديدان

 :3-1االختبارات الحيوية:
اجريت بعض االختبارات الحيوية لمعرفة تاثير المياه الملوثة على حيوية ديدان االرض

وذلك باستخدام تراكيز مختلفة من مياه الصرء الصحي باستخدام التراكيز ( 75،50،25،0و

 ،)%100وقبل اجراد التجار وضعت الديدان المستخدمة في هذه التجار في اناد يحوح على
ماد معقم خالي من الكلور لكي يتم غسل القناة الهضمية لهذه الديدان ولكي تطرح ماتحتوي

ولمدة  24ساعة وحس

طريقة ( .)11اجريت هذه التجربة باستخدام التراكيز السابقة وحسبت

رطوبة التربة وكانت بواق  20±2غم  %من رطوبة التربة ( .)12كمااجريت هذه التجربة لمعرفة
نسبة الديدان الميتة اذ تم من خاللها تقدير قيمة  Lc50وحس

طريقة ( )13اجريت التجار

المعتمدة باستخدام التراكيز المعتمدة من مياه الصرء الصحي ،وبواق خم

تركيز،باالضافةالى معاملة المقارنة،حي

تم استخدام 5عل

مك اررات لكل

بالستيكية لكل مكرر حجم 500

سم³ووض فيها  300غم من التربةحاوية  5ديدان لكل مكرر ،ثم تم حسا

التاثيرات الحيوية

بعد شهر وشهرين وثالثة اشهر من بدد التجربة.
 4-1قياس معدل النمو النسبي الوزان ديدان االرض المستخدمة في التجربة:
ف ددي جميد د التج ددار المعتم دددة ف ددي ه ددذه الد ارس ددة ت ددم اخ ددذ اوزان دي دددان االرض قب ددل وبع ددد

المعاملددة لغددرض معرفددة تدداثير هددذه المعددامالت فددي معدددل النمددو النسددبي وتمددت الحسددابات حس د
طريقة ].[14
 5-1التقدير الكمي للبروتين:

لمعرفة تاثير العوامل المستخدمة في هذه الدراسة في المحتوى البروتيني

للديدان تم حسا

كمية البروتين في اجسام ديدان االرض المعاملة بتراكيز مختلفة

من المياه الملوثةباستخدام طريقة الورح ] [15والمحورة من قبل ].[16
 6-1الدراسة النسجية
ت ددم عم ددل مق دداط نس ددجية مستعرض ددةcross section

لجمي د الدي دددان المس ددتخدمة ف ددي

معامالت هذه الدراسة لغرض معرفة تاثير تراكيز المياه الملوثة على سدمك البشدرة و جددار الجسدم
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وظهاريد د د ددة القن د د د دداة الهضد د د ددمية وحس د د د د

طريق د د د ددة ] [17تد د د ددم ص د د د ددب النمد د د دداذم باس د د د ددخدام ص د د د ددبغة

الهيماتوكسلين–ديالفيلد وصبغة االيوسين المزدوم اعتماد على طريقة ][18,19
 7-1الفحص والتصوير المجهري للمقاطع النسجية
فحص ددت المق دداط النس ددجيةبالمجهرالمرك

الجس ددم وك ددذلك ظهاري ددة القن دداة الهض ددمية وحسد د

الض ددوئي لحس ددا

ابع دداد ك ددل م ددن البش درة وج دددار

طريق ددة ]، [17وبع ددد الفح ددل ص ددورت المق دداط

باسد ددتخدام مجهد ددر مد ددزود بكد ددامي ار رقميد ددة مد ددن ند ددوع Japan

 Olympasom-وتد ددم حسد ددا

قد ددوة

التكبيرالعدسة الشيئية بمعامل قوة التكبير العدسة العينية.
 8- 1التحليل االحصائي
ت ددم التحلي ددل النت ددائ احص ددائيا باس ددتخدام برن ددام  SASبالحاس ددو االليباس ددتخدام التص ددميم

العشد دوائي الكام ددل كتجرب ددة عاملي ددة( )Factorial C.R.Dاختب ددرت الفروق ددات ب ددين المتوس ددطات

باستخدام دنكن المتعدد المدى وكذلك باستخدام اقل فرق معنوح  L.S.Dعند مستوى احتمال %5
].[20

النتائج والمناقشة

 :1تاثير المياه الملوثة في معدل النمو النسبي لدودة االرض
يظهر الجدول ( )1تاثير تراكيز مختلفة من الميداه الملوثدة فدي معددل النمدو النسدبي لديددان

االرض ،فق ددد اس ددتخدمت التراكي ددز % 100،75،50،25 ،0وخ ددالل فت درة التع دريض ش ددهر وش ددهرين
وثالثةاشددهر .نالحددم مددن الجدددول انتدداثير التراكيددز المسددتخدمة فددي هددذه الد ارسددة وبصددورة عامددة لددم

يكددن بينهددا فددرق معنددوح فددي النمددو النسددبي لديدددان االرض اال ان جمي د التراكيددز كددان بينهددا وبددين

مجموع ددة الس دديطرة ف ددرق معن ددوح واض د  ،اذ تش ددير النت ددائ ان مع دددل ت دداثير التراكي ددز خف ددض النم ددو
النسبي في ديدان التجربة مقارنة م مجموعدة السديطرة وكدان اقدل تداثير علدى معددل النمدو النسدبي

هو عند التركيزين  %75,25اذ بل  59.08و  % 78.57على التوالي.
اماتدداثير الفت درة الزمنيددة بصددورة عامددة فددي معدددل النمددو النسددبي لديدددان االرض فقددد اشددارت

النتائ في الجدول السابو الدى عددم وجدود تداثير معندوح للفتدرات الزمنيدة الدثال

علدى النموالنسدبي

لهذه الديدان.كانلتاثير التداخل مابين التركيز والفترة الزمنية تاثير معندوح طدردح وادت الدى خفدض
معدل النمو النسبي لديدان االرض عندد مقارنتهدا مد مجموعدة السديطرة،اذادت فتدرة التربيدة شدهرين

انخفدداض معنددوح واض د فددي النمددو النسددبي وبلغددت قيمت د

%47.3عنددد التركيددز  %25بينمددا بل د

مع دددل النم ددو النس ددبي ف ددي معامل ددة المقارن ددة ( ،)%272.6ك ددذلك اظه ددرت ب دداقي التراكي ددز انخف دداض

معنوح واض في معدل النمو النسبي عند مقارنتها م مجموعدة السديطرة .ويمكدن ان نسدتنت مدن
الج دددول اند د كلم ددا زادت م دددة التعد دريض زادت النس ددبة المئوي ددة لالنخف دداض ف ددي النم ددو وف ددي جميد د
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التراكيددز المسددتخدمة فددي هددذه الد ارسددة .هددذا وتتفددو نتددائ الد ارسددة الحاليددة م د ] [21ان د عنددد اخددذ
سبعة عينات من تربة ماخ ذة من قنداة لميداه الملوثدة مدن المديندة الصدناعية (  )Shengauyفدي

الصدين لدوحم ان نسدبة تثبديك نمدو الديددان تراوحدت بدين  ،%34.53_ 19.36وزاد تداثير التثبديك

م د زيددادة فترةالتع دريض كمددا تشددابهت نتددائ الد ارسددة الحاليددة جزئيددا م د ] [12ان د عنددد تربيددة دودة
االرض Drawidawillsiفد د د ددي تربد د د ددة تسد د د ددقى بالميد د د دداه الملوثد د د ددة الناتجد د د ددة مد د د ددن طاحوند د د ددة االرز
بتراكيد ددز%25,50,75,100اظهد ددر ان معد دددل الكتلد ددة الحيويد ددة لهد دذه الد دددودة المربد دداة لمد دددة  15يد ددوم
 % 84.44فد د د د د د د ددي المقارند د د د د د د ددة بينمد د د د د د د ددا بلغد د د د د د د ددت فد د د د د د د ددي التراكيد د د د د د د ددز  %25,50,75,100هد د د د د د د ددي
 % 120,171.11,62.22,40عل د ددى التد د دوالي وه د ددذا يش د ددير ال د ددى ح د دددو زي د ددادة ف د ددي نس د ددبة النم د ددو

ب ددين19ال ددى%47عن ددد التركي ددز  %25,50ونقص ددان او انخف دداض ف ددي النم ددو ب ددين 12ال ددى%24عن ددد

التركيددز  %75,100وهددذا يشددير الددى ان المعددامالت السددابقة ادت الددى حصددول زيددادة ونقصددان فددي
النمو باختالء هذه التراكيز.
جدول ( ) 1تاثير معاملة دودة االرض بالمياه الملوثة وبتراكيز مختلفة في معدل النمو النسبي لدودة االرض
ولثالثة فترات زمنية
الزمن
التركيز
%25
%50
%75
%100
control
تاثير الفترة الزمنية

الفترة االولى

الفترة الثانية

الفترة الثالثة

شهر
73.94
cd
101.98
cd
131.54
cd
93.3
cd
169.34
c
114.02
a

شهرين
47.3
d
96.42
cd
101. 8
cd
74.94
cd
272.6
b
118.61
a

ثالثة اشهر
56.
d
111.16
cd
83.74
cd
67.48
cd
384
a
140.48
a

معدل تاثير التركيز
59.08
b
103.19
b
105.69
b
78.57
b
275.31
a

 :2تاثير المياه الملوثة في الزيادة او النقصان في اوزان دودة االرض

ان الزي ددادة او النقص ددان ف ددي اوزان دي دددان االرض م ددن الم ش درات الت ددي ت خ ددذ ف ددي نظ ددر االعتب ددار

لمعرفة تاثير المياه الملوثة في حيوتها ،فيشير الجددول ( )2الدى ان معاملدة ديددان االرض بتراكيدز
 %25,50,75100,م ددن المي دداه الملوث ددة وبفت درات زمني ددة ش ددهر وش ددهرين وثالث ددة اش ددهر اظهرتت دداثير

معنوح واضد فدي نقصدان اوزان الديددان عندد مقارنتهدام مجموعدة السديطرة ،فدنالحم مدن الجددول
ان اعلى نقصان سدجل الوزان الديددان عندد التركيدزين  %25,100وقدد بلغدت 0.079-,0.0787-

غم على التوالي،اما معدل تاثير الفترة الزمنية في االوزان فيالحم من الجدول السابو وبالرغم من
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اند د يوجد ددد تد دداثير معند ددوح فد ددي نقد ددل االوزان لديد دددان الد ارسد ددة اال اند د لد ددم يكد ددن بد ددين الفتد درات فد ددرق

معنوح،غير انها اختلفت معنويا عن معاملة المقارنة.

ك ددان للت ددداخل م ددابين الفتددرة والتركي ددز ف ددي الزي ددادة او النقص ددان ف ددي اوزان دودة االرض ددتاثير

معنويددا واضددحا فضددال عددن ان جمي د التراكيددز لددم يكددن بينهددا فددرق معنددوح االان د كددان هندداك تدداثير

معنددوح واض د فددي نقصددان الددوزن عنددد مقارنتهددا م د مجموعددة السدديطرة ،كددذلك نجددد ان معددامالت

الفترات الثال

لم يظهرهناك اختالء معندوح بينهدا االاند كاندت معاملدة كدل فتدرة زمنيدة كدان بينهدا

وب ددين مجموع ددة الس دديطرة ف ددرق معن ددوح واضد د ويالح ددم ان اعل ددى نقص ددان ف ددي ال ددوزن س ددجل عن ددد

التركيزين  %25,100والتي بلغت  0.07-,0.02-غم على التوالي .امدا بعدد شدهرين مدن المعاملدة
فان اعلى نقصان سجل ايضدا عندد التركيدزين  %25,100والتدي بلغدت  0.082-,0.11-غدم علدى

التدوالي ،وكدذلك نالحددم ان معدامالت الفتدرة الزمنيدة الثالثددة اعطدت اعلددى نقصدان للددوزن وعندد نفد

التركيزين  %25,100اذ بلغت  0.086-,0.106غدم علدى التدوالي ،اح ان التركيدزين %25,100
كانت فعالة في التاثير على حيوية ديدان االرض.
هددذا وتتفددو نتددائ الد ارسددة الحاليددة مد ماوجددده ] [21اند عنددد اخددذ سددبعة عينددات مددن تربددة
مدداخ ذة م ددن قندداة لمي دداه الملوثددة م ددن المدين ددة الصددناعية ( ) Shengauyف ددي الصددين تس ددببت ه ددذه

المياه في نقصان اوزان الديدان.كما توافقت نتائ الدراسة الحالية جزئيا م ماوجده ] [12ان عند
تربيدة دودة االرض Drawida willsiفدي تربدة تسدقى بالميداه الملوثدة الناتجدة مدن طاحوندة االرز
بتراكيد ددز%25,50,75,100اظهد ددر ان معد دددل الكتلد ددة الحيويد ددة لهد ددذه الد دددودة المربد دداة لمد دددة  15يد ددوم
 % 84.44فد د د د د د د ددي المقارند د د د د د د ددة بينمد د د د د د د ددا بلغد د د د د د د ددت فد د د د د د د ددي التراكي د د د د د د د دز  %25,50,75,100هد د د د د د د ددي
 % 120,171.11,62.22,40عل د ددى التد د دوالي وه د ددذا يش د ددير ال د ددى ح د دددو زي د ددادة ف د ددي نس د ددبة النم د ددو

ب ددين19ال ددى%47عن ددد التركي ددز  %25,50ونقص ددان او انخف دداض ف ددي النم ددو ب ددين 12ال ددى%24عن ددد

التركيددز  %,75100وهددذا يشددير الددى ان المعددامالت السددابقة ادت الددى حصددول زيددادة ونقصددان فددي
النمو باختالء هذه التراكيز.
كما وتتفو نتائ الدراسة الحالية م ما وجده ] [22الى ان اوزان ديدان االرض المعرضدة
لمياه الصرء الصحي انخفضت نسبة اوزانها وبشكل كبير ومميز.
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جدول ( :)2تاثيرمعاملة دودةاالرض بالمياه الملوثة وبتراكيز مختلفة في الزيادة او النقصان في اوزان
دودةاالرض ولثالثة فترات زمنية
التركيز
%25
%50
%75
%100
Control
تاثير الفترة الزمنية

الفترة االولى

الفترة الثانية

الفترة الثالثة

شهر
-0.07
d
-0.004
d
0.03
cd
-0.02
d
0.152
c
0.0176
a

شهرين
-0.082
d
-0.016
d
-0.0088
d
-0.11
d
0.324
b
0.0214
a

ثالثة اشهر
-0.086
d
0
d
-0.034
d
-0.106
d
0.544
a
0.0635
a

معدل تاثير التركيز
-0.079
b
-0.0066
b
-0.004
b
-0.0787
b
0.34
a

 :3تاثير المياه الملوثة في النسبة المئوية للقتل في دودة االرض.
يبين الشكل ( )1تاثير تراكيز مختلفة من مياه الصدرء الصدحي فدي النسدبة المئويدة لمدوت

ديدان االرض بعد شهر وشهرين وثالثة اشهر من المعاملة .اذ يالحم ان خالل الشهر االول من
المعاملة كانت النسبة المئوية للقتل منخفضة وكدان اعلدى نسدبة سدجلت عندد التركيدز  %25والدذح

بل  ،%12يليها عند التركيز  %100والذح بلغت في نسبة القتدل  ،%8امدا خدالل الشدهر الثداني

مددن المعامل ددة ف دديالحم ارتفدداع نس ددبي ف ددي نس ددبة القتددل وكان ددت اعل ددى نسددبة قت ددل عن ددد التركي ددز%25

وبلغددت  %25يليهددا عنددد التركيددز  %100الددذح سددجل نسددبة قتددل  ،%15امددا خددالل الفتدرة االخيدرة
من المعاملة فيالحم ارتفاع نسدبة قتدل بصدورة اكبدر وخاصدة عندد التركيدز %25الدذح سدجل نسدبة

قتل  %60يليها عند التركيز  %100الذح سجل نسبة قتل .%20
هذاوتتفو نتائ الدراسة الحالية م ماوجده ] [23ان عندد اسدتخدام ميداه الصدرء الصدحي
فد ددي تربيد ددة ديد دددان االرضandrei

 Eiseniaوجد ددد ان نسد ددبة بقد دداد الديد دددان كاند ددت عاليد ددة جد دددا

وصلت%98وبلغت نسبة الفناد اقل من .%2
كما تتفو نتائ الدراسة الحالية م ما اظهره ] [21من معاملدة الديددان بالميداه الملوثدة القربيدة مدن

مدينة  shengauyالصناعية الصينية وجد ان نسبة القتل لديدان االرض تراوحت بين0الدى%40
عند تعريضها للمياه الملوثة لفترة اسبوعينالى8اسابي .
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60
50
40

1 month

30

2 month

20

3 month

10
0

شكل ( )1تاثير المياه الملوثة في النسبة المئوية للموت في دودة االرض

: 4تاثير المياه الملوثة في سمك المقطع النسجي للمنطقة الوسطية لديدان االرض
ان سمك المقط النسجي لجسدم دودة االرض يعتبرايضدا مدن المد ثرات المهمدة التدي يعتمدد

عليهددا لمعرفددة تدداثير الملوثددات فددي حيوتهاشددانها شددان المد ثرات السددابقة الددذكر .يشددير الجدددول ()3
تاثير تراكيز مختلفة مدن الميداه الملوثدةعلى سدمك المقطد النسدجي للمنطقدة الوسدطية لجسدم ديددان

االرض ولفت د درات زمني د ددة مختلف د ددة ،اذ ل د ددوحم ان التراكي د ددز المس د ددتخدمة

 %25,50,75,100ق د ددد

اثرتمعنوياعلى سمك البشدرة وكدان اقدل سدمك سدجل  20.778مدايكروميتر عندد التركيدز  %50كمدا

ل د ددوحم ان د د اليوج د ددد ف د ددرق معن د ددوح ب د ددين التراكي د ددز االانه د ددا جميع د ددا اختلف د ددت معنوي د ددا م د د مجموع د ددة

السيطرة،اماتاثير الفترة الزمنية على سمك البشدرة لدوحم ان الفتدرة الثانيدة والثالثدة اظهدرت انخفداض

معنوح واض عن المجموعة االولى اح ازداد التاثير م زيدادة مددة التعريض،اثدرت التراكيدز علدى

سمك البشرة فنجد من نتائ الجدول السابو ان جمي التراكيز اعطت انخفاض معندوح واضد فدي
س د ددمك منطق د ددة البشد د درة  epidermisوخ د ددالل الفتد د درات الزمني د ددة الثالث د ددة وك د ددان اق د ددل س د ددمك س د ددجل

17م ددايكروميتر عن ددد التركي ددز  %50خ ددالل الفت درة الثاني ددة م ددن التربي ددة .ام ددا بالنس ددبة لج دددار الجس ددم

 bodywallفقددد اظهددرت التراكيددز تدداثير معنددوح علددى سددمك جدددار الجسددم وكددان اقددل سددمك سددجل

189.83مايكروميتر عند التركيز  % 50مقارنة م مجموعة السيطرة والذح بلد فيد سدمك جددار

الجسم  544مايكروميتر،اما بالنسبة لتاثير الفتدرة الزمنيدة علدى سدمك جددار الجسدم فلدم يلحدم فدرق
معنوح بين الفترات الزمنية الثالثة.اثرت التراكيز المستخدمة فدي الد ارسدة علدى سدمك جددار الجسدم

وخد ددالل الفت د درات الزمنيد ددة الثالثد ددة وكد ددان اقد ددل سد ددمك سد ددجل  158.67,172.83مد ددايكروميتر عند ددد

التركيز %50وخالاللفترتين شهرين وثالثة اشهر على التوالي ،كذلك اثرت المعامالت على سدمك

ظهاريددة القندداة الهضددمية  epithelial layerفدديالحم مددن الجدددول السددابو ان جمي د التراكيددز قددد
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سببت خفض في سدمك ظهاريدة القنداة الهضدمية وكدان اقدل سدمك سدجل عندد التراكيدز %25,100

على التوالي.اثرت مدة التربية على سمك ظهاريدة القنداة الهضدمية فديالحم هنداك فدرق معندوح بدين
الفترة االولى والثانيدة وكدذلك بدين االولدى والثالثدة،اما بالنسدبة لتداثير التراكيدز خدالل الفتدرات االولدى

والثانية والثالثةفيالحم ان جمي التراكيز خالل االولى والثالثة اظهرت انخفاض معنوح واض في

سددمك ظهاريددة القندداة الهضددمية وكددان اقددل سددمك سددجل  27.68,31.827مدايكروميتر خددالل الفتدرة
الثالثة عند التراكيز  %25,50على التوالي.

كمددا اظهددرت االشددكال ( )3,4,5اند عنددد معاملددة دودة االرض بددالتراكيز% 50لفتدرة شددهر
وشهرين و %25لفترة ثالثدة اشدهر مدن الميداه الملوثدة والتدي تظهدر انفصدال البشدرة عدن العضدالت
الدائري ددة وح دددو فج دوات ض ددمن العض ددالت الدائري ددة والطوليةنتيج ددة لح دددو نخ ددر وت ددنك

للخالي ددا

ضمن هذه المنطقة وقلة في سمك ظهاريدةالقناة الهضدمية عندد مقارنتهدا مد مجموعدة السديطرة فدي

الشكل ( .)2هذاوتتفو نتائ الدراسة الحاليدة مد مدا وجدده ] [24اند عندد اسدتخدام مبيدد االعشدا
وبتركيد ددز  0.257ملغد ددم ضد ددد دودة االرض fetida

 Eiseniaادى الد ددى تحطد ددم طالئيد ددة القند دداة

الهض د د د د د د د د د ددمية .كم د د د د د د د د د ددا تتف د د د د د د د د د ددو نت د د د د د د د د د ددائ الد ارس د د د د د د د د د ددة الحالي د د د د د د د د د ددة مد د د د د د د د د د د م د د د د د د د د د ددا وج د د د د د د د د د ددده

] [17ان عند استخدام النيم ضد دودة االرض Phertima peguanaبتركيز  2.35ملغم \سدم2
ادى الددى قلددة فددي سددمك جدددار الجسددم والتركيددز 3.13ملغم/سددم 2ادى الددى زيددادة فددي سددمك طالئيددة
القناة الهضمية.
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جدول (: )3تاثيرمعاملة دودة االرض بالمياه الملوثةوبتراكيز مختلفة ولفترات زمنيةعلى المقطع النسجي في المنطقةالوسطية لجسم ديدان االرض

الفترة
التركيز
Contro
l
%25

سمك البشرة \مايكرون
30يوم
48.16
7
a
30.16
7
b-d

%50

25.5
cd

%75

25.5
cd

%100

39.66
7
ab

تاثير

الفترة
الزمنية

33.8
a

60يوم
48.16
7
a

90يوم
45.33
3
a
22.66
7
cd
19.83
3
cd
31.16
7
bc
22.66
7
cd

26.06
7
b

28.33
3
b

25.5
cd
17
d
19.83
3
cd
19.83
3
cd

معدل
تاثير

سمك جدار الجسم \مايكرون

التركيز

30يوم

47.333
a

561
a

26.11
b
20.778
b
25.5
b
27.389
b

60يوم

90يوم

566.67 504.33
a
a

209.67 175.67
cd
d

\مايكرون

تاثير

التركيز
544
a

30يوم

60يوم

تاثير

90يوم

التركيز

122.069 111.393 114.487 140.327
a
b
B
a

219.11
bc

53.817
c-e

33.66
e-g

27.68
g

38.386
c

189.83 172.83 158.67
c
d
d

36.89
d

53.523
c-f

31.827
Fg

40.747
c

243.72 229.67 303.17 198.33
b
b-d
b
cd

54.417
cd

63.653
c

57.867
cd

59.312
b

215.33 226.67 215.33
bc
cd
cd

52.08
c-f

44.847
c-g

40.507
d-g

45.811
c

238
b-d

204
cd
275.4
a

272
bc

معدل

سمك ظهارية القناةالهضمية

معدل

293.57 278.23
a
a
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67.906
a

62.034
ab

62.034
ab
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: 5تاثير المياه الملوثة في المحتوى البروتيني الجسام ديدان االرض.
يب ددين الج دددول ( )4ان تربي ددة دي دددان االرض ف ددي ترب ددة تس ددقى بتراكي ددز  %25,50,75,100م ددن

المياه الملوثدة ولفتدرة شدهر وشدهرين وثالثدة اشدهر اثدرت فدي المحتدوى البروتيتدي لهدذه الديددان .فدنالحم

مددن الجدددول السددابو ان المحتددوى البروتينددي تدداثر بهددذه التراكيددز ويالحددم ان د بزيددادة التركيددز يددنخفض

المحتددوى البروتينددي بشددكل واضد اذ يالحددم ان اقددل محتددوى للبددروتين سددجل خددالل الفتدرة االولددى عنددد

التركي ددز  %100بلد د  0.041ملغ ددم \ غم،ام ددا عن ددد زي ددادة الفتد درة الزمني ددة ف دديالحم وبوض ددوح انخف دداض
معنددوح واضد فددي المحتددوى البروتيندي لجميد التراكيددز المسددتخدمة ،ويالحددم مددن النتددائ التددي حصددلنا

عليها في الجدول ( )4ان اقل محتوى للبروتين سجل هو خالل الفترة الثالثدة وكدان اقدل محتدوى سدجل

0.029ملغم \ غم عند التركيز  ،%100من هذا نستنت ان المحتوى البروتيني ينخفض بشكل واض
م زيادة التركيز وزيادة الفترة الزمنية.

تتفد د د د د د ددو نتد د د د د د ددائ الد ارسد د د د د د ددة الحاليد د د د د د ددة م د د د د د د د ماوجد د د د د د ددده ] [25ان د د د د د د د عند د د د د د ددد تربيد د د د د د ددة دودة
االرض TubifexTubifexmullerفددي تددر معاملددة بالفورمالديهايددد والبريدددين ادضددالى انخفدداض كميددة

البروتين بين 2325-1500مايكروغرام \غم واند كلمدا زاد تركيدز الفورمالديهايدد كلمدا انخفدض محتدوى
البروتين الكلي في ديدان االرض عند مقارنتها م مجموعة السيطرة كذلك تتفو نتائ الدراسة الحاليدة

م د مددا وجددده ] [26ان د عنددد تربيددة دودة االرض E fetidaعلددى بيئددة ملوثددة ادى الددى تغيددر محتددوى
البروتين والسليلوز فيها عند مقارنتها م مجموعة السيطرة وهذا المحتوى زاد في االنخفاض مد زيدادة

مدة التعريض.
جدول (: )4تاثير معاملة دودة االرض بتراكيز مختلفةمن مياه الصرف الصحي في المحتوى البروتيني الجسامها

التركيز

كميةالبروتين في شهر كمية البروتين في الشهر كمية البروتين في الشهر

control
%25

االول ملغم/غم
0.219
0.181

الثاني ملغم/غم
0.109
0.171

الثالث ملغم/غم
0.099
0.076

%50

0.109

0.087

0.056

%75

0.079

0.071

0.042

%100

0.041

0.033

0.029
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|

e
a
c

↔

↔
b

c

شكل( :)3يوضح معاملة دودة االرض بالمياه الملوثة شكل ( :)2يوضح مجموعة السيطرة خالل تربية شهر والتي

بتركيز %50ولفترة شهرين من المعاملة والتي تظهر فجوات تظهر طبقة البشرة ،aوطبقة الضالت الدائرية ،bوالطولية c
بين الياف العضالت الطولية ،cوقلة في سمك ظهارية القناة وغالف البريتون ،dوظهارية القناة الهضمية،e
تكبير40x

الهضمية→ ،eعند قوة تكبير .40x

عندقوة

e
d
→

a

b

b
d
c

a

a

شكل( :)5يظهر معاملة دودة االرض بالمياه الملوثة شكل( :)4يوضح معاملة دودة االرض بالمياه الملوثة
بتركيز%50ولمدة تربيةشهر من المعاملة والتي تظهر بتركيز %25ولمدة تربية ثالثة اشهر من المعاملة والتي
انفصال البشرةaعن طبقة العضالت الدائرية ↓، bعند تظهر حدوث فجوات في العضالت الدائرية  bوالطولية c
قوة تكبير .40x

→ ،عند قوة تكبير .100x
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