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  کمپوست بر صفات کمی و کیفی پنبه کمپوست شهري و ورمی ،تاثیر کودهاي زیستی
  

  *2و محمد میرزایی حیدري 1نازنین نیازي
 ، ایرانالمیا الم،یا واحد ،یاسالم آزاد دانشگاهارشد گروه زراعت و اصالح نباتات،  آموخته کارشناسیدانش1

  ، ایرانالمیااستادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد ایالم، 2
 3/6/1397؛ تاریخ پذیرش:  31/6/1396تاریخ دریافت: 

  1چکیده
وابستگی خاك به کودهاي شـیمیایی کودهاي بیولوژیک توانایی افزایش حاصلخیزي خاك و کاهش 

بر خصوصیات کمی و کیفـی  کمپوست ورمیاثر کمپوست شهري و منظور بررسی  به این پژوهش.را دارند
هـاي کامـل  در قالـب طـرح بلـوكاجرا گردیـد. ایـن آزمـایش  94-95در سال زراعی  ورامینرقم  نبهپ

واحـد علـوم و تحقیقـات جهـاد  مزرعـهدر  تکرار 3ي مختلف کودي در ها و غلظت تیمار 10با  تصادفی
 نظیـر ارتفـاع بوتـه، پـژوهش. در این اجرا شد کشاورزي و منابع طبیعی استان تهران در منطقه ورامین

تعداد غوزه در هنگـام  غوزه، بیستغوزه در بوته، وزن  تعداد شاخه زایا، تعداد تعداد شاخه رویشی پنبه،
نتایج تجزیه واریانس نشان . در  پایان اجراي این طرح، گرفتندعملکرد پنبه مورد بررسی قرار و  برداشت

 مصـرف. دار بود درصد معنی 5در سطح احتمال   آمارياز لحاظ  بررسی مورد صفاتاثر کود بر کلیه  داد
تعـداد غـوزه در ، تعداد شاخه رویشی و زایشی، تفاعار افزایش باعث کمپوست ورمیکمپوست و  کودهاي

تـن در هکتـار  20در بـین تیمارهـا، تیمـار مصـرف و عملکرد پنبه  تعداد غوزه در بوته ،هنگام برداشت
تـن در  40تیمـار مصـرف و  )عـدد 111کمپوست داراي باالترین تعداد غوزه در هنگام برداشـت (ورمی
 20) و وزن عـدد 13/26) و تعدادشاخه زایـا (بـا متر سانتی 78/149داراي باالترین ارتفاع بوته با ( رهکتا

 آمده بدست مقادیر بیشترین داراي کمپوست ورمی تیمار صفات اکثر در گرم) بود13/108غوزه پنبه با (

 کمپوسـت ورمیکمپوست و  کودهاي از استفاده که داد نشان آزمایش این از حاصل نتایج مجموع در. بود
  .باشد داشته پنبه گیاه در تولید کارایی افزایش در نقش موثري تواند می

  
  آلیعملکرد، قارچ، کود زیستی، ماده : کلیدي هاي واژه

  

                                                             
 mirzaeiheydari@yahoo.comنویسنده مسئول: *
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  مقدمه
باشـند، تاثیرگذار بر روي عملکرد گیاهان زراعی مطرح مـی از عوامل یکی شیمیایی بعنوان کودهاي

بقایـاي  سوزاندن مثل نامناسب مدیریتی عملیات با که هنگامی آنها به ویژه از ازاندازه ولی استفاده بیش
روي خصوصـیات  موضـوع ایـن .دنـدهمـی کاهش رابه شدت خاك آلی ماده شوند، میزان همراه گیاهی

هـد (کومـار و دمـی افـزایش ا راهخاك تاثیر گذاشته و امکان فرسایش خاك وزیستی فیزیکی،شیمیایی
توانند جایگزین مناسبی ،کودهاي زیستی میمحیطی زیست مسائل اهمیت دلیل افزایش . به)2006بورا، 

هـاي ). از طرف دیگر افزایش روزافزون زباله2010(پیر انوشه و همکاران، براي کودهاي شیمیایی باشند 
ها و مزارع، نیز به نوبـه ها، جنگلهاي اطراف شهرها، رودخانهشهري و صنعتی و رها نمودن آنها در زمین

هاي خانگی و  ها، بخصوص زباله. بازیافت زبالهاستخاکی شده -هاي آبیبومخود منجر به آلودگی زیست
مشکل باشـد (هـارگریوز و همکـاران،  حلی مناسب براي کاهش اینتواند راهتبدیل آنها به کمپوست می

2008.(  
یک روش مدیریتی مناسب براي حذف مواد زایـد جامـد و تبـدیل  عنوان بهتواند تولید کمپوست می

ابزاري مناسب در کنترل انـواع مختلـف بقایـا و کـاهش  عنوان بهآنها به موادي با ارزش محسوب شده و 
گیاهـان تلقـی  وسـیله بهمصرف کودهاي معدنی به محصوالت زراعی و افزایش جذب عناصر کم مصرف 

کود زیسـتی را در  عنوان بهین زمینه، برخی از تاثیرات مثبت کمپوست شود. انجام تحقیقات مختلف در ا
). فرآینـد 2008رشد و بهبود خصوصیات کمی و کیفی گیاه نشـان داده اسـت (هـارگریوز و همکـاران، 

صرفه (از نظر هزینه و زمان) براي  بهمقرون ها یک تکنیک باارزش، سریع و کرم وسیله بهتولید کمپوست 
کمپوسـت باشد. ورمـیبه منظور بازگرداندن بقایا به چرخه غذایی می آلیداري از بقایاي مدیریت بهره بر

کمپوسـت توسـط اینـد تولیـد ورمـیخود دارد. در طـول فري متفاوت از مواد اولیه ظاهر و حالتی کامالً
و ایـن کنـد افزایش یافته و خواص فیزیکی و شیمیایی این مواد تغییر می آلیها سرعت تجزیه مواد  کرم

؛ جوشـی و همکـاران، 2009آیند (سوتار، حالت پایدار در می هوازي اکسید شده و به طور بهمواد ناپایدار 
ابـزار  آلیمانند انواع کمپوست به دلیل مقادیر قابل توجه ماده  آلیهاي استفاده از اصالح کننده). 2015

موثري براي بهبود خاکدانه سازي، ساختمان خاك، افزایش جمعیت و تنوع میکروبـی، افـزایش ظرفیـت 
باشد ها در خاك و افزایش فراهمی عناصر غذایی مینگهداري آب خاك و افزایش ظرفیت تبادلی کاتیون

هـاي شهري در خاكه). عالوه بر این کمپوست زبال2009؛ لخدار  و همکاران، 2008و همکاران،  (آزرمی
تواند به افـزایش فراهمـی عناصـر غـذایی، افـزایش ریزموجـودات مفیـد و کـاهش عوامـل کشاورزي می

) نشان دادنـد 2008). پارتاسارتی و همکاران (2007زاي گیاهی کمک کند (مادرید  و همکاران، بیماري
زیـادي از مـواد تنطـیم کننـده ت میکروبی و آنزیمی باال و حاوي مقادیر آلیکمپوست داراي فعکه ورمی

 و توانـد بـا بهبـود خصوصـیات فیزیـکباشد و استفاده و مدیریت مناسـب ایـن مـواد مـیرشد گیاه می
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هاي شیمیایی خاك و افزایش جذب عناصر غذایی توسط گیاه اثرات مفیدي را روي رشد و عملکرد گونه
مپوست زبالـه شـهري باعـث افـزایش ) نشان دادند که ک2011گیاهی داشته باشد. شعبانی و همکاران (

  گردد.دار رشد، عملکرد و جذب عناصر غذایی در برنج میمعنی
عنوان یکی از محصوالت مهم و راهبردي بخش کشاورزي، ماده اولیه صنایع نسـاجی، غـذایی  پنبه به

ایفـا هاي کشاورزي، صـنعت و بازرگـانی  زایی بخش و دامپروري بوده و نقش مهمی در ارزآوري و اشتغال
 79جهان اسـت کــه در ي ترین گیاه صنعتی دو منظوره ترین لیف طبیعی و مهمبه پرمصرف. پنکند می

هـاي اف و روغن گردیده و در میان دانهآلینایع صها نفر در کشـور جهان موجب اشتغال بیش از میلیون
). بـا 2016(مهرگـان و همکـاران،  روغنـی جهان بعد از سویا مقام دوم را به خود اختصـاص داده اسـت
هـاي بیولوژیـک در کارگیري روش افزایش روز افزون توجه به مسائل زیست محیطی و همچنین لزوم به

ها و آفات گیاهان و نظر به اهمیت اقتصادي پنبه، تحقیق حاضر به منظـور بررسـی تـاثیر کنترل بیماري
  اجرا شد.پنبه رقم ورامین کمپوست بر خصوصیات کمی و کیفی کمپوست شهري و ورمی

  
  ها مواد و روش

واحـد علـوم و تحقیقـات جهـاد کشـاورزي و منـابع  در مزرعـه 95-94پژوهش در سال زراعی این 
دقیقـه  38درجه و  51و  آلیدقیقه عرض شم 21درجه و  25در شمال غربی ورامین در (طبیعی استان 

متر، حداکثر بارنـدگی میلی 124 يبارندگی ساالنهمیانگین و  ی خشکیآب و هوا) با شرایط طول شرقی
متر (تیر و مرداد)، بیشـترین میـانگین حـداکثر میلی 6/0ارندگی بمتر (در فروردین)، حداقل میلی 5/29

 سلسـیوس درجـه -3(تیر)، کمترین میانگین حداقل درجه حرارت  ي سلسیوسدرجه 38درجه حرارت 
در قالـب ي سلسیوس با اسـتفاده از رقـم پنبـه ورامـین درجه 6/16(دي)، متوسط درجه حرارت روزانه 

هر کرت در شش خط به اجرا درآمـد.  مترو 11طول خط  در سه تکرار به هاي کامل تصادفیطرح بلوك
ي بـراي  آزمـایش لحـاظ گردیـد. جامعـه متـر سانتی 80ردیف  فاصلهو  متر سانتی 20کاشت ي فاصله(

مترمربع، آمـاربرداري دو خـط وسـط بـا حـذف  50کرت)، هر کرت  3کرت (هر تیمار  27شامل  آماري
ها با رعایـت اثـر حاشـیه اي از بوته بود، نمونه 200متر مربع از ابتدا و انتها و جمعیت آن در هر خط نیم

 40، 30، 20، 10تیمارهاي مورد مطالعه در این پژوهش شـامل کمپوسـت شـهري (آن برداشت گردید. 
همراه یـک تیمـار عـدم اسـتفاده از  به تن در هکتار) 40، 30، 20، 10کمپوست (تن در هکتار ) و ورمی

  . هاي متناظر اعمال شدندکه قبل از کاشت گیاه در کرت بودند کودهاي زیستی (شاهد)
تان کشور مـورد اس 10در بیش از  ویکی از ارقام مهم پنبه کشور است ، که رقم ورامین عامل آزمایش:

ویلـت و  10رگ گیـري بـین رقـم کـوکر  2از طریق  1338گیرد. این رقم در سال  کشت و کار قرار می
عنـوان یـک رقـم اصـالح شـده نامگـذاري و آزاد گردیـد.  به 1346وجود آمد و در سال  به 539استرین 
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سـانتی متـر  120تـا  150عملکرد و کیفیت این رقم ممتاز است. این رقم داراي رشد متوسط با ارتفـاع 
در مزرعـه کـم باشـد، سـطح را  ها ي جانبی آن قادر است در شرایطی که تـراکم بوتـهها باشد، شاخه می

 تاًرقمـی اسـت نسـبرقـم ورامـین،  )2008 و همکاران، پوشش داده و سبب افزایش تولید گردد.(فرقانی
تـن در  4روز اسـت. متوسـط عملکـرد ایـن رقـم در مـزارع  170زودرس و طول دوره رویش آن حدود 

گـرم، درصـد کیـل  12تا  11گرم، وزن صد دانه بدون کرك آن  6وزن غوزه آن بیش از هکتار، متوسط 
است. این رقم جزء ارقام  4و شاخص میکوریزي (ظرافت) آن  متر میلی 30تا  29اف آلیدرصد، طول  39

اف در هکتـار آلیـکیلـوگرم  1600تـا  1500متوسط رس بوده و با توجه به میزان درصد کیل آن حدود 
تن در هکتـار عملکـرد  8نماید. در شرایط مطلوب مدیریت زراعی در پاره اي از مناطق تا مرز  تولید می

  )2008، و همکاران فرقانی( داشته است
بـا روش آزمـون چنـد  زیـهـا ننیانگیـم سـهیو مقاگردیـد  هیتجز SASافزار  نرماستفاده از ها با داده

آزمـون تجزیـه بـه  انجام شـد. MSTAT-Cدرصد توسط نرم افزار  پنجدانکن در سطح احتمال  يا دامنه
 هاي اصـلی در عملکـرد پنبـه و آزمـون بارتلـت، بـراي)، به منظور بررسی عاملPCAهاي اصلی (مولفه

  استفاده شد. Excelبررسی کفایت داده استفاده شدند و به منظور ترسیم نمودارها از نرم افزار 
 25ي مرکز تحقیقات کشاورزي ورامین در شمال غربی ورامین در ایستگاه تحقیقات کشاورزي مرکز

دقیقه طول شرقی واقع است. ارتفاع آن از سطح دریا  38درجه و  51و  آلیدقیقه عرض شم 21درجه و 
باشد. منبع تامین آب این ایستگاه دو حلقـه چـاه هکتار می 5/96متر و مساحت اراضی آن  1000حدود 

، نسـبت 3/7-6/7، اسـیدیته متـر سانتیمیکروموس بر  660-700کی آب آن عمیق است و هدایت الکتری
(کهـورك)،  Prosopis Stephanianaاست. پوشش گیاهی طبیعی در این اراضـی  1/1-3/1جذب سدیم 

Alhaji Camelorum  ،(خارشتر)Centurea Cyanus (گل گندم) و Convonvulus Arvensis   پیچـک)
  باشد.صحرایی) می

  
  نتایج و بحث

ي بر روي صفات مورد مطالعه داشت. نتـایج مقایسـه دار معنیتاثیر  آلیي ها نتایج نشان داد که کود
تـن در  20، باالترین و کمترین ارتفاع اولین زایا پنبه متعلق به ها نشان داد در بین تیمار کود ها میانگین

بـود.  متـر سـانتی 65/25و شاهد (عدم مصرف کود) با  متر سانتی 87/32با  کمپوست ورمیهکتار مصرف 
  نتایج مقایسه میانگین نشان داد

در جدول یک  و عملکرد پنبه یکم يهابر شاخص یستیکود ز يمارهایتواریانس تاثیر  نتایج تجزیه
 ارائه شده است.
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  ي کمی و عملکرد پنبهها تجزیه واریانس تاثیر تیمارهاي کود زیستی بر شاخص :1جدول 

  منبع تغییرات
درجه 
 آزادي

  میانگین مربعات

 ارتفاع بوته
  )متر سانتی(

تعداد 
  رویشی شاخه

تعداد 
  زایشی شاخه

تعداد 
  غوزه

وزن بیست 
  غوزه (گرم)

  عملکرد
(کیلوگرم در 

  هکتار)
 ns9/214 ns028/0 ns66/3 ns92/5 ns60/8 ns7/22503 2  بلوك

 ns99/0 ns33/4 *62/13 *97/107 *4/33454 2/189* 8  تیمار کودي
 7/2193 9/84 91/7 2/4 41/0 3/61  16  خطا

تغییرات  ضریب
(%)  

- 7/5  9/13  3/8  7/35  3/9  2/7  

  دهند. داري را نشان می درصد و عدم معنیداري در سطح احتمال یک و پنج  معنی بیترت به nsو  **، *
 

در سـطح  آمـارينشان داد که اثر کود بر ارتفاع بوته از لحاظ  ها نتایج تجزیه واریانس داده: ارتفاع بوته
، باالترین ها ). نتایج مقایسه میانگین نشان داد در بین تیمار کود1بود (جدول  دار معنیدرصد  5احتمال 

و  متـر سـانتی 78/147بـا  کمپوسـت ورمیتن در هکتار مصرف  40متعلق به  ترتیب بهو کمترین ارتفاع 
). همانطور که نتایج نشان می دهـد کودهـاي 1بود (شکل متر سانتی 8/126شاهد (عدم مصرف کود) با 

جهت در دسترس قرار دادن مواد غذایی ریشـه پنبـه کـه سـبب  تاثیر بسزایی بر روي ارتفاع گیاه به آلی
 گیاه فلفل و درش در معدنی افزایش قابل توجهی را مکمل کود همراه با کمپوست ورمی رشد میسر شود.

کمپوسـت  درآزمایشی دیگـر، افـزایش سـطوح ورمی ).2003 همکاران، آرانکون و( آن سبب شد عملکرد
 يها بوته که  داد نشان اي مزرعه مشاهدات ).2008عزیزي و همکاران، (موجب افزایش ارتفاع بابونه شد 

 داراي و تـر قوي و بلندتر ها کرت دیگر با مقایسه در کرده بودند دریافت کمپوست که ییها کرت در ذرت

 يها بوتـه می رسد نظر به. )2016، (درزي و همکاران بودند تر درشت يها دانه و بلندتر طول با ییها بالل
 در و یافته افزایش دانه بالل و اندازه رو، این از و نموده تولید بیشتري مواد فتوسنتزي سریع، رشد با بلند

 و آب زیـاد جـذب قـدرت طریق از کمپوست ورمی رسد می نظر بهاست.  شده بیشتر دانه عملکرد نتیجه
 انیسون تأثیر بیوماس تولید و فتوسنتز میزان روي بر مصرف وکم پرمصرف غذایی عناصر مطلوب فراهمی

 دارویـی گیـاه روي بـر کـه پژوهشـی در رابطـه در همین. شد بوته ارتفاع بهبود موجب و گذاشته مثبت

 موجـب مصرف، عدم با مقایسه در کمپوست ورمیتن  10 کاربرد که شد مشاهده گردید، زردچوبه انجام

 دارویـی گیـاه روي بـر دیگر اي مطالعه ).1998(وادیراج و همکاران،  گردید گیاه این افزایش بارز  ارتفاع

(آرگوئلـدو و همکـاران،  بوتـه گردیـد ارتفاع در چشمگیري بهبود موجب کمپوست ورمیاز  استفاده سیر،
 خـاك توسـط مفیـد هـاي میکـروب فعالیـت کننـدگی تحریـک به قابلیـت نیز مثبت تأثیر این ).2006

در  بهبـود آن پیامـد و مصرف کم و پرمصرف معدنی جذب عناصر افزایش در آن توانایی و کمپوست ورمی
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 همکـاران و درزي تحقیقـات در همـین خصـوص، در نیز مشابهی شد.نتایج داده نسبت فتوسنتز، فرایند

  .شد بابونه مشاهده روي بر )2008( همکاران و عزیزي و روي رازیانه ) بر2009(
  

 
  : اثر کود بر ارتفاع بوته پنبه1 شکل

T : شاهد؛C1:  تن در هکتار 10کمپوست شهري، C2 : تن در هکتار 20کمپوست شهري، C3  : تن  30کمپوست شهري  
  ،تن در هکتار 10 کمپوست ورمی:  V2 ،تن در هکتار 10 کمپوست ورمی: V1 ،تن در هکتار 40 کمپوست شهري: C4  ،در هکتار

 V3 :تن در هکتار 10 کمپوست ورمی، V4: تن در هکتار 10 کمپوست ورمی  

  
نشان داد که اثر کود بـر تعدادشـاخه رویشـی  ها نتایج تجزیه واریانس داده: تعداد شاخه رویشی پنبه

). نتایج مقایسه میانگین نشان داد 1دار بود (جدول  درصد معنی 5در سطح احتمال  آماريپنبه از لحاظ 
تـن در هکتـار مصـرف  40، باالترین و کمترین تعدادشاخه رویشی پنبه متعلـق بـه ها در بین تیمار کود

 ).2شاخه جانبی بود (شـکل  79/3شاخه رویشی و شاهد (عدم مصرف کود) با  13/5کمپوست شهري با 
)، 2002حمـدي و همکـاران ( رسد با اعمال کود تعداد شاخه رویشی در پنبه افزایش می یابد. می نظر به

دسـت  نشان دادند که پس از دو فصل کشاورزي، بیشترین پنجه در گندم با استفاده از کمپوست زباله به
صـر قابـل درکوتاه مـدت عنا که کمپوست زباله شهري، گزارش کردند) 2005(همکاران  و آمد. باتاچاریا

درازمـدت موجـب حفـظ مخـازن  در تحریـک نمـوده و ت میکروبی راآلیفع و کند فراهم می دسترس را
 کودهاي شیمیایی، همچنین کمپوست زباله شهري غنی شده با. گردد خاك می آلی مواد عناصرغذایی و

رفـتن موجـب بـاال  توسـط محصـوالت در مزرعـه افـزایش داده و پرمصـرف را قابلیت دسترسی عناصر
  ).2007 راماداس وهمکاران،(شود  خاك می قابلیت تولید حاصلخیزي و
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 آمـد، دست به مشابهی نتایج نیز ساله دو یک آزمایش در ذرت گیاه بر کمپوست کود اثرات بررسی در
 شـاخص بـرگ، ازت محتـواي )CGR( رشد سرعت افزایش موجب خاك در کمپوست که کاربرد يطور به

(لوئکه و  گردید ذرت غذایی عناصر )NAR( خالص جذب سرعت سال دو از یکی در و )LAI( ،برگ سطح
 Artemisiaدرمنـه ( دارویـی گیـاه روي بـر کـه خـود مطالعـه ) نیز در2005( پاندي ).2004، همکاران

pallensقابـل  بهبـود موجـب گیـاهی بقایـاي از حاصـل کمپوست ورمی مصرف که داد نشان داد، ) انجام
 کـه گردیـد مالحظـه ایـن پـژوهش در. گردیـد شـاهد بـا مقایسه در دارویی گیاه گلدهی این مالحظه

 مفید حیاتی يها بهبود واکنش و خاکزي هاي بیماري و آفات کنترل طریق از کمپوست ورمی کارگیري هب

  .شود گیاه می گلدهی و نمو و رشد افزایش باعث غذایی، عناصر آب و جذب احتماالً نیز و خاك در
  

  
  کود بر تعداد شاخه در پنبه : اثر2 شکل

  

 آمـارينشان داد که اثر کود بر تعدادشاخه زایا از لحاظ  ها نتایج تجزیه واریانس داده: تعداد شاخه زایا
). نتـایج مقایسـه میـانگین نشـان داد در بـین تیمـار 1دار بود (جـدول  درصد معنی 5در سطح احتمال 

بـا  کمپوسـت ورمـیتن در هکتار مصـرف  40، باالترین و کمترین تعدادشاخه زایا پنبه متعلق به ها کود
در بررسی اثـرات سـطوح ). 3شاخه زایا بود (شکل  8/17شاخه زایا و شاهد (عدم مصرف کود) با  13/26

 Rosmarinus(تـن در هکتـار) برگیـاه دارویـی رزمـاري  40و  20، 0مختلف کمپوست زبالـه شـهري (

officinalis( نسـبت  بیشـتري را عملکرد تن درهکتارکمپوست زباله شهري، 20 تیمار نشان داده شدکه
کمپوسـت  ربـاالت مقادیر نمک در داشت که دلیل آن را افزایش مقدار هکتار تن در 40 تیمار و به شاهد

کمپوسـت تفالـه زیتـون  )، از2005همکاران ( و پاپافوتیو ).2005 همکاران، و کاال(زباله شهري دانستند 
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کردند که ایـن کمپوسـت  پیشنهاد زینتی استفاده و  براي پرورش چندگیاه برگ عنوان جایگزین پیت، به
 Codiaeumپـرورشترتیـب بـراي  جـایگزین پیـت مصـرفی، بـه درصـد 75و  25نسـبت  توانـد بـه مـی

variegatum, Syngoniumpodophyllum و Ficus benjamina ــه همکــاران  و ردي کــاربرده شــود. ب
 کـود درصـد 100 مصـرف همـراه به کمپوست ورمی هکتار در تن 10 که کاربرد کردند مشاهده )1998(

 نخـود در عملکـرد و غـالف تعـداد سـاقه، قطر فرعی، شاخه تعداد باعث افزایش منطقه معمول شیمیایی
  .شود می فرنگی

  

  
  : اثر کود بر تعدادشاخه زایا در پنبه3 شکل

  
در  آمارينشان داد که اثر کود بر طول اولین زایا از لحاظ  ها نتایج تجزیه واریانس داده: طول اولین زایا

، هـا ). نتایج مقایسه میانگین نشان داد در بین تیمـار کود1دار بود (جدول  درصد معنی 5سطح احتمال 
 18/17تن در هکتار مصرف کمپوسـت شـهري بـا  10باالترین و کمترین طول اولین زایا پنبه متعلق به 

ي زایـا از محـور ها کلیـه شـاخه). 5بود (شـکل  متر سانتی 46/8و شاهد (عدم مصرف کود) با  متر سانتی
د. با توجه به ي زایشی به رشد رویشی بستگی دارها ي رویشی منشاء گرفته ومیزان تشکیل شاخهها برگ

تیمارهایی کـه تعـداد شـاخه زایـاي بـاالیی شود  میهمبستگی که بین تعداد شاخه زایا و عملکرد دیده 
بـر چنـد گیـاه دارویـی نشـان داد کـه افـزودن  آلـیبررسی اثر کودهاي دارند، عملکرد باالیی نیز دارند.

و افزایش وزن تر و خشـک  )Echinaceae purpurea( کمپوست باعث افزایش ارتفاع گیاه در سرخارگل
  ). 2000دالت، ( شد )Mellissa officinalis( بویه گیاه در بادرنج
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  : اثر کود بر طول اولین زایادر پنبه5 شکل

  
 آمـاريغوزه از لحـاظ  نشان داد که اثر کود بر تعداد ها نتایج تجزیه واریانس داده: غوزه در بوته تعداد

). نتـایج مقایسـه میـانگین نشـان داد در بـین تیمـار 1 بود (جـدولدار  درصد معنی 5در سطح احتمال 
تن در هکتار مصرف کمپوست شـهري  40غوزه در بوته پنبه متعلق به  ، باالترین و کمترین تعدادها کود

  ).    6شکل بود ( 06/6و شاهد (عدم مصرف کود) با 2/10با 
  

  

 
  : اثر کود بر تعداد غوزه در بوته پنبه6 شکل
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در  آمـاريغـوزه از لحـاظ  20 نشان داد که اثر کود بر وزن ها نتایج تجزیه واریانس داده: غوزه 20 وزن
، هـا ). نتایج مقایسه میانگین نشان داد در بین تیمـار کود1دار بود (جدول  درصد معنی 5سطح احتمال 

گرم 13/108با  کمپوست ورمیتن در هکتار مصرف  40غوزه پنبه متعلق به  20 باالترین و کمترین وزن
  ).   7گرم بود (شکل  01/83و شاهد (عدم مصرف کود) با 

  

  

 
  غوزه در پنبه 20 : اثر کود بر وزن7 شکل

  

نشان داد که اثر کود بر تعـداد غـوزه در  ها نتایج تجزیه واریانس داده: تعداد غوزه در هنگام برداشت
). نتـایج مقایسـه 1دار بـود (جـدول  درصـد معنـی 5در سـطح احتمـال  آماريهنگام برداشت از لحاظ 

، باالترین و کمترین تعداد غوزه در هنگام برداشت پنبه متعلق به ها میانگین نشان داد در بین تیمار کود
  ).  8بود (شکل  33/67و شاهد (عدم مصرف کود) با  3/111با  کمپوست ورمیتن در هکتار مصرف  20

  

 
  : اثر کود بر تعداد غوزه در هنگام برداشت8 شکل
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تن کمپوست شـهري  30هاي کودي، تیمار استفاده از ماریت نینشان داد در ب نیانگیم سهیمقا جینتا
تـن در  10داري بـا تیمـار کـاربرد عدد) بود که تفاوت معنـی 11در هکتار داراي بیشترین تعداد غوزه (

ترین تعداد غوزه نیز در تیمار شـاهد بـه دسـت آمـد کـه کم عدد) نداشت. 5/10کمپوست (هکتار ورمی
ي ). نتـایج مقایسـه2نداشت (شـکل  کمپوست ورمیتن در هکتار  10داري با تیمار مصرف تفاوت معنی

تـرین وزن میانگین وزن بیست غوزه نشان داد تیمار شاهد (عدم استفاده از کودهاي زیستی) داراي کـم
کمپوسـت داراي بیشـترین مقـدار تن در هکتار ورمی 40تیمار استفاده از  گرم و 4/95مقدار  غوزه به 20

از آنجـایی کـه رشـد و نمـو گیـاه شـدیداً بـه پارامترهـاي  ).2گرم) بود (جـدول  4/123غوزه ( 20وزن 
رسـد کـه بهبـود خصوصـیات مـی نظـر به)، 2011باشد (چاندا و همکاران، حاصلخیزي خاك مرتبط می

) و 2007کمپوسـت زبالـه شـهري (بـاچمن و متزگـر،  وسیله بهتی بستر کشت فیزیکی، شیمیایی و زیس
باشـد. از  )، دلیل افزایش رشد گیاه نسبت به تیمـار شـاهد مـی2011کمپوست (چاندا و همکاران، ورمی

کمپوست به کمپوست زباله شهري در افـزایش رشـد و عملکـرد توان دلیل مزیت نسبی ورمیطرفی می
هـاي رشـد گیـاهی، در طـول مواد هومیک و سایر مواد محرك رشد نظیر هورمون گیاه را به علت تولید

ت و تنوع زیسـتی آلیتوده، فعتوسط ریزموجودات و در نتیجه افزایش زیست کمپوست ورمیفرآیند تولید 
  ).2009میکروبی و بهبود حاصلخیزي خاك دانست (یوما و ماالتی، 

 
  غوزه و عملکرد 20وزن بر  یستیکود ز يمارهایت ریتاثمقایسه میانگین : 2جدول 

  عملکرد پنبه (کیلوگرم در هکتار)  غوزه (گرم) 20وزن   تیمار کودي
  d4/95 d 1900  شاهد

 d8/88 cd1978  تن در هکتار 40کمپوست شهري 
  d9/96  c2078  تن در هکتار 30کمپوست شهري 
  b1/112  a2286  تن در هکتار 20کمپوست شهري 
  d1/98  c2030  در هکتارتن  10کمپوست شهري 

  a4/123  b2146  تن در هکتار 40 کمپوست ورمی
  d9/96  d1896  تن در هکتار 30 کمپوست ورمی
  c8/100  c2066  تن در هکتار 20 کمپوست ورمی
  b2/110  b2189  تن در هکتار 10 کمپوست ورمی

  
صـورت  کودهاي زیسـتی بـهنشان داد که  1ي واریانس ارائه شده در جدول نتایج تجزیه: عملکرد پنبه

 ریتـاث نیانگیـم سـهیمقاداري عملکرد پنبه را در سطح احتمال پنج درصد تحت تاثیر قرار دادنـد. معنی
تـن  20گیاه پنبه نشان داد که بیشترین مقدار عملکرد پنبه در تیمـار بر عملکرد  یستیکود ز يمارهایت

تـن در  40و  10دست آمد و تیمارهاي بهکیلوگرم در هکتار  2286در هکتار کمپوست شهري به مقدار 
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). 2دار نبـود (جـدول کمپوست در رتبه بعدي قرار داشتند که اختالف آنها با یکدیگر معنـیهکتار ورمی
دسـت کیلـوگرم در هکتـار بـه 1900همچنین کمترین مقدار عملکرد پنبه نیز در تیمار شاهد به مقدار 

 یـزانمـاده خشـک، عملکـرد دانـه و م يرو یات مثبتـکمپوسـت اثـریاستفاده از ورمـ). 2آمد (جدول 
 نسـبتاً یرمقاد یلدل به کمپوست احتماالًیورم لوبدارد. اثر مط یاهتوسط گ ییجذب عناصر غذا ین،پروتئ

باشـد (جـات و اهـالوات، یم یکروماکرو و م ییعناصر غذا یفراهم یشرو افزا ینو از ا ییباالتر عناصر غذا
کمپوسـت گـزارش نمودنـد. ) افزایش عملکرد را با افزایش مقدار ورمی2011کومار و همکاران ( ).2008

باشـد کـه بـراي تولیـد این افزایش عملکرد احتماالً بدلیل وجود مقادیر باالتر نیتروژن در دسـترس مـی
پوسـت کم، کمپوسـت و ورمـیآلیهاي ساختاري ضروري هستند. عالوه بر عناصر غذایی و مواد پروتئین

باشد، که این مواد از طریق بهبود زیست فراهمی عناصـر غـذایی داراي مقادیر زیادي مواد هیومیکی می
) و اثـر مسـتقیم بـر متابولسـیم گیـاهی (نـاردي و 2004ویژه آهن و روي (چـن و همکـاران،  هخاص، ب

چ و همکـاران ). بلـو2010گردنـد (تـارتورا، )، باعث افزایش رشـد و عملکـرد گیـاه مـی2002همکاران، 
کمپوست (چهار سطح: شـاهد (بـدون مصـرف)، دو، چهـار و شـش تـن در )، در بررسی اثر ورمی1395(

کمپوسـت ورمـی هکتار) و الگوي کاشت بر عملکرد و اجزاي عملکرد پنبه گزارش کردند که اثرات سـاده
ترتیـب بـا مقـادیر دو  بوته در سطح چهار تن در هکتار بهاف و وزن کل دانه در آلیبر چین اول، وزن کل 

ترتیب با مقـادیر  ین میزان خود و در تیمار شاهد بهگرم در بوته در باالتر 94/90و  36/46تن در هکتار، 
گرم در بوته در کمترین میزان بودند. چاودا و راجـاوات  47/37و  74/15تن در هکتار،  608/1و  514/1

روي عملکرد محصوالت پنبه و بادام زمینی مشـاهده کردنـد  کمپوست ورمی) در ارزیابی کارایی 2015(
 طـور بـهکمپوست به میزان سه تن در هکتار میزان عملکرد محصوالت مـورد مطالعـه را که کاربرد ورمی

  داري افزایش دادند. معنی
  

 
  : اثر کود بر عملکرد پنبه10 شکل
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  هاي اصلیتجزیه به مولفه
 KMOارائه شده است. نتایج آزمون  3در جدول  KMO -نتایج آزمون بارتلت: KMO -آزمون بارتلت

 KMOشود. مقادیر کوچکتر ا براي تحلیل عاملی استفاده میهداده نبراي تعیین و تشخیص مناسب بود
تواند توسط متغیرهاي دیگر تبیین شـود و بنـابراین بیانگر آن است که همبستگی بین زوج متغیرها نمی

 5/0کمتـر از KMOکاربرد تحلیل عاملی متغیرها ممکن است قابل توجیه نباشد. در صورتی که  مقـدار 
تـوان بـا باشد مـی69/0تا  5/0بین  آن مقدار اگر و بود نخواهند مناسب عاملی ها براي تحلیلباشد، داده

هـاي  باشد، همبستگی 7/0آن بزرگتر از  که مقدارپرداخت، اما در صورتی احتیاط بیشتر به تحلیل عاملی
 از آنجـا کـه، 3ها براي تحلیل عاملی مناسب خواهند بود. با توجه بـه نتـایج جـدول موجود در بین داده

متوسط بـراي تحلیـل عـاملی مناسـب هسـتند و  طور بهها می باشد، داده 63/0برابر  KMOمقدار آماره 
دار است بـه احتیاط تحلیل عاملی را انجام داد. همچنین نتایج آزمون کرویت بارتلت نیز معنی توان بامی

(گارسیا و مـیالن،  دار وجود دارداین مفهوم که فرض مخالف تایید شده و بین متغیرها همبستگی معنی
1998.(  

 مقـادیر اولیـه ایگـن در ستون آورده شده است. 4در جدول  ها مقدار ویژه و واریانس متناظر با عامل
)Initial Eigen values(شـده تبیین واریانس مجموع درقالب هاعامل از یک هر ، مقادیر ویژه اولیه براي 

 مقـدار .اسـت تجمعـی درصـد و کـل واریـانس از درصدي برحسب شده تبیین شود. واریانسمی برآورد
 از ویـژه مقـدارد. شـومی تبیین عامل آن توسط که متغیرهاست کل واریانس از نسبتی عامل، هري هویژ

 رو ازایـن اسـت، محاسبه قابل عامل درآن متغیرها تمام به مربوط عاملی بارهاي مجموع مجذورات طریق
 بـراي مقـدار ایـن بودن پایین. دهدمی نشان متغیرها با رادرارتباطهاعامل اکتشافی اهمیت ویژه، مقادیر

ن واریانس متغیرها داشته است. در ستون یاندکی در تبی نقش عامل آن که است معنی این به عامل یک
Extraction Sums of Squared Loadings هایی ارائه شده است کـه مقـادیر واریانس تبیین شده عامل

مجموعـه مقـادیر  Rotation Sums of Squared Loadingتر از عدد یـک باشـد. سـتون  ویژه آنها بزرگ
مشاهده  انطوریکه. هم)1998(گارسیا و میالن،  دهداستخراج شده بعد از چرخش را نشان می هايعامل

 Varimaxبه دست آمـده را بـا روش  هايعامل ها را دارند. اگرعامل قابلیت تبیین واریانس سهشود، می
ردارنـد و درصـد از واریـانس را در ب 8/17و  5/23، 2/26به ترتیب  سوماول تا  هايعامل چرخش دهیم،

کنند.  بـر اسـاس نتـایج حاصـل از تجزیـه بـه درصد واریانس را تبیین می 4/68در مجموع ها عامل این
 4/68مولفه اصلی معرفی شد که در مجموع  سه)، تعداد 4صفت (جدول  ششهاي اصلی براساس مولفه

 غـوزه قـرار 20وزن و  هتعداد غـوزاول صفات ي ها را توجیه نمودند. در مولفهدرصد از تغییرات کل داده
فـاع سـاقه و تعـداد شـاخه زایشـی ارتدوم صـفات ي که بیشترین تاثیر را دارا بودنـد. در مولفـه ندگرفت
ي سـوم پـارامتر . در مولفهداشتند را بر روي عملکرد پنبهبیشترین تاثیر مثبت ) 90/0و  84/0ترتیب  (به



 1397)، 2) شماره (6هاي پنبه ایران جلد ( مجله پژوهش                                                                             38

 

ي سـوم نسبت به سایر اجزاي عملکـرد در مولفـهتعداد شاخه رویشی قرار گرفت و نظر به اهمیت کمتر 
  ).4قرار گرفتند (جدول 

  
  و نتایج آزمون کرویت بارتلت KMOآماره  :3جدول 

  63/0  اولکین-میر- برداري کایزرمعیار کفایت نمونه

  آزمون کروین بارتلت
  اسکوئر تقریبی-کاي

  درجه آزادي
  يدار معنی

04/43  
21  
003/0  

  

 
 ی صفات کمی پنبهاصل يهابه مؤلفه هیتجز :4جدول 

  
  هاي اصلیمولفه

  مولفه سوم  مولفه دوم  مولفه اول
  7/18  5/23  2/26  درصد نسبی واریانس

  2/1  6/1  8/1  مقدار ویژه
  Broken stick value 0/27  3/23  0/18مقدار 

  15/0  84/0  -22/0 ارتفاع گیاه
  68/0  -01/0  04/0  شاخه رویشی
  -20/0  90/0  17/0  شاخه زایشی
  11/0  32/0  50/0  تعداد غوزه

  26/0  -08/0  83/0  وزن بیست غوزه
  

  گیرينتیجه
یـک اسـتراتژي در  عنـوان بـهکمپوسـت کارگیري کودهـاي زیسـتی از جملـه کمپوسـت و ورمـی به

). 2008تواند منجر به افزایش تولید محصوالت کشاورزي گـردد (مونـا و همکـاران، کشاورزي پایدار می
شود. در راحتی در اختیار گیاه قرار داده میشهري داراي موادي هست که به کمپوستکمپوست و ورمی
کـارگیري محیطی توجه زیادي به بازیافت زبالـه و بـههاي زیستمنظور کاهش آلودگی هاي اخیر بهسال

کمپوست حاصل در اراضی کشاورزي شده است. کمپوست شهري داراي عناصر میکرو و مـاکرو فراوانـی 
باشـد می آلیکمپوست نیز یکی از کودهاي ه گیاه پنبه پاسخ مثبتی به آن نشان داده است. ورمیاست ک

که خصوصیاتی مانند تخلخل زیاد، قدرت جذب و نگهداري باالي عناصر معـدنی و آزادسـازي تـدریجی 
و  آنها و همچنین ظرفیت باالي نگهداري آب را دارد و اسـتفاده از آن در کشـاورزي سـبب بهبـود رشـد

ي حاضـر ). نتـایج حاصـل از مطالعـه2004کیفیت محصوالت زراعی و باغی دارد (آرانکون و همکـاران، 
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نشان داد که استفاده از کودهاي زیستی موجب تقویت خصوصیات رشدي گیاه مانند ارتفاع بوته شده و 
ت در کمپوسـدهند. همچنین مشخص گردیـد کـه کـود ورمـیهمچنین عملکرد گیاه را نیز افزایش می

شـدي و عملکـرد گیـاه داشـته اسـت. مقایسه با کمپوست شهري تاثیر مثبت بیشتري بر خصوصـیات ر
توانـد باعـث ارتقـاي مقاومـت گیـاه بـه توان اظهار کرد استفاده از این نوع کودها هم میکلی میطور به

داري افـزایش تواند عملکرد را نسبت به شاهد بدون مصرف کود به صـورت معنـیبیماري شده و هم می
دهد. با توجه بـه نقـش مهـم کودهـاي زیسـتی در بهبـود خصوصـیات فیزیکـی، شـیمیایی، زیسـتی و 

هاي شـیمیایی حاصلخیزي خاك تامین سطوح مناسب این مواد در خاك به منظور کاهش مصرف نهاده
  باشد. در راستاي تحقق اهداف کشاورزي پایدار به منظور دستیابی به یک عملکرد پایدار ضروري می
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