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 OJIP 1آزمون با کاوش در تنش خشکی  تحتبادام دو ژنوتیپ در  IIبررسی فعالیت فتوسیستم 

 2 نصراله پور مقدمشیرین  -فتاحیود مسع

 3 کشاورزی شهرکرددانشکده 

 4 چکیده:

شکی بر    به منظور برر ستی برای      دو رقم بادامروی سی اثر تنش خ شانگر زی سانس کلروفیل به عنوان یک ن  5، از فلور

ستم     سی شد. در این        IIارزیابی فتو ستفاده  شدی ا سخ ر شده ب واکنش دو رقم بادام ربیع و مامایی  تحقیقو پا  6ر پیوند 

 7 40درصددد و  60درصددد،  80درصددد فرفیز زراعی به عنوان شدداهد و  100های آبیاری )به رژیم ،GN15روی پایه 

صد   شی  فرفیز زراعی( در صورت فاکتوریل در قالب طرح  گلخانهگلدانی و در آزمای صادفی   آلکامای ب س ت  8ه تکرار در 

 9باعث کاهش وزن تر و خشدددک کل گیاهان و         محدود کردن آب آبیاری  نتایج نشدددان داد  مورد ارزیابی قرار گرفز.   

 10، (Fv) ، حداکثر فلورسدددانس مت یر (Fm) همچنین حداکثر فلورسدددانس و کل گردید.    a ،bهمچنین غلظز کلرفیل   

ستم     سی شاخص عملکرد  II (Fv/Fm )حداکثر عملکرد کوانتمی فتو شکی کاهش یافز.  ( PI)و   11میزان در اثر تنش خ

 12و  درصددد 14و  16، 25، 16، 17به ترتیب به میزان  کل و خشددک کارتنوئیدها و همچنین وزن تر ، کل وaفیل وکلر

 13فلورسانس مت یر نسبی   ربیع بود. رقم در رقم مامایی بیشتر از  ( Fv/Fmو  Fv ،Fm)های فلورسانس کلروفیل  شاخص 

(Vj در اثر تنش خشکی )   وافزایش یافز و شدت فلورسانس کلر( فیلFj  وFi تحز تاثیر )14تنش خشکی و   برهمکنش 

شاخص عملکرد )     رقم قرار گرفز. ستگی رابطه قوی بین  سی ماتریکس همب  15( و محتوای کلرفیل کل و وزن PIدر برر

شز.     شک کل گیاه وجود دا سبز به پایه ربی   بهتر و خ سانس پایه مامایی ن  16ر بود و غلظز ع کمتطور کلی ت ییر در فلور

شتر بود  تر و خشک و میزان وزن  aفیل وکلر س به نظر میطبق نتایج بدسز آمده   .این رقم در این آزمایش بی  17د رقم ر

 18 باشد. نسبز به ربیع دارای تحمل بیشتری در برابر محدودیز آبیاری میمامایی 

 19فیل، کم آبی، همبستگیوفلورسانس، کلرکلمات کلیدی:

 20 مقدمه:

 21انتخاب ارقام بادام مناسددب در مناطق ( یکی از درختان میوه مقاوم به کم آبی اسددز. .Prunus dulcis Millبادام )

 22کارهای مهم تواند یکی از راهو می خشک و نیمه خشک مانند ایران به منظور تولید بهینه محصول اهمیز زیادی دارد  

 23های مختلف که واضح و مبرهن اسز تفاوت بین ژنوتیپ(. آنچهCirio, 1997و پایدار در حفظ و توسعه باغبانی باشد )

 24(. بنابراین بررسددی و مقایسدده ارقام Barzegar et al., 2012های محیطی مانند خشددکی اسددز )بادام در برابر تنش

 25 باشد. مختلف در مواجهه با تنش کم آبی به منظور یافتن بهترین رقم برای این شرایط ضروری می

سز که باعث ایجاد محدودیز در گسترش کشز و کار         26محدودیز آب یکی از مشکالت عمده در بخش کشاورزی ا
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سز.     شده ا شکی   بر عالوهگیاهان  سز  پدیدهاین خ  1های مختلف ساله در بخش که همهای بحرانی و اجتناب ناپذیر ا

 2واکنش ند. کآسیب وارد میاز جمله بادام تلف دنیا به طور متفاوتی با توجه به دامنه و شدت آن به تولید محصوالت مخ

 3( رخ Fathi et al., 2017های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی ) گیاهان به محدودیز آب معموال از طریق شددداخص      

ستقیم      از طرف دیگر کم دهد.می شده و به طور م شد و نمو گیاه  سنتزی تاثیر دار یندهای آبر فرآبی مانع از ر  4د که فتو

 5 (. Jimenez et al., 2020شود )های فیزیولوژیکی و کاهش شدید در عملکرد گیاه میباعث محدودیز

سنتز   سز  آفرفتو شیمیایی پایدار        یندی ا شکل  شی را به  سنتزکننده انرژی تاب سایر موجودات فتو  6که طی آن گیاهان و 

سم     کنند. تبدیل می سز و مکانی سیر این انتقال انرژی پیچیده ا شیمیایی مختلفی را در بر می م  7گیرد. های فیزیکی و 

سیاری از اجزاء این فرایند، زمانی آغاز می  شود.   های آنتن در غشاء شود که نور توسط مولکول  ب  8های فتوسنتزی جذب 

 9تد و یا برای انجام کارهای مفید شددیمیایی افانرژی جذب شددده به عنوان انرژی محری یا در مرکز واکنش به دام می

 10انرژی بصورت گرما و مقدار کمتری بصورت تشعشعات فلورسانس ساطع       این بیشتر  شود. در غیر اینصورت   استفاده می 

 11های محیطی مانند    غلظز کلروفیل تحز تاثیر عوامل مختلفی از جمله تنش      . (Pstrasser et al., 2001) گرددمی

سرما ک     شکی و  شای تیالکوئیدی ) اهش پیدا میشوری، خ  Hu 12کند که علز آن تخریب اجزای پروتئینی و لیپیدی غ

et al., 2006  13ل های تجزیه کننده کلروفییا افزایش فعالیز آنزیمو ( یا کاهش عناصددر غذایی جهز سددنتز کلروفیل 

 14که نقش  IIدر این میان فتوسددیسددتم  (.Hussain et al., 2008; Parvaiz et al., 2008) مانند کلروفیالز اسددز

 15 های محیطیهای نوری گیاهان در شددرایط تنش دارد اولین بخشددی اسددز که به تنش مهمی در فتوسددنتز و واکنش

 16کردند  بیان( Apostolova et al., 2008)همکاران ( به همین دلیل آپوسددتولورا و Baker, 1991دهد )واکنش می

 17تر اسز. یکی از  های محیطی حساس در برابر تنش Iنسبز به فتوسیستم     IIکه در زنجیره انتقال الکترون، فتوسیستم   

 18روفیل فلورسانس کل باشد.وجود کمپلکس تجزیه کننده آب در این فتوسیستم می IIدالیل حساسیز بیشتر فتوسیستم 

 19نتزی اخص معتبر برای تشخیص ت ییرات القایی در سیستم فتوس    های ابتدایی فتوسنتز یک ش  به عنوان بازتاب واکنش

 20(. اسددتفاده از فلورسددانس Mehata et al., 2010اسددز که ارزیابی آن نیاز به آسددیب به بافز و تخریب آن ندارد )

سنتزی در تنش    شرایط فتو شک   کلروفیل به منظور مطالعه  شوری و خ ست  ی در گیاهان مختلف از جملههای   21ه انجام پ

س    22های در بررسی تکنیک  (.Yaman et al., 2008; Zlatey, 2009; Shamshiri and Fattahi, 2016) زشده ا

 23 یر ها متحمل برنج در برابر تنش سرمایی، نتایج نشان داد فلورسانس مت   فلورسانس کلرفیل به منظور شناسایی ژنوتیپ   

(Fv  حداکثر کارایی کوانتومی فتوسددیسددتم ،)II (Fv/Fmفلورسددانس حداکثر ،) (Fo .و انتقال الکترون کاهش یافز )24 

 Hassani et al., 25امترهای فلورسددانس نشددان دادند ) همچنین ارقام دارای تحمل بیشددتر کمترین ت ییرات را در پار

ستم       هدر مطالع(. 2014 سی شوری بر فعالیز فتو سی گردید که نتایج    پایه IIدیگر تاثیر تنش  سته برر  26های مختلف پ

 27کاهش یافز  PIو  Fm ،Fv ،Fv/Fmهای وزن خشددک کل، کلرفیل کل، نشددان داد در اثر تنش شددوری شدداخص 

(Shamshiri and Fattahi, 2016.)  ( فتحی و همکارانFathi et al., 2019   گزارش کردند که نهال )   28های بادام 

شدید در مدت زمان  توانند تنش مالیمی GN15روی پایه  شد نهال را تحز تاثیر  طم را تحمل کنند اما تنش   29والنی ر
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شدی در ژنوتیپ   قرار می سخ ر سانس کلروفیل یک    دهد و پا شتند که فلور  1های مختلف متفاوت بود. همچنین افهار دا

شکی در بادام می    سب برای تعیین اثر تنش خ شد.  معیار منا  2تاثیر  گیاهان و های نوری دربا توجه به اهمیز واکنشبا

 3دف پژوهش حاضر باه  ،های فتوسنتزی آن بر ماده خشک، همچنین اثرات مخرب تنش خشکی بر فتوسنتز و رنگدانه   

سی تاثیر رژیم  سانس کلروفیل، غلظز رنگدانه  بر  های مختلف آبیاریبرر ضعیز فلور  4ارقام  خشک مادههای گیاهی و و

 5 در مرحله دانهالی اجرا گردید. بادام ربیع و مامایی 

 6 ها:مواد و روش

صورت فاکتور  یشآزمااین  صادف  طرحدر قالب  یلبه   7( )رقم ربیع و ماماییسطح   دودر  رقم بادامبا دو عامل  یکامال ت

 8درصد فرفیز  40درصد و  60درصد،  80درصد فرفیز زراعی به عنوان شاهد و  100) سطح چهاردر  یو تنش خشک 

 9 یدمرکز تولتهیه شددده از )دارای پیوندی ربیع و مامایی  GN15 یهپا پرونوس جنس ازاجرا شددد. تکرار با سدده زراعی( 

 10 15انتخاب و  و یکنواخز از نظر فاهری ماهه( 2) سن هم( شهرکرد  سامان،  شهرستان   میوه درختان رویشی  هاینهال

 11هدایز  ،4/7)دارای اسدددیدیته ماسددده مزرعه و  خایاز  یپرشدددده با مخلوط یتریل 7 هایگلدان در ،عدد از هر کدام

 12گیاه، یک تکرار در نظر گرفته  5و هر  در هرگلدان یاهگ یک) کاشتهبرابر به نسبز زیمنس بر متر( دسی 9/0الکتریکی 

شی  هاینهال تولید مرکز در واقع ایگلخانه شرایط  در ماه سه  برای و( شد  ستان   در میوه درختان روی  13 اب سامان  شهر

 14 کیلولوکس 43± 10 روز میانه نور شدددت و درصددد 7/37 نسددبی رطوبز میانگین و سددلسددیوس درجه 28± 5 دمای

 15آب  یزاندر م یزمحدودروش به به گلدان، هاماه پس از انتقال نهال سددده یتنش خشدددکشددددند.  یاریو آب ینگهدار

 16و گیاهان  شداعمال در شرایط گلخانه روز  40خای به مدت  یزراعیزاز فرف درصد 40 و 60، 80سه سطح در  یاریآب

 17های روز بعد از اعمال تنش خشکی در برگ  40فلورسانس کلروفیل   .درصد فرفیز زراعی آبیاری شدند   100شاهد با  

سعه یافته گیاه اندازه  شد. به کامال تو سنتز )      گیری  سی کارایی فتو ستگاه برر  Hansatech, United 18این منظور از د

Kingdom  .19دقیقه در تاریکی قرار گرفتند بعد از  30های مخصوص به مدت  برگ گیاه با استفاده از گیره  ( استفاده شد 

سور دستگاه برای اندازه      سن سانس حداقل )    سازگاری با تاریکی،  شد. فلور  20ی مراکز ( با همهFoگیری روی برگ نصب 

 21( با تابش پالس Fmنس حداکثر )( و فلورسا  s2-mol mµ0.1-1، توسط نور با شدت پایین )  IIواکنشی باز فتوسیستم    

شباع نوری )  شد.   ( به مدت یک ثانیه در برگ s2-mol mµ8000-1ا سازگار به تاریکی تعیین  سانس گذرا ب های   22ا فلور

 Strasser et al., 200; Pstrasser et al., 2001; 23) تجزیه و تحلیل شددددند    JIPتسدددز زیر توجه به معادالت    

Strasser et al., 2004) .پارامترهای بیوفیزیکی توسددط نرم( افزارHansatech, United Kingdom محاسددبه )24 

 25 شدند. 

F0 (F50 μS)                                                                                                                                                     26 

                                                 
1 Minimal fluorescence, when all PSII RCs are open 
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Fv = Fm – F0                                                                                                                                                 1 

VJ = (FJ – F0)/(Fm – F0)                                                                                             2 

PI = (RC/ABS) [(TR0/ABS)/(F0/Fm)] [(ET0/TR0)/VJ]3 

QEo = ET0/ABS = [1 – (F0/Fm)]ψo  4 

س  منظورهب  ساقه و ر      یاهانگ خشک،  ماده تولید میزانتر و  وزن یبرر سمز برگ،  سه ق شز و در   5 شه یهر تکرار بردا

 6 سدلسدیوس به   درجه 70 دمای بادر آون  و بندی بسدته  یکاغذ هایپاکز در خشدک،  وزن گیریاندازه برایو  ینتوز

 7 وایمحت گیریاندازه برای تنش یاندر پا .شد گیریاندازه هاآن وزن شدن خشک از پس و گرفته قرار ساعز 72 مدت

 8 میزان و شددد بردارینمونهدر سدده تکرار  یاهجوان هر گ و بالغ هایبرگ از یطور تصددادفبه یدهاو کارتنوئ هاکلروفیل

ستفاده  با کل کلروفیل و a، b کلروفیل ستون  با گیریاز طریق عصاره ( Lichtenthaler, 1987) لیختنتالر روش از ا  9 ا

 10( در طول PG Instruments, T80 UV/VISجذب با اسدتفاده از دسدتگاه اسدپکتروفتومتر )    میزان. شدد  گیریاندازه

 11 ها براساس معادالت زیر محاسبه گردید. رنگیزهمقدار نانومتر قرائز و  470و  8/646، 2/663های موج

Chla (mg.g-1 fw)={12.25 (A663.2)- 2.79 (A646.8)} × V/1000 × W 12 

Chlb (mg.g-1 fw) = {25.51(A646.8)- 5.10 (A663.2)} × V/1000 × W  13 

ChT (mg.g-1 fw)= Chlb + Chla  14 

85.02 (chlb) /198] -1.8 (chla)  -1000 (A470)])fw)= 1-Car (mg.g 15 

 16 دانکن ایدامنه چند آزمون از استفاده  با هامیانگین بین مقایسه  و 25SPSS افزار نرم از استفاده  با هاداده آماری تجزیه

 17 . گرفز صورت( P<0.05) درصد 5 سطح در

 18 نتایج و بحث:

 19و خشددک کل گیاه تحز تاثیر رقم و تنش خشددکی قرار گرفز  ها در این آزمایش نشددان داد وزن ترمقایسدده میانگین

سبز به گیاهان رقم ربیع گرم(  4/20و  7/31)به ترتیب (. وزن تر و خشک کل در گیاهان رقم مامایی  1)جدول   20به ) ن

شک کاهش یافز و کمترین وزن     گرم( 6/17 و 7/26ترتیب  شتر بود و در اثر اعمال محدودیز آبیاری وزن تر و خ  21بی

 22محتوای گرم بود.  2/11و  3/17درصدددد فرفیز زراعی به ترتیب با میانگین        40تر و خشدددک کل مربوه به تیمار    

 23و  60در اثر تنش خشکی در سطوح    و کل a ،bو کل در رقم مامایی بیشتر ازرقم ربیع بود و مقدار کلرفیل   aکلروفیل 

صد فرفیز زراعی کاهش یافز.   40 سطوح تنش خشکی   در صد فرفیز زراعی   40و  60در   24به  ،aمیزان کلروفیل در

 25گرم در گرم وزن خشدددک میلی  81/3و  59/5به ترتیب با میانگین      و کلروفیل کل   82/2و  25/4ترتیب با میانگین    

                                                 
2 Maximal variable fluorescence 
3 Relative variable fluorescence at the J_step 

4 Performance index for energy conservation from photonsabsorbed by PSII antenna, to the reduction of QB 

5 Probability that an absorbed photon will move an electron into electron transport further than QA 
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 1درصددد فرفیز زراعی مشدداهده  40در سددطح  و کلروفیل کل aکلروفیل ن میزان تریدار بودند. کمدارای تفاوت معنی

شک  گرم در گرممیلی 96/1)غلظز کارتنوئیدها در رقم ربیع شد.   سبز به رقم مامایی ( وزن خ  2گرم در میلی 62/2) ن

شز.  کمتر بود و تنش خشکی تاثیر معنی  (وزن خشک  گرم  3های قبلی هاز یافتداری بر محتوای کارتنوئیدهای برگ ندا

 4ها های محیطی متفاوت اسز که به ساختار ژنتیکی آن  های مختلف در برابر تنشواکنش ژنوتیپشود که  استنباه می 

شاخص بنابراین  .(Karimi et al., 2015گردد )برمی سز به  تفاوت ارقام مامایی و ربیع در   5های مختلف نیز ممکن ا

ساختار ژنتیکی آن  سخ  ها بدلیل تفاوت در  شد. از طرف دیگر پا صورت ت ییر های رشدی نهال ا  6در  ها به تنش کم آبی ب

شک اندام     شه و وزن تر و خ شد که یکی از علز ها میسطح برگ، طول و تراکم ری شدن روزنه    های آنبا سته   7ها و ب

 8های عملال(. یکی از عکسYadollahi et al., 2011باشددد )کاهش تبادالت گازی و در نهایز کاهش فتوسددنتز می

شدید آن  مهم ارقام بادام در برابر تنش آبی به سطوح  سطح برگ  ریزش برگ  ،ویژه در  شد که می میو کاهش   9تواند با

شود      شاهد  سبز به گیاهان   Levitt, 1980; Bacelar et al., 10) باعث کاهش وزن تر و خشک گیاهان تحز تیمار ن

 Ali et 11) با مطالعات گذشددته بر روی بادام مطابقز داردنتایج این پژوهش در ارتباه با کاهش ماده خشددک  (.2006

al., 2011; Rieger et al., 2003; Fathi et al., 2019 .)   12کاهش در محتوای کلروفیل ممکن اسدددز به دلیل 

 13به   کننده کلروفیل )کلروفیالز( و تخریب مولکولی کلروفیل    های تجزیه  کاهش سدددنتز کلروفیل، افزایش فعالیز آنزیم    

شدن  سز      زنجیره فیتولی از حلقه پورفیرین در اثر تولید رادیکال علز جدا  شد. از طرفی ممکن ا سیژن با  14های آزاد اک

شد     کاهش رنگدانه شاء کلروپالسز و تیالکوئیدها با سنتزی به علز تخریب غ  Parvaiz and Satyawat, 15) های فتو

2008; Hussain et al., 2008; Hussain et al., 2009.)  16 

 17(. 2تحز تاثیر برهمکنش تیمارهای رقم و محدودیز در آبیاری قرار گرفتند )جدول  Fv/Fmو  Fm ،Fvهای شاخص

 18ها در سددطح در هردو رقم ربیع و مامایی کاهش یافز و کمترین مقدار آن Fv/Fmو  Fm ،Fvدر اثر تنش خشددکی 

شدید )  شد.     % 40تنش  شاهده  شان داد فرفیز زراعی( م شکی و در هردو   نتایج ن  19رقم ربیع و مامایی در اثر تنش خ

Fm      ( شوری شته در برنج تحز تنش  شات گذ سته تحز  Yaman et al., 2008کاهش یافز که با نتایج آزمای  20(، پ

 21( مطابقز Hassani et al., 2014( و برنج تحز تنش خشددکی )Shamshiri and Fattahi, 2016تنش شددوری )

سز به دلیل کاهش فعالیز کمپلکس آنزیم تجزیه کننده آب و همچنین چرخه انتقال   Fmدارد. علز کاهش   22ممکن ا

ستم     سی شد )  IIالکترون در درون یا اطراف فتو سانس مت یر یا  Zlatev, 2009; Yao et al., 2018با  23که  Fv(. فلور

 24( از 2004et al Xia ,.دهد )( را نشددان میAQوضددعیز جریان الکترون از بخش فتوسددیسددتم به پالسددتوکوئینون ) 

 25شود. کاهش در فلورسانس مت یر در اثر تنش   ( محاسبه می Fo( با فلورسانس حداقل ) Fmاختالف فلورسانس حداکثر ) 

 26در اثر اعمال تنش خشکی  Vjباشد. همچنین   IIخشکی ممکن اسز به دلیل کند شدن جریان الکترون از فتوسیستم      

سیون پایین     کل AQتواند به علز کاهش افزایش یافز که می سیدا -و اک
AQ       سیون مجدد سیدا سرعز اک  27)کاهش 

AQ( در اثر تنش خشکی باشد )., 2004et al Strasser.)  28 
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 1برای تبدیل انرژی  IIدهنده حداکثر کارایی کوانتمی فتوسدیسدتم   که نشدان  Fv/Fmدر این آزمایش کاهش شداخص  

 Hassani et al., 2نورانی به شیمیایی اسز، اتفاق افتاد که با نتایج آزمایشات دیگر بر روی برنج در اثر تنش خشکی )    

 3( مطابقز دارد.Shamshiri and Fattahi, 2016( و پسته در اثر تنش شوری )2014
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 1 شده مطالعه صفات بر تنش خشکی مختلف و سطوح ارقام بادام ساده اثرات هایمیانگین مقایسه :1جدول 

Table 1: Comparison of the mean effects of almond cultivars and different levels of drought stress on the studied traits 2 

 3 نیستند دارمعنی اختالف دارای درصد 5 احتمال سطح در دانکن آزمون اساس بر تیمار هر در ستون هر در مشتری حروف دارای هایمیانگین
Means in each column followed by similar letters are not significantly different at 5% probability level, using Duncan test 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 وزن تر کل
TFW 

(g) 

 وزن خشک کل
TDW (g) 

 aکلرفیل 
 Ch a

 1-(mg.g

DW) 

 bکلرفیل 
 Ch b

 1-(mg.g

DW) 

 کلرفیل کل
 T Ch

 1-(mg.g

DW) 

 کارتنوئید
-(mg.g Car

DW) 1 

حداکثر 
 فلورسانس

Fm 

حداکثرفلورسانس 
 مت یر
Fv 

حداکثر عملکرد کوانتمی 
 IIفتوسیستم 
Fv/Fm 

یمارهات   

 رقم          

Cultivar 

26.7b 17.6b 4.06b 1.45ns 5.51b 1.96b 11235b 5744b 0.41b  ربیع Rabie 

31.7a 20.4a 4.92a 1.68ns 6.60a 2.62a 14044a 9195a 0.60a  مامایی Mamaei 

 تنش خشکی          

Drought stress 

38.0a 25.9a 5.43a 2.00a 7.43a 2.46ns 17781a 12276a 0.77a  100% FC 

34.4a 22.2a 5.46a 1.93a 7.39a 2.34ns 13559b 7125b 0.60b  80% FC 

27.3b 16.5b 4.25b 1.35b 5.59b 2.38ns 11850b 7940b 0.45c  60% FC 

17.3c 11.2c 2.82c 0.99b 3.81c 1.99ns 7369c 2539c 0.18d  40% FC 
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 1 شده مطالعه صفات بر تنش خشکی مختلف و سطوح ارقام بادام متقابل  اثرات هایمیانگین مقایسه :2جدول 

Table 2: Comparison of the interaction effects of almond cultivars and different levels of drought stress on the studied traits 2 

 3 نیستند دارمعنی اختالف دارای درصد 5 احتمال سطح در دانکن آزمون اساس بر تیمار هر در ستون هر در مشتری حروف دارای هایمیانگین
Means in each column followed by similar letters are not significantly different at 5% probability level, using Duncan test 4 

 5 

 6 

 7 

 وزن تر کل
TFW 

(g) 

 وزن خشک کل
TDW (g) 

 aکلرفیل 
 Ch a

 1-(mg.g

DW) 

 bکلرفیل 
 Ch b

 1-(mg.g

DW) 

 کلرفیل کل
 T Ch

 1-(mg.g

DW) 

 کارتنوئید
-(mg.g Car

DW) 1 

حداکثر 
 فلورسانس

Fm 

حداکثرفلورسانس 
 مت یر
Fv 

حداکثر عملکرد کوانتمی 
 IIفتوسیستم 
Fv/Fm 

یمارهات   

تنش خشکی ×رقم             

Cultivar × Drought stress 

35.6ns 25.1ns 5.05ns 2.02ns 7.08ns 2.24ns 17325a 10781b 0.75a 100% FC ربیع Rabie 

31.1ns 19.1ns 4.80ns 1.67ns 6.47ns 2.21ns 15338ab 7149c 0.53b 80% FC  

26.3ns 16.1ns 4.10ns 1.42ns 5.52ns 2.21ns 5426d 3097d 0.21c 60% FC  

14.0ns 9.9ns 2.30ns 0.68ns 2.98ns 1.19ns 6852d 1950d 0.14c 40% FC  

40.4ns 26.7ns 5.81ns 1.97ns 7.79ns 2.67ns 18236a 13770a 0.79a 100% FC مامایی Mamaei 

37.8ns 25.4ns 6.12ns 2.18ns 8.30ns 2.47ns 11781bc 7101c 0.67a 80% FC  

28.3ns 16.9ns 4.40ns 1.27ns 5.67ns 2.56ns 18273a 12783a 0.70a 60% FC  

20.5ns 12.5ns 3.34ns 1.29ns 4.63ns 2.79ns 7887cd 3128d 0.23c 40% FC  
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 1طور گسددترده برای ارزیابی اختالالت ناشددی از تنش در مرکز فتوشددیمیایی و بازدارندگی نوری  به Fv/Fmشدداخص 

سز     شده ا ستفاده   Baker and Rosenqvist, 2004; Li et al., 2004; Li et al., 2008; Shamshiri and 2) ا

Fattahi, 2016.)   نتایج این پژوهش نشان دادFv  وFv/Fm    3در رقم مامایی نسبز به رقم ربیع بیشتر بود. با کاهش 

 4یابد که منجر به در اثر تنش خشددکی، میزان انرژی الزم نیز کاهش می  2COسددرعز فعالیز فتوسددنتزی و تثبیز   

 5بنابراین ارقامی که  .(Zlatev et al., 2009; Zhou et al., 2017شود ) ل الکترون در زنجیره میکاهش سرعز انقا 

سز قال الکترون در آنسرعز انت  شکی کمتر کاهش پیدا می  ها بهتر ا سنتز ب   کند و در اثر تنش خ شتری  سرعز فتو  6ی

 7ه دسدددز آمده از تجزیه ب   نتایج این آزمایش تا حد زیادی با نتایج به        کنند.  آبی را بهتر تحمل می و شدددرایط کمدارند  

 8 کل همخوانی دارد. و  a ،bصفات رویشی و محتوای کلرفیل ( 2و  1)شکل های اصلی مولفه

 9های جذب شده توسط   )شاخص عملکرد برای نگهداری انرژی از فتون  PIدر بررسی شاخص عملکرد نتایج نشان داد،    

 10داری نسددبز به پایه ربیع با میانگین طور معنیبه 19/3( در پایه مامایی با میانگین BQجهز احیای  ،IIفتوسددیسددتم  

 11(. شاخص عملکرد به شدت تحز تاثیر تنش خشکی قرار گرفز و سطح شدید تنش باعث       3بیشتر بود )جدول   35/1

 12یک پارامتر مفید برای ارزیابی فعالیز دستگاه فتوسنتزی    PIدرصدی این شاخص نسبز به شاهد گردید.      95کاهش 

 13شدددده اسدددز  رود و بیشدددتر بودن این شددداخص، به بیشدددتر بودن محتوای کلروفیل نسدددبز داده     شدددمار می به 

(., 2000et al similli_MichaelT .)0Fv/F        14ها از نظر آماری   در پایه ربیع کمتر از پایه مامایی بود و اختالف آن 

سطوح مختلف کم معنی شد )جدول      آبیاری باعث کاهش معنیدار بود. از طرف دیگر  شاهد  سبز به  شاخص ن  15دار این 

شان می    Fiو  Fjهای شاخص  (.3 سانس را ن  Fj 16دهند تحز تاثیر اثرات متقابل تیمارها بودند و که برآوردهایی از فلور

 17درصد فرفیز زراعی ثبز گردید.  60در اثر تنش خشکی کاهش یافز و کمترین مقدار آن در در رقم ربیع تحز تنش 

 18داده شده و به شدت تحز تاثیر تنش   نسبز   0Fv/Fشود به شاخص   انجام می IIواکنش تجزیه آب که در فتوسیستم   

 19ترین جزء زنجیره انتقال الکترون فتوسددنتزی کمپلکس تجزیه آب در پایه ربیع قرار گرفز. حسدداسخشددکی به ویژه 

 20کترون تواند ناشی از اختالل در انتقال الاسز که به شدت تحز تاثیر تنش خشکی قرار گرفز و کاهش این نسبز می

شد )   سنتزی با سبی )  Pereira et al., 2000فتو سانس مت یر ن  21ز تاثیر تنش خشکی قرار گرفز و  ( تنها تحVj(. فلور

 22در رقم مامایی بیشتر از ربیع بود   0QEهای (. شاخص 4 مقدار آن در اثر اعمال محدودیز آبیاری افزایش یافز )جدول

 23 .و هردو در اثر تنش خشکی نسبز به شاهد کاهش یافتند و بیشترین کاهش در سطح شدید تنش خشکی دیده شد          

شاخص   صد معنی    اثر متقابل رقم  RC/ABSدر  سطح احتمال پنج در شکی در   24 ترین میزان آندار بود و کمو تنش خ

 25در رقم ربیع  درصد تنش خشکی 60که با سطح مشاهده شد  19/0درصد تنش خشکی با میانگین  40در تیمار ربیع و 

شکی در رقم مامایی    40و  صد تنش خ شز تفاوت معنی در شاندهنده انتقال الکترون به دلیل جذب   0QE. داری ندا  26ن

 27شود و کاهش آن در اثر تنش خشکی نشاندهنده کاهش در انتقال    می AQیک فتون اسز که باعث انتقال الکترون از  

 28در اثر  RC/ABS(. شددار جذبی در هر مرکز واکنش Shamshiri and Fattahi, 2016الکترون فتوسددنتزی اسددز )

 29 باشد.  IIویژه فتوسیستم اند به دلیل آسیب به مراکز واکنش، بهتوتنش خشکی کاهش یافز که می
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 1 روز پس از شروع تنش خشکی 40های استخراج شده از دو رقم بادام، تنش خشکی بر پارامترهای فلورسانس حاصل از داده اثرات ساده: 3جدول 

Table 2: Simple effect of drought stress on the fluorescence parameters derived from the extracted data of two almond cultivars 40 days after drought stress commencement 2 

 شاخص عملکرد
PI 

 نسبز مت یر های

0Fv/ F 
 

میلی  2فلورسانس در 
 ثانیه
Fj 

 20فلورسانس در حدود 
 ثانیهمیلی 30تا 

Fi 

فلورسانس مت یر 
 نسبی
Vj 

QE0  شار جذبی در هر مرکز وا
 کنش

RC/ABS 

یمارهات   

 رقم        

Cultivar 

1.35b 1.15b 7267ns 10684ns 0.52ns 0.28b 0.84b  ربیع Rabie 

3.19a 2.05a 7530ns 11902ns 0.39ns 0.41a 1.43a  مامایی Mamaei 

 تنش خشکی        

Drought stress 

5.61a 3.06a 7598ns 13177ns 0.26b 0.57a 2.34a  100% FC 

2.00b 1.49b 8581ns 11114ns 0.35b 0.37b 1.08b  80% FC 

1.17c 1.44b 7294ns 10499ns 0.50ab 0.30b 0.88b  60% FC 

0.28d 0.41c 6120ns 10383ns 0.72a 0.13c 0.25c  40% FC 

 3 

 4 نیستند دارمعنی اختالف دارای درصد 5 احتمال سطح در دانکن آزمون اساس بر تیمار هر در ستون هر در مشتری حروف دارای هایمیانگین
Means in each column followed by similar letters are not significantly different at 5% probability level, using Duncan test 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 
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 1 روز پس از شروع تنش خشکی 40های استخراج شده از دو رقم بادام، تنش خشکی بر پارامترهای فلورسانس حاصل از داده اثر متقابل: 4جدول 

Table 4: Interaction effect of drought stress on the fluorescence parameters derived from the extracted data of two almond cultivars 40 days after drought stress commencement 2 

 3 

 شاخص عملکرد
PI 

 نسبز مت یر های

0Fv/ F 
 

میلی  2فلورسانس در 
 ثانیه
Fj 

 20فلورسانس در حدود 
 ثانیهمیلی 30تا 

Fi 

فلورسانس مت یر 
 نسبی
Vj 

QE0  شار جذبی در هر مرکز وا
 کنش

RC/ABS 

یمارهات   

تنش خشکی ×رقم           

Cultivar × Drought stress 

3.93b 2.39b 8079ab 13918a 0.28ns 0.53ns 1.82b 100% FC ربیع Rabie 

1.06de 1.39c 10228a 12445ab 0.40ns 0.33ns 1.03c 80% FC  

0.27e 0.51d 4521b 5491b 0.64ns 0.16ns 0.33d 60% FC  

0.13e 0.29d 6240b 10882ab 0.77ns 0.09ns 0.19d 40% FC  

7.30a 3.73a 7118ab 12435ab 0.23ns 0.61ns 2.86a 100% FC مامایی Mamaei 

2.95bc 1.59c 6934ab 9782ab 0.30ns 0.42ns 1.12c 80% FC  

2.07cd 2.36b 10067a 15507a 0.36ns 0.45ns 1.44bc 60% FC  

0.43e 0.52d 6000b 9885ab 0.66ns 0.18ns 0.32d 40% FC  

 4 نیستند دارمعنی اختالف دارای درصد 5 احتمال سطح در دانکن آزمون اساس بر تیمار هر در ستون هر در مشتری حروف دارای هایمیانگین
Means in each column followed by similar letters are not significantly different at 5% probability level, using Duncan test 5 
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شان داد       ستگی ن ضرایب همب ستگی ماتریس  شدیدی بین فاکتورهای مختلف وجود دارد )جدول  همب  1(. 3های زیاد و 

 2 751/0و  776/0با وزن تر و خشک به ترتیب همبستگی    II (Fv/Fm)حداکثر عملکرد کوانتومی فتوسیستم    شاخص 

 3میزان عملکرد  زمانی کهبنابراین نشددان داد.  754/0و  684/0، 753/0و کل به ترتیب همبسددتگی  a ،bو با کلرفیل 

 4 و های وزن تر و خشک و غلظز کلروفیل نیز کاهش یافته اسز  کاهش یافته میزان شاخص  IIکوانتومی فتوسیستم   

ستگی قوی می  شد دارای رابطه همب شاخص . با شاخص ( PIعملکرد ) از طرف دیگر رابطه قوی بین   5های وزن تر با و 

 6ثبز گردید از نظر کاهش در شاخص ها  647/0ضریب و کلرفیل کل با  695/0، وزن خشک با ضریب 685/0ضریب 

 7 (.5 )جدول

 8 : ماتریس ضرایب همبستگی میان برخی صفات در شرایط تنش خشکی5 جدول

Table 3: Matrix of correlation coefficients between some characteristics under drought stress conditions 9 

Car Total 

Ch 

Ch b Ch a Total 

Dw 

Total 

Fw 

QE0 PI Fv/Fm Fv Fm مت یرها 

          1.000 Fm 

         1.000 0.904*** Fv 

        1.000 0.917*** 0.866*** Fv/Fm 

       1.000 0.797** 0.810** 0.689** PI 

      1.000 0.841*** 0.901*** 0.858*** 0.827** QE0 

     1.000 0.663** 0.685** 0.776** 0.661** 0.598* Total Fw 

    1.000 0.957*** 0.661** 0.695** 0.751** 0.612** 0.550 Total Dw 

   1.000 0.822** 0.848*** 0.670** 0.645** 0.753** 0.590* 0.532 Ch a 

  1.000 0.867*** 0.764** 0.755** 0.591* 0.589* 0.684** 0.481 0.453 Ch b 

 1.000 0.932*** 0.989*** 0.828** 0.845*** 0.666** 0.647** 0.754** 0.574 0.524 Total Ch 

1.000 0.520 0.517 0.501 0.304 0.377 0.534 0.364 0.382 0.369 0.359 Car 

 10حداکثر   Fvحداکثر فلورسددانس،  Fm ***، ** و * به ترتیب نشدداندهنده شدددت رابطه بسددیار قوی، رابطه قوی و رابطه متوسددط در همبسددتگی پیرسددون اسددز.

 11 می باشد.کاروتنوئید  Carکلروفیل،  Ch ،شاخص عملکرد II ،PIحداکثر عملکرد کوانتومی فتوسیستم  Fv/Fmفلورسانس مت یر، 

 12ترین میزان شددداخص و کل و همچنین کم a ،bترین محتوای کلروفیل های اصدددلی نشدددان داد کم تجزیه به مولفه   

شاخص  شاهد دارای گروه            عملکرد و  سه با  شز و در مقای شکی وجود دا شدید خ سانس کلرفیل در تنش   13های فلور

 14 ها برای هرتجزیه به مولفه یاز طرف(. 1جداگانه اسز اما سطح تنش خفیف و متوسط با شاهد همپوشانی دارد )شکل       

 15انس های کلروفیل فلورس از نظر شاخص مامایی نسبز به رقم ربیع  دو رقم ربیع و مامایی نشان داد که تا حدودی رقم  

 16 (. 2در وضعیز بهتری قرار دارد )شکل ( و وزن تر و خشک PI، شاخص عملکرد )Fv ،Fm ،Fv/Fmمانند 
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 1 

 2 )شاهد، تنش کم، متوسط و شدید( های مختلف در سطوح متفاوت تنش خشکیهای اصلی شاخص: تجزیه به مولفه1شکل 

Figure 1. Principal component analysis (PCA) of different indicators at different levels of drought stress (control, Low, 3 
Mild and High) 4 

 5 

 6 تحز تنش خشکی)مامایی و ربیع( های اصلی برای صفات مختلف در دو رقم بادام : تجزیه به مولفه2شکل 

Figure 2. Principal component analysis (PCA) for different indicators in two almond cultivars (M and R) under drought 7 
stress 8 

 9 گیرینتیجه

 10های ربیع در مجموع نتایج بیانگر حساسیز بیشتر پارامترهای فلورسانس کلروفیل برگی و شاخص ماده خشک دانهال      

سبز به رقم مامایی بود.   ش   ن شد روی سیون    ی با توجه به این که ر سیمیال سز با     2COگیاه برآیندی از ا سنتز ا  11و فتو

شتر کاهش یافز         شی )وزن تر و خشک کل گیاه( بی شد روی شکی ر شدت تنش خ شتر  همچنین .افزایش   12ین میزان بی

 13 تنش خشکی با افزایش شدت   که در گیاهان شاهد وجود داشز   PIکل و همچنین شاخص   و کلروفیل a ،bکلروفیل 
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 1از میان دو ژنوتیپ مورد مطالعه، رقم مامایی کمترین ت ییرات را در        (. 2و  1)شدددکل   شدددد ها کاسدددته   آنمقدار  از 

سانس  شان داد.     ،پارامترهای فلور شکی ن ستم     در قبال اعمال تیمار خ سی شیمیایی فتو  II ،2حداکثر کارایی کوانتومی فتو

 3توان رقم حداکثر شدداخص عملکرد و واکنش تجزیه آب در رقم مامایی نسددبز به رقم ربیع بیشددتر بود. بنابراین می  

شده بر روی پایه   سه با ربیع نام       تررا به عنوان ژنوتیپ متحمل GN15مامایی پیوند  شکی در مقای سبز به تنش خ  4ن

 5 برد. 
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 26 

Evaluation of Photosystem II Activity in two Almond Genotypes under Drought 27 

Stress by Exploring the OJIP Test 28 

Introduction: Almond (Prunus amygdalus) is considered to be able to tolerate drought stress fairly well during 29 
all stages of growth. Water shortages are very frequent in many countries, and, together with the rising demand 30 
for the industry, the growth of the human population, climate change and specifically the trend towards irrigated 31 
agriculture, have led to widespread problems of water scarcity in most countries. Plant responses to water 32 
deprivation are usually monitored through selected morphological and physiological parameters which have 33 
been proven to be good indicators of drought in different studies. Chlorophyll a (Chl a) fluorescence, produced 34 
by the Chl a molecule after excitation by light, is a non-invasive and rapid biomarker for the assessment of 35 
stress (microbial and environmental) effects on PSII, as well as its structure and function. Fluorescence 36 
induction patterns and derived indices have been used as empirical diagnostic tools in stress physiology. The 37 
aim of this study was to investigate the effect of water stress on chlorophyll fluorescence parameters in two 38 
almond genotypes. It is known that the kinetics of fluorescence transients are polyphasic when plotted on a 39 
logarithmic time scale labeled as OJIP. This curve rises from an initial low-value F0 (minimal fluorescence) to 40 
FJ (fluorescence value at 2 ms) and FI (fluorescence value at about 20–30 ms) and a peak of fluorescence FP 41 
(maximal fluorescence or Fm). 42 

Materials and Methods: The Experiment was carried out under a completely randomized design with split 43 
arrangement having three replications. Chlorophyll and carotenoid contents were determined by the method of 44 
Lichtenthaler (1986). Fresh leaves (1 g) were triturated in 80% acetone. The absorbance of the extracts was 45 
measured at 645, 663, and 470 nm using a spectrophotometer. Chlorophyll fluorescence was measured 40 days 46 
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after the start of drought treatment. Full expanded leaves were selected from each plant for measurements. They 1 
were measured with a portable photosynthetic efficiency analyzer model (Hansatech, United Kingdom). 2 
Calculations were made with computer-assisted analysis using the SPSS 25 software. 3 

Results and Discussion: The results showed that the maximum total fresh and dry mass was recorded in the 4 
Mamaei cultivar. The drought stress caused a significant reduction in a, b, total chlorophyll and carotenoids in 5 
Rabie (R) as well as Mamaei (M) cultivars but in general, M plants had higher content of pigments in 6 
comparison with R plants under drought stress. In both of cultivars, the potential efficiency of PSII 7 
photochemistry (Fv/Fm) was reduced with an increasing drought intensity. The reduction of Fv/Fm was 8 
accompanied by a decline in Fv and Fm. The VJ, relative variable fluorescence at J step (2 ms), was increased 9 
with increase in drought levels. Plants response to drought depends on PSII ability to respond to this stress. It 10 
has been reported that water limitation reduces the quantum yield of PSII electron transport, the amount of light 11 
energy that reaches the reaction centers, and PSII mediates oxygen evolution activity. We found a sign of 12 
interaction between cultivar and drought treatment in the case of Fm, Fv, Fv/Fm and PI. On the other hand, the 13 
results showed that, there was a strong correlation between Pi index and total Chl (0.647), fresh (0.685) and dry 14 
(0.695) weight of plants. Our results indicated that the growth of cultivars on GN15 rootstock was decreased 15 
by drought stress. This may be the outcome of the inhibition of water shortage on the photosynthetic apparatus. 16 
The results discovered that carotenoids were higher in M cultivar than R cultivar, carotenoids protect the 17 
photosynthetic apparatus from photooxidative damage. Protection is afforded by quenching of the triplet state 18 
of chlorophyll, thereby preventing the formation of harmful oxidative species. We also found the performance 19 
index is the parameter that better reflects the responses of the studied cultivars to progressive drought stress.  20 

Conclusions: We applied chlorophyll fluorescence as a biomarker to assess the growth response and PSII 21 
behavior and performance of two almond cultivars to different drought levels. In conclusion, Mamaei was less 22 
affected by drought stress in terms of total Chl, Fv/Fm, PI, and total fresh and dry weight followed by Rabie. 23 
Differences between cultivars under drought stress treatments were found concerning their ability to stimulate 24 
PSII activity. Parameters derived from JIP test could describe the extent of drought stress response especially 25 
PI as a multi-parametric expression that was very responsive to drought stress extent. 26 

Keywords: chlorophyll, correlation, dehydration, fluorescence 27 
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