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امروزه افزایش جمعيت، بشر را نيازمند تامين مواد غذایي بيشتر كرده و این خود توسعه در سطح و عمق اراضي 

الگوهای توسعه عمقي موجب كاربرد وسيع نهاده های كشاورزی برای توليد بيشتر را سبب شده است. بکارگيری 

كودهای شيميایي گشته است. در پي انجام فعاليتهای كشاورزی همراه با  به ویژه افزایش كاربرد سموم و انواع

بيشتر، حجم زیادی از ضایعات وارد محيط شده به  غذایي كاربرد روز افزون كودهای شيميایي برای توليد مواد

 بي فمصر ای كه سوء مدیریت آن مشکلات زیست محيطي و بهداشتي زیادی را گریبانگير بشر مي سازدگونه 

 خاكزی، مفيد های جمعيت ميکروب تخریب جمله از فراواني مشکلات موجب مدت دراز در كودها این رویه

 به شدت را ریبش جامعه سلامت و گردیده انسان غذایي چرخه به نيترات ورود و محيطي زیست های آلودگي

 افزایش با همگام محيطي زیست مخاطرات كاهش برای پایدار كشاورزی نظام بنابراین،. است داده قرار تهدید مورد

 مهم از. است داده قرار خاص های بررسي و توجه مورد را طبيعي منشا با هایي نهاده از استفاده عملکرد گياه،

 شيميایي كودهای جای به آلي كودهای كاربرد غذا، توليد پایداری و زیست سلامت محيط بر مؤثر مسائل ترین

همزمان با افزایش جمعيت كه افزایش تقاضا برای غذا و كاهش قدرت حاصل خيزی خاک را بوجود  د.باش مي

استفاده از مواد زائد ) به عنوان كود ( برای برداشت حداكثری محصول همزمان با كاهش فرسایش  ميآورد، اهميت

 ( 0931و همکاران،  ، زای خاک ها، بيش از پيش به عنوان یک عامل اقتصادی مشهود بوده است )تقي زادهو احي

 خلاف بر كه هستند موادى آلى مواد .شوند مى محسوب آلى مواد جزو (Humic substances)هيوميکى  مواد

 زیستى محيط در طبيعى بصورت و نيستند بشر دست ساخته شيميایى كودهاى و سموم مانند شيميایى مواد

 باشد حاصلخيزتر خاک چه هر و هستند (C)كربن  عنصر از بالایى درصد داراى آلى مواد .دارند وجود ما پيرامون

، (Humic acids)هيوميک اسيدهاى شامل  هيوميکى مواد .است بالاتر آن در آلى كربن درصد یا آلى مواد درصد

 هستند. (Humus) ، و هوموس(Humin)، هيومين (Humate)هيوماتها  ، (Fulvic acids)فولویک اسيدهاى

 .دارند پسته درختان جمله از گياهى هر تغذیه همچنين و شادابى درحاصلخيزى، اساسى نقش هيوميکى مواد

 هستند فولویک اسيدهاى و هيوميک اسيدهاى هيومين، از فراواني مقادیر داراى حاصلخيز و مرغوب هاى خاک

 بسيار بازدهى ( ناچيز آلى مواد داراى كه هایى خاک)فقير هاى خاک با مقایسه در گياهان هایى خاک اینچنين در

 .دارند بيشترى

 الي مواد ترین عمده از كه است درصد 6 تا 4 بين جهان كشاورزی خاكهای در آلي مواد ميزان متوسط طور به

 خاصيت دليل به اسيد و فولویک هيوميک اسيد آلي، تركيبات بين در  .باشد مي هيوميک اسيد نام به تركيبي

 مي دیگر عناصرغذایي و مس آهن، كلسيم، روی، منيزیم، پتاسيم، جمله از مختلف معدني عناصر كلات كنندگي

واقع  در تركيبات این د.كنن عمل گياهان غذایي نياز تأمين در جایگزین و مهم از تركيبات یکي عنوان به تواند

 نوكلئيک اسيدهای و آلدئيدها فنولها، پپتيدها، آمينه، اسيدهای نظير معدني گوناگون آلي تركيبات از وسيعي طيف

 تواند مي و اند ساخته را انگيزی شگفت و پيچيده بسيار تركيب مجموعاً كه باشند مي كاتيونها انواع  با پيوند در

 دیگری تركيب هيچ با قياس قابل كه دهند انجام را شگرفي بسيار اعمال و دوام بياورند طبيعت در سال ها ميليون

 اكولوژیک استفاده در بالا ليپتانس داشتن دلایل به زراعي محصولات توليد در هيوميکي كودهای از استفاده .نيست

 اهميت دارای گياه رشد افزایش نيز و ها آفت برابر در گياه كردن مقاوم و نيتروژن تنظيم در آن بالای قابليت و



 تاثير تحت و گياهي بافتهای تجزیه فرایند در كه است صورت این به ماده این توليد پروسه .است فراواني بسيار

 تاثير تحت تجزیه مراحل اگر گردد مي توليد هوموس نيست سال یک از كمتر معمولا كه زماني مدت در گرما

 بنزوئيک و فنل كربوكسيل، های گروه از سرشار كه رنگي ای قهوه مایع سرانجام كند پيدا ادامه محيطي عوامل

 رشد دوره طول در گياهان برای مفيدی و موثر تركيبات دارای كه گردد مي تشکيل هيوميک اسيد نام به است

 . باشد مي انها زایش و

از آنجا كه بخش عمده ای از خاک های ایران جز و خاک های مناطق خشک و نيمه خشک محسوب شده و مقدار 

اورزی كش های آلي نه تنها باعث افزایش توليدات محصولاتاز یک درصد است، استفاده از كود مواد آلي آن ها كمتر

 داسي. ه كشاورزی پایدار را ممکن ميسازدخواهد شد، بلکه از فرسایش و تخریب خاک جلوگيری نموده و نيل ب

 تصعيد، تبخير، یه،تجز نظير مختلف شکلهای به و دارند ناچيزی دوام كه شيميایي كودهای برخلاف هيوميک

 حد از بيش مقادیر تنها و است بينظيری پایداری دارای ميشوند، خارج گياه دسترس از تثبيت یا و آبشویي

 كار از دائم یا و موقت بطور و كرده اشباع را اسيد هيوميک ميتواند (NaCl) نمک نظير خاک در محلول نمکهای

 به اگر .ميماند باقي بعد سالهای برای شده مصرف اسيد هيوميک از مهمي بخش اغلب دليل همين به .بيندازد

 فصل در آن مجدد مصرف به نيازی زیاد احتمال به شود، داده خاک به فصل یک در اسيد هيوميک كافي مقدار

 1388) .-رسوليو  عسکری(ندارد  وجود بعد

تنها موجب كاهش اثرات منفي كود اسيد هيوميک به عنوان یک جایگزین خوب و دوستدار طبيعت است، كه نه 

زیست محيطي ناشي از مصرف كود شده، بلکه در افزایش محصول و جذب عناصر در گياهان مختلف نيز نقش 

 .بسزایي دارد

 

 گیاه باروری و رشد و خاک حاصلخیزی در اسید فولویک و اسید هیومیک اهمیت

 در آب ماندن به و كرده تسهيل خاک درون به را آب نفوذ خاک، در مناسب ساختار ایجاد با اسيد هيوميک*

 و كرده عمل اسفنج یک مانند خود وسيع سطح دليل به. كند مي كمک  )ریشه اطراف خاک( ناحيه ریزوسفر

 در اسيد این توسط آب داری نگه اهميت. دارد رسي های خاک از بيشتر برابر هفت تا را نگهداری آب توانایي

 مي قرار ریشه اختيار در را رطوبت خشکي، تنش زمان در اسيد هيوميک. شود چندان مي دو خشکي تنش زمان

 دليل همين به شود، مي برگ سطح از تبخير كاهش سبب برگ های بودن روزنه باز درجه بر تاثير با و دهد

 كود از كه كشاورزاني به نسبت خشکي تنش با مواجه در كنند، استفاده مي هيوميکي كودهای از كه كشاورزاني

 .كنندمي بيشتری برداشت محصول كنند، نمي استفاده هيوميکي

 .دارد را آن سوء اثرات كردن خنثي و خاک نمک ميزان كاهش قدرت خود خاص تركيبات دليل به هيوميک اسيد

 عناصر این شدن كریستاله از مانع خاک در موجود عناصر و آب های لکولوم بين ارتباط ایجاد با هيوميکي مواد*

 .شوند مي ها آن آبشویي كاهش همچنين و گياه ریشه توسط جذب تسهيل و



* 

 طریق این از و كرده عمل خاكزی مفيد های باكتری و ها بميکرو برای انرژی منبع یک عنوان به هيوميکي مواد

 در خاک مي گردد. دتحریک فعاليت ميکروبي مفي شوند به طور كلي سبب مي ها آن جمعيت سبب افزایش

 به عناصر آبشویي كاهش و خاک در كودها سایر مصرف كارایي افزایش هيوميکي، مواد دیگر كليدی مکانيسم*

 .است زیرزميني های آب آلودگي كاهش نهایت در نيترات و ویژه

 حاصلخيزی و یربارو(م مستقي غير و مستقيم طور به گياهان رشد بر هيوميکي مواد تاثير به منابع از بسياری در*

 ارگانيک های ملکول جذب از پس .است شده اشاره محصول كيفيت و عملکرد با آن مثبت و ارتباط )خاک

 و سيتوپلاسمي اجزای و گياه متابوليسم در زیادی بيوشيميایي تغييرات گياه، توسط )هيوميک اسيد و فولویک(

 .دهد مي رخ غشا ساختار

 طریق از چه  )پتاسيم و فسفر نيتروژن،(ه عمد عناصر جذب افزایش گياه، بر هيوميکي مواد مثبت اثرات از یکي*

 .است ریشه چه و برگ

 وارد هيوميکي ماده كه هنگامي . دارند بذور زني جوانه سرعت و درصد بر مثبتي تاثير همچنين هيوميکي مواد*

 .كند مي فعال را رشد نقاط دیگر و شده سلولي تقسيم و تنفس نرخ افزایش سبب شود های بذری مي سلول

 موثری طور به هيوميکي مواد با كردن مال بذر یا كشت های ردیف كنار در هيوميکي دادن كودهای قرار بنابراین

 .شود بذر زني افزایش جونه سبب تواند مي

 كافي مقدار با خاكي های محيط در مفيد های ميکروب توسط گياهي بقایای تجزیه اثر در اسيد فولویک *

 مى كمپوست از غنى هاى خاک در هيوميک ساختار از بخشى اسيد فولویک  .وجود آمده است به اكسيژن

نشده  مصنوعي صورت به آن توليد به قادر هنوز بشر دارند كه ای پيچيده ساختار دليل به اسيدها فولویک..باشد

 و ميکرو عناصر معدني، ماده نوع 70 است قادر معمول طور به و دارد بالایي بيولوژیکي اسيد فعاليت این .است

 برابر 20 حدود اندازه نظر از و داشته پایيني ملکولي وزن اسيد فولویک .كند منتقل و ردیابي خاک را در ماكرو

 از راحتي به و است سلولي غشای به نسبت % 100 نفوذپذیری دارای و بوده گياهي های از سلول تر كوچک

 را گياه ساختار از جزئي و شده گياه ساختار وارد گياه به ورود از پس اسيد این .كند عبور مي زنده های سلول

 آنتي فعاليت دليل به و شده گياه ضروری های آنزیم و ها هورمون توليد سبب تحریک دهد،همچنين مي تشکيل

 .كنند مي خنثي را اند شده ایجاد گياه در زنده غير و زنده های طي تنش كه آزادی های رادیکال خود اكسيداني

 تا ها آن حلاليت و تسهيل را ارگانيک تركيبات درون به آب نفوذ آب سطحي كشش كاهش با اسيد فولویک *

 دهد مي افزایش تنهایي به آب به نسبت برابر 20

 شدند روبرو سوال این با هميشه زمينه این در و انده آورد روى ارگانيک كشاورزى به كشاورزان اخير هاى سال در

 ممکن چيز چه چيست؟ در دو این تفاوت دو؟ هر یا اسيد فولویک یا كنند استفاده اسيد هيوميک از است بهتر كه

 حاصل است ممکن فولویک و هيوميک از استفاده از نتایجى چه دهد؟ برترى دیگرى بر را ها این از یکى است

 هيوميک و اسيد فولویک تفاوتدر شکل زیر  دارد؟ وجود اسيد فولویک و اسيد هيوميک ميان تفاوتى چه شود؟

 .دهد مى نشان رنگ لحاظ از را اسيد



 

 

 

 هيوميک اسيد )راست(. فولویک اسيد )چپ(

 

 موجب اسيد هيوميک .شکند مى را خاک ذرات و گذاردمى تاثير خاک خصوصيات و خاک روى بر اسيد هيوميک

 سوء اثرات بهبود و خاک ميکروبى فعاليت افزایش خاک، در آب نگهداشت ظرفيت افزایش خاک، تهویه افزایش

 موجب نتيجه در و شده ریشه منافذ سایز افزایش موجب اسيد فولویک. شود مى شيميایى كودهاى كاربرد از ناشى

 كه است پرانرژى ماده یک مایع اسيد فولویک .نماید جذب خاک از را بزرگترى هاى مولکول بتواند گياه تا شتهگ

 زداى سم یک همچنين و محيطى هاى استرس برابر در گياه مقاومت افزایش گياه، متابوليسم تحریک موجب

 .است طبيعى

ي و آنزیمي نتقویت فعاليت هورموافزایش سنتز كلروفيل و  ،قدرت تقسيم سلولي ریشه افزایش هيوميک اسيد با *

 نقش زایي ریشه در هيوميک اسيد و حاصلخيزی بيشتر خاک مي گردد. باعث بهبود جذب عناصر غذایي گياهان

 اسيدهای بيشتر توليد با و گردد مي مخلوط خاک با نهال كاشت زمان در باغات در عموما و داشته ای عمده

 حفظ با مواد این ميدهد افزایش هاریشه در بخصوص و گياه كل در را سلولي تکثير آمينه اسيدهای و نوكلئيک

 افزایش با دیگر سوی از و سو یک از ریشه اطراف دمای كنترل و خاک مينرالهای با پيوند طریق از رطوبت

 . (0931فرقاني،( شوند مي ریشه در جذب فرایند افزایش باعت سلولها جدار پذیری نفوذ و متابوليسم

 

 

 

 

 

 

 

 



 جایگاه هیومیک اسید در دنیا

 

دن شامروزه استفاده از كودهای شيميایي به دليل آثار مخرب و زیانبار آنها بر روی محيط زیست در حال منسوخ 

است به همين دليل هيوميک اسيد در سراسر جهان مورد توجه خاص قرار گرفته است و در صنعت و كشاورزی 

 .اضافه مي شود 52كاربردهای متنوع و وسيعي دارد و بر مصرف ساليانه آنها به طور متوسط %

 این مواد بسيار گسترده و در كشورهای غربي با وجودیکه ميزان ماده آلي در خاک نسبتاً بالاست باز استقبال از

 .ها هستندروز افزون است آنها به دلایل زیر علاقمند به استفاده از هيوميک

های سطحي و زیرزميني یعني خطری برای گياه . سازگاری با محيط زیست و فقدان نگراني از آلوده شدن آب1

 .و یا محيط زیست ندارد

 .هااز كودهای شيميایي فسفاته و ازته و كاهش هزینه درصد استفاده 01تا  52جویي در حدود صرفه . 5

های ارگانيک )هيدروپنيک( و همچنين مقاومت به شوری كم آبي و سرما را در گياه قابليت استفاده دركشت . 9

 .دهدافزایش مي

ا رها در نتيجه كاهش مصرف سموم و استفاده از علف كشهای بسيار گران . افزایش مقاومت نسبت به بيماری4

 منسوخ مي كند

 درصد 21تا  91. افزایش توليد محصولات كشاورزی به مقدار 2

اند و از سميّت كودها و عناصر اضافي موجود هایي كه قبلاً بطور نامناسب كوددهي شده. احيای توازن در خاک1

 .كاهددر خاک مي

 

از بدو معرفي به بازار ایران موفقيت های تازه ای را در توليد كشاورزی رقم زده و باعث افزایش  هیومیکیتركيبات 

متوسط درآمد كشاورزان شده اند. بيشترین كاربرد هيوميک ها در كشاورزی، به عنوان بهبود دهنده ساختار خاک 

ته دگان چنين تركيباتي را بر آن داشدر سراسر جهان و ایران، توليد كنن اسید هیومیکاست. استفاده گسترده از 

است تا با تکيه بر قابليت های بسيار جالب مولکول های هيوميکي، به روش های مختلف از این مولکول ها جهت 



همه خاكهای كشاورزی، هيوميک اسيد بطور طبيعي وجود دارد و در واقع  .بهبود تغذیه گياهي استفاده نمایند

 1تا  4اک را تشکيل مي دهد. ميزان ایده ال مواد آلي در خاكهای كشاورزی بين بخش زیادی از مواد ارگانيک خ

درصد و در بعضي از نقاط اروپای شرقي نظير اوكراین  4تا  5درصد است. درخاكهای كشاورزی اروپا این ميزان بين 

 0كثر نقاط كشور زیر درصد مي رسد. در مقابل در ایران به جز نوار ساحلي شمال، ميزان ماده آلي خاک در ا 1به 

در كشور اوكراین یکي از بزرگترین UIC هولدینگ  . شركتدرصد است 0/1سياری نقاط حتي زیر درصد و در ب

بسته  Fenix Silverرا تحت برند  دتوليد كنندگان صعنت تورب و كود هيوميک اسيد است كه محصولات خو

نده این تنها واردكنمفتخر است كه بهسم و شركت دفع آفات البرز ه مينماید بندی و با كيفيت بالا به بازار عرض

 صنعت رنگ سياه طلای این مزایای از نيز كشور داخل كشاورزان تا منبع غني از كود در ایران محسوب مي شود

 . گردند مند بهره كشاورزی

 

 ضمن زمينه این در تجربه با و مجرب كشاورزی مهندسين و متخصصان داشتن با دفع آفات البرز بهسم شركت

 سيستم كارآمدترین و اوليه مواد بهترین با و موجود كيفيت برترین با فنيکس سيلور هيوميک اسيد محصول ارائه

 كشور در بار اولين برای شركت این . نماید مي معرفي را خود خدمات ، كشور نقاط اقصي در بندی بسته و توزیع

 در مهمي نقش كشاورزی امر در پيشرو كشورهای در كه است نموده هيوميک اسيد گسترده عرضه به اقدام

 تمامي ، محصول این از تخصصي علمي كامل پشتيباني با و داشته زراعي محصولات كيفيت و بازدهي افزایش

 .نموده ارائه محترم كشاورزان به را لازم خدمات

 



 از و یدآ مي بدست خام و آلي طبيعي مواد از كه است  نوعي كود طبيعي و موثركودهای هيوميک فنيکس سيلور 

 كه و در نتيجه فعل و انفعالات در ساختار نوعي زغال سنگ نارس در طول صد ها سال ست، « خاک ترب»مشتقات 

 شدر باعث كه است موادی شامل ميگيرد. این محصول شکل ها سال طي در انسان دحالت بدون و طبيعي بصورت

 تعدادی و اسيد سوسينيک و سيتریک اسيد شکر، آمينه، اسيدهای هوميک، مواد از سرشار و شود مي گياه طبيعي

 .ركي موثر و طبيعي فرآیند رشد گياه را مهيا ميکندمح مانند از ریزمغذی های ارزشمند ميباشد كه

 1500 از استفاده با است برابر مزرعه در كود این از ليتر 5 از استفاه كه است نحوی به كود این غلظت و كيفيت

 .شد خواهد جوئي صرفه وهزینه وقت در زیادی بسيار ميزان به كود این از استفاده با پس آلي، كود كيلو
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