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المتطفلة على  Apocephalus borealis Bruesالتسجيل األول لذبابة الزومبي 
 في سورية .Apis mellifera L نحل العسل
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 الملخص
متطفالت التي تعتبر أحد المسببات الممرضة و التتعرض طوائف نحل العسل لإلصابة بعدد من اآلفات من 

حيث تغادر عامالت نحل العسل طوائفها خالل الليل وتموت بعد فترة  ،أسباب ظاهرة اختفاء نحل العسل
ائف نحل العسل أحد المتطفالت التي تهاجم طو  Apocephalus borealisقصيرة. تعد ذبابة الزومبي  

 ،لذلك تم جمع عينات من عامالت نحل العسل من منطقتين في محافظة الالذقية في عدد من دول العالم.
 وأظهرت هذه الدراسة التسجيل األول لذبابة الزومبي في طوائف نحل العسل في سورية.

 سورية. ،Apocephalus borealis ،ذبابة الزومبي ،نحل العسل مفتاحية:الكلمات ال
 :المقدمة

سم النحل وغبار و  ،عكبرو  ،شمعو  ،غذاء ملكيو  ،شهدت تربية نحل العسل اهتمامًا عالميًا كبيرًا لالستفادة من منتجاته المتنوعة )عسل
 klein etوفول الصويا ) ،والقطن ،مثل التفاحيات ،الطلع( إضافة إلى مساهمة نحل العسل بتلقيح معظم المحاصيل الزراعية حول العالم

al., 2007.) 
 .Colony collapse disorder (CCD)تعرضت طوائف نحل العسل في السنوات األخيرة حول العالم لظاهرة اختفاء طوائف النحل 

منها  ،ابحيث يعتقد بأّن حدوثها مرتبط بواحد أو أكثر من األسب ،إّن األسباب المؤدية لحدوث هذه الظاهرة غير محددة بصورة دقيقة
والتعرض لألشعة الصادرة  ،التعرض للمبيداتو  ،ومهاجمة الحشرات ،األمراض الفيروسية والفطريةو  ،إصابة طوائف النحل بطفيل الفاروا

 (. Van Engelsdorp et al., 2009 and Smith et al., 2013عن الهواتف الخلوية )
ثّم بدأت باالنتشار الواسع حتى  ،بيةو كما ظهرت في العديد من الدول األور  ،1998انتشرت هذه الظاهرة في أمريكا الشمالية منذ عام 

حيث سببت هذه الظاهرة انخفاض اقتصادي واضح في إنتاجية عدد من المحاصيل الزراعية نظرًا ألهمية  ،وصلت إلى أفريقيا وآسيا أيضاً 
 (.Johnson, 2016 and Watson and Stallins, 2016نحل العسل البيئية كملقح لتلك المحاصيل )

يتطفل النوع و . انتشارها وسلوكهاو  ،تتباين في طريقة معيشتها Phoridaeالمنتمية لعائلة  Apocephalus spإّن األنواع التابعة لجنس 
Apocephalus borealis  تّم  2012لكن في عام  ،والعناكب ،الخنافسو  ،على العديد من العوائل التابعة لمفصليات األرجل كالدبابير

 وفي مصر من قبل  ،في الواليات المتحدة األمريكية Core et al., (2012)تسجيل هذه الذبابة كمتطفل على نحل العسل من قبل 
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Metwally and El-Hosseny, (2014)  وسمّيت بذبابة الزومبيZombie fly  نظرًا لألعراض التي تسببها على عامالت نحل
تغادر العامالت المصابة طوائف النحل لياًل متجهة نحو األضواء القريبة  ، حيثوالحركات الدائرية ،ازن كاالرتعاشات وعدم التو  ؛العسل

)األموات األحياء(  zombee بـ تسّمى األعراض التي تبديها العامالت المصابة بهذه الذبابة ،من المنحل وتموت بعد عدة ساعات
(Casuso et al., 2017.) 

 (.Brues, 1924) تصنيف الحشرة:
Animalia Kingdom 

Arthropoda Phylum 

Insecta Class 

Diptera Order 

Phoridae Family 

Metompininae Tribe 

Apocephalus Genus 

Apocephalus borealis Species 

 دورة الحياة:
 ،دقيق لطوري البيضة واألعمار األولى من طور اليرقةبالتالي ال يوجد توصيف و  ،تقضي الحشرة قسم كبيرة من دورة حياتها ضمن العائل

عمومًا تتعرف اإلناث الملقحة على و  ،ّن سلوك التزاوج ونضج البيض غير مفهوم بصورة جيدةأكونها تتطور داخل جسم العائل. كما 
العائل تغرز آلة وضع بعد وصول إناث الطفيل إلى  .(Casuso et al., 2017العائل من خالل عالمات شمية أو إشارات بصرية )

البيض إلى يرقات تتغذى على عضالت األرجل واألجنحة.  سيفقل ،ثواني لتضع أكثر من بيضة 4-2البيض في بطن عاملة النحل لمدة 
حيث يتراوح  ،بعد سبع أيام من وضع البيض في العائل تخرج اليرقات بعمرها األخير من جسم العائل في المنطقة ما بين الصدر والرأس

ويتراوح عدد اليرقات المنبثقة من العائل بمتوسط أربع يرقات. تتعذر  ،وتتميز بجسم منتفخ مائل للون األصفر ،ملم 3.5-3.3ل اليرقة طو 
وتتميز بلونها البني الفاتح. تنبثق الحشرات الكاملة حيث تكون صغيرة  ،ملم 2حيث يبلغ طول العذراء حوالي  ،اليرقات خارج جسم العائل

ملم. يميل لون الجسم إلى اللون األصفر الباهت مع وجود بقع برتقالية اللون على ترجات الحلقات البطنية مقارنة  2.9-2الحجم من 
حيث  ،تميز باألشعار واألشواك الموجودة عليهوت ،رأس الحشرة إلى الشكل المربعيميل  رجل فتكون بنية فاتحة اللون.أما األ ،ببقية الجسم

جنحة الحافة الطرفية من األو  ،قليلة العروق  ،األجنحة شفافة تقريباً  تعتمد كصفة تفريقية بين هذا النوع واألنواع األخرى التابعة لنفس الجنس.
 (.Brown, 1993 and Brues, 1924ويتوضع عليها صف من األهداب الطويلة التي تمتد إلى نصف الجناح تقريبًا ) ،سميكة قليالً 

 في سورية. Apocephalus borealisالتسجيل األول إلصابة نحل العسل بذبابة الزومبي سيتم ه المقالة التوثيق في هذ
 البحث وطرائقه:مواد 

على  أو التي تبدي أعراض اإلصابة بذبابة الزومبي الموثقة مرجعيًا اعتماداً  ،تّم جمع مجموعتين من عينات عامالت نحل العسل الميتة
Hafernick, (2012)  عها من أمام خاليا المنحلمالمجموعة األولى تم ج ؛من طوائف نحل العسل من منطقتين في محافظة الالذقية، 

تم تغطيتها  ،لمنحل. تم تحضين العينات في أنابيب اختبارتم جمعها بالقرب من مصادر اإلضاءة القريبة من اف ،أما المجموعة الثانية
 بقطع شاش عند درجة حرارة المخبر لحين خروج يرقات الحشرة.
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حيث تم  ،لتصنيف الحشرة وتعريفها Brown, (1993)و   Brues, (1924) تم اعتماد السلم التصنيفي والوصف الشكلي لكل من 
 وتصويرها في مخبر الحشرات في مركز بحوث الالذقية. ،فحص العينات تحت المجهر

 النتائج والمناقشة:
والتي أبدت أعراض  ،أو بالقرب من مصادر اإلضاءة في المنحل ،أظهرت النتائج وجود عدد من النحل الميت المتوضع أمام الخاليا

 مميزة لإلصابة بذبابة الزومبي. 
كما أوضحت النتائج إصابة الحشرة الواحدة بعدد من يرقات  ،لمخبري للعينات إصابة عامالت نحل العسل بذبابة الزومبيبين الفحص ا
يتراوح طولها  ،حيث تكون رقيقة ملساء منتفخة ،حيث تتميز اليرقة المنبثقة من عاملة نحل العسل المصابة بلونها األبيض ،ذبابة الزومبي

 (. 1موضح في الشكل ) كما هوملم  3.5-3.3 مابين
أيام.  7-5من خروجها من عاملة النحل وحتى التعذر مابين  تراوحت فترة العمر اليرقي األخير بدءاً  وعموماً  ،تباينت اليرقات في تعذرها

 (.2 شكلالالعذارى صغيرة الحجم بلون بني تتميز بوجود قرنين للتنفس )

  
 Apocephalus. يرقة ذبابة الزومبي 1الشكل 

borealis 

 

 Apocephalus  . عذراء ذبابة الزومبي2الشكل 

borealis 

 
ملم  2.9-2لون جسم مائل لألصفر طولها تتميز الحشرة الكاملة ب ،بدأت الحشرات الكاملة باإلنبثاق من العذارى  ،بعد حوالي أسبوع

بينما تضيق  ،متطاولة بشكل واضحواليتمّيز البطن بأنه عريض الحلقة البطنية الثانية و  ،ترجات الحلقات البطنية بلون بنيو  ،(3شكل ال)
 جيًا. يالحلقات البطنية الثالثة والرابعة والخامسة تدر 

عليه صف  ،سميك حتى منتصفه costa vein(. العرق الضلعي 4شكل الاألجنحة شفافة تضيق عند القاعدة مع عدد قليل من العروق )
 أما الجزء األخير منه ضيق بشكل واضح. ،طول الجزء األمامي منه حوالي ضعف جزئه الثاني ،هداب المتراصفة بشكل منتظممن األ

 أما العرق الرابع فهو منحني بشكل واضح.  ،العرقين الثاني والثالث سميكان
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. الحشرة الكاملة لذبابة الزومبي 3الشكل 

Apocephalus borealis. 

 .Apocephalus borealis. تعريق الجناح في ذبابة الزومبي 4الشكل 

شكل التتوضع عليه عدد من األشواك ) ،(. أما قرن االستشعار أريستي كمثري الشكل5شكل الالشفوية بحجمها الكبير )المالمس  تتميز
6 .) 

  
 Apocephalusقرني االستشعار لذبابة الزومبي  .5شكل ال

borealis. 

 Apocephalusالمالمس الشفوية لذبابة الزومبي  .6شكل ال

borealis. 

والتي تحدث تغيير واضح  ،الدراسة تعرض عامالت نحل العسل في العديد من طوائف النحل للتطفل من قبل ذبابة الزومبيأوضحت هذه 
والحركات الدورانية غير المنتظمة التي  ،وانجذابها لمصادر اإلضاءة القريبة من المنحل كخروجها من الخلية ليالً  ،في سلوك العامالت

 ,Core et al .,(2012); Metwally and El-Hossenyوافق هذه الدراسة مع ما أوضحه كل من تبديها العامالت المصابة. تت
 . Sagili and Marshall, (2016) و (2014)

 : االستنتاجات
(. Otterstatter et al., 2002أحد أهم المتطفالت على نحل العسل والنحل الطنان ) Apocephalus borealisتعتبر ذبابة الزومبي 

 ،آلية تطفلهاو  ،لذلك البد من دراسات معمقة لفهم دورة حياتها ،فة بدقةو لكن فترة تواجدها ومدى تأثيرها على طوائف نحل العسل غير معر 
وهل لهذه المسببات الممرضة تأثير في تطور ذبابة  ،وهل من الممكن أن تكون أحد العوامل األساسية في نقل المسببات الممرضة للنحل
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ومراقبة فترات نشاطها وانتشارها بالتزامن مع نشاط طوائف  ،الزومبي إضافة إلى أبحاث متعلقة بحصر وتحديد مناطق انتشار هذه الحشرة
 نحل العسل.
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The First Record of the Parasite Zombie fly (Apocephalus 
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Abstract 

Honey bee colonies are infected by numerous pests like pathogens and parasites, 

which cause Colony Collapse Disorder (CCD) phenomenon, where the infected 

foragers left their hives at night and dying shortly thereafter. Zombie fly 

(Apocephalus borealis), is considered one of the parasites that attacks honey bees 

in many countries in the world. Samples of adult honey bees were collected from 

two locations in latakia. This study confirmed the first record of Apocephallus 

borealis in honey bees in Syria.  

Key words: Honey bee, Zombie fly, Apocephalus borealis, Syria. 
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