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 مقاله کوتاه علمي

 Rhoptrispa dilaticornis (Duvivier) از اولین گزارش

(Col.: Chrysomelidae) مینوز برگ نیشکر در ایران 

 
 2و مهدی اسفندیاری *1امیر چراغی

 پزشکي، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهيد چمران اهوازاهگروه گي -2 ،عه نيشکر و صنایع جانبي خوزستانموسسه تحقيقات و آموزش توس -1

 
 (23/11/95تاریخ پذیرش:  15/9/95)تاریخ دریافت: 

 

 چکیده
باشد. با توجه به سيستم تک کشتي و سطح وسيع کشت نيشکر در و استان خوزستان مي ایران کشاورزی راهبردیکر یکي از محصوالت نيش

بنابراین پایش مداوم فون حشرات در این مزارع  باشند.مطرح مي ظهور آفات جدیدیا ان آفات ثانویه يهمواره مسائلي مانند طغ ،استاناین 

 Rhoptrispa dilaticornisگونه  Chrysomelidaeسخت بالپوشي از خانواده  در گزارش حاضر برای اولين بار ضروری است.

(Duvivier, 1891)  باشدجدید ميایران  فونبرای  و جنس این حشره گونه .شودمعرفي مين عنوان مينوز برگ نيشکر از استان خوزستابه. 

گسترده  صورت به حاضر حال در بالپوش سخت این رسدمي نظر به. آثار خسارت حشره به گياهان نيشکر همراه با عکس شرح داده شده است

 .ندارد يتفعال يشکردر سطح مزارع ن

 

 مينوز، نيشکر جدید،گزارش  ،Chrysomelidae ،Hispinae های کلیدی:واژه
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 مقدمه

و  ایران کشاورزیراهبردی کر یکي از محصوالت نيش

 ،صورت گستردهه باشد. کشت نيشکر باستان خوزستان مي

کشت و صنعت  10در قالب  و تانزستنها در استان خو

گيرد. هکتار صورت مي هزار 120بزرگ در سطحي حدود 

ها هزار تن شکر در این کشت و صنعت 700 ساالنه بيش از

درصد از شکر مورد  35حدود  که این مقدارشود مي توليد

 Iranian Sugar Factories)کند نياز کشور را تأمين مي

Syndicate, 2016.)  ه سيستم تک کشتي و با توجه ب

سطح وسيع کشت نيشکر در استان خوزستان، همواره 

 و ظهور آفات جدید یاطغيان آفات ثانویه  دمسائلي مانن

های کشت شده نسبت به آفات و شکستن مقاومت واریته

بنابراین پایش مداوم فون  باشند.ها، مطرح ميبيماری

در گزارش حاضر  حشرات در این مزارع ضروری است.

 Rhoptrispa dilaticornisسخت بالپوش ای اولين بار بر

(Duvivier, 1891) (Col.: Chrysomelidae) عنوانبه 

)عکس شود معرفي ميمينوز برگ نيشکر از استان خوزستان 

a1) . از ایران  بار برای اولينگونه و جنس این حشره برای

 و شناسيشود و اطالعاتي در مورد زیستمي گزارش

های این حشره در سال. نيستدر دسترس  آناکولوژی 

، )ره(در کشت و صنعت نيشکر امام خميني 1395و  1394

آن  و الروحشرات بالغ  واقع در شمال شهر اهواز، مشاهده و

درصد  75آوری و در الکل اتانول از مزارع آلوده جمع

این گونه  نگهداری شدند. تاکسونوميکجهت شناسایي 

سطح مزارع نيشکر فعاليت در صورت گسترده ه هنوز ب

های مختلف های الزم در مورد جنبهاما بررسيندارد، 

 صورت گيرد.باید شناسي و اکولوژی آن زیست

خانواده  سخت بالپوشان بهمتعلق گونه مذکور 

Chrysomelidae  و زیر خانوادهHispinae است. 

ها جزء خوارند و بسياری از آن حشرات این خانواده گياه

 ازها و تعدادی از آن شوندگياهي محسوب ميآفات مهم 

ها گذراني این گونه. زمستانهای گياهي هستندناقلين بيماری

در زیر  اغلب به صورت حشره بالغ گزارش شده است.

های جانبي دارای زائده 1سينهقفسپيش  Hispinaeخانواده 

، پيشاني یا فرق سر 2مشخص، سر از نوع اپيستوگناتوس

 باشدمي 4-4-4نگار و فرمول پنجه پا  دارای نقش و

(Triplehorn and Johnson, 2005)های این . سوسک

های مينوز برگ های برگ، سوسکزیر خانواده به سوسک

 Triplehornمعروف هستند ) 3های الک پشتيو سوسک

and Johnson, 2005.)  جنسRhoptrispa Chen and 

T’an 1964 جنس  ابتدا به عنوان یک زیر جنس از

Dactylispa Weise, 1897 به اما پس از آن  ،معرفي شد

پيش از دست کم دو گونه دیگر نيز  سطح جنس ارتقا یافت.

عموما به عنوان  امروزه في شده کهدر این جنس معر این

های دیگر یا در جنس معرفي شده R. dilaticornis نامهم

 ,Sekerka et al., 2016; Stainesاند )قرار گرفته

این توان گفت در حال حاضر ميدر هر صورت  (.2015

از  تاکنون R. dilaticornisگونه  جنس مونوتيپيک است.

هندوستان، افغانستان، بوتان، آفریقا، اریتره و اتيوپي در شرق 

 Borowiec andگزارش شده است ) نپال، چين و تایلند

Swietojanska, 2007.) بدن  تقریبا الروهای این گونه

از سياه در سنين اوليه تا زرد  ا. رنگ بدن الروهرندتختي دا

)عکس  باشدمي ای در سنين آخر الروی متغييرقهوهمایل به 

b1) (Ford and Cavey, 1985.)  ينوز صورت مه بالروها

دارای بدني کامل حشره  د.ننمایبرگ نيشکر فعاليت مي

دست متر و به رنگ مشکي یکميلي 6-8 کوچک به طول

 سطح بدن آن پوشيده از خارهای بلند است باشد ومي

. شاخک آن کوتاه و بندهای آن در انتها به (a1)عکس 

ای شاخک در سطح زیرین شوند. بند پایهتدریج ضخيم مي

های ها دارای ردیفباشد. بالپوشدارای یک برجستگي مي

های مذکور، باشند که مابين ردیفای ميطولي برجسته

به ها شوند. بالپوشای کوچک دیده ميهای حفرهردیف

گر موازی و یا اینکه در قسمت انتهایي با یکدیمعمول  طور

                                                 
1 Prothorax 

2 Opisthognathous 

3 Tortoise beetles 
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اند. عرض پرونوتوم کمتر از قاعده کمي عریض شده

 .(Triplehorn and Johnson, 2005) هاستبالپوش

های مربوط توان لکهدر مزارع آلوده، به وضوح مي

اندازه  مشاهده نمود.ها روی برگبه فعاليت و تغذیه الرو را 

بسيار کوچک  خروج الرو، ی تفریخ تخم وتداها در ابلکه

انشيم تدریج با تغذیه الرو از پاربه .(c1)عکس  باشدمي

و در انتهای مرحله  (d1)عکس  ترها بزرگبرگ، اندازه لکه

متر مربع سانتي 10-20ها حدود ه الرو، اندازه این لکهتغذی

و پس از  شوندتر ميبزرگها به تدریج این لکه شود.مي

ها خشک شفيره و حشره کامل، این لکهتبدیل شدن الرو به 

های باقي مانده پس از ریختن در اثر و لکه (e1)عکس 

ها، ظاهری شبيه خسارت آفات وزش باد و سایش برگ

های اوليه نشان . بررسي(f1)عکس کنند برگخوار پيدا مي

و در  )ره(ها در کشت و صنعت نيشکر امام خمينيداد که لکه

ای است که از هر به گونه CP48-103مزرعه دارای واریته 

برگ عالئم فعاليت الرو مينوز برگ  5بوته نيشکر حدود  10

 دادند.را نشان مي

 )اصلي( (c-fآن روی نيشکر ) و آثار تغذیه و خسارت  Rhoptrispa dilaticornisگونه  (bو الرو ) (aحشره کامل ) -1عکس 
Figure 1. Rhoptrispa dilaticornis; Adult (a), Larva (b), Symptoms of feeding and damage on 

sugarcane plant (c-f) (Original) 
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Short paper 

First report of a leaf minor beetle, Rhoptrispa dilaticornis 

(Duvivier) (Col.: Chrysomelidae) on sugarcane in Iran  
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Abstract 

Sugarcane is one of the strategic agricultural products of Khuzestan province, Iran. Regarding to 

large-scale monoculture of sugarcane in this region, there are always concerns on secondary pest 

outbreaks or emergence of new pests. Therefore, monitoring of insect fauna in sugarcane fields is 

necessary. Here, we report a chrysomelid beetle, Rhoptrispa dilaticornis (Duvivier, 1891) as a leaf 

miner of sugarcane in Khuzestan Province. Both the species and genus are new for the Iranian fauna. 

The symptoms of its damage to sugarcane plants are described and illustrated. It seems that this beetle 

is not widely distributed in the sugarcane fields currently. 

 
Key words: Chrysomelidae, Hispinae, New record, Leaf minor, Sugarcane 
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