
 

 

مطالعه اثرات سالیسیلیک اسید و گابا بر خصوصیات فیزیولوژیکی نشاء و عملکرد گوجه فرنگی رقم 

 (Lycopersicum esculentum cv. Seyran) سیران

 اقبتی ، بهاره نژاد شاهرخ آبادی، فاطمه ع *پورنجمه زینلی

 ، کرمان، ایراندانشگاه شهید باهنر کرمان بخش علوم و مهندسی باغبانی

 

  چکیده

 شاءن به منظور بررسی اثر سالیسیلیک اسید و گاما آمینوبوتیریک اسید بر خصوصیات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی
آزمایشی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کامال تصادفی در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه شهید باهنر رقم سیران گوجه فرنگی 

گرم میلی 10و  5کرمان انجام گرفت. در این پژوهش گاما آمینوبوتیریک اسید )گابا( به عنوان عامل اول با سه سطح )صفر، 
مورد پاشی برگی موالر( به صورت محلولمیلی 5/1و  5/0عامل دوم با سه سطح )صفر، ر لیتر( و اسید سالیسیلیک به عنوان د

ای، نشاء، نشت یونی، محتوای آب نسبی، کلروفیل کل، عملکرد، هدایت روزنهساقه صفاتی نظیر؛ قطر و استفاده قرار گرفتند 
گرم در لیتر در ترکیب با میلی 10گابای . گیری شدنداندازه آلدئیددی، کاتاالز، پراکسیداز، پرولین و مالونخالص فتوسنتزنرخ 

نزیم، میزان فعالیت آفتوسنتز نشاء، محتوای آب نسبی، نرخ خالص ساقه موالر سبب افزایش قطرمیلی 5/1سالیسیلیک اسید 
چنین همگردید. در مقایسه با شاهد نشت یونی  این تیمار سبب کاهش سه برابری چنینشد. همهای کاتاالز و پراکسیداز 

موالر(، میزان میلی 5/1و  5/0گرم در لیتر به همراه دو غلظت کاربردی سالیسیلیک اسید در این پژوهش )میلی 10گابای 
موالر میلی 5/1ای نیز در غلظت هدایت روزنهافزایش داد. های شاهد تا حدود دو برابر نمونهکلروفیل کل و عملکرد را 

گرم در میلی 10سطوح پیشنهادی گابا در بهترین میزان بود. باالترین مقدار تجمع پرولین در تیمار سالیسیلیک اسید در تمام 
در ه کمجموع نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان داد های کاربردی سالیسیلیک اسید رخ داد. لیتر گابا در تمامی غلظت

موالر سالیسیلیک اسید در بهبود میلی 5/1و  (گاباآمینوبوتیریک اسید )گاما ر لیتر گرم دمیلی 10غلظت کاربرد اغلب صفات 
 گوجه فرنگی مؤثرتر واقع شد. نشاء صفات مورفولوژی، فیزیولوژی و بیوشیمیایی موجود در 

 . نرخ خالص فتوسنتز، پاشی برگیریک اسید، محلولیآمینوبوت گاماپرولین،  های کلیدی:واژه

 

 مقدمه

در حال حاضر است.  (Solanaceae)از تیره سیب زمینی سانان  Lycopersicum esculentumگوجه فرنگی با نام علمی 
گوجه  (. 2018et alSilva  OliveiraDe ,.)فرنگی با کیفیت باال در حال افزایش است  تقاضای بازار برای میوه گوجه

 ,FAO)ترین محصوالت سبزی در جهان است ترین و پرمصرفتن در سال یکی از محبوبمیلیون  186با تولید فرنگی 

باشد که در چند دهه اخیر همواره روند رو به های تولیدی در سراسر جهان میترین سبزییکی از مهم این محصول (.2020
برخی  ها وگوجه فرنگی به دلیل کالری کم، غنی بودن از آهن، ویتامینرشدی برای تولید و مصرف آن وجود داشته است. 

به عنوان یک داروی طبیعی برای چنین هم . et al(Rai(2013 ,.گیرد ها در سراسر دنیا مورد مصرف قرار میاکسیدانآنتی



 

 

ی و بیمار مهای قلبی و عروقی، دیابت نوع دوبیماریهای مختلف، ها، کاهش خطر ابتال به سرطانحفظ سالمت استخوان
 . ) 2017al etNakamura ,. ؛ 2016et alPinela ,.)شود عصبی در نظر گرفته می

 بسته به فصول، ءدر بسیاری از نقاط جهان، نشاکاری در کشت گوجه فرنگی روش مرسوم است و مدت زمان پرورش نشا
 ,Peyvast) اشدتواند متفاوت ب، بین سه تا پنج هفته میءتغذیه گیاه و به طور کلی اندازه نشا ،مختلف سال تحت تأثیر نور، دما

، ادر کنار عوامل محیطی مانند نور و دم .تواند منجر به بهبود کمی و کیفی محصول گرددتغذیه صحیح گیاه می (.9200
د. از این نظر، استفاده مناسب از کودهای شیمیایی آیبه شمار می ءتغذیه گیاهان از فاکتورهای مهم و مؤثر بر کیفیت نشا

به  ءامروزه تولید نشا (. 2021et alGhanbari ,.) تواند منجر به بهبود رشد، عملکرد و کیفیت نشاهای تولیدی گرددمی
ناسب گیاه م عنوان یک صنعت تخصصی و پر سود در سراسر دنیا مطرح است که تولید نشاهای سالم و قوی پیش نیاز رشد

های کامال تخصصی، نقش به عنوان فعالیت هاچنین تولید نشاء سبزیها و همای سبزیتولید گلخانهو تولید اقتصادی است. 
ده شدن ها باعث ساهای مختلف در مسیر تولید سبزی. تخصصی کردن فعالیتکاری دارندمهمی در تولید و اقتصاد سبزی

ی بایستی بهترین شرایط الزم برا ءست که در دوران پرورش نشاا فرایند تولید و افزایش راندمان خواهد شد. این بدان معنا
عنوان روشی جهت رسیدن به حداکثر  تواند بهپاشی می. در پرورش نشاء تغذیه از طریق محلولها را فراهم نمودرشد گیاهچه

  (.2017Suri and Yaqoubi ,) رشد گیاه مطرح باشد
ها افزایش کنندگان محصوالت کشاورزی در بیشتر کشورهای دنیا به کیفیت سبزیجات و میوههای اخیر توجه مصرفدر سال

کشاورزی مورد توجه بسیاری از محققان جهان است، به خصوص از یافته است. از این رو موضوع کیفیت غذایی محصوالت 
عالوه بر  .( 2021et alSalimi ,.) کاهدرویه کودهای شیمیایی از کیفیت محصوالت کشاورزی میآن جهت که استفاده بی

یب های زیرزمینی و تخرتولید، آلودگی آب، افزایش روز افزون قیمت کودهای شیمیایی در جهان، ضرورت اقتصادی بودن آن
 هایجستجو برای روشمشکالتی را به وجود آورده است.  رویه و ناآگاهانه کودهای شیمیاییساختمان خاک در اثر مصرف بی

لیدی در امل کهای زیستی و غیرزیستی از عودار محیط زیست به ویژه در زمینه افزایش مقاومت گیاهان به تنشجدید دوست
دل مواد کاربرد کودهای شیمیایی در ترکیب با کودهای آلی باعث حفظ تعا (. 2007et alShata ,.)است اورزی پایدار کش

حاصلخیزی خاک، بهبود لی خاک، توانایی در دسترسی مواد غذایی خاک برای گیاه، بهبود غذایی خاک، افزایش مواد آ
 تواند دلیل افزایش عملکرد محصوالت، تجمع ماده خشکشود و میو کاهش تلفات کودی می خصوصیات فیزیکی و شیمیایی

توسط  آلیافزایش عملکرد توسط کاربرد ترکیبی کود شیمیایی و  .( 2004et alYang ,.)د نو جذب مواد غذایی شو
  گزارش شده است. ( 2008MahahadeemOuda and ,)کلم بروکلی  و (2010et al Samih ,.)پژوهشگران در اسفناج 

 ترکیبات نای از یکی. است افزایش به های مختلف تولید و کشاورزی رودر بخش ارگانیک و طبیعی ترکیبات کاربرد امروزه
که در  ودهبیک آمینو اسید چهار کربنه  آمینوبوتیریک اسید است کهگاما باشد، می نیز زیست محیط داردوست که ارگانیک

گابا در  ،سال پیش 60اولین بار حدود  در گیاهان .ها، گیاهان و حیوانات وجود داردای از موجودات مانند باکتریطیف گسترده
افزایش سریع و  (.2et al Shelp ,.012) های زیادی نقش آن ناشناخته باقی ماندغده سیب زمینی مشاهده شد و تا سال

های غیر زنده مانند؛ دمای پایین و زخم قرار میناگهانی تجمع گابا در کمتر از چند دقیقه در گیاهانی که تحت تأثیر تنش
به منظور کاهش مشکالت ناشی از مصرف کودهای  (.201et al Li ,.8(گیرند، یک دلیل برای نقش سیگنالینگ گابا است 

 رار گیردتواند مورد توجه قمی ما آمینوبوتیریک اسیدگاترکیباتی مانند شیمیایی، راهکارهای بیولوژیکی از جمله کاربرد 
., 2007)et al(Karlidag .  کودهای زیستی به منظور کاهش مصرف کودهای شیمیایی و در نتیجه کاهش اثرات منفی

از  .(Abbaszadeh, 2005)گیرند های کشاورزی مورد استفاده قرار میزیست محیطی و افزایش عملکرد گیاهان در سیستم



 

 

سیتوسلی، حفاظت  pHتوان به کمک به تعادل کربن به نیتروژن، رشد و هدایت دانه گرده، تنظیم های احتمالی گابا مینقش
مختلف محیطی، مشارکت در چرخه تریهای های فعال اکسیژن در تنشدر مقابل تنش اکسیداتیو، جلوگیری از تجمع گونه

  . et al(Nayyar(2014 ,.کربوکسیلیک اسید، متابولیزم نیتروژن و تنظیم اسمزی اشاره کرد 
که است  زای گیاهیهای درونو از تنظیم کننده هیدروکسی بنزوئیک اسید( یک ترکیب فنولی طبیعی -2سالیسیلیک اسید )

 سالیسیلیک اسید یک اسید آروماتیک. آیدها به شمار میو یک جزء مهم در مسیر انتقال سیگنالدر بیشتر گیاهان وجود دارد 
 درسالیسیلیک اسید  . et al(Senaranta(2002 ,.باشد که به صورت آزاد و به صورت متیل استر در گیاهان وجود دارد می

 ،، فتوسنتزهایون و انتقال جذب ها، تنفس،تولید اتیلن، باز و بسته شدن روزنه زنی، گلدهی،جوانهتنظیم روند رشد و تکامل گیاه، 
لیک را سالیسیترین عمل اسید مهم های انجام شدهدر اکثر پژوهشگیاه اثرگذار است.  حفظ یکپارچگی غشاء و سرعت رشد

بیان  یهای گیاهو بیماری ، خشکی، شوری، سرما، گرماسنگین ها از قبیل؛ فلزاته برخی از تنشپاسخ و مقاومت نسبت ب
فزایش ا اکسیدان باعثهای آنتیبا تنظیم بیان آنزیماند و نشان داده شده است که تا حدود زیادی اسید سالیسیلیک کرده

  (. 2011et alAftab ,.)شود تحمل تنش در گیاهان می

کند. متفاوت اثرات متنوعی ایجاد میهای در گیاهان مختلف در غلظتو گاما آمینوبوتیریک اسید اسید سالیسیلیک  اتترکیب

بهبود خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی و در گیاه  سببهای خیار در یک بررسی کاربرد سالیسیلیک اسید در گیاهچه

کاربرد  . et al(Rezaie Allolo ,.(2018 گردیدمواد جامد محلول نسبت به شاهد  سبب افزایش میزانگوجه فرنگی نیز 

چنین باعث بهبود شاخص پایداری غشاء، عملکرد دستگاه فتوستزی، پتانسیل آب برگ و فعالیت آنزیماسید سالیسیلیک هم

 et al(Saheri ,.های کاتاالز، سوپراکسید دیسموتاز، پراکسیداز، کربنیک آنیدراز و نیترات ردوکتاز در گیاه گوجه فرنگی شد 

های پاداکسایشی در گیاه آلدئید و نیز افزایش فعالیت آنزیمدیافزایش میزان پروتئین، پرولین، مالون باعث باتیمار گا .(2021

فزایش امحتوای پرولین در فلفل سیاه نیز ذرت و گیاه نرخ فتوسنتز خالص در چنین در صورت کاربرد گابا همزعفران شد. 

  .) et alSedighi Moshkenani(2020 ,. یافت

های مختلف ترکیبات گاما آمینوبوتیریک و سالیسیلیک اسید بر خصوصیات تأثیر غلظتهدف از انجام این پژوهش بررسی 
این  و معرفی بهترین غلظترقم سیران های فتوسنتزی و خصوصیات کیفی نشاء محصول گوجه فرنگی فیزیولوژیکی، مؤلفه

 رمونی و هورمونی در شرایط این تحقیق بود. ترکیبات شبه هو
 

 ها مواد و روش

انگین با میدر گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان  1397سال طی بهار و تابستان این آزمایش در 
تصادفی و با سه تکرار درصد، به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کامال  60و رطوبت نسبی حدود گراد درجه سانتی 28 دمایی

گراد ممکن است تا حدودی به صورت درجه سانتی 28برقراری دما در طی روزهای تابستان و با میانگین حدود  انجام شد.
خاک مورد استفاده نمونه. اثرگذار باشدفرنگی رقم سیران  های گوجهگرمایی بسیار خفیف بر کشت گیاهچهواحدهای تنش 

. بود 1:1:1:1و کود دامی به نسبت  پرلیت، پیت موس و یکنواخت و همگن شامل؛ اک الک شدهای مرکب از چهار قسمت خ
توده خاک تهیه شده به مدت یک هفته در معرض هوا قرار گرفت و هر روز چند بار مخلوط گردید تا به نسبت یکنواخت 

ل از کاشت کرج، قبو نهال سسه بذر مؤ ه فرنگی رقم سیران تهیه شده ازخشک شده و به رطوبت ثابتی دست یابد. بذور گوج



 

 

و بعد از این که  بذر کاشته شد 3سینی نشاء تعداد  گرم بر لیتر ضدعفونی شدند. سپس در هر سلول 2کش ویتاواکس با قارچ
 پاشی با کوداولین محلولسپس و به خوبی استقرار یافتند، ، به گلدان منتقل شده به مرحله سه تا چهار برگی رسیدندنشاها 
انجام گرفت. تیمارهای کاربردی در  بود، هامغذیحاوی سایر ریز  که 18:18:18های ایدروفلورال پالس با نسبت NPKکامل 

های در غلظته بودند کتهیه شده از شرکت سیگماآلدریچ گاما آمینوبوتیریک اسید و سالیسیلیک اسید  ؛این آزمایش شامل
درصد گیاهچه 75، پس از این که پاشی برگی انجام شدمحلول وسازی صورت گرفت مورد نظر با استفاده از آب مقطر محلول
ر لیتر و گرم دمیلی 10و  5، 0های غلظت باریک اسید یپاشی تیمارها با گاما آمینوبوتها به مرحله پنج برگی رسیدند، محلول

پاشی روز مراحل محلول 15ام و پس از گذشت موالر انجمیلی 5/1و  5/0، 0های نیم ساعت بعد با سالیسیلیک اسید با غلظت
طور یکسان ها و به دوم تیمارها تکرار شد. آبیاری نشاهای گوجه فرنگی هر دو روز یکبار و متناسب با مراحل رشد گیاهچه

  برگی نشاها انجام گرفت. 10تا  8گیری پارامترهای مورد نظر در مرحله اندازهصورت گرفت. 

برای تعیین پایداری  گیری شد.اندازه کولیس برگی به وسیلههشت در مرحله هفت تا  گوجه فرنگیهای ساقه گیاهچهقطر 
 محتوای آب نسبیدرصد . استفاده گردید  Dey, 2011) and(Kumar از روش و میزان نشت یونی غشاء سلولی در برگ

 .( 2007et alGalmes ,.)شد  محاسبه )wD– w/ S wD – wRWC= F 100×(فرمول و از طریق هم به روش رایج  برگ
روز از  124با گذشت عملکرد در بوته نیز . گردید استفاده (Lichtenthaler, 1987) برای سنجش میزان کلروفیل از روش

و چند ها در مجموع پنج برداشت ها، عملکرد بوتهرشد بوته کاشت بذور گوجه فرنگی رقم سیران در شرایط گلخانه در اواخر
ای و سرعت فتوسنتز خالص در برگ، با استفاده پارامترهای هدایت روزنهبه تدریج یادداشت برداری و ثبت گردید. مرحله توزین 

های کامال توسعه یافته هفتم و هشتم پنج نمونه گیاهچه گوجه فرنگی از هر تیمار با موقعیت برگچه مشابه روی ساقه از برگ
و  کاتاالز هایبرای سنجش آنزیم گیری شدند.( اندازهHansatech LID Pocketفلوریمتر )مدل  دستگاه کلروفیل باو 

و  ( 1973et alBates ,.)روش  از برگ پرولین گیریاندازه برای، (Maehly, 1955 and Chance) از روش پراکسیداز
 استفاده گردید.  ( Packer, 1969 andHeath)از روش  آلدئیددیبرای تعیین غلظت مالون

ش مقادیر میانگین به رومال تصادفی با سه تکرار انجام شد. آماری طبق آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کا تجزیه و تحلیل
 صورت پذیرفت.  SAS (Version 9.1)افزار نرم باای دانکن مورد مقایسه قرار گرفتند. محاسبات تجزیه واریانس چند دامنه

 

 نتایج و بحث 

 قطر ساقه نشاء 

ک درصد و اثر در سطح ی قطر ساقه نشاءسالیسیلیک اسید بر نیز اثر ساده و گابا ساده اثر  ،واریانستجزیه بر اساس نتایج 

در  ساقه نشاءبیشترین قطر نتایج مقایسات میانگین نشان داد که  (.1)جدول دار بود ها در سطح پنج درصد معنیمتقابل آن

و  عدم استفاده از گابادر شرایط  موالر و کمترین قطرمیلی 5/1کاربرد توأم سالیسیلیک اسید ر لیتر و با گرم دمیلی 10گابای 

روز  45کاربرد اسید سالیسیلیک در گزارشی آمده که  (.3)جدول موالر حاصل شد میلی 5/0مصرف سالیسیلیک اسید به میزان 

داری بر پارامترهای فتوسنتزی، پایداری غشاء سلولی، محتوای رطوبت عنیپس از سبز شدن نشاهای گوجه فرنگی تأثیر م

 . et al(Hayat(2008 ,.آثار خشکی بر گیاه را کاهش دهد  هو توانست هنیترات ردوکتاز داشتآنزیم نسبی، کلروفیل و فعالیت 



 

 

 Rezaie Allolo)های خیار باعث بهبود خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی شد کاربرد سالیسیلیک اسید در گیاهچه

., 2018)et al. 

 

 .اء گوجه فرنگینشبرخی صفات بوتیریک اسید و سالیسیلیک اسید بر گاما آمینو )میانگین مربعات( اثرات تیمارهایتجزیه واریانس . 1جدول 

Table 1. Analysis of variance (mean square) of the effects of γ-aminobutyric acid and salicylic acid treatments 

on some traits of tomato seedlings.  

 داری.: عدم معنیnsدرصد،  5دار در سطح احتمال معنی*درصد،  1دار در سطح احتمال معنی **

 respectively. significant and significant at 5 and 1% of probability levels,-: Non**,  *, ns 

 

 نشت یونی 

ها بررسی نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که اثر ساده گابا و سالیسیلیک اسید در سطح یک درصد و اثر متقابل آن

شاهد اتفاق افتاده ها در نمونه بر طبق نتایج مقایسه میانگین بیشترین نشت یون (.1)جدول دار است در سطح پنج درصد معنی

باشد موالر سالیسیلیک اسید میمیلی 5/1گرم در لیتر گابا توأم با میلی 10است و کمترین میزان نشت یونی مربوط به غلظت 

نشت  تواند با حفظ و نگهداری استحکام غشاء، باعث کاهشتوان نتیجه گرفت که تیمار گابا میبه طور کلی می (.3)جدول 

یونی و مضرات آن در گیاه شود. گزارش شده که کاربرد تیمارهای گابا و کلسیم کلرید با حفظ استحکام غشاء، باعث کاهش 

 استفاده از گاما آمینوبوتیریک اسید چنینهم . et al(Jia(2017 ,.درصد نشت یونی در گیاه برنج تحت تنش سرما شده است 

 et al(Wang ,.گردید های موز نگهداری شده در انبار یوهمآلدئید و نیز کاهش نشت یونی در دیباعث کاهش میزان مالون

اکسیدانی سبب افزایش حفظ و یکپارچگی غشاء و های آنتیرسد که سالیسیلیک اسید با القای مکانیزمنظر میبه . (2014

باعث کاهش نشت  اسید سالیسیلیکپاشی برگی محلولدر گوجه فرنگی  . et al(Aftab(2011 ,.شود عملکردهای غشاء می

Source of variation Df   Mean of squares   

S.O.V 

 منابع تغییر

 درجه

 آزادی

Seedling Stem 

Diameter 

نشاء ساقه قطر  

Ion Leakage 

 نشت یونی

Relative Water 

Content 

 محتوای آب نسبی

Total Chlorophyll 

 کلروفیل کل

Yield 

میوه عملکرد  

GABA 2 0.76 ** 113.85 ** 153.77 ** 73.55 ** 295.54 ** 

SA 2 0.58 * 146.62** 157.94 ** 60.13 ** 261.80 ** 

GABA× SA 4 0.12 ** 9.91 * 31.05 ** 22.45 * 8390.8 ** 

Error 18 0.34 18.06 7.74 3.31 9.54 

C.V. (%) - 8.55 7.23 4.06 7.46 12.09 



 

 

های تخریب کننده دیواره سلولی، میزان نرم با کاهش میزان تولید اتیلن و مهار آنزیم چنین اسید سالیسیلیکیونی گردید. هم

 Rezaei)شدن میوه را کاهش داد که مشابه این نتایج در کیوی نیز از طریق کاهش میزان نشت یونی گزارش شده است 

., 2020)et al. 

 

 ی.و سالیسیلیک اسید بر برخی صفات نشاء گوجه فرنگ بوتیریک اسیدگاما آمینو . تجزیه واریانس )میانگین مربعات( اثرات تیمارهای2جدول 

Table 2. Analysis of variance (mean square) of the effects of γ-aminobutyric acid and salicylic acid treatments 

on some traits of tomato seedlings.  

 داری.: عدم معنیnsدرصد،  5دار در سطح احتمال معنی*درصد،  1دار در سطح احتمال معنی **

 significant and significant at 5 and 1% of probability levels, respectively.-: Non**,  *, ns 

 

 محتوای آب نسبی 

دار است عنیمطبق نتایج تجزیه واریانس اثرات ساده گابا و سالیسیلیک اسید و نیز برهمکنش این دو در سطح یک درصد 

گرم در لیتر و میلی 10بررسی نتایج مقایسه میانگین نشان داد که درصد محتوای آب نسبی در تیمار توأم گابای  (.1)جدول 

 دموالر سالیسیلیک اسید در باالترین میزان خود بوده است و کمترین میزان این صفت در نمونه شاهد مشاهده گردیمیلی 5/1

آید. نتایج این پژوهش نشان داد زا بخشی از فرایند مقاومت به شمار میکنترل محتوای آب نسبی در شرایط تنش (.3)جدول 

با گابا  یاهفلفل سپیش تیمار گیاه که گابا سبب افزایش میزان محتوای آب نسبی گردیده است. در گزارشی آمده است که 

چنین سبب افزایش درصد رطوبت نسبی و کاهش بیشتر میزان ومت این گیاه در برابر تنش اسمزی شد و همباعث افزایش مقا

افزایش درصد محتوای آب نسبی توسط سالیسیلیک اسید  (.Vijayakumari and Puthur, 2015)پتانسیل سلولی گردید 

اکسیدانی، کاهش تنش اکسیداتیو، اسید در افزایش قدرت سیستم دفاعی آنتی تواند به دلیل نقش سالیسیلیکو مشتقات آن می

افزایش همبستگی و پایداری غشاء، تعدیل و تنظیم اسمزی از طریق افزایش مقدار پتاسیم به عنوان یون بسیار مهم در حفظ 

Source of variation Df   Mean of squares    

S.O.V 

 منابع تغییر

 درجه 

 آزادی

Stomatal 

Conductance 

ایهدایت روزنه  

Net Photosynthesis 

Rate 

فتوسنتزخالص نرخ   

Catalase 

 کاتاالز

Peroxidase 

 پراکسیداز

Proline 

 پرولین

Malon Di 

Aldehyde 

آلدئیددیمالون  

GABA 2 198.1 ** 143.81 ** 1.09 * 0.0028 ** 198.27 562.64 ** 

SA 2 203.30 ** 131.26 ** 3.45* 0.000022 * 202.44 2240.39 * 

GABA× SA 4 0.659 * 12.063 * 8.067 * 0.00028 ** 33.95 30219.83 * 

Error 18 11.00 7.01 12.34 0.000004 23 7.25 

C.V. (%) - 6.41 3.53 8.11 5.2186 13.15 3.025 



 

 

اظهار داشتند که کاربرد سالیسیلیک اسید سبب بهبود محققان  . et al(Korkmaz(2007 ,.فشار تورژسانس سلولی باشد 

کاربرد  (. 2009et alEfeoglu ,.)های ذرت هم در شرایط عادی و هم تحت تنش شوری شد محتوای آب نسبی در دانهال

فرنگی تحت تیمار را نسبت به نمونههای توت اکسیدانی میوهداری فعالیت آنتیتیمار توأم گابا و اسید سالیسیلیک به طور معنی

اکسیدانی، کاهش از دست دهی آب محصول و تأخیر در پیری را سبب های شاهد افزایش داد و از طریق افزایش ظرفیت آنتی

  . et al(Rezaei(2020 ,.شد 

 کلروفیل کل  

ها در سطح پنج درصد اسید در سطح یک درصد و اثر متقابل آنبر اساس جدول تجزیه واریانس اثرات ساده گابا و سالیسیلیک 

گرم در لیتر گابا در ترکیب با میلی 10بررسی نتایج مقایسه میانگین بیانگر آن بود که غلظت  (.1)جدول دار شده است معنی

برابری داشته  5/2هر دو غلظت کاربردی سالیسیلیک اسید بیشترین مقدار کلروفیل را دارا بوده که در مقایسه با شاهد افزایش 

ای، تغییرات سیستم رنگیزهکنند و تغییر در مقدار نقش مهمی در فتوسنتز ایفا می یهارنگیزه bو  aکلروفیل  (.3)جدول است 

گرم در لیتر روی گیاه میلی 1شده که گابا در غلظت گزارش  . et al(Keshtehgar(2013 ,.کند در فتوسنتز را مشخص می

های آزاد تأثیر بر کاهش تجمع رادیکال. گابا با  et al(Islam(2010 ,.نخود سیاه، محتوای کلروفیل را افزایش داده است 

های دستگاه کند و تخریب کلروفیل و پروتئیناکسیژن، از دستگاه فتوسنتزی و کلروفیل تحت شرایط تنش محافظت می

زایش اف در این تحقیق کاربرد سالیسیلیک اسید سبب (.Vijayakumari and Puthur, 2015) دهدفتوسنتزی را کاهش می

آن شده  نسبت به عدم مصرف موالر سالیسیلیک اسید سبب افزایش بیشتر کلروفیل کلمیلی 5/0کلروفیل گردید که غلظت 

کند و همسالیسیلیک اسید پاسخ متابولیکی وسیعی در گیاهان ایجاد میاست. این واقعیت به خوبی به اثبات رسیده است که 

-5پاشی گیاه کلزا با غلظت سالیسیلیک اسید دهد. محلولآبی گیاه را تحت تأثیر قرار میچنین پارامترهای فتوسنتزی و روابط 

در گیاه خرفه نیز اسید سالیسیلیک با  . et al(Hayat(2010 ,.داری مقدار کلروفیل را افزایش داد موالر نیز به طور معنی 10

ود لیسم پرولین، باعث افزایش محتوای کلروفیل کل و تجمع پرولین و در نتیجه بهبتنظیم متابولیسم کلروفیل و بهبود متابو

  . et al(Saheri(2021 ,. کارایی دستگاه فتوسنتز و محتوای آب نسبی برگ گردید

 عملکرد میوه 

)جدول باشد دار میدر سطح یک درصد معنیسالیسیلیک اسید نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثرات ساده و متقابل گابا و 

 10دهنده افزایش دو برابری عملکرد در مقایسه با شاهد در صورت استفاده از ترکیب گابای میانگین نشان نتایج مقایسه (.1

های برنج باعت کاربرد گابا در گیاهچه (.3)جدول باشد موالر سالیسیلیک اسید میمیلی 5/1و  5/0گرم در لیتر به همراه میلی

تواند در ارتباط با اثر مثبت گابا در جلوگیری از میها در تنش گرمایی شد که افزایش قابل توجه رشد و سالم ماندن گیاهچه

باشد  ش عملکردو در نهایت افزای ی ساقهکارایی بهتر بیوشیمیای ،صدمه دیدن غشاء، بهبود شرایط سلول، بهبود میزان کلروفیل

(., 2014et al (Nayyar. های خیار با اسید سالیسیلیک باعث افزایش دو برابری مقدار عملکرد در مقایسه با شاهد تیمار بوته

ا سلولی را در مریستم رأس ریشه افزایش داده و رشد گیاه رتیمار گیاهان با اسید سالیسیلیک تقسیم  .(Azarmi, 2018)شد 

میکروموالر روی گیاهان  100و  10، 1های پاشی سالیسیلیک اسید در غلظتمحلول .(Shevyakova, 2003)برد باال می



 

 

کاربرد اسید  .(Fatma, 2007) وزن و عملکرد گردید ویی ریحان و مرزنجوش باعث افزایش ارتفاع گیاه، سطح برگ،دار

خ فتوسنتز و نسبی، فعالیت آنزیم پراکسیداز، نر کلروفیل، محتوای رطوبتمقدار با افزایش در گیاه گوجه فرنگی سالیسیلیک 

 (. 2021et alGhanbari ,.)شد تعرق سبب بهبود رشد و عملکرد گیاه 

 

 بوتیریک اسید و سالیسیلیک اسید بر برخی صفات نشاء گوجه فرنگی.گاما آمینو اثرات تیمارهای میانگین. مقایسه 3جدول 

Table 3. Comparison of the average effects of γ-aminobutyric acid and salicylic acid treatments on some traits 

of tomato seedlings.  

دانکن فاقد اختالف ای درصد آزمون چنددامنه 5های دارای حداقل یک حرف مشترک از نظر آماری در سطح احتمال در هر ستون، میانگین

 باشند.دار میمعنی

In each column, the means followed by at least one common letter, are not statistically different based on 

Duncan’s multiple range test at 5% of probability level.  

 

 برگای هدایت روزنه

Treatments 
 

 تیمارها

 Seedling Stem 

Diameter 

(mm) 
 

Ion Leakage 
 نشت یونی

(%) 
 

Relative Water 

Content  
 محتوای آب نسبی

(%) 
 

Total Chlorophyll  
 کلروفیل کل

(mg/g FW) 
 

Yield 
 عملکرد میوه

)2mg/k( 
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ای برگ در سطح یک درصد و ساده گابا و نیز اثر ساده سالیسیلیک اسید بر هدایت روزنهبر اساس نتایج تجزیه واریانس، اثر 
ای طبق نتایج مقایسه میانگین، بیشترین میزان هدایت روزنه (.2)جدول دار بود ها در سطح پنج درصد معنیاثر متقابل آن

مطالعات نشان  (.4)جدول موالر سالیسیلیک اسید در هر سه سطح کاربردی گابا مشاهده شده است میلی 5/1برگ در غلظت 
 . et al(Khan(2015 ,. یابندسپس رطوبت نسبی برگ و فتوسنتز کاهش می ای،با اعمال تنش ابتدا هدایت روزنه داده که

ها سیم سبب بسته شدن روزنهسازی کانال یون پتافعالگر اکسیژن و غیرهای واکنشافزایش تجمع گونهسالسیلیک اسید با 
 آویشن سبب افزایش فتوسنتز، کارایی مزوفیل و انکاربرد سالیسیلیک اسید در گیاه . et al(Khokon(2011 ,.د شومی

ای با حضور سالیسیلیک اسید بهبود یافت که در این گزارش نسبت تعرق و هدایت روزنهچنین کارایی استفاده از آب گردید. هم
  . et al(Najafian(2009 ,.گرم در لیتر سالیسیلیک اسید مؤثر واقع شد میلی 450غلظت 

 نرخ خالص فتوسنتز 

چنین اثر ساده سالیسیلیک اسید در سطح یک درصد و برهمکنش نتایج تجزیه واریانس حاکی از آن بود که اثر ساده گابا و هم

 10ترکیبی گابای  دکاربربر اساس نتایج مقایسه میانگین، تیمار  (.2)جدول دار شده است این دو در سطح پنج درصد معنی

نرخ خالص اهمیت  (.4)جدول بود موالر دارای باالترین نرخ خالص فتوسنتز میلی 5/1گرم در لیتر و سالیسیلیک اسید میلی

ای در عملکرد محصول تواند سهم قابل مالحظههای گیاهی میدر این است که میزان فتوسنتز انجام شده توسط اندامفتوسنتز 

 وابسته است و روابط نزدیکی بین ظرفیت فتوسنتزی و درصد نیتروژن برگ به سیستم فتوسنتزی 50داشته باشد. بیش از 

گابا با مشارکت در چرخه کرپس و تجمع مواد فتوسنتزی در گیاه باعث افزایش درصد ماده  مقدار نیتروژن برگ وجود دارد.

 باافزایش نرخ فتوسنتز خالص در گیاه ذرت  . et al(Pour Azar(2014 ,.شود خشک گیاه از طریق افزایش فتوسنتز می

سالیسیلیک  چنینهم .) et alSedighi Moshkenani(2020 ,. مشاهده گردیدپاشی برگی به صورت محلولگابا کاربرد 

شود می گیاهانفتوسنتز و کمک به جذب بهتر مواد غذایی باعث تحریک رشد و عملکرد بهتر میزان اسید از طریق افزایش 
(Gharib, 2007).  

 کاتاالز 

دار نتایج حاصل از جدول تجزیه واریانس نشان داد که اثرات ساده و متقابل گابا و سالیسیلیک اسید در سطح پنج درصد معنی

م میانگین، بیشترین میزان فعالیت آنزیم کاتاالز در تیمار توأمقایسات طبق نتایج به دست آمده از بررسی  (.2)جدول باشد می

موالر سالیسیلیک اسید رخ داده است و کمترین میزان این صفت در نمونه میلی 5/1گرم در لیتر به همراه میلی 10گابای 

اکسیدانی را تقویت های آنتیممکن است فعالیت رسد که گابابه نظر می (.4)جدول شاهد و عدم کاربرد گابا مشاهده گردید 

اکسیدانهای مختلف آنتیگابا فعالیتدر گزارشی آمده است که کند تا از این طریق گونه های فعال اکسیژن را از بین ببرد. 

 (. 2010et alShi ,.)اد غییر دت  Caragana intermedia در گیاه  (ROS)های فعال اکسیژن گونه ها را برای از بین بردن

های کاتاالز و پراکسیداز گردید. از آن جایی که سالیسیلیک اسید سبب سالیسیلیک اسید نیز سبب افزایش فعالیت آنزیمکاربرد 

آنزیم کاتاالز توان دلیل افزایش کاتاالز را مرتبط با این موضوع دانست. شود، میاکسیدانی در گیاه میافزایش ظرفیت آنتی

غلظت . ( Tufanoz, 2007 andEyidogan)ت اس 2O2(H( پراکسید هیدروژن هایمولکول ل حذف بخش عظیمی ازئومس

سلول  مرگ ناگهانی و در نهایت یساختارهای پروتئین، غشاءهای فعال اکسیژن باعث آسیب شدید به باال و سمی رادیکال



 

 

شود که این فرایند کاربرد خارجی سالیسیلیک اسید سبب تنش اکسیداتیو در گیاه می .(Gill and Tuteja, 2010) گرددمی

های فعال اکسیژن ناشی از تنش اکسیداتیو باعث افزایش ظرفیت باشد زیرا افزایش سریع گونههمانند سازگار کردن گیاه می

افزایش فعالیت  . et al(Horvath(2007 ,.شود ها میهای ناشی از تنشفظ گیاه در برابر خسارتاکسیدانی در گیاه و حآنتی

 . et al(Rezaei(2020 ,.لیک نیز مشاهده شد ار شده با اسید سالیسیهای هلو و زردآلو تیمآنزیم کاتاالز در میوه

 
 بوتیریک اسید و سالیسیلیک اسید بر برخی صفات نشاء گوجه فرنگی.گاما آمینو میانگین اثرات تیمارهای. مقایسه 4جدول 

Table 4. Comparison of the average effects of γ-aminobutyric acid and salicylic acid treatments on some traits 

of tomato seedlings.  

ای دانکن فاقد اختالف درصد آزمون چنددامنه 5های دارای حداقل یک حرف مشترک از نظر آماری در سطح احتمال در هر ستون، میانگین

 باشند.دار میمعنی

In each column, the means followed by at least one common letter, are not statistically different based on 

Duncan’s multiple range test at 5% of probability level.  

 

                

Treatments 

 

 تیمارها

 Stomatal  

Conductance 

ایهدایت روزنه  

(mol CO2  

m-2 .s-1) 

Net 

Photosynthesis  

  زفتوسنتخ نر

(µmol CO2   

m-2 .s-1) 

Catalase 

 کاتاالز

(unit/mg 

FW)  

Peroxidase 

 پراکسیداز

 (unit/mg 

FW) 

Proline 

 پرولین

(µM/g 

FW) 

Malon Di 

Aldehyde 

آلدئیددیمالون  

(µM/g FW) 

GABA SA       
 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

10 

 
 

 

 

0 

 

0.5 

 

1.5 

 

 

0 

 

0.5 

 

1.5 

 

 

0 

 

0.5 

 

1.5 

 

0.16 f 

 

0.19 e 

 

0.30 a 

 

 

0.19 de 

 

0.20 d 

 

0.29 ab 

 

 

0.17 ef  

 

0.29 ab 

 

0.31 a 

 

14.03 d 

 

15.47 cd 

 

20.45 b 

 

 

15.06 c 

 

15.91 cd 

 

20/24 b 

 

 

15.96 d 

 

16.31 c 

 

21/04 a 

 

2.02 e 

 

2.06 e 

 

2.19 e 

 

 

3.03 d 

 

4.34 c 

 

4.18 d 

 

 

5.03 b 

 

5.05 b 

 

5.39 a 

 

48.21 c 

45.10 d 

 
f 39.40 

 

 

46.10 cd 

 

48.00 c 

 

49.52 c 

 

 

52.12 b 

 

52.25 b 

 

56.40 a 

 

42.50 d 

 

43.70 d 

 

49.00 c 

 

 

52.30 b 

 

52.20 b 

 

54.90 ab 

 

 

58.50 a 

 

59.70 a 

 

59.70 a 

 

1.94 a 

 

1.89 b 

 

1.84 c 

 

 

1.11 d 

 

1.08 d 

 

1.05 d 

 

 

1.10 d 

 

0.84 f 

 

0.93 e 



 

 

 پراکسیداز 

دار نتایج تجزیه واریانس بیانگر آن بود که اثر ساده گابا و نیز برهمکنش گابا و سالیسیلیک اسید در سطح یک درصد معنی

نتایج مقایسه میانگین نشان داد که  (.2)جدول دار شده است سطح پنج درصد معنیاست و اثر ساده سالیسیلیک اسید در 

)جدول موالر سالیسیلیک اسید بود است میلی 5/1ر لیتر و گرم دمیلی 10در تیمار توأم گابای  بیشترین فعالیت آنزیم پراکسیداز

. توانایی گابا دنسالیسیلیک اسید سبب افزایش فعالیت پراکسیداز در گوجه فرنگی شدکه گابا و  آن استدهنده نتایج نشان (.4

دهد که گابا به عنوان یک اسمولیت های آزاد اکسیژن به طور قابل توجهی باال است که این نشان میدر مهار کردن گونه

ن که پراکسیداز به عنوان با توجه به ای . et al(Liu(2011 ,.های فعال اکسیژن دارد نقش مهمی در کاهش گونه ،بسیار مؤثر

اکسیدانی سبب از بین رفتن آنتی توان گفت سالیسیلیک اسید با فعال کردن سیستم، میکنداکسیدان آنزیمی عمل مییک آنتی

 این گیاهش تیمار ای که روی گیاه فلفل سیاه انجام شده بود، پیدر مطالعه . et al(Gao(2010 ,.شود های آزاد میرادیکال

اکسیدانی شبیه های آنتیفعالیت آنزیمشد و میزان افزایش رطوبت نسبی  در برابر تنش اسمزی وبا گابا باعث افزایش مقاومت 

Vijayakumari and Puthur ,)های پیش تیمار شده با گابا بیشتر بود گایاکول پراکسیداز و سوپراکسید دیسموتاز در گیاهچه

ی شبکه آنزیم از طرف دیگر محققان اظهار داشتند که تیمار سالیسیلیک اسید با تنظیم اجزای مهم آنزیمی و غیر (.2015

بهبود  . et al(Alam(2013 ,.شود منجر به تحمل تنش اکسیداتیو در گیاهان تحت تنش خشکی می ،اکسیدانی گیاهآنتی

حقیق گزارش شده است که با نتایج ت اسید کیاثر تیمار کائولین و سالیسیل انجیر کوهی در اکسیدان درهای آنتیآنزیمفعالیت 

 (. 2018et alBrito ,.)مطابقت دارد  حاضر

 پرولین 

دار نشد بوتیریک اسید و سالیسیلیک اسید بر صفت پرولین معنیآمینوطبق نتایج تجزیه واریانس، اثر ساده و متقابل گاما 
گرم میلی 10ابای تیمار گترکیب بررسی نتایج مقایسه میانگین بیانگر آن بود که باالترین میزان تجمع پرولین در  (.2)جدول 
د ئیدلیل محافظت غشای تیالکوه پرولین ب (.4)جدول به همراه هر یک از سه غلظت سالیسیلیک اسید رخ داده است در لیتر 

ند که پرولین محافظ اهای متعددی نشان دادهگزارشد. اهمیت دار (ROS) های فعال اکسیژنگونه ناشی ازاز آسیب اکسیداتیو 
چنین یک ساختار داخلی سلول و یک منبعی از کربن و نیتروژن برای بازیافت سریع در شرایط تنش آنزیم و غشاء بوده و هم

گابا در مقایسه با پرولین توانایی بیشتری در از  ،)Nicotiana rustica( در گیاه توتون . Hussein)et al(2006 ,.باشد می
تیمار گابا سبب افزایش میزان پروتئین، پرولین،  . et al(Liu(2011 ,.بین بردن هیدروژن پراکسیداز در شرایط تنش آبی دارد 

 .) et alSedighi Moshkenani(2020 ,. های پاداکسایشی در گیاه زعفران شدآنزیمآلدئید و نیز افزایش فعالیت دیمالون

 et (Rezaeiهای آنتی اکسیدانی شد موالر در میوه موز باعث تجمع پرولین و افزایش فعالیتمیلی 20کاربرد گابا در غلظت 

., 2020)al. 

 آلدئید دیمالون

بر اساس نتایج تجزیه واریانس، اثر ساده گابا در سطح یک درصد و اثر ساده سالیسیلیک اسید و نیز اثر متقابل این دو در سطح 

آلدئید در دیطبق نتایج به دست آمده از مقایسه میانگین، بیشترین تجمع مالون (.2)جدول دار شده است پنج درصد معنی



 

 

نمونه شاهد )عدم کاربرد گاما آمینوبوتیریک اسید و سالیسیلیک اسید( مشاهده شد و کمترین مقدار این صفت در تیمار توأم 

ا از صدمات گابدر گزارشی آمده است که  (.4)جدول موالر حاصل شد میلی 5/0گرم در لیتر با سالیسیلیک اسید میلی 10گابای 

های اکسیدانت و کاهش سطوح باالیی از کربونیالتهای دفاعی آنتیهای جو به وسیله فعال کردن پاسخدر دانهالاکسیداتیو 

ه و میزان اکسیدانی را افزایش دادهای آنتیچنین فعالیت آنزیمه است. همهای آزاد جلوگیری کردپروتئینی ناشی از رادیکال

 با کنترل ءحفاظتی گابا بر یکپارچگی غشا اثر .ه استرا نیز کاهش داداکسیژن های آزاد آلدئید و تجمع رادیکالدیمالون

تیمار شده با  )Lolium persicum(چند ساله چچم گیاهان  . Song)et al(2010 ,. دپراکسیداسیون لیپید نیز مشاهده ش

 et alKrishnan ,.)ند آلدئید در مقایسه با گیاهان شاهد بودیدمالونکمتری از در معرض تنش خشکی دارای میزان  گابا

 ،های باالتر در فرآیندهای مختلف فیزیولوژیکیو در غلظتداشته  های پایینگابا نقش مولکول سیگنالینگ در غلظت (.2013

نقش های اکسیداتیو آسیب در برابرحفاظت گیاهان زی و ، تنظیم اسم(C/N)نسبت کربن به نیتروژن ، متابولیسم یمتابولیک

فرنگی که تحت تنش سرما قرار گرفته بودند، سبب های گوجه در دانهال گابا .( Fromm, 2004 andBouche's)ارد د

سیلیک اسید سبب کاهش سالیکاربرد در این پژوهش  . et al(Malekzadeh(2014 ,.آلدئید شد دیکاهش محتوای مالون

  . et al(Yazici(2007 ,.خرفه نیز گزارش شده است  شابه این نتایج در گیاهآلدئید برگ شد که مدیمیزان مالون

  گیرینتیجه

اسید به  ترکیب زیستی و سالیسیلیک توان نتیجه گرفت که کاربرد گاما آمینوبوتیریک اسید به عنوان یکبه طور کلی می
اء گوجه فرنگی رقم سیران داشت و سبب افزایش قطر کننده رشد، اثر مثبتی در صفات مورد مطالعه در نش عنوان یک تنظیم
دیو کاهش نشت یونی و مالون های کاتاالز و پراکسیدازفعالیت آنزیمپرولین و ، کلروفیل کل، عملکرد، نشاء، محتوای آب

نیز بیشترین غلظت گرم در لیتر( و میلی 10رسد که باالترین غلظت کاربردی گابا در این پژوهش )د گردید. به نظر میآلدئی
سبب بهبود خصوصیات فیزیولوژیکی و کیفی نشاء گوجه  و هترین نتایج را به همراه داشتموالر( بمیلی 5/1)سالیسیلیک اسید 

 فرنگی سیران و نیز حفظ بهتر عملکرد نهایی محصول شد. 
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Study the Effects of Salicylic Acid and γ-Aminobutyric Acid on Some Physiological 

Characteristics of Seedling and Yield of Lycopersicum esculentum cv. Seyran  

 

Introduction Recently, the market demand for high quality tomato fruit is increasing. This product 

is one of the most important vegetables produced all over the world, and in the last few decades, 

there has always been a growing trend for its production and consumption. Today, seedling 

production is considered as a specialized and profitable industry all over the world, which also has 

a good development speed in our country. The production of healthy and strong seedlings is a 

prerequisite for proper plant growth and economic production, and nutrition plays an important 

role in this. Today, the use of natural and organic compounds in various sectors of production and 

agriculture is increasing. One of these organic compounds, is γ-aminobutyric acid. Biofertilizers 

are used in order to reduce the consumption of chemical fertilizers and thus reduce the negative 

environmental effects and increase the yield of plants in agricultural systems. Salicylic acid is a 

natural phenolic compound and one of the endogenous plant regulators that exists in most plants 

and is an important component in the signaling pathway. Salicylic acid is effective in regulating 

the process of plant growth and development, germination, flowering, opening and closing of 

stomata, respiration, absorption and transfer of ions, photosynthesis, maintaining membrane 

integrity and plant growth rate. The aim of this research was to investigate the effect of different 

concentrations of γ-aminobutyric and salicylic acid compounds on the physiological 

characteristics, photosynthetic components and quality characteristics of the seedlings of 

Lycopersicum esculentum cv. Seyran and to introduce the best concentration of these hormonal 

and pseudo hormonal compounds in the conditions of this research.  

Materials and Methods This experiment was conducted in 2017 in the research greenhouse of 

Shahid Bahonar University of Kerman as a factorial in a completely randomized design with three 

replications. Lycopersicum esculentum cv. Seyran seeds were planted and after the seedlings 

reached the stage of three to four leaves and were well established, the first foliar spraying was 



 

 

done with complete NPK fertilizer containing other micronutrients. After 75 % of the seedlings 

reached the five leaf stage, foliar spraying of the treatments with γ-aminobutyric acid with 

concentrations of 0, 5 and 10 mg/l and half an hour later with salicylic acid with concentrations of 

0, 0.5 and 1.5 mM was performed. After 15 days, the second foliar spraying steps of the treatments 

were repeated. Traits studied include; seedling stem diameter, ion leakage, relative water content, 

total chlorophyll, yield, stomatal conductance, net photosynthesis rate, catalase, peroxidase, 

proline and malondialdehyde. 

Results and Discussion Based on the results of analysis of variance, the simple effect of GABA 

and the simple effect of salicylic acid on seedling diameter, ion leakage and total chlorophyll were 

significant at the level of one percent and their interaction was significant at the level of five 

percent. In the characteristics of relative water content and yield, the simple effects of GABA and 

salicylic acid, as well as the interaction of the two, were significant at the 1% level (Table 1). 

Results showed that the largest plant diameter and relative water content in GABA 10 mg/l and 

with the combined use of 1.5 mM salicylic acid and the lowest plant diameter and relative water 

content in the condition of not using GABA and using salicylic acid in the amount 0.5 mM was 

obtained. Also, the highest amount of ion leakage occurred in the control plants and the lowest 

amount of ion leakage is related to the treatment of 10 mg/l GABA combined with 1.5 mM salicylic 

acid. Investigations showed that a increase in performance compared to the control occurs when 

using the combination of GABA 10 mg/l along with 0.5 and 1.5 mM salicylic acid (Table 3). Based 

on the results of analysis of variance, the simple effect of GABA and the simple effect of salicylic 

acid on leaf stomatal conductance and net photosynthesis rate were significant at the level of one 

percent and their interaction was significant at the level of five percent. The results showed that 

the simple and mutual effects of GABA and salicylic acid on the level of catalase enzyme activity 

are significant at the five percent level. Also, the simple effect of GABA at the level of one percent 

and the simple effect of salicylic acid, as well as the mutual effect of these two on the trait of 

malondialdehyde at the level of five percent, are significant (Table 2). According to the average 

comparison results, the highest level of leaf stomatal conductance was observed in the 

concentration of 1.5 mM salicylic acid in all three application levels of GABA, and the interaction 

treatment of 10 mg/l GABA with 1.5 mM salicylic acid had the highest net photosynthesis rate 

and activity of catalase and peroxidase enzymes. The highest amount of proline accumulation 

occurred in the treatment combination of GABA 10 mg/l along with each of the three 

concentrations of salicylic acid. The highest accumulation of malondialdehyde was observed in 

the control sample (without the use of γ-aminobutyric acid and salicylic acid) and the lowest 

amount of this characteristic was obtained in the combined treatment of GABA 10 mg/l with 0.5 

mM salicylic acid (Table 4).  

Conclusions In sum, it can be concluded that the use of γ-aminobutyric acid as a biological 

compound and salicylic acid as a growth regulator had a positive effect on most of the traits studied 

in Lycopersicum esculentum cv. Seyran seedlings and increased the diameter of seedlings, relative 

water content, total chlorophyll, yield, activity of catalase and peroxidase enzymes, proline and 

reduction of ion leakage and malondialdehyde. It seems that the highest applied concentration of 

GABA in this study (10 mg/l) and the highest concentration of salicylic acid (1.5 mM) brought the 

best results and improved the production of seedling while maintaining its quality.  

Keywords: γ-aminobutyric acid, Foliar application, Net photosynthesis rate, Proline.     


