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 چکیده

 توسعه به رو کشور در آن ةعلوف تولید که است گیاهانی ترینمهم از یکی (.Zea mays L) ذرت

 محرک هایباکتری با بذر کردن دارپوشش تأثیر بررسی منظور به ییاصحر پژوهش این است.

 بر منگنز( و آهن مس، مولیبدن، بر، )روی، ریزمغذی عناصر و (سودوموناس و کترازتوبا) رشد

 طرح قالب در آزمایش درآمد. اجرا به NS046 رقم ایعلوفه ذرت کیفی و کمی عملکرد

 شد. انجام 1333 سال در کشور برنج تحقیقات ةمؤسس در تکرار سه در تصادفی کامل هایبلوک

 عناصر بدون و باکتری بدون دارپوشش بذر پوشش، بدون ذرب شامل بررسی مورد هایتیمار

 باکتری، بدون و منگنز( و آهن مس، بر، مولیبدن، )روی، ریزمغذی عناصر با بذر پوشش ریزمغذی،

 و سودوموناس باکتری با بذر پوشش ریزمغذی، عناصر بدون و سودوموناس باکتری با بذر پوشش

 باکتری با بذر پوشش ریزمغذی، عناصر بدون و توباکتراز باکتری با بذر پوشش ریزمغذی، عناصر

 و ازتوباکتر و سودوموناس هایباکتری از مخلوطی با بذر پوشش ریزمغذی، عناصر و ازتوباکتر

 عناصر و ازتوباکتر و سودوموناس هایباکتری از مخلوطی با بذر پوشش و ریزمغذی عناصر بدون

 صفات بیشتر در ریزمغذی عناصر و سودوموناس باکتری با بذر پوشش تیمار بودند. ریزمغذی

 قابلیت بیشترین یادشده تیمار ،نیز علوفه کیفیت نظر از .داشتند را میزان باالترین بررسی مورد

 بیشترین داد. اختصاص خود به را آب در محلول هیدراتکربو و خام پروتئین خشك، ةعلوف هضم

 به رشد محرک هایباکتری که داد نشان نتایج شد. مشاهده شاهد تیمار در نیز خاکستر و خام فیبر

 عناصر با تلفیق در هاباکتری این دارند. گیاه رشد در بیشتری اثربخشی ریزمغذی عناصر همراه

 .شوند منجر گیاه کیفی و کمی عملکرد افزایش به توانندمی ریزمغذی

 

 .علوفه هضم قابلیت ه،علوف عملکرد ،سودوموناس ،خام پروتئین ازتوباکتر، :کلیدی هایواژه

 

 مقدمه

 از و یکساله لپه،تک علفی، گیاهی (Zea mays L). ذرت

 نمونی رخ تنوع که است، (Poaceae) گندمیان خانوادة

 برنج، و گندم از پس دارد. زیادی بسیار )فنوتیپی(

 بین در دهد. می تشکیل را جهان غذایی مادة ترین مهم

 زیرا دارد، را صرفم در تنوع بیشترین گیاه این غالت،

 علوفه عنوان به انسان، غذای عنوان به مصرف بر افزون

 گوناگون هایفرآورده تهیة و تخمیری صنایع ها،دام برای

 Hamidi et) شود می استفاده نیز اتانول جمله از صنعتی

al., 2007; Imam, 2003).  
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 انواع شامل ایماده حقیقت در زیستی هایکود

 تبدیل توانایی که بوده زیآزاد جاندارانریز مختلف

 به دسترس قابل غیر شکل از را اصلی غذایی عناصر

  داشته زیستی هایفرایند در دسترس قابل شکل

(Vessey, 2003) و ایریشه نظام ةتوسع به منجر و 

 .(Chen, 2006) شوندمی بذرها بهتر زنیجوانه

 را (ریزوسفر) فراریشه سودمند آزادزی هایباکتری

 PGPR یا 4گیاه رشد محرک هایباکتری باغل

 هاباکتری این .(Klopper et al., 1991) نامندمی

 مواد تولید نیتروژن، )تثبیت مستقیم طوربه توانند می

 دآمیناز، ACC آنزیم تولید گیاه، رشد ةکنند تنظیم

 تولید گیاه، برای مختلف عناصر جذب قابلیت افزایش

 یا و گیاه( رشد محرک مواد دیگر و هاویتامین

 ةتخلی بیوتیک،آنتی یا پادزیست )تولید غیرمستقیم

 برای آور زیان هایگونه با رقابت آهن، از فراریشه

 ةکنند(لیز) متالشی هایآنزیم تولید ریشه، به سرایت

 گیاهی، زایبیماری هایقارچ (سلولی) ای یاخته ةدیوار

 با زنی و گیاه در (یک)سیستم یافته نظام مقاومت ایجاد

 موجب غیرزنده( هایتنش به گیاه مقاومت افزایش

 رشد محرک هایباکتری شوند. گیاه رشد افزایش

 اسید ،B ویتامین باالی های میزان همچنین

 خاک در را ترکیبات دیگر و هاکسینهترو نیکوتینیک،

 شودمی گیاهان رشد افزایش به منجر که کنندمی آزاد

(Ramakrishnan & Selvakumar, 2012). سویی از 

 یک استقرار نیازپیش زنی،جوانه فرایند تسریع دیگر،

 و منابع از کارآمد ةاستفاد و خوب گیاهی پوشش

  .(Harris, 1996)  است عملکرد افزایش

 هایروش از یکی 6بذر کردن دارپوشش

 از مختلفی های هدف با که است بذر ةکنند تقویت

 از جلوگیری زنی،جوانه میزان و سرعت افزایش جمله

 عملیات سازیآسان ها،بیماری و آفات زیان و آسیب

 بذرپاشی در ویژه)به بذر یکنواخت توزیع بذرکاری،

 مواد از استفاده با بذر اطراف در رطوبت حفظ هوایی(،

 در تأخیر عملکرد، افزایش ،ترطوب کنندة جذب

 توسط بذر شدن خورده از جلوگیری زنی،جوانه

 انجام گیاه استقرار توان و رعتس افزایش و جانوران

                                                                               
1. Plant Growth Promoting Rhizobacteria 

2. Seed coating 

 & Zohoryan Mehr, 2006; Jafarian) گیردمی

Lahoti, 2006; Kephart et al., 2004; Scott et al.,. 

 جمله از مناسبی مواد بذر، کردن دارپوشش در .(1997

 عناصر گیاه، رشد ةکنند تنظیم مواد ریزجانداران،

 یک ههمرا به دیگر شیمیایی مادة چندین و غذایی

 Farooq) گیرندمی قرار بذر اطراف در چسباننده ةماد

et al., 2012). ترنر و هاوارد (Mehrabi et  al., 2010) 

 ایی علوفه گیاهان بذر رسی، ةدهندپوشش مواد انواع با

 Agropyron) بلند گندمی علف مانند (هاییگراس)

elongatum) یونجه مانند هاییلگوم و (Medicago 

sativa) مراتع بذرکاری در و هکرد دارپوشش ار 

 با بذر تلقیح که است شده گزارش کردند. استفاده

 به آزوسپریلیوم و ازتوباکتر هایباکتری از مخلوطی

 موجب نیتروژنه و فسفاته کودهای کاربرد همراه

 (Datura stramonium) تاتوره عملکرد و رشد افزایش

  .(Sharaf, 1995) شد

 جمله از ایران هایاکخ نامساعد شرایط در

 باالی های میزان آلی، ةماد کمبود خاک، باالی ةاسیدیت

 توانایی فسفره، کود باالی های میزان کاربرد و کلسیم

 به منجر که یابدمی کاهش مصرفکم عناصر جذب

 .(Safyan et al., 2012) شودمی نیز گیاه رشد کاهش

 کمکی عامل عنوان به اغلب مصرفکم عناصر

 هایواکنش در و آنزیمی های سامانه در (تورکوفاک)

 بیشترین کنند.می شرکت (Redox  ) احیا-اکسایش

 فرآیندهای در آنها نقش ،مصرفکم عناصر اهمیت

 تنفس و (فتوسنتز) نورساخت در فیزیولوژیکی کلیدی

 فرآیندهای این از تواندمی آنها کمبود و است

 دشدنمحدو باعث سپس و کند جلوگیری فیزیولوژیکی

 شده گزارش .(Marschner, 1995) شود دانه عملکرد

 شده دارپوشش ةپنب بذرهای زنیجوانه میزان که است

 BCL-8، 3/44 و Rs-5  رشد محرک هایباکتری با

 نتایج .(Zhansheng et al., 2012) یافت افزایش درصد

 Foeniculum) رازیانه گیاه دو مورد در گاد بررسی

vulgare) شوید و (Anethum graveolense) داد نشان 

 تأثیر ریزمغذی عناصر و باکتری توأم حضور که

 .(Gad, 2001) داشت دانه عملکرد بر افزایشی

 مشخص ایران در شده انجام هایبررسی در طورکلی به

 زنیجوانه افزایش هدف با بذر پوشش زمینة در که شد



 681 ... های محرک رشد ودار کردن بذر با باکتریتأثیر پوشش و همکاران: سعادت 

 به ویژهبه و شده انجام کمی تحقیقات گیاه استقرار و

 آنها استقرار و زنیجوانه در دهندهپوشش مواد تأثیر

 بررسی تحقیق، این از هدف است. هشد توجه کمتر

 هایشیوه در نوآوری بذر، پوشش برای مناسب مواد

 تأثیر شناخت نهایت در و بذر دارکردنپوشش

 عنوانبه مصرفکم عناصر و رشد محرک هایباکتری

 و استقرار ،زنیهجوان میزان بر بذر ةدهندپوشش مواد

  بود. NS468 رقم ایعلوفه ذرت کیفی و کمی عملکرد

 

 هاروش و مواد

 ةمزرع در 4333 زراعی سال بهار در پژوهش این

 طول با رشت-کشور برنج تحقیقات ةمؤسس پژوهشی

 عرض شرقی، ةدقیق 34 و درجه 64 جغرافیایی

 1 ارتفاع و شمالی ةدقیق 44 و درجه 31 جغرافیایی

 8 کیلومتر در واقع ،آزاد دریاهای سطح از ترنپایی متر

 قالب در آزمایش درآمد. اجرا به قزوین-رشت ةجاد

 اجرا به تکرار سه در تصادفی کامل هایبلوک طرح

 هایتیمار .بود NS468 استفاده، مورد ذرت رقم درآمد.

 پوشش بدون بذر شامل تحقیق این در بررسی مورد

(A)، عناصر بدون و یباکتر بدون دارپوشش بذر 

 )روی، ریزمغذی عناصر با بذر پوشش ،(B) ریزمغذی

 ،(C) باکتری بدون و منگنز( و آهن مس، بر، مولیبدن،

 عناصر بدون و سودوموناس باکتری با بذر پوشش

 و سودوموناس باکتری با بذر پوشش ،(D) ریزمغذی

 و زتوباکترا باکتری با بذر پوشش ،(E) ریزمغذی عناصر

 باکتری با بذر پوشش ،(F) ریزمغذی عناصر بدون

 با بذر پوشش ،(G) ریزمغذی عناصر و ازتوباکتر

 و ازتوباکتر و سودوموناس هایباکتری از مخلوطی
 از مخلوطی با بذر پوشش و (H) ریزمغذی عناصر بدون

 ریزمغذی عناصر و ازتوباکتر و سودوموناس هایباکتری

(I) .شد نجاما کاشت از پیش ورزیخاک عملیات بودند 

 مزرعه خاک متریسانتی 38 عمق از مرکبی ةنمون و

 شناسیخاک آزمایشگاه به و تهیه خاک آزمون برای

 است. شده آورده 4 جدول در نتایج و منتقل

 
 آزمایش محل خاک شیمیایی و فیزیکی های ویژگی  .4 جدول

 هدایت

 الکتریکی

EC×103 

pH 
 آلی کربن

)%( 

 نیتروژن

 )%( کل

 فسفر

 رد قسمت)

 (میلیون

 پتاسیم

 در قسمت)

 (میلیون

 آهن

 در قسمت)

 (میلیون

 روی

 در قسمت)

 (میلیون

 منگنز

 در قسمت)

 (میلیون

 مس

 در قسمت)

 (میلیون

 خاک بافت

 رسی -سیلتی 4/3 4/8 6/6 6/43 388 4/68 466/8 43/4 86/4 4

≥ 4/4  1-4/4  ≥6 ≥ 6/8  بهینه 4 66 4/8 64 648≤ 44≤ 

 

 38-68 عمق به شخم زمین، ةتهی عملیات انجام برای

 انجام کشت از پیش داربرگردان گاوآهن با مترسانتی

 متر 6 طول به کاشت ردیف چهار شامل کرت هر گرفت.

 متر، سانتی46 ردیف روی فاصلة متر،سانتی48 فاصلة به و

 دو بین و مترسانتی 48 آزمایشی هایکرت بین فاصلة

 پتاسیم و فسفر کود همة شد. گرفته نظر در متر 6 تکرار

 آزمون نتایج بنابر کاشت از پیش نیتروژن کود سوم یک و

  شد. داده خاک به کودی توصیة با برابر و خاک

 
 استفاده مورد ریزمغذی عناصر .6 جدول

 مغذی ریز عناصر
  شده برده کار به میزان

 بذر( کیلوگرم بر گرم )میلی

 488 روی سولفات

 68 براکس

 48 آمونیوم مولیبدات

 48 مس سولفات

 44 منگنز سولفات

 48 آهن سولفات
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 ،کشور آب و خاک تحقیقات ةمؤسس ةتوصی بنابر

 به (پلیمری) بسپاری های پوشش از استفاده با بذرها

 1 با بذر گرم 488 نسبت در مغذی ریز عناصر همراه

 دار پوشش مؤسسه همین در مغذی ریز عناصر گرم

 حسب بر مصرفکم اصرعن کاربرد میزان  شدند.

 شده آورده 6 جدول در بذر( کیلوگرم بر گرم )میلی

 جمعیت در ییها باکتری با تیمارها همچنین است.

 پس .(Becking, 2006) شدند می دار پوشش 8/3×481

 کاشت نیاز، مورد تیمارهای با بذر کردن دارپوشش از

 متریسانتی 4-3 عمق در و دستی صورت به بذر

 .بود NS468 استفاده، مورد ذرت رقم .شد انجام خاک

 صورت )به وجین مانند الزم زراعی عملیات همة

 کانوپی(، یا پوشش تاج شدن بسته از پیش دستی

 ... و هابیماری و آفات با مبارزه کردن، تنک شکنی، سله

 اعمال رشد فصل طی هاکرت همة در همزمان طور به

 کرارت هر که گرفت صورت ای گونه به آبیاری .شد

 جوی یک و باال در ورودی آب جوی یک دارای

 به مربوط آبیاری آب تا بود کرت هر پایین در فاضالب

 روزة هر شمارش نشود. دیگر تیمارهای وارد تیمار هر

 از پس متوالی روز 48 مدت به سبزشده، هایگیاهچه

 از .شد انجام گیاهچه ظهور سرعت بررسی برای کشت

 ظهور سرعت گیریزهاندا مورد هایویژگی جمله

 در برگ سطح گیریاندازه ،(Orchard, 1977) گیاهچه

 عملکرد بوته، ارتفاع گیریاندازه دهی، تاسل ةمرحل

 گیریاندازه و برداشت زمان در خشک و تر ةعلوف

  بود. علوفه کیفی صفات

(4) 
  هادرصد نهایی ظهور گیاهچه

= سرعت ظهور 

 گیاهچه
ن تعداد روز از کاشت تا پایا

 بردارییادداشت

 

 موجود هایبوته از یشمار دهی،تاسل ةمرحل در

 با برگ سطح سنجش برای کرت هر از مترمربع 4 در

 دستگاه از استفاده با و برکف ای،حاشیه اثر رعایت

 کل گسترة ،(Leaf Area Meter, UK) برگ سطح

 ارتفاع برداشت، از پیش شد. گیریاندازه آنها هایبرگ

 گیری اندازه جا در متریمیلی چوبی کشخط اب هابوته

 و کرت هر کناری هایردیف رشد، فصل پایان در شد.

 ایحاشیه اثر عنوان به ردیف هر انتهای دو از متر 4/8

 تعیین برای کرت هر در ماندهباقی سطح و حذف

 عملکرد گیریاندازه برای شد. برداشت علوفه عملکرد

 توزین از پس .شد دهاستفا (باسکول) قپان از علوفه

 ساعت 16 مدت به هابوته از کیلویی 6 ةنمون تر، ةعلوف

 لوفهع عنوان به و خشک سلسیوس ةدرج 18 دمای در

 قابلیت درصد[ علوفه کیفی هایشاخص .شدند زینتو

4هضم
(DMD) ، 6خام پروتئین درصد (CP)، 3خام فیبر 

(ADF)، خاکستر (ASH)، هایکربوهیدرات درصد 

 دستگاه از استفاده با نیز ](WSC) 6بآ در محلول

NIR 4 کشور مراتع و هاجنگل تحقیقات ةسسؤم در 

 ةمقایس .(Jafari et al., 2003) شد گیریاندازه

 4 احتمال سطح در LSD آزمون پایةبر هامیانگین

 با نیز هاداده آماری تحلیل و تجزیه شد. انجام درصد

 .شد مانجا 4/3 ةنسخ SAS افزار نرم از استفاده
 

 بحث و نتایج
  گیاهچه ظهور سرعت

 تأثیر بذر دهیپوشش تیمار کاربرد نتایج، بربنا

 (.3 )جدول نداشت گیاهچه ظهور سرعت بر داری معنی

 تیمارهای از هیچیک که داد نشان هامیانگین ةمقایس

 تفاوت گیاهچه ظهور سرعت نظر از شده برده کاربه

  (.4)جدول نداشتند یکدیگر با داریمعنی

 
 گیاهچه تجمعی ظهور سرعت

 4 احتمال سطح در دهیپوشش تیمارهای نتایج، بربنا

 گیاهچه ظهور سرعت بر داریمعنی تأثیر درصد

 ظهور سرعت بیشترین کهطوری به (،3 )جدول داشتند

 جز به که بود پوشش( )بدون شاهد تیمار به مربوط

 عناصر و ازتوباکتر باکتری با دهیپوشش هایتیمار

 دیگر با ازتوباکتر باکتری با دهیپوشش و مصرف کم

 توجه با (.4 )جدول نداشت داریمعنی تفاوت تیمارها

 دلیل به بذر دهیپوشش که رسدمی نظر به نتایج به

 زمان آغاز در تأخیر باعث دهندهپوشش مواد وجود

 هایبذر با مقایسه در دارپوشش بذرهای شدن سبز

                                                                               
1. Dry Matter Digestibility 

2. Crude Protein 

3. Acid Detergent Fiber 

4. Water Soluble Carbohydrates 

5. Near Infrared Reflectance Spectroscopy 
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 پوشش که است دهش گزارش است. شده پوشش بدون

 های(ژنوتیپ) نمون ژن گرفتن درنظر بدون فسفر با بذر

 در گیاهچه ظهور و زنیجوانه در تأخیر باعث ارزن

 اولیه، کوتاه تأخیر این وجود با شد، روز 4 حدود

 از پس هفته 6 و 6 در گیاهی (بیوماس) تودة زیست

 & Karanam) بود چشمگیر و سریع بسیار شدن سبز

Vadez, 2010.) Scott (1998) تأثیر بررسی در 

 که داد گزارش مختلف گیاهان در بذر کردن دارپوشش

 گیاهان استقرار و زنیجوانه بر بذر کردن دارپوشش

 زنیجوانه در تأخیر باعث موارد برخی در و داشته تأثیر

 رطوبت کنندة جذب ةماد کاربرد تأثیر است. شده

 .شد بررسی رتعیم ةگون چند زنیجوانه بر سوپراسالرپر

 رطوبت کنندة جذب ةماد تأثیر که بود آن گویای نتایج

 پوشش بدون تیمار با داریمعنی اختالف استفاده مورد

 و رویشی رشد فسفر، با بذر کردن دارپوشش .نداشت

 بدون تیمارهای از بیش درصد 48 حدود در را عملکرد

  .(Karanam & Vadez, 2010) داد افزایش پوشش

 

  بوته ارتفاع

 درصد 4 احتمال سطح در تیمارها که داد نشان نتایج

 (.3 )جدول داشتند بوته ارتفاع بر داریمعنی تأثیر

 با تلفیقی دهیپوشش تیمار از بوته ارتفاع ترینبیش

 نتایج آمد. دستبه ریزمغذی عناصر و سودوموناس باکتری

 تیمارها دیگر با تیمار این میانگین مقایسة از آمده دست به

 دهیپوشش ،ازتوباکتر باکتری با دهیپوشش تیمار جز به

 عناصر و سودوموناس و ازتوباکتر هایباکتری با فیقیتل

 و ازتوباکتر باکتری با تلفیقی دهیپوشش و ریزمغذی

 (.4 )جدول داشت داریمعنی تفاوت ریزمغذی عناصر

 )بدون شاهد تیمار به مربوط بوته ارتفاع ترینکم

 داد نشان همبستگی نتایج مچنینه .بود دهی(پوشش

 (،=14/8r**) تر ةعلوف عملکرد با بوته ارتفاع بین که

 (=46/8r**) برگ سطح و (=14/8r**) خشک ةعلوف

 (=r-44/8**) ساقه قطر با و مثبت همبستگی

 (.1 )جدول داشت وجود داریمعنی و منفی همبستگی

 در رشد محرک هایباکتری که موضوع این به توجه با

 با رسدمی نظر به دارند، نقش کسینوا هورمون دتولی

 با باکتری، توسط تولیدی اوکسین میزان افزایش

 افزایش همچنین و هایاخته پذیری انبساط افزایش

 با است. ثرؤم بوته ارتفاع افزایش در انتهایی غالبیت

 رویشی های اندام و هابرگ شمار بوته، ارتفاع افزایش

 سطح افزایش باعث نتیجه در که یافته افزایش نیز گیاه

 خشک ةعلوف عملکرد و تر ةعلوف عملکرد برگ،

 نسبت ساقه قطر با ارتفاع که آنجا از ضمن در شود. می

 ساقه قطر شود، بیشتر بوته ارتفاع چه هر دارد، عکس

 بیشتر دام برای نیز آن خوشخوراکی و یافته کاهش

 رشدی شرایط و منابع از بیشینه ةاستفاد شد. خواهد

 عامل تواندمی منابع از برخورداری دلیل به مناسب

 به توجه با .آید شمار به بوته ارتفاع افزایش در اصلی

 دهیپوشش تیمار که رسدمی نظربه آمده دستبه نتایج

 ریزمغذی عناصر و رشد محرک هایباکتری با بذر

 تلقیح است. شده گیاه رویشی رشد در افزایش باعث

 عملکرد افزایش باعث رشد رکمح هایباکتری با بذر

 ذرت ،(Ehteshami et al., 2013) جو جمله از گیاهانی

 سورگوم و (Ehteshami et al., 2013) ایعلوفه

(Ehteshami et al., 2013) 4/8 افزایش است. شده 

 باکتری با تلقیح نتیجة در ذرت ةبوت ارتفاع درصدی

 تأثیر است. شده گزارش سودوموناس و ازتوباکتر

 شاید را ساقه رشد افزایش بر رشد محرک هایتریباک

 و اوکسین جمله از رشد هایهورمون تولید به بتوان

 تأثیرگذار ریشه و ساقه رشد بر که داد تعمیم جیبرلین

 هایباکتری بر افزون .(Ehteshami et al., 2013) است

 دارند بوته ارتفاع بر مثبت تأثیر که رشد محرک

 روی عنصر جمله از ریزمغذی عناصر که گفت توان می

 اوکسین (بیوسنتز) ساخت زیست بر تأثیر دلیل به

 Malakoti) باشد مؤثر بوته ارتفاع افزایش در تواندمی

et al., 1999). طول شدن کوتاه باعث روی کمبود 

 شودمی بوته ارتفاع کاهش نتیجه در و هامیانگره

(Foth & Ellis, 1999.) طاستنبا توان می صورت بدین 

 این در بوته ارتفاع افزایش دالیل از یکی که کرد

 طول افزایش در روی عنصر نقش به تواندمی آزمایش

 روی عنصر اینکه به توجه با باشد. مرتبط هامیانگره

 اولیه ةماد عنوان به تریپتوفان (سنتز) ساخت برای

 این کمبود و است الزم استیک ایندول اسید هورمون

 Martens) شودمی محصول رشد کاهش باعث هورمون

& Westermann, 1991). این در رسدمی نظر به 

 مؤثر بوته ارتفاع افزایش در عنصر این کاربرد آزمایش
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 کاربرد که است شده گزارش همچنین است. شده واقع

 محققان شد. بوته ارتفاع افزایش باعث کلزا در بر، عنصر

 به توانمی را افزایش این که داشتند بیان گزارش این در

 آنزیم فعالیت و نورساخت افزایش در بر عنصر نقش

  .(Yung et al., 1993) دانست مرتبط ردوکتاز نیترات

 

 ساقه قطر

 در بذر پوشش تأثیر تحت ساقه قطر نتایج، به توجه با

 با (.3)جدول شد دارمعنی درصد 4 احتمال سطح

 مربوط میزان بیشترین میانگین، مقایسة نتایج بررسی

 میزان کمترین و دهی(پوشش )بدون شاهد یمارت به

 باکتری با تلفیقی دهیپوشش تیمار به مربوط

 با تلفیق تیمار و ریزمغذی عناصر و سودوموناس

 ریزمغذی عناصر و سودوموناس و ازتوباکتر هایباکتری

 قطر بین که داد نشان همبستگی نتایج (.4 )جدول بود

 خشک علوفة (،=r-14/8**) تر علوفة عملکرد با ساقه

(**44/8-r =،) برگ سطح (**43/8- r=) بوته ارتفاع و 

(**44/8-r=)  وجود  داریمعنی  و  منفی  همبستگی 

 

 توانمی تحقیق این نتایج بنابر (.1 )جدول داشت

 با همراه ریزمغذی عناصر کاربرد که کرد استنباط

 شرایط ایجاد باعث گیاه رشد محرک هایباکتری

 در است، شده ذرت بهتر رشد و یهتغذ برای مناسب

 با رویشی رشد افزایش باعث ها، عامل این نتیجه

 به منجر نهایت در و هامیانگره طول و شمار افزایش

 وجود اند.شده ساقه قطر به نسبت بوته ارتفاع افزایش

 ارتفاع افزایش یعنی عامل دو این بین منفی همبستگی

 کنندة نتعیی مهم های عامل از ساقه قطر کاهش و

 دیوارة لیگنینی ترکیبات کاهش دلیل به علوفه کیفیت

 با گیاه رشد محرک هایباکتری هستند. ای یاخته

 و اوکسین مانند رشد کنندة تنظیم مواد تولید

 بزرگ و ای یاخته تقسیم افزایش باعث سیتوکنین

 شوندمی گیاه هایقسمت برخی در ها یاخته شدن

(Larsen et al., 2009). نقش و ای تغذیه شرایط بهبود 

 عملکرد و نورساخت در تواندمی روی و آهن مثبت

 قطر مانند رشد های شاخص افزایش در نوری هاینظام

  .(Malakoti et al., 1999) باشد مؤثر ساقه

 پوششی هایتیمار تأثیر تحت ایعلوفه ذرت فیزیولوژیکی و )مورفولوژیکی( ساختارظاهری صفات مربعات میانگین .3 جدول

  منبع

 ها تغییرپذیری

  درجة

 آزادی

  ارتفاع

 بوته

  قطر

 ساقه

  سطح

 برگ

  عملکرد

 تر علوفة

  عملکرد

 خشک علوفة
FER CER 

 33/8 33/8 3/4146648 6/8631844 43/66 36/8 36/648 6 تکرار

44/638 8 تیمار ** 44/4 ** 63/4834 ** 4/466444413 ** 4/46144434 ** 864/8 ns 84/4 ** 

 83/8 863/8 4/4381436 44611664 41/436 43/8 84/46 44 خطا

 18/6 34/6 64/1 46/4 64/4 14/6 66/3 - )%( ها تغییرپذیری ضریب

  ns :** درصد 4 و 4 احتمال سطح در دارمعنی و دارغیرمعنی ترتیب به، * و . 

 .(CER) گیاهچه تجمعی ظهور سرعت و (FER) مزرعه در گیاهچه ظهور سرعت  

 

 پوششی هایتیمار تأثیر تحت ایعلوفه ذرت کیفی صفات مربعات میانگین .6 جدول

 CP WSC ASH DMD ADF NDF آزادی درجة ها تغییرپذیری منبع

 41/8 43/8 84/6 83/8 33/8 838/8 6 تکرار

41/4 8 تیمار ** 63/3 ** 3/8 ** 83/4 ** 64/4 ** 16/64 ** 

 68/4 16/8 14/8 88/8 88/8 44/8 44 خطا

 83/3 63/4 64/4 41/4 44/3 64/4 - )%( ها یرپذیریتغی ضریب

ns:** درصد 4 و 4 احتمال سطح در دارمعنی و دارغیرمعنی ترتیب به ، * و. 

 اسیدی شویندة در محلول الیاف ،(DMD) خشک مادة هضم قابلیت ،(ASH) کل خاکستر ،(WSC) آب در محلول کربوهیدرات ،(CP) خام پروتئین

(ADF) خنثی شویندة در لمحلو الیاف و (NDF) 
 

 

 

 

 

 

 

 



 634 ... های محرک رشد ودار کردن بذر با باکتریتأثیر پوشش و همکاران: سعادت 

 

 

نتیجة  در ذرتة ساق قطر که است شده گزارش

 به نسبت ازتوباکتر و آزوسپریلیوم هایباکتری با تلقیح

 Naserirad) یافت افزایش درصد 4/38 میزان به شاهد

et al., 2011). ( هیبریددورگ ) ارقام در ساقه قطر

 رشد محرک هایباکتری با تلقیحنتیجة  در ذرت

 ,Hamidi) است داده نشان افزایش شاهد به نسبت

 آمده مغایر با نتایج این دست ( که نتایج به2006

 تیمار در ساقه قطر آزمایش این در است. آزمایش

 ریزمغذی عناصر و سودوموناس باکتری با بذر پوشش

 پوشش( )بدون شاهد تیمار به نسبت درصد 44/46

  قطر کاهش و ارتفاع افزایش است. یافته کاهش

  علوفه کیفیتة کنند تعیین مهمهای  عامل از ساقه

 یا ة یاختهدیوار لیگنینی ترکیبات کاهش دلیل به

 است.
 

 بذر پوشش هایتیمار تأثیر تحت ای علوفه ذرت فیزیولوژیکی و ساختارظاهری  صفات میانگین مقایسة .4 جدول

 FER تیمار
(Num/day) 

CER 
(Num/day) 

 بوته ارتفاع

(cm) 
 ساقه قطر

(mm) 

 برگ سطح

(m2) 

 تر علوفة عملکرد

(Kg.ha-1) 
 خشک علوفة عملکرد

(Kg.ha-1) 

A 18/3 a 33/64 a 44/433 c 4/41 a 34/434 d 33641e 44386d 

B 44/3 a 44/64 a 64/683 ab 8/44 a 13/688 d 48486bcd 48313bc 

C 48/3 a 4/66 a 13/686 bc 81/41 a 3/644 dc 68481cd 41344cd 

D 48/3 ab 64/63 a 4/683 ab 44/44 ab 83/668 bc 61334d 48686bcd 

E 43/3 a 3/66 a 64/668 a 83/44 d 84/646 a 46443a 66614a 

F 48/3 a 33/68 c 84/641 a 3/44 bc 31/663 bc 46338bc 68331ab 

G 68/3 b 84/33 b 43/643 a 86/44 bc 36/648 dc 43666bcd ab68443 

H 46/3 ab 43/63 a 44/644 ab 43/44 ab 34/664 bc 46663bcd 68641ab 

I 46/3 a 84/66 a 33/643 a 36/44 dc 84/666 ab 44683b ab64843 

  دارند. هم با داریمعنی آماری اختالف درصد 4 آماری سطح در ستون هر در غیرمشترک حروف دارای هایمیانگین

A) پوشش، بدون بذر B) ریزمغذی، عناصر بدون و باکتری بدون دارپوشش بذر C) منگنز( و آهن مس، بر، مولیبدن، )روی، ریزمغذی عناصر با بذر پوشش 
 با بذر پوشش (F ریزمغذی، عناصر و سودوموناس باکتری با بذر پوشش (E ریزمغذی، عناصر بدون و سودوموناس باکتری با بذر پوشش (D باکتری، بدون و

 و سودوموناس هایباکتری از مخلوطی با بذر پوشش (H ریزمغذی، عناصر و ازتوباکتر باکتری با بذر پوشش (G ریزمغذی، عناصر بدون و زتوباکترا باکتری
 .ریزمغذی عناصر و ازتوباکتر و سودوموناس هایباکتری از مخلوطی با بذر پوشش (I و ریزمغذی عناصر بدون و ازتوباکتر

 
 بذر پوشش هایتیمار تاثیر تحت ای علوفه ذرت کیفی صفات میانگین مقایسة .4 جدول

 تیمار
CP 

(%) 

WSC 
(%) 

ASH 
(%) 

DMD 
(%) 

ADF 
(%) 

NDF 
(%) 

A 64/4 e 43/61 c 46/3 d 84/41 e 34/41 a 44/36 a 

B 84/4 bcd 61/68 bc 36/3 dc 86/48 dc 83/44 abc 61/36 a 

C 44/4 cde 33/61 c 6/6 abc 81/48 dc 36/44 bcd 68/34 ab 

D 36/4 ed 11/61 c 44/6 dc 43/41 de 18/41 ab 36/38 bc 

E 38/1 a 48/38 a 44/6 a 44/18 ab 14/43 e 88/66 e 

F 66/4 bc 4/68 bc 33/6 abc 81/18 bc 43/44 dc 68/63 c 

G 66/4 b 38/68 bc 36/6 abc 83/43 bc 33/44 dc 33/68 dc 

H 48/4 bc 33/68 bc 46/6 bc 43/43 bc 4/44 dc 83/61 d 

I 84/1 a 43/63 ab 44/6 ab 84/16 a 34/44 d 13/66 e 

 دارند. هم با داریمعنی آماری اختالف درصد 4 آماری سطح در ستون هر در غیرمشترک حروف دارای هایمیانگین

 اسیدی شویندة در محلول الیاف ،(DMD) خشک مادة هضم قابلیت ،(ASH) کل خاکستر ،(WSC) آب در محلول کربوهیدرات ،(CP) خام پروتئین
(ADF) خنثی شویندة در محلول الیاف و (NDF). 

A) پوشش، بدون بذر B) ریزمغذی، عناصر بدون و باکتری بدون دارپوشش بذر C) و آهن مس، بر، مولیبدن، )روی، ریزمغذی عناصر با بذر پوشش 
 (F ریزمغذی، عناصر و سودوموناس باکتری با بذر پوشش (E ریزمغذی، عناصر بدون و سودوموناس باکتری با بذر پوشش (D باکتری، بدون و منگنز(
-باکتری از مخلوطی با بذر پوشش (H ریزمغذی، عناصر و ازتوباکتر باکتری با بذر پوشش (G ریزمغذی، عناصر بدون و زتوباکترا باکتری با بذر پوشش

 .یریزمغذ عناصر و ازتوباکتر و سودوموناس هایباکتری از مخلوطی با بذر پوشش (I و ریزمغذی عناصر بدون و ازتوباکتر و سودوموناس های
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 ای علوفه ذرت کیفی و فیزیولوژیک ظاهری، ساختار  صفات بین همبستگی های ضریب .1 جدول

 44 48 3 8 1 4 4 6 3 6 4 صفت ردیف

           4 بوته ارتفاع 4

-44/8 ساقه قطر 6 ** 4          

46/8 برگ سطح 3 ** ** 43/8-  4         

14/8 تر علوفة عملکرد 6 ** 14/8- ** 48/8 ** 4        

14/8 خشک علوفة عملکرد 4 ** 44/8- ** 48/8 ** 86/8 ** 4       

4 CP 46/8 ** 13/8- ** 44/8 ** 14/8 ** 41/8 ** 4      

1 WSC 44/8 ** 48/8- ** 41/8 ** 48/8 ** 41/8 ** 14/8 ** 4     

8 ASH 63/8 ** 44/8- ** 44/8 ** 48/8 ** 48/8 ** 46/8 ** 68/8 * 4    

3 DMD 14/8 ** 46/8- ** 68/8 ** 44/8 ** 43/8 ** 86/8 ** 44/8 ** 46/8 ** 4   

48 ADF 44/8- ** 43/8- ** 48/8 ** 14/8- ** 16/8- ** 84/8- ** 14/8- ** 64/8- ** 13/8- ** 4  

44 NDF 16/8- ** 43/8- ** 18/8 ** 43/8- ** 11/8- ** 88/8- ** 44/8- ** 48/8- ** 16/8- ** 18/8 ** 4 

  ns, * , **درصد 4 و 4 احتمال سطح در دارمعنی و دارغیرمعنی ترتیب به

 و (ADF) اسیدی شویندة در محلول الیاف ،(DMD) خشک مادة هضم قابلیت ،(ASH) کل خاکستر ،(WSC) آب در محلول کربوهیدرات ،(CP) خام پروتئین

 .(NDF) خنثی شویندة در محلول الیاف

 

  برگ سطح

 تیمار تأثیر واریانس ةتجزی از آمده دست به نتایج بربنا

 درصد 4 احتمال سطح در برگ سطح بر ربذ پوشش

 ةمقایس نتایج به توجه با (.3)جدول شد دارمعنی

 تیمار به مربوط برگ سطح میزان بیشترین میانگین

 تیمار و ریزمغذی عناصر و سودوموناس باکتری

 ریزمغذی عناصر و سودوموناس و ازتوباکتر هایباکتری

 سطح بین همبستگی، نتایج به توجه با (.4)جدول بود

 ارتفاع، و خشک ةعلوف تر، ةعلوف عملکرد با برگ

 و منفی همبستگی ساقه قطر با و مثبت همبستگی

 اینکه به توجه با (.1 )جدول داشت وجود داریمعنی

 و بر مس، منگنز، روی، آهن، مغذی ریز عناصر

 از گیاهان ةتوسع و رشد در سزاییبه نقش مولیبدن

 ةتوسع د،تیالکوئی ساخت ،سبزینه ساخت جمله

 هاکربوهیدرات (متابولیسم) وساز سوخت کلروپالست،

 در اکسیژن میزان و نورساخت افزایش ،نورساخت در

 با اینکه و کنندمی بازی الکترون انتقال و کلروپالست

 صورت بهتر خورشید نور جذب برگ، سطح افزایش

 یابد،می افزایش گیاه ینورساخت کارایی و گیردمی

 تواندمی امر این و شده زیاد گیاه رد خشک ةماد تولید

 همبستگی وجود شود. منجر گیاه عملکرد افزایش به

 علوفه عملکرد و برگ سطح بین دارمعنی بسیار مثبت

 هایباکتری مثبت تأثیر کند.می تأیید را موضوع این

 گونهاین ایجاد در سودوموناس جمله از رشد محرک

 به باتوجه ابطهر این در .دارد اهمیت بسیار ها هرابط

 تولید و الکترون انتقال در منیزیم و منگنز نقش

 عناصر دیگر و منگنز سطح افزایش با سبزینه،

 منجر که شودمی افزوده سبز سطح میزان بر ریزمغذی

 .(Johnson et al., 2005) شودمی نورساخت افزایش به

 محرک هایباکتری پاشیمحلول که است شده گزارش

 و روی مثل عناصری جذب افزایش باعث ذرت بر رشد

 ضمن که است شده بیان همچنین است. شده آهن

 استیک ایندول اسید تولید ریزجانداران، این از استفاده

 ها عامل این که یابدمی افزایش گیاه در جیبرلین و

 سطح شوند.می ذرت برگ پهنای و درازا افزایش باعث

 ذرب با سودوموناس باکتری تلقیح نتیجة در برگ

 توجه با .(Ama et al., 2010) است هداد نشان افزایش

 روی ویژهبه مغذیریز عناصر کاربرد که مطلب این به

 و آنزیمی هایسامانه کردن فعال با توانندمی

 انرژی، تولید افزایش باعث وسازی سوخت هایفعالیت

 ةتوسع نتیجةدر و هاکربوهیدرات و پروتئین ساخت

 نظر به ،(Pahlavan et al., 2006) شوند برگی سطوح

 این با آزمایش این در برگ سطح افزایش رسدمی

 باشد. مرتبط موضوع

 

 خشک و تر ةعلوف عملکرد

 بین خشک و تر ةعلوف عملکرد در که داد نشان نتایج

 سطح در داریمعنی تفاوت استفاده مورد هایتیمار
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 به توجه با (.3 )جدول داشت وجود درصد 4 احتمال

 تیمار (،4 )جدول تیمارها بین میانگین ةمقایس

 عناصر و سودوموناس باکتری با بذر کردن دارپوشش

 را خشک و تر ةعلوف عملکرد میزان بیشترین ریزمغذی

 به نیز علوفه میزان کمترین و داد اختصاص خود به

 هاباکتری داشت. تعلق پوشش( )بدون شاهد تیمار

 ذرت اییشهر های ترشح در موجود قندهای توانندمی

 بنابراین، کنند. استفاده کربن برای منبعی عنوان به را

 بر بلکه دارند، تأثیر گیاه رشد بر تنهانه ترکیبات این

 را گیاه عملکرد توانندمی و مؤثرند نیز اوکسین تولید

 عملکرد بین همبستگی نتایج به توجه با .بخشند ارتقا

 وتئینپر برگ، سطح بوته، ارتفاع خشک، و تر ةعلوف

 ةماد هضم قابلیت آب، در محلول کربوهیدرات خام،

 صفات بین مثبت همبستگی کل، خاکستر و خشک

 اسیدی ةشویند در محلول الیاف ساقه، قطر با یادشده

 منفی همبستگی خنثی ةشویند در محلول الیاف و

 هایباکتری کاربرد دلیل به (.1)جدول داشت وجود

 ةسطوابه ریزمغذی، عناصر و رشد محرک

 نظام ةتوسع مانند هاباکتری این مثبت های اثرگذاری

 مواد و آب بیشتر جذب برای مناسب شرایطی ای،ریشه

 نتیجه در و شودمی فراهم گیاه برای خاک از غذایی

 افزایش بوته، ارتفاع افزایش گیاه، رویشی رشد افزایش

 آن دنبال به و نور بهتر جذب نتیجه در و برگ سطح

 و شودمی انجام گیاه در بیشتر یرساختنو هایفعالیت

 در ها عامل این همة یابد.می افزایش خشک ةماد تولید

 با خشک و تر ةعلوف عملکرد افزایش باعث نهایت

 داده نشان تحقیقات نتایج .شوندمی مطلوب کیفیتی

 Masuthi et) روی با ذرت بذر دادن پوشش که است

al., 2009; Singh et al., 2003)، بر با خودن بذر 

(Masuthi et al., 2009) مولیبدن با لوبیا بذر و 

(Biscaro et al., 2009)، گیاهان عملکرد افزایش باعث 

 با بذر تلقیح که است شده گزارش .است شده

 با آن کردن دارپوشش و آزوسپیریلوم های باکتری

 سبز ةزیر اسانس و دانه عملکرد بر ریزمغذی عناصر

(Cuminum cyminum L.) دارد مثبت تأثیر 

(Mirshekari et al., 2009). کاربرد با عملکرد افزایش 

 داشته تواندمی مختلفی های علت ریزمغذی عناصر

 ساخت زیست افزایش به توانمی جمله آن از که باشد

 ،(Sharafi et al., 2002) روی عنصر حضور در اوکسین

 پیروات فسفواینول فعالیت افزایش ،سبزینه افزایش

 کاهش کربوکسیالز، فسفات بی ریبولوز و وکسیالزکرب

 کارایی افزایش و گیاهی های بافت در سدیم تجمع

 اشاره روی عنصر حضور در فسفر و نیتروژن جذب

 آهن کالت صورت به آهن کاربرد آزمایشی در کرد.

 با آهن شد. گندم در محصول میزان افزایش باعث

 سطح و شمار افزایش با مناسب رویشی رشد ایجاد

 ةماد و بوته ارتفاع افزایش ،نورساخت در مشارکت برگ،

 ,.Pinto et al) شودمی عملکرد در افزایش باعث خشک

 نقش به توانمی را امر این دلیل همچنین .(2005

 هایآنزیم پروستیتیک گروه عنوان به منگنز عنصر

 مربوط گیاهی هایهورمون ساخت زیست مسیر

 در ایعمده نقش اهیگی هایهورمون چراکه دانست،

 در و گیاهی ساختار در اسیمیالت انتقال و تسهیم

 .(Reuter et al., 1988) دارند گیاه رشد افزایش نتیجه

 

  علوفه کیفی صفات

 ارزیابی هایشاخص ترینمهم از یکی خام پروتئین

 آلی ةماد از بخشی عنوانبه که است علوفه کیفیت

 است خوراک ةنیتروژن ترکیبات همة شامل خوراک،

(Ross et al., 2005). که دهدمی نشان نتایج 

 واقع مؤثر علوفه کیفیت بر استفاده مورد تیمارهای

 شدند دارمعنی درصد 4 احتمال سطح در و اندشده

 بیشترین علوفه کیفی صفات با ارتباط در (.6 )جدول

 خام، پروتئین خشک، ةماد هضم قابلیت درصد

 به مربوط کل خاکستر و آب در محلول کربوهیدرات

 عناصر و سودوموناس باکتری با بذر پوشش تیمار دو

 و ازتوباکتر هایباکتری با بذر پوشش و ریزمغذی

 میزان کمترین و ریزمغذی عناصر و سودوموناس

 نتایج به توجه با (.4 )جدول بود شاهد تیمار به مربوط

 در محلول کربوهیدرات خام، پروتئین بین همبستگی،

 کل، خاکستر و خشک ةماد هضم یتقابل آب،

 محلول الیاف با یادشده صفات بین و مثبت همبستگی

 خنثی ةشویند در محلول الیاف و اسیدی ةشویند در

 افزایش (.1 )جدول داشت وجود منفی همبستگی

 تعیین در یاساس صفت ترینمهم هضم قابلیت درصد

 های میزان مورد در است. شده شناخته علوفه کیفیت
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 محلول الیاف و اسیدی ةشویند در محلول لیافا صفات

 شاهد تیمار در میزان بیشترین خنثی، ةشویند در

 دهیپوشش تیمار در میزان کمترین و پوشش( )بدون

 شد. مشاهده ریزمغذی عناصر و سودوموناس باکتری با

 را هاروزنه شدن باز مشخصی طور به آهن فراهمی

 در آهن ایه اثرگذاری از ناشی که دهدمی افزایش

 به منجر تواندمی امر  این است. سبزینه ساخت

 بیشتر اسیمیالت تخصیص و ینورساخت توان افزایش

 ,Shiemshi) شود گیاهان در کربوهیدرات تولید برای

2007). Wilson et al.  (1982) منگنز که کردند بیان 

 که ندکرد اعالم نناآ .دارد دخالت نورساخت فرایند در

 فتولیز فرایند در مولکولی اکسیژن سازیآزاد در منگنز

 نقش هاچربی وساز سوخت و کربوهیدرات ساخت آب،

 ضروری عناصر از منگنز، که کرد اعالم مارشنر .دارد

 از برخی ساخت و کلروپالست پایداری و تشکیل برای

 عنصر این های اثرگذاری و رود می شمار به هاپروتئین

 عنصر این نقش هب مربوط گیاهان عملکرد افزایش در

 این .(Marschner, 1995) است هاآنزیم فعالیت بر

 نقش پروتئین و کربوهیدرات وساز سوخت در هاآنزیم

 عنصر همچنین .(Mahmoodian et al., 2002) دارند

 نیز و پروتئین وساز سوخت در گیاه در مس

 است شده گزارش دارد. نقش ینورساخت هایواکنش

 ساخت افزایش باعث روی و بر عناصر کاربرد  که

 شوندمی ذرت محصول کیفیت بهبود و پروتئین

(Tandon, 1995). در ها عامل این رسدمی نظر به 

  باشند. مؤثر علوفه کیفیت بهبود

 

  گیرینتیجه

 که کرد استنباط توانمی تحقیق این نتایج به توجه با

 و رشد محرک هایباکتری با بذر کردن دارپوشش

 بهبود موجب ایریشه نظام ةتوسع با ریزمغذی عناصر

 در و برگ سطح افزایش غذایی، عناصر و آب جذب

 خشک ةماد تولید و ینورساخت کارایی بردن باال نتیجه

 افزایش باعث نهایت در و شده ذرت رویش ةدور در

 نتایج، بربنا .شد باال کیفیتی با علوفه تولید و عملکرد

 محرک هایریباکت با همراه مغذیزری عناصر کاربرد

 کاربرد بدون به نسبت را محصول عملکرد میزان رشد،

 تواندمی موضوع این داد. افزایش داریمعنی طور به آنها

 عناصر این همة کنندگی فعال های اثرگذاری دلیل به

 .باشد ها یاخته آنزیمی هایفعالیت بر
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ABSTRACT  
Corn (Zea mays L.  ( is one of the most crop that its forage produce is developed in the country. This field 

research carried out in order to investigate the effect of seed coating with growth promoting bacteria 

(Azotobacter and Pseudomonas  ( and micronutrients (Zn, B, Mo, Cu, Fe and Mn  ( on quantitative and 

qualitative yield of forage corn (Zea mays L. SC. 640  ( .The experiment design consisted of three 

randomized complete blocks was performed in 2013-2014 cropping season in Rice Researches Institute of 

Rasht. Investigated treatments in this research were including seed without coating, seed coating without 

bacteria and micronutrients, seed coating with micronutrients and without bacteria, seed coating with 

Pseudomonas and without micronutrients, seed coating with Pseudomonas and micronutrients, seed 

coating with Azotobacter and without micronutrients, seed coating with Azotobacter and micronutrients, 

seed coating with )Azotobacter and Pseudomonas  ( and without micronutrients, seed coating with 

)Azotobacter and Pseudomonas  ( and micronutrients. Seed coating with Pseudomonas and micronutrients 

treatment was highest in the most of characteristics. For purposes of forage quality, Seed coating with 

Pseudomonas and micronutrients treatment allocated the highest of dry matter digestibility percentage, 

crude protein percentage and water soluble carbohydrates percentage, too. Also, the highest of acid 

detergent fiber percentage and ash percentage observed in control. The present finding showed that 

growth promoting bacteria with micronutrients have a greater impact on plant growth. These bacteria in 

combination with micronutrients can improve quantitative and qualitative yield of plant. 
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