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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:
( موزعه على صنفين رئيسين )الزواحفف والبرمائيفات (  فم vertebratesمن الفقريات ) ( نموذجا60اعتمدت الدراسة على )

 Testudo)   الحصول على بعضها من االسواق المحليفة والفبعا اال فر  فم صفيد ا مفن مفواتن معيمفتها سلفملة السفلحفاة )

graeca( والضفدعRana pipiens (  وبواقف )عينفه للفل نفوع حسفد معفدل  فربات  القلفد30 )   ووزن الجسفم وبعفد  مفري

 الحيوانات حسد وزن القلد وجد ما يلي:

 .)وجود عالقة ار بات علسية بين معدل  ربات القلد ووزن الجسم ووزن القلد في النوعان )السلحفاة والضفدع 

 .)وجود عالقة ار بات تردية بين وزن الجسم ووزن القلد في النوعان )السلحفاة و الضفدع 

 ( 0.01النحدار الخطي لنبا القلد علفى وزن الجسفم ووزن القلفد لفوحو وجفود  فعنير معنفو  عنفد)وعند حساب معادلة ا

 لوزن الجسم والقلد على معدل النبا 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 الغذائي األساسي ا تم الباحثون  

metabolic rate   كمحاولة   لتفسير   العديد   من  الظوا ـر  لعـل  أ مها  التعقلـم الحرارThermal acclimation  و السبات

والتي  سا م في جعل اللائن الحي قادرا" على مقاومة الظروف البيئية غير  Torpidityو الخمول السلبي  Hibernationالمتو  

وبذلك كانة  لك الدراسات أحد الفر يات التي فسرت ظا رة االنقراض التي التملة على المالئمة من أجل البقاء واالستمرار س 

لدراسة العديد من الجواند الوظيفية متمثلة بالعالقة بين  األمر الذ  دف  باحثين آ رين(.1)   اللثير من أنواع المجامي  الحيوانية 

ار بات علسية بين معدل التمثيل الغذائي ووزن الجسم في الحيوانات  إذ ا ض  وجود عالقة (2) وزن الجسم ومعدل التمثيل الغذائي

لدراسة  ( 3س في حين ا جه الباحث )نابتة الحرارة وبذلك يلون للحيوانات الصغيرة  مثيل غذائي أعلى مما للحيوانات اللبيرة

العوامل التي  ر بط به والمتمثلة بمعدل و  Cardiac outputالجواند الوظيفية األساسية ألعضاء الجسم سإذ ناقش النتاج القلبي 

ومدى ار باتها بوزن الجسم ووزن القلد باعتبار ا المصدر الرئيسي  Stroke volumeوحجم الضربة   Heart beat لضربةا

دل لتزويد الجسم باألوكسجين عن تريق الضخ القلبي وبالتالي التغيير في معـدل التمثيل الغذائي.ان نمات القلد الذ  يممل مع

انقبا ا ه وكمية الدم التي يضخها الى أالوعيه الدموية و و دا ل الجسم يلون عر ه للتغير اذا  غيرت الظروف الفسلجية المتمثلة 

بدرجة نمات األعضاء واالجهزه المختلفة للجسم او البيئية منها والمتمثلة بالحرارة والضغط الجو  وغير ا وبذالك فائن معدل 

( يتانر  ربات 5واو   )( 4ى عوامل منظمه فضال عن التنظيم التلقائي لجهاز التوصيل دا ل القلد ) ربات القلد يخض  ال

 ذه الدراسة على االمر الذ  لج  اجراء القلد بالعديد من العوامل والتي منها نوع الحيوان وحجم الجسم والعمر والجنس  

 الزواحف والبرمائيات والتي  هدف الى 

 ت بين معدل  ربات القلد ووزن الجسم والقلد ايجاد معامل االر با -1

 و   معادالت انحدار لمعدل  ربات القلد على وزن الجسم والقلد  -2
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 المواد وطرق العمل: 
عينه للل من صنف الزواحف والبرمائيات س  م حساب  30وبواق     vertebrataعينه من ذكور لعبة الفقريات  60 م دراسة 

)غم( للل فرد منها حيث  م  مري  اللائن الحي واستعصل  القلد /دقيقه( س وزن  ربة)القلد   ربات وزن الجسم )غم(س معدل

 ( . Sartoriusالقلد وغسل بالماء المقطر لتخليصه من الدم الزائد و م حساب وزنة باستخدام ميزان اللتروني نوع )

 Reptiliaصنف الزواحف  -1

كمثال للر بة المذكورة حسد السلم التصنيفي لها  Testudo graecaنوع عينه من ذكور ر بة السالحف  23 ضمن البحث دراسة 

 (  م لراؤ ا من األسواق المحلية. 6)

  أيام . 10وزن جسم الحيوان باستخدام ميزان اللتروني بعد انتهاء المدة التمهيدية لتعقلم والبالغة 

  ورفورم بالطريقه المغلقة نيا بعد  خدير الحيوان باستخدام مادة الللايع  ربات القلدحسد معدلclosed method    وصوال إلى

( . إذ فتحة المنطقة الصدرية 7والتنفس )  ربات القلد المستوى المتوسط من مرحلة التخدير الجراحي والتي  متاز بانتظام معدل

يل الصدار من المنطقة ة للصدار من الجانبين األيمن وأليسر باستخدام منمار حديد  صغير الحجم س أزيبقط  الصفائ  الحاق

م س واستعصل القلد 25عند درجة حرارة   ربات القلد ( و م حساب معدل8الصدرية للحيوان وأصب  القلد ظا را للعيان )

 ترلي   وحسد وزنه باستخدام ميزان اللتروني حساس .ال بورق جففوغسل بالماء المقطر و

 

  Amphibiaصنف البرمائيات  -2

كمثال للر به المذكورة حسد   Rana pipiensس الضفادع نوع  Anuraة القفازات )عديمة الذند( عينه من ذكور ر ب 30درسة 

 ( .9السلم التصنيفي لها )

  أيام  10وزن الجسم باستخدام ميزان حساس بعد انتهاء المدة التمهيدية للتعقلم والبالغة 

  مغلقة وصوال الى المستوى المتوسط من مرحلة التخدير عياينا بعد  خديره بالللوروفورم بالطريقة ال ربات القلد حسد معدل

( .ومن نم  م  مريحه بو   الحيوان على ظهره في تبق 7والتنفس للحيوان قيد الدراسة )  ربات القلدالتي  متاز بانتظام معدل 

خذين لغاية االر قاق الذقني على التمري  و ثبية أترافه بدبابيس مائلة للخارج ومن نم قط  الجلد في منطقة االر قاق العاني بين الف

 تول الخط المنصف للجسم بعد ا قط  الجلد بمحاذاة كل ترف وركد الى الخارج ونبة بدبابيس و م  حديد القلد عيانيا وحساب

 بورق الترلي  وحسد وزنه الطر . جففجسم  وغسل بالماء المقطر وال(. بعد ا استؤصل القلد من 10)  ربات القلد

 

 صائيالتحليل اإلح
القلد ووزن الجسم  ووزن القلد وإيجاد  ربات  ( في  قدير معامل االر بات البسيط بين معدلSPSSاستخدم البرنامج اإلحصائي )

قيد الدراسة بهدف بيان  عنير المعايير الوظيفية على  نواعالقلد على وزن الجسم ووزن القلد لالربات معادلة الخط المستقيم لض

ار معنوية الفروقات بالقلد بداللة وزن الجسم ووزن القلد وا ت  ربات  معادالت  نبؤية لمعدل القلد وو   ربات معدل

 ( ومعادلة االنحدار البسيط  ي :11) 0.01و 0.05بمستوى احتمال 

Y= a+b(x) : حيث ان- 

yقيمة المتغير المعتمد = 

a قات   ط االنحدار م  المحور الصاد  = 

bتمد على المتغير المستقل= معامل انحدار المتغير المع 

xقيمة المتغير المستقل = 

 

 ج:ــــــــالنتائ

علفى  77.37)و  64.50للسفلحفاة والضففدع كانفة ) ربات القلفد( ان متوسط معفدل  ف1وكما مو   في الجدول رقم ) النتائج أظهرت 

( علفى التفوالي وبعفد 15.70و  145.30)  بفالغرام كفان أ/دقيقه في حين ظهر ان متوسط وزن الجسم مقفدر ربةالتوالي مقاسه بوحدات 

(  وجفود 2الجفدول )ويبفين  ( علفى التفوالي س0.73و 0.56اجراء عملية التمري  وجفد متوسفط وزن القلفد الطفر  مقفدرا بفالغرام كفان ) 

بزيفادة وزن  الضفربات القلفد ووزن الجسفم والقلفد للسفلحفاة  مفير الفى  نفاق  معفدل  رباتعالقة ار بات علسية )سالبة( بين معدل  ف

ووزن الجسفم والقلفد علفى التفوالي س  ربات القلد( للسلحفاة بين معدل  - 0.72و  – 0.71الجسم والقلد وكانة قيمة معاملة االر بات )

ووزن الجسفم   فربات القلفد ( س ففي حفين كانفة عالقفة االر بفات بفين معفدل p<0.01وكانة معفامالت االر بفات معنويفة عنفد مسفتوى )

نتائج  وجود عالقة ار بفات معنويفة بفين وزن الجسفم ووزن و حة العلسية اال انها لم  صل الى المستوى المعنو  س وأ والقلد للضفدع

( للسفلحفاة والضففدع علفى التفوالي .بعفد ذالفك اسفتخدم  حليفل االنحفدار حيفث حسفبة  0.41و  0.96القلد وكانة قيمة معامفل االر بفات )

( . يمفير الجفدول الفى ان وزن الجسفم 3على وزن الجسم ووزن القلفد وكمفا مو ف  ففي الجفدول )القلد  رباتمعادلة الخط المستقيم لض

( ففي السفلحفاة وبفذالك يملفن اعتمفاد معادلفة p<0.01الطبيعفي معنويفا عنفد ) ربات القلفد ف والقلد من العوامل المؤدية الى  باين معفدل

ففي حفين  heart beates rate = a + b (body weight)زن الجسفم باالعتمفاد علفى و االنحدار اآل ية في  حديد معفدل  فربات القلفد

( في السلحفاة وبذالك يملفن اعتمفاد معادلفة االنحفدار اآل يفة ففي p<0.01القلد معنويا عند ) ربات  ظهر ان وزن القلد يسا م في  باين

 .  heart beates rate = a+b(heart weight)القلد باالعتماد على وزن القلد   ربات حديد  
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 ( متوسطات المعايير الجسمية والوظيفة )وزن الجسمسوزن القلد(1جدول)

القلد  ربات  متوسط متوسط وزن الجسم)غم( متوسط وزن القلد)غم( النوع

 /دقيقهربة 

 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 الضفدع

    se +Mean  

 

 القلد والمعايير الجسمية والوظيفية)وزن الجسم س وزن القلد(.  ربات يو   معامل االر بات بين معدل 2)ول )جد

االر بات بين وزن الجسم  القلد رباتاالر ابط بين وزن القلد و  النوع

 القلد رباتو 

االر بات بين وزن الجسم 

 ووزن القلد

 **0.96 **0.71 - **0.72- السلحفاة

 *N.S -0.22 N.S 0.41 0.03- الضفدع

 (  p<0.01**وجود ار بات معنو  عند)   

 (p<0.05*وجود ار بات معنو  عند )

NS  ار بات غير معنو 

 القلد على وزن الجسم ووزن القلد ومعادال ها التنبؤية )في السلحفاة( ربات( يو   معامل انحدار 3جدول )

 R-squar b a معادلة الخط 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 االنحدار معنو  عند ) 
 

 المناقشة:
اين في وزن جسم ووزن القلد للسلحفاةس ولوحو بر بط م  التالقلد م ربات وجود  باين معنو  في معدل  نتائج بينة ال

القلد ووزن الجسم والقلد س في حين كانة عالقة االر بات تردية بين وزن الجسم  رباتوجود عالقة ار بات علسية بين معدل  

اذ  زيادة تردية في وزن القلد ( إلى أن الزيادة في وزن الجسم  رافقها13و12ووزن القلد سو ذا يتفق م  ما ألار الية الباحثان )

 متلك انواع الحيوانات اللبيرة والصغيرة قلوبا متقاربة باللتلة اذا ماقورنة بلتلة الجسم اللليةس وللنها  ظهر ا تالف وا   في 

 (س نا ج عن ا تالف كتلة الجسم وان ذلك كان متبوعا با تالف وا   في معدل  رباتBMRمعدل التمثيل الغذائي االساسي )

 500-600 ربة /دقيقة والفاربحدود  250واالرند   ربة /دقيقة75يبلغ معدل  ربات القلد الطبيعي في االنسان وبذلك  القلد 

القلد كنتيجة ال تالف وزن الجسم ناجمة  ربات( إلى أن الزيادة والنقصان الحاصلة في  14في حين الار الباحث ) ربة/دقيقة س

القلد حتى  من افراد النوع  رباتحتاجها الجسم إلدامة الحياة وبذلك يظهر ا تالف وا   في  عن ا تالف مقدار الطاقة التي ي

كاستجابة للزيادة  cardiac outputالواحد عند االنتقال من و   الراحة الى و   النمات والذ  يرافقه زيادة في النتاج القلبي 

 26 السالحفعند الراحة في  ربات القلدن وعلية يلون مقدار  والنقصان في كمية األوكسجين المستهللة من قبل جسم الحيوا

( الى وجود عالقة  18و 17و 16)الباحثون ( . في حين الار15) سباحة/دقيقة انناء ال ربة  35/دقيقه وير ف  ليصل الى  ربة 

ألوكسجين لوحدة الوزن س ( الذ  يمثل معدل استهالك اBMRار بات علسية بين وزن الجسم ومعدل التمثيل الغذائي األساسي )

قلد  رباتوبذالك  متلك الحيوانات صغيرة الحجم معدل  مثيل غذائي أعلى ممافي الحيوانات اللبيرة س وبالتالي زيادة معدل  

 .كنتيجة للزيادة في معدل استهالك األوكسجين  تهالحيوان م  صغر كتل
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