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مازندران در استان يشرقپ يتوتون ت خصوصيات زراعي و كيفي چند رقم يبررس  
 

   6نژاد،رضا علي 5زادهرضا محسن ، 4حامد زماني ،3زادهيعبدالغفور قل ، 2يزاده فشالمنقي حسين، 1عبدالرحيم مهدوي
 mahdavi_301@yahoo.comمحققين مركز تحقيقات و آموزش تيرتاش– 1،3،4،5،6

 تحقيقات توتون رشت محقق مركز-2

 چكيده
و  205هي، ارقام اروم178 -2باسما يرقم زراع ينيگزيجهت جا يچند رقم توتون شرقو كيفي به منظور بررسي خصوصيات زراعي 

(استان مازندران) طي  رار در منطقه بهشهركت 4در  يامل تصادفك يهاكدرقالب طرح بلو 178 -2ر به همراه رقم شاهد باسمايازم
عبارت بودند از: تعداد برگ، طول و عرض برگ، ارتفاع بوته،  يابيصفات مورد ارز قرار گرفتند. يابيمورد ارز 89و  88هاي سال

 يآورط عمليشرا 2ن دريوتيك، درصد قند و نناخالص در هكتارمت توتون، درآمديمتوسط ق ،رد ك، وزن سبز، عمليتا گلده يروزها
مت، درآمد و يرد، متوسط قكنظر عملن ارقام از يه بكانس در استان مازندران نشان داد ياره ويج تجزينتا.كو آفتاب خش ياگرمخانه

و درصد قند در شرايط  يتا گلده يكلكتور و گرمخانه، وزن سبز، تعداد برگ، روزها يآورط عمليدرصد نيكوتين در هر دو شرا
ن مازندران با در نظرگرفتن عملكرد، متوسط قيمت، درآمد دار وجود داشت. در استايدرصد اختالف معن 1گرمخانه در سطح احتمال 

 و ازمير براي مناطق باسماكاري معرفي گرديد. 205اي، ارقام اروميه و تست ذايقه

  
  شرقي توتون -ازمير-205اروميه - كلمات كليدي: 

  
  مقدمه

مي       جهت كشت در يك منطقه به شمار ها از جمله عوامل موثر در انتخاب واريته توتون عملكرد، كيفيت و مقاومت به بيماري
جا داشته باشد و از طرفي مقاومت يك رقم نيز روند. با توجه به اينكه يك رقم نمي تواند مجموعه كاملي از صفات مورد نظر را يك

همين اساس و با دائمي نيست، لذا تنوع ارقام مورد كشت و يا جايگزيني آنها بعد از چند سال امري ضروري و الزم مي باشد. بر 
و همچنين توليد و معرفي ارقام با عملكرد، كيفيت و درآمد باال براي كشاورز،  178-2توجه به تك رقم بودن كشت توتون باسما 

 باشد.مقايسه ارقام مختلف و انتخاب و معرفي بهترين رقم يا ارقام امري ضروري و جزو اهداف مركز تحقيقات و آموزش تيرتاش مي
بندي ارقام مختلف توتون تيپ شرقي گزارش كرد كه رقم ازمير داراي عملكرد باال و ر طرح بررسي تنوع ژنتيكي و طبقهحسين زاده د

در يك گروه قرار داشت داراي عملكرد برگ سبز باال، گلدهي زودهنگام و درصد رزين باال بود.  31سرس كه با باسما PD325رقم 
در حد  178-2ن ابعاد و وزن برگ و بيشترين تعداد برگ بود. خصوصيات رقم باشما نيز در اين بررسي داراي كمتري K.Bرقم 

، PD325 ،K.B، 178- 2، باسما7ازمير، ازمير ،205رقم توتون تيپ شرقي(اروميه 7و همكاران  زاده).حسين1متوسط قرار داشت(
و ازمير جزء  205بيشترين تعداد برگ و ارقام اروميه K.B: رقم نتايج به دست آمده نشان داد كهزيخنا) را مورد بررسي قرار دادند كه 

و ازمير بيشترين  205ها و از نظر ميزان عملكرد رقم ازمير بيشترين مقدار اين صفت و ارقام اروميهترين آنكوتاه 7ارقام پابلند و ازمير
 يرقم زراع ينيگزيجهت جا يشرق منظور بررسي خصوصيات زراعي و كيفي چند رقم توتوناين طرح ).2متوسط درآمد را داشتند(

  طي دو سال دراستان مازندران و در منطقه بهشهر به مرحله اجرا در آمد. 178 - 2باسما
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  مواد و روشها
ر يـ و ازم 205هيـ ، ارقام اروم178 -2باسما يرقم زراع ينيگزيجهت جا يارقام توتون شرقت زراعي و كيفي صيابررسي خصوبه منظور 

رار در اسـتان مازنـدران و در منطقـه بهشـهر طـي      كـ ت 4در  يامل تصـادف ك يهاكدرقالب طرح بلو 178 -2مابه همراه رقم شاهد باس
آوري آنهـا بـه   ها پس از برداشت در هر چين به دو قسمت تقسيم گرديـد و عمـل  قرار گرفتند. توتون يابيمورد ارز 89و  88هاي سال

آوري در شرايط كلكتور به شرايط ساعات آفتابي بستگي داشـت و از  ملاي انجام شد. عدوروش كلكتوري (آفتاب خشك) و گرمخانه
عبارت بودنـد از: تعـداد بـرگ، طـول و عـرض بـرگ (سـانتيمتر)، ارتفـاع بوتـه           يابيهفته صورت گرفت. صفات مورد ارز 3يك  تا 

 و)مـت (ريـال  يدر هكتـار)، متوسـط ق  رد (كيلـوگرم  كگيري عمل، وزن سبز (كيلوگرم در هكتار) و اندازهيتا گلده ي(سانتيمتر)، روزها
مربـرگ  كه يـ شـده ناح  يآورعمل يهااز توتون.كو آفتاب خش ياگرمخانه يآورط عملي(ريال)، در دو شرا در هكتار درآمد ناخالص
ارقـام   يابيد. ارزياستفاده گرد يات تست ذايقهين، پتاسيم و در نهايوتيكل درصد قند، درصد نياز قب ييايميصفات ش يريگجهت اندازه

ـ ن مشاهدات جهـت انجـام تجز  يانگيها صورت گرفت. آنگاه ميماريبه آفات و ب يزان آلودگياز نظر م ـ اعـم از تجز  يآمـار  يهـا هي ه ي
  د.ياستفاده گرد ExcleوMSTATCهر سال از نرم افزارهاي آماري  ين براكن به روش دانيانگيسه ميانس، مقايوار
  

  نتايج و بحث
مت، يرد، متوسط قكنظر عملن ارقام از يه بكدرمنطقه بهشهر استان مازندران نشان داد  يب صفات مورد بررسكانس مريه واريج تجزينتا

كلكتور و گرمخانه در سطح  يآورط عمليودرآمد در هر دو شرا، درصد قند يتا گلده يروزها وزن سبز،، تعداد برگ،درصد نيكوتين
منطقه بهشهر تفاوت كمتري با نتايج دو ساله داشت و آن اختالف  88سال  نتايج .دار وجود داشتيدرصد اختالف معن 1احتمال 

درصد و در شرايط گرمخانه در سطح  1دار بين ارقام از نظر درصد پتاسيم در شرايط عمل آوري كلكتور در سطح احتمال معني
فاع بوته، گلدهي،درصد قند، عملكرد و ن دو سال صفاتي مانند تعداد برگ، طول برگ، ارتيدار بيتفاوت معندرصد بود.  5احتمال 

شد كه به جز طول برگ، مقدار ساير صفات در سال دوم اي را شامل ميآوري و درصد نيكوتين گرمخانهدرآمد در هر دو شرايط عمل
اثر سال در نيز بسيار جزيي بود.  89وجود نداشت و در سال  88ن تكرارها در سال يدار بيتفاوت معننسبت به سال اول بيشتر بود.

ن كها با استفاده از آزمون چند دامنه دانتك سالن دو ساله و مقايسه آن با نتايج تكيانگيسه ميدار نبود. مقاتيمار براي عملكرد معني
و  29و رقم شاهد به ترتيب با  205هاي اروميهبرگ در گروه اول و رقم 32از نظر تعداد برگ رقم ازمير با ج را به دنبال داشت ين نتايا

روند اندكي متفاوت بود  89اين روند در منطقه بهشهر مشاهده گرديد. در سال  88برگ در گروه دوم و سوم قرار گرفتند. در سال  26
روز ديرتر از  106به طور متوسط با  205هاي ازمير و اروميههاي ازمير و اروميه در يك گروه قرار گرفتند. از نظر گلدهي رقمو رقم

بود. در اين سال دو رقم  89روز به مرحله گلدهي رسيدند كه به دليل شرايط رطوبتي ناكافي در سال زراعي  98با  178-2رقم باسما
ز خصوصيات خوب اين دو رقم اينست كه زماني كه بارندگي آخر فصل اتفاق افتاد،ديرتر به مرحله گلدهي رفتند. ا 205ازمير و اروميه

شرايط رطوبتي براي رشد  89نمايند. درسال پس از وقوع بارندگي رشد رويشي خود را از سرگرفته و عملكرد قابل قبولي توليد مي
ر حاليكه در سال كاري اتفاق افتاد. دماه بعد از نشا 3ماه و براي رقم شاهد  5باسما ناكافي بود و به همين خاطر گلدهي اين دو رقم 

تن بوده و باالتر از رقم  11در حد  205ماه بعد از نشاكاري اتفاق افتاد. وزن سبز ارقام ازمير و اروميه 2تاريخ گلدهي در حدود  88
 و ازمير با 205تن قرار گرفتند. اين روند در منطقه بهشهر در هر دو سال ديده شداز نظر عملكرد ارقام اروميه 9شاهد با وزن سبز 

كيلوگرم به ترتيب در شرايط كلكتور و گرمخانه در يك گروه آماري قرار گرفتند و رقم شاهد با  2100و  2200عملكرد متوسط 
بررسي درصد وزن نيز مشاهده گرديد.  89و  88هاي تر قرار گرفت. اين روند در سالكيلوگرم توتون در گروه پايين 1800عملكرد 

آوري نشان داد كه مقدار عددي اين صفت براي همه ارقام در شرايط كلكتور هر دو شرايط عمل خشك بر اساس ميانگين دوساله در
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درصد و در شرايط  20در شرايط كلكتور  205باشد. ميزان وزن خشك در رقم اروميهنزديك و يا حتي يكسان با شرايط گرمخانه مي
درصد بود.رقم  20آوري به طور يكسان دو شرايط عملدر هر 178-2درصد بدست آمد. براي رقم ازمير و باسما 19گرمخانه 

ريال به ترتيب در شرايط كلكتور و گرمخانه رقم برتر بود. پس از آن رقم ازمير با  35000و  40000با متوسط قيمت  205اروميه

رفت. بررسي متوسط ريال در رتبه سوم قرار گ 27000و  34000ريال قيمت متوسط در جايگاه دوم و رقم شاهد با  29000و  36000
آوري نشان داد كه مقدار عددي اين صفت براي همه ارقام در شرايط كلكتور بيشتر از شرايط گرمخانه قيمت در هر دو شرايط عمل

و ازمير در يك گروه آماري و باالتر از شاهد قرار  205هاي اروميهرقم 88اين روند مشاهده گرديد. اما در سال  89باشد. در سال مي
آوري نشان داد كه مقدار عددي اين صفت براي همه ارقام در ند. بررسي دوساله متوسط قيمت توتون در هر دو شرايط عملگرفت

و ازمير در يك گروه آماري و باالتر  205هاي اروميهباشد.از نظر ميزان درآمد ناخالص رقمشرايط كلكتور بيشتر از شرايط گرمخانه مي
آوري نيز اين روند مشاهده گرديد. بررسي دوساله درآمد ناخالص در هر دو شرايط عمل 89و  88سال  از رقم شاهد قرار گرفتند. در

    باشد.نشان داد كه مقدار عددي اين صفت براي همه ارقام در شرايط كلكتور بيشتر از شرايط گرمخانه مي
  

 نتيجه گيري كلي
دار نشد لذا تصميم گيري براي اتنخاب رقم مناسب براساس تجزيه يدر استان مازندران اثر سال در تيمار براي صفت عملكرد معن 

و ازمير با توجه به مشابهت از نظر عملكرد و درآمد باال به عنوان ارقام  205واريانس مركب انجام شد. بر اين اساس ارقام اروميه
درصد، از نظر متوسط  14و  21رمخانه به ترتيباز نظر عملكرد در شرايط كلكتور و گ 205رقم اروميه .گردندمناسب جهت كشت معرفي مي

آوري نسبت به رقم شاهد برتري دارد. رقم ازمير از نظر عملكرد در شرايط درصد در دو شرايط عمل 47درصد و از نظر درآمد  29و  21قيمت 
  بت به رقم شاهد برتري دارد.درصد نس 30و  34درصد و از نظر درآمد  7و  5درصد، از نظر متوسط قيمت  24و  28كلكتور و گرمخانه 

  1388 - 1389مقايسه ميانگين دوساله بين ارقام مورد بررسي در منطقه بهشهر استان مازندران طي سال هاي  -1جدول 
دار ندارندگر اختالف معنيهايي كه داراي حروف مشابه هستند، با يكديميانگين  
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   عملكرد قيمت آمد ناخالصدر
 كلكتور گرمخانه كلكتور گرمخانه كلكتور گرمخانه رقم           تعداد برگ  گلدهي  وزن سبز

44480107 a 30492091 a 35570a 41540a 2093ab 2198ab 10830a 108a 29b  205اروميه  
59328066 a 44336008 a 29440b 36160b 2262a 2335a 11470a 103a 32a ازمير  

04989805 b 60998062 b 27580b 34420b 1831 b 1819 b 8974 b 76 b 26c 178-2باسما  
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Studying of the agronomic and qualitative characteristics of some oriental tobacco varieties in 
mazandaran provinces 
Mahdavi, A.R.,N.Hosseinzadeh Fashalami, A. Gh. Gholizadeh,H.Zamani, R. Mohsenzadeh, R. Alinejad 
ََAbstract  

In order to studying of the agronomic and qualitative characteristics of some oriental tobacco varieties for 
introduce new cultivars, Orumieh205 and Izmir instead of Basma178-2(check variety)were evaluated in 
RCBD with four replications in Behshahr area (mazandaran provinces)in 2009-2010. In this study, number 
of leaves, leaf width and length, plant height, days to flowering, green weight and also, yield, tobacco 
average price and income traits in both sun-curing and flue-curing process conditions were evaluated. The 
results of combined variance analysis in mazandaran showed that there were significant differences among 
varieties for yield, average price and income in two processing condition sun-curing and flue-curing , the 
number of leaves, days to flowering and  leaf green weight in flue-curing condition in 1% probability level. 
By considering yield, average price, income and taste characteristics, Orumieh205 and Izmir varieties were 
introduced for cultivation in mazandaran. 
Key words: Izmir- Orumieh205- Oriental tobacco 
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