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براي ایرانبه عنوان گونه جدید ) Anredera cordifolia)Basellaceaeمهاجمگیاهگزارش
15/05/1397: پذیرش/ 23/03/1397: دریافت
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وBasella،Tournoniaهاي این تیره سه جنس دیگر به نام. باشدمیBasellaceaeکوچکتیرهبهمتعلقAnrederaجنس 
Ullucusجنس . اي هستندگونههمگی تککهداردAnredera مریکاي جنوبی آگونه در جهان دارد که همگی بومی 10حدود

Wagner)باشند می et al. 1999).
محسوبپاراگوئهبومیدوهرکهاستgracilisوcordifoliaزیرگونهدودارايSteenisAnredera cordifolia (.Ten)گونه 

استشدهعنوانژنتیکیخصوصیاتبرخیوگردهدانهاندازهوبذریامیوهتولیدرویشی،مورفولوژيدرهاآنتفاوت.شوندمی
(Xifreda et al. 1999).

Anredera cordifolia اي، مرغی و گاهی سرنیزهها تخممتر؛ برگ6تا 3اي؛ ساقه به طول دایمی با ریزوم ضخیم و غدهگیاهی
هاي غده مانند به ها و زگیلمتر؛ برآمدگیسانتی2تا 5/1در قاعده؛ دمبرگ به طول مترسانتی11تا 1و به عرض 13تا 2به طول 
کوچک،هايگلمتر باسانتی30تا 18اي، به طول شاخه2-4اي ساده یا آذین خوشهها؛ گلمتر در ساقه یا محل گرهسانتی25قطر تا 
ها متر؛ پرچممیلی3تا 2به طول مرغی تا بیضوي،متر؛ جام گل شامل پنج گلبرگ تخممیلی3تا 2معطر، دمگل به طول وسفید

هاي روي ساقه و تکثیر معموال به وسیله غده. به سختی مشاهده شدکهباریک و مثلثی شکل، تقریبا واگرا؛ بذر و پوشش بذر ناشناخته 
.گیردها صورت میریزوم

جزایرآمریکاي جنوبی وجنوبی،آفریقاينیوزیلند،استرالیا،هاي هرز مناطق هاوایی،ترین علفبه عنوان یکی از مهماین گیاه 
هاي تهاجمی این گیاه از جمله سرعت رشد زیاد، ریزوم و ریشه هوایی، قدرت سازش باال با ویژگی. باشدآرام مطرح میاقیانوس

گیاه به سرعت موجب گردیده تاکننده، عامل کنترلفقدانهمچنین گاه و هاي مختلف و استفاده از گیاهان دیگر به عنوان تکیهمحیط
بومی هايجایگزین شدن آن به جاي گونهباعثآب،وفضارقابت اصلی این گیاه در نور،. نمایدمناطق طبیعی اطراف خود را اشغال 

خودشکسته شدن میزبانوزن موجبسنگینی در اثر ح درختان همجوار را پوشانده و وبه طوري که قادر است تمامی سط،مشابه بوده
. )1شکل (شود

طبق . شودهاي انسانی پراکنده میشود و اغلب توسط ریزوم و یا فعالیتگیاه به ندرت از طریق جنسی و تولید دانه تکثیر می
و شده، شیرگاه و بندپی در منطقه سوادکوه استان مازندران مشاهده ها و مزارع زیرآباین گیاه تاکنون در باغ،هاي انجام شدهبررسی

هاي مصوري از حضور گزارشبه عالوه، . استگسترش نیز به سرعت درحال عت تهاجمی باال در دیگر نقاط منطقه احتماال به دلیل سر
متاسفانه تاکنون در مورد چگونگی ورود این گیاه . هاي اطراف رشت در استان گیالن به نگارنده منعکس گردیده استاین گیاه در باغ

.شودحسوب میمجدیدگزارش نیز براي ایران Basellaceaeبه ذکر است تیره الزم .باشدبه ایران اطالعاتی در دست نمی
پزشکی کشور، سرعت باالي رشد وتحقیقات گیاهمؤسسه هاي اي و آزمایشی این گیاه در بخش تحقیقات رستنیکشت گلخانه

ي جنگل با میانگین دماحاشیهبراي رشد و تکثیر این گیاه، نواحی جنگلی، مرتعی و یا مزارع . قدرت سازگاري باالیی را نشان داد
Vivian-Smith)ال است متر ایدهسانتی200تا 50و میانگین بارش سالیانه درجه سلسیوس30الی 15سالیانه حدود  et al. 2007).

.(Brickell & Zuk 1997)عنکبوتی باشد هايکنهوهاشتهمیزبانتواندمیهاي گیاهی، این گیاه رياز منظر آفات و بیما
، 22/6/1396شیرگاه و زیرآب، هايو جنگلها؛ باغ-70314IRAN، قیاسی 30/05/1392مازندران، زیرآب، : هاي بررسی شدهنمونه

.-70315IRANاسکندري 
در تهیه این مساعدتشیرزادیان جهت سعید و جناب آقاي دکتر حافظی ی ثیاسبا غاز سرکار خانم مهندس وسیله به این 

.شودگزارش سپاسگزاري می
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.روي خرمالوAnredera cordifolia- 1شکل 
Fig. 1. Anredera cordifolia on persimmon (Diospyros kaki L.).

Anredera cordifolia (Basellaceae), a new invasive plant for Iran
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Anredera cordifolia (Ten.) Steenis, commonly known as the Madeira-vine belongs to the small family
Basellaceae is reported as an invasive weed in the gardens and forests of the north of Iran (Fig. 1). Characteristic
features of the said plants are as follows: Plant perennial, evergreen, climbing vine or liana that grows from fleshy
rhizomes. Stems slender, climbing, up to 3–6 m in height in a single growing season. Leaves bright green and shiny,
2–13 cm long and 1–11 cm wide, oval or heart-shaped, broadly ovate, often involute, sometimes lanceolate; apex
obtuse, subsessile or with a 1.5–2 cm long petiole, commonly with irregular tubers in their axils. The potato-like tubers,
produced on aerial stems covered in warts, are specific and typical in identifying the plant, but can grow to 25 cm in
diameter. Masses of fragrant, cream flowers occur on simple or 2–4-branched racemes, pendent, up to 18 cm long,
excluding the common peduncle, up to 30 cm, with numerous small, white, fragrant flowers. Pedicels 2–3 mm long.
The five tepals are 2–3 mm long and elliptic-oblong to broadly elliptic. Filaments narrow-triangular, widely divergent,
bending outwards near base. Utricle and seed not seen. Proliferation is usually done by the glandular tubers on the stem
and rhizomes. The plant is native of South America. The greenhouse and experimental cultures of this plant showed
high adaptability in the Department of Botany, Iranian Research Institute of Plant Protection, Tehran, Iran.
Unfortunately, until now, no information is available on how this plant entered to Iran. Forests, rangelands or fields near
forest with average annual temperature of 15–30 °C and average annual rainfall of 50–200 cm are optimal conditions
for the growth and propagation of this plant. Basellaceae family is also reported here for the first time from Iran.
Specimens examined: Iran, Mazandaran province, Zirab, 23.06.2014, Ghiyasi (IRAN-70314); Savadkuh, in gardens and
forests of Shirgah and Zirab, 12.09.2015, Eskandari (IRAN-70315).
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