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  2006،) 1(العدد 4: مجلة االنبار للعلوم الزراعیة ، المجلد 
  

  تأثیر وزن الجسم على درجات الموت الحراري والبرودي في قوقع المیاه المالحة

  )بالناكسیس سالكاتوس (

  

  سؤدد أسامة الخطیب

  جامعة األنبار/كلیة التربیة 

  الخالصة

\10\1ة ـولغای2000\4\1رة ـاألردن للفت–ة ـالعقب–أجریت دراسة مختبریه في محطة العلوم البحریة 

لمعرفة تأثیر وزن الجسم على المقاومة لدرجات الحرارة المتطرفة الدنیا والعلیـا  وقـد أظهـرت الدراسـة وجـود 2000

  LT-50sحیــث ازدادت قــیم . عالقــة طردیــة  بــین وزن الجســم والمقاومــة لــدرجات الحــرارة المتطرفــة العلیــا والــدنیا 

م للقواقــع ذات معــدل الــوزن الكبیــر 43.7غــرام إلــى 0.5للقواقــع ذات معــدل الــوزن الصــغیر ◌ْ م39.3العلیــا مــن 

إلى 0.7نتیجة لزیادة معدل الوزن من ◌ْ م2.1–إلى مْ 1.7الدنیا من LT-50sغراما  كذلك انخفضت قیم3.7

  .غرام3.8

Effect of body weight on the upper lethal and lower lath
temperatures in seawater snail planaxis sulcatus (Born, 1780)

S. O. Al-Khateeb
College of Education / Al-Anbar University

Abstract
The present work an attempt to investigate the effect body weight on thermal 

resistant at upper and lower lethal temperature.
Both the upper and lower lethal temperatures were body size dependent since the 

large size snail were more heat and cold resistant as compared with the small size 
snail. Thus  , the upper LT-50s was increased from 39.3C to 43.7C.

As a result of increasing the average weight from 0.5 to 30.7grs also, the lower 
LT-50s was decreased from 1.7 to -2.1C as a result of increasing average Weight from 
0.7 to 3.8 gms.

  المقدمة

زر حیـث تتمیـز باتسـاع تتعرض الشواطئ األردنیة في العقبة للترطیب والجفاف بشكل دوري بسـبب المـد والجـ

إن ســكان . )1(بیئــة الیابســة وســیادة الریــاح الجافــة وقلــة األمطــار وارتفــاع درجــة الحــرارة وارتفــاع مســتوى التبخــر

الشــواطئ الرملیــة والصــخریة مــن ذوات الــدم البــارد أي إن حــرارة أجســامها تتغیــر بتغیــر حــرارة البیئــة وضــمن حــدود 

المالحــظ أن الكــائن الحــي فــي المنطقــة الســاحلیة فــي العقبــة یحــیط نفســه ومــن. معینــة وهــي مــع ذلــك لیســت ثابتــة 

ویتبع ذلك تعرض , )2(وذلك حسب فصول السنویة مْ 27-21لعدة ساعات بماء البحر الذي تتراوح حرارته بین 

خري وكـذلك حـرارة سـطح الشـاطئ الصـمْ 37-11الكائن الحي نفسه لحرارة الهواء التي تتراوح في معدلها السـنوي 

وهــذا یعنــي أن الحــرارة هــي إحــدى عوامــل القســوة البیئیــة التــي تواجههــا األحیــاء التــي .مْ 50الــذي قــد تصــل إلــى 
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وعلـى الـرغم مـن ذلـك نجـد تشـكیلة متنوعـة مـن الحیوانـات كالرخویـات والقشـریات التـي . تقطن الشواطئ الصـخریة 

  .)3(فات التي تمكنها في العیش بنجاحتغني الباحث وتتمتع هذه الحیوانات بقدرة كبیرة على التكیی

یعــرف التغیــر الحاصــل فــي مختلــف الفعالیــات الحیویــة كاســتجابة للتغیــر الحاصــل فــي أحــد العوامــل البیئیــة 

بالتــأقلم  وأمــا المقاومــة لــدرجات الحــرارة المتطرفــة القصــوى والــدنیا كاســتجابة للتغیــر الحاصــل فــي درجــة الحــرارة ,

تتضــمن ظــاهرة التــأقلم الحــراري فــي األحیــاء المائیــة بمــا فــي ذلــك القواقــع الســعة التأقلمیــة .فیعــرف بالتــأقلم الحــراري 

والتي تتضمن التغیـرات التـي تحـدث فـي مختلـف الوظـائف الفسـلجیة والبیولوجیـة كاسـتجابة للتغیـر فـي درجـة حـرارة  

الحاصـلة فـي المقاومـة للــدرجات أمـا المقاومـة التأقلمیـة  تتضـمن التغیـرات .التـأقلم ضـمن المـدى الحـراري الطبیعـي 

  .)4(العلیا والدنیا أي التغیر الحاصل في موت الحراري والبرودي 

أمــا األولــى  تتضــمن تعــریض الحیوانــات بشــكل .هنــاك طریقتــان لتعــین درجــات المــوت الحــراري وفتــرة البقــاء

أمـا الطریقـة .)6و5(نعـاش مفاجئ لدرجات الحرارة العالیة ومن ثـم حسـاب النسـبة المئویـة لألمـوات بعـد فتـرة اإل

الثانیة فتتضمن االرتفاع التـدریجي والمسـتمر لـدرجات الحـرارة مـن درجـة حـرارة التـأقلم إلـى درجـات المـوت الحـراري 

وقــد اســتخدمت هــذه الطریقــة علــى نطــاق ضــیق وقــد انتقــدت مــن قبــل العدیــد مــن البــاحثین ) 7(وبمعــدالت مختلفــة

إن العالقـة بـین حجـم ) .5(ةـیؤدي إلى زیادة  المقاومة لدرجات الحرارة العالیبسبب حدوث التأقلم اإلضافي وهذا 

ففــي معظــم آال ,) 8(الجســم والمقاومــة لــدرجات الحــرارة العلیــا والــدنیا لیســت متشــابه فــي الحیوانــات متباینــة الحــرارة

لــیس فــي االتجــاه نفســه  فقریــات ومــن ضــمنها الرخویــات یكــون حجــم الجســم ذا تــأثیر علــى المقاومــة الحراریــة ولكــن 

و9(فقد تظهـر عالقـة عكسـیة بـین وزن الجسـم والمقاومـة لـدرجات الحـرارة حیـث تقـل المقاومـة بزیـادة وزن الجسـم

وكـذلك قـد نجـد عالقـة نسـبیه بـین ,) 11(وقد تـزداد المقاومـة الحراریـة فـي الحیوانـات ذات الحجـم الصـغیر, ) 10

بعـــض أنـــواع  الرخویـــات الكبیـــرة الحجـــم مقاومـــة اكبـــر مقارنـــة باألحجـــام وزن الجســـم والمقاومـــة للحـــرارة إذ  تبـــدي

  .) 5(وقد لوحظ في بعض أنواع الرخویات أن لیس للحجم تأثیر یذكر على المقاومة الحراریة, ) 12(الصغیرة

  

  المواد و طرائق العمل  

انت درجة حـرارة المـاء خـالل القواقع المستخدمة لهذه الدراسة من شاطئ البحر األحمر في منطقة العقبة  وك

نقلــت القواقــع إلــى المختبــر فــي أحــواض متوســطة الحجــم وتحتــوي علــى   مْ 27-25عملیــة جمــع العینــات مــا بــین 

. مــاء البحــر بنظــام مفتــوح أي جریــان المــاء مــن الخــارج بصــورة مســتمرة وكانــت مجهــزة بالتهویــة بصــورة مســتمرة 

) ْم 45إلـى 37( لمختلـف درجـات الحـرارة مـا بـینمْ 25رجـة عرضت خمـس مجموعـات مـن القواقـع المتأقلمـة لد

وكل مجموعة مؤلفة من عشرة أفراد لكل وزن وقد أستخدم لهذه التجربة حوض متوسط الحجم وقد وضع فیه هیتر 

یشبه المستخدم في الحمام المائي وقد ملئ الحوض بماء البحر وزود باألوكسجین بصورة مستمرة وتم قیاس درجة 

ة داخل الحوض عدة مرات قبل وخالل التجربة وقـد تـم تغطیـة الحـوض ومراقبتـه لمنـع هـروب القواقـع خارجـا  الحرار 

بالنسبة إلى درجات الموت الحراري فقد تم القیاس بوساطة تعریض مجموعات  من القواقع مكونة من عشرة أفراد .

واقـع إلـى أوانـي اإلنعـاش وهـي عبـارة عـن لمدة ساعة واحدة ثـم نقلـت الق45-37لمختلف درجات الحرارة ما بین 

ومــزودة باألوكســجین وتركــت القواقــع لمــدة مْ 25أوان زجاجیــة مملــوءة بمــاء البحــر تحــت الظــروف المختبریــة نحــو 

ســـاعتین ثـــم حســـبت عـــدد الحیوانـــات المیتـــة األدلـــة المســـتخدمة للتأكـــد مـــن مـــوت القواقـــع هـــي عـــدم الحركـــة وعـــدم 

كیة وذلك باستخدام المجهر التشریحي ومن ثم رسم منحن بیاني یربط بـین درجـة حـرارة االستجابة للتأثیرات المیكانی

مــن الحیوانــات المعرضــة % 50التعــرض والنســبة المئویــة للمــوت ثــم اســتخرجت درجــة الحــرارة التــي تســبب مــوت 

  .نتائج القیاس) 1(ویوضح جدول .يخالل ساعة واحدة من المنحن
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  مْ 25درجة حرارة التأقلم , p.sulcatusرجات الموت الحراري في القوقع تأثیر وزن الجسم على د) 1(جدول 

معدل وزن 

  )غم(الجسم

)ْم ( عدد القواقع المیتة بعد ساعة من التعرض لدرجات الموت الحراري 

35  373941434445LT-50

4910101039.3صفرصفر  5,0

258101040.8صفرصفر  1.8

214101042.7صفرصفر  3,2

1491042.9صفرصفرصفر  9,2

481043.1صفرصفرصفرصفر  2,3

251043.7صفرصفرصفرصفر  7,3

ولدراسة تأثیر الحجم على المقاومة لدرجات الحرارة المنخفضة اختیر خمـس مجموعـات مـن القواقـع المتأقلمـة 

وقــد أســتخدم لهــذا الغــرض  ) مْ 4-صــفر (رودة مــا بــین ذات أوزان قیاســیة وعرضــت لــدرجات البــمْ 25لدرجــة 

وتـم تنظـیم ) إیثیلـین كالیكـول (حمامات مائیة حاویة على ماء مقطر حاو أو مضاف إلیة قلیال من مانع التجمید 

م وضــع داخــل الحمــام 1+-دقیق وكــان التغیــر فــي درجــة الحــرارة ال یتجــاوز درجــة الحــرارة باســتخدام المــنظم الــ

المائي إناء زجاجي سعته واحد لتر حاو علـى مـاء البحـر ومـزود باألوكسـجین وتـم قیـاس درجـة الحـرارة فـي الحمـام 

ریض المــائي واإلنــاء الزجــاجي عــدة مــرات فبــل وخــالل التجربــة وقــد تــم تحدیــد درجــات المــوت البــرودي وذلــك بتعــ

ذات األوزان القیاســیة لمــدة ســاعة واحــدة مْ 4مجموعــات مــن  القواقــع لمختلــف درجــات البــرودة مــا بــین صــفر إلــى 

ومــــن ثــــم تــــم حســــاب عــــدد ) فتــــرة إنعــــاش (بعــــدها نقلــــت القواقــــع إلــــى أحــــواض اإلنعــــاش وتركــــت لمــــدة ســــاعتین 

مـــن الحیوانـــات مـــن % 50وت عنـــدها وبعـــدها رســـم المنحنـــي وتحدیـــد القیمـــة التـــي تمثـــل الدرجـــة التـــي یمـــ.األمـــوات

  . نتائج القیاس) 2(ویوضح جدول .المنحني 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مْ 25درجة حرارة التأقلم , p.sulcatusتأثیر وزن الجسم على درجات الموت البرودي في القوقع ) 2(جدول 

معدل وزن 

  )غم(الجسم

)ْم ( عدد القواقع المیتة بعد ساعة من التعرض لدرجات الموت البرودي

2468LT-50صفر2-  4-

  1.7صفرصفر1010742  7,0
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1.9صفرصفر1010842  9,1

0.5صفرصفر1010531  4,2

0.2-صفرصفر109421  9,2

1.7-صفرصفرصفر10631  2,3

2.1-صفرصفرصفرصفر1052  8,3

  

  النتائج والمناقشة 

وزن الجســم علـى المقاومــة الحراریـة للقواقــع حیـث لــوحظ إن المقاومـة لــدرجات الحــرارة تـأثیر )1(یبـین الشــكل 

إلـى 0.5نتیجـة لزیـادة الـوزن مـن مْ 43.7إلـى39.3العالیة كانت تزداد مع ازدیاد وزن الجسـم حیـث ازدادت مـن 

إلــى ذلــك یعــزى تحســس غــرام وتعــد هــذه الظــاهرة مهمــة فــي بقــاء النــوع والســیما فــي المواســم التكاثریــة إضــافة 3.7

  .)8(وتأثر األحجام الصغیرة إلى فعالیاتها الحیویة العالیة یمكن أن تتأثر أسرع بالحرارة مقارنة باألحجام الكبیرة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

LT-50تــأثیر وزن الجســم علــى المقاومـــة لــدرجات الحــرارة المنخفضــة فقــد انخفضــت قـــیم )2(یبــین الشــكل 

فـي معظـم الحیوانـات ذات الـدم البـارد  غـرام3.8إلـى 0.7نتیجة لزیادة معدل الوزن مـن مْ 2-إلى 1.5الدنیا من 

  ) .12(تكون العالقة بین وزن الجسم والمقاومة لدرجات الحرارة العالیة لیست في االتجاه نفسه 

داخلهــا ویعتبــر غطــاء الصــدفة أحــد التراكیــب التــي تقلــل مــن التطــرف البیئــي الــذي یســد فتحتهــا عنــد انســحاب 

وذلك وقت التعرض للهواء عند الجزر إضافة إلى إغالق جوانب  هذا الغطاء بالمخاط الجاف مما یزید من قدرته 

یعتبـــر القوقـــع بالناكسســـیس . علـــى حمایـــة جســـم الحیـــوان والمـــاء داخـــل تجویفـــه الغشـــائي ضـــد التبخـــر والجفـــاف

  P.sulcatus الشكل (1) تأثیر وزن الجسم على على المقاومة الحراریة في القوقع
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زلط الــذي یختبــئ تحتــه فــي فتــرات الســنة مــا یظهــر علــى الــأكثــرســالكاتوس األســود مــن ســكان الســاحل الصــخري 

وقــد یكــون لتلــون . الدافئــة أمــا فــي الفتــرات البــاردة فتتالصــق بشــكل ضــعیف علــى األرض بوســاطة مخــاط جــاف 

األصــداف أهمیــة أیضــا فــي إقــالل مــن امتصــاص الحــرارة عنــد تعــرض الحیــوان أثنــاء الجــزر وبالمثــل األصــداف 

تص الحـرارة فتعــوض عــن امتصـاص صــادفتها الحـرارة باالختبــاء  تحــت السـوداء فــي القوقـع البالنــاكس التــي قـد تمــ

هـذا باإلضـافة إلـى مـا یحدثـه التبخـر مـن تبریـد یسـاعد فـي .الحجارة داخل الشقوق وال سیما خـالل الفصـول الحـارة 

  .)13(موازنة الحرارة التي یكتسبها البالناكس 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

مثــل , ن ویعتقــد إن هنــاك عوامــل عدیــدة مســؤولة عــن ذلــك إن أســباب المــوت الحــراري غیــر معروفــة لحــد اآل

عــدم تزویــد األنســجة بكمیــات كافیــة مــن األوكســجین وحــدوث خلــل فــي نفــاذة األغشــیة الخلویــة وانخفــاض فعالیــة 

. )14(األنزیمات وفقدان البروتینیات لخواصها الطبیعیة  وبالتالي تخثرها نتیجة لتعرضها لدرجات الحـرارة العالیـة

لیـــة المســـؤولة عـــن إحـــداث المـــوت البـــرودي غیـــر معروفـــة إال إنهـــا تعـــزى إلـــى عـــدة  عوامـــل  منهـــا التلـــف إن اآل

التلــف النــاتج مــن اخــتالف الحاصــل فــي التنظــیم , المیكــانیكي الحاصــل فــي الخلیــة نتیجــة لتكــوین بلــورات الجلیــد 

ث خلـــل فـــي المراكـــز التنفســـیة األزمـــوزي واألیـــوني وانخفـــاض قابلیـــة الهیموجلـــوبین علـــى نقلـــل األوكســـجین وحـــدو 
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