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چکیده
بهمنظور تعیین بهترین زمان کاربرد و مقدار محلولپاشی گالیسینبتائین در بهبود عملکرد گوجهفرنگی در شرایط تنش خشکی ،آزمایشی در سال
 1395بهصورت اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوكهاي کامل تصادفی با چهار تکرار در مزرعهاي واقع در  10کیلومتري جاده مشهد-
فریمان انجام گرفت .عامل اصلی دور آبیاري در دو سطح  6و 12روزه و عوامل فرعی شامل دو عامل زمان مصرف (در سه سطح کاشت ،گلدهی
و میوهدهی) و مقدار مصرف گالیسینبتائین (صفر 3 ،و  6کیلوگرم در هکتار) بود .شاخصهاي محتواينسبی آب برگ ،سطح برگ،
شاخصکلروفیل و نشت الکترولیت نشان از کارآیی گالیسینبتائین در شرایط تنش داشت .وزن میوهها با کاربرد گالیسینبتائین در شرایط عاري
از تنش کاهش یافت و مقدار کاهش وزن میوه بین تیمارهاي  3و  6کیلوگرم در هکتار اختالف معنیداري نداشت .در شرایط تنش ،مصرف سه
کیلوگرمدرهکتار گالیسینبتائین در زمانهاي کاشت ،گلدهی و میوهدهی ،بهترتیب منجر به افزایش  40 ،33و  60درصدي وزن میوه نسبت به
میانگین تیمارهاي بدون مصرف گالیسینبتائین شد .هر چند در این آزمایش اثرات مثبت مصرف سه کیلوگرم در هکتار گالیسینبتائین در زمان
گلدهی بر عملکرد ،در شرایط تنش مشهود بود ( %62افزایش) ،بهنظر میرسد مصرف این اسیدآمینه در شرایط عاري از تنش بر عملکرد
گوجهفرنگی اثرات سمیت داشته باشد.

کلیدواژهها :اثرات سمیت ،اسیدآمینه ،سطح برگ ،شاخص کلروفیل ،محتواي نسبی آب.
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 .1مقدمه

جذب شده و در سیتوسول و کلروپالست برگ تجمع

خشکی ازجمله تنشهاي غیرزیستی است که بهعنوان

مییابد و مکانیسمهاي مقاومت به تنش را بهطور مؤثري

مهمترین عامل محدودکننده رشد و تولید گیاهان زراعی

فعال میسازد ( .)Park et al., 2006این روش در مورد

در اکثر نقاط جهان و ایران شناخته شده است .بسیاري از

گیاهانی نظیر کلم ،گوجهفرنگی ،یونجه ،برنج ،لوبیا و ذرت

گیاهان براي مقابله با شرایط تنش برخی ترکیبات با عنوان

مورد مطالعه قرارگرفته و موجب افزایش مقاومت این گیاهان

کلی حلشوندههاي سازگار 1را در بافتهاي خود ذخیره

در مقابل تنشهایی نظیر خشکی ،شوري ،سرما ،یخزدگی و

میکنند که بهمنظور کاهش خسارت تنش خشکی بهعنوان

اکسیداتیوشده و رشد و عملکرد گیاهان را بهبود بخشیده

تنظیمکننده اسمزي عمل میکنند .یکی از این ترکیبات

است (.)Chen & Murata, 2008

گالیسین بتائین است که عالوه براثر تنظیم اسمزي،

گوجهفرنگی ) (Solanum lycopersicumجزو گیاهانی

موجب ثبات ساختار و فعالیت آنزیمها و پروتئینها

است که بهطور طبیعی قابلیت بیوسنتز گالیسین بتائین را

میشود و با حفظ یکپارچگی غشاي سلولی ،اثرات

ندارد .مطالعات متعددي در مورد امکان مقاومت به تنش با

خسارتزاي خشکی ،شوري ،گرما و سرما را تقلیل

استفاده از گالیسین بتائین در گوجهفرنگی صورت گرفته

میدهد ( .)Quan, et al., 2004گزارشهاي متعدد حاکی

است .گوجهفرنگیهایی که از طریق مهندسی ژنتیک

از این است که وقتی ژن ( codAفعالکننده آنزیمهاي

قابلیت تولید گالیسین بتائین را پیداکرده بودند در شرایط

سازنده گالیسین بتائین) از طریق مهندسی ژنتیک به

تنش سرما ( ،)Park et al., 2004شوري و اکسیداتیو

گیاهان مختلف که قابلیت تولید این ماده را نداشتند،

( )Park et al., 2007a; Park et al., 2007bقابلیت تولید

منتقل شد ،موجب افزایش غلظت آن در گیاه شده و تولید

میوه ،گل و دانه باالتري نسبت به ارقام وحشی داشتهاند.

محصول در شرایط تنش بهطور معنیداري افزایش یافت

برخی تحقیقات نیز نشان دادهاند که کاربرد خارجی

( .)Chen & Murata, 2008مطالعاتی که بر روي

گالیسین بتائین در گوجهفرنگی موجب افزایش مقاومت

Kurepin et

به تنشهایی نظیر سرما ( )Park et al., 2006و شوري

 ،)al., 2015گوجهفرنگی ( ،)Park et al., 2007aذرت

( )Makela et al., 1998aشده است .در پژوهش

Ahmad et al.,

انجامشده بر روي گوجهفرنگی مشخص شد که اسپري

 )2008صورت گرفته است نشان از موفقیت این روش در

برگی گالیسین بتائین منجر به افزایش هدایت روزنهاي

القاي بیوسنتز گالیسین بتائین داشت.

بدون تأثیر بر متابولیسم آبسیزیک اسید شد و درعینحال

آربیدوپسیس ( ،)Sulpice et al., 2003کلزا (
( (Yang et al., 2005و سیبزمینی (

محلولپاشی گالیسین بتائین نیز بهعنوان روشی جایگزین

محتواي کلروفیل و پروتئین برگ را افزایش و تنفس

براي افزایش غلظت این ماده در گیاهانی که قابلیت تولید آن

نوري را کاهش داد ( .)Makela et al., 1998aدر توضیح

را ندارند ،معرفی شده است که عالوه بر مزیت اقتصادي،

مکانیسمهاي مقاومت گیاه به تنشهاي محیطی در حضور

محدودیتهاي تکنولوژیکی مهندسی ژنتیک را نیز ندارد .با

گالیسینبتائین به مواردي نظیر بهبود کارآیی چرخه

محلولپاشی برگی ،گالیسین بتائین از طریق بافت برگ

فتوسنتز ،کاهش سطح گونههاي اکسیژن فعال 2و تنظیم

1. Compatible Solutes

2. Reactive Oxygen Species: ROS
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فعالیت پروتئینهاي دخیل در کانال یونی غشاي سلولی

شدند .دماي متوسط گلخانه در روز و شب بهترتیب  25و

اشاره شده است (.)Chen & Murata, 2008

17درجه سانتیگراد بود .نشاها در مرحله چهار تا شش

در این تحقیق تالش شده است که اثرات کاربرد
خارجی گالیسین بتائین بر افزایش مقاومت گوجهفرنگی

برگ حقیقی و بعد از  31روز ( 21خرداد) نگهداري در
گلخانه ،به زمین اصلی منتقل شدند.

نسبت به تنش کمآبی بررسی شده و بهترین زمان و مقدار

عملیات خاكورزي شامل شخم نیمهعمیق بهاره و

مصرف این ماده براي افزایش عملکرد گوجهفرنگی در

دیسک بود .پیش از نشاکاري بر اساس آزمون خاك از

شرایط تنش خشکی مشخص گردد.

کودهاي نیتروژن ،فسفر و پتاسیم به مقدار  150 ،120و
 60کیلوگرم در هکتار استفاده گردید .بافت خاك

 .2مواد و روشها

نیمهسنگین (لوم سیلتی رسی) ،بدون محدودیت شوري و

آزمایش در مزرعه شرکت فاروج خرم توس واقع در 10

 pHخاك  7/8بود.

کیلومتري جاده فریمان -مشهد طی سال زراعی 1394-95

آبیاري بهصورت قطرهاي و با استفاده از  T-tapeانجام

با مختصات  36درجه و  16دقیقه شمالی و طول

گرفت .کشت بهصورت دستی با احتساب تراکم  30هزار

جغرافیایی  59درجه و  36درجه شرقی و ارتفـاع از سطح

بوته در هکتار ،با فاصله  45سانتیمتر در دو سوي نوار

دریا  985متـر بهصورت اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح

آبیاري صورت گرفت .کرتهاي آزمایش شامل سه ردیف

پایه بلوكهاي کامل تصادفی با چهار تکرار انجام گرفت.

با طول شش متر و فاصله بین ردیفها دو متر بوده و بین

عوامل آزمایش ،شامل عامل اصلی دور آبیاري در دو

تکرارها نیز فاصله دو متري قرار داشت .هر کرت به دو

سطح شش و  12روزه در کرت اصلی قرار گرفت و

قسمت

براي

عوامل فرعی شامل دو عامل زمان کاربرد و مقدار مصرف

یادداشتبرداريهاي طول فصل رشد و از قسمت دوم

گالیسین بتائین بود که در کرت فرعی تصادفی شدند.

جهت تعیین عملکرد استفاده گردید .طی فصل رشد براي

مقادیر مختلف اسیدآمینه گالیسین بتائین در سه سطح

کلیه تیمارها ،تغذیه با کودهاي میکرو و ماکرو و نیز

صفر ،سه و شش کیلوگرم در هکتار (

Makela et al.,

تقسیم

شد

و

از

قسمت

اول

مبارزه با آفات و بیماريها بهصورت مشابه انجام گرفت.

 )1996و عامل دوم زمان محلولپاشی در سه سطح اعمال

تاریخ انتقال نشا به زمین اصلی  21خرداد ماه

گالیسین بتائین در زمان کشت نشا ،شروع گلدهی (10

براي تعیین زمان برداشت با استفاده از پیشبینیهاي

درصد گلدهی) و شروع میوهدهی ( 10درصد میوهدهی)

هواشناسی ،پیش از بروز اولین یخبندان زمستانه ،برداشت

بود .مقادیر صفر ،سه و شش کیلوگرم در هکتار گالیسین

در یک چین و در تاریخ  10مهرماه انجام گرفت.

بود.

بتائین در  200لیتر آب حل شده و محلولپاشی بهوسیله

براي اندازهگیري میزان محتواي نسبی آب برگ 1ابتدا 10

سمپاش پشتی در هر کرت در ساعات غروب آفتاب و

عدد دیسک به قطر  0/5سانتیمتر از پهنک برگ بالغ و جوان

خنکی هوا ،در شرایط بدون باد انجام گرفت.

(سومین برگ جوان از ساقه اصلی) بهوسیله پانچ گرفته شد و

نشاهاي بذر گوجهفرنگی ،رقم استاندارد خرم در

وزن تر مشخص شد .سپس نمونهها داخل شیشههاي حاوي

سینیهاي کشت نشا  24تایی که با مخلوطی از پیتماس،
کوکوپیت و پرلیت پرشده بودند ،در شرایط گلخانه کشت

1. Relative Water Content: RWC
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 10میلیلیتر آب مقطر بهمدت  4ساعت در دماي  0-4درجه

شاخص سطح برگ با استفاده از دستگاه اندازهگیري سطح

سانتیگراد در تاریکی قرار داده شدند تا سلولهاي برگ به

برگ (مدل  )Delta-T deviceدر زمان برداشت انجام شد.

حالت تورژسانس کامل درآیند .سپس آنها را روي کاغذ

وزن خشک کل بوته نیز در پایان آزمایش اندازهگیري شد.

صافی قرار داده تا رطوبت اضافی آنها گرفته شود و بعد از

در این آزمایش صفاتی شامل عملکرد و اجزاي

تعیین وزن آماس ،نمونهها در آون با دماي  70درجه

عملکرد شامل عملکرد میوه در کرت ،تعداد میوه در بوته

سانتیگراد خشک شدند و وزن خشک دیسکها اندازهگیري

و وزن میوهها اندازهگیري شد .براي آنالیز واریانس از

شد .محتوي نسبی آب برگ با استفاده از رابطه  1محاسبه شد

نرمافزار  MSTAT-Cنسخه  5/5و آزمون دانکن در سطح

(.)Barrs & Weatherley, 1962

 5درصد و براي رسم اشکال از نرمافزار

()1

Excel 2010

RWC = [(FW - DW) / (TW - DW)] × 100

استفاده شد .در صورت معنیداري اثرات متقابل ،از روش

TW

برشدهی جهت تفسیر اثر استفاده گردید سپس میانگینها

که  FWوزن تر برگ DW،وزن خشک برگ و
وزن آماس نمونههاي برگی میباشد.

با روش

 L.S. Meansمقایسه گردیدند.

جهت تعیین پایداري غشا سلولهاي برگی از شاخص
نشت الکترولیتها استفاده گردید .در این روش ابتدا

 .3نتایج و بحث

قطعات برگی با اندازه  2سانتیمتر تهیه شد و با 10

مطابق با نتایج جدول تجزیه واریانس (جدول  ،)1اثر ساده

میلیلیتر آب مقطر در لولههاي آزمایش قرار گرفت با 10

دور آبیاري ،اثر متقابل دور آبیاري و زمان مصرف ،اثر

میلیلیتر آب مقطر در لولههاي آزمایش قرار گرفت .سپس

متقابل دور آبیاري و مقدار مصرف و نیز اثر متقابل کلیه

لولههاي آزمایش بهمدت  17تا  18ساعت بهوسیله شیکر

عوامل بر همه صفات در سطح  5درصد معنیدار شد .اثر

( 160دور در دقیقه) تکان داده شدند .در این مرحله مقدار

ساده زمان مصرف و مقدار مصرف بر کلیه صفات

هدایت الکتریکی اولیه نمونههاي آزمایش ( )E1بهوسیله

بهاستثناي نشت الکترولیتها و محتواي نسبی آب برگ

دستگاه هدایتسنج ( )JENWAY 4510اندازهگیري شد.

معنیدار شد .اثر متقابل زمان و مقدار مصرف بر همه

سپس لولههاي آزمایش به اتوکالو با دماي  121درجه

صفات بهجز وزن میوه ،نشت الکترولیتها ،محتواي نسبی

سانتیگراد بهمدت  15دقیقه انتقال داده شدند .پس از سرد

آب و مقدار کلروفیل معنیدار شد .نتایج تجزیه واریانس

شدن محتویات داخل لولههاي آزمایش ،مقدار هدایت

به شیوه برشدهی فیزیکی اثرات متقابل در جدول 2

الکتریکی ثانویه ( )E2انجام پذیرفت .درنهایت مقدار

مشاهده میشود .در این حالت اثر متقابل زمان و مقدار

نشت الکترولیتها در زمان برداشت با استفاده از رابطه 2

مصرف گالیسین بتائین در فاکتور آبیاري شش روزه

محاسبه گردید (.)Sairam & Srivastava, 2001

معنادار نبود .با توجه به اینکه هدف از این مطالعه تعیین

EL = (E1/E2) × 100

اثر گالیسین بتائین بر بهبود پاسخ گیاه در تنش خشکی در

براي اندازهگیري محتواي کلروفیل (عدد  )SPADسه برگ

مقایسه با شرایط بدون تنش بود و نیز معنیدار بودن اثر

همسان (جوانترین برگ کامالً توسعهیافته) روي سه بوته

متقابل کلیه عوامل بر صفات مورد مطالعه ،مقایسه

انتخاب و محتواي نسبی کلروفیل آنها توسط دستگاه

میانگینها بر روي اثرات متقابل دور آبیاري ،زمان و مقدار

() 2

)Mintola (Japan, 502-SPADقرائت شد .اندازهگیري

مصرف گالیسین بتائین انجام شد (جدول .)3
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جدول  .1میانگین مربعات ویژگیهای فیزیولوژیکی ،عملکرد و اجزای عملکرد گوجهفرنگی
درجه

محتواي

وزن

شاخص

سطح

نشت

وزن

تعداد

آزادي

نسبی آب

خشک

کلروفیل

برگ

الکترولیتها

میوه

میوه

3

134/2

164/5

77/7

17/5

108/3

98/3

103/2

230/4

)(A

1

**457/3

**809/1

**403/5

**900/5

**287/4

**576/9

**399/1

**444/4

خطايکرتاصلی

3

16/9

30/3

18/9

26/1

8/7

16/4

9/9

13/5

زمان مصرف

)(B

2

**229/2

**201/8

**92/7

**333/3

**176/4

**112/0

**72/4

**209/1

مقدار مصرف

)(C

2

**312/7

**311/8

**103/7

**141/8

**185/4

**98/7

**88/1

**198/4

A*B

2

**209/8

**224/5

**56/9

**78/5

**100/1

**109/7

**129/4

**201/4

A*C

2

**227/6

**218/9

**85/4

**84/5

**124/1

**134/5

**111/1

**233/1

B*C

4

**165/8

**133/3

**54/8

**56/7

**98/3

**65/4

**60/1

**118/8

A*B*C

4

**178/8

**155/6

**44/9

**67/8

**48/4

**66/6

**76/5

**134/8

خطايکرتفرعی

48

10/5

14/1

7/4

8/8

6/8

10/9

8/3

17/9

25/1

22/9

13/7

20/8

17/1

15/4

18/3

20/1

منابع تغییر
تکرار
آبیاري

ضریب تغییرات (درصد)

عملکرد

** و  :nsمعنیداري در سطح  1درصد و اختالف غیر معنیدار.

جدول  .2میانگین مربعات حاصل از تجزیه واریانس به شیوه برشدهی اثر دور آبیاری در مقدار و زمان صرف گالیسین بتائین بر
صفات فیزیولوژیکی ،عملکرد و اجزای عملکرد گوجهفرنگی
منابع

درجه

محتواي

وزن

شاخص

سطح

نشت

وزن

تعداد

تغییر

آزادي

نسبی آب

خشک

کلروفیل

برگ

الکترولیتها

میوه

میوه

آبیاري  6روزه

8

آبیاري  12روزه

8

ns

39/7

**55/5

**

443/1

**331/8

**

66/6

**50/4

**

170/5

**156/1

**

43/1

**32/2

**

101/1

**88/1

**

78/1

**62/0

عملکرد
**

67/5

**88/8

 nsو** :نشاندهنده عدم وجود اختالف معنیدار و معنی دار بودن در سطح احتمال  1درصد.

 .1.3شاخصهای فیزیولوژیک

آسیب میبیند .در تنشهاي شدید ،فسفولیپیدهاي غشا تغییر

نتایج مقایسه میانگینها (جدول  )3بر روي نشت

حالت داده و ساختار یکپارچه آن از بین میرود و قادر به

الکترولیتها نشان داد که بیشترین و کمترین میزان نشت در

حفظ ترکیبات سلولی نیست ( .)Osakabe et al., 2014به

بین سطوح فاکتور آبیاري  12روزه ،بهترتیب از تیمار صفر

همین دلیل قابلیت حفظ تمامیت غشا بهعنوان یک مکانیسم

کیلوگرم در هکتار گالیسین بتائین در زمان میوهدهی (70/3

مقاومتی در گیاهان مطرح است .گیاهان حساس قادر به حفظ

درصد) و تیمار مصرف سه کیلوگرم در هکتار گالیسین

غشاي خود نبوده و به همین جهت نشت یونی غشاي آنها

بتائین در زمان گلدهی ( 48/5درصد) بهدست آمد .از طرف

در شرایط تنش بهشدت افزایش مییابد (.)Yanecy, 2005

دیگر کمترین میزان نشت یونی در بین سطوح فاکتور آبیاري

در بررسی پاسخ چهار گونه گوجهفرنگی در شرایط تنش

ششروزه ،در تیمار سه کیلوگرم در هکتار گالیسین بتائین در

خشکی مشخص شد که در زمان بروز تنش میزان نشت

زمان میوهدهی ( 26/8درصد) دیده شد .در شرایط تنش

یونی از غشاي سلول افزایش یافت

( Mahmoudnia et al.,

خشکی ،غشاي سلولی بهدلیل تولید انواع اکسیژن فعال مانند

 .)2013نتیجه ارزیابی تحمل به خشکی  10رقم سیبزمینی

رادیکالهاي سوپراکسید ،هیدروکسیل و پراکسید هیدروژن

نشان داد که میزان مقاومت به خشکی ارقام با میزان نشت
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( Ahmadi & Baker,

الکترولیتها رابطه عکس داشت ( .)Nouri et al., 2017از

مقاومت در برابر تنش خشکی است

سوي دیگر ،افزایش آنتیاکسیدانتها با کاهش مقدار اکسیژن

 .)1998محتواي نسبی آب با هدایت روزنهاي ،سرعت

فعال ،موجب بهبود پاسخ گیاه به تنشهاي محیطی میشوند.

تعرق و فتوسنتز ارتباط داشته و گیاهانی که قادر باشند

اسیدهاي آمینهاي چون پرولین و گالیسین بتائین بهعنوان

محتواي نسبی آب خود را نسبت به شرایط تورژسانس

حفاظتکنندههاي اسمزي 1در سلول از ایجاد اکسیداتیو

کامل در حد مطلوبی حفظ کنند ،عملکرد بهتري در

جلوگیري کرده و از این طریق به حفظ غشا کمک میکنند و

شرایط تنش از خود نشان میدهند

(Abdalla & El-

مانع از نشت یونی میشوند ( .)Subbaroa et al., 2001در

 )Khoshiban, 2007در آزمایشی روي ارقام گوجهفرنگی

مطالعهاي روي سویا مشخص شد کاربرد خارجی اسیدهاي

مشخص شد که محتواي نسبی آب برگ از بهترین

آمینه از طریق بهبود فعالیت آنتیاکسیدانتی ،سبب بهبود نشت

شاخصهاي تفاوت بین ارقام حساس و غیرحساس بوده

یونی غشا و افزایش عملکرد گیاهان تحت تنش خشکی

و این پارامتر همبستگی خوبی با شاخصهایی چون مقدار

شدند ( .)Tiexeira et al., 2017نقش حفاظتی گالیسین

فتوسنتز ،محتواي آنتیاکسیدانتی گیاه و نیز عملکرد دارد

بتائین بر غشاي سلولی گوجهفرنگی در شرایط تنش

( .)Sanchez-Rodriguez et al., 2010مقایسه پاسخ

اکسیداتیو و سرما ( ،)Hsieh et al., 2002خشکی و شوري

گونههاي مختلف جنس گوجهفرنگی به تنش خشکی نیز

( )Makela et al., 1998bو سرما ( ;Chen & Murata, 2008

نشان داد که حساسترین گونه به تنش (گونه زراعی)

 )Park et al., 2006aتأیید شده است.

کمترین محتواي نسبی آب را به خود اختصاص داد.

از نظر محتواي نسبی آب برگ درسطوح فاکتور دور

مطالعات مختلف نشان داده است که کاربرد اسیدهاي

آبیاري  6اختالف معناداري دیده نشد .کمترین محتواي

آمینه فعال در تنظیم اسمزي ازجمله گالیسین بتائین و

آب نسبی مربوط به سطوح فاکتور دور آبیاري  12روزه

پرولین میتواند در بهبود روابط آبی گیاه و محتواينسبی

در سطوح صفر کیلوگرم در هکتار گالیسین بتائین

آب گیاه مفید باشد ( .)Chen & Murata, 2008نتایج

(بهترتیب  62 ،61/3و  63/2درصد در زمانهاي میوهدهی،

برگپاشی اسیدهاي آمینه مختلف ازجمله گالیسین بتائین

کاشت و گلدهی) بود .درعینحال کاربرد گالیسین بتائین

نشاندهنده بهبود محتواي آب نسبی برگ گوجهفرنگی و

توانست تا حدودي وضعیت آبی گیاه در شرایط تنش

افزایش جذب آب گوجهفرنگی بود (.)Cerdan et al., 2008

خشکی را بهبود بخشد ،بهطوريکه در بین سطوح مختلف

کاربرد خارجی گالیسین بتائین در گوجهفرنگیهاي تحت

فاکتور دور آبیاري  12روزه ،کاربرد سه کیلوگرم در هکتار

تنش خشکی توانست محتواي نسبی آب ،هدایت روزنهاي

گالیسین بتائین در زمان میوهدهی ،محتواي آب نسبی

و فتوسنتز گیاه را بهبود بخشد (.)Makela et al., 1998b

برگ را تا سطح  80درصد افزایش داد (جدول  .)3یکی از

همانگونه که در جدول  3دیده میشود ،بیشترین سطح

مناسبترین معیارها براي تشخیص اثر تنش خشکی بر

برگ در بین سطوح فاکتور دور آبیاري  6روزه در تیمار سه

گیاه ،محتواي آب نسبی برگ است .مطالعات نشان داده

کیلوگرم در هکتار گالیسین بتائین در زمان کاشت (1253

است که عدم کاهش محتواي نسبی آب برگ نشاندهنده

سانتیمتر مربع در هر بوته) و کمترین مقدار در تیمار شش
کیلوگرم در هکتار گالیسین بتائین در زمان گلدهی (1109

1. Osmo-protectant

سانتیمترمربع) مشاهده شد .در بین سطوح مختلف عامل
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دور آبیاري  12روزه ،مصرف شش کیلوگرم در هکتار

کلروپالست در سلولهاي برگ ،سبب افزایش شاخص

گالیسین بتائین در زمان کاشت بیشترین سطح برگ (889

کلروفیل میشود ،ولی مقدار کل کلروفیل در واحد سطح

سانتیمتر مربع) را به خود اختصاص داد و کمترین مقدار

برگ را کاهش میدهد .با شدت یافتن تنش ممکن است

سطح فتوسنتزکننده مربوط به تیمار صفر کیلوگرم در هکتار

شاخص کلروفیل بهدلیل تأثیر رادیکالهاي آزاد بر غشاي

گالیسین بتائین در زمان گلدهی ( 669سانتیمتر در هر بوته)

کلروپالست و تخریب آن کاهش یابد

( Ashraf & Foolad,

بود (جدول  .)3کاهش سطح برگ پاسخ رایجی در شرایط

 .)2007محققین معتقدند که تداوم فتوسنتز و حفظ کلروفیل

تنشهاي آبی است .این پاسخ درنتیجه کاهش در اندازه و نیز

در شرایط تنش ،یکی از شاخصهاي فیزیولوژیکی مقاومت به

تعداد سلولها اتفاق میافتد .کاهش سطح برگ باعث کاهش

تنش خشکی است و کاهش غلظت کلروفیل را در شرایط

سطح تعرقکننده شده و در تعادل آبی گیاه در شرایط تنش

تنش خشکی بهعنوان یک عامل محدودکننده غیر روزنهاي در

خشکی نقش دارد ( .)Osakabe et al., 2014در بررسی روي

فتوسنتز محسوب میکنند .گالیسین بتائین با تأثیرات

پنبه مشخص شد که مصرف گالیسین بتائین سطح برگ گیاه

آنتیاکسیدانی و نیز اثر بر محتواي آب گیاه در شرایط تنش

را افزایش داد و کاربرد برگی شش کیلوگرم در هکتار

خشکی ،نقش حفاظتی داشته و مانع تخریب کلروپالستها

گالیسین بتائین در هنگام کاشت سبب تولید بیشترین سطح

و کاهش شاخص کلروفیل میشود (

فتوسنتزکننده در شرایط خشکی شد (

Subbaroa et al.,

& Makhdum

 .)2001در تحقیقی روي کلزا مشخص شد که کاربرد

 .)Shababuddin, 2006همچنین ،کاربرد خارجی گالیسین

گالیسین بتائین سبب کاهش خسارت تنش خشکی بر

بتائین توانست سطح برگ گیاه گوجهفرنگی را در شرایط

غشاي کلروپالست شده و از تخریب تیالکوئیدها ممانعت

تنش سرما تا 25درصد افزایش دهد (.)Park et al., 2006

کرد (.)Sulpice et al., 2003

بررسی روي ذرت نیز نشان داد محلولپاشی گالیسین بتائین

بر اساس نتایج بهدستآمده ،در بین سطوح مختلف

میتواند از طریق تأثیر بر سطح فتوسنتزکننده ،افزایش هدایت

فاکتور دور آبیاري  6روزه بیشترین و کمترین مقدار وزن

روزنهاي و افزایش میزان کلروفیل برگ در شرایط تنش

خشک بهترتیب از تیمارهاي صفر کیلوگرم در هکتار

خشکی ،فتوسنتز گیاه را بهبود دهد (.(Yang et al., 2005

گالیسین بتائین در زمان گلدهی ( 1168/3کیلوگرم در

بیشترین شاخص کلروفیل دربین سطوح عامل دور

مترمربع) و تیمار شش کیلوگرم در هکتار گالیسین بتائین در

آبیاري  6روزه ،مربوط به تیمار شش کیلوگرم در هکتار

زمان کاشت ( 1098/2گرم در مترمربع) بهدست آمد .در بین

گالیسین بتائین در زمان کاشت ( 68/3عدد) و کمترین مقدار

سطوح فاکتور دور آبیاري  12روزه بیشترین مقدار از سطح

مربوط به تیمار شش کیلوگرم در هکتار گالیسین بتائین در

سه کیلوگرم در هکتار گالیسین بتائین در زمان کاشت

زمان میوهدهی ( 57/4عدد) بود .در سطوح مختلف عامل

( 843/2گرم در مترمربع) و کمترین مقدار از سطح صفر

دور آبیاري  12روزه نیز سه کیلوگرم در هکتار گالیسین

کیلوگرم در هکتار گالیسین بتائین در زمان کاشت (643/1

بتائین در زمان میوهدهی ( 55/3عدد) بیشترین و صفر

گرم در مترمربع) حاصل شد (جدول  .)3کاهش وزن خشک

کیلوگرم در هکتار گالیسین بتائین در زمان گلدهی (33/4

در گیاهان حساس به خشکی مانند گیاهان خانواده
1

عدد) کمترین مقدار شاخص کلروفیل را به خود اختصاص

سیبزمینی حتی در تنشهاي متوسط نیز دیده میشود

داد (جدول  .)3تنش خشکی با کاهش اندازه سلول و تجمع

(.)Garcia et al., 2007; Ierna & Mauromicale, 2006
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افت تولید زیستتوده به دلیل کاهش سطح فتوسنتزکننده

عملکرد و تولید ماده خشک در گوجهفرنگی تحت تنش

( ،)Abdalla & El-Khoshiban, 2007کاهش هدایت

خشکی شد ( .)Makela et al., 1996با توجه به اینکه

روزنهاي ( )Sajjadnia et al., 2010کاهش مقدار کلروفیل

گالیسین بتائین در گیاه بسیار دیر

تجزیه میشود ( Foolad

( )Garcia et al., 2007و به تبع آن کاهش فتوسنتز

 .)et al., 2003بنابراین اثرات کاربرد این ماده در زمان

( )Nouri et al., 2017مربوط میباشد .استفاده از گالیسین

کاشت تا انتهاي رشد در گیاه تا حدودي باقی است.

بتائین با بهبود روابط آبی در گیاه از طریق اثرات تنظیم

همانطورکه در مورد صفات مورد بررسی پیشین مالحظه

اسمزي و نیز حفاظت از غشاي سلول و کلروپالست از

شد ،کاربرد سه کیلوگرم گالیسین بتائین توانسته است ،در

طریق اثرات آنتیاکسیدانتی سبب حفظ فتوسنتز گیاه در

اغلب موارد بهترین نتیجه در شرایط تنش بهدست دهد

شرایط تنش میشود ( .)Ashraf & Foolad, 2007در

(جدول  .)3بهنظر میرسد این ماده با تأثیر بر فیزیولوژي

گوجهفرنگی کاربرد عصاره مالس چغندرقند ،بهعنوان

گیاه در دوره رشد رویشی توانسته است موجب بهبود

منبع اسیدآمینههاي گالیسین و پرولین ،سبب افزایش

شرایط رشدي گیاهان تحت تنش شود.

جدول  .3اثرات متقابل زمان و مقدار مصرف گالیسین بتائین برخصوصیات فیزیولوژیکی ،عملکرد و اجزای عملکرد گوجهفرنگی
دور

محتواي

نشت

سطح

شاخص

نسبی آب

الکترولیت

برگ

کلروفیل

()%

()%

()cm2

(عدد)

)1240 a (A

)59/4 bc(BC

)1143/7 a (A

سه کیلوگرم در هکتار

)92/3 a (A

)g (A

37/7

)1253 a (A

)62/1 ab(B

)1133/6 a (AB

)90/4 a (B

شش کیلوگرم در هکتار

)93/2a (A

)34/2 hi (B

)1200 a (AB

)68/3a(A

)971/5 b (C

)88/7 ab (B

صفر کیلوگرم در هکتار

)94/5 a (A

)28/8 j (D

)1209 a (AB

سه کیلوگرم در هکتار

)91/3a (A

مقدار

زمان

مصرف

آبیاري مصرف
کاشت

صفر کیلوگرم در هکتار **)36/1 gh(AB) 95/3 a* (A

وزن خشک
2

( )grm

وزن

تعداد میوه

عملکرد

میوه

(عدد

(تن در

()gr

در بوته)

هکتار)

)97/0 a (A

)31/2 a (A

)101/0 a (A

)29/6 a (AB

)90/4 ab (CD

)28/4 ab (B

)80/7 b (E

 6روزه

گلدهی
میوهدهی

)64/3a(AB

)1168/3 a (A

)99/0 a (A

)31/3 a (A

)98/3 a (AB

59/9 bc(BC) 1170 ab (B) 32/9 hij

)1152/7 a (A

)99/5 a (A

)29/0a (AB

)100/5 a (A

شش کیلوگرم در هکتار

)95/1 a (A

)39/8 g (A

)1109 b (C

)61/9 ab(B

)1113/3 a (B

صفر کیلوگرم در هکتار

)94/0 a (A

)30/0 ij (C

)1187 ab (B

)1078/6 ab (BC) 62/9 ab(B

)(BC

)94/6 a (A

)28/7ab (B

)94/6 a (BC

)90/1 a (B

)29/5 a (AB

)91/0 ab (CD

سه کیلوگرم در هکتار

)93/2 a (A

)26/8 j (D

)1189 ab (B

)64/8a(AB

)1098/2 a (B

)93/6 a (A

)30/6 a (A

)93/6 a (C

شش کیلوگرم در هکتار

)96/3 a (A

)31/0 ij (C

)1111 b (C

)57/4 c(C

)1148/9 a (A

)90/1 a (B

)28/1 b (B

)84/1 B (D

کاشت

صفر کیلوگرم در هکتار

)62/0 e (D

)64/8 b (B

)743 d (D

)37/6 e (DE

)643/1 e (E

)50/2 ef (DE

)de (B

سه کیلوگرم در هکتار

)71/2 cd (C

)50/1 cd (C

)846 c (AB

)45/1 d (BC

)834/2 c (A

)62/3 cd (C

)c (A

37/7 fg (DEF) 23/4
25/4

)52/8 cd (A

 12روزه

گلدهی

شش کیلوگرم در هکتار

)64/2 de (D

)52/7 c (C

)889 c (A

)47/9 cd (BC

)809/6 c (AB

)57/6 e (D

)c (A

25/1

)50/7 de (AB

صفر کیلوگرم در هکتار

)63/2 e (D

)68/4 ab (A

)699 e (E

)33/4 e (E

)679/7 de (DE

)46/3 f (EF

)de (B

22/9

)35/3 g (EF

سه کیلوگرم در هکتار

)74/3 bc (B

)48/5 e (D

)770 cd (CD

)44/4 de (C

)65/6cd (BC) 750/0 cd (BC

24/8

)56/5 c (A

شش کیلوگرم در هکتار )49/1 de (CD) 73/0 bc (BC
میوهدهی

صفر کیلوگرم در هکتار

)cd (AB

)834 c (B

)701/8 de (CD) 45/1 d (BC

)73/4 b (A

)g (D

16/8

)46/2 ef (B

)701 e (DE

)701/5 de (CD) 37/9 e (DE

)44/0 f (F

)de (B

22/9

)32/0 g (F

)55/3 c (A

)659/9 e (E

)75/1 b (A

)e (B

22/5

)47/9 e (B

)48/7 cd (B

)687/6 de (DE

)61/9 d (C

)f (C

20/2

)41 fg (CD

)61/3 e (E

)70/3 a (A

سه کیلوگرم در هکتار

)80/3 b (A

)40/9 fg (E

)749 d (D

شش کیلوگرم در هکتار

)78/2 b (A

)48/8 ef (D

)722 de (DE

* :حروف مشترك در هر ستون به معنی عدم وجود اختالف معنادار در سطح  1درصد بر اساس آزمون دانکن میباشد.
** :در هر ستون و هر سطح تیمار آبیاري ،میانگینهایی که داراي حروف مشترك هستند ،بر اساس آزمون برشدهی اثر متقابل در سطح احتمال یک درصد اختالف
معنیداري ندارند.

1. Solanaceae
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 .2.3عملکرد و اجرای عملکرد

مصرف ،تأثیر معنیداري در تعداد میوه در بوته نداشته

در بین سطوح مختلف فاکتور دور آبیاري ششروزه،

است .افزایش مقدار مصرف گالیسینبتائین تا شش

بیشترین وزن میوه از تیمار مصرف  3کیلوگرم در هکتار

کیلوگرم در هکتار همچنان وزن میوه بیشتري را نسبت به

گالیسین بتائین در زمان گلدهی ( 99/5گرم) و کمترین از

شاهد نشان داد ( 56 ،23و  32درصد بهترتیب در کاربرد

تیمار مصرف شش کبلوگرم در هکتار گالیسین بتائین در

مراحل کاشت ،گلدهی و میوهدهی) .بیشترین مقدار کاهش

زمان کاشت ( 88/7گرم) حاصل شد .اما در بین سطوح

تعداد میوه در بوته ،در بین تیمارهاي دور آبیاري  12روزه،

مختلف فاکتور دور آبیاري  12روزه بیشترین وزن میوه از

در تیمار مصرف در زمان گلدهی و با مقدار  6کیلوگرم در

سطح سه کیلوگرم در هکتار گالیسین بتائین در زمان

هکتار بود که کاهش  26/9درصدي را نشان داد.

میوهدهی ( 75/1گرم) و کمترین وزن از سطح صفر کیلوگرم

گیاهان در مراحل مختلف رشدي ،پاسخ متفاوتی

در هکتار گالیسین بتائین در زمان میوهدهی و گلدهی

نسبت به تنش از خود نشان میدهند .در مرحله رشد

(بهترتیب  44و  46/7گرم) به دست آمد (جدول .)3

رویشی تنش اغلب با کاهش رشد اندام هوایی و تقویت

از نظر تعداد میوه در بوته ،بهترین نتیجه در بین

رشد ریشه نسبت به اندام هوایی ()Osakabe et al., 2014

سطوح عامل دور آبیاري ششروزه صفر کیلوگرم در

همراه است .کاهش فتوسنتز بهدلیل افزایش مقاومت

هکتار گالیسین بتائین در زمان گلدهی ( 31/3عدد در

روزنهاي ( ،)Mahmoudnia et al., 2013کاهش فعالیت

بوته) و کمترین تعداد میوه در سطوح شش کیلوگرم در

آنزیمهاي فتوسنتزي ازجمله وربیسکو ،خسارت به

هکتار گالیسین بتائین ( 28/7 ،28/4و  28/1عدد در بوته

کلروپالستها و کاهش سطح فتوسنتزکننده را بهدنبال

بهترتیب در زمانهاي کاشت ،گلدهی و میوهدهی) بهدست

دارد ( .)Ahmadi & Baker, 1998در دوره رشد زایشی

آمد .کمترین تعداد میوه در بوته در بین سطوح عامل دور

کاهش ذخیره مواد غذایی طی دوره قبل سبب محدودیت

آبیاري  12روزه از مصرف شش کیلوگرم در هکتار

توزیع مجدد شده و کاهش فتوسنتز جاري نیز سبب

گالیسین بتائین در زمان گلدهی ( 16/8عدد در بوته)

محدودیت بیشتر رشد اندامهاي زایشی میشود ( Abdalla

بهدست آمد .درحالیکه بیشترین تعداد مربوط به سطح

 .)& El-Khoshiban, 2007بهاینترتیب تنش آب طی

مصرف سه کیلوگرم در هکتار گالیسین بتائین در زمان

دوره گلدهی با تأثیر بر تعداد گل و به تبع آن تعداد میوه

کاشت ( 25/4عدد در بوته) بود که با تیمار مصرف سه

و طی دوره میوهدهی و دانهبندي با اثر بر وزن میوه و دانه،

کیلوگرم در هکتار گالیسین بتائین در زمان گلدهی (24/8

عملکرد را تحت تأثیر قرار میدهد (

عدد در بوته) اختالف معنیداري نداشت (جدول  .)3اگر

 .)2007در لوبیا مصرف گالیسین بتائین در زمان کاشت بر

میانگین تعداد و وزن میوه در شرایط تنش در تیمارهاي

تعداد گل و غالف در گیاه تأثیر داشت .درحالیکه مصرف

شاهد (بدون مصرف گالیسینبتائین) در سه مرحله،

این ماده در زمان گلدهی ،تعداد دانه در غالف و وزن

بهعنوان شاخص در نظر گرفته شود ،مصرف

هزار دانه را افزایش داد ( .)Yang et al., 2005بررسیها

گالیسینبتائین با دوز سه کیلوگرم در هکتار در مراحل

روي گوجهفرنگیهاي تراریخته حاوي ژن ( codAاین ژن

کاشت ،گلدهی و میوهدهی بهترتیب منجر به افزایش ،33

مسئولیت تولید گالیسین بتائین را بهعهده دارد) مشخص

 40و  60درصد در وزن میوه شدند .همچنین ،این مقدار

شد که گیاهان حاوي این ژن نسبت به بوتههاي معمولی،
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Garcia et al.,

مریم تاتاری ،رضا عباسی علی کمر

گلهاي بزرگتر و جوانههاي گل بیشتري در شرایط تنش

گالیسین بتائین بهعنوان یک ماده حفاظتکننده و فعال

تولید کردند .همچنین ،میوههاي رسیده آنها  54درصد

در ایجاد تنظیم اسمزي ،میتواند عملکرد گیاه در شرایط

سنگینتر از بوتههاي معمولی بود (.)Park et al., 2007b

تنشهاي محیطی را افزایش دهد .مطالعه روي

در آزمایش حاضر وزن میوه در شرایط تنش 51 ،درصد

گوجهفرنگی در شرایط تنش خشکی نشان داد که

افزایش یافت (جدول  .)3همچنین ،مشخص شده است

یکبارمصرف گالیسین بتائین توانست تا  50درصد

که امکان انتقال گالیسین بتائین از برگها و اندامهاي

عملکرد را افزایش دهد (.)Jokinen et al., 1998

Makela et al.,

همچنین ،مصرف این ماده موجب افزایش  40درصد

 )1998b; Park et al., 2008و به همین دلیل در شرایط

عملکرد گوجهفرنگی در شرایط تنش شوري و گرما شد

تنشهاي غیرزیستی ،اندامهاي زایشی و گلها به تنش

( .)Makela et al., 1998bدر پنبه مصرف گالیسین بتائین

مقاوم شده و ریزش گلها کمتر اتفاق میافتد ( Sakamoto

از سقط گلها در شرایط تنش خشکی جلوگیري کرده و

 .)& Murata, 2002مطالعه روي ذرت تراریخته حاوي ژن

سبب افزایش  20درصدي عملکرد در شرایط تنش شد.

تولید گالیسین بتائین نشان داد که در شرایط تنش خشکی

هرچند بر عملکرد در شرایط عاري از تنش اثر قابل

گیاهان تعداد گلچه بیشتري تولید کردند و درصد ریزش

مالحظهاي نداشت و حتی در غلظتهاي باال سبب

نسبت به گیاهان معمولی بهطور قابل مالحظهاي کاهش

گلریزي گردید (.)Makhdum & Shababuddin, 2006

یافت ( .)Quan et al., 2004تعداد میوه در بوته در شرایط

در گیاهان تراریخته با قابلیت تولید گالیسین بتائین داخلی

رویشی به اندامزایشی وجود دارد (

تنش این مطالعه  62درصد افزایش پیدا کرد (جدول

.)3

نیز در شرایط تنش خشکی اثرات مثبتی گزارش شد

بر اساس نتایج بهدستآمده ،بیشترین عملکرد در دور

( .)Park et al., 2007a,bچنین نتایجی در تنباکو ،بادمجان،

آبیاري ششروزه از مصرف صفر کیلوگرم در هکتار

گوجهفرنگی ،فلفل و سیبزمینی مشاهده شده است

گالیسین بتائین در زمان کاشت ( 101تن در هکتار)

( .)Serraj & Sincliar, 2002; Rotein et al., 2002در

بهدست آمد .در شرایط بدون تنش اثر مصرف سه

لوبیا مصرف خارجی گالیسین بتائین در زمان کاشت و

کیلوگرم گالیسین بتائین بر عملکرد قابل مالحظه نبود،

گلدهی عملکرد دانه در شرایط تنش خشکی را بهبود

ولی مصرف شش کیلوگرم در هکتار از این ماده سبب

بخشید (.)Xing & Rajashekar, 1999

کاهش عملکرد نیز شد .در بین سطوح فاکتور دور آبیاري

نکتهاي که در مجموع مطالعه بهنظر میرسد این است که

ششروزه ،سطح شش کیلوگرم در هکتار گالیسین بتائین

مصرف شش کیلوگرم در هکتار گالیسین بتائین در تمام

در زمانهاي کاشت ( 80/7تن در هکتار) پایینترین

مراحل رشدي و روي اغلب صفات فیزیولوژیکی و اجزاي

عملکرد را تولید کرد .کمترین عملکرد در تیمار دور

عملکرد ،بهویژه در شرایط بدون تنش ،نوعی اثرات سمی

آبیاري  12روزه صفر کیلوگرم در هکتار گالیسین بتائین

داشته است و سبب کاهش آنها شده است (جدول .)3نتایج

در زمان کاشت ( 32تن در هکتار) مشاهده شد .در بین

بهدستآمده از برخی تحقیقات نشان میدهد که گالیسین

سطوح مختلف دور آبیاري  12روزه نیز باالترین عملکرد

بتائین در دوزهاي باال ممکن است بدون تأثیر بوده و یا حتی

از سطح مصرف سه کیلوگرم در هکتار گالیسین بتائین در

سمی باشد ( .)Yanecy, 2005بهعنوان مثال ،کاربرد گالیسین

زمان گلدهی ( 56/5تن در هکتار) حاصل شد (جدول .)3
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بتائین بهصورت محلولپاشی بر گیاه شلغم ،1کلزا 2و برخی از

گیاه گوجهفرنگی در شرایط تنش خشکی بود .بهنظر

غالت بهاره رشد آنها را در تنش خشکی بهبود نبخشید

میرسد بهترین زمان مصرف در شرایط تنش خشکی،

( .)Makela et al., 1996کاربرد برگی گالیسین بتائین اجزاي

کاشت و گلدهی باشد .بهاینترتیب در شرایط تنش،

عملکرد و فرایندهاي فیزیولوژیک و همچنین مقدار داخلی

عملکرد در تیمار مصرف سه کیلوگرم در هکتار گالیسین

گالیسین بتائین را در سیبزمینی تغییر نداد ( Ahmad et al.,

بتائین نسبت به میانگین عملکرد در تیمارهاي بدون

 .)2008این اثرات متضاد ممکن است بهدلیل شرایط آزمایش

مصرف گالیسین بتائین ( 35تن در هکتار)62 ،درصد

و یا اختالف بین گونهها و ژنوتیپهاي مورد آزمایش در

افزایش یافت .این افزایش عملکرد از طریق افزایش در

واکنش به کاربرد خارجی گالیسین بتائین ایجاد شده باشد

وزن و تعداد میوه در بوته بهدست آمد .کاربرد سه

( .)Ashraf & Foolad, 2007در مورد علت بروز اثرات سمی

کیلوگرم در هکتار گالیسین بتائین در زمان میوهدهی

در نتیجه مصرف گالیسین بتائین ،یافتههاي دقیقی وجود

نتوانست به اندازه کاربرد در زمان کاشت یا گلدهی

ندارد ،ولی بر اساس تحقیق روي گونههاي غیرتجمعدهنده

عملکرد را تحت تأثیر قرار دهد .این امر احتماالً به این

گالیسین بتائین در خانواده چلیپائیان ،کلزا و اربیدوپسیس،

خاطر است که در این زمان خسارت خشکی بر گیاه وارد

گزارش شد که گالیسین بتائین خارجی از طریق اثرات

شده و مصرف این ماده دیرهنگام بوده و قادر به تخفیف

رقابتی گالیسین بر مرحله میتوکندریایی مسیر گلیکوالت

خسارت نیست .در شرایط عدم تنش ،مصرف گالیسین

سبب افزایش تنفس نوري میشود (.)Sulpice et al., 2001

بتائین نتوانست عملکرد را بهبود بخشد .عالوه بر این در

ازآنجاکه گیاهان خانواده سیبزمینی نیز قادر به ساخت و

تیمارهاي مصرف شش کیلوگرم در هکتار گالیسین بتائین

تجمع گالیسین بتائین نیستند ،ممکن است چنین اثرات سمی

چه در شرایط تنش و چه در شرایط معمولی ،اثرات

در آنها نیز دیده شود .عالوه بر این بهنظر میرسد ،گیاهانی

سمیت مشاهده گردید.

که قابلیت تولید گالیسین بتائین را از طریق دستکاري ژنتیکی
بهدست میآورند ،این ماده را در کلروپالست تجمع میدهند
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Abstract
In order to determine the best time and amount of Glycine Betaine (GB) for increasing tomato yield under drought stress condition, an
experiment has been carried out as split plots, based on RCBD design with four replications, during 2016 growing season. The
experimental factors include the main factors (irrigation period in 6 and 12 days) as well as the sub-factors, namely the time (in 3 levels
of sowing, flowering, and fruit set) and the amount (in 3 levels of 0, 3, and 6 kgha -1) of GB application. Results from RWC, leaf area,
and electrolyte leakage show the efficiency of GB application under stress condition. The use of GB in non-stress condition leads to
decreased fruit weight with no significant difference observed between 3 and 6 kgha -1 dosages. In stress condition, application of 3
kgha-1 GB in the sowing, flowering, and fruit set stage has increased fruit weight by 33%, 40%, and 60%, respectively, compared to the
average fruit weight in control treatments. Although the positives effect of 3 kgha -1 GB in the flowering time on fruit yield has been
obvious (i.e., 62% higher) in this study, it seems that the application of this amino acid at the non-stress conditions has had some toxic
effects on tomato fruit yield.
Keywords: Amino acid, electrolyte leakage, leaf area, relative water content, toxic effect.
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