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 زیستی نیتروژن مواد آلی در تجزیه بقایای محصوالت کشاورزی معدنی شدننقش 
 *هوشنگ خسروی

 آب و خاك تحقیقات مؤسسه کشاورزی، ترویج و آموزش تحقیقات، سازمان کرج،

 hkhosravi@areeo.ac.ir پست الکترونیکی:* نویسنده مسئول، 

 چکیده
خیزی خاک شود و نقش مهمی در حاصلاست که توسط ریزجانداران انجام می شدننیعدمیکی از فرآیندهای مهم چرخه نیتروژن 

های ، سبزیجات، علفبقایای گیاهان تیرۀ نخود ( خاک ارتباط دارد.C/N) تجزیه بقایای آلی با نسبت مقدار کربن به نیتروژندارد. 
بقایای شود. یمکمتر، سرعت تجزیه بیشتری داشته و ضمن تجزیه آنها مقادیر بیشتری نیتروژن آزاد  C/Nهرز و کودهای دامی با 

 =24C/Nعدد  .دارند باالتر، تجزیه کندتری C/Nبا غنی از لیگنین و خشبی همانند نخل، باگاس نیشکر، بقایای غالت و بقایای چوبی 
مانند کُلش گندم ه. اگر بقایای محصولی شودشدن نیتروژن در نظر گرفته مینیدبه عنوان یک معیار در بحث تجزیه مواد آلی و مع

یره نیتروژن خاک نیتروژن مورد نیاز از ذخ تأمینو در نتیجه  C/Nبه خاک اضافه شود ریزجانداران برای تنظیم نسبت  =C/N 80با 
به خاک اضافه  =13C/Nمانند یونجه جوان با شوند. اگر بقایای یک محصول هکمبود موقت نیتروژن میکنند و باعث استفاده می

در حاصلخیزی  شود مازاد نیتروژن آن به گیاه خواهد رسید. بنابراین مدیریت بقایای گیاهی و تناوب کشت دارای اهمیت زیادی
تروژن باید به صورت در عمل برای جلوگیری از بروز کمبود نیتروژن در گیاه، به بقایای آلی با محتوای نیتروژن کم، نی .خاک دارد

واد آلی و مشود که این عمل موجب کاهش کود شیمیایی به خاک اضافه شود. در برخی مناطق، بقایای محصول قبلی سوزانده می
، اعمال های کشور و اقلیم خشکشود. باتوجه به مقدار کم مواد آلی خاکمیای گازهای گلخانه  حاصلخیزی خاک و افزایش

 ها ضروری است.های مدیریتی برای حفظ و افزایش مواد آلی خاکشیوه

 نیترات، کربن، کلش، ازت.، آمونیاکمعدنی شدن،  واژگان:کلید

 مقدمه

های کشاورزی ایران در مناطق خشک سطح وسیعی از زمین
ز ااند و میزان کربن آلی آنها کمتر خشک واقع شدهو نیمه

یک درصد است. برای بهبود خصوصیات فیزیکی و شیمیائی 
 3تا  2خاک، مقدار بهینه کربن آلی در خاک حداقل بین 

است. بعالوه با توجه به مصرف روز درصد برآورد شده 
 افزون کودهای شیمیائی، عدم برگشت بقایای گیاهی به خاک

یزان ها به مو سوزاندن آنها، ساالنه از مقدار ماده آلی خاک
قابل توجهی کاسته شده و در نتیجه باعث کاهش 
حاصلخیزی خاک شده است. تقریبا نیمی از ترکیب شیمیایی 

ن است و بقیه به درصد شامل اکسیژها، کربن ماده آلی خاک
و فسفر و گوگرد  هر  5، نیتروژن و هیدروژن هر کدام 39

 (. 1است )شکل  5/0کدام 

ای برخوردار در بین عناصر یاد شده، نیتروژن از جایگاه ویژه
موجودات ترین عناصر ضروری مورد نیاز یکی از مهم بوده و

اسیدهای آمینواسیدها و  در سلول به شکلزنده بوده و 
شود. نیتروژن در خاک به اشکال هوموس، یافت مینوکلئیک 

                                                                                                                                                                
1 Mineralization 
2 Immobilization 
3 Nitrification 

و با اعداد اکسیداسیونی ها و اسیدهای نوکلئیک پروتئین
، اشکال مختلف نیتروژن و 1وجود دارد. در جدول  مختلف

تقریباً تمام اعداد اکسیداسیونی مرتبط با آنها ارائه شده است. 
از اشکال معدنی آن یعنی نیترات  اننیتروژن مورد نیاز گیاه
. برای اینکه نیتروژن، توسط شودو آمونیوم تأمین می

موجودات زنده قابلیت استفاده داشته باشد باید چرخه آن 
های مختلف کره زمین به فعالیت پویا باشد تا اکوسیستم

طبیعی خود ادامه دهند. عمده گردش نیتروژن از طریق 
و عمدتا،  یرد. ریزجاندارانگفرآیندهای زیستی صورت می

تغییر و و نیتروژن چرخه  ها نقش مهمی درها و قارچباکتری
 کنند.می آن ایفاء تبدیالت

 ،نیتروژن تغییر و تبدیالتمنجر به  یفرآیندمهمترین مراحل 
 2)تبدیل نیتروژن آلی به غیر آلی(، توقف 1 شدننیدمعشامل 

)جذب و آسیمیله شدن اشکال غیر آلی نیتروژن بوسیله 
 3سازیها و سایر موجودات خاکزی(، نیتراتمیکروب

mailto:hkhosravi@areeo.ac.ir
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 1)تبدیل آمونیوم به نیتریت و سپس نیترات(، نیترات زدایی
تثبیت )تبدیل نیترات به اکسید نیترو و نیتروژن مولکولی( و 

)تبدیل نیتروژن مولکولی به آمونیوم و سپس  2نیتروژن
 (. 2کیبات آلی( هستند )شکل تر

 
 اعداد اکسیداسیونی مختلف نیتروژن در خاک -1جدول 

 ترکیب نیتروژنی
فرمول 

 شیمیایی
حالت 

 اکسیداسیونی
- نیترات

3NO 5+ 
اکسید نیتروژن )گازی دی

 +2NO 4 *شکل(

- نیتریت
2NO 3+ 

اکسید نیتریک )گازی 
 +NO 2 شکل(

 +O2N 1 اکسید نیترو )گازی شکل(
نیتروژن مولکولی )گازی 

 2N 0 شکل(

 -3NH 3 آمونیاک )گازی شکل(
+ آمونیوم

3NH 3- 
 -NH3R  3 نیتروژن آلی

*اشکال گازی هم به صورت آزاد در اتمسفر خاک و هم به شکل 
 محلول در آب خاک وجود دارند

 

 نیتروژن شدنمعدنیمفهوم 

  چرخه  فرآیندهای  مهمترین  از  یکی  نیتروژن شدنمعدنی

نیتروژن به تبدیل نیتروژن آلی به  شدنمعدنی است. نیتروژن
مواد آلی و بقایای  3اشکال غیر آلی عمدتا از طریق تجزیه

 شامل دو مرحله معدنی شدنشود. گیاهی اطالق می
سازی، تبدیل آمونیاک .استسازی و نیترات 4سازیآمونیاک

+)آمونیوم  شدن نیتروژن آلی، به یون
4NH .آمونیوم ( است

غنی از انرژی و ناپایدار است و به سرعت در شرایط هوازی 
بقایای گیاهان و جانوران  شود.به نیتریت و نیترات تبدیل می

-شامل پروتئین و اسیدهای نوکلئیک، در خاک توسط گروه

های مختلف میکروبی تجزیه و در نهایت نیتروژن موجود 
مرحله تولید شده در آمونیم شود. تبدیل می آمونیومدر آنها به 

ممکن است جذب کلوئیدهای خاک شده یا سازی آمونیاک
 شود.و بعضی گیاهان جذب  ریزجاندارانمستقیماً توسط 

باال به صورت  pHهای با همچنین ممکن است در خاک
آمونیاک از خاک متصاعد شود. آمونیم در نهایت ممکن است 

یا نیتراتی  سازیاتنیتر به نیتریت و سپس نیترات تبدیل شود.
+شدن، اکسیداسیون میکروبی 

4NH  به نیترات  شدن تبدیلو
 است.

 در مرحله اول ،گیردطی دو مرحله صورت میاین فرآیند نیز 
شود. این مرحله عمدتاً آمونیوم به نیتریت تبدیل می ابتدا

هوازی اجباری و  ، یک باکترینیتروزوموناس توسط
های نیتریت بوسیله باکتری ،در مرحله دوم ،شیمیواتوتروف

 شود. گروه نیتروباکتر به نیترات تبدیل می

 

 
 ترکیب تقریبی ماده آلی خاک -1شکل 

                                                                                                                                                                
1 Denitrification 
2 Nitrogen Fixation 
3 Degradation 
4 Amonification 

Series1, 

, 50, کربن

50%

Series1, 

, 39, اکسیژن

39%

%5نیتروژن  %5هیدروژن 

%0/5فسفر 

%0/5گوگرد 
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 چرخه نیتروژن -2شکل 

 

نیتروژن کود 

 شیمیایی

 

 

     

نیتروژن بقایای 

 گیاهی

 معدنی

نیتروژن معدنی  شدن

 خاک

 توقف

 

 شدنمعدنی

 مجدد

نیتروژن بیوماس میکروبی 

 خاک

مرگ 

 میکروب

نیتروژن 

 بقایای

 میکروبی

 نیتروژن آلی خاک

 
 از مسیرهای دیگر   

 

 

 منابع مختلف نیتروژنی شدنمعدنیمسیرهای  -3شکل 

 
در  نیتروزوموناسو  نیتروباکترطور طبیعی حضور توأم ه ب

و این در تنظیم میزان  ردطبیعت با هم ارتباط نزدیکی دا
به شمار ، مسئله مهمی (که برای گیاه سمی است)نیتریت 

منابع مختلف نیتروژنی در  شدنمعدنیمسیرهای  .رودمی
 ارائه شده است.  3شکل 

 دارمواد آلی نیتروژن شدنمدیریت عوامل مؤثر بر معدنی

 یعنی دار نیتروژن آلی   ترکیبات  شدنمعدنی  مرحله دو  هر 

، توسط موجودات خاکزی صورت سازیسازی و نیتراتآمونیاک
 گیرد.می

لذا هر عاملی که تعداد و فعالیت این موجودات را تحت 
نیز تاثیرگذار  شدنمعدنیتاثیر قرار دهد، قطعا بر سرعت 

از جمله دما، رطوبت، شرایط محیطی (. 4خواهد بود )شکل 
اثرات زیادی بر تعداد و اسیدیته، شوری، تهویه و نوع بقایا 

ای از طیف گستردهساز دارد. نیترات ریزجاندارانفعالیت 
-ها، اکتینومیستها، قارچهای خاکزی شامل باکتریمیکروب

ها و مخمرها در تجزیه بقایای حاوی نیتروژن دخالت دارند 
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زهای اکولوژیک متفاوتی دارند. مثال و هر کدام از آنها نیا
های رطوبتهای باالتر و البته pHو دماها ها در اکتینومیست

هوازی ها در شرایط بیفعال هستند. برخی باکتریکمتر 
تجزیه  ریزجاندارانکنند. اکثر ترکیبات آلی را تجزیه می

دهند. کننده، شرایط معمولی را برای فعالیت بهینه ترجیح می
درجه سانتیگراد و رطوبت  30تا  25لذا بهترین دمای حدود 

درصد ظرفیت زراعی بهترین رطوبت  100تا  70بهینه حدود 
محدوده خنثی تا کمی قلیایی بهترین محدوده برای  pHو 

خاک  pHبهینه در تجزیه بقایاست.  ریزجاندارانفعالیت این 
سازها اتنیترکه حدود خنثی است بطوری شدنمعدنیبرای 

  .دهندانجام نمی 6کمتر از  pHسازی را در عمل نیترات

 ربسیا سازیتنیترا و نیتروژن شدنمعدنیدر  خاک تهویه ثرا
 تلفات باعث است ممکن خاک هوازیبی و شرایط است زیاد

 .شود دنیتریفیکاسیون صورت به نیتروژن زیادی مقدار
 نیتروژن شدنمعدنی بر غیرمستقیم خاک تأثیری تراکم افزایش

 نقش دارند نیتروژن چرخه در را که ایزنده دارد و موجودات

 کاهش به منجر میکروبی فعالیت کاهش با و کندمی محدود

مدیریت  و خاک زدن شود. شخممی نیتروژن شدنمعدنی
وزن توده  و فعالیت جمعیت، بر بقایای گیاهی موجب تأثیر

 ظاهری، مخصوصوزن  رطوبت، زنده میکروبی، میزان

ساختمان خاک  پایداری و غذایی عناصر توزیع خاک، تخلخل
 شود.می

به طورکلی شوری باعث افزایش پتانسیل آب خاک و به هم 
ها تاثیر سوء خوردن تعادل یونی شده و در نتیجه بر میکروب

گذارند، لذا شوری خاک با اثر منفی بر رشد ریزجانداران می
  شود.دن میش معدنیمرتبط باعث کاهش 

 

 ( C/Nنسبت کربن به نیتروژن )روش تنظیم 

یکدیگرند و  نیتروژن دو فرآیند مکمل و کربن شدن معدنی
دارد.  خاک کیفیت حاصلخیزی در زیادی این مسئله اهمیت

کربن حدود نیمی از وزن خشک سلول موجودات زنده را 
هوا است. از کل کربنی که  2COشود و منشا آن از شامل می

درصد به خاک بر  95شود، به شکل ترکیبات آلی تولید می
گردد که عمدتا توسط ریزجانداران تجزیه شده و مجددا می
شود. بخش عمده کربن آلی که به خاک بر تبدیل می 2COبه 
گردد، به صورت بقایای گیاهی است. ترکیبات اصلی می

سلولز، لیگنین، پروتئین، یبقایایی گیاهی شامل سلولز، هم
 باشند. قندها و اسیدهای آلی می

بقایای گیاهی که حاوی نیتروژن آلی هستند توسط 
تجزیه بقایا ارتباط شوند. ریزجانداران تجزیه و معدنی می

آنها دارد.  C/Nکربن به نیتروژن یا  داری با مقدار نسبتمعنی
نیتروژن جرم کربن آلی به  جرمهر ماده، نسبت  C/Nنسبت 

در خاک، ماده آلی، گیاه، تواند آلی آن ماده است. این ماده می
 . باشدهای ریزجاندار یا سلول

 

 

 
 معدنی شدن مواد آلی -4شکل 
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حدود هشت به یک  C/Nخاک دارای نسبت  ریزجانداران
هستند و برای نگهداری این نسبت در بدن خود به منابع 

در طی تجزیه ماده آلی، مقداری کربن و نیتروژن نیاز دارند. 
طی فرآیند از کربن در بدن موجود زنده ذخیره و بقیه آن 

  شود.و انرژی تبدیل می 2COتنفسی به 

رای قسمت از کربن، ب 16مقدار به عنوان یک قاعده کلی 
تنفس ریزجاندار و هشت قسمت هم برای نگهداری نسبت 

C/N گیرد که در مجموع عدد بدن آن مورد استفاده قرار می
گیرند. را معیاری برای سنجش تجزیه بقایا در نظر می 24

بنابراین اگر بقایای یک محصول همانند یونجه رسیده با 
25C/N=  به خاک اضافه شود در نتیجه فعالیت ریزجانداران

شود. اما اگر چیزی از کربن و نیتروژن به خاک اضافه نمی
به خاک  =80C/Nبقایای محصولی همانند کلش گندم با 

و در  =24C/Nاضافه شود ریزجانداران برای تنظیم نسبت 
نتیجه تأمین نیتروژن مورد نیاز خود از ذخیره نیتروژن خاک 

این مسئله را توقف نیتروژن گویند این نمایند. ده میاستفا
توقف تا زمان مرگ ریزجاندار و تجزیه بدن آن و در واقع 

ادامه خواهد داشت. حال اگر بقایای یک  شدنمعدنی
به خاک اضافه شود  =13C/Nمحصول همانند یونجه جوان با 

مازاد نیتروژن آن به گیاه خواهد رسید و یا اینکه به 
اران برای ادامه تجزیه باقی مانده بقایا خواهد رسید. ریزجاند

 <24C/Nدر هر حال اضافه کردن ترکیبات و بقایای آلی با 
موجب کمبود موقت نیتروژن )توقف( و بقایای آلی با  

24C/N< ( میشدنمعدنیموجب مازاد موقت نیتروژن ) .شود
بنابراین مدیریت بقایای گیاهی و تناوب کشت اهمیت زیادی 

کم موجب تجزیه سریع و کم شدن  C/Nارد زیرا بقایای با د
شود، از طرف دیگر خواص پوششی و محافظتی بقایا می

تجزیه بقایا برای آزادسازی عناصر و تشکیل مواد آلی نیز 
مهم است. بنابراین کیفیت بقایای گیاهی از نظر تجزیه مهم 

لولز و هستند مثال مقدار زیاد نیتروژن، مقادیر کم لیگنین و س
شود. شدن میمعدنیکم موجب افزایش شدت  C/Nدر نتیجه 

کم ممکن  C/Nبدون توجه به ترکیب بقایا، مثال در حالت 
است نیتروژن از طریق آبشویی، روان آب سطحی، نیترات 
زدایی و آمونیفیکاسیون از دسترس گیاه خارج شود و یا در 

. گزارش شودباال گیاه با کمبود نیتروژن مواجه  C/Nحالت 
شده که در اثر افزودن بقایای گندم، سویا، ذرت، پنبه و کلزا 
در سطوح مختلف رطوبتی، بیشترین میزان توقف نیتروژن 

باالتر( بود.  C/Nمربوط به بقایای گندم و پنبه )دارای 

 معدنیهمچنین با افزایش میزان رطوبت، میزان نیتروژن 
اق و ممانعت در عمل برای جلوگیری از این اتف بیشتر شد.

از بروز کمبود نیتروژن در گیاه، همراه با مواد آلی که محتوای 
نیتروژن آنها کم است، نیتروژن باید به صورت کود شیمیایی 
به خاک اضافه شود. در اینجا واژه عامل نیتروژن تعریف 

 معدنیشود. عامل نیتروژن یعنی تعداد واحدهای نیتروژن می
واحد ماده آلی بدون نیاز به  100الزم برای اینکه تجزیه 

خاک انجام شود. به طور کلی دیده  معدنیمصرف نیتروژن 
واحد ماده  100کننده برای تجزیه تجزیه شده که ریزجانداران

واحد نیتروژن نیاز دارند. در صورتی که میزان  6/1آلی به 
مورد نیاز  نیتروژن موجود در مواد آلی کمتر از نیتروژن

مقدار کمبود  کننده باشد، ریزجاندارانتجزیه  ریزجانداران
نیتروژن را از خاک دریافت نموده، باعث کاهش نیتروژن 

برخی بقایای  C/Nنسبت  1شوند. در جدول خاک می معدنی
 گیاهی و عامل نیتروژن ارائه شده است.

 

 مقدار کود مورد نیاز برای تجزیه کامل بقایای گیاهی

برخی بقایای گیاهی و مقدار کود  C/Nنسبت  2جدول در
 نیتروژنی مورد نیاز برآورده شده است. 

کمتر همانند بقایای یونجه، شبدر و چمن  C/Nدر مقادیر 
نیتروژن کافی در بقایا برای تجزیه آنها توسط ریزجانداران 

 C/Nتجزیه کننده وجود دارد. در حالی که در مقادیر باالتر 
کلش گندم، جو و ذرت، مقدار نیتروژن موجود مانند کاه و 

دهد، در بقایا تکافوی نیاز ریزجانداران تجزیه کننده را نمی
نیتروژن مورد نیاز، نیتروژن  تأمینلذا ریزجانداران برای 

کنند. اگر در خاک )نیترات و آمونیم( را جذب می معدنی
شرایطی که محصول کشت شده است، افزودن بقایا با نسبت 

C/N  توسط  معدنیباال صورت گیرد، جذب نیتروژن
ریزجانداران باعث کمبود نیتروژن در محصول می شود؛ 

های دوم پس از برداشت محصول زردی ایجاد شده در کشت
اول که بدون توجه به این موضوع ایجاد می شود به همین 

 سبب می باشد. 

در عمل برای جلوگیری از بروز کمبود نیتروژن و در واقع 
نیتروژن مورد نیاز ریزجانداران تجزیه کننده بایستی  مینتأ

نیتروژن معدنی به صورت کود شیمیایی به خاک اضافه شود 
یا مدتی طوالنی باید اجازه داد تا تجزیه بقایا کامل شود و 
سپس اقدام به کشت محصول بعدی نمود. به طورکلی بقایای 
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 100درصد کربن دارند و برای تجزیه  40گیاهان حدود 
واحد نیتروژن نیاز  6/1واحد بقایای گیاهی ریزجانداران به 

 C/Nدارند. به عنوان مثال در جدول یک کاه و کلش گندم که 
کیلوگرم آن برای تجزیه شدن به  100است،  80آن حدود 

کیلوگرم نیتروژن خالص به صورت کود شیمیایی نیاز  1/1
ره مصرف دارد که اگر بخواهیم این نیتروژن را به صورت او

کیلوگرم کود اوره نیاز است. حال اگر میزان  4/2کنیم میزان 
بقایای گندم پس از برداشت محصول حدود سه تن در هکتار 

 کیلوگرم در هکتار کود اوره مصرف شود. 72باشد باید 

باتوجه به جدول فوق و دانستن میزان بقایا در هر هکتار 
توان مقدار کود شیمیایی نیتروژنی مورد نیاز را محاسبه می

کرد. هنگام مصرف کود برای تجزیه بقایا، بهترین میزان 
رطوبت خاک در حد گاو رو شدن است. سپس به منظور 

تجزیه بهتر و کوتاه کردن زمان تجزیه، بقایا را با دیسک یا 
 شود.گاوآهن با خاک مخلوط می

 

 رزی نباید سوزانده شوند؟چرا بقایای محصوالت کشاو

متأسفانه کشاورزان در برخی مناطق برای اینکه عملیات 
تر انجام شود و همچنین در کشت محصول بعدی راحت

های هرز، بقایای مواردی برای مبارزه با آفات و علف
 (. 6سوزانند )شکل محصول قبلی را می

این مسئله باعث از دست رفتن منابع کربن و نیتروژن خاک 
در نتیجه کاهش ذخیره مواد آلی و کاهش حاصلخیزی  و

 شود.خاک می

 

 

 مواد آلی* در بقایای گیاهی مختلف و سایر C/Nمقدار کود نیتروژنی مورد نیاز برای تنظیم نسبت  -1جدول 

 کیلوگرم  100مقدار کود نیتروژنی مورد نیاز برای تجزیه کامل 

 نوع بقایا C/N فاکتور نیتروژن مورد نظرماده 

 کیلوگرم اوره نیترات آمونیم

 تراشه چوب 400 5/1 26/3 29/4

83/3  باگاس نیشکر 100 2/1 61/2 

37/3  ضایعات نخل 95 18/1 56/2 

14/3  40/2 1/1  کلش گندم 80 

14/3  40/2 1/1  کلش جو 80 

14/3  09/2 1/1  کلش برنج 80 

77/2  سورگوم 63 97/0 02/2 

63/2  برگانواع  60 93/0 95/1 

55/2  ساقه ذرت 57 89/0 99/0 

32/1  میوه جات 35 46/0 00/1 

63/0  کاه نخود 29 22/0 48/0 

 سبزیجات 25 0 0 0

 علف های هرز 25 0 0 0

 شبدر 21 مازاد نیتروژن - -

 بقایای باغچه 20 مازاد نیتروژن - -

 بقایای چمن 20 مازاد نیتروژن - -

 بقایای لگوم ها 17 مازاد نیتروژن - -

 یونجه رسیده 13 مازاد نیتروژن - -

  بایستی مقدار نیتروژن و کربن ماده موردنظر محاسبه شودبرای محاسبه دقیق مقدار نیتروژن مورد نیاز می 
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 قایاباختالط بقایا با خاک برای تجزیه بهنر  -5شکل 

 

 
 نمایی تأسف برانگیز از سوزاندن کاه و کلش  -6 شکل

 مهم هایشاخص از یکی آلی مادهالزم به ذکر است که 

ها دارای و فقط حدود پنج درصد خاکاست  خاک کیفیت
درصد  60در بیش از و درصد هستند  5/1ماده آلی باالی 

تا حداکثر یک درصد  5/0های ایران میزان آن کمتر از خاک
 9/3شده که سوزاندن بقایای شلتوک برنج، است. برآورد 

تن  20000تن نیتروژن آلی،  59000میلیون تن از کربن آلی، 
سوزاند. باتوجه به محتوای تن پتاسیم را می 34000فسفر و 

های مدیریتی در های کشور،اعمال شیوهاندک موادآلی خاک
ها نظیر مدیریت بقایای راستای حفظ و افزایش موادآلی خاک

از برداشت محصول و بویژه خودداری از سوزاندن آنها، بعد 
از اقدامات ضروری در سیستم کشاورزی کشور محسوب 

شود. سوزاندن بقایا همچنین موجب آلوده شدن هوا، می
، 2CO، COگازهایی همانند  ورودمشکالت تنفسی و 

O2N،, 2NO ،2SO  4وCH  شود. هر کشاورزی میبه اتمسفر
های زمین و بقایای محصول جزء داراییکند که تصور می

فقط خودش بوده و مختار است که آنها را بسوزاند درحالی 
توانند کاربردهای فراوان دیگری نیز داشته که این بقایا می

 (. 7باشند )شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 زیستاثرات مخرب سوزاندن بقایا بر خاک و محیط  -7شکل 
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ها مورد توجه مسئله سوزاندن بقایای محصوالت تا سال
گزاران قرار نگرفته بود اما اخیرا، این موضوع مورد سیاست

 20 ب مادهیتصوحاصل آن  بحث قوه مقننه قرارگرفته و
 مذکور حهیال 20 ماده از یبخش در است. پاک یهوا حهیال

 از پس یزراع یاراض یاهیگ یایبقا ندناسوز که است آمده
 33و  22وطبق مواد قانونی  است ممنوع محصول برداشت

قانون  688آلودگی هوا و ماده  قانون نحوه جلوگیری از
خواهد شد. همچنین مجازات اسالمی با مجرمان برخورد 

وزارت جهاد کشاورزی مکلف است مفاد این ماده را به 
رزی، عشایری و منابع طبیعی برداران بخش کشاواطالع بهره

 برساند.

 

 رهیافت ترویجی

در بسیاری از مناطق کشور، پس از برداشت محصول اعم از 
گندم، جو، ذرت، سورگوم و سایر محصوالتی که دانه، میوه 
یا هر قسمتی از آنها به عنوان محصول اصلی و نهایی از 

شوند، باقیمانده محصول شامل کاه و کلش مزرعه خارج می
سوزانند. باتوجه به محتوای اندک مواد آلی اکثر غیره را میو 

شود کاه و کلش و بقایای های کشور، توصیه میخاک
محصول برداشت شده پس از اضافه کردن مقدار مناسبی از 
کود نیتروژنی با خاک مخلوط و نیز رطوبت درحد مناسب 

مقدار کود نیتروژنی مورد  گردد. تأمینها فعالیت میکروب
از، به نوع بقایا و میزان آنها در هر هکتار بستگی داشته و نی

توان مقدار با توجه به اطالعات ارائه شده در این نوشتار می
 آن را تعیین کرد. 

 

 اثربخشی و مزایا

مزایای برگرداندن بقایای محصوالت کشاورزی به خاک  
شدن مواد آلی، معدنیبه شرط تأمین نیتروژن مورد نیاز برای 

افزایش کربن آلی، نفوذپذیری، قدرت نگهداری آب  شامل
در خاک، افزایش تعداد جمعیت ریزجانداران مفید و تنوع 
میکروبی خاک، افزایش ظرفیت تبادل کاتیونی و افزایش 

بویژه  میزان حاصلخیزی خاک است. رعایت نکات این مقاله
تأمین نیتروژن مورد نیاز ریزجانداران، اثربخشی تجزیه 

 صوالت کشاورزی را افزایش خواهد داد.   بقایای مح
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