هيوميك اسيد چيست ؟

صِبٔي ثٛد وٗ تقٛس ِي سفت ٘ش ِٛجٛد صٔذٖ اي پظ اص ِشگ ثطٛس وبًِ ثٗ ػٕبفش تؾىيً
دٕ٘ذٖ اػ تجضيٗ ؽذٖ  ،ثٗ طجيؼت ثبص ِي گشدد .گشچٗ ايٓ ِطٍت تب دذٚد صيبدي دسعت اعت ،
اِب اص چٕذ د٘ٗ لجً دأؾّٕذاْ ِتٛجٗ ؽذٔذ وٗ تجضيٗ ثبفتٙبي ِشدٖ ّ٘يؾٗ ثطٛس وبًِ أجبَ ّٔي
ؽٛد .الالً دس ِٛاسد خبؿ  ٚدس ؽشايظ ٚيژٖ اي ِيىشٚاسگبٔيغُ ٘بي تجضيٗ وٕٕذٖ ِٛاد آٌي ،
پٍيّش٘بي ٚيژٖ اي سا ِي عبصٔذ وٗ ثٗ تؾىيً ٔفت  ،صغبي عٕگ  ٚيب ِٛاد ٘يِٛيىي ِٕجش ِي
ؽٛد .آٔچٗ دس ايٓ ِجذث ِٛسد ٔظش ِبعت چگٔٛگي تؾىيً ِٛاد ٘يِٛيىي ِي ثبؽذ .اگش يىقذ
ويٍٛگشَ ثبفت گيب٘ي ِ ،ثالً ثشگ خؾه سا صيش اليٗ ٔبصوي اص خبن لشاس د٘يذ  ٚگشِب  ،سطٛثت
 ٚاوغيژْ وبفي ثشاي آْ تأِيٓ وٕيذ ظشف ِذت چٕذ ِبٖ وٗ دس ثٙتشيٓ ؽشايظ وّتش اص يه فقً ٔيغت  ،پظ ِبٔذٖ ٘بي
گيب٘ي ثٗ  51گيٍٛگشَ وّپٛعت تجذيً ِي ؽٔٛذ .وّپٛعت دس ٚالغ ِبدٖ اسگبٔيه ٔيّٗ تجضيٗ ؽذٖ اعت  ٚثب چؾُ
غيشِغٍخ ِي تٛاْ ثبفتٙبي گيب٘ي سا دس آْ تؾخيـ داد.
چٕبٔچٗ سٔٚذ تجضيٗ اداِٗ يبثذ ِيىشٚاسگبٔيغّٙبي تجضيٗ وٕٕذٖ ِٛجٛد دس خبن وٗ ػّذتب ً
اص لبسچٙبي ِيىشٚعىٛپي ِي ثبؽٕذ عشأجبَ دس ِذت صِبٔي وٗ ٘يچگبٖ وّتش اص يىغبي
ٔخٛا٘ذ ثٛد اص  51ويٍٛگشَ وّپٛعت چيضي دذٚد  3ويٍٛگشَ ِبدٖ ٔشَ ل ٖٛٙاي سٔگ ثٗ
جبي ِي گزاسٔذ وٗ ثٗ آْ ِ٘ٛٛط گفتٗ ِي ؽٛد .دس ِ٘ٛٛط ثب چؾُ غيشِغٍخ ؽّب
آثبسي اص ثبفت گيب٘ي ِؾب٘ذٖ ّٔي وٕيذ  ،اِب دس صيش ِيىشٚعىٛپ عٌٍٙٛبي گيب٘ي لبثً
ؽٕبعبيي ٘غتٕذ .ثٕبثشايٓ ِ٘ٛٛط ٔيض ِشادً ِيبٔي تجضيٗ سا طي ِي وٕذ .اگش ِجذداً
ؽشايظ ِٕبعت ثشاي فؼبٌيت ِيىشٚاسگبٔيغّٙب يؼٕي گشِب  ،سطٛثت  ،اوغيژْ ِٛ ٚاد
ِؼذٔي فشاُ٘ ثبؽذ  ،اص  3ويٍٛگشَ ِ٘ٛٛط دس دٚسٖ اي وٗ ِّىٓ اعت ثٗ د٘ٙب  ٚيب
فذ٘ب عبي ٔيض ثشعذ  ،عشأجبَ چيضي دذٚد  5ويٍٛگشَ ِبدٖ عيبٖ سٔگ ِبيً ثٗ لٖٛٙ
اي ثٗ ٔبَ ٘يِٛيه اعيذ تؾىيً خٛا٘ذ ؽذ.
ِٛاد ٘يِٛيىي ٔبَ خٛد سا اص ِ٘ٛٛط گشفتٗ أذ .اص آٔجب وٗ ايٓ ِبدٖ  phاعيذي ضؼيف ( 3.8تب  )1داسد ِ ٚؾتك اص
ِ٘ٛٛط ِي ثبؽذ ثٗ ٔبَ ٘يِٛيه اعيذ ُ٘ ؽٕبختٗ ِي ؽٛد .اِب دميمتب ً ٘يچ ؽجب٘تي ثٗ اعيذ٘بي ؽٕبختٗ ؽذٖ چٗ ِؼذٔي ٚ
چٗ آٌي ٔذاسدِٛ .اد ٘يِٛيىي دس ٚالغ طيف ٚعيؼي اص تشويجبت آٌي ـ ِؼذٔي گٔٛبگٔ ْٛظيش اعيذ٘بي آِيٕٗ  ،پيتيذ٘ب ،
فٌٕٙٛب  ،آٌذئيذ٘ب  ٚاعيذ٘بي ٔٛوٍئيه دس پئٛذ ثب أٛاع وبتيٙٔٛب ِي ثبؽٕذ وٗ ِجّٛػب ً تشويت ثغيبس پيچيذٖ  ٚؽگفت
أگيضي سا عبختٗ أذ وٗ ِي تٛأذ ِيٍيٙٔٛب عبي دس طجيؼت دٚاَ ثيبٚسد  ٚاػّبي ثغيبس ؽگشفي سا أجبَ د٘ذ وٗ لبثً
ليبط ثب ٘يچ تشويت ديگشي ٔيغت .دس ّ٘ٗ خبوٙبي وؾبٚسصي ٘يِٛيه اعيذ ثطٛس طجيؼي ٚجٛد داسد  ٚدس ٚالغ 88
دسفذ ِٛاد اسگبٔيه خبن سا تؾىيً ِي د٘ذِ .يضاْ ايذٖ آي ِٛاد آٌي دس خبوٙبي وؾبٚسصي ثيٓ  4تب  6دسفذ اعت.
دس خبوٙبي وؾبٚسصي اسٚپب ايٓ ِيضاْ ثيٓ  2تب  4دسفذ  ٚدس ثؼضي اص ٔمبط اسٚپبي ؽشلي ٔظيش اٚوشايٓ ثٗ 6
دسفذ ِي سعذ .اِب دس عشصِيٕٙبي خؾه  ٚوٛيشي ِ ،بدٖ آٌي خبن  ٚثٗ تجغ آْ ٘يِٛيه اعيذ ثغيبس ٔبچيض ِي ثبؽذ.
ثطٛسيىٗ ثٗ جض ٔٛاس عبدٍي ؽّبي ِ ،يضاْ ِبدٖ آٌي خبن دس اوثش ٔمبط وؾٛس ِب صيش يه دسفذ  ٚدس ثغيبسي ٔمبط
دتي صيش  8.5دسفذ اعتِ .الدظٗ ِي وٕيذ وٗ ٘يِٛيه اعيذ چيض تبصٖ اي ٔيغت  ٚتمشيجب ً دس ّ٘ٗ خبوٙب  ٚآثٙبي وشٖ
صِيٓ وُ  ٚثيؼ ٚجٛد داسد.
آٔچٗ تبصگي داسد ؽٕبخت ِب اص ايٓ ِٛاد اعت .ديش صِبٔي ٔيغت وٗ ِتٛجٗ ؽذٖ ايُ سؽذ گيب٘بْ  ٚعالِت ّ٘ٗ ِٛجٛدات
صٔذٖ ثٗ ٔذ ٛچؾّگيشي ثٗ ٚجٛد ايٓ ِٛاد ٚاثغتٗ اعت .فمش خبوٙبي وؾبٚسصي دس ِٕبطك وٛيشي سا ِيتٛاْ ثب افضٚدْ
ِٛاد ٘يِٛيىي ججشاْ ّٔٛد .خٛؽجختبٔٗ دس ثشخي ٔمبط وشٖ صِيٓ  ٚاص پغّبٔذ٘بي گيب٘ي اػقبس ثغيبس دٚس  ،تٛدٖ
٘بيي اص ِٛاد ٘يِٛيىي تؾىيً ؽذٖ وٗ اِشٚصٖ ِي تٛأذ ثؼٕٛاْ وٛد  ٚافالح وٕٕذٖ خبن ِٛسد اعتفبدٖ لشاس گيشد.
تبثذبي وغي ِٛفك ثٗ تجضيٗ وبًِ ايٓ تشويت ثغيبس پيچيذٖ يؼٕي ِٛاد ٘يِٛيىي ٔؾذٖ اعت .اِب دس ثشسعي ٘بي اثتذايي
عٗ ثخؼ ػّذٖ دس آْ لبثً تؾخيـ اعت :

٘ .5يِٛيه اعيذ وٗ دس ِٛاد لٍيبيي ِذٍٛي  ٚدس آة  ٚاعيذ ٔبِذٍٛي اعت.
 .2فٌٛٛيه اعيذ وٗ دس آة  ،لٍيب  ٚاعيذ ِذٍٛي ِي ثبؽذ.
٘ .3يِٛيٓ وٗ دس لٍيب  ،اعيذ  ٚآة ٔبِذٍٛي اعت.
وبس ثش سٚي ايٓ ِٛاد ثؾذت  ٚدس عطخ ثغيبس ٚعيؼي اداِٗ داسد
 ٚچٗ ثغب وٗ دس آيٕذٖ  ٚپظ اص پيذا ؽذْ ؽٕبخت ثيؾتش اص ِٛاد
٘يِٛيىي ايٓ تمغيُ ثٕذي ٘ب ٔ ٚبَ گزاسيٙب ثىٍي دگشگ ْٛؽٛد .اِب آٔچٗ اِشٚص ِي تٛاْ
گفت ايٓ اعت وٗ ٘ش يه اص عٗ ثخؼ فٛق داساي خقٛفيبت ٚيژٖ خٛد ِي ثبؽٕذ.
چٕبٔچٗ ِالدظٗ گشديذ ِٛاد ٘يِٛيىي ِذقٛي ٔٙبيي تجضيٗ ٘ش ِبدٖ آٌي دس ؽشايظ ٚيژٖ
 ٚتٛعظ ِيىشٚاسگبٔيغّٙبي خبؿ ِي ثبؽٕذ .اص آٔجب وٗ ِبدٖ اٌٚيٗ آْ اص ِٛجٛد صٔذٖ
گشفتٗ ؽذٖ  ٚتٛعظ ِٛجٛدات صٔذٖ ديگشي ؽىً گشفتٗ اعت  ،ثشاي سؽذ دادْ ثٗ ٘ش ِٛجٛد صٔذٖ ديگشي وبسايي ٚ
ِٕبعجت داسٔذ  ٚثبص ثذٌيً ايٕىٗ ِٛجٛدات ٌِٛذ ِٛاد ٘يِٛيىي ثبوتشيٙب ِ ٚخقٛفب ً لبسچٙبي خبوضي غيش ثيّبسيضا
٘غتٕذ ثٗ سؽذ ايٕگِٛ ٗٔٛجٛدات ٔيض ثيؾتش وّه ِي وٕٕذ .ثبوتشيٙب  ٚلبسچٙبي پبتٛژْ (ثيّبسيضا) وٗ دس تؾىيً ِٛاد
٘يِٛيىي ٘يچ ٔمؾي ٔذاسٔذ ِٛ ٚجٛداتي وٗ أگً ٘غتٕذ اص ِٛاد ٘يِٛيىي ٘يچ عّٙي ّٔي ثشٔذ .ثبٌؼىظ ثب سؽذ عشيغ
ِٛجٛدات رسٖ ثيٕي غيشثيّبسيضا  ،دس تٕگٕب ِ ٚذذٚديت ؽذيذ ٔيض لشاس خٛإ٘ذ گشفت.

خٛاؿ ٘يِٛيه اعيذ :
 .5عبختبس خبن سا ثٙجٛد ِي ثخؾذ.
 .2ثٗ سيؾٗ صايي ثٙتش وّه ِي وٕذ.
 .3ثبػث ٔگٙذاسي ثيؾتش آة دس خبن ِي ؽٛد.
 .4ثٗ سؽذ عشيغ ثبوتشيٙبي ِفيذ دس خبن وّه ِي وٕذ.
 .1ثٗ أذالي  ٚآصادعبصي ػٕبفش ِبوشِ ٚ ٚيىش ٚوّه وشدٖ  ٚدس ٔتيجٗ ٔيبص ثٗ وٛد٘بي ؽيّيبيي سا ثٗ ٔذِ ٛذغٛعي
وب٘ؼ ِي د٘ذ.
ِ .6مبِٚت ثٗ ؽٛسي سا افضايؼ ِي د٘ذ.
ِ .7مبِٚت ثٗ وُ آثي سا افضايؼ ِي د٘ذ.
ِ .8مبِٚت ثٗ عشِب سا افضايؼ ِي د٘ذ.
 .9اص عّيت وٛد٘ب  ٚػٕبفش اضبفي ِٛجٛد دس خبن ِي وب٘ذ.
 .58دٚاَ اثش آْ صيبد اعت  ٚتب چٕذ عبي اثش آْ دس خبن ثبلي ِي ِبٔذ.
ِ .55مبِٚت گيبٖ سا دس ِمبثً أٛاع ثيّبسيٙب افضايؼ دادٖ ٔ ٚيبص ثٗ ِقشف عّ َٛسا ثٗ ٔذِ ٛذغٛعي وب٘ؼ ِي د٘ذ.
 .52عشػت جٛأٗ صٔي ثزس سا افضايؼ ِي د٘ذ.
 PH .53اعيذي ايٓ ِذقٛي ثٗ افالح خبوٙبي لٍيبيي وّه ِي وٕذ.
 .54ثب طجيؼت عبصگبس اعت  ٚخطشي ثشاي گيبٖ  ٚيب ِذيظ صيغت ٔذاسد.

 .51ثٗ دفع تٛاصْ خبن وّه ِي وٕذ.
 .56ثٗ ثٙجٛد ويفيت ِذقٛي وّه ِي وٕذ.
٘ .57يِٛيه اعيذ ثٙتشيٓ والتٛس طجيؼي اعت.

شر كت كشت بن آسيا

