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 چکیده

 تیره گندمیانگیاهان ساقه یا  جوانه و، بذربوده و از  خوارعمدتا گیاه Chloropidaeی خانوادههای الرو مگس

(Poaceaeتغذیه می ) و شکارگر برخی  وارهانگلهای انگل انسانی، آفات غالت، بودن گونه ادار از نظرکنند. این خانواده

-ههایی ببررسی 8331تا  8311های سالهای اردیبهشت تا تیر ماهاهمیت است. طی حائز آفات محصوالت کشاورزی 

گونه  ششتعداد انجام شد.  در هفت منطقهشرقی غالت استان آذربایجانموجود در مزارع های منظور شناسایی گونه

، Camarota Meigen, 1830جنس  سهشناسایی شدند.  Oscinellinaeو  Chloropinae دو زیرخانوادهاز جنس  پنجمتعلق به 

Dicraeus Loew, 1873  وCetema Hendel, 1907  گونه  سهوCamarota curvipennis (Latreille, 1805) ،Dicraeus 

raptus (Haliday, 1838) و Cetema cereris (Fallen, 1820) دو گونه آفت جدید برای . همچنین، هستندجدید  برای فون ایران

نیز مورد  Dicraeus raptus (Haliday, 1838)و  Camarota curvipennis (Latreille, 1805) کشور شاملمحصول غالت 

 .گیرندقرار میگزارش 

   Dicraeus raptusو Camarota curvipennis  Cetema cereris, گزارش جدید، ،شرقیذربایجانآ  کلیدی:واژه های 

 

 مقدمه

و طیور  یدام ،غالت از نظر تولید منابع غذایی انسانی

 .دنروشمار میهب جمله محصوالت کشاورزی باارزش از

از عوامل مهمی که در کاهش کمیت و کیفیت محصول 

توان به کمبود منابع آب در می ،دارند نقشغالت 

سالی و دسترس، عوامل طبیعی محیطی مانند خشک

 اشاره آفت و حشرات  مختلفهای بیماریسرمازدگی، 

 Oscinella) فریتمگس  ،آفات اینترین . از مهمنمود

frit (Linnaeus, 1758)( مگس نقرس جو ،)Chlorops 

pumilionis (Bjerkander, 1778)  و مگس ساقه غالت

(Meromyza saltatrix (Linnaeus, 1761)) قابل ذکر هستند 

این  (.1183نارتشوک و اندرسون و  8391نارتشوک )

ها با تغذیه از بذر، جوانه و یا ساقه غالت خسارت مگس

mailto:skhaghaninia@gmail.com
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اسمای و نارتشوگ کنند )زیادی به محصول وارد می

 (.1183، نارتشوک و اندرسون 1111

 3111جاانس و  811باایش از   Chloropidaeخااانواده 

، Chloropinaeزیرخاااانواده  چهاااارمتعلاااق باااه  گوناااه 

Oscinellinae ،Rhodesiellinae  وSiphonellopsinae دارد 

-های پوسیدهگونهدارای  خانواده این .(1188نارتشوک )

 و یکای از  باوده خاوار  و گیااه  انگال واره خوار، شکارگر، 

-هاز نظر تنوع زیستی با های دوباالن ترین خانوادهمتنوع

 از(. 8391نارتشاااوک  و 8393)ناااای  رودشااامار مااای 

شناسای  فون و زیسات روی گی تازبهمطالعات مهمی که 

-منطقاه پالاه   در ویاهه باه و  یجهانسطح در  دوباالناین 

تاوان باه ماوارد زیار     اسات مای  صورت گرفتاه  8آرکتیک

هاای  جانس کامال  ( لیسات  1181نارتشاوک )  کرد:اشاره 

نارتشااوک و اندرسااون هااای گناادم در جهااان و  مگااس

شناسی شناسی، زیستشامل ریخت( کتاب کاملی 1183)

هاای گنادم   هاای مگاس  بسیاری از گوناه برای و پراکنش 

 .  اندهکرد تدوین

عبارتناد   ترین خصوصیات، مهمشناسیریختاز نظر 

 ندرتبهو  متر(میلی 3تا  یکاندازه کوچک تا متوسط ) :از

-، زرد تا سیاه و اغلب براق، فاقد ماو متر(میلی 81بزرگ )

اغلاب   گارده  ،های ساده اغلب بزرگلث چشمهای بلند، مث

یا مثلثای شاکل،   و وجهی ررنگی، سر چها هاینواردارای 

 (،8)شاکل   فاقد سلول فنجانی بساته موهای بدن کوچک، 

ی دارای دو روزنه تنفسا  1کپسول اندام تناسلی حشره نر

نارتشااوک و ) 3طاارفین و یااک زائااده پشااتی  بسااته در 

نارتشاوک  و  1188نارتشوک و فدوسوا  ،8311همکاران 

   (.1183و اندرسون 

مطالعااات کماای روی فااون و  هماننااد اغلااب دوباااالن،

 ایران صورت گرفتاه و در  های گندممگسشناسی زیست

ناشناخته  کشورو مناطق  هااستان بیشتراین دوباالن در 

                                                           
8Palaearctic 

1 Hypopygium 

3Dorsal sclerite 

استان  81گونه از  83اند. تاکنون  شده شناسایییا کمتر 

آذربایجان شارقی، تهاران، خراساان، زنجاان، سامنان،      )

شناساایی و   همدان(کردستان، گلستان، گیالن، مرکزی و 

رجبای و همکااران   ، 8338)خانجاانی   اسات گزارش شاده 

 .  (8)جدول  (8338مدرس اول  و 8399

اساتان   در غاالت گسترده زیر کشت  سطحبا توجه به 

 ر د ایااان تیااارههاااای آفااات و اهمیااات شاااناخت گوناااه

مانادن   ناشاناس ها و همچنین با آنآگاهی و مبارزه پیش

-هگردیدر انجام این دوباالن در استان، تحقیق حاض فون

 .است

 

 هاواد و روشم

 طاایدر ایاان تحقیااق،  مطالعااه مااورد هاااینمونااه

 عمااده منطقااه هفااتاز  8331  تااا 8311 یهاااسااال

شاارقی شااامل اهاار، جلفااا،   آذربایجااان اسااتانزراعاای 

 وساایلهباه چماان، میاناه، هشاترود و ورزقااان   زناوز، قاره  

 ،باارداریشاادند. نمونااه آوریجمااع گیااریحشااره تااور

هااای طاای ماااهاز هاار منطقااه  نوباات سااهتااا  دوساااالنه 

 از پااس هاااصااورت گرفاات. نمونااه تیاارتااا  اردیبهشاات

درصاد   99 محلاول اتاانول   در سایانور،  باا  شادن  کشاته 

 شدند. نگهداری

 سینه، قفس سر، مشخصات هاگونه شناساییی برا 

 جنس تخمریز هچنین و نر جنس تناسلی خارجی اندام

 مورد نوری میکروسکوپ و بینوکوالر از با استفاده ماده

 به مجهزی نور میکروسکپ قرار گرفتند. از بررسی

 هایامدان از عکسنیز برای تهیه  یدوربین عکسبردار

-گونه شناسایی استفاده گردید. برای تناسلی نر و ماده

نظیر  معتبر شناسایی یکلیدها از نظر مورد یها

 و نارتشوک و فدوسوا (8311)نارتشوک و همکاران 

-هحشر موزه در هانمونه کلیه شد. استفاده (1188)

تبریز و یک نمونه  دانشگاه دانشکده کشاورزی شناسی

موزه حشرات دانشگاه پراگ حشره نر از هر گونه در 

 شوند.می ینگهدار کشور جمهوری چک
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 .(1931برگرفته از مدرس اول )، شده از ایرانگزارش Cloropidaeهای مگسهای لیست گونه -1جدول 

 محل جمع آوری گونه

Chlorops pumilionis Bjekander تهران 
Chlorops taeniopus Meigen تهران 

Lasiosina cinctipes (Meigen) گیالن و خراسان 

Meromyza facialis Fedoseeva تهران 

Meromyza saltatrix (Linnaeus) تهران و قسمت های شمالی ایران 

Oscinella alopecuri Balachovsky & Mesnil کردستان، گیالن و خراسان 

Oscinella frit (Linnaeus) گلستان و تهران 

Oscinella nitidissima (Meigen) کردستان و زنجان 

Oscinella pusilla (Meigen) گلستان، مرکزی، زنجان و کردستان 

Platycephala isinensis Kubik and Bartak  قسمت های شرقی ایران 

Thaumatomyia elongata (Becker) همدان 
Thaumatomyia notata (Meigen) تهران، سمنان و خراسان 

Thaumatomyia sulcifrons (Becker) تهران 

 

 

 نتایج

دو از جاانس  پاانجگونااه متعلااق بااه    شااشتعااداد 

شناسااااایی  Oscinellinaeو  Chloropinae زیرخااااانواده

، Camarota Meigen, 1830جااااانس  ساااااهشااااادند. 

Dicraeus Loew, 1873  وCetema Hendel, 1907  سااهو 

 Camarota curvipennis (Latreille, 1805) ،Dicraeusگونه 

raptus (Haliday, 1838) و Cetema cereris (Fallen, 1820) 

دو گوناه آفات   . همچناین،  هساتند جدیاد   ایرانبرای فون 

 Camarota محصاول غاالت کشاور شاامل    جدیاد بارای   

curvipennis (Latreille, 1805)  وDicraeus raptus 

(Haliday, 1838) گردند.گزارش می 

-استان آذربایجاان گندم های های مگسکلید شناسایی گونه

 .(8311)منطبق بر نارتشوک و همکاران شرقی

 ب( 1)شکل  پهن . آریستا8

 …………………..(Latreille) curvipennis Camarota 

 1.. .......................................شکل ....آریستا ساده و نخی -

 3..................... ............د( 1. ران پای عقبی متورم )شکل 1

 4.. .............................................ران پای عقبی ساده ....... -

  ج( 1. قاعده مثلث پیشانی سیاه )شکل 3
Meromyza nigriventris Macquart……………………... 

 ج(  9قاعده مثلث پیشانی زرد )شکل  -

Meromyza saltatrix (Linnaeus)………………………. 
  ب( 4)شکل  زرد دارای نواحیمثلث پیشانی . 4

Lasiosina cinctipes (Meigen)………………………… 

 9.. ..........................................مثلث پیشانی کامال سیاه ... -

 ب( 3زرد )شکل پایین . بند سوم شاخک در قسمت 9
Cetema cereris (Fallen)………………………………. 

 ، ج( 9ای )شکل بند سوم شاخک قهوه -

 Dicraeus raptus (Haliday)……………………………. 



                                                                           و همکاران                                          خاقانی نیا                                                                                                                                                                                                   66

 

 
نمای  -ب، Lasiosina cinctipes (Meigen)نمای پشتی حشره ماده  -های گندم: الفهای کلیدی مگسشناسی بخشریخت -1 شکل

 Camarota curvipennisریز حشره ماده نمای جانبی تخم -ج، Dicraeus raptus (Haliday)پشتی اندام تناسلی خارجی حشره نر 

(Latreille)،  نمای جانبی گنات اندام تناسلی خارجی حشره نر  -دوMeromyza saltatrix (Linnaeus) .)اصلی( 

 
 -د و، نمای پشتی سر -ج ،نمای جانبی سر -ب ،نمای جانبی بدن -: الفCamarota curvipennis (Latreille)حشره ماده  -2 شکل

 ریز حشره ماده )اصلی(.نمای جانبی تخم
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نمای پشتی  -دو  ،نمای پشتی سر -ج ،نمای جانبی سر -ب ،نمای جانبی بدن -: الفCetema cereris (Fallen)حشره نر  -3 شکل

 اندام تناسلی خارجی حشره نر )اصلی(.

 

 
 -ج ،نمای پشتی سر حشره ماده -ب ،نمای جانبی بدن حشره ماده -: الفLasiosina cinctipes (Meigen)حشره نر و ماده  -4 شکل

 نمای پشتی اندام تناسلی خارجی حشره نر )اصلی(. -ه و ،ریز حشره مادهنمای جانبی تخم -د ،نمای جانبی سر حشره نر

 



                                                                           و همکاران                                          خاقانی نیا                                                                                                                                                                                                   67

 

 
 

ران  -دنمای پشتی سر،  -، جنمای پشتی بدن -ب ،نمای جانبی بدن -: الفMeromyza nigriventris Macquartحشره نر  -5 شکل

 نمای جانبی گنات اندام تناسلی خارجی حشره نر )اصلی(. -ه ، وپای عقبی

 
 

 -د ،جانبی سر-نمای پشتی -ج ،نمای پشتی بدن -ب ،نمای جانبی بدن -: الفMeromyza saltatrix (Linnaeus)حشره نر  -6 شکل

 نمای جانبی گنات اندام تناسلی خارجی حشره نر )اصلی(. -ه و ،ران پای عقبی
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 -ج ،نمای پشتی سر حشره ماده -ب ،نمای جانبی بدن حشره ماده -: الفDicraeus raptus (Haliday)نر و ماده  هایحشره -7 شکل

 نمای پشتی اندام تناسلی خارجی حشره نر )اصلی(. -ه ، وریز حشره مادهنمای پشتی تخم -د ،جانبی سر حشره نر

 

هاای ماورد   شناسی، گیاهان میزبان و پراکنش گوناه ریخت

 مطالعه

 Chloropinaeزیرخانواده 

گونااه  911 باایش از و جاانس 99ایاان زیرخااانواده دارای 

گوناه   91کمتر از تاکنون و باشد میقبیله متعلق به هشت 

افاراد ایان    از این زیرخانواده از ایران گزارش شده است.

-باه شناسای  خات هاای ری با دارابودن ویهگی زیرخانواده

 :هستندزیر قابل شناسایی شرح 

گارده دارای   بدن روشان، مثلاث پیشاانی مشاخ ،    رنگ 

( قبل از رسیدن به Cهای تیره، امتداد رگبال بازویی )نوار

تااا  1 هااای)شااکل شااود( محااو ماای Mرگبااال میااانی ) 

 (.8311نارتشوک و همکاران )(1

  Camarota curvipennis (Latreille, 1805) گونه 

ماده از حشره  نر ویکحشره  دو های مورد مطالعه:نمونه

 8989( با ارتفاع  1E'و  49°و  N 11'و  31°منطقه اهر )

 آوری شدند.(  جمع81/3/31متر )

رناگ عماومی   متار،  میلای  چهار اندازه بدن شناسی:ریخت

زرد شاخک اول و دوم  هایبدن تیره، سر عمدتا زرد، بند

ای، طاول مثلاث   آریستا پهن، پاها قهاوه سیاه، و بند سوم 

نارتشااوک و ) (1)شااکل پیشااانی بیشااتر از عاار  آن   

   (.8311همکاران 

انواع غالت مانناد گنادم و    ساقه ازها روال گیاهان میزبان:

تغذیاه   تیاره گنادمیان  های هرز و همچنین برخی علفجو 

 .(1183)نارتشوک و اندرسون  کنندمی

 اروپاا  هاای مختلاف  قسمتاین گونه در  پراکنش در جهان:

 (.1183)نارتشوک و اندرسون پراکنده است 

 گونه جدید برای فون ایران. پراکنش در ایران:

  Cetema cereris (Fallen, 1820)گونه 

 چمان نر از منطقه قاره حشره دو  های مورد مطالعه:نمونه

متاااار  8194( باااا ارتفااااع    1E'و  49°و  N 31'و  °39)

 آوری شدند.(  جمع11/3/38)

بادن در ناحیاه   متار،  میلی چهاراندازه بدن  شناسی:ریخت

ا زرد، ناحیه شکمی زرد، سر عمدت پشتی سیاه براق و در

، بنااد سااوم شاااخک در اول و دوم شاااخک زرد هایبنااد

پاهاا   وناحیه پشتی تیره و در ناحیه شکمی زرد، آریساتا  
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مثلاث پیشاانی   طاول  ، ، مثلث پیشانی سیاه براقرنگ زرد

، اندام تناسالی جانس نار بازرگ و دارای     آنبرابر عر  

همکااران   نارتشاوک و )( 3)شاکل  خمیدگی به سمت شکم 

8311.)   

 تیره گندمیانگیاهان انواع  ساقه ازها روال گیاهان میزبان:

 ,Alopecurus Linnaeusروباهی )دممختلف های مانند گونه

 (.1183)نارتشوک و اندرسون  کنندتغذیه می( 1753

 قزاقستان، سیبری و اروپاا این گونه در  پراکنش در جهان:

 (.8311)نارتشوک و همکاران است پراکنده 

 گونه جدید برای فون ایران. پراکنش در ایران:

  Lasiosina cinctipes (Meigen, 1830)گونه 

ماده  نر و پنج حشره  سه حشره های مورد مطالعه:نمونه

باا ارتفااع     E)1'و  94°و  N 11'و  39°از منطقه هشترود )

مااده  ( و یک حشره نر و یک حشاره  89/4/13متر ) 8949

باا ارتفااع    (49E 31'و  49°و  N 93'و  31°) از منطقه جلفا

 آوری شدند.( جمع19/1/11متر ) 931

 زردبادن  متار،  میلای  ونایم ساه  اندازه بدن شناسی:ریخت

شااخک   بناد ساوم   ،اول و دوم شاخک زرد های، بندرنگ

، زرد، پاهاا  سایاه سیاه، آریستا  هاها زرد و در مادهدر نر

ماوی   ساه ، دارای طول مثلث پیشانی بیشتر از عار  آن 

نارتشاوک و همکااران   ) (4)شاکل   برگ در ناحیه پیشانی

8331.)   

هاای  خوار بوده و از سااقه پوسیدهها روال گیاهان میزبان:

تغذیه  تیره گندمیانآسیب دیده و درحال پوسیدن گیاهان 

نارتشااوک و  و 8311نارتشااوک و همکاااران  ) کنناادماای

 (.1183اندرسون 

 پاراکنش وسایع جهاانی دارد   این گوناه   پراکنش در جهان:

نارتشااوک و اندرسااون  و 8311)نارتشااوک و همکاااران 

1183.) 

 (.8338گیالن و خراسان )مدرس اول  پراکنش در ایران:

  Meromyza nigriventris Macquart, 1835گونه 

 مااده  حشاره  سهنر و حشره  دو های مورد مطالعه:نمونه

بااا  (84E 31'و  41° و N 39'و  31°) ورزقاااناز منطقااه 

از منطقاه   مااده  و پنج حشاره ( 9/4/31متر ) 8183ارتفاع 

متار   8911با ارتفااع   E) 49'و  49° و N 39'و  31°) زنوز

 .ندآوری شد(  جمع11/3/31)

متار،  میلای ونایم  چهاار تا  چهار اندازه بدن شناسی:ریخت

در اول و دوم شاخک زرد و بناد ساوم    هایبدن زرد، بند

 زردسایاه، آریساتا    ناحیه پشاتی زرد و در  ناحیه شکمی

طاول مثلاث   ران پاای عقبای متاورم،    ، پاهاا زرد،  رناگ کم

 در قاعده سیاه پیشانی مثلثپیشانی بیشتر از عر  آن، 

   (.8311نارتشوک و همکاران )( 9)شکل 

-تغذیااه ماای  از ساااقه گناادم هااا روال گیاهااان میزبااان: 

 (.1183)نارتشوک و اندرسون کنند

 پاراکنش وسایع جهاانی دارد   این گوناه   جهان:پراکنش در 

نارتشااوک و اندرسااون و  8311)نارتشااوک و همکاااران 

1183.) 

نارتشااوک و  آذربایجااان شاارقی )  پااراکنش در ایااران: 

 (.1183اندرسون 

  Meromyza saltatrix (Linnaeus, 1761)گونه 

 مااده  پنج حشرهنر و سه حشره  های مورد مطالعه:نمونه

با ارتفااع   ( 1E'و  94° و N 11'و  39°) هشتروداز منطقه 

 .ندآوری شدجمع (89/4/13متر ) 8949

بدن میلیمتر،  ونیمچهارتا  چهار اندازه بدن شناسی:ریخت

اول و دوم شاخک زرد و بند سوم در ناحیه  هایزرد، بند

، رناگ زرد کمشکمی زرد و در ناحیه پشتی سیاه، آریستا 

طااول مثلااث پیشااانی پاهااا زرد، ران پااای عقباای متااورم، 

( 1)شاکل   رناگ  بیشتر از عار  آن، مثلاث پیشاانی زرد   

   (.8311نارتشوک و همکاران )

تیاره  و سایر گیاهان از ساقه گندم ها روال گیاهان میزبان:

 (.1183)نارتشوک و اندرسون  کنندتغذیه می گندمیان

 پاراکنش وسایع جهاانی دارد   این گوناه   پراکنش در جهان:

، نارتشااوک و اندرسااون  8311همکاااران )نارتشااوک و 

1183.) 

هااای شاامالی ایااران تهااران و قساامت پااراکنش در ایااران:

 (.8338)مدرس اول 
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 Oscinellinaeزیرخانواده 

گوناه   8111 بایش از  و جنس 813این زیرخانواده دارای 

گوناه از   91تاکنون کمتار از   . باشدمیقبیله  88متعلق به 

گازارش شاده اسات. افاراد ایان      این زیرخانواده از ایران 

-باه شناسای  هاای ریخات  با دارابودن ویهگی زیرخانواده

 :هستندزیر قابل شناسایی شرح 

هاای تیاره،   ر، گرده اغلب فاقد نوابدن روشن تا سیاهرنگ 

( 9)شاکل   رساد مای میانی  رگبال بهامتداد رگبال بازویی 

 (.8311نارتشوک و همکاران )

 Dicraeus raptus (Haliday, 1838)گونه 

سه حشاره نار و چهاار حشاره      های مورد مطالعه: نمونه

با  (1E 39'و  94°و  N 11'و  39°ماده از منطقه هشترود )

( و دو حشره نر و دو حشاره  89/4/13متر ) 8949ارتفاع 

( با ارتفااع  31'و  49°و  N 11'و  39°)ماده از منطقه میانه 

  آوری شدند.  (  جمع9/4/31متر ) 8199

طاول و عار    متار،  میلای  ساه  اندازه بدن شناسی:ریخت

و در قسامت   مثلث پیشانی برابر، سر در ناحیه گونه زرد

قفساه ساینه     هاای مرکاب سایاه، پالاپ زرد،    پشت چشام 

( 9)شاکل   رناگ  ایزرد تاا قهاوه   مای تا سایاه، شاک  قهوه

   (.8311نارتشوک و همکاران )

غاالت مانناد گنادم و    ها از دانه اناواع  روال گیاهان میزبان:

 .(1183)نارتشوک و اندرسون  کنندجو تغذیه می

پراکناده   اروپاغربی شمال این گونه در  پراکنش در جهان:

 (.8311نارتشوک و همکاران است )

 گونه جدید برای فون ایران. پراکنش در ایران:

 

  بحث

ی گندم عمدتا از اهخانواده مگسخوار گیاه هایالرو

کنند و گاهی دارای دامنه تغذیه می گندمیانتیره گیاهان 

و  تیره گندمیانهای هرز شامل علف گستردهمیزبانی 

 (.1183)نارتشوک و اندرسون  غالت مختلف هستند سایر

و  Meromyza saltatrix (Linnaeus 1761)برخی مانند گونه 

 (Latreille, 1805) curvipennis Camarota  وغالت به 

 دیگر برخی و کنندحمله می گندمیانتیره های هرز علف

-فقط از علف Cetema cereris (Fallen, 1820)مانند گونه 

)نارتشوک و  کنندتغذیه می تیره گندمیانهای هرز 

ی مطالعات(. 1183نارتشوک و اندرسون  و 8311همکاران 

این دوباالن در جهان صورت ترجیحی  میزبان روی

 هاآن این دوباالن، شناسیبا توجه به زیست است.گرفتهن

-علف زیستی کنترلو هم عوامل غالت عنوان آفت ههم ب

اهمیت باشند. در صورتی که دارای توانند های هرز می

ها آن توانمیترجیح میزبانی این دوباالن بررسی شود، 

-علفآفات و های مدیریت تلفیقی در برنامهدرستی بهرا 

 .گرفتهای هرز بکار 

های دوباالن لیستی از گونه( 8338مدرس اول ) 

 که تاکنون از ایران گزارش شده  Chloropidaeخانواده 

در این  ها منتشر کرده است.همراه گیاهان میزبان آنبه

 L. cinctipesعنوان میزبان گونه لیست از گیاه گندم به

Meigen .شده تاکنونهای انجامبررسی یاد شده است 

 های خوار بوده و از بافتکه این گونه پوسیدهداده نشان 

تیاره  شاامل غاالت و ساایر گیاهاان     پوسیده گیاهان 

کناد و قادرت ایجااد خساارت باه ایان       تغذیه مای  گندمیان

 و 8311)نارتشاااوک و همکااااران   محصاااول را نااادارد 

هاایی کاه در   برخای گوناه   (.1183نارتشوک و اندرساون  

هاای  شوند به دلیل تغذیه از علفمزارع غالت مشاهده می

خاواری قاادر باه ایجااد     و یاا پوسایده   تیره گنادمیان هرز 

احتماال زیست شناسی این گونه خسارت به غالت نیستند. 

و ممکان  درستی در کشور مورد مطالعاه قارار نگرفتاه    به

   عنوان آفت گندم معرفی گردد.  به اشتباهاست به

 گزاریسپاس

خود را  از  و تشکر نویسندگان مقاله مراتب تقدیر

دانشگاه تبریز به  آوریمعاونت محترم پهوهش و فن

 خاطر تامین بودجه الزم برای انجام این پهوهش ابراز

نمایند. همچنین از دکتر کوبیک )دانشگاه پراگ، می

 گندمهای های مگسمنظور تایید گونهجمهوری چک( به

 کمال تشکر را دارند.  مورد مطالعه درتحقیق حاضر،



                                                                           و همکاران                                          خاقانی نیا                                                                                                                                                                                                   67

 

 منابع 

 .صفحه 983 ، چاپ ششم، سینا همدان. آفات گیاهان زراعی ایران. انتشارات دانشگاه بوعلی8338خانجانی م، 

 

 14جلدهای گیاهی، آفات و بیماریمجله های گندم و جو در ایران. بررسی مگس. 8399رجبی غ ر، حسینی س م، و منصور قاضی م، 

 .91-11 ات، صفح1و  8های ، شماره

 

فهرست آفات کشاورزی ایران و دشمنان طبیعی آنها. موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد،  .8338مدرس اول م، 

 .صفحه 449 ویرایش سوم، چاپ چهارم، 

 
Ismay JW and Nartshuk EP, 2000. Family Chloropidae. Pp. 387–430. In: Papp L and Darvas B (eds) 

Contributions to a manual of Palaearctic Diptera, with special reference to flies of economic 

importance. Appendix volume. Science Herald, Budapest. 

Nartshuk EP, 1956. Species of the genus Oscinella (Diptera, Chloropidae) of the European part of USSR and 

their host-plants [in Russian]. Entomologicheskoe Obozrenie 35 (4): 856–882. 

Nartshuk EP, 1972. Predatism and parasitism in the evolution of chloropid flies (Diptera, Chloropidae) [in 

Russian]. Zoologicheskii Zhurnal 51: 1342–1352. 

Nartshuk EP, 2011. Chloropidae from southern Sardinia (Diptera: Cyclorrhapha, Acalyptratae). 

Conservazione Habitat Invertebrati 5: 717-732. 

Nartshuk, EP, 2012. A check list of the world genera of the family Chloropidae (Diptera, Cyclorrhapha, 

Muscomorpha). Zootaxa 3267: 1-43.  

Nartshuk EP and Andersson H, 2013. The fruit flies (Chloropidae, Diptera) of Fennoscandia and Denmark. 

Brill Academic Publication, 277 p. 

Nartshuk EP and Fedosceva L, 2011. A review of the grassflies of the genus Meromyza Meigen, 1830 

(Diptera, Chloropidae) of the palaearctic Fauna, with a key to the species, analysis of synonymy, host 

specialization and geographical distribution: Part 1. Entomological Review 91(1): 103-120. 

Nartshuk EP, Smirnov ES and Fedosceva L, 1988. Family Chloropidae. Pp. 669-731. In GY Bei-Bienko 

(ed): Keys to the insects of the European part of the USSR, Volume 5, Part 1: Diptera (Insecta): NHBS 

- GY Bei-Bienko, Pensoft.  

Nye IWB, 1959. The distribution of shoot-fly larvae (Diptera, Acalypterae) within pasture grasses and 

cereals in England. Bulletin of Entomological Research 50 (1): 53–62. 

  



 67                                           ...                                                               مزارع گندم  Chloropidaeی  های خانوادهبرخی ازمگس

 

 
 

  

Some of the Chloropid flies (Diptera: Chloropidae) of wheat fields from East 

Azerbaijan province with new pest records for Iran 

 

2and R Namaki Khamneh 2, Y Gharajedaghi1*S Khaghaninia   

 

Professor, Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, University of Tabriz  ociateAss 1 

      Ms Student of Agricultural Entomology, Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, University of    2

Tabriz 

skhaghaninia@gmail.com *Corresponding author: 

Received: 24 Dec 2013  Accepted: 21 Jun 2014 

 

 

Abstract 

Larvae of the family Chloropidae are mostly phytophagous and feed on seed, bud and stems 

of poaceus plants. These flies infect human, plants and also some species are parasitoid and 

predators of crop pests. This study was carried out in seven regions of East Azarbaijan province in 

order to collect and identify the grass flies occurring in cereal fields, during May to June of 2009- 

2013. Six species belonging to five genera were identified which three genera, Camarota Meigen, 

1830, Dicraeus Loew, 1873, and Cetema Hendel, 1907, and three species, Camerota curvipennis 

(Latreille, 1805), Dicraeus raptus (Haliday, 1838), and Cetema cereris (Fallen, 1820) of them are 

new records for the Iran fauna. Two species, Camarota curvipennis (Latreille, 1805) and Dicraeus 

raptus (Haliday, 1838) are reported from Iran as new pests of cereals. 

Key words: Camerota curvipennis, Cetema cereris, Dicraeus raptus, East Azerbaijan, New 

records. 
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