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بقاياي گياهي و خاك تأثير نوع
نيتروژن خالص شـدت معدنيشـدن  بر

��

۱۳۸۵ مهرماه پذيرش: تاريخ ۱۳۸۴ ارد يبهشت ماه دريافت: تاريخ

چكيده
ناپذير اجتنـاب و مهم اركان از نيمهخشـك و خشـك مناطق خاكهاي در به ويژه خاك بـه گياهي بقايـاي بازگشـت
به مختلف كيفيت با گياهي بقاياي بازگشت از پس خاك نيتروژن ديناميك اسـت. كشاورزي اكوسيسـتمهاي پايداري
خاك نوع گذاشت. تأثير خواهد اثر بعدي محصول براي نيتروژن جذب قابليت بر و گرفته قرار تحت تأثير متفاوت طور
مطالعه اين از هدف گيرد . قرار توجه مورد است الزم گياهي، بقاياي با شده تيمار در خاكهاي تحوالت نيتروژن بر نيز
شرودان خاك دو منظور ميباشد. بدين نيتروژن خالص معد نيشدن شـدت بر گياهي بقاياي و خاك نوع تأثير بررسـي
معدني شدن سرعت فرآيند و گرديد تيمار و ذرت گندم گياهي يونجه، بقاياي با شـني) رسـي (لوم جوزدان و (رسـي)
بقاياي بين در كه د اد نشان نتايج گرديد. بررسي هفته اي 8 آزمايشگاهي انكوباسيون دوره يك پايان در نيتروژن خالص
ميزان به خالص معدنيشدن مينمايد. را توليد خالص نيتروژن معدني شده مقدار بيشترين يونجه مطالعه مورد گياهي
ايموبيليزه ذرت حـاوي بقاياي تيمار در افتاد، ليكن اتفاق نيز شـاهد تيمار بقاياي گندم و تيمارهاي حاوي در كمتـري
اختالف بين ليكن بود ، معنيد ار نيتروژن خالص معدني شدن فرآيند بر خاك نوع تأثير پيوست. وقوع به خالص شـدن
تيمار خاكهاي در شـده معدني نيتروژن مقد ار تفاوت كه طوري به نبود مشـابه گياهي بقاياي مورد انواع در خاك دو
تيمارهاي در ليكن نيز معنيدار بود گند م تيمار بقاياي د ر دو خاك اختالف بود. بيشـتر از همه يونجه بقاياي با شـده
به نشد . مشاهده مورد مطالعه دوخاك د ر خالص معدنيشدن سرعت لحاظ به معني داري اختالف ذرت بقاياي و شـاهد
نيتروژن، معدنيشـدن فرآيند بر خاكها تأثير اختالف مينمايد كه تقويت را فرضيه اين تحقيق، اين نتايج كلي طـور

است. به خاك شده اضافه سوبستراي از نوع متأثر

گياهي بقاياي بيوشيميائي كيفيت نيتروژن، ايموبيليزاسيون نيتروژن، معد نيشدن گياهي، بقاياي كليدي: كلمات
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۱۲۸ و باغباين    در  زراعت

Pajouhesh & Sazandegi No:75 pp: 127-133

The effect of soil and plant residues on net nitrogen mineralization

By: A. R. Sheikh-Hosseini, Ph.D Student, Department of Soil Science Isfehan University of Technology 
F. Nourbakhsh,  Assistant Professor, Department of Soil Science  Isfahan University of Technology
Incorporation of plant residues in soils of semiarid to arid regions is a major principle of sustainable agriculture. Soil N 

dynamics will be influenced differently following incorporation of various plant residues and it will consequently influence 

the availability of N for succeeding crop. It is of great importance to understand the effect of soil type on N transformations 

in plant residue-amended soils. The main objective of this study was to investigate the effects of plant residue and soil 

types on the N mineralization in plant residue-amended soils. For this purpose, two different soils including Shervedan 

(clay) and Jouzdan (sandy clay loam) soil were selected and alfalfa, wheat and corn residues were incorporated at the rate 

of 1 % plant residue C kg-1 soil. A control treatment (without addition of plant residues was also considered for both soils). 

The rate of net N mineralization was measured at the end of 8-week incubation period. Results indicated that among the 

plant residues, alfalfa residues induced the highest quantities of N mineralization whereas, N immobilization occurred in 

corn residue-amended soils (based on the average replications of the two soils). Wheat residue-amended soils showed N 

mineralization to a lower extent compared to alfalfa residue –incorporated soils. The soil type had a significant effect on 

N mineralization however, the differences between soils were not observed similarly in the three plant residues-amended 

treatments. The differences in N mineralization of the two soils were much more pronounced in alfalfa residue-treated 

than those of wheat or corn-residue treated soils. The differences in N mineralization as affected by the soil type were also 

significant in wheat residue-treated soil but no significant difference was observed between the two soils when treated with 

corn residues. Overall, we conclude that the results support the hypothesis that, the effects of soil type on N mineralization 

is heavily affected by the plant residues quality.

Key words: Plant residue, Nitrogen mineralization, Nitrogen immobilization, Residue chemical quality.

مقدمه
در ــي گياه ــد مواد تولي و ــمهاي هتروتروف۱ ميکروارگانيس ــرژي ان و ــن کرب ــن تأمي ــاک در کربن آلي خ ــي ــش اساس نق
شامل معدنيشدن فرآيند در ــرکت از ش آلي خاک پس نيتروژن توجه قرار گرفته است (۱۰). مورد ــاورزي کش ــتمهاي اکوسيس
.(۱۳) ــد جذب باش قابل گياهان براي ميآيد تا د ر آمونيوم و نيترات يونهاي صورت به ــيون۳ و نيتريفيکاس ــيون۲ آمونيفيکاس
اکوسيستمهاي گياهان در نيتروژن دار به وسيله آلي مولکولهاي ميدهد جذب ــان نش که ــت است توجهي در دس قابل ــواهد ش
يونهاي به محدود عمدتًا گياهان ــيله وس به نيتروژن جذب اين بنابر ،(۱) ــت توجه نيس قابل چندان معتدل مناطق ــاورزي کش
باعث لگومها) (مانند نيتروژن از غني گياهي۴ بقاياي افزودن ــوند. ميش حاصل ــدن معدنيش فرآيند طي در که ــت معدني اس
ــيميايي ش کودهاي افزود ن به را و نياز گياه ــده ش نيتروژن ــدن معد نيش ــرعت س افزايش و آلي خاک نيتروژن ذخاير افزايش
باعث غالت) (مانند بقاياي از نيتروژن فقير گياهي بقاياي افزود ن ديگر ــوي س (۴)، ليکن از ــازد ميس برطرف کامال نيتروژن دار
آبشويي شدت (۱۰). کاهش ميدهد را کاهش آن آبشويي و امکان شده خاک بيومس ميکروبي به معدني از فاز نيتروژن انتقال
ــت زيس کار راه خاک، آن در بيومس ميکروبي نگهد اري طريق از ــنگين س آبياري تحت اراضي در مرطوب و ــتمهاي اکوسيس در

است (۶). گرفته قرار مورد توجه اخير سال هاي در است که ارزشمندي محيطي بسيار
محيطي عوامل دارند، خاک در د يناميک نيتروژن بر شگرفي تأثير که گياهي بيوشيميايي بقاياي و شيميايي خصوصيات بر عالوه
کمتر خاک ــد ه تأثير نوع ش برده نام عوامل (۱۳). ازبين ــند ميباش فرآيند موثر بر اين نيز خاک نوع باالخره و رطوبت ــا، دم ــل قبي از
هيچ آهکي خاکهاي مختلف در نوع خاک، به نيتروژن فرآيند معدنيشدن العمل عکس از عالوه به .(۹) است شده واقع توجه مورد
يونجه، گندم گياهي افزودن بقاياي از حاصل نيتروژن۵ ــدن فرآيند معدنيش ــي بررس مطالعه اين از هدف ــت. نيس ــت دس اطالعي د ر

است. متفاوت آهکي خاک د و در ذرت و

و بقاياي... نوع خاك تأثير
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باغباين۱۲۹ و زراعت در در

روشها و مواد
خاكها تجزيه نمونه برداري و

منطقه د و از متفاوت خاک آهکي دو نمونه خاک ــه هاي ــي نقش بررس با
توزيع نظر از خاکها که گونه اي به گرديد، برداشت اصفهان استان مختلف
تحقيقاتي مزرعه از رسي) (بافت اول نمونه باشند. متفاوت کامًال ذرات اندازه
ــي رس لوم (بافت نمونه دوم و ــرودان ش در واقع اصفهان ــگاه صنعتي د انش
بدين منظور از پنج گرديد . ــت ــت) برداش (رودش جوزدان منطقه ــني) از ش
ــدند تا ش هم مخلوط با نمونه هاي فوق ــپس س گرديد و نقطه نمونهبرد اري
ــود. ش مرکب حاصل نمونه يک نمونهبرداري، ــتگاههاي ايس يک از براي هر
متري ميلي ۲ از الک و ــده ش ــک هواخش به طور جد اگانه نمونههاي خاک
به خاکها آلي هيدرومتر (۳)، کربن روش به ــد ند. بافت خاک ش داده عبور
سولفوريک اسيد و ــيم پتاس بيکرومات مجاورت در ــيونتر اکسيداس روش
۲۳۰۰ دستگاه کمک به کلدال و روش از با استفاد ه کل نيتروژن غليظ(۳)،
از استفاده با معادل خاکها ــيم کلس کربنات Kjeltec Analyzer Unit (۳)
معرف حضور در سود برگشتي با ــيون با اسيد و تيتراس ــازي س خنثي روش
جذب ــبت و نس (ECe) الکتريکي هدايت گرفت. صورت فتاليين (۳) ــل فن
شد (۳). ــباع تعيين اش گل در آن pH و ــباع اش عصاره د ر (SAR) ــديم س
استات با اشباع روش از ــتفاده (CEC) با اس خاک ها کاتيوني تبادل ظرفيت
آمونيوم استات و جايگزيني توسط با الکل ــوي امالح اضافه شستش ــديم، س
در مطالعه ــورد م خاک هاي مهم خصوصيات از ــي برخ .(۳) گرديد ــن تعيي

است. شده داده نشان ۱ جدول

گياهان نمونهبرداري و تجزيه
نمونه گرد يدند. ــت برداش هوايي آنها بخش گياهي از ــاي تمام نمونه ه
گلدهي مرحله ــه ب ــيدن رس از پيش ــاقه) س و برگ ــامل (ش يونجه گياهي
هفته يک ساقه و برگ ــامل نيز ش و ذرت نمونههاي گند م ــت گرديد، برداش
ابتدا با آب ــي گياه نمونههاي گرديد ند. کليه ــه تهي ــت برداش از زمان قبل
نمونهها شدند. کشيد ه آب مقطر آب با آنگاه و ــد داده ش ــو شستش معمولي
۱ ميلي الک و از شد ه خرد سانتي گراد، درجه ۶۵ دماي از خشکاندن د ر پس
شود. اين حاصل يکنواختي همگن و نسبتا تا اندازه ــدند ش داده عبور متري
درجه دماي ۴ د ر و بسته د ر شيشه اي ظروف د ر آزمايش ــروع ش نمونهها تا

شدند. نگهد اري گراد سانتي
مجاورت در ــيونتر اکسيداس روش ــه ب گياهي ــاي نمونهه آلي ــن کرب
از پس آنها کل نيتروژن (۳) و اسيد سولفوريک غليظ و پتاسيم بيکرومات
ــلولز، سلولز هميس تعيين براي ــد. ش (۳) اندازهگيري روش کلدال به هضم
به ــده ش ارايه قدم) به روش مرحلهاي (قد م از گياهي نمونههاي ــن ليگني و
گام سه در اين روش، در گرديد . استفاده (۲)Vansoests وGoering وسيله
اسيد سولفوريک آنگاه و اسيد ي دترجنت خنثي، دترجنت با افزود ن متوالي
اندازهگيري وزني روش به ليگنين و ــلولز ــلولز، س هميس مقادير ترتيب به

.(۲) ميشود

آزمايشگاهي انكوباسيون
سطح) دو (در فاکتور خاک فاکتوريل، شامل دو صورت  به آزمايش اين
سه تکرار (مجموعًا با و تيمار شاهد ) سطح، شامل چهار بقاياي گياهي (د ر و
ــک هواخش خاک نمونههاي از ــه ۱۰۰ گرم ب گرديد . ــام انج ــالت) پ ۲۴ د ر
گرم کربن (يک کربن درصد يک با معادل گياهي بقاياي از يک هر شده، از
با رطوبت نمونه ها اضافه گرد يد. خشک) گرم خاک صد هر گياهي در بقاياي
رطوبت ظرفيت نگهد اري درصد ۵۰ در اسپري صورت مقطر به آب افزودن
گرفت. قرار پلياتيلني ظروف در مرطوب نمونههاي آنگاه (۱۴) ــد ش تنظيم
شديد رطوبت تبخير از تا بسته شد ورقه هاي نايلوني وسيله به دهانه ظروف
نايلوني ورقههاي روي شود. انکوباسيون جلوگيري مدت طول در نمونه ها از
ظروف اين شد. تعبيه گازي تبادالت تسهيل جهت ريز ــاوي منفذ تعداد مس
د ر شد ند. داد ه قرار سانتيگراد درجه ۲۵ دماي انکوباتور در هفته ۸ مدت به
کاهش ــدند و ش توزين دو روز يک بار ظروف هر ــيون، انکوباس مدت طول
در نمونهها ــد رطوبت در ص تا گرديد مقطر جبران آب ــيله وس آنها به وزن

بماند. باقي ثابت انکوباسيون طول

نيتروژن خالص معدنيشدن اندازهگيري
مورد آزمايش نمونههاي از ــيون بعد از انکوباس و قبل منظور اين ــراي ب
نيترات و آمونيوم مجموع شد و KCl عصارهگيري موالر ــيله محلول۲ وس به
معد نيشدن (۵) اندازهگيري شد. آب با بخار تقطير وسيله روش به نمونهها
مقادير و نيترات و ــوم آموني مجموع نهايي مقادير ــروژن تفاضل ــص نيت خال

مورد مطالعه. خاكهاي فيزيكي و شيميايي ويژگيهاي جدول1- برخي

شد. اند ازهگيري اشباع در عصاره و اشباع گل در خاك

سيلتشنخاك
-1

خاكرس آليبافت كربن
-1-1-1-1

۶۰۳۶۵۵۷۵C۲۱۴۵/۷۳۹۴۸/۱۳/۵۲/۹شرودان

۶۲۰۱۶۵۲۱۵SCL۹۲۸/۳۵۳۰۷/۵۴/۷۴/۲جوزدان
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۱۳۰ و باغباين    در  زراعت

:(۱۱) مي شود حاصل معادله-۱ از که است آن ابتدايي

Nm/i = (NH
4

+-N + NO
3

--N)final  – (NH
4

+-N +NO
3

- ــه-۱  معادل
-N)initial

معدني نيتروژن خالص (mg N Kg-۱) مقدار Nm/i ــه، معادل اين که در
نيترات آمونيوم و مجموع مقاد ير (NH۴

+-N + NO۳
--N) final است.  ــده ش

مقاد ير (NH۴
+-N +NO۳

--N) initial و  انکوباسيون پايان در (mg N Kg-۱)
ميباشد ــيون از انجام انکوباس قبل (mg N kg-۱) نيترات و آمونيوم مجموع
و نيتروژن۶ خالص ايموبيليزهشد ن وقوع از حاکي Nm/i منفي مقادير .(۱۱)

مي باشند. نيتروژن۷ خالص معدنيشدن بيانگر مثبت مقادير

داد هها تحليل و تجزيه
با ترسيم نمودارها و SAS افزار استفاده از نرم با تحليل دادهها و تجزيه

گرفت. EXCEL صورت افزار نرم از استفاده

بحث و نتايج
مورد مطالعه خاكهاي خصوصيات

از ــروه مهم گ دو معرف تحقيق ــن اي در ــتفاد ه مورد اس خاکهاي
زير ــترده گس به طور ــند که ميباش اصفهان ــت دش منطقه ــاي خاکه
دو هر دارند. قرار ــا لگومه و غالت جمله مختلف از ــوالت محص ــت کش
زايندهرود آبرفتي ــتهاي د ش روي بر و بوده آهکي آزمايش مورد خاک
است آهکي خاکهاي pH دو خاک در گستره هر pH شدهاند. ــکيل تش
ــي) رس (بافت ــنگين س آبرفتي خاکهاي معرف ــرودان ش خاک .(۱۲)
به بوده و شني لوم رسي جوزدان خاک که بافت آن حال ــت منطقه اس
خاک شن در درصد است. شرودان خاک از ــبک تر س توجهي قابل طور
آلي کربن (جدول۱). ــت اس ــرودان برابر خاک ش ۱۰ از بيش جوزد ان
اگرچه (جدول۱). است برابر خاک جوزدان د و از بيش ــرودان ش خاک
ــکيل تش ــان عمر يکس تراسهاي با روي خاک مورد مطالعه بر د و ــر ه
ذخاير بيشتر حفظ باعث ــرودان ش خاک سنگينتر ــد هاند ليکن بافت ش

توجه با ــت. اس ــده ش جوزد ان ــبکتر س خاک با ــه مقايس در خاک آلي
ــه مقايس ــرودان در خاک ش در آلي کربن رس و د رصد توأم فزوني به
بيش ــرودان ش خاک (CEC) کاتيوني تبادل ظرفيت ــا خاک جوزدان، ب
ECe مقادير به ــه توج با (جدول۱). ــت اس جوزدان خاک ۱ برابر از ۳/

د ارند  ــرار ق ــديمي و غيرس ــور غيرش وضعيت د ر خاک دو ــر ه ،SAR و
اين تفاوت اصلي که مي گردد ــتنباط اس کلي چنين طور به (جدول۱).
نيز خاک دو ــي آل کربن مقادير تفاوت و ــوده ب بافت آنها در ــاک خ د و
آلي-معدني ايجاد کمپلکسهاي زيرا ــت. اس آنها تفاوت بافت از ــي ناش
خاک در نگهداري هوموس باعث افزايش ــنگين س بافت با ــاي خاکه در

.(۹) ميشود

گياهي بقاياي بيوشيميايي خصوصيات
هم به توجهي ــل قاب طور به ــتفاده اس گياهي مورد بقاياي ــن آلي کرب
د رصد) ۴۴) ذرت ــاي بقاي در کربن آلي درصد ــوري که ط به ــت نزديک اس
اين وضعيت ــت. اس درصد ) ۳۸) بقاياي يونجه آلي کربن برابر درصد ۱/۱۶
درصد بطوري که، (جد ول۲) است ديگر گونه اي به کل درصد نيتروژن براي
نيتروژن برابر ۲/۸ از بيش درصد) ۲/۹۸) يونجه گياهي بقاياي در ــروژن نيت
که نمود اختالفي استنباط ميتوان ميباشد. لذا درصد ) ذرت (۰۴/ ۱ بقاياي
براي دارد (۷۳/ ۱۲ وجود مطالعه مورد گياهي C/N نمونههاي ــبت نس بين
بافتهاي در ــروژن نيت فزوني ــي از ناش ذرت) عمدتا براي ۴۲/۲۸ و ــه يونج
در چنداني نقش گياهي بقاياي اين در کربن درصد و اختالف ــت يونجه اس
بقاياي ويژگيهاي ــده ش موارد ياد تمام در ند ارد. آنها C/N ــبت نس تفاوت

ميگيرد. ذرت قرار و يونجه گياه بين در محد وده گندم گياهي
ذرت گياه بافتهاي در ليگنين و ــلولز س هميسلولز، مقادير ــترين بيش
نظر گندم از سلولز و و نظر هميسلولز يونجه از حاليکه مشاهده گرديد در
ــيم تقس با (جد ول۲). د اد ند اختصاص خود به را مقادير پايينترين ليگنين
از يک هر کل نيتروژن بر ليگنين و ــلولز س ــلولز، مقاد ير هميس از يک هر
ليگنين و نيتروژن به ــلولز نيتروژن، س ــلولز به هميس ترتيب گياهي بقاياي
ذرت گياه به متعلق آنها مقادير ــترين بيش که گرد يد گونهاي به به نيتروژن

(جدول۲). ميباشد

ذرت هوايي اند ام گندم هوايي اندام يونجه هوايي اندام بيوشيميايي خصوصيت
۴۴ ۴۱/۳ ۳۸/۰ (OC) آلي کربن درصد

۱/۰۴ ۱/۸۴ ۲/۹۸ (TN) کل نيتروژن درصد
۴۲/۲۸ ۲۲/۴۵ ۱۲/۷۳ (C/ N) نيتروژن به کربن نسبت
۲۵/۶۰ ۲۳/۴۳ ۱۰/۸۹ (Cell) درصدسلولز
۲۵/۳۹ ۲۳/۰۵ ۶/۸۹ (Hem) سلولز درصد همي
۳/۳۳ ۰/۸۳ ۲/۸۰ (Lig) درصد ليگنين
۲۴/۶۰ ۱۲/۷۴ ۳/۶۵ (Cell/N) نيتروژن سلولز به نسبت
۲۴/۴۰ ۱۲/۵۳ ۲/۳۱ (Hem /N) به نيتروژن سلولز همي نسبت
۳/۲۰ ۰/۴۵ ۰/۹۴ (Lig /N) نيتروژن به ليگنين نسبت

گياهي برخي خصوصيات بيو شيميايي بقاياي جدول2-

و بقاياي... نوع خاك تأثير
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1386 تابستان ،75 شماره

باغباين۱۳۱ و زراعت در در

بر بقاياي گياهي و نوع خاك تأثير
(Nm/i) نيتروژن خالص معدنيشد ن

که ــت اس آن ــاندهنده نش آمد ه ــت دس به اطالعات ــه واريانس تجزي
ــد ن ــرعت معدنيش س گياهي بر بقاياي ــوع ن و نوع خاک ــر پارامت دو ــر ه
تأثير ــي مختلف گياه بقاياي ــده با ش تيمار در خاکهاي ــص نيتروژن خال
ــرعت س گياهي بر بقاياي ــيميايي بيوش کيفيت اثر ــد (جدول۳). ميگذارن
بررسي مورد متعد دي ــگران وسيله پژوهش به نيتروژن خالص ــدن معدنيش
تحليل و ــردآوري با گ (۱۵)Kissel و Vigil ــن بي اين در ــت. گرفتهاس قرار
متفاوتي مدلهاي که د اشتند اظهار ــين، پيش از تحقيقات تعدادي اطالعات
معدنيشدن نيتروژن فرآيند بر گياهي بقاياي ــيميايي بيوش کيفيت از تأثير
شماري از نيتروژن، در د رصد برخي موارد د ر که گونهاي است. به در دست
اصلي نقش به نيتروژن ليگنين ــبت نس نيز موارد ي و در C/N ــبت نس موارد
گياهي بقاياي با ــده ش تيمار خاکهاي نيتروژن ــد ن معدنيش ــرعت س در
ــدن معدنيش که ــتند داش اظهار نيز (۶) همکاران و مافونگويا دارد. مختلف

بقاياي با ــد ه ش تيمار خاکهاي ــروژن در خالص نيت
از متأثر بيشتر زراعي۸ درجنگل استفاده مورد گياهان
است. نيتروژن به پليفنل ها و ليگنين مجموع نسبت
گرفته مورد ترد يد قرار نقش ليگنين ــز ني مواردي در

.(۱۵) است
(Nm/ i) خالص معدنيشدن ميانگين هاي مقايسه
نشان ۱ شکل در گياهي بقاياي مختلف تيمارهاي در

بقاياي تيمار مختلف هر از تکرارهاي ميانگينها حاصل است. اين شده داده
ــردد مي گ ــاهده مش بطوريکه ــند. ميباش خاک نوع دو مجموع در ــي گياه
با بقاياي ــده ش تيمار خاکهاي در (mg N Kg-۱)Nm/ i ــدار مق ــترين بيش
تيمارها ساير به نسبت معني داري طور به که است شد ه توليد يونجه گياهي
بقاياي به غنيبود ن توجه با وضعيتي چنين ــکل۱). وقوع ــت (ش اس بيشتر
تجزيه پذيري آنها افزايش به منجر که (جدول۲) ــروژن نيت از يونجه گياهي
در توجه قابل نکته دو ديگر ــوي س از ــت. اس بيني پيش قابل (۸) ــود مي ش

۱ قابل رويت است: شکل
فرآيند باعث وقوع ــا خاکه هوايي گندم به اندام هاي افزودن نخسـت:
نکته اين (شکل۱). شاهد است تيمار از بيش ميزان به نيتروژن معدنيشد ن
بقاياي اند ازه گندم که به گياهي بقاياي مورد د ر دارد که حتي آن از حکايت
پس ــت ــند نيز ميتوان انتظار داش باش نمي نيتروژن از غني يونجه گياهي
قابل دسترس نيتروژن گياهي بقاياي و خاک اختالط از هفته ۸ ــت گذش از
بار ديگر يافته اين ــد. باش رسيده ــاهد ش از خاک باالتر ــطحي س به گياهان
محصول اين ــت کش زير به اراضي گندم بقاياي گياهي گرداندن باز ضرورت
مزرعهاي آزمايشات ــت اس الزم خصوص اين در مي دهد . قرار تأکيد مورد را
گياهي صحيح بقاياي ــوص مديريت خص د ر کافي اطالعات تا گيرد ــورت ص
استراتژيک اهميت به توجه با موضوع اين شود. حاصل کشور مزارع در گندم

باشد. د اشته ملي ميتواند اهميت اقتصاد کشور د ر گندم محصول
ــط باعث طور متوس خاکها به ذرت به ــي گياه بقاياي ــزودن اف د وم:
گرد يد ــاره اش از اين ــت (پيش گرديدهاس نيتروژن ــد ن ايموبيليزهش ــوع وق
دارند). نيتروژن خالص ايموبيليزه شد ن وقوع از حکايت Nm/i منفي مقادير
بقاياي اختالط هفته ــت پس از هش ــت که حتي اس از آن حاکي اين يافته
نيتروژن قابل نيز انکوباسيون ــرايط ش بهترين در حتي خاک با ذرت گياهي
(شکل۱). ــاهد است خاک ش از کمتر طور معنيد اري به گياهان ــترس دس
مزرعه در ذرت گياهي بقاياي مد يريت که است آن نشان دهند ه موضوع اين
غني کودهاي آلي افزودن قبيل از مديريتي، اقدامات ــاير س بررسي نيازمند
خاکهاي د ر جذب گياه قابل نيتروژن معنيدار تا کاهش ــت از نيتروژن اس
در نيز (۷) و همکاران Mubarak .ــردد گ ذرت جبران بقاياي ــده با ش تيمار

مربعات ميانگين درجات آزادي تنوع منابع
۷ تيمار

***۴۷۸۵۸/۰۸ ۱ نوع خاک

***۶۹۹۱۲۵/۸۴ ۳ گياهي بقاياي

***۲۳۷۳۰/۴۹ ۳ متقابل اثر

۱۶۲۹/۲۸ ۱۶ آزمايش خطاي

۲۳ کل

ايموبيليزهشدن شدن/ معدني بر خاك نوع و گياهي بقاياي تأثير واريانس جدول3-تجزيه
(  / ) نيتروژن خالص

0/001 آماري سطح در معنيدار ،***

بر گياهي اثر بقاياي مقايسه شكل1-
خالص ايموبيليزهشدن شدن/ معدني
انكوباسيون 8 هفته ) طي / ) نيتروژن
سانتيگراد، درجه 25 دماي د ر آزمايشگاهي
.. اساس آزمون  بر
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۱۳۲ و باغباين    در  زراعت

آوردند. دست به مشابهي نتايج اسيدي خاک يک
معنيدار گرديده ــاک خ نوع تأثير که آن عالوه بر حاضر، ــق در تحقي
شده است معنيدار نيز گياهي بقاياي نوع و خاک نوع متقابل ــت، تأثير اس
خاک دو در ــده ش معدني نيتروژن خالص مقادير بين (جدول۳). اختالف
در اختالف اين الگوي شد ه است. داد ه نشان شکل ۲ در جوزد ان و شرودان
تيمار در مورد طوري که به نيست ــان يکس گياهي بقاياي تيمارهاي همه
ميشود ــاهده مش معني داري اختالف دو خاک بين گندم و يونجه بقاياي
معني داري ــالف ذرت اخت بقاياي ــار تيم ــاهد و ش تيمار در که آن ــال ح
خاک دو بين معني دار اختالفات الگوي بود ن نامتشابه مشاهده نمي شود.
متقابل تأثير ــدن معني دارش ــبب مس گياهي بقاياي مختلف تيمارهاي در
تفسير چنين ميتوان را ــت. اين يافتهها اس گياهي نوع بقاياي و خاک نوع
در تنها نيتروژن خالص ــدن معدني ش مقادير در معنيدار اختالف نمود که
استفاده مورد گياهي ماده که کند بروز خاک دو بين است ممکن مواردي
اختالف مي شود اين طوريکه مشاهده به تجزيهپذير باشد. اند ازه کافي به
در ليکن (شکل۲) است معنيدار شده گندم يونجه و بقاياي تيمارهاي در
خاک دو بين اختالف است نکرده د ريافت گياهي بقاياي ــاهد که تيمار ش
به متکي نيتروژن خالص معدنيشدن شاهد تيمار در زيرا نيست. معنيدار
خاک تنها د و بين شد يد اختالف بروز و امکان بوده خاک طبيعي هوموس
طول که صورتي د ر شايد است. نداشته وجود انکوباسيون هفته ۸ مدت در
وضعيتي در دو خاک بين مي گرديد ، انتخاب طوالنيتر ــيون انکوباس مدت
حاصل ــيدار معن اختالف ــند باش نکرد ه دريافت گياهي بقاياي ــچ هي که
در خاک دو ــن بي مختصري اختالف نيز حاضر ــرايط ــد. حتي در ش ميش
متفاوت به ميتوان را ناچيز اختالف اين (شکل۲). وجود دارد شاهد تيمار
خاک نسبت د و تجزيه پذيري هوموس در در نتيجه تهويه و بودن وضعيت
سوبستراي سريعا حضور ــاهده ميشود عليرغم عدم که مش طوري به داد.
شرودان خاک برابر ۱۰ آن ــن ش درصد (که جوزدان خاک در تجزيه، قابل
ــد ن خالص ــرعت معدنيش س دارد) بهتري تهويه وضعيت الجرم و ــود ه ب
نيز در تيمار بقاياي ذرت د يگر ــوي س از است. ــتر بيش نيتروژن، مختصري
(۸)Nourbakhsh ــود. نميش مالحظه خاک دو ــيداري بين معن اختالف

ــينتيکي آزادسازي س يافتههاي اساس بر داد ــان نش
مهم گياهي بقاياي تمام ــن بي در بقاياي ذرت کربن،
ــتند، هس پذيري کمتري برخوردار تجزيه از ــه منطق
سوبستراي که ــرايطي ش د ر ــود ميش ــتنباط اس لذا
تجزيهپذير توجه ــل قاب طور به خاک به ــده ش افزوده
خاکهاي بين معنيدار اختالف وقوع ــد، امکان نباش
تجزيهپذيري ذرت گياهي بقاياي که آن ــم عليرغ مييابد . کاهش مختلف
بين ــيار ناچيزي بس معنيدار اختالف همچنان ۸) ليکن ،۷) ــد کمي دارن
در حتي که طوري به ــود. ميش ــاهده مش جوزدان ــرود ان و ش خاک دو
خالص به ايموبيليزهشدن وقوع بقاياي ذرت يافت در هنگام خاک جوزد ان
جوزدان خاک که آنجا از (شکل۲). ميشود ــاهده مش اندکي بسيار ميزان
خاک از بيش بقاياي گياهي را تجزيه امکان ــت تهويه بهتر وضعي به دليل
هوازي ــاي ــر تجزيهکنندهه موثرت فعاليت ــت، اس نموده فراهم ــرودان ش
خاک ــبت به نس خاک اين در ذرت بقاياي ــتر بيش تجزيه به منجر احتماال
از ذرت، گياهي در بقاياي نيتروژن شديد فقر توجه به با و گشت ــرودان ش
نيتروژن خالص ايموبيليزهشدن لذا و ــته کاس خاک نيتروژن معدني ذخاير

است. افتاده اتفاق
وقوع که ميکند تقويت را ــه فرضي فوق اين کلي يافتههاي ــه طور ب
ــدن معدنيش ــرعت س نظر خاکهاي مختلف از ــيدار بين ــالف معن اخت
هرچه بوده و ــته وابس گياهي بقاياي ــيميايي بيوش کيفيت ــه ب ــروژن نيت
بين اختالف ــروز ب براي ــند زمينه را باش پذيرتر تجزيه ــي گياه ــاي بقاي
در نيتروژن ــدن معدنيش اختالف مينمايند. ــا مهي خاک ها انواع ــرات اث
وه، به عال باشد. ــت حاصل تفاوت بافت آنها اس ممكن مختلف خاكهاي
تفاوت تهويه ــه زمين كه مواد آلي خاكها متفاوت ــد ار چون مق ــي عوامل
نيتروژن موثراست. معدنيشدن ــرعت س در ــازدنيز ميس مهيا را خاكها
بقاياي که ــت اس آن ــاندهنده نش تحقيق اين يافته هاي ديگر ــوي س از
ــش حاضر پژوه در مطالعه ــورد م خاك دردو تجزيه ــه مقاوم ب ــي گياه
جاي بر معدني ــروژن نيت د يناميك ــر ب تاثير از نظر را ــاني يكس ــرايط ش
ساير همچنين و خاک انواع ــاير نتايج به س اين تعميم ــتهاند.جهت گذاش
متعلق که مختلف، خاکهاي در پژوهش هايي چنين ــت اس الزم اقليمها

گيرد. صورت باشند، متفاوت اقليمي شرايط به

سپاسگزاري
را پژوهش اين انجام هزينه که اصفهان صنعتي دانشگاه از وسيله بدين

ميگردد. سپاسگزاري است نمود ه تأمين

و گياهي بقاياي متقابل اثر مقايسه -2 شكل
معدني شـدن/ ايموبيليزهشدن بر خاك نوع
هفتـه 8 طـي  ( / ) نيتـروژن  خالـص
درجه 25 دماي در آزمايشگاهي انكوباسيون

. اساس آزمون سانتيگراد، بر

و بقاياي... نوع خاك تأثير
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باغباين۱۳۳ و زراعت در در

پاورقيها
1- Heterotroph

2- Ammonification

3- Nitrificatron

4- Plant residues

5- Nitrogen mineralization

6- Net nitrogen immobilization

7- Net nitrogen mineralization

8- Agroforestry
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