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  الخالصة

النفایـات السـائلة المطروحـة مـن معامـل الفوسـفات Mus musculusمجامیع من الفئران ألبیض أربعةأعطیت 

لفتــــرة شــــهرین ، والمجموعــــة )  حجــــم/حجــــم% (100و 75و 50و 25فــــي القــــائم مــــع مــــاء الشــــرب وبالنســــب 

راســة تــأثیر النفایــات الســائلة علــى بعــض المظــاهر التكاثریــة تــم د. مــاء الحنفیــة كمعاملــة ســیطرة أعطیــتالخامســة 

  :كاألتيوكانت النتائج 

  . انخفضت درجة الخصوبة معنویا مع زیادة تركیز الماء الملوث .1

لكــل أنثـى وزیــادة معنویـة فــي النســبة المئویـة للمــوت فـي األجنــة وكــل  وأوزانهــاانخفـاض معنــوي فـي عــدد األجنـة .2

.ة الماء الملوثذلك یتناسب مع زیادة نسب

.انخفاض معنوي في عدد الموالید وأوزانها لكل أنثى مع زیادة تركیز النفایات السائلة  .3

  

Effect of liquid effluents emitted from phosphatic fertilizer complex in 
Al-Qaim - Iraq, on some reproductive phenomenon  in albino mice

A. A. Thaker , S. K. Al-Amine and S. A. Al-Kubiasi
Department of Biology - College of Science / University of Al-Anbar

Abstract
Four groups of albino mice Mus musculus  were given drinking water containing  

25,50,75 and 100%(v/v) of the liquid effluents for two months , the fifth group were 
given tap water as a control experiments in order to determine the effect of effluents on 
some reproductive aspects.The results were as follows :
1- The fertility degree has been significantly decreased as a result of increase in the 

concentration of polluted water .
2- A significant reduction in the number and weight of embryo, and a significant 

increase in the percentage of dead embryo for each female has been found with 
increase in the percentage of polluted water .

3- A significant reduction in the number of  births and their weights for each female  
with increase in the percentage of liquid effluents.

  

  

  

  

  باحث الثالثماجستیر للرسالةجزء من البحث 
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  المقدمة

تعد المخلفات الصناعیة من المصادر المهمة لتلوث المیـاه ، وقـد حظـي هـذا الجانـب مـن التلـوث باهتمـام كبیـر 

مــن قبــل منظمــة الصــحة العالمیــة ومنظمــة الغــذاء والزراعــة الدولیــة  والجمعیــات الخاصــة بحمایــة البیئــة والعدیــد مــن 

البحثیــة األخــرى ، حیــث ان طــرح الفضــالت المختلفــة یــؤدي الــى زیــادة العناصــر الملوثــة وبمــا یــنعكس تــأثیره المراكــز 

ففـي احـدى الدراسـات حـول كمیـات وتـأثیرات الزئبـق الناتجـة مـن معامـل . على المسارات البایولوجیة للكائنـات الحیـة 

وجماعتـه Jacksonوالتـي قـام بهـا الباحـث 1983-1970االسمدة الفوسفاتیة في بعض مناطق استرالیا للفتـرة مـن 

سـنة وان كمیتـه فـي الرواسـب كانـت اكثـر مـن /كغـم14وجد بأن كمیة الزئبق فـي میـاه اجهـزة غسـل المـاء كانـت ) 1(

Katelysiaكغم ،  وفـي الحیـوان الرخـوي /ملغم1.7 scalarina)اكثـر مـن )الـذي یعـیش فـي المنطقـة الملوثـة

دراســة اخــرى حــول احــدى منـــاطق اســترالیا الملوثــة بالرصــاص النــاتج ایضــا مــن معامـــل   وفــي. كغــم  / ملغــم50

و Mytilus edulisاالسـمدة الفوسـفاتیة وجــد بـأن كمیــات كبیـرة مـن هــذا العنصـر قــد تراكمـت فــي انسـجة النـواعم 

Katelysia scalarina ایجیریـا سـجلت ، وفي دراسة ثالثـة فـي احـدى منـاطق ن) 2(التي تعیش في المنطقة نفسها

  ) .3(تراكیز عالیة من الیوریا والفوسفات والزنك في التربة القریبة من احد معامل االسمدة 

یتعرض نهـر الفـرات فـي العـراق الـى العدیـد مـن الفعالیـات االنسـانیة الصـناعیة والزراعیـة ، وقـد اقـیم العدیـد مـن 

، والنفایات السائلة لهذه ) غرب العراق(فات في القائم المشاریع الصناعیة على الفرات واهمها المنشأة العامة للفوس

المنشأة قد اثرت على السـاكنین هنـاك بسـبب تصـریفها الـى النهـر دون معالجـة حقیقیـة بسـبب مـا یمـر بـه العـراق مـن 

مــن الجــدیر بالــذكر ان هــذه المنشــأة تقــوم بتركیــز خــام الفوســفات وتصــنیع حــامض الفوســفوریك واالســمدة . ظــروف 

  .اویةالكیمی

تهــدف الدراســة الــى التعــرف علــى تــأثیر النفایــات الســائلة المتصــرفة مــن المنشــأة علــى بعــض مظــاهر التكــاثر  

  .للفئران المختبریة

  

  المواد وطرائق العمل

  تحلیل العینات

بع تم تحلیل عینات النفایات السائلة في مركز الفرات لتحلیل المیاه والتربة في ابي غریب وفي قسم الكیمیاء التا

  .الى كلیة العلوم في جامعة االنبار 

  الحیوانات المختبریة 

والتــي تــم   strain balbeمـن ســاللة Mus musculusاجریـت التجــارب علـى الفئــران السویسـریة البیضــاء  

اســابیع ووزعــت الحیوانـــات 7–6الحصــول علیهــا مــن شــركة الـــرازي فــي ابــي غریــب حیــث تراوحـــت أعمارهــا بــین 

انثـى مـع كـل 3–2بمعـدل ) 30* 10* 10( میع ووضعت فـي أقفـاص بالسـتیكیة ذات ابعـاد عشوائیا الى مجا

فرشت أرضیة األقفاص بنشـارة الخشـب، ووضـعت الحیوانـات تحـت ظـروف مختبریـة متشـابهة، حیـث تعرضـت . ذكر

درجـــة مئویـــة24–18ســـاعات ظـــالم وتراوحـــت درجـــة الحـــرارة 10ســـاعة ســـاعة ضـــوء و 14الـــى فتـــرة اضـــاءة 

والعلیقـة المعطـاة للحیوانـات تخلـو مـن الملوثـات الكیمیائیـة ) . ad libitium( واعطیـت المـاء والعلیقـة بصـورة حـرة 

  .بصورة عامة

  :تمت معاملة ذكور واناث الفئران بجرعات مختلفة من النفایات السائلة عن طریق میاه الشرب كاالتي

  .من النفایات السائلة ) حجم/محج% (25أعطیت ماء یحوي -% 25مجموعة : االولى -1
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  .من النفایات السائلة )  حجم/حجم%(50أعطیت ماء یحوي -% 50مجموعة : الثانیة  -2

  .من النفایات السائلة)  حجم/حجم%(75أعطیت ماء یحوي -% 75مجموعة : الثالثة  -3

  .ئلةمن النفایات السا)  حجم/حجم%(100أعطیت ماء یحوي -% 100مجموعة : الرابعة-4

  .مجموعة السیطرة أعطیت ماء الحنفیة بدون أیة معاملة: الخامسة-5

بعــزل (أنثــى مــن الفئــران للنفایــات الســائلة لمــدة شــهرین متتــالین االول قبــل التــزاوج 60ذكــرا و 30تــم تعــریض 

ولى في الیـوم والشهر الثاني أثناء التزاوج وقسمت اإلناث إلى مجموعتین ، شرحت المجموعة األ) الذكور عن االناث

. الرابع عشر وتركت المجموعة الثانیة للوالدة

  الدراسة الجنینیة 

  :في الیوم الرابع عشر للحمل تم تشریح نصف عدد االناث  وحساب ما یأتي

  .حسب عدد األجنة الكلي لكل مجموعة من المجامیع ومن ثم حساب عدد األجنة لكل انثى: عدد األجنة  - أ

ل انثــى علــى حــدة فــي كــل مجموعــة ثــم اســتخرج معــدل وزن الجنــین الواحــد لكــل وزنــت أجنــة كــ: أوزان األجنــة   -ب

مجموعة وذلك بقسمة الوزن الكلي لألجنة على عددها ، ثم حسب متوسط أوزان األجنة لكل انثى بقسـمة الـوزن 

.الكلي لألجنة لكل انثى على عددها

میت وحسبت النسبة المئویة للموت لكل حسب العدد الكلي لألجنة الحي منها وال: نسبة الموت في األجنة -ج

  . مجموعة من مجامیع التجربة

  قیاسات ما بعد الوالدة

  .حسب العدد الكلي للموالید لكل مجموعة ومعدل الموالید لكل انثى : حساب الموالید   - أ

جمعــت علــى حـدة ، ثـم" سـجلت أوزان الموالیــد الكلیـة لكـل انثــى وسـجل وزن المولـود كـال: تعیـین أوزان الموالیـد   -ب

  .وقسمت على العدد الكلي للموالید وحسب معدل وزن المولود الواحد

  

  النتائج

ان نتـائج تحلیــل نمـاذج النفایــات السـائلة المطروحــة مـن معامــل منشـأة الفوســفات فـي القــائم والمـأخوذة مــن وادي 

بیــرة جــدا بالمقارنــة مــع المحتویــات مــن المــواد  الملوثــة التــي امكــن تحلیلهــا ك.6.5القــائم كــان ذو اس هیــدروجیني 

الحــدود المســموح بهــا  ، فقــد بلغــت لكــل مــن االمــالح المذابــة والكلــور والنتــرات والرصــاص والكــادمیوم والزنــك والفلــور 

  ) . 1جدول رقم (جزء بالملیون على التوالي 33و1.9و 0.13و0.73و170و  446و 1500

ئلة تأثیرا واضحا على درجة الخصوبة لدى الذكور واالنـاث ، اظهرت المعاملة بتراكیز مختلفة من النفایات السا

ویالحظ ان النسبة المئویة لألخصاب اخذت بالتناقص تدریجیا مقارنة بمجوعة السیطرة حیث اعتبرت النسبة المئویـة 

ودرجـــــة % 83.3هـــــي % 50و % 25بینمـــــا كانـــــت النســـــبة المئویـــــة للمجمـــــوعتین % 100لمجوعـــــة الســـــیطرة هـــــي 

% 50حیـث كانـت % 100فیما بلغت أقل درجة للخصوبة عند المجموعـة % 66.6هي % 75وعة الخصوبة للمجم

باســـتثناء ) p<0.05( ویتضـــح مـــن خـــالل هـــذه النتـــائج ان هنـــاك فـــروق معنویـــة بـــین المعـــامالت عنـــد المســـتوى . 

  ).2جدول رقم % (50و % 25الجموعتین 

لى حدوث نقص معنوي في عدد االجنة الكلي ابتداءا من أدت المعاملة بالتراكیز المختلفة من النفایات السائلة ا

علـــى % 100و75و50و25للتراكیــز 21و13و 24و 28اقــل تركیــز الــى اعلـــى تركیــز وكانــت اعـــداد االجنــة 

یتضـح مـن هـذه الدراسـة ان هنـاك فـرق معنـوي ) . 2جدول (34التوالي بینما كان عدد االجنة في مجموعة السیطرة 
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p<0.05)  (االجنــة لكــل انثــى فــي المجــامیع المختلفــة مقارنــة بمجموعــة الســیطرة والتــي كــان معــدل عــدد فــي عــدد

  .5.6االجنة لكل انثى 

أدت المعامالت بالتراكیز المختلفة من النفایات السائلة الى نقص معنوي في معدل وزن االجنة مقارنة بمعدل 

، 0.51غم بینما كان معدل وزن االجنة 0.53وزن االجنة في مجموعة السیطرة حیث كان معدل الوزن فیها 

  ) .2جدول رقم (على التوالي % 100و75و50و25عند التراكیز 0.28، 0.36، 0.45

أظهرت المعاملة بالتراكیز المختلفة من النفایات السائلة الى ان هناك نسبة موت في االجنة خالل  فترة الحمـل 

فـي % 50ة من الموت تزداد بزیادة تركیـز النفایـات السـائلة لتصـل الـى ان هناك نسبة عالی2، ةیالحظ من الجدول 

  %  .2.94التركیز االعلى للنفایات وبالمقارنة مع مجموعة السیطرة التي بلغت فیها نسبة الموت 

ســـبب تنـــاول المـــاء الملـــوث مـــن قبـــل  الفئـــران الحوامـــل الـــى حـــدوث نقـــص معنـــوي فـــي عـــدد الموالیـــد للمجـــامیع 

بینما كانت اعداد الموالید للمجامیع االخرى 53ة بمجموعة السیطرة التي كان عدد الموالید الكلي فیها المختلفة مقارن

) . 3جـدول رقـم ( من النفایات السائلة  على التـوالي % 100و75و50و25عند التراكیز 6و10و14و21

غم بینما كانت 1.52وزن في مجموعة السیطرة كما اثرت النفایات السائلة على اوزان الموالید  ، حیث كان معدل ال

) وابتــداءا مــن اقــل تركیــز(معــدالت االوزان بالنســبة للموالیــد فــي المجــامیع المعاملــة یتنــاقص تــدریجیا حیــث اصــبح 

  ) .3جدول رقم ( غم 1.15و1.21و1.39و1.48

    

  المناقشة

ر المهمـــة للملوثـــات كالمعـــادن الثقیلـــة والمـــواد تعتبـــر معامـــل االســـمدة فـــي دول العـــالم المختلفـــة احـــدى المصـــاد

تبــین بــأن الفضــالت الســائلة المطروحــة فــي نهــر الفــرات مــن معامــل ) . 4و3و2و1(المشــعة والفلــور والنتــرات 

االســمدة الفوســفاتیة فــي القــائم تحتــوي علــى العدیــد مــن الملوثــات وبنســب عالیــة ومنهــا الفلــور والرصــاص والكــادمیوم 

ئبق والسـبب فـي ذلـك یعـود الـى  ان معالجـة السـوائل الناتجـة ال ترقـى الـى المسـتوى العلمـي المطلـوب لمـا والزنك والز 

  . یمر به البلد من ظروف 

ان المحتــوى الكمــي والنــوعي لفضــالت معامــل االســمدة الفوســفاتیة مــن الملوثــات یعتمــد علــى عــدة عوامــل منهــا 

التصــنیع ، واالهــم مــن ذلــك كلــه كفــاءة وحــدات المعالجــة ، ومــا طبیعــة محتویــات الصــخور ونقــاوة المــواد الداخلــة فــي

الحـدود الطبیعیـة لهـذه المـواد فـي ( یطرح الى النهـر یجـب ان ال یحتـوي علـى ملوثـات بنسـب اعلـى مـن المسـموح بـه 

واشــي یمكنهــا ان تتــراكم بكمیــات ال یســتهان بهــا فــي انســجة الم) كالمعــادن الثقیلــة(ان العدیــد مــن الملوثــات ) . المــاء 

فقــد وجــد ان كمیــات الزئبــق . والكائنــات المائیــة المختلفــة وبــدورها تصــل الــى االنســان مــن خــالل السلســلة الغذائیــة 

سنة وان كمیته فـي الرواسـب /كغم14الناتجة من احدى معامل االسمدة الفوسفاتیة في میاه اجهزة غسل الماء كانت 

(Katelysia scalarinaد تــراكم  فــي الحیــوان الرخــوي كغــم ، كمــا ان هــذا العنصــر قــ/ملغــم1.7كانــت اكثــر مــن 

وفــي درســة اخــرى حــول الرصــاص ) . 1(كغــم / ملغــم50لیصــل الــى اكثــر مــن ) الــذي یعــیش فــي المنطقــة نفســها

الناتج ایضـا مـن معامـل االسـمدة الفوسـفاتیة وجـد بـأن كمیـات كبیـرة مـن هـذا العنصـر قـد تراكمـت فـي انسـجة النـواعم 

Mytilus edulis  وKatelysia scalarina)2. (  

ان دراســــة تــــاثیر الملوثــــات حظــــي باهتمــــام العدیــــد مــــن البــــاحثین ، ومنهــــا   التــــأثیر علــــى الجوانــــب الفســــلجیة 

، وبسسب كثرة العناصر الملوثة وتنوعها ،فأن عددا كبیرا من الدراسـات اجـري حـول تـأثیر عنصـر منفـرد والكیمیاویة

ن ذلــك اجـــري علــى خلـــیط مــن العناصـــر لمالحظــة ان كـــان التــأثیر تـــأزري او دون العناصــر االخــرى وعـــددا اقــل مـــ

  ) .5(تثبیطي او تجمیعي ما بین هذه العناصر 



232

أظهرت الدراسات ان للنفایات السائلة تأثیر على درجـة الخصـوبة لـدى ذكـور وانـاث الفئـران المختبریـة حیـث ان 

كمـا هـو مالحـظ ان %) . 100(جموعـة األخیـرة فـي الم% 30درجة الخصوبة أخذت تقل تدریجیا حتى وصلت الـى 

لفترة التعریض تأثیر على الخصـوبة وان النفایـات السـائلة احتـوت علـى مجموعـة مـن العناصـر الملوثـة ومـن المـرجح 

لقد اظهرت دراسات مختلفة مثل هذا التأثیر لبعض الملوثات عند اعطائهـا منفـردة . ان تكون السبب في هذا التأثیر 

، )7(وجد ان الرصاص  یسبب تلف في خالیا المبیض االبتدائیة وفشل عملیة االباضة : على ذلك ، ومن االمثلة

، وان هـذا العنصــر یحـدث انخفاضــا فـي الخصــوبة )8(كمـا ان اسـتمرار التعــرض یـؤدي الــى فشـل العملیــة التناسـلیة 

وقـد وجـد ان الرصـاص یسـبب خلـل .  ) 10(وزیادة فترة التعریض تؤدي الى حـدوث العقـم )9(لدى الرجال واالناث 

اضـــافة الـــى ذلـــك تبـــین ان الفلوریـــؤدي الـــى ) 11(هورمــوني ویـــؤثر علـــى اطـــوار االنقســـام عنـــد تكـــون الســبیرماتیدات 

وقـد امكـن اعادتهـا الـى حالتهـا ppm 0.1-0.3انخفاض في الخصـوبة عنـد الفئـران التـي تتنـاول علیقـة حاویـه علـى 

  )12(ة الطبیعیة عند رفع الفلور من العلیق

كــان للنفایـــات الســائلة تـــأثیر علــى األجنـــة وأعــدادها حیـــث لــوحظ انـــه بزیــادة التراكیـــز یقــل عـــدد األجنــة وكانـــت 

أكثر تأثرا حیث ان عدد األجنة قل بشكل واضح مقارنة بمجموعة السیطرة  وقد یعزى % 100و % 75المجموعتین 

لثقیلــة فــي النفایــات الســائلة حیــث لــوحظ فــي دراســة تــأثر األجنــة فــي المجمــوعتین األخیــرتین لوجــود بعــض المعــادن ا

مشـابهة  ان الزئبــق یـؤثر علــى الجهــاز التكـاثري لألبــاء واألمهـات واجنتهــا حیــث ان لـه القــدرة علـى األرتبــاط بــالنطف 

  .)13(وتسممها مما یقلل من أعداد األجنة المتكونة 

أظهرت التجارب ان للنفایـات السـائلة تـأثیر علـى أوزان األجنـة فـي الدراسـة الحالیـة ، وكـان هـذا التـأثیر واضـحا 

حتـــى المجموعـــة % 25فـــي جمیـــع المجـــامیع المعاملـــة حیـــث ان أوزان األجنـــة بـــدأ یتنـــاقص ابتـــداءا مـــن المجموعـــة 

جود العناصـر الثقیلـة فـي النفایـات السـائلة مثـل اذا ما قورن بمجموعة السیطرة وربما یرجع الفقد في الوزن لو % 100

الزئبــــق والرصــــاص حیــــث ان لهــــا القابلیــــة علــــى األنتقــــال عــــن طریــــق المشــــیمة لألجنــــة واالرتبــــاط بهــــا ممــــا یحــــدث 

كما ان للزئبق القابلیة على االرتباط بهیموغلوبین الـدم فـي ). 14(اضطرابات في عملیات النمو وینقص من أوزانها  

وان للزئبق تأثیر على الجهاز التناسلي لآلبـاء وذلـك بسـبب خاصـیة ارتبـاط الزئبـق )15(نه في الكبار األجنة أكثر م

وقــد یــؤثر الزئبــق الموجــود فــي )  16(بــالبروتین النــووي ممــا یــؤدي الــى تثبــیط العملیــات الفســیولوجیة الخاصــة بــالنمو 

خــالل مــدة الحمــل ســواء المعاملــة قبــل الحمــل أو النفایــات الســائلة علــى الجهــاز التكــاثري لآلبــاء واألمهــات وأجنتهــا

  ) .13(أثناءها مما یؤدي الى نقص في أوزان األجنة 

من المعروف ان البروتینات هي احدى دعائم النمو الطبیعي عند األجنة ، وهـذه البروتینـات تصـل لألجنـة عـن 

لبروتینـات معتمـدا علـى مـا یصـله مـن طریق المشیمة ، والجنین في مراحل تكوینه األولى ال یسـتطیع أن یكـون هـذه ا

وللنفایــات الســائلة ومــا بهــا مــن عناصــر ثقیلــة القــدرة علــى االرتبــاط بهــذه البروتینــات ممــا یــؤثر علــى نمــو ) 17(األم

  .فیحدث نقص في أوزان األجنة) 18(األجنة 

األجنـة ممـا أدى الـى أظهرت الدراسة الحالیة ان المعاملة بالنفایات السـائلة لآلبـاء واألمهـات تـأثیر واضـح علـى

موتهــا وكانــت النســبة المئویــة لألجنــة المیتــة تــزداد مــع زیــادة التركیــز حتــى وصــل الــى أشــده فــي المجموعــة األخیــرة 

النفایــات الســائلة احتـوت علــى العدیــد مـن العناصــر الثقیلــة والملوثـات االخــرى  ولهــذا . مقارنـة مــع مجموعــة السـیطرة 

فـــي دراســـة حـــول تـــاثیر . ثـــرت بصـــورة منفـــردة او تازریـــة لتعطـــي هـــذه النتیجـــة یمكـــن القـــول ان هـــذه الملوثـــات قـــد ا

وكمـا ان للزئبـق تـأثیرات مباشـرة )  19(الرصاص وجد انه ینتقـل عـن طریـق المشـیمة لألجنـة مسـببا عقمهـا وتشـوهها 

حركــة علــى النطــف ممــا یحــدث تشــوهات وتلــف الــرأس الحــاوي علــى المــادة الوراثیــة وتلــف وتحلــل الــذیل ممــا یعیــق 
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ووجـود الزئبـق یـؤثر علـى تصـنیع البروتینـات فـي الخلیـة الحیـة وخاصـة االنزیمـات الحیویـة الداخلـه فـي ) 20(النطفـة 

  .)21(تصنیع االحماض النوویة نفسها مما یؤثر على ایض االجنة وبالتالي یؤدي الى موتها

زادت نسـبة هـذه الموالیـد فـي المجـامیع ادت المعاملة بالنفایات السائلة الى ظهور بعض الموالید غیر الطبیعیة و 

ذات التراكیز العالیة من النفایات السائلة، وقد لوحظت موالید ذات لون أزرق ممـا یـدل علـى أنهـا میتـة اختناقـا وذلـك 

لعــدم وصــول األوكســجین لهــا بصــورة صــحیحة أثنــاء عملیــة الــوالدة ، وموالیــد اخــرى ذات رؤوس كبیــرة جــدا وضــخمة 

لقـــد  أوضـــحت الدراســـة ان المجـــامیع المعاملـــة بالنفایـــات . موالیـــد اخـــرى طبیعیـــة ولكـــن میتـــة ومیتـــة ، بینمـــا ظهـــرت

علــى التــوالي ، وكانــت % 100وحتــى المجموعـة % 25السـائلة كانــت نســبة الموالیـد فیهــا تقــل ابتــداءا مـن المجموعــة 

ع هــذا الــى ان للرصــاص مقارنــة مــع مجموعــة الســیطرة وربمــا یرجــ% 100نســبة الموالیــد قلیلــة جــدا فــي المجموعــة 

الموجـــود فـــي النفایـــات الســـائلة أثـــر كبیـــر علـــى الموالیـــد حیـــث وجـــد انـــه بتعـــریض الجـــرذان للنفایـــات الحاویـــة علـــى 

، )22(الرصــاص أدى الـــى ظهـــور موالیـــد قلیلــة وغیـــر طبیعیـــة تراوحـــت بـــین فقــدان الـــذیل واختفـــاء األرجـــل الخلفیـــة 

ث شلل في األطراف الخلفیة للموالید في الیوم العشـرین بعـد الـوالدة ثـم واستمرار التعریض لفترة أطول یؤدي الى حدو 

وقــد وجــد ان الزئبــق یــؤثر علــى الموالیــد حیــث ان لــه القــدرة علــى التركیــز فــي مــخ الموالیــد . )23(تمــوت بعــد اســبوع 

  ) .24(بتراكیز عالیة مما یؤثر على نموها 

لسـائلة تـؤثر علـى أوزان الموالیـد ، وكـان التـأثیر علـى أشـده أظهرت الدراسـة ان التراكیـز المختلفـة مـن النفایـات ا

وقــد لــوحظ الــنقص فــي أوزان الموالیــد یقــل فــي المجــامیع المعرضــة تــدریجیا حتــى %. 100و % 75فــي المجمــوعتین 

وربما یحدد النقص في أوزان الموالید بوجود بعض العناصر الثقیلة مثـل الرصـاص فـي النفایـات . المحموعة األخیرة 

وجــد  انــه عنــد تعــریض األرانــب للرصــاص ولــدت موالیــد صــغیرة الحجــم وذات أوزان أقــل مــن الــوزن الطبیعــي حیــث

واالنخفــاض فــي وزن ) 26(، ونفــس التــأثیر قــد حصــل بتعــریض خنــازیر غینیــا للرصــاص ) 25(للموالیــد االعتیادیــة  

  ) .27(الموالید ربما یعود لقلة تدفق الدم وتركز البروتینات في البالزما

  

تراكیز بعض المواد التي احتوتها النفایات السائلة لمعامل المنشأة العامة للفوسفات في القائم ): 1(جدول رقم 

المأخوذة من وادي القائم والتي اعطیت الى الفئران قبل التقائه بنهر الفرات ، العمود األخیر الى الیسار یمثل 

میاه االنهر والمیاه الصناعیة حسب المقاییس السویسریة الحد األعلى المسموح به من تراكیز تلك المواد في 

والمأخوذة عن تقریر الندوة األقلیمیة عن مشاكل التلوث الناجمة عن صناعة األسمدة الكیمیاویة في ( للمیاه 

  )1981الدول العربیة عام 

ppmالحد األعلى المسموح به  6.5ppmالنفایات ذات االس الهیدروجیني   المادة

pH6.56.5–9.0

TDS1500  20

Cl446100

So4450100

No317070

F331.0

pb0.730.05

Cd0.130.005

Zn1.90.2

Hg0.300.001
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تأثیر المعاملة بالنفایات السائلة على بعض مظاهر التكاثر للمجامیع الخمسة المتزاوجة خالل ) : 2(جدول 

  منتصف فترة الحمل

  
)1()2()3()4(

  عدد األجنة الكلي
)5()6()7(

  المیتة  الحیة

Control3  66  
100

  أ
3312.94

0.53
±0.11

5.60
±1.30  

25%  3  65
83.3

  ب
24414.28

0.51  
±0.10  

5.60
±1.70  

50%3  65
83.3

  ب
19520.83

0.45
±0.13

4.80
±1.20  

75%3  63
50

  ج
85  38.46

0.36
±0.15

4.30

±1.40  

100%3  62
30

  د
6650

0.26  
±0.07

3.00
±1.40  

  الخطأ المعیاري+ األرقام تمثل المعدل 

= األجنة المیتة % -2  9.94=لإلخصاب% -1والذي قیمته تساوي .L.S.Dحسب اختبار (p<0.05)الحروف المختلفة تغني وجود فروق معنویة 

  0.16=عدل عدد األجنةم-4  0.037= معدل وزن األجنة -3  9.2

، ) غم(معدل وزن األجنة ) 6(لألجنة المیتة  ، ) % 5(لإلخصاب ، ) % 4(عدد اإلناث الخصبة ، ) 3(عدد اإلناث الكلي ، ) 2(عدد الذكور ، ) 1(

  معدل عدد األجنة) 7(

  

  

ة المتزاوجة خالل تأثیر المعاملة بالنفایات السائلة على بعض مظاهر التكاثر للمجامیع الخمس) : 3(جدول رقم 

  فترة ما بعد الوالدة 

  
)7()6(  عدد الموالید الكلي)4()3()2()1(

Control3  66
100

  أ

35  

  أ

1.52
±0.16

5.80
±1.30  

25%3  64
6.66

  ب

21  

  ب

1.48  
±0.14  

5.25
±0.92  

50%3  63
50

  ب

14  

  ج

1.39  
±0.09

4.66
±0.36  

75%3  63
50

  ب

10  

  ج د

1.21

±0.18

3.33  
±0.87  

100%3  62
30

  ج

6  

  د هـ

1.15  
±0.20

3
±0.67  

  الخطأ المعیاري+ األرقام تمثل المعدل 

= معدل وزن الموالید -2  14.9=لإلخصاب% -1والذي تساوي .L.S.Dحسب اختبار (p<0.05)الحروف المختلفة تغني وجود فروق معنویة 

  5.68=لعدد الكلي للموالیدا-4  0.22= معدل عدد الموالید -3  5.68

  معدل عدد الموالید) 6(، ) غم ( معدل وزن الموالید ) 5(لإلخصاب ، ) % 4(عدد اإلناث الخصبة ، ) 3(عدد اإلناث الكلي ، ) 2(عدد الذكور ، ) 1(
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