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 Patellaالعالقة بين حجم الجسم وبعض القياسات األخرى في البطلينوس 

caerulea في منطقة المد والجزر بالشواطئ الصخرية في منطقة مصراتة, ليبيا 
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Abstract: 
 

To determine the relationship between body size and shell length, 

shell width, shell mass and visceral mass, in limpet Patella caerulea, 79 

specimens were collected manually from 2 areas in intertidal zone in rocky 

shore in Misurata Libya, in 2 successive years. The relationships were 

expressed by power law equation (y=ax
b
). 97% of the data coincide with the 

model line. r
2
-value were 0.9-0.99 and a-value were 0.0.32-2.03 where b-

value were 0.3-1.05. The relationship between a- and b-value were reverse.        
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 :الخالصة

لتحديد العالقة بني حجم اجلسم وكل من طول وعرض ووزن الصدفة ووزن الكتلة احلشوية يف 
عينة خمتلفة األحجام, مجعت يدويا من منطقتني من  97مت استخدام  Patella caerulea  البطلينوس

سات الشواطئ الصخرية دلدينة مصراتة, خالل سنتني متتاليتني, وكانت العالقات بني حجم اجلسم والقيا
% من 79, كانت power law equation( )(Y=a Xbاألخرى تتمثل بالنموذج الرياضي )

. 3.70-3.70حمصورة بني  r2البيانات مطابقة خلط ىذا النموذج الرياضي )ادلعادلة(, حيث كانت قيم 
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, وكانت العالقة 5.39-3.0حمصورة بني  b, وقيم الثابت 0.30-3.00حمصورة  aبينما قيم الثابت 
 بني ىذين الثابتني عكسية. 

 :الكلمات األساسية
 , الشواطئ الصخرية, مصراتة Patella caeruleaحجم اجلسم, أبعاد اجلسم, البطلينوس, 

 :المقدمة
حجم اجلسم صفة دميزة للكائن, يؤثر يف عدد كبري من الصفات الفيزيائية والفسيولوجية  

والسلوكية, اليت حتدد مكان وجود ونشاط الكائن احلي. حجم اجلسم يف الكائن احلي ىي الصفة ادلطلقة 
(Ubiquity اليت تسيطر وتتحكم يف كل ما يتعلق بالكائن احلي يف الزمان وادلكان, وىي مصدر )

عداه اىل مستوى للقواعد والقوانني اليت تتحكم يف العمليات االختيارية ليس على مستوى االفراد بل تت
[, يتعلق حجم اجلسم أيضا باالختالف يف معدالت منو األجزاء ادلختلفة يف 5,0االنظمة البيئية العليا ]

 الكائن احلي.
العالقة بني حجم جسم الكائن احلي وشكلو وصفاتو التشرحيية والفسيولوجية والسلوكية يطلق 

غري الطفيف يف حجم اجلسم الكلي الذي ", يشري ىذا ادلصطلح إىل الت"Allometry عليها مصطلح 
يؤدي إىل كثري من عدم التناسق ويزداد وضوحا يف القياسات األخرى كطول األرجل وقرون االستشعار 

[. العالقة بني صفتني  0] 5070أول من استخدم ىذا ادلصطلح سنة   Otto snellوغريىا. يعترب 
بنموذج )معادلة( قانون القوة أو الطاقة ( الذي يعرف Y=a Xbكميتني متثل بالنموذج الرياضي )

(Power law equation( اليت متثل منوذجا لقياس التماثل )symmetry وىو منوذج رياضي ,)
ديكن استخدامو إلجياد العالقة بني قياسات اجلسم ادلختلفة أو عالقة حجم اجلسم بالقياسات األخرى يف 

وتناسقو, ومعدالت العمليات احليوية ومستويات ادلواد جسم الكائن احلي. حيدد ىذا النموذج شكل اجلسم 
 [.   4ادلتفاعلة داخل اجلسم, وىي تستخدم أيضا للتمييز بني األنواع ]

عند منوه )وزيادة عمره( ولكن شكلو يبقى ثابتا خالل فرتة حياة احليوان, لذا يتغري حجم احليوان 
احلي, واليت من بينها عالقة حجم اجلسم بالقياسات تتغري العالقة بني القياسات ادلختلفة يف جسم الكائن 

, قد خيتلف كائنان يف احلجم ولكن ذلما نفس الشكل العام, ويف ىذه احلالة تبقى النسبة بني [9]األخرى 
أبعاد اجلسم ثابتة, وتتحدد بالعالقة نفسها. قد تتغري العالقة بني حجم اجلسم وقياسات اجلسم األخرى 
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ن احلي وخصوصا الكائنات اليت متر مبراحل التحول أو االستحالة خالل فرتة حياة الكائ
(Metamorphosis[ مثل الضفادع واحلشرات )6 .] 

(, ومن بينها تأثري parametersمتت دراسة تأثري حجم اجلسم على كثري من القياسات ) 
حلجم على معامل [, وتأثري ا9النمو واحلياة يف نوعني من القشريات البحرية ] حجم اجلسم على معديل

[, وتأثري 0] البحرية ( يف نوع من متساوية األرجلSize-classالتنافس بني أفراد فئات احلجم ادلختلفة )
[. دراسات حمدودة تناولت تأثري حجم اجلسم يف بعض أنواع 7حجم اجلسم على معدل االفرتاس ]

ة بني حجم اجلسم وارتفاع [ حول العالق53] Hobday, (1995البطلينوس ادلختلفة ومنها دراسة  )
األمواج يف الشواطئ اليت تعيش فيها البطلينوس, حيث وجد أن األفراد اليت تعيش يف مناطق ذات أمواج 

 .Tyler et alأعلى تكون أكرب حجما مقارنة باألفراد اليت تعيش يف مناطق أمواجها أقل ارتفاعا. درس )
هتدف ىذه  اس من قبل السرطنات البحرية.[ تأثري شكل وحجم البطلينوس على االفرت 55] 2014)

الدراسة إىل حبث وحتديد العالقة بني حجم اجلسم وبعض قياسات اجلسم األخرى مثل طول الصدفة 
 Patellaوعرضها, واللتان ديثالن طول البطلينوس وعرضو, ووزهنا ووزن الكتلة احلشوية, يف البطلينوس 

caerulea منطقة ادلد واجلزر يف الساحل الشمايل دلدينة مصراتة, الذي يعيش يف الشواطئ الصخرية, يف 
 واختيار النماذج الرياضية ادلناسبة ذلذه العالقات.  

    
 :المواد و طرق العمل

وحتديد العالقة بني حجم اجلسم وبعض القياسات اخلارجية للجسم األخرى مثل طول لدراسة 
الصدفة وعرضها واليت متثل بدورىا طول اجلسم وعرضو ووزن الصدفة ووزن الكتلة احلشوية, يف البطلينوس 

Patella caerulea يف الشواطئ الصخرية, يف منطقة ادلد واجلزر يف الساحل الشمايل دلدينة مصراتة, 
عينة( بأحجام خمتلفة من  97ولضمان مشولية البحث لعينات حتت ظروف بيئية خمتلفة, مت مجع العينات )

منطقتني ويف سنتني متتاليتني. فقد مت مجع عينات البطلينوس يدويا من منطقيت الرملة والغويط بقصر أمحد, 
لصخور بأداة حادة, مث . مت فصل العينات عن ا0359و 0356خالل فصول السنة ادلختلفة يف سنيت 

ساعة يف  04وضعت يف وعاء بو مياه من نفس مكان مجع العينات. نقلت العينات إىل ادلعمل وتركت دلدة 
درجة حرارة ادلعمل إلفراغ حمتويات معدهتا.  يف اليوم التايل جففت كل عينة بورقة ترشيح وحدد وزهنا الكي 
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فصلت الصدفة عن الكتلة احلشوية و حدد وزن  )جم(, مث قيس طول الصدفة )سم( وعرضها )سم(, مث
 )جم( كل منهما.

 Power law) دلطابقة البيانات للنموذج الرياضي Excel 0353مت استخدام  
equation)  ادلعادلة(5, equ 1.ورسم األشكال ) 

 
Y=a Xb                      equ 1 

 
 حيث:

Y أحد قياسات اجلسم ادلطلوب حتديد عالقتها مع حجم جسم البطلينوس = 
X حجم اجلسم البنطلينوس = 
a وb  مقدران ثابتان يتغريان = 
 

 :النتائج والمناقشة

)جم( وكان  9.90و  3.55يرتوح الوزن الكلي للعينات ادلستخدمة يف ىذا البحث بني 

% من ادلتوسط وىذا 97(, وشّكل االحنراف ادلعياري Mean±SD) 0.00±5.00متوسط الوزن 

(, كان متوسط كل من الطول 5يشري إىل مدى احلجم الواسع للعينات ادلستخدمة يف الدراسة )جدول 

ومها متقاربان, وىذا يتناسب مع الشكل شبو الدائري للبطلينوس. كان وزن  0.30و 0.44والعرض 

جم( حيث شكل وزن الصدفة حوايل  3.96حلشوية  )جم( أكرب من وزن الكتلة ا 5.06الصدفة )

 (.5% فقط )جدول 40% من الوزن الكلي للبطلينوس بينما شكل وزن الكتلة احلشوية 99
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: أصغر قيمة وأكرب قيمة وادلتوسط واالحنراف ادلعياري والنسبة ادلئوية لالحنراف ادلعياري ألبعاد 5جدول 

سم )جم(, الطول )سم(, العرض )سم(, وزن الصدفة ؛ وزن اجلPatella caeruleaجسم البطلينوس 

 )جم( ووزن الكتلة احلشوية )جم(. 

 البيانات                  وزن اجلسم     الطول    العرض   وزن الصدفة    وزن االحشاء   
 3.30          3.39       3.03      5.5       3.55أصغر قيمة                   

 0.90          0.69      0.77      0.00       9.90               أكرب قيمة     
 3.96          5.06      0.30      0.44      0.00ادلتوسط                      
 3.47          3.90      3.94      3.90      5.00االحنراف ادلعياري            

 64             99         06         00         97النسبة )%( لالحنراف         
 ادلعياري

 (.N =97)عدد العينات 
 :أبعاد الجسم

(  Yبقياسات اجلسم األخرى ) P. caerulea( جلسم البطلينوس Xيرتبط الوزن الكلي ) 
 Power law)كطول الصدفة وعرضها ووزن الصدفة ووزن الكتلة احلشوية بالعالقة ادلسماة 

equation) ( وىي ادلتمثلة يف النموذج الرياضي(Y=a Xb  حيثa وb  مقداران ثابتان تتغري قمتيهما
[ Longo and Montevil  (0354[ )4, وىذه النتيجة تتوافق مع ما توصل اليو  Yبتغري ادلتغري 
, وإن ىذه القيم ال تتأثر 5.39و 3.0حمصورة بني  bوقيم  0.30و 3.00حمصورة بني  aوكانت قيم 

عكسية   bوقيم الثابت aبعدد العينات ادلستخدمة يف التجربة, ويالحظ أن العالقة بني قيم الثابت 
(, ادلعادالت اليت متثل العالقة بني الوزن الكلي جلسم البطلينوس وقياسات اجلسم األخرى مبينة 0)جدول 

% من 70النسبة البيانات اليت تتطابق مع النموذج الرياضي, وكانت  r2-value(, توضح 0يف جدول )
% من بيانات من وزن 70بيانات طول الصدفة تتطابق مع النموذج الرياضي, وىي أقل قيمة بينما 

 (.5, شكل 0الصدفة تتطابق مع النموذج الرياضي وىي األعلى )جدول 
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وزن اجلسم الكلي وكل من طول الصدفة وعرضها وكذلك  : النماذج الرياضية اليت متثل العالقة بني0جدول 
 (.Patella caeruleaوزهنا الصدفة ووزن الكتلة احلشوية يف البطلينوس )

 r2 ادلعادلة اخلاصية
 طول الصدفة
 عرض الصدفة
 وزن الصدفة

 وزن الكتلة احلشوية

Y = 2.03X0.3 
Y = 1.64X0.33 
Y = 0.57 X0.97 
Y = 0.32 X1.05 

3.70 
3.74 
3.70 
3.76 

X            ,وزن جسم البطلينوس =Yاألبعاد االخرى جلسم البطلينوس = 
 

 
 : العالقة بني وزن اجلسم الكلي )جم( وأبعاد اجلسم األخرى يف البطلينوس 5شكل 

(Patella caerulea) 
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 :الشكر
يف مجع يتقدم الباحثون بالشكر لكل من عبد الغين وحممد البشري اجلطالوي على ادلساعدة  
 العينات.
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