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  چكیده
های صادراتي گلاز % ۵۹ ،۰۲۲۲ در سال آنتوريوم گل

نيز كشت زمان تاكنون و از آن جهان را به خود اختصاص داد

و پرورش اين گياه زينتي با توجه به بازار جهاني روند 

 توريومنآاهميت و جايگاه اقتصادی  .صعودی داشته است

در حدی است  های زينتي به لحاظ قيمت باال، در ميان گل

اين گياه كيفيت  عواملي كه موجب كاهشكه لزوم بررسي 

ترين فاكتورهای  يکي از مهم .نمايد را توجيه ميشوند  مي

 در كاهش توليد اين گل شاخه بريده، آلودگي به موثر 

از قبيل تاولي شدن  عاليمي. باشد مي های گياهيسويرو

برگ و گل، كوتولگي، موزاييك، زردی، كلروز 

ای، پيچيدگي برگ، بدشکلي يا عدم ايجاد گل در  حاشيه
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تواند نشانه آلودگي  های پرورش آنتوريوم مي گلخانه

 ويروسي باشد.

گياهان زينتي، آنتوريوم، ويروس،  :كلیدی  های واژه

 مديريت

 مقدمه

 وزارت جهاد كشاورزی در طبق آخرين آمار ارائه شده از

  6/12۰7زينتي  گياهان و گل زيركشت سطح 79۵1 سال

و  آزاد فضای هکتار 6/۹7۹۰ شامل كه است، بوده هکتار

 شاخه بريده گل توليد ميزان .باشد مي گلخانه هکتار ۰66۵

 نشان افزايش درصد 6/7 نسبت به سال قبل 79۵1 سال در

ترين بخش از  مهم (.79۵1داده است )آمارنامه كشاورزی، 

توليد كشور به  زيرمجموعه توليد گل و گياهان زينتي در

های  ترين گل مهماختصاص دارد.  هبريد شاخه های گل

آنتوريوم  ،ز، گاليول، مريم، ميخكر ايران شاخه بريده در 

 ،كشور هلند ۰۲۲6 لبا توجه به آمار سا .و داودی هستند

 كاالنکوئهو   یداود، هآنتوريوم گلداني بعد از گل اركيد
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 Wang et) ستبوده ا مقام چهارم را از نظر اقتصادی دارا

al., 2013) شورهای ورهای اروپايي و برخي كو در كش

 هرفداران بي شماری پيدا كردطاپن ژ صصوآسيايي به خ

 هنوان گل شاخه بريدعم فقط به يوست. در گذشته آنتورا

ورت گلداني نيز توليد صبه  هاما امروز ،رسيد مي شبفرو

ده توليد نيکي از عوامل محدودكن .رسد مي شو به فروشده 

متعدد گياهي های  به ويروس آنآلودگي  آنتوريوم،

های ويروسي بر روی  . در مواردی خسارت بيماریباشد مي

% برآورد گرديده است )قطبي و ناظريان، 1۲آنتوريوم تا 

هش كيفيت ها عالوه بر كا آلودگي به ويروس(. 792۵

های گسترده،  محصوالت زينتي منجر به ايجاد لکه برگي

موزاييك، بدشکلي گل، كوتولگي گياه، در مواردی عدم 

اين آلودگي د. گرد توليد گل و افت بازارپسندی مي

های گياهي  تواند به صورت منفرد يا توام توسط ويروس مي

 صورت گيرد.

 



 

 

4 

 

 آنتوریوم: گزارش شده از های ویروس

در دنيا گزارش  يوممتعددی از گياه آنتورهای  تاكنون ويروس

 Cucumber mosaic virus. ويروس موزاييك خيار ندشده ا

(CMV) قطبي 792۵)قطبي و ناظريان  از ايران، برزيل و هند ،

79۵6، (Miura et al., 2013, Ghotbi et al., 2021 ،ويروس 

از  Dasheen mosaic virus (DaMV) موزاييك داشن

 ,.Elliott  et al)فلوريدا ، (Lima et al., 2004) برزيل

موزاييك ، ويروس (Ghotbi et al., 2016) و ايران (1997

 associated virus-Anthurium mosaic اقماری آنتوريوم

ای  ويروس پژمردگي لکه ، et al.,(Li (2013از چين 

از  Tomato spotted wilt virus (TSWV)فرنگي  گوجه

 ,Ghotbi et al., 2005) و ايران  (Fidan 2016)تركيه 

Ghotbi and Shahraeen 2005)  و كره(Kim et al., 

 Groundnut bud نکروز جوانه بادام زميني ويروس، (2018

necrosis virus (GBNV)   از هند(Amruta et al., 2020) 

و  CMV ،TSWVاند. از اين ميان سه ويروس گزارش شده
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DaMV كه  ،گزارش شده اند گياه زينتي آنتوريوم در ايران از

 .پردازيم خصوصيات و نحوه مديريت آنها ميبه بررسي 

 

   (CMV)  موزاییک خیارویروس 

)خانواده  ها متعلق به جنس كوكوموويروس CMVويروس   

سطح  درويروسي مطرح  مهم و عواملاز  برموويريده(

از  7۵76كه برای اولين بار در دنيا در سال  ،جهان است

از  7932( و در ايران در سال Doolittle, 1916روی خيار )

تهران، كرج، ورامين، گرمسار، اصفهان، دزفول، رشت، 

سنندج و خوی از روی لوبيا و لوبيا چشم بلبلي گزارش 

  (.Danesh, 1969گرديد )

 3۲بوده و بيش از  يوسيع دامنه ميزبانياين ويروس دارای 

 كند را آلوده مي  ای ای و تك لپه لپهدوگياهان  خانواده از

(Price, 1940) .CMV  بسته به سويه ويروس و رقم آنتوريوم

موزاييك شديد شامل ) گوناگونعاليم ايجاد  موجب

برگي، عدم تقارن برگ، كوتولگي گياه، بدشکلي گل، 



 

 

6 

 

 با شدت كم و زياد شکستگي رنگ گل و عدم ايجاد گل(

ويروس موزاييك خيار . (3و  9، ۰، 7های  )شکل دوش مي

 نمايد، بسياری از گياهان باغي و علف های هرز را آلوده مي

نقش مهمي در حفظ و نگهداری ويروس به عنوان  كه

  ميزبان ثانوی دارند.

CMV آنتوريوم در  يويروسبيماری ترين  به عنوان مهم

بر  راميزان خسارت  شديد، بيشترين عالئمبا ايجاد كشور 

)قطبي و ناظريان  كند ايجاد مياين گياه زينتي روی 

792۵Ghotbi and Shahraeen, 2012;  Zavareh et al., 

های مركزی،  در استان آنتوريوماز تاكنون  و (;2013

( گزارش 792۵)قطبي و ناظريان مازندران و تهران توسط 

  شده است.
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ناشي از موزاييك، بدشکلي و عدم تقارن برگ عاليم  .0شكل

به  (A. anderanum cv. Fantasia)فانتزيا رقم  آنتوريومآلودگي 

 (79۵6)قطبي های ورامين  گلخانهر د CMVويروس 

 

  
 رقم آنتوريومناشي از آلودگي بدشکلي گل و زردی برگ   .2شكل

ر د CMVبه ويروس  (A. anderanum cv. Pistach)پيستاچ 

 (79۵6)قطبي ورامين 
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  (A. anderanum cv. Morno) رقم مورنو عاليم آلودگي   .0شكل

 (79۵6)قطبي  در گلخانه پرورش آنتوريوم CMVبه ويروس 

 
رقم روی  CMVموزاييك برگي ناشي از آلودگي به ويروس  .4شكل

  (79۵6)قطبي  (A. anderanum cv. Fire) فاير
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  (Dasheen mosaic virus) ویروس موزاییک داشن
 بودهها  ويروس پوتي متعلق به جنس موزاييك داشن ويروس

كه آنتوريوم عضو زينتي مهم  ،را Araceaeخانواده گياهي و 

موجب موزاييك و اين ويروس كند.  آلوده مي ،آن است

بدشکلي در آنتوريوم، آگلونما، ديفن باخيا و فيلگوش 

در  گسترش جهاني دارد و DaMV. (۹)شکل  گردد مي

گرمسيری دنيا از پراكنش بااليي  مناطق گرمسيری و نيمه

از ايران  79۵۹برای نخستين بار در سال  و برخوردار است

 .(Ghotbi et al., 2016)روی آنتوريوم گزارش شد 

        
در  DaMVناشي از آلودگي به ويروس برگي عاليم  -5شكل 

آنتوريوم )راست: بدشکلي و عدم تقارن، چپ: موزاييك شديد و 

 (79۵6)قطبي  تاولي شدن(
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 Tomato)فرنگی  گوجه ای ویروس پژمردگی لكه 

spotted wilt virus) 
متعلق به جنس  TSWVفرنگي  ای گوجه ويروس پژمردگي لکه

Orthotospovirus  خانواده وTospoviridae  است كه سبب

اين  .شوند خسارات فراواني در محصوالت زراعي و زينتي مي

های مختلف زينتي ايران گزارش  ويروس تاكنون از روی گونه

ترين ويروس خسارتزا و غالب در گياهان  شده است و مهم

 Ghotbi et al., 2005; Shahraeen and)باشد زينتي ايران مي

Ghotbi, 2003). 

به  TSWVعاليم ناشي از آلودگي آنتوريوم به ويروس 

بدشکلي و تاولي شدن سطح برگ  ،موزاييكصورت 

 .(6شود )شکل  ظاهر مي
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در برگ  TSWVعاليم ناشي از آلودگي به ويروس  -6شكل 

)راست: تاولي شدن سطح برگ، چپ: موزاييك و بدشکلي  آنتوريوم

 (79۵6)قطبي  برگ(

  های انتقال راه

، پااجوش،  ونديپ ،آلوده بذر، شته قياز طر CMVويروس   

 Van) دوشا  يم منتقل يکيمکان انتقالو  های آلوده گياهچه

Regenmortel et al., 2000 .)     در گياهاان زينتاي باه وياژه

گياهاني مانند آنتوريوم كه از طريق جداسازی پااجوش از  

شاوند، ساالمت پاياه ماادری حاايز       تکثيار ماي  پايه مادری 

 زينهرز  یها مختلف علف یها گونه نيهمچناهميت است. 

 محسوب روسيو نيا انتشار عامل و يآلودگ منبع عنوان به

هاای هارز،    در بساياری از علاف   CMVوياروس   .شوند يم
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كناد.   گذراني ماي  ها و گياهان زراعي چندساله زمستان گل

های هرز چندسااله در زمساتان وياروس را در ريشاه      علف

های هاوايي منتقال    و در بهار آن را به قسمتدارند  نگه مي

های آلوده وياروس   ها با تغذيه از برگ كنند، سپس شته مي

دهناد.   را دريافت كارده و باه گياهاان حسااس انتقاال ماي      

آلااوده شاادند،  CMVهنگاميکااه چنااد بوتااه در مزرعااه بااه 

 هاا  كاری بوته حشرات ناقل و انسان با وجين كردن و دست

كنند.  سالم منتقل مي های را به بوته ، آنصورت مکانيکي به

گونه شته به عنوان ناقل ايان وياروس شناساايي     2۲بيش از 

 Myzus شته سبز هلاو و  Aphis gossipii جاليزشته اند.  شده

persica باشند ) ترين ناقلين اين ويروس مي از مهمFrancki 

et al., 1979.)  

هاای تکثيار    در مجااورت گلخاناه   به كرات مشااهده شاده  

باه   CMVوياروس   و ساير كدوييان ميزبان خيار ،آنتوريوم

عاليام   يا مزارع كشت خيار باا صورت خودرو رشد كرده 

هاای   در آزماون پس از بررساي   وجود دارند، كهويروسي 
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 CMVوياروس  آلاودگي آن باه   سرولوژيك و بيولوژيك 

های  گلخانهرغم كشت آنتوريوم در  . عليمحرز شده است

توليدكنندگان نسابت باه    سرپوشيده، متاسفانه عدم آگاهي

ها  عاليم آن ،های ويروسي مشترک زينتي و زراعي بيماری

و وجااود مااواردی اياان چنينااي منجاار بااه انتقااال مکااانيکي  

و حشرات ناقال  ويروس به داخل گلخانه در اثر تردد افراد 

 (.1گردد )شکل  مي

 
در خارج و مجاور   CMVبه ويروس رشد گياه خيار آلوده .7شكل

 (79۵6)قطبي  در ورودی گلخانه آنتوريوم

 Myzus persicaeهای توسط شته DaMVانتقال ويروس 

(Morales and Zettler, 1977)  Aphis craccivora  
به طريق ناپايا و Aphis gossypii   (Gollifer et al., 1977)و
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صورت  توسط شيره گياه آلوده به روش مکانيکي

 گيرد.  مي

و انتقال مکانيکي تريپس حشره توسط ، TSWVويروس 

با توجه به . شود منتقل مي)شيره گياه آلوده به ويروس( 

سهولت انتقال مکانيکي اين ويروس، در صورت استفاده از 

های  وسايل مشترک باغباني آلوده به ويروس در گلخانه

آلوده گلخانه را ، ويروس به سادگي سراسرآنتوريوم

ای از قبيل  های ثانويه در ضمن وجود ميزبان .كند مي

تره،  های هرز )سلمه فرنگي، فلفل و علفسبزيجات، گوجه

موجب حفظ و ا ه داتوره، تاج خروس( در مجاورت گلخانه

بقای ويروس در تمام فصول در منطقه شده و به عنوان منبع 

 كنند.  نگهدارندة ويروس عمل مي

 روی تغذيه ناشي ازرت مستقيم كه تريپس عالوه بر خسا

های گياهي از ناقل تعداد زيادی از ويروس ،باشدگياه مي

 .(Peters, 2003)است  TSWVجمله ويروس 
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 TSWVس ناقل ويروبه عنوان  تريپس گونه ۵تاكنون 

 تريپس غربي گل هاترين آن اند، مهم گزارش شده

(Frankliniella occidentals) و تريپس پياز (Thrips 

tabaci) های مختلف،  روی ميزبانگونه اخير د كه نباش مي

های هرز فعاليت دارد )جليلي مقدم و  پنبه، پياز و علف

 (.7929فرد،  آزمايش

ها به داليل رفتاری و كشكنترل حشره تريپس با حشره

رويه سموم  ها آسان نيست. استفاده بي فيزولوژيکي آن

محيطي، ايجاد سميت در های زيست  تواند سبب آلودگي مي

مفيد غيرهدف و به خطر انداختن سالمتي  موجودات زنده

   انسان شود. 
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 (79۵1همکاران  وقطبي )حشره بالغ تريپس غربي گل  .8شكل

 

 دستورالعمل

ويروسي،  های  كه بهترين راه كنترل آلودگي از آنجايي    

باشد، شناسايي به موقع و  پيشگيری از وقوع آلودگي مي

های ويروسي اهميت  گير شدن آلودگي ممانعت از همه

طور مستقيم كاربردی در  مصرف سموم بهزيادی دارد. 

 یبرا كه هيچ سمي مديريت و كنترل ويروس ندارد. بطوری

 هيتوص اهانيگ در روسيو حذف اي كنترل مبارزه،

، از ناقل ويروس. تنها به منظور كنترل حشره گردد ينم
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مناسب و توصيه شده استفاده  كش در زمان سموم حشره

 شود. مي

، هارعايت موارد بهداشتي در زمان تکثير در گلخانه-0

جلوگيری از رفت و آمد افراد در محل گلخانه و استفاده از 

 حوضچه ضدعفوني در جلوی درب ورودی.

ممانعت از ورود حشرات ناقل و تردد حيوانات در -۰

كشيدن توری ها از طريق پوشش كامل گلخانه و  گلخانه

( برای مترميلي ۰6/۲ در مترميلي2/۲ ها:اندازه سوراخ)

 ممانعت از ورود حشره ناقل )تريپس و شته(.

كشت سالم  ءسالم و نشا پايه آنتوريوم مادریاستفاده از -9

  .فاقد عاليم ويروسي وبافتي 

رعايت بهداشت داخل و اطراف های هرز و حذف علف

ترشك و .. داتوره، های هرز تاجريزی، سلمه،  علف .گلخانه

كه در داخل و هستند،  و تريپساز گياهان ميزبان شته 

روی اين  حشرات ناقلكنند.  ها رشد مي اطراف گلخانه

مهاجرت  ها ساير ميزبانبه روی  سپسگياهان تکثير يافته 
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ها نيز  های هرز به عنوان ميزبان ثانويه ويروس علف .كنند مي

باشند. مي

كم های  كش ها و حشره كاربرد صابونكنترل شيميايي: -۹

 درهزار ۰به غلظت مچون پاليزين و نيم آزالهگياهي  خطر
 های اختصاصي مانند پريمور شته كش (.79۵9 عامری بني)

، با رعايت اند های خيار به ثبت رسيده كه برای كنترل شته

 عامری بني) قابل مصرف هستند ،دوره كارنس سموم

79۵9.) 

ها  ترين دشمن طبيعي تريپس مهم كنترل بيولوژيك: -6

 ,Orius albidipennis)های شکارگر بخصوص  سن

Anthocoridae ) و سن شکارگر(Macrolophus pygmaeus, 

Miridae )های داخلي قابل تهيه  باشد كه توسط شركت مي

   مي باشد.

كاشت ارقام مقاوم )اصالح شده و بازارپسند( به عوامل -1

های كاهش مهم و شايع ويروسي، يکي از بهترين راه

خسارت و جلوگيری از انتشار بيماری ويروسي در يك 
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. در خصوص  (Kareem and Taiwo, 2007)منطقه است

ها از خارج از كشور وارد  های اوليه آنآنتوريوم كه پايه

های شايع شوند، شناخت ارقام با تحمل باالتر به بيماریمي

ای نطقه پرورش اين گياهان از اهميت ويژهدر كشور و م

بر اساس نتايج تحقيقات انجام شده تمام برخوردار است. 

 سفيد، قرمز و صورتي به ويروس های دارای گلارقام 

CMV  دارای موارد ارقام  بيشتردر  ، هرچندحساس بودند

قرمز )كالور، ميليون، فاير( بيشترين حساسيت و  های گل

رنگ سفيد )وايت، فانتزيا( حساسيت كمتری  دارایارقام 

 لذا استفاده از دو رقمنسبت ويروس موزاييك خيار دارند. 

به عنوان ارقام مقاوم آنتوريوم به ويروس  و فانتزيا وايت

CMV (79۵6)قطبي،  شود توصيه مي. 
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Abstract 

Anthurium flowers accounted for 95 percent of 

worldwide flower exports in 2000, and due to the 

worldwide market, cultivation of this ornamental plant 

has increased since then. The importance of anthurium 

among ornamental plants, as well as its economic 

value, justifies investigation into the factors that 

degrade its quality. One of the most limiting factors in 

production of this plant is viral infections. Symptoms 

such as leaves and flowers blistering, plant dwarf, 

mosaic, yellows, Marginal chlorosis, leaf 

malformation, deformed flower or bloom failure can 

be signs of viral infection in anthurium greenhouses. 

 

Key words: Ornamentals, Anthurium, Virus, 

management 
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