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    مراجعة تصنيفية لقفاز النخيل
Ommatissus lybicus (Ber.) 

(Hemiptera: Fulgoromorpha:Tropiduchidae) 
 يف العراق

 **ايناس عبد خليفة                *عباس فائق حسني                *نعيمة إبراهيم عيدان
 امللخـــص

ذكرت العائلة اليت تعود هلا األفة مع ما  Ommatissus lybicus ابسو يف هذه املراجعة التصنيفية ألفة الد
 ي والتوزيع اجلغرايف والعوائل النباتية اليت تتغذى عليها افراد هذه العائلةيئف البيتتميز به افرادها من القدرة على التكي

Tropduchidae ثرية اليت تسببها إضافة اىل االجناس التابعة هلا واهم األنواع اليت تتمتع أبمهية اقتصادية واالضرار الك
بوضع البيض وافراز الندوة العسلية مما يسبب  صحشرة الدوابس بدوريها احلوري والكامل من خالل سلوكها فيما خي

عشر نوعا ختتلف إثنا ي يضمذال  Ommatissus جلنس ال النخيل إضافة اىل وضع السلم التقسيمي ألشجارخسائر 
 الذكريةلتناسلية ا ةالسوءا ــــ( وأيضGenae) ــ( والLorae) ــ( وال Face) هــــجة على الو ــــع الداكنــــمبوقع وشكل البق

(Male Genitalia)،  مجيعها ت الرتاكيب املظهريةــــوصف كرت اهم الصفات التشخيصية للجنسذ 
Morphological Structures    واالرجل  كاألجنحةكالرأس، الظهر االمامي والوسطي ولواحقه   لنوع االفة

   التناسليتني الذكرية واالنثوية كما وجد الشكل ال السوءتنيالبطن ابختالفاهتا الشكلية مع  ةاشواكها ومنطق ختالفاب

Albino البهاق( لكال الدورين احلوري والكامل. االلبينو( 

 املقدمة
 ذههافراد  fulgoroideaعائلة  فوقلمن العائالت الصغرية اليت تعود Tropiduchidae تعد عائلة 

على التكيف مبدى بيئي يرتاوح من  هتايف املناطق االستوائية واملناطق احلارة وتتمتع بقدر  توجد)قفازات( مجيعها العائلة 
 اخلشبية، اىل احلشائشتتغذى على عوائل نباتية متنوعة من النبااتت  الصحراوية.الغاابت املمطرة اىل املناطق شبه 

 ةفات خطر آانواع منها  .تعدpin & ling (1)  ا  جنس (120تعود اىل ) ا  نوع (380تضم هذه العائلة ). والسرخسيات
 Ommatissus lybicus(Ber)  وعـــــوالن  Numicia viridis (Mn)وب افريقياــــــــــــي جنــــــــعلى قصب السكر ف

   Ali (3)، Honey dew arabicو world date  Alsaraia old (2)،Anisاء خمتلفةــمسابروف ـــــــــــــــعامل

(dubas قفاز خنيل الشرق االوسطو Arif Shah ( 4ومجاعته) و Heil (7 ) افة خطرية على خنيل التمر
Phenoenix doctylifera واحد على اشجار النخيل يف العراقتعد االفة رقم  يف الشرق االوسط ومشال افريقيا و 

(Heil (7  لضررها املباشر على النخيل من خاللDraining Sap  اكبرية بدوريه  أبعدادتعيش بشكل جماميع لكوهنا 
 إبفرازهيف وضع البيض يف نسيج النبات بشكل حممي من املؤثرات اخلارجية وايضا  امن خالل سلوكهو احلوري والكامل 
على السعف وهذا  الـ نـــــوالعف اـــــكرتيات والبـــــى منو الفطريـــــع علـــــشجيا ـــــــممي سعف النخيل ـــــتغط يـــــاملادة الدبسية الت

اضافة اىل قلة انتاج التمر للنخلة املصابة بشدة  يؤدي بدوره اىل اضعاف السعف واصفراره وتيبسه )موته( خاصة االطراف
 دممت إجراء هذا البحث نظرا  لع .(4)ومجاعته  Arif اقهامن انتاجها وفقد يف وزن الثمار وتغيري مذ %25-30من  مبعدل

 وجود دراسة تصنيفية هلذه االفة يف العراق.
  ،وزارة الزراعة،بغداد،العراق.دائرة وقاية املزروعات*  
 ،بغداد،العراق.متحف التاريخ الطبيعي العراقي**
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 بحثاملواد وطرق ال
وري ( من مناطق خمتلفة من احملافظات الوسطى واجلنوبية , فحص الدور احلكافةادوارها  يف االفة ) مناذجمجعت 

مث يف  ،مث غسلت  مباء مقطر تنيدقيقملدة ابرد  K0H (10%بكل اطواره ووضع على ساليدات بعد معاملتها ب )
 Glacial Acetic ــــــي الـــــك الثلجـــــن حامض اخلليـــــي حملول مـــــن الكحول االثيلي وبعدها وضعت فـــــم %70 حملول

Acid)),  مزود بكامريا ذاتية ر تشرحيي صورت مبجهلبضع ثواين بعدهاCanon EOS  فبعد  الذكوراما الكامالت
من احمللول  نفسه لرتكيزابدقائق االانث وضعت   مخس –ثالث  من مدةلل ( مغليKOH ) 10%وضعها يف حملول 

واالنثوية مث  كريةالذ  التناسليتني والسوءتنياء اجلسم وصفائحه االجسام الدهنية , فصلت اجز  إلذابةالبارد ملدة ليلة كاملة 
دقيقة يف صبغة  30-20 االانث وضعت ملدة KOHللتخلص من بقااي ال  ائقدق مخس –ثالث غسلت مباء مقطر من

-72  من بكندا بلسم وبعد مرور ى ساليداتالغشائية مث ثبت عل ةالسوءلتوضيح تراكيب  Chlorosal black Eال 

 تشرحيي مبجهر فةلآل ظهرية للصفات التصنيفيةاملصورت الرتاكيب ,  Slide Warmerساعة يف ال  48
Dissecting microscope   MEIJI-  امزود بكامري , Canon EOS ومبجهر مركب Premium   مزود

 S/N: KC ذاتيةمريا ابك

 النتائج واملناقشة
 Head الرأس

-1.5) منر اقدمبا من طوهلأكثر اىل وسطها  مخاسي الشكل اهلامة بسيطة الطول من االمام عرضها عند قاعدهتا

درنة  وذها اخللفي ئعريضة، مستديرة يف جز  clypeusوالدرقة  .سوداء رابعية اجلوانب يف اعلى كل جانب وبقعة( 1
ر اقدمبمن عرضها  أكثرمتطاولة طوهلا عند مستوى العيون فهي  Frontsها االمامي. اما اجلبهة ئخلفية ابرزة عند جز 

او بسيط  نصفها اجلانيب مسطح قليال  اللون رابعية الشكل يف اعلى كل جانب، بقعتني سوداء وتوجد مره ( 1-1.4)من
 Frontalيةالكارينا الوسطية اجلبهاخللفي،  ز الدرقياجلانبية حادة السطح بسيطة االحنراف ابجتاه الدر  الكارينا، التقعر

median carina   ممتدة يف اجلزء العلوي مث تكونobliterate العريض املستدير للدرقة  التصل اجلزء اخللفي
على  Hemisphericalنصف كروية  Compound eyesوالعيون املركبة  الوسطعند  كارينا واضحةبدون   مقدمتها

( مرة طول القطعة اخللفية االوىل الثانية 3.5-3)منر اقدمبقصرية طوهلا  Antennaeجانيب الراس. قرون االستشعار 
  Trochantersقصري ميتد بني  rostrumاملنقار .  Protrusionعرة ابرزة ممتدة بوضوح تنتهي حافتها القمية بش

 ميةقطول القطعة حتت ال( مرة 1/2-1) تقريبا   مية طوهلا اكثر من عرضهاقمن قطعتني القطعة الوهو االرجل االمامية 
 (.1)شكل 

  Pronotumظهر الصدر االمامي
ر عرض اقدمبالوسطي قرصي مرتفع عريض  ؤهز هر عند الوسط جظلانصف طول  منأقصر شديد التحدب قصري 

بثالث كارينا الوسطية مرتفعة تصل احلافة اخللفية  سطحه, االمام ومنضغط عند كل جانب من عند قاعدهتا مقوس  اهلامة
ظهر اجلزء اجلانيب ل ،رتفعاملجانيب القرص  على االسطح بني الكارينا جموفة ابخنفاض صغري وسطيا  , احلادة الزوااي  املقعرة

الظهر  االماموبكارينا متطاولة عند كل جانب متقاربة من   Tegulaecephaladرأسي الصدر االمامي
 . Mesonotumالوسطي

عائلة الـ  )كمعظم افراد يفصل الزاوية اخللفية مستعرضكارينا ودرز ثالث  بوجود  الوسطي ريتميز الظه
Tropiduchidae ، تقاربة طقة الذيلية والدرز املستعرض , الكارينا اجلانبية مالكارينا الوسطية جيدة التطور تصل املن
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ظهر الصدر االمامي والوسطي والصفائح الظهرية للبطن ذات لون اصفر ترايب اىل اصفر  .من االمام وتكون قرص ظهري
 (.2شكل ) بين غامق

 

 
 

 
 

 )الظهر الوسطي(. : السطح الظهري للصدر2شكل                   
 Legs   االرجل

الشوكية للرجل  املعادلة ،ساق االرجل االمامية والوسطية خالية من االشواك اجلانبية، طويلة رفيعةاالرجل 
قمة الساق تنتهي بصف مقعر  سوداء.شوكيتني جانبيتني متباعدتني ابرزتني هناايهتا ذات قمة ب( الساق 2-5-6)من اخللفية 

( ذات هناايت سوداء عند قمتها مرتبة 5-6)ـ غ بثالث قطع القطعة القاعدية االوىل طويلة طرفيآ تنتهي ب( الرس6االشواك )

  

Fig.  1 

 

 

 
 

 

 
                    

                           الدوابس الراس وملحقاته حلشرة: 1ل شك                                    

Ommutissus lybicus 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ommutissus lybicus ( الرأس وملحقاته حلشرة الدوابس 1شكل )   

( السطح الظهري للصدر )الظهر الوسطي ( 2شكل )  
 

    Headالرأس                              

 

 

 Fronsجبهة 

Clypeus  

 لوامس

 Mouth parts أجزاء الفم

 Mouth parts     أجزاء الفم

 Mesonotumالظهر الوسطي    

 

Middle   Carina  
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شوكة توجد و   Papillatedتنتوءاذات  ةكوسادتبدو   pad-likeالقطعة الثانية للرسغ ،بشكل صف بسيط التقعر
 القطعة االوىلكطول   اطوهلم لثالثة معا  الثانية وا تنيالقطع .Tropiduchidaeلـ اككل افراد واحدة عند كل جانب  

  (.3)شكل 

  
   أ

           ب

 
 د
 
 
 
 
 
 
 

رجل وسطيةب_رجل أمامية -: أاألرجل :3شكل       
 .أرجل خلفية-هرسغ خلفي -درجل خلفية -جـ               

 
 

 

 ج 
 

ه                                             
 

 

 حرقفة

 مدور

 فخذ

 ساق

 رسغ

 ساق خلفي 
بشوكتني 

 جانبية

 ثالثة اشواك
 ةجانبي



            عيدان،ن.ا. ومجاعته     

140 
 

 Wings االجنحة 
مرة غشائي  ((2.2-3.3من  راقدمبشفافة طوهلا اكثر من عرضها , عند قمتها الذنبية تزداد مساحتها اسطوانية 

واضح  ،لذنبيةا ضيق عند قاعدته عريض عند قمتها  2.6-3.4من مبقداراسطواين متطاول اكثر من اقصى عرضه شفاف 
ه القمي ئلعروق املتقاطعة يف جز ا يمة تتفرع ابجتاه قمتهاالعروق مستق ،التعرق وبدون شعريات او اشواك على سطحه

ووسطيا اىل العرق الوسطي  Cالضلعياىل العرق  ممتدة مائلة ابجتاه اجلانب الذيلي تتفرع جانبيا   Sc +R ـالعرقني ال ،الذنيب
M  وتتفرع بني العرق الوسطيM  والعرق الزنديCU,la  العرق الزندي وتتفرع بنيCU,la اح , العرق وقمة اجلن

ن بني العرق ان متقاطعاتربز قاعدة احلافة الداخلية للخلية القاعدية هناك يوجد عرق ةالن ساق قصري ثوالوسطي مي الزندي
العروق االخرى بسيطة. العروق ذات  CU,laوالعرق الزندي  Mوبني العرق الوسطي  SC+Rوالعرق  Mالوسطي 

  (.4)شكل  مسودةواثنان منها  لون بين
 

                                        
                                                R                                                                                                                      M                                                                                Cu1a                           SC+R                                                                                     Cua 

 
                                                                                                                                                                                 A1                                                                                                                                                                                             A2            

                                       
 أ                                                

 
 
 
 
 

 
 

                              
 

 ب
 Wings. األجنحة :4شكل 

 جناح أمامي-أ
 جناح خلفي-ب
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  Abdomen البطن
لون بين  البطنيتني األخريتني ذاتالصفيحتني ، تضيق عند هنايتها قطع ظاهرة بسبعتتمثل  ،اسطوانية متطاولة 

وسط و  السابعة هريةظة ال، االجزاء اجلانبية للصفيح بين مسود –بين داكن  Valvifer8 ظهر ال ,بين داكن -رمصف
 صفراء ابهتة ويف  Genital ـويف االانث صفائح ال ةعالمة داكنة سوداء ابرز متيز بوجود  Valvifer8الظهر اخللفي 

 .(5)شكل بنية اللون  Styls genitalالذكورالــ 

 
 Abdomen. البطن :5كل ش

 السطح البطين للبطن-أ
 السطح الظهري للبطن-ب

 

    : Male genitalia    ة الذكريةوءالس

مع جدار اجلسم  أبغشيةصلة تجمموعة تراكيب ممن   External genitaliaـال والسوءة الذكرية تتكون 
 :كيبمن هذه الرتا  ،Anal tubeلتتمكن من احلركة حبرية وتكون مبجموعها ال 

-Perianderium:- ـالتطور حتيط ابل ةتراكيب متقرنة جيد penis  ـعند ال ه القاعدي طرفيا  ئعند جزsperm 

conducting لـاىل قاعدة ا كالبية تتجه ظهراي    تنتوءاتنتهي بثالث هناايت ذيلية  ةمتناظر  غريpenis   تتصل ظهراي 
من   Gonostyliـواملرتفع يف املنظر اجلانيب وال الكبري pygoferـمع الوتندمج   Anal tubeللـحلافة القاعدية البطنيةاب

 .اجلهة البطنية
- Gonostyli:-  مستدقة تربز منها  مره ذات هناية 3-2 من راقدمبتراكيب متقرنة كبرية متماثلة طوهلا اكثر من عرضها

 ءالنتو ستوى مبمنحين  وءنب البطين نتعند اجلا ،الراس احلاد ،بليشبه ابلكالانتوءات عند حافة اجلانب الظهري نتوءات 
وحافتيها شعريات كثرية متباينة  Gonostyliالـ الوسطي ابرز من احلافة الظهرية الداخلية حيمل سطح ءالنتو نفسه الكاليب 

 .طوالاأل
-Penis:- ـتركيب غري متناظر انبويب طويل اطول من ال Anal tube   ه القاعدي ينتهي ئعند جز  بسيط مقوس ظهراي
 Shive (9.)و  Chen (5) ،Howard (8)و phaloterma  Changقمة مبتوره تدعى ب

-Anal tube :- (.6)شكل ص غشائي فتركيب اسطواين قصري حافتة البطنية متجهة حنو اخللف ك   
 
 

بطن 
Abdom 

 

ملح بطين 
 للبطن

سطح 
ظهري 
 للبطن
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 female genitaliaنثوية األ ةالسوء
الثامنة  ةحة البطنييمن الصف تتألف  Orthopteroidـمن منط ال Ommatissus اليف جنس 
VII)Gonocoxal)=GxvIII) )حة متقرنة كذيل مطوي منشاري الشكل حافته ياليت حتمل الصميم االول صف

 .صف مائل من االسنان ب وعند القاعدة جانبيا   اسنان ،( 9) ـحافته البطنية بسن  11 ن املرتبةالظهرية بعدد من االسنا
تزل بوضوح مثلث الشكل عريض عند قاعدته مندمج مع تركيب متقرن خم ((Gonopophyses IXالصميم الثاين -

كل طرف فيه منشق اىل    mediocephaiedـاسطواين طويل ال وسطي منحين سيأر  مزود بنتوءعند هنايته اخللفية  هبعض
  .االخر خلفي ءالنتو ثالثة افرع )عصا( قصرية 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Male genitalia.السوءة الذكرية  :6شكل 
 وسطيا   ،كبري ابرز اىل اخلارج شبه متقرن مقارنة ابلرتاكيب الغشائية احمليطة  تركيب( Gonoplacs.Gp)الث الصميم الث-

سنان ذات قمة مستديرة معقوفة عند احلافة اخللفية الذيلية للصفحة البطنية جمرد من األ (الذيل)بسيط االرتباط ابخللف 
 (.7)شكل  Heady(9)Wand & lang (11) السابعة

 

   
 

                                           Gonopo Physes                               Gono places  
 

 

 Female genitalia.االنثوية السوءة  :7شكل 

Perianderium 

PENIS 
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 الشكل االلبينو
وهناية  ابللون والبقع املوجودة على اجلبهة طهذا الشكل هناك فق يتميز ،فةهو من املتغريات الفردية هلذه اآل

  (.8)شكل  يتوقف انتاج صبغة امليالنني يف هذا الشكل ،إذجينية  أسباب ىلاالبطن وهذا الشكل يعزى 
 

 
    
 
 
 
 

  
 Adult             الكاملة                                Nymphal stage       الطور احلوري

األلبيينو )عدمي اللون / البهاق(   : الشكل 8شكل   

Albino Shape 
 
 

 املصادر
1-Al-pin; liang (2003). Anew Genns Of Tropiduchidae, (hemiptera: fulgoroidea) 

Crown Chines And Vietnam, With Description Of Eggs, Florida 

Enlamdogist-85(3): 34-369. 

2-Alsaraial al. M. (2015). Studies On The Control Of Dubas Bug, Ommaloisus 

lybicus De Bergein (Homoptera, Tropiduchidae) Amajor Pest Of Date Palm 

In The Sulten Of Oman. A Thesis Submitted For The Degree Of Doctor Of 

Philosophy Imperial College London And The Diplom Of Imperial College 

London, (145) pages. 

3-Anis, Z. and R. Ali (2010). first report of ommatissus lyticus bergeuin 

(themipter tropiduchid in Tunisia Africa J. of plant science and 

biotechnology, 4 (2): 98–99. 

4-Arif Shah, 1*; Ata-Ul-Mohsin; 1 Imran Bodlah; Muhammad Naeem 1 and 

Zahid Hafez (2012). Dubas Bug, Ommatissus lybicus (Tropiduchidae: 

Hemiptera)-A New Record From Panjgur, Balochistan, Pakistan Pakistan J. 

Zool., 44(6): 1765-1769.  

5-Chang, Z. M.; XS Chen (2014). Review Of Plant Hopper Genus Ommatissus  

Ber (Hempter I fulgoromorph tropiducdidae) With Description Of Three 

New Species From China Zootaxa, 3856(2):241–252. 

6-Gassouma, M. S. (2004). Pest of date palm (Phoenix dactylifera). Proceeding of 

Regional Workshop on Date Palm 

 



            عيدان،ن.ا. ومجاعته     

144 
 

7-Heil, M. J. (2007). Dates Production-A Matter Of National Pride. File://H:/ 

DVIDS News Iraqi Date Production, pp. 

8-Howard F. (2001). Insect Post Of Palms And Their Control Pesticides Out 

Booly–Decemer (2001). Huscain A.A. 1963 bullent Res., 53. 737-243 

9-K. Shive H. B. (2010). Taxonomic Studies On Planthoppers Fanna 

(Fulgorodea: Hemiptera) Of Andhra Pradesta University in partial 

fulfilment of the requirements for the award of the degree of master of 

science in agriculture. 

10-Mohammed A. R.; J.K Yong; J. M. A. Sang; Y. J. Rhman; S.J. kwn (2011) 

Taxonomic Revesion Of Family Tropiduchidae (Hemiptera) Fulgoromopha 

From Korea Entomologic Res., 41. 247-266. 

11-Stephen w> Wilson (2005). Eyes To The Families Of With Emphasis 

Planthoppers Of Pobential Economom Importance In The South Stern 

United States (Hemiptera Auchenorrhyncha). 

12-Wanf R. R.; N. P. Lang (2006). Description Of Female Genitalia Of Gixipsis 

Punctatus And Tambinsa Debilis (Henipteria) fulgoromorph 

Tropiduchilaes) Acta Zoo Tazomonico Sinica, 31(3): 509-512. 

 

 

 

 

 

TAXONOMIC REVESION OF PLANBHOPPER  

Ommatissus lybicus (BER.) (HEMIPTERA: 

FULGOROMORPHA:TROPIDUCHIDAE)  

IN IRAQ 
 

N. I. Edan*             A. F. Hussian*              A. A. Khalifa** 
 

                                        ABSTRACT 
The present taxonomic of Dubas bug pest Ommatissus lybicus (Ber.) was 

undertaken the distinguished characters of this species, which belongs to family 

Tropiduchidae and its ability to the ecological adaption, geographical 

distribution and its hosts plants as well as genera and species which has 

economic importance a serious pest causing big damage to the date palms trees 

in nymphal and adult stages by its behavior in laying eggs in plant tissue and the 

secretion of the honey dew. The taxonomic position has been given for the genus 

Ommatissus which is including twelve species different in a shape and position of 

dark spots on face and male genitalia, the important taxonomic characters was 

under taken of the genus, and description all of the morphological structures of 

the species like head, pronotum, mesonotum, wings and legs with its differences 

spines, the morphological differences for the male and female abdomen, 

genitalia, and the individual variation for the albino shape in both Nymphal, and 

Adult stages. 
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