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الملخص
مــن  2012 و2013  خــالل عامــي  الســوري  الســاحل  مــن  32 موقعــًا مختلفــًا  مــن  200 عينــة  تــّم جمــع  
الحشــرات التابعــة لتحــت فصيلتــي النطاطــات Phaneropterinae وConocephalinae. درســت الحشــرات 
المختبــرة مــن الناحيتيــن الشــكلّية والتصنيفيــة، وتــّم وضــع المفاتيــح التصنيفّيــة لألجنــاس واألنــواع التابعــة لهمــا. 
 Phaneroptera nana, Phaneroptera sparsa,:تــم تعريــف ثمانيــة أنــواع تابعــة لخمســة أجنــاس هــي
 Acrometopa syriaca, Tylopsis lilifolia, Conocephalus conocephalus, Conocephalus
 .maculatus, Conocephalus concolor. كمــا تــمّ تســجيل النــوع  Isopya savigny للمــرة األولــى فــي ســورية.

الكلمات المفتاحية: حشرات، تصنيف، نطاطات، سورية.
المقدمة:

تنتشــر الحشــرات التابعــة لفصيلــة النطاطــات ذات القــرون الطويلــة )Tettigonidae zeuner,1953( فــي بلــدان كثيــرة مــن العالــم، 
وتتواجــد علــى امتــداد القــارات عــدا قــارة Antractica )منطقــة حــول القطــب الجنوبــي(. ووفــق الدراســات البيئيــة النتشــارها، فإنهــا تتواجــد 
بــدءًا مــن الغابــات االســتوائية والمســتنقعات )Heller,1995(، وصــواًل إلــى مرتفعــات جبــال األلــب، إلــى أعلــى نقطــة يمكــن أن تتواجــد 
فيهــا األشــجار )Tinkham, 1944 ضمــن Gwynne and Morris, 2002(. تلجــأ أنــواع هــذه الفصيلــة إلــى أماكــن خاصــة 
لالختبــاء فــي األراضــي العشــبية المنبســطة والتــي ال تحــوي علــى أشــجار، حيــث أن معظمهــا يختبــئ فــي جحــور ضمــن التربــة، أو فــي 

.)Gwynne and Morris, 2002 ضمــن Kevan, 1989( حفــر ضمــن األخشــاب
تنتشــر األنــواع الموجــودة فــي حــوض البحــر األبيــض المتوســط فــي الغابــات واألجمــات، واألراضــي العشــبية الرطبــة فــي المناطــق 
المفتوحــة مــن الغابــة، أو فــي األماكــن التــي كان فيهــا غابــات ودمــرت، كمــا تقطــن األنــواع المتوســطية بجانــب الغابــات، مثــل األنــواع 
Phaneroptera nana وLeptophyes pener ، كمــا تنتشــر بكثــرة فــي األراضــي الخصبــة حــول النباتــات واألشــجار المبعثــرة هنــا 
.)Yoram et al; 1999( Conocephalus conocephalus وهناك. تتجه بعض األنواع  للعيش في األجمات الصيفية الخضراء مثل النوع

معظــم حشــرات فصيلــة Tettigonidae متعــّددة التغذيــة، منهــا مــا يتغــذى علــى األنســجة النباتيــة والبــذور والبقايــا النباتيــة، وبعضهــا يقــوم 
 ،)Rentz, 1993( Zaprochilinae باالفتــراس، وتتغــذى أنــواع قليلــة جــدًا علــى حبــوب الطلــع، مثــل األنــواع التابعــة لتحــت ـ فصيلــة

. )Kaltenback, 1990( Saginae أو أنهــا مفترســة مثــل األنــواع التابعــة لتحــت فصيلــة
قــد تتغــذى بعــض أنــواع Tettigonidae علــى األنســجة النباتيــة للمحاصيــل، ويمكــن أن تحــدث أضــرارًا اقتصاديــًة بدرجــة كبيــرة، ويرجــع 
ذلــك إلــى أن هــذه األنــواع مــن الحشــرات يمكــن أن تشــكل وبــاء علــى المحاصيــل خصوصــًا أنــواع  تحــت فصيلتــي Tettigoniinae و

 Anabarus simplex وخصوصا األنواع التي تتجمع على شــكل أســراب مثال النوع ،)Johnson, 2008(  Conocephalinae
.)David, 1991( فــي شــمال غــرب أمريــكا

تعــد فصيلــة  Tettigonidae أكثــر أنــواع تحــت رتبــة Ensifera انتشــارًا، يعــرف منهــا قديمــًا 6000 نوعــًا تتبــع إلــى 1070 جنســًا، 
 Tettigonoidea لفــوق فصيلــة Tettigonidae تتبــع فصيلــة .)Popov, 1981( تصــل األنــواع الكبيــرة منهــا مــن 1 إلــى 6 ســم

 .)Gwynne and Morris, 2002( وتضــّم 17 تحــت فصيلــة Orthoptera ورتبــة  Ensifera ولتحــت رتبــة
ذكر الحريري، )1971(  وجود /42/ نوعًا منها في سورية.

ُأجريــت العديــد مــن الدراســات التصنيفّيــة حــول النطاطــات فــي مناطــق كثيــرة مــن العالــم، حيــث أوضــح)Otte, )1997 وجــود 6 تحــت 
.)Jost, 2006( في العالم القديم، والتي كانت تعتبر من قبل بعض الباحثين تابعة لفصائل أخرى Tettigonidae فصائل تابعة لفصيلة
نوعــًا   32 تركيــا  فــي  لهــا، حيــث وجــد  التابعــة  Tettigonidae واألنــواع  لفصيلــة  المجــاورة دراســات تصنيفيــة  الــدول  فــي  أجريــت 
 Phaneropterinaeو Tettigoninae لتحــت فصائــل يتبــع  مــا  تســجيل 27 نوعــًا منهــا  تــم  )Ciplack, 2002(، وفــي األردن 

.(Mahasen and Katbeh-Bader, 2004(   Saginaeو  Conocephalinae
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قام )Yoram et al., )1998 بدراسة األنواع التابعة لفصيلة Tettigonidae المستوطنة في فلسطين فوجدوا  24 نوعًا تتبع لـنحو 
.Conocephalinae, Tettigoninae, Phaneropterinae, Saginae :22 جنسًا تابعة لتحت ـــــــ الفصائل التالية 

نظــرًا ألهمّيــة أنــواع هــذه الفصيلــة مــن الناحيــة البيئّيــة، وكونهــا تشــّكل آفــًة علــى المحاصيــل والغابــات، وعــدم وجــود دراســات تحــدد األنــواع 
المنتشــرة فــي ســورية بشــكٍل عــام فقــد كانــت خطــة الّدراســة تهــدف إلــى:

1- تحديد األنواع المنتشرة في المنطقة الساحلية، وتأكيد توزعها الجغرافي في المنطقة المدروسة.
2- المساهمة في دراسة التنوع الحيوي الحيواني في سورية.

3- وضع المفاتيح التصنيفية لألجناس واألنواع التابعة لتحت – الفصيلتين المدروستين في المنطقة الساحلية. 
مواد البحث وطرائقه:

1- منطقــة الدراســة: تّمــت الّدراســة علــى امتــداد الشــريط الســاحلي بشــكٍل مــواٍز لشــاطئ البحــر المتوســط بطــول 125 كــم، وبعــرض وســطي 45 كــم، 
ويتــدّرج االرتفــاع مــن المنســوب )0( عنــد ســطح البحــر، ويصــل حتــى ارتفــاع )+ 1350 م( وبعــض القمــم إلــى )+1575 م(. 

2- جمــع العينــات: أجريــت جــوالت ميدانيــة بمعــدل جولتيــن ميدانيتيــن أســبوعيًا للمنطقــة المدروســة، حيــث ُجمعــت عّينــات مــن النطاطــات المتواجــدة 
فــي تلــك المناطــق بوســاطة شــبكة صيــد الحشــرات. وضعــت العينــات فــي علــب خاصــة دّون عليهــا مــكان وتاريــخ الجمــع، وتــم نقلهــا إلــى المختبــر 
لدراســتها هنــاك. تــّم جمــع 200 عينــة مــن تحــت – فصيلتــي  Phaneropterinae وConocephalinae، وضعــت فــي مختبــر الحشــرات 

فــي كليــة الهندســة الزراعيــة فــي جامعــة تشــرين مــن أجــل الّدراســة التصنيفّيــة.
3- العمل المخبري:
أ-  تحضير العينة:

ُتركــت الحشــرات حّيــة لمــدة 24-48 ســاعة حتــى تفــرغ أنبوبهــا الهضمــي منعــًا لتعفنهــا أثنــاء الحفــظ، ثــم وضعــت فــي مرطبــان مجهــز 
مســبقًا يحوي مادة ســيانور البوتاســيوم لقتلها. 

ب - التثبيت:
تــّم تدبيــس العّينــات، مــن خــالل غــرس دبــوس فــي ترجــة الصــدر األول ليخــرج بيــن زوجــي األرجــل الثانــي والثالــث، بحيــث تكــون 
األرجــل وقــرون االستشــعار متالئمــة مــع وضــع الحشــرة الطبيعــي، ومالحظــة تثبيــت قــرون االستشــعار فــوق الجســم لمنــع تكســرها 

أثنــاء الّدراســة.
ج- الحفظ :

 .)Dommanget, 2000( ُنقلــت العّينــات إلــى الثالجــة لمــدة 48 ســاعة إلطالــة مــدة الحفــظ وحمايتهــا مــن الحشــرات الرميــة فيمــا بعــد
ُتركــت الحشــرات مدّبســة فــي المخبــر لمــدة 3 أســابيع حتــى تصلبــت، ليتــّم بعــد ذلــك حفظهــا ضمــن صناديــق خاصــة بعــد أن ترفــق 
كّل عينــة ببطاقــة تعريــف مــدون عليهــا اســم النــوع ومــكان وتاريــخ الجمــع. تّمــت دراســة الصفــات المورفولوجيــة ورســمها بوســاطة 

مكبــرة ماركــة NIKON موديــل SMZ-U مــزودة بأنبــوب رســم.
النتائج والمناقشة:

استخدمت المراجع التالية لتحديد تحت– الفصيلتين واألنواع التابعة لها في الساحل السوري وتصميم المفاتيح الخاصة بها.
1- Mahasneh and Katbeh-Bader (2004);  2 - Ragge, (1964 ); 3- Ragge, (1973); 4 -Bader  A. Massa  (2000); 

5-Popov, 1981).
 Conocephalinaeو Phaneropterinae المفتاح التصنيفي لتحت فصيلتي

1- عقلتــي الرســغ للرجــل الخلفيــة ملســاء مــن الجانبيــن )الشــكل 1-1(، وحافتــي عضــو الســمع ال تحــوي علــى أشــواك  )الشــكل 3-2( 
Phaneropterinae.............................................................................المنطقــة الجبهيــة عريضــة

- الفصوص الجانبية على الرجل الخلفية أثرية أو غير موجودة )الشكل 1-2(، المنطقة الجبهية ضيقة جدًا ومضغوطة. .........
 Conocephalinae...............................................................................

2
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Consocephalinae 2- رسغ الرجل الخلفية عند تحت – فصيلة ،Phaneropterinae الشكل. 1:1 - رسغ الرجل الخلفية عند تحت - فصيلة

Phaneropterinae  BEI-BIENKO, (1954) أواًل:  تحت فصيلة
تتمّيــز أفرادهــا بجبهــة ممتــدة )صفيحــة محاطــة بالــدرز الجبهــي والــدرز فــوق الفمــوي (، الجنــاح الجلــدي متطــور بشــكٍل كامــل عنــد بعــض 
األنــواع، وعــادًة يكــون أقصــر مــن األجنحــة الغشــائية، أو بنفــس الطــول، أو تكــون قصيــرة جــدًا أو حتــى غيــر متطــورة. عضــو الســمع 
فــي مقدمــة الســاق علــى شــكل فتحــة ظاهــرة مغطــاة بغشــاء أو مفتوحــة. آلــة وضــع البيــض مقوســة تمتــد نحــو األعلــى غالبــًا مضغوطــة 

جانبيــًا، كمــا أّن نهايتهــا تكــون مســّننة.
Phaneropterinae المفتاح التصنيفي لألجناس التابعة لتحت فصيلة

1- الساق تحمل عضو سمع بيضاوي الشكل دون غشاء )الشكل 3-2(....................................................... 2
     الساق تحمل عضو سمع متطاول وضيق مغطى بغشاء)الشكل 4-2( .................................................... 3

2 - الجنــاح الجلــدي كامــل التطــور، الجنــاح الغشــائي أطــول مــن الجنــاح الجلــدي، يوجــد علــى البــروز الجانبــي لظهــر الصــدر األمامــي 
نتــوء خلفــي علــى شــكل حــرف V. توجــد شــوكة علــى مقدمــة الحرقفــة، وقــد تكــون طويلــة أو قصيــرة، المــدور األمامــي مــزود بشــوكة

Phaneroptera……...……………………………………………………….……..……)1–2 الشكل(
ـ الجناح الجلدي قصير، مقدمة الجناح عند الذكر بطول أو أقصر من ترجة الصدر األمامي، مقدمة الحرقفة من دون شوكة

Isophya........................................................................................ )2-2 الشكل(
3 ـ قــرون االستشــعار عريضــة، األرجــل ضخمــة، مقدمــة الفخــذ أســطوانية مــع أشــواك رفيعــة مــن دون أخــدود، أو مــع أخــدود عريــض 
جــدًا، العيــون دائريــة، طــول الجنــاح األمامــي مــن 22ـ 4 0مــم بلــون أخضــر، عضــو الســمع علــى الســاق األماميــة ضيــق طوليــًا ......

Acrometopa  ..........................................................................................
ـ قــرون االستشــعار رقيقــة، حشــرات ذات ســاق رفيعــة جــدًا نحيلــة، توجــد علــى الســاق أشــواك عريضــة وقصيــرة وغيــر ممتــدة وذات لــون 

Tylopsis................................................................................................. موحــد
:Phaneroptera Servile,1831 1ـ الجنس

Phaneroptera. Nana (Fieber, 1853)  1-1- النوع 
الوصف: 

الســطح الجانبــي للصــدر األمامــي عريــض أكثــر ممــا هــو طويــل يمكــن أن يجمــع هــذا النــوع بســهولة باليــد أو باســتخدام الشــفاط، 
.)1-2, I يبــدأ النشــاط مــن شــهر شــباط/فبراير حتــى نهايــة الســنة، اللــون العــام أخضــر )اللوحــة

االنتشار : 
.)Ragge, 1960; Popul, 1981(  يمتد من  جنوب أفريقيا إلى المغرب، جزر الكناري ، البلدان العربية

العوائل النباتية : 
.Carlina hispanica  األداد ، chrysanthemum coronarium األزهار واألعشاب البرية مثل: األقحوان

12
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النماذج المختبرة: 
 4 XI28 (♀2,3♂)، بشــاما X 2011 27  (♂2,♀4)، الشــامية X 2011 5(♂2)، بانيــاس X 2011ُجمعــت مــن طرطــوس
 ،(2♀) 24 X 2012 13(♀2,3♂)، الشــيخ بــدر XI 2012 14 (2♀)، عرامــو X 2012 2011(♂♀5,4)، حصيــن البحــر

.)♀3) 28 XI 2012 وجبلــة
Phaneroptera.sparsa:  1-2- النوع

الوصف: 
الســطح الجانبــي للصــدر األمامــي عرضــه بقــدر طولــه، الجنــاح األمامــي أطــول مــن الفخــذ، الجنــاح الجلــدي لهــذه األنــواع قصيــر، 

.)4 -3, Iالحافــة الجانبيــة للصــدر األمامــي طولهــا يســاوي ارتفاعهــا، القــرون الشــرجية للذكــر أســطوانية عنــد القمــة )اللوحــة
االنتشار: 

.)Ragge, 1960(  ينتشر في جنوب أفريقيا، المغرب وجزر الكناري والبلدان العربية
العوائل النباتية : 

. Avena sterilis األداد ،Carlina hispanica األزهار واألعشاب البرية مثل : الشوفان
النماذج المختبرة : 

ُجمعت من بانياس XI 2011 22 (♂3,♀3)، والشــامية  X 2011 18(♂2,♀4)، وقمين IX 2012 30 (♂2,♀3)، وجبلة 
 24 X 19 (♂1,♀3)، والشــيخ بــدر X 201210 (♂4,♀5)، والشــيخ بــدر X 2012 10 (♂1,♀2)، وتعنيتــا X 2012

.)♀2) 2011
  Isophya  . (Charp, 1914) : 2 - الجنس

الجســم ثخيــن، األجنحــة األماميــة قصيــرة شــاحبة عنــد الذكــر، ذات تعريــق قليــل والقــرون الشــرجية منحنيــة بــدءًا مــن قاعدتهــا، ومتعرجــة 
.)Sevgili et al; 2011)  ومتصالبــة  خلفيــًا مــع الصفيحــة تحــت التســافدية

 Isophya savigny )Brunnerv Von Wattenwyl, 1878): 1-3- النوع
الوصف: 

الجنــاح األمامــي لألنثــى قصيــر جــدًا فّضــي الشــكل، وآلــة وضــع البيــض ذات طــرف ســفلي منحنــي بــدءًا مــن الثلــث القاعــدي، 
ومــزودة بأســنان قويــة فــي قاعدتهــا.

االنتشار: 
عّرف حتى اآلن هذا النوع في منطقتين فقط هما Canakkale, Balikesir ولم تكن مســجلة مســبقًا لدينا وبذلك يكون التســجيل 

.)5-6, I  اللوحة ( )Sevgili et al; 2011) األول لهذا النوع في سورية
العوائل النباتية : 

.Papaver rhoeas والخشخاش ،Malva praviflora  األزهار واألعشاب البرية مثل :الخبيزة
النماذج المختبرة : 

.)♀1( 24 X 2011 يوجد نموذج واحد جمع من منطقة البسيط
Acrometopa,  (Brunner von wattemywl, 1878 ( : 3 ـ الجنس

ــًا فــي قاعدتهــا، وكبيــرة نســبيًا ومســتدقة، والمصراعــان العلويــان ذا طرفيــن منشــاريين، الجنــاح األمامــي  آلــة وضــع البيــض مقعــرة تقريب
طويــل وضيــق، والمنطقــة الجناحيــة الطرفيــة غيــر منتظمــة، والعــرق الشــعاعي والوســطي ملتحميــن تقريبــًا عنــد القاعــدة، ويبتعــدان بــدءًا 

 .)Sevgili et al; 2011( مــن الوســط، واألجنحــة الخلفيــة للذكــر تجتــاز األماميــة ولكنهــا لــدى اإلنــاث أقــل طــواًل
Acrometopa syriaca (Brunner von wattemywl, 1878)  3 - 1- النوع

الوصف: 
المنطقــة بيــن قمــة الــرأس والجبهــة غائــرة مثلثيــة الشــكل، وقــرون االستشــعار طويلــة جــدًا ورفيعــة، ترجــة الصــدر األول دائريــة مــع 
ثلــم طويــل فــي الوســط غيــر موجــودة فــي األنثــى، وتكــون الفصــوص الجانبيــة ذات طــرف أمامــي غائــر والزاويــة األماميــة حــادة ) اللوحــة 

.) 8 -I, 7
االنتشار: السعودية، حوض البحر المتوسط.

العوائل النباتية: 
 Alhagi maurorum العاقول ،Malva praviflora األزهار واألعشاب البرية مثل: الخبيزة

النماذج المختبرة: 
جمعــت مــن بشــالماX 2011 22 (♂3,♀6)، والشــاميةX 2011 27 (♂7,♀2)، والســفكون XI 2011 8 (♀2)، وعيــن 

.)2♂)20 X 201222,♀2)، واســطامو XI 2011(3♂ 7 (♂4,♀2)، وحصيــن البحــر X 2012 التينــة
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Tylopsis  (Fabricius, 1793)  :4 ـ الجنس
الوصف : 

ُيعّد الجنس Tylopsis, fieber من أكثر أجناس تحت فصيلة Phaneropterinae انتشارًا .
األلــوان العامــة خضــراء أو بنيــة، مــع وجــود بقــع مميــزة وخاصــة فــي الجبهــة والصــدغ، نالحــظ علــى الرجــل عالمــات مميــزة، أشــواك 

.)Ragge, 1964( الســاق والمهاميــز ســوداء اللــون، والســاق رفيعــة جــدًا وممتــدة
Tylopsis.lillifolia (fieber, 1846)   :4-1- النوع

األجنحــة الخلفيــة ممتــدة إلــى مــا وراء األجنحــة األماميــة، طولهــا حوالــي / 1.1 / إلــى /1.7/ ســم، أشــواك الســاق ســوداء أو نهايتهــا 
ســوداء، آلــة وضــع البيــض تحمــل أســنانًا وعلــى الغالــب أكثــر مــن 16 ســن علــى المصــراع الظهــري، وأكثــر مــن 30 ســن علــى 

المصــراع البطنــي.
االنتشار:

 Ragge,(  يــران فــي مناطــق الشــرق الوســط، جنــوب أوروبــا، وشــمال أفريقيــا، فلســطين، األردن، ســورية، لبنــان، تركيــا، واإ
.)8-7, II  1964( ) اللوحــة

العوائل النباتية: 
. Carlina hispanica واألداد ،Papaver rhoeas األزهار واألعشاب البرية مثل: الخشخاش

النماذج المختبرة: 
.)2♀,4♂) 22 X 2011 30 (♀)، والشامية X 2011 2 4 (♀)، وصنوبر جبلة X 2011 2جمعت من بشالما
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Conocephalinae ثانيًا: تحت فصيلة
تتــرواح األنــواع التابعــة لتحــت فصيلــة Conocephalinae مــن الصغيــرة الــى المتوســطة بالحجــم، Fastigium مخروطــي أو عريــض، 
قــرون االستشــعار طويلــة أســطوانية حوالــي عــدة مــرات مــن طــول جســمها، العيــون جاحظــة بــارزة بشــكل واضــح، اللــون الغالــب لهــا هــو 

األخضــر، وفــي بعــض األنــواع  تتلــون بالبنــي.
تتبع األنواع التي جمعت من المنطقة الساحلية لجنس وحيد هو:

Concephalus (Thun berg, 1815)  : 1 ـ الجنس
إن األنــواع الموجــودة فــي المناطــق العربيــة تتبــع الجنــس Conocephalus  وهــي أنــواع صغيــرة، رفيعــة الســاق تشــبه صراصيــر الليــل، 

تعيــش بالقــرب مــن المســتنقعات حيــث توجــد أعشــاب طويلــة أو جــروف صخريــة.
Conocephalus  concephalus  ( Linneus, 1767 )   :1-1- النوع

الوصف : 
اســترنة الصــدر األمامــي مــن دون أشــواك، القــرن الشــرجي للذكــر مســتدق نحــو القمــة مــع ســن داخلــي حــاد )الشــكل 3-1(، الصفيحــة تحــت 
التسافدية مقعرة من األعلى مع أخدود بشكل واضح (Popov, 1981( )الشكل 3-2(. آلة وضع البيض لدى األنثى منحنية قلياًل ملساء، 

.)2-1, II  اللوحــة ( )A.Mahasneh&A.Katbeh-Bader, 2004) األجنحــة كاملــة بشــكل واضــح اللــون أخضــر إلــى أخضــر بنــي
االنتشار: 

ينتشــر بشــكٍل واســع  فــي المناطــق االســتوائية االفريقيــة، وفــي إقليــم ممتــد مــن مصــر إلــى شــمال شــرق آســيا، متضّمنــًا العديــد مــن 
المناطــق بمــا فيهــا شــبه الجزيــرة العربيــة.

العوائل النباتية: 
 Sorghum halepense والذرة البيضاء ،Elusin indica األزهار واألعشاب البرية الخضراء الطويلة مثل: النيم الشائع

النماذج المختبرة: 
ُجمعت من بانياس XI 2012 22 (♂2,♀4)، والشــامية  X 2012 18(♂3,♀1)، وكرســانا♂X 2012(2 20,♀2)، وجبلة 

.)2♀,3♂) 24 X 2013 10 (♂4,♀2)، والشــيخ بدر X 2012
Conocephalus. concolor  (Burmeister, 1838) : 1-2- النوع

الوصف: 
القرون الشرجية للذكر قصيرة وحادة، مع قمة غامقة اللون وأسنان قاعدية )الشكل 3-3 (، آلة وضع البيض طويلة بطول 
 II  اللوحة( )Popov, 1981) )4-3 الجسم أو أطول من الجسم، الصفيحة تحت التناسلية مع أخدود غير مقعر )الشكل

.)4-3,
االنتشار: األردن، السعودية، المناطق االستوائية االفريقية واالسيوية، استراليا، المحيط االطلسي، غرب ماليزيا.

العوائل النباتية: 
 Sorghum halepenseوالذرة البيضاء ،Elusin indica األزهار واألعشاب البرية الخضراء الطويلة مثل: النيم الشائع

النماذج المختبرة: 
ــيخ  ــا X 2012 11 (♂4,♀4)، والش ــانا ♂X 2012(4 9,♀5)، وجنات جمعــت مــن الشــامية  X 2012 7(♂5,♀7)، وكرس

.)3♀,2♂) 2 XI 2012 ــبطلية بــدر X 2012 20 (♂1,♀2)، والش
Conocephalus maculatus  (Leguillous, 1841) : 1-3- النوع

الوصف: 
القــرون الشــرجية للذكــر حــادة وقصيــرة عليهــا بقعــة ســوداء )الشــكل 3-5(، الصفيحــة تحــت التســافدية مــن دون أخــدود )الشــكل 6-3 ( 

.)6-5, II  اللوحــة ( )Popov, 1981)
االنتشار: مصر، وشمال شرق آسيا،و شبه الجزيرة العربية.

العوائل النباتية: 
 Sorghum halepenseوالذرة البيضاء ،Elusin indica األزهار واألعشاب البرية الخضراء الطويلة مثل: النيم الشائع

النماذج المختبرة : 
  ،(3♀,20 X 2012(3♂9 (♂3,♀2)، وكرســانا X 2012 4 (♂2,♀3)، والدروقيــات X 2012 جمعــت مــن بــرج إســالم

.)3♀,5♂) 10 IX 2012 8(♂1,♀1)، والشــامية XI 2012 ومشــقيتا
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(II ( اللوحة
1 ـ 2 ذكر وأنثى النوع Conocephalus  conocephalus  ,  3 ـ 4 ذكر وأنثى النوع Conocephalus  maculatus 5 ـ 6 ذكر وأنثى النوع 

Tylopsis lilifolia 8 ذكر وانثى النوع-Conocephalus  concolur ، 7
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االستنتاجات:
 Phaneroptere nana, Phaneroptera sparsa,) Phaneropterinae 1- تــّم تســجيل أربعــة أنــواع تابعــة لتحــت – فصيلــة

(Acrometopa syriaca, Tylopsis lilifolia وتــم تســجيل النــوع  Isophya savigny ألول مــرة فــي ســورية.
 Conocephalus conocephalus, Conocephalus( Conocephalinae 2- تــّم تســجيل ثالثــة أنــواع تابعــة لتحــت – فصيلــة

maculatus, Conocephalus concolor)
3- يبدأ ظهور النطاطات بداية الربيع ويستمر نشاطها حتى نهاية الخريف.

التوصيات:
1- متابعة العمل لحصر وتصنيف النطاطات في مختلف المناطق في سورية.

2- متابعة الّدراسة البيئّية والبيولوجّية لألنواع المسجلة ألول مرة في سورية بمنطقة الساحل السوري.

1

)II( اللوحة
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Abstract:
In this study, 200 Tittigoniids specimens were collected from 32 locations in Syrian 
coast during 2012 and 2013 seasons. Morphological and taxonomical aspects of 
collected specimens have been studied. Identification keys of families, genera, 
and species were recorded according to the most important taxonomic features. 
A total of eighth genera recorded and classified, and these were: Phaneroptera 
nana, Phaneroptera sparsa, Acrometopa syriaca, Tylopsis lilifolia, Conocephalus 
conocephalus, Conocephalus maculatus, Conocephalus concolor. The species 
Isopya savigny was considered the first record in Syria.                                 
Keywords: Insects, Classification, Orthoptera, Tittigonidae, Syria.


