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في قوقع المياه   التنفس الهيدروجيني و تركيز األوكسجين على فسلجة الرقمتأثير     
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توس( الخارجيةةة ىلةةق  و ةةا الليةةاة اللالاةةة   النا  ةةي  سةةال ا  تّم دراسة تأثير بعض العوامل البيئية 
 أجريةة مثل تركيز األوك جين واألس الهيدروجيني ىلق معدل استهلك األوك ةةجين اللعتلةةد ىلةةق الةةو   و ةةد 

 .م15/1/2001م لغايةةة 1/4/200الوا عةةة فةةي العفبةةة فةةي فتةةر  مةةا اةةين  هذة الدراسة في ماطةةة العلةةوم الباريةةة
 119.717و  135.245 هةةو (8 - 7 لوحظ أىلق معةةدل اسةةتهلك األوك ةةجين ىنةةد األس الهيةةدروجيني   و د

أي  يةةاد  أو ناصةةا  فةةي األس الهيةةدروجيني تةةتدي  لةةق ا تةةزال  مكل / غم / سةةاىة ىلةةق التةةوالي و ةةد وجةةد أ 
انخفةةا   6 لةةق  7تغير األس الهيدروجيني مةةن ، معدل استهلك األوك جين بشكل واضح وكبير حيث سبب

 أدى تغير األس الهيدروجيني من غم / ساىةمكل /  37.05  لق 135.245  لية األوك جين الل تهلك من
. غةةةم/ سةةةاىة /مكةةةل 53.777 لةةةق  119.717 لةةةق انخفةةةا  فةةةي معةةةدل اسةةةتهلك األوك ةةةجين مةةةن 9 لةةةق  8
اتغيةةر تركيةةزة فةةي  األوك جينتغير معدل استهلك   ذ  لوحظ با  الاوا ا من الايوانات اللطاوىة لألوك جينو 

وذلةةك لزيةةاد   115.15كل /غم / ساىة  لق مكل /غةةم / سةةاىة م 35084معدل االستهلك من    ا دادالتجربة  
 . %100 -20من ة  تركيز 
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 المقدمة 
 دىقيةةةةةة   مةةةةةةا أو :phylum (Molluscaم  شةةةةةةنبة النةةةةةةواى

 أو ر ةةو  وغيةةر ما ةةلةالأج ةةامها ب هةةي حيوانةةات تتليةةز  : و يةةاتالر و ب 

ياةةةةيا اهةةةا مةةةةن الناحيةةةةة ال هريةةةة غةةةةل  يعةةةةر   مفصةةةلة  لةةةةق حلاةةةات
واحةةةد  أو اثنتةةةين أو  ةيفةةةر  ةةةةدفة  ارجيةةةة تت ةةةو  مةةةن  طعةةة  ( بةةةالبرن  

تنةةيأ أغلبهةةا  و و ةةد ت ةةو  الصةةدفة غا بةةة فةةي بعةةض األنةةوا  ، طا يثلان 
وبعضةةها  وبعضةةها فةةي الليةةاة العةةذ  من الشةةوا  اللالاة  ريبًا  في اللياة

اإل ةةةةرا  يكةةةةو  و  ،واللةةةةزار  ىلةةةةق الياب ةةةةة فةةةةي الصةةةةااري والغابةةةةات
التةةنف  بالخياشةةيم فةةي األنةةوا  اللا يةةة وبالر ةةات فةةي األنةةوا   و بالنفريةةدات

 ،واإل صةةا   ةةارجي أو دا لةةي ،وغالبا ت ةةو  األجنةةاس منفصةةلة،البريةةة
واهةةةم هةةذة الطوا ةةة  وأ برهةةةا هةةةي  وا ةةة    ومع لهةةا ايوضةةةة وتضةةةم ىةةد

وهةةةذة الايوانةةةات تتليةةةز اوجةةةود  ةةةدم  (Gastropod   ا فةةةة البطناةةةدميات
ىضةةةةةةلي  احةةةةةة  ىلةةةةةةق سةةةةةةطاها البطنةةةةةةق ومةةةةةةن هنةةةةةةا جةةةةةةا ت ت ةةةةةةليتها 

فةةةةةةي  اً نوىةةةةةة  1000 ناةةةةةةووىةةةةةةددها  snailsالاوا ةةةةةةا  مثةةةةةةل بالبطناةةةةةةدميات
   .(1 العالم

* Corresponding author at: Anbar University / College of 

Education for Pure Sciences, Iraq; 
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مةةةن ال ا نةةةات اللهلةةةة فةةةي سةةةلم ال ل ةةةة الغذا يةةةة  الاوا ةةةا تعتبةةةر
فلنهةةا مةةا ينةةيأ  هةةا مضةةاين ثانويةةة ل ثيةةر مةةن الطفيليةةاتفضةةل ىةةن كون 

لغةةذا   اً وهةةذة تعتبةةر مصةةدر  فةةي اللةةا  اللةةالح وت ةةلق  وا ةةا اللةةا  اللةةالح
 ذ    األسلاك وال ا نات البارية األ رى ومنها ما يتغذى ىليه اإلن ا . 

ل ثيةةةر مةةةن الديةةةدا  ال بديةةةة التةةةي تصةةةيب  ةالاوا ةةةا تعتبةةةر ىوا ةةةل وسةةةطي 
 .(2  طير  أمرا  نات اللزرىة وت بب لها وحيوا ا اإلن 

النةةةةةةواىم الباريةةةةةةة اتغيةةةةةةر األس الهيةةةةةةدروجيني و اةةةةةةةة تتةةةةةةأثر 
ف يولوجيا التةةنف  وا  اللااف ةةة ىلةةق التةةوا   الةةدا لي مهةةم جةةدا بالن ةةبة 

وتركيةةز أاليةةوني فةةي  وكفةةا   الصةةبغات التنف ةةية لعلةةل الغلةةةم التنف ةةية
 . (3  األن جة

للبيئةةة اللا يةةة أهليةةة كبيةةر  مةةن حيةةث إ  لةةألس الهيةةدروجيني و  
تأثيرة ىلق معدل استهلك األوك ةةجين و اةةةة ىلةةق الصةةبغات التنف ةةية 

تعد ةبغة الهيلوسيانين من الصبغات التنف ية العديلة الهيم والواسعة   و
تت ةةو   .وىلق األ ةةف فةةي النةةواىم واللفصةةليات ،فارياتاللاالنتشار في  

لفةةةةة مةةةةن ذر  الناةةةةاس مرتبطةةةةة مةةةةا جزيئةةةةه الهيلوسةةةةاينين مةةةةن وحةةةةدات مت 
ةةةةةةةةبغة  تةةةةةةةتدي ،اً أمينيةةةةةةة  اً حامضةةةةةةة  200سل ةةةةةةةلة ايبتيديةةةةةةةة مكونةةةةةةةه مةةةةةةةن 

mailto:Soudad_2005o@yahoo.com
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 وا   ةةةدرتها ىلةةةق حلةةةل .لألوك ةةةجينالهيلوسةةةاينين وتيفتةةةي ناةةةل و ةةةز  
 يعةةةةادل تاريبةةةةا  ةةةةدر  الهيلوكلةةةةوبين ذت  ،األوك ةةةةجين فةةةةي بعةةةةض النةةةةواىم

كفةةةةا    ال فةةةا   الوا ئةةةة وبةةةةالرغم مةةةن ذلةةةةك فةةةأ  كفا تهةةةةا أ ةةةل بكثيةةةةر مةةةن
  .(4   هيلوكلوبين الفاريات

وتعتلةةةد منانيةةةات التةةةوا   ىلةةةق األس الهيةةةدروجيني ودرجةةةات  
   اىتلةةةاد ماتةةةوى األوك ةةةجين للةةةدم ىلةةةق األس الهيةةةدروجيني  و الاةةةرار 

إ   يةةاد  و  .ي هل وبدرجة كبير  تاريةةر األوك ةةجين ىنةةد م ةةتوى األن ةةجة
ربةةو  وبفيةةة النةةوات  ي يادث نتيجة لتجلا ثةةاني اوك ةةيد ال ت الالوضة وال

ي ةةبب ا تةةزال األلفةةة اةةين األوك ةةجين والصةةبغة التنف ةةية م ةةببا  االيضةةية
تةةةةةةةاهر  تافيةةةةةةةز تف ةةةةةةةك االوك ةةةةةةةي  لةةةةةةةوحظ .اةةةةةةةذلك تاريةةةةةةةر األوك ةةةةةةةجين

وتاريةةةةةر األوك ةةةةةجين ىنةةةةةد ارتفةةةةةا  م ةةةةةتوى ثةةةةةاني اوك ةةةةةيد هيلوكلةةةةةوبين 
 1909 ول مةةر  مةةن  بةةل العةةالم الةةدنلاركي اةةوهرأل ال ربةةو  فةةي األن ةةجة

باإلضافة  لق ذلك فةةا  درجةةة الاةةرار   .(5   ر  بعد ذلك اتأثير اوهروى
ىك ةةية اينهلةةا  ين والعل ةةةتةةتثر فةةي درجةةة ارتبةةاك الهيلوكلةةوبين لألوك ةةج

هةةذا مهلةةا جةةدا مةةن الناحيةةة الف ةةيولوجية حيةةث يتطلةةب األمةةر مزيةةدا ويعةةد 
   لدرجةةةة و  .(6أو العكةةة  مةةةن ذلةةةك   الطا ةةةةمةةةن األوك ةةةجين لتاريةةةر 

التأ لم للايوانات متغير  الاةةرار  لهةةا تأثيراتهةةا الواضةةاة ىلةةق مجلةةل حرار   
معةةةةةةةةةةدل اسةةةةةةةةةةتهلك  ىلةةةةةةةةةةق الفعاليةةةةةةةةةةات الايويةةةةةةةةةةة وااليضةةةةةةةةةةية و اةةةةةةةةةةةة

   .(7 األوك جين
بيا باللاارنةةة مةةا مجاالت الباةةث اهةةذا الخصةةوة  ليلةةة ن ةة    أو 

فةةي  الهيدروجيني كبير وواضةةح األستأثير        ال سيلاو   .العوامل األ رى 
 البارية ىلق جليا الفعاليات الف يولوجية ومنها ف ولوجيا التةةنف النواىم  

مةةةن األمةةةور اللهلةةةة لجليةةةا ال ا نةةةات الاامضةةةي  وا  التةةةوا   الااىةةةدي و
أي  ياد  أو ناصا  تةةتدي  لةةق حصةةول  لةةل فةةي ىلليةةة حلةةل   وإ   الاية

 (8 األوك جين 

النةةةواىم مةةةن ال ا نةةةات الدراسةةةات والللح ةةةات بةةةا   دلةةة  و ةةةد 
 أوالةةةناف   لةةةقة باااليتهةةةا ىلةةةق التالةةةل ن ةةةبيا  ةةةلل تعرضةةةها اللعروفةةة 

( 9اللاةةيا بال ةةا ن الاةةي   في الوسا األوك جينالزياد  في تركيز ايو  
ىلةةةةق تواجةةةةد   مةةةةن العوامةةةةل اللهلةةةةة واللةةةةتثر تركيةةةةز األوك ةةةةجين  ويعتبةةةةر

بصةةور  ىامةةة  وتعتبةةر اللفااريةةات النةةواىم.منهةةا وانتشةةار ال ا نةةات الايةةة و 
ويكةةو  ذلةةك  األوك ةةجينات التةةي تتةةأثر ازيةةاد  وناصةةا  تركيةةز مةةن ال ا نةة 
معةةةةةدل  يتةةةةةأثرمةةةةةن الايوانةةةةةات اللتغيةةةةةر  الاةةةةةرار   فةةةةةي العديةةةةةدف .باتجةةةةةاهين
وت ةةةلق  األوك ةةةجينبةةةالتغير الااةةةةل فةةةي تركيةةةز  األوك ةةةجيناسةةةتهلك 
 oxygen) بالايوانةةةةات اللطاوىةةةةة لألوك ةةةةجين الايوانةةةةاتمثةةةةل هةةةةذة 

conformer)  األوك ةةجين بةةالتغير الااةةةل ل استهلكمعد  يتأثرال    أو 
م ةةتويات حرجةةة األوك ةةجين فةةي اللاةةيا لغايةةة انخفاضةةه  لةةق   تركيةةز  في

 oxygen) اللن لةةةة لألوك ةةةجين وت ةةةلق هةةةذة الايوانةةةات بالايوانةةةات

regulator)  10).  
تضةةةةةةةلن الباةةةةةةةث دراسةةةةةةةة تةةةةةةةأثير تركيةةةةةةةز ايةةةةةةةو  الهيةةةةةةةدروجين  

نةةو  مةةن الاوا ةةا التةةي  واألوك ةةجين ىلةةق معةةدل اسةةتهلك األوك ةةجين فةةي
التةةي تنةةيأ فةةي  ون ةةرا لتعةةر  الاوا ةةا . لةةي  العفبةةة تنةةيأ فةةي سةةواحل
ايئيةةةة متباينةةةة والتةةةي تتضةةةلن التعةةةر  للبيئةةةة اللا يةةةة  ال ةةةواحل ل ةةةرو 

فأنةةةه مةةةن الضةةةروري دراسةةةة  .(12و  (11والهوا يةةةة  ةةةلل اللةةةد والجةةةزر 
 ةةيولوجية فةةي والف بعض هذة التغيرات ىلق الجوانةةب االيضةةية والبايلوجيةةة

ضةةافة  لةةق ذلةةك فةةل يوجةةد باإل .الايوانات التي تنةةيأ ىلةةق تلةةك ال ةةواحل
هنةةاك دراسةةة حةةول تةةأثير ال ةةرو  البيئيةةة ىلةةق النةةواحي الف ةةيولوجية فةةي 

 .الايوانات اللفاارية التي تنيأ في سواحل األرد 
 

 المواد وطرائق العمل 
لوِم الباريةةةِ  ن ّفذ      العفبةةة(.ا نةةة فةةي ال  هذا العلِل في ماطِة الع 
ِلعةةة   ، الاوا ةةةا و ج  نا شةةةا ِ  الباةةةر األحلةةةر   الفتةةةر  ،أيلةةةوِل  للفتةةةر  مةةةن مةةةِ

نالةة   لةةق أحةةوا   جاجيةةة تاةة  ثم  ،م2001  لق تشرين األوِل،  2000
تةةةةم تزويةةةةد األحةةةةوا  بالتهويةةةةة اوسةةةةا ة مضةةةةخات  ،ال ةةةةرو  اللختبريةةةةة

لختبةةر  لةةق الضةةو  الطبيعةةي فةةي ال وىرضةة  غةةذي  األحةةوا  والتهويةةة 
معةةةدل  و ةةد تةةم  يةةاس معةةةدل اسةةتهلك األوك ةةجين اواسةةةطة جهةةا   يةةاس

ّولةة ا الايو  . الااويةةاِت البلسةةتيكية انةةات  لةةقاسةةتهلك األوك ةةجين و ةةد ح 
 50×  50×  50 ذات أبعةةةةةةاد  وّ ىةةةةةة ا  لةةةةةةق أحةةةةةةواِ   جاجيةةةةةةة وبعةةةةةةدها

ا سةةنتيلتر(  بةةل  ،لةةاِ  الباةةر ا ب ئةة م ل يكةةو  فيهةةا ن ةةام مةةرور اللةةا  مفتوحةةِ
 20م°, م° 10 ت أ للةةة ا الايوانةةةات  لةةةق درجةةةات حراريةةةة ،د  بالتجةةةار البةةة 
و ةةد أبايةة  درجةةة حةةرار  .يومًا، ىلةةق التوالي 14، و21, 28للد     م°  30و

درجةةةةة حراريةةةةة باسةةةةتعلال اللةةةةدفأ  الزجاجيةةةةة  م° 30فةةةةي   األحةةةةوااحةةةةد 
اآل ةةريِن أبايتةة ا فةةي  ناوضةةي الالل ةةيطر  ىليهةةا حراريةةًا. أمةةا درجةةات حةةرار  

ام  مةةاِ  ومةةدفأِ  م ةةيطر  ىليهةةِا حراريةةًا  مبةةردباسةةتعلال  م°20و  م10° حلةةّ
الايوانةةةةات بشةةةةكل م ةةةةتلر  جليةةةةا م° و ةةةةد ه ّويةةةة ا  20و م° 10 ث ّبتةةةةا فةةةةي

 ،4000-   س تةةي  نةةو  باسةةتعلال مضةةخاِت أحةةواِ  ال ةةلك ال هربا يةةةِ 
Tainwan  و تةةةةم  يةةةةاس معةةةةدل اسةةةةتهلك األوك ةةةةجين اوسةةةةا ة جهةةةةا )

  األوك جين  ياس معدل استهلك
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جهةةةةةةا   ن ةةةةةةبة اسةةةةةةتهلك أوك ةةةةةةجيِن باالسةةةةةةتعلال وتةةةةةةم  يةةةةةةاس 
plolrographic   طةةةةب كهربةةةةا ي  نةةةةو clark أوةةةةةل ا  لةةةةق مرا ةةةةِب )

( وم ةةةّجلة مخطةةةِا  تخطيطةةةةي 53أوك ةةةجيِن  نةةةو  وأي  س ذي نلةةةةوذ  
  ةةةدر   وضةةةا الايةةةوا  فةةةي حيةةةز ضةةةي  بعةةةدها،.(Lioyed 1002نةةةو  الةةةة
ز ب ةةةت  120حةةوالي  ( مجهةةةّ  رِ  اللةةاِ  اسةةةتعلل  غرفةةةة تةةةنف . اد ةةةلمليلتةةةر 

 طةةةب األوك ةةةجين  ال هربةةةا ي  لةةةق الغرفةةةِة الصةةةغير  وأوةةةةل   لةةةق مرا ةةةِب 
أوك ةةجيِن وم ةةّجلِة مخطةةِا لت  ةةجيل التغييةةِر فةةي تركيةةِز األوك ةةجين  فةةي 
ّغل ا للةةد  را  التجربةةة أو  بةةل وضةةا الايةةوا  شةة  . و بةةل  جةةا  غرفةةِة التةةنف  

 ملئةة ا الغرفةةة الغرفةةة و  واسةةتارار درجةةِة حةةرار للوا نةةِة   نص  سةةاىة تاريبةةاً 
درجةةة حةةرار  ثااتةةة اوضةةا مفةةبِض درجةةة  حةةرار   أبايةة ا فةةيثةةم  بلةةا  الباةةر

ز  غرفةةةةةةِة التةةةةةةنف   فةةةةةةي اِم مةةةةةةاِ  الت بريةةةةةةد التةةةةةةي ت جهةةةةةةّ الدرجةةةةةةة الاةةةةةةرار   حلةةةةةةّ
وبعةةد  وضا حيوا  واحد دا ل غرفِة تةةنف  ،الل تخدمة. بعد ا دا  التجربة

تةةم ت ةةجيل معةةدل التةةنف   ،د ياةةة ( 30ِة الاةةرار   حةةوالي  ىاد  موا نِة درج
وحةةةددت ن ةةةبة اسةةةتهلك األوك ةةةجيِن كلةةةا أ شةةةارتا  ليهةةةا التغييةةةراِت التةةةي 

 .د ياة 30 التي كان في تركيِز األوك جين  في غرفِة التنف    حصل 
اللتأ للةةةةة   يةةةةاس معةةةةدل اسةةةةتهلك األوك ةةةةجين فةةةةي الاوا ةةةةا تةةةةم
  ذ 10و 9و 8و 7و 6الهيةةدروجيني  األسم وىنةةد  ةةي  م°25لدرجةةة حةةرار  

تةةةم تاضةةةير كةةةل أس هيةةةدروجيني مةةةن مةةةا  الباةةةر مةةةا دوار  الفوسةةةفات 
بعةةد  PH meter جهةةا   يةةاس الالوضةةةعلال الاامضية والااىدية باسةةت 

للةةةةد  سةةةةاىتين  بةةةةل البةةةةد   س هيةةةةدروجينيالاوا ةةةةا  لةةةةق كةةةةل أ    ت يفةةةة أ  
بعةةةد كةةةل تجربةةة و  اسةةةتخدم  مجةةاميا جديةةةد  مةةن الاوا ةةةا ىنةةدو  .بالتجربةةة

  .تاديد العل ة اين األس الهدروجيني ومعدل استهلك األوك جين
أمةةةةةا بالن ةةةةةبة لدراسةةةةةة تةةةةةأثير تركيةةةةةز األوك ةةةةةجين ىلةةةةةق معةةةةةدل 

تم  ياس التنف  ىنةةد  ,م° 25 ا اللتأ للة لدرجة حرار  في الاوا  هاستهل 
% مةةةةةةن مةةةةةةا  الباةةةةةةر اللتشةةةةةةبا باألوك ةةةةةةجين 100, و80, 60, 40, 20
عل ةةةة اةةةين معةةةدل اسةةةتهلك األوك ةةةجين اللعتلةةةد ىلةةةق الةةةو   تاديةةةد الو 

   .ةوتركيز 
  

 النتائج والمناقشة 
األس  تركيةةةةةةةةز تةةةةةةةةأثير (1الشةةةةةةةةكل و  (1يبةةةةةةةةين الجةةةةةةةةدول ر ةةةةةةةةم   

النا  ةةةي    الهيةةةدروجيني ىلةةةق معةةةدل اسةةةتهلك األوك ةةةجين فةةةي  و ةةةا
فاةةةةد  ،م25م وىنةةةةد درجةةةةة حةةةةرار  25اللتأ للةةةةة لدرجةةةةة حةةةةرار   (سةةةةال اتوس

 -7 أىلق معدل استهلك األوك جين ىنةةد األس الهيةةدروجيني      لوحظ
 وأي ،التةةةةوالي قمكةةةةل/ غةةةةم/ سةةةةاىة ىلةةةة  119.717 و135.245هةةةةو  (8

أو ناصةةةةةا  فةةةةةي األس الهيةةةةةدروجيني تةةةةةتدي  لةةةةةق ا تةةةةةزال معةةةةةدل   يةةةةةاد 
سةةةةةةةبب تغيةةةةةةةر األس   ذاسةةةةةةةتهلك األوك ةةةةةةةجين بشةةةةةةةكل واضةةةةةةةح وكبيةةةةةةةر 

 135.245مةةةن  ةالل ةةةتهل تةةةه انخفةةةا  كلي  6 لةةةق  7الهيةةةدروجيني مةةةن 
 8 مكل/غم/ سةةاىة كةةذلك أدى تغيةةر األس الهيةةدروجيني مةةن  37.05 لق  
 لةةق  119.717 لق انخفةةا  فةةي معةةدل اسةةتهلك األوك ةةجين مةةن  9 لق  

 ساىة.غم/ /مكل 53.777
 T-test ا تبةةار علالللنتةةا   باسةةت اتهةةر التاليةةل اإلحصةةا ي 

س الهيةةدروجيني فةةي معةةدل التةةنف  اةةين األ p<0.05  وجود فروق معنويةةة
فلةةم يلحةةظ  8و 7الهيةةدروجيني  أما األس 9 و  8  وبين  7و  5وبين    7و6
 التنف .ي ا تل  معنوي في معدل أ

يبةةين  8و 7اللعدل العالي للتنف  ىند األس الهيةةدروجيني      
حفياةةة الت يةةن الف ةةلجي للصةةبغة التنف ةةية للفيةةام اوتا فهةةا حيةةث ي ةةتطيا 

 نال الغا ات التنف ية بكفا   ىاليةةة أمةةا ىنةةدال ا ن ىند هذة الدرجة أىلة  
مةةن  أجةةزا ً  ناةةو الطةةر  الاامضةةي فةةا  الصةةبغة التنف ةةية تفاةةد هانخفاضةة 

ناو االتجةةاة الااىةةدي فةةا  ه أما ىند ارتفاى ، درتها من  لل تأثير اوهر
الصبغة التنف ية ت و  غير جاهز  ف لجيا للفيام اواجبها ىند هذة الدرجة  

 ألفةةةةةةتةةةةةرتبا درجةةةةةة  .(13 فةةةةةي معةةةةةدل التةةةةةنف  وياصةةةةةل اةةةةةذلك ا تةةةةةزال 
الهيةةةدروجيني  األسالصةةةبغات التنف ةةةية ادرجةةةة حامضةةةية الةةةدم فانخفةةةا  

 باألوك ةةجينالصةةبغة التنف ةةية للتاةةاد  ألفةللدم يعني انخفاضا في درجة 
األس الهيةةةدروجيني يةةةتدي  لةةةق انخفةةةا   و ةةةد وجةةةد    انخفةةةا  (.14 

والتلثيةةل  لهلةةةالايويةةة ال نزيلةةات بيةةر فةةي  نتةةا  وت ةةوين البروتينةةات واإل
وانخفةةا  كبيةةر فةةي   .(15   للايوانات اللا يةةة  الايوي لألحلا  االمينية

م ةةةةتوى االيةةةةض وانتةةةةا  الطا ةةةةة وتبةةةةادل االيونةةةةات واالمةةةةل  واللةةةةا  اةةةةين 
كةةذلك لةةوحظ    هنةةاك  ،الخليةةا واللةةياا  ةةار   لةةوي واللايةةد الخةةارجي

و التةةي تاةةيا ،هةةالةةل مكونات مةةن  ةةلل تا النةةواىم ةةةدفة تةةأثير كبيةةر ىلةةق
 (.16لهلك  لللوت و ا  تعرضها ومن ثمبج لها الر و 

 
( الهيدروجيني ىلق معدل استهلك    PH( تأثير تركيز األس   1جدول   

 (النا  ي  سال اتوس    األوك جين في  و ا

األس  

 PHالهيدروجيني 
 المعدل

الخطأ 

 القياسي

عدد  

 التجارب

5 29.03 4.20 10 

6 37.05 5.199 10 

7 135.245 15.412 10 

8 119.717 11.210 10 

9 53.777 11.535 10 

10 44.556 5.369 10 
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 اأثرهةةة  و  يةةةز مختلفةةةة مةةةن األوك ةةةجيناأمةةةا بخصةةةوة تةةةأثير تر 
ن ةةةةبة التشةةةةبا  تةةةةأثير (2 ر ةةةةم  ف ةةةةيولوجيا التةةةةنف  فاةةةةد اةةةةين الشةةةةكل ىلةةةةق

 كل اسةةتهللوحظ ا دياد معد ذ    ،هىلق معدل استهل   ألوك جينتركيز  ل
و ةةةةةد لةةةةةوحظ تغيةةةةةر معةةةةةدل  .م25لدرجةةةةةة  اللتأ للةةةةةةللاوا ةةةةةا  األوك ةةةةةجين
الاوا ةةا     ملةةا يةةدل ىلةةقاتغيةةر تركيةةزة فةةي التجربةةة   األوك جيناستهلك  

أ داد معةةدل االسةةتهلك مةةن    ذ  هي مةةن الايوانةةات اللطاوىةةة لألوك ةةجين
 ازيةةاد وذلةةك  مكل/غم/سةةاىة 115.15مكةةل /غةةم / سةةاىة  لةةق  35084

  .(2  جدول ر م .%100 -20من   ةتركيز 
 T-testا تبةةةةةار علال باسةةةةةت  اتهةةةةةر التاليةةةةةل اإلحصةةةةةا ي للنتةةةةةا  

األوك ةةجين اةةين مختلةة  معةةدل اسةةتهلك  وجةةود فةةروق معنويةةة ىاليةةة فةةي
وكةةذلك  100و 20اةةين تركيةةز  .%100 لةةق  20مةةن  الترا يز الل تخدمة

 لةةق ىةةدم  (  ضةةافة(p< 0.05 100و  60وكةةذلك اةةين  100و 40اةةين 
 . (p>0.05) %40و 20اين  وجود فروق معنوية

تاةةل اىتلةةادا ىلةةق   أو  فةةي النةةواىمالفعاليات الايوية  تتأثر جليا  
 ذ يعةةد األوك ةةةجين اللةةذا  احةةد أهةةم العوامةةةل  .(17  األوك ةةجينتركيةةز 

البيئيةةةة التةةةي تةةةتثر فةةةي باةةةا  الايوانةةةات التةةةي تعتلةةةد ىلةةةق التةةةنف  اللةةةا ي 
 .(18ا  فةةي تركيةةز األوك ةةجين  والتةةي تتعةةر  ل ةةرو   يةةاد  أو ناصةة 

و اةةةة الاوا ةةا تتةةأثر  ومةةن الجةةدير بالةةذكر    الايوانةةات متغيةةر  الاةةرار 
تةةةةأثيرا بالغةةةةا فةةةةي درجةةةةة حةةةةرار  التةةةةأ لم  ذ أثبتةةةة  الدراسةةةةات ا ديةةةةاد معةةةةدل 

ماارنةةةةة  اسةةةةتهلك األوك ةةةةجين للاوا ةةةةا اللتأ للةةةةة لةةةةدرجات حراريةةةةة وا ئةةةةة
باإلضافة  لق تةةأثير و   الج ةةم   ،اليةلدرجات حرارية ى  بالاوا ا اللتأ للة

  .(19من نو   لق ذ ر   ىلق معدل استهلك األوك جين ويختل  هذا
مةةن الايوانةةات هةةي الاوا ةةا   ون تنت  من ذلةةك    هةةذا النةةو  مةةن

فةةةةي  ةاللطاوىةةةة لألوك ةةةةجين ن ةةةةرا ال ديةةةاد معةةةةدل التةةةةنف  با ديةةةاد تركيةةةةز 
اللةةةةةا  ول ةةةةةن فةةةةةي  ةاللاةةةةةيا ويةةةةةنخفض معةةةةةدل التةةةةةنف  بانخفةةةةةا  تركيةةةةةز 
ىل ةةة ملاثلةةة فةةي  االنخفا  في معدل التنف  يكو  غير ثااةة  ووجةةدت

ال ثيةةر فةةي ف .العديد من الر ويات اةةين معةةدل التةةنف  وتركيةةز األوك ةةجين
تةةنخفض معةةدل   ذ لألوك ةةجينحيوانةةات مطاوىةةة   نهةةاالنةةواىم ت هةةر مةةن 

 .(20 ة  معنويا ىند انخفا  تركيز  األوك جيناستهلك 
 

ثير تركيز األوك جين ىلق معدل استهلك األوك جين في  و ا  ( تأ2جدول   
 اللياة اللالاة 

 النسبة المئوية لتركيز

 % األوكسجين

 . 1-المعدل مكل

 1-.ساعة1-غم 

الخطأ 

 يالقياس

عدد  

 التجارب

20 35.84 7.225 10 

40 55.88 7.311 10 

60 87.75 8.707 10 

80 103.09 14.797 10 

100 115.15 18.898 10 
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EFFECT OF HYDROGEN ION AND OXYGEN CONCENTRATION ON 

RESPIRATION PHYSIOLOGY ON SEAWATER SNAIL PLANAXIS 
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ABSTRACT:  

The effect of some exogenous factors such as oxygen concentration and hydrogen ions concentration on the 

rate of oxygen consumption of seawater snail Planaxis sulcatus . This study was designed in Marine Sciences station 

(Aqaba) during the period September 2000 to October 2001 . High weight specific oxygen consumption rate was 

observed at pH range 7 to 8 (135.245_ 119.717µl. gˉ¹ . hrˉ ¹) respectively. The results showed that Any deviation from 

this range toward more acidic or alkaline pH reduced the oxygen consumption rate. The intertidal snail were oxygen 

conformers since their oxygen consumption rate was oxygen concentration dependent at least at high oxygen 

concentration thus, the weight specific oxygen consumption rate was increasing from as a result of increasing the 

oxygen concentration from 20 to 100% oxygen saturation. 
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