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 در فضای سبس اطلسی سِ ًَعبررسی تفاٍت ضاخِ دّی 

 4ٍ آزیتا ضوس 2، ػبدالوجید رضائی3، پیام ًجفی2، ًؼوت اهلل اػتوادی1*جْاًگیر ضوس

ثبؽگبُ پضٍّؾگزاى خَاى، اصفْبى، ایزاىداًؾگبُ آساد اعالهی، ٍاحذ خَراعگبى،  -1  

عضَ ّیئت علوی داًؾکذُ کؾبٍرسی داًؾگبُ صٌعتی اصفْبى -2  

 ، اصفْبى، ایزاىهی ٍاحذ خَراعگبىعضَ ّیئت علوی داًؾکذُ کؾبٍرسی داًؾگبُ آساد اعال -3

 ، داًؾگبُ آساد اعالهی، ٍاحذ خَراعگبى، اصفْبى، ایزاىکبرؽٌبعی ثبغجبًی فبرغ التحصیل -4

 shams.jahangir@yahoo.com    :     ًَیغٌذُ هغئَل، پغت الکتزًٍیک*

 

 

 چکیدُ

با تَجِ بِ تفاٍت ًحَُ رضد ٍ اطلسی ّا . گل هیباضد دارای تٌَع زیادی در ضکل ٍ ظاّر تابستاًِ هْن در فضای سبس گیاُ اطلسی از گلْای

در  تحقیقیسِ ًَع اطلسی کاربردی فضای سبس، در بِ هٌظَر بررسی رضد رٍیطی ٍ تؼداد ضاخِ  .گلدّی کاربردّای گًَاگًَی دارًد

 ”)، (”Petunia hybrida “Explorer) آزهایصهَرد اًَاع اطلسی . اًجام گرفت( فْاىاص)داًطگاُ آزاد اسالهی ٍاحد خَراسگاى 

“Carnival Petunia hybrida )ٍPetunia violacea) ) ساًتی هتر کطت ضدًد 25هتر با فاصلِ  5/1در  2ی بِ ابؼاد ّا در کرتْایءًطا .بَد .

ًتایج ًطاى داد کِ بیطتریي رضد رٍیطی ٍ تؼداد ضاخِ اصلی ٍ فرػی در  .کاهل تصادفی با سِ تکرار اًجام ضدطرح بِ صَرت ایي آزهایص 

در ّر دارای کوتریي تؼداد ضاخِ اصلی ٍ فرػی  ،رقن پاکَتاُ کارًیَال با گلْای درضت .رقن خسًدُ اکسپلَرر ٍ گًَِ ٍیَالسِ آ هطاّدُ ضد

بؼلت ضاخِ بٌابرایي رقن اکسپلَرر ٍ گًَِ ٍیَالسِ آ . گردیدی دار با دٍ اطلسی دیگر هؼٌتؼداد ضاخِ کارًیَال طَریکِ تفاٍت ِ ب .بَدبَتِ 

تر برای سطَح ضیب دار تَصیِ رقن کارًیَال بدلیل ضاخِ ّای هحدٍد .هٌاسب هیباضٌد در پَضص بستر ٍ سطَح ضیب دارّای بیطتر 

 .دًویگرد

 

 ؽبخِ فزعیتعذاد اصلی، ؽبخِ تعذاد اعلغی، رقن،  :ٍاشگاى کلیدی

 
 هقدهِ

گیبُ اعلغی اس تیزُ عَالًبعِ اس ًظز اقتصبدی یک  .(2007 ،ٍ ّوکبراى لیٌغکییچ)در فضبی عجش اّویت ٍیضُ ای دارًذ فصلی  ْبیگل

قبئَد ٍ اثَ)ْبی ٍعیعی هَخَد اعت رًگ ْبی آى در هحذٍدٍُ گل ایي گیبُ ثغیبر هتٌَع. ٌتی ثب اّویت در فضبی عجش هیجبؽذگًَِ سی

یکغبلِ ثِ عٌَاى یک گیبُ  ثزسیل ٍ ٍرصاًتیي آاعلغی ثَهی  .گًَِ گیبّی را در ثز هیگیزد 35 ثیؼ اسخٌظ پتًَیب . (2010 ّوکبراى،

ثبغی خَد هؾتق  اکثز اعلغی ّبی. (2004دل ٍ ٍیلکیٌش، ) ذي اعت در هٌبعق گزهغیز ثِ عٌَاى یک گیبُ دائوی ثبؽهغزح ؽذُ اهب هوک
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ًظز رؽذ، تَععِ  اعلغی ّب ثب تَخِ ثِ تفبٍتْبی صًتیکی، اس. جبؽٌذهی 3آ ٍیَالعِ پتًَیب یب ٍ 2ایٌتگزیفَلیب پتًَیب، 1اس پتًَیب اکغیالریظ

عزی  17ایي گیبُ ثزحغت ارتفبع، ؽکل گل ٍ عغح تبج پَػ ثِ . هتفب ٍت اًذ ٍ کبرثزد ّبی هتفبٍتی دارًذگل دّی  ثزگ ٍ ؽبخ ٍ

 (.2003 ،ثزایکل)تقغین ؽذُ اعت 

 

 

  ّا رٍش هَاد ٍ

عبًتی  30تب  0یویبیی خبک اس عوق تغغیح ٍ عپظ ثِ هٌظَر آسهَى فیشیکَ ؽ 1389خْت اخزای عزح در اٍاعظ ثْبر هحل هَرد ًظز 

گزم کَد پَعیذُ کیلَ 20ثِ ّز کزت ثزای عجک کزدى ثبفت خبک . هتز ایدبد گزدیذ 5/1در  2کزتْبیی ثِ اثعبد . هتزی ًوًَِ گیزی ؽذ

. ّب ثعذ اس کبؽت خلَگیزی ؽَدت خبک یک آثیبری عویق اًدبم گزفت تب اس آعیت ریؾِخْت فزٍ ًؾغ. داهی اضبفِ ٍ هخلَط گزدیذ

 .تْیِ گزدیذ  Petunia hybrida “Explorer”  ،"“Carnival Petunia hybrida ٍ violacea Petunia ًؾبّبی گلذاًی عِ ًَع اعلغی

 6اس ّز  ،ِ ایي هٌظَر خْت ؽوبرػ ؽبخِ اصلیث. ؽذ گیبُ داخلی ّز کزت اًدبم 6اس ، یبدداؽت ثزداری حبؽیِ ایحذف اثز خْت 

یبُ گ 6ؽبخِ اصلی اس ّز  2 ،ثزا ی ؽوبرػ تعذاد ؽبخِ فزعی. ؽذهیبًگیي گزفتِ  ؽبخِ ّبی اصلی ؽوبرػ ٍ ،گیبُ داخل ّز کزت

تکزار در داًؾگبُ  عزح کبهل تصبدفی ثب عِثِ صَرت ایي تحقیق  .ًْب ؽوبرػ ٍ هیبًگیي گزفتِ ؽذاًتخبة ٍ ؽبخِ ّبی فزعی رٍی آ

م افشار اط پی اط اط هَرد تدشیِ هذُ ثب اعتفبدُ اس ًزکلیِ دادُ ّبی ثِ دعت آ. اًدبم ؽذ (اصفْبى)اعالهی ٍاحذ خَراعگبى  سادآ

سهَى چٌذ داهٌِ داًکي ثب اعتفبدُ اس ًزم افشار ام ز اعبط آسهبیؾی ثي ّب در صَرت هعٌی دار ثَدى اثز آهبری قزار گزفت ٍ هیبًگیآ

 .اعتبت عی هقبیغِ ؽذ

 

 ٍ بحثًتایج 

تفبٍت هعٌی  الجتِ . ٍ گًَِ ٍیَالعِ آ هؾبّذُ ؽذ فزعی در رقن اکغپلَرر ثیؾتزیي تعذاد ؽبخِ اصلی ٍ کِ ًؾبى داد( 1خذٍل)ًتبیح 

کوتزیي  ٍ( عذد b13/6)رقن کبرًیَال کوتزیي تعذاد ؽبخِ اصلی . دیذُ ًؾذایي دٍ اعلغی فزعی  داری در تعذاد ؽبخِ ی اصلی ٍ

 اعلغی ثَهی ثب تَععِ ی ؽبخ ٍ ٍ ؾی اکغپلَرررقن خشًذُ ٍ پَؽ ثٌبثزایي. را ثِ خَد اختصبؿ داد (عذد b25/2)تعذاد ؽبخِ فزعی 

 ٍرٍیؾی، تَععِ پَؽؼ ْبی ّب را ثب تَخِ ثِ ٍیضگیاعلغی ّن  (2003، ثزایکل)ثزگ سیبد ثیؾتزیي پَؽؼ در عغح کزت را داؽتٌذ 

 . ر دعتِ ّبی هختلف عجقِ ثٌذی کزدد اًذاسُ ٍ ؽکل گل

 

 تؼداد ضاخِ فرػی تؼداد ضاخِ اصلی ًَع اعلغی

 a87/8 a79/3 اکغپلَرر

 a78/8 a38/3 ثَهی

 b13/6 b25/2 کبرًیَال

 مقایسه میانگین های تعداد شاخه اصلی و فرعی سه نوع اطلسی -1جدول 

                                                           
1- Petunia axillaris 

2- Petunia integrifolia 
3-Petunia violacea 
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 .است درصد 5فاوت نشان دهنده اختالف معنی دار در سطح تحروف م*

 

 ًتیجِ گیری کلی 

ٍ پَؽؼ ثبغچِ هٌبعت اعت ٍ رقن ، عجذّبی آٍیشی رقن اکغپلَرر ٍ گًَِ ٍیَالعِ آ ثب ثیؾتزیي ؽبخِ دّی ثزای عغَح ؽیت دار

 .کبرثزد داردی کِ اًذاسُ ٍ رًگ گل حبئش اّویت اعت ٍ گل ّبی درؽت در ثبغچِ ّبی رؽذ رٍیؾی هحذٍدتزکبرًیَال ثِ علت 
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Abstract 

Petunia plant is one of the most important summer flowers that have very diversity in the flower 

shape and size. Petunias use very much because of difference in growing and flowering. Du to 

survey on vegetative growing and the number of shoots in three important petunias, the experiment 

was tested in Islamic Azad University, Khorasgan (Isfahan) branch. The selected petunias were 

Petunia hybrida “Explorer”, Petunia hybrida “carnival” and Petunia violacea. The plants cultured in 

rows with dimensions of 2× 1.5 (m) in 25×25 (cm) distance. This study was in a completely 

randomized design with three replications. The results showed the most vegetative growing and the 

number of main and accessory shoots were in Explorer cultivar and species of Violacea. Short height 

cultivar of Carnival with wide flowers had the lowest number of main and accessory shoots in per 

plant. The numbers of shoots in Carnival had significant difference with two others petunia. Explorer 

and Violacea are suitable for sloping surfaces and covering of bed. Carnival cultivar because of 

limited shooting doesn’t recommend for sloping surfaces. 
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