
 چیست؟ هیومیک اسید

 ؿذُ، تجضیِ  اؽ دٌّذُ تـکیل ػٌبكش ثِ کبهل طَس ثِ هشگ اص پغ ای صًذُ هَجَد ّش هیشفت تلَس کِ ثَد صهبًی

 اًذ ؿذُ هتَجِ داًـوٌذاى قجل دِّ چٌذ اص اهب اػت دسػت صیبدی تبحذٍد هطلت ایي گشچِ. هیگشدد ثبص طجیؼت ثِ

 هیکشٍ ای ٍیظُ ؿشایط ٍدس خبف هَاسد دس الاقل. ؿَد ًوی اًجبم کبهل طَس ثِ ّویـِ هشدُ ّبی ثبفت تجضیِ کِ

 هَاد ٍیب ػٌگ ،صغبل ًفت تـکیل ثِ کِ ػبصد هی سا ای ٍیظُ پلیوشّبی آلی هَاد کٌٌذُ تجضیِ اسگبًیؼوْبی

.  هیـًَذ هٌجش ّیَهیکی

: هیومیکی مواد تشکیل چگونگی نحوع

 سطَثت ٍگشهب، دّیذ قشاس خبک اص ًبصکیی  الیِ صیش دس سا خـک ثشگ هثال گیبّی ثبفت گشم کیلَ کلذی اگش

 پغ ًیؼت، فلل کی اص کوتش کِ ؿشایط ثْتشیي دس کِ هبُ چٌذ هذت ظشف کٌیذ تبهیي آى ثشای کبفی ٍاکؼیظى

. هیـَد تجذیل کوپَػت گشم کیلَ 15 ثِ گیبّی هبًذّبی

 تـخیق دسآى سا گیبّی ثبفتْبی هیتَاى هللح غیش چـن ٍثب اػت ؿذُ تجضیِ ًیوِ اسگبًیک هبدُ ٍاقغ دس کوپَػت

 قبسچْبی اص ػوذتب کِ خبک دس هَجَد کٌٌذُ تجضیِ هیکشٍاسگبًیؼوْبی اثذی اداهِ  تجضیِ سًٍذ چٌبًچِ داد

 گشم کیلَ 15 اص. ثَد ًخَاّذ ػبل کی اص کوتش گبُ ّیچ کِ صهبًی هذت دس ػشاًجبم هیجبؿذ هیکشٍػکَپی

 ؿَد هی گفتِ ّوَع آى ثِ کِ هیگزاسًذ جبی ثِ سًگ ای قَُْ ًشم هبدُ گشم کیلَ 3 حذٍد چیضی کوپَػت

 ّبی ػلَل هیکشٍػکَح صیش دس اهب کٌیذ ًوی هـبّذُ گیبّی ثبفت اص اثبسی ؿوب هؼلح غیش چـن ثب دسّوَع

 ثشای هٌبػت ؿشایط ثبص اگش کٌذ هی طی سا تجضیِ هیبًی هشاحل ًیض ّوَع ثٌبثشایي ّؼتٌذ ؿٌبػبیی قبثل گیبّی

 دس ّوَع گشم کیلَ 3 اص ، ثبؿٌذ فشاّن هٌبػت هؼذًی هَاد ٍ اکؼیظى سطَثت گشهب یؼٌی ّب اسگبًیؼن هیکشٍ فؼبلیت

 هبیل سًگ ػیبُ هبدُ گشم کیلَ 1 حذٍد چیضی ػشاًجبم ، ثشػٌذ ًیض ػبل ّب كذ ای ّب دُ ثِ اػت هوکي کِ ای دٍسُ

. ؿذ خَاّذ تـکیل ّیَهیک اػیذ ثٌبم ای قَُْ ثِ

 اسید گرم کیلو1= هموس کیلوگرم 3= کمپوست گرم کیلو 15= گیاهی وبافت ماده گرم کیلو 100}

{ هیومیک



 اص ٍهـتق داسد( 5-8/3)    ضؼیف اػیذ PH هبدُ ایي کِ آًجب اص اًذ گشفتِ ّوَع اص سا خَد ًبم ّیَهیک هَاد

 هؼذًی چِ ؿذُ ؿٌبختِ اػیذّبی ثِ ؿجبّتی ّیچ حقیقتب اهب هیـَد ؿٌبختِ ّن اػیذ ّیَهیک ًبم ثِ هیجبؿذ ّوَع

. ًذاسد آلی ٍچِ

 فٌَلْب، پپتیذّب، آهیٌِ، اػیذّبی ًظیش گًَبگَى هؼذًی-آلی تشکیجبت اص ٍػیؼی طیف ٍاقغ دس ّیَهیکی هَاد

 اًگیضی ؿگفت ٍ پیچیذُ، ثؼیبس تشکیت هجوَػب کِ هیجبؿذ کبتیًَْب اًَاع ثب پیًَذ دس ًَکلئیک ٍاػیذ آلَییذّب

 ّیچ ثب قیبع قبثل کِ دّذ اًجبم سا ؿگشفی ثؼیبس ٍاػوبل ثیبٍسد دٍام طجیؼت دس ػبل هیلیًَْب هیتَاًذ کِ اًذ ػبختِ

. ًیؼت دیگشی تشکیت

: هیومیک اسید فوائد

: فیضیکی فَائذ.1

 سیض رسات کِ هیجبؿٌذ داسا سا تَاًبیی ایي داسًذ، چؼت هـبثِ خَاكی ّیَهیک، اػیذ دس هَجَد هَاد کِ آًجبیی اص

 کِ ّوبًگًَِ. دٌّذ هی تـکیل دٍثبسُ سا اًذ سفتِ ثیي اص کِ ّبیی خبکذاًِ ًتیجِ دس ثذٌّذ، پیًَذ کذیگشی ثِ سا خبک

 کبؿت، هبًٌذ صساػی ػولیبت ٍکلیِ خبف طَس ثِ خبک صدى ؿخن ّوچَى اػوبلی اثش دس ّب خبکذاًِ هیذاًین

 خبک هفیذ خلَكیبت اص ثؼیبسی ثشٍد اصثیي آى ّبی خبکذاًِ کِ خبکی. هیشًٍذ اصثیي ػبم طَس ثِ ٍثشداؿت داؿت

 دیگش هَاسد ٍثؼیبسی ثزس صدى جَاًِ سیـِ، تٌفغ ثشای کبفی َّای هقذاس خبک، دس آة ًگْذاسی ّوبًٌذ فیضیکی

. داد خَاّذ دػت اص سا

. کٌذ هی پیذا ثْجَد خبک فیضیکی اصخَاف ثؼیبسی ّیَهیک، اػیذ تَػط ّب خبکذاًِ ػبصی ثبص ثبػول تٌْب پغ

 کبػتِ آًْب ثبفت ػٌگیٌی اص داسًذ، ػٌگیٌی ثبفت کِ سػی ّبی خبکذاًِ کِ هیـَد ثبػث ػبصی داًِ خبک ػول

 ثشای خبک داخل دس َّا ٍجَد هیضاى ٍ آة ًگْذاسی هیضاى دسًتیجِ ٍ. ثشٍد هتَػط ثبفت ثب خبکی ػوت ثِ ٍ ؿَد

 تَاًبیی ٍ داسًذ ػجک ثبفتی کِ ؿٌی خبکْبی ّوچٌیي. ؿَد هی گیبُ ثْتش ًٍوَ سؿذ ثبػث ایي کِ ؿَد هی ثْتش گیبُ

 ػجت ػول ایي کِ هیکٌذ ًگْذاسی خَد دس سا ثیـتشی آة ّیَهیک اػیذ تَػط ثبؿذ، هی کن آًْب آة ًگْذاسی

. هیـَد گیبُ ًوَ ٍ سؿذ ثْجَد

. گشفت خَاّذ اًجبم ثْتش گیبُ ثشای اػتفبدُ قبثل ٍآة داًِ صًی سیـِ،جَاًِ تٌفغ ثبؿذ هتَػط خبک ثبفت چِ ّش

: ًتیجِ دس



 خبک دس سطَثت حفظ 

 هیکٌذ کوک صایی سیـِ ٍثِ ػجک سا خبک ثبفت. 

 داسد هی ًگِ کٌَاختی سا خبک دهبی. 

: ؿیویبیی فَائذ.2

 ػشیؼتش چِ ّش جزة ثبػث( هحشک)کبتبلیضٍس کی ػٌَاى ثِ ٍ هیکٌذ ػول طجیؼی كَست ثِ ّیَهیک اػیذ 

 .ؿَد هی گیبّبى ٍػیلِ ثِ غزایی هَاد ٍ آلی ػٌبكش

 هبًذُ جبی ثِ دسخبک قجل اص کِ ػٌبكشی ػبصی ٍآصاد قلیبیی خبکْبی کشدى خٌثی ثشای ػپش کی هبًٌذ 

 .کٌذ هی ػول

 ِکٌذ هی کوک ؿیویبیی کـْبی آفت هثل ػوی هَاد ٍ قبسچْب ثشدى ثیي اص ث. 

: ثیَلَطیکی فَائذ. 3

 ثبکتشیْب ایي فؼبلیتْبی  ًتیجِ دس. گیشد هی قشاس ًیض خبکضی هفیذ ّبی ثبکتشی ثشای تغزیِ هٌجغ ػٌَاى ثِ خَد هبدُ ایي

. ؿَد هی صًذُ خبک اكطالح ٍدس اثذی هی افضایؾ

 خبک دس هفیذ ػشیغ سؿذ 

 گیبّبى ثیـتش صایی ٍسیـِ ػشیغ سؿذ 

 گیبّبى افـبًی گشدُ دس ػشػت افضایؾ 

 گیبّبى َّسهًَْبی ػطح تٌظین 

: کبتبلیضٍس ًقؾ. 4

 ثِ تَجِ ثب کِ هیـَد خبک دس هَجَد هغزی هَاد ّبی هلکَل توبهی ؿکؼتي ثبػث کِ کبتبلیضٍس کٌٌذُ ایفب ًقؾ

 هی ٍجَد ثِ سا هثجتی كذ دس كذ ًتیجِ کِ ؿذُ سیـِ جزة آًْب توبهی تقشیجب اػفٌجی ؿذُ آهبدُ پیؾ اص هحیط

. آٍسد

. ؿَد ًوی خبسج آى دػتشع ٍاص سیـِ جزة خبک دس هَجَد هؼذًی ٍهَاد کَد توبهی

: کشاورزی در هیومیک اسید نقش



 اػیذ تَػط گیبُ سیـِ ٍ َّایی قؼوت سؿذ ثگزاسد، گیبُ سؿذ ثش هثجتی اثشات هؼتقین طَس ثِ هیتَاًذ ّیَهیک اػیذ

 ثخـی اثش ٍثبػث دادُ افضایؾ سا سیـِ حجن اػت تش جؼتِ ثش سیـِ سٍی ثش اثشآى ٍلی ؿَد هی تحشیک ّیَهیک

. ثبؿذ هی هحلَل افضایؾ دلیل کِ ؿذُ سیـِ ػیؼتن

 ّیَهیک اػیذ کبسثشد.دّذ هی افضایؾ گیبُ تَػط سا فؼفش ٍ هٌیضین ًیتشٍطى،پتبع،کلؼین، جزة  ّیَهیک اػیذ

 فشهی ثِ خبک آّي ًگْذاسی ثشای ّیَهیک اػیذ تَاًبیی اص اػت ای ًتیجِ کِ ثخـذ هی ثْجَد سا گیبّبى گلَکض

. ثبؿذ ػبص ػَخت ٍ جزة قبثل کِ

. داسًذ سا آلی هَاد ٍ جزة قبثل آّي کوجَد هؼوَال کِ ثبؿذ هَثش ٍآّکی قلیبیی خبکْبی دس هیتَاًذ پذیذُ ایي

: هیومیک اسید از استفاده مسایای

 هغزی هَاد کوجَد ثب خبکْبیی ثِ آلی کَد افضٍدى 

 سیـِ قذست افضایؾ 

 غزایی هَاد جزة ثْجَد 

 کلشٍفیل ػٌتض افضایؾ 

 ثزس صًی جَاًِ ثْجَد 

 حبكلخیضی ًگْذاسی افضایؾ 

 هفیذ هیکشٍثی فؼبلیت تحشیک 

 هحلَل ٍافضایؾ گیبُ ػالهت حفظ 

 حیَاًبت ثشای ثَدى خطش ثی ٍ ػبلن 

 گیبّی ّبی ٍاًضین ّب َّسهَى کٌٌذُ تحشیک 

 ػشهب ٍكذهبت گشهبیی ثیوبسیْب،اػتشع کٌٌذُ هتَقف 

 اکؼیذاًی آًتی فؼبلیت افضایؾ 

 تحت سا خبک ٍحبكلخیضیی ٍؿیویبیی فیضیکی خلَكیبت کِ اػت خبک هْن ثؼیبس تشکیجبت اص ّیَهیک هَاد

. داسد کـبٍسصی ٍهحلَالت گیبّبى سٍی ثش هؼتقین اثشات ٍّوچٌیي دّذ هی قشاس تبثیش



 هتبثَلیؼن ّیَهیک هَاد. ثبؿٌذ هی اکؼیي ؿجِ هَاد ای اکؼیي حبٍی ّیَهیک هَاد کِ اًذ دادُ ًـبى هطبلؼبت ثشخی

. اًذاصًذ هی ساُ فتَػٌتض ثش تبثیش ٍ ATPػٌتض کشثي، اکؼیذ دی جزة افضایؾ ثب سا گیبُ ثبًَیِ

 گیبُ ثِ ػٌبكش ایي جزة ثِ فشاٍاًی کوک کِ اػت صیبد ثؼیبس قبثلیتْبی ثب آلی ضیؼف اػیذ کی اػیذ ّیَهیک

 دس ٍؿیویبیی حیَاًی ّبی کَد هلشف ػلت ّویي ثِ. کٌذ هی جلَگیشی آًْب سفتي دػت ٍاص ؿَیی اصآة کشدُ،

 حذ تب حبل ػیي ٍدس آٍسد  ثبس ثِ کـبٍسص ثشای ثْتشی ًتیجِ کِ حبلی دس اثذی کبّؾ ًلف ثِ هیتَاًذ سا خبک

 هی سا خبک ؿیویبیی کَد هلشف اص ًبؿی ٍػفتی هؼوَهیت ٍ ؿیویبیی کَدّبی خشیذ آٍس ػشػبم ّضیٌِ اص صیبدی

 آة ًفَر تب دّذ هی ٍاجبصُ ؿذُ ػلِ ؿکؼتي ثبػث ؿَد اضبفِ سع خبک ثِ ّیَهیک اػیذ کِ ٌّگبهی. کبّذ

 ثب تَاهب سا الصم ضشٍسی آلی ؿَد،هَاد اضبفِ ؿٌی خبک ثِ کِ ٌّگبهی. گشدد ثْتش سیـِ ًٍوَ سؿذ ٍ افتِی افضایؾ

 هی افضایؾ حیبتی هَاد ًـذى ؿؼتِ ثشای سا ؿٌی خبکْبی ٍتَاًبیی آى ثْجَد ٍثبػث هٌتقل سیـِ ثِ سطَثت حفظ

. دّذ

: گیاه رشد بهبود و هیومیک اسید

 ثْتش ًٍوَ سؿذ اجبصُ کِ ثبؿذ هی ٍسػی ؿٌی خبک دٍی ّش ػبختبس ثْجَد طشیق اص گیبُ سؿذ ػجت ّیَهیک اػیذ

. اثذی هی ثْجَد ثیـتش غزایی هَاد افتی ٍدس جزة ثِ گیبُ تَاًبیی تَػط ًیض گیبُ سؿذ. دّذ هی سا سیـِ

: هیکشثی فؼبلیت دس آى ًٍقؾ ّیَهیک اػیذ

 فؼبلیت ّیَهیک اػیذ. ّؼتٌذ هْن ثؼیبس گیبُ سؿذ ٍ خبک ّش پبیذاسی ثشای خبک دس هفیذ هیکشٍثی ّبی فؼبلیت

 هیکشٍة. هیـَد ثیـتش ٍفؼبلیتـبى سؿذ کشثي هٌجغ کی ثب ثَهی هیکشٍثْبی کشدى فشاّن ٍثب تحشیک سا هیکشٍثی

 ٍػپغ جزة ّیَهیک اػیذ تَػط هیتَاًذ کِ ّؼتٌذ فؼفش هثل حیبتی غزایی هَاد هحلَلؼبصی هؼئَل خبک ّبی

 هیـکٌٌذ سا اى کِ ّؼتٌذ خبک دس َّهَع تَػؼِ اداهِ هؼئَل هیکشثْب ثشایي ػالٍُ. ؿَد گیبُ ثشای دػتشع قبثل

. کٌٌذ هی تجضیِ کبهل ثطَس سا آلی ٍهَاد

 کبّذ هی سا آصاد ٍسادیکبلْبی هیذّذ افضایؾ گیبّبى دس سا اکؼیذاًی آًتی تشکیجبت تَلیذ ّوچٌیي ّیَهیک اػیذ

 کِ ػلفکؾ اص ٍاػتفبدُ ثٌفؾ هبٍساء ًَس گشهب خـکی هثل اػتشػْبی اص ّؼتٌذ ای ًتیجِ اصاد سادیکبل هَلکَلْبی

 گیبّی ػلَلْبی داخل DNA ٍ ّب لیپیذّب،پشٍتئیي ثِ کِ ّؼتٌذ قَی ای کٌٌذُ اکؼیذ ػَاهل آًْب صیشا ّؼتي هخشة

 ثشاثش دس سا ٍگیبّبى ثشدُ ثیي اص سا آصاد سادیکبلْبی کِ ّؼتٌذ آًضیوْبیی هتبثَلیتْبی اکؼیذاًْب اًتی هیضًٌذ كذهِ



 ػلَل غـبء پزیشی ًفَر ّیَهیک اػیذ. ّؼتٌذ ًیض چشثی دس هحلَل هَاد ؿبهل سادیکبلْب ایي. هیکٌٌذ حفظ كذهبت

. داسد ثؼضایی ًقؾ غزایی ػٌبكش دیگش ٍ اة جزة دس کِ دادُ افضایؾ سا

: ّیَهیک اػیذ هحبكي ٍدیگش... 

 خبک اكالح (کٌتشل PH خبک) 

 (صدایی ًوک) خبک کٌٌذُ غٌی 

 (صدگی گشهب ای ػشهب اص جلَگیشی) خبک سطَثت حفظ 

 (ای ّضیٌِ جَیی كشفِ) دّی کَد هقذاس کبػتي 

 (ٍآفبت قبسچ کٌتشل)  گیبُ ػبصی ایوي 

  (ًْبیی ًتیجِ) هحلَل افضایؾ 

 كَست ثِ ٍّوچٌیي گٌذم دسکـت پبؿی هحلَل كَست ثِ ّن سٍ اػیذ ّیَهیک جبًت ایي ثبال هطبلت ثِ تَجِ ثب

.  دادم اًجبم(  ٍگٌذم رست) کـت دٍ  سٍی ثش  تحقیقبتی طشح كَست ثِ رست کـت دس آثیبسی آة

 ثیَلَطیک کَد ثب ّوشاُ گٌذم ثزس ثب هبلی ثزس كَست ثِ گزؿتِ ػبل2دس سٍ( آصٍال) دسیبیی جلجک ػلبسُ دسضوي

. ًوَدم اػتفبدُ هحلَل كَست ثِ( فؼفبت ثیَػَپش)2 ٍثبسٍس ًیتشٍکؼیي

                                                                              

 

 

ًظشی  حؼیي هٌْذع

 کبسؿٌبع فٌی ٍ فشٍؽ اػتبى خَصػتبى


