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 در مزارع پنبه اینقرهمعرفی و شناسایی علف هرز تاج ریزی برگ 
 

 3و حمیدرضا سعیدی 2، ابراهیم فراهاني1*مرتضي عرب سلماني

 اورزی و منابع طبیعی استان تهرانترتیب استادیار، مربی و کارشناس پژوهشی مرکز تحقیقات کشبه3و  2، 1

 32/2/22 تاریخ پذیرش:               32/01/23تاریخ دریافت: 

 چکیده

های پهن علفی از برگیا با قلمه گیاهی دائمی چوبی بوده که از طریق بذر ای تاج ریزی برگ نقره

رشد اندام هوایی طی  به ارتفاع تا یک متر است که بطور معمول ای منشعب. دارای ساقهشودمیتکثیر 

. تهاجم تاج ریزی شودمیمتر پخش  3زمستان متوقف شده و سیستم ریشه گسترده این گیاه تا عمق 

آشکار است.  ای به کشتزارها و مراتع در اواسط تابستان یعنی هنگام گلدهی گیاهان کامالًبرگ نقره

زنی حیات رویشی و جوانه تجدید مرحله تشکیل شده است که عبارتند از: 5چرخه زندگی این گیاه از 

در بهار؛ نمو رویشی که مدت آن بستگی به زیستگاه )زیست بوم( دارد؛ رویش گل که بطور معمول از 

روی تولیدات  ای نه تنها عمدتاًریزی برگ نقرهتاج ،دهی از پایان بهار تا پاییزبهار تا پایان تابستان و میوه

این گونه المللی نیز تاثیر منفی دارد. زیست و تجارت و روابط بینزراعی بلکه روی تولیدات دام، محیط 

 0.شودمیگزارش  3022سال  در برای  اولین بار از مزارع پنبه استان تهران

 
 کش، علف هرزپنبه، علف :واژگان کلیدی

 

 مقدمه

در مزارع مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی تهران و بخش ، 0223تا  0262های طی سال

با  اینقرهآوری شد. این گیاه با نام تاجریزی برگ جمع گیاه دائمییی از هانمونهکهریزک استان تهران 

شناسایی و توسط موسسه تحقیقات گیاه پزشکی تایید شد.  .Solanum elaegnifolium Cavنام علمی 

تار به شناسایی و در این نوش. شوداستان تهران گزارش میمزارع پنبه این گونه برای اولین بار از 

 .شودمی مدیریت این علف هرز پرداخته
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 :شناسایي

 Cavanilles Solanum elaeagnifolium  نام علمی:
 تاج ریزی برگ سنجدی ها:مترادف

Solanum dealbatum  Lindley  ،Torrey Solanum flavidum ،  Bentham hindsianum Solanum 
Solanum leprosum  Ortega ،Scheele  Solanum roemerianum ،Hooker fil in Curtis    Solanum 

saponaceum ، Engelman & A. Gray   Solanum texense  ،Meyer ex Nees  Solanum uniflorum 

 Solanaceaeجایگاه رده بندی: 

 ی متداول: هانام
Silver-leaf nightshade، white horse-nettle ،tomato weed ،silverleaf nettle،nightshade 

bitterleaf، bitter apple ، silverleaf bitter apple، bull nettle،  prairie berry(انگلیسی)؛ morelle 

jaune (فرانسوی)؛ ,ölweidenblättriger nachtschatten )؛)آلمانی tomatillo, revienta caballo, 

quillo-quillo, meloncillo del campo trompillo, (؛لیاسپانیو) Tähtikoiso (فنالندی)؛ 

линейнолистный،паслёи  (روسی)؛ bitterappel،  bloubos،satansbos  ،silwerblaarbitterappel 

 ()مراکشی  chouka assafra ،  chouika، chouk jmel  ،hassika matechat jmel   ،zririga ؛(ییآفریقا)

بصورت  Solanum elaeagnifoliumنام  :فهرست واژگانبندی و هایي در مورد ردهتبصره

که بویژه  دهدمی ای را نشانگونه مربوطه اختالف قابل مالحظهاما  المللی پذیرفته شده استبین

آرژانتینی  ریخت ( پیشنهاد نمود که0292مورتون ). گیج کننده است آمریکادر  بندی آنردهیت وضع

ی شمالی نیز آمریکادر  ریختتیجه گرفت که این ن( 0260ای مجزا بوده اما سایمون )این گیاه زیرگونه

یاه های مختلف این گریختها و واریتهطبیعی از همان گونه است.  واریانتیک  و لذاشود یافت می

که  کندو پیشنهاد مینموده  ممکنهمزیستی ارقام مختلف را  ،اند اما تولیدمثل همانندیتوصیف شده

؛ 0221)اِستولتز،  تایید شوند ی ژنتیکیهاتفاوت مگر اینکه نمود پرهیزرقم رده بندی در سطح باید از 

 (. 0222هیپ و کارتر، 

  3سولل: 0سازمان حفاظت گیاه اروپاکد 

 213شماره فهرست  2 3سازمان حفاظت گیاه اروپا اِی :نباتیبندی بهداشت طبقه

 

 

 

                                                           
1- European Plant Protection Organization (EPPO) 

2- SOLEL 

3- EPPO A2 
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سی، قبرس، مصر، فرانسه، : الجزایر، کروا سازمان حفاظت گیاه اروپا محدودهپراکنش جغرافیایي: 

 مقدونیه، اسپانیا، سوریه، تونس، ایتالیا، جمهوری فلسطینیونان، 

 تایوان، فلسطین: هند )کارناتاکا، تامیل نادو(،  آسیا

 ی جنوبی، تونس، زیمبابوهآفریقاالجزایر، مصر، لسوتو، مراکش،  : آفریقا

یزونا، آرکانزاس، کالیفرنیا، کلرادو، فلوریدا، ی آالباما، آرها)ایالت آمریکامکزیک، ی شمالی : آمریکا

میسوری، ایلینوی، ایندیانا، کانزاس، کنتاکی، لوئیزیانا، مریلند، می سی سی پی، وایی، آیداهو، هاجورجیا،

سی، تگزاس، نِاُرگان، کارولینای جنوبی، تِوادا، نیو مکزیکو، کارولینای شمالی، اُهایو، اُکالهما، براسکا، نِنِ

  اشنگتن(یوتا، و

 ریکو گواتماال، هندوراس، پوئرتو: کارائیبی مرکزی و آمریکا

 آرژانتین، شیلی، پاراگوئه، اُروگوئهی جنوبی: آمریکا

 (هااقیانوسیه: استرالیا )همه ایالت

شمال شرق مکزیک و جنوب غرب  بومی اینقرهریزی برگ تاج تاریخچه معرفي و پراکندگي:

(. همچنین این گیاه بومی 0296)رابینسون و همکاران،  استا علف هرز در آنج و بوده متحدهایاالت

این پراکنش را  ،فون حشرات تغذیه کننده از این گیاه طبیعتِ)در آنجا( که  شودمیمحسوب  آرژانتین

ی شمالی از جمله کالیفرنیا و فلوریدا آمریکای هابه سایر بخش . این گیاه همچنینکندمی تداعیثانویه 

)یو اس  استرگ و نیوانگلند پراکنده ی بزهامناطق دریاچهدر بجز جا ده و درحال حاضر در همه ش وارد

جنوب ی جنوبی، آمریکاتهاجمات علف هرز در استرالیا، جنوب هند، (. 3115، 0ان آر سی اس –دی ای 

)این  اخیراً .است محتمل)البته( پراکندگی بیشتر خیلی داده است.  پیرامون حوضه مدیترانه رخو  آفریقا

در  (مورد)این  (.3112ثبت شد )سو و سِنگ، در جنوب تایوان و جزایر پِنگو  3113در سال مورد( 

به مراکش از  اعتقاد بر این است که ورود این گیاه ش شده است.رتایید نشده گزابصورت  البته ترکیه

 حال حاضر و در (0261، است )تَنجی و همکاران ناشی شده 0256سال آلوده غالت در واردات بذور 

گسترش به سایر مناطق مانند اِلکال دِس در حال در منطقه تادال آلوده نموده و را هزار هکتار  51

به همراه آلوده کننده که این گیاه  این است بر ی جنوبی، تصورآفریقادر  باشد.میسراگنا و مراکش ا

یا 0211عنوان علوفه طی دهه و یا خود به(، 0266و همکاران،  رمان)وازِ 0215حدود سال  علوفه خوک

علف هرز اعالم آنرا  0222 صورت یک مشکل ثبت شد و دربه 0253در که  وارد کشور شده باشد 0251

علوفه آلوده ی شمالی آمریکادر جنوب استرالیا با واردات علوفه آلوده از  هابطور مشابه، آلودگی .نمودند

 سال مرتبط می باشد گرچه این علف هرز ابتدا ابتدا در 0201ی شمالی طی خشکسالی آمریکااز 

                                                           
1- USDA-NRCS 
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(. 0229ثبت شد )هیپ و همکاران، ویکتوریا  (ایالت)در  0212در نیوساوت ویلز و سپس در  0210

وارد شده از شرق  (Sorghum sudanense) ایسورگوم علوفهی بعدی در غرب استرالیا از هاآلودگی

(. در ایاالت متحده، که در آنجا این گیاه در چند ایالت جنوب 0222)هیپ و کارتر،  شد ظاهراسترالیا 

به ی قطار حمل گاو موجب ورود این علف هرز هاواگنماسه و بستر مورد استفاده در  ،غربی بومی است

 (.0290ن، دِئِ)گو گردید 0621کالیفرنیا در 

 

 شناسي()ریخت ژیمورفولو

پهن  هایبرگاز لمه قیا  بذر با وچوبی بوده  دائمییاهی گای تاج ریزی برگ نقره اشکال رویشي گیاه:

 . (1یا ژئوفیت 2کریپتوفیت، همی3، کامافیت0تروفیتشامل اشکال رویشی ) شودتکثیر می علفی

به ارتفاع تا یک متر  ای منشعبدارای ساقهای تاج ریزی برگ نقره گیاه خصوصیات گیاهشناسي:

تا  این گیاهسیستم ریشه گسترده و  متوقف شدهطی زمستان  طور معمول رشد اندام هواییهکه ب است

هر  یبکار برد زیرا بندها توان در مورد این گیاهاصطالح ریزوم را نمی. دشومتر پخش می 3عمق 

ود، خارهای دارای انشعابات محدای شکل، استوانه هاساقه مجدد دارند. رویشقابلیت  هاقسمت از ریشه

سبز تیره تا سبز مایل به خاکستری،  ها. برگاندبجز در قائده علفی وده بوپخش شده  کمیسرخ رنگ 

کامل ای بریده همراه با حاشیهانتهای آن گرد یا و  تیزیا  ضخیمبرگ نوک که  نوک تیز،دارای برگدم، 

طول متر، ( سانتی1 )حداکثر 5/3تا  0ی و پهنا متر( سانتی02)حداکثر  01تا  5/3بطول یا موجدار، 

و  هاها، ساقهرگبی موجدار. هادارای حاشیهدار یا گوشهمتر، گاهی تا حدی سانتی 3تا  5/1م برگد

شاخ و برگ با تارهای دهند. می سبز کمی براقآن یعنی به گیاه ظاهر معمول جوان  کامالً کاسه گل

ی اصلی هابرگرگو نیز  هاروی ساقه ای رنگ معموالًخارهای زرد تا قهوهای شکل پوشیده است. ستاره

ی( مترمیلی 315طویل ) یهاساقه گلبا گل  9تا  0منفرد دارای  گرزنیک  گل آذینشوند. ایجاد می

 مترمیلی 25تا  35اندازه جام گلبرگ است.  باریک آب 1تا  3با  مترمیلی 9تا  5اندازه کاسه گل است. 

تا  9ی زرد رنگ هابساکبا همراه د و بطورکلی رنگ آن آبی تا بنفش ولی گاهی اوقات سفیو مدور است 

با ، در ابتدا مدور، سبز رنگ )دانه بطور نامنظم ترک خورده )شکوفا( آن، میوهی است. مترمیلی 2

 05تا  01ی سفید( و گوشتالود که هنگام رسیدن خشک شده و به رنگ زرد تا نارنجی )به قطر هاتکه

عدد  031تا  21دارای  میوههر کند که میمیوه  21 تا 11 آیند. یک تک گیاه معموالًمی در( مترمیلی

                                                           
1- Therophyte 

2- Chamaephyte 

3- Hemicryptophyte 

4- Geophyte 
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بذر گوجه فرنگی شبیه به  بوده و کامالً مترمیلی 2تا  3به سبز، به قطر صاف، تخت، قهوه ای مایل  بذر

به کشتزارها و مراتع در اواسط تابستان یعنی هنگام گلدهی  اینقرهریزی برگ تاجتهاجم هستند. 

های آبی یا بنفش و ر چنین تهاجماتی، گیاهان به سادگی بوسیله وفور گلآشکار است. د گیاهان کامالً

 شوند. ی رسیده نارنجی زرد در اواخر فصل شناسایی میهاظهور دانه

 از سایر اینقرهتاج ریزی برگ ، اروپا سازمان حفاظت گیاه در محدوده: هاشباهت به سایر گونه

 این گونه با جهان دیگر نقاطهر لی متمایز است. خی .Solanum sppشده  وارد یا بومی یهاگونه

S. coactiliferum،S. esuriale   وS. karsensis  ،کارتر، ؛ هیپ و 0229در استرالیا )هیپ و همکاران

در  S. panduriforme با و (0260ل و همکاران، رِ)گُ آمریکادر تگزاس،  S. carolinense با (،0222

)وازرمان و همکاران، اشتباه شده است اند نیز شناسایی شده هاهیبریدجایی که  ی جنوبیآفریقا

بار چندین ای از نتیجه ی وارداتیهاجمعیت در داخلاختالف شود که تصور می(. با وجود این، 0266

؛ هیپ و 0221باشد )استولتز،  Solanumگیری با گونه بومی ی این گیاه به جای دورگهاورود گونه

  فهرست واژگان را ببینید( بندی ودر مورد رده ی باالهاادداشت)ی(. 0229همکاران، 

 

 بیولوژی و اکولوژی

در  ،یی که در تابستان رشد کردههابا ریشهاست ژئوفیت دائمی  یک  اینقرهتاج ریزی برگ : کلیات

نوع  این گیاه چهارد. کنطی زمستان حفظ میدر ی زیرزمینی خود را هاساقهو  شدهاواخر پاییز پژمرده 

، از زنندتابستان جوانه میپایان که از بهار تا عنوان یک تروفیت( متفاوت رشد دارد: از بذرها )به

در سطح  هاکنند )کامافیت(؛ از غنچهتولید می ی جدیدهاشاخهی باالی سطح خاک که در بهار هاغنچه

این  )افقی یا عمودی( یهاریشه که دوباره ازی مدفون در خاک ها)همی کریپتوفیت(؛ از غنچهخاک 

بصورت رویشی از  این گیاه عمدتاً. )ژئوفیت(د نکنی جدید رشد میهاشاخهو از آن  رویندمیگیاه 

 31متر طول و اندازه نیم سانتی قطعاتی به کند،مثل می تولید یزیرزمینی های روی قطعههاغنچه

ممکن است )ریشه عمودی اصلی( ی مهریشه هابخشکه توان رویش مجدد را دارند. عمق  مترسانتی

روزه توان  01ی کوچک هاجوانه(. 0292نزی، و مِک کِ )مولنار ماه حفظ کنند 05خود را تا  قوه نامیه

فزایش  والدینی یا بوسیله کشتی هوایی گیاهان هازنی با حذف اندامجوانه. رویش مجدد را دارند

عمودی اصلی( هر دو روش کنترل مکانیکی و )ریشه  هامهریشهاین رشد رویشی تهاجمی از یابد. می

نویه است اما مثل بوسیله بذر روشی ثا تولیدکند. میرا خیلی مشکل ای تاج ریزی برگ نقرهشیمیایی 

)کمون( و سطوح باالی نهفتگی آورند. در خاک دوام می سال 01بذرها قوه نامیه زیادی داشته و حداقل 

مطالعات حاکی از آن  امیه شوند.دارای قوه نبذر بزرگ ی هابانک توانند موجب ایجادزنی اندک میجوانه

علف کنترل تاهنوز قوه نامیه دارد )هیدرصد بذر پس از عبور از دستگاه گوارش گوسفند  01است که 
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و  ویدب. هستند نوسان درجه حرارتنیازمند  زنیجوانیبرای بذرها (. 3112، 0هرز مضر ایالت واشنگتن

درجه  31در دمای را درصد را هنگامی که بذرها  59 زنیجوانیثر سرعت حداک( 0263) موری

ساعت رویاندند بدست آمد که  6مدت گراد بهدرجه سانتی 21و در دمای ساعت  02مدت گراد بهسانتی

زنی برای جوانه 9یا  pH 2آنها همچنین دریافتند که تاثیری در این عمل نداشتند.  البته نور و تاریکی

ور کردن( بذرها در آب جاری برای فروبردن )غوطهدهنده آن است که نشان سایر تحقیقات. ودبهینه ب

عوامل کنترل (. 0296زنی را بهبود دهد )راترفور، ی جوانههاست سرعتطوالنی ممکن ا ی نسبتاًهادوره

تاج ریزی برگ  ، با وجود این، بیولوژی تولیدمثلاندزنی بذر به میزان اندکی شناخته شدهکننده جوانه

( و ریچاردسون و مِک کِنزی 0260(، پارسونز )0222توسط هیپ و کارتر )بطور جامعی  اینقره

 تجدیدتشکیل شده است که عبارتند از:  مرحله 5چرخه زندگی این گیاه از  شده است. مرور( 0260)

 یست بوم( دارد؛که مدت آن بستگی به زیستگاه )ززنی در بهار؛ نمو رویشی؛ حیات رویشی و جوانه

اعتقاد براین است دهی از پایان بهار تا پاییز. از بهار تا پایان تابستان و میوهبطور معمول که گل رویش 

عدد دانه )میوه( در هر فصل رویش  311تا  گیاهان مجزادهد. که گرده افشانی از طریق حشرات رخ می

باشد. عوامل موثر بر اکولوژی بذر قوه گیاه میاز هر بذر  0511 9311برابر  کنند که تقریباًتولید می

را  اینقره تاج ریزی برگکه تعداد کروموزوم ( 0222زنی بطور جامع توسط هیپ و کارتر )نامیه و جوانه

 مرور شده است.گزارش کردند  n3 =31بصورت 

ی مدیریت شده ، علفزارهاباغات میوه کشت زیر علف هرز اراضی عمدتاًای ریزی برگ نقرهتاج: زیستگاه

، حاشیه راه هایا کانال هاحاشیه رودخانهی دست کاشت مرتبط مانند علفزارهای طبیعی، هاو زیستگاه

و شرایط  هابا دامنه وسیعی از زیستگاه این گیاهرسد به نظر میباشد. و اراضی بایر می آهن یا جاده

 سازگار باشد (مترمیلی 211تا  351) ندکا نسبتاً در مناطق دارای بارش ساالنه اغلب ظاهراً البتهخاک 

در  آنترین تهاجمات گستردهی جنوبی آفریقادر استرالیا و (. 0222؛ هیپ و کارتر، 0260)پارسونز، 

، ها، کنارجادههاو تهاجمات کوچکتر در مراتع آبی، باغات و تاکستان دهدرخ میاراضی زراعی و چراگاه 

 به طور(. 0222؛ هیپ و کارتر، 0266)وازرمان و همکاران،  شودمییافت  هاو دامداری هاحاشیه کانال

چند پوشش گیاهی مراتع دست نخورده  و هر کنداراضی دست خورده رشد میاین علف هرز در ، خاص

 شود.ها تسهیل میکار با لگدمال شدن توسط دام گیرد ولی اینقرار نمی تهاجممورد  و طبیعی معموالً

ی هاای، استپ و معتدل را با درجه حرارتی مدیترانههااقلیم اییزی برگ نقرهتاج ر: نیازهای محیطي

(. 0229؛ هیپ و همکاران، 0260کند )پارسونز، تحمل میباال در تابستان و بارش ساالنه اندک  نسبتاً

توانند مانع هجوم در اند که میعواملیی خنک و بارش ساالنه زیاد هاپیشنهاد شده است که تابستان

                                                           
1- Washington State Noxious Weed Control Board 
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ی جنوبی آفریقاعلف هرز در استرالیا و این  این با پراکنش ( و 0222مناطق خاصی شوند )هیپ و کارتر، 

ی هابالقوه شمالی آن ممکن است به درجه حرارتی( ها)عرض ود. با وجود این، در اروپا، حدسازگار است

حساس ولی شرایط شوری ب اشباع شدن از آگیاهان استقرار یافته به یخ زدن و زمستان وابسته تر باشد. 

مطلوب  (. تابش کامل آفتاب0266مقاوم است )وازرمان و همکاران، را تحمل کرده و به خشکسالی بسیار 

 زنیجوانهاین گیاه برای دهد. وضعیت برای رشد بوده و در مقابل سایه بنیه گیاه را کاهش میترین 

در شرایط  زنیجوانهنیازمند است.  گراد(یدرجه سانت 31-21) ی باالهامعمولی و رشد به درجه حرارت

. گیاهان پس از یابدزیاد و با تغییر درجه حرارت افزایش میبویژه  ، بارش خوب رطوبتیدر شرایط  رطوبت

در عین حال اما در  شوندمی پخشنسبت به خشکی بسیار مقاوم بوده و در مناطق نیمه خشک  استقرار

خیلی با اقلیم سازگار  چه علف هرز در رشد تابستانه گر. کرداهند در این مناطق نیز رشد خوشرایط آبی 

و همکاران،  دهد )کاتبرسونرخ میدر مناطق دارای بارش زمستانه نیز این مورد است و در استرالیا 

(. 3112، 0متر ثبت شده است )دپارتمان غذا و کشاورزی کالیفرنیا 0311این مورد در ارتفاع تا (. 0292

برای مثال، در استرالیا، بیشترین سازگار شود. خاک مختلف تواند با انواع می  اینقره تاج ریزی برگ

 (.0222ی شنی با مواد ارگانیک اندک مشاهده شدند )هیپ و کارتر، هادر خاک)این گیاه( تهاجمات 

 در مناطقی با تابستان گرم و خشک و زمستانای تاج ریزی برگ نقره: بندی اقلیمي و رویشيطبقه

 -9تا  -0حداقل دمای  بامناطقی  درفقط  خوددر محدوده بومی این گیاه . شودمیسرد و مرطوب یافت 

درجه  -32تا  -06دمای حداقل  با مناطقیدرعنوان یک علف هرز ما بها رویش داشته گرادسانتیدرجه 

 اسکلروفیلی هاجنگلبا مناطق رویشی زیر مرتبط است:  مسئلهاین  .دارد نیز دوام گرادسانتی

 ی معتدل. هاو استپ (های سختهای دارای برگگونهبا برگ همیشه سبز های پهنجنگل) ایمدیترانه

؛ مولنار 0221دُالهیت و آلن، برخالف سمیت مضر تایید شده این گیاه برای دام ): هافایدهو  کاربردها

و اوایل تابستان بدون هیچ بهار  طول دری جنوبی و آنتلوپ وحشی آفریقاگاو (، 0229و مک کنزی، 

 شدهاین گیاه پلت  .(0266کنند )وازرمان و همکاران، می چراای ریزی برگ نقرهتاجاز  یبدگونه اثرات 

 2سوالسودین به نام 3آلکالوئید استروئیدییک . دام مورد استفاده قرار می گیردتغذیه در  و با موفقیت

تاج ریزی ی هابصورت تجارتی از دانه 1کورتیکو استروئیددر تهیه داروهای ضد بارداری و مورد استفاده 

امیدوارکننده ل آن به آرژانتین در حال تبدیو  (0229در هند استخراج شده است )مائیتی،  اینقرهبرگ 

ی این هاکه عصاره از آنجائی(. 0229باشد )هیپ و همکاران، میگونه سوالنوم ترین منبع تحقیق شده 

                                                           
1- Californian Department for Food and Agriculture 

2- Steroidal alkaloid 

3- Solasodine 

4- Corticosteroid 
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 اند، بازدارنده سرطان از خود نشان دادهعالوه فعالیت هرا ب 3ضد نماتودو  0نضد نرم ت گیاه فعالیت

 شناسایی نموده است.   اینقرهتاج ریزی برگ  برایدیگری را نیز کاربردهای بالقوه تحقیقات اخیر

 

 مسیرهای جابجایي

ه و از طریق ریشه قطع شد یهاقسمتتواند به هر دو طریق رویشی از پراکندگی می: پراکندگي طبیعي

همراه با ی طوالنی هاتواند شناور شده و توانایی پراکنده شدن تا مسافتمیوه این گیاه میبذرها رخ دهد. 

بذرها نیز بسادگی و بطور گسترده را دارد.  هابسیال هنگام وقوعبویژه  سطحی آبی هاو جریان هارودخانه

ی علف و یونجه و کود دامها و حیوانات هادر بسته، وسایل نقلیه، ی کشاورزیآالت و ابزارهاتوسط ماشین

ی رسیده روی هامیوه ، با این حالشودمیاین گیاه در زمستان پژمرده گرچه  شود.پراکنده میوحشی 

گیاهان خشک شده ممکن است پراکنده شوند.  بادمانند و ممکن است توسط ی مرده باقی میهاشاخه

تاج ریزی برگ (. 0263)بوید و همکاران،  ر طول مسیر پخش شوندبذرها دو  ترکیده هامانند تاج خروس

ورود و استقرار گیاه در همه جهات پراکنده یک الگوی خاص پراکندگی دارد. از اولین مرحله  اینقره

ی مجاور با هافضای بین کلنیدهد. جسته و گریخته رخ میاین پراکنده شدن مداوم نبوده اما شود. می

 (. 0291و همکاران،  یانیتساروسیابد )زایش میفاصله از مرکز اف

خزانه ریشه آالت کشاورزی، دام و کود، آب آبیاری، ماشین از طریقپراکنده شدن : ی زراعيهاروش

کشاورزی،  وسایل نقلیه و ابزارهای مورد استفاده درکاه یا بذرهای آلوده امکان پذیراست.  ،دهی گیاهان

 انتقال بصورترا  این علف هرزتوانند می نیز بجا کندرا جا خاک کهی تجهیزات گونه هربولدوزرها و 

می توانند توسط بندهای  زینتیخاک، شن و گیاهان پراکنده کنند. یی از ریشه هابخش و یابذرها 

    (.3119و همکاران،  بالِتآلوده شوند )ای تاج ریزی برگ نقرهیا بذور  هاریشه

هیچ ارزش زینتی نداشته و فقط گهگاهی ای ریزی برگ نقرهتاج گیاه: يتبصورت تجار نقل و انتقال

رسد نظر میه(، لذا ب3119اف و همکاران، قشود )چالمعرفی میشناسی ی زیباییهابخاطر ویژگی

عنوان روش ورود به علوفه آلوده نقل و انتقالآن در سطح جهان غیرعمدی بوده است.  پراکنده شدن

برگ  ریزیتاجاین شک که ) در آنجاکه مطرح شده  جنوبی و استرالیای آفریقابه )این علف هرز( 

بذر محصوالت )زراعی(، بویژه  .وجود دارد وارد آن کشورها شده باشدچندین بار  به جای یکبار( اینقره

توسط این علف هرز منبع عمده دیگر آلودگی  آلوده شده علوفه محصوالت زراعی محصوالت دانه و

ذرت و گزارش شده است که ی جنوبی و کالیفرنیا(. آفریقاال در استرالیا، مراکش، باشند )برای مثمی

 . اندآلوده شده ایتاج ریزی برگ نقرهکه توسط  ای هستندعمدهمحصوالت زراعی یونجه 

                                                           
1- Moluscicidal 

2- Nematicidal 
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 مخرب اثرات

محیط زیست و  دام، اتروی تولیدزراعی بلکه  اتروی تولید نه تنها عمدتاًای ریزی برگ نقرهتاج

 تاثیر منفی دارد.  المللی نیزت و روابط بینتجار

بخوبی با بهاره است چرخه زندگی آن  ایگونه اینقرهریزی برگ تاج که از آنجا: اثرات روی گیاهان

دوم چرخه  فقط در نیمهاین گیاه مهاجم در محصوالت پاییزه  .شودمیی زراعی بهاره مصادف هاگونه

برای رطوبت و مواد غذایی با بسیاری از محصوالت رقابت  اینقرهگ ریزی برتاجزندگی آنها حضور دارد. 

، یونجه، سورگوم، گندم، ذرت و تا حدی کمتر پنبهبیشترین محصوالت تحت تاثیر آن شامل می کند. 

زمینی، سودان گراس ، چغندرقند، مرکبات، خیار، گوجه فرنگی، زیتون، هلو، سیبمارچوبهبادام زمینی، 

 اراضی آبی نیز خیلی به هجوم آن مستعدجدی تر اند گرچه  اراضی دیمدر  هاآلودگی .باشندانگور میو 

 گیرند. بسیاری از محصوالت باغی و باغات نیز تحت تاثیر قرار میو  بوده

درصد در  96( و تا 3119بوهاچ، و  ی)بِ بصورت العالجدرصد  21در ذرت تا  هاخسارتمراکش  در

درصد  51تا  03از  بنا به شرایط اقلیمی و تراکم علف هرز الیا، خسارات گندمدراستر اند.گزارش شده پنبه

ی کم بارش باالترین میزان هااما در مناطق خشک و شنی یا در سال (0292متغیر بوده است )کاتبرسون، 

ی بهینه رطوبت هاتحت رژیم پنبه، خسارات محصول سورگوم و آمریکا(. در 0222ند )هیپ و کارتر، بود

درصد خسارت در  95به همراه (، 0296درصد بودند )رابینسون و همکاران،  01تا  5و  01تا  1ترتیب به

نیز نشان  0دگرآسیبی اثراتبویژه در مزارع پنبه   اینقرهتاج ریزی برگ در شرایط نیمه خشک.  پنبهرشد 

بطور  می و یکساله هر دومراتع دائ(. 3113؛ باتما، 3112)دپارتمان غذا و کشاورزی کالیفرنیا،  می دهد

تاج گیاه  کنترل  .باشدمیرویش تاخیری و کاهش تولید مرتع  به شکلگیرند که تحت تاثیر قرار می منفی

را  برداشتو  شخمعملیات بسیار مشکل است و اغلب  چند سالهعنوان علف هرزی به اینقرهریزی برگ 

 ی شدید حتیهاآلودگیرا مسدود کند.  یاریی آبهاکانل و هازهکش تواندمی همچنین کند.مختل می

د )دیویس و همکاران، نرا نیز محدود کشوند میکشت  آمریکاوفقیت در مبا انواع محصوالتی که  تواندمی

، برگشت زمین کشاورزیکاربری کاهش ارزش تواند موجب می اینقرهتاج ریزی برگ گیاه حضور  (.0215

تاج ریزی برگ گیاه  کالیفرنیا،  در ولید ناشی از عملیات کنترل شود.ی تها، و افزایش هزینهسرمایهکمتر 

( که 0226و همکاران،  گزارش شده است )مِک لِین Lettuce chlorosisویروس  منبعبه عنوان   اینقره

ثبت شده  عنوان میزبان دوم چندین آفت حشرهاین گیاه بههمچنین  .شودمیمنتقل  3سفید بالک توسط

 ک)پاترُ 1سرخرطومی فلفل (،0221هِر و همکاران، ) 2سوسک کلرادو سیب زمینی ین آنهااست که مهمتر
                                                           
1- Allelopathic 

2- Bemisia tabaci 

3- Leptinotarsa decemlineata 

4- Anthonomus eugenii 
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در  هستند. 3سیب زمینی سفید نماتد سیست و 0زمینیسیب طالیی نماتد سیست (،0223 ر،و شوستِ

 -گزارش شده است )بوکریس 2زمینیسیب وای بالقوه ویروستکثیر  عنوان منبعتونس، این گیاه به

 اندبرای دام سمی رسیدگی میوههنگام  به ویژه  اینقرهتاج ریزی برگ  ی گیاههامیوه (.3119بوهاکم، 

 اختالت آبریزش بینی،بیش از حد،  قتولید بزا. عالئم مسمومیت عبارتند از (0260بوروز و همکاران، )

موجب تلفات در  و شدهها اسب موجب بیماری دراین گیاه (. 0260)پارسونز،  اسهال و  تب و لرزتنفسی، 

)پارسونز،  که ظاهرا تاثیری روی بزها نمی گذارد حالی ( در0292، )مُلنار و مِک کِنزی شودمیگوسفندان 

 (. 0266؛ وازرمان و همکاران، 0260

کشت  زیر با زمین وهله اولدر  اینقرهتاج ریزی برگ گیاه گرچه : محیطي و اجتماعيزیست اثرات 

. این حاشیه راهها، رودخانه و کانال( مثلورد )آمجاور نیز هجوم مناطق ه بمرتبط است، اما ممکن است 

لگد کوب  بسیارحد چرانده شده و  پوشش طبیعی در مناطق مرتعی بیش ازجایگزین گیاه ممکن است 

مقایسه با اثرات آن بر اراضی  دراش محیطیزیست این، اثرات  وجود باشود.  هاآبشخوراطراف  شده

 ای ارزشطور قابل مالحظهبه اینقرهتاج ریزی برگ مین زراعی آلوده شده با ز .ندازراعی محدود

درصد کاهش  35در مراکش، ارزش مزارع آلوده شده تا دهد. ای و فروش مجدد را از دست میاجاره

 اندبال استفاده گردیدهآلوده شده با این گیاه ، مزارع آمریکادر (. 0226یافت )جمیرا و همکاران، 

 (. 0260)پارسونز، 

ی شمالی تا آمریکااز  اینقرهتاج ریزی برگ : طور خالصهبه اینقرهتاج ریزی برگ تهاجمات گیاه 

در  عمدتاًدر کشتزارها و مراتع  عنوان یک علف هرز مهمبه ی جنوبیآمریکا، آسیا، استرالیا، اروپا و آفریقا

است.  پراکندهحد چرانده شده با بارندگی اندک  ی دست خورده و مناطق بیش ازهااراضی زراعی، زمین

تشدید و  ،کندکمک میرشد رویشی به و یک سیستم ریشه گسترده که  زیاد بذر تولیدبوسیله  تهاجم

برداشت ی هاسایر اثرات منفی شامل تاخیر فعالیتد. سازی مرسوم کنترل را خیلی مشکل میهاروش

 ت کشاورزی، سمی بودن برای دام و کاهش ارزش زمینآفا آلودگی با افزایش حساسیت به تجارتی،

 اعالم شده است.  سمی عنوان یک علف هرزبه رسماًاین گیاه در چندین کشور باشند. می

 

 کنترل

خیلی مشکل است و دور نگهداشتن آن از مناطق غیر  اینقرهتاج ریزی برگ کنترل : زراعيکنترل 

تحت  شدن ظاهربه محض باید این گیاه  زمین آلوده به کوچک یهاتکهو تک بوته آلوده ضروری است. 

                                                           
1- Globodera  rostochiensis 

2- Globodera pallida 

3- Potato virus Y (PVY) 
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 ی منظم در اواسط تابستانهامعرض خطر، بازرسی در مناطق در(. 0260)پارسونز،  کنترل قرار گیرد

)هیپ و همکاران،  شودمیمراقبت در طی برداشت توصیه اند و هنگامی که گیاهان درحال گلدهی

ازرسی ه در مناطق آلوده برداشت شده باید از لحاظ آلودگی بای کو محصوالت علوفه هادانه(. 0229

توصیه با آن گاو  تغذیهقبل از  اینقرهتاج ریزی برگ ی هامیوهکنترل علوفه از لحاظ )وجود( شوند. 

)دپارتمان غذا و  دگردورود بذرها بداخل مناطق آلوده نشده میاینکار مانع مسمومیت دام و  .شودمی

ی جدید به هاعلت اکثر آلودگیجابجایی دامها، عمدتا گوسفند در استرالیا، (. 3112ا، کشاورزی کالیفرنی

 نتیجه درخروج همه بذرها از دستگاه گوارش و ( از مناطق آلوده برای شده ی )واردهاشمار رفته و دام

(. 0229نه شوند )هیپ و همکاران، قرنطیروز  01باید مدت  جلوگیری از پراکندگی بیشتر )این گیاه(

آلوده دور باشند و وسایل نقلیه و ماشین آالت باید  )امالک( از اراضینیز باید وسایل نقلیه غیرمجاز 

بندهای ریشه کنترل شده و هنگام ترک مناطق آلوده تمیز شوند. و  هامیوه کامال از لحاظ وجود

 توانبمتراکم را  ایستاده محصولو جایی که ی آبی هادر کشت اینقرهتاج ریزی برگ گیاه  گسترش

توان بوسیله کشت متراکم در این گیاه را می. یابدکاهش می)برای مثال با یونجه(  نمودحفظ 

ن و ویلجوئِ در مراتع کنترل نمود. 0گیاه علف عشق خمیده و با کاشتگندم  -سورگوم -ی گندمهاتناوب

عی در شرایط دیم در یک مزرعه گونه مرت 2را بوسیله   اینقرهتاج ریزی برگ کنترل ( 3111وازرمان )

 تاج ریزیگیاه  توان کنترل 3کالغیپنجه  و بویژهآنها نشان دادند که یونجه دند. کرآزمایشی بررسی 

 گرچه. کندرا پیشنهاد میمتراکم و حفظ آنها محصول سر پای دستیابی به این را دارند که  اینقرهبرگ 

(، 0266)وازرمان و همکاران،  شودمی دهییوهمکاهش  باعث چرای متمرکز توسط گاو گزارش شده

 ،دهدغیر خوش خوراک را افزایش می اینقرهتاج ریزی برگ  غالبیت گیاه ،نجاکه چرای انتخابیآاز ولی 

تاج ریزی برگ گیاه  بذر عاری ازاستفاده از  .شودمیتوصیه خارج کردن همه گاوها از مرتع آلوده 

 شوند. می ی پیشگیری توصیههاعنوان روشبه ابستانو شخم زدن عمیق در آغاز ت اینقره

تاج  ، باعث ضعف گیاهدر تابستان قبلی مرسوم خاک ورزیدر محصوالت زمستانه، : کنترل مکانیکي

. در محصوالت تابستانه )برای مثال پنبه، شودمیدر زمستان  عدم رشددلیل به اینقرهریزی برگ 

و پاک  مرسوم و خاک ورزی کردهمحدود ن علف هرز را سورگوم(، محصوالت متراکم ممکن است ای

را ی کوچک ها(. آلودگی0215)دیویس و همکاران،  شودمیمیوه دهی گیاه مانع  سازی تجهیزات

ی هاخار اینقرهتاج ریزی برگ گیاه . کنترل نمودطی فصل رشد با وجین دستی  و تکرار آن توان می

عمل ریشه کنی در جنوب فرانسه انجام شده  استفاده نمود. کشدستاز  بایدتیزی دارد و برای کندن آن 

                                                           
1- Eragrostis curvula 

2- Digitaria eriantha 
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کل سیستم ریشه این گیاه درآورده و زمین  (.3112،  0سازمان حفاظت از محیط زیست مدیترانه) است

 ی گیاههادر موارد کنترل شیمیایی همه بخشمتر دفن شد.  2ای به عمق گیاه در چاله پیرامونآلوده 

پاکسازی شده با توجه به قوه نامیه بذرها، پایش مناطق  آوری و معدوم شود.معباید ج، هاازجمله ریشه

 3119و همکاران،  ی کنترل در مراکش توسط آمی یورهاروش سال باید ادامه یابد. 01 برایحداقل 

 بررسی گردید.

ا ( و اسهترالی 0266ی جنهوبی )وازرمهان و همکهاران،    آفریقها تجربهه در  بر اساس یک : کنترل شیمیایي

 با علف اینقرهریزی برگ تاجگیاه کنترل که  داده شد( نشان 0229؛ هیپ و همکاران، 0260)پارسونز، 

 خیلی مشکل اسهت.  2شیمیایی غیرانتخابیی هاعلف کشو  3ی خاکهاسترون کنندهاز قبیل  ییهاکش

مبهازره بصهورت   ی هاروشی بزرگ موثر و ارزان نبودند. هاهیچکدام برای )کنترل( آلودگی)ضمن آنکه( 

 کهه  حهالی  کردنهد، در  باتثادر استرالیا و یونان موثر بودن خود را  1علف کش پیکلورام ای بالکهاسپری 

)اِلِفتروهُهرینُس   تاثیر کمتری نشان دادندنیز  هاکشعلفقابل اعتماد نبود و سایر  5گلیفوسیتعلف کش 

در شهرایط   هها کهش  علهف اسهتفاده از  مالحظه گردید که  (.0229؛ هیپ و همکاران، 0222و همکاران، 

آزمایشهات   (.0262اسهتابلفیلد و سوسِهبی،   ) اسهت مهوثرتر   گیهاه  میوه نارسو در مرحله رطوبتی بهینه 

اضهافه  گلیفوسهیت  اسهتفاده از  نشان دادند کهه   (0225انجام شد. زاکی و همکاران )بسیاری در مراکش 

 هفته پهس  1و  2، 3 در ادامه قطع گیاه بعد از ودهی میوهدر مراحل گلدهی و  2فسفات آمونیوم شده به

ترکیهب  . مهی گهردد   اینقهره تاج ریزی برگ گیاه دار اهش تراکم و زیست توده معنیموجب کاز مبارزه 

( و میهوه دههی   >%21(، زیسهت تهوده )  >%23کهاهش تهراکم )   موجهب  ،و کنترل مکهانیکی گلیفوسیت 

   .  گردید اینقرهتاج ریزی برگ  گیاه (011%)

و  9تسولفوسا، گلیفوسهیت ی سیسهتماتیک ماننهد   هاکش( پی بردند که علف3119همکاران )بِی و 

غیرانتخهابی در باغهات )زیتهون،    ی هها بهرای مبهارزه   اند که خیلی موثرنهد و عمهدتاً  نشان داده 6آمیترول

( جهات صهیفی  سهبزی و چغندرقنهد،  له پس از برداشت )غهالت،  حمرکبات، درختان میوه( و مزارع در مر

اینها نیازمند شرایط استفاده ویژه بوده و فراتر از همه در موارد آلهودگی شهدید توصهیه    شوند. می هتوصی

                                                           
1- Agence Méditerranéenne de l’Environnement 

2- Soil sterilants 

3- Nonselective chemicals 

4- Picloram 

5- Glyphosate 

6- Ammonium sulphate 

7- Sulfosate 

8- Amitrole 
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چهه  ، هاعلف هرز در حاشیه جاده برای کنترل 2بروماسیلو  3ایمازاپیر، 0ی فِنوکسیهاکشعلفشوند. می

بروماسیل می تواند  .وندمی ر بکاراستفاده اراضی بال در  در مناطق جنگلی شده یا غیر جنگلی و احتماالً

بسهیار آلهوده )از   دلیل هزینه زیادش فقط در مناطق بکار رود ولی بهبات جداقل چهارساله در باغات مرک

 (.  شودمیآن استفاده 

را  گیاهخوار انواعی از فون حشرات خاستگاه اشدر منطقه  اینقرهتاج ریزی برگ : کنترل بیولوژیک

طور قابل توجهی به عنوان عوامل کنترل بیولوژیکی به، که بعضی از آنها (0290کند )جُئِدن، پشتیبانی می

اند. دو نوع سوسک ( آزمایش شده0266 استرالیا )واپشِر،( و 0220و زیمرمَن،  زاُلکِری جنوبی )آفریقادر 

 در 0223رها سازی در سال  پس از Leptinotarsa defecta و Leptinotarsa texanaی هانامبه  برگ خوار

قابل  کاهش رشد و تولید میوه موجب خسارت با L. texana اند اما فقطی جنوبی مستقر شدهآفریقا

مراکش به (. 0222؛ اُلکرز و همکاران، 0226هوفمان و همکاران، ) شودمیمالحظه )به این علف هرز( 

سفورزا و جونز اِ (.3110)کلین،  ه استبه واردات این عوامل کنترل بیولوژیکی ابراز عالقه نمودتازگی 

در اروپا  .Leptinotarsa spp ی برگخوارهاسوسک تاثیریک و ژبیولو تحقیقاتاظهار داشتند که ( 3119)

 آمریکاتا حدی با موفقیت در  Ditylenchus phyllobiusبه نام  1گالزای برگ نماتوداز  باید انجام شود.

تاج ریزی برگ برخورد با  پس از احتماالً هنددر  این نماتود (.0263استفاده شده است )نورتام و اُر، 

آمد اما به به عنوان یک عامل بیولوژیک به حساب این نماتود ی جنوبی آفریقادر  مستقر شده است اینقره

یک نماتود (. 0220اختصاصی بودن میزبانش رها سازی نشد )اُلکرز و زیمرمان،  در مورد علت تردیدهایی

نیز مورد بررسی قرار گرفته  شودمیبرگ و ساقه  تولید گال که موجب Orrina phyllobia به نام برگی

عنوان یک جزء از یک طرح مدیریتی تواند بهمی تنها ، کنترل بیولوژیکبا این حال(. 0220است )رُچ، 

تواند معیارهای بهداشت گیاه می. نظر گرفته شود درمشخص ی مدیریت هادر ترکیب با روشیکپارچه 

که آفت  اندنشات گرفته از کشورهاییکه مرتبط برای کشت با بستر رشد  گیاهانرد باشد که این موشامل 

یا ای عاری از آفت یا اینکه باید از منطقه کشت شونددر آنها حضور دارد باید در بستر رشدی عاری از آفت 

ارگانیک( به عنوان  بستر خاک یا رشد )با مواد. آمده باشند اینقرهریزی برگ تاج عاری از تولیدی محل

در محل تولیدی عاری از آفت یا باید گیرد نشات میضور دارد حاز کشورهایی که آفت در آنها که  یک کاال

ذرت گل  ،کنجد ،تنباکو ،یونجه ،جو، پنبه بذرهایآوری شود. جمع اینقرهتاج ریزی برگ منطقه ای فاقد 

ی هافت یا محلاید تمیز شده یا از مناطق عاری از آب ،یا ذرت از کشورهای دارای این آفت گندم ،ایخوشه

ای، کنجد، )جو، ذرت گل خوشه ی غالتهامحمولهآورده شوند.  اینقرهتاج ریزی برگ تولید عاری از 

                                                           
1- Phenoxy 

2- Imazapyr 

3- Bromacil 

4- Leaf-galling nematode 
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محل تولیدی ای عاری از آفت یا تمیز شده یا باید از منطقه دارای این آفت باید از کشورهایگندم و ذرت( 

 آورده شوند.  اینقرهتاج ریزی برگ عاری از 

آالت یا وسایل نقلیه از کشورهای دارای این آفت توصیه ماشینتمیز کردن یا ضدعفونی کردن 

زیرا توصیه شده است  روشیاطالع رسانی برای افزایش آگاهی عمومی راجع به خطرات آفت . شودمی

استفاده از ظروف و همچنین د. نیز عاملی آلوده کننده باش هاتواند روی کفشمی اینقرهریزی برگ تاج

 . شودمیتوصیه بندی تمیز مواد بسته

 

  

 
 

Fig. 1 S. elaeagnifolium inflorescence. Varamin, August 2013. Photo: M.Arabsalmani. 
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Fig. 2 Fruit of S. elaeagnifolium. Varamin, August, 2013. Photo: M.Arabsalmani. 

 

  
Fig. 3 S. elaeagnifolium invading a cotton field. Varamin, August, 2013. Photo: 

M.Arabsalmani 
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Abstract 

Solanum elaeagnifolium is a woody perennial, seed or vegetative propagated 

and broadleaved herbaceous. It has branching stems up to 1 m height that often is 

cease aerial growth during winter and extensive root system spreads to 2 m deep. 

Invasions of croplands and pastures by S. elaeagnifolium are most conspicuous 

during midsummer when the plants are flowering. The life cycle of the plant is 

composed of 5 phases: vegetative regeneration and germination during spring; 

vegetative development duration which depends on the biotope; flowering from 

spring to the end of summer and fructification from the end of spring until autumn. 
S. elaeagnifolium has a negative impact mainly on crop production as like as on 

livestock production, environment, trade and international relations. This species 

was reported from cotton fields of Tehran province for the first time in 2013. 
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