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القلب ووزن الجسم والقلب في الزواحف  ضرباتبين معدل  ةلعالقا دراسة

 والبرمائيات
 

 نصير مرزه حمزه/حسين علي عبداللطيف/سعد حمد عبد اللطيف
 قسم علوم الحياة/كلية التربية /جامعة كربالء

 البحث مستل من رسالة ماجستير الباحث األول
 

 

 الخالصة:
( موزعا  علاى فانفين رييساين )الزواحاف والبرمايياات (  ام vertebratesمن الفقرياات ) ( نموذجا60اعتمدت الدراسة على )

 Testudo)   الحصاول علاى بعااما مان اقساواح المحلياة والابعت اقيار  ام فايدنا مان ماواشن معيلاتما ة امل  السالحفاة )
graeca(  والاافدRana pipiens ( (وبواقاا )عيناا  ل ال نااو  حسااض معادل لااربات  القلااض30 )   ووزن الجسام وبعااد  لااري

 الحيوانات حسض وزن القلض وجد ما يلي:

 .) وجود عالقة ار باش ع سية بين معدل لربات القلض ووزن الجسم ووزن القلض في النوعان )السلحفاة والافد 

 .) وجود عالقة ار باش شردية بين وزن الجسم ووزن القلض في النوعان )السلحفاة و الافد 

 ( 0.01قنحادار الططاي لنابت القلاض علاى وزن الجسام ووزن القلاض لاوحأ وجاود  ا عير معناو  عناد)وعناد حساام معادلاة ا
 لوزن الجسم والقلض على معدل النبت في السلحفاة.

 

Summary 
60 samples vertebrates were studied , including two classes :Reptiles and Amphibians they were 
obtained from Iraqi local markets and habitats .the species under study , were : Testudo graeca 

and Rana pipien .Total number of each species was 30 samples for each species, body weight 
and heart beates rate (after dissection) were taken weight of heart , the results were:  

 There was revers relationship between heart beates rate , body mass and heart weight in 

two species Testudo graeca and Rana pipiens , in which a direct correlation was found 
between body weight and heart weight in tow species. 

Calculate the equation of decline line for heart beates rate and heart weight to body weight was 
gave significance at a level (0.01) for Testudo graeca 

 ةـــــالمقدم
 

 Basalمنذ زمن بعيد  بإجراء الدراسات التي  بحث العالقة بين وزن الجسم ومعدل التمثيل الغذايي األساسي انتم الباحثون  
metabolic rate   كمحاولة   لتفسير   العديد   من  الظوانـر  لعـل  أنمما  الت قلـم الحرارThermal acclimation  و السبات

والتي  سانم في جعل ال اين الحي قادرا" على مقاومة الظروف البيئية غير  Torpidityو الطمول السلبي  Hibernationاللتو  

وبذلك كان   لك الدراسات أحد الفرليات التي فسرت ظانرة اقنقراض التي ا تمل  على الماليمة من أجل البقاء واقستمرار ة 
لدراسة العديد من الجوانض الوظيفية متمثلة بالعالقة بين  األمر الذ  دف) باحثين آيرين(.1)   ال ثير من أنوا  المجامي) الحيوانية 

ار باش ع سية بين معدل التمثيل الغذايي ووزن الجسم في الحيوانات  إذ ا ا  وجود عالقة (2) وزن الجسم ومعدل التمثيل الغذايي
لدراسة  ( 3ة في حين ا ج  الباحث )عابتة الحرارة وبذلك ي ون للحيوانات الصغيرة  مثيل غذايي أعلى مما للحيوانات ال بيرة

العوامل التي  ر بط ب  والمتمثلة بمعدل و  Cardiac outputالجوانض الوظيفية األساسية ألعااء الجسم ةإذ ناقش النتاج القلبي 

ومدى ار باشما بوزن الجسم ووزن القلض باعتبارنا المصدر الرييسي  Stroke volumeوحجم الاربة   Heart beat لاربةا
دل لتزويد الجسم باألوكسجين عن شريق الاخ القلبي وبالتالي التغيير في معـدل التمثيل الغذايي.ان نلاش القلض الذ  يلمل مع

انقبالا   وكمية الدم التي ياطما الى أقوعي  الدموية ونو دايل الجسم ي ون عرل  للتغير اذا  غيرت الظروف الفسلجية المتمثلة 
بدرجة نلاش األعااء واقجمزه المطتلفة للجسم او البيئية منما والمتمثلة بالحرارة والاغط الجو  وغيرنا وبذالك فاين معدل 

( يتاعر لربات 5واول  )( 4ى عوامل منظم  فاال عن التنظيم التلقايي لجماز التوفيل دايل القلض )لربات القلض يطا) ال

نذه الدراسة على اقمر الذ   ج) اجراء القلض بالعديد من العوامل والتي منما نو  الحيوان وحجم الجسم والعمر والجنس  
 الزواحف والبرماييات والتي  مدف الى 

 ش بين معدل لربات القلض ووزن الجسم والقلض ايجاد معامل اقر با -1
 ول) معادقت انحدار لمعدل لربات القلض على وزن الجسم والقلض  -2
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 المواد وطرق العمل: 
عين  ل ل من فنف الزواحف والبرماييات ة  م حسام  30وبواق)    vertebrataعين  من ذكور  عبة الفقريات  60 م دراسة 

)غم( ل ل فرد منما حيث  م  لري  ال اين الحي واست فل  القلض /دقيق ( ة وزن لربة)القلض  لربات وزن الجسم )غم(ة معدل

 ( . Sartoriusالقلض وغسل بالماء المقطر لتطليص  من الدم الزايد و م حسام وزنة باستطدام ميزان ال تروني نو  )
 Reptiliaصنف الزواحف  -1

كمثال للر بة المذكورة حسض السلم التصنيفي لما  Testudo graecaنو  عين  من ذكور ر بة السالحف  23 امن البحث دراسة 

 (  م  راؤنا من األسواح المحلية. 6)

  أيام . 10وزن جسم الحيوان باستطدام ميزان ال تروني بعد انتماء المدة التمميدية لت قلم والبالغة 

  ورفورم بالطريق  المغلقة نيا بعد  طدير الحيوان باستطدام مادة ال لايع لربات القلضحسض معدلclosed method    وفوق إلى
( . إذ فتح  المنطقة الصدرية 7والتنفس ) لربات القلض المستوى المتوسط من مرحلة التطدير الجراحي والتي  متاز بانتظام معدل

يل الصدار من المنطقة ة للصدار من الجانبين األيمن وأليسر باستطدام منلار حديد  فغير الحجم ة أزيبقط) الصفاي  الحاق
م ة واست فل القلض 25عند درجة حرارة  لربات القلض ( و م حسام معدل8الصدرية للحيوان وأفب  القلض ظانرا للعيان )

 تر ي   وحسض وزن  باستطدام ميزان ال تروني حساس .ال بورح جففوغسل بالماء المقطر و
 
  Amphibiaصنف البرمائيات  -2

كمثال للر ب  المذكورة حسض   Rana pipiensة الافاد  نو   Anuraة القفازات )عديمة الذنض( عين  من ذكور ر ب 30درس  
 ( .9السلم التصنيفي لما )

  أيام  10وزن الجسم باستطدام ميزان حساس بعد انتماء المدة التمميدية للت قلم والبالغة 

  مغلقة وفوق الى المستوى المتوسط من مرحلة التطدير عياينا بعد  طديره بال لوروفورم بالطريقة اللربات القلض حسض معدل

( .ومن عم  م  لريح  بول) الحيوان على ظمره في شبق 7والتنفس للحيوان قيد الدراسة ) لربات القلضالتي  متاز بانتظام معدل 
طذين لغاية اقر قاح الذقني على التلري  و ثبي  أشراف  بدبابيس مايلة للطارج ومن عم قط) الجلد في منطقة اقر قاح العاني بين الف

 شول الطط المنصف للجسم بعدنا قط) الجلد بمحاذاة كل شرف وركض الى الطارج وعب  بدبابيس و م  حديد القلض عيانيا وحسام

 بورح التر ي  وحسض وزن  الطر . جففجسم  وغسل بالماء المقطر وال(. بعدنا استؤفل القلض من 10) لربات القلض
 

 صائيالتحليل اإلح
القلض ووزن الجسم  ووزن القلض وإيجاد لربات  ( في  قدير معامل اقر باش البسيط بين معدلSPSSاستطدم البرنامج اإلحصايي )
قيد الدراسة بمدف بيان   عير المعايير الوظيفية على  نوا القلض على وزن الجسم ووزن القلض لالربات معادلة الطط المستقيم لا

ار معنوية الفروقات بالقلض بدقلة وزن الجسم ووزن القلض وايت لربات) معادقت  نبؤية لمعدل القلض وول لربات معدل
 ( ومعادلة اقنحدار البسيط ني :11) 0.01و 0.05بمستوى احتمال 

Y= a+b(x) : حيث ان- 
yقيمة المتغير المعتمد = 
a قاش) يط اقنحدار م) المحور الصاد  = 

bتمد على المتغير المستقل= معامل انحدار المتغير المع 
xقيمة المتغير المستقل = 

 

 ج:ــــــــالنتائ

علاى  77.37)و  64.50للسالحفاة والاافد  كانا  ) ربات القلاض( ان متوساط معادل لا1وكما مولا  فاي الجادول رقام ) النتايج أظمرت 
( علاى التاوالي وبعاد 15.70و  145.30)  باالغرام كاان أ/دقيق  فاي حاين ظمار ان متوساط وزن الجسام مقادرلاربةالتوالي مقاس  بوحادات 

(  وجااود 2الجاادول )ويباين  ( علااى التااوالي ة0.73و 0.56اجاراء عمليااة التلااري  وجاد متوسااط وزن القلااض الطار  مقاادرا بااالغرام كاان ) 

بزياادة وزن  الااربات القلاض ووزن الجسام والقلاض للسالحفاة  لاير الاى  نااق  معادل  رباتعالقة ار باش ع سية )ساالبة( باين معادل لا
ووزن الجسام والقلاض علاى التاوالي ة  ربات القلاض( للسالحفاة باين معادل لا- 0.72و  – 0.71الجسم والقلض وكان  قيمة معاملة اقر بااش )

ووزن الجساام  لااربات القلاض ( ة فاي حااين كانا  عالقاة اقر باااش باين معادل p<0.01وكانا  معاامالت اقر باااش معنوياة عناد مسااتوى )
نتاايج  وجاود عالقاة ار بااش معنوياة باين وزن الجسام ووزن ولاح  الع سية اق انما لم  صل الى المستوى المعناو  ة وأ والقلض للافد 

( للسالحفاة والااافد  علاى التاوالي .بعااد ذالاك اسااتطدم  حليال اقنحاادار حياث حسااب   0.41و  0.96القلاض وكانا  قيمااة معامال اقر باااش )

( . يلاير الجادول الاى ان وزن الجساام 3علاى وزن الجسام ووزن القلااض وكماا مولا  فاي الجاادول )القلاض  رباتمعادلاة الطاط المساتقيم لااا
( فاي السالحفاة وبااذالك يم ان اعتمااد معادلااة p<0.01الطبيعاي معنوياا عنااد ) ربات القلااضلا والقلاض مان العواماال المؤدياة الاى  باااين معادل

فاي حاين  heart beates rate = a + b (body weight)زن الجسام باقعتمااد علاى و اقنحادار ات ياة فاي  حدياد معادل لاربات القلاض
( فاي السالحفاة وباذالك يم ان اعتمااد معادلاة اقنحادار ات ياة فاي p<0.01القلاض معنوياا عناد ) رباتل ظمر ان وزن القلض يسانم في  باين

 .  heart beates rate = a+b(heart weight)القلض باقعتماد على وزن القلض   ربات حديد ل
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 ( متوسطات المعايير الجسمية والوظيفة )وزن الجسمةوزن القلض(1جدول)

القلض  رباتل متوسط متوسط وزن الجسم)غم( متوسط وزن القلض)غم( النو 
 /دقيق ربةل

 0.78+64.50  6.88+ 145.30 0.03 + 0.56 السلحفاة

 1.88+ 77.37  0.70+ 15.70  0.009+ 0.73 الافد 

    se +Mean  

 
 القلض والمعايير الجسمية والوظيفية)وزن الجسم ة وزن القلض(. لربات يول  معامل اقر باش بين معدل 2)ول )جد

اقر باش بين وزن الجسم  القلض رباتاقر ابط بين وزن القلض ول النو 

 القلض رباتول

اقر باش بين وزن الجسم 

 ووزن القلض

 **0.96 **0.71 - **0.72- السلحفاة

 *N.S -0.22 N.S 0.41 0.03- الافد 

 (  p<0.01**وجود ار باش معنو  عند)   
 (p<0.05*وجود ار باش معنو  عند )

NS  ار باش غير معنو 
 القلض على وزن الجسم ووزن القلض ومعادق ما التنبؤية )في السلحفاة( ربات( يول  معامل انحدارل3جدول )

 R-squar b a معادلة الطط المستقيم  )المعادلة التنبؤية(

Heart beates rate=76.12- 0.08(body weight) 0.50 0.08**- 76.12 

Heart beates rate= 72.71-14.64(heart weight) 0.52 14.64**- 72.71 

                 (p<0.01** معامل اقنحدار معنو  عند ) 
 

 المناقشة:
اين في وزن جسم ووزن القلض للسلحفاةة ولوحأ بر بط م) التالقلض م رباتلوجود  باين معنو  في معدل  نتايج بين  ال

القلض ووزن الجسم والقلض ة في حين كان  عالقة اقر باش شردية بين وزن الجسم  رباتوجود عالقة ار باش ع سية بين معدل ل
اذ  زيادة شردية في وزن القلض ( إلى أن الزيادة في وزن الجسم  رافقما13و12ووزن القلض ةونذا يتفق م) ما أ ار الية الباحثان )

 متلك انوا  الحيوانات ال بيرة والصغيرة قلوبا متقاربة بال تلة اذا ماقورن  ب تلة الجسم ال ليةة ول نما  ظمر ايتالف وال  في 
 (ة نا ج عن ايتالف كتلة الجسم وان ذلك كان متبوعا بايتالف وال  في معدل لرباتBMRمعدل التمثيل الغذايي اقساسي )

 500-600لربة /دقيقة والفاربحدود  250واقرنض  لربة /دقيقة75يبلغ معدل لربات القلض الطبيعي في اقنسان وبذلك  القلض 
القلض كنتيجة قيتالف وزن الجسم ناجمة  ربات( إلى أن الزيادة والنقصان الحافلة في ل14في حين ا ار الباحث )لربة/دقيقة ة

القلض حتى لمن افراد النو   رباتحتاجما الجسم إلدامة الحياة وبذلك يظمر ايتالف وال  في لعن ايتالف مقدار الطاقة التي ي

كاستجابة للزيادة  cardiac outputالواحد عند اقنتقال من ول) الراحة الى ول) النلاش والذ  يرافق  زيادة في النتاج القلبي 
 26 السالحفعند الراحة في  ربات القلضن وعلية ي ون مقدار لوالنقصان في كمية األوكسجين المستمل ة من قبل جسم الحيوا

( الى وجود عالقة  18و 17و 16)الباحثون ( . في حين ا ار15) سباحة/دقيقة اعناء ال ربةل 35/دقيق  وير ف) ليصل الى  ربةل
ألوكسجين لوحدة الوزن ة ( الذ  يمثل معدل استمالك اBMRار باش ع سية بين وزن الجسم ومعدل التمثيل الغذايي األساسي )

قلض  رباتوبذالك  متلك الحيوانات فغيرة الحجم معدل  مثيل غذايي أعلى ممافي الحيوانات ال بيرة ة وبالتالي زيادة معدل ل

 .كنتيجة للزيادة في معدل استمالك األوكسجين  ت الحيوان م) فغر كتل
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