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  الخالصة

ات األهمٌة ذ Calliphora vicinaتضمنت الدراسة الحالٌة تشخٌص الذبابة المعدنٌة الزرقاء 
ة من األنسجة الحٌوانٌة المتحللة ودراسة تأثٌر ذلك وكمٌات مختلف أنواعتربٌتها على الطبٌة الجنائٌة, و

وزن الٌرقات  ومنها: لذبابةا لهذه االختالؾ فً نوع وكمٌة الؽذاء على بعض جوانب األداء الحٌاتً
والعذارى, مدة تطورهما, والنسبة المئوٌة للبالؽات التً نجحت فً البزوغ من أؼلفة العذارى, لؽرض 

المفضل لدى تلك الحشرة بأطوارها المختلفة, وأعتماداً على نتائج الدراسة  التحري عن نوع وكمٌة الؽذاء
فقد  C. vicinaؼم كبد عجل لكل عشر ٌرقات من ذبابة 25الحالٌة كان أفضل كمٌة لؽذاء الٌرقات هو
زادت  إذ ملؽم( كما قلت مدة الطور الٌرقً والعذري83.2أعطى أعلى معدل لوزن الٌرقة الواحدة )

كما أعطى اعلى نسبة مئوٌة لبزوغ البالؽات وبفارق معنوي عن مثٌالتها من األوزان, أما سرعة النمو 
أفضل نسٌج حٌوانً ٌستخدم لؽذاء ٌرقات تلك الذبابة فكان نسٌج رئة العجل فقد أعطى أعلى أوزان ٌرقٌة 

 لٌرقات.وعذرٌة ونسب بزوغ البالؽات وبفارق معنوي عن بقٌة أنواع األنسجة المستخدمة فً تؽذٌة ا
 

 الذبابة المعدنية ، التغذية ،  االنسجة الحيوانية الكلمات المفتاحية :

 املقدمـــــة
 (Blue fly)تعود الذبابة المعدنٌة الزرقاء 

Calliphora vicina  ثنائٌة األجنحة  الى رتبة
Diptera    وعائلةCalliphoridae و 

سبب تسمٌة هذا  ٌعودعالمً و  انتشارألفرادها 
 blue fliesابع لهذه العائلة بـ الذباب الت

 to" مصطلح أن  Hall (1948)وطبقا ًلتعلٌل

blue"  حالة وضع البٌض, أما  إلىقدٌم ٌشٌر
أسم العائلة باألؼرٌقٌة حامالت الجمال 

(beauty bearer ( )Greenberg and 

Kunich, 2002 )ن أول م هذا الذباب
الحشرات التً تكتشؾ وتتؽذى على الجثة خالل 

 53تضع  األنثى البالؽة حوالً  ق بعدهادقائ
بٌضة دفعة واحدة مباشرة على الجروح المنتفخة 
والفتحات الطبٌعٌة للجسم وبعد فقس البٌوض 

وة لتزٌل عن ٌرقات متؽذٌة على األنسجة الرخ
 وبعد جفاؾ الجثة معظم كتلة الجثة العضوٌة

تهجر األخٌرة لتدفن نفسها  واكتمال نمو الٌرقات
كاألحجار أو  شً قرٌب أي تحت بالتراب أو

طور  إلىلتتحول  بقاٌا األوراق واألؼصان..

 11أٌام( وتبقى لمدة  4 – 8)بعد  Pupaالعذراء 

ٌوم أعتماداً على درجة الحرارة لتخرج  7 –
, وألرتباط Adult flyبعدها الى ذبابة كاملة 

دورة حٌاة وتؽذٌة هذا النوع من الذباب  بالجثث 
 Watson andائٌــــة )أصبحت له أهمٌة جن

Carlton, 2003 ; Harvey et al., 2003 )
طبٌة فقد تحمل عٌنة من ال تهأهمٌ باإلضافة إلى

الذباب أكثر من ملٌونً نوع من البكترٌا خارجٌاً 
وٌحمل أضعاؾ هذا العدد داخلٌاً , كما ٌمكنها 

الجمرة لتاٌفوئٌد , الكولٌرا, الطاعون,حمل ا
انوسوما واللشمانٌا الخبٌثة , السل , الترٌب

للحٌوان  Myiasisباألضافة الى تسببها التدوٌد 
 ,(Hall ,1948  Gruner , 2004 ;واإلنسان )

تقتصر أهمٌـــــة الذباب المعدنً الطبٌـــــة  وال
على الضرر فقد تستخدم ٌرقاته المعقمة  مثل 

Phaenicia sericata   فً تنظٌؾ الجروح
تالفة تاركًة األنسجة المتعفنة إذ تلتهم األنسجة ال

 (Sherman and Pechter , 1988السلٌمة ) 

 ن أطروحة الدكتوراه للباحث األولالبحث مستل م



 5115 السنة /     5المجلد /   1مجلة القادسية للعلوم الزراعية                              العدد /

 

116 

أعضاء حس  blue fliesٌمتلك الذباب المعدنً 
متطورة كقرون األستشعار التً تشم  رائحة 
التعفن والؽازات الناتجة عن تحلل الجثة فلها 
قدرة فائقة لألنجذاب لرائحة الجثث من مسافات 

ؼرائب  ( ومنGruner, 2004بعٌدة نسبٌاً )
الطبٌعة أن هنالك نباتات مثل نبات اللّوؾ 

ذو  Dead-horse (arumالحصان المٌت )
رائحة تشبه رائحة الحٌوان المٌت فتجذب الذباب 
المعدنً للنبات وٌحصل األخــٌر على التلقٌح ) 

Stensmyr et al., 2002.) 
اما بالنسبة لسلوك الراحــ فأنها تفضــل الجلوس 

 Wallون أبٌـض أو أصفر )على أسطـــح ذات ل

et al. , 1992; Hall et al., 1995 وكما .)
ذُكر فتؤثر درجات الحرارة بشكل كبٌر على 

 حٌاتٌة 
الذباب المعدنً باألضافة الى عوامل أخرى مثل 
حجم الجثة , المنطقة الجؽرافٌة , الرطوبة , 
الضوء والظل, الموسم , وجود أؼذٌة منافسة 

 Rodriguez andوسلوك وطرٌقة الموت ) 

Bass , 1983 .) 

منتشرة  من الذباب المعدنً كثٌرة أنواع وهناك
بكافة انحاء العالم ذات أهمٌة طبٌة وجنائٌة من 

 .Cمثل  Calliphoraأهمها التً تعود لجنس 

vomitoria , C. coloradensis , C. 

latifrons   وجنسLucilia  مثلL. 

sericata  و L. illustris  وL. 

ampullaceal 

 و Ch. albiceps مثل  Chrysomyaوجنس 
Ch. megacephala(Whitworth , 2010 

Gruner, 2004;) 
 

 املواد وطزائق العمل 
 Rearing the blueتربٌة الذباب المعدنً:  -1

flies 
لؽرض الحصول على  بٌوض الذباب     

تم وضع رئة  Calliphora vicinaالمعدنً 
أسود اللون  عجل متفسخ داخل كٌس بالستٌكً

مفتوح من الجهه العالٌا للسماح ألناث الذباب 
بالدخول ووضع البٌض داخل الكٌس , ثم تم 
وضع الكٌس مع الرئة فً وعاء بالستٌكً داخل 

ساعة  24قفص حدٌدي بعدها ُتركت الرئة لمدة 
قبل أن تفحص للتأكد من وجود البٌض على 
الرئة والكٌس البالستٌكً األسود وخاصة أسفل 

رئة التً تفضلها اإلناث لوضع البٌض لٌرفع ال
ملعقة معدنٌة صؽٌرة مسطحة  باستخدام البٌض

ؼٌر حادة وتوضع البٌوض على قطعة أخرى 
من رئة عجل موضوعة فً علبة بالستك 

سم داخل قفص تربٌة 5سم وأرتفاعها 12قطرها 
سم  75×سم عرضاً  50 ×متر طوالً 1) أبعاده 
ه سلك مشبك ( قاعدته خشب وجوانبأرتفاعاً 

الٌسمح بدخول الحشرات وخروجها وقد ؼلفت 
أحدى جوانبه بقماش ذو فتحته بوسطه بشكل 

ذاء وؼٌره خرطوم تسمح بأدخال الٌد ألدخال الؽ
 (1والتسمح بهروب الحشرات صورة )

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (: قفص التجربة1صورة )
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وبعد خروج البالؽات أرسلت الى متحؾ  
د من التشخٌص , أما التارٌخ الطبٌعً للتأك

بخلٌط من  بقٌـــة البالؽات فكانت تزود ٌومٌأ
السكروالخمٌرة الجافة والحلٌب الجاؾ ) بنسبة 

( بعد خلطها جٌداً توضع فً وعاء  1:1:1
اض التؽذٌة بالستٌكً داخل القفص ألؼر

من دم عجل معامل مل 10والنضج الجنسً مع 
 (2014)الشعبان, بمادة الهٌبارٌن لمنع تخثر الدم

, كما وضعت قنٌنة تحوي ماء مقطر ذات فتحة 
تخرج منها فتٌلة قطنٌة لتزوٌد البالؽات بالماء , 

ٌتم تعوٌض قطع رئة العجل الجافة بأخرى  و
رطبة متفسخة لتوفٌر الؽذاء ودٌمومة وأستمرار 

 ( , Gosseline et al , 2011المستعمرة  ) 
بقٌة أنواع الذباب المعدنً  كما أجرٌت تربٌة 

 Chrysomyaو Lucilia sericataمثل 

albiceps  بأتباع نفس خطوات الطرٌقة السابقة
أعاله وذلك خالل مواسم تواجد كل منها فً 

 البٌئة المحلٌة لمدٌنة الدٌوانٌة .
تأثٌـــر نوع الؽذاء فً معدل فترة نمو  -2

 :  C. vicinaوتطور الذبابة المعدنٌة 

لٌرقات لؽرض التحري عن نوع الؽذاء المفضل 
و تأثٌر أنواع األؼذٌة التً   C. vicinaذبابة 

تلتهما الٌرقات على وزنها ومدة تطورها 
ووصولها الى طور البالؽة , تم أختبار ستة 
أنواع من لحوم أو أنسجة األرانب الداجنة  

القلب , الكبد , الرئة , المخ , الفخذ , : وهً
ؼم من كل من تلك  25الكلٌة  إذ تم أخذ 

ووضعت فً أوانً بالستٌكٌة  األعضاء
ٌرقات  10كالمستعملة فً المثلجات ومعها 

بعمر ٌوم واحد لكل إناء مع ورقة ترشٌح  نشطة
لتقلٌل الرطوبة وٌتم ثقب ؼطاء األوانً 

( وتمت التجربة فً  2 صورةالبالستٌكٌة  ) 
وكانت درجة  2013العشرٌن من شهر شباط / 

 للهواء ــةوالرطوبة النسبٌـ  ºم 2±  18الحرارة 
وسجلت أوزان الٌرقات ومدة  % ,  ±2  41

النمو للٌرقات والعذارى ونسبــة بزوغ العذارى 
؛ 2013 الٌساري ,  ;للوصـول الى البالؽــــة)

 (2014الشعبان, 

 

 
 

 ( : األطباق البالستٌكٌة المستخدمة بالتجربة2صورة )
 
تأثٌــر كمٌة الؽذاء فً معدل نمو وتطور   -3

  C . vicinaالمعدنٌة  الذبابة
أتبعت نفس خطوات التجربة السابقة مع تبدٌل 
أنواع اللحوم واألنسجة  بست أوزان مختلفة من 

ؼم  5 , 25 , 50 , 75 , 100 :كبد عجل وهً
الى  3/8 / 2013وأجرٌت التجربة خالل الفترة 

وكانت درجة الحرارة نهاراً   4/5/ 2013

% وبحدود  38والرطوبة النسبٌة  ºم 22بحدود 
%  41 للهواء ورطوبة نسبٌة ºم  15.5درجة 

ألهمٌة درجة الحرارة والرطوبة فً دورة لٌالً 
 حٌاة الحشرة.
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 النتائج واملناقشة
 (تأثٌــر كمٌة الؽذاء ) النسٌج  الحٌوانً - 1
لذبابة ل بعض جوانب األداء الحٌاتًى عل

 C . vicinaالمعدنٌة 
ثل للٌرقات لؽرض دراسة الكمٌة أو الوزن األم

النسٌج ب المتمثل وتأثٌر زٌادة وقلة الؽذاء
الحٌوانً على حٌاتٌة ٌرقات تلك الذبابة , نالحظ 

بتقدم األٌام ثم بعدها  ازدادتأن أوزان الٌرقات 
بعد الٌوم الخامس من عمر  باالنخفاض بدأت

 لقربها من دور العذراء الٌرقات بصورة عامـــة
ملؽم  83.2ات , وقد بلػ أعلى معدل وزن للٌرق
ؼم من كبد  25للٌرقات التً ُربٌت على وزن 

العجل وذلك فً الٌوم الرابع من الفقس ثم 
ً الٌوم ؼم كبد فـــ 50الٌرقات المرباة على 

ملؽم  فً حٌن بلػ أقل معدل  75.6 الرابع إذ بلػ
لمرباة على ا للٌرقات  ملؽم 67.1لوزن الٌرقات 

 . (1)الشكل  ؼم كبد فً نفس الٌوم 100
أن أفضل كمٌة  أٌظاً  (1نستنتج من الشكل )و

ؼم من نسٌج كبد  25لتربٌة عشر ٌرقات هً 

العجل أي أن كمٌة الؽذاء التً  تكون أقل من 
الكمٌة أعاله قد تكون ؼٌر كافٌة لتؽذٌة تلك 
الٌرقات أو قد تجؾ بسرعة مما ٌصعب على 

ذلك من  رقات قضمها والتؽذٌة علٌها وٌتبٌنالٌ
أوزان الٌرقات وكذلك قلة  خالل أزدٌاد

الهالكات الٌرقٌة مقارنة بالكمٌات األخرى 
 ,100وعندما تكون كمٌة الؽذاء كبٌرة ) ,للؽذاء

ؼم( فقد تؤدي الى زٌادة المواد المتحللة  75
والسوائل وبالتالً زٌادة أنواع البكترٌا 
والفطرٌات واألعفان التً قد تعٌق نمو تلك 

و ذكر الباحث ( Richards , 2013الٌرقات )
التً ربٌت  C . vicinaأن ٌرقات الذبابة  نفسه

على كبد متحلل فأن كثرة السوائل قد أثرت سلبٌاً 
على على نمو تلك الٌرقات وبشكل معنوي 

ساعة تقرٌبا , كما كانت مدة تطور  30بمقدار 
نها على الٌرقات المرباة على كبد متفسخ أبطأ م

 .كبد مفروم أو مجمد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LSD)  = 0.918بين أوزان الغذاء الحيواني، LSD =   0.580بين مــــعدالت العمــ) 

 C. vicina( تأثير كمية الغذاء في أوزان يرقات الذبابة المعدنية  1الشكل ) 
 

أما فٌما ٌتعلق بتأثٌر كمٌة الؽذاء أو النسٌج 
 C. vicina الحٌوانً على مدة تطور ذبابة

ربٌت عشر ٌرقات من تلك ( إذ 2فٌبٌنه الشكل )
 5 , 25 , 50 , 75 , 100الذبابة على األوزان 

ؼم من كبد عجل لؽرض معرفة الوزن األمثل 
وتأثٌر الزٌادة ونقصان تلك األوزان على معدل 
مدة الطور الٌرقً والعذري والنسبة المئوٌــة 
لبزوغ البالؽــات من العذارى , فقد وجــد أن 

ؼم  25  و  5 الوزن  الٌرقــــات المربـاة على
تطورت بشكل أسرع معنوٌاً عن باقً مثٌالتها 
على بقٌة األوزان فقد أستؽرق الطور الٌرقً 

 5.3 و 5.6ٌوم للطور الٌرقً و   8.6 , 8.3
ٌوم للطور العذري للوزنٌن المذكورٌن على 
التوالً  وبقرق معنوي عن باقً المعامالت فً 

مدد الطور  حٌن لم تكن هناك فرقاً معنوٌاً بٌن
 الٌرقً والعذري للٌرقات المرباة على الوزنٌن 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

الثاني والثالث الرابع الخامس السادس الثامن

االيام

د 
بع

 )
م 

را
يغ

مل
ال
 ب

( 
دة

ح
وا

 ال
ـة

ـــ
ــ
رـق

لي
 ا
ن
وز

ل 
عد

ـــ
مـ

س
فق

 ال
ن

 م
..
..
م 

يو
ال

5 25 50 75 100

وزن النسيج )الغذاء( بالغرام



 5115 السنة /     5المجلد /   1مجلة القادسية للعلوم الزراعية                              العدد /

 

155 

ؼم, فــــــً حٌن تأخر الطور الٌرقً   25 و 5
 75 , 100للٌرقات المرباة على األوزان األكثر 

ٌوم على التوالً )  10 و 10.3 ؼم كبد  فبلػ 
 8 , 6.6الٌوجد فرق معنوي بٌن المدتٌن ( و 

وبفارق معنوي ٌوماً للطور العذري على التوالً 
 عن بقٌة المعامالت 

أن أعلى نسبة  ب إلى– 2)كما ٌشٌر الشكل )   
% 40مئوٌة لبزوغ البالؽات من العذارى هً 

ؼم  نجحت  25من الٌرقـات المربــاة على وزن 
ن كانت  أقل فــً البزوغ الــى بـالؽات فً حٌ

% للٌرقات المرباة على  6نسبـــة بــزوغ هــً
  ؼم كبد. 100وزن 

ٌُستنتج  Cأن عشر ٌرقات الذبابة المعدنٌة  وبهذا 

. vicina  ؼم بالدرجة األولى  25تفضل وزن
لؽرض أخذ ذلك بنظر اإلعتبار عند تربٌة 
ٌرقات هذه الحشرة فهً تكون مناسبة ففً حالة 

ؼم تكون ؼٌر كافٌة  5إنخفاض الوزن عن ذلك 
لتؽذٌة الٌرقات كما أن تلك الكمٌة تجؾ بسرعة 

ي الى صعوبة تؽذٌة الٌرقات علٌها مما ٌؤد
بسبب جفافها وقلة السوائل الناضحة منها 
باإلضافة الى التنافس الذي ٌحدث على الؽذاء, 
أما فً حالة كون كمٌة أو وزن الؽذاء كبٌرة فأن 
ذلك قد ٌؤدي الى زٌادة السوائل الناضحة 
الناجمة عن تحلل ذلك النسٌج األمر الذي قد 

ت أو أصابتها ببعض ٌؤدي الى خنق الٌرقا
أنواع البكترٌا والفطرٌات واألعفان فقد أشارت 

( أن لكثافة الٌرقات تأثٌر معنوي 2003ٌمانً )
فً مدة تطور الٌرقات إذ تزداد مدة العمر بقلة 
الكثافة أي جود عالقة عكسٌة بٌنهما كما وجدت 
عالقة عكسٌة بٌن كثافة الٌرقات وكالً من نسبة 

نسبة بزوغ البالؽات وأن التعذر ووزنها وكذلك 
هذا التنافس على الؽذاء بٌن الٌرقات ٌؤثر على 

 تركٌب األحماض األمٌنٌة عند زٌادة الكثافة .

وٌعتقد أن سبب أزدٌاد مدة الطور الٌرقً 
والعذري وأنخفاض النسبة المئوٌة لبزوغ 

 100البالؽات عند األوزان الؽذائٌة المرتفعة )
ثافة السوائل ٌرقات( قد ٌعود الى ك 10ؼم/ 

المتحللة وكثافة نمو البكترٌا والفطرٌات 
واألعفان مع أزٌاد الرطوبة والظالم الذي ٌؤثر 

نسبة  لذا ٌالحظ بالتجربة الحالٌة هالك  سلباً 
كبٌرة من الٌرقات ربما بسبب تراكم األعفان 

 Shah andوالبكترٌا التً تؤثر سلباً علٌها )

Sakhawat , 2004  ; Sutherland et al., 

2013 ) 
Sutherland et al. (2013 )كما ذكر الباحث 

أن الجثث الصؽٌرة تحلل بصورة أسرع مقارنة 
بالجثث األكبر حجماً , والجثث الرطبة أسرع 
من الجافة فالٌرقات تهجر الجثة عند جفافها وقد 
تعود إلٌها عند سقوط األمطار فتساعد األخٌرة 

 ,الٌرقاتعلى عودة عملٌات التحلل التً تفضلها 
لذا ٌجب االنتباه عند أخذ عٌنات ٌرقٌة أو عذرٌة 
من الجثث الصؽٌرة والكبٌرة سواء كانت الجثة 
كاملة أو جزء صؽٌر منها كالذراع أو الساق أو 

ألن  PMIالرأس...لؽرض احتساب أو تقدٌر 
وزن ومدة الطور الٌرقً والعذري ونسبة بزوغ 

أو  الكامالت التً تختلؾ باختالؾ حجم أو وزن
كمٌة الؽذاء التً تتؽذى علٌـــــــه ٌرقات الذباب 

 Tüzünالمعدنً فضالً عن العوامل األخرى ) 

et al. , 2010; Sutherland et al., 2013 ) 
كما اتفقت نتائج الدراسة الحالٌة مع ما توصلت  

( التً وجدت أن كمٌة  2013إلٌه الٌساري ) 
ؼم سرعت من نمو الطور  20 – 5الؽذاء 

 .Lرقً والعذري لٌرقات الذبابة المعدنٌة الٌ

sericata . 
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 -أ - 2شكل

LSD  = 0.918بين أوزان الغذاء الحيواني 
LSD   = 0.580بين مــــعدالت العمــر 

 

  
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -ب-2شكل 
 الذبابــة بــة  بـزوغ بالؽاتنس -تطور ٌـرقات وعذارى ب -( تأثـٌـــر كمٌة الؽذاء فـً: أ 2شكل ) ال

 C.vicinaالمعدنٌـة 

 
ٌج تأثٌر أختالؾ نوع الؽذاء الحٌوانً ) النس -2

ٌرقات  الحٌوانً ( على وزن ومدة تطور
بالؽات الذبابة المعدنٌة  بزوغ ونسب وعذارى

C. vicina          
 . C(  أن أوزان ٌرقات الذبابة 3الشكل ) ٌبٌن

vicina  على أنواع مختلفة من التً تم تربٌتها
األعضاء واألنسجة الحٌوانٌة تزداد وبصورة 
معنوٌة وإبتداًء من الٌوم األول وحتى الٌوم 
الثامن ثم تبدأ بالنزول تدرٌجٌاً قبل الوصول الى 

تفوق أوزان  وٌوضح الشكل المذكور التعذر

الٌرقات المرباة على نسٌج الرئة على بقٌة 
األخرى وبفارق مثٌالتها المرباة على األنسجة 

 , 542معنوي فقد بلػ معدل وزن الٌرقة فٌها 

على  4 ,5 , 6ملؽم فً الٌوم  958 , 227
الترتٌب فــً حٌن بلػ أعلى معدل وزن للٌرقــة 
فً الٌوم الثامن للٌرقات المرباة على نسٌج الرئة 

ملؽم ٌلٌه وبفارق معنوي  وزن  2337إذ بلػ 
ملؽم(  2101الٌرقات المرباة على نسٌج الكبد )

ثم تأتً بعدها أوزان الٌرقات  (3)صورة 
ملؽم فً  1625.3المرباة على نسٌج القلب )

0

2

4

6

8

10

12

5 25 50 75 100

كمية الغذاء ) وزن الغذاء الحيواني بالغرام (

) 
وم

ــ
 ي

( 
..

..
ر
و
ط
لـ
 ا
دة

 م
ل 

عد
ــ
ــ
ــ
مــ

اليرقي العذري

القيم تمثل لنسبة المئوية لبزوغ البالغات % لكل وزن

24%

40%

18%

12%
6%

غم 5

غم 25

غم 50

غم 75

غم 100

وزن النسيج



 5115 السنة /     5المجلد /   1مجلة القادسية للعلوم الزراعية                              العدد /

 

151 

الٌوم نفسه( التً بدورها تفوقت معنوٌاً على بقٌة 
أوزان الٌرقات المرباة على األنسجة األخرى 

أن  ((Guttiford, 2009وهذا ٌتفق مع ذكره 
 . Cأوزان وأحجام ٌرقات الذبابة المعدنٌة 

vicina  المرباة على نسٌج الكبد والرئة و المخ
على مثٌالتها المرباة على األنسجة األخرى لكن 

لدراسة الحالٌة مع ماذكره الباحث نتائج ا تتفق لم
بالنسبة لتفوق أوزان الٌرقات المرباة  المذكور

على نسٌج المخ على مثٌالتها لبقٌة األنسجة إذا 
لى نسٌج كانت أقل  معدل وزن للٌرقة المرباة ع

ملؽم  808.3 , 954.3الكلٌة ثم نسٌج المخ )

ربمــا ٌعــود سبب ذلك الــى وعلى التعاقب( 

كـثرة الدهــون التً قــد تحتاجها الٌرقـات لكنـها 
لٌس على حساب البروتٌــنات فضالً عن كثرة 
الدهــــون قد تؤثر على حركـــــة وتنـفس 

 , Reibeالٌرقـــات المتواجــدة فً المخ )

2010.) 
بٌنما قد ٌعود سبب ارتفاع أوزان الٌرقات 
المرباة على نسٌج الرئة والكبد الى طراوة تلك 
األنسجة ونضوح السوائل منها الحاوٌة على 
البروتٌنات ومواد سهلة الهضم فٌسهل على 
الٌرقات قشط وأكل تلك األنسجــــة 

(Guttiford , 2009 ) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(LSD)* لنوع الغذاء =   19.57 ،LSD بين األيام   = 22.6 

 C. vicinaنوع الغذاء ) نوع النسيج الحيواني ( في أوزان يرقات ذبابة تأثير (: 1شكل )
      

 (النسٌج الحٌوانً)أما بالنسبة لتأثٌر نوع الؽذاء 
ونسب  C . vicinaعلى مدة تطور الذبابة 

( الذي ٌشٌر 4بزوغ بالؽاتها فنجدها فً الشكل )
وجود اختالفات معنوٌة بٌن فً مدة الطور الى 

الٌرقً والعذري ونسب بزوغ البالؽات بأختالؾ 
نوع النسٌج الحٌوانً التً تتؽذى علٌه تلك 
الٌرقات فقد كان أقل معدل لمدة للطور الٌرقً 

ٌوم( نجده فً الٌرقات المرباة على نسٌج  7.3)
ٌوم( وبفارق  7.6الرئة ٌلٌه نسٌج الكبد )

معنـوي عن  بقٌـة األنسجـة األخـرى , بٌنما 
 10.6كـان أعلـى معدل لمــدة الطور الٌرقــً )

ٌوم(  فكان للٌرقات المرباة على نسٌج الكلٌة 
ٌوم( ولو أن الفرق بٌن  10.3ٌلٌه نسٌج المخ )

نسبة للطور العذري النسٌجٌن لم ٌكن معنوٌاً , بال
قل معدل لمدة الطور ( أن أأ-4) فٌشاهد بالشكل

ٌوم( بلؽته الٌرقات التً ربٌت  5.3العذري )
ٌوم( لكن  5.6على نسٌج الرئة ثم نسٌج الكبد )

الفرق بٌن الوزنٌن ؼٌر معنوي لكنه معنوي 
بٌنهما وبٌن معدل الطور العذري لبقٌة الٌرقات 
المرباة على بقٌة األنسجة المختلفة بٌنما أعلى 

( فقد بلؽته الٌرقات ٌوم 7.3مدة للطور العذري )
 7التً تم تربٌتها على نسٌج الكلٌة ٌلٌه المخ )

ٌوم(. بالنسبة الى نسب بزوغ البالؽات فقد بلؽت 
%( من  46.6أعلى نسبة لبزوغ البالؽات )

العذارى الناتجة من الٌرقات المرباة على نسٌج 
%( فً حٌن كان  40الرئة ثم ٌلٌها نسٌج الكبد )
%(  6.6البالؽات )أقل نسبة مئوٌة لبزوغ 

للعذارى المرباة على نسٌج المخ ٌلٌه نسٌج الكلٌة 
(13.3  .)% 
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 إلى( 4وتشٌر نتائج التحلٌل اإلحصائً للشكل )
وجود فروق معنوٌة بٌن معدالت مدد الطور 
الٌرقً والعذري ومعدالتها لمعظم األنسجة 

  0.05الحٌوانٌة المتبقٌة تحت مستوى معنوٌة 
ء المفضل لدى تلك ما ٌدل على أن الؽذا

الحشرات إستناداً للتجربة الحالٌة هو نسٌج رئة 
وكبد العجل وربما ٌعود السبب الى طراوة تلك 
األعضاء وسهولة هضمها ونضوح السوائل 
منها الؽنٌة بالبروتٌنات والدهون 
والكاربوهٌدرات وأتفقت هذه النتٌجة مع ما 

 Kaneshrajah and Turner (2004)ذكره 
 . Cتطور ٌرقات الذبابـــــــــة أن معدالت 

vicina  المرباة على كبد خنزٌر أسرع بكثٌر
من معدالتها المرباة على نسٌج الطحال والكلٌة 
والمخ والقلب فً حٌن لم تتفق هذه النتٌجة مع ما 

( بخصوص أن وزن 2013وجدته الٌساري )
الٌرقات المرباة علــى نسٌج المخ كان أكثر 

المربـاة على األنسجـــة  وأسرع تطوراً من تلك
 Kaneshrajah and األخرى , وقد ذكر

Turner (2004)  ًأن ٌرقات الذباب المعدن
تفضل األنسجة األكثر طراوة كالرئة والكبـد 

ـة هضمها لوالمــخ لتتؽذى علٌــــها لسهو
واحتوائـها على العناصر الؽذائٌــة الضرورٌـــة 

 (. Reibe , 2010لنموها )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (0.38لمعدل العمر=  LSD،   0.68لنـوع الغذاء =    (LSD -أ-
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 نً والمنزلً على نسٌج الرئة(: كثافة تواجد الذباب المعد3صورة )
 

( أن 2004) Shah  and Sakhawatوذكر
لعمر لحم األرنب ومرحلة التحلل تأثٌر على 

 blueسلوك وتفضٌل تؽذٌة الذباب المعدنً 

flies  وذباب اللحمflesh flies  ووجدا أن
ٌفضل  Calliphoridaeالذباب التابع لعائلة 

نجذاب للّحم لإل stage  freshالمرحلة الطازجة
إلٌه و للتؽذٌة علٌه لكن لم ٌذكر الباحثون أي 
األعضاء واألنسجة المستخدمة كطعوم حٌوانٌة 

 للذباب.
وأستخدم الكثٌر من الباحثٌن والعلماء أنواعاً 
مختلفة من الؽذاء أو الحٌوانات المختلفة أو جزء 
أو نسٌج منها لتربٌة ٌرقات الذباب المعدنً 

 Tüzün et (2010)وذباب اللحم فقد استخدم

al.,  األؼنام واألبقار واألسماك والدجاج لجذب
الذباب المعدنً وقد استخدموا أنسجة : البطن , 
الطحال , األمعاء , الجلد والكبد رؼم انهم لم 

 ٌذكروا أٌهم مفضل للذباب المعدنً .
وٌبدو أن كثٌر من الباحثٌن قد استخدموا كبد 

 ; Byrd and Butler , 1996العجل منهم )

Grassberger and Reiter , 2001 ; 

Magni et al., 2014 ) Grassberger et 

al. , 2003 ;   فً حٌن استخدمتReibe 
( ؼذاء أو طعام الكالب لتربٌة ٌرقات 2010)

 Ames and, بٌنما ربى  C. vicinaالذبابة 

Turner(2003)  على ــــــــــالذباب المعدن ً
  Greenbergكبد خنزٌر , بٌنما أعتمد 

للذباب على  افً دراستهمTantawi (1993 )و
 Wilson et((2014لحوم األبقار, كما أعتمد 

al. على لحم الؽزال والخنزٌر. 
( 2014( والشعبان )2013وفٌما عدا الٌساري )

فأن معظم البحوث والدراسات اقتصرت على 
تربٌة ٌرقات الذباب وحساب مدة النمو وأوزان 

التً ٌتم تربٌتها على  أو أطوال وأحجام الٌرقات
نوع معٌن من األؼذٌة أو األنسجة الحٌوانٌة أي 
لم ٌتطرقوا الى مدة الطور العذري أو نسب 
البزوغ من العذارى كما لم تأخذ بنظر العناٌة 
اإلختالفات بٌن مدد نمو الٌرقات والعذارى 
المتؽذٌة على أعضاء وأنسجة حٌوانٌة مختلفة 

 تعود لنفس الكائن الحً.
 Kaneshrajah and ( 2004)ذكر كل منوقد 

Turner ( 2006)و Clark et al.,  وDay 

and Wallman, 2006  أن ٌرقات الذباب
المعدنً التً ُربٌت على أنسجة كبد قد أخذت 
وقتاً أطول لحٌن الوصول إلى طور التعذر 
مقارنة بنظٌراتها المرباة على نسٌج المخ وهذا 

الحالٌة وهذا  الٌتفق تماماً مع نتائج الدراسة
االختالؾ قد ٌعود الى أختالؾ المنطقة 
الجؽرافٌة ودرجة الحرارة وبقٌة الظروؾ البٌئٌة 
وطرٌقة التجربة باإلضافة الى اختالؾ نوع أو 

أو نوع الحٌوان  ساللة الحشرات المستخدمة
المعروؾ أن ٌرقات المربى على أنسجته, 

تتؽذى بصورة رئٌسة على  C . vicinaالذبابة 
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واد الكاربوهٌدراتٌة والبروتٌنٌة والشحمٌة الم
كجزء من ؼذائها الطبٌعً لؽرض تخزٌن 
األجسام الدهنٌة مخازن طاقة لحٌن الوصول 
لطور البالؽة إذ ذكرت بعض البحوث أن بأمكان 
ٌرقات الذباب تصنٌع الدهون من البروتٌنات 
التً تتناولها من الجثة فً حال أنخفاض نسبة 

 , Day and Wallmanالشحوم فٌها )

فً  .Wilson et al ((2014(.وأشار2006
تجربة للمقارنة بٌن ٌرقات الذبابة المعدنٌة 

Phormia regina   المرباة على لحم ؼزال
 ºم 30والمرباة على لحم خنزٌر بدرجة 

% ووجدوا أن الٌرقات المرباة 55ورطوبة 
على لحم الؽزال نمت بشكل أسرع وأنتجت 

ر بكبٌر من مثٌالتها بالؽات ذات جناحٌن أكب
المرباة على لحم خنزٌر وعلل الباحثون ذلك 
لتفضٌل الٌرقات اللحوم منخفضة الدهون مثل 

(, ٌستنتج من التجربة Venisonلحم الؽزال)
الحالٌة اختالؾ عمر ونمو ووزن و تطور 
ٌرقات الذباب المعدنً تبعاً لنوع النسٌج المتؽذٌة 

وبما أن علٌة تلك الٌرقات وبدرجات متفاوته 
 PMI(Postmortemتقدٌر زمن الوفاة 

Interval)   ٌعتمد بصورة كبٌرة على مدة
تطور تلك الٌرقات فصار لزاماً على المختصٌن 
والمتحرٌٌن الجنائٌٌن أن ٌأخذوا بنظر العناٌة 
نوع الجزء النسٌج أو العضو من الجسم الذي 
ٌتم جمع الٌرقات منه لؽرض تقدٌر زمن الوفاة 

لزمن المحصور بٌن وقت حدوث أو ماٌمسى ا
فكل نسٌج  PMIالوفاة ووقت العثور على الجثة 

من جسم الجثة تنمو وتتطور علٌه الٌرقات 
بوتٌرة مختلفة عن ؼٌره من األنسجة 

(Guttiford , 2009  ؛ Anderson , 2013 ) 
 

 املصادر 
(. 2014الشعبان, فرح صفاء عبد الحسٌن) 

دراسة تأثٌر دواء الباراسٌتامول 
ٌرقات بعض  فً تطور والترامادول

أنواع الذباب المعدنً ذو األهمٌة الطبٌة 
ماجستٌر, كلٌة العلوم  الجنائٌة . رسالة

 . جامعة بابل -للبنات
(. دراسة 2013الٌساري, آالء عبد عون)

األوجه البٌئٌة والحٌاتٌة لبعض أنواع 
الحشرات ذات األهمٌة الطبٌة الجنائٌة 

.كلٌة  ماجستٌر فً مدٌنة الحلة .رسالة
 صفحة. 488 جامعة بابل. العلوم للبنات

(. دراسات 2003ٌمانً, عبٌر سمٌر.)
باٌولوجٌة وباٌوكٌمٌائٌة على ذبابة 
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Abstract 
 The present study includes the identification of the blue fly Calliphora 

vicina that forensically important and the different types and amounts of 

decaying animal tissues, the different effects of the of the qualities and 

quantities of life on some aspects of the performance for C. vicina fly which 

includes: the weight and  period duration development of larval and pupal stage, 

percentage of adults that have succeeded in the emergence of the pupa casing, 

for the purpose of investigating the type and quantity of the preferred food for 

the insect that has all the different stages, according to the results of the current 

study , the best quantity of food for the larvae of the insect is 25 grams of beef 

liver each ten larvae which give the highest rate of weight per larva (83.2 mg) , 

it also increases the speed of development and growth, it also gives the highest 

percentages of adult emergence with significant difference as a compared with 

the rest of the other weights, the best animal tissue used as food for the larvae of 

that insect  is lung tissue cow which gives higher larval and pupal weights and 

high rates of adult emergence with significant differences from the rest of the 

tissue quality used in the feeding larvae. 
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