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  ةصالخال

10\1ة ـلغایـ2000\4\1رة ـاألردن   للفتـ–لعقبـة ا–أجریت دراسة مختبریه في محطة العلـوم البحریـة 

علـى المقاومـة الحراریـة لـدرجات لمتطرفـة العلیــا مْ 30و20و10لدراسـة تـأثیر التـأقلم لـدرجات الحـرارة 2000\

مْ 30و20و10فقد أظهرت الدراسة وجود تأقلم حراري معقول في القواقع   المتأقلمة لـدرجات الحـرارة . والدنیا 

ْم نتیجـة لزیـادة درجـة حـرارة التـأقلم مـن 43.5إلـى 40مـن LT-50sحیث ازدادت النسـبة المئویـة لعـدد  األمـوات

ْم 30و 20و10كــذلك لــوحظ وجــود تــأقلم بــرودي معقــول فــي القواقــع المتأقلمــة لدرجــة الحــرارة . ْم 30إلــى 10

إلــى 30یجــة النخفــاض درجــة حــرارة التــأقلم مــن ْ◌ نتمْ 2.5–إلــى 2.9الــدنیا مــن LT-50sحیـث انخفضــت قــیم 

  .مْ 10

Effect acclimation temperature on thermal resistant in the sea water 
snail  planaxis sulcatus (Born, 1780)

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

Abstract
The present work an attempt to investigate acclimation temperature on thermal 

resistant at upper and lower lethal temperature. Snail acclimated to 10, 20 and 30C  
showed reasonable heat acclimation – reasonable cold acclimation .in 10, 20  and 30 
C, the upper LT-50s were 40, 41.8 and 43.5 C   Whereas the lower LT-50s were -2.5 -
0.5 and 2.9 C.

المقدمة

تعتبــر الرخویــات  مــن الكائنــات المهمــة لكونهــا إحــدى  المكونــات األساســیة فــي السلســلة الغذائیــة إضــافة إلــى 

إن لدرجــة الحـرارة أثــرا كبیـرا فـي وجــود وانتشـار وتوزیــع . )1(كونهـا مضـایف ثانویــة للكثیـر مــن الطفیلیـات المهمـة

وتــدعى الحیوانــات ) . 3(ات الحیویــة واألنظمــة األنزیمیــةإضــافة إلــى تأثیرهــا علــى جمیــع الفعالیــ, ) 2(الرخویــات

. التــي تتغیــر درجــة حــرارة أجســامها مــع  تغیــر درجــة حــرارة المحــیط الــذي توجــد فیــه بالحیوانــات المتغیــرة الحــرارة 

ات السیطرة على درجة الحرارة وذلك بوسائل سلوكیة أو االنتقال إلى طور السـب, تحاول الحیوانات المتغیرة الحرارة 

یعرف التغیر الحاصـل فـي مختلـف الفعالیـات الحیویـة كاسـتجابة للتغیـر .أو قد یحدث تعویض أیضوي أو عصبي 

بالتأقلم  وأما المقاومة لدرجات الحرارة المتطرفة القصوى والدنیا كاستجابة للتغیر ,الحاصل في أحد العوامل البیئیة 

من ظاهرة التأقلم الحراري فـي األحیـاء المائیـة بمـا فـي ذلـك الحاصل في درجة الحرارة فیعرف بالتأقلم الحراري تتض



القواقع السـعة التأقلمیـة والتـي تتضـمن التغیـرات التـي تحـدث فـي مختلـف الوظـائف الفسـلجیة والبیولوجیـة كاسـتجابة 

أمـــا المقاومـــة التأقلمیـــة  تتضـــمن التغیـــرات .للتغیـــر فـــي درجـــة   حـــرارة  التـــأقلم ضـــمن المـــدى الحـــراري الطبیعـــي 

( فقـد قسـم العـالم) 4(لحاصلة في المقاومة للدرجات العلیا والدنیا أي التغیر الحاصل في موت الحراري والبرودي ا

المقاومــة التأقلمیــة وباالعتمــاد علــى العالقــة بــین درجــات  المــوت الحــراري والمــوت البــرودي ودرجــة حــرارة ) برخــت

. قلم ودرجـات المـوت الحـراري هنـاك ثـالث عالقـات مختلفـة وفیما یتعلق بدرجة حرارة التـأ, التأقلم إلى تسعة أنواع 

فقـد ال یـؤثر ازدیــاد درجـة حـرارة التــأقلم علـى درجــة  المـوت  البـرودي أو الحــراري وتعـرف هـذه الحالــة  بحالـة عــدم 

ب التأقلم أو تزداد درجـة حـرارة المـوت الحـراري والمـوت البـرودي بازدیـاد درجـة حـرارة التـأقلم أي إن الحیوانـات تكسـ

مقاومة حراریة وتفقـد المقاومـة لـدرجات المنخفضـة وهـذا یسـمى بالتـأقلم المعقـول وهـو النـوع السـائد أو المالحـظ فـي 

أو یــؤدي ازدیــاد درجــة حــرارة التــأقلم إلــى انخفــاض درجــات المــوت الحــراري , معظــم الالفقریــات وخاصــة النــواعم 

تكسـب المقاومـة لـدرجات الحـرارة المنخفضـة وهـذا یسـمى والموت البرودي أي أن الحیوانات تفقد المقاومـة للحـرارة و 

  ) .5(بالتأقلم المعكوس وهذه العالقة نادرة وقد لوحظت بصورة قلیلة ومحدودة

أظهـــرت العدیـــد مـــن الالفقاریـــات المائیـــة عنـــد التـــأقلم لمختلـــف درجـــات الحـــرارة تأقلمـــًا حراریـــًا معقـــوًال كمـــا فـــي 

رت العدیـد مـن الالفقاریـات المائیـة عنـد التـأقلم لمختلـف درجـات الحـرارة كـذلك أظهـ) . 6(مختلف  أنواع الرخویات 

تأقلمًا برودیًا معقوًال حیث ازدادت المقاومة لدرجات الحرارة المنخفضـة عنـد التـأقلم للبـرودة كمـا فـي القشـریات التـي 

.) 9و 8و 7(تعیش في المیاه العذبة 

المواد وطرائق  العمل

ة لهــذه الدراســة مــن شــاطئ البحــر األحمــر فــي منطقــة العقبــة  وكانــت درجــة حــرارة جمعــت  القواقــع المســتخدم

نقلــت القواقــع إلـى المختبــر فــي أحـواض متوســطة الحجــم ) ْم 27-25( المـاء خــالل عملیــة جمـع العینــات مــا بـین

ة بصـورة وتحتوي على ماء البحر بنظام مفتـوح أي جریـان المـاء مـن الخـارج بصـورة مسـتمرة وكانـت مجهـزة بالتهویـ

یومــا 21ْم لمــدة 20یومــا أمــا التــي فــي درجــة 28ْم تركــت للتــأقلم لمــدة 10القواقــع الموجــودة فــي درجــة .مســتمرة 

یوما على التوالي لغرض إكمال تأقلمها الحراري وقد تم قیاس درجة الحـرارة مـرتین 15ْم لمدة 30والتي في درجة 

.  

و20و10(ة لدرجات الحرارة العالیة للقواقع المتأقلمة لدرجـة لدراسة اثر درجات حرارة التأقلم على المقاوم

أســتخدم لهــذه التجربــة حــوض متوســط الحجــم وقــد وضــع فیــه هیتــر یشــبه المســتخدم فــي الحمــام المــائي وقــد )  30

ملئ الحوض بماء البحر وزود باألوكسجین بصورة مستمرة وتم قیاس درجة الحرارة داخل الحوض عدة مـرات قبـل 

أما بالنسبة إلى درجات الموت الحراري فقد تم القیاس بوساطة تعریض مجامیع مـن القواقـع  مـن .التجربة وخالل

ْم  لمدة ساعة واحدة  ثـم 45-37لمختلف درجات التأقلم مكونة من عشرة أفراد لمختلف درجات الحرارة ما بین 

وءة بمـاء البحـر تحـت الظـروف المختبریـة نحـو نقلت القواقع إلى أوانـي اإلنعـاش وهـي عبـارة عـن أوان زجاجیـة مملـ

ْم ومــزودة باألوكســجین وتتــرك القواقــع لمــدة ســاعتین ثــم تحســب عــدد الحیوانــات المیتــة وبعــدها یــتم رســم مــنحن 25

یمثل العالقة بین درجة حرارة التأقلم والنسـبة المئویـة لألمـوات ومـن ثـم یـتم تحدیـد الدرجـة التـي یكـون عنـدها هـالك 

  .نتائج القیاس ) 2(ویوضح جدول ..انات من الحیو % 50

  

  



درجة حرارة التأقلم p.sulcatusتأثیر درجة حرارة التأقلم  على درجات الموت الحراري  في القوقع ) 1(جدول 

  مْ 25

درجة حرارة 

  )ْم (التأقلم

)ْم ( عدد القواقع المیتة بعد ساعة من التعرض لدرجات الحرارة العالیة  

35  373941434445LT-50

1268101040صفر10

3510108,41صفرصفرصفر20

  5,43  2710صفرصفرصفرصفر30

  

لدراسـة تــأثیر التــأقلم الحــراري علـى درجــات المــوت البــرودي عــرض مجموعـات مــن القواقــع المتأقلمــة لــدرجات 

فقـــد أســـتخدم حمامـــات مائیـــة مْ 4-لمختلـــف درجـــات البـــرودة مـــا بـــین صـــفر إلـــى) ْم 30و20و10(الحـــرارة 

وعرضت القواقع لمختلف ) إیثیلین كالیكول (حاویة على ماء مقطر حاوي أو مضافا إلیة قلیال من مانع التجمید 

یـة للمـوت ودرجـة حـرارة ْم وأخیرا رسم منحن یمثـل العالقـة بـین النسـبة المئو 4-درجات البرودة ما بین صفر إلى

  .نتائج القیاس ) 2(ویوضح جدول .التعرض 

  

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

  مْ 25التأقلم 

درجة حرارة 

  )ْم ( التأقلم

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

2468LT-50صفر2- 4- 5- 

  5,2-صفرصفرصفر108421  10

  5,0-صفر20101064321

9,2صفر30101098531

  

  النتائج والمناقشة

ففــي الحیوانــات متغیــرة تــأثیر درجــة حــرارة التــأقلم علــى درجــات المــوت الحــراري والبــرودي)1( یبــین الشــكل 

إذ لــوحظ إن ) .9(المقاومــة لــدرجات الحــرارة العالیــة والمنخفضــة علــى درجــة حــرارة  التــأقلم الســابقةالحــرارة تعتمــد

العلیــا مــن LT-50sهنـاك تــأقلم حـراري معقــول فـي القواقــع المتأقلمــة لمختلـف درجــات الحـرارة حیــث زادت قـیم     

  .)10(ا الحظ ذلك العدید من الباحثین كم.ْم 30إلى 10ْم نتیجة لزیادة درجة حرارة التأقلم من 43إلى 40
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تـأثیر درجــة حـرارة التــأقلم علـى درجــات المـوت البــرودي إذ لـوحظ إن هنــاك تـأقلم بــرودي   )2(یبـین الشــكل 

ْم 2.5-ى ـإلــ2.9ْم حیــث انخفضــت قــیم الــدنیا مــن 30و20و10معقــول فــي القواقــع المتأقلمــة لدرجــة الحــرارة 

ْم إن الزیادة في المقاومـة الحراریـة خـالل التـأقلم الحـراري غیـر 10إلى30نخفاض درجة حرارة التأقلم من نتیجة ال

مفهومـــة لحـــد اآلن ویعـــزى ذلـــك إلـــى أن التـــأقلم لـــدرجات الحـــرارة العالیـــة ینشـــط بعـــض الجینـــات التـــي تنـــتج بعـــض 

حـوامض الدهنیـة تسـتطیع المشـاركة مـع البروتینیات التي تعمـل بصـورة طبیعیـة وكـذلك إنتـاج سالسـل طویلـة مـن ال

بعض البروتینیات في المقاومة عند التعرض لدرجات الحرارة المتطرفة والسیما  أشـعة الشـمس  الحـارة  أثنـاء المـد 

وكــذلك یعــزى ازدیــاد المقاومــة للبــرودة إلــى وجــود مركبــات جزیئیــه فعالــة تنشــط خــالل التــأقلم ) . 11و12(والجــزر

ســل قصــیرة غیــر مشــبعة مــن الحــوامض الدهنیــة أو إنتــاج أشــكال مــن البروتینیــات ونظــائر البــرودي أو إنتــاج سال

  ) .11و13(األنزیمات التي تساعد في المقاومة لدرجات الحرارة الدنیا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(العالقة بین درجة حرارة التأقلم ودرجات الموت الحراري البرودي موضـحة فـي الشـكل )3( ویوضح شكل 

حیث لوحظ إن ازدیـاد درجـة حـرارة التـأقلم یسـبب ازدیـادا فـي المقاومـة لـدرجات المـوت الحـراري وانخفاضـا فـي )3

شكل 2 :   تاثیر درجة حرارة التأقلم 10 و20 و30 على    درجة 
P.sulcatus الموت البرودي في القوقع
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( ول ـوالتــأقلم البــرودي المعقــ-المقاومــة لــدرجات المــوت البــرودي وتعــرف هــذه العالقــة بالتــأقلم الحــراري المعقــول 

فـي المقاومـة للحـرارة والبـرودة فـي الطـراز والنسـق لذلك یكون مدى التغیر ثابتـا تقریبـا بسـبب حـدوث تغیـر ) برخت 

إن للتــأقلم الحــراري المعقــول والتــأقلم البــرودي المعقــول فائــدة عظیمــة للغایــة حیــث تــزداد المقاومــة لــدرجات . نفســه 

، 8(الحـرارة العالیــة خــالل فصــل الصـیف وكــذلك تــزداد المقاومــة لــدرجات الحـرارة المنخفضــة خــالل فصــل الشــتاء

  .) 15و14

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المصادر

الشكل رقم 3: العالقة بین درجات الموت الحراري والبرودي 
P.sulctus  ودرجات حرارة التأقلم في القوقع
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