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(Sporobolus indicus) และหญาประดับพันธุตางๆ ในสนามกอลฟ
Comparison of drought physiological and morphological responses of Smutgrass
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Abstract
Smutgrass (Sporobolus indicus) is a native grass of Thailand, preferrabby used as
ornamental grass for golf course. It contains beautiful leaves color and clumps shape, when thrive
on drought affected area. Responses of Smutgrass and two other ornamental grasses, i.e. ,Red
fountain grass (Pennisetum setaceum) and Fountain grass (Pennisetum setaceum) to water withdrawal
(drought) conditionswere compared. The Randomized Completed Block Design (RCBD) was used with 4
replications. They are planted in 30 cm diameter pots and for 2 months planted and stop watering for 4
weeks afterwards. The results showed that the leaf water content of Smutgrass was higher than those
of Fountain grass and Red fountain grass. Moreover, Smutgrass contained higher chlorophyll A and
chlorophyll B than those of the two ornamental varieties. These specific qualities made Smutgrass a
superior variety for drought tolerance and preferred as an ornamental grass.
Keywords : Smutgrass, ornamental grass, drought
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บทคัดยอ
หญาสมัท (Sporobolus indicus) เปนหญาพื้นเมืองของไทย เริ่มมีการนําเขามาใชเพื่อเปนหญาประดับ
ในสนามกอลฟ เนื่องจากมีลักษณะที่ดีตาง ๆ เชน สีใบและทรงตนมีความสวยงาม และทนตอสภาวะแลง การ
ทดลองครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบการตอบสนองตอสภาวะแลงของหญาสมัทกับหญาประดับที่ใชใน
สนามกอลฟ 2 ชนิด ไดแก หญานํ้าพุแดง (Pennisetum setaceum) และหญานํ้าพุ (Pennisetum setaceum) โดย
วางแผนการทดลอง Randomized Completed Block Design (RCBD) จํานวน 4 ซํ้า ประกอบดวยหญา 3 ชนิด
คือ หญาสมัท หญานํ้าพุแดง และหญานํ้าพุ ปลูกในกระถางขนาดเสนผาศูนยกลาง 30 เซนติเมตร และงดการใหนํ้า
4 สัปดาห หลังจากตนหญามีอายุ 2 เดือน พบวา หญาสมัทมีปริมาณนํ้าในใบมากกวาหญานํ้าพุและนํ้าพุแดงตาม
ลําดับ นอกจากนี้หญาสมัทยังมีปริมาณคลอโรฟลดเอ และคลอโรฟลลบีสูงกวาหญาทั้งสองชนิด ซึ่งมีผลตอความ
สามารถในการทนการขาดนํ้า และความสวยงามของการเปนหญาประดับ
คําสําคัญ : หญาสมัท หญาประดับ สภาวะแลง
คํานํา
สนามกอลฟประกอบดวย 4 สวน คือ กรีน
(green) แทนที (tee) แฟรเวย (fairway) และรัฟ
(rough) โดยบริเวณของรัฟเปนพื้นที่ขนาดใหญมาก
ที่สุด หญาที่ใชปลูกในสนามกอลฟมีสองประเภท คือ
หญาสนาม (turf grass) เปนหญาที่ใชปลูกราบไป
กับพื้นดินมีการตัดสั้นอยางสมํ่าเสมอ (Arkawipard
et al., 1976) สวนหญาอีกประเภท คือ หญาประดับ
(ornamental grass) เปนหญาที่ไมตัดสั้นมีลักษณะ
เปน กอ พุมใบ หรือใหชอดอกสวยงาม ใชปลูกบริเวณ
พื้นที่ขนาดใหญ เชน บริเวณรัฟและตกแตงโดยรอบ
ของสนาม พันธุหญาประดับสวนใหญตองนําเขามา
จากต า งประเทศทั้ ง ในรู ป ของเมล็ ด พั น ธุ  แ ละท อ น
พันธุ ซึ่งมีปญหาดานการเติบโตและการจัดการรวม
ทั้งอาจจะกลายเปนวัชพืชชนิดใหม จึงมีแนวคิดใช
หญาสมัท (Sporobolus indicus) ที่เปนหญาพื้นเมือง
ของประเทศไทย และเอเชีย (Wagner et al., 1999;
Sellers et al., 2003) มาใชเปนหญาประดับภายใน
สนามกอลฟเนื่องจากมีลักษณะที่ดีหลายดาน และ
ยังมีความสามารถเจริญเติบโตไดดีในสภาพแหงแลง
จากการสังเกตพบวา หญาสมัทมีลักษณะเดนเฉพาะที่

สวยงามเมื่ออยูในสภาวะที่แหงแลง เชน สีของลําตน
และดอกเปนสีเหลืองทองตัดกับบริเวณสนามหญาสี
เขียว กอไมหนาแนนจนเกินไปนักกอลฟสามารถหา
ลูกกอลฟไดงายเมื่อตีลูกตกลงไป
อยางไรก็ตาม การศึกษาดานการจัดการปลูก
หญาสมัท เพื่อเปนหญาประดับในสนามกอลฟยังมี
อยูนอยมาก โดยเฉพาะการจัดการภายใตสภาวะแลง
การทดลองนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อ เปรียบเทียบการ
ตอบสนองตอสภาวะขาดนํ้าของหญาสมัทกับหญา
ประดับที่นิยมใชในสนามกอลฟ เพื่อเปนขอมูลเบื้อง
ตนในการศึกษาหาความสามารถในการทนตอสภาวะ
แลงของหญาประดับในแตละพันธุ และการจัดการ
นํ้าที่เหมาะสมตอการดูแลหญาประดับภายในสนาม
กอลฟตอไป
อุปกรณและวิธีการ
ดําเนินงานทดลองที่โรงเรือนปลูกพืชทดลอง
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (บางเขน)
ระหวางเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557 – สิงหาคม
พ.ศ. 2557 วางแผนการทดลองแบบ Randomized
Completed Block Design (RCBD) จํานวน 4 ซํ้า
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ประกอบดวย 3 ตํารับการทดลอง คือ หญาประดับ 3
พันธุ ไดแก หญาสมัท หญานํ้าพุแดง และหญานํ้าพุ
โดยปลูกหญาทั้ง 3 พันธุถูกปลูก ในกระถางขนาด
30 เซนติเมตร ที่บรรจุดวยดินรวนปนทราย ใหนํ้า
แกตนหญาเปนเวลา 2 เดือน และรักษาใหความชื้น
ในดินทุกกระถางที่ระดับความชื้นสนาม (field capacity) หลังจากนั้นงดนํ้าและเก็บขอมูลการทดลองทุก
ๆ สัปดาห เปนเวลา 4 สัปดาห
1. ปริมาณนํ้าในใบ (leaf water content)
ส า ม า ร ถ คํ า น ว ณ ไ ด  ต า ม ส ม ก า ร ดั ง นี้
(Da Costa et al., 2004)

FW = นํ้าหนักสดของใบ
DW = นํ้าหนักแหงใบ
TW = นํ้าหนักใบเตง (turgid weight)
คาตางๆสามารถหาไดดังนี้
1.1 นํ้าหนักสดของใบ
สุมเก็บตัวอยางใบที่ยาวที่สุดของตนหญาทั้ง
3 ชนิด จํานวน 4 ตน ตนละ 2 ใบ จากนั้นนํามาชั่งนํ้า
หนัก
1.2 นํ้าหนักใบเตง (turgid weight)
นํ า ตั ว อย า งใบที่ ชั่ ง นํ้ า หนั ก สดมาแช ใ นนํ้ า
กลั่น ที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นนํา
มาชั่งนํ้าหนัก
1.3 นํ้าหนักแหงใบ
นําตัวอยางใบหลังจากชั่งนํ้าหนักใบเตงแลว
อบในตูอบลมรอนที่อุณหภูมิ 65 oC เปนเวลา 72
ชั่วโมงแลวนํามาชั่งนํ้าหนักแหง (Da Costa et al.,
2004)
2. ปริมาณความเขียวในใบ
หาปริมาณความเขียวในใบ ไดแก คลอโรฟลลเอ คอลโรฟลลบี และแคโรทีนอยด ดวยใชเครื่อง
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สเปกโตรโฟโตมิเตอร (Gene Qaunt 1300) โดยสุม
ตัวอยางใบในแตละตํารับการทดลองและแตละซํ้า 4
ตนตนละ 4 ใบ โดยเลือกใบที่มีการเจริญเติบโตเต็มที่
แลวเทานั้น
3. ลักษณะความสวยงามตอการเปนหญาประดับ
ประเมิ น ลั ก ษณะความสวยงามต อ การเป น
หญาประดับดวยสายตา ในทุก ๆ สัปดาหหลังจากงด
นํ้า ดัดแปลงจากวิธีการประเมินของ Rozum (2014)
โดย แบงหัวขอการประเมินลักษณะความสวยงาม
ดังนี้ สีสันของตนหญาและดอก ลักษณะของทรงพุม
และความสวยงามโดยรวม และใหคะแนน 1 – 10
คะแนน ดังนี้
10 – 8 = มีความสวยงามดีมาก ดอกและชอ
ดอกสมบูรณ สามารถชวยเพิ่ม
ความโดดเดนใหภูมิทัศน
7 – 5 = สวยงามดี ดอกและชอดอก ยัง
สามารถประดับตกแตงภูมิทัศนได
5 – 3 = ควรปรับปรุง หรือมีการบํารุง
รักษาตน
3 – 1 = สภาพยํ่าแย ทําใหสภาพภูมิทัศน
สวยงามลดลง
ผล
1. ปริมาณนํ้าในใบ
ผลการวิเคราะหปริมาณนํ้าในใบของหญาใน
ทุก ๆ สัปดาห ตลอด 4 สัปดาหหลังการงดนํ้า พบวา
ปริมาณนํ้าในใบของหญาในแตละพันธุมีความแตก
ตางกันทางสถิติ หญาสมัทมีปริมาณนํ้าในใบสูงสุด
หญานํ้าพุแดงมีปริมาณนํ้าในใบรองลงมา และหญา
นํ้าพุมีปริมาณนํ้าในใบตํ่าที่สุด โดยหลังจากมีการงด
นํ้าปริมาณนํ้าในใบของหญาทุกพันธุ มีแนวโนมลดลง
เรื่อย ๆ ตามจํานวนวันที่มีการงดนํ้า (Table 1) และ
(Figure 1)
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Table 1 Leaf water content (%) of Smutgrass, Red fountain grass and Fountain grass from each week
after water withdrawal

Figure 1 Leaf water content (%) of Smutgrass, Red fountain grass and Fountain grass from each week
after water withdrawal

2. ปริมาณเม็ดสีในใบ
2.1 ปริมาณคลอโรฟลดเอ
จากการวิเคราะหปริมาณคลอโรฟลดเอ พบ
วาปริมาณคลอโรฟลดเอในตนหญาแตละพันธุมีความ
แตกตางกัน โดยที่ 1 สัปดาหหลังงดนํ้า ตนหญาสมัท
และตนหญานํ้าพุมีปริมาณคลอโรฟลดเอสูงสุด และ
ตนหญานํ้าพุแดงมีปริมาณคลอโรฟลดนอยที่สุด สวน

หลังจากงดนํ้าที่ 2, 3 และ 4 สัปดาห ผลปรากฏวา ตน
หญาสมัทยังคงมีปริมาณคลอโรฟลดเอสูงสุด หญา
นํ้าพุมีปริมาณคลอโรฟลดเอรองลงมา และหญานํ้าพุ
แดงมีปริมาณคลอโรฟลดตํ่าที่สุดและพบวา ตนหญา
ทั้ง 3 พันธุมีปริมาณคลอโรฟลดเอ ลดลงอยางตอ
เนื่องหลังจากมีการงดนํ้า (Table 2) และ (Figue 2A)
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2.2 ปริมาณคลอโรฟลดบี
จากการวิเคราะหปริมาณคลอโรฟลดบี ใน
หญาทั้งสามพันธุ พบวา ปริมาณคลอโรฟลดบีในตน
หญาทั้งสามพันธุ มีความแตกตางกันทางสถิติ ในชวง
2 สัปดาหหลังจากมีการงดนํ้า หญาสมัทมีปริมาณ
คลอโรฟลดบีสูงที่สุด นํ้าพุมีปริมาณคลอโรฟลดบีรอง
ลงมา และหญานํ้าพุแดงมีปริมาณคลอโรฟลดบี นอย
ที่สุด หลังจาก 3 สัปดาหของการงดนํ้า ปริมาณคลอโรฟลดบีในหญานํ้าพุกับหญานํ้าพุแดงไมมีความแตก
ตางกัน ในขณะที่หญาสมัทยังคงมีปริมาณคลอโรฟลดบีสูงที่สุด และปริมาณคลอโรฟลดบีมีแนวโนมลด
ลงอยางตอเนื่องตามจํานวนวันที่มีการงดนํ้า (Table
2 และ Figue 2B)
2.3 ปริมาณแคโรทีนอยด
จากการวิเคราะหปริมาณแคโรทีนอยด ใน
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หญาทั้งสามพันธุ พบวา มีความแตกตางกันทาง
สถิติ ชวงเริ่มตนการงดนํ้า หญานํ้าพุแดงและหญา
สมัทมีปริมาณแคโรทีนอยด สูงที่สุด เมื่อเขาสูสัปดาห
ที่ 2 ของการงดนํ้า หญานํ้าพุแดงมีปริมาณแคโรทีนอยดสูงที่สุด ตามมาดวยหญาสมัท และหญานํ้าพุ
มีปริมาณแคโรทีนอยดตํ่าที่สุด ในสัปดาหที่ 3 ของ
การงดนํ้า หญานํ้าพุแดงมีปริมาณแคโรทีนอยดสูง
ที่สุด ตามมาดวยหญาสมัทและหญานํ้าพุที่มีปริมาณ
แคโรทีนอยดไมแตกตางกัน และในสัปดาหที่ หญา
นํ้าพุแดงมีปริมาณแคโรทีนอยดสูงที่สุด และหญา
นํ้าพุมีปริมาณแคโรทีนอยดตํ่าที่สุด ในขณะที่หญา
สมัทมีปริมาณแคโรทีนอยดไมแตกตางกันทางสถิติ
กับหญาทั้งสองชนิด โดยปริมาณแคโรทีนอยดมีแนว
โนมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ตามจํานวนวันที่มีการงดนํ้า
(Table 2 และ Figue 2C)

Table 2 Pigments content of Smutgrass, Red fountain grass and Fountain grass from each week
after water withdrawal
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Figure 2 Chlorophyll A content (A) chlorophyll B content (B) and carotenoid content (C ) of Smutgrass,
Red fountain grass and Fountain grass from each week after water withdrawal
3. ลักษณะความสวยงามตอการเปนหญาประดับ
3.1 ลักษณะความสวยงามดานสีสัน
จากคะแนนลักษณะความสวยงามดานสีสัน
พบวา ในสัปดาหแรกหลังจากงดนํ้า ตนหญาทั้งสาม
ชนิด มีลักษณะความสวยงามดานสีสันไมแตกตาง
กัน ที่สัปดาหที่ 2 หลังการงดนํ้า หญาสมัทมีลักษณะ
ความสวยงามดานสีสันสูงที่สุด และรองลงมา คือ
หญานํ้าพุและหญานํ้าพุแดง ในขณะที่สัปดาหที่ 3 ตน
หญาสมัทยังคงมีคะแนนลักษณะความสวยงามดาน
สีสันสูงสุด หญานํ้าพุแดงรองลงมา และหญานํ้าพุมี
ลักษณะความสวยงามดานสีสันตํ่าที่สุด และที่สัปดาห
ที่ 4 ของการงดนํ้า หญาสมัทยังคงมีลักษณะความ
สวยงามดานสีสันสูงที่สุด หญานํ้าพุและนํ้าพุแดงมี
คะแนนตํ่าที่สุด (Table 3)
3.2 ลักษณะความสวยงามดานทรงพุม
จากการประเมินลักษณะความสวยงามดาน
ทรงพุมของหญาทั้งสามชนิด พบวา ที่สัปดาหของ

การงดนํ้าหญาทั้งสามชนิดมีคะแนนลักษณะความ
สวยงามดานทรงพุมไมแตกตางกัน
แตเมื่อเขาสู
สัปดาหที่ 2 3 และ 4 หลังการงดนํ้า ปรากฏวา หญา
สมัทมีลักษณะความสวยงามดานทรงพุมสูงที่สุด ตาม
มาด ว ยหญ า นํ้ า พุ แ ละนํ้ า พุ แ ดงที่ มี ค ะแนนลั ก ษณะ
ความสวยงามดานทรงพุมไมแตกตางกันทางสถิติ
(Table 3)
3.3 ลักษณะความสวยงามโดยภาพรวม
จากการประเมิ น ลั ก ษณะลั ก ษณะความ
สวยงามโดยภาพรวม หญาทั้งสามชนิดหลังงดนํ้า
พบวา ที่สัปดาหแรกหลังการงดนํ้า ตนหญาทั้งสาม
ชนิดมีลักษณะความสวยงามโดยภาพรวมไมแตกตาง
กัน แตเมื่อเขาสูสัปดาหที่ 2, 3 และ 4 ตนหญาสมัทมี
ลักษณะความสวยงามโดยภาพรวมสูงที่สุด และตาม
มาดวยตนหญานํ้าพุและนํ้าพุแดงที่มีลักษณะความ
สวยงามโดยภาพรวมไมแตกตางกัน (Table 3)
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Table 3 Onamental value of Smutgrass, Red fountain grass and Fountain grass from each week after
water withdrawal

Figure 3 Ornamental value: color (A) shape (B) and overall (C) of Smutgrass, Red fountain grass and
Fountain grass from each week after water withdrawal
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วิจารณ
การตอบสนองตอสภาวะแลงของหญาทั้ง 3
พันธุมีความแตกตางกัน เนื่องมาจากลักษณะทาง
สัณฐานวิทยา (Morphology) รวมกับการตอบสนอง
ทางสรีรวิทยา (Physiology) ของหญาแตละพันธุ
มีความแตกตางกัน โดยพืชที่ทนแลงมักมีลักษณะ
สัณฐานวิทยารวมกับสรีรวิทยา เชน การลดพื้นที่ใบ
การมีระบบรากที่ลึกและจํานวนรากที่มาก มีความ
สามารถในการกักเก็บนํ้าในใบไดดี และมีปริมาณ
คลอโรฟลดที่สูง (Sivanmani et al., 2000; Yige et
al., 2012) เมื่อพิจารณา พบวาหญาสมัทมีลักษณะ
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ทรงตนแบบ พุมโคงออก (arching) ลําตนเตี้ย ขอ
ปลองสั้น ใบมีลักษณะเรียวยาวและแคบ (Figure 4)
ในขณะหญานํ้าพุและนํ้าพุแดงซึ่งเปนหญาในสกุล
เดียวกัน (Pennissetum) มีลักษณะทรงตนแบบพุม
ตั้งตรง กระจายออกขาง (upright–divergent) ลําตน
สูง ใบเรียวยาว กวางปานกลาง หญาทั้งสองพันธุแตก
ตางกันที่ หญานํ้าพุจะมีใบสีเขียว แตหญานํ้าพุแดงจะ
มีใบและลําตนสีมว งแดง (Figure 5) นอกจากนี้ เมื่อ
มีการงดนํ้าหญาสมัทมีการมวนใบ และใบตาง ๆ มี
ขนาดเล็กลง ในขณะที่ตนหญานํ้าพุและนํ้าพุแดง ใบ
ยังคงลักษณะเดิม

Figure 4 Smutgrass

(A)
Figure 5 Red fountain grass (A) and fountain grass (B)

(B)
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ปริมาณความเขียวของตนหญาทั้ง 3 พันธุ
สอดคลองกับลักษณะสีของใบที่ปรากฏในหญาแตละ
พันธุ หญาสมัทที่มีสีใบสีเขียวเขม มีปริมาณคลอโรฟลดเอ และคลอโรฟลดบีสูงที่สุด หญานํ้าพุมีใบสี
เขียวออนกวาหญาสมัท ทําใหมีปริมาณคลอโรฟลดเอ
และคลอโรฟลดรองลงมา ในขณะที่หญานํ้าพุแดงมีใบ
สีมวงแดง จึงมีปริมาณคลอโรฟลดเอ และคลอโรฟลด
บีตํ่าที่สุด แตมีปริมาณแคโรทีนอยดสูงที่สุดแทน ซึ่ง
จากปริมาณคลอโรฟลดของหญาสมัทที่สูงกวาหญา
ทั้งสองชนิด แสดงออกถึงลักษณะพืชที่ทนตอสภาวะ
แลงไดดี (Sivanmani et al., 2000; Yie et al., 2012)
ชวยใหสามารถคงความสวยงามไดในชวงขาดนํ้า
จากผลลั ก ษณะความสวยงามต อ การเป น
หญาประดับของหญาทั้ง 3 พันธุ พบวาหญาสมัท
สามารถคงความสวยงามต อ การเป น หญ า ประดั บ
ไดนานกวาหญานํ้าพุ
และนํ้าพุแดงเนื่องจากการ
ตอบสนองทางสรีรวิทยาตาง ๆ ของตนหญาเมื่อเจอ
สภาวะแลงที่แสดงออกมา เชน การมวนของใบ สี
ของตน ดอก และใบที่ออกเปนสีเหลืองทองตัดกับสี
ของหญาในสวนอื่น ลักษณะตาง ๆ ที่กลาวลวนแต
เปนที่ตองการทางความสวยงามในการใชเปนหญา
ประดับในสนามกอลฟทั้งสิ้น จึงทําใหเมื่อผานการงด
นํ้าในสัปดาหที่ 2 และ 3 คะแนนดานความสวยงาม
ตอการเปนหญาประดับตาง ๆ หญาสมัทยังไดคะแนน
ไมตํ่ากวา 6 คะแนน
สรุป
หญ า สมั ท มี ค วามสามารถในการทนต อ
สภาวะแลงไดดีกวาหญานํ้าพุแดงและหญานํ้าพุ ซึ่ง
เปนพันธุหญาประดับที่นิยมปลูกในกอลฟ หญาสมัท
สามารถคงความสวยงามดานการเปนหญาประดับ
เมื่อเกิดสภาวะแลงได 3 สัปดาห ในขณะที่หญานํ้าพุ
และนํ้าพุแดงสามารถคงความสวยงามดานการเปน
หญาประดับเมื่อเกิดสภาวะแลงได 2 สัปดาห

การตอบสนองตอสภาวะแลงของหญาสมัท 337

เอกสารอางอิง
Arkawipad, P., K. Mongkul, K. Tumpeateep, J.
Vanichkul, C. Wannung, P. Chamjai, P.
Aonsumlee, M. phungkrimp, V.
Karnjanarangsit and V. Visetwat. 1976.
Turfgrass Management. Department of
Horticulture, Faculty of Agriculture,
Kasetsart University, Bangkok, Thailand
DaCosta, M., Z. Wang and B. Huang. 2004.
Physiological adaptation of Kentucky
bluegrass to localized soil drying. Crop
Sci. 44:1307–1314.
Nantakit, I. 1989. Use of Thai ceramic for
making soil-moisture tensiometer.
In Proceeding of 28th
Kasetsart
University annual conference. Bangkok ,
Thailand.
Rozum, J., J. Klett, T. Koski. And M. Stormberger.
2014. Irrigation Effects on Growth and
Visual Quality of Three Ornamental Grass
Spices. M.E. Thesis, Colorado State
University, USA.
Sellers, B., J. Ferrell and J. Mullahey. 2003.
Smutgrass control in perennial grass
pastures. Gainesville, FL: University of
Florida, Florida Cooperative Extension
Service, USA.
Sivamani, E., A. Bahieldin, J. Wraith, T. AlNie mi and W.E. Dyer. 2000. Improved
biomass productivity and water use
efficiency under water deficit
conditions in transgenic wheat
constitutively expressing the barley
HVA1 gene. Plant Sci. Int. J.
Exp Plant Biol.155(1):1–9.

338 การตอบสนองตอสภาวะแลงของหญาสมัท

ปที่ 47 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2559

Wagner, W., L. Herbst, R. Derral and S.Sohmer.
1999. Manual of the flowering plants
of Hawaii. Revised edition. Bernice P.
Bishop Museum special publication.
University of Hawai‘i Press/Bishop
Museum Press, Honolulu, USA.

ว.วิทยาศาสตรเกษตร

Yige, C., C. Fangqing, L. Lei and Z. Shunbo.
2012. Physiological responses of
Leucaena leucocephala seedlings to
drought stress. Procedia Eng. 28:110 –
116. doi:10.1016/j.proeng.2012.01.691.

