
 ششمین همایش ملی ایده اهی نو رد کشاورزی 

 

1 
 

 در سِ ًَع اطلسی a ٍ bاًذازُ گیری کلرٍفیل 

 4ٍ آزیتا شوس 2، ػبذالوجیذ رضائی3، پیام ًجفی2، ًؼوت اهلل اػتوادی1*جْاًگیر شوس

داًطگبُ آساد اسالهی، ٍاحذ خَراسگبى، ثبضگبُ پضٍّطگزاى جَاى، اصفْبى، ایزاى -1  

ػضَ ّیئت ػلوی داًطکذُ کطبٍرسی داًطگبُ صٌؼتی اصفْبى -2  

 هی ٍاحذ خَراسگبى، اصفْبى، ایزاىػضَ ّیئت ػلوی داًطکذُ کطبٍرسی داًطگبُ آساد اسال -3

 ، داًطگبُ آساد اسالهی، ٍاحذ خَراسگبى، اصفْبى، ایزاىکبرضٌبسی ثبغجبًیفبرؽ التحصیل  -4

 shams.jahangir@yahoo.com    :     ًَیسٌذُ هسئَل، پست الکتزًٍیک*

 

 

  چکیذُ

 ٍجَدػوال اًَاع هختلفی کلرٍفیل در گیاّاى . بِ هادُ سبس رًگ گیاّاى ٍاشُ کلی کلرٍفیل اطالق هیشَد. ّی استرًگ ػوذُ جْاى گیا، سبس

. بَد اطلسیهختلف اًَاع در  کلرٍفیلّذف از ایي تحمیك بررسی هیساى . از هْوتریي اًَاع کلرٍفیل ّستٌذ bکلرٍفیل  ٍ aکلرٍفیل. ذًدار

بِ . زیادی در رشذ رٍیشی ٍ زایشی، رًگ ٍ شکل گلْا ٍجَد داردتٌَع در ایي گیاُ . ل تابستاى استاز گیاّاى هْن بستری در فصاطلسی 

اًَاع . اًجام گرفت( اصفْاى)، آزهایشی در داًشگاُ آزاد اسالهی ٍاحذ خَراسگاى در سِ ًَع اطلسی a ٍ bهیساى کلرٍفیلهٌظَر بررسی 

در ی ایي گیاُ ّاًشا. بَد Petunia hybrida “Explorer”، "“Carnival Petunia hybrida ٍ Petunia violaceaاطلسی هَرد تحمیك 

 .گرفتکاهل تصادفی با سِ تکرار اًجام طرح بِ صَرت آزهایش  ایي. کشت شذًذساًتی هتر  25هتر با فاصلِ  5/1در  2کرتْایی بِ ابؼاد 

در پتًَیا ٍیَالسِ آ ٍ  a ٍ b کلرٍفیل بیشتریي. ؼِ هؼٌی دار بَددر اًَاع اطلسی هَرد هطال a ٍ bتفاٍت هیساى کلرٍفیلًتایج ًشاى داد کِ 

 . هشاّذُ گردیذ رلن کارًیَالکوتریي هیساى در 

 ، رلنbکلرٍفیل  ،a کلرٍفیل اطلسی،: ٍاشگاى کلیذی

 

                        همذهِ 

. سٌتش جذة ًَر ٍ اًتقبل اًزصی استپالست در فتًَقص ػوذُ کلزٍ. فتَسٌتش ثِ عَر ػوذُ در ثزگْب اًجبم هیگیزد ،در گیبّبى آًٍذی

هْوتزیي . لَصی اسبسی اًذ ثسیبر ضجیِ ّستٌذاس ًظز ضیویبیی ثِ چٌذ ًَع دیگز اس تزکیجبت کِ اس ًظز فیشیَتزکیجبتی اًذ کِ ّب کلزٍفیل 

هطبثِ ثِ جبی هٌیشین حبٍی  ي تزکیجبتّوِ ای. هیجبضٌذ پزاکسیذاس آًشین ّبی کبتبالس ٍ ٍ ،ْبی گیبّی ٍ جبًَریزٍم سلَلکسیتَ ،ًْبآ

است در ّوِ هَجَدات  تب آًجب کِ هؼلَم ضذُ ٍ ،تقزیجب ػوَهیت داضتِ aکلزٍفیل  .ثخص فلشی حلقِ پَرفیزیي هیجبضٌذ آّي ثِ ػٌَاى

جکْبی ٍلی در جل در جلجکْبی سجش یبفت هیطَد در ّوِ گیبّبى ػبلی ٍ bکلزٍفیل . سٌتشی غیز اس ثبکتزیْبی فتَسٌتشی ٍجَد دارد فتَ

تجلی ایي کیفیتی است کِ ثِ ٍسیلِ ػٌبصز هؼیٌی ه. یت فلَرسبًس اس خَد ًطبى هیذٌّذّب خبصّوِ کلزٍفیل .سبیز تیزُ ّب دیذُ ًویطَد

اس عَل هَج ًَری کِ جذة  یل تزَ، هؼوَال عار هیگیزًذ ًَری ثب عَل هَج دیگزٍقتی در رٍضٌبیی قز ،ثذیي تزتیت کِ .هیگزدد

کِ ثِ ثْتزیي ٍجْی ٍقتی هحلَل در  ،سبًس قزهشی ثِ رًگ خَى تیزُ دارددر هحلَل اتبًَل فلَر aکلزٍفیل  .هٌؼکس هیسبسًذ ،هیکٌٌذ
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، هجتْذیلسبًی ٍ ) سبًس هبیل ثِ قَُْ ای ًطبى هیذّذفلَر  bهحلَل هطبثِ کلزٍفیل .یزد دیذُ هیطَدهؼزض ًَر هٌؼکس قزار گ

ایي گیبُ ثَهی آهزیکبی جٌَثی ٍ اس . رًگ ٍ ضکل گلْب اس گلْبی ثستزی هْن فصل تبثستبى است ثب تٌَع سیبد درگیبُ اعلسی  (.1387

ثب تَجِ ثِ تفبٍت در ًحَُ رضذ ٍ  ّب اعلسی .یگزددکطت هگلْبی یکسبلِ فضبی سجش هیجبضذ کِ در هٌبعق گزهسیز ثِ ػٌَاى گیبُ دائوی 

رًگذاًِ اًَاع ثزرسی هیشاى  ّذف اس ایي آسهبیص(. 2003ثزایکل، )ذ تٌَع گل در چٌذیي دستِ قزار هیگیزًّوچٌیي ضبخِ دّی ٍ 

 .ثَدکلزٍفیل ثِ ػٌَاى یکی اس ضبخص ّبی فیشیَلَصی در اًَاع اعلسی 

 رٍشْا هَاد ٍ

گزم کیلَ 20ثِ ّز کزت ثزای سجک کزدى ثبفت خبک  .هتز ایجبد گزدیذ 5/1در  2کزتْبیی ثِ اثؼبد پس اس تسغیح، سهیي هَرد ًظز در 

ًطبّبی . ثوٌظَر پیطگیزی اس ّجَم ػلفْبی ّزس ػلفکص داکتبل هَرد استفبدُ قزار گزفت. َد پَسیذُ داهی اضبفِ ٍ هخلَط گزدیذک

ثِ تْیِ ٍ  violacea Petunia گًَِ ٍ Petunia hybrida “Explorer” ،"“Carnival Petunia hybridaدٍ رقن اعلسی گلذاًی 

اًذاسُ گیزی کلزٍفیل ثز . گیبُ داخلی ّز کزت ًوًَِ گیزی ضذ 6 ثزگْبی ی سٌجص کلزٍفیل اسثزا. سبًتی هتز کطت گزدیذ 25فبصلِ 

پس  درصذ کبهال سبییذُ ٍ 80هیلی لیتز استَى  10هیلی گزم ثزگ را ثب  300 ،هغبثق ایي رٍش. اًجبم گزفت( 1949)حست رٍش آرًَى 

پس اس صبف کزدى  ر کبهل سبئیذُ ٍَرا ثب ّوبى ًَع استَى دٍثبرُ ثغثخص ثبقیوبًذُ رٍی کبغذ  2اس صبف کزدى ثب کبغذ ٍاتوي ضوبرُ 

غلظت ٍ ًبًَهتز خَاًذُ  645ٍ 663َسظ اسپکتزٍفتَهتز در عَل هَجْبیآًگبُ هقذار جذة ت. هیلی لیتز رسبًذُ ضذ 15هجذد ثِ حجن 

 .سٌجیذُ ضذ (هیلی گزم ثز گزم ٍسى تز گیبُ)یل کلزٍف

 

 ٍ بحث ًتایج

در ثیي اًَاع اعلسی هؼٌی دار ثَد ٍ پتًَیب ٍیَالسِ آ ثب اختالف هؼٌی داری ثیطتزیي  aًطبى داد کِ تفبٍت کلزٍفیل ( 1جذٍل)ًتبیج 

ّوچٌیي در پتًَیب . ثؼذ اس آى ثِ تزتیت ارقبم اکسپلَرر ٍ کبرًیَال قزارداضتٌذ. را داضت( هیلی گزم ثز گزم 446/0) aهیشاى کلزٍفیل 

تفبٍت  bدر هیشاى کلزٍفیل . اًذاسُ گیزی ضذ( هیلی گزم ثز گزم 195/0) bاختالف هؼٌی داری ثیطتزیي هیشاى کلزٍفیل  ٍیَالسِ آ ثب

اّویت . در گیبّبى هتفبٍت استثِ ػٌَاى یکی اس ضبخص ّبی فیشیَلَصی هیشاى کلزٍفیل . هؼٌی داری ثیي دٍ رقن دیگز دیذُ ًطذ

تَاًذ ًطبى دٌّذُ ضزایظ تٌص ثبضذ ثزگ هیدر  a ٍbّبی ضَری ٍ آثی هحتَی کلزٍفیل تٌصدر اًذاسُ گیزی آى اس ایي جْت است کِ 

  .(2003یَدا ٍ ّوکبراى، )

 

 (هیلی گزم ثز گزم) bکلزٍفیل  (هیلی گزم ثز گزم ) aکلزٍفیل  ًَع اعلسی

 b317/0 b120/0 اکسپلَرر

 a446/0 a195/0 ٍیَالسِ ا

 c231/0 b102/0 کبرًیَال

 سه نوع اطلسیدر  a  ٍbکلزٍفیل قایسه میانگین های م -1جدول 

 .درصد است 5حروف متفاوت نشان دهنده اختالف معنی دار در سطح *

 ًتیجِ گیری کلی
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ثیطتزیي  در ٍاقغ. را داضت a ٍb ثیطتزیي هیشاى کلزٍفیلآ کِ در ثیي تَلیذ کٌٌذگبى ثِ اعلسی ثَهی هؼزٍف است، سِ پتًَیب ٍیَال

 .اعلسی ثَدثِ ایي گًَِ َط هزث یٌِ گیبّیسجش
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Abstract 

 

Green is important color in plant’s world. Green pigment found in plant, called chlorophyll. So 

there are several different kinds of chlorophyll in plants. Chlorophyll (a) and (b) are the most 

important chlorophylls. Purpose of this study was survey amount of chlorophyll. Petunia is one 

of the most important bedding plants at summer season. This plant has very diversity in 

vegetative growth and flowering, flower color and flower shape. In order to survey amount of 

chlorophyll (a) and (b) at three petunias, the trial has been executed 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. Results showed that difference of Chlorophyll (a) and (b) in 

studied petunias were significant. The most Chlorophyll (a) and the most Chlorophyll (b) were 

showed in Petunia violacea and the lowest amount was in Carnival cultivar. 
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