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Abstract  
Prosopis juliflora is a shrub belonging to the family Fabaceae. It is native to Mexico, South Amer-

ica and the Caribbean. It has become established as an invasive weed in Africa, Asia, Australia and 

elsewhere. P. juliflora is located in Sahara-Sindian climatic region as a resistant species against the 

salinity. Its habitats in Iran are limited to Hormozgan and Sistan and Balochestan provinces. Algarobius 

prosopis (LeConte) (Coleoptera: Chrysomelidae) is reported for the first time as a seed beetle from the 

collected pods and seeds of P. juliflora from Hormozgan province.  
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 است و از درختان Fabaceaeمتعلق به خانواده   DC  Sw) ) Prosopis julifloraکهور پاکستانی با نام علمی

. اين کندرشد میهای جنوبی کشور باالخص هرمزگان همیشه سبز و مقاوم به خشکی و شوری است که در استان

 ,Najafi Tirehمتر يا بیشتر  نیز رشد کند ) 93متر و در شرايط مناسب تا  92 به بلندی قادر استخاردار  ةدرختچ

(. رشد اين گونه در آب و هوای گرم و مرطوب صورت گرفته و در مقابل سرما بسیار حساس و آسیب 2006

کند و در سواحل خلیج فارس ودريای را تحمل میلسیوس درجه س 02 تر از دمایپذير است. اين گونه گرمای باال

دايی زهای تثبیت شن و بیابانفعالیت عمان در نواحی پست ساحلی از خوزستان تا چابهار گسترش داشته و در

 (.Alnour Elseeding, 2005شود )استفاده می

اما در حال  ،بندی شده بودطبقه Bruchidae ةدر خانواد LeConte) ) Algarobius prosopis ةگوندر گذشته 

تعلق دارد. حشرات اين خانواده  Bruchinae ةو زيرخانواد Bruchini ةقبیل ،Chrysomelidae ةبه خانواد حاضر

 گیرندقرار می Bruchinaeهای نخود و لوبیا در زيرخانواده ها به عنوان شپشهخوارند و برخی از آنگیاه اغلب

(Kingsolver, 2004 .)کنند، جزء آفات انباری لحاظ شده های خشک تغذيه میها معموال از دانهالرو اين سوسک

ها افزايش بوده و اگر گرما و رطوبت نسبی محیط مساعد باشد، تعداد نسل آن و دارای چندين نسل در سال

https://en.wikipedia.org/wiki/Mexico
https://en.wikipedia.org/wiki/South_America
https://en.wikipedia.org/wiki/South_America
https://en.wikipedia.org/wiki/Caribbean
https://en.wikipedia.org/wiki/Asia
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انی گذربه صورت مراحل نابالغ يا حشرات کامل زمستان ايالت آريزونا در آمريکا احتماالًيابد. اين گونه در می

ی کوچک و نارس هاهای خود را روی بذور سال قبل، غالفکرده و حشرات ماده در اوايل بهار ظاهر شده و تخم

شیارها  را در ها. اين حشره تمايل دارد تخم(Swier, 1974) دهند که اين عمل تا اواخر پايیز ادامه داردقرار می

  درجه 33دمای  ها در. تخم(Bridwell,1920a) کندگذاری میها قرار دهد، اما روی بذور نیز تخموشکاف غالف

سن  3ن يک متحرک بوده و بسیارفعال است. الروها دارای شوند. الرو سروز تفريخ می 1-8بین سلسیوس 

 اندازیباشد. در انبار، الروها بعد از تغذيه و پوستبذر تنها يک الرو قادر به رشد و نمو می اند و در هرالروی

های وراخو سها هشوند. اغلب حفرکنند به شفیره تبديل میای که با فضوالت تولید میدرون بذور، درون محفظه

 (Bridwell, 1920b). شود ها به وضوح مشاهده میخروج حشرات کامل روی غالف

میلیمتر هستند که شکل  0تا  0/0ای رنگ روی بدن و به طول های قهوههايی با لکهاين حشرات سوسک

 ای استارهبندی و  99ها و شاخکمانند پوزه به سمت جلو کشیده شده  عمومی اين حشره بیضی شکل و سر

و  زدگی داردباشد که در وسط به سمت شکم بیرونپیش قفسه سینه به شکل مخروطی شکل می. (9)شکل 

کی های عقبی اندها يک نوار روشن روی پیش قفسه سینه دارند. رانهای جانبی آن مستقیم است. نرها و مادهکناره

مانند و  ه دار و دارای يک زائده بلند خاردندانه در سمت درونی است. ساق پاهای عقبی دندان متورم و دارای دو

ها . ماده(9)شکل  پوشانندها کوتاه و پهن هستند به طوری که پیژيديوم را نمیپوشبندی است. بال 3 پنجه پاها

است. جنس  bottimer Kinhsolver Algarobiusها از شیار تیره روی پیژيديوم هستند که وجه تمايز آن دارای دو

-های مختلف زيستهای الزم در مورد جنبهشود و بررسیاز ايران گزارش می اولین بارو گونه اين حشره برای 

آن بايد صورت گیرد. پراکنش اين آفت در آفريقا، اروپا، آمريکای شمالی،  های بوم شناختیسازگاریشناسی و 

     .            (Kingsolver, 2004) مرکزی و شمال آسیا )به استثناء چین(  گزارش شده است

برخی دانشمندان ايرانی به دلیل تفوق گونه سمر )کهور پاکستانی( بر ديگر  ،مه بايد اذعان داشتتدر خا

های همین جنس و سايردرختان جنگلی از حضور سمر بیم داشته و خواستار قلع و قمع و يا ممانعت از گونه

اده العهای روان که از تحمل خارقشناند، در مقابل برخی پژوهشگران امورجنگل کاری وتثبیت کشت آن بوده

خواستار ادامه کشت آن هستند. محتمل است که اين حشره با ورود  ،انداين گونه به شرايط سخت محیطی دلگرم

ای ههای ناشناخته با حضور گونهورود آفات و بیماریبر اين اساس، شده باشد،  اين گونه گیاهی به کشور وارد

 برانگیز بوده است.  گیاهی غیربومی همواره بحث

ای هسازترين گونهبه عنوان يکی از مشکلدرخت کهور ق نظر اتحاديه بین المللی حفاظت از طبیعت بط

یاهان آمیزی از گتواند به طورموفقیتتهاجمی و وارداتی جهان در نظرگرفته شده است، به نحوی که اين گیاه می

مورد نظر های انهسامبومکهور روی اثرات پذير بیشترين بهره را ببرد. های آسیبسامانهومببومی پیشی گرفته و از 

، انرژی و.. صورت گرفته و پیامدهای زيادی روی تنوع زيستی دارد. پراکنش جنس بآّهای با تغییر در چرخه

Prosopis  اگرچه  ،ين گیاهمیلیون هکتار برآورد شده است و ا 38ای به وسعت درعرصه در ايالت متحده آمريکا

عت به سر سامانهومباما به دلیل عدم تعادل در اين  ،شوددر آمريکای شمالی به عنوان يک گیاه بومی قلمداد می

از  درصد 00شود ترين علف هرز در تگزاس محسوب شده و تخمین زده میيابد. اين گیاه متداولتکثیر می

 ابتدا به دلیل دارا اين گونه در(. Brown & Archer, 2013) زارهای تگزاس به اين علف هرز آلوده شده باشدچمن

 رد ولی بعدها مشخص شد گیاهان ديگر ،ای عمیق، به منظور کاهش فرسايش خاک معرفی شدبودن سیستم ريشه

های شوند. از سوی ديگر رشد موزائیکی ريشهزمینی ناکام مانده و خشک میهای زيررقابت برای رسیدن به آب

تواند در زمین فرو آب حاصل از باران نمیبر اين اساس شود،  عث سختی زمین اطراف میاين درخت مهاجم با

های های اخیر، در کشوردر سال (.Julien et al., 2012) دشوبرود، از اين رو هر نوع بارش باعث ايجاد سیالب می
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ده ها صادر شآمريکايی توسط حکام آنحوزه خلیج فارس مانند عمان، امارات و مصر، کمپین ملی مبارزه با کهور 

دهد کهور جاذب پشه آنوفل و عامل بازگشت ماالريا به کشور خواهد بود. از اين رو در است. تحقیقات نشان می

 Neltumiusو    A. prosopisهایحال حاضر در برخی از کشورها نظیرآفريقای جنوبی واسترالیا از سوسک

arizonensis (Schaeffer)  کنندبین بردن کهور استفاده می برای ازعوامل مهار زيستی ان به عنو (Zachariades et 

al., 2011). 
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   ؛کهور پاکستانی هایروی غالف Algarobius prosopisخسارت و محل خروج حشرات کامل  - bو a -1شکل

c - ؛حشرات کامل d -  مشاهده سطح پشتی حشرات کامل ماده و شیارهای تیره روی  پیژيديوم و وجه تمايز آن

حشره از نمای جانبی  - f و نمای شماتیک از پیژيديوم و شیارها  در ماده ها ،e ؛Algarobius bottimeriاز گونه 

 .رم وخارهای موجود روی ساق پاو مشاهده پای عقب، ران های متو

 
Figure 1. a & b. Damage and emergence hole of Algarobius prosopis adults on Pakistani mesquites 

pods, c. Adults, d. Dorsal surface of female adults and dark grooves on pygidium and its difference 

from Algarobius bottimeri species, e. Schematic view of pygidium and grooves in females, f. Lateral 

view of insect and hind leg, swollen femurs, and spines on tibia. 
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