اسید های هیومیک
حاصلخیزی و باروری خاک عامل بسیار مهمی در تولید محصوالت کشاورزی است که تنها با مصرف
کودهای شیمیایی نمی توان به آن دست یافت .عالوه بر وجود مقدار کافی از عناصر شیمیایی در خاک،
کشاورزان باید نسبت به تقویت ویژگی های فیزیکی و بیولوژیکی خاک خود نیز توجه الزم را داشته باشند .از
قدیم االیام ،مصرف کودهای دامی در خاک فعالیتی مرسوم بین کشاورزان بوده است که با تقویت میزان مواد
آلی موجود در خاک به بهبود خواص فیزیکی خاک و فعالیت بیولوژیکی خاک کمک می کرده است .البته
مصرف کودهای دامی دارای معایبی نیز می باشد که در این مقاله محل بحث آن ها نیست.
راه حلی که امروزه کشاورزان در بسیاری از مناطق دنیا برای افزایش حاصلخیزی و باروری خاک خود
پیدا کرده اند ،مصرف مواد هیومیکی است .کودهای دارای اسید هیومیک نه تنها خصوصیات شیمیایی ،فیزیکی
و بیولوژیکی خاک را بهبود می دهند ،بلکه به دلیل دارا بودن انواع هورمون ها و ویتامین ها نیز باعث افزایش
تولید می شوند.
اسید هیومیک چیست؟
برای اینکه بهتر درک کنیم اسید هیومیک چیست ،ابتدا باید بدانیم از چه چیزی به وجود می آید .مواد
آلی موجود در خاک پس از مرگ پوسیده شده و هوموس را تشکیل می دهند .در واقع ،هوموس شامل مواد
آلی است که تا حدی تجزیه شده اند که فاقد شکل و ساختمان خاص می باشند .هوموس معموال دارای دو نوع
اسید آلی می باشد به نام های اسید هیومیک و اسید فولویک .شکل  1می تواند فرآیند تشکیل هوموس و مواد
هیومیکی را توضیح دهد .به طور خالصه ،ده ها یا صد ها سال طول می کشد تا  1کیلوگرم مواد هیومیکی از
 100کیلوگرم بقایای موجودات زنده تشکیل شود.

شکل  .1فرآیند تشکیل هوموس و مواد هیومیکی
همانطور که در شکل  1مشاهده می شود ،آخرین محصول در طی فرآیند پوسیدگی و تجزیه مواد آلی
مواد هیومیکی هستند .مواد هیومیکی خود شامل سه گروه از ترکیبات می باشند:
 .1اسید فولویک ،که در تمام پی اچ ها محلول است و رنگ آن از زرد روشن تا قهوه ای متمایل
به زرد متغیر می باشد .مولکول اسید فولویک به نسبت اسید هیومیک کوچکتر می باشد (شکل
.)2
 .2اسید هیومیک ،که در پی اچ های باالتر از  2محلول بوده و رنگ آن ها از قهوه ای سوخته تا
خاکستری متمایل به سیاه متغیر می باشد .وزن ملکولی و میزان کربن در اسید هیومیک بیشتر از
اسید فولویک بوده و حاللیت آن کمتر از اسید فولویک می باشد (شکل .)2
 .3هیومین ،که بخش ساختاری هوموس است و غیر قابل حل می باشد .رنگ هیومین کامال سیاه
است.

شکل .2نمای شماتیک ساختار مولکولی اسید فولویک (سمت راست) و اسید هیومیک (اسید هیومیک)

استخراج و تولید اسید هیومیک
بهترین منبع برای استخراج و تولید اسید هیومیک ،لئوناردیت می باشد .لئوناردیت به صورت یک الیه بر
روی بستر های معادن زغال سنگ وجود دارد .به جز لئوناردیت ،از مواد دیگری همچون پیت ماس ،کمپوست و
کود دامی نیز می توان برای تولید اسید هیومیک استفاده نمود اما درصد اسید هیومیک در آن ها کمتر بوده و
میزان خلوص اسید هیومیک آن ها نیز بسیار پایین تر است.
برای استخراج اسید هیومیک از لئوناردیت در اکثر مواقع از هیدروکسید پتاسیم ( )KOHاستفاده می شود.
به همین دلیل در ترکیب نهایی معموال پتاسیم نیز وجود دارد و پی اچ محصول بسیار قلیایی و حدود  8تا  11می
باشد .البته از هیدروکسید سدیم ( )NaOHو هیدروکسید آلومینوم () )Al(OH3نیز می توان برای عصاره گیری
استفاده نمود ولی سدیم یا آلومینوم در محصول نهایی باقی مانده که هر دو عنصر برای گیاه مضر هستند.
نحوه عصاره گیری و روش آن نقش تعیین کننده ای در کیفیت محصول نهایی داشته و بر قیمت محصول
نیز اثر گذار است .انجام این پروسه به صورت مناسب معموال  2تا  3ماه طول کشیده و در نتیجه ،حداقل ترکیبات
جانبی در محصول نهایی وجود داشته و خلوص و کارایی آن به شدت باال می رود.
کیفیت معدن لئوناردیت نیز عامل مهم دیگری است که بر کیفیت محصول نهایی و قیمت آن موثر است.
هر چه میزان آلودگی و میزان فلزات سنگین در لئوناردیت کمتر باشد و پروسه استخراج نیز با استانداردهای
باالتری انجام شود ،محصول نهایی خالص تر و با کیفیت تر بوده و در نتیجه اثر بخشی بهتری خواهد داشت .البته
قیمت محصول نیز به طبع افزایش خواهد یافت .بنابراین ،منبع تهیه اسید هیومیک ،خلوص آن ،میزان فلزات
سنگین ،ماد ه ای که برای عصاره گیری استفاده می شود و روش استخراج عوامل تاثیر گذار بر کیفیت و قیمت
کودهای دارای اسید هیومیک می باشند.
نقش کودهای دارای اسید هیومیک در کشاورزی
تاثیر بر ویژگی های فیزیکی خاک

 .1افزایش تهویه خاک
 .2بهبود دانه بندی و کاهش فرسایش خاک
 .3افزایش ظرفیت نگهداری آب در خاک

تاثیر بر ویژگی های شیمیایی خاک

 .1افزایش میزان نیتروژن کل خاک
 .2متعادل نمودن پی اچ در خاک های اسیدی و قلیایی
 .3افزایش ظرفیت تبادل کاتیونی خاک
 .4قابل جذب نمودن عناصر موجود در خاک برای گیاه
 .5فراهم نمودن جذب عناصر غذایی در طول دوره رشد برای گیاه
تاثیر بر ویژگی های بیولوژیکی خاک

 .1افزایش فعالیت میکروارگانیم های مفید خاکزی
تاثیر بر رشد گیاهان

 .1تحریک رشد گیاه
 .2تحریک افزایش تقسیم سلولی
 .3افزایش میزان و فعالیت آنزیم ها در گیاه
 .4افزایش فتوسنتز
 .5افزایش میزان ویتامین ها در گیاه
 .6بهبود جوانه زنی بذر
 .7افزایش رشد ریشه
 .8بهبود جذب مواد غذایی توسط ریشه
مصرف اسید هیومیک
مصرف اسید هیومیک در خاک به تکرار در طول دوره رشد و به ویژه در ابتدای فصل رشد بسیار مفید
می باشد .مصرف اسید هیومیک در انتهای دوره رشد ممکن است بر رشد گیاه اثری نداشته باشد اما می تواند به
بهبود کیفیت محصول ،همچون افزایش درصد پروتئین کمک کند .حاللیت این کودها بسیار باال بوده و می
توان آن ها را در سیستم های آبیاری تحت فشار به راحتی مصرف نمود .نکنه قابل توجه این است که به دلیل
درشت بودن ملکول اسید هیومیک ،جذب آن از طریق برگ بسیار دشوار بوده و لذا مصرف آن به صورت
محلول پاشی توصیه نمی شود .از طرف دیگر ،این کودها عالوه بر محرک رشد بودن ،دارای اثرات مثبت زیادی
بر خاک هستند که در صورت محلول پاشی بر روی گیاه خاک از اثرات مثبت آن محروم خواهد ماند.

مصرف اسید فولویک
کودهای دارای اسید هیومیک معموال دارای اسید فولویک نیز هستند .هرچند که ممکن است اسید
فولویک به صورت خالص نیز عرضه شود .بر خالف اسید هیومیک ،اسید فولویک بیشتر دارای اثر تحریک
کنندگی بر رشد گیاه بوده و اثرات آن بر خاک ناچیز است .بنابراین در صورتی که اسید فولویک به طور خالص
عرضه شود یا در کودی همچون بلک مامبا ،محصول شرکت اگروتار ترکیه (وارد شده توسط شرکت مزرعه
فراز آسمان) میزان اسید فولویک از اسید هیومیک بیشتر باشد ،می توان آن کود را به صورت محلول پاشی نیز
استفاده نمود و از مزایای متعدد آن برای گیاه بهره مند شد .اما در صورتی که میزان اسید هیومیک بیشتر از اسید
فولویک باشد (همانند کودهای هلیوهیومیک محصول شرکت هلیوپتاس فرانسه و هیومیفر محصول شرکت اس
د پ فرانسه) ،توصیه مصرف حتما به صورت خاکی می باشد.
در نهایت ،کود های دارای اسید هیومیک و اسید فولویک در حال تبدیل شدن به یکی از رایج ترین
کودها در بین کشاروزان سرتاسر جهان می باشند .لذا انجام اقدامات ترویجی جهت تشویق کشاورزان ایران
زمین به مصرف این مواد به طور جد در دستور کار تیم های تحقیق و توسعه و مهندسی فروش شرکت مزرعه
فراز آسمان می باشد.
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