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  لذبابة الفاكهةالحیویةالوسط الغذائي على الفعالیات نوعتأثیر

Drosophila melanogaster  
  

  عطیه البیارعز الدین

  األنبارجامعة /كلیة العلوم-قسم علوم الحیاة

  

  ةصالالخ

الوســط الغــذائي نــوعتــأثیرغذائیــة مختلفــة لتنمیــة حشــرة ذبابــة الفاكهــة لمعرفــة أوســاطاســتخدمت خمســة 

ألحامضـيسـفاتیز القاعـدي والفوسـفاتیز و الفإنزیمـاتوتركیز البروتین الكلي وشملت الدراسة اإلنزیمينشاط على ال

GOT(األمـینالناقلـة لمجموعـة واإلنزیمـات & GPT (معنویـا تـأثیراالوسـط الغـذائي لنـوعالدراسـة بـان وأظهـرت

/ملغم10.4ـائي المتكون من الموز مقارنة باللتر في الوسط الغذ/ملغم 15تركیز البروتین الكلي حیث بلغ على

  .المختلفةاألوساطمعنویا بین تأثرتاإلنزیماتفاعلیة كما ان .اللتر في الوسط القیاسي

Effect of media on biological activities of fruit fly
Drosophila melanogaster

  

Ezeddin A. Albayyar
Dept. Biology- College of Scenes/ University of Al-Anbar

  

Abstract
Laboratory studies were conducted to investigate the effect of different diets

used to rear fruit fly Drosophila melanogaster on Al Ph, Ac Ph, GOT, GPT and total 
protein in insect body. The study showed that media has significant effects on total 
protein which was 15 mg/ L in banana media contrast with 10.4 mg/ L in control. The 
enzymes activities was also significant affected.

  

  المقدمة

متطلبــات الحیــاة لمعظــم الكائنــات الحیــة وان طبیعــة التغذیــة والوســط الغــذائي أهــمیعــد تــوفیر الطاقــة مــن 

أظهــرتالــذي یتناولــه الكــائن الحــي مــن العوامــل المحــددة لقابلیــة الفــرد  علــى التنــافس والبقــاء علــى قیــد الحیــاة وقــد 

ن العملیــات االیضــیة التــي تیســر الطاقــة الالزمــة للنمــو عــ  المســئولةاإلنزیمــاتإن) 1(الدراســات التــي قــام بهــا  

فاعلیـة هــذه إن. والتطـور هـي التـي تحـدد صــالحیة الكـائن الحـي وبخاصـة فـي الظــروف الصـعبة ووجـود التنـافس 

خضـــوعها للمتغیـــرات البیئیـــة مثـــل الحـــرارة والرطوبـــة وعنـــد إلـــىباإلضـــافةتختلـــف بـــاختالف الســـالالت اإلنزیمـــات

إلـىازدیـاد الضـغوط البیئیـة تـؤدي بالكـائن الحـي إنكمـا ) .2(تربیـة التـي تنمـى علیهـا الحشـرات الأوساطاختالف 

ــــى الطاقــــة  قــــوة الهجــــین أهمیــــةالفعالیــــات الحیویــــة الالزمــــة للمعیشــــة ومــــن هنــــا تظهــــر إلنجــــاززیــــادة الطلــــب عل

Heterosis  حتیاجات توفیر الطاقة واثبات الصالحیة في التنافس لتوفیر هذه االإمكانیةفي .  

زیـــادة العملیـــات االیضـــیة وبنـــاء الجســـم وبالتـــالي زیـــادة إلـــىفـــي الجســـم تـــؤدي تركیـــزا لبـــروتینزیـــادة إن

تـؤدي اإلنزیمـياالختالفـات فـي النشـاط أنفـي حـین نجـد ) . 3(التحمل والمقاومـة للظـروف البیئیـة غیـر المالئمـة 

  ) .1(تراكیز مختلفة من البروتینات علىوان السالالت المختلفة تحتوي) 4(تعدد المظاهر إلى
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الكربوهـدرات والبروتینـات والفیتامینـات لكـي إلـىالحشرات تختلف في احتیاجاتها الغذائیة فهـي تحتـاج إن

خلــل فــي التحــول الغــذائي للحشــرة كمــا تقلــل مــن شــهیة إلــىتنمــو بصــورة طبیعیــة وان النســب غیــر المتوازنــة تــؤدي 

مثـل الخصـوبة والتحمـل وفتـرة األخـرىفـي الفعالیـات التـأثیرإلـىإضـافةعـدل النمـوالحشرة للغذاء وبالتالي تقلیـل م

  .)5(البقاء 

المختلفة للحشرة فقد تحتاج في طور األطواراالحتیاجات الغذائیة قد تختلف في أنومن الجدیر بالذكر 

  .في طور البلوغ ال تحتاجهااألغذیةمن أنواعإلىالیرقة 

وتركیــز البــروتین اإلنزیمــيالتعــرف علــى مــدى التغیــرات الوظیفیــة فــي النشــاط إلــىتهــدف هــذه الدراســة 

  .من حیث مكوناتها الغذائیة   غذائیة تختلفأوساطالكلي الناتجة عن تنمیة حشرة ذبابة الفاكهة على 

  

  المواد وطرائق العمل

تربیـة قیاسـیة أوسـاطالتجربة على مجموعة من الحشرات جمعت من مدینة الرمادي ونمیت على أجریت

  :اآلتي من تكونت التربیة المنتخبة والتي  أوساطثم وزعت  الحشرات على ) 6(كما ورد في 

  الموز -1

التفاح-2

فراولة + موز -3

نارنج -4

).6كما ذكر في (الوسط القیاسي-5

مكـررات أربعـةمع ذكرین في كل قنینـة مـن قنـاني التربیـة وبواقـع إناثوزعت الحشرات بمعدل ثالث فقد

البالغة وعند ظهور الیرقات تم التخلص من الحشرات , وتركت الحشرات لتضع البیض األوساطنوع من هذه لكل 

االختبـارات إلجـراءأیـام5-4بعد ظهــــورها بعمـر البالغةالحشرات وأخذت, بانتظار الجیل الجدید من جیل اآلباء

  .علیها

  :االختبارات

  :ةاالتینزیماتإلااالختبارات لمعرفة التغیرات في أجریت

  .)Al Ph(الفوسفاتیز القاعدي إنزیم-1

.) Ac Ph(ألحامضيالفوسفاتیز إنزیم-2

.)GOT(األمینالناقل لمجموعة اإلنزیم-3

.)GPT(األمینالناقل لمجموعة اإلنزیم-4

تركیز البروتین الكلي -5

  :الحشريالمستخلصتحضیر 

مـل 5وسـحقت فـي ) إنـاث5+ذكـور 5(ة عشرة حشرات عشوائیا من كل قنینة من قنـاني التربیـاختیرت

دقیقــة واخــذ الراشــح / دورة 1500دقیقــة علــى 15المركــزي لمــدة دمــن المحلــول المــنظم ووضــعت فــي جهــاز الطــر 

  .)7(وكما ورد فياالختبارات علیهوٕاجراءلتنقیتة 

  النتائج والمناقشة
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وتركیـــز البـــروتین حیـــث كانـــت اإلنزیمـــيعلـــى النشـــاط تـــأثیرالوســـط الغـــذائي لإننتـــائج الدراســـة أظهـــرت

) 1جـدول (الفاعلیة متغیرة بمعدالت مختلفة مقارنة مع مجموعة السیطرة التي نمیت على الوسط الغـذائي القیاسـي 

الحشــرات مــن حیــث احتیاجهــا ألغلــباالحتیاجــات الغذائیــة لحشــرة ذبابــة الفاكهــة معروفــة ومحســوبة ومشــابهة إن

خلل فـي عملیـة التمثیـل الغـذائي آوقصاننإلىن النسب غیر المتوازنة تؤدي واوالكربوهدراتلبروتینات والدهونل

التقلیل في عملیتي النمو والتطور وقد یـؤثر إلىللحشرة  كما تقلل شهیة الحشرة في تناول الغذاء وهذا بدوره یؤدي 

  .فترة بقائها أوعلى خصوبة الحشرة 

  

  بیئیة مختلفةأوساطفي حشرة ذبابة الفاكهة المنماة على وتركیز البروتین الكلياإلنزیميالنشاط ) 1(جدول

الوسطنوع 

الغذائي

Al Ph
(K.A/dl)

Ac P h
(K.A/dl)

GOT
(U/L)

GPT
(U/L)

البروتینتركیز

)لتر/ملغم(

14a1.59a30a35a10.4aالقیاسي

3.55b8.05b13.3b15b11.03aالتفاح

4.26b5.99c28.8a24c15.1bالموز

23.25c4.35c15.3b16.6b9.0aلنارنجا

31.95d5.19c14.5b18.0b12.3aفراولة+موز

  

  : اإلنزیميالنشاط 

الحشـرة والجـدولفي جسـم اإلنزیماتمعنویا على فاعلیة ونشاط تأثیرالوسط الغذائي لإنالنتائج أظهرت

تغیر اإلنزیميالنشاط أنالفوسفاتیز القاعدي نجد إنزیمبالنسبة لفاعلیة.اإلنزیميیبین التغییرات في النشاط ) 1(

ي حـین انخفضـت بشـكل فتكون من الموز والفراولة یبشكل كبیر فقد ازدادت الفاعلیة بشكل ممیز في الوسط الذي 

وقــد یكــون الســبب فــي ذلــك هــو مســتوى الحموضــة . المــوز مقارنــة مــع الوســط القیاســي و التفــاح يكبیــر فــي وســط

معادلـة حموضـة المعـدة الن عملیتـي الهضـم واالمتصـاص واالسـتفادة مـن إلـىفي الفراولة فتلجـا الحشـرة الموجودة

الفوســـفاتیز إنـــزیمعنـــد مســـتوى حموضـــة متـــوازن لـــذلك حـــدث انحـــراف كبیـــر فـــي نشـــاط إالالمـــواد الغذائیـــة ال تـــتم 

  . شرة على هذه المواد لكي تحدث موازنة في تغذیة الحوالنارنجوالفراولةفي وسطي الموز القاعدي

مقارنـة مـع الوسـط القیاسـي األوسـاطفقد ارتفعـت الفاعلیـة فـي جمیـع ألحامضيالفوسفاتیز إلنزیمبالنسبة 

إنـــزیم الفوســـفاتیز فاعلیـــةفیـــه توبخاصـــة فـــي الوســـط الـــذي اســـتخدم فیـــه التفـــاح وهـــو نفـــس الوســـط الـــذي انخفضـــ

  .حسب نوع الغذاء الذي تتناوله الحشرةباإلنزیمینعالیة لى تناوب فیدل عوهذا قداقل ما یمكن إلىالقاعدي 

كـــان فـــي الوســـط اإلنـــزیمیننشـــاط لهـــذین أعلـــىفـــان األمـــینالنـــاقلین لمجموعـــة لإلنـــزیمینبالنســـبة أمـــا

التفـاح والنـارنج أوسـاطانخفضـت فـي بینمـامستوى فـي وسـط المـوز أدنىإلىالقیاسي في حین انخفضت الفاعلیة 

اعتمـادا علـى نـوع الوسـط اإلنزیمـيحـدوث تغییـر فـي النشـاط إلـىوهـذا یشـیر , ةمتقاربیاتبمستو والموز والفراولة 

اإلنزیمــياخــتالف النشــاط إلــىالتربیــة یــؤدي أوســاطاخــتالف أنمــن ) 2(أكــدهالحشــرة وهــذا مــا الــذي نمیــت علیــه

إنزیمـــاتاشـــتغال إلـــىاخـــتالف حموضـــة الغـــذاء تـــؤديإنومـــن المالحـــظ .بمســـتویات متباینـــةاإلنزیمـــاتلمعظـــم 

إنــزیمنشــاط إلــىیــؤدي إضــافیةوجــود احتیاجــات غذائیــة أننجــد وأحیانــامحــدده لغــرض موازنــة مســتوى الحموضــة 

ســـتفادة واالمســـتوى مـــن اســـتخالص هـــذه المـــواد أعلـــىللحصـــول علـــى األخـــرىلإلنزیمـــاتمعـــین بمســـتوى مغـــایر 
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كمـا یحـدث فـي البعـوض ) 8(الهاضمة اإلنزیماتناعة وجود مواد معینة في الوسط الغذائي یحفز صإنأو,منها 

  ) .9(البروتیز وبالتالي زیادة نشاطهإنزیممحددة في الغذاء تحث على صناعة كیماویةبسبب وجود مواد إذ

  :الكليالبروتینتركیز 

االمینیـــة  األحمـــاضاالحتیاجـــات الغذائیـــة للحشـــرة وتعتمـــد علـــى كمیـــة ونوعیـــة أهـــمتعـــد البروتینـــات مـــن 

األحمـاضالمجهریة الموجـودة فـي الجهـاز الهضـمي لقسـم مـن الحشـرات بتجهیـز األحیاءوقد تساهم . لمكونة لها ا

عــدم أوالنمــو إعاقــةالســلبیة للحشــرة مثــل اآلثــاربعــض إلــىها قــد یــؤدي اناالمینیــة الضــروریة للحشــرة الن نقصــ

  ).10(قلة الخصوبةأوانسالخ الحشرة 

 p<0.05(یتضح وجود تغیرات جوهریه) 1الجدول (لكلي في جسم الحشرة من مالحظة تركیز البروتین ا

فـي اكبـرانخفض بنسـبة حین میز في الوسط الذي استخدم فیه الموز في تازداد التركیز بشكل  مإذفي التركیز ) 

یـة للمـوز القیمـة الغذائیـة العالإلـىالوسط القیاسي المتكون بصـورة رئیسـیة مـن السـكریات والكربوهـدرات وهـذا یشـیر 

  .األخرىاألوساطمقارنة مع 

إلــىوبالتــالي یــؤدي ) 3(زیــادة العملیــات االیضــیة فــي جســم الحشــرة إلــىدي زیــادة تركیــز البــروتین تــؤ إن

  .زیادة مقاومتها للظروف البیئیة غیر المالئمة

تین فــي وتركیــز البــرو اإلنزیمــيكبیــر فــي النشــاط لیتبــین التغیــر احصــل علیهــا تالنتــائج التــي مــن خــالل 

مـن االحتیاجـات الغذائیـة ومـا األوسـاطالمستخدمة للتنمیة بحسب ما توفره هذه األوساطجسم الحشرة بسبب تغییر 

أومعینــة إنزیمــاتإلنتــاجتتطلبــه العملیــات االیضــیة لالســتفادة مــن مكونــات الوســط وتحفیــز بعــض هــذه المكونــات 

وامتصـاص الغـذاء ونات في بناء الجسم والسیطرة علـى هضـمزیادة فعالیاتها لالستفادة اكبر ما یمكن من هذه المك

إلنتـاجللعـیش واسـتمرارها الالزمـةمـا یمكـن مـن الطاقـة أقصـىویـوفر لهـا الهـالكالحشـرة مـن ظن یحفبشكل متواز 

إلـىتغذیـة الحشـرة علـى غـذاء یفتقـر علـى النـوع النظالبـیض والحفـاإنتـاجفـي إمكانیاتهـان الحقـة ویزیـد مـأجیال

  ).8(كثیرا اإلخصابقابلیة منلعناصر الغذائیة الضروریة یقللاحد ا

یحتــوي علــى جمیــع العناصــر الغذائیــة الضــروریة وبكمیــات كافیــة أنالغــذاء المتكامــل للحشــرة یجــب إن

تشـوهات إلـىیـؤدي األمـروهـذا     Malnutritionسوء التغذیة إلىومتوازنة وان أي نقص في هذه المواد یؤدي 

  .سیولوجیة للحشرة كما یقلل من نموهاتغیرات فأو
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