
  تركیب أحماض الھیومیك وأھمیتھا للنبات والتربة

مركبات الهیومیك أكثر الصور شیوعا للكربون العضوي في البیئة ومعظمها جاذبة كیمیائیا للمكونات 

وبعض تلك المركبات ذات الوزن الجزیئي الصغیر تذوب في ) األكاسید ، معادن الطین(غیر العضویة 

والمیزه الهامة لمركبات الهیومیك قدرتها على االتحاد مع أیونات  .محلول التربة تحت الظروف القلویة

المعادن واألكاسید ومعادن الطین لتكوین مركبات ذائبة أو غیر ذائبة في الماء وتستطیع التفاعل مع 

ومركبات الهیومیك هي مجموعة من المواد العضویة المختلطة الطبیعیة  .المكونات العضویة اآلخرى 

  :جد عالیة الوزن الجزیئي وتقسم إلىالنشأة والتوا

  

  ) Humus(الدبال• 

هذه .وهو الجزء من مركبات الهیومیك الغیر ذائب في الماء وذلك في أي مدى من قیم درجة الحموضة 

دالتون وهي األقل في محتواها من األكسیجین 300.000المركبات وزنها الجزیئي عال قد یصل ل 

وبسبب وزنها الجزیئي العالي فهي قلیلة %) 4(ن النیتروجین وهي األعلى في محتواها م%)32-34(

  .الجذب للجزیئات الكبیرة 

تلعب األحماض الدبالیة دورًا هامًا في تحدید خواص المادة العضویة وتأثیراتها الطبیعیة والكیمیائیة في 

ة إن تلك وقد أوضحت الدراسات العدیدة الخاصة بطبیعة ومصدر وتكوین األحماض الدبالی. األراضي

 Oxidativelyاألحماض مكونة من هیكل أساسي عبارة عن مجامیع فینولیة متكاثفة ومؤكسدة 

Polymerized- Phenolic units  وأن األحماض األمینیة، والببتیدات وبعض المواد العضویة

  .األخرى مرتبطة بهذه الوحدات الفینولیة

ذات األوزان الجزیئیة العالیة والطبیعیة الحامضیة  والمواد الدبالیة عمومًا تتكون من عدد من المركبات

  .وجزء كبیر منها یرتبط بمختلف الروابط بجزء التربة المعدني

لذا فإن فصلها من التربة وتجزئتها یجریان بواسطة مختلف المذیبات والتي تقوم بتحطیم هذه الروابط 

أي عملیة انتزاع .الكبریتیك وقبل كل شيء تحریر التربة من الكالسیوم وذلك بمعاملتها بحامض

المواد الدبالیة والمبنى  Fractionationویمكن وضع مخطط لتجزئة  Decalcinationالكالسیوم 

  :على أساس لون هذه المواد وعالقتها بالمذیبات كما یلي

  ) Humic acids(أحماض الهیومیك • 

  ) Fulvic acids(أحماض الفولفیك • 

  ) Phenolic acid(حمض الفینولیك • 



وسوف یتم التركیز في هذا الموضوع على أحماض الهیومیك والفولفیك وهي عموما تتركب من عناصر 

  :الكربون والنیتروجین واألكسیجین وكمیة قلیلة من الفسفور والكبریت ویتركب الجزئ من 

هیكل أروماتي یتضمن حلقات بنزین مرتبطة مع بعضها وأحیانا یكون هناك بعض السالسل  -1

  .لیفاتیة للكربون األ 

  :األكسیجین الذي یحمل مجامیع وظیفیة ذات شحنة سالبة تتضمن -2

  COOHحمض الكربوكسیل • 

  OHمجموعة فینول أو هیدروكسیل • 

  C=Oمجموعة كیتون • 

  NH2مجموعة األمین موجبة الشحنة  - 3

لمجامیع الوظیفیة التي والتركیب األروماتي هو السبب في النشاط الحیوي لتلك المركبات وذلك لكثرة ا

  .توجد عل كل حلقة أما األكسیجین فهو السبب في زیادة السعة التبادلیة الكاتیونیة 

أحماض الهیومیك هي أحد األحماض العضویة التي تنتج بشكل طبیعي في المادة العضویة في االرض 

  ئص وهي لیست مركب واحد بل هي عائلة واسعة من المركبات العضویة لها نفس الخصا

  **فوائد أحماض الهیومیك للنبات**

یعاني النبات من مشكلة نقص الفسفور خاصة في التربة  :أحماض الهیومیك ومشكلة تثبیت الفسفور•

المرتفعة في رقم الحموضة وتتعاظم تلك المشكلة في األرض الجیریة فتوفر الكاسیوم في هذا النوع من 

وتتمثل مشكلة .تالي یصبح الفسفور في صورة غیرمیسرة األراضي یؤدي لتكوین فوسفات الكالسیوم وبال

األسمدة الفوسفاتیة في أنها تفقد وتثبت في التربة سواء كانت في صورة صلبة أو سائلة وتشتد معاناة 

ویؤدي ذلك إلى النمو البطئ وتأخیر النضج في العدید من المحاصیل . المحاصیل عند انخفاض الحرارة 

حماض الهیومیك تحسین امتصاص الفسفور من األسمدة المركبة وذلك وفي هذا المجال یمكن أل .

  :بسبب

  .یقوم بخلب الكالسیوم ومنع الفوسفا ت من التفاعل المؤدي لتكوین فوسفات الكالسیوم-1

یمكن لمجموعة األمین على أحماض الهیومیك ادمصاص أنیونات الفوسفات وتحسین اتاحتها -2

  .للنبات



كما ذكرنا سابقا أن أحماض الهیومیك لها القدرة على تحسین اتاحة  :والفوسفاتیزأحماض الهیومیك •

الفسفور في درجات الحموضة العالیة والمنخفضة وهذا األمر شدید األهمیة خاصة في أراضینا التي لها 

ویترسب الفوسفاتیز بعیدا عن محلول التربة في وجود كربونات الكالسیوم . 7درجة حموضة أعلى من 

  .ذلك یثبط امتصاصه في الجو البارد وك

تزید أحماض الهیومیك من امتصاص األیونات أحادیة  :أحماض الهیومیك وزیادة امتصاص العناصر•

التكافؤ مثل األمونیوم والبوتاسیوم عن طریق تسریع االمتصاص النشط لجذور النبات وهذه الزیادة 

  %.34تكون بنسبة 

جزء في الملیون في  50- 10استخدامها بتركیز من  :النمو المبكرأحماض الهیومیك لتحفیز االنبات و •

وفي هذه الدراسة أیضا زادت معدالت  محلول التربة یسرع من معدل االنبات والنمو لشتالت الطماطم

وأكبر استجابة .تنفس الجذور وكثافة الكلوروفیل ویعتبر حمض الفولفیك أكثر تحفیزا من الهیومیك

جزء في الملیون والصورة التالیة توضح استجابة القاوون  300-10من  للنبات تحدث عند تركیز

  ).جزء في الملیون 37(ألحماض الهیومیك في المحلول المغذي 

  :وهناك ثالث احتماالت لشرح طبیعة فعل أحماض الهیومیك في تحسین نمو النباتات

  .تحسین امتصاص العناصر واتاحتها-1

حیث تثبط أحماض الهیومیك من نشاط .باه الهرمونات واستجابتهاتحسین الهرمونات النباتیة أو أش-2

IAA oxidase  مما یؤدي لزیادة نشاط هرمون اندول حمض الخلیك مما یشجع نمو النبات وكذلك

  .أحماض الهیومیك لها تاثیر مشابه لهرمون األكسین والذي یشجع نمو الجذور

  .تحسین انزیمات المیتابولزم-3

من الطرق الممتازة لتحسین انبثاق البذور والتبكیر  :الهیومیك في األسمدة البادئةاستخدام أحماض •

وهناك العدید من األبحاث .في النمو هوٕاضافة االسمدة الفوسفاتیة مع أحماض الهیومیك كمحلول بادئ 

التي تناولت قیمة إضافة أحماض الهیومیك للبذور وقطع التقاوي ففي التجارب المعملیة على قطع 

أیام ویعطي نباتات  7إلى 5یستحث االنبات بحوالي %) 5.5(لبطاطس المعاملة بهیومات الصودیوم ا

ونقع البذور في هیومات الصودیوم یزید المحصول للطماطم . طویلة مع مجموع جذري وخضري جید 

  .والكرنب والباذنجان تحت الزراعة الحقلیة والخیار تحت الصوب

أكثر التأثیرات اثارة ألحماض الهیومیك تظهر في األراضي  :ن التربة والنباتالملوحة والعالقة المائیة بی•

. الرملیة والصودیة الملحیة حیث تحسن أحماض الهیومیك سعة مسك العناصر في األراضي الرملیة 

وعن طریق ارتباطها بالصودیوم تساعد النبات على تحمل التركیزات العالیة منه والحمایة من السمیة 



واالراضي العالیة المحتوى من أحماض الهیومیك  .ألسموزیة المرتبطة بهذه التركیزات العالیة ومشاكل ا

تستجیب بشكل مختلف لإلجهاد المائي عن طریق تحسین المجموع الجذري وزیادة احتفاظ التربة بالماء 

  وهناك اعتقاد بأنه یحسن غلق الثغور خالل فترات االجهاد المائي

  **یك للتربة فوائد أحماض الهیوم**

  :تعمل أحماض الهیومیك على تحسین التربة وذلك من خالل اآلتي

من المعروف أن حبیبات التربة تنتظم بشكل مسطح مع بعضها البعض ولكنها  :فك تجمعات التربة •

 .تكون متنافرة بسبب الشحنات السالبة التي بین أوجه الحبیبات هذا ویوجد أیون الصودیوم بقدر ضئیل

عالیة المحتوى من الطین تكون مضغوطة ومتماسكة وربما تشكل عائقا أمام جذور النبات وهذا والتربة 

  :ربما یحدث ألحد السببین

  .األمالح في التربة تعادل الشحنات السالبة والتي تجعل حبیبات الطین تتنافر عن بعضها-1

ات الطین ترتبط مع نسبة الطین في التربة عالیة مما یجعل الشحنة الموجبة على حواف حبیب-2

وعن طریق ارتباط  .الشحنات السالبة على السطح للحبیبات األخرى لتشكل تركیب ثالثي األبعاد محكم

  .أحماض الهیومیك بكاتیونات الصودیوم تحافظ على التنافر بین حبیبات التربة وفك تجمعها

ز على نهایتها مما یسمح أحماض الهیومیك تجعل حبیبات الطین ترتك :القدرة على االحتفاظ بالماء•

  :باالحتفاظ بالماء وتقوم بذلك بطریقتین 

عزل األمالح وتحریكها من على سطح الحبیبات وشبكة الشحنات السالبة تسبب تنافر الحبیبات -1

  .عن بعضها مما یساهم في فك تركیب التربة 

ة وهذا یكسر ترتبط مع الحواف الموجبة الشحن COOHمجموعة الكربون في أحماض الهیومیك -2

وهذا .قوة الجذب بین الشحنة الموجبة لحافة الحبیبات والشحنة السالبة على سطح الحبیبات االخرى 

وكلما .وهو یفكك التربة ویجعل الجذور تتخلل بشكل أسهل Protective Colloidalالحدث یسمى 

  .كانت نسبة الطین أعلى تحتاج لعدة أشهر حتى یظهر التحسن السابق ذكره

تستطیع أحماض الهیومیك جذب األیونات الموجبة في ظروف معینة  :العناصر الصغرى  نقل• 

واطالقها عندما تتغیر الظروف وهي تجذب األیونات اعتمادا على تیسرها وقدرتها على االستبدال محل 

نبات ویفترض علماء التربة أن انتقال العناصر من التربة للنبات یتم عندما یمتص ال.األیونات المزاحة 

الماء فإن أحماض الهیومیك تتحرك بالقرب من منطقة الجذر بما تحمله من عناصر قامت بخلبها وفي 

حین أن المجموع الجذري سالب الشحنة فإنه عندما تتحرك أحماض الهیومیك بالقرب من الجذور فإن 



ادخالها في شحنة الجذور تتغلب على شحنة الحمض وتنطلق العناصر وتمتص فعلیا ویبدا النبات في 

  .عملیات التمثیل الغذائي وبالتالي تعتبر أحماض الهیومیك وسائط لنقل العناصر بین التربة والنبات

تقلل أحماض الهیومیك من تبخر الماء من التربة وهو أمر مهم خاصة في األراضي التي  :عزل الماء•

ء فبعض الكاتیونات الممتصة وفي وجود الما.یقل بها نسبة الطین وتقل قدرتها على االحتفاظ بالماء

بواسطة أحماض الهیومیك تتأین وتتحرك مسافة قصیرة عن مواقع األكسدة على األحماض وهذا یعید 

في حین أن الماء جزئ قطبي والكترولیت طبیعي فإن  .جزء من قوى الجذب السالبة لألیونات المرتبطة 

هیدروجین أو الطرف السالب لجزئ الماء طرف الجزئ المحتوي على االكسیجین یفقد روابط لألیون وال

یكون متعادل جزئیا ویرتبط الطرف األكسیجیني مع الطرف الهیدروجیني لجزئ آخر ویستمر ذلك حتى 

  %30تتبدد قوى الجذب لجزئ الماء وبذلك یقل البخر بنسبة 

نشاط تصبح أحماض الهیومیك مصدر للفوسفات والكربون یحفز  :تحفیز الكائنات الحیة الدقیقة •

وعلیه تنشط االنزیمات البكتیریة التي تعمل كمواد حافزة تحرر . عشائر المیكروفلورا في التربة 

الكالسیوم والفسفور من فوسفات الكالسیوم وبتحررهما تقوم أحماض الهیومیك بادمصاصهما مما 

  .یجعلها غیر متاحة للبكتیریا

ور بنفس الطریقة التي تؤثر بها على تجذیر تؤثر أحماض الهیومیك على إنبات البذ :انبات البذور• 

النبات حیث تحمل الماء والعناصر الصغرى وتخترق البذور عبر المسام وتشجع نمو المحور للجنین 

ولكن الطریقة بالضبط غیر معروفة وأیضا تزید أحماض الهیومیك من  IBAومیكانیكیة النقل تشبه 

  . نسبة االنبات 

  :الفوائد الكیمیائیة . 1

  حفظ األسمدة الكیمیائیة الذائبة في الماء في منطقة الجذور واطالقها في حین حاجة النبات لهای• 

  یحول عدد من العناصر لصورة صالحة ومیسرة للنبات• 

  أساسي في تحلل الصخور والمعادن • 

  زیادة الخصائص التنظیمیة للتربة • 

  خلب أیونات المعادن في الظروف القلویة • 

  من المواد العضویة والمعدنیة الضروریة لنمو النباتغني في كال • 

  زیادة نسبة النیتروجین الكلي في التربة • 



استخالص ثاني أكسید الكربون من كربونات الكالسیوم في التربة وتسهیل استخدامه في البناء • 

  الضوئي

  :الفوائد البیولوجیة.3

عدل تطور المجموع الجذري وزیادة نسبة تحفیز النمو عن طریق تنشیط انقسام الخالیا وزیادة م• 

  المادة الجافة

  زیادة انبات وحیویة البذور• 

  زیادة النفاذیة لالغشیة النباتیة وتحفیز امتصاص العناصر • 

  تشجیع نمو الجذور خاصة االستطالة العرضیة • 

  زیادة تنفس الجذور وتشكلها• 

  لطحالب والخمائرتشجیع النمو والتكاثر لمیكروبات التربة النافعة كا• 

  زیادة البناء الضوئي • 

  تحفیز انزیمات النبات • 

  .تحسین جودة المحصول ولیس له تأثیر ضار على الجودة والصحة• 

  .زیادة سمك الجدر الخلویة في الثمار مما یساهم في زیادة قدرتها التخزینیة• 

  : الفوائد البیئیة.4

قل بها مشكلة غسیل النترات وذلك لزیادة كفاءة التربة عالیة المحتوى من أحماض الهیومیك ت• 

  .استخدام األسمدة وهو اتجاه للزراعة العضویة وتقلیل الكمیات المضافة من األسمدة

تقلل أحماض الهیومیك من مشاكل الملوحة الزائدة والتي تسبب السمیة وتقلل من احتراق الجذور • 

  .الناتج من هذه الزیادة 

كفاءة في مواجهة التعریة للتربة نتیجة لزیادة نمو الجذور وتشابكها مع تستخدم أحماض الهیومیك ب

  التربة وبالتالي تقلیل انجرافها

  

  ھاني العالف أیاد

 منقول عن االنترنیت


