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 چکیده 

دهند. در شررای  نامارا د   های مختلف و نگهداری رطوبت در خاک کارایی مصرف آب در گیاه را افزایش میهورمون تولید ریقط از هیومیکی مواد
کند و این امکان شود که مصرف اسیدهای آمینه به صورت کود، نیاز ساخت آن را توس  گیاه برطرف میمحیطی  مل ساخت اسیدهای آمینه متوقف می

ه انرژی ذخیره شده خود را صرف رشد بیشتر و باال بردن  ملکرد و کیفیت محصول نماید. به منظور بررسری تراریر موادهیرومیکی و    دهد کرا به گیاه می
در باغ تحقیقاتی دانشرکده کشراورزی دانشرگاه    آزمایشی  در شرای  خشکی ‘نوسیسوپر دام’رقم  ایاسید آمینه بر خصوصیات کمی و کیفی خیار مزر ه

شد.  امل اول کوددهی در  انجام تکرار 6 با تصادفی های کاملبلوک قالب فاکتوریل در طرح صورت به مطالعه احی و اجرا گردید. اینفردوسی مشهد طر
 لیتر در هکتار و کاربرد تروام  6ام، کاربرد اسید آمینه گالیاین و گلوتامیک اسید به میزان پیپی 022چهار سطح )شاهد، کاربرد اسید هیومیک در غلظت 

 7و  5، 3لیتر در هکتار( و  امل دوم دور آبیاری در سه سطح  6ام و اسید آمینه گالیاین و گلوتامیک اسید به میزان پیپی 022اسید هیومیک در غلظت 
که برا افرزایش   روز بود. با توجه به نتایج مشخص گردید که ا مال تنش خشکی در خیار صفات رشدی مورد مطالعه را تحت تاریر قرار داد. بدین صورت 

طول ریشه، قطر ساقه، وزن خشک بوته، طول میانگره و سطح برگ به شدت کاهش یافت. کاربرد اسید هیومیک به تنهایی در ، روز 7به  3دور آبیاری از 
(، مترمیلی 44/20ر ساقه )را بهبود بخشید. کاربرد توام اسید هیومیک و اسید آمینه منجر به بهبود قط متر(سانتی 99/03) سطح تنش متوس ، طول ریشه

( در سطح تنش متوس  شد. در هنگام کاربرد اسید هیومیک به تنهایی و یا در ترکیب با گرم 43/46( و وزن خشک بوته )متر میلی 33/32طول میانگره )
ی و طول بوته با افرزایش سرطح ترنش    اسید آمینه در سطح تنش متوس ، سطح برگ در گیاه حدود دو برابر افزایش یافت. وزن تر بوته، تعداد ساقه فر 

 44/274نابت به تیمار شاهد کاهش یافت. کاربرد توام اسید هیومیک و اسید آمینه نابت به سایر تیمارهای آزمایش منجر بره افرزایش وزن ترر بوتره )    
ود( شد. صفات مرتب  با  ملکرد مورد مطالعه در ( نابت به تیمار شاهد ) دم کاربرد کمترسانتی 45/96( و طول بوته )گرم 70/6(، تعداد ساقه فر ی )گرم

ور آزمایش به شدت تحت تاریر ا مال تنش قرار گرفت. کاربرد اسید هیومیک وزن خشک میوه و قطر میوه را در سطح متوس  تنش بهبود بخشید. به طر 
ر قرار داده و کاربرد انواع مختلف کود نتوانات در ایرن  کلی مشخص گردید که ا مال دور آبیاری هفت روز، رشد گیاه و تولید میوه را به شدت تحت تاری

به طور کلی، اسیدهیومیک  متوس  خشکی کاربرد اسید هیومیک توانات تا حدودی از اررات منفی تنش بکاهد.تنش سطح مورر واقع شود. اما در سطح 
 باشند. استفاده میو اسیدآمینه در شرای  تنش متوس  به منظور متعادل کردن اررات نامطلوب تنش، قابل 
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ها و اندام هوایی، کاهش سطح برگ، ارتفاع، وزن خشک، بارته  ریشه
هرا و  ها، پروتئینها، کاهش فتوسنتز و تعرق، تخریب آنزیمشدن روزنه

ای آمینره و کراهش کلروفیرل    ها، تجمع اسریده تغییر در سنتز پروتئین
تحقیقاتی مبنی بر بهبرود رشرد گیراه در شررای  ترنش      (. 62شود )می

( بیان 65توس  مواد هیومیکی گزارش شده است. طاهری و رستمی )
اند که در شرای  تنش شوری مواد هیومیکی سبب بهبود وزن تر کرده

ن برگ، اندام هوایی و افزایش سطح برگ و طول ریشه در گیاه ریحرا 
(Ocimum basilicum L.  شده است. احتمال بر این است که مرواد )

های اکاین، سیتوکینین و جیبررلین  هیومیکی از طریق تولید هورمون
سبب کاهش اررات تنش شوری و افزایش کارایی مصررف آب توسر    

 با ر   خراک  در رطوبت نگهداری با هیومیک (. اسید4شوند )گیاه می
در شرای  ناماا د محیطری   (.57) دشومی خشکی تنش اررات کاهش

شود که مصرف اسیدهای آمینه بیوسنتز اسیدهای به سختی انجام می
کنرد و ایرن   به صورت کود، نیاز ساخت آن را توس  گیاه برطرف مری 

دهد که انرژی ذخیره شرده خرود را صررف رشرد     امکان را به گیاه می
در تحقیقری   (.43بیشتر و باال بردن  ملکرد و کیفیت محصول نماید )

( انجام شد مشخص گردید که کاربرد 33که توس  کرمی و همکاران )
کودهای زیاتی در گیاه دارویی گاوزبان سبب بهبرود صرفات کمری و    

(. کراربرد اسرید هیومیرک و    34کیفی تحت تنش کم آبی شده است )
اسید فولویک در گیاه شرعمدانی توانارت صرفات رشردی در گیراه را      

 اسراس  برر (. 2داری افزایش دهرد ) به طور معنینابت به تیمار شاهد 
 کشراورزی  هایخاک آلی ماده آلایده میزان گرفته، صورت آزمایشات

 کرویری  و خشرک  هرای سررزمین  در کره  اسرت  درصرد  6 تا 4 حدود
  امرل  آلری  مواد که حالی در بوده کم بایار میزان این ایران، همچون

 بجرز  ایران در ساسا همین بر. (32باشند )می خاک بارورسازی اصلی
 از باریاری  در و درصد 2 زیر خاک آلی ماده میزان خزر ساحلی نواحی
 کره  اینجاست اهمیت حائز نکته. (32است ) درصد 2/2 زیر حتی نقاط
دهند، در نتیجه  می تشکیل را خاک آلی ماده درصد 32 هوموسی مواد

 زیبارورسا سطح سریع ارتقاء در هیومیکی کودهای توجه قابل توانایی
  نوان اسرید  به هیومیک اسید(. 32) است تشخیص قابل کامالً خاک
 و هورمونی اررات طریق از طبیعی منابع سایر و هوموس از حاصل آلی

هروایی   اندام و ریشه بیومس شیافزا سبب غذایی، جذب  ناصر بهبود
 مرواد هوموسری   دارند؛ خاک کیفیت در اساسی نقش آلی مواد. شودمی
 رهاسرازی  مارتقیم روی  بره طرور   آلی مواد بخش مهمترین  نوانبه

 ابقراء  و فارفر  ظرفیرت برافری   کاتیونی، تبادل ظرفیت غذایی،  ناصر
کاربرد اسرید   .(29اساسی دارند ) نقش سمی و فلزی آلی هایمولکول

هیومیک در گیاه خیار بره صرورت اسر ری و مصررف خراکی صرفات       
در پژوهشری   (.62رشدی، کیفیت و  ملکرد میروه را بهبرود بخشرید )   

بر لیترر  ملکررد   گرم میلی 222دیگر کاربرد اسید هیومیک در غلظت 
 ماتقیمی نقش هیومیک (. اسید07افزایش داد )درصد  33/24خیار را 

 هرای بره روش  مرواد هیرومیکی  . دارد خاک تولیدی تعیین پتانایل در

 باشرد. اسریدهیومیک   داشته رشد گیاه بر مثبتی تاریر تواندمی مختلفی
، Caجرذب   و شرود مری  بوسیله گیاهران  نیتروژن جذب افزایش با  
Mg ،P  وK (. اسید هیومیرک  06دهد )را تحریک کرده و افزایش می

تواند سبب افرزایش جرذب و دسترسری بره     با افزایش سطح ریشه می
( بیران  23(. فراطمی و همکراران )  56و  55نیتروژن، توس  گیاه شود )

ترر و خشرک   یک سبب افرزایش وزن اند که استفاده از اسید هیومکرده
برگ و همچنین تعداد شاخه جانبی در گیاه ریحان شده است. کراربرد  

( افرزایش  Vigna unguiculataمواد هیومیک در لوبیا چشم بلبلری ) 
گیاه را سربب شرد چررا کره      تروزن نیز و گل ساقه، برگ، خشک وزن

( 47ن )(. مصطفی و همکارا7شرای  فتوسنتزی گیاه را بهبود بخشید )
های مختلف مواد هیومیکی در بامیه اند که کاربرد غلظتگزارش کرده

(Abelmoschus esculentus L.   افزایش تعداد بررگ در بوتره را در )
( مشخص گردید 33در تحقیق کارکورت و همکاران ). پی داشته است

( تراریر  .Capsicum annum Lکه کاربرد مواد هیرومیکی در فلفرل )  
خواص کمی و کیفی داشته است. در پژوهشری دیگرر    مثبتی بر رشد و

 Daucusکاربرد مواد هیومیکی سبب افزایش طول ریشه در هروی  ) 

carota( نابت به شاهد شده است )بره  آمینره  اسریدهای  تراریر  (.67 
 مختلفری  پژوهشرگران  توس  گیاهان در رشد هایکننده تنظیم  نوان
 Phaseolusدر لوبیرا ) اس ری گلوتامین  .است قرارگرفته بررسی مورد

vulgaris L.     تعداد برگ، تعداد سراقه جرانبی و همچنرین وزن ترر و )
خشک بوته را نیز بهبود بخشید و منجر به افزایش اسیدهای آمینه آزاد 

پاشری  ( محلرول Hordeum vulgareدر جرو )  (.63ها گردید )در برگ
بود بخشرید  اسیدآمینه  ملکرد دانه گیاه را در مقایاه با تیمار شاهد به

( Pelargonium graveolens(. همچنین، در شمعدانی  طرری ) 09)
استفاده از اسیدآمینه گالیاین بتائین در شرای  تنش، شرای  نامطلوب 

 گیاهان که است شده مشخص (. اکنون49رشد در گیاه را کاهش داد )
 در. کننرد  اسرتفاده  نیترروژن  منبرع   نروان  به آمینه اسیدهای از قادرند
 مطررح  نیترروژن  از مهمی منبع  نوان به آمینه سرد، اسیدهای مناطق
  مرل  براردار  ذرات همچرون  آزاد وضرعیت  در ترکیبرات  ایرن . هاتند

به  و شده سلول وارد شوند گیاه وارد مناسب شرای  در وقتی و کنندمی
شروند.  باال، در فرآیندهای مترابولیکی گیراه اسرتفاده مری     خلوص دلیل

 کرره مزار رری در گیرراه نیتررروژن تررامین در آمینرره اسرریدهای نقررش
 ایرن  همچنین. باشدمی توجه است، قابل کم آن میکروبی هایفعالیت

هرای  رشرد، فعالیرت   هرای کننرده  تنظریم   نوانبه  توانندمی ترکیبات
 جرذب  روی آمینره  قرار دهند. اسریدهای  تاریر تحت را گیاه متابولیکی
آن  افررزایش ایرر و کرراهش با رر  و گذاشررته ترراریر خرراک از نیتررروژن

 در مرورر  هرای آنرزیم  فعالیرت  روی همچنرین  ترکیبرات  شوند. اینمی
 تجمرع  کاهش به منجر و گذاشته تاریر گیاه در نیتروژن آسیمیالسیون

 به مقاومت افزایش بر تاریر با آمینه اسیدهای .شوندمی گیاه در نیترات
 برر  تراریر  نتیجره  در و کلروفیرل  غلظرت  افرزایش  محیطی، هایتنش
برا توجره بره     .شروند مری  واقع مورر گیاهان  ملکرد و رشد بر نتزفتوس
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 کننرده  محدود  امل تریناصلی شرای  پیش رو در کشاورزی، خشکی
با توجه بره   .(23باشد )در حال و آینده می کشاورزی محصوالت تولید

 برررای جرردی ایماررأله برره خشکاررالی مطالررب ذکرشررده بحرر  
 بره  است، شده تبدیل اخیر یهاسال در کشاورزی بخش تولیدکنندگان

خود رسریده   مقدار حداقل به آب منابع مناطق، از بایاری در کهنحوی
 اسرت و  نیرز کراهش یافتره    زیرزمینری  هرای سفره در آب است، سطح

 آبیکم بحران با مقابله برای. است شده نامطلوب آب کیفیت همچنین
قردرت   گوناگونی ارائه شده است. اسرتفاده از  رواملی کره    راهکارهای

زا افزایش داده و  ملکرد را بهبود بخشرد،  رشد گیاه را در شرای  تنش
روشی مفید و مورر خواهد بود. کاربرد انواع مختلف کودهای شریمیایی  

آوری برای محی  زیات داشته و امروزه با توجره  اررات مخرب و زیان
به مبح  کشاورزی پایدار و به حداقل رساندن اررات مخررب زیارت   

کاربرد انواع مختلف مواد آلی از جملره ترکیبرات هیرومیکی و    محیطی 
اسیدهای آمینه به صورت کود در گیاهران بره منظرور بهبرود رشرد و      

گردد. این ترکیبات  الوه بر بهبود رشرد گیراه    ملکرد گیاه توصیه می
تاریرات فراوانی بر ساختار خاک و جذب  ناصر غذایی از خاک دارنرد.  

شمار این ترکیبات، هدف از این پژوهش بررسری  با توجه به مزایای بی
ارر اسید هیومیک و اسیدآمینه به صورت کود آبیاری بر صفات رشدی 

 خیار تحت تنش خشکی است.

 

 ها مواد و روش

سروپر  ’رقرم   به منظور بررسی ارر تنش خشکی بر روی گیاه خیرار 

، آزمایشی در محرل مزر ره تحقیقراتی دانشرکده کشراورزی      ‘نوسیدام
 مطالعه انجام شد. این 95-94اه فردوسی مشهد در سال زرا ی دانشگ

 تکرار 6 با تصادفی های کاملبلوک قالب فاکتوریل در طرح صورت به
شد.  امل اول کوددهی در چهرار سرطح )شراهد، کراربرد اسرید       انجام

ام، کراربرد اسرید آمینره گالیارین و     پری پری  022هیومیک با غلظرت  
( و کراربرد تروام اسرید    2:2یتر در هکتار )ل 6گلوتامیک اسید به میزان 

ام و اسید آمینه گالیارین و گلوتامیرک   پیپی 022هیومیک با غلظت 
لیتر در هکتار و  امل دوم دور آبیاری در سره سرطح    6اسید به میزان 

روز بود. میزان آب مورد استفاده در هر تیمار بر اسراس نیراز    7و  5، 3
  رر   برا  مشرهد  کشرت در شرهر   لیتر برر هکترار برود.    62آبی گیاه 
 دقیقره  26 و درجه 36 و شرقی طول دقیقه 33 و درجه 59 جغرافیایی

 از مشرهد  .انجرام شرد   دریا سطح از متری 939 ارتفاع در شمالی طول

خشرک اسرت.    نیمره  و خشرک  هوایی جزء منراطق  و آب شرای  نظر
 حرداقل  میانگین بوده و مترمیلی 0/055 حدود سالیانه بارندگی متوس 

باشرد.  گرراد مری  سانتی درجه 00 و 9/3 ترتیببه دما متوس  حداکثر و
آورده  2 جدول در آزمایش محل خاک شیمیایی و فیزیکی خصوصیات

 خراک  نمونره  زمین انتخاب از پس و آزمایش شروع از قبل .است شده
 .گرفرت  انجرام  آن روی برر  شریمیایی  و فیزیکری  هرای تجزیه و تهیه
 52 رر    مترر، سرانتی  42  مرق  هرم،  زا متر 0 فاصله به هاییجوی
 دنبال به و شد انجام زمین آبیاری. شد ایجاد متر 02 طول و مترسانتی
 فاصرله  به هاپشته طرف یک روی آب داغ امتداد در زمین شدن گاورو

 بره  آزمایشی، قطعه هایپشته لبه روی خیار بذور هم، از مترسانتی 52
شد. پس  کشت اردیبهشت ماه در (ک ه هر در بذر 4-5) ایک ه صورت

برگی ا مال تیمارها )کوددهی( شروع شد. ا مال تیمارهرا   4از مرحله 
همزمان با آبیاری گیاهان صورت گرفت. آبیاری با اسرتفاده از مخرازن   
تعبیه شده در هر ردیف رشد گیاه انجام شد. در انتهای آزمایش صفات 

گیرری طرول   نردازه گیری و ربت شرد. بررای ا  مورفوفیزیولوژیکی اندازه
ریشه و طول بوته، طول میرانگیره و قطرر سراقه از کرولیس اسرتفاده      

 USA،Model) سرنج بررگ  سطح گردید. سطح برگ توس  دستگاه

Li-COR_1300 )گیرری در  شد. وزن ترر و خشرک )قرار   گیریاندازه
گراد( بوته و میوه در درجه سانتی 72سا ت در دمای  04آون به مدت 

گیرری  ( اندازه222/2استفاده از ترازو دیجیتال )دقت  انتهای آزمایش با
گیرری شرد   میوه نیز در انتهای آزمایش انردازه  بافت و ربت شد. سفتی

(FACCHINI-48011 ALFONSINE, ITALY.)   قطرر  متوسر 
گیرری گردیرد.   میوه با استفاده از کرولیس انردازه   طول متوس  میوه و

در میان و توزین خیارهای  ملکرد گیاه با برداشت میوه به صورت روز 
برداشت شده در طول دوره از هرر تیمرار و در پایران دوره برا تقاریم      
کردن میانگین وزن خیار بر تعداد بوته محاسبه و ربت شد. بره منظرور   

گیری متوس  وزن تر میوه به طور تصادفی چند  دد خیار از هرر  اندازه
با  GF-300رازو مدل تکرار جدا گردیده و در آزمایشگاه با استفاده از ت

توزین و ربت گردید. وزن خشک میوه نیرز پرس از قررار     222/2دقت 
گررراد بررا اسررتفاده از ترررازو سررانتیدرجرره 72گیررری در آون بررا دمررای 

افزار ها با استفاده از نرمآماری دادهی تجزیهگیری و ربت گردید. اندازه
JMP-8 ه از آزمرون  هرا برا اسرتفاد   بین میانگینی انجام شد و مقایاه

LSD ها و نمرایش اطال رات نیرز توسر      و ترسیم نمودارها و جدول
 انجام گرفت. Excelافزار نرم

 
 خاک مورد استفاده در آزمایشتجزیه  -1جدول 

Table 1- Analysis of the soil used in the experiment 

 pH EC 
)1-(dS.m  

 نیتروژن کل 

(1-kg.mg) 
 فسفر

 (1-kg.mg) 
 پتاسیم 

(1-kg.gm) 
 بافت خاک

Soil texture 

 7.56 3.98 1498 56.6 409 
 لومی

Loam 



 0411، زمستان 4، شماره 53)علوم و صنایع كشاورزي(، جلد باغباني نشریه علوم     255

 

 نتایج و بحث

های آزمایش نشان داد که طول ریشره  نتایج تجزیه واریانس داده
(. 0تحت تاریر ارر ساده و متقابل تیمارهای آزمایش قرار گرفت )جدول 
اری، با توجه به نتایج مشخص گردید که افزایش فواصل بین هرر آبیر  

که افزایش دور آبیاری از کاهش طول ریشه را در پی داشت؛ به طوری
درصرد کراهش داد.    32روز یکبار، طرول ریشره را حردود     7روز به  3

کاربرد اسید هیومیک به تنهایی در سطح متوس  تنش توانات طرول  
روز(  7ریشه را بهبود بخشرد. در براالترین سرطح ترنش )دور آبیراری      

ف کودها نتوانات رشد گیاه را بهبود بخشد )جردول  کاربرد انواع مختل
(. قطر ساقه نیز تحت تاریر ارر متقابل کاربرد کرود در شررای  ترنش    3

(. ا مال تنش خشکی به گیراه از طریرق   0خشکی قرار گرفت )جدول 
افزایش فواصل آبیاری، قطر ساقه در گیاه را نابت به تیمار شراهد در  

ل کراربرد تروام اسرید هیومیرک و     درصد کاهش داد. در مقاب 52حدود 
(. 3روز قطر ساقه را افرزایش داد )جردول    5اسید آمینه در دور آبیاری 

طول میانگره در گیاه تحت تاریر ارر متقابرل ترنش خشرکی و کراربرد     
(. بیشرترین طرول   0تیمارهای کرودی مختلرف قررار گرفرت )جردول      

آبیاری سره  میانگره در شرای  کاربرد اسید هیومیک به تنهایی در دور 
روز یکبار مشاهده و ربت گردید. با ا مال تنش خشکی طول میرانگره  
در گیاه کاهش یافت و کمترین مقدار آن در تیمرار دور آبیراری هفرت    
روز و  دم کاربرد کودهای آلی حاصل شد. کراربرد تیمارهرای کرودی    
مختلف توانات در شرای  تنش )افزایش دور آبیاری( طول میانگره را 

خشد. در هر دو سطح تنش کاربرد توام اسید هیومیک و اسرید  بهبود ب
(. همچنرین وزن خشرک   3آمینه طول میانگره را افزایش داد )جردول  

بوته در شرای  تنش تحت تاریر تیمارهای کودی مختلف قررار گرفرت   
(؛ بدین ترتیب که بیشترین وزن خشک بوته در تیمار کرودی  0)جدول 

ه در شرای   ردم ترنش و کمتررین    ترکیب اسید هیومیک و اسید آمین
مقدار آن در شرای  دور آبیاری هفت روز و  دم کاربرد تیمرار کرودی   
ربت شد. کاربرد ترکیرب اسرید اهیومیرک و اسرید آمینره برا یکردیگر        
توانات در هر دو سطح ا مال تنش، وزن خشک بوتره را ناربت بره    

 (.3تیمار  دم کاربرد کود افزایش دهد )جدول 
در شرای  تنش خشکی، سرطح بررگ گیراه را بره      قرارگیری گیاه

شدت کاهش داد. کاربرد ترکیب اسید هیومیک و اسید آمینه در سطوح 
مختلف تنش )متوس  و شدید( سطح برگ در گیاه را افرزایش داد و از  
کاهش سطح برگ ممانعت به  مل آورد. این نکته قابل ذکر است که 

ربرد ترکیبری ایرن   سطح برگ تحت تنش به شدت کاهش یافت اما کا
دو کود توانات از کاهش شدید سطح برگ در شری  تنش نابت بره  
تیمار  دم کاربرد کود در شرای  تنش جلوگیری کند و سطح بررگ در  

(. نترایج حاصرل از تجزیره واریرانس     3گیاه را بهبرود بخشرد )جردول    
های مرتب  با طول بوته، تعداد ساقه فر ی و وزن تر بوتره نشران   داده

درصردی   52افزایش فواصل بین هر آبیاری منجر بره کراهش    داد که
این صفات نابت به تیمار شاهد )دور آبیاری هفت روز یکبرار( گردیرد   

(. در مقابل ارر ساده کاربرد کودهای اسید هیومیرک و اسرید   4)جدول 
آمینه بر این صفات تاریر گذار بود. کاربرد انواع مختلف کود به تنهایی 

بی افزایش طول بوته و تعداد شاخه فر ی در گیاه و یا به صورت ترکی
(. تنهرا تیمرار ترکیبری    5را نابت به تیمار شاهد در پی داشت )جدول 

اسید هیومیک و اسید آمینه توانات وزن تر بوته را ناربت بره تیمرار    
شراهد افررزایش دهررد و بیشررترین وزن ترر بوترره در گیرراه را برره خررود   

داری در وزن تر نهایی تاریر معنیاختصاص داد. کاربرد این کودها به ت
 (. 5بوته نداشت )جدول 

گذارد. مقدار آب در دسترس گیاهان بر صفات رشدی آن تاریر می
با افزایش دور آبیاری در این گیاه پارامترهرای رشرد رویشری کراهش     
یافتند. بدون شک این امر به دلیل کمبود آب در دسترس گیاه حاصرل  

ها، پژمردگی گیراه،  باته شدن روزنهشده است. تنش خشکی منجر به 
کاهش آماس، کاهش مقدار آب و پتانایل کل برگ گردیده که نتیجه 

باشرد. در  آن کاهش تقایم سلولی به خصوص در سراقه و بررگ مری   
تروان در انردازه کروچکتر    آبی در گیاهان را مری نتیجه اولین اررات کم

، 03 اهده نمود )ها نابت به شرای   ادی مشها و ارتفاع کمتر آنبرگ
 تواندمی که رویشی است رشد میزان از اینشانه بوته (. ارتفاع56 و 53

یابرد   کراهش  و گرفتره  قررار  آبری  کم تحت تنش توجهی قابل طور به
 آب کافی جذب کاهش و های ساقهمیانگره فواصل شدن (. کوتاه02)

غذایی در طی تنش خشکی از دالیل کاهش ارتفراع در گیراه     ناصر و
(. ترنش خشرکی در گیاهران مختلفری از جملره گلرنر        36باشد )یم
(Carthamus tinctorium( )54( گندم ،)Hordeum vulgare( )3 )

 دلیرل  بره  بترائین  موجب کاهش ارتفاع گیاه گردیده است. گالیارین 

سرلولی   افزایش تورژسانس فتوسنتز، ای، افزایشروزنه هدایت افزایش
 به باشد وآب می جذب الیه یک دارای که پروتئینی با بعد از تماس آن

شدن سلول، افزایش ارتفاع در گیراه را سربب    طویل افزایش آن دنبال
 هایسلول متابولیام برتأریر با  (. اسیدهیومیک39و  37، 5گردد )می

 ناصرر   جرذب  افرزایش  کننردگی،  کرالت  با قدرت همچنین و گیاهی
گیراه   ارتفراع  و رشرد  افرزایش  سبب غذایی و افزایش محتوی نیتروژن

(. افزایش ارتفراع در گیراه در اررر کراربرد اسرید      52 و 40، 3گردد )می
(، فلفررل .Mentha piperita Lفلفلرری )هیومیررک در گیرراه نعنرراع 

(Capsicum annuum( و بادمجان )Solanum melongena تایید )
(. با تشردید ترنش خشرکی در گیاهران و بره دنبرال آن       6شده است )

ها، نیاز قندی به منظور تنظیم اسمزی در گیاه برگکاهش فتوسنتز در 
(. با افرزایش  45گردد )افزایش یافته و در پی آن رشد ریشه متوقف می

های آغازین تشکیل شرده جهرت تولیرد    فواصل آبیاری در گیاه، سلول
انشعابات اولیه ساقه کاهش یافته که در نتیجه آن تعداد سراقه فر ری   

در  ریشه رشد بر هیومیک (. کاربرد اسید22یابد )در گیاه نیز کاهش می
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( Agrostis stolonifera( )33( و بنرت گرراس )  6گیاه نعناع فلفلری ) 
مورر بود. قطر ساقه در گیاه تعیین کننده مقاومت گیراه در برابرر انرواع    

(. یکی از دالیل کاهش قطر ساقه کمبود 35های محیطی است )آسیب
(. کاهش 46نش خشکی است )آب قابل دسترس به دلیل کم آبی یا ت

ها در پرس ا مرال ترنش خشرکی،     تقایم سلولی و بزرگ شدن سلول
(. در 00شرود ) کاهش سطح برگ و میزان فتوسنتز گیاه را سربب مری  

پاشی افزایش سرطح  پژوهشی کاربرد اسید هیومیک به صورت محلول
برگ را سبب گردید. این افزایش احتماال به دلیل افزایش دوام سرطح  

تر شدن تجمع ماده خشک در برگ صورت گرفت اه و طوالنیبرگ گی
(. در شرای  نرمال ) دم وجود تنش خشکی( پتانایل فشاری الزم 02)

باشرد. در نتیجره رشرد و    برای توسعه سلول و تقایم آن موجرود مری  
هرای ریشره   توسعه سلول و همچنین فعالیرت متابولیارمی در سرلول   

ناصرر غرذایی الزم بررای رشرد     یابد و به دنبال آن جذب  افزایش می
یابد. اما در شرای  تنش خشکی به دلیل کاهش جذب گیاه افزایش می

 ناصر غذایی مهم از جمله فافر، پتاسیم، نیتروژن و کلاریم سرر ت   
رشد ریشه کاهش یافته و به دنبال توسعه انردام هروایی نیرز کراهش     

شرود  کاسته می یابد. در نتیجه از مقدار فتوسنتز و تولید در گیاه نیزمی
(. در این پژوهش نیز با ا مال ترنش خشرکی در گیراه وزن ترر و     04)

خشک اندام هوایی در گیاه نابت به تیمرار شراهد کراهش یافرت. برا      
کاربرد اسید هیومیک و اسید آمینه به صورت کود آبیاری اررات ترنش  

 آزمایشرگاهی  خشکی در گیاه مورد مطالعه کراهش یافرت. مطالعرات   

 و سراختارها  اسرتحکام  و پایداری با   گالیاین بتائین که داد نشان
 دیروار   پایرداری  و شرود مری  پروتئینی و ترکیبات آنزیمی هایفعالیت

 از هرای محیطری  ناشی از ترنش  رسانی اررات آسیب مقابل در سلولی

رسد کره  (. چنین به نظر می03رود )های آن به شمار میجمله فعالیت
ی از جملره اسرید هیومیرک از طریرق     مواد آلری و ترکیبراتی هیرومیک   

 گیاهی، هایسلول متابولیام بر ارر از جمله فیزیولوژیکی مثبت تأریرات

و  هرا سرلول  درون در برگ، افزایش متابولیام کلروفیل افزایش غلظت
ها( منجر بره  های فتوسنتز کننده )افزایش دوام برگافزایش دوام بافت

 (.44گرردد ) در گیاهران مری  افزایش  ملکرد تولیدی و بیوماس تولیرد  
 الوه بر این، کودهای آلی جذب  ناصر مورد نیاز برای رشرد گیراه از   

( کره  64دهنرد ) جمله: فافر، پتاسیم، کلایم و مینزیوم را افزایش مری 
(. ایرن  27) شرود این امر بهبود رشد اندام هوایی در گیاه را سربب مری  

ی قرادر هارتند در   ترکیبات به دلیل جذب بهتر آب و انتقال مواد غذای
 (.43شرررای  تررنش، از کرراهش رشررد ریشرره و سرراقه ممانعررت کننررد )

همچنین خاصیت شبه هورمرونی ترکیبرات هیرومیکی یکری دیگرر از      
(. این ترکیبات با تغییرر  63باشد )دالیل افزایش رشد ساقه در گیاه می

در ساختار خاک، افزایش تکثیر سلولی در گیاه، بهبود ساختمان خراک،  
وری  ناصر غذایی، افزایش نفوذپرذیری خراک بره آب و هروا،     آفراهم

افزایش جمعیت میکروبی خاک، افزایش ظرفیت تبادل کاتیونی شرای  
رشد ریشه را بهبود بخشیده که این امر منجرر بره بهبرود رشرد انردام      

 (. 60و  24گردد )هوایی گیاه در شرای  تنش می

 

تحت تاثیر تنش  ‘نوسیسوپر دام’خیار رقم  گیری شدهصفات مورفولوژیک اندازهثر تیمار کودی بر اتجزیه واریانس )میانگین مربعات(  -2جدول 

  خشکی

Table 2- ANOVA (mean squares) for the effect of fertilizer on morphological traits of cucumber cv. Super Dominus under 

drought stresss 

 سطح برگ
Leaf area 

 قطر ساقه
Stem diameter 

 طول میانگره
Internode lenght 

 طول بوته
Plant 

height 

 طول ریشه
Root lenght 

 درجه آزادی
df 

 منبع تغییرات
S.O.V 

ns64.4 ns1.05 **44.51 **982.42 ns3.101 5  بلوکBlock 

 Stressتنش  2 1127.77** 13009.3** 1896.62** 273.04** 103369.9**

**7580.1 ns1.07 **03100. **2577.13 **77.99 3  تیمار کودیTreatment 

**1026.0 *1.36 **10.23 ns71.41 **44.43 6  تیمار  ×تنشS×T 

 Error خطا 55 4.08 76.70 3.55 0.53 148.9

 تعداد میانگره
Internode number 

 تعداد ساقه فر ی
Branch number 

 وزن خشک بوته
Shoot dry weight 

 وزن تر بوته
Shoot fresh weight 

 درجه آزادی
df 

 منبع تغییرات

S.O.V 
ns0.35 **6.15 **548.74 **6971.19 5  بلوک Block 
ns0.26 **64.66 **1125.61 **40114.7 2  تنشStress 
ns0.48 **12.05 **974.12 **9016.06 3  تیمار کودیTreatment 

ns0.18 ns1.53 *30.94 ns983.52 6  تیمار  ×تنشS×T 

 Error خطا 55 471.71 9.91 0.73 0.28

 شدن دارمعنی  دم ns و درصد 5 احتمال سطح در داریمعنی*  درصد، 2 احتمال سطح در بودن دارمعنی**  
**Significant at 1% of probability level, * Significant at 5% of probability level, ns: Non-significant 
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  ‘نوسیسوپر دام’رقم  اریخ بر صفات مورفولوژیک تنش خشکی×  یمارهای کودی مختلفاثر مقابل کاربرد ت -3جدول 

Table 3- The interaction effect of different fertilizer treatments × drought stress on morphological traits of cucumber cv. 

Super Dominus 

 سطح برگ
Leaf area 

)3(cm 

 طول میانگره
Internode 

length 

(mm) 

 وزن خشک بوته
Shoot dry 

weight (g) 

 قطرساقه
Stem 

diameter 

(mm) 

 طول ریشه
Root 

length 

(cm) 

 تیمار کودی
Treatment 

 دورآبیاری
Irrigation 

(Day) 

127.50c 31.99c 34.47ef 13.93a 22.62de  )شاهد ) دم استفادهControl 

3 

165.86b 37.55a 50.07b 13.09abc 33.52a  اسید هیومیکHumic acide (1-l.mg200 ) 

161.42b 35.06b 45.40cd 13.38ab 25.66c  اسید آمینهAmino acid (1-ha.6 l) 

188.68a 36.43ab 54.92a 13.05bc 28.82b 
( ha.6 l-1( + اسید آمینه ) l.mg200-1هیومیک اسید)

HA×AA 
59.52d 24.50e 28.07g 11.13e 20.91ef اده( شاهد ) دم استفControl 

5 

115.27c 26.17de 41.78d 11.51e 23.99cd  اسید هیومیکHumic acide (1-l.mg200 ) 

68.51d 26.92d 42.32d 11.82de 21.11ef  اسید آمینهAmino acid (1-ha.6 l) 

114.20c 30.38c 46.43bc 12.44cd 20.06f 
( ha.6 l-1( + اسید آمینه ) l.mg200-1هیومیک اسید)

HA×AA 
19.84f 14.50h 24.47g 6.50f 14.91g  )شاهد ) دم استفادهControl 

7 

38.42e 17.17g 32.78f 6.57f 13.96g  اسید هیومیکHumic acide (1-l.mg200 ) 

22.84f 16.92g 35.40ef 7.15f 11.48h  اسید آمینهAmino acid (1-ha.6 l) 

38.06e 21.38f 37.43e 7.29f 15.53g 
( ha.6 l-1( + اسید آمینه ) l.mg200-1هیومیک اسید)

HA×AA 
 .هاتند LSD آزمون از استفاده با درصد پنج احتمال سطح در داریمعنی اختالف فاقد دارند یکاانی حروف که ا دادی

The same letters indicate the no significant difference at 5% of probability level based on LSD test. 

 

 ‘نوسیسوپر دام’خیار رقم  اثر تنش خشکی بر وزن تر بوته، تعداد ساقه فرعی و طول بوته -4جدول 
Table 4- The effect of drought stress on height, branch number and shoot fresh weight of cucumber cv. Super  

 وزن تر بوته
Shoot fresh weight (g) 

 تعداد ساقه فرعی
Branch number 

 طول بوته
Height (cm) 

 دورآبیاری
Irrigation (day) 

184.37 a 7.29 a 104.35 a 3 
148.83 b 4.95 b 89.32 b 5 
102.83 c 4.12 c 58.67 c 7 

 .هاتند LSD آزمون از استفاده با درصد پنج احتمال سطح در داریمعنی اختالف فاقد دارند یکاانی حروف که ا دادی
The same letters indicate the no significant difference at 5% of probability level based on LSD test. 

  ‘نوسیسوپر دام’رقم خیار  تیمار کودی مختلف بر طول بوته، تعداد ساقه فرعی، وزن تر بوته و عملکرداثر  -5جدول 
Table 5- The effect of different fertilizers application on height, branch number, shoot fresh weight and yield of cucumber cv. 

Super Dominus  
 عملکرد

Fruit yield (kg/plant) 

 وزن تر بوته
Shoot fresh weight (g) 

 تعداد ساقه فرعی

Branch number 
 طول بوته

Height (cm) 
 تیمار کودی
Treatment 

5.04 b 128.05 b 4.33 c 68.14 c فاده( شاهد ) دم استControl 
5.68 a 128.55 b 5.50 b 83.12 b  اسید هیومیکHumic acide (1-l.mg200 ) 
5.90 a 149.33 b 5.72 ab 88.74 ab  اسید آمینهAmino acid (1-ha.6 l) 
5.65 a 175.44 a 6.72 a 96.45 a 

( ha.6 l-1( + اسید آمینه ) l.mg200-1هیومیک اسید)
HA×AA 

 .هاتند LSD آزمون از استفاده با درصد پنج احتمال سطح در داریمعنی اختالف فاقد دارند نییکاا حروف که ا دادی
The same letters indicate the no significant difference at 5% of probability level based on LSD test. 

 
رسد کاربرد اسید هیومیک و اسید آمینره بره صرورت    به نظر می
آزمایش توانات به دلیرل  وامرل ذکرر شرده، ارررات       کود آبیاری در

حاصل از تنش را کاهش داده و رشد گیاه را در شرای  ترنش بهبرود   
 کره  داد فلفرل نشران   روی بر هیومیک اسید ارر بررسی بخشد. نتایج

 (.05افزایش یافت ) اسید هیومیک کاربرد با بوته خشک و تر وزن
ص گردیرد کره   با بررسی صفات مرتب  با  ملکررد گیراه مشرخ   

ا مال دور آبیاری هر هفت روز یکبار از تولید میوه در گیراه بره طرور    
کلی ممانعت کرد و در نتیجه صفات مرتب  با  ملکرد گیاه تنها در دو 



 255     ‘نوسیسوپر دام’ رشدي خیار بر صفات اريآبی كود صورت به اسید آمینه و هیومیک اسید اثر بررسينجفي و همکاران، 

گیری، ربت و مقایاه شد. با توجه به تجزیه سطح از دور آبیاری اندازه
که  های مرتب  با وزن تر و خشک میوه مشخص گردیدواریانس داده

کاربرد تیمارهای کودی مختلرف در شررای  ترنش خشرکی برر ایرن       
(. ا مال تنش خشرکی و افرزایش دور   6صفات تاریرگذار بود )جدول 

روز وزن تر و خشک میوه را به شدت کاهش داد. به  5با  3آبیاری از 
طوریکه در دور آبیاری هر هفرت روز یکبرار تشرکیل میروه در گیراه      

ات آلی از جمله اسرید هیومیرک در دور   صورت نگرفت. کاربرد ترکیب
روز یکبار توانات از کاهش وزن تر و خشک میوه نابت به  5آبیاری 

(. ارر متقابل تیمارهرای آزمرایش   7تیمار شاهد جلوگیری کند )جدول 
دار در صفات سفتی بافت میوه، قطر میروه و طرول میروه نیرز معنری     

و یا در ترکیرب برا   (. کاربرد اسید هیومیک به تنهایی 6گردید )جدول 
اسید هیومیک در شرای  ا مال تنش خشکی توانات اررات ناشی از 

(. 7تنش را تعدیل کرده و سفتی بافت میوه را بهبود بخشید )جردول  
قطر و طول میوه نیز تحت تاریر تنش خشکی به شدت کاهش یافت. 
کاربرد اسید هیومیک به همراه اسید آمینه طول میوه در شرای  تنش 

(.  ملکرد میوه در گیاه خیار نیز تحت تاریر 7بود بخشید )جدول را به
اررات ساده تنش خشکی و کراربرد تیمارهرای کرودی مختلرف قررار      

(. ا مال تنش خشکی و افرزایش دور  7دار شد )جدول گرفت و معنی
(. همچنین کراربرد  3آبیاری کاهش  ملکرد میوه را سبب شد )جدول 

ی یا کاربرد توام با یکدیگر توانارت  تیمارهای کودی مختلف به تنهای
 ملکرد میوه را نابت بره تیمرار شراهد بهبرود بخشرد؛ امرا تفراوت        

  (.5داری بین تیمارهای آزمایش مشاهده نگردید )جدول معنی
تنش خشکی اررات مشهودتری بر صفات زایشی گیاه نابت بره  

 (. همراه با افرزایش دور آبیراری در  50دیگر صفات رشدی گیاه دارد )
گیرراه، کمبررود آب بررر  ملکرررد مراحررل مختلررف رشرردی از جملرره   

هررا هرای فیزیولروژیکی گیراه تراریر گذاشرته و از سرر ت آن      فعالیرت 

(. کاهش میزان فتوسنتز در برگ به دلیل کاهش ناربی  32کاهد )می
هررای محررافز روزنرره و برره دنبررال آن کرراهش جررذب آمرراس سررلول

ترس گیراه و ترنش   اکاید کربن از دیگر اررات کاهش آب در دسدی
(. تمررامی ایررن  وامررل از رشررد مطلرروب در گیرراه 9خشررکی اسررت )

جلوگیری کرده و  ملکرد و تولید میوه و همچنین کیفیت تولید میروه  
دهنرد. کراربرد ترکیبرات آلری از جملره اسرید       در گیاه را کاهش مری 

در ترکیرب برا اسرید آمینره      هیومیک در این شرای  به تنهرایی و یرا  
توانات صفات مرتب  با  ملکرد مورد مطالعه در گیاه در را در شرای  
تنش )افزایش دور آبیاری( بهبود بخشد. کاربرد این ترکیبات در گیراه  

آوری مواد غذایی مورد نیاز رشد گیاه، سرطح بررگ در   به دلیل فراهم
سرطح فتوسرنتز در   گیاه و دوام آن را افزایش داده کره در نتیجره آن   

(. 02دهد )گیاه و تولید مواد غذایی مورد نیاز رشد میوه را افزایش می
با تولید بیشتر اسیدنوکلوئیک و در دسترس برودن اسریدهای آمینره،    

یابرد. از طررف   تکثیر سلولی در کل گیاه و از جمله ریشه افزایش می
تر طلوبدیگر کاربرد این ترکیبات در خاک، با ایجاد فضای بیشتر و م
هرای آب،  در جهت نفوذ آب و همچنین پیوند این ترکیبات با مولکول

-از تبخیر آب کاسته و مدت زمان مصرف آن توس  گیاه افزایش می

(. با کاهش تبخیر از سطح خراک، فرصرت جرذب    59و  30، 27یابد )
آب و موادغذایی توس  گیاه بیشتر بوده و انتقال مرواد فتوسرنتزی در   

مقاومرت   گیرد. اسیدهای آمینه با   افزایشورت میتر صگیاه راحت
دار (. افزایش ترکیبات آلی نیتروژن52)شود های محیطی میبه تنش

همچون اسیدهای آمینه سر ت رشد و تولید بیومس گیاه را به دلیرل  
بخشرد.  افزایش غلظت کلروفیل و افزایش میزان فتوسنتز بهبرود مری  

گیرد. گلوتامیک حت تاریر قرار میکه در نتیجه آن  ملکرد گیاه نیز ت
محرافز   هرای سرلول  در سیتوپالسرم  اسید به  نوان  امل اسموتیک

 (.66ها مورر است )شدن آن روزنه، بر باز و باته

 
 کیخش تنش ریتحت تاث ‘نوسیسوپر دام’رقم  اریدر خ صفات مرتبط با عملکرد اثر کاربرد کود بر تجزیه واریانس )میانگین مربعات( -6جدول 

Table 6- ANOVA (mean squares) for the effect of fertilizer application on yield-related traits in cucumber cv. Super Dominus 

under drought stresss  

 طول میوه
Fruit 

length 

 قطر میوه

Fruit 

diameter 

 عملکرد میوه
Fruit yield 

سفتی بافت 

 میوه

Fruit tissue 

firmness 

 وزن تر میوه
Fruit fresh 

weight 

وزن خشک 

 میوه
Fruit dry 

weight 

درجه 

 آزادی
df 

 منبع تغییرات

S.O.V 

ns0.10 ns0.10 **1.87 ns0.34 ns335.46 1.11ns 5  بلوکBlock 
**20.01 **2.02 **1.63 *1.27 ns740.59 *3.81 3  تیمارTreatment 
**21.36 **0.90 **7.20 ns0.67 *1330.88 ns.630 1  تنشStress 

**5.09 **0.86 ns0.02 *1.35 **7.12 *3.80 3  تیمار ×تنشS×T  
 Errorخطا  35 1.21 278.146 0.39 0.18 0.10 0.40

 شدن دارمعنی  دم ns و درصد 5 احتمال سطح در داریمعنی*  درصد، 2 احتمال سطح در بودن دارمعنی**  
**Significant at 1% of probability level, * Significant at 5% of probability level, ns: Non-significant 
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 ‘نوسیسوپر دام’رقم  اریدر خ تنش خشکی بر برخی صفات مرتبط با عملکرد× اثر متقابل کاربرد تیمارهای مختلف کودی  -7جدول 
Table 7- The interaction effect of different fertilizerapplication × drought stress on some yield-related traits in cucumber cv. 

Super Dominus 

طول 

 Fruitمیوه

length (cm) 

 قطر میوه
Fruit 

diameter (cm) 

سفتی بافت 

 میوه
Fruit tissue 

firmness 

 وزن تر میوه
Fruit fresh 

weight (g) 

وزن خشک 

 میوه
Fruit dry 

weight (g) 

 تیمار کودی
Treatment 

آبیاری دور 
Irrigation 

(Day) 

10.70ef 2.91cd 5.25a 39.51d 2.74c )شاهد ) دم استفاده Control 

3 
11.05de 3.21bc 4.63ab 84.40a 4.89a  اسید هیومیکHumic acide (1-l.mg200 ) 

14.75a 4.28a 4.45b 61.80bc 3.70abc  اسید آمینهAmino acid (1-ha.6 l) 

12.84b 3.31b 4.25bc 79.97ab 3.81abc 
 هیومیک اسید+ اسید آمینه

 )1-ha.6 l)×AA (1-l.mg200 HA ( 
10.06f 3.06bcd 4.45b 64.13bc 4.17ab )شاهد ) دم استفاده Control 

5 
10.55ef 3.43b 4.61ab 55.24cd 4.13ab  اسید هیومیکHumic acide (1-l.mg200 ) 
11.48cd 3.45b 3.70c 54.38cd 3.13bc اسید آمینه Amino acid (1-ha.6 l) 
11.91c 2.68d 4.86ab 49.78cd 2.78c 

 هیومیک اسید+ اسید آمینه
 )1-ha.6 l)×AA (1-l.mg200 HA ( 

 .هاتند LSD آزمون از استفاده با درصد پنج احتمال سطح در داریمعنی اختالف فاقد دارند یکاانی حروف که ا دادی
The same letters indicate the no significant difference at 5% of probability level based on LSD test. 

 

 ‘نوسیسوپر دام’رقم  اریخ اثر تنش خشکی بر عملکرد گیاه -8جدول 
Table 8- The effect of drought stress on plant yield of cucumber cv. Super Dominus 

 عملکرد
)1-plant.Fruit yield (kg 

 دور آبیاری
 Irrigation (Day) 

5.95 a 3 
5.16 b 5 

 .هاتند LSD آزمون از استفاده با درصد پنج احتمال سطح در داریمعنی اختالف فاقد دارند یکاانی حروف که ا دادی
The same letters indicate the no significant difference at 5% of probability level based on LSD test. 

 گیری  نتیجه

تایج آزمایش نشان داد که ا مال تنش خشکی بر خیار، منجر بره  ن
کاهش صفات رشدی و  ملکرد شد. به طور کلی افزایش دور آبیراری  
از سه به هفت روز از رشد گیاه و تولیرد میروه در آن بره طرور کامرل      
ممانعت کررد و کراربرد انرواع مختلرف کودهرای آلری از جملره اسرید         

اررات منفی ناشری از ا مرال ترنش را     هیومیک و اسید آمینه نتوانات
کاهش داده و رشد گیاه را بهبود بخشد. در سطح ترنش متوسر  )دور   
آبیاری هر پنج روز( کاربرد اسید هیومیک به تنهایی توانات تعدادی از 
صفات رشدی مورد مطالعره را در شررای  ا مرال ترنش و کمبرود آب      

داد سراقه فر ری،   بهبود بخشد. در برخی صفات از جمله طول بوته، تع

وزن تر بوته و  ملکرد گیاه کاربرد توام اسید هیومیرک و اسرید آمینره    
توانات نابت به تیمار شاهد ) دم کراربرد کرود( مرورر واقرع گرردد.      
صفات مرتب  با  ملکرد در آزمرایش نیرز تحرت تراریر کراربرد اسرید       
هیومیک به تنهایی و کاربرد ترکیب با اسید آمینره در شررای  ا مرال    

نش قرار گرفتند و وزن خشک میوه، طول میوه و سفتی بافرت میروه   ت
در این شرای  بهبود یافت. به طور کلی، استفاده از مرواد هیرومیکی و   

روز( برا   5اسید آمینه در گیاه خیار در شرای  تنش متوس  )دور آبیاری 
هدف کاهش اررات ناشری از ا مرال ترنش خشرکی و بهبرود صرفات       
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Introduction: The deficiency of organic matter in the soil is one of the factors limiting cultivating and 

growing of plants. While the organic matter is the main factor of soil fertility and the ideal organic matter 
content of agricultural soils is about 4-6% according to the experiments performed, this amount is very low in 
arid and desert areas such as those  in Iran. The significant capability of humic fertilizers in the rapid 
improvement of soil fertilization level is quite recognizable. Humic acid has a direct role in determining the 
producing potential of the soil. Humic substances can have a positive effect on plant growth in different ways. 
Humic acid results in an increasing nitrogen uptake by plants and stimulates and enhances the uptake of Ca, Mg, 
P, and K. By enhancing the resistance to environmental stresses, increasing chlorophyll concentration and thus 
affecting photosynthesis, amino acids are effective in plant growth and yield. Given the conditions that 
agriculture faces, drought is the main limiting factor of agricultural production in the present and future. 
Research has reported that the improvement of plant growth under stress conditions by application of humic 
substances and amino acid. The use of these factors that increase plant growth in stressful conditions and 
improve yield is a useful and effective method. The aim of this study was to investigate the effect of organic 
fertilizers on growth traits of cucumber plants under drought stress. 

Materials and Methods: In order to explore the effect of drought stress on cucumber plant, an experiment 
was carried out in the research field of agriculture faculty of Ferdowsi University of Mashhad in 2015-2016. 
This study was performed as a factorial design in a completely randomized block design with three replications. 
The first factor was fertilization at four levels (control, humic acid application (200 ppm), glycine amino acid 
and glutamic acid application (6 liters per hectare), and combined application of humic acid (200 ppm), glycine 
amino acid and glutamic acid (6 liters per hectare), and the second factor was irrigation at three levels of 3, 5 and 
7 days. Furrows with 2 m apart, 40 cm deep, 50 cm wide and 20 m long were created. Following the soil 
irrigation, the cucumber seeds were planted on the edge of the experimental hills (4-5 seeds per hill) that were 
spaced 50 cm apart. The treatments were applied via irrigation at specified concentration. At the end of the 
experiment Morphophysiological traits were measured. 

Results and Discussion: The results showed that drought stress reduced fresh and dry weights of plant, a 
number of branches, root length, stem length, and internode length. The amount of available water to plants 
affects their growth traits. Increasing irrigation interval decreased vegetative growth parameters in this plant, 
which is undoubtedly due to the lack of water available to the plant. Drought stress leads to stomata closure, 
plant wilt, swelling reduction, and reduced water content and total potential of the leaf, resulting in decreased 
cell division, especially in shoots and leaves. As a result, the first effects of dehydration in plants can be seen in 
their smaller leaf size and lower height than normal conditions. The highest level of drought stress (7 days) 
decreases all the traits. Unfortunately, the use of humic acid and acid amine had no effect on the highest levels of 
stress (7 days). The application of humic acid alone could improve the effects of drought stress on the plant. 
Humic acid enhances plant growth by affecting plant cell metabolism as well as chelating power, increasing 
nutrient uptake, and increasing nitrogen content. Experimental studies have shown that glycine betaine 
strengthens enzymatic structures and activities and protein components, and cell wall stability against the 
damaging effects of environmental stresses is considered to be one of its activities. It seems that organic matter 
and humic compounds including humic acid through positive physiological effects including effects on plant 
cells metabolism, increased leaf chlorophyll concentration, increased metabolism within cells, and increased 
durability of photosynthetic tissues (Increasing leaf durability) leads to increase of production performance and 
biomass production in plants. 
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Conclusion: The use of humic acid alone led to improved leaf area, root length, and other traits. These 
factors caused an improvement in the photosynthetic rate in the plant, resulting in improved yield and growth 
under drought stress conditions (increased irrigation intervals). The protective and moderating role of the humic 
acid application under drought stress is one of the reasons for growth improvement by these compounds. In 
general, the combined application of humic acid and amino acid in the form of irrigation fertilizer in cucumber 
under drought stress improved growth traits and prevented yield reduction. 
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