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Abstract 

The black-ended gall fly, Calamoncosis similis (Schiner), is newly recorded from Iran. It was collected 

during the surveys on herbivorous insects associated with common reed (Poaceae) in Urmia region located in 

northwestern province of West Azarbaijan.  

 

 (Insecta: Diptera)ی متنوعي از دوباالن مجموعه

های خانواده های غالب آنها را مگسکه گونه

Chloropidae دهند با گیاه ني تشکیل مي 
(Phragmites australis (Cav.) Trin. Ex Steudel, 

Poaceae) ی در منطقهPalaearctic  مرتبط هستند

(Tewksbury et al., 2002)هاین ننس. دوباال 

 Lipara Meigen Calamoncosis Enderlein,  و

Cryptonevra Lioy ترين آنها بودهشده شناخته 

 انتشار دارند  Holarcticی و در منطقه 
(Tewskbury et al., 2002; Eichiner et al., 2011; Ismay, 

1994) . 

و  Lipara lucens (Meigen)هااای تاااکنون مگااس

Cryptonevra flavitarsis (Meigen)  از روی ناي در اياران

 شناساي مقادماتي و زيسات (Karimpour, 2014)گزارش 

L. lucens نیااز مااورد مطالرااه راارار گرفتااه اساات 

(Karimpour, 2013) . 

های مرباو  باه فاون حشارا  ی بررسيدر ادامه

هايي از ی ارومیه،  نمونهخوار مرتبط با ني در منطقهگیاه

گاذران های زمستانس سارهأدر رای شکل های میلهگال

هاا پاس مشاهده و تردادی از آن 1390ني در بهمن ماه 

آوری بااه آزمايشااگاه منتقاال و در  اارو  از نماا 

آوری حشرا  ای برای نم پالستیکي با درپوش پارچه

ايجاد کننده گال ررار داده شدند. در ارديبهشت ماه سال 

ز خاانواده زا اهايي از يک گونه مگس گاالنمونه 1391

Chloropidae آوری و ها خارج، کاه براد از نما از گال

 ی بااااااه عنااااااوان گونااااااهسااااااازی آماااااااده

Calamoncosis similis (Schiner, 1854) .شناسايي شدند 

 7ی ايان گوناه شاامل های مطالراه شادهنمونه

 9ی زماني مگس نر بود که در فاصله 5مگس ماده و 

 نااود در هااای مواز گااال 1391ارديبهشاات  22تااا 

هاای ناي خاارج شادند. ايان سي سارهأهای رنوانه

 24درناه و  37ها از نزدياک روساتای عربلاو )ساره

 1280 –دریقه شرري  15درنه و  45دریقه شمالي و 

مهابااد  –ی ارومیاه نااده 20متر( وارا  در کیلاومتر 

 آوری شده بودند.نم 

هاای ايان ای گاالنتايج حاصال از شاکافتن دوره

هاای ی ني و بازرسي درون گال در بررسيمگس در رو

دارای يک نسال  C. similisصحرايي نشان داد که مگس 

 گاذراني در سال باوده و باه شاکل الرو کامال زمساتان

تادريج باه شاهیره کند. الروها در اوايل فروردين باهمي

از اواساط ارديبهشات تبديل شده و حشرا  کامل آنهاا 
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از  هاای مااده چناد روز برادشوند. مگسماه خارج مي

صاور  انهارادی در هاای خاود را باهگیری، تخمنهت

راد از دهند. الروهاا بهای ني ررار ميو برگ روی ساره

سي ساره حرکت کارده أخارج شدن از تخم به رسمت ر

ای شکلي را های کوچک میلهو با نهوذ به درون آن، گال

 آورند. ونود ميهس ساره بأر در

هااای اياان مگااس در مااوزه تاااري   بیرااي نمونااه

 دانشگاه ارومیاه و ماوزه دانشاگاه علاوس زيساتي پاراگ 

 شوند. داری مينگه

های ئید ناس نمونهأدر ت Dr. S. Kubikنگارنده از 

 .گزاری را داردارسالي نهايت سپاس
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