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 ).Vitis vinifera Lسه رقم انگور ( یکیولوژیزیف يهایژگیو یبر برخ یاثر تنش خشک

  

  4یمعصومه ملک و *3یرسول ی، موس2ی، منصور غالم1يوهب اسد

  

  )28/9/1397 رش:یخ پذی؛ تار 2/7/1397 افت:یخ دری(تار

  

 

  دهیچک

ـ  یاثر تنش خشک یبررس ي. برااست رانیو اانگور در جهان  دیکننده کشت و تولعوامل محدود نیتراز مهم یتنش خشک صـفات   یبر برخ

ـ   ماریبا سه ت یتصادف کامالًدر قالب طرح  لیفاکتور صورتبه یشیآزما ،یو قالت ییمال ،يسه رقم انگور فخر یکیولوژیزیف  لیشـامل پتانس

ـ . در اشدجرا ا 1395در سال  ياگلخانه طیمگاپاسکال در شرا -2/1و  -7/0(شاهد)،  -2/0آب خاك در محدوده   يهـا پـژوهش تـاك   نی

ـ ا جینتا بر اساسمستقر شدند.  یرس یبا بافت لوم يتریل 26بزرگ  يهاانگور در گلدان يوندیپریغ پـژوهش هـر دو سـطح تـنش اثـر       نی

آب  يمحلـول، محتـوا   يهـا دراتیکربوه ن،یپرول ل،یکلروفغلظت  ،یسلول يغشا يداریبر نسبت وزن خشک به سطح برگ، پا يداریمعن

ـ  شیمگاپاسکال افـزا  -2/1محلول در سطح تنش  يهادراتیداشتند. کربوه دازیکاتاالز و پراکس يهامیآنز تیبرگ، فعال ینسب  47 داریمعن

تنش خشکی باعث کاهش در صفت میزان محتواي آب نسبی برگ گرم در گرم وزن خشک) نشان داد. یلیم 57/10نسبت به شاهد ( يدرصد

درصد) و میزان  20تا  15درصد)، میزان فعالیت پراکسیداز ( 55آلدئید (درصد)، مالون دي 9ات میزان پرولین (درصد) و افزایش در صف 2(

 قـم در گـرم وزن تـر) و ر   گـرم میلی 63/1( یدر رقم قالت ترتیببه لیکلروف زانیم نیترو کم نیترشی. بشددرصد)  9فعالیت آنزیم کاتاالز (

نسبت به ارقام  یتنش خشک طیتحمل شرا يبرا يباالتر لیپتانس یرقم قالت یکلطوربه. شد) مشاهده در گرم وزن تر گرممیلی 31/1( يفخر

  دارد. يو فخر ییمال

  

  

 دیآلدئيکاتاالز، مالون د ،یتنش خشک ن،یپرول داز،یانگور، پراکس :يدیکل يهاواژه

  

  

  
  

  

  ریدانشگاه مال ،انگور و کشمش یپژوهشکده مل ،يدکتر يدانشجو .1

  همدان ،یدانشگاه بوعل ،يدانشکده کشاورز ،یباغبانعلوم گروه  ،اداست .2

  ریدانشگاه مال ،يده کشاورزکسبز، دانش يو فضا یگروه علوم باغبان ،اریدانش .3

  ریدانشگاه مال ،ده علومکدانش ،یشناسستیگروه ز ،اریاستاد. 4
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  مقدمه

 Vitisو به جنس  Vitacea) از خانواده Vitis vinifera L.انگور (

شـامل   Vitisخـانواده تعلـق دارد. جـنس     نیجنس ا 17از  یکی

و  ییاروپـا  ،ییایآسـ  یگونه است که به سه گـروه اصـل   70-60

ــایآمر ــ ییک ــ میتقس ــودیم ــ ش ــروه آس ــا-ای. گ ــامل ییاروپ   ش

Vitis vinifera يتجـار  يادرصد ارقـام انگورهـ   90از  شیکه ب 

). 9و  8( اسـت دورگه)  ایخالص  صورتبهگونه ( نیجهان از ا

ـ لیم 3/2از  1394سال  یآمارنامه محصوالت باغبان بر اساس  ونی

 1/12بارور کشور، انگور با اختصاص دادن  يهاهکتار سطح باغ

 اریـ درصد سطح بارور کشور رتبـه دوم را پـس از پسـته در اخت   

ـ ا نیدارد. همچن  38/19درصـد از   3/16 دیـ محصـول بـا تول   نی

رتبـه   بیکشـور پـس از سـ    یمحصوالت باغبان دیتن تول ونیلیم

 شـت یکـار انگـور بـا مع   وکشت لیدل نیهمرا دارد. به دیدوم تول

از کشــاورزان کشــورمان ارتبــاط تنگاتنــگ دارد.  ییدرصــد بــاال

 طیاز شـرا  یکه ناشـ  یمانند تنش خشک ياعوامل محدود کننده

 يو تالش بـرا  است یمهم باغبان يهاچالشاز  است میاقل رییتغ

  ).1دارد ( تیاهم اریآن بس يحل برامقابله و ارائه راه

مختلـف در   یاهیـ گ يهـا مطالعات صورت گرفته گونه طبق

ـ را در یمقاومـت مختلفـ   يهـا سمیمکان یبرابر تنش خشک  شیپ

 یاهیمهم گونه گ یکیولوژیزیف يرفتارها یبرخ. از نظر رندیگیم

 کیدریـ زوهیآب خـاك بـه دو گـروه ا    لیپتانس رییتغ طیدر شرا

)Isohydricــ) و غ ــزوهیا ریـ ــAnisohydric( کیدریـ  می) تقسـ

 دیدر مطالعات جد زی). ارقام مختلف انگور ن36و  11شوند (یم

 یصفات بنديتقسیم نیکه اساس ا شوندمی يبنددسته نیا يدارا

صـفات   نیـ است که در ارقام مختلف انگـور متفـاوت اسـت. ا   

 ،یچـوب  يآونـدها  یکیدرولیه تیو هدا ياروزنه تیل هداشام

. اسـت  یاهیگ يهامآب اندا ينگهدار تیو ظرف یقطر آوند چوب

 کیدریـ زوهیاز ارقـام ا  Grenacheارقام مانند انگور رقـم   یبرخ

آب بـرگ و   لیشدت پتانسبه یتنش خشک طیکه در شرا هستند

و  دهسـتن حسـاس   اریو بسـ  افتـه یآن کـاهش   ياروزنـه  تیهدا

 یبه تنش خشـک  ايروزنه تیهدا Shirazارقام مانند رقم  یبرخ

 يبـا شـدت کمتـر    یدارد و بر اثر تنش خشک يکمتر تیحساس

 یو اصـوالً بـه تـنش خشـک     ابـد ییپتانسل آب برگ کـاهش مـ  

 یارقام متحمل به تـنش خشـک   ییشناسا يتر هستند. برامتحمل

و  یررسمورد ب یتنش خشک طیدر شرا آنهااست تا واکنش  ازین

  ).36و  11( ردیقرار گ گیرياندازه

 اهیـ و تعرق از گ ریتبخ یدرصد آب جذب شده ط 95 حدود

منجـر بـه انتقـال مـواد      اهیـ آب موجود در گ هی. بقشودیخارج م

منجر بـه   ی). تنش خشک21( شودمیخام و پروده  رهیش لهیوسبه

 يهـا آب بافت لیو کاهش سرعت تعرق، پتانس ياانسداد روزنه

 کیزیآبسا جمعشده و باعث ت لیفتوسنتز، رشد و کلروف ،یهایگ

آزاد  يهـا کـال یراد لیو تشـک  تولیسـورب  تول،یمان ن،یپرول د،یاس

) و Glutathione( ونی، گلوتـــــات)Ascorbate(آســـــکوربات (

  ).20و  12( شودمی) رهی) و غAlpha-tocopherolآلفاتکوفرول (

امل در انگـور، مـواد محلـول سـازگار شـ      یتنش خشک یط

ــزوز، ال  ــاکارز، هگ ــدها (س ــاکاریقن ــوع راف يهادیگوس ــوز،ین  ن

و از  هادیاسـ  نـو یو آم نیسیگال نیبتائ ،يقند يهاترهالوز)، الکل

سـلول دخالـت ندارنـد در     سـم یکه در متابول نیپرول ترهمه مهم

ـ ). تنش کم20و  12( شوندیانباشته م توپالسمیس در انگـور   یآب

 شیبـرگ و افـزا   یب نسـب آ يباعث کاهش سطح برگ و محتوا

 شـد کاتـاالز   میآنـز  تیـ و فعال دیآلدئيمالون د ن،یپرول داریمعن

کاهش رشد ساالنه، کـاهش وزن حبـه و اخـتالل در     زی) و ن31(

  ).24گزارش شده است ( یانگور در اثر تنش خشک وهیم تیفیک

 دربـزرگ آن   یچـوب  يخـاطر آونـدها  انگـور بـه   یکلطوربه

و  27اسـت (  یمتحمـل بـه خشـک    اًنسبت گر،ید اهانیبا گ سهیمقا

ـ تواند منجر بـه تغ  یم دیشد یبروز تنش خشک ی). ول35  راتیی

)، 27بـرگ (  يریـ کـل و پ  نهیماننـد کـاهش سـبز    یکیمورفولوژ

)، 34و  7( ورآب انـدام بوتـه انگـ    لیرشد و پتانسـ  زانیکاهش م

شـاخه و   شـه، یکاهش شمار برگ، طـول شـاخه، وزن خشـک ر   

بـا وقـوع تـنش     نی. همچنـ شودانگور  ) در بوته31و  25برگ (

ـ ن یکیولوژیزیانگور از نظر صفت ف اهیگ دیشد یخشک دچـار   زی

فتوسنتز و  فرایندتوان به کاهش یکه از آن جمله م شودیم رییتغ

و بـروز نشـت    یسلول يشاغ يداری)، کاهش پا40و  12تعرق (

ـ پیل ونیداسیپراکس شی)، افزا39و  6( یونی  دیـ غشـا و تول  يدهای
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ـ آلدئيون دمـال   ي) و قنــدها20کـل (  نی)، کـاهش پـروتئ  31( دی

  . کرد) اشاره 34محلول کل (

 یو بررسـ  یرطوبت يمارهایبا اعمال ت یدر مورد تنش خشک

مزرعه، ارقام  ایگلخانه  طیدر شرا آبیکم طیواکنش ارقام در شرا

بـه   تـوان یمـ  جملـه  آن از که اندشده یمعرف یمتحمل به خشک

 12( ی)، رقـم سـاهان  30( رنی)، آTemperonillo( لویارقام تمپران

) و 34( يا)، رقم گزنـه 33انگور ( اهیو س ییمال يها)، رقم40و 

ـ   18رقم رشه (  یبـا بررسـ   یدر پژوهشـ  نی) اشـاره کـرد. همچن

 ران،یـ مختلـف انگـور در ا   يهـا پیـ ژنوت یکیصفات مورفولـوژ 

 یمعمـول  اهیکج انگور بجنورد، سرخک قوچـان، سـ   يهاپیژنوت

مناسـب کشـت در    يهـا پیـ ژنوت عنوانبه رازیش یو قالت زرقان

مطالعـات مشـابه    ی). ط14( شد یکم آب معرف طیمناطق با شرا

 يهـا پیـ ژنوت نییتع يروش برا نیاز ا کایآمر دایفلور التیدر ا

 يارقام تجـار  ریسا هیپا عنوانبهاستفاده  يبرا یمتحمل به خشک

  ). 19و  5( شداستفاده 

ـ تـنش غ  نیتـر زرگب نکهیتوجه به ا با زنـده حـال حاضـر    ری

 يهاالزم است که شاخص ،است یتنش خشک ران،یا يکشاورز

 يهـا هیـ و پا يتا ارقام تجار دشو یبررس شتریتنش ب نیثر از اأمت

 نیـ شود. هدف از ا یکشت در مناطق کم آب معرف يمناسب برا

ــ ــژوهش بررس ــک  یپ ــف خش ــطوح مختل ــر س ــر  یاث ــبب  یرخ

ـ  یـی مال ،يه رقم فخـر س در یکیولوژیزیف اتیخصوص  یو قالت

  بود.  
  

  هامواد و روش

درجـه   19حداقل  يبا دما یقاتیگلخانه تحق کیدر  شیآزما نیا

 80 یو رطوبـت نسـب   گرادسانتیدرجه  32و حداکثر  گرادیسانت

 ریـ همدان واقع در شهرسـتان مال  يلومتریک 90درصد در  90تا 

ـ پادر قالب طـرح   شیآزما. گرفت صورت 1395سال  یدر ط  هی

با دو فاکتور (فـاکتور   لیفاکتور شیآزما صورتبه یتصادف کامالً

A و فاکتور یقالت و ییمال ،يسه رقم (فخر (B آب  لیسه پتانس

و  مـار یت 9مگاپاسکال) بـا   -2/1و  -7/0شاهد،  عنوانبه -2/0(

و  12صـورت گرفتـه (   يهـا در سه تکرار و با توجه به پژوهش

در اواخر بهمن سـال   یمورد بررس ارقام يها. قلمهشد) اجرا 40

 قـات یتحق سـتگاه یواقع در ا رانیانگور ا یمل ونیاز کلکس 1394

و پـس از   يآورجمع نیانگور تاکستان در استان قزو کیدرجه 

خـاك بـا بافـت     يحـاو  يتریل 26 يهانادار شدن در گلدشهیر

خـرداد اعمـال شـد و بـا      7از  مارهـا ی. تافتندیانتقال  یرس یلوم

از  يبـردار آب خاك به مکش مورد نظـر نمونـه   لیتانسپ دنیرس

سرعت با اسـتفاده از تانـک ازت   ها صورت گرفته و بهبرگ نهال

) 40و  12. در مطالعـات مشـابه (  شـد منتقـل   شگاهیبه آزما عیما

ــنش خشــک   یبررســ ــر ت ــوژ   یاث و  یکیبــر صــفات مورفول

وارد تـنش   اهیـ مگاپاسـکال گ  -1 لیانگور از پتانس یکیولوژیزیف

ـ  رییـ شده اسـت و منجـر بـه تغ    یکخش  وردصـفات مـ   داریمعن

آب خـاك   لیپـژوهش پتانسـ   نیاست. لذا در ا هشد يریگاندازه

مگاپاســکال  -2/1و  میــتــنش مال عنــوانبــهمگاپاســکال  -7/0

 منظـور بـه در نظر گرفته شده است.  دیشد یتنش خشک عنوانبه

مراحـل   هیـ کل ،یتـنش خشـک   حیو اعمال صح گیرياندازهدقت 

ـ ت 7خرداد تا  7 زا ها،گیرياندازهشامل اعمال تنش و  شیماآز  ری

کـه بـا    يا). به گونه40و  12مشابه سه بار انجام گرفت ( طوربه

 لیپتانسـ  دنیآب خاك، در زمان رسـ  لیروزانه پتانس يریگاندازه

شده و پـس   يبردارمدنظر در پژوهش، نمونه يمارهایخاك به ت

بـرگ،   يبـردار نوبت پس از نمونه. در هر شد ياریاز آن بوته آب

 کسـان یو از منبـع   کسـان ی زانیمبه هاآب به همه گلدان تریدو ل

ـ . پـس از آب شدیآب داده م  زانیـ و م مـار یبسـته بـه نـوع ت    ياری

  هشــت هــر هـا آب خــاك مـدنظر در پــژوهش گلــدان  لیپتانسـ 

ــه) مگاپاســکال -2/1( روز 11 و) مگاپاســکال -7/0( ــه ب  مرحل

ل آب یپتانسـ  گیـري انـدازه  ي. برادندیرسیم مجدد يبردارنمونه

شرکت  Model: PMS-714( ومتریتانس دستگاه از هاخاك گلدان

Lutronجیاز نتــا نــانیاطم يبــرا شــد) اســتفاده وانی، کشــور تــا 

نمونه از  ،یمختلف رطوبت ریمقاد در هادستگاه، در ابتدا از گلدان

ـ ) تهرمتـ سـانتی  15-20( شهیها در عمق توسعه رخاك گلدان  هی

) مکـش آن  Pressure Plate( يشد و با دسـتگاه صـفحه فشـار   

 یو منحنـ  شـد  سـه یمقا ومتریحاصـل از تانسـ   جیمحاسبه و با نتا

 ومتریروش بـا اسـتفاده از تانسـ    نیـ آن رسـم شـد. در ا   یرطوبت

ــالیجید ــق   یت ــاك در عم ــت خ ــا  15رطوب ــانتی 20ت ــرس  يمت

ـ    تـوان یشده و سپس مـ  گیرياندازه  یوبترطـ  یبـا کمـک منحن
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خاك چه مقدار است. صـفات   آب لیپتانس زانیمتوجه شد که م

آب خــاك بــه ســطح  لیپتانســ دنیدر زمــان رســ یکیولــوژیزیف

 ،شـد یمـ  نیـی تع ومتریمورد انتظار که بـا دسـتگاه تانسـ    یخشک

  شدند. گیرياندازه

  

  شیصفات مورد آزما گیرياندازه

 ينسبت وزن خشک برگ به سـطح بـرگ و پایـداري غشـا    

  ) MSI(Membrane Stability Index((سلولی

نسـبت وزن خشـک بـرگ بـه سـطح بـرگ از        گیرياندازه يبرا

شـش بـرگ بـالغ و     مـار ی) استفاده شد. از هر ت10روش گالمز (

سـطح بـرگ    يریـ گسالم انتخاب شد. ابتدا توسط دستگاه اندازه

)Leaf area meter مدل ،OT  و  گیـري انـدازه هـا  )، سـطح بـرگ

 کساعت خش 48مدت به گرادسانتی رجهد 70 در هاسپس برگ

شاخص وزن خشـک بـرگ بـه     نیآوردن ا دستبه يشدند. برا

ـ انـدازه پا  ي). بـرا 10( شودیم میسطح برگ تقس  يغشـا  يداری

 ECدهنـده  نشـان  1C) استفاده شد که در آن 1از معادله ( یسلول

در  قهیدق 30مدت قطعات برگ و آب مقطر که به يمخلوط حاو

 2Cو  دهدر حرارت داده شـ  گرادسانتیدرجه  40حمام آب گرم 

برگ و آب مقطـر کـه در حمـام     يمخلوط حاو ECدهنده نشان

حـرارت داده شـده    قهیدق 10مدت به گرادسانتیدرجه  100آب 

  ).38است (

)1                    (                    
c

MSI
c

  
 
 
 

1

2

1 100  

  

  لیو کلروف نیمحلول، پرول يقندها

روش کـوچرت صـورت   محلـول بـه   يقنـدها  زانیم گیرياندازه

بـا   و همکـاران  نیگـو یریبـا روش ا  نیپـرول  زانی). م23گرفت (

جـذب در طـول    زانیـ و با مشاهده م نیدریه نیکمک معرف نا

ـ ). کلروف17شـد (  گیـري انـدازه نانومتر  515موج   بـر اسـاس   لی

ـ ) استخراج شد. م26و بوچمن ( تندالرچیروش ل  اب بـ جـذ  زانی

نـانومتر   645و  663دستگاه اسـپکتروفتومتر در دو طـول مـوج    

ـ از طر ترتیببه bو  a لیمشاهده و غلظت کلروف  2معـادالت   قی

وزن تـر نمونـه    Wحجـم و   Vروابـط   نیآمد. در ا دستبه 3و 

  ).26( استاستخراج شده 

)2(   V
chlla (OD ) (OD )

W
  



 
 
 

11/ 24 662 2 /04 645
1000

  

  

)3  (V
chlla (OD ) (OD )

W
  



 
 
 

20/13 645 4 /19 662
1000

  

  

  )RWC (Relative Water Content(( برگ یآب نسب يمحتوا

بـه قطـر    سـک ید 10برگ،  یآب نسب يمحتوا گیرياندازه يبرا

وزن  هاسکی. دشد هیته هاپهنک یانیاز قسمت م مترمیلیهشت 

آب مقطـر قـرار    يدرب دار حـاو  يهاشید يشده و داخل پتر

 يمـا بـا د  خچـال یمدت چهار ساعت در گرفتند. قطعات برگ به

 يشده و پس از آن برا ينگهدار یکیتار طیپنج درجه و در شرا

ـ  سـک ید ،یحذف رطوبت اضـاف  قـرار   یدو کاغـذ صـاف   نیهـا ب

 يهاسکیشد. سپس د گیرياندازه آنهاگرفتند سپس وزن آماس 

 48منتقـل کـرده و بعـد از     گرادسانتیدرجه  70برگ را به آون 

آب  يحتـوا م نیـی تع ي. بـرا شـد  نییتع آنهاساعت وزن خشک 

وزن تـر   FW) اسـتفاده شـد کـه در آن    4برگ از معادله ( ینسب

آمـاس بـرگ    ایوزن اشباع  SWوزن خشک برگ و  DWبرگ، 

  ).37(  است
  

)4         (                              w w

w w

F - D
RWC = ×

S - D
100  

  

  دازیکاتاالز و پراکس میآنز تیو فعال دیآلدئيد مالون

ـ آلدئيد مالون غلظت ـ پیل ونیداسـ یپراکس فـراورده کـه   دی  يهادی

شــد و از  گیــريانــدازه) 42از روش ونــگ ( اســتغشــاء 

  ).42( شدمعرف استفاده  عنوانبه دیاس کیوریتیوباربیت

گرم  1/0عصاره،  هیته يکاتاالز، برا میآنز تیفعال يریگاندازه در

ـ منتقـل و   يتریلیلیدو م يهاالیو به داخل و شدبرگ خرد   کی

مـدت  بـه  هـا الی. سپس وشد اضافه آنهابافر فسفات به  تریلیلیم

 قــهیدور در دق 12000دار در خچــالی وژیفیدر ســانتر قــهیدق 20

عصاره بـه بـافر واکـنش مخصـوص      تریکرولیم 50قرار گرفتند. 

بـافر   تـر یلیلـ یکاتاالز که شـامل سـه م   میآنز تیفعال يریگاندازه

و در  شدبود، اضافه  روژندیه دیپراکس تریکرولیم 5/4فسفات و 

جذب مشاهده و  زانیم قهیمدت سه دقنانومتر به 240طول موج 
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 يریـ گدازه). در انـ 31واحد در گرم وزن تر ارائه شد ( بر اساس

) استفاده شد 15( نیاز روش همدا و کل دازیپراکس میآنز تیفعال

نـانومتر   470در طـول مـوج    قـه یسـه دق  یجذب در ط زانیو م

 بیشـده بـا کمـک ضـر     لیتشک اکولیدار تتراگو. مقشدقرائت 

  )1cm 1-mM 6/26=ℇ ()۱۵(محاسبه شد  یخاموش

  

  يآمار لیو تحل هیتجز

انجام  4/9نسخه  SAS يآمار افزارنرم از استفاده با هاداده هیتجز

دانکـن در   ياروش آزمون چنـد دامنـه  آنها به نیانگیم سهیو مقا

سـم نمودارهـا   ر يسطح احتمال پنج درصد صورت گرفت. بـرا 

  . شداستفاده  2010نسخه  Excelافزار از نرم زین

  

  و بحث جینتا

ها نشان داد نسبت وزن خشـک بـرگ   داده انسیوار هیتجز جینتا

مــالون  ل،یــکلروف ن،یمحلــول، پــرول يبــه ســطح بــرگ، قنــدها

ـ   دازیکاتاالز و پراکسـ  يهامیآنز تیو فعال دیآلدئيد  ریثأتحـت ت

ار گرفتند و اثر مستقل رقم تنها بر و رقم قر یمستقل تنش خشک

). 1 جــدولنشــد ( داریبــرگ معنــ یآب نســب يصــفت محتــوا

 و رقم متقابل اثر هاداده انسیوار هیتجز جینتا بر اساس نیهمچن

 a لیکلروف ،یسلول يغشا يداریدر مورد صفات پا یخشک تنش

ـ فعال ن،یبـرگ، پـرول   یآب نسـب  يو کل، محتوا  يهـا میآنـز  تی

  ).1(جدول  شد داریمعن دازیکسکاتاالز و پرا

  

  وزن خشک به سطح برگ  نسبت

و رقم بر صفت  یحاصل از پژوهش، تنش خشک جینتا بر اساس

داشـت. امـا اثـر     دارینسبت وزن خشک به سطح برگ اثـر معنـ  

ـ  تأثیرصفت  نیا راتییمتقابل سطوح تنش و رقم بر تغ  داریمعن

ا نشـان داد کـه   هـ داده نیانگیم سهیمقا جی). نتا1نداشت (جدول 

 متـر سانتیبر  گرممیلی 15/4با  يو رقم فخر 79/4با  یرقم قالت

مقدار نسبت وزن خشک برگ به سطح  نیترو کم نیترشیمربع ب

صفت کـاهش   نیا زانیسطوح تنش م شیبرگ را داشتند. با افزا

ــ نیشــتریو ب افــتی  یــیو ســپس مال یمقــدار آن در رقــم قالت

 نیتـر مربع و کم مترسانتیدر  گرممیلی 22/4و  63/4با  ترتیببه

مربـع   متـر سـانتی در  گـرم میلـی  96/3بـا   يمقدار در رقم فخـر 

در برابـر تـنش    اهیـ گ يکارهـا ). از راه2جـدول  دسـت آمـد (  به

و  یشــیرو رشــد و هــاکــاهش انــدازه و تعــداد بــرگ ،یخشــک

از  يشـتر یکـار سـهم ب   نی. با استهاوزن خشک اندام تینهادر

ـ   اهیـ گ ینیزمریخش زبه ب يمواد فتوسنتز  نیاختصـاص و همچن

بـر  ). 33و  2( ابدییکاهش م یشیدر بخش رو اهیگسطح تعرق 

ها صفت نسبت وزن خشک برگ به سطح بـرگ  پژوهش اساس

 ،استها به تنش اهیکننده تحمل گنییصفات تع نیتراز مهم یکی

با نسبت وزن خشک برگ به سطح برگ باال  اهانیکه گ يطوربه

 يبـاالتر  تیـ هسـتند و ظرف  یبه تنش خشک شتریتحمل ب يدارا

صـفت در ارقـام    نی). پس باالتر بودن ا17فتوسنتز دارند ( يراب

 یکمتر آن در اثـر بـروز تـنش خشـک     راتییو تغ ییو مال یقالت

بـا رقـم    سـه یارقـام در مقا  نیـ دهنده تحمل بهتر اتواند نشانیم

ـ  توانـد یم امر احتماالً نیباشد. ا یبه تنش خشک يفخر ـ دلهب  لی

ـ باالتر و تغ لیکلروف زانیمانند م یعوامل تـنش   یکمتـر طـ   راتیی

  ).24و  13ارقام باشد ( نیدر ا یخشک

  

  یسلول يغشا يداریپا

 يداریـ دهد که صـفت پا یها نشان مداده انسیوار هیتجز جدول

قرار گرفته  یمستقل رقم و تنش خشک تأثیرتحت  یسلول يغشا

و اثر متقابل رقـم و   تندهس داریدرصد معن کیاست و در سطح 

ـ ن یتنش خشک ـ     زی شـده اسـت    داریدر سـطح پـنج درصـد معن

و  73/76بـا   ترتیـب بـه  یـی و سپس مال ی). ارقام قالت1(جدول 

 نیتـر درصـد کم  11/74با  يو رقم فخر نیترشیدرصد ب 11/76

اثـرات   جی). نتـا 2را نشان دادند (جـدول   یسلول يغشا يداریپا

 یسـلول  يغشا يداریداد که پانشان  یمتقابل رقم و تنش خشک

مگاپاسکال  -7/0 یدر سطح تنش خشک ییو مال یدر ارقام قالت

نداد و فقط سطح تـنش   ننسبت به شاهد نشا يداریتفاوت معن

داشــت،  داریمگاپاســکال نســبت بــه شــاهد تفــاوت معنــ -2/1

در سـطوح   یسـلول  يغشـا  يداریپا ،يکه در رقم فخر یحالدر

ــدا ــک ییابت ــنش خش ــاهش م یت ــک ــار  داریعن ــان داد و دچ نش
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  اثر رقم و تنش خشکی بر برخی صفات فیزیولوژیکی ارقام انگور .2 جدول

  تیمار
نسبت وزن خشک 

  برگ به سطح

 پایداري

  سلولی غشا
  کل کلرفیل  b کلرفیل  a کلرفیل

 آب محتواي

  برگ نسبی

کربوهیدرات 

  محلول
  آلدئیدمالون دي

  )2(mg/cm  )درصد(  )mg/ g F. W.(  )%(  )mg/ g D.W.(  )μ mol/ g F. W(  

    خشکی

2/0-  a60/4  a42/77  a08/1  a44/0  a53/1  a43/90  c57/10  b07/2  

7/0-  ab46/4  b58/75  b02/1  ab43/0  b43/1  b13/87  b63/17  b58/2  

2/1- b26/4  c95/73  c89/0  b42/0  c31/1  c35/85  a28/23  a64/3  

    رقم

  c15/4  b11/74  b93/0  c39/0  c32/1  a23/87  b19/16  c57/10  فخري

  b37/4  a11/76  b96/0  b43/0  b3/1  a94/87  a29/17  b63/17 مالیی

  a79/4  a73/76  a08/1  a47/0  a55/1  a75/87  a00/18  a28/23 قالتی

  داري ندارند.رصد با همدیگر اختالف معنید پنج اي دانکن در سطحهایی که در هر ستون داراي حروف مشترك هستند بر اساس آزمون چند دامنهمیانگین

  
  

در  ی. تـنش خشـک  شـد غشا  يداریو کاهش پا تیالکترولنشت 

رفـتن اسـتحکام    نیو از بـ  تیسطوح باال منجر به نشت الکترول

). 39و  6( شـود مـی  یکلروپالسـت  يغشـا  یو حت یسلول يغشا

 شیداشـته باشـند و بـا افـزا     يبـاالتر  يغشا يداریکه پا یارقام

را  یتحمـل بهتـر خشـک    یینش آن را حفظ کنند، توانـا سطوح ت

 یاهیــگ يهـا ســلول یخواهنـد داشـت. بــا وقـوع تــنش خشـک    

ـ پا یسـلول  وارهیـ شده و د دهیچروک و توسـعه خـود را از    يداری

ــ ــت م ــدیدس ــالوه ده ــون از  و ع ــال پروت ــت از انتق ــر ممانع ب

ـ ن یونیـ نشت  ،یسلول وارهیپروتوپالسم به د . افتـد یاتفـاق مـ   زی

و  ابـد ییمـ  شیافـزا  یسلول يغشا يریامر، نفوذ پذ نیا هجینتدر

  ).12و  7نشت خواهد کرد ( رونیداخل سلول به ب اتیمحتو

  

  محلول يقندها

 دراتیــکربوه زانیــهــا نشــان داد مداده انسیــوار هیــتجز جینتـا 

ـ    یرقم و تنش خشـک  تأثیرمحلول تحت  اثـر   یقـرار گرفـت ول

 شی). بـا افـزا  1جدول نبود ( داریصفت معن نیمتقابل در مورد ا

و در رقـم   افـت ی شیمحلـول افـزا   يقندها زانیم ،یتنش خشک

رقـم   دودر گرم وزن خشک) نسبت به  گرممیلی 00/18( یقالت

ـ بـا کـاهش م   ی). تـنش خشـک  2بـود (جـدول    شتریب گرید  زانی

 شـود یمحلـول مـ   يهادارتیکربوه دیفتوسنتز باعث کاهش تول

 یدر اثـر تـنش خشـک    محلول يمقدار قندها شیافزا ی) ول44(

ـ تداوم جذب آب توسط گ يبرا ياسمز میتنظ براي صـورت   اهی

گلـوکز   ومحلول مانند ساکارز، فروکتوز  ي. تجمع قندهاردیگیم

دارد و تـا   یکـ یرابطه نزد یبه تنش خشک اهانیتحمل گ زانیبا م

کنـد   يریجلـوگ  یسلول يتواند از اختالل در غشایم يادیحد ز

کـاهش مصـرف    زیـ نشاسته به قند و ن لیشدت تبد شی). افزا6(

ـ توانـد از دال یرشد م زانیقند در اثر کاهش م  شیافـزا  گـر ید لی

  ).20باشد ( یتنش خشک یمحلول ط يقندها

  

  bو  a لیکلروف زهیرنگ

ها نشان داد تنش خشـکی بـر کـاهش    نتایج تجزیه واریانس داده

ــل   ــزان کلروفی ــد)،  a )3/18می ــل  b )7/17درص ــد) و ک   درص

داري ) برگ سه رقم انگور مورد مطالعه اثـر معنـی  درصد 2/18(

داشتند. همچنـین ارقـام از نظـر میـزان کلروفیـل بـرگ تفـاوت        

طوري که رقم قالتی دار در سطح یک درصد نشان دادند بهمعنی

گـرم در گـرم وزن تـر)،   میلـی  a )08/1از نظر میـزان کلروفیـل   
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  و کل aکی بر پایداري غشاي سلولی، میزان کلروفیل اثرات متقابل سه رقم انگور و سطوح مختلف خش .3 جدول

  پایداري غشاي سلولی

 (%)  

 aکلروفیل 

 )F. W. 1-mg g(  

  کلروفیل کل

)F. W. 1-mg g(  

پتانسیل خاك 

  (مگاپاسکال)
2/0 -  7/0 -  2/1-  2/0 -  7/0 -  2/1-  2/0 -  7/0 -  2/1-  

                    رقم

   ab37/76   cd98/73   d97/71   bc05/1   de92/0   e83/0   b46/1   cd31/1   d21/1 فخري

   a34/78   abc08/76   cd91/73   bcd1/1   cd95/0   de91/0   ab47/1   bc39/1   c33/1 مالیی

   ab54/77   ab69/76   bc96/75   a19/1   ab13/1   cde04/1   a66/1   a60/1   bc4/1 قالتی

درصـد بـا همـدیگر اخـتالف      پـنج اي دانکن در سطح دامنه هایی که در هر ستون داراي حروف مشترك هستند بر اساس آزمون چندمیانگین

   داري ندارند.معنی

  

b )47/0 گـرم در  میلـی  55/1گرم در گرم وزن تر) و کـل ( میلی

گرم وزن تر) نسبت به سایر ارقام سبزینه بیشتري نشان داد. ولی 

 bاثر متقابل رقم و سطوح تنش خشکی بر میزان کلروفیـل نـوع   

دار بـود  و کل معنـی  aد ولی بر میزان کلروفیل دار نشان ندامعنی

و کلروفیل کـل در دو سـطح    a. کاهش کلروفیل )3و  1جدول (

دار بـود (جـدول   مگاپاسکال نسبت به شاهد معنی -2/1و  -7/0

هاي میزان ). تغییرات کلروفیل در طی تنش خشکی از شاخص1

). تنش خشکی منجر به پیـري زودرس  44( استتحمل به تنش 

شود یعنـی  گیاه و شکسته شدن مکان اصلی حضور کلروفیل می

طی تنش خشکی غشاي کلروپالستی از بـین رفتـه و صـفحات    

تواند ). کاهش کلروفیل می39یابند (کلروپالستی تغییر شکل می

ناشی از رقابت در سنتز کلروفیل و پـرولین باشـد زیـرا ایـن دو     

هـاي  ند. با تنشهستماده یکسان یعنی گلوتامین راي پیشماده دا

لیگـاز بـراي سـنتز     خشکی و شوري، فعالیت آنـزیم گلوتامـات  

بد و در عوض آنزیم گلوتامین کیناز بـراي  یایکلروفیل کاهش م

شود، این کاهش کلروفیل در تبدیل گلوتامین به پرولین فعال می

  ).27و  16اثر تنش خشکی در انگور گزارش شده است (

  

  برگ یآب نسب يمحتوا

 راتییـ دهنـده بـروز تغ  هـا نشـان  داده انسیـ وار هیـ تجز جینتا

بـرگ در اثـر سـطوح     یآب نسـب  يدر صفت محتوا داریمعن

درصـد   کیـ در سطح  یتنش و اثر متقابل رقم و تنش خشک

ـ . البته اثر مستقل رقم بـر ا است ـ  تـأثیر صـفت   نی  يداریمعن

در اثـر   زیـ برگ ن یسبدرصد آب ن زانی). م1نداشت (جدول 

نشــان داد  داریکــاهش معنــ یســطوح تــنش خشــک شیافــزا

ـ ا ،ی). با اعمال سطوح تـنش خشـک  2(جدول  صـفت در   نی

بـه   9/91و از  افـت یسـرعت کـاهش   به يرقم فخر يهابرگ

بـرگ در همـه    یآب نسب ي. کاهش محتوادیدرصد رس 7/83

بود  داریمعن صورتبهمگاپاسکال  - 2/1ارقام در سطح تنش 

مگاپاسکال  - 7/0در سطح تنش  یتو قال ییدر ارقام مال یول

برگ مشـاهده نشـد    یآب نسب يدر محتوا يداریکاهش معن

بـرگ جـزء    یآب نسـب  ي). شاخص درصـد محتـوا  1(شکل 

 يپاسـخ فتوسـنتز   ينشـان دادن الگـو   يصفات مناسـب بـرا  

 لیپتانسـ  ،یبا بروز تنش خشـک  رای. زاست آبیکمبه  اهانیگ

 یآب نسـب  يو محتـوا  ابدیینگور کاهش مدر برگ ا ياسمز

 میبرگ رابطه مسـتق  یآب نسب ي)، محتوا7( شودمیبرگ کم 

و  ياروزنـه  تیسرعت بـر هـدا  دارد و به ياروزنه تیبا هدا

آب  لی). کاهش پتانس34و  18( گذاردیکاهش فتوسنتز اثر م

رشد اندام، فتوسـنتز خـالص و سـنتز     ،یسلول میمانع از تقس

  ).25( شودمی اهیگ نیپروتئ

  

  نیپرول

هـا نشـان داد سـطوح مختلـف تـنش      داده انسیوار هیتجز جینتا

 نیدرصـد بـر غلظـت پـرول     کیدر سطح  داریمعن تأثیر یخشک
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هایی که داراي حروف مشترك هستند بر اساس میانگین .. اثر متقابل رقم و سطوح مختلف خشکی خاك بر محتواي آب نسبی برگ1شکل 

  داري ندارند.اي دانکن در سطح پنج درصد با همدیگر اختالف معنیهآزمون چند دامن

  

  
هایی که داراي حروف مشترك هستند بر اساس آزمون چند میانگین .اثر متقابل رقم و سطوح مختلف خشکی خاك بر پرولین برگ .2 شکل

  داري ندارند.اي دانکن در سطح پنج درصد با همدیگر اختالف معنیدامنه

  

). 1شـد (جـدول    داریمعن زین ید و اثر متقابل رقم و تنش خشکداشتن

 شـد ارقـام   یدر تمـام  نیمقـدار پـرول   شیموجـب افـزا   یتنش خشک

ـ   بـه مربوط  نیپرول شیافزا نیترشی). ب2(جدول   5/15بـا   یرقـم قالت

 ).2(شـکل  سـطح تـنش بـود     نیدر گرم وزن تر در آخـر  کرومولیم

ـ  عنوانبه نیپرول  يهـا تـنش  یرا طـ  يمزاسـ  میتنظـ  ت،یاسـمول  کی

 يبــه ثبــات ســاختار نی. پــرولدهــدیقــرار مــ تــأثیرتحــت  یطــیمح

ردوکـس   لیآزاد و کاهش پتانسـ  يهاکالیکردن راد یخنث ،یزسلولیر

و  20( کنـد یتنش کمک مـ  طی) در شرایسلول يایو اح ونیداسی(اکس

 نیگلوتـام  لیتبـد  يبـرا  نازیک نیگلوتام میآنز ی). بر اثر تنش خشک21

 روش عالوه بـر محافظـت از غشـا و     نیتا با ا شودیفعال م نیبه پرول
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هایی که داراي حروف مشترك هستند بر اساس میانگین .آلدئید برگاثر متقابل رقم و سطوح مختلف خشکی خاك بر مالون دي .3 شکل

  داري ندارند.اي دانکن در سطح پنج درصد با همدیگر اختالف معنیآزمون چند دامنه

 

ـ نـوع ه  يونـدها یپ جـاد یها، بـا ا دیپیل  یخطـ  يهـا بـا دنبالـه   یدروژنی

  ).4 و 3( شوندیم هانیپروتئ يداریباعث پا هانیپروتئ

  

  دیآلدئيد مالون

هـا نشـان داد اثـرات مسـتقل رقـم و      داده انسیـ وار هیتجز جینتا

ـ آلدئيمـالون د  زانیبر م یسطوح تنش خشک   کیـ در سـطح   دی

 تــأثیردو فــاکتور  نیــبــل ااثــر متقا یشــد، ولــ داریدرصــد معنــ

ـ بر م يداریمعن غلظـت   نی). بـاالتر 1آن نداشـت (جـدول    زانی

بـر گـرم وزن تـر در سـطح      کرومولیم 72/2با  دیآلدئيمالون د

دهنـــده مگاپاســکال مشـــاهده شــد کـــه نشــان    -2/1تــنش  

. با است یدر تنش خشک یسلول يغشا يدهایپیل ونیداسیپراکس

 افتی داریمعن شیافزا دیلدئآيمالون د زانیم ،یبروز تنش خشک

 يدر رقم فخر یکمتر بود ول شیافزا یو قالت ییکه در ارقام مال

 زیـ دو برابر نسبت به شـاهد ن  زا شیبود و به ب ترشیب شیافزا نیا

ـ پیل ونیداسـ یکه در اثر پراکس ی). ماده جانب3(شکل  دیرس  يدهای

ـ آلدئيمـالون د  شـود، یم دیتول یسلول يغشا  ي. غشـا اسـت  دی

 یطـ یمحریـ و غ یطـ یمح يهاتنش یخسارات را ط نیاول یسلول

 یسـلول  يچـرب اشـباع نشـده غشـا     يهادی. اسکندیم افتیدر

 دهنـد یآزاد واکنش نشـان مـ   ژنیفعال اکس يهاهبا گون یراحتبه

تحمـل ارقـام بـه تـنش      ایـ  تیبردن بـه حساسـ   یپ ي). برا20(

بـه   ندتوایو برگ م شهیماده در ر نیا زانیم گیرياندازه ،یخشک

 هـا، پژوهش بر اساس). 31و  28کننده باشد (نییتع يادیمقدار ز

 تیساسـ دهنـده ح رقم نشان کیدر  دیآلدئيمالون د ادیز تجمع

بـودن مـالون    نییاسـت. پـا   یشـ یاکسا يهـا آن بـه تـنش   شتریب

 آنهـا  ییتوانـا  لیدلبه تواندیم ییو مال یدر ارقام قالت دیآلدئيد

 یطـ  یدانیاکسـ یآنت يهامیآنز تیفعال شیو افزا نیپرول سنتز در

صورت گرفتـه   يهادر پژوهش جینتا نیباشد که ا یتنش خشک

  ).39و  13گزارش شده است (

  

  کاتاالز میآنز

و  یها نشان داد اثر مستقل تنش خشکداده انسیوار هیتجز جینتا

ـ اثر متقابل ا نیرقم و همچن ـ فعال يدو فـاکتور رو  نی  میآنـز  تی

 کیـ در سـطح   اسـت مهـم   یدانیاکسیآنت باتیکاتاالز که از ترک

ـ م ،ی) و با بروز تـنش خشـک  1بود (جدول  داریدرصد معن  زانی

 76/6بـا   ی. ارقام قالت)4 ل(شک افتی شیافزا میآنز نیا تیفعال

واحـد در گـرم وزن    5/5با  ییواحد بر گرم وزن تر و سپس مال

 شیواحـد در گـرم وزن تـر افـزا     28/4بـا   يتر نسبت به فخـر 

 اهیـ که گ ی). زمان4کاتاالز نشان دادند (شکل  تیدر فعال يترشیب

 يهـا آزاد و گونـه  يهـا کـال یراد رد،یگیتنش قرار م تأثیرتحت 

ـ بـه گ  بیباعـث بـروز آسـ    ژنیفعال اکسـ   یسـلول  يو غشـا  اهی

 د
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هایی که داراي حروف مشترك هستند بر اساس آزمون چند میانگین .اثر متقابل رقم و سطوح مختلف خشکی خاك بر کاتاالز برگ .4 شکل

   .داري ندارنداي دانکن در سطح پنج درصد با همدیگر اختالف معنیدامنه

  

 تنفس يهافرایندانجام  کلیدر س بیآس جادی). با ا32( شوندیم

 نیا . درابدییم دیکاهش شد يرشد و غذاساز زانیو فتوسنتز، م

مقابله با  يمانند کاتاالز را برا دانیاکسیآنت يهامیآنز اهیگ طیشرا

 میآنـز  نیا ترشیب تیال. فعکندیم دیمخرب تول یسلولمواد درون

 یکیمتـابول  يهافراینـد و از  کاهـد یمـ  یشـ یتـنش اکسا  زانیاز م

در  میآنز نیا تیمشابه فعال يا). در مطالعه40( کندیمحافظت م

 شی). افزا37( افتی شیدرصد افزا 9تنش تا  یآلبالو ط يهاهیپا

 زیـ در ارقـام انگـور ن   یکاتاالز در اثر تـنش خشـک   میآنز تیفعال

ـ فعال شیا). افز31است ( دهگزارش ش ـ ا تی در ارقـام   میآنـز  نی

امر اسـت کـه بـه احتمـال      نیدهنده انشان ییو سپس مال یقالت

 یتـنش خشـک   يبـه سـطوح بـاال    يترشیارقام تحمل ب نیا ادیز

 دارند. ينسبت به رقم فخر

  

  دازیپراکس میآنز

ها نشان داد در هر سه رقم با بروز تنش داده انسیوار هیتجز جینتا

). 1(جـدول   داشـت  يداریمعنـ  شیافزا زدایپراکس میآنز یخشک

ــدر ا یتــنش خشــک یطــ ــا  یــیپــژوهش رقــم مال نی  06/674ب

 يدرصـد  20 شیافـزا  نیپـروتئ  گـرم میلیدر  قهیدر دق کرومولیم

 - 7/0 ی). در ســطح تــنش خشــک5شــکل را نشــان داد ( تیــفعال

 85/586بـا   يدر رقم فخـر  دازیپراکس تیفعال شیمگاپاسکال افزا

 گـر یاز دو رقم د ترعیسر نیپروتئ گرممیلیدر  قهیدر دق کرومولیم

 تیــفعال شیبــاالتر، افــزا یدر ســطوح خشــک یشــروع شــد ولــ

). سـه  5بـود (شـکل    شـتر یب یو قالت ییدر دو رقم مال دازیپراکس

 یدانیاکسیآنت باتیاز ترک دازیراکسکاتاالز و پ داز،یسوپراکس میآنز

 يهاو در تنش دشونیم دیفعال تول ژنیهستند که در مقابله با اکس

تـر بـه   متحمـل  اهـان ی). گ43ثر هستند (ؤم اریزنده بس ریزنده و غ

ـ دارنـد ز  يمـدتر اکار یدانیاکسـ یآنت ستمیتنش، س طیشرا ـ ا رای  نی

از  یناشـ  ربمواد مخ ریو سا دروژنیه دیپراکس هیبا تجز باتیترک

). 13( ندشـو یسـلول مـ   يتنش در سلول و آپوپالست باعث بقـا 

در ارقـام انگـور و آلبـالو در اثـر      دازیپراکسـ  میآنز تیفعال شیافزا

دار یمعنـ  شی). افـزا 41و  40گزارش شـده اسـت (   یتنش خشک

ـ  یـی در ارقـام مال  دازیپراکس میآنز تیفعال دهنـده  نشـان  ،یو قالت

 .  است یدر برابر تنش خشک هارقم نیا ترشیب يداریپا

  

  گیرينتیجه

ـ ا جیبا توجه به نتـا   تـنش  طیکـه در شـرا   یپـژوهش ارقـام   نی

شاخص نسبت وزن خشـک بـرگ بـه سـطح بـرگ و       یخشک

 نیمحلول و پرول دارتیدارند و کربوه يشتریب يغشا يداریپا
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هایی که داراي حروف مشترك هستند بر اساس آزمون میانگین .برگ دازمختلف خشکی خاك بر پراکسی اثر متقابل رقم و سطوح .5 شکل

  داري ندارند.اي دانکن در سطح پنج درصد با همدیگر اختالف معنیچند دامنه

 
 زانیبرگ باالتر و م یآب نسب يمحتوا ،دهندیتجمع م يشتریب

 يباالتر تیفعال نیو همچن کنندیرا حفظ م لیاز کلروف يباالتر
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Abstract 

Drought stress is one of the most important limiting factors for cultivation and production of grapes in the world and 
Iran. To study the effect of drought stress on some physiological traits of three cultivars, i.e. ‘Fakhri’, ‘Molaei’ and 
‘Ghalati’, a factorial experiment in completely randomized design with three soil water potential treatments. i.e. -0.2 
(control), -0.7 and -1.2 MPa was implemented in greenhouse conditions in 2016. In this study, non- grafted grape vines 
were placed in large 26-liter pots filled with a clay loam textured soil. According to the results of this study, both levels 
of stress had a significant effect on dry matter to leaf area ratio, cell membrane stability, chlorophyll, proline, and 
soluble carbohydrates concertation, leaf relative water content, catalase and peroxidase activities. Soluble carbohydrates 
concentration showed a significant increase of 47 percent compared to control (10.57 mg g-1 DM) in -1.2 MPa stress 
level. Drought stress decreased the RWC (2 Percent) and increased proline (9 Percent) and malondialdehyde (55 
percent) concentration, the peroxidase (15 to 20 percent) and catalase activity (9 Percent). The highest and the lowest 
chlorophyll concentrations were observed in ‘Ghalati’ (1.63 mg g-1 FM) and ‘Fakhri’ (1.31 mg g-1 FM), respectively. In 
conclusion, ‘Ghalati’ cultivar had higher potential to withstand drought stress conditions than ‘Molaei’ and ‘Fakhri’ 
cultivars.    
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