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 چکیده
 تحت رچکک گياهچه کيفی و کمی هایشاخص و زنی جوانه بر کيتوسان و سيليس نانو ترکيبات اثر بررسی منظور به

 طی تکرار سه در عامله چهار فاکتوریل صورت به آزمایشی شوری، شرایط در آن اثرات یمطالعه و بذر زوال تنش

 يبترک آزمایش این در. گرفت انجام شاهد دانشکده کشاورزی دانشگاه بذر تکنولوژی آزمایشگاه ر 94 – 95 هایسال

 اعمال( امپیپی 40 غلظت و شاهد) سطح دو در سيليس نانو و( w/v 5/0 %  وغلظت شاهد)در دو سطح  کيتوسان

 شوری تنش و( درصد 95 نسبی رطوبت و 41 دمای در ساعت 24 و شاهد) سطح دو در نيز بذر زوال تنش اعمال. شد

 .گرفت صورت( متر بر زیمنس دسی 10 و 5/7 ،5 شاهد، عنوان به هوگلند محلول شوری) سطح چهار در

 کرچک ياهچهگ زنیجوانه به مربوط صفات بر داریمعنی تأثير سيليسنانو و کيتوسان تيمار داد نشان آزمایش این نتایج

 ترميم اثر که است شده زنیجوانه درصدی 33 کاهش باعث بذر زوال مثال عنوان به. است داشته تنش شرایط در

 دسی 10 غلظت) شوری در کرچک زنیجوانه همچنين نماید جبران را آن درصد 24 حدود توانسته کيتوسان پذیری

 و کيتوسان ترکيبات. است رسيده درصد 55 به سيليسنانو تيمار حضور با که است بوده  درصد 43( متر بر زیمنس

 صورتی به. اندبوده مثبتی و دارمعنی اثرات دارای نيز کرچک گياهچه بيوشيميایی و مرفولوژیکی صفات بر سيليس نانو

 تيمار و یابد بهبود را یافته زوال بذور رشدی وضعيت خشک، وزن افزایش درصد 22 با توانسته کيتوسان تيمار که

 وجود به داریمعنی اختالف کرچک نشده پير هایگياهچه خشک وزن افزایش درصد 23 با توانسته نيز سيليسنانو

 .کند ایجاد را مطلوبی رشد و آورد
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 مقدمه

. است خشکنيمه و خشوک  نواحی در زراعی محصووتت  توليد محدودکننده موانع مهمترین از یکی شووری 

 ایهخاك که شودمی زده تخمين(. Munns, 2002کنند )می توليد را دنيا مردم غذای سوم یک حدود اراضوی  این

های شور ایران حدود . خاك(Szabolics, 1992اند )را پوشانده جهان کشت قابل اراضی درصد 10تا  5دود ح شور

(. 1355دهند )بندانی و عبدل زاده، ا تشکيل میميليون هکتار است ر 24از کل اراضوی کشاورزی که معادل   % 15

 یک بذر (. زوالPatade et al., 2011ترین مرحله به تنش شوری است )زنی بذر و اسوتقرار گياهچه حسا  جوانه

 (.McDonald, 1999باشد ) داشته دنبال به را اقتصادی یهازیان تواندمی که است کشاورزی نامطلوب صفت

مختلف از جمله  یهامورد توجه پژوهشووگران رشووته اريبسوو بياسووتفاده از مواد نانو ترک رياخ یهادر سووال

بذر  نگيمیراستا پرا نيدر هم (.Pourkhaloee et al., 2011; Haghighi et al., 2012بوده است ) یکشاورز

زنده و خسووارات اشوواره شووده مورد  ريغ یهامقابله با اثرات نامطلوب تنش یبرا تواندیاسووت که م ییهااز روش یکی

های محيطی در کاهش یکی از مهمترین تنشاز آنجایی که شوووری  (.Mohammadi, 2013) ردياسووتفاده قرار گ

اقبا و متعهای علمی حوزهباشد و با توجه به کارآیی روز افزون ترکيبات نانو در تمامیرشد و عملکرد گياهان زراعی می

ترکيب کيتوسان و  یاثرات کاهنده یهای زیستی موجودات، در این تحقيق به مطالعهر جنبهها بگير آناثرات چشوم 

 پرداخته شده است.  کرچکنانو سيليس بر بذور تحت تنش 

 هامواد و روش
تکرار انجام شد. آزمایش با زوال تسریع شده  3این آزمایش به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کامال تصادفی در      

(Accelerated aging testبذور شروع می )شود، سپس تيمار ترکيب بهبود دهنده( ی کيتوسانChitosan و نانو )

های استاندارد ( صورت گرفت. قبل از شروع تستSalinity( و در ادامه اعمال تنش شوری )Si O2سيليکون )

ی بذور به همراه بنيه بذور بررسی شد. آزمایش زنی، جهت نمایش وضعيت بذور آزمون تترازوليوم و هدایت الکتریکجوانه
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ابتدا بذور با فاکتورها قبل از اعمال ( و در سه تکرار انجام شد. A*Ch*Si*Sبه صورت فاکتوریل چهار عامل )

همزمان در این . شدند ثانيه ضد عفونی و سپس چند بار با آب مقطر شستشو 30درصد به مدت  5هيپوکلریت سدیم 

ساعت سترون  2گراد به مدت سانتی 150زنی در اتوکالو با دمای های جوانهد نياز به همراه کاغذمرحله، وسایل مور

 شدند. 

ساعت در  24( در دو سطح )کنترل یا بدون اعمال زوال بذر و AATدر ابتدا بذور برای اعمال زوال تسریع شده )

( و سپس در معرض سطوح ترکيبی Susana, et al 1990درصد( قرار گرفتند ) 95و رطوبت نسبی  41دمای 

( و سيليکون در غلظت )کنترل و بدون اعمال w/v%5/0 کيتوسان در غلظت )کنترل و بدون اعمال ترکيب کيتوسان و

 ,et al 2009; Haghighi, et al 2013)  (Guanساعت قرار گرفته 9پی پی ام( به مدت  40ترکيب سيليکون و 

و  7.5،  5محلول هوگلند به عنوان کنترل،  ECداده شدند و سطوح شوری ) و در ادامه بذور به محيط کشت انتقال

ضدعفونی عدد بذر  30 تعداد .شده استاستفاده  Naclبرای تهيه سطوح شوری از دسی زیمنس بر متر( اعمال شد.  10

و به هر پتری آب  رار روی کاغذ واتمن قرار گرفتهکمتر( در هر تسانتی 5/1×10در داخل هر پتری دیش به ابعاد )شده 

ميلی ليتر  15به هر پتری دیش . شد، بسته به تيمار افزوده مشخص مقطر یا محلول نمک با سطوح پتانسيل اسمزی

محلول شوری با سطوح پتانسيل اسمزی تهيه شده، بسته به تيمار افزوده شد و به منظور کاهش ميزان تبخير آب دور 

ها به محيط کشت هوگلند انتقال داده شدند. برداشت ر برگ حقيقی، گياهچهها با پارافيلم بسته شد. پس از ظهوپتری

در پایان روز صورت گرفت.  21صفات مورد نظر، با توجه به شکل گيری برگ مرکب گياهچه و کامل شدن آن بعد از 

انتخاب و طول عدد گياهچه به صورت تصادفی  5دیش زده، از هر پتریهای جوانهپس از شمارش تعداد بذر ام 21روز 

کش مدرج و وزن تر و خشک گياهچه )خشک کردن در آون چه با استفاده از خطچه و طول ساقهگياهچه، طول ریشه

گيری شد )اکرميان و اندازه 0001/0گراد( با استفاده از ترازوی با دقت درجه سانتی 72ساعت در دمای  45به مدت 

 2زنی از رابطه (، سرعت جوانه1393)اميدی و همکاران،  1زنی از رابطه درصد جوانه (. برای محاسبه2007، 1همکاران

(، ميانگين مدت زمان 1393)اميدی و همکاران،  3زنی روزانه از رابطه (، ميانگين جوانه1393)امام و پيرسته انوشه، 

                                                             
1 Akramian et al 
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( و بنيه 1393و همکاران، )اميدی  5زنی نيز از رابطه (، ضریب جوانه1393)اميدی و همکاران،  4زنی از رابطه جوانه

 ( استفاده شد.1393)اميد و همکاران،  3بذر از رابطه 

 

 PG=(G/N)×100[              1]رابطه 
PG زنی، درصد جوانهG زده، تعداد بذر جوانهN تعداد کل بذر کشت شده 

 
∑ =  RS                   [      2]رابطه     𝑆𝑖𝐷𝑖𝑛      𝑖=1 

Si زده در هر شمارش، تعداد بذور جوانهDi  ،تعداد روز تا شمارشn دفعات شمارش 
 
= MDG[                3]رابطه          𝑃𝐺𝑇𝑥 

PG زنی، درصد جوانهTx های آزمایشتعداد روز 
  

∑[                  4]رابطه  𝑁𝑖𝐷𝑖𝑛      𝑖=𝑛∑ 𝑁𝑖 MGT= 
MGT زنی، ميانگين مدت زمان جوانهNi زده در هر شمارش، تعداد بذر جوانهDi  ،تعداد روز تا شمارشn  دفعات

 شمارش
×[                5]رابطه  100 1𝑀𝐺𝑇 GC= 

MGT  زنیميانگين مدت زمان جوانه 

 نتایج و بحث
 زنیدرصد جوانه

 

ریع سيليس، شوری و پيری تسنتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که ترکيب اثرات اصلی و ساده کيتوسان، نانو

داشته است. همچنين اثرات متقابل دوگانه تيمار  %1داری در سطح احتمال معنیاثر  کرچکزنی بذور شده بر درصد جوانه

( و اثرات متقابل سه عامله پيری N*Sشوری ) -سيليس (، نانوA*Nيليس )سنانو -(، زوال بذر A*Chزوال بذر ) - کيتوسان

شوری  - سيليسنانو - ( و کيتوسانA*Ch*Sشوری ) - کيتوسان -(، پيری A*Ch*Nسيليس )نانو -کيتوسان  -

(Ch*N*S نيز در سطح احتمال )سيليسنانو - . اما اثر متقابل تيمارهای پيریانددار شدهمعنی %1 - ( شوریA*N*S و اثر )

 (. 1 - 3دار شدند )جدول معنی %5( با سطح احتمالی A*Ch*N*Sشوری ) - سيليسنانو - کيتوسان - عامله پيری 4متقابل 
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دیزانگ با آزمایشی که بر بذور خيسانده پنبه در محلول کيتوسان انجام داد دریافت که کيتوسان باعث افزایش ميزان 

زنی بذور گندم و خيار گزارش ياه شده است. همچنين در آزمایشاتی مشابه اثر افزایشی کيتوسان بر جوانهزنی در این گجوانه

پوشش محققين، نظر اظهار به بنا (.Reddy, M. V. B, et al 1999., Chandrkrachang, S. et al, 2002)شده است 

 افزایش برنج هایگياهچه در را تنش شرایط به و تحمل داده افزایش را بذر جوانه زنی است ممکن کيتوزان با دار کردن بذر

ای که بر گياه آفتابگردان انجام داده است گزارش کرده بذور آغشته شده با ژل در مطالعه   Rehman.  (xue., 2007)دهد

ختالفی جزئی با تيمار درصد را به ثبت برسانند و ا 93زنی زیمنس جوانهدسی 3اند در مواجهه با تنش شوری کيتوسان توانسته

 چين در که (2002) و همکاران Cangنتایج  با است سو هم ما نتایج(. Rehman and Harris., 1992)اند شاهد داشته

 افزایش به منجر سيليسيوم که گرفتند و نتيجه دادند انجام ذرت یهاگياهچه رشد و زنی جوانه روی سيليس اثر بر  را پژوهشی

 یهابذر زنیجوانه طول در ليپاز و پروتئاز مانند ییهافعاليت آنزیم بردن بات طریق از نيز و شودمی هاگياهچه در تنفس سرعت

 دهد.   افزایش را زنیجوانه ذرت،

 زنیمیانگین مدت زمان جوانه
ثرات ی انتایج تجزیه واریانس نشان داد که تمامی اثرات اصلی پيری، کيتوسان، نانو سيليس و شوری به همراه همه

شوری  -نانو سيليس، کيتوسان  -شوری، کيتوسان  -نانو سيليس، زوال بذر  -کيتوسان، زوال بذر  -متقابل دو عاملی زوال بذر 

درصد معنی داری نشان  99شوری با احتمال آماری  -نانو سيليس  -کيتوسان شوری به همراه اثر متقابل  -و نانو سيليس 

شده  زنی بذور پير(. در مقایسات ميانگين مشخص شد که تيمار کيتوسان توانسته ميانگين مدت جوانه1 - 3دهند )جدول می

زنی باعث تسریع و گين مدت جوانهدرصدی ميان 30داری کمتر کند. تيمار نانو سيليس نيز با کاهش را با اختالف معنی کرچک

زنی شده است. مطالعات مختلفی در مورد تاثير فرسودگی بذر بر روی جوانه کرچکی زنی در بذور زوال دیدهیکنواختی جوانه

( نشان دادند که بذرهای زوال یافته مدت ميانگين 2003گياهان مختلف صورت گرفته است، خواجه حسينی و همکاران )

 به همين نتيجه رسيدند.  کرچک( در 2011تری داشتند. همچنين محمدی و همکاران )تنیزنی طوجوانه

 
 زنیجوانهسرعت ضریب 

قابل ی اثرات متنتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثرات اصلی پيری، کيتوسان، نانو سيليس و شوری به همراه همه

ی و نانو شور -نانو سيليس، کيتوسان  -شوری، کيتوسان  -وال بذر نانو سيليس، ز -کيتوسان، زوال بذر  -دو عاملی زوال بذر 
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ر سطح شوری د -کيتوسان  -نانو سيليس و زوال بذر  -کيتوسان  -شوری به همراه اثرات متقابل سه عاملی زوال بذر  -سيليس 

درصد معنی  5سطح احتمال شوری در  -نانو سيليس  -درصد معنی دار شده اند. و اثر متقابل سه عاملی کيتوسان  1احتمال 

زنی درصدی سرعت جوانه 11داری را نشان می دهد. در مقایسات ميانگين مشخص شده است که تيمار نانو سيليس باعث بهبود 

دسی زیمنس بر متر( شده  10زنی در باتترین سطح شوری )درصدی سرعت جوانه 3شده است. تيمار کيتوسان باعث بهبود 

نشان داد بذور آفتابگردان تيمار شده با کيتوسان که   Rehman اند.حاصله با بذور شاهد همسان شدهزنی است و سرعت جوانه

اند و کيتوسان با نقش محافظتی بر بذر اند سرعتی نظير بذور شاهد بدون اعمال تنش داشتهتحت تنش شوری قرار گرفته

 (.Rehman and Harris., 1992) زنی و رشد آن شده استآفتابگردان باعث بهبود سرعت جوانه

 شاخص وزنی و طولی بنیه بذر
نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثرات اصلی پيری تسریع شده،  نانو سيليس و شوری به همراه اثرات دو عاملی زوال 

شدند. نتایج دار ( معنیP≤0.01درصد ) 99نانو سيليس با احتمال  -نانو سيليس و کيتوسان  -کيتوسان، زوال بذر  -بذر 

درصد باتتر  30مقایسات ميانگين به این نکته اذعان دارد که شاخص وزنی بنيه بذر، در بذور زوال دیده تحت تيمار کيتوسان 

اهش شود که این کزنی بذور میاند. انبارداری بلند مدت یا زوال بذر باعث کاهش جوانهاست از بذوری که تيمار کيتوسان نداشته

 (.Simic et al., 2009)و آفتابگردان بيشتر است  کرچکی در بذرهای روعن

 چهطول ریشه
، شوری -سيليس، زوال نانو -سيليس، شوری و اثرات متقابل زوال صفت طول ریشه چه در اثر اصلی زوال بذر، نانو

دهد که داری داشته است. مقایسات ميانگين نشان میمعنی( P≤0.05کيتوسان ) -( و زوال P≤0.01سيليس )نانو -کيتوسان 

 4.29ها اعمال نشده است با ميانگين هایی است که زوال و شوری بر آنکمترین ميانگين طول ریشه چه متعلق به گياهچه

دسی زیمنس بر  10هایی دیده شده است که هر دو تيمار زوال بذر و شوری )سانتی متر و کمترین ميزان آن نيز در گياهچه

درصدی ميانگين طول  12متر، این در حالی است که تيمار کيتوسان توانسته با افزایش سانتی 1.25با  اندمتر( را تجربه کرده

 25سيليس در بذور طبيعی )زوال نيافته( باعث افزایش طول یافته شود. تيمار نانوریشه چه، باعث بهبود در رشد بذور زوال

شده است. در مطالعه اثر کيتوسان بر بذر آفتابگردان نشان داده شد که طول ریشه بذور تيمار  کرچکچه گياه درصدی در ریشه 

 (.Rehman and Harris., 1992شده با کيتوسان در تنش شوری خفيف نسبت به شاهد اختالفی نداشته است )
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 )ضریب آلومتریک( ام زمینی به هواییاندنسبت وزنی
 –سيليسکيتوسان، نانو -واریانس نشان داد که اثر اصلی زوال بذر به همراه اثرات متقابل دو عاملی زوال بذر نتایج تجزیه 

 -کيتوسان  -سيليس به همراه اثر متقابل چهار عاملی زوال بذر نانو -کيتوسان  -شوری و اثر متقابل سه عاملی زوال بذر 

سيليس، شوری و اثرات متقابل سه عاملی زوال بذر . و اثرات اصلی نانواندر شدهدامعنیدرصد  99شوری با احتمال  -سيليس نانو

دهند. جدول مقایسات داری را نشان میمعنیدرصد  95شوری با احتمال  -سيليس نانو -شوری و کيتوسان  -کيتوسان  -

کيتوسان  سيليس ويافته و تحت تيمار نانوهایی دیده شد که بذور زوال نميانگين نيز نشان داد که باتترین نسبت در گياهچه

 شود.یافته دیده میهای زوال. و کمترین ضریب الومتریک در گياهچهاندبوده

 

 چهطول ساقه
 -کيتوسان، زوال بذر  -سيليس، شوری و اثرات متقابل زوال بذر ام هوایی گياهچه در تيمار زوال بذر، نانواندطول 

دار شده است و در تيمار کيتوسان نيز با احتمال معنیدرصد  99سيليس با سطح احتمال آماری نانو -سيليس و کيتوسان نانو

ای که بدون تيمار یافتههای زوالچه را در گياهچهوری که کمترین ميزان طول ساقهداری ثبت شده است. به طمعنیدرصد  95

های زوال نيافته و تحت تيمار متر دیده شده است و بيشترین طول ساقه چه در گياهچهسانتی 2.54با ميانگين  اندکيتوسان بوده

تر به جدول مقایسات ميانگين مشخص شده است که يقمتر ثبت شده است. با نگاهی دقسانتی 5.05سيليس با ميانگين نانو

درصد بهبود بخشد و در  24چه که طی تيمار زوال بذر رخ داده را حدود درصدی طول ساقه 41تيمار کيتوسان توانسته کاهش 

سبت به چه ندرصد افزایش طول ساقه 13سيليس های ميانگينی متفاوتی جای دهد. و بذور تحت تيمار کيتوسان و نانوگروه

ای که بر روی بذور ذرت صورت گرفته است با کاهش خسارات ناشی از تنش دمایی اعمال . کيتوسان در مطالعهاندشاهد داشته

ها شده است شده، باعث افزایش قابل توجهی در طول اندام هوایی شده است که منجر به بهبود سرعت و ميزان رشد گياهچه

(Guan et al, 2009پرایمينگ گي .)دهد و موجب جلوگيری از تجمع اه با سيليکون پارامترهای رشدی گياه را افزایش می

( تحت Tahira et al. 2012( و گندم )Shi et al., 2013(، برنج )Hashemi et al, 2010سدیم در اندام هوایی کلزا )

 شود. تنش شوری می
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 طول گیاهچه
سيليس و شوری به همراه اثرات متقابل زوال لی زوال بذر، نانودهد که اثرات اصنتایج جدول تجزیه واریانس نشان می

درصد و تيمار کيتوسان به همراه اثر  1سيليس در سطح احتمال آماری نانو -سيليس و کيتوسان نانو -کيتوسان، زوال بذر  -بذر 

دهند. مقایسات نشان میمعنی داری  کرچکی درصد برای صفت طول گياهچه 5شوری در سطح احتمال  -متقابل زوال بذر 

یافته تحت تنش شوری های زوالسانتی متر در گياهچه 3.5ميانگين این این صفت نيز نشان داد که کمترین طول گياهچه با 

سانتی متر در بذور طبيعی )زوال نيافته( بوده که تنش شوری را  9.5بوده است و بيشترین ميانگين طول گياهچه ثبت شده با 

درصدی  15یافته توانسته بهبود زوال کرچکهای متر افزایش در طول گياهچهسانتی 1.3. اما تيمار کيتوسان با نداتجربه نکرده

 های شده است.درصد افزایش طول در گياهچه 23سيليس نيز در بذور طبيعی )زوال نيافته( باعث را ایجاد کند. تيمار نانو

 بیوماس کل
يتوسان، ک -سيليس و شوری و اثرات متقابل زوال بذر که اثر اصلی زوال بذر، نانودر نتایج تجزیه واریانس مشخص شد 

دار شد. معنی(  P≤0.05( و اثر اصلی کيتوسان )P≤0.01سيليس )نانو -شوری، کيتوسان  -نانوسيليس، زوال بذر  -زوال بذر 

 35شوری ثبت کرده است.  -ل زوال بذر مقایسات ميانگين کمترین و بيشترین ميزان وزن خشک گياهچه را در اثر متقاب

 52دسی زیمنس بر متر و بيشترین وزن خشک  10یافته و تحت شوری سطح گرم کمترین وزن خشک در بذور زوالميلی

درصد افزایش وزن خشک، وضعيت  22های زوال نيافته و شوری صفر بوده است. تيمار کيتوسان توانسته با گرم در گياهچهميلی

های پير نشده درصد افزایش وزن خشک گياهچه 23سيليس نيز توانسته با یابد و تيمار نانویافته را بهبود زوالرشدی بذور 

 اختالف معنی داری به وجود آورد و رشد مطلوبی را ایجاد کند. کرچک

 هوایی اماند (RWC) آب نسبی محتوای
هوایی در اثرات اصلی زوال بذر، کيتوسان، نانوسيليس،  اماندنتایج تجزیه واریانس نشان داد که محتوای نسبی آب 

( به همراه اثر P≤0.01سيليس )نانو -سيليس و کيتوسان نانو -کيتوسان، زوال بذر  -ی زوال بذر شوری و اثرات متقابل دوگانه

ت ميانگين مشخص شد که دار شده است. با تفسير مقایسامعنی( P≤0.05شوری ) -سيليس نانو -ی زوال بذر گانهمتقابل سه

هایی است که تيمار زوال بذر و تننش شوری را تجربه درصد متعلق به گياهچه 73ام هوایی با اند بيشترین محتوای نسبی آب در

 اندهایی دیده شد که بذور زوال دیده داشتهام هوایی گياهچهانداند. و کمترین ميزان درسيليس بودهاند و تيمار شده با نانونکرده
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سيليس بينيم که تيمار کيتوسان و نانو. با بررسی دقيق تر میاندزیمنس بر متر جوانه زدند و رشد کردهدسی 10و در شوری 

ام انددرصدی وزن محتوای نسبی آب در 11. تيمار کيتوسان نيز باعث افزایش انددرصدی در این صفت گردیده 13باعث افزایش 

 گيریازهاندبرای  اعتماد قابل معياری عنوانام گياهی بهاندیافته شده است. محتوای نسبی آب زوالی کرچکهای هوایی گياهچه

 نسبی آب محتوای زیرا دارد، برتری سلول پتانسيل آب به نسبت نظر این از و شده محسوب گياهی هایدر بافت آب وضعيت

 Schonfield). دهد  نشان بهتر را تعرق و سرعت گياه آب بين تعادل تواندمی سلول حجم با مستقيم طریق ارتباط از برگ

et al. 1988) تواند به علت کاهش دسترسی به آب در شرایط تنش باشد، یا اینکه کاهش در محتوای نسبی آب اندام هوایی می

 ,Smart and Bighanای به دليل کاهش جذب، قادر به جبران آب از دست رفته توسط تعرق نباشند )سيستم های ریشه

1974 .) 
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ns درصد می باشد 1و  1، * و ** به ترتیب نشانگر غیر معنی دار و معنی داری در سطح احتمال 
 كرچکمقایسه میانگین اثرات اصلی صفات مرفولوژیكی گیاهچه   - 2جدول 

 تیمار
وزن تر 
 گیاهچه

 )میلی گرم(

وزن خشک 
 گیاهچه

 )میلی گرم(

وزن آماس 
 گیاهچه

 )میلی گرم(

طول اندام 
زمینی 

 (سانتی متر)

طول اندام 
 هوایی

 متر()سانتی

طول 
 گیاهچه

 ر(مت)سانتی

ضریب 
 آلومتریک

نسبت طولی 
اندام زمینی به 

 هوایی

 ی نسبیامحتو
( RWC) آب

 اندام هوایی
پیری تسریع 

 (Aشده)
 312/39 a 73/19 a 1927/19 a 1/11 a 1/11 a 3/31 a 9/17 a 9/31 a 73/39 a (1Aشاهد )

h21 (2A) 111/17 b 13/33 b 321/11 b 1/33 b 1/11 b 1/22 b 9/11 b 9/12 b 72/31 b 

كیتوسان 
(Ch) 

 721/37 b 11/13 b 333/27 b 2/13 a 1/31 b 7/12 b 9/11 a 9/71 a 71/37 b (1Chشاهد )

w/v1/9%  (2Ch) 731/19 a 13/73 a 311/21 a 2/73 a 1/11 a 7/31 a 9/11 a 9/71 a 73/33 a 

سلیس نانو 
(N) 

 793/13 b 11/31 b 331/31 b 2/17  b 1/33 b 7/11 b 9/11 b 9/71 b 71/37 b (1Nشاهد )

ppm19 (2N) 739/93 a 71/11 a 371/13 a 2/31 a 1/29 a 3/91 a 9/11 b 9/71 a 73/33 a 

 (Sشوری )

 332/11 a 39/13 a 1973/37 a (1Sبر متر ) دسی زیمنس 2,1شاهد یا 
 1/21 a 1/33 a 3/11 a 9/11 a 9/71 ab 31/13 a 

 327/31 a 71/19 a 1992/13 a 2/33 a 1/11 b 3/12 b 9/11/ a 9/71 a 73/17 a (2Sبر متر ) دسی زیمنس 1

 139/33 b 11/13 b 317/72 b 2/23 b 1/17 c 1/31 c 9/113 ab 9/711 ab 71/11 b (3Sبر متر  ) دسی زیمنس 3,1

 137/71 c 11/33 c 332/23 c 1/37 c 1/91 d 1/32 d 9/11 b 9/79 b 79/3 c (4Sبر متر ) دسی زیمنس 19
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 تحت تیمار كیتوسان و نانو سیلیس كرچکتجزیه واریانس )میانگین مربعات( مربوط به صفات مرفولوژیكی گیاهچه   - 1جدول 

 منابع تغییرات
درجه 
 آزادی

 وزن تر گیاهچه
وزن خشک 

 گیاهچه
وزن آماس 

 گیاهچه
 طول ریشه

طول اندام 
 هوایی

طول 
 گیاهچه

ضریب 
 آلومتریک

نسبت طولی 
اندام زمینی به 

 هوایی

 ی نسبی آبامحتو
(RWC) 

 **1 1911321/1** 3331/3** 331313/11** 71/13** 23/31** 133/1** 9/91** 1/22** 1133/93 (Aتسریع شده) پیری

 **1 71339/1* 133/31* 73131/11* 9/37 ns 2/13* 7/11* 3×19 - 1 ns 9/992 ns 213/91 (CHتیمار كیتوسان )

 **1 179333/1** 1113/13** 112211/31** 1/12** 1/13** 13/11** 9/9912* 9/911** 213/29 (Nتیمار نانو سیلیس )

 **1 111312/3** 1137/37** 111312/3** 3/73** 17/13** 11/17** 9/9993* 9/91 ns 723/31 (Sتیمار شوری )

A*CH 1 171313/3** 113233** 137321/1** 1/27* 13/31** 23/31** 9/9971** 9/12** 133/11** 

A*N 1 119333/2** 2131/1** 121191/73** 3/91** 19/31** 11/17** 9/9991 ns 9/91 ns 211/11** 

A*S 1 23733/91 ns 211/11 ns 23733/91 ns 1/13** 9/39 ns 1/21* 9/99921 ns 9/991 ns 11/31 ns 

CH*N 1 11112/1** 1139/33** 133139/1** 1/39** 11/11** 19/13** 3×19 - 1 ns 9/991 ns 711/31** 

CH*S 1 11211/2 ns 119/33 ns 11211/2 ns 9/12 ns 9/13 ns 1/32 ns 9/9991 ns 9/91 ns 13/32 ns 

N*S 1 11233/3 ns 192/33 ns 11233/3 ns 9/31 ns 9/31 ns 1/17 ns 9/991** 9/91** 11/11 ns 

A*CH*N 1 3133/33 ns 71/21 ns 1911/1 ns 9/93 ns 9/13 ns 9/37 ns 9/9913** 9/91** 1/12 ns 

A*CH*S 1 1219/32 ns 23/31 ns 1219/32 ns 9/29 ns 9/91 ns 9/13 ns 9/9991* 9/91* 2/21 ns 

A*N*S 1 17331 ns 123/31 ns 17331 ns 9/13 ns 9/71 ns 1/13 ns 1×19 - 1 ns 9/9993 ns 11/31* 
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 درصد اختالف معنی دار ندارند 1 میانگین های دارای حروف مشترك در هر ستون مطابق آزمون چند دامنه ای دانكن در سطح

CH*N*S 1 117/37 ns 1/3 ns 117/37 ns 9/21 ns 9/911 ns 9/22 ns 9/99971* 9/911* 11/33 ns 

A*CH*N*S 1 3111/22ns 39/93 ns 3111/2 ns 9/73 ns 9/11 ns 1/19 ns 9/9911** 9/91** 11/33 ns 

 11/37 9/9917 9/9992 1/11 9/13 9/23 11111/1 191/33 11111/191  خطا

 13/33 13/31 12/1 29/11 13/72 13/21 19/23 19/73 7/92  (CV)ضریب تغییرات % 
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 درصد اختالف معنی دار ندارند 1 میانگین های دارای حروف مشترك در هر ستون مطابق آزمون چند دامنه ای دانكن در سطح 
  

 كرچکمقایسه میانگین اثرات دوگانه صفات مرفولوژیكی گیاهچه   - 3جدول 

 تركیب تیماری

وزن تر 
 گیاهچه

 )میلی گرم(

وزن خشک 
 گیاهچه

 )میلی گرم(

وزن آماس 
 گیاهچه

 )میلی گرم(

طول اندام 
زمینی 

(سانتی متر)  

طول اندام 
 هوایی

متر()سانتی  

طول 
 گیاهچه

(متر)سانتی  

ضریب 
 آلومتریک

نسبت طولی 
زمینی به  اندام

 هوایی

 ی نسبیامحتو
( RWC) آب

 اندام هوایی

A*CH 

1*Ch1A 337/33 a 39/33 a 1939/13 a 1/12 a 1/32 a 3/21 a 9/11 b 9/39 b 39/13 a 

2*Ch1A 393/32 b 71/11 b 332/12 b 1/13 a 1/21 b 3/71 a 9/17 a 9/33 a 73/22 a 

1*Ch2A 119/71 d 13/13 d 327/11 c 1/13 c 2/31 c 1/11 c 9/12 c 9/11 c 13/31 c 

2*Ch2A 719/93 c 11/31 c 329/93 b 2 b 1/91 b 7/91 b 9/19 d 9/13 d 77/31 b 

A*N 

1*N1A 711/91 b 13/19 b 323/11 b 2/39 b 1/33 b 7/33 b 9/11 b 9/31 b 77/31 b 

2*N1A 319/33 a 31/31 a 1121/23 a 1/31 a 1/93 a 3 a 9/17 a 9/33 a 32/37 a 

1*N2A 171/11 c 13/17 c 311/11 c 1/32 c 1/17 c 1/13 c 9/11 c 9/11 c 72/33 c 

2*N2A 123/19 c 17/13 c 391/39 c 1/31 c 1/12 c 1/93 c 9/11 c 9/11 c 72/33 c 

A*S 

1*S1A 313/31 a 32/11 a 1131/21 a 1/23 a 1/11 a 3/31 a 9/17 a 9/33 a 31/93 a 

2*S1A 372/93 a 37/37 a 1111/13 a 1 a 1/17 a 3/17 a 9/17 a 9/37 ab 31/17 a 

3*S1A 711/13 b 13/11 b 313/93 b 2/33 b 1/33 bc 7/31 b 9/11 bc 9/31 ab 77/31 bc 

4*S1A 137/22 bc 12/92 bc 313/32 bc 2/13 bc 1/11 cd 7/91 bc 9/11 c 9/31 b 71/11 cd 

1*S2A 771/11 b 13/21 b 312/23 b 2/29 cd 1/21 b 7/11 bc 9/11 d 9/11 c 73/39 b 
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2*S2A 131/12 bc 11/31 bc 373/13 bc 1/33 de 1/39 cd 1/73 cd 9/12 d 9/11 c 71/11 bc 

3*S2A 113/11 c 11/12 c 337/17 c 1/39 e 1/21 d 1/31 d 9/11 d 9/11 c 72/91 d 

4*S2A 193/93 d 11/11 d 731/31 d 1/21 f 2/11 e 1/39 e 9/19 d 9/19 c 17/97 e 
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 كرچکمقایسه میانگین اثرات دوگانه صفات مرفولوژیكی گیاهچه   - 3ادامه جدول 

 تركیب تیماری

وزن تر 
 گیاهچه

 )میلی گرم(

وزن خشک 
 گیاهچه

 )میلی گرم(

وزن آماس 
 گیاهچه

 )میلی گرم(

طول اندام 
زمینی 

(سانتی متر)  

طول اندام 
 هوایی

متر()سانتی  

 گیاهچهطول 
متر()سانتی  

ضریب 
 آلومتریک

نسبت طولی اندام 
 زمینی به هوایی

ی نسبی امحتو
( RWC) آب

 اندام هوایی

Ch*N 

1*N1Ch 111/33 c 11/17 c 331/33 c 2/91 b 1/21 c 1/21 c 9/11 b 9/71 b 79/71 b 

2*N1Ch 312/37 a 71/39 a 1991/37 a 2/33 a 1/11 a 3/12 a 9/113 ab 9/71 ab 73/33 a 

1*N2Ch 391/79 ab 72 ab 331/19 ab 2/39 a 1/11 ab 3/91 ab 9/11 b 9/71 b 73/93 a 

2*N2Ch 713/19 b 13/13 b 323/19 b 2/73 a 1/31 b 7/71 b 9/11 a 9/77 b 77/37 a 

Ch*S 

1*S1Ch 319/73 b 71/11 b 1911/13 b 2/31 b 1/72 ab 3/13 b 9/11 9/71 bc 73/17 bc 

2*S1Ch 312/11 b 71/31 b 1997/31 b 1/91 b 1/11 b 3/11 b 9/11 bc 9/71 ab 73/21 bc 

3*S1Ch 111/29 cd 13/31 cd 323/39 cd 2/29 cd 1/13 cd 1/13 cd 9/117 abc 9/71 abc 72/71 d 

4*S1Ch 173/31 d 11/12 d 311/21 d 1/37 d 2/37 d 1/71 d 9/111 bc 9/72 abc 13/39 e 

1*S2Ch 311/13 a 31/33 a 1129/12 a 1/11 a 1/17 a 3/39 a 9/113 a 9/73 a 31/11 a 

2*S2Ch 321/92 b 71/31 b 333/32 b 2/31 b 1/11 b 3/11 b 9/112 ab 9/71 ab 73/33 b 
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3*S2Ch 793/33 c 11/33 c 331/11 c 2/13 c 1/31 cd 7/12 c 9/113 abc 9/71 abc 77/21 c 

4*S2Ch 121/13 cd 17/21 cd 391/12 cd 1/31 cd 1/21 cd 1/29 cd 9/12 c 9/13 c 72/13 d 

 درصد اختالف معنی دار ندارند 1 دامنه ای دانكن در سطحمیانگین های دارای حروف مشترك در هر ستون مطابق آزمون چند 
 

           

 كرچکمقایسه میانگین اثرات دوگانه صفات مرفولوژیكی گیاهچه   - 3ادامه جدول 

 تركیب تیماری

وزن تر 
 گیاهچه

 )میلی گرم(

وزن خشک 
 گیاهچه

 )میلی گرم(

وزن آماس 
 گیاهچه

 )میلی گرم(

طول اندام 
زمینی 

(سانتی متر)  

طول اندام 
 هوایی

متر()سانتی  

 گیاهچهطول 
متر()سانتی  

ضریب 
 آلومتریک

نسبت طولی اندام 
 زمینی به هوایی

ی نسبی امحتو
( RWC) آب

 اندام هوایی

N*S 

1*S1N 311/13 ab
 73/11 ab

 1911/31 ab
 1/21 a 1/3 ab

 3/31 ab
 9/11 a 9/73 ab 39/17 a 

2*S1N 313/31 bc
 71/11 bc

 331/13 bc
 2/73 b 1/11 bc

 3/11 bc
 9/123 b 9/13 c 73/13 ab

 

3*S1N 122/13 ef 11/37 ef 333/22 ef 1/33 c 1/21 ef 1/12 de 9/121 b 9/13 c 72/12 c 

4*S1N 117/11 f 13/13 f 311/93 f 1/71 c 2/73 f 1/12 e 9/11 b 9/72 bc 13/17 d 

1*S2N 323/93 a 31/27 a 1191/13 a 1/21 a 1/93 a 3/11 a 9/11 9/71 bc 32/13 a 

2*S2N 311/37 abc 71/17 abc 1993/27 abc 1/23 a 1/11 bc 3/39 ab 9/113 a 9/32 a 73/71 ab 

3*S2N 713/11 cd 17/33 dc 311/91 cd 2/39 b 1/33 cd 7/13 c 9/113 a 9/73 a 77/31 b 

4*S2N 117/33 de 13/93 de 311/13 de 2/93 c 1/11 de 1/11 d 9/127 b 9/13 c 72/31 c 
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درصد اختالف معنی دار ندارند 1 میانگین های دارای حروف مشترك در هر ستون مطابق آزمون چند دامنه ای دانكن در سطح  
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ی  دار ندارنددرصد اختالف معن 1 میانگین های دارای حروف مشترك در هر ستون مطابق آزمون چند دامنه ای دانكن در سطح

 

 
 

 كرچکگانه صفات مرفولوژیكی گیاهچه مقایسه میانگین اثرات سه  - 4جدول 

 تركیب تیماری

 

وزن تر 
 گیاهچه

 )میلی گرم(

وزن خشک 
 گیاهچه

 )میلی گرم(

وزن آماس 
 گیاهچه

 )میلی گرم(

طول اندام 
سانتی زمینی )
(متر  

طول اندام 
 هوایی

متر()سانتی  

طول 
 گیاهچه

متر()سانتی  

ضریب 
 آلومتریک

نسبت طولی 
اندام زمینی به 

 هوایی

ی نسبی امحتو
( RWC) آب

 اندام هوایی

A*Ch*N 

1*N1*Ch1A 721/72 cd 11/17 cd 391/72 dc 2/71 d 1/39 cd 7/11 c 9/11 b 9/39 b 71/92 c 

2*N1*Ch1A 332/11 a 37/13 a 1213/11 a 1/2 a 1/31 a 19/91 a 9/11 b 9/31 b 37/11 a 

1*N2*Ch1A 733/11 bc 71/11 bc 311/11 bc 1/1 c 1/17 bcd 3/11 bc 9/11 b 9/31 b 73/71 b 

2*N2*Ch1A 323/13 b 71/12 cd 1993/13 b 1/72 b 1/11 bc 3/31 b 9/13 a 9/31 a 73/39 b 

1*N1*Ch2A 193/32 f 11/37 f 733/32 f 1/13 e 2/72 f 1/91 e 9/11 d 9/11 cd 17/27 d 

2*N1*Ch2A 131/13 ef 11/11 ef 371/13 ef 1/31 e 1/91 ef 1/39 de 9/12 c 9/13 c 71/71 c 

1*N2*Ch2A 311/31 bc 72/11 bc 331/31 bc 2/21 d 1/1 b 7/31 c 9/11 d 9/13 d 73/11 b 

2*N2*Ch2A 171/12 de 13/11 de 311/12 de 1/31 e 1/13 de 1/11 d 9/19 d 9/13 d 71/32 c 

A*Ch*S 
1*S1*Ch1A 312/37 a 31/31 a 1227/17 a 1/21 a 1/31  a 19 a 9/17 abc 9/31 abc 31/13 a 

2*S1*Ch1A 313/39 ab 31/72 a 1211/19 ab 1/17 a 1/77 a 3/31 a 9/11 bc 9/31 bc 31/13 a 
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3*S1*Ch1A 731/71 de 13/31 cd 313/11 de 2/31 b 1/93 def 7/31 cd 9/11 cd 9/73 cd 73/31 bc 

4*S1*Ch1A 729/21 ef 11/31 de 331/31 ef 2/11 bc 1/33 def 7/21 de 9/11 cd 9/73 c 71/17 bc 

1*S2*Ch1A 337/79abc 33/11 ab 1179/19 abc 1/11 a 1/11 ab 3/77 a 9/13 a 9/31 a 31/11 a 

2*S2*Ch1A 331/13 cd 39/23 bc 1913/33 cd 1/31 a 1/77 bcd 3/1 ab 9/13 a 9/32 a 31/31 ab 

3*S2*Ch1A 712/12 ef 11/33 de 337/92 ef 2/31 b 1/77 ef 7/13 cde 9/17 ab 9/33 ab 77/12 c 

كرچکگانه صفات مرفولوژیكی گیاهچه مقایسه میانگین اثرات سه  - 4ادامه جدول   

 تركیب تیماری

 

وزن تر 
 گیاهچه

 )میلی گرم(

وزن خشک 
 گیاهچه

 )میلی گرم(

وزن آماس 
 گیاهچه

 )میلی گرم(

طول اندام 
زمینی 

(سانتی متر)  

طول اندام 
 هوایی

متر()سانتی  

طول 
 گیاهچه

متر()سانتی  

ضریب 
 آلومتریک

نسبت طولی 
اندام زمینی به 

 هوایی

ی نسبی امحتو
( RWC) آب

 اندام هوایی

A*Ch*S 

4*S2*Ch1A 112/13 efg 13/21 def 321/73 efg 2/1 bc 1/11 efg 1/31 def 9/11 bc 9/31 abc 71/33 cd 

1*S1*Ch2A 123/12 efg
 17/29 def

 391/92 efg
 1/77 de

 1/1 efg
 1/17 efg

 9/11 gh
 9/13 fg 71/11 cd

 

2*S1*Ch2A 121/93 efg
 17/29 def

 399/13 efg 1/31 cd
 1/21 efg

 1/2 efg
 9/11 fg 9/79 de

 71/23 cd
 

3*S1*Ch2A 111/33 gh
 13/91 fg 393/23 gh

 1/13 de
 2/77 gh

 1/21 gh
 9/11 ef

 9/13 e 13/12 e 

4*S1*Ch2A 113/29 h 23/32 g 132/39 h 1/93 e 1/31 h 1/91 h 9/11 gh
 9/11 ef

 11/91 f 

1*S2*Ch2A 399/11 bcd
 39/19 bc

 1939/11 bcd
 2/31 b 1 abc

 3/31 bc
 9/12 fg 9/11 ef

 32/97 ab
 

2*S2*Ch2A 713/33 de
 13/11 d 313/33 de

 2 cd
 1/17 cde

 7/17 de
 9/19 gh

 9/13 fg 73/31 bc
 

3*S2*Ch2A 791/91 ef
 12/31 de

 331/91 ef
 1/31 cd

 1/31 def
 1/77 defg

 9/19 gh
 9/13 fg 71/3  cd
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4*S2*Ch2A 137/37 gf
 11/23 ef

 337/37 fg 1/11 de
 1/17 fg 1/1 fg 9/93 h 9/11 g 71/97 de

 

 درصد اختالف معنی دار ندارند 1 میانگین های دارای حروف مشترك در هر ستون مطابق آزمون چند دامنه ای دانكن در سطح
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 كرچکگانه صفات مرفولوژیكی گیاهچه مقایسه میانگین اثرات سه  - 4ادامه جدول 

 تركیب تیماری
 وزن تر گیاهچه

 )میلی گرم(

وزن خشک 
 گیاهچه

 )میلی گرم(

وزن آماس 
 گیاهچه

 )میلی گرم(

طول اندام 
سانتی زمینی )
(متر  

طول اندام 
 هوایی

متر()سانتی  

 گیاهچهطول 
متر()سانتی  

ضریب 
 آلومتریک

نسبت طولی 
اندام زمینی به 

 هوایی

ی نسبی امحتو
( RWC) آب

 اندام هوایی

A*N*S 

1*S1*N1A 313/13 bc 31/11 bc 1112/93 bc 1/93 a 1/31 a 3/17 abc 9/13 ab 9/39 abc 31/13 ab 

2*S1*N1A 313/19 bc 32/33 bc 1931 bcd 1/1 bc 1/77 a 3/1 bcd 9/11 cde 9/73 de 32/31 abc 

3*S1*N1A 119/33 efg 13/91 fgh 391/13 fgh 2/17 de 1/93 def 1/11 ghij 9/11 def 9/77 ef 71/11 ef 

4*S1*N1A 111/13 gh 13/12 hi 391/73 hi 1/37 def 1/33 def 1/13 ijk 9/11 cd 9/32 cde 13/73 gh 

1*S2*N1A 1999/33 a 33/17 a 1231/13 a 1/1 a 1/11 ab 19/1 a 9/17 bc 9/31 bcd 37/71 a 

2*S2*N1A 391/77 ab 31/11 ab 1133/17 ab 1/1 a 1/77 bcd 3/31 ab 9/13 a 9/31 a 31/13 ab 

3*S2*N1A 317/23 cd 73/79 cd 1923/33 cde 1/13 bc 1/77 ef 3/93 cde 9/13 ab 9/31 ab 39/27 bcd 

4*S2*N1A 311/21 cd 71/32 cde 1911/31 cde 1/93 c 1/11 efg 3/13 def 9/11 cd 9/31 de 39/11 bcd 

1*S1*N2A 731/33 de 13/11 def 311/33 def 2/11 d 1/1 efg 7/31 efg 9/121 gf 9/11 ghi 73/23 de 

2*S1*N2A 713/33 def 11/31 efg 333/33 fgh 1/37 def 1/21 efg 1/33 ghi 9/19 h 9/13 hi 77/21 de 

3*S1*N2A 111/93 fgh 11/31 ghi 331/93 gh 1/13 efg 2/77 gh 1/31 hijk 9/11 gh 9/1 hi 79/31 fg 

4*S1*N2A 111/13 gh 13/71 hi 321/13 hi 1/11 fg 1/31 h 1/17 jk 9/11 gh 9/12 ghi 13/73 gh 
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1*S2*N2A 713/23 def
 13/11 defg

 312/33 efg
 2/93 def

 1 abc
 7/17 fgh

 9/19 h 9/13 hi
 73/12 cde

 

2*S2*N2A 171/37 efg
 13/33 fgh

 319/17 fgh
 2 def

 1/17 cde
 1/13 ghij

 9/11 ef
 9/79 gf

 71/39 ef
 

3*S2*N2A 122/31 efg
 11/31 fgh

 333/21 gh
 1/13 efg

 1/31 def
 1/31 hijk

 9/12 gf
 9/17 gh

 71/21 ef
 

4*S2*N2A 132/73 h 12/11 i 713/13 i 1/93 g 1/17 fg 1/11 k 9/191 h 9/13 i 11/33 h 

 درصد اختالف معنی دار ندارند 1 میانگین های دارای حروف مشترك در هر ستون مطابق آزمون چند دامنه ای دانكن در سطح
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 كرچکگانه صفات مرفولوژیكی گیاهچه مقایسه میانگین اثرات سه  - 4ادامه جدول 

 تركیب تیماری
 وزن تر گیاهچه

 )میلی گرم(

وزن خشک 
 گیاهچه

 )میلی گرم(

وزن آماس 
 گیاهچه

 )میلی گرم(

طول اندام 
سانتی زمینی )
(متر  

طول اندام 
 هوایی

متر()سانتی  

 گیاهچهطول 
متر()سانتی  

ضریب 
 آلومتریک

نسبت طولی 
اندام زمینی به 

 هوایی

ی نسبی امحتو
( RWC) آب

 اندام هوایی

Ch*N*S 

1*S1*N1Ch 719/91 cde 17/31 cde 329/91 cd 2/31 bcde 1/93 bcd 7/31 bcde 9/11 abcd 9/71 bcde 77/37 cdef 

2*S1*N1Ch 711/91 cde 13/11 cde 311/11 bcd 2/17 def 1/93 bcd 7/11 cdef 9/12 efg 9/17 e 77/33 cde 

3*S1*N1Ch 123/13 fg 13/3 fg 393/13 ef 1/13 gh 2/77 ef 1/21 gh 9/11  defg 9/13 e 13/13 g 

4*S1*N1Ch 117/12 g 23/37 g 717/12 f 1/17 h 2/91 f 1/1 h 9/11 bcdef 9/73 abcd 11/71 h 

1*S2*N1Ch 311/11 a 31/132 a 1119/11 a 1/17 abc 1/17 a 3/11 ab 9/12 efg 9/13 e 32/13 ab 

2*S2*N1Ch 311/11 ab 32/11 ab 1939/11 ab 1/31 a 1/31 abc 3/13 a 9/17 a 9/31 a 31/13 abcd 

3*S2*N1Ch 733/91 bcd 79/93 bcd 317/91 bcd 2/31 bcde 1/93 bcd 7/31 bcd 9/11 abcd 9/73 abcd 73/31 bcde 

4*S2*N1Ch 791/11 de 12/33 de 339/11 d 1/17 abc 1/3 d 1/37 def 9/12 egf 9/13 e 71/31 ef 

1*S1*N2Ch 339/11 a 33/12 a 1111/31 a 1/31 a 1/11 a 3/93 a 9/11 abc 9/39 abc 31/21 a 

2*S1*N2Ch 331/11 abc 73/21 abc 1913/71 abc 1 bcd 1/31 abc 3/31 abc 9/11 cdefg 9/71 de 31/33 abc 

3*S1*N2Ch 711/13 de 11/11 de 333/93 d 2/17 efg 1/31 d 7 def 9/121 efg 9/13 e 77/37 cde 

4*S1*N2Ch 117/11 def 13/29 def 393/31 de 1/31 efg 1/11 de 1/21 efg 9/121 gf 9/13 e 71/23 ef 
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1*S2*N2Ch 317/31 ab 32/11 ab 1937/31 a 1/11 ab 1 ab 3/11 ab 9/111 bcde 9/71 bcd 32/19 ab 

2*S2*N2Ch 713/33 cde 13/17 cde 313/33 bcd 2/31 bcde 1 dc 7/31 bcde 9/11 abc 9/39 abc 73/39 cdef 

3*S2*N2Ch 791/11 de 11/11 de 331/33 d 2/13 fgh 1/77 d 7/21 def 9/11 abc 9/73 abcd 71/17 ef 

4*S2*N2Ch 112/39 ef 11/23 ef 332/39 de 2 fgh 1/17 de 1/17 gf 9/11 defg 9/71 de 71/73 gf 

 درصد اختالف معنی دار ندارند 1 میانگین های دارای حروف مشترك در هر ستون مطابق آزمون چند دامنه ای دانكن در سطح
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