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 چکیده

 سـفید)  کشمشی و صاحبی عسکري، قرمز، (یاقوتی انگور رقم چهار بیوشیمیایی ترکیبات و ها رنگیزه بر آبیاري دور اثر بررسی منظور به
 سـال  در تصادفی کامالً طرح قالب در فاکتوریل صورت به تکرار چهار در میان) در روز 15 و12 ،9 ،6 ،3( آبیاري تیمار پنج با پژوهشی

 پـژوهش  ایـن  نتایج گرفت. انجام عصر(عج) ولی دانشگاه کشاورزي دانشکدة پژوهشی هاي گلخانه در اي گلخانه شرایط در 91-1390
 هـر  در برگ کل کلروفیل و a، b کلروفیل میزان بود. اثرگذار انگور ارقام میاییبیوشی و فیزیولوژیکی عوامل بر آبیاري دور که داد نشان
 میزان ترین بیش شد. مشاهده رقم چهار هر در روز 15 آبیاري دور در کاهش ترین بیش و یافت کاهش آبیاري دور افزایش با رقم چهار

 15 آبیـاري  دور بـا  عسکري رقم در میزان ترین کم و روز شش آبیاري دور در و صاحبی رقم در کاروتنوئید میزان و کل ،a، b کلروفیل
 نسـبی  آب محتواي و افزایش آبیاري دور افزایش با ارقام همۀ در برگ پرولین و فنلی ترکیبات محلول، هاي قند میزان شد. مشاهده روز
 ارقام در برگ نسبی آب محتواي زانمی ترین کم و صاحبی رقم در پرولین و برگ نسبی آب محتواي میزان ترین بیش یافت. کاهش برگ

 از تر  متحمل آبیاري دور افزایش به  نسبت صاحبی رقم رسد می نظر به پژوهش این نتایج به توجه با شد. مشاهده قرمز یاقوتی و عسکري
 باشد. سفید کشمشی و عسکري قرمز، یاقوتی ارقام

 .کلروفیل محلول،  قند صاحبی، خشکی، تنش پرولین، ها: واژه کلید
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 مقدمه .1
 تـوان   مـی  و بوده مقاوم آبی کم مقابل در که گیاهانی از یکی
 تولیـد  دیم صورت به بارندگی متر میلی 350 با حداقل را آن
 1393 سال در انگور کشت زیر سطح ].2[ است انگور کرد
 2/3049873آن تولیـد  میـزان  و هکتـار  8/290010 ایران در
 هـا  آن همۀ در که کشور ناستا 31 مجموع از است. بوده تن

 کشـور  اسـتان  23 در دارد، وجود بیش و کم انگور پرورش
 معادل سطحی که شود می داده پرورش دیم صورت به انگور

 اختصـاص  خـود  بـه  را تـن  3/272093 و هکتار 6/72906
   ].1[ است داده

 هاي تنش معرض در مداوم طور به طبیعت در گیاهان
 خشکی ها، تنش این میان در .دارند قرار غیرزنده و زنده
 تهدید و وري بهره و رشد عوامل ترین نامطلوب از یکی
 هواي و آب شرایط در پایدار محصول تولید براي جدي

 از یکی خشکی تنش ].12[ است شده مطرح تغییر حال در
 عملکرد و رشد محدودکننده عمده محیطی فاکتورهاي
 تنش اثر ].24[ است مدیترانه مناطق در انگور محصول
 دارد گیاه ژنوتیپ به بستگی عملکرد و رشد بر خشکی

 آب مقدار که شود می ایجاد گیاه در زمانی آب تنش ].13[
 بر آب کمبود ].9[ باشد آن تلفات از کمتر گیاه دریافتی
 و گذارد می اثر گیاه بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی هاي فرایند

 بینس آب محتواي و گیاه دسترس در آب میزان کاهش با
 شده گزارش انگور در bو  aکلروفیل مقدار کاهش برگ
 گیاهی هاي رنگیزه جمله از کاروتنوئیدها ].15[ است

 قرار خشکی تنش تأثیر تحت ها آن میزان که هستند دیگري
 فرایند در کمکی رنگیزة عنوان به کاروتنوئیدها ].3[ گیرد  می

 از محافظت چون دیگري مهم هاي نقش و مؤثرند فتوسنتز
 نوري اکسیداسیون از جلوگیري و تیالکوئیدي غشاهاي
 با کاروتنوئیدها ].31[ دارند عهده بر نیز را ها کلروفیل
 1اپوکسیداسیون هاي واکنش با و گزانتوفیل چرخۀ از استفاده

                                                           
1. Epoxidation 

 به NADPH2 و O2 صرف با 2زآگزانتین آن طی که (فرایندي
 ندي(فرای4 دپوکسیداسیون و شود) می تبدیل 3ویوالگزانتین

 شود) می زآگزانتین به تبدیل و احیا ویوالگزانتین آن طی که
 مقابل در کلروفیل از و داده کاهش را اکسیژن مصرف

 ].41[ کنند  می محافظت نوري اکسیداسیون
 سـبب  گیـاهی  هـاي  سـلول  در محلـول  قندهاي افزایش

 جـذب  و شده آبی پتانسیل متعاقباً و اسمزي پتانسیل کاهش
 جملــه از ].36[ کنــد مــی آســان را اهــ ســلول درون بــه آب

 خشـکی،  تـنش  تحـت  گیاهـان  اکسیدانی آنتی هاي مکانیسم
 گونـه  ایـن  کـه  چـرا  اسـت،  فنلـی  ترکیبات سطوح افزایش
 عمـل  فعال اکسیژن هاي گونه هاي پاالینده عنوان به ترکیبات

 از مـانع  و سـلولی  غشـاهاي  ثبـات  سـبب  نتیجه در و کرده
 دفــاعی هــاي پاســخ ].18[ شــوند مــی لیپیــد پراکسیداســیون

 متابولیـت  چنـدین  تولیـد  باعث محیطی هاي تنش به گیاهان
 پـایین،  مولکـولی  وزن بـا  هـایی  مولکول و ها فنل مثل ثانویه
 را ضداکسیداسـیونی  فعالیت تر بیش فنلی ترکیبات شوند. می

 ترکیبـات  مقدار برگیاه، تنش هرگونه ].29[ دهند می افزایش
 موجـب  ترکیبـاتى  چنـین  ودوجـ  و دهد یم افزایش را فنلى

   ].44[ شود مى ها میکروارگانیسم استقرار کاهش
 موجـب  رشه و خوشناو انگور رقم دو در خشکی تنش
 هـاي  کربوهیـدرات  و کـل  کلروفیل و a، b کلروفیل کاهش
 کـه  طـوري  بـه  شـد  بـرگ  پـرولین  مقدار افزایش و محلول
 افـزایش  و رشـه  رقـم  در محلـول  هاي کربوهیدرات کاهش

ــرولین ــود چشــمگیرتر خوشــناو رقــم در پ  تنظــیم ].10[ ب
 شـرایط  در و اسـت  خشکی تنش به پاسخ عالئم از اسمزي
 کـاهش  انگـور  هـاي  برگ در اسمزي پتانسیل خشکی تنش
 بـه  انگـور  رقـم  پـنج  العمل عکس بررسی در ].17[ یابد می

 یافـت.  کـاهش  بـرگ  نسـبی  آب محتـواي  آبـی،  کـم  تنش
 تـرین  کـم  و اهانیشـ  رقـم  در کاهش ترین بیش که طوري به

                                                           
2. Zeaxanthin 
3. Violaxanthin 
4. De-epoxidation 
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 تـنش  ].6[ شـد  ثبـت  گزنـی  و سفید بیدانه ارقام در کاهش
 کـاهش  و محلـول  قندهاي پرولین، افزایش موجب خشکی
 گـردو  در ].9[ شد مرکبات هاي پایه در کل و a، b کلروفیل

 را یـونی  نشـت  و محلول قندهاي پرولین، خشکی تنش نیز
 و بـرگ  نسـبی  آب محتـواي  کاهش موجب و داده افزایش
 دور اثـر  بررسـی  پـژوهش  ایـن  از هدف ].3[ شد کلروفیل
 و بیوشــیمیایی ترکیبــات برخــی تجمــع مقــدار بــر آبیــاري
 در موجـود  ایرانـی  انگور رقم ارهچ در گیاهی هاي رنگدانه
 و قرمـز  یـاقوتی  عسـکري،  صـاحبی،  شـامل  لرسـتان  استان

 خشکی به متحمل ارقام به دستیابی منظور به سفید کشمشی
 بود. بیوشیمیایی نشانگرهاي از استفاده با

 ها روش و مواد .2
 یـاقوتی  عسکري، انگور رقم چهار خشبی هاي قلمه نخست
ــز،  از 1390 اســفندماه در صــاحبی و ســفید کشمشــی قرم
 تهیـه  لرستان استان در واقع آباد خرم شهرستان هاي تاکستان

 دانشــکدة هــاي گلخانــه بــه زایــی ریشــه بــراي بالفاصــله و
 کشت گلدان در و منتقل (عج) عصر ولی دانشگاه کشاورزي

 از مخلـوطی  پـژوهش  ایـن  در اسـتفاده  مـورد  خاك شدند.
 هاي ویژگی که بود 40 به 60 نسبت به ماسه و مزرعه خاك
 است. آمده 1 جدول در آن
 

 
 پژوهش در استفاده مورد خاك شیمیایی و فیزیکی هاي ویژگی برخی .1 جدول

 مقدار خصوصیت
 50/11 رس(درصد)

 50/12 ت(درصد)سیل
 76 شن(درصد)

 لومی شن هیدرومتر) (روش بافت
 52/28 وزنی) زراعی(درصد ظرفیت

 87/7 پتانسیومتر) (روش اشباع گل هاش پ
 02/0 متر) سانتی بر زیمنس (میکرو اشباع گل الکتریکی هدایت
 SAR( 12/1( شده سطحی جذب سدیم نسبت
 47/0 آلی(درصد) ماده

 25/1 (درصد) نیتروژن
 8/7 کیلوگرم) بر گرم (میلی فسفر
 41/43  کیلوگرم) بر گرم (میلی پتاسیم
 32/0 کیلوگرم) بر گرم (میلی روي
 66/2 کیلوگرم) بر گرم (میلی آهن
 59/0 کیلوگرم) بر گرم (میلی منگنز
 99/0 کیلوگرم) بر گرم (میلی مس
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 خـاك  با و داشته حجم لیتر 14 استفاده مورد هاي گلدان
 قلمـه  عـدد  4 گلـدان  هـر  در سـپس  شـدند.  پـر  شده تهیه

 سـه  داراي کدام هر انتخابی هاي قلمه شد. کشت یکنواخت
 کاشـت  از قبل زایی ریشه تسهیل براي که بودند سالم جوانه
 500 غلظـت  بـا  IBA(1( اکسـین  محلـول  در ها قلمه قاعدة
 زمـان  مـدت  گرفتند. قرار دقیقه 20 مدت به لیتر بر گرم میلی
 از پـس  کشـید.  طـول  ماه 5/3 ها قلمه پرورش و زایی ریشه

 جدیـد  هاي شاخه که زمانی و کافی ریشۀ داشتن از اطمینان
 آبیـاري  تیمارهـاي  بودنـد  کـرده  رشـد  متر سانتی 40 حدود
 شد. اعمال

 طرح قالب در فاکتوریل آزمایش صورت به پژوهش این
 در اجـرا  به گلخانه شرایط در تکرار چهار با تصادفی کامالً
 ،3( آبیاري دور و رقم) (چهار رقم نوع شامل فاکتورها .آمد

 شـد.  اعمال روز پنجاه مدت به که بود روز) 15 و 12 ،9 ،6
 دور تیمـار  بـود.  قلمـه  چهار حاوي یگلدان املش تکرار هر

 ایـن  بـه  اي مزرعه ظرفیت براساس و وزنی روش  به آبیاري
 مشـابه  گلـدان  عـدد  سـه  نخسـت  کـه  شـد  انجـام  صورت
 حـد  تا و شد پر شده تهیه خاك از استفاده مورد يها گلدان
 را ها گلدان روي آن از بعد شد. آبیاري گلدان از آب خروج

 از بعـد  نگیـرد.  صـورت  تعرق و تبخیر تا پوشانده نایلون با
 بـه  کـه  زمـانی  تـا  کرده وزن را ها گلدان روز هر ساعت 24
 مخلـوط  را گلـدان  هـر  خـاك  سپس برسد وزنی ثبات حد
 آن از گـرم  100 مقـدار  آن از بعد و شود کنواختی تا کرده
 داخـل  سـاعت  24 و اولیـه)  (وزن کردیم وزن و برداشته را

 خشـک  تـا  دادیـم  قرار سلسیوس درجۀ 105 دماي در آون
 ظرفیـت  سـپس  ثانویـه)  (وزن کرده وزن را آن مجدداً شود.
 شد. محاسبه زیر رابطه از اي مزرعه
)1(                                                           
 مزرعه ظرفیت اولیه)) وزن-ثانویه ثانویه/(وزن (وزن ×100

 و شـده  وزن ها گلدان آبیاري هاي زمان در اساس این بر
                                                           
1. Indole-3-butyric acid 

 وزن کـاهش  اي مزرعـه  ظرفیـت  حالـت  از کـه  مقـداري  به
 در مصـرفی  آب میزان که شد می اضافه آب ها آن به داشتند

 زمـان  بـود.  متفـاوت  تیمـار  عنـو  به توجه با آبیاري دور هر
 طـول  در ].3[ بـود  1391 سـال  تیرماه اوایل از تیمار شروع
 حداکثر میانگین یکسان، نوري شرایط در تیمار اعمال مدت

ــایی ــه دم ــانگین سلســیوس، درجــۀ 3/28 روز در گلخان  می
 و سلســیوس درجــۀ 1/21 درشــب گلخانــه دمــایی حــداقل
 شد. ثبت درصد 7/62 نسبی رطوبت میانگین
 خـود  اوج بـه  تـنش  کـه  زمانی و آزمایش دورة پایان رد
 گیـري  انـدازه  بـراي  شدند گیري اندازه متعددي صفات رسید
 دو گلـدان  هـر  از نخست ، (2RWC)برگ نسبی آب ايمحتو
 تصادفی صورت به برگ سه تا دو شاخه هر وسط از و شاخه

 پهنـک  از متـر  میلـی  شش قطر به دیسک پنج و کرده انتخاب
 حـاوي  دیـش  پتـري  داخل و کرده وزن را آن ردهک تهیه ها آن
 سـاعت  شـش  تـا  پـنج  مدت به آزمایشگاه دماي در مقطر آب
 تورژسـانس  حالـت  بـه  بـرگ  يهـا  سـلول  تا شدند داده قرار
 رطوبـت  تـا  گذاشته صافی کاغذ روي را ها آن سپس د،ینآ در

 داخل و کرده وزن را ها نمونه پسس ،دوش گرفته ها آن اضافی
 گذاشـته  ساعت 48 مدت به گراد سانتی  ۀدرج 70 دماي با آون
 اسـاس  بـر  و کـرده  وزن را هـا  نمونه دوباره .شوند خشک تا

 ].48[ شد محاسبه برگ نسبی آب میزان زیر رابطۀ
)2(   

 RWC= برگ)] تر وزن-برگ خشک /(وزن
 تورژسانس) حالت در برگ وزن-برگ خشک (وزن[ × 100
 صـورت  به برگ تعدادي گلدان هر از قبلی روش مشابه
 داخـل  در پیچیده، آلومینیومی فویل در آوري، جمع تصادفی

 سـپس  شـدند.  منتقـل  آزمایشـگاه  بـه  و شدند داده قرار یخ
 پـرولین،  کاروتنوئیـد،  و کـل  کلروفیل و a ، bکلروفیل میزان

 گیـري  اندازه ها آن فنلی ترکیبات و محلول هاي کربوهیدرات
  شد.

                                                           
2. Relative Water Content 
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 و کـل  کلروفیـل  و a ، bکلروفیل مقدار گیري اندازه براي
 هـاون  در تـازه  بـرگ  نمونـه  از گـرم  5/0 مقدار کاروتنوئید

 تـا  شده ساییده درصد 80 استون لیتر میلی 20 با سرد چینی
 هاي لوله به ها نمونه این درآمد، یکنواختی محلول صورت به

 دور 3500 سـرعت  با دقیقه 10 مدت به و منتقل سانتریفیوژ
 نـور  جذب میزان بعد مرحلۀ رد شدند. سانتریفیوژ دقیقه در

 T80( مـدل  اسـپکتروفتومتر  دسـتگاه  از اسـتفاده  با محلول

UV/VIS Spectrometer PG Instruments Ltd( طـول  در 
 در و شـد   قرائـت  نـانومتر  470 و 8/646 ،2/663 هاي موج

 کاروتنوئیـدها  و کل کلروفیل و a، b کلروفیل غلظت نهایت
 تــازه بــرگ هــاي ونـه نم در هــا رنگیــزه ].32[ شــد محاسـبه 

 تـأثیر  تحـت  کـه  ایـن  بـه  توجـه  با ولی شدند، گیري اندازه
 اسـاس  بر نهایت در کند می تغییر ها آن غلظت برگ رطوبت

  .]22[ شدند ارائه جداول در و محاسبه خشک وزن
 بـرگ  نمونه گرم 5/0 پرولین میزان گیري اندازه منظور به

 چینـی  هاون در درصد 95 اتانول لیتر میلی پنج از استفاده با
 عمـل  شـد.  ریخته فالکون لوله در حاصل محلول و کوبیده

 درصـد  70 اتـانول  لیتر میلی پنج با بار هر و دوبار استخراج
 دسـتگاه  در دقیقـه  10 آمـده  دسـت  بـه  محلـول  شد. تکرار

 شـد.  داده قـرار  دقیقـه  در دور 3500 سـرعت  با سانتریفیوژ
 بـراي  عمـای  قسـمت  جامـد،  از مـایع  فاز جداسازي از پس

 پـرولین  غلظـت  تعیـین  براي شد. استفاده پرولین استخراج
 لیتـر  میلـی  10 با را الذکر فوق الکلی عصارة از لیتر میلی یک
 هیـدرین  نـاین  معـرف  لیتر میلی پنج و کرده رقیق مقطر آب

 اسـید  لیتـر  میلـی  30 در هیـدرین  نـاین  گرم 25/1 (مخلوط
 بـه  موالر) 6 فسفریک اسید لیتر میلی 20 و گالسیال استیک

 محلـول  ثانیـه،  چنـد  مـدت  به زدن هم از پس شد. اضافه آن
 از ها نمونه گرفت. قرار گرم آب حمام در دقیقه 45 مدت به

 بـه  بنـزن  لیتـر  میلی 10 شده، خنک و خارج گرم آب حمام
 پـرولین  تـا  شـدند  مخلوط مکانیکی همزن با و اضافه ها آن

 رهـا  سـکون  الحـ  به دقیقه 30 ها نمونه شود. بنزن فاز وارد

 مـوج  طـول  در اسـپکتروفتومتر  دستگاه با جذب میزان سپس
 بـا  نیـز  پـرولین  اسـتانداردهاي  شـد.  گیري اندازه نانومتر 515

 ،5/62 ،25/31 صـفر،  هـاي  غلظـت  در پـرولین -ال از استفاده
 شـد.  گیري اندازه و تهیه لیتر) در گرم (میلی 500 و 250 ،125
 بـر  پـرولین  غلظت ندارداستا منحنی رسم از استفاده با سپس
   ].37[ شد محاسبه برگ تر وزن گرم بر میکرومول حسب

 از لیتر میلی 1/0 محلول، هاي قند گیري اندازه براي
 با بود شده تهیه پرولین گیري اندازه براي قبالً که الکلی عصاره

 آنترون گرم میلی 200( شده تهیه تازه آنترون از لیتر میلی سه
 مخلوط درصد) 72 سولفوریک اسید یترل میلی 100 عالوه به
 شد داده قرار جوش گرم آب حمام در دقیقه 10 مدت به و
 میزان شدن، خنک از پس شود. رنگی و انجام واکنش تا

 قرائت نانومتر 625 موج طول در اسپکتروفتومتر با آن جذب
 استاندارد تهیۀ براي شد. محاسبه محلول قندهاي مقدار و

 ،500 ،250 صفر، هاي غلظت در خالص گلوکز از قندها
 2500 و 2250 ،2000 ،1750 ،1500 ،1250 ،1000 ،750
 سپس شد، گیري اندازه ها آن جذب و تهیه لیتر در گرم میلی

 محلول قندهاي غلظت استاندارد منحنی رسم از استفاده با
 ].25[ آمد دست به برگ تر وزن گرم بر گرم میلی برحسب
 نمونـه  از گرم 1/0 برگ نلیف ترکیبات گیري اندازه براي

 در درصد 95 اتانول لیتر میلی 5 از استفاده با شده تهیه برگ
 فـالکون  هاي لوله در را حاصل مخلوط ساییده، چینی هاون
 سپس شد. نگهداري تاریکی در ساعت 48 مدت به و ریخته

 95 اتـانول  لیتر میلی 1 برداشته، را آن روشناور از لیتر میلی 1
 لیتر میلی 5 حجم به مقطر آب با و کرده فهاضا آن به درصد
 درصد 50 فولین معرف لیتر میلی 5/0 فوق محلول به رسید.

 منجـر  کـه  شد اضافه درصد 5 کلسیم کربنات لیتر میلی 1 و
 تاریکی در ساعت 1 مدت به ها لوله شد. سیاه رنگ ایجاد به

 نـانومتر  725 مـوج  طول در آن جذب سپس شده نگهداري
 از اسـتفاده  بـا  نیـز  فنلی ترکیبات تانداردهاياس شد. خوانده
 ،100 ،50 ،25 ،15 ،10 ،5 صـفر،  هاي غلظت در گالیک اسید
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 با سپس شد. گیري اندازه و تهیه لیتر در گرم میلی 200 و 150
 بـر  فنلـی  ترکیبـات  مقـدار  اسـتاندارد  منحنی رسم از استفاده
   ].26[ شد محاسبه برگ تر وزن گرم بر گرم میکرو حسب
 SAS افـزار  نـرم  توسـط  آمده دست به هاي داده و یجنتا

 مقایسـۀ  براي و شده آماري تحلیل و تجزیه )1/9 (ویرایش
  شد. استفاده دانکن آزمون از ها میانگین

 
 بحث و نتایج .3

 کلروفیـل  میـزان  بـر  آبیاري دور اثرهاي واریانس تجزیه نتایج
a، کلروفیل b، اثـر  کـه  داد نشـان  کاروتنوئیـد  و کل کلروفیل 

 کلروفیل میزان بر آبیاري دور و رقم برهمکنش و آبیاري دور
b، بود. دار معنا درصد یک سطح در کاروتنوئید و کل   

 و کـل  کلروفیل ، a،bکلروفیل میزان آبیاري دور افزایش با
 داد نشـان  را داري معنـا  کـاهش  رقـم  چهار هر در کاروتنوئید

 و کـل  فیـل کلرو ، a،bکلروفیـل  میـزان  تـرین  کـم  که طوري به
 دور در میـزان  ترین بیش و روز 15 آبیاري دور در کاروتنوئید

 هـر  در بـرگ  a کلروفیل میزان شد. مشاهده روز شش آبیاري
 ارقـام  در یافـت،  کـاهش  آبیـاري  دور افـزایش  بـا  رقم چهار

 میـزان  تـرین  بـیش  قرمـز  یـاقوتی  و سفید کشمشی عسکري،
 دور در صــاحبی رقــم در و روز 15 آبیــاري دور در کــاهش
 نیز b کلروفیل میزان ).2 (جدول شد مشاهده روز 12 آبیاري

 یافــت. کــاهش آبیــاري دور افــزایش بــا رقــم چهــار هــر در
 آبیـاري  دور در صـاحبی  رقـم  در  bکلروفیل میزان ترین بیش
 دور عسـکري  رقـم  در  bکلروفیل میزان ترین کم و روز شش
 در  bکلروفیـل  میـزان  تـرین  کـم  شد. مشاهده روز 15 آبیاري
 در و روز 15 آبیـاري  دور در سفید کشمشی و عسکري ارقام
 مشـاهده  روز 12 آبیاري دور در قرمز یاقوتی و صاحبی ارقام
 بـا  رقم چهار هر در برگ کل کلروفیل میزان ).2 (جدول شد

 تـرین  بـیش  کـه  طـوري  بـه  یافـت،  کاهش آبیاري دور افزایش
 وتییـاق  و عسکري ارقام در برگ کل کلروفیل کاهش میزان
 کشمشی و صاحبی ارقام در و روز 15 آبیاري دور در قرمز
  ).2 (جدول شد مشاهده روز 12 آبیاري دور در سفید

 پـژوهش  ایـن  در کلروفیـل  میزان کاهش دالیل از یکی
 افـزایش  طی کلروفیالز آنزیم فعالیت میزان افزایش احتماالً

 کلروفیـل  کـاهش  دالیـل  از یکـی  زیـرا  اسـت،  آبیاري دور
 تحـت  کـه  اسـت  کلـروفیالز  آنـزیم  فعالیـت  میزان افزایش
 میـزان  ].51 و 39[ شود می القاء آنزیم این بیان تنش شرایط

 سـه  به نسبت صاحبی رقم در کل کلروفیل و  a،b کلروفیل
 باالتر قابلیت آن دلیل احتماالً یافت. کاهش تر کم دیگر رقم
 شـرایط  در برگ به شده وارد CO2 از استفاده براي رقم این
 فتوسـنتز  میـزان  از شاید بنابراین و بوده آبیاري دور فزایشا

 کلروفیــل ].6[ باشــد  برخــوردار تــنش شــرایط در بیشــتري
 ایـن  یابـد  کـاهش  خشـکی  تنش شرایط تحت است ممکن
 خشـکی  تـنش  بـه  مقاومـت  ارزیابی براي نشانگري پارامتر
 شـرایط  در کلروفیـل  میزان کاهش ].52[ است شده معرفی

 حساب به اي روزنه غیر ةمحدودکنند یعامل تواند می آبی کم
ــد ــت .آی ــزه و کلروپالس ــاي رنگی ــاهی ه ــود گی  در موج

 تنش و گیرند می قرار خشکی تنش تأثیر تحت کلروپالست
 تیالکوئیـدي  هـاي  پروتئین کردن هیدرولیز طریق از خشکی
 میـزان  کـاهش  ].42[ شود می  b و a کلروفیل کاهش باعث

 ]،50[ گـردو  در خشـکی  تـنش  تحـت  کل و a، b کلروفیل
 گـزارش  ]،34[ نخـود  و ]9مرکبات[ ]،46[ سیب ]،8[ انگور
 میـزان  دارد. مطابقـت  حاضر پژوهش نتایج با که است شده

 نخسـت  آبیاري دور افزایش با رقم چهار هر در کاروتنوئید
 کشمشـی  رقم در که چند هر یافت کاهش سپس و افزایش
 نشـد.  دهدیـ  داري معنـا  تفـاوت  آبیـاري  سـطوح  بـین  سفید
 آبیـاري  دور در صاحبی رقم در کاروتنوئید میزان ترین بیش
 و عسـکري  رقـم  در کاروتنوئید میزان ترین کم و روز شش
 گـزارش  ).2 (جـدول  شـد  مشاهده روز 15 آبیاري دور در

 اکسیژن هاي گونه تولید موجب خشکی تنش که است شده
 و هــا کلروفیــل میــزان و شــده تیالکوئیــدها در 1فعــال
 شـده  بیـان  همچنـین،  ].30[ دهد می کاهش را وئیدهاکاروتن

                                                           
1. Reactive Oxygen Species=ROS 
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 نظیـر  اکسـیدانی  آنتـی  ترکیبـات  تولیـد  با قادرند گیاهان که
 برابـــر در خـــود ســـلولی ســـاختارهاي از کاروتنوئیـــدها

 کنند محافظت تنش شرایط در شده تولید فعال هاي رادیکال
 در کاروتنوئیـدها  میـزان  کـاهش  کـه  رسـد  می نظر به ].16[

 از سـطح  این به گیاهان مقاومت کاهش دلیل هب شدید، تنش

 گیـاه  در بـرگ  کاروتنوئیـد  میـزان  کـاهش  ].3[ باشـد  تنش
 تحـت  ]3گـردو[  و ]7[ شـوید   ]،45[ نیشـکر  ]،53[ سماق
 حاضـر  پـژوهش  نتـایج  بـا  کـه  شـده  گزارش خشکی تنش

 دارد. مطابقت

 
 انگور رقم چهار برگ کاروتنوئید و کل ،a، b وفیلکلر صفات براي آبیاري دور در رقم متقابل اثر میانگین مقایسه .2جدول

 رقم
 آبیاري دور

 (روز)
 a کلروفیل

)mg/gr DW( 
   b کلروفیل

)mg/gr DW( 
 کل کلروفیل

)(mg/gr DW 
 کاروتنوئید

)mg/gr DW( 
 3 *a-e28/0±21/6 abc21/0±54/6 ab13/1±74/12 47/2±14/0bc 
 6 abc24/0±70/6 abc16/0±44/6 ab82/0±14/13 ab16/0±520/2 

 cde32/0±35/5 c-f14/0±01/4 b-e68/0±36/9 b-f16/0±9/1 9 عسکري
 12 b-e11/0±70/5 d-f16/0±79/3 b-e53/0±49/9 df27/0±67/1 
 15 e60/0±83/4 f15/0±12/2 e01/1±95/6 f13/0±34/1 
 3 b-e45/0±66/5 def22/0±60/3 b-e21/1±26/9 b-f25/0±82/1 
 6 ab42/0±88/6 c-f21/0±84/3 b-e15/1±72/10 b-f27/0±89/1 
 b-e41/0±74/5 b-f34/0±61/4 b-e79/1±35/10 05/2±0/18b-f 9 سفید کشمشی

 12 cde77/0±35/5 d-f08/0±90/3 de54/1±96/7 ef27/0±6/1 
 15 e61/0±83/4 ef22/0±79/2 b-e99/1±85/9 f34/0±78/1 
 3 b-e16/0±84/5 d-f11/0 ±98/3 b-e52/0±82/9 86/1±13/0b-f 

 6 a32/0±38/7 a09/0±57/8 a52/0±64/15 a28/0±18/3 
 abc28/0±80/6 bcd22/0±57/5 abc03/1±37/12 bcd18/0±43/2 9 صاحبی

 
12 cde33/0±38/5 d-f18/0±96/3 b-e95/0±34/9 b-f19/0±07/2 
15 b-e07/0±61/5 c-f06/0±04/4 b-e27/0±65/9 b-f13/0±84/1 

 3 a-e36/0±19/6 b-e03/0±77/4 b-e33/0±96/10 b-e09/0±18/2 
 6 ab64/0±92/6 ab 18/0±02/7 ab96/1±89/12 ab31/0±51/2 
 a-d33/0±35/6 b-e14/0±93/4 bcd81/0±28/11 b-e14/0±24/2 9 قرمز یاقوتی

 12 a-e28/0±08/6 def18/0±01/3 b-e87/0±09/9 cf26/0±70/1 
 15 de46/0±5 def34/0±67/3 c-e74/1±66/8 b-f24/0±01/2 

 ندارند. یکدیگر با داري معنا اختالف دانکن آزمون درصد 5 سطح در آماري نظر از مشترك حرف داراي هاي  میانگین ستون هر در
 میانگین معیار انحراف ±*
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 پـرولین،  میـزان  بر آبیاري دور اثر واریانس تجزیۀ نتایج
 بـرگ  نسـبی  آب ايمحتو و فنلی ترکیبات محلول، قندهاي
 ایـن  میـزان  بـر  داري معنا اثر آبیاري دور که داد اننش انگور

 وجــود داري معنــا اخــتالف ارقــام بــین و داشــت ترکیبــات
 میـزان  بـر  رقـم  و آبیـاري  دور برهمکنش همچنین، داشت.
 آب ايمحتـو  و فنلـی  ترکیبـات  محلـول،  قنـدهاي  پرولین،
   بود. دار معنا برگ نسبی

 داد ننشـا  رقم و آبیاري دور برهمکنش از حاصل نتایج
 افـزایش  بـا  رقم چهار هر در برگ محلول هاي قند میزان که
 کشمشـی  عسـکري،  ارقـام  در یافـت،  افـزایش  آبیاري دور
 بـرگ  محلول هاي قند میزان ترین بیش قرمز یاقوتی و سفید
 نه آبیاري دور در صاحبی رقم در و روز 12 آبیاري دور در
  ).3 (جدول شد مشاهده روز

 برگ نسبی آب محتواي و پرولین فنلی، ترکیبات محلول، قند صفات براي آبیاري دور در رقم متقابل اثر میانگین ۀمقایس .3جدول
 انگور رقم چهار

 آبیاري دور رقم
 (روز)

 محلول قند
)(mg/gr Fw 

 فنلی ترکیبات
)(μg/gr Fw 

  پرولین
)(μmol/gr Fw 

 نسبی آب محتواي
 (درصد) برگ

 3 b-e*14/0±83/3 cdef57/3±33/186 e06/2±33/26 defg42/1±02/73 
 6 ab08/0±26/4 def06/8±95/182 de79/4±67/56 bcd38/4±03/79 

 a-e17/0±85/3 abcd71/8±23/220 d5±29/84 bcd05/1±15/79 9 عسکري
 12 a00/0±29/4 ab31/3±40/228 a34/22±11/243 def50/0±02/76 
 15 de11/0±70/3 abcd71/8±50/216 b75/10±86/152 fgh22/1±07/71 
 3 f24/0±27/3 abcd47/11±65/215 e46/10±16/48 d-g10/1±034/73 
 6 b-e08/0±83/3 h27/6±88/121 e81/4±09/32 a94/0±71/85 
 a-e08/0±11/4 efg74/8±73/164 e83/6±41/40 ab96/0±37/84 9 سفید کشمشی
 12 a02/0±29/4 bcde39/10±80/193 b65/8±88/158 gh21/1±01/68 
 15 a-e07/0±87/3 ab39/3±53/231 bc35/12±90/139 e-h86/1±21/72 
 3 e16/0±68/3 i47/3±40/62 e19/6±67/50 c-f67/1±06/77 
 6 a-e16/0±04/4 efg87/18±93/164 e03/11±50/41 a54/2±01/86 

 a-d11/0±14/4 a37/14±65/248 a21/14±50/238 a54/2±01/86 9 صاحبی

 
12 a-e16/0±99/3 ab36/8±98/227 a79/9±47/248 a19/1±45/85 
15 a-e10/0±09/4 ab19/24±18/232 b70/7±28/161 abc21/2±36/83 

 3 cde17/0±80/3 gh53/7±88/126 e07/3±07/47 a32/1±80/85 
 6 cde19/0±79/3 fgh77/19±08/152 c68/25±07/116 d-g37/4±08/73 
 a-e15/0±86/3 a98/18±88/254 bc55/1±29/133 def81/1±34/75 9 قرمز یاقوتی

 12 abc06/0±20/4 abcd04/8±30/213 a42/13±61/250 cde53/1±0/78 
 15 a-e11/0±09/4 abc43/11±75/226 bc46/8±39/134 h53/1±10/66 

 رند.ندا یکدیگر با معناداري اختالف دانکن آزمون درصد 5 سطح در آماري نظر از هستند مشترك حرف داراي که هایی میانگین ستون هر در
 میانگین معیار انحراف ±*
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 طی محلول قندهاي افزایش علت احتماالً گفت توان می
 نشاسـته  تجزیـه  دلیل به آزمایش این در آبیاري دور افزایش

 ]28[ مصـرف  منـابع  به برگ از قندها انتقال کاهش و ]49[
 پایـداري  و تورژسـانس  نگهداري و اسمزي تنظیم منظور به

 محلول قندهاي تجمع ].14[ است پروتئین حفظ و غشاءها
 اسـت  تـنش  طی اینورتاز آنزیم فعالیت در افزایش دنبال به
 و یافتـه  تجمـع  خشـکی  شـرایط  در محلـول  قندهاي ].38[
 شرایط در کنند. می عمل گیاهان در حفاظتی عوامل عنوان به

 داري نگـه  و اسمزي تنظیم طریق از ها سلول از قندها تنش،
ــداري همچنــین و تورژســانس ــروتئین و غشــاءها پای  هــا پ

 بـا  هـا  سـلول  آبزدایـی  طـول  در قنـدها  کننـد.  می محافظت
 خشـکی  بـه  گیاهان تحمل سبب سیتوپالسم شدن اي شیشه
 عوامل از یکی اسمزي هاي کننده تنظیم تجمع ].14[ شود می

 در اسـت.  غیرزنـده  هاي استرس مقابل در گیاهان محافظت
 فروکتوز، گلوکز، نظیر ترکیباتی افزایش به توان می میان این

 نتـایج  بـا  مـا  نتـایج  ].27[ کرد اشاره ها الکل پلی و سوکروز
 ]8[ همکـاران  و طالیـی  و ]4[ همکـاران  و مرنـدي  جلیلی
ــام روي ــروین انگــور، ارق ــردو روي همکــاران و پ  ]،3[ گ

 همکاران و عباسپور و ]9[ مرکبات روي همکاران و فیفایی
 بررسـی  از حاصـل  نتـایج  داشت. مطابقت پسته روي ]11[

 میـزان  تـرین  بـیش  کـه  داد نشـان  برگ فنلی ترکیبات میزان
 12 آبیـاري  دور در عسـکري  رقـم  در بـرگ  فنلی ترکیبات

 ارقام در و روز 15 آبیاري دور در سفید کشمشی رقم روز،
 شـد  مشاهده روز نه آبیاري دور در قرمز یاقوتی و صاحبی
 سـنتز  اصلی آنزیم 1آمونیالیاز آالنین فنیل آنزیم ).3 (جدول
 زنـده  غیـر  و زنـده  تنش به پاسخ در که است فنلی ترکیبات
 و کــرده عمــل اکســیدان آنتــی عنــوان بــه و شــود مــی القــاء

 دلیـل  احتمـاالً  ].47[ انـدازد  مـی  دام به را آزاد هاي رادیکال
 در آبیـاري  دور افزایش شرایط تحت فنلی ترکیبات افزایش

 آمونیالیاز آالنین فنیل آنزیم فعالیت افزایش نیز پژوهش این
                                                           
1. henylalanine ammonia lyase 

 و ]7[ شـوید  روي بـرگ  فنلی ترکیبات میزان افزایش است.
 حاضـر  پـژوهش  نتـایج  بـا  که شده گزارش ]16گلی[ مریم

  دارد. همخوانی
 کـه  داد نشان برگ پرولین میزان بررسی از حاصل نتایج

 و سفید کشمشی عسکري، ارقام در پرولین میزان ترین بیش
 در صـاحبی  رقـم  در و روز 12 آبیاري دور در قرمز یاقوتی
 در برگ پرولین میزان شد. مشاهده روز12 و نه آبیاري دور
 این که )3 (جدول بود دیگر رقم سه از تر بیش صاحبی رقم
 بـه  نسـبت  صـاحبی  رقـم  احتمـاالً  که است  این دهندة نشان

 در پـرولین  تجمـع  اسـت.  تـر  متحمـل  آبیـاري  دور افزایش
 بـه  وابسـته  مسیر یکی یک،بیولوژ مسیر دو وسیلۀ به گیاهان

 انجـام  تـین  اورنـی  بـه  وابسـته  مسـیر  دیگري و 2گلوتامات
 تـنش  شـرایط  در گلوتامـات  به وابسته مسیر ظاهراً شود. می

 مسیر از پرولین و کلروفیل ].14[ است غالب مسیر خشکی،
 خشـکی  تـنش  شـرایط  در ].35[ شـوند  می سنتز گلوتامات

 مصـرف  آن دالیل زا یکی که یابد می کاهش کلروفیل میزان
 ].5[ است شده ذکر پرولین تولید منظور به گلوتامات تر بیش

 میـزان  کـاهش  بـا  هـم  پـژوهش  ایـن  در کـه  این به توجه با
 احتمـاالً  گفـت  تـوان  می لذا یافت، افزایش پرولین کلروفیل

 پـرولین  بـه  گلوتامـات  تـر  بیش تبدیل کلروفیل کاهش دلیل
 تحـت  پـرولین  جمعت گیاهی هاي گونه از بسیاري در است.
 است شده داده ارتباط تنش به تحمل میزان با خشکی تنش

 مقاوم گیاهان در آن غلظت که شده داده نشان کلی طور به و
 تـنش  بـه  حساس گیاهان به نسبت تنش شرایط در تنش به

 طـول  در اسـمزي  محافظ عنوان به پرولین ].19[ است باالتر
ــنش دوره ــل ت ــی عم ــد م ــع و کن ــرولین تجم  از بخشــی پ
 اسـت.  شـده  اعمـال  هـاي  تـنش  به فیزیولوژیکی هاي پاسخ

 کربوکســیالت -5 پــرولین-1 آنــزیم تــأثیر تحــت پــرولین
 تولیـد  کننـده  کنتـرل  هاي ژن بیان و شود می حاصل سینتتاز
 دالیـل  ].33[ هستند خشکی تنش تأثیر تحت شدیداً پرولین

                                                           
2. Glutamate 
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 تولیـد  بـا  احتمـاالً  تنش، شرایط در پرولین محتواي افزایش
 است. ارتباط در اکسیژن فعال هاي گونه و آزاد هاي یکالراد
 حیـات  کـه  شـود  اکسـیداتیو  تنش موجب تواند می امر این

 جملـه  از ترتیـب،  ایـن  بـه  انـدازد.  مـی  خطـر  بـه  را سلولی
 سـطح  افـزایش  تـنش،  نـوع  ایـن  برابر در گیاهان هاي پاسخ

 اسـت  اکسـیدانت   آنتـی  هـاي  آنـزیم  فعالیت القاي و پرولین
 در همکـاران  و پـروین  نتـایج  بـا  پـژوهش  این تایجن ].20[

 و شــاهین ]9[ مرکبـات  در همکـاران  و فیفـایی  ]،3[ گـردو 
 در همکـاران  و مرنـدي  جلیلـی  و ]43[ زیتون در همکاران

  دارد. مطابقت ]4[ انگور
 نشـان  بـرگ  نسبی آب محتواي بررسی از حاصل نتایج

 ایشافـز  بـا  قرمـز  یـاقوتی  و سفید کشمشی ارقام در که داد
 کاهش سپس و افزایش برگ نسبی آب محتواي آبیاري دور

 سـه  از تـر  بیش صاحبی رقم برگ نسبی آب محتواي یافت.
 بـه  رقـم  این تر بیش مقاومت دهندة نشان که بود دیگر رقم

 (جـدول  اسـت  دیگر رقم سه به نسبت آبیاري دور افزایش
 گرفت، صورت انگور ارقام برخی روي که پژوهشی در ).3
 رقـم  در بـرگ  نسـبی  آب محتواي خشکی تنش طشرای در

 شـد.  مشـاهده  سفید بیدانه و خوشناو رقم از تر کم عسکري
 هـر  در بـرگ  نسبی آب محتواي شدید تنش شرایط در اما،
 نسـبی  آب محتـواي  واقـع  در ].23[ یافـت  کاهش رقم سه

 کـاهش  خشـکی  شـدید  تـنش  معـرض  در انگور گیاه برگ
 طریـق  از بـرگ  بینسـ  آب محتـواي  کاهش و ]23[ یابد می
 خشـکی  تنش به گیاه تحمل براي اسمزي تنظیم روي تأثیر
 بـه  گیاه پاسخ نخستین روزنه شدن بسته ].25[ کند می کمک
ــه کــه اســت، خشــکی تــنش  فتوســنتز ســرعت کــاهش ب

 شـده  محروم CO2 از ها برگ روزنۀ شدن بسته با انجامد. می
 کـاهش  نـوري  تـنفس  نفـع  بـه  فتوسـنتزي  کـربن  جذب و

 داشته متقابل اثر اي روزنه هدایت با برگ آب سطح .یابد می
 همبســتگی اي  روزنـه  هـدایت  و بـرگ  آب پتانسـیل  بـین  و

 بـه  منجـر  تعـرق  جریان خشک خاك در ].12[ دارد وجود

 انگور هاي گونه برخی در ].12[ شود  می ها  روزنه شدن بسته
 کـاهش  هـم  بـرگ  نسـبی  آب محتـواي  فتوسـنتز  کاهش با

 و قـادري  نتـایج  بـا  حاضـر  پـژوهش  ایجنتـ  ].21[ یابـد  می
 و ]3[ گردو در همکاران و پروین ]،23[ انگور در همکاران
 دارد. تطابق ]40[ پسته در همکاران و شاهرجی رستمی
 

 کلی گیري نتیجه .4
 بررسـی  مورد انگور ارقام در داد نشان حاضر پژوهش نتایج
 و گیـاهی  هـاي  رنگیـزه  مقـدار  آبیـاري  دور افـزایش  اثر در
 قنـدهاي  پـرولین،  میـزان  و کاهش برگ نسبی آب توايمح

 میـزان  کـه  چنـد  هر یافت، افزایش فنلی ترکیبات و محلول
ــام در تغییــر ــود. متفــاوت ارق ــذا ب ــوان مــی ل  کــه گفــت ت

 انگـور  رقـم  چهـار  فیزیولوژیک و بیوشیمیایی هاي شاخص
 تحـت  قرمـز  یـاقوتی  و صـاحبی  سفید، کشمشی عسکري،

 که این به توجه با همچنین رفتند.گ قرار آبیاري سطوح تأثیر
 کلروفیـل  ،a، b کلروفیـل  میـزان  تـرین  بیش پژوهش این در
 فنلـی،  ترکیبـات  محلـول،  قنـدهاي  میـزان  کاروتنوئید، کل،

 در آبیـاري  دور افزایش با برگ نسبی آب محتواي و پرولین
 رقـم  ایـن  کـه  رسـد  مـی  نظـر  به شد، مشاهده صاحبی رقم

 بـه  قرمـز  یاقوتی و سفید کشمشی عسکري، ارقام به نسبت
 شـود  می پیشنهاد ضمناً باشد. داشته تري بیش تحمل خشکی
 از خشـکی  تـنش  بـا  مـرتبط  فیزیولوژیکی پارامترهاي سایر

 تــراکم و انــدازه گــازي، تبــادالت فتوســنتز، میــزان جملــه
 ،ABA میـزان  آب، از استفاده کارایی آب، پتانسیل ها، روزنه
 گیـري  اندازه اکسیدان نتیآ هاي آنزیم و معدنی امالح جذب

 مختلـف  منـاطق  از کـه  ایرانـی  ارقام سایر با آزمایش این و
 در آزمایش همچنین، شود. انجام نیز باشند  شده آوري جمع

 حـداقل  و انجـام  سـاله  چند هاي بوته روي و مزرعه شرایط
 شود. تکرار هم سال دو مدت به
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 منابع
 ر، پـور  حسـین  ر، ح عبـادزاده  ح، زاده  قلـی  ك، احمدي .1

ــرد کــاظمی م، م رضــایی ه، عبدشــاه ف، حــاتمی  و ر ف
 .1393 سال کشاورزي آمارنامۀ )1394( م استبرق فضلی
 ص. 147 تهران. جهادکشاورزي، وزارت سوم، جلد

 -داشــت -کاشــت انگــور، )1383( ت امیرقاســمی .2
 صفحه. 192 تهران. آیندگان، فرآوري. -برداشت

 تأثیر بررسی )1393( ا توسلیان و م خضري پ، پروین .3
 شناسـی،  ریخـت  هـاي  شـاخص  برخی بر خشکی تنش

 ایرانــی. گــردوي دانهــال بیوشــیمیایی و فیزیولــوژیکی
 .25-1 ):3(21 گیاهی. تولید هاي پژوهش

 و ح عزیزي ح، بانه دولتی ع، حسنی ر، مرندي جلیلی .4
 رطوبـت  مختلف سطوح تأثیر )1390( ر لو تقی حاجی
ـ  و مورفولوژي خصوصیات بر خاك  سـه  وژیکیفیزیول
 ایـران.  باغبـانی  علـوم  )..Vitis vinifera L( انگور رقم
42)1:(31-40. 

ــدري .5 ــریف حی ــاد ش ــاه، )1379( ح آب ــکی گی  و خش
 کشور. مراتع و ها جنگل تحقیقات مؤسسۀ خشکسالی.

 ص.200 تهران

 )1386( ر م مصدقی و ا ارشادي م، غالمی ط، رضایی .6
 5 فیزیولـوژیکی  و رشدي خصوصیات بر آبی تنش اثر
 در گیـاه  و خاك و آب )..Vitis vinifera L( انگور رقم

   .210-199):4(7 کشاورزي.

 تنش اثرات بررسی )1392( ع گنجعلی و ز مهر ستایش .7
 گیـاه  فیزیولـوژیکی  خصوصـیات  و رشـد  بـر  خشکی

 علـــــوم .).Anethum graveolens L( شــــوید 
   .35-27):1(27باغبانی.

 )1390( ح یلسـان  و ع يعبـاد  ،ن يقـادر  ر، ع ییطال .8
 دانـه یب و یسـاهان  انگور رقم دو ییایمیوشیب هاي پاسخ

 یباغبـان  علـوم  خـاك.  آب لیپتانسـ  راتییـ تغ به دیسف
 .308-301:)3(42 .رانیا

 حمیـداوغلی  و ب گلعـین  ر، قزوینی فتوحی ر، فیفایی .9
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Abstract 
In order to investigate the effects of irrigation intervals on pigments and biochemical components of four 
grapevine cultivars (Yaghooti-e-Ghermez, Askari, Sahebi and Keshmeshi-e-Sefid), an experiment was 
conducted with five irrigation treatments (3, 6, 9, 12 and 15 days interval) in four replications in 
greenhouse in 2012. The results of this experiment showed that irrigation intervals have effected on 
physiological and biochemical factors of grapevine cultivars. The amount of chlorophyll a, b and total 
chlorophyll in four cultivars were reduced with increasing irrigation intervals, and maximum reduction 
was observed in 15 days interval irrigation in four cultivars. The maximum and the minimum of 
chlorophyll a, b, total chlorophyll and carotenoids content were observed in ‘Sahebi’ at 6 days interval 
irrigation and ‘Askari’ at 15 days, respectively. Total soluble sugars, phenolic compounds and proline 
contents of leaves in all cultivars increased and leaf relative water content decreased with increasing 
diurnal irrigation. The maximum leaf relative water content and proline was observed in Sahebi cultivar 
and the minimum value was belonged to Yaghooti-e-Ghermez and Askari cultivars. Based on the results 
of this study, it seems that Sahebi cultivar had more tolerant in increasing irrigation intervals compared to 
Yaghooti-e-Ghermez, Askari and Keshmeshi-e-Sefid cultivars. 
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