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 آشنایی با اصول نگهداری گل آنتوریوم: عنوان مماله 

 

 ANTHURIUM SCHERZERIANUM: نام انگلیسی 

شیپوری    –ARACEAE :  خانواده 

منطمه حاره آمریکا : بومی 

متر در ارتفاع و عرض برسد ، اگر چه  ۱آنتوریوم یک گیاه چند ساله ، همیشه سبز است که می تواند 

این گیاه دارای برگ های سبز تیره است . رشد است ۶۰cm  –۳۰بیشتر ارلام کشت شده و رلم بین 

یا بیشتر  ۳۰cmمتغییر است و در اندازه کوچک و متوسط و بزرگ تا که مستطیلی و به شکل للب ، 

این نوع گل . سانتیمتر می باشد ۶۰تا  ۳۰هر برگ دارای دمبرگی به اندازه . در طول رشد میکند

بخصوص برای پرورش در گلخانه مناسب است زیرا در این مکان است که ممدار رطوبت ، درجه 

. نترل می باشد حرارت و آبیاری به راحتی لابل ک

بوده و برای تصفیه هوای منزل فوق  NASA Clean Air Study این گل جزو گلهای مورد تایید ناسا

را از بین برده و پاکسازی می .. العاده می باشد و با بکاربردن آن مواد آالینده زائد از لبیل آمونیاک و

 .کند

هستند که بر  epiphyteی علفی و اپی فیت گیاهانی که به جنس آنتوریوم تعلك دارند در والع گیاهان

گیاهانی که توانایی فتوسنتز و غذا )اما بر خالف گیاهان پارازیت . روی سایر گیاهان زندگی میکنند

( سازی ندارند و غذای خود را از سایر گیاهان میگیرند و در والع نوعی انگل گیاهی محسوب میشوند

البته برخی از آنان نیز همانند . نند در خودشان تهیه کنندبا انجام عمل فتوسنتز،غذایشان را می توا

برگ های گیاهان این جنس از نظر شکل متنوع هستند . سایر گیاهان معمولی در خاک مستمر می شوند

به نحوی که برخی از انواع این گیاه آنتوریوم به دلیل زیبایی و جذابیت برگهایشان نگهداری میشوند 

این گل ها گلهای زیبای آن است البته لسمت رنگین این گیاه که ما با نام گل از اما دلیل اصلی محبوبیت 

است ( عضو شبیه برگ)چمچه نوعی برگواره . است Spatheآن یاد میکنیم،از نظر گیاه شناسی چمچه 

 .که میتوان رنگین باشد و گل اصلی را در بر میگیرد

در گیاهان متعلك به جنس آنتوریم، .د رنگ استگل اصلی گیاه در اکثر نمونه های زینتی این گیاه زر

چمچه نیز میتواند رنگ،اندازه و شکلهای متنوعی داشته باشید که این گیاه به دلیل داشتن کریسالهای 



و شیره آن می تواند مشکالتی را برای دستها و چشم ایجاد کند در ( raphides)سمی کلسیم اگزاالت 

و گلو و منجر به تاول زدن و ایجاد مشکل در بلع غذا و صورت مصرف باعث تحریک دردناک دهان 

سانتیمتر  ۱۸این گیاه دارای برگهای کمی پهن ،سبز تیره و به طول بیش از . کلفت شدن صدا میشود

از . می باشد گلها با اسپان لرمز ،صورتی،زرد و یا سفید در اواخر بهار یا فصل تابستان ظاهر میشوند

دوام گل آنتوریوم زیاد بوده و . ای بیرون می آید که زرد یا لرمز رنگ استوسط اسپات گل آذین سنبله 

آنتوریوم به طور کلی به سرما و آب سنگین و نمک دار، حساس است و در . ماه پایدارمی ماند ۳تا  ۲

درجه  ۱۵هفته به آن استراحت داد یعنی ممدار آب را کم نموده و حرارت را  ۸تا  ۶زمستان باید حدود 

. ماه میرسد ۳از مزایای این گاه طوالنی بودن دوران گل دهی است که به حدود . گراد نگه داشتسانتی

: شرایط پرورش و نگهداری گل آنتوریوم 

: نور مناسب گل آنتوریوم 

دور از نور . مکان روشن و با نور غیر مستمیم و فیلتر شده نور خورشید برای گل دهی نیاز دارد

که باعث سوختن برگ ها میشود البته در زمستان که اصوال میزان نور  مستمیم خورشید لرار گیرد

. محیط کم است میتوان در طی ساعات صبح آن را در معرض نور مستمیم آفتاب لرار داد

: دمای مناسب گل آنتوریوم 

 ۱۸اصوال دمای زیر . درجه مناسب است ۲۱-۲۳درجه و در طی شب حدود  ۲۵-۳۲در طی روز دمای 

گراد در طی روز برای گیاه مضر میباشد و باعث کاهش رشد و گلدهی آن میشود و دمای درجه سانتی

درجه می تواند منجر به کم رنگ شدن گلها، سوختگی حاشیه برگ و گل و در نهایت  ۳۲باالتر از 

توجه داشته باشید که این گیاه در طی فصل سرد سال . کاهش گلدهی و همچنین کاهش رشد گیاه شود

درجه نگهداری شود و در طی ای مدت باید آبیاری گیاه  ۱۵هفته در دمای  ۶دهد تا به مدت ترجیح می 

در طی این مدت گیاه دوران استراحت خود را طی میکند و این مسئله به گلدهی بهتر . را نیز کاهش داد

. گیاه در سال بعد کمک خواهد کرد

: خاک مناسب گل آنتوریوم 

این می تواند به حفظ رطوبت و نیز . ا هوموس یا آلی غنی شده باشدخاک ترجیحاً لوم شنی است که ب

: اگر برای شما ممدور باشد بهترین ترکیب خاک میتواند به این صورت باشد . هوادهی کمک کند

دو لسمت ( پیت ) ـ خزه در حال پوسیدن یا تورب  ۱

لسمت  یک.( از سنگهای معدنی است که بعدأ تبدیل به رس میشود)ـ ورمیکولیت  ۲

( این هم از سنگهای معدنی است که به رس تبدیل میشود منتها ذرات آن درشت تر است) ـ پرلیت  ۳

. یک لسمت

: میزان رطوبت مورد نیاز گل آنتوریوم 



به غیر )برای رشد خوب و گلدهی به رطوبت خوبی در بهار و تابستان نیاز دارد پس می توان هر روز 

گیاه را غبارپاشی کنید، البته بهتر است از حالت جزیره یا سنگریزه در زیر گلدان رطوبت ( از ظهر ها

. دائمی برای آن فراهم کنید ولی اجازه ندهید که ته گلدان با آب تماس داشته باشد

: کوددهی و تغذیه گل آنتوریوم 

با استفاده از کودهای کامل و یا کود بنفشه آفریمای هر دو هفته یکبار گیاه را تغذیه کنید تا کمبود مواد 

. مغذی در خاک را از طریك کود دریافت کند

: آبیاری گل آنتوریوم 

اشباع شود بنابراین زمانی که خاک باید مرطوب بماند ، اما نباید از آب . در حد متوسط و به طور منظم

آبیاری بیش از اندازه میتواند . سطح رویین خاک شروع به خشک شدن کرد میتوان گیاه را آبیاری کرد

. منجر به زردی گیاه شود

: تكثیر گل آنتوریوم 

: برای رشد و تکثیر گل آنتوریوم چند روش وجود دارد که به صورت زیر می باشد 

: ریشه  تکثیر آنتوریوم با تمسیم

بهتر است که این روش تکثیر گل آنتوریوم در فصل بهار صورت گیرد؛ این گیاه دارای انبوهی از ریشه 

به دو لسمت  های گوشتی و آبدار است، برای این کار ابتدا گیاه را از گلدان خارج کرده و ریشه آن را 

سانتی متری که  ۱۳یا  ۱۱هانه رویشی تمسیم کنید و سپس هر کدام از تمسیمات را در گلدانی با لطر د

در حین انجام این کار مواظب باشید که ریشه گیاه به . حاوی کمپوست گیاهی یا پایه پیت است بگذارید

دمای محیطی که می خواهید در آنجا از . زیر خاک فرو نرود و کمی باالتر از سطح خاک لرار بگیرد

برای . هید و رطوبت را در میزان باال نگه داریددرجه سانتی گراد لرار د ۲۴گیاه مرالبت کنید را در 

بهتر شدن وضعیت گلخانه و موفمیت در تکثیر گل آنتوریوم به صورت مرتب مه پاشی کنید و گلدان 

. هارا با کیسه پالستیکی بپوشانید

: تکثیر گل آنتوریوم با بذر 

ابتدا ظرف های مسطحی که این روش به کاشت مناسب و مرالبتی ادامه دار نیاز دارد، برای این کار 

عمك چندانی ندارد را انتخاب کنید، درون آن را با ورمیکولیتی که تازه مرطوب شده پر کنید و بذر را 

گل را با پوششی پالستیکی بپوشانید چون باعث حفظ رطوبت . اینچی ورمیکولیت لرار دهید ۱در عمك 

گیاه را در  بعد تکثیر گل آنتوریوم،  در مرحله. و گرما می شود که باعث رشد بهتر گیاه می شود

به طور پی در پی باید حواستان به خاک و . درجه سانتی گراد لرار دهید ۲۱محیطی به دمای حدالل 

گیاه باشد که اگر احیاناً رطوبت خاک و گلدان بیش از حد نیاز شد برای مدتی پالستیک را از روی گیاه 

زمانی که جوانه زنی انجام شد . رطوبت اضافی را بدهیدبردارید تا به بذرها فرصت تنفس و تبخیر 



پوشش را از روی گیاه بردارید و بذر های جوانه زده شده را به گلدان دیگری انتمال دهید و به شرایط 

این روش به دلیل زمان بر بودن چندان . عادی حفاظت از گیاه که در ادامه به آن می پردازیم ادامه دهید

برای سرگرمی می تواند جذاب باشد، باید توجه کرد که زمان گل دهی این بذرها  محبوبیتی ندارد اما

. سال به طول بینجامد ۴ممکن است تا 

: تکثیر گل آنتوریوم با للمه زنی

در این روش تکثیر گل آنتوریوم با یک چالوی تیز و برنده لسمتی از شاخه های گیاه را جدا کنید و 

اگر ساله بلندی . کنید تا با این کار فرصت ریشه دهی به گیاه را دهیدبرگ های لسمت پایینی ساله را ب

را برگزیدید آن را به لسمت های کوچک تری تمسیم کنید و توجه داشته باشید که در هر لسمت حدالل 

هر لسمت را در گلدان هایی با خاک سست که مخلوطی از ماسه و پیت است . یه گره وجود داشته باشد

 ۲۵دمای محیط را روی . للمه را با پالستیکی بپوشانید و خاک را مرطوب نگه دارید روی. لرار دهید

تنظیم کنید و چند هفته بعد از للمه که گیاه شروع به ریشه زایی کرد و برگ های جدیدی داد آن  ۳۵الی 

. را به گلدان بزرگتر انتمال دهید

: تعویض گلدان آنتوریوم 

این کار معموال هر دو سال یکبار انجام میشود، دلت کنید که بمیه گیاه کامالً در باال خاک والع شده 

در این حالت باید ریشه هایی را .همچنانکه گیاه رشد میکند،بمیه آن به سمت باال کشیده می شود. باشد

. که در معرض هوا لرار گرفته اند با خزه پوشاند

بیماری ها و آفات گل آنتوریوم 

: علت گل ندادن آنتوریوم 

این مشکل به به علت فراهم نبودن شرایط ایده آل رشد می باشد، اولین علت نبود نور کافی برای رشد 

گیاه است پس حتما گیاه را به محلی با نور زیاد منتمل کنید، اگر گیاه را زیاد آبیاری کنید مخصوصا در 

لف خواهد شد، اگر همه شرایط وجود دارد و برگهای پر پشت دارید گیاه شما از زمستان گلدهی متو

. کمبود مواد مغذی رنج میبرد حتما با کودهای کامل و کودهای مخصوص گیاهان گلدار تغذیه کنید

ریز شدن برگها جدید 

هست که  یکی دیگر از نشانه های کمبود مواد مغذی و فمیر بودن خاک گلدان ریز بودن برگهای جدید

. حتما گیاه رو تغذیه کنید

زرد شدن برگها آنتوریوم 

اگر این اتفاق در زمستان افتاد بیشتر بخاطر سردی هوا می باشد حتما گلدان را به محلی با دمای باال 

منتمل کنید، اگر برگ گیاه شما پیچیده میشود هم دلیل آن سرما می باشد، ولی از دیگر دالیل زرد شدن 

. زیاد می باشد پس حتما بین دو آبیاری خام گلدان خشک شودبرگها آبیاری 



اگر ریزش برگ به همراه نازک بودن برگها باشد نشانه کم بودن آبیاری است حتما گیاه را آبیاری کنید 

. و فاصله آبیاری را کمتر کنید

سیاه شدن برگها 

باید گلدان را از کنار پنجره از دیگر نشانه های سردی محل نگهداری سیاه شدن برگها می باشد و حتما 

به محلی با دمای باال منتمل کنید ولی اگر این سیاه شدن مربوط به لبه برگها باشد نشانه کمبود مواد 

مغذی و کلسیم و همچنین کمبود رطوبت می باشد پس گیاه را با مواد مغذی تغذیه کنید ولی لکه های 

. نتراکنوز میباشد و باید با بنومیل سم پاشی کنیدسیاه را در وسط گل مشاهده کردید به خاطر لارچ آ

رنگ پریدیگی برگ ها 

یکی از نشانه های هوای گرم و خشک محل نگهداری رنگ پریدگی و از دست دادن برالی برگها هست 

که حتما با غبارپاشی و یا حالت جزیره ای رطوبت گیاه رو تامین کنید و اگر برگها شکافدار هستند این 

. ه استمشکل نشانه آسیب فیزیکی به گیاه هست و گیاه در جایی که تررد زیادی است لرار گرفت

وجود لکه های لهوه ای روی برگ 

وجود لکه لهوه ای روی برگها نشانه حمله لارچ به گیاه شما می باشد پس گیاه را با استفاده از لارچ 

. کش ها سمپاشی کنید و اگر شدت لهه ای شدن زیاد باشه حتما برگ را از گیاه جدا کنید

مله کنه لرمز هست که باعث ایحاد تار عنکبوت یکی دیگر از بیماری های رایج و آفت های این گیاه ح

روی برگها می شود ابتدا سطح برگها را با استفاده اسفنج یا دستمال مرطوب برگها را تمیز کنید این 

. کار باعث کاهش آفت می شود
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