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تعییه بُتزیه ريش استخزاج بزای افشایص کیفیت اسیذ َیًمیک در ویل بٍ سًی کطايرسی 

 پایذار

 2، حسیىعلی علیخاوی1*آرش َمتی

 داًطگبُ تْزاى  -ثیَلَصی ٍ ثیَتکٌَلَصی خبک -داًطدَی کبرضٌبسی ارضذ خبکطٌبسی -1

 داًطیبر گزٍُ خبکطٌبسی داًطگبُ تْزاى -2

 Hemati.arash@yahoo.commail: -Eکزج   -ًطگبُ تْزاى پزدیس کطبٍرسی ٍ هٌبثغ طجیؼیدا -آرش ّوتی: ًَیسٌذُ هسئَل

 :چکیذٌ

دویا بٍ َیًمیک دراسیذ استفادٌ اس   .َیًمیکی است اسیذکمپًست یک کًد سیستی محزک رضذ گیاٌ است کٍ دارای مقادیز سیادی يرمی

در ایه . َمًارٌ ريبٍ افشایص استپایذارویل بٍ سًی کطايرسیدر ی عملکزد محصًالت افشایص دَىذٌیا ي کىىذٌ خاکحعىًان اصال

تا با  ضًدتحقیق سعی ضذ کٍ با استفادٌ اس ريش َای مختلف افشایص کارایی اسیذ َیًمیک استخزاج ضذٌ اس يرمی کمپًست بزرسی 

بزای استخزاج اسیذ َیًمیک اس يرمی . بزای رسیذن بٍ کطايرسی پایذار حاصل گزدد  ،اسیذ َیًمیک حاصلٍ حذاکثز کاراییمصزف 

یک )در طی سمان َای مختلف استخزاج اسیذ َیًمیک با استفادٌ اس ريش قلیاییعمل استخزاج  .گزدیذاستفادٌ  کمپًست ًَا خطک

پذیزفت ي مقذار درصذ خاکستز،  اودام ( مًالر5/0)سًد ي( مًالر5/0)با استفادٌ اس دي استخزاج کىىذٌ ايرٌ( ريس، َفت ريس ي وٍ ريس

ي وسبت َای  (فىلی OHاسیذیتٍ کل، گزيَُای کزبًکسیلی ي گزيَُای عاملی َیذريکسیلی ي ) ویتزيصن، گزيَُای عاملی

ي درصذ خاکستز  C/Nوتایح وطان داد اسیذ َیًمیک استخزاج ضذٌ با ايرٌ دارای . اوذاسٌ گیزی ضذ (E4/E6،E3/E5  )اسپکتزيفتًمتزی

ًمیک استخزاج ضذٌ با سًد می باضذ ي با افشایص بیطتز وسبت بٍ اسیذ َیاسپکتزيفتًمتزی پاییه تز ي گزيَُای عاملی ي وسبت َای 

در وُایت بزای افشایص کارایی اسیذ َیًمیک استفادٌ اس ايرٌ بعىًان استخزاج  .سمان استخزاج طبیعت اسیذ َیًمیک حاصلٍ تخزیب ضذ

 .مذت سمان یک ريس بزای استخزاج پیطىُاد ضذکىىذٌ ي 

 کیفیتضاخص يرمی کمپًست،  اسیذ َیًمیک، کطايرسی پایذار،  : ياصگان کلیذی

 :مقذمٍ

ّیَهیک دراسیذ استفبدُ اس  .ّیَهیکی است اسیذکوپَست یک کَد سیستی هحزک رضذ گیبُ است کِ دارای هقبدیز سیبدی ٍرهی

ّوَارُ رٍثِ افشایص پبیذارًیل ثِ سَی کطبٍرسیدر ی ػولکزد هحصَالت افشایص دٌّذُیب ٍ کٌٌذُ خبکثِ ػٌَاى اصالح دًیب
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( فٌلی OHاسیذیتِ کل ، کزثَکسیلیک اسیذ ٍگزٍّْبی  )اس گزٍّْبی ػبهلی هختلف اسیذی اسیذ ّیَهیک .است

لی ثبرّبی هٌفی ٍ هثجت ایدبد هی ّبی هختلف ثب یًَیشُ ضذى گزٍّْبی ػبه pHدر . تطکیل ضذُ اًذ...( ّیذرٍکسیلی ٍ)ٍثبسی

 .]1 [را هَخت هی ضَد  pHگزدد ٍ ایي تفکیک گزٍّْبی اسیذی، خبصیت ثبفزی هَاد ّیَهیک در هحذٍدُ گستزدُ ای اس 

ثیطتزیي هقذار  .افشایص گزٍّْبی ػبهلی در تبهیي ػٌصز هغذی ریطِ گیبُ ٍ فؼبلیت ثیَلَصیکی گیبُ ًقص اصلی را ایفب هی کٌذ

 است هوکي پبیِ ػصبرُ گیزّبی، ثب ایي حبل .س رٍش ّبی هؼوَلی قلیبیی ثب پیص تیوبر اسیذ رقیق ضذُ ثذست هی آیذاستخزاج ا

را در سبختبر هَاد ّیَهیک ایدبد کٌذ کِ هقذار ایي تغییزات ثِ هٌجغ، ًَع ػصبرُ گیز، ضزایط ٍ ... ّیذرٍلیش ٍ ، اکسیذاسیَى ٍاکٌص

، E4/E6،E3/E5  ،C/N ،O/C ،H/Cسیذ ّیَهیک را ثب تَخِ ثِ ضبخص ّبیی هثل ًسجت کیفیت ا .سهبى استخزاج ثستگی دارد

ٍ ّزخِ ایي ًسجت ّب ثیطتز ثبضذ در ٍاقغ اسیذ ّیَهیک استخزاج ضذُ  ]2[اسیذیتِ کل، گزٍّْبی ػبهلی ٍ غیزُ  ارسیبثی هی کٌٌذ

رّبسبسی ػٌبصز غذایی هَرد ًیبس  ثبالتز ثزای صَرت ػولکزدی دارای درخِ اضجبع ٍ ٍاکٌص پذیزی ثبالتزی هی ثبضذ کِ درایي

سؼی ضذ کِ ثب استفبدُ اس رٍش ّبی ایي تحقیق  در.] 3[گیبُ، افشایص ًگِ داری رطَثت ٍ در ًْبیت افشایص رضذ گیبُ هی ضَد

ثز تب ثب هصزف اسیذ ّیَهیک حبصلِ حذاک ضَدافشایص کبرایی اسیذ ّیَهیک استخزاج ضذُ اس ٍرهی کوپَست ثزرسی  هختلف

  .کبرایی، ثزای رسیذى ثِ کطبٍرسی پبیذار حبصل گزدد

 :َامًاد ي ريش

استفبدُ  Eisenia fetida کوپَستز در حضَر کزم  ، تَلیذ ضذُثزای استخزاج اسیذ ّیَهیک اس ٍرهی کوپَست َّا خطک      

یک رٍس، ّفت رٍس ٍ ًِ )استخزاج در طی سهبى ّبی هختلف ]2[اسیذ ّیَهیک ثب استفبدُ اس رٍش قلیبیی ػول استخزاج  .گزدیذ

یک )ّوِ ًوًَِ ّبی استخزاج ضذُ ثب سَد  .پذیزفتاًدبم ( هَالر5/0)ٍ سَد( هَالر5/0)ثب استفبدُ اس دٍ استخزاج کٌٌذُ اٍرُ( رٍس

 .ضذ یذُدرخِ سبًتی گزاد خطکبً 50ٍ در دهبی سیز  دٍ ثبر خبلص سبسی( درصذ

 :اج ضذٌ اس يرمی کمپًستاوذاسٌ گیزی َای کیفی اسیذ َیًمیک استتخز

درخِ سبًتی گزاد قزار   660هیلی گزم اس ًوًَِ ّب را در کَرُ ثب دهبی  50ثزای اًذاسُ گیزی هقذار خبکستز اسیذ ّیَهیک ،      

گزٍّْبی  .ثلک استفبدُ ضذ -ٍاکلیدادُ ضذ ٍ ثزای اًذاسُ گیزی ًیتزٍصى کل اس دستگبُ کدلذال ٍ ثزای کزثي کل ًیش اس رٍش 

در توبهی  Page ،1982پیطٌْبدی  ثب استفبدُ اس رٍش( فٌلیOHاسیذیتِ کل ، کزثَکسیلیک اسیذ ٍگزٍّْبی  )لی اسیذیػبه

هیلی گزم اس 3اثتذا  (E/E)ثزای اًذاسُ گیزی ًسجت ّبی اسپکتزٍفَتَهتزی  .]2[هزاحل در حضَر گبس ًیتزٍصى اًذاسُ گیزی ضذ 

ثِ هذت چْبر سبػت در  حل ضذ ٍ هَالر 05/0 یلی لیتز ثبفز ثی کزثٌبت سذینه10ّز ًوًَِ اسیذ ّیَهیک استخزاج ضذُ  در 
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، 350طَل هَج ّبی هیشاى خذة در  E4/E6،E3/E5 سپس ثزای تؼییي ًسجت ّبی  دهبی آسهبیطگبُ ًگْذاری تب ثِ تؼبدل رسیذ

 .] 1 [اًذاسُ گیزی ضذ JENWAY 6705 UV/VISًبًَهتز ثب استفبدُ اس دستگبُ  665ٍ  550، 465

 :بحثوتایح ي

ثبتَخِ ثِ ایٌکِ اٍرُ حبٍی درصذ ثبالیی اس ًیتزٍصى هی ثبضذ، ثبػث افشایص ًیتزٍصى در سبختبر اسیذ ّیَهیک هی ضَد در      

در اسیذ ّیَهیک استخزاج ضذُ ثب اٍرُ ًسجت ثِ سَد کبّص هی یبثذ کِ ایي یک صفت هثجت ثزای استخزاج اٍرُ  C/Nًتیدِ 

درصذ . ایي افشایص ًیتزٍصى در سبختبر اسیذ ّیَهیک در اثز خبیگشیٌی ثب کزثي سبختبری ًوی ثبضذ الجتِ. هحسَة هی ضَد

ی ضَد، ایي درصذ گشارش ضذُ در ایي تحقیق ثزای اٍرُ خیلی خبکستز هؼیبر هْن ثزای کیفیت ٍ حبصلخیشی خبک هحسَة ه

کوتز اس سَد ثَد پس هیتَاى چٌیي فزض کزد کِ ثذیل پبییي ثَدى درصذ خبکستز اسیذ ّیَهیک استخزاج ضذُ اس ٍرهی کوپَست 

 .]2[ (1خذٍل ) استخزاج ثب اٍرُ در ایي سهیٌِ هَفق ػول کزدُ است ًسجت ثِ سَد،  ثب اٍرُ

 لعٍادر اسیذ َیًمیک َای مًرد مط C/Nصذ کزبه، ویتزيصن ، خاکستز ي وسبت در -1خذيل 

 ًَع اسیذ ّیَهیک  درصذ ًیتزٍصى درصذ کل کزثي C/N درصذ خبکستز

 M 5/0استخزاج ضذُ ثب اٍرُ 194/5 291/33 41/6 7/1

 M 5/0استخزاج ضذُ ثب سَد 176/3 75/31 25/9 6/2

هیک استخزاج ضذُ در صَرتیکِ دارای هٌجغ یکسبًی ثبضٌذ ثِ ًَع استخزاج کٌٌذُ ٍ هذت طجق ًتبیح ثذست آهذُ کیفیت اسیذ ّیَ

 کبّص یبفت هی E4/E6،E3/E5 ، گزٍّْبی ػبهلی ٍ ًسجت ّبی استخزاجثب افشایص سهبى  اس آًدبکِ. ثستگی داردسهبى استخزاج 

کیفیت اسیذ .]4 [کٌذ  اسیذ ّیَهیک تغییز هیتَاى ًتیدِ گزفت کِ ثب افشایص سهبى استخزاج ػوال هبّیت ٍ سبختبر طجیؼی 

گزٍّْبی ػبهلی ٍ ًسجت  دلیلثِ کِ احتوبال در اٍرُ ثوزاتت ثیطتز اس سَد ثَد  هذکَرّیَهیک استخزاج ضذُ طجق ضبخص ّبی 

سبختبر  ًطبى دٌّذُ ی تَاًبیی اٍرُ در حفظ یب کوتزیي تغییز در هی ثبضذ ٍ ایي هَضَع ثیطتز ًسجت ثِ سَد E4/E6،E3/E5 ّبی

 (2خذٍل).اسیذ ّیَهیک هی ثبضذ هَلکَلی

مًالر در  5/0در اسیذ َیًمیک استخزاج ضذٌ تًسط ايرٌ  ي سًد  E4/E6ي  E3/E5يوسبت َای يضعیت گزيَُای عاملی مختلف  -2خذيل 

 َای مختلف مذت سمان

mmol g)اسیدیته کل نمىنه اسید هیىمیک 
−1

گروههای  (

mmol g)کربىکسیلی
−1

) 

گروههای  OH فنلی  

(mmol g
−1

) 

E3/E5 E4/E6 

 aروزa  9روزa  7روزa 1روزa  9روزa 7روزa 1روزa  9روزa  7روزa 1روزa  9روزa  7روزa 1روزa  9روزa  7روز1

HA-NaOH  5/0 M 7/5  55/5  20/5  01/3  96/2  91/2  69/2  59/2  29/2  11/1  17/5  10/5  51/4  33/3  72/3  
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HA-Urea  5/0 M 63/7  25/7  01/7  39/3  66/3  61/3  74/3  59/3  39/3  45/5  33/5  21/5  19/5  03/5  36/5  

a مدت زمان استخراج 

 :وتیدٍ گیزی کلی 
ٍ رسیذى ثِ سَی کیفیت اسیذ ّیَهیک استخزاج ضذُ ٍ کبرایی ثیطتز آى در کبرّبی کطبٍرسی ضبخص ّبی ثزای افشایص 

ٍ یب حذاقل در طی استخزاج حفظ  طی فزایٌذ استخزاج کاسیذ ّیَهی هَلکَلیًیبس ثِ ایي هیجبضذ کِ سبختبر  کطبٍرسی پبیذار

در ایي تحقیق هذت )ثب تؼییي هذت سهبى هٌبست استخزاج ایي هٌظَرثزای  تغییزات سیبدی در طجیؼت اسیذ ّیَهیک ایدبد ًگزدد،

 هَخجبتهی تَاى  ( در ایي تحقیق اٍرُ کیفیت ثبالیی داضت) ٍ ًیش اًتخبة استخزاج کٌٌذُ هٌبست( سهبى هٌبست یک رٍس ثَد

ثزای ًیل ثِ سَی کطبٍرسی پبیذار ثیطتزی کبرایی را هصزف اس اسیذ را فزاّن ًوَد ٍ اسیذ ّیَهیک  تحفظ سبختبر طجیؼی

 .ّیَهیک ثذست آٍرد

The best way to increase the quality of the extracted humic acid in achieving 

the sustainable agriculture 

A. Hemati 
*1

, H. A. Alikhani
2 

MSc. Student in Soil Science Engineering
1
, Associate Professor

2
, University College of Agriculture & 

Natural Resource, University of Tehran, Karaj, Iran 

E-mail : Hemati.arash@yahoo.com 

Abstract:  

Vermicompost or biofertilizer is a; stimulate plant growth that has a large amount of humic acid. 

Use of humic acid in the world, as a soil amendments or enhancing the performance of the 

products in order to achieve sustainable agriculture is constantly increasing. In the present study 

was tried that be assessed, using by various methods to increase the efficiency of extracted humic 

acids from vermicompost, up to use of the extracted humic acid, maximum efficiency would be 

delivered, to achieve a sustainable agriculture. For extraction the vermicompost was used to 

extract humic acid. For humic acid extracting used by alkaline method at the various extractions 

time (one, seven and nine days) with the two extractor urea (0.5 M) and NaOH (0.5 M) was 

carried out. And were measured the amount of ash, nitrogen, carbon, and the functional groups 

(total acidity, carboxylic and phenolic-OH groups and total hydroxyls content) 

spectrophotometric Ratios (E4/E6،E3/E5). Results showed humic acid extracted from with urea 

has lower C / N and ash and more functional groups and spectrophotometric Ratios than 

extracted humic acid with NaOH and with increasing the extraction time was destroyed nature of 

the extracted humic acid. Finally for increasing efficiency of humic acid was proposed, used of 

urea as an extractor for period of one day. 

Keyword: vermicompost, humic acid, sustainable agriculture,  
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