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چکیده
الرو مگسهای خانوادهی  Chloropidaeعمدتا گیاهخوار بوده و از بذر ،جوانه و یا ساقه گیاهان تیره گندمیان
( )Poaceaeتغذیه میکنند .این خانواده از نظر دارا بودن گونههای انگل انسانی ،آفات غالت ،انگلواره و شکارگر برخی
آفات محصوالت کشاورزی حائز اهمیت است .طی ماههای اردیبهشت تا تیر سالهای  8311تا  8331بررسیهایی به-
منظور شناسایی گونههای موجود در مزارع غالت استان آذربایجانشرقی در هفت منطقه انجام شد .تعداد شش گونه
متعلق به پنج جنس از دو زیرخانواده  Chloropinaeو  Oscinellinaeشناسایی شدند .سه جنس ،Camarota Meigen, 1830
 Dicraeus Loew, 1873و  Cetema Hendel, 1907و سه گونه )،Camarota curvipennis (Latreille, 1805

Dicraeus

) raptus (Haliday, 1838و ) Cetema cereris (Fallen, 1820برای فون ایران جدید هستند .همچنین ،دو گونه آفت جدید برای
محصول غالت کشور شامل ) Camarota curvipennis (Latreille, 1805و ) Dicraeus raptus (Haliday, 1838نیز مورد
گزارش قرار میگیرند.
واژه های کلیدی :آذربایجانشرقی ،گزارش جدید،

 Cetema cereris ,Camarota curvipennisو Dicraeus raptus

مقدمه
غالت از نظر تولید منابع غذایی انسانی ،دامی و طیور

نمود .از مهمترین این آفات ،مگس فریت (

Oscinella

) ،)frit (Linnaeus, 1758مگس نقرس جو (

Chlorops

از جمله محصوالت کشاورزی باارزش بهشمار میروند.

) pumilionis (Bjerkander, 1778و مگس ساقه غالت

از عوامل مهمی که در کاهش کمیت و کیفیت محصول

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

غالت نقش دارند ،میتوان به کمبود منابع آب در

(نارتشوک  8391و نارتشوک و اندرسون  .)1183این

دسترس ،عوامل طبیعی محیطی مانند خشکسالی و

مگسها با تغذیه از بذر ،جوانه و یا ساقه غالت خسارت

سرمازدگی ،بیماریهای مختلف و حشرات آفت اشاره
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زیادی به محصول وارد میکنند (اسمای و نارتشوگ

یا کمتر شناسایی شده اند .تاکنون  83گونه از  81استان

 ،1111نارتشوک و اندرسون .)1183

(آذربایجان شارقی ،تهاران ،خراساان ،زنجاان ،سامنان،

خااانواده  Chloropidaeباایش از  811جاانس و 3111

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

گوناااه متعلاااق باااه چهاااار زیرخاااانواده ،Chloropinae

گزارش شادهاسات (خانجاانی  ،8338رجبای و همکااران

 Rhodesiellinae ،Oscinellinaeو  Siphonellopsinaeدارد

 8399و مدرس اول ( )8338جدول .)8

(نارتشوک  .)1188این خانواده دارای گونههای پوسیده-

با توجه به سطح زیر کشت گسترده غاالت در اساتان

خوار ،شکارگر ،انگال واره و گیااهخاوار باوده و یکای از

و اهمیااات شاااناخت گوناااههاااای آفااات ایااان تیاااره در

متنوعترین خانوادههای دوباالن از نظر تنوع زیستی باه-

پیشآگاهی و مبارزه با آنها و همچنین ناشاناس مانادن

شااامار مااایرود (ناااای  8393و نارتشاااوک  .)8391از

فون این دوباالن در استان ،تحقیق حاضر انجام گردیده-

مطالعات مهمی که بهتازگی روی فون و زیساتشناسای

است.

این دوباالن در سطح جهانی و باهویاهه در منطقاه پالاه-
آرکتیک 8صورت گرفتاهاسات مایتاوان باه ماوارد زیار
اشاره کرد :نارتشاوک ( )1181لیسات کامال جانسهاای

مواد و روشها
نمونااههااای مااورد مطالعااه در ایاان تحقیااق ،طاای

مگااسهااای گناادم در جهااان و نارتشااوک و اندرسااون

سااالهااای  8311تااا  8331از هفاات منطقااه عمااده

( )1183کتاب کاملی شامل ریختشناسی ،زیستشناسی

زراعاای اسااتان آذربایجااانشاارقی شااامل اهاار ،جلفااا،

و پراکنش برای بسیاری از گوناههاای مگاسهاای گنادم

زناوز ،قارهچماان ،میاناه ،هشاترود و ورزقااان باهوساایله

تدوین کردهاند.

تااور حشاارهگیااری جمااعآوری شاادند .نمونااهباارداری،

از نظر ریختشناسی ،مهمترین خصوصیات عبارتناد

ساااالنه دو تااا سااه نوباات از هاار منطقااه طاای ماااههااای

از :اندازه کوچک تا متوسط (یک تا  3میلیمتر) و بهندرت

اردیبهشاات تااا تیاار صااورت گرفاات .نمونااههااا پااس از

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

کشاته شادن باا سایانور ،در محلاول اتاانول  99درصاد

های بلند ،مثلث چشمهای ساده اغلب بزرگ ،گارده اغلاب

نگهداری شدند.

دارای نوارهای رنگی ،سر چهاروجهی و یا مثلثای شاکل،

برای شناسایی گونهها مشخصات سر ،قفس سینه،

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

اندام تناسلی خارجی جنس نر و هچنین تخمریز جنس

کپسول اندام تناسلی حشره نر 1دارای دو روزنه تنفسای

ماده با استفاده از بینوکوالر و میکروسکوپ نوری مورد

بسااته در طاارفین و یااک زائااده پشااتی( 3نارتشااوک و

بررسی قرار گرفتند .از میکروسکپ نوری مجهز به

همکاران  ،8311نارتشوک و فدوسوا  1188و نارتشاوک

دوربین عکسبرداری نیز برای تهیه عکس از اندامهای

و اندرسون .)1183

تناسلی نر و ماده استفاده گردید .برای شناسایی گونه-

هماننااد اغلااب دوباااالن ،مطالعااات کماای روی فااون و
زیستشناسی مگسهای گندم در ایران صورت گرفتاه و
این دوباالن در بیشتر استانها و مناطق کشور ناشناخته

های مورد نظر از کلیدهای شناسایی معتبر نظیر
نارتشوک و همکاران ( )8311و نارتشوک و فدوسوا
( )1188استفاده شد .کلیه نمونهها در موزه حشره-
شناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز و یک نمونه
حشره نر از هر گونه در موزه حشرات دانشگاه پراگ

8

Palaearctic
Hypopygium

1
3

Dorsal sclerite

کشور جمهوری چک نگهداری میشوند.
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جدول  -1لیست گونههای مگسهای  Cloropidaeگزارششده از ایران ،برگرفته از مدرس اول (.)1931
گونه

محل جمع آوری
تهران

Chlorops pumilionis Bjekander

تهران

Chlorops taeniopus Meigen

گیالن و خراسان

)Lasiosina cinctipes (Meigen

تهران

Meromyza facialis Fedoseeva
)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

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

نتایج
تعااداد شااش گونااه متعلااق بااه پاانج جاانس از دو
زیرخااااانواده  Chloropinaeو  Oscinellinaeشناسااااایی
شااااادند .ساااااه جااااانس

1830

،Camarota Meigen,

 Dicraeus Loew, 1873و  Cetema Hendel, 1907و سااه
گونه

)Dicraeus ،Camarota curvipennis (Latreille, 1805

) raptus (Haliday, 1838و

)Cetema cereris (Fallen, 1820

برای فون ایران جدیاد هساتند .همچناین ،دو گوناه آفات
جدیاد بارای محصاول غاالت کشاور شاامل

Camarota

raptus

Dicraeus

) curvipennis (Latreille, 1805و
) (Haliday, 1838گزارش میگردند.

کلید شناسایی گونههای مگسهای گندم استان آذربایجاان-

شرقی(منطبق بر نارتشوک و همکاران .)8311
 .8آریستا پهن (شکل  1ب)

 آریستا ساده و نخیشکل 1 ............................................. .1ران پای عقبی متورم (شکل  1د)3 .................................
 ران پای عقبی ساده 4 ...................................................... .3قاعده مثلث پیشانی سیاه (شکل  1ج)
Meromyza nigriventris Macquart……………………...

 قاعده مثلث پیشانی زرد (شکل  9ج)Meromyza saltatrix (Linnaeus)……………………….

 .4مثلث پیشانی دارای نواحی زرد (شکل  4ب)
…………………………)Lasiosina cinctipes (Meigen

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

 بند سوم شاخک قهوهای (شکل  ،9ج)Dicraeus raptus (Haliday)…………………………….
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شکل  -1ریختشناسی بخشهای کلیدی مگسهای گندم :الف -نمای پشتی حشره ماده ) ،Lasiosina cinctipes (Meigenب -نمای
پشتی اندام تناسلی خارجی حشره نر ) ،Dicraeus raptus (Halidayج -نمای جانبی تخمریز حشره ماده Camarota curvipennis
) ،(Latreilleو د -نمای جانبی گنات اندام تناسلی خارجی حشره نر )( Meromyza saltatrix (Linnaeusاصلی).

شکل  -2حشره ماده ) :Camarota curvipennis (Latreilleالف -نمای جانبی بدن ،ب -نمای جانبی سر ،ج -نمای پشتی سر ،و د-
نمای جانبی تخمریز حشره ماده (اصلی).
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شکل  -3حشره نر ) :Cetema cereris (Fallenالف -نمای جانبی بدن ،ب -نمای جانبی سر ،ج -نمای پشتی سر ،و د -نمای پشتی
اندام تناسلی خارجی حشره نر (اصلی).

شکل  -4حشره نر و ماده ) :Lasiosina cinctipes (Meigenالف -نمای جانبی بدن حشره ماده ،ب -نمای پشتی سر حشره ماده ،ج-
نمای جانبی سر حشره نر ،د -نمای جانبی تخمریز حشره ماده ،و ه -نمای پشتی اندام تناسلی خارجی حشره نر (اصلی).
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شکل  -5حشره نر  :Meromyza nigriventris Macquartالف -نمای جانبی بدن ،ب -نمای پشتی بدن ،ج -نمای پشتی سر ،د -ران
پای عقبی ،و ه -نمای جانبی گنات اندام تناسلی خارجی حشره نر (اصلی).

شکل  -6حشره نر ) :Meromyza saltatrix (Linnaeusالف -نمای جانبی بدن ،ب -نمای پشتی بدن ،ج -نمای پشتی-جانبی سر ،د-
ران پای عقبی ،و ه -نمای جانبی گنات اندام تناسلی خارجی حشره نر (اصلی).

61
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شکل  -7حشرههای نر و ماده ) :Dicraeus raptus (Halidayالف -نمای جانبی بدن حشره ماده ،ب -نمای پشتی سر حشره ماده ،ج-
جانبی سر حشره نر ،د -نمای پشتی تخمریز حشره ماده ،و ه -نمای پشتی اندام تناسلی خارجی حشره نر (اصلی).

ریختشناسی ،گیاهان میزبان و پراکنش گوناههاای ماورد

و بند سوم سیاه ،آریستا پهن ،پاها قهاوهای ،طاول مثلاث

مطالعه

پیشااانی بیشااتر از عاار

زیرخانواده Chloropinae

همکاران .)8311

ایاان زیرخااانواده دارای  99جاانس و باایش از  911گونااه

گیاهان میزبان :الروها از ساقه انواع غالت مانناد گنادم و

متعلق به هشت قبیله میباشد و تاکنون کمتر از  91گوناه

جو و همچنین برخی علفهای هرز تیاره گنادمیان تغذیاه

از این زیرخانواده از ایران گزارش شده است .افاراد ایان

میکنند (نارتشوک و اندرسون .)1183

آن (شااکل ( )1نارتشااوک و

زیرخانواده با دارابودن ویهگیهاای ریخاتشناسای باه-

پراکنش در جهان :این گونه در قسمتهاای مختلاف اروپاا

شرح زیر قابل شناسایی هستند:

پراکنده است (نارتشوک و اندرسون .)1183

رنگ بدن روشان ،مثلاث پیشاانی مشاخ

 ،گارده دارای

پراکنش در ایران :گونه جدید برای فون ایران.

نوارهای تیره ،امتداد رگبال بازویی ( )Cقبل از رسیدن به

گونه )Cetema cereris (Fallen, 1820

رگبااال میااانی ( )Mمحااو ماایشااود (شااکلهااای  1تااا

نمونههای مورد مطالعه :دو حشره نر از منطقه قارهچمان

()1نارتشوک و همکاران .)8311

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

گونه

)Camarota curvipennis (Latreille, 1805

( )38/3/11جمعآوری شدند.

نمونههای مورد مطالعه :دو حشره نر ویک حشره ماده از

ریختشناسی :اندازه بدن چهار میلیمتار ،بادن در ناحیاه

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

پشتی سیاه براق و در ناحیه شکمی زرد ،سر عمدتا زرد،

متر ( )31/3/81جمعآوری شدند.

بناادهای اول و دوم شاااخک زرد ،بنااد سااوم شاااخک در

ریختشناسی :اندازه بدن چهار میلایمتار ،رناگ عماومی

ناحیه پشتی تیره و در ناحیه شکمی زرد ،آریساتا و پاهاا

بدن تیره ،سر عمدتا زرد ،بندهای اول و دوم شاخک زرد

خاقانی نیا و همکاران
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زرد رنگ ،مثلث پیشانی سیاه براق ،طاول مثلاث پیشاانی
برابر عر

آن ،اندام تناسالی جانس نار بازرگ و دارای

زنوز ( 31°و ' N 39و  49°و ' (E 49با ارتفااع  8911متار
( )31/3/11جمعآوری شدند.

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

ریختشناسی :اندازه بدن چهار تا چهاارونایم میلایمتار،

.)8311

بدن زرد ،بندهای اول و دوم شاخک زرد و بناد ساوم در

گیاهان میزبان :الروها از ساقه انواع گیاهان تیره گندمیان

ناحیه شکمی زرد و در ناحیه پشاتی سایاه ،آریساتا زرد

( Alopecurus Linnaeus,

کمرناگ ،پاهاا زرد ،ران پاای عقبای متاورم ،طاول مثلاث

مانند گونههای مختلف دمروباهی

 )1753تغذیه میکنند (نارتشوک و اندرسون .)1183

پیشانی بیشتر از عر

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

(شکل ( )9نارتشوک و همکاران .)8311

پراکنده است (نارتشوک و همکاران .)8311

گیاهااان میزبااان :الروهااا از ساااقه گناادم تغذیااه ماای-

پراکنش در ایران :گونه جدید برای فون ایران.

کنند(نارتشوک و اندرسون .)1183

گونه )Lasiosina cinctipes (Meigen, 1830

پراکنش در جهان :این گوناه پاراکنش وسایع جهاانی دارد

نمونههای مورد مطالعه :سه حشره نر و پنج حشره ماده

(نارتشااوک و همکاااران  8311و نارتشااوک و اندرسااون

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

.)1183

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

پااراکنش در ایااران :آذربایجااان شاارقی (نارتشااوک و

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

اندرسون .)1183

 931متر ( )11/1/19جمعآوری شدند.

گونه )Meromyza saltatrix (Linnaeus, 1761

ریختشناسی :اندازه بدن ساهونایم میلایمتار ،بادن زرد

نمونههای مورد مطالعه :سه حشره نر و پنج حشره مااده

رنگ ،بندهای اول و دوم شاخک زرد ،بناد ساوم شااخک

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

در نرها زرد و در مادهها سیاه ،آریستا سایاه ،پاهاا زرد،

 8949متر ( )13/4/89جمعآوری شدند.

طول مثلث پیشانی بیشتر از عار

آن ،مثلث پیشانی در قاعده سیاه

آن ،دارای ساه ماوی

ریختشناسی :اندازه بدن چهار تا چهارونیم میلیمتر ،بدن

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

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

.)8331

شکمی زرد و در ناحیه پشتی سیاه ،آریستا زرد کمرناگ،

گیاهان میزبان :الروها پوسیدهخوار بوده و از سااقههاای

پاهااا زرد ،ران پااای عقباای متااورم ،طااول مثلااث پیشااانی

آسیب دیده و درحال پوسیدن گیاهان تیره گندمیان تغذیه

بیشتر از عار

آن ،مثلاث پیشاانی زرد رناگ (شاکل )1

ماایکننااد (نارتشااوک و همکاااران  8311و نارتشااوک و

(نارتشوک و همکاران .)8311

اندرسون .)1183

گیاهان میزبان :الروها از ساقه گندم و سایر گیاهان تیاره

پراکنش در جهان :این گوناه پاراکنش وسایع جهاانی دارد

گندمیان تغذیه میکنند (نارتشوک و اندرسون .)1183

(نارتشااوک و همکاااران  8311و نارتشااوک و اندرسااون

پراکنش در جهان :این گوناه پاراکنش وسایع جهاانی دارد

.)1183

(نارتشااوک و همکاااران  ،8311نارتشااوک و اندرسااون

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

.)1183

گونه Meromyza nigriventris Macquart, 1835

پااراکنش در ایااران :تهااران و قساامتهااای شاامالی ایااران

نمونههای مورد مطالعه :دو حشره نر و سه حشاره مااده

(مدرس اول .)8338

از منطقااه ورزقااان ( 31°و ' N 39و  41°و ' )31E 84بااا
ارتفاع  8183متر ( )31/4/9و پنج حشاره مااده از منطقاه
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زیرخانواده Oscinellinae

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

این زیرخانواده دارای  813جنس و بایش از  8111گوناه

های هرز تیره گندمیان تغذیه میکنند (نارتشوک و

متعلق به  88قبیله میباشد .تاکنون کمتار از  91گوناه از

همکاران  8311و نارتشوک و اندرسون  .)1183مطالعاتی

این زیرخانواده از ایران گازارش شاده اسات .افاراد ایان

روی میزبان ترجیحی این دوباالن در جهان صورت

زیرخانواده با دارابودن ویهگیهاای ریخاتشناسای باه-

نگرفتهاست .با توجه به زیستشناسی این دوباالن ،آنها

شرح زیر قابل شناسایی هستند:

هم بهعنوان آفت غالت و هم عوامل کنترل زیستی علف-

رنگ بدن روشن تا سیاه ،گرده اغلب فاقد نوارهاای تیاره،

های هرز میتوانند دارای اهمیت باشند .در صورتی که

امتداد رگبال بازویی به رگبال میانی مایرساد (شاکل )9

ترجیح میزبانی این دوباالن بررسی شود ،میتوان آنها

(نارتشوک و همکاران .)8311

را بهدرستی در برنامههای مدیریت تلفیقی آفات و علف-

گونه )Dicraeus raptus (Haliday, 1838

های هرز بکار گرفت.

نمونههای مورد مطالعه :سه حشاره نار و چهاار حشاره

مدرس اول ( )8338لیستی از گونههای دوباالن

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

خانواده  Chloropidaeکه تاکنون از ایران گزارش شده

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

بههمراه گیاهان میزبان آنها منتشر کرده است .در این

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

لیست از گیاه گندم بهعنوان میزبان گونه

 8199متر ( )31/4/9جمعآوری شدند.

 Meigenیاد شده است .بررسیهای انجامشده تاکنون

ریختشناسی :اندازه بدن ساه میلایمتار ،طاول و عار

نشان داده که این گونه پوسیدهخوار بوده و از بافتهای

L. cinctipes

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

پوسیده گیاهان شاامل غاالت و ساایر گیاهاان تیاره

پشت چشامهاای مرکاب سایاه ،پالاپ زرد ،قفساه ساینه

گندمیان تغذیه مایکناد و قادرت ایجااد خساارت باه ایان

قهوهای تا سایاه ،شاکم زرد تاا قهاوهای رناگ (شاکل )9

محصاااول را نااادارد (نارتشاااوک و همکااااران  8311و

(نارتشوک و همکاران .)8311

نارتشوک و اندرساون  .)1183برخای گوناههاایی کاه در

گیاهان میزبان :الروها از دانه اناواع غاالت مانناد گنادم و

مزارع غالت مشاهده میشوند به دلیل تغذیه از علفهاای

جو تغذیه میکنند (نارتشوک و اندرسون .)1183

هرز تیره گنادمیان و یاا پوسایدهخاواری قاادر باه ایجااد

پراکنش در جهان :این گونه در شمال غربی اروپا پراکناده

خسارت به غالت نیستند .احتماال زیست شناسی این گونه

است (نارتشوک و همکاران .)8311

بهدرستی در کشور مورد مطالعاه قارار نگرفتاه و ممکان

پراکنش در ایران :گونه جدید برای فون ایران.

است بهاشتباه بهعنوان آفت گندم معرفی گردد.

بحث
الروهای گیاهخوار خانواده مگسهای گندم عمدتا از
گیاهان تیره گندمیان تغذیه میکنند و گاهی دارای دامنه
میزبانی گسترده شامل علفهای هرز تیره گندمیان و
سایر غالت مختلف هستند (نارتشوک و اندرسون .)1183
برخی مانند گونه ) Meromyza saltatrix (Linnaeus 1761و
) Camarota curvipennis (Latreille, 1805به غالت و
علفهای هرز تیره گندمیان حمله میکنند و برخی دیگر

سپاسگزاری
نویسندگان مقاله مراتب تقدیر و تشکر خود را از
معاونت محترم پهوهش و فنآوری دانشگاه تبریز به
خاطر تامین بودجه الزم برای انجام این پهوهش ابراز
مینمایند .همچنین از دکتر کوبیک (دانشگاه پراگ،
جمهوری چک) بهمنظور تایید گونههای مگسهای گندم
مورد مطالعه درتحقیق حاضر ،کمال تشکر را دارند.

خاقانی نیا و همکاران
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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 20092013. 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.

