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اولین گزارش از کک توتون )Epitrix hirtipennis (Melsheimer, 1847

) (Coleoptera: Chrysomelidaeاز ایران
)First report of tobacco flea Epitrix hirtipennis (Melsheimer, 1847
(Coleoptera: Chrysomelidae) from Iran
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چکیده
حشره مهاجم کک توتون ) Epitrix hirtipennis (Melsheimer, 1847برای اولین بار برای فون ککهای خانواده
سوسکهای برگخوار  Chrysomelidaeاز ایران گزارش میشود .طی برنامه نمونهبرداری از مزارع شهرستان ورامین
(استان تهران) ،اولین نمونه از نیمه خرداد در مزرعه بادنجان در روستای سرگل ،شهرستان ورامین مشاهده گردید و
پایش جمعیت تا هفته پایانی تیر ماه همزمان با برداشت محصول ادامه یافت و تراکم جمعیت به حداکثر  3-4کک به
ازاء هر برگ افزایش پیدا کرد .پس از آن با گلدهی محصول تابستانه ،در اواخر مرداد ماه ،مجدد ککهای بالغ در سطح
مزرعه مشاهده شدند .این گونه یکی از مجموعه گونههای بومی منطقه نئارکتیک است و از سال  1983در منطقه
پالئارکتیک مانند ایتالیا ،پرتغال ،یونان ،ترکیه ،بلغارستان ،روسیه و سوریه نیز مشاهده گردید .سایر گونههای این جنس
قبالً در ایران مشاهده شدهاند و گونه  E. hirtipennisبرای اولین بار از ایران گزارش میشود.
واژگان کلیدی ،Epitrix hirtipennis :ایران ،ورامین ،بادنجان

1و  -2به ترتیب استادیار و دانشجوی کارشناسی ،گروه گیاهپزشکی ،دانشکده کشاورزی ،واحد ورامین – پیشوا ،دانشگاه آزاد اسالمی،
ورامین ،تهران ،ایران
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مقدمه
ککهای جنس ) Epitrix (Mulsant, 1860دارای تنوع گستردهای بالغ بر حدود  180گونه در سطح جهانی هستند
و چند گونه مهاجم نیز از این جنس گزارش شـده است .چـهارده گونـه از این جنـس بومی منـطقه پالـئارکـتیک و
 12گونـه بـومـی منطقه نئارکتیک هسـتند ،بنابر مـطالعـات اخـیر چـهار گـونه از گـونههای بومـی منطـقه
نئارکـتیک شـامــل )E. fasciata (Blatchley, 1918) ،E. similaris (Gentner, 1944) ،E. cucumeris (Harris, 1851
و ) E. hirtipennis (Melsheimer, 1847در منطقه پارلئارکتیک مشاهده شدهاند (.)EPPO, 2011
کک توتون ) Epitrix hirtipennis (Melsheimer, 1847) (Coleoptera: Chrysomelidaeسوسک کوچکی به طول
 1/8-2/5میلیمتر با ران عقبی نسبتاً بزرگ و مشخص است که امکان پرشهای خاص این گونه را فراهم میسازد.
گونههای جنس  Epitrixمعموالً با نام کک سیبزمینی در دنیا شناخته میشوند .گونه  E. hirtipennisبر اساس رنگ
قهـوهای متمـایل به زرد و نوار قهوهای رنـگی که بـر روی بالپـوشها دارد ،از سـایر گونهها متمـایز میشود
( .)Bouchard et al., 2011همچنین در مقایسه با سایر گونهها دارای اسپرماتکا بزرگتر بوده و آلت تناسلی نر نیز
متمایز است ( .)Orlova-Bienlowskaja, 2014بنا بر مطالعات پیشین در ویرجینیا ،ایاالت متحده آمریکا ،این گونه
دارای  3-4نسل در سال بوده و هر چرخه زیستی آن طی  23-30روز کامل میشود ( .)Capinera, 2001این گونه در
بهار به محض ظهور افراد بالغ ،تخمهای خود را بر روی طوقه گیاهان خانواده سوالناسه (توتون ،فلفل ،سیبزمینی،
گوجهفرنگی و بادنجان) قرار میدهـد و پـس از  6-8روز الروهای سـن اول از تخـم خارج میشوند .سپـس الروها
داالنهایی به درون خاک حفر کرده و به تغذیه از ریشههای مویین گیاه میپردازند؛ دوره رشد الروی طی  16-20روز
کامل میشود ( .)Capinera, 2001در مطالعه دیگری دوره رشد الروی این حشره چندچیزخوار  4-5هفته گزارش شد
()Krsteska and Stojanoski, 2012؛ همین محققین اعالم کردند که  E. hirtipennisمیتواند در صورت عدم مدیریت
صحیح و به موقع به سرعت به مهمترین آفت محصوالت خانواده سیبزمینی تبدیل شود.
خسارت حاصل از این حشره بهصورت عالئم جویدگی افراد بالغ بر روی برگها ظاهر میشود که با کاهش سطح
برگ از توان فتوسنتز گیاه کاسته و در نهایت باعث کاهش اندازه و وزن گیاه و محصول نهایی خواهد شد .در برخی
موارد خسارت این حشره به مرگ گیاهچه یا توقف رشد گیاه منجر میشود ( .)Mason and Kuhar, 2016این حشره
قبالً از ایتالیا ،آلبانی ،یونان ،ترکیه ،بلغارستان ،سوریه و روسیه گزارش شده است ()Krsteska and Spirkoski, 2017؛
همچنین این گونه به عنوان آفت اصلی توتون از فیلیپین ،سریالنکا ،فیجی ،تاهیتی و هاوایی نیز گزارش شده است
( .)Orlova-Bienkowskaja, 2014بر اسـاس جـدیدتـرین چـک لیسـتی کـه از گونـههای جنـس Epitrix spp.
مـنـتــشر شـده اســت ،گونـههای )،E. dieckmanni (Mohr, 1968) ،E. caucasica ،E. abeillei (Bauduer, 1847
)E. ،E. warchalowskii (Mohr, 1968) ،E. prienseri (Heikertinger, 1950) ،E. ermischi (Mohr, 1968
) pubescenc (Koch, 1803و ) E. krali (Doberl, 2000از ایران گزارش شدهاند و گزارشی از گونه E. hirtipennis
موجود نیست ( .)Bienkowski and Orlova-Bienkowskaja, 2017از آنجا که مقاومت به آفتکشهای متداول در این
گونه پس از  5-6نسل ظهور پیدا میکند ،لذا پس از شناسایی و تراکمسنجی دقیق میبایست راهکارهای مدیریتی
پیشگیرانه برای جلوگیری از ظهور آفت در جمعیتهای زیانبار بهکار گرفته شود (.)Cuthbertson, 2015
نتایج و بحث
کک توتون  E. hirtipennisگونهای جدید در شهرستان ورامین است که پیش از این برای فون ایران گزارش نشده
است .این گونه یکی از چند گونه ککهای جنس  Epitrixاست که عالئم حضور آن به صورت سوراخهای بسیار کوچک
در سطح برگهای بادنجان و ردیفهای جویدگی در سـطح میـوهها با کمی نکروزه شدن پوسـت میوهها میباشد.
نمونههای مشاهده شده در مزرعه بادنجان در روستای سرگل از شهرستان ورامین با مختصات جغرافیایی  51/66درجه
شمالی 35/38 ،درجه شرقی و ارتفاع  968متر از سطح دریا جمعآوری گردید .نمونهبرداری از نیمه خرداد تا هفته آخر
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تیر ماه مصادف با برداشت محصول بادنجان جهت شناسایی انجام شد و سپس با گلدهی مجدد محصول جدید در
مرداد ماه با تراکم کمتر مشاهده گردید .گونه  E. hirtipennisبر اساس ویژگیهای ریختشناسی و ساختار اسپرماتکا از
سایر گونههای این جنس تفکیک میشود .نمونههای جمعآوری شده با آسپیراتور در الکل اتیلیک  %75نگهداری و
سپس بر اساس کلید ) Warchalowski (2003مورد ارزیابی قرار گرفتند .این گونه به لحاظ رنگآمیزی خاص بالپوشها
و نوار قهوهای عرضی بر روی آنها ،و شکل خاص سر و پرونوتوم از سایر گونههای پالئارکتیک متمایز میشود .همچنین
دارای اسپرماتکای گالبی شکل ،نسبتاً بلند و بدون فشردگی است (شکل .)1

شکل  -1راست) اسپرماتکا Epitrix hirtipennis؛ چپ) حشره بالغ و عالئم جویدگی
Fig. 1. Right) Spermatheca of Epitrix hitipennis (Original photo); Left) adult tobacco flea and chewing
)lesion (original photo

کک توتون  E. hirtipennisاولین گونه از مجـموعه گونـههای نـئارکتیک است که از ایتالیا گزارش گردید
( )Sannino et al., 1984و سپس به سایر قسمتهای اروپا ،خاور نزدیک و خاور دور گسترش پیدا کرد .این گونه به
عنوان یکی از مخربترین آفات توتون ،بادنجان و سیبزمینـی از ایتالیـا ،یونان و بلـغارستان گزارش شده است
( .)Tomov et al., 2007این احتمال وجود دارد که گونه جدید  E. hirtipennisدر منطقه ورامین به همراه بذور آلوده
بادنجان یا غدههای آلوده سیبزمینی به منطقه وارد شده باشند .در گزارش مشابهی در انگلستان ،شیـوع ناگهـانی
گونههای  Epitrix spp.به ورود غدههای آلوده سیبزمینی به مناطق تحت کشت صیفیجات ارتباط داده شد
()Anonymous, 2017؛ از سوی دیگر ،گونه  E. tuberisیکی از گونههای نزدیک به  E. hirtipennisجزء فهرست آفات
قرنطینه خارجی ایران بوده و بر اساس مصوبه شماره  464مجلس شورای اسالمی در سال  1391ضمن توافقنامه با
دولت ترکیه دارای اهمیت قرنطینهای در سطح بینالمللی نیز میباشد (بینام .)1391 ،از اینرو ،شناسایی و برنامهریزی
مؤثر بر علیه چنین آفاتی میتواند از بروز خسارتهای اقتصادی طی فصول زراعی بعدی جلوگیری نماید.
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ABSTRACT
The alien species tobacco flea Epitrix hirtipennis Melsheimer is reported for the first time for Iranian
Chrysomelidae fauna. The first specimen was observed in an eggplant farm from Sargol village in Varamin County
(Tehran Province) through mid June; population monitoring continued till the last week of July, parallel to crop
harvesting which the population density raised to 3-4 fleas/leaf; continuously, the flea adults were observed on the
second crop rotation at the end of July. The species is native to Nearctic ecozone and since 1983, has been reported
from Palearctic region such as Italy, Portuguese, Greece, Bulgaria, Russia and Syria. Some of the other species of
Epitrix has been previously reported from different parts of Iran and E. hirtipennis is reported for the first time for
Iranian fauna.
Keywords: Epitrix hirtipennis, Iran, Varamin, Eggplant

1 and 2. Assistant Professor and Undergraduate student, respectively, Department of Plant Protection, Faculty of
Agriculture, Varamin-Pishva Branch, Islamic Azad University, Varamin, Tehran, Iran.
Corresponding author: kheradpir@iauvaramin.ac.ir

10

