
 چکیده

 در بلبلی چشن لَبیا رشذ ٍ عولکرد رب فسفر هحرک رشذ ّایباکتری پاشیهحلَل ٍ فسفر کَد هختلف هقادیر اثر بررسی بوٌظَر

کاهال تصادفی با سِ پایِ طرح  چْارچَبّای خرد شذُ در بصَرت اسپیلت پالت یا کرت ایهطالعِ گیالى استاى َّایی ٍ آب شرایط

ّای هحرک کیلَگرم در ّکتار( ٍ فاکتَر فرعی باکتری 055ٍ  05کَد فسفر )صفر )شاّذ(،  فاکتَر اصلی هقادیر کِ تکرار اًجام شذ

 بَتِ، ارتفاع صفات بر فسفرُ شیویایی کَد کِ داد ًشاى ٍاریاًس تجسیِ بَد. ًتایج( آزٍسپریلَمٍ  سَدٍهًَاسپاشی، رشذ )عذم هحلَل

. بَد دارهعٌی درصذ 0 احتوال سطح در بیَلَشیک عولکرد ٍ داًِ صذ ٍزى بَتِ، در غالف تعذاد غالف، در داًِ تعذاد غالف، طَل

 بَتِ، در غالف تعذاد غالف، در داًِ تعذاد غالف، طَل بَتِ، ارتفاع صفات بر ًیس فسفر هحرک رشذ ّایباکتری پاشیهحلَل عاهل

-هحلَل×  فسفرُ شیویایی کَد هتقابل اثر. بَد داریهعٌی درصذ 0 احتوال سطح در داًِ عولکرد ٍ بیَلَشیک عولکرد داًِ، صذ ٍزى

 در غالف تعذاد صفات بر ٍ درصذ 0 احتوال سطح در غالف در داًِ تعذاد ٍ بَتِ ارتفاع بر ًیس فسفر هحرک رشذ ّایباکتری پاشی

 هصرف کِ داد ًشاى هطالعِ ایي ًتایج کلی، بطَر. داد ًشاى داریهعٌی اختالف درصذ 0 سطح در داًِ عولکرد ٍ داًِ صذ ٍزى بَتِ،

 بلبلی چشن لَبیا رشذ صفات ٍ عولکرد ًظر از رشذ هحرک ّایباکتری با پاشیهحلَل ٍ فسفرُ شیویایی کَد ّکتار در گرم کیلَ 055

 بَتِ، در غالف تعذاد غالف، در داًِ تعذاد شاهل کِ بلبلی چشن لَبیا در عولکرد اجسای ّوچٌیي. است برخَردار بیشتری هَفقیت از

 رشذ هحرک ّایباکتری با پاشیهحلَل ٍ فسفرُ شیویایی کَد گرم کیلَ 055 هصرف صَرت در باشذ،هی داًِ عولکرد ٍ داًِ عولکرد

 یعٌی داری افسایش داد ٍ با تَجِ بِ ایي کِ بیي تیوارّای آزهایشیکَد فسفرُ عولکرد داًِ را بِ طَر هعٌی .دادًذ ًشاى را هقذار بیشتریي

داری ٍجَد ًذاشت ٍ از لحاظ عولکرد داًِ اختالف آهاری هعٌیکَد فسفر  کیلَگرم در ّکتار  055 ٍکیلَگرم در ّکتار  05هصرف 

بٌابرایي جْت کاّش هصرف کَدّای شیویایی ٍ کاّش ّسیٌِ تَلیذ ٍ ّوچٌیي  ،ّر دٍ تیوار در یک گرٍُ آهاری قرار داشتٌذ

-صرفِ فسفاتِدر هصرف کَد شیویایی کیلَگرم در ّکتار 05ی زراعی بْتر است با هصرف ّاجلـَگیری از آلَدگی بی رٍیِ خاک

ّای با باکتری پاشیبیي هحلَلبٌابرایي ، عولکرد داًِ را افسایش داد. ّای هحرک رشذبا باکتریپاشی هحلَل. ّوچٌیي جَیی کرد

ّای استفادُ از باکتریجْت کاّش در هصرف کَد،  ایٌرٍاز ، داردداری ٍجَد اختالف آهاری هعٌی پاشیهحرک رشذ ٍ عذم هحلَل

 .قابل تَصیِ استهحرک رشذ 

 بلبلی چشن لَبیای عولکرد، ، آزٍسپریلَمٍ  سَدٍهًَاس پاشی،هحلَل فسفرُ، کَد :کلیذی کلوات

 


