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معدنینیتروژنبر میزانچند گیاه زراعی بقایاي گیاهی تعیین اثراین تحقیق به منظور چکیده
ي بقایانوعچهارتیمار شامل ششهاي کامل تصادفی در چهار تکرار و در قالب طرح بلوك،خاك

در گرم در هکتار و شاهد اجرا شد.کیلو90یونجه، کود اوره به میزان وپنبه، ذرت، گندمگیاهان
افشانی و رسیدگی فیزیولوژیک، میزان روي، آبستنی، گردهزنی، ساقهمراحل مختلف نمو شامل پنجه

با یونجه و گندماز بقایاي آمونیوم آزاد شده+نیتراتمیزان گیري شد. نیترات و آمونیوم خاك اندازه
بود.کیلوگرم در هکتار2/68و 7/74به ترتیب برابر فاحش در نسبت کربن به نیتروژناختالف 
درنبود.دارمعنیاز بقایاي گیاهی در مقایسه با تیمار کود اورهشده آزادآمونیوم+نیتراتاختالف

افشانی و بیشترین آن در مرحله گردهآمونیوم خاك+نیتراتاي کمترین میزان هاي مرحلهگیرياندازه
آزاد شده از بقایاي گیاهی و کود اورهآمونیوم+دست آمد. نیتراتبهي رسیدگی فیزیولوژیکدر مرحله

ي شدن نیتروژن بقایاي گیاهی رابطهبا توجه به نتایج، معدنیدار نبود.تیمار شاهد معنیدر مقایسه با
در صورت توجه به انطباق زمان معدنی شدن نیتروژن با ،به طور کلینزدیکی با افزایش دما نشان داد. 

کود به عنوان منبع تواند جایگزین مناسبی براي بخشی ازبقایاي گیاهی می،ي نیاز گیاهمرحله
نیتروژن باشد.يکنندهتأمین
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کنـد کـه   دسترسی به مدیریت پایدار منابع محیطی این الزام را ایجاب مـی مقدمه   
هـاي  جهت مصرف نهادهدر و یافته اي کاهش مزرعههاي بروناتکاي مزارع به نهاده

استفاده گام برداشت. در این راستا بقایـاي  اي و کاهش تلفات منابع قابلمزرعهدرون
عملیـات  ]8[رونـد. شـمار مـی  اي بـه مزرعـه هاي درونترین نهادهگیاهی یکی از مهم

زراعی نامطلوب مانند سوزاندن بقایاي گیاهی باعث کاهش شدید محتواي ماده آلـی  
ي بقایـاي  تجزیـه ]4[شـود. نیتـروژن مـی  درصدي 80و موجب تلفات ]16[خاك شده

يباشـد کـه نتیجـه   ترین منابع نیتروژن مورد مصرف گیاهان مـی گیاهی یکی از مهم
شـوند کـه   مـی مهـار تأثیر عوامل زیادي حت میکروبی بوده و تيهاي پیچیدهفرآیند

کابررا و همکاران ]15[ها هستند.ترین آندما، رطوبت و کیفیت بقایاي گیاهی از مهم
گزارش کردند که با افزایش کیفیت بقایاي گیاهی (افزایش نیتروژن، کاهش )2005(

و کاهش نسبت لیگنین به نیتـروژن)  1وژنرکربن به نیتلیگنین، سلولز، کاهش نسبت 
نشـان دادنـد   پژوهشگرانیابد. این شدن نیتروژن افزایش میسرعت تجزیه و معدنی

ـ  آنکربن به نیتروژنکه مقدار نیتروژن بقایاي گیاهی و نسبت  سـزایی در  هها تـأثیر ب
بقایـاي  يممکـن اسـت تجزیـه   ]4[شـدن نیتـروژن از بقایـاي گیـاهی دارنـد.     معدنی

باالیی دارند کربن به نیتروژن التی همچون گندم، ذرت و نظایر آن که نسبت بقوغیر
تواننـد  بقوالت مینیاز به اضافه کردن کود نیتروژنی داشته باشد، از طرفی بقایاي غیر

میزان دسترسی به نیتروژن براي تولید گیاه بعدي را تحت تأثیر قرار دهند، که این به 
نی یحسـ شیخباشد.کروبی، کود و نیتروژن خاك میشدن میشدن و معدنیواسطه آلی

کـربن بـه نیتـروژن    گزارش کردند که بقایاي گیاهی بـا نسـبت  )2007(بخشو نور
]1[باال دارند.کربن به نیتروژنپذیري بیشتري نسبت به بقایاي با نسبتابلیت تجزیهق

مشابه نیز ممکن است از نظـر سـرعت   نسبت کربن به نیتروژنبقایاي گیاهی با البته 
تجزیه اختالف داشته باشند که این تفاوت ناشی از اختالف در ساختار شیمیایی این 

مدیریت بقایاي گیاهی یکی از ارکـان اصـلی تولیـد در کشـاورزي     ]13[.باشدبقایا می
سزایی در افزایش یا کـاهش محصـوالت زراعـی دارد.    مدت نقش بهاست و در بلند

رویه ترکیبات معـدنی قابـل شستشـوي    محیط زیست به پسماند و انتقال بیآلودگی
هـاي اخیـر نگرشـی نـو بـه      هاي زیرزمینی سبب شد که در سالاین ترکیبات به آب

بقایـاي  تعیین اثرمنظور بهپژوهشاین ]8[.ها ایجاد شودکردن استفاده از این نهادهکم
ـ کـربن بـه نیتـروژن   هـاي مختلـف  گیـاهی بـا نسـبت    ر نیتـروژن معـدنی خـاك و    ب

1 C/N ratio

عنـوان سنجی استفاده از بقایا بهامکان
اي جهت مزرعهیک منبع پایدار درون

ــاه در   ــروژن گی ــأمین بخشــی از نیت ت
فصل زراعی انجام گرفت.  

این آزمایش در هاروشمواد و 
در زمین زراعی 1387–88سال 

دانشگاه علوم کشاورزي و 1شماره 
منابع طبیعی گرگان در قالب طرح 

هاي کامل تصادفی در چهار بلوك
تکرار و شش تیمار شامل بقایاي 
گیاهی پنبه، ذرت، گندم و یونجه، 

کیلوگرم در 90کود اوره به میزان 
صورت قبل از کاشت) و هکتار (به

(بدون مصرف نیتروژن) اجرا شاهد
از سایر پژوهششد. در این 

یک از کودهاي شیمیایی در هیچ
ها استفاده نگردید. بقایاي تیمار

آوري شده ابتدا در گیاهی جمع
هواي آزاد خشک و درصد رطوبت 
آن بر حسب وزن خشک تعیین 
گردید. بر این اساس بقایاي پنبه 

و یونجه %12، گندم %18، ذرت 20%
رطوبت داشتند. بقایاي خشک 14%

5کوچکتر از يشده به اندازه
کربن به متر خرد شده و نسبتمیلی

). 1ها تعیین شد (جدول آننیتروژن
کربن آلی به روش ،در این راستا
گیري و اندازه]5[بلکوالکی و 

]2[میکروکلدالنیتروژن به روش

میزان نیتروژن .صورت پذیرفت
دوره رشدمورد نیاز گیاه در طول 
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در کشاورزي استانهايپژوهشي مرکز توصیهگرم کود اوره در هکتار به کیلو90
شدن نیتروژن خاك توسط جهت جلوگیري از غیرمتحرك.گرفته شدنظر

بقایا، مقدار مشخص کود معدنی کربن به نیتروژنریزجانداران با توجه به نسبت
شدن و ي شکست آلی(نقطه20نیتروژنی (اوره) براي رساندن این نسبت به 

شدن) قبل از کشت به بقایاي خرد شده اضافه و با آن مخلوط شد. این مقدار معدنی
33/58و 100، 75، 16/66که برابر ]1[با استفاده از فاکتور نیتروژن محاسبه گردید

ر هکتار به ترتیب براي پنبه، ذرت، گندم و یونجه تعیین شد. بقایاي مورد گرم دکیلو
ترتیب برابر ها، بهاستفاده پنبه، ذرت، گندم و یونجه با توجه به درصد رطوبت آن

رسی یکیلوگرم در هکتار بود. بافت خاك نیز لوم5972و 5621، 5988، 6468
). 2سیلتی تعیین شد (جدول 

طور مترمربع)، بقایا به3×4ها (به ابعاد شدن کرتبندي و مشخصبلوكپس از 
ي شخم و دیسک با وسیلهمتري بهسانتی30ها اضافه و تا عمق تصادفی به کرت

بود که از ارقام آبی بوده و 19N-80-خاك مخلوط شدند. رقم گندم در این طرح، 
کش از کشت، بذور با قارچنسبت به نیتروژن دارد. قبل پذیري باالییواکنش

بوته در 330تیرام به نسبت  یک در هزار ضدعفونی شدند. تراکم هدف کاربوکسین
و 20بین ردیف يو بدین منظور کشت با فاصلهنظر گرفته شدمترمربع در 

انجام شد. 1387ماه سال متر در چهارم ديسانتی5/1ي روي خط فاصله
گندم مرحله از مراحل نمو پنجمتري) در سانتی30تا 0گیري از خاك (عمق نمونه
افشانی و رسیدگی فیزیولوژیک) انجام و براي روي، آبستنی، گردهزنی، ساقه(پنجه

گیري میزان گیري از خاك براي اندازهگیري به آزمایشگاه ارسال شد. عصارهعصاره
براي ]10[.ردیدموالر انجام گ2پتاسیم نیترات و آمونیوم با استفاده از کلرید 

گیري نیترات از دستگاه فتومتر اندازه
]6[استفاده شد.80001پالین تست 

گیري آمونیوم با دستگاه اندازه
636اسپکتروفتومتر در طول موج 

هاي تجزیه داده]10[نانومتر انجام شد.
با پژوهشدست آمده در این به

SASافزار آماري نرم ver. و ]13[9.1
ها به روش ي میانگین دادهمقایسه

در سطح دارحداقل اختالف معنی
انجام گردید.%5احتمال 

اخـتالف میـانگین   نتایج و بحث
غلظت نیتـرات، آمونیـوم و مجمـوع    

گیـري شـده   نیترات و آمونیوم اندازه
ــین تیمــار هــا در مراحــل مختلــف ب

دول جـ (دار نبـود  برداري معنینمونه
آلـی،  . آمونیوم، نیترات و نیتروژن )3

ــاك    ــروژن در خ ــلی نیت ــکال اص اش
طور باشند که آمونیوم و نیترات بهمی

1
Palintest 8000 (Gateshead,

England)

بقایاي پنبه، ذرت، گندم و یونجهکربن به نیتروژنبن، نیتروژن و نسبت درصد کر)1جدول 
Table 1) Carbon and nitrogen concentration (%) and C/N ratio of cotton, maize, wheat and alfalfa residues

alfalfawheatmaizecottonPlants residue

50.3052.0052.6049.70C (%)

2.310.861.061.54N (%)
21.8060.5049.6032.30C/N

شیمیایی خاك مورد مطالعهی و مشخصات فیزیک)2جدول 
Table 2) Physiochemical characteristics of studied soil

Organic C (%) nitrogen (%) C/N pH clay (%) silt (%) sand (%)

0.95 0.1 9.5 7.8 38 52 10



...اثر بقایاي گندم، ذرت، پنبه و یونجه بر غلظت پوري و همکاران، 

4

]7[اند.مستقیم براي گیاهان قابل استفاده

دار نبود. بین تیمار کود اوره و شاهد معنینیترات + آمونیوم اختالف غلظت 
داري با همچنین تیمار کود اوره و شاهد از نظر غلظت نیترات نیز اختالف معنی

بیشترین غلظت نیترات به دو تیمار پژوهش). در این 4یکدیگر نداشتند (جدول 
تالف شده اخآزادنیترات + آمونیوم یونجه و کود اوره تعلق داشت. بین بقایا از نظر 

نیترات + آمونیوم هم بیشترین غلظت باز،داري وجود نداشت. با این وجودمعنی
کربن به نیتروژنرسد نسبتنظر میبه دو تیمار کود اوره و یونجه تعلق داشت. به

رئیسی شدن نیتروژن آلی بقایاي گیاهی نیست. تنها عامل در تجزیه و معدنی
مشابه ممکن است کربن به نیتروژنگزارش کرد که بقایاي گیاهی با نسبت)2006(

از نظر سرعت تجزیه اختالف داشته باشند که این اختالف ناشی از اختالف در 
باشد. دسترسی به نیتروژن بقایا براي ریزجانداران ساختار شیمیایی این بقایا می

یبات مقاوم یا محافظت ممکن است خیلی متفاوت باشد، که علّت آن وجود ترک
)2009کامکار و همکاران (]11[ها است.فیزیکی ناشی از موادي مثل لیگنین در آن

کربن به بقایاي پنبه و سویا نشان دادند که نسبتبر انکوباسیون اثر نیز در مطالعه 
و ي بقایا عمل کند کننده در تجزیهعنوان تنها شاخص تعیینتواند بهنمینیتروژن
عدم ]9[تر است.کنندهشاخصی نظیر میزان لیگنین در این زمینه تعییناحتماالً

شده از بقایاي گیاهی و اوره با تیمار شاهد احتماالً آمونیوم آزاد+اختالف نیترات
زنی و ي پنجهي باال در خاك بوده است، در مرحلهدلیل نیترات و آمونیوم اولیهبه

استثناي تیمار بقایاي یونجه از سایر بقایا باالتر بود.بهروي این مقدار در شاهد ساقه
موجود خاك در تیمار کود نیترات + آمونیوم زنی اختالف غلظت پنجهيدر مرحله

دار دار بود، اما در مراحل بعد این اختالف معنیاوره در مقایسه با تیمار بقایا معنی
بقایا و يله باشد که تجزیهتواند بیانگر این مسأ. این نتیجه می)1(شکل نبود

سازي است و بنابراین باید نسبت به انطباق زمان آزادبرشدن نیتروژن زمانمعدنی
همچنین، نیتروژن با مراحل حساس به نیتروژن در گیاه دقّت بیشتري صورت گیرد. 

ي آبستنی بوده افشانی باالتر از مرحلهگردهيشده در مرحلهمیزان نیتروژن معدنی
ي نمو گندم جا حداکثر جذب نیتروژن در این مرحله). از آن1(شکل است 
شدن در توان نتیجه گرفت که آغاز حداکثر معدنیشود میافشانی) انجام می(گرده

نیترات + رغم باال بودن جذب توسط گیاه میزان این مرحله بوده است، چراکه علی
نیترات + دار ده است. کاهش معنیي قبل از آن بوخاك نیز باالتر از مرحلهآمونیوم 
روي (از زنی تا ساقهي پنجهدر شرایط استفاده از تیمار کود اوره در فاصلهآمونیوم 

کیلوگرم در هکتار) نشان از استفاده سریع نیتروژن ناشی از 5/67به 2/137
که تیمار بقایاي گیاهی دارد، حال آنمرحلهشدن اوره توسط گیاه طی این اضافه

سازي نیتروژن در این به آزادقادر
اند و حتی از ي زمانی نبودهبازه

روي ي ساقهمقدار نیتروژن در فاصله
ها کاسته شده تا آبستنی در کل تیمار

رو استفاده از بقایاي است. از این
گیاهی در کوتاه مدت براي تأمین 

نبوده و نیتروژن مقرون به صرفه
راز استفاده از این منبع نیتروژنی در د

توجیه خواهد بود. بدینمدت قابل
معنی که در شرایط استفاده از بقایاي 

شدن نیتروژن گیاهی عمدتاً معدنی
شود که گیاه از زمانی آغاز می

ي نیاز زیاد به نیتروژن و مرحله
ي با قدرت جذب باال عبور دوره

کرده و احتمال تلفات نیتروژن 
یابد.شده از بقایا افزایش میمعدنی

ها نشان داد که میانگین دما ررسیب
زنی و ي پنجهدر حد فاصل مرحله

تقریباً ثابت و در حدي رويساقه
شدن کمتر از دماي الزم براي معدنی

درجه 12نیتروژن قرار داشت (
سلسیوس)، که این موجب کاهش 

شدن نیتروژن شده است. معدنی
نشان داده است که هاپژوهش

مواد آلی يبهترین دما براي تجزیه
درجه سلسیوس 35تا 25
]17[باشد.می

رغم افزایش نسبی دما پس از علی
روي، مقدار نیتروژن کل مرحله ساقه

خاك تا مرحله آبستنی کاهش و 
بت افشانی ثاسپس تا مرحله گرده

). تقاضاي نیتروژن 2ماند (شکل 
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آمونیوم در بقایاي چند گیاه زراعی+رات، آمونیوم و نیتراتنیتغلظتي واریانستجزیه)3جدول 
Table 3) ANOVA of nitrate, ammonium and NO3

- + NH4
+ concentrations in some crops residue

mean of squares
dfSource of variation

NO3
- + NH4

+NH4
+NO3

-

ns26ns2ns29.63Block

ns57ns6.1ns60.75Treatment

101.610.688.915Experimental error

33.429.5131.27CV (%)

ns:دارغیر معنیns. no significant.

زراعیگیاهچند ي رشد ر هکتار) در طول دوره(کیلوگرم دنیترات + آمونیوم نیترات، آمونیوم و غلظت )4جدول 
Table 4) concentrations of nitrate, ammonium and No3

- + NH4
+ (kg/ha) during some crops growth period

NO3
- + NH4

+NH4
+NO3

-Treatment

a68.31a18.51a*49.79Cotton

a69.23a22.35a46.87Maize

a68.23a19.77a48.46Wheat

a74.6619.57 aa55.09Alfalfa

a75.30a16.98a58.32Urea

a62.77a17.57a45.19Control

.داري ندارندظ آماري اختالف معنیهاي داراي حروف مشابه در هر ستون از لحامیانگین*
* Means in each column followed by the same letter are not significantly different.

در طی نیترات + آمونیوم اي روند تغییرات مرحله)1شکل 
A(آبستنی)، Bروي)، (ساقهSزنی)، (پنجهTزمان؛ 

(رسیدگی فیزیولوژیک)pHافشانی) و (گرده
Figure 1) Trend of variation in nitrate +

ammonium during time; T (tillering), S (stem
elongation), B (booting), A (anthesis) and PH

(physiological ripening)

ي روند تغییرات دما در طی زمان (از مرحله)2شکل 
زنی تا رسیدگی فیزیولوژیک)پنجه

Figure 2) Trend of temperature variation during
time (from tillering to physiological ripening)
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روي سریعاً زمستان در حداقل مقدار خود است و پس از ساقهمحصول گندم در 
یابد. علت کاهش مقدار نیترات + دهی به تدریج کاهش میافزایش و پس از گل

روي با توجه به اندك رغم افزایش نسبی دما پس از مرحله ساقهآمونیوم خاك علی
با افزایش تواند مرتبطبودن بارندگی در این مراحل براي آبشویی نیترات، می

افشانی در این مراحل باشد. افزایش دما پس از مرحله گردهفعالیت جذبی گیاه
)2004ونمن (هاي موجب افزایش شدید در مقدار نیتروژن کل شد که با یافته

ترین عامل شدن نیتروژن نشان داد که دما مهممعدنیروند تغییرات]17[مطابقت دارد.
دوره با افزایش شده در طولافزایش کل نیتروژن معدنیدر جریان این فرآیند است. 

زنی، ي حرارت در مراحل پنجهدما گواهی بر این مدعاست. میانگین درجه
، 5/12، 12، 5/7ترتیب افشانی و رسیدگی فیزیولوژیک بهروي، آبستنی، گردهساقه

بود.سلسیوسي درجه22و 13

تغییرات نیترات و آمونیوم در طی زمان
صورت کردن نیتروژن بهاضافهيواسطهروند تغییرات نیترات خاك نشان داد که به

ي بعدي زنی بیشتر از مقدار آن در سه مرحلهي پنجهاوره، مقدار نیترات در مرحله
کاسته افشانی از مقدار نیترات خاك بوده و با پیشرفت مراحل نمو به سمت گرده

دلیل آغاز مصرف ترکیبات نیتراتی با شروع رشد گیاه بوده است. شد که احتماالً به
ي بودن آن در مرحلهتغییرات آمونیوم در خاك نشان داد که با وجود حداقل

روي به حداکثر رسیده و بالفاصله با اُفت ي ساقهزنی، مقدار آن در مرحلهپنجه
تواند به ). این موضوع می5است (جدول رو شدهبهروي بعدشدید در مرحله

تبدیل سریع آمونیوم به نیترات 
شدن که ثابتمربوط باشد، چنان

روند تغییرات نیترات در حدفاصل 
رغم افشانی علیدهی تا گردهساقه

شدت باالي جذب نیتروژن در گیاه، 
تواند گواهی بر این مطلب باشد. می

روز پس از کاشت100از حدود 
انگین دما شروع به افزایش می،گندم
و این مسأله با یک فاز تأخیري نمود

سبب افزایش محسوس نیترات و 
آمونیوم خاك شد. این افزایش در 
میزان آمونیوم خاك در حدفاصل 

افشانی مقایسه با آبستنی تا گرده
نیترات مشهودتر بود که یکی از 
دالیل آن تداوم جذب نیترات توسط 

سد در این رگیاه است. به نظر می
شدن ترکیبات آمونیومی فاصله آزاد

ها به نیترات از بقایا و تبدیل آن
همزمان صورت پذیرفته است. 

ي رشد گیاه طول دورهمراحل مختلفدرنیترات و آمونیوم خاك (کیلوگرم در هکتار)غلظت –5جدول 
Table 5- concentration of nitrate and ammonium (kg/ha) in different stages during plant growth

Treatment tillering stem elongation booting anthesis physiological ripening

Nitrate (NO3
-)

cotton ab*62.21 a38.87 a39.88 ab37.73 ab89.68
maize b42.08 a36.59 a23.12 b29.83 a100.91
wheat ab60.06 a28.34 a38.87 ab33.60 ab90.12
alfalfa ab85.86 a55.19 a35.75 a46.42 ab65.46
urea a133.34 a39.36 a29.13 ab42.55 ab66.78
control ab66.69 a45.19 a28.56 ab35.89 b55.28
Ammonium (NH4

+)
cotton bc3.78 ab32.80 ab16.18 ab19.14 ab29.52
maize ab6.75 a38.45 a20.96 ab19.89 ab35.17
wheat a7.47 ab34.79 b14.43 a21.74 ab32.12
alfalfa c2.49 b28.67 ab15.84 a24.71 a36.97
urea bc3.87 b28.20 ab16.24 ab18.37 b27.23
control ab6.14 b28.30 ab16.82 b14.08 ab30.38

داري ندارندهاي داراي حروف مشابه در هر ستون از لحاظ آماري اختالف معنیمیانگین*
* Means, in each column, followed by the same letter are not significantly different
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ي نمـو، بقایـاي بـا محتـواي     در مراحل اولیـه پژوهشدر این گیري کلینتیجه
تـري بـا میـزان آزادسـازي نیتـروژن نشـان داد.       ي نزدیـک ي باال رابطهنیتروژن اولیه

سازي نیتروژن داشت. در این راستا سزایی روي آزادافزایش دما نیز تأثیر بههمچنین 
تري روي بقایاي گیاهی صورت پذیرد تا بتوان در مورد ي شیمیایی کاملباید تجزیه
تري قضـاوت کـرد. افـزایش کـود     گذار بر فرآیند تجزیه با استدالل دقیقعوامل تأثیر

ك از طریـق محاسـبه فـاکتور نیتـروژن ایـن      نیتروژن همراه با بقایاي گیاهی بـه خـا  
بقایاي گیاهی موجود در خـاك سـبب مواجهـه    يکند که تجزیهاطمینان را ایجاد می

شـدن بـا   گیاه با  کمبود نیتروژن نخواهد شد. اما الزم است که انطباق رونـد معـدنی  
شـدن مناسـب نیتـروژن در مقیـاس     هاي رشد گیاه نیز بررسی شوند تا از آزادمنحنی

شـدن ترکیبـات آلـی اطمینـان حاصـل شـود.       کانی و زمانی از طریق فرآیند معدنیم
ها به نحوي طراحی شوند شود در شرایط استفاده از بقایاي گیاهی، تناوبتوصیه می

که گیاهان داراي قدرت مهـار بـاالي   
کردن بقایاي نیتروژن متعاقب مخلوط

گیـاه  ویژه به عنوانگیاهی با خاك به
د الگوي کاشت شوند دوم تناوب وار

بـرداري  سازي و بهرههاي آزادتا الگو
از نیتروژن به شکل متنـاوب ضـامن   
ســــالمت بیولوژیــــک، حفــــظ   
حاصلخیزي و ممانعت از هـدررفت  

عناصر غذایی ارزشمند شوند.
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ABSTRACT This study was conducted to investigate the effects of crop residues on mineral nitrogen
rates of soil using four crop residues of cotton, maize, wheat and alfalfa, urea treatment (90 kg/ha) and
control based on completely randomized block design with four replications. N fertilizer (urea) was added
to residues, in terms of C/N ratio and calculation of nitrogen factor, before incorporating them into the
soil to eliminate immobilization. Values of nitrate and ammonium were measured in different stages
including tillering, stem elongation, booting, anthesis and physiological ripening. Total N released from
alfalfa and wheat residues were 74.66 and 68.23 kg/ha, respectively. Total N mineralized from crop
residues was not significant compared with urea treatment. In stage by stage analyses, the lowest and the
highest values of total N were obtained in anthesis and booting stages,
respectively. Total mineralized N released from crop residues and
urea treatment was not significant. Totally, results revealed that if the
trend of N releasing time from residues was matched with crop
demand pattern, crop residues could be considered as an appropriate
source for providing nitrogen.

The effect of cotton, maize, wheat and
alfalfa residues on soil ammonium and
nitrate concentrations
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