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  پنبه ایران  هايمجله پژوهش
    1393جلد دوم، شماره دوم، 

105-91  
    www.jcri.ir  

   يهایژگیبر ونیتروژن  کود وشهري کمپوست زباله  ریتأث
 رشد و عملکرد پنبه رقم ورامین 

 
 2و ابراهیم فراهانی 1*عباداله بانیانی

 انرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی استان تهرماعضاء هیات علمی 
  20/11/93 ؛ تاریخ پذیرش:        11/6/93تاریخ دریافت: 

   چکیده
روند رو به رشد تولید پسماند شهري معضلی است که سالمت جامعه را تهدیـد کـرده و در صـورت 
عدم توجه، خسارات زیست محیطی غیر قابل جبرانـی در پـی خواهـد داشـت. در ایـن پـژوهش اثـرات 

بررسـی  ورامین پنبه رقم ي رشدي و عملکردهایژگیود نیتروژن بر با کو زباله شهريت ترکیبی کمپوس
خـرد شـده بـا طـرح پایـه  بارکی يکرت هاتیمار ترکیبی کمپوست و نیتروژن در قالب طرح  9گردید. 

شهرستان تکرار در مزرعه مرکز تحقیقات کشاورزي استان تهران واقع در  4کامل تصادفی در  يهابلوك
شـامل جنوب شرقی تهران در خـاکی بـا بافـت لـومی انجـام شـد. تیمارهـاي  کیلومتري 50ورامین در 

، 0نیتروژن در سه سطح  کود تیمارهاي وتن در هکتار  40و  20، 0در سه سطح  زباله شهري کمپوست
 بـر روياجراي آزمایش نشان داد که اثر تیمارهـا  از نتایج حاصل .هکتار بودندکیلوگرم در  200و  100

 40بیشترین مقدار عملکرد وش از مصـرف شده است. دار معنیآماري  %1در سطح  صفات مورد بررسی
کیلـوگرم کـود  200کـاربرد ن همچنـی و حاصـل گردیـد) کیلـوگرم 4458تن کمپوست زباله شـهري (

مصـرف از تیمـار  وش بیشـترین عملکـرد .کیلوگرم بیشترین عملکـرد وش را داشـت 4195نیتروژن با 1
 .بدست آمـدکیلوگرم)  4787(کیلوگرم در هکتار نیتروژن  100ست به همراه تن در هکتار کمپو 40توام

کـاربرد  همچنین) کیلوگرم 27930تن کمپوست زباله شهري ( 40بیشترین مقدار بیوماس تر از مصرف 
 40مصرف تواماز تیمار  بیوماس تربیشترین  حاصل شد.کیلوگرم  26393کیلوگرم کود نیتروژن با  200

  .بدست آمدکیلوگرم)  29922(کیلوگرم در هکتار نیتروژن  100وست به همراه تن در هکتار کمپ
  

  2 عملکرد وش ،بیوماسوزن ده غوزه،  ،غوزه تعداد :کلیدي هايواژه

                                                        
 ebaniani20@yahoo.comنویسنده مسئول: *
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  مقدمه 
پنبه براي تولید محصول کافی که از نظر کمیت و کیفیت داراي ارزش زیادي باشد، به مواد غذایی 

رف مواد مختلف بستگی کامل به نوع خاك، مقدار مواد موجود در کافی و کاملی نیاز دارد. مقدار مص
به طور کلی تولید هر تن وش (دانه همراه الیاف) موجب خروج  د خاك، تناوب، رقم و شرایط جوي دار

 40تا  30کیلوگرم اکسید پتاسیم،  43تا  32کیلوگرم اسید فسفر،  12- 15کیلوگرم ازت،  32 -46
 150تا  90به طور معمول  .گرددیمکیلوگرم منیزیم از زمین  10ا ت 8کیلوگرم اکسید کلسیم و 

کیلوگرم اکسید پتاسیم  60تا  50کیلوگرم فسفر و در صورت کمبود پتاسیم  120تا  90کیلوگرم ازت، 
هاي پنبه نیتروژن زیادي نیاز دارند. غوزه ).1992کوچکی و نصیري محالتی، د (شویمدر هکتار مصرف 

، محتوي تقریباً دو برابر شودیمیمی از مجموع وزن خشک غوزه پنبه محسوب بذر که در حدود ن
ها فعالیت نیترات ردوکتاز نیتروژن) است. گرچه غوزه %75/1نیتروژن) غلظت نیتروژن ذرت ( 3/3%(
زایشی که در زیر  يهابرگبراي کاهش نیتروژن نیتراتی به آمونیوم براي ساخت پروتئین دارند.  ینییپا

، اولین منابع نیتروژن جذب و ساخت شده متصلندرویشی که به ساقه اصلی  يهابرگ، و هاغوزهآن 
حتی زمانی که تدارکات نیتروژن در رابطه با  ).2000 ،(آدامز و میتچل هاي روینده استبراي غوزه

 ، به شرط آنکهافتدیمتوسعه بار غوزه کافی است، توقف رشد رویشی و تشکیل میوه کات اوت اتفاق 
 90مواد اولیه کافی رسانده باشد. در میانه جنوبی مناطق ایاالت متحده، توقف در رشد  هاغوزهگیاه به 

که اولین گل سفید بر چهارمین میانگره ساقه اصلی از  دهدیمروز پس از کاشت یا وقتی رخ  100تا 
سیدگی محصول توسط نیتروژن تأثیر زیادي بر ر ).1997 ،(عبدالمالک و همکاران شودیمنوك پدیدار 

طوالنی نمودن رشد رویشی و تشکیل میوه و به تأخیر انداختن برداشت دارد. در عین حال، تأخیر در 
. )1990 ،(براون و ریچتر شودینمرسیدگی ناشی از نیتروژن مفرط، همواره منجر به عملکرد باالتر 

غذاي باطله، زباله شهري و نیتروژن آلی شامل بازیافت  يهاشکل صورتبهکاربرد نیتروژن اغلب 
کودهاي آلی و شیمیایی الزم و ملزوم  ).1970(هاوارد و هوسکینسون،  ردیگیمکودهاي دامی صورت 

و عوارض  باشندیمیکدیگر بوده و هردو جهت ایجاد شرایط مناسب جهت رشد گیاهان مورد نیاز 
اي آلی و حیوانی به اثبات نامطلوب مصرف دراز مدت و بی رویه کودهاي شیمیایی بدون مصرف کوده

بسیار دور در  يهازمانکمپوست یک کود آلی است و تولید آن از  ).2000ملکوتی، ت (رسیده اس
هاي محصوالت زراعی و افزودن فضوالت دام و بازمانده کشاورزي سنتی اغلب کشورها با استفاده از

از  محصوالت کشاورزي و دامی، انبوهی هايامروزه عالوه بر بازمانده ت.متداول بوده اس هاآنطیور به 
 به صورتکه در صورت استفاده  شوندیممواد زائد در حجم زیاد تولید  صورتبهسایر مواد آلی 

محیطی ناشی از دفع کمپوست، باعث افزایش سطح حاصلخیزي خاك و جلوگیري از مشکالت زیست
نشینی و صنعتی رگسترش شه ).1998، صالح راستیند. (شویمغیر اصولی مواد اولیه تولید کمپوست 
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هاي شهري در کشورهاي در حال توسعه، باعث انباشته شدن حجم عظیمی از زباله ژهیبه وشدن، 
محیطی توجه زیادي به اخیر به منظور کاهش مشکالت زیست يهاسالگردیده است، بنابراین در 

(خوشگفتارمنش و کلباسی  است کمپوست حاصل در اراضی کشاورزي شده يریکارگبهبازیافت زباله و 
که کمپوست زباله شهري و کمپوست لجن  دهدیم نشان) 1996سیکورا (ت نتایج تحقیقا .)2000

 نتایج مطالعات .باشد پنبهجایگزین مناسبی براي کودهاي شیمیایی مصرفی در  تواندیمفاضالب 
عات شهري و دیگري در خصوص مصرف دو نوع کمپوست حاصل از ضای )1996رودریگز و همکاران (

نشان داده است که مصرف کمپوست  پنبهتن در هکتار در زراعت  50کمپوست لجن فاضالب به میزان 
مصرف کمپوست زباله شهري دارد.  مشابه مصرف کود نیترات آمونیوم عملکردي حاصل از زباله شهري

بدون خطر ، و محصول باال کندیم کرده و عملکرد باال از عناصر غذایی براي گیاه فراهم یسطح متعادل
در خصوص ) 1998مک کالیام و همکاران ( نتایج تحقیقات .کندیمآلودگی زیست محیطی تولید 

که کمپوست موجب افزایش جوانه زنی بذر و افزایش  دهدیمن نشا پنبهمصرف کمپوست در زراعت 
بوکوات و بریتتن بک  .ودشیمکمپوست بدون استفاده از در مقایسه با تیمارهاي ه شد ماده خشک تولید

و  %26ارتفاع بوته را  در پنبه استفاده از کمپوست حاصل از زباله شهري کردندگزارش  )1998(
  داد.دار معنینسبت به سایر تیمارها افزایش  %22محصول را 

  
 هاروش مواد و

 ،پنبـهدر زراعـت نیتـروژن کـود و به منظور بررسی مصرف سطوح مختلف کمپوست زبالـه شـهري 
آماري اسپلیت پالت با طرح پایـه بلـوك کامـل  آزمایش تکرار در قالب 4تیمار و  9با اي آزمایش مزرعه

   و منابع طبیعی استان تهران واقع در ورامین به اجرا درآمد.تحقیقات کشاورزي ر مزرعه مرکز تصادفی د

  1393هاي فصل رشد سال در ماهن وضعیت عمومی آب و هواي منطقه ورامی - 1جدول 
سال 
1393  

 درجه حرارت
  (سلسیوس)

 رطوبت نسبی
  (درصد)

میزان 
  بارندگی

بارندگی دریک 
  روز

ي تعداد روزها
  یخبندان

 )متریلیم(  )متریلیم(  )متریلیم(  حداقل  حداکثر  حداقل  حداکثر  ماه
 1 2 6 25  64 2 18,5  فروردین

 0 2 7 23 56 8,2 22  اردیبهشت
 0 0 0 28 67 13 30  خرداد
  0 0 0 16 45 17 37  تیر

  0 0 0 21 51 18,2 42  مرداد
  0 0 0  20 57  15,4  36  شهریور

  0 0 0 23 60 11,8  32  مهر
  0 3 6 25 62 6 26  آبان
 1 0 0  27 63 - 1 16  آذر

  )، مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی استان تهران.1389منبع: گزارش آزمایشگاه آب و خاك (
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و  51́/39˝جنوب شرقی تهران در منطقـه اي بـه طـول شـرقی  کیلومتري 50شهرستان ورامین در 
حداکثر درجـه حـرارت منطقـه  متر واقع شده است. 1050و ارتفاع از سطح دریا  25́/19˝عرض شمالی 

وضـعیت آب و هـوایی  یطـور کلـه د. بـباشـیم گرادیسانتدرجه  -1و حداقل آن  گرادیسانتدرجه  42
خـاك محـل آزمـایش  .باشـدیمـ) 1بر طبق جدول ( 1392 محل اجراي طرح ماه هاي فصل رشد سال

آب مـورد نیـاز مزرعـه  ) درج شـده اسـت.2داراي بافت لومی بوده و برخی از مشخصات آن در جدول (
) 3شده و نتایج تجزیه آزمایشـگاهی آن در جـدول ( نیتأمآزمایشی از موتور آب واقع در محوطه مزرعه 

   ارائه شده است.
  

  ت شاخص خاك مزرعه آزمایشبرخی مشخصا - 2جدول 
 هدایت الکتریکی

ds/m  ph 
  ازت کل

%  
  فسفر کل

)ppm(  
  پتاسیم کل

)ppm( 
  کربن

  (%) آلی
  رس
%  

  سیلت
%  

  شن
%  

  بافت
%  

  لوم رسی  1/32  3/44  28  74/0  328  66/7  08/0  56/7  1/1
  ران)، مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی استان ته1393منبع: گزارش آزمایشگاه آب و خاك (

  
  نتایج تجزیه شیمیایی آب آبیاري -3جدول 

Ec 
Dc/m  ph 

  میلی اکی واالن در لیتر
SAR  

Co3H- CL- So4++ هاونیآن  Cu2+-
Mg2+  Na+ هاونیکات  

69/0  6/7  7/4  5/1  3/2  5/8  1/6  2/2  3/8  2/1  
  ان تهران.)، مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی است1389منبع: گزارش آزمایشگاه آب و خاك (

  
تـن در  40و  20عنوان فاکتور اصلی در سه سـطح (صـفر، به منظور بررسی اثرات کمپوست زباله به

درصد نیـاز کـودي) روي  200و  100 ،عنوان فاکتور فرعی در سه سطح (صفر به تروژنینهکتار) و کود 
پلیت پـالت بـا طـرح تکرار در قالب طرح آماري اسـ 4تیمار در  9زودرس) طرحی با د (پنبه رقم آوانگار

 هابوته و فاصلهمتر  5 به طول خط 4آزمایش در  يهاکرت اجرا در آمد.ه کامل تصادفی ب يهابلوكپایه 
 يهـاکـرتبل از وارد شدن فاروئر کمپوست زبالـه در د. قبو مترسانتی 80فاروها  و فاصله مترسانتی 20

 20تـا  15گردیده تا حداقل در عمـق  دیسک با خاك مخلوط لهیبه وساصلی طبق طرح پاشیده شده و 
سانتی خاك قرار بگیرد. سپس کشت به روش هیـرم کـاري صـورت گرفتـه و کلیـه مراحـل داشـت تـا 

فـارو و بـر اسـاس کتـاب نیـاز آبـی  به صورتعملیات آبیاري ود. شیمطبق برنامه زراعی انجام  برداشت
، آبیـاري ،لیات زراعی از قبیـل کاشـتعمکلیه  گیاهان و توصیه مؤسسه تحقیقات خاك و آب انجام شد.

ود ازت از منبـع اوره بـر د. کـشم انجاآزمایشی  يهاپالت در همههمزمان  طوربه ..و یپاشسم ،وددهیک
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 یدهگـلو بقیـه قبـل از  هابوتهدر صد هنگام تنک  50ح خاك و تیمارهاي مندرج در طر آزموناساس 
    استفاده شد.

 يهـاعلفلیتر در هکتار جهت مبارزه با  3به میزان  )preplant( کشعنوان علفکش ترفالن بهعلف
متري قـرار دارنـد، اسـتفاده گردیـد و پـس از چنـد سـاعت بـه خـاطر سانتی 15-10هرزي که در عمق

جلوگیري از پالریزه و تجزیه شدن علف کش در مقابل نور آفتاب توسط دیسک با خاك مخلوط گردید. 
مورد نظر کمپوست بـه میـزان مشـخص شـده پاشـیده شـد و  يکرت هاسپس طبق نقشه آزمایش در 

س از اتمام این عملیات، شیارکشی، گوشه بندي و قطعه بندي، د. پتوسط رتیواتور با خاك مخلوط گردی
هیرم کاري و پس  به صورتکشت پنبه  ) انجام شد.30/2آبیاري در اواخر اردیبهشت ( آماده آبیاري شد.

کـه بـه وسـیله  ییهاسـوراخر داخـل د. ده از وسیله اي بنام کلک انجام شاز گاورو شدن زمین با استفاد
 لهیبـه وسـعدد بذر قرار داده و روي آن را با خـاك نـرم،  4تا  3متر) ایجاد شد، سانتی 5به عمق ک (کل

روز  5متـر بـود کـه سانتی 20 هابوتهمتر و فواصل سانتی 80شفره پوشانده شد. فواصل خطوط آزمایش 
صورت گرفت. بذور پنبه قبل از کاشت جهت بهبود جـذب آب  5/3/1389اري یعنی در تاریخ پس از آبی

و تسریع در جوانه زنی با اسید سولفوریک غلیظ دلینته (کرك زدایی) شد. هم چنین به خاطر مبارزه بـا 
با کاربوکسـین تیـرام (ویتـاواکس)  (Damppimg off)قارچی خاکزي مانند مرگ گیاهچه  يهايماریب

روز پس از کاشت بـه منظـور  15شمارش بوته در دو مرحله  عفونی شدند. هزار ضددر  5تا  4نسبت  به
و بیماري رایزوکتونیا و در مرحله دوم پس از برداشت به منظور تعیین بوتـه هـاي بـارده ت تعیین خسار

آن صورت گرفت.  روز بعد از 20برگی و  4تا  2هاي اضافی در دو مرحله، انجام پذیرفت. انجام تنک بوته
سـرك طبـق نقشـه طـرح بـین  به صـورتیکنواخت  به طورپس از تنک نیمی از کود ازت از منبع اوره 

هرز هـم  يهاعلفمبارزه با  .مشخص شده پاشیده شد و سپس کولتیواتور زده شد يهاکرتدر  هافیرد
مرحلـه انجـام  4تـا  3مـداوم در  بـه طـورمکانیکی با نیروي انسانی  به صورتشیمیایی و هم  به صورت
: مبارزه علیه تـریپس و شـته، باشدیماز دیگر عملیات مهم زمان داشت مبارزه و کنترل آفات  . پذیرفت

زنجـره در دو  برگی، کرم غوزه قبل از تشکیل غوزه تا بعد از تشکیل آن در دو نوبـت و 4تا  2در مرحله 
خـاك آب) ت (که اولین آبیاري قبل از کاشنوبت آبیاري شد  9در  جمعاًگردید. آزمایش  یپاشسمنوبت 

روز بعد از گل دهی  18تا  15قبل از گل دهی و هر  بارکی روز 12بوده و پس از آن هر  30/2در تاریخ 
 بـود. 29/6یکنواخت صورت پذیرفته و تاریخ قطع آبیـاري  باًیتقرنشتی و  به صورتآبیاري شد. آبیاري 

 16متر در نظر گرفته شد و مساحت هر کـرت  5طول خطوط  متر وسانتی 80فواصل خطوط از یکدیگر 
خصوصیات کمی از خطوط اول و چهارم رکوردگیري و ثبت شـدند کـه بـراي نمونـه  .باشدیممتر مربع 

 15/6تـاریخ  در يهـايبردارلیه یادداشت . کتصادفی انتخاب شد به صورتبرداري از هر کرت پنج بوته 
پس از  شد وتصادفی انتخاب  به صورت 4و  1بوته از خطوط  5س صورت گرفت. در مورد محاسبه بیوما
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درجه به مدت یک هفته در دسـتگاه اتـوکالو وزن خشـک آن تـوزین و  70 طیشرادر  هابوتهقرار دادن 
انجـام  20/8و  30/7 يهـاخیتارهمچنین برداشت محصول در دو چـین بـه  اختالف آن مشخص گردید

به عنوان عملکرد وش (کـل) در  هانیچتوزین و مجموع عملکرد  پذیرفت. محصول هر دو چین جداگانه
  نظر گرفته شد.

  

  نتایج و بحث
 نیتروژن روي صفت عملکـردکود ر و اثزباله شهري که اثر کمپوست  دهدیمنتایج نشان : عملکرد وش

 شـده اسـتدار معنـی %5نیتـروژن در سـطح کـود کمپوست و  اثر متقابل ودار معنی %1در سطح  وش
  .)4ول (جد

  

 کود زباله شهري و کود نیتروژن. ریتحت تأثتجزیه واریانس صفات  -4جدول 

درجه   منابع تغییرات
تعداد غوزه در   بیوماس  عملکرد  آزادي

 ده غوزهوزن   گیاه

361/636767  3  تکرار  344/10822160  100/22  074/109  
C(  2  **444/8714369  **57/416863633  660/328کمپوست زباله ( ** 111/535 ** 

a 6  111/347086  568/30581386اشتباه   526/12  741/6  
N(  2  **111/5656011  **33/222973749 175/244( کود نیتروژن ** 528/440 ** 
4  *903/327305  ns933/22402134 792/10 (NC)اثر متقابل  * 444/20 * 
972/90340  18  خطا  211/11815261  057/3  991/4  

CV   --  38/8%  53/15%ضریب تغیرات   12/8%  18/4%  
  درصد 1در سطح احتمال دار معنی: **  درصد  5در سطح احتمال دار معنی= *   د.باشینمدار معنی= 

  
 کود زباله شهري و کود نیتروژن. ریتحت تأثمقایسه میانگین صفات  - 5جدول 

  وش عملکرد  تیمارها
)kg/ha(  

 بیوماس
)kg/ha(  

 تعداد غوزه
  در گیاه

 ده غوزهوزن 
)g(  کود نیتروژن  وست زبالهکمپ  

  c  75/2753  c  93/16145  c  3/16  c  50/46  0  صفر
  b  58/3554  b  83/22304  b  5/21  b  83/53  0  تن 20
  a  08/4458  a  79/27929  a  8/26  a  83/59  0 تن 40

  c  92/2842  c  50/17773  c  7/16  c  09/47  صفر  0
0 50%  b  93/3727  b  68/22213  b  2/22  b  92/53  
0  100%  a  58/4194  a  36/26393  a  7/25  a  17/59  

م دار بـاهبـر اسـاس آزمـون دانکـن اخـتالف معنـی %5در سطح احتمال  اندشدهمشترك مشخص  با حروفکه  هانیانگیم
 نداشتند.
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 وش در پنبـه با افزایش میزان کمپوسـت عملکـردکه  دهدیمبررسی جدول مقایسه میانگین نشان 
 وش در عملکرد معنی داریتروژن تفاوت کود ن با افزایش میزانهمچنین شمگیري یافته است. افزایش چ
و ) کیلـوگرم 4458زباله شـهري (کمپوست تن  40بیشترین مقدار عملکرد وش از مصرف  .شدمشاهده 

ن کیلـوگرم) حاصـل گردیـد. همچنـی 2754زبالـه شـهري (کمپوست  کمترین آن از تیمار عدم مصرف
کیلوگرم بیشترین عملکرد وش و تیمار عدم مصرف کود  4195کیلوگرم در کود نیتروژن با  200کاربرد 

  ).  5جدول کیلوگرم کمترین عملکرد وش را داشتند ( 2843نیتروژن با 
دهـد بیشـترین نشـان مـیبر عملکـرد وش  تروژنینزباله شهري و کود اثر متقابل کمپوست بررسی 

کیلوگرم در هکتار نیتروژن بدست آمده است  100 وست به همراهتن در هکتار کمپ 40عملکرد از تیمار 
 کـاهشبـا توجـه بـه بنابراین . )1شکل ( دارد %5که با سایر تیمارها تفاوت آماري معنی داري در سطح 

توصـیه کیلو نیتروژن  100تن کمپوست به همراه  40مصرف  تیمار ییایمیش، کاهش مصرف کود هزینه
کند که تـا سـطحی ترکیـب کـود شـیمیایی و کمپوسـت بـا هـم ان میفوق بی همچنین شکل. شودیم

اثـر متقابـل عوامـل اصـلی و  ضـمناًکلیه نیازهاي گیاه را برطرف نماینـد.  توانندیمهمپوشانی داشته و 
ولی در خط سوم این تـوازن تـا سـطح  اندنمودهعوامل فرعی در دو خط اولیه به موازات یکدیگر حرکت 

تن در هکتار ادامه داشته و از این به بعد سیر نزولی پیدا کرده و به سـمت  20و کیلو گرم نیتروژن  100
تـن در  40که خود نشان دهنده این مطلـب اسـت کـه مصـرف بـیش از  شودیمدو خط قبلی متمایل 

در  يریتأثکیلو گرم در هکتار نیتروژن فقط باعث افزایش هزینه گشته و  100هکتار کمپوست به همراه 
  .شودیمبا همین مقدار کلیه نیازهاي گیاه مرتفع  چرا کهدارد ن وش عملکرد

ادعا نمود صفت عملکـرد تـابعی از عوامـل  توانیمبا توجه به منابع ارائه شده و نتیجه آزمایش فوق 
بـه دلیـل که مصرف کمپوسـت  باشدیم. از جمله آن عوامل عناصر ضروري براي تولید باشدیممختلف 

و افـزایش میـزان کلروفیـل و فتوسـنتز باعـث  ی از عناصر غذایی بـراي گیـاهسطح متعادلفراهم نمودن 
. کمپوسـت بـه کندیمبدون خطر آلودگی زیست محیطی تولید  ،باال لو محصو گردیده عملکرد افزایش

خود عامل بسیار مهمی در جهت تغییر ساختار  باشدیمدلیل داشتن مواد آلی سرشار که مورد نیاز گیاه 
  .باشدیمیجه آن حاصلخیزي خاك و افزایش عملکرد خاك است که نت
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  نیتروژن) بر عملکرد وش( یکمپوست) و عامل فرع( یاثر متقابل عامل اصل - 1کل ش

  
در خصوص مصرف کمپوست حاصل از زباله شهري و ) 2003باکویت و بریتنبک (نتایج تحقیقات 

باالترین عملکرد پنبه از مصرف که  دهدیمنشان مقایسه آن با کودهاي شیمیایی در زراعت پنبه 
دو  ریتأث) در ارزیابی 2002محمدیان و ملکوتی (. دیآیمکمپوست همراه با کودهاي شیمیایی بدست 

کمپوست و کود شیمیایی عملکرد  مصرف توأمنوع کمپوست بر عملکرد ذرت گزارش نمودند که تیمار 
تن  30اکثر عملکرد دانه ذرت با مصرف حد باالتري را نسبت به مصرف کود شیمیایی به تنهایی داشت.

نتایج . کمپوست پوسته برنج و یا باگاس نیشکر همراه با کود شیمیایی توصیه شده حاصل شده است
 نشان داده است که مصرف کمپوست حاصل از زباله شهري )1996رودریگز و همکاران ( مطالعات

مصرف کمپوست زباله شهري سطح دارد.  پنبهزراعت در  مشابه مصرف کود نیترات آمونیوم عملکردي
دون خطر آلودگی زیست ، بو محصول باالکرده و عملکرد  متعادلی از عناصر غذایی براي گیاه فراهم

به این نتیجه رسیدند  چغندر قند) روي محصول 2001ن (داوري نژاد و همکارا .کندیممحیطی تولید 
شیمیایی مورد نیاز محصول، عملکردي باالتر از کود  %50تن در هکتار کمپوست همراه با  40کاربرد 

تیمار مصرف کود شیمیایی به تنهایی داشته است. میزان عملکرد دانه گندم و غده چغندر قند در تیمار 
و جهاد  داد (مرجويمصرف کمپوست همراه نیتروژن افزایش معنی داري نسبت به شاهد از خود نشان 

باعث شده  چغندر قندگزارش کردند مصرف کود کمپوست در  )1987ساتو و همکاران ( .)2002، اکبر
 يریتأثکاهش یابد بدون آنکه  %70تا  60میزان  پتاس بهو  %20 تروژنینتا کاربرد کودهاي شیمیایی 

تن در هکتار کمپوست  90بر عملکرد بگذارد و عالوه بر آن کیفیت ریشه نیز افزایش یافته است. مصرف 
که  ییهاپنبهگزارش کردند که ) 1990بروان و ریچتر (. )2003(ولکوسکی، عملکرد ذرت را افزایش داد 

داري را نسبت به شاهد عملکرد معنی افزایش کیلوگرم نیتروژن در هکتار دریافت کرده بودند، 67میزان 
  در هکتار داشتند. نیتروژن کیلوگرم  34تیمار مصرف و 
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کود و اثر  زباله شهري که اثر کمپوست دهدیمنشان  جدول تجزیه واریانسنتایج بررسی : بیوماس تر
. همچنین بر اساس جدول فوق اثر باشدیمدار معنی %1در سطح  تر سانیتروژن روي صفت بیوم

  .)4(جدول  نشده استدار معنیروي این صفت نیتروژن کود و  زباله شهري کمپوستمتقابل 
 در پنبه بیوماس ترزان کمپوست با افزایش میکه  دهدیمبررسی جدول مقایسه میانگین نشان 

بیوماس تر در  معنی داریتروژن تفاوت کود ن با افزایش میزانهمچنین افزایش چشمگیري یافته است. 
و ) کیلوگرم 27930زباله شهري (کمپوست تن  40از مصرف  بیوماس تربیشترین مقدار  .شدمشاهده 

 کیلوگرم) حاصل گردید. همچنین 16146زباله شهري (کمپوست  کمترین آن از تیمار عدم مصرف
و تیمار عدم مصرف کود  بیوماس ترکیلوگرم بیشترین  26393کیلوگرم در کود نیتروژن با  200کاربرد 

  ). 5جدول را داشتند (بیوماس تر کیلوگرم کمترین  17774نیتروژن با 
  

  
  نیتروژن) بر بیوماس تر( کمپوست) و عامل فرعی( اثر متقابل عامل اصلی -2شکل 

  
زنی که ناشی از جذب بیشتر و بهتر نیتروژن و در نتیجه افزایش کمپوست با افزایش میزان جوانه

ماده خشک و عواملی نظیر افزایش ارتفاع گیاه، افزایش فعالیت میکروارگانیسم هاي خاك، افزایش 
فتن میزان تغییر یافتن سطح برگ که همگی در تولید بیوماس نقش دارند باعث باال ر و میزان فتوسنتز

زباله شهري و کود اثر متقابل کمپوست  بررسی در گیاه پنبه در این آزمایش شده است. تر بیوماس
تن در  40با افزایش میزان کمپوست تا سطح  که دهدیمنشان  به وضوحبر بیوماس تر پنبه ن تروژین
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بیش از این مقدار سیر کیلو گرم ازت افزایش بیوماس افزایش یافته و با افزایش  100هکتار به همراه 
کیلو  100که این موضوع نشان دهنده این مطلب است که با مصرف  شودیمنزولی بیوماس مشاهده 

و  شودیمتن کمپوست میزان نیتروژن کافی و قابل جذب براي گیاه فراهم  40نیتروژن به همراه 
سیچفر و همکاران  تقاتحقی. )2شکل د (شویمو بی نتیجه  مصرف بیشتر باعث افزایش هزینه بیشتر

استخراج شده  يهابیترکداد که کودهاي آلی در کشت گیاهان دارویی تولید بیوماس و  نشان )1993(
 و افزایش ماده خشک تولید پنبه کمپوست موجب افزایش جوانه زنی بذر. دهدیمرا افزایش  هاآناز 

باکویت  .)1998کاالم و همکاران،  (مک شودیمکمپوست بدون استفاده از در مقایسه با تیمارهاي شده 
و  % 26استفاده از کمپوست حاصل از زباله شهري ارتفاع بوته را  .کردندگزارش ) 1998و بریتنبک (

کود  ،مصرف کود آلی (کمپوستاثر  .داددار معنینسبت به سایر تیمارها افزایش  % 22را پنبه محصول 
   ).2008 ،رسولی و مفتون( حسوس بودم برنجبر افزایش وزن خشک  گاوي و کود گوسفندي)

و  زباله شهري که اثر کمپوست دهدیمنشان  جدول تجزیه واریانسنتایج بررسی : تعداد غوزه در گیاه
. همچنـین بـر اسـاس باشـدیمـدار معنـی %1نیتروژن روي صفت تعداد غوزه در گیاه در سطح کود اثر 

دار بـود معنـی %5در سطح ت روژن روي این صفنیتکود و  زباله شهري جدول فوق اثر متقابل کمپوست
  .)4(جدول 

پنبـه در در گیاه  معنی داري ه به طورشاهد افزایش تعداد غوز بر اساس مقایسه میانگین انجام شده
در اثـر  پنبـه . همچنین شاهد افزایش تعداد غـوزه در گیـاهاثر استفاده از کمپوست زباله شهري هستیم

زبالـه شـهري کمپوسـت تـن  40از مصرف تعداد غوزه بیشترین مقدار م. هستیاستفاده از کود نیتروژن 
غـوزه) حاصـل گردیـد.  3/16زبالـه شـهري (کمپوست  و کمترین آن از تیمار عدم مصرف) غوزه 8/26(

و تیمار عدم مصـرف ه تعداد غوزغوزه بیشترین  7/25کیلوگرم در کود نیتروژن با  200همچنین کاربرد 
  ).  5جدول را داشتند (ه تعداد غوززه کمترین غو 7/16کود نیتروژن با 
تعداد و سطح برگ  تعداد غوزه،منبع سرشار نیتروژن و همبستگی باالیی که با  لیبه دلکمپوست 

دارد بر روي تعداد میوه بسیار موثر است. کود آلی کمپوست با در اختیار قرار دادن نیتروژن قابل جذب 
تمان فیزیکی و ترکیب شیمیایی خاك و در اختیار قرار دادن توسط گیاه، همچنین با تغییرات در ساخ

عنصر فسفر به میزان الزم باعث افزایش میزان غوزه دهی در گیاه پنبه شد. همچنین حضور عنصر نیکل 
زباله اثر متقابل کمپوست  بررسی نیز باعث تشدید تولید مثل و افزایش تعداد غوزه در گیاه گردید.

که با افزایش نیتروژن به تنهایی  دهدیمنشان تعداد غوزه در گیاه پنبه بر ن تروژینشهري و کود 
افزایش تعداد غوزه را در حد محدود شاهد خواهیم بود ولی چنانچه ترکیبی از کود نیتروژن و کمپوست 

کیلو در هکتار نیتروژن به  100در اختیار گیاه قرار گیرد به دلیل مسائل ذکر شده در باال در تیمار 
 ریتأث نیمب) خواهیم بود که غوزه 7/28( تن در هکتار کمپوست شاهد افزایش قابل توجهی 40 همراه

. استفاده از کود آلی باشدیممثبت کمپوست بر تعداد غوزه و جایگزینی مناسب براي کود شیمیایی 
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ث ، باعهاآن قرار دادنکمپوست ضمن افزایش حاصلخیزي خاك در درازمدت، حفظ عناصر و در اختیار 
  .گرددیمحاللیت عناصر و جذب بهتر توسط گیاه 

  

  
  غوزه در گیاه بر تعدادنیتروژن) ( یکمپوست) و عامل فرع( یاثر متقابل عامل اصل - 3شکل 

  
، تأثیر )1998(هودگسون  گذاردینمرویدادهاي فنولوژیکی تأثیر  بر زمانکمبود نیتروژن معموالً 

و به موجب آن طول دوره غنچه دهی و گل دهی  باشدیممنفی آن بر تعداد برگ و میوه ساخته شده 
همبستگی باالیی را بین ) 1997). عبدالملک و همکاران (2000(ملکوتی،  دهدیمرا کاهش 

حاصلخیزي نیتروژن با سطح برگ و تعداد غوزه ولی نه با وزن غوزه یا تعداد گره ساقه اصلی تشخیص 
تعداد غوزه در گیاه و تعداد گیاه در  شامل ا عملکرد استعامل وابسته ب نیترمهمدادند. تعداد غوزه 

هاي پنبه نیتروژن زیادي نیاز دارند. بذر که در حدود نیمی از مجموع وزن غوزه .شودمیمترمربع 
نیتروژن) غلظت نیتروژن ذرت  %3/3، محتوي تقریباً دو برابر (شودیمخشک غوزه پنبه محسوب 

براي کاهش نیتروژن نیتراتی به  ینییپافعالیت نیترات ردوکتاز  هاغوزهنیتروژن) است. گرچه  75/1%(
رویشی که به  يهابرگ، و هاغوزهزایشی که در زیر آن  يهابرگآمونیوم براي ساخت پروتئین دارند. 

(آدام و ساقه اصلی متصلند، اولین منابع نیتروژن جذب و ساخت شده براي غوزه هاي روینده است 
   ).2000متتچل، 

و اثـر  زبالـه شـهري که اثر کمپوسـت دهدیمنشان  جدول تجزیه واریانسنتایج بررسی : ده غوزه وزن
زبالـه  همچنین اثـر متقابـل کمپوسـت. باشدیمدار معنی %1روي صفت ده غوزه در سطح نیتروژن کود 

  بود.دار معنی %5صفت فوق در سطح  نیتروژن رويکود و  شهري
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  نیتروژن) بر ده غوزه( کمپوست) و عامل فرعی( اثر متقابل عامل اصلی -4شکل 

  
زباله کمپوست تن  40از مصرف  بیشترین مقدار وزن ده غوزه بر اساس مقایسه میانگین انجام شده

گرم) حاصل  5/46زباله شهري (کمپوست  و کمترین آن از تیمار عدم مصرف) گرم 8/59شهري (
و تیمار عدم  وزن ده غوزهگرم بیشترین  2/59با  کیلوگرم در کود نیتروژن 200گردید. همچنین کاربرد 
که خود نشان دهنده این ). 5جدول را داشتند ( وزن ده غوزهگرم کمترین  1/47مصرف کود نیتروژن با 

تن در هکتار کمپوست شاهد وزن غوزه باالتر و در نتیجه عملکرد  40مطلب است که در اثر مصرف 
  باالتري خواهیم بود. 

مشاهده بر وزن ده غوزه در گیاه پنبه ن تروژینزباله شهري و کود قابل کمپوست اثر مت در بررسی
 به ناگاهکه در دو سطح اولیه مصرف کمپوست شاهد افزایش میانگین وزن غوزه هستیم ولی  میکنیم

کیلو گرم در هکتار ازت شاهد سیر  200تن در هکتار به همراه  40 زانیبه مدر سطح سوم کمپوست 
. این مطلب نشان دهنده این موضوع است که مصرف شودینمو تفاوت معنی داري دیده نزولی بوده 

تن کود کمپوست تنها افزایش هزینه را در پی  40کیلو گرم نیتروژن در هکتار به همراه  100بیش از 
. وجود عناصر آهن و آلومینیم در کمپوست شودینمدرآمد اضافی حاصل  گونهچیهخواهد داشت و 

 .)4شکل ت (عنصر فسفر و در نتیجه افزایش میانگین وزن غوزه را در پی خواهد داش ترآسانجذب 
که در قسمت قبل توضیح داده شد کمپوست با افزایش حاللیت عناصر و در اختیار قرار دادن  طورهمان

برد که نیتروژن را نام  توانیماین عناصر  نیترمهم. از جمله شودیمآن باعث افزایش عملکرد در گیاه 
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. از جمله عوامل افزایش عملکرد، تعداد غوزه در گیاه و میانگین شودیمباعث افزایش عملکرد در گیاه 
. کمپوست با افزایش تعداد غوزه در گیاه و افزایش میانگین وزن غوزه باعث افزایش باشدیموزن غوزه 

اسیدي موجب تغذیه بهتر  يهاخاكهمچنین با جذب و نگهداري آهن و آلومینیم در  .شودیمعملکرد 
  .شودیمفسفر شده و ساختمانی مناسب براي خاك ایجاد می کندو باعث افزایش میزان وزن غوزه 

  
 گیري نتیجه

کمپوست پسماند شهري و نیتروژن بر  ریتأث رامونیپکه در فصل قبل  ییهایبررسپس از بحث و 
ورامین انجام گرفت، نتایج نشان داد که  زودرس) در منطقهد (رقم پنبه آوانگار یفیو کخصوصیات کمی 

 100تن در هکتار به همراه  40مصرف کمپوست باعث افزایش عملکرد وش گردید. همچنین ترکیب 
متقابل در کیلو گرم نیتروژن خالص در هکتار، بیشترین میزان عملکرد وش را بدست داده است. اثر 

مربوط به تیمار  وش شترین میزان عملکردهمچنین بی شده است.دار معنی %5صفت عملکرد در سطح 
. اثر متقابل در صفت بذر باشدیمکیلو گرم نیتروژن خالص  100تن در هکتار کمپوست به همراه  40

تعداد غوزه در گیاه، و ده غوزه با افزودن  ،تر در بحث بیوماس .شده استدار معنی %1در سطح 
تن در  40ترکیب تفاوت معنی داري بین تیمار  کمپوست زباله صفات فوق افزایش پیدا کرد. همچنین

 40ترکیب مصرف ن بنابرایو سایر تیمارها وجود دارد. کیلو گرم نیتروژن خالص  100هکتار به همراه 
بدست آوردن حداکثر محصول  يهکتار براکیلو گرم نیتروژن خالص در  100تن در هکتار به همراه 

  .شودیممناطق مشابه توصیه  وبراي این رقم 
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Abstract 

The Growing rate of urban waste products has caused a serious problem and 
threatening the health of our society. Lack of attention can cause irreparable 
environmental damage. This study was carried out to determine the effects of 
combined municipal city waste with nitrogen fertilizer on growth and yield of 
Vramin cotton cultivar properties. The experiment design was split plot in form of 
CRB with nine treatments and four replications at agricultural research and natural 
resources center of Tehran province in Varamin on a fairly loamy soil. The 
treatments included: Compost at three levels(0,20 and 40 tons/hac) as main plots 
and nitrogen fertilizer with three levels (0,100 and 200 kg/hac) as sub plots. Results 
showed that the effects of treatments on growth and yield were significant at 1% 
level. Highest seed cotton yield(4458 kg)  was obtained from use of 40 tons of 
municipal solid waste compost, also the maximum seed cotton yield (4195 kg) was 
obtain by application of 200 kg nitrogen. The combination of 40 tons of compost 
and 100 kg of nitrogen per hectare had the highest seed cotton yield (4787kg). The 
most amount of biomass (27,930 kg) was achieved, by using  40 tons of municipal 
solid waste compost. Also the biomase for useing 200 kg of nitrogen fertilizer was 
26,393 kg.The most biomas was obtain by combination of 40 tons of compost per 
hectare and 100 kg nitrogen per hectare (29 922 kg). 
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