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  چکیده
این . این محلول،  هم به  عنوان کود مایع و هم به عنوان حشره کش قابل استفاده است . ورمی واش یک نوع کود مایع آلی است 

، آنزیم هاي )مانند ازتوباکتر( هاي مفید  میکروارگانیسم)  سیتوکینین، جیبرلین و اکسین،( هـورمونهاي رشـد  حاويکـــــود 
مصرف هیومیک اسید بر رشد .  است) سفر، پتاسیم، کلسیم، منیزیم، آهن، منگنز، روي و مسازت، ف( متعدد و عناصر غذایی 

موضوع جالبی استخراج مواد هیومیکی موجود در مواد آلی براي محققین  به همین دلیل، مثبتی را نشان داده است اتگیاهان اثر
 در این پژوهش از. از هند و چین به ایران وارد می شودهیومیک اسید  بطوریکهاین موضوع امروزه جنبه تجاري یافته . است شده
مواد . ورمی واش تولید شده توسط شرکت فناور کود طبیعت، براي استخراج هیومیک اسید و فولویک اسید استفاده شدنوع دو 

نتایج نشان . است پهن گاو و پهن اسب ،نوع ورمی واش شامل  شن، سنگریزه،  خاك رس، الشبرگدو براي تولید این  مصرفیاولیه 
ورمی واش داراي مقدار هر دو نوع همچنین . ورمی واش بیشتر از فولویک اسید استهر دو نوع داد که میزان هیومیک اسید در 

   .موثر باشد رشد گیاهانکه می تواند براي ریشه زایی  و  هستندباالي هیومیک اسید 
  
  شرکت فناور کود طبیعت  هورمون رشد،  کود مایع ارگانیک،آنزیم،  : کلید واژه 

  
 مقدمه  

پیش بینی هاي انجام شده داللت بر این دارد که جمعیت جهان در طی یک یا دو نسل آینده تقریبا دو برابر می شود، درنتیجه   
کوچکی و (ام شود این امر باید با اتخاذ راهکار هاي پایدار انج. تولید غذا نیز با منابع محدودي که در اختیار است باید دو برابر گردد

گسترش کشاورزي . یکی از راهکارهاي متداول براي دست یافتن به این هدف، با مصرف کود قابل حصول است). 1376همکاران،
در سال هاي اخیر استفاده از کودهاي آلی، . ارگانیک و کشاورزي پایدار منجر به افزایش تولید و مصرف کودهاي آلی شده است

دیانا ( کمپوست حاصل از مواد آلی داراي مقدارقابل توجهی مواد هوموسی است . افزایش یافته استنسبت به کود هاي سنتی 
ورمی . مواد هوموسی مخلوطی ناهمگن از بقایاي گیاهی و حیوانی هستند که داراي منشا میکروبی می باشند .)1990وهمکاران،

ورمی واش مواد غذایی فوق . دن کرم خاکی نیز استیک نوع کود مایع طبیعی است که حاوي ترشحات ب) Vermiwash(واش 
. این محلول، هم به  عنوان کود مایع و هم به عنوان حشره کش قابل استفاده است .العاده بیشتري نسبت به چاي کمپوست دارد

مانند باکتري هاي هاي مختلف  این کـــــود داراي هـورمونهاي رشـد گیاه، شامـل سیتوکینین، جیبرلین، اکسین،  میکروارگانیسم
همچنین حاوي .  مفید مثل  ازتوباکتر، ترکیباتی که از بیماري هاي قارچی و میکروبی جلو گیري می کند و آنزیم هاي متعدد است

آهن، منگنز، روي و مس است که به : ازت، فسفر، پتاسیم، کلسیم، منیزیم و عناصر کم مصرف شامل : عناصر غذایی پرمصرف مانند
اسید هیومیک بخش خاص و با ثباتی از مواد هوموسی است که  . )1392ابراهیمی، ( اند در دسترس گیاه قرار گیردآسانی می تو
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ترکیبات هیومیکی به   .داراي تعامل با طیف گسترده اي از مواد از جمله فلزات و آالینده هاي آلی موجود در آب و خاك می باشد
هاي بیوشیمیایی و یا شیمیایی در سنتز شده از ترکیبات زیست توده یا متابولیتتیره رنگ و ) آمورف(صورت پلیمرهاي بی شکل 

براي نمونه ، کاربرد اسید . مطالعات بر روي تاثیر هیومیک اسید بر رشد گیاهان اثر مثبتی را نشان داده است. محیط زیست هستند 
. ی را افزیش دادرشد رویشی گیاه کاسن ي تنباکو  و، تعداد وطول ریشه هاده خشک ذرت و یوالف،عملکرد ما هیومیک در خاك ها

این موضوع امروزه جنبه . ش برانگیز بوده است استخراج مواد هیومیکی موجود در مواد آلی همیشه براي محققین مسئله اي چال
اج از روش معمولی معموال بیشترین مقدار استخر. تجاري یافته و واردات هیومیک اسید از هند و چین به ایران رونق گرفته است

با این حال عصاره گیرهاي پایه ممکن است واکنش اکسیداسیون، هیدرولیز . قلیایی با پیش تیمار اسید رقیق شده به دست می آید
دییا نا و (اج بستگی دارد شرایط وزمان استخر در ساختارمواد هیومیک ایجاد کند که مقدار این تغییرات به منبع، نوع عصاره گیر،

  . )1990، همکاران
  

  مواد وروش ها
در این پژوهش ازنمونه ورمی واش تولید شده توسط شرکت فناور کود طبیعت، براي استخراج هیومیک اسید و فولویک اسید 

مواد اولیه استفاده شده براي تولید این نوع ورمی واش شامل  شن، سنگریزه،  خاك رس، پهن گاو  و  الشبرگ . استفاده گردید
                                                                                                                                              .تدرخت صنوبر اس

  استخراج   احلمر
  Na2P2O7  نرمال1/0میلی لیتر محلول  50(میلی لیتر محلول عصاره گیر   100سی سی از نمونه ورمی واش را با  10ابتدا مقدار 

سی سی  ریخته و سر آنرا با فویل آلومینیم بسته به مدت حدود  250داخل ارلن مایر ) NaOHنرمال   1/0میلی لیتر محلول  50و 
دقیقه سانتریفوژ و  10به مدت   10000rpmبعد از شیک کردن سوسپانسیون حاصل با دور . ساعت در دماي اتاق شیک شد 24

سپس نمونه باقی مانده با آب مقطر و با همان دور سانتریفوژ ومحلول رویی ظروف سانتریفوژ جمع آوري . محلول رویی جدا شد
محلول نگهداري شده که خاصیت  .) 1989میلر و کنی،(این محلول که مواد هوموسی می باشد براي مرحله بعد نگهداري شد . شد

       کاهش 2آن را تا حدود  pH نرمال اسیدي کرده و 2کلریدریک  هم برسد را با اسید 11آن تا  pHقلیایی دارد وممکن است 
بعد از این مدت قسمتی از محلول . ساعت در دماي اتاق نگهداري شد 24بعد از این عمل محلول بدست آمده به مدت . می دهیم

این دو قسمت با سانتریفوژ با . قسمت محلول ، اسید فولویک، و قسمت رسوب شده ، اسید هیومیک  می باشد. رسوب می کند
 (درجه خشک گردید 50سپس بعد از این عمل اسید هیومیک وفولویک با دماي زیر  .دقیقه جداسازي شدند 10همان دور به مدت 

  .) 1989میلر و کنی،
  

  نتایج و بحث  
نتایج نشان داد که میزان اسید هیومیک  . اسید هیومیک به رنگ قهوه اي تیره و اسید فولویک به رنگ قهوه اي روشن مشاهده شد

همچنین ورمی واش داراي مقدار باالي اسید هیومیک می باشد که براي گیاه و . در ورمی واش بیشتر از اسید فولویک می باشد
اسید هیومیک استخراج شده به نوع استخراج کننده و زمان استخراج بستگی ندارد وبا ).  1ره شماجدول (خاك میتواند موثر گردد 

  ).1990دییانز و همکاران، ( افزایش زمان استخراج مقدار استخراج بیشتري از اسید هیومیک حاصل می گردد 
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  اش غلیظدر ورمی و) گرم بر لیتر(  مقدار هیومیک اسید و فولویک اسید   -1جدول شماره 

  
  هدایت الکتریکی        اسید فولویک  اسید هیومیک  نوع نمونه

  
  گاوي ورمی واش

  ورمی واش اسبی
   

8/1  
7/3  

4/1                        96/11      
3/3                         33/13     

      
  

  
  نتیجه گیري کلی

نتایج نشان داد که مقدار قابل توجهی اسید هیومیک در ورمی واش وجود . ارقابل قبولی اسید هیومیک استورمی واش داراي مقد 
 .مناسب باشد رشد گیاهانهمچنین براي بهبود  که این مقدار می تواند براي ریشه زایی گیاه و) گرم بر لیتر 7/3و   8/1(دارد 

  . ز مقدار اسید فولویک استورمی واش بیشتر ا هر دو نوع میزان اسید هیومیک در  تایج حاصله، نبر اساس همچنین 
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