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 1چکیده
خشک از جمله ایران دارند. در نیمهاي در نواحی خشک و  توزیع گسترده ،نمکتأثیر  هاي تحت خاك سابقه و هدف:

و نیز پائین بودن مقدار مواد آلی در نتیجه رشد  یو بیولوژیک شیمیاییتأثیر نمک، تغییرات فیزیکی،  هاي تحت خاك
پوشش  ناچیز بودنشود.  نیتروژن و سمیت یونی (سدیم و کلر) میمانند  غذاییضعیف گیاه، سبب کمبود عناصر 

مقدار مواد آلی با کاهش تري وارد خاك شده و  شود که بقایاي گیاهی کم گیاهی در نواحی خشک و شور سبب می
و افزایش کارائی عناصر براي گیاه در تأمین هاي  . یکی از راهغذایی رخ دهدر عناصر ن و دیگکمبود نیتروژ ،خاك

آلی است. هدف از انجام این پژوهش بررسی اثر سطوح کربن آلی و شوري بر  أبا منششرایط شور، استفاده از ترکیبات 
  در خاك بود. غذاییشدن نیتروژن، کربن و غلظت عناصر  معدنی

  

شدن کربن و نیتروژن و  آزمایشی براي بررسی اثر سطوح کربن آلی از منبع کود گاوي بر معدنی ها: مواد و روش
صورت فاکتوریل با سه تکرار  ) بهCRDدر شرایط شوري خاك در قالب طرح کامالً تصادفی ( غذاییغلظت عناصر 

  و سطح  5/1آلی، سطح شامل (سطح بدون کربن جهت ایجاد سطوح کربن آلی  کود دامیانجام گرفت. فاکتور 
جهت ایجاد سطوح شوري زیمنس بر متر) بود.  دسی 9و  5/4، 5/1درصد کربن آلی) و فاکتور شوري شامل (شوري  3

، 36/20، 91/0، 82/41هاي  ترتیب به نسبت به CaCl2و  MgSO4.7H2O،NaCl  ،Na2SO4ي نمکهااز ترکیبی 
اتیلنی انتقال یافته و در یک پلیمخلوط حاصل براي هر تیمار جداگانه به ظروف مورد استفاده قرار گرفت.  91/36

 هاي در زمان .گردیددرصد ظرفیت مزرعه انکوباسیون  70و رطوبت سلسیوس درجه  25روزه، تحت دماي  70دوره 
زمان) از هر کدام از  سازي با میزان نیترات منظور پی بردن به از شروع انکوباسیون (بهپس هفته  10و  8، 6، 4، 2، 0

شدن  گیري شد. براي بررسی معدنی ها اندازه شده و مقدار آمونیوم و نیترات نمونه برداري تیمارهاي آزمایشی نمونه
عناصر پر مصرف و  کربن، از شروع آزمایش هر هفته مقدار تنفس پایه برآورد گردید. در پایان آزمایش مقدار

  گیري شد. مصرف اندازه کم
  

و آهن  محلول، غلظت کلسیم، منیزیمسدیم و کلر  ،اثر شوري بر غلظت پتاسیمنتایج نشان داد که  ها: یافته
دار بود. اثر کربن آلی بر غلظت کربن آلی و نیتروژن کل  ) معنی>001/0Pنیترات، آمونیوم و تنفس پایه ( جذب)، (قابل
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دار بود.  معنی )>001/0P(، نیترات، آمونیوم و تنفس پایه جذب قابل آهن سدیم و کلر محلول، ،خاك، غلظت پتاسیم
درصد کاهش داد. اما  76و  27، 47ترتیب  زیمنس بر متر تنفس پایه، تولید آمونیم و نیترات را به دسی 9اعمال شوري 

کربن  بلدرصد افزایش داد. اثرات متقا 37و  10، 24ترتیب  فوق را به پارامترهايدرصد کربن آلی به خاك  3افزودن 
)، غلظت پتاسیم محلول و تنفس پایه >05/0P( جذب قابل و آهن محلول کلر آلی و شوري بر غلظت سدیم و

)01/0P<) 001/0) و غلظت نیترات و آمونیومP<دار بود. ) معنی  
  

ایجاد شدن کربن و نیتروژن داشت. کاربرد ترکیبات آلی توانست با  منفی بر فرایند معدنیپیامدي شوري  گیري: نتیجه
شدن کربن و نیتروژن ایجاد کند.  تري را براي فرایندهاي معدنی شرایط مناسب غذاییر وضعیت عناصر تعادل د

تحریک و افزایش سبب ترکیبات آلی ممکن است یک منبع آسان کربن داشته باشند که در صورت قرارگیري در خاك، 
  را افزایش دهند.شدن کربن و نیتروژن  فعالیت میکروبی شده و تا حدودي معدنی

  
  ، کربن، نیتروژنغذاییشوري، عناصر  هاي کلیدي: واژه

  
  مقدمه

بر باشد که  شوري یک تنش غیرزیستی عمده می
ی . تنش شوري یکنهد میرشد و عملکرد گیاهان تأثیر 

در زیست  کشاورزي و محیط ت اصلیمشکال از
 2050رود تا سال  باشد و انتظار میسراسر جهان می

کشت با مشکل قابلهاي درصد زمین 50 بیش از
). توزیع و پراکندگی 22شوند (روبرو جدي شوري 

 ،اراضی شور در سطح جهان یکنواخت نیست
میلیون هکتار  963استرالیا با حدود  هکه قاراي  گونه به

میلیون هکتار اراضی شور  923و قاره آسیا با حدود 
  .)14( ترین سطح اراضی شور را دارند بیش

، نهد میسازي در خاك تأثیر  نیترات بر شوري
بر شوري ناشی از تنش بار  پیامدهاي زیانبنابراین 

رشد گیاه ممکن است مرتبط با جذب و متابولیسم 
نیتروژن یکی از عناصر غذایی  زیرانیتروژن باشد، 

). اختر و 22باشد (گیاه مینمو براي رشد و حیاتی 
ون اثر ) در یک آزمایش انکوباسی2012همکاران (

 زیمنس دسی 9سطوح مختلف شوري (شاهد، متوسط (
زیاد  و خیلی زیمنس بر متر) دسی 17تر)، زیاد (بر م

سازي  زیمنس بر متر)) را بر فرآیند نیترات دسی 27(

ها نشان داد  آنهاي  یافته. )2( نمودنددر خاك بررسی 
با جلوگیري از پیشرفت که شوري متوسط تا زیاد، 

سازي (تبدیل نیتریت به نیترات)  مرحله دوم نیترات
این شدت سبب تجمع نیتریت در خاك شد و 

چنین در  با افزایش شوري افزایش یافت. همجلوگیري 
هاي خیلی زیاد حتی مرحله اول تبدیل آمونیوم  شوري

به نیترات نیز بازداشته شد و سبب تجمع آمونیوم در 
  .)2( خاك گردید

هاي شور و  عناصر در خاكفتار دینامیک و ر
هاي شور و آهکی  شور یکسان نیست. در خاكغیر

مصرف مانند روي و  کممعموالً کمبود برخی از عناصر 
) بیان 2009). احمد و همکاران (33دهد ( آهن رخ می

کردند که استفاده از ترکیبات آلی مختلف در 
هاي شور منجر به افزایش فراهمی برخی عناصر  خاك

در اثر . )1( مانند روي شده استمصرف  کم
دسترسی به برخی از عناصر  ،شدن کود دامی معدنی

یابد. در این  میمصرف مانند آهن و روي افزایش  کم
هاي  شرایط آهن و روي موجود در خاك با مولکول

تشکیل داده  هایی کمپلکسآلی موجود در کود دامی، 
و فراهمی  نماید میاز رسوب این عناصر جلوگیري  و
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کودهاي دامی و ). 31شود ( تر می ها در خاك بیش آن
از یک  )33مختلف از جمله بیوچار ( هاي آلی بهساز

طرف با افزایش دسترسی به عناصر غذایی در خاك و 
فیزیکی، شیمیایی و  هايویژگیاز طرف دیگر با بهبود 

تبادل کاتیونی و مانند گنجایش خاك  یبیولوژیک
جمعیت میکروبی و بهبود حاصلخیزي خاك به رشد 

تبادل کاتیونی و سطح گنجایش کنند.  گیاه کمک می
ویژه باالي این ترکیبات به جذب امالح و عناصر 

هاي شور تا اندازه  غذایی کمک کرده و در خاك
 منفی شوري را بکاهد.پیامدهاي تواند  زیادي می
پیامدي هاي شور  اكهاي باالي نمک در خ غلظت

فیزیکی و  هاي ویژگیمنفی بر فعالیت میکروبی و 
خاك گذاشته و سبب کاهش باروري خاك  شیمیایی

گردد. کاهش رشد گیاهان در اثر سمیت یونی و  می
هاي شور منجر به کاهش  پتانسیل اسمزي باال در خاك

ورود بقایاي گیاهی به خاك گشته و بهبودي در 
شود.  خاك حاصل نمی یشیمیایخواص فیزیکی و 

مدت کاهش ذخیره  ها در دراز بنابراین در این خاك
ترکیبات آلی مانند کودهاي  . کاربرددهدرخ میکربن 

بر افزایش محتوي افزون تواند  می دامی و کمپوست
و  غذاییکربن آلی خاك به افزایش غلظت عناصر 

). 4ها بیانجامد ( بهبود وضعیت حاصلخیزي خاك
شدن کربن آلی و مقدار نیتروژن  اطالع از روند معدنی

شده در طول زمان به واسطه  و سایر عناصر فراهم
هاي شور، در کارائی  شدن مواد آلی در خاك معدنی

کودهاي مصرفی و کاهش خطرات آلودگی منابع آبی 
با  این پژوهش براینبناو اتمسفر اهمیت زیادي دارد. 

شدن کربن و  بررسی نقش کود گاوي بر معدنی هدف
در شرایط شوري  غذایینیتروژن و غلظت عناصر 

  خاك انجام گرفت.
  

  ها مواد و روش
شدن کربن و  سازي، معدنی منظور بررسی نیترات به

ها با قابلیت  در خاك غذاییتغییرات غلظت عناصر 

 آزمایش انکوباسیون) مختلف یک ECهدایت الکتریکی (
صورت  ) بهCRDدر قالب طرح کامالً تصادفی (

فاکتوریل با سه تکرار در دانشکده کشاورزي دانشگاه 
ارومیه انجام گرفت. در این آزمایش فاکتور اول شامل 

کربن اضافه کردن سه سطح کربن آلی (سطح بدون 
از  درصد کربن آلی 5/1 افزودن ، سطحبه خاك آلی

از  درصد کربن آلی 3 افزودن سطح و منبع کود گاوي
پوسیده ) از منبع کود گاوي منبع کود گاوي به خاك

و فاکتور دوم شامل سه سطح شوري شده و یکنواخت 
، 5/1شوري سطوح شوري کم، متوسط و زیاد: خاك (

سطوح  جهت ایجاد زیمنس بر متر) بود. دسی 9و  5/4
ي ها نمکهائی از ترکیب  مختلف شوري، محلول

MgSO4.7H2O،NaCl  ،Na2SO4  وCaCl2 
 91/36، 36/20، 91/0، 82/41هاي  ترتیب به نسبت به

ها مشابهت آن با نسبتتهیه شد. دلیل استفاده از این 
هاي منطقه ارومیه بود  غالب در خاك ترکیب یونی

هاي مختلفی با استفاده از ترکیب فوق با  ). محلول6(
معینی از هاي جرمسطوح متفاوت هدایت الکتریکی به 

نظر افزوده شد. سپس خاك اشباع گردید و  خاك مورد
پس از یک شب هدایت الکتریکی عصاره اشباع تعیین 

هاي افزوده با  محلولشد. رابطه رگرسیونی بین حجم 
دست آمده و با  هدایت الکتریکی عصاره اشباع به

هاي تهیه شده  محلولتوجه به آن حجم مورد نیاز از 
الکتریکی عصاره اشباع به مقادیر براي رساندن هدایت 

زیمنس بر متر) تعیین  دسی 9و  5/4، 5/1نظر (  مورد
براي انجام ). 25گشته و خاك با آن آبیاري شد (

(داراي مقادیر کم نیتروژن نظر هاي مورد آزمایش خاك
به مقدار کافی از افق سطحی (صفر تا و شوري پائین) 

هوا خشک شده و پس از  آوري متري) جمع سانتی 20
هاي  متري، برخی ویژگی میلی 2کردن و عبور از الک 

فیزیکی و شیمیایی آن مثل بافت به روش هیدرومتري 
)، قابلیت هدایت الکتریکی در عصاره اشباع با 15(

استفاده با  )، فسفر قابل32سنج الکتریکی ( هدایت



 1398) 3)، شماره (9نشریه مدیریت خاك و تولید پایدار جلد (
 

156 

) در pH)، واکنش خاك (48روش واتناب و اولسن (
)، غلظت 41اي ( الکترود شیشهوسیله  خمیر اشباع به

مصرف کاتیونی مثل آهن، روي، مس و  عناصر کم
)، ماده آلی به روش 19آ ( پی  تی ديگیر  منگنز با عصاره

اکسیداسیون با اسید کرومیک و سپس تیتره کردن با 

)، نیتروژن کل به روش 27فروس آمونیوم سولفات (
جذب به روش فلیم  و پتاسیم قابل) 10کجلدال (

برابر  واکنشمتري به کمک استات آمونیوم نرمال با فتو
  ).1گردید (جدول تعیین ، 7

  
  .فیزیکی و شیمیایی خاك و کود گاوي مورد استفادههاي  ویژگیبرخی  -1جدول 

Table 1. Some physical and chemical characteristics of the used soil and cow manure. 
  ویژگی

Characteristic 
  مقدار

Value 
  ویژگی

Characteristic 
  مقدار

Value 
  شن (%)

Sand (%)  
  جذب پتاسیم قابل 55

Available K (mg kg-1)  
367.85 

  سیلت (%)
Silt (%)  

  پتاسیم محلول 26
Solution K (mg kg-1)  

14.57 

  (%)رس 
Clay (%)  

19 Ca (meq lit-1) 13.22 

  بافت
Texture  

Sandy Loam Mg (meq lit-1) 22.25 

pH 7.15 Na (meq lit-1) 17.29  
ECe (dS.m-1) 0.58 Cl (meq lit-1) 6.5 

  (%)کربنات کلسیم معادل 
CCE (%)  

15 Fe (DTPA, mg kg-1) 7.23 

  (%)کربن آلی 
Organic carbon (%)  

0.48 Mn (DTPA, mg kg-1) 6.83 

  (%)نیتروژن کل 
Total N (%)  

0.035 Zn (DTPA, mg kg-1) 0.34 

Available P (Olsen, mg.kg-1) 8.6 Cu (DTPA, mg kg-1) 0.8 

pH (کود گاوي)  
pH (Cow Manure)  

  کربن آلی (%) (کود گاوي) 7.4
Organic carbon (%)(Cow Manure)  

64 

EC (کود گاوي)  
EC (dS.m-1) (Cow Manure) 

  نیتروژن کل (%) (کود گاوي) 6.3
Total N (%)(Cow Manure)  

1.9 

  
هاي خاك مورد نمونهیک کیلوگرم  توزینپس از 
مختلف،  هايویژگیخشک با  -هاي هوا نیاز از خاك

ها  آنصورت یکنواخت با  تیمارهاي کربن آلی به
کود گاوي مورد  هايویژگیبرخی مخلوط شدند. 

) تعیین 1استفاده براي ایجاد سطوح کربن آلی (جدول 
با توجه به مقدار کربن آلی موجود در ترکیب شد. 

چنین براساس وزن  کود گاوي و خاك اولیه و هم

ها، مقدار کود گاوي الزم  گلدانخاك استفاده شده در 
خاك از مقدار اولیه به براي افزایش سطح کربن آلی 

صورت وزنی محاسبه و پس از  نظر به سطوح مورد
مخلوط افزودن به خاك، کامالً یکنواخت گردید. 

اتیلنی  پلیحاصل براي هر تیمار جداگانه به ظروف 
 25روزه، تحت دماي  70انتقال یافته و در یک دوره 

درصد ظرفیت مزرعه انکوباسیون  70درجه و رطوبت 
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هاي نایلونی داراي  وسیله ورقه ظروف به . دهانهگردید
شد تا از تبخیر پوشانده  ،تعداد منافذ ریز مساوي

ها در طول مدت انکوباسیون شدید رطوبت از نمونه
  جلوگیري شود.

، 6، 4، 2، 0هاي  اسیون در زماندر طول زمان انکوب
منظور  از شروع انکوباسیون (بهپس هفته  10و  8

سازي با زمان) از هر کدام از  نیترات نرخبردن به  پی

برداري شده و سپس با  تیمارهاي آزمایشی نمونه
گیري شد.  ) عصاره5به  1سولفات پتاسیم (با نسبت 
ها مقدار آمونیوم و نیترات پس از صاف کردن عصاره

سنجی توسط دستگاه  رنگها به روش  نمونه
). 39 و 32، 16، 3گیري شد ( اسپکتروفتومتر اندازه

صورت زیر محاسبه شد  ) بهRnسازي ( میزان نیترات
  ):29 و 11(

  

)1                      (                            Rn (mg N kg-1 soil day-1) = (NO3-Nt2 – NO3-Nt1)/ (Dt2 - Dt1) 
 

مقدار نیترات در خاك در زمان  NO3-Nt2 آن،که در 
2 ،NO3-Nt1  1مقدار نیترات در خاك در زمان ،Dt2 

تعداد  t2 ،Dt1تعداد روزها از شروع آزمایش تا زمان 
  باشد. می t1روزها از شروع آزمایش تا زمان 

شدن کربن از  گیري میزان معدنی جهت اندازه
مقدار تنفس خاك به  پنج روزشروع آزمایش هر 

. براي انجام )5( ) تعیین شد1982روش اندرسون (
لیتر سود یک نرمال در وایل میلی 10این کار 
لیتري ریخته و روي سطح خاك میلی 20پالستیکی 

شدن کربن آلی  قرار داده شد. مقدار معدنیظرف درون 

مانده از طریق مقدار  گیري مقدار سود باقی با اندازه
نرمال  25/0برگشتی با اسید کلریدریک تیتراسیون 

لیتر کلرید  میلی 5 ،از تیتراسیونپیش گیري شد.  اندازه
صورت  شد تا کربنات بهافزوده درصد  15باریم 

مانده با اسید  کربنات باریم رسوب کند و سود باقی
بدون خاك حاوي هاي ظرفنرمال تیتر شد.  25/0

مقدار عنوان شاهد لحاظ شدند. در نهایت  سود به
اکسیدکربن متصاعد شده ناشی از تنفس میکروبی  دي
صورت زیر محاسبه  شده به عنوان کربن معدنی به

  گردید.
  

)2                        (                                                                    mg CO2 – C = (B – S) × N × E 
  

حجم  Sحجم اسید مصرفی براي شاهد،  B ،که در آن
نرمالیته اسید مصرفی و  Nاسید مصرفی براي نمونه، 

E در مورد  22واالن ( وزن اکیCO2  در مورد  6وC (
  است.

استفاده از دستگاه آزمایش، نیتروژن با پایان در 
به کمک استات جذب گیاه  پتاسیم قابل کجلدال،

و قرائت توسط  7 با برابر واکنشآمونیوم نرمال 
جذب به روش اولسن  فتومتري، فسفر قابل فلیمدستگاه 

و واتناب، کلر به روش تیتراسیون با نیترات نقره و 
جذب گیاه از  مقادیر آهن، مس، منگنز و روي قابل

آ و قرائت با دستگاه  پی تی ديگیري با  عصارهطریق 

شده  آوري هاي جمع دادهگیري شد.  اندازه جذب اتمی
افزار  با توجه به طرح آماري مورد استفاده توسط نرم

SAS )Statistical Analysis System, version 

9.1 SAS Institute, Cary, NC, USA تجزیه و (
اي  دامنه ها با آزمون چند تحلیل و مقایسه میانگین

  درصد انجام شد.  5دانکن در سطح احتمال 
  

  نتایج و بحث
ها نشان داد که اثر  نتایج تجزیه واریانس داده

محلول، غلظت کلسیم، منیزیم  شوري بر غلظت پتاسیم
سدیم، کلر، نیترات، آمونیوم و جذب)،  آهن (قابل و
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دار بود. اثر کربن آلی بر  معنی) >001/0P(تنفس پایه 
نیتروژن کل خاك، غلظت پتاسیم  غلظت کربن آلی و

محلول، غلظت سدیم و کلر، آهن، نیترات، آمونیوم و 
دار بود. اثر متقابل سطوح  معنی )>001/0P( تنفس پایه

لول خاك (در کربن آلی و شوري بر غلظت پتاسیم مح
، جذب قابل و غلظت آهن سطح احتمال یک درصد)

سدیم و کلر (در سطح احتمال پنج درصد) نیترات، 
آمونیوم و تنفس پایه (در سطح احتمال یک درصد) 

 دار بود. معنی

افزایش شوري خاك منجر به : سطوح شورياثر 
افزایش غلظت عناصر کلسیم، منیزیم، سدیم و کلر در 

). منابعی نمکی که براي 2عصاره اشباع شد (جدول 
استفاده شده بودند نظر در خاك  هاي مورد ایجاد شوري

کلسیم، منیزیم، سدیم و کلر بودند و ، داراي ترکیبات
تواند دلیلی براي افزایش غلظت این  همین امر می

عناصر در اثر افزایش شوري خاك باشد. ماتیجویک و 
اي به بررسی  ) در یک آزمایش گلخانه2012همکاران (

شوري بر غلظت عناصر در خاك تحت کشت تأثیر 

 65و  50، 35باقال پرداختند. سطوح شوري صفر، 
موالر کلرید سدیم جهت اعمال تنش شوري  یلیم

مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که افزایش 
شوري سبب افزایش غلظت عناصر سدیم، پتاسیم، 

  .)21( منیزیم و کلسیم در عصاره اشباع خاك شد
در جذب  قابلشوري سبب کاهش غلظت آهن 

). فعل و انفعاالت و اکسیداسیون 2خاك شد (جدول 
فعالیت میکروبی بوده و تأثیر  حیاي آهن تحتو ا

فعالیت میکروبی هم در اثر افزایش شوري خاك 
یابد. از طرفی با افزایش شوري تجزیه مواد  کاهش می

تواند دلیلی  آلی خاك هم کاهش یافته و این عوامل می
براي کاهش محتوي آهن قابل استخراج خاك در اثر 

تجمع  شوري خاك و). 34افزایش شوري باشد (
تواند بر تعادل  ها در محلول خاك می ها و کاتیون آنیون
ها اثر منفی داشته باشد. گزارش شده است که  یون

ویژه شوري ایجاد شده توسط  افزایش شوري خاك به
کلرید سدیم سبب کاهش غلظت آهن خاك در شرایط 

  ).34(گردد  انکوباسیون می
  

  .جذب پتاسیم، سدیم و کلر محلول و کلسیم، منیزیم و آهن قابلبر غلظت  زیمنس بر متر) دسی( سطوح شوريتأثیر مقایسه میانگین  - 2جدول 
Table 2. Effect of salinity levels (dS m-1) on K, Na, Cl (solution) and Ca, Mg, Fe (available). 

  سطوح شوري
Salinity levels 

K 
(mg kg-1) 

Ca 
(meq lit-1) 

Mg 
(meq lit-1) 

Na 
(meq lit-1) 

Cl 
(meq lit-1) 

Fe 
(mg kg-1) 

1.5 29.91b 17.7c 22c 70c 23.1c 12.08a 
4.5 31.54b 30.3b 43.9b 100.8b 32.7b 9.01b 
9 38.23a 50a 83.85a 131.5a 39.6a 4.32c 

 باشند. ) نمی>05/0Pدار ( اعداد با حروف مشترك در هر ستون داراي اختالف معنی
* Values within a column followed by the same letter are not significantly different at Duncan test P≤0.05. 

  
منفی بر تنفس تأثیر غلظت نمک و شوري خاك 

هاي مختلف با افزایش  ). در زمان3پایه داشت (جدول 
خاك، تنفس پایه کاهش یافت. همچنین سطح شوري 

در تمام سطوح شوري خاك با گذشت زمان میزان 
هاي  تنفس پایه کاهش یافت. در شرایط شوري گونه

دیده و میزان تنفس میکروبی  حساس خاك آسیب
یابد. در مقیاس سلولی، استرس اسمزي  کاهش می

ناشی از تنش شوري با تخریب یکپارچگی غشاء 
تالل در فرایندهاي متابولیک، منجر سلولی و ایجاد اخ

). ستیا و 12شود ( به کاهش تنفس میکروبی می
) کاهش تنفس پایه را در سطوح 2010همکاران (

باالي شوري خاك در شرایط انکوباسیون مشاهده 
  .)36( کردند
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  ).mg CO2-C/Kg Soilبر متر) بر تنفس پایه (زیمنس  (دسی سطوح شوريتأثیر مقایسه میانگین  -3جدول 
Table 3. Effect of salinity levels (dS m-1) on basal respiration (mg CO2-C/kg Soil). 

  سطوح شوري
Salinity levels 

10 days 20 days 30 days 40 days 50 days 60 days 70 days 

1.5 66.76a  59.11a  59.94a 51.73a 42.97a 31.53a  31.2a*  
4.5 52.72b  47.1b  44.06b 37.33b 32.63b 23.05b  22.02b  
9 38.45c  35.48c  28.84c 28.17c 24.63c 13.54c  14.55c  

 باشند. ) نمی>05/0Pدار ( اعداد با حروف مشترك در هر ستون داراي اختالف معنی
* Values within a column followed by the same letter are not significantly different at Duncan test P≤0.05. 

 
. بیشترین مقادیر آمونیوم و نیترات )4(جدول غلظت آمونیوم و نیترات در خاك با افزایش سطوح شوري کاهش یافت 

زیمنس بر متر به دست آمد. اثر منفی شوري بر غلظت  دسی 9و کمترین مقادیر در سطح شوري  5/1در سطح شوري 
یک ماه اول انکوباسیون خیلی شدید نبود اما پس از آن با گذشت زمان غلظت نیترات در خاك شدیداً نیترات در 

کاهش یافت. چنین کاهش شدیدي در خصوص غلظت آمونیوم در خاك مشاهده نشد که این امر حاکی از آن است 
شدن مانند نیتروباکتر بیشتر از  هاي مرحله دوم فرایند معدنی که اثر منفی شوري بر فعالیت و تعداد میکروارگانیسم

) بیان کردند که افزایش شوري خاك بر فعالیت 2010در تولید آمونیوم است. والپوال و آراناکومارا (مؤثر موجودات 
ها و معدنی شدن نیتروژن و کربن  ها و باکتري هاي خاك اثر منفی گذاشته و در این شرایط فعالیت قارچ میکروارگانیسم

هاي شور  ) در خاك2سازي ( ) و نیترات16. گزارش شده است که فرایند معدنی شدن نیتروژن ()47(یافت کاهش 
  هاي غیرشور است. کندتر از خاك

 
  گرم بر کیلوگرم). (میلی زیمنس بر متر) بر غلظت آمونیوم و نیترات (دسی سطوح شوريتأثیر مقایسه میانگین  -4جدول 

Table 4. Effect of salinity levels (dS m-1) on NH4
+ and NO3

- concentration (mg kg-1). 

  سطوح شوري
Salinity levels 

14 days 28 days 42 days 70 days 14 days 28 days 42 days 70 days 
NH4

+ NO3
- 

1.5 87.95a  80.77a  83.45a  77.75a  17.93a  16.18a  5.26a  5.49a*  
4.5 78.29b  70.81b  74.83b  69.63b  6.7b  6.41b  2.91b  2.89b  
9 56.36c  65.72c  57.01c  55.47c 4.19c  2.33c  2.21c  1.95c  

 باشند. ) نمی>05/0Pدار ( اعداد با حروف مشترك در هر ستون داراي اختالف معنی
* Values within a column followed by the same letter are not significantly different at Duncan test P≤0.05. 

 
در اثر افزودن سطوح مختلف : سطوح کربن آلیاثر 

کربن آلی با کود گاوي، غلظت کربن آلی و نیتروژن 
). نتایج مشابهی در 5کل خاك افزایش یافت (جدول 

(کمپوست، لجن  هاي آلی کننده زمینه نقش اصالح
در بهبود  )، باگاس نیشکر، بقایاي گیاهیفاضالب

). 40و  6محتوي کربن آلی خاك گزارش شده است (
افزودن بقایاي گیاهی و مواد آلی به خاك ممکن است 

دلیل ایجاد  منجر به افزایش مقادیر نیتروژن خاك به
تغییر در فرایندهاي نیتریفیکاسیون و دنیتریفیکاسیون و 

و  8کاهش تصاعد نیتروژن و آبشوئی نیترات شود (
هاي باالتر نیتروژن در اثر افزودن  غلظت چنین هم). 23

بقایاي مختلف آلی به خاك توسط ژانگ و همکاران 
. عثمان و همکاران )50( ) گزارش شده است2015(
) بیان کردند که دسترسی به نیتروژن در 2013(
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تر از تیمارهاي  هاي تیمارشده با کود دامی بیش خاك
  .)43( کنترل بود

عناصر محلول با افزایش سطوح کربن آلی غلظت 
). معموالً 5پتاسیم، سدیم و کلر افزایش یافت (جدول 

داراي مقادیري از عناصر کاتیونی و   کودهاي دامی
آنیونی مانند پتاسیم، کلسیم، منیزیم، سدیم و کلر 
هستند که در اثر افزودن به خاك در طی زمان برخی 

ها در خاك  ت آناز این عناصر آزاد شده و غلظ
دلیل وجود نمک در رژیم  یابد. از طرفی به افزایش می

گاوها ممکن است فضوالت گاوي داراي  غذایی
مقادیري سدیم و کلر باشد. کلینگ و همکاران 

) گزارش دادند که افزودن بقایاي آلی منجر به 2003(
  .)17( گردد افزایش محتوي فسفر و پتاسیم خاك می

افزودن کربن آلی به خاك سبب افزایش غلظت 
تواند  ). این امر می5آهن و روي در خاك شد (جدول 

هاي آلی معدنی در اثر افزودن  خاطر تشکیل کمپلکس به
کود دامی به خاك باشد که از این طریق از رسوب آهن 

) 2014آید. رضاپور ( عمل می و روي جلوگیري به
افزودن ترکیبات آلی  افزایش دسترسی به آهن را در اثر

) 2015نگار و همکاران ( . ال)31( به خاك گزارش کرد
بیان کردند که کود دامی منجر به افزایش غلظت عناصر 

  .)13( گردد مصرف در خاك می کم
  

  .غلظت عناصر بر (%) یسطوح کربن آلتأثیر مقایسه میانگین  -5جدول 
Table 5. Effect of organic carbon levels (%) on nutrient concentration. 

  سطوح کربن آلی
Organic Carbon  

  (%) نیتروژن کل
Total nitrogen (%)  

  کربن آلی (%)
O.C (%)  

K 
(mg kg-1) 

Na 
(meq lit-1) 

Cl 
(meq lit-1) 

Fe 
(mg kg-1) 

Zn 
(mg kg-1) 

0 0.053c 0.46c  21.39c  86.9c  27c  7.16c  0.36c*  
1.5 0.096b  1.95b  23.17b  102.9b  31.4b  8.12b  0.48b  
3 0.111a 2.93a 25.12a 112.4a 37a 10.14a 0.56a 

 باشند. ) نمی>05/0Pدار ( اعداد با حروف مشترك در هر ستون داراي اختالف معنی
* Values within a column followed by the same letter are not significantly different at Duncan test P≤0.05. 

  
با افزایش محتوي کربن آلی خاك و همچنین با 

 )6(جدول  گذشت زمان تنفس میکروبی افزایش یافت
افزایش فعالیت میکروبی خاك است.  بیانگرکه 

گزارش شده است که حضور ترکیبات آلی موجود در 
کودهاي دامی که به راحتی قابل تجزیه هستند منجر 

). شواهد قوي 44گردد ( به افزایش تنفس میکروبی می

وجود دارد که افزودن مواد آلی به خاك، محتوي کربن 
هبود دهد و این امر سبب ب آلی خاك را افزایش می

اي شده، شرایط مطلوب را براي  وضعیت تغذیه
هاي خاك ایجاد و در نتیجه آن  فعالیت میکروارگانیسم

یابد  افزایش می CO2تنفس میکروبی و انتشار گاز 
)43.(  

 
  ).mg Co2-C/Kg Soilسطوح کربن آلی (%) بر تنفس پایه (تأثیر مقایسه میانگین  -6جدول 

Table 6. Effect of organic carbon levels (%) on basal respiration (mg Co2-C/Kg Soil). 

  سطوح کربن آلی
Organic Carbon levels  

10 days 20 days 30 days 40 days 50 days 60 days 70 days 

0 19.66c  27.31c  33.84c  37.07c  41.2c  46.76c  43.15c*  
1.5 22.36b  33.42b  38.21b  44.75b  48.61b  53.2b  50.8b  
3 26.1a 39.51a 45.18a 51.02a 51.88a 57.97a 55.5a 

 باشند. ) نمی>05/0Pدار ( اعداد با حروف مشترك در هر ستون داراي اختالف معنی
* Values within a column followed by the same letter are not significantly different at Duncan test P≤0.05. 
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افزایش کربن آلی به افزایش تولید آمونیوم و 
کاهش تولید . )7(جدول نیترات در خاك انجامید 

آمونیوم، نیترات و سایر ترکیبات معدنی با گذشت 
زمان در تیمارهاي مختلف ممکن است عمدتاً به 

براي قابلیت استفاده باالي بخش کربن آلی لبایل 
ها در ابتدا نسبت داده شود که این منبع  میکروارگانیسم

با گذشت زمان و به مرور کاهش یافته و تضعیف 
) 2014تیان ( -لینگ و شو -لینگ). 33 و 13شود ( می

گزارش دادند که افزودن کودهاي دامی مختلف با 
شدن نیتروژن همراه است اما به  بهبود فرایند معدنی

) 20(شود  شدن نیتروژن کاسته می مرور زمان از معدنی
شارما و همخوانی دارد. پژوهش که با نتایج این 

) بیان کردند که کودهاي دامی 2016همکاران (
شدن نیتروژن شده و این  مختلف سبب افزایش معدنی

فرایند به مرور زمان کاهش یافت. ایشان همچنین 
ه کودهاي دامی به مرور سبب گزارش دادند ک

نیتروژن شده و منبع پایداري براي شدن  معدنی
کننده  توانند اصالح باشند و این کودها می نیتروژن می

خشک  هاي مناطق خشک و نیمه مناسبی براي خاك
   .)38( باشند

 
  بر کیلوگرم). گرم سطوح کربن آلی (%) بر غلظت آمونیوم و نیترات (میلیتأثیر مقایسه میانگین  -7جدول 

Table 7. Effect of organic carbon levels (%) on NH4
+ and NO3

- concentration (mg kg-1). 

  سطوح کربن آلی
Organic Carbon levels  

14 days 28 days 42 days 70 days 14 days 28 days 42 days 70 days 
NH4

+ NO3
- 

0 69.41c  68.95c  68.46c  64.12c  7.43c  6.74c  2.72c  2.53c*  
1.5 74.78b  72.59b  71.27b  67.57b  9.71b  7.98b  3.19b  3.17b  
3 78.42a 75.77a 75.56a 71.16a 11.68a 10.21a 4.47a 4.63a 

 باشند. ) نمی>05/0Pدار ( اعداد با حروف مشترك در هر ستون داراي اختالف معنی
* Values within a column followed by the same letter are not significantly different at Duncan test P≤0.05. 

 
ترین غلظت  بیش: اثر متقابل سطوح کربن آلی و شوري

 9عناصر پتاسیم، سدیم و کلر در سطوح شوري محلول 
زیمنس بر متر و کربن آلی سه درصد حاصل شد  دسی

تواند این باشد که  ). دلیل این موضوع می8(جدول 
جهت ایجاد سطوح شوري داراي هاي مصرفی  نمک

، سدیم و کلر بودند. از طرفی کود دامی مصرفی عناصر
اي داراي  جهت ایجاد سطوح کربن آلی نیز تا اندازه

باشد که از این طریق سبب افزایش  می عناصر فوق
ن غلظت تری اند. بیش غلظت این عناصر در خاك شده

زیمنس بر متر و کربن آلی سه  دسی 5/1آهن در شوري 
اثر مثبت کود دامی و اثر  بیانگردست آمد که  درصد به

  ).8منفی شوري بر غلظت این عنصر است (جدول 
پتاسیم، سدیم و کلر در باال بودن غلظت عناصر 

دامی  هاي آلی مانند کود کننده هاي شور که اصالح خاك
 پژوهشگرانها اضافه شده است توسط  و کمپوست به آن

ترکیبات آلی با ). 45و  39مختلف گزارش شده است (
توجه به مقدار عناصر نیتروژن، فسفر و پتاسیم موجود در 

هاي  کننده این عناصر براي خاك تأمینتوانند  ها می آن
. اثرات مثبت ترکیبات آلی بر غلظت )30( شور باشند
هاي مختلف  خاك رویژه آهن د مصرف به عناصر کم

  ).50گزارش شده است ( پژوهشگرانتوسط برخی 
) گزارش دادند که استفاده 2015ژانگ و همکاران (

تواند روش مناسبی براي بهبود  از ترکیبات آلی می
در شرایط شوري خاك  غذاییبه عناصر  دسترسی

کلی استفاده از ترکیبات آلی تأثیر طور . به)50( باشد
و تعدیل  غذاییاي بر توزیع مجدد عناصر  مالحظه قابل

این ترکیبات با توجه به آثار شوري خواهد داشت. 
توانند تغییراتی در  ها می غلظت عناصر موجود در آن

  هاي شور ایجاد کنند.  غلظت عناصر در خاك
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زیمنس بر متر) و کربن آلی (%) بر غلظت پتاسیم، سدیم و کلر محلول و  ري (دسیمتقابل سطوح شوتأثیر مقایسه میانگین  - 8جدول 
  .آهن قابل جذب

Table 8. Effect of organic carbon (%) and salinity levels (dS m-1) on K, Na, Cl (solution) and Fe (available). 
  سطوح شوري

Salinity levels 

  سطوح کربن آلی
Organic Carbon levels  

K 
(mg kg-1)  

Na 
(meq lit-1) 

Cl 
(meq lit-1) 

Fe 
(mg kg-1) 

1.5 

0 29.053d  51h  16c  10.15c*  
1.5 30.14d 75.7g 21.3c 11.6b 
3 30.53cd 83.2f 32.1b 14.5a 

4.5 

0 31.58cd 86.7f 31.4b 8.32d 

1.5 31.2cd  102.1e  33b  9.12cd  
3 31.84cd 113.7d 33.6b 9.59cd 

9 
0 33.53c 122.9c 33.6b 3.01f 

1.5 38.16b  131.1b  40a  3.64f  
3 43a 140.3a 45.3a 6.33e 

 باشند. ) نمی>05/0Pدار ( اعداد با حروف مشترك در هر ستون داراي اختالف معنی
* Values within a column followed by the same letter are not significantly different at Duncan test P≤0.05. 

  
با گذشت زمان مقدار تنفس در اثر اضافه شدن 

). 11مقدار کربن آلی خاك افزایش پیدا کرد (جدول 
ها در اثر  این امر نشانگر رشد برخی از میکروارگانیسم

تواند  باشد که می اضافه شدن سوبستراي جدید می
). 37ها باشد ( براي آن غذاییمنبعی از عناصر 

 5/1شدن کربن در شوري  ترین مقادیر معدنی بیش
دست آمد  زیمنس بر متر و کربن آلی سه درصد به دسی

اثر مثبت کود دامی و اثر منفی شوري بر این  بیانگرکه 
) 2009). وانگ و همکاران (9پارامتر است (جدول 

هاي باالي سدیم سبب  بیان کردند که شوري و غلظت
شود اما  میکروبی و تجزیه مواد آلی میکاهش تنفس 

ثر از أهاي مت در اثر اضافه کردن منابع آلی به خاك
) 49(نمک، بیومس میکروبی و تنفس افزایش یافت 

  حاضر همخوانی دارد. پژوهشهاي  که با یافته
 

  زیمنس بر متر) و کربن آلی (%) بر تنفس پایه. (دسیشوري متقابل سطوح تأثیر مقایسه میانگین  -9جدول 
Table 9. Effect of organic carbon (%) and salinity levels (dS m-1) on basal respiration (mg Co2-C/kg Soil). 

  سطوح شوري
Salinity levels 

  سطوح کربن آلی
Organic Carbon levels  

20 days 30 days 40 days 50 days 70 days 

1.5 
0 32.3cd  44.73bc  53.66c  53.66c  52c*  

1.5 42.6b 48.7b 59.43b 58.9b 65.33b 
3 54.03a 61.76a 66.73a 64.76a 74.5a 

4.5 
0 28.8de 33ef 43.2d 44.5ef 45de 

1.5 33.4cd  38.2de  43.2d  47.1de  48.16cd  
3 35.7c 40.8cd 45.8d 49.7cd 50.8c 

9 
0 20.83f 23.8g 14.36f 25.43g 32.46g 

1.5 24.26ef  27.73fg  31.63e  39.83f  38.9f  
3 28.8de 33ef 40.53d 41.2f 41.2ef 

 باشند. ) نمی>05/0Pدار ( اعداد با حروف مشترك در هر ستون داراي اختالف معنی
* Values within a column followed by the same letter are not significantly different at Duncan test P≤0.05. 
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 5/1ترین مقادیر نیترات و آمونیم در شوري  بیش
دست آمد  زیمنس بر متر و کربن آلی سه درصد به دسی
اثر مثبت کود دامی و اثر منفی شوري بر  بیانگرکه 

غلظت این ترکیبات است. در مورد آمونیم باالترین 
دست  روز پس از انکوباسیون به 42یر در زمان مقاد

که براي نیترات مقادیر باال مربوط به زمان  آمد در حالی
). والکر و 10روز پس از انکوباسیون بود (جدول  28

که در شرایط شور، افزودن  بیان نمودند) 2005برنال (
تري  کود دامی نسبت به کمپوست و شاهد مقادیر بیش

(نیترات و آمونیم) را در خاك ایجاد نیتروژن معدنی 
. ترکیبات آلی به طرق مختلف از جمله )45( کرد

کننده نیتریفیکاسیون، شرایط  جذب ترکیبات آلی مهار
هاي نیتریفایر فراهم کرده و سبب  را براي باکتري

شوند. از طرفی این  شدن نیتروژن می افزایش معدنی
کربن الوصول  ترکیبات ممکن است داراي منبع سهل

بوده که به محض قرارگیري در خاك با تحریک و 
شدن کربن و نیتروژن  افزایش فعالیت میکروبی، معدنی

را تا حدي افزایش دهند. ترکیبات آلی در شرایط شور 
سازي نسبت  ها و متعادل توانند با جذب نمک یم

ها، از اثر اسمزي و اثر سمیت ویژه یونی کاسته و  یون
هاي خاك جهت  رگانیسمشرایط را براي میکروا

  تر مهیا کنند. فعالیت بیش
  

  زیمنس بر متر) و کربن آلی (%) بر آمونیوم و نیترات. (دسیمتقابل سطوح شوري تأثیر مقایسه میانگین  - 10جدول 
Table 10. NH4

+ and NO3
- concentration (mg kg-1) at salinity (dS m-1)*O.C (%) treatments. 

  سطوح شوري
Salinity levels 

  سطوح کربن آلی
Organic Carbon levels  

28 days 42 days 70 days 14 days 28 days 42 days 70 days 

NH4
+ NO3

- 

1.5 
0 74.48c  81.52b  75.85b  13.36c  14.64b  2.72c  3.77bc*  

1.5  80.83b 83.16ab 77.55ab 18.33b 15.7b 3.19b  4.48b 
3 87a 85.67a 79.85a 22.09a 18.21a 4.47a 8.22a 

4.5  
0  68.22ef 72.39d 67.25d 5.29ef 4.08e 2.72c  2.64de 

1.5  70.94de  73.85d  68.78d  6.64de  5.82d  3.19b  2.86de  
3 73.28cd 78.25c 72.84c 8.17d 9.33c 4.47a 3.18cd 

9 

0  64.15g 51.48g 49.26g 3.63f 1.5f 2.72c  1.18f 

1.5  65.99fg  56.79f  56.37f  4.17f  2.42f  3.19b  2.18e  
3 67.02fg 62.77e 60.78e 4.77ef 3.07ef 4.47a 2.48de 

 باشند. ) نمی>05/0Pدار ( اعداد با حروف مشترك در هر ستون داراي اختالف معنی
* Values within a column followed by the same letter are not significantly different at Duncan test P≤0.05. 

  
مستقیم با تأثیر بر ترکیب طور غیر شوري خاك به

و فعالیت میکروفلور ریزوسفر خاك، وضعیت نیتروژن 
). 28و  26، 24دهد ( قرار میتأثیر  در خاك را تحت

، غذاییاصر تواند وضعیت عن کاربرد ترکیبات آلی می
آن بر تأثیر ویژه نیتروژن، در خاك شور را از طریق  به

هایی که تغییرات و دسترسی  فراوانی و فعالیت باکتري
). 9دهند بهبود بخشد ( را افزایش می غذاییبه عناصر 

افزودن کودهاي معدنی همراه با مواد آلی ممکن است 

دسترس  دلیل افزایش مواد قابل  نیتریفیکاسیون را به
تواند نیتریفیکاسیون را از  افزایش دهد و کود آلی می

  ).51طریق افزایش ماده آلی تحریک کند (
  

  گیري کلی نتیجه
شدن کربن و  شوري اثر منفی بر فرایند معدنی

نیتروژن داشته و تولید ترکیبات معدنی نیتروژن مانند 
چنین سبب  نیترات و آمونیوم را کاهش داد. شوري هم
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 پتاسیم، کلسیم، منیزیم و سدیمافزایش غلظت عناصر 
شد و مقدار آهن را در خاك کاهش داد. سطوح 

شدن کربن و  مختلف کربن آلی فرایندهاي معدنی
نیتروژن را در خاك بهبود بخشیدند. افزایش سطوح 

، محلول میکربن آلی در خاك با افزایش مقادیر پتاس
ود. مواد آلی ممکن همراه ب جذب قابل آهن و روي
الوصول کربن بوده که به محض  منبع سهل است داراي

قرارگیري در خاك با تحریک و افزایش فعالیت 
شدن کربن و نیتروژن را تا حدي  میکروبی، معدنی

با توجه به اثرات اصالحی ترکیبات آلی افزایش دهند. 
از جمله افزایش قابلیت نگهداري آب در خاك، 

هاي محیطی مانند  رایط وجود تنشها در ش کاربرد آن
هاي  شرایط را براي میکروارگانیسمتواند  شوري می

  تر مهیا کند. خاك جهت فعالیت بیش
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Abstract1 
Background and Objectives: The salt-affected soils are widely distributed in arid and  
semi-arid areas including Iran. In the soils affected by excessive salt, physical, chemical and 
biological changes in coupling with the low levels of organic matter (OM) resulting from the 
weak growth of plants, cause the deficiency of such nutrients as nitrogen (N) on the one  
hand and ionic toxicity (sodium and chlorine) on the other hand. The lack of vegetation in  
arid and saline areas results in the return of small amount of plant residues, so that the content of 
soil organic matter and thus the amount of nitrogen and other elements is reduced. One of the 
ways to increase the vitality and efficiency of elements in saline conditions for plants is to use 
organic fertilizers. Therefore, the aim of this study was to investigate the effects of organic 
carbon and salinity levels on nitrogen and carbon mineralization and nutrient concentrations  
in soil. 
 
Materials and Methods: A completely randomized design (CRD) experiment was conducted 
to investigate the effect of organic carbon levels from the source of cow manure on the 
mineralization of carbon and nitrogen and nutrient concentrations in soil salinity conditions in a 
by factorial arrangement with three replications. Organic carbon factor included (0, 1.5 and 3% 
organic carbon) and salinity factor consisted of 1.5, 4.5 and 9 dS/m. To create salinity levels a 
combination of MgSO4.7H2O, NaCl, Na2SO4 and CaCl2 was used in the ratio of 42.82,  
0.91, 36.20 and 36.91, respectively. The treated soils were incubated at 25 °C under 70% field 
capacity for 70-day period. To determine the nitrification rate (Rn), the ammonium and nitrate 
concentrations were monitored during the incubation period at 0, 2, 4, 6, 8 and 10 weeks since 
the time of incubation. To address the carbon mineralization rate, the soil basal respiration was 
determined weekly since the beginning of the experiment. At the end of the experiment, the 
macro and micro nutrient status was determined in the treated soils. 
 
Results: The results showed that both salinity and organic matter application significantly 
affected the basal respiration, concentration of ammonium, nitrate, K, Ca, Mg, Na, Cl, Fe 
(P<0.01). Salinity increased soil Ca and Mg concentration. Organic carbon treatments have a 
significant effect on soil total nitrogen and soil organic carbon. The interactional effect of 
organic matter and salinity was significant on the basal respiration concentration of ammonium 
and nitrate and K, Na, Cl, Fe. Salinity in 9 dS.m-1 level compare to 1.5 dS.m-1 decreased basal 
respiration, NH4

+ and NO3
- concentration by 47%, 27% and 76% respectively. The basal 

respiration in 3% of soil organic carbon treatment, higher by 24% compared to control treatment 
(without organic matter addition). Furthermore, the ammonium and nitrate production after  
70 days in 3% of soil organic carbon treatment, was 10% and 37% more than control. 
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Conclusion: Salinity had a negative effect on the process of carbon and nitrogen mineralization. 
The use of organic compounds, by creating a balance in nutrient status, could create more 
favorable conditions for the processes of mineralization of carbon and nitrogen. Organic 
compounds may have an easy source of carbon, which, if placed on the soil, stimulate and 
increase microbial activity, increase the mineralization of carbon and nitrogen to some extent. 
 
Keywords: Carbon, Nitrogen, Nutrient, Salinity 
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