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چكيده
به منظور ارزيابي خصوصیات كمي و كيفي و انتخاب ارقام مناسب توتون ،بذور  12رقم توتون نرعقیم بارلي و رقم بارلي  21در قالب طرح بلوک
كامل تصادفي با  13تيمار و  3تكرار مورد مقايسه قرار گرفتند .بر اساس جدول تجزيه واريانس مركب صفات مورد ارزيابي در دو سال( 85و)86
بين تيمارها از لحاظ ،عملكرد برگ خشك(عمل آوری شده) ،قيمت يك كيلو توتون ،درآمد ريالي در هكتار ،تعداد و عرض برگ ،روز تا
گلدهي و درصد نيكوتين در سطح احتمال  %1و از لحاظ ارتفاع بوته و طول برگ در سطح احتمال  %5تفاوت معنيدار وجود داشت .براساس
نتايج جدول مقايسه ميانگين صفات در دو سال ارقام  KY907 , HB4105P , NC6 , HB4124P NC7به ترتيب با 3761،3758،3862 ،3918
و 3728كيلوگرم در هكتار بيشترين عملكرد برگ خشک (برگ عمل آوری شده) و رقم بارلي( 21شاهد) با  2904كيلوگرم در هكتار كمترين
مقدار را دارا بود .از لحاظ قيمت يك كيلوگرم توتون ،ارقام  HB4105Pو  TN90LCبه ترتيب با  13930و  13650ریال برترين ارقام بودند
و رقم  HB4124Pعليرغم باال بودن ميزان عملكرد برگ خشک داراي پائين ترين قيمت يك كيلوگرم توتون مي باشد .براساس صفت درآمد
ريالي در هكتار(قيمت  1كيلوگرم × عملكرد) ارقام  O3FZ13 NC7، HB4105p،,NC3 ,NC6و  KY907بيشترين درآمد ريالي در هكتار
را دارا بودند و پائين ترين درآمد ريالي نيز با توجه به عملكرد كم و قيمت پايين مربوط به بارلي( 21رقم شاهد) است .با توجه به نتایج به دست
آمده و براساس صفت درآمد ریالی در هکتار (قيمت  1كيلوگرم × عملكرد) و میزان آلودگی ارقام توتون به بیماریهای ویروسی ،ارقام NC7,

 HB4105pو ( 3FZ13بهترتیب با  40 ،44و  26درصد افزایش نسبت به رقم شاهد بارلی 21از نظر درآمد ریالی در هکتار) به عنوان ارقام برتر
در اين تحقيق شناخته شدند.
واژههای کلیدی :توتون بارلی ،نرعقیم ،نیکوتین

 -1محققین موسسه مرکز تحقیقات وآموزش تنباکو-تیرتاش( 15کیلومتری جاده بهشهر-گرگان)
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مجله زارعت و اصالح نباتات ،جلد  ،8شماره ،1بهار 1391

مقدمه

صفات زراعی و مقاومت به سفیدک داخلی نسبت به سایر

طی سالیان گذشته از زمان شروع کشت توتونهای برگ

ارقام و رقم شاهد (بارلی )21برتری داشت.

درشت غربی و تیپ هواخشک در ایران ،تنها یک رقم توتون

()Pormirza Agha Langrodi, 1983

بارلی  21در مناطق توتونکاری بارلی کشت میشود ،کشت

بر اساس نتایج به دست آمده از بررسی خصوصیات  4رقم

یک رقم توتون بطور مداوم در مناطق توتونکاری میتواند

توتون بارلی ،واریته بارلی  26از لحاظ صفات مورد بررسی

باعث شیوع آفات و بیماریهای توتون خصوصا بیماریهای

نسبت به سایر ارقام و رقم شاهد (بارلی  )21برتری داشت

ویروسی گردد که این مسئله عالوه بر کاهش کیفیت توتون

(.)Abbasi Rostami and Yazdanpanah, 1996

استحصالی توتونکار ،موجب افزایش هزینه توتونکاری

در مقایسه واریته توتون بارلی  TN86با رقم بارلی ،21بر اساس

میشود .از طرفی تنوع در ارقام توتون با خصوصیات شیمیایی

نتیجه به دست آمده عملکرد برگ ،قیمت یک کیلو توتون و

مختلف برای متخصصین خرمن بسیار با اهمیت بوده ،بطوری

درآمد ریالی در هکتار رقم  TN86بیشتر از رقم بارلی ( 21رقم

که کارشناسان خرمن با وجود توتونهای متنوع میتوانند

شاهد) بود (.)Abbasi Rostami and Salavati, 1999

خرمن هایی متناسب با ذائقههای مردم تهیه نمایند.

در بررسی خصوصیات مرفولوژیکی و آگرونومیکی  8رقم از

همچنین رقم فعلی از توتون هواخشک (بارلی  )21که در ایران

توتونهای تیپ ویرجینیا و بارلی ،رقم بارلی  B9از لحاظ صفات

کشت میشود بارور بوده و علی رغم اینکه شرکت دخانیات

تعداد برگ ،طول و عرض برگ ،ارتفاع بوته ،عملکرد برگ،

ایران بذور گواهی شده توتون بارلی را هر ساله بطور مجانی

قیمت یک کیلو توتون و درآمد ریالی در هکتار نسبت به بقیه

در اختیار توتونکاران قرار میدهد اما کشاورزان بواسطه بارور

ارقام برتری چشم گیری نشان داد (.)Abbasi Rostami, 2000

بودن توتون بارلی  21از بوتههای توتون بذرگیری کرده و از

سه رقم توتون بارلی نرعقیم  C104, C103, B9را با واریته

این بذور جهت کشت در سال آینده استفاده مینمایند و همین

بارلی ( 21واریته شاهد) مورد مقایسه قرار گرفت .بر اساس

امر باعث بوجود آمدن تفرق ژنتیکی و در نتیجه غیر یکنواخت

نتایج به دست آمده رقم  B9در اغلب صفات مورد بررسی از

شدن مزارع توتون و در نهایت بوجود آمدن مشکالت زیاد در

جمله تعداد برگ ،ابعاد برگ ،عملکرد برگ خشک ،ارتفاع

تهیه خرمن سیگارت میشود ،لذا استفاده از توتونهای نرعقیم

بوته ،متوسط قیمت یک کیلوگرم توتون و در آمد ریالی در

بواسطه عدم امکان بذرگیری از بوتهها توسط توتونکار،

هکتار بر سایر ارقام برتری داشت و رقم شاهد در پایین ترین

میتواند در افزایش کیفیت توتونهای تولید داخل و استفاده

رده قرار گرفت (.)Abbasi Rostami, 2002

بیشتر از این توتونها در ساخت سیگارت کمک شایانی نماید.

در مقایسه  6رقم توتون بارلی با رقم بارلی (21واریته شاهد) و

در مراکز تحقیقاتی توتون ایران در ارتباط با مقایسه عملکرد

بر اساس نتایج بدست آمده ،رقم  NC3بهترین کیفیت (قیمت

ارقام مختلف توتون و آزمایشات سازگاری و پایداری ارقام

یک کیلو توتون  )12568و رقم  NC5بیشترین کمیت و درآمد

توتون تحقیقات زیادی توسط محققین به انجام رسیده است

( 39360000ریال) و بارلی  21کمترین درآمد را داشته است

که میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

(.)Ahifar and Abbasi Rostami, 2004

مقایسه صفات کمی وکیفی چند واریته توتون بررسی شد و

مقایسه آماری ژنوتیپهای بارلی زودرس در منطقه ارومیه

بین واریتههای توتون مورد آزمایش ،واریته بارلی  GRنسبت

انجام گرفت و بر اساس صفات مورد ارزیابی 9 ،الین توتون

به بقیه بیشترین عملکرد را دارا بود (.)Ahifar, 1982

بارلی زودرس را جهت انجام تستهای سازگاری و پایداری

در مقایسه  6رقم توتون بارلی ،رقم بارلی 151را از لحاظ

در استان آذربایجان غربی انتخاب شدند (.)Salaji ,2005
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در طی دو سال بررسی خصوصیات کمی و کیفی چند رقم

سياه ريشه ،ويروس موزائيك توتون ،آتشك وحشي مقاوم

توتون تیپ شرقی را در استانهای گلستان و مازندران ،بر

است ).)Smith et al., 2001

اساس نتایج بدست آمده ارقام ارومیه  205و ازمیر از نظر

عملكرد ،كيفيت و مقاومت به بيماريها از جمله عوامل موثر

عملکرد ،متوسط قیمت یک کیلوگرم توتون و درآمد ریالی

در انتخاب واريتهها براي كشت در يك منطقه ميباشند ،اما از

در هکتار نسبت به رقم شاهد (باسما  )178-2برتری داشتند

آنجائي كه يك رقم نميتواند مجموعه كاملي از صفات مورد

(.)Hosseinzadeh Fashalami and Mohsenzadeh, 2008

نظر را يكجا دارا باشد ،به عالوه پديده مقاومت هم موضوع

طی دو سال خصوصیات کمی و کیفی چند الین توتون نرعقیم

دائمي نيست لذا تنوع ارقام مورد كشت ساالنه و يا جايگزيني

بارلی داخلی مورد بررسی قرار گرفت .بر اساس نتایج بدست

آنها بعد از چند سال امري الزم و ضروري است كه در بسياري

آمده  3الین توتون بارلی نرعقیم را که کمترین دامنه تغییرات

از كشورها به سرعت اتفاق ميافتد اما روند تغيير در كشور ما

ر ا در طی دو سال از نظر عملکرد برگ خشک ،متوسط

بسيار كند ميباشد هر چند كه سطح زير كشت توتون بارلي

قیمت یک کیلوگرم توتون و درآمد ریالی در هکتار داشتند

در ايران كم ميباشد ولي اختصاص داشتن همين سطح كم

و به عنوان الینهای برتر و برای انجام تستهای سازگاری

در كل كشور به يك رقم در بيش از يك دهه ،كندي در امر

و پایداری در استانهای مازندران و گلستان انتخاب شدند

جايگزيني رقم را تاييد مينمايد.

( .)Abbasi Rostami, 2008در تحقیقی دیگر خصوصیات

با عنایت به اینکه عملکرد هر رقم توتون بستگی به ظرفیت

کمی و کیفی چند الین توتون نرعقیم ویرجینیا داخلی بررسی

ژنتیکی و عکس العمل آن رقم در شرایط محیطی مختلف

شده و بر اساس صفات عملکرد برگ خشک و سبز ،درآمد

دارد ،لذا تحقیق حاضر با  12رقم توتون بارلی نرعقیم به همراه

ریالی در هکتار 4 ،الین توتون ویرجینیا جهت انجام تستهای

رقم توتون شاهد (بارلی )21با هدف معرفی رقم برتر توتون

سازگاری و پایداری در استانهای مازندران و گلستان انتخاب

بارلی از نظر درآمد ریالی و جایگزین نمودن آن به جای توتون

شدند)Abbasi Rostami, 2008( .

بارلی  21در در سال زراعی  85و  86به اجرا درآمد.

نتايج آزمايشاتي كه در دانشگاه ایالتی كاروليناي شمالي در

مواد و روش ها

سال  2001بر روي بعضي از ارقام مورد مقايسه انجام شده به
شرح ذيل ميباشد:

این آزمایش با استفاده از بذور  12رقم توتون نر عقیم بارلی

رقم  NC3با عملکرد  3486کیلوگرم در هکتار عالوه بر

وارداتی (از کشور برزیل) همراه با رقم بارلی 21به عنوان رقم

عملكرد و كيفيت باال در مقابل بيماريهاي پوسيدگي سياه

شاهد (تجاری فعلی) در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با

ريشه ،آتشك وحشي ،موزائيك ،ويروس سياه قلم و قهوهاي

 13تیمار در  3تکرار در کرتهای به ابعاد  4×6متر در مرکز

شدن رگبرگ مقاومت زيادي داشته ،اما مقاومت آن در

تحقیقات و آموزش تیرتاش به مدت دو سال زراعی ( 85و)86

برابر ساق سياه كم و به سفيدك دروغي حساس و پژمردگي

به اجرا در آمد .بذر پاشی در اسفندماه  1384و  1385انجام

فوزاريوم خيلي حساس ميباشد .از نظر درجه رسیدگی متوسط

و طرز تهیه نشاء ،به روش خزانه شناور (فلوت سیستم) بود.

رس میباشد.

نشاءکاری در اواسط اردیبهشت ماه  1385و  1386صورت

رقم  NC5با عملکرد  3423کیلوگرم در هکتار و با رسيدگي

گرفت .خاک مزرعه آزمایشی جهت بررسی نیازهای غذایی

متوسط ،كيفيت آن خوب بوده است .اين واريته مقاومت

مورد تجزیه قرار گرفت و بر اساس نتایج به دست آمده،

زيادي به نژاد صفر ساق سياه داشته و به بيماريهاي پوسيدگي

نیتروژن خالص به

150کیلوگرم نیترات آمونیوم با
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صورت  100کیلوگرم پایه  50 +کیلوگرم سرک  45روز پس

قيمت يك كيلو توتون ،درآمد ريالي در هكتار ،ارتفاع بوته،

از نشاءکاری100،کیلوگرم سوپر فسفات تریپل با  % 46فسفر

تعداد برگ ،طول برگ در سطح احتمال  %1و از لحاظ صفت

خالص و  300کیلوگرم سولفات پتاسیم با % 50پتاسیم خالص

عرض برگ در سطح احتمال  %5درصد تفاوت معنی دار

در هکتار در نظر گرفته شد و برای هر کرت آزمایشی به طور

وجود دارد .بین ارقام از نظر صفات روز تا گل دهی ،درصد

مساوی محاسبه و انجام شد .نیاز آبی بر اساس 5000متر مکعب

قند و درصد نيكوتين تفاوت معنيداري دیده نشد.

در هکتار برای هر کرت آزمایشی محاسبه و در طول  5بار،

براساس نتايج به دست آمده از مقايسه ميانگين صفات مورد

آبیاری اجرا شد .عملیات سم پاشی علیه آفات توتون (کرم

ارزيابي در  13رقم توتون ،بيشترين ميزان عملكرد برگ

غنچه خوار توتون و شته توتون) و بیماری توتون (سفیدک

خشك مربوط به رقم  HB4124Pبود .رقم بارلي ( 21رقم

داخلی توتون) طبق روال توتونکاری انجام گردید .در طول

شاهد) كمترين مقدار عملكرد برگ خشك را دارا بود .از

مراحل رشد صفات :طول و عرض برگ ،ارتفاع بوته ،تعداد

لحاظ قیمت یک کیلوگرم توتون (با  15/5درصد افزایش

برگ و پس از برداشت عملکرد برگ سبز و خشک محاسبه

نسبت به شاهد) و درآمد ریالی (با %41بیشتر از شاهد) بیشترین

شد .برداشت و عمل آوری توتون بارلی به روش برگچینی و

مقدار مربوط به رقم  HB4105Pبود .رقم  O3FZ13در میان

سپس سوزن زنی و عمل آوری آن در انبار میباشد .نمونه

ارقام مورد آزمایش بیشترین ارتفاع را داشت .بيشترين طول و

هایی از برگ(ناحیه کمربرگ) نیز جهت اندازه گیری صفات

عرض برگ به ترتيب با  65/60و  38/15سانتي متر مربوط به

شیمیایی نظیر درصد قند ،نیکوتین مورد استفاده قرار گرفت.

رقم  HB4124Pبود.

الزم به ذکر است در طول دوره رشد واکنش ارقام در برابر

سال دوم

بیماریهای ویروسی (به صورت درصد وفور بوتههای آلوده
در هر رقم بر اساس عالیم ویروسی مشاهده شده در گیاه)

نتايج تجزيه واريانس صفات در سال دوم ( )1386نشان داد

مورد ارزیابی قرار گرفت .در نهایت پس از خرید توتون،

بين ارقام مورد ارزيابي از لحاظ كليه صفات شامل عملكرد

قیمت یک کیلوگرم ،درآمد ریالی در هکتار نیز محاسبه شد.

برگ خشك ،قيمت يك كيلو توتون ،درآمد ريالي در هكتار،

پس از جمع بندی دادهها ،تجزیه واریانس و مقایسه میانگین

ارتفاع بوته ،تعداد برگ ،طول و عرض برگ و درصد قند و

ارقام مورد محاسبه قرار گرفت.

نيكوتين در سطح احتمال  %1تفاوت معنيدار وجود دارد.

اسامی ارقام توتون بارلی مورد آزمایش به شرح ذیل میباشد:

براساس نتايج بدست آمده از مقايسه ميانگين صفات مورد

4.HB4124P

3.HB4105P

2.KY907

1.O3FZ13

ارزيابي در  13رقم توتون ،بيشترين ميزان عملكرد برگ

8. R630

7. NC6

6. NC4

5. NC3

خشك،قيمت يك كيلو ،درآمد ،تعداد برگ و روز تا گلدهي

12. TN90LC

11.TN97LC

10. NC7

9.HB39P

مربوط به رقم  NC7ميباشد .رقم بارلي ( 21رقم شاهد)

13. B21

كمترين مقدار عملكرد برگ خشك و درآمد را دارا بود .رقم
 NC7از لحاظ عملكرد  ،%26قيمت يك كيلو توتون  %11و

نتایج و بحث

درآمد ريالي  %34افزايش نسبت به رقم شاهد بيشتر بود .از

سال اول

لحاظ ارتفاع بوته بيشترين آن متعلق به رقم  O3FZ13ميباشد.

نتايج تجزيه واريانس صفات در سال اول ( )1385نشان داد

بيشترين طول و عرض برگ به ترتيب با  62/66و  34/66سانتي

بين ارقام مورد ارزيابي از لحاظ صفات عملكرد برگ خشك،

متر مربوط به رقم  HB4124Pبود .درصد قند رقم  HB39Pبا
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 0/85حداكثر و رقم  HB4105Pبا  0/2حداقل مقدار را دارا

الزم به توضیح میباشد بطور کلی گیاه توتون حساس به

بود .بيشترين مقدار درصد نيكوتين نيز متعلق به  TN90LCو

ویروسهای گیاهی بوده و ارقام توتون مقاوم به ویروس در

 TN97LCو كمترين آن مربوط به NC4, NC3 ,HB4124P

دنیا بسیار نادر بوده و یا ممکن است مقاومت مربوط به استرین

مي باشد.

خاصی از ویروس باشد که این ارقام مقاوم توتون نیز با توجه
به تغییرات ژنتیکی در استرینها و در نتیجه شکستن مقاومت

نتایج دوساالنه

در گیاه نمیتوانند از شیوع بیماری ویروسی جلوگیری کند.

بر اساس جدول تجزيه واريانس مركب صفات مورد ارزيابي

لذا در هنگام بررسی ارقام توتون نسبت به بیماری عالوه بر

در دو سال ( )86-85اثر سال بر روي صفات عملكرد برگ

محاسبه درصد فراوانی بوتههای آلوده در هر رقم بر اساس

خشك(برگ عمل آوری شده) و طول برگ براي كليه صفات

عالیم ویروسی مشاهده شده در گیاه ،آنچه که بیشتر مد نظر

معني دار بود .بين تيمارها از لحاظ ،عملكرد برگ خشك(عمل

قرار میگیرد وضعیت رشد بوتهها میباشد ،به طوری که یک

آوری شده) ،قيمت يك كيلو توتون ،درآمد ريالي در هكتار،

رقمی از توتون ممکن است عالیم آلودگی به بیماری ویروسی

تعداد و عرض برگ ،روز تا گلدهي و درصد نيكوتين در

را داشته باشد اما این بیماری تاثیر منفی در رشد گیاه و خصوصاً

سطح احتمال  %1و از لحاظ ارتفاع بوته و طول برگ در

برگ نگذاشته باشد.

سطح احتمال  %5تفاوت معنيدار وجود داشت (جدول .)1

علیهذا با عنایت به اینکه توتون بر اساس کیفیت خریداری

براساس نتايج جدول مقايسه ميانگين صفات در دو سال،

میگردد و میزان آلودگی به بیماریهای ویروسی در توتون

ارقام  KY907 , HB4105P , NC6 , HB4124P, NC7به

از نظر تاثیری که بر کیفیت توتون استحصالی میگذارد حائز

ترتيب با  3761،3758،3862 ،3918و 3728كيلوگرم در هكتار

اهمیت بوده لذا در انتخاب ارقام توتون ،عالوه بر بررسی

بيشترين عملكرد برگ خشک (برگ عمل آوری شده) و رقم

صفت درآمد ريالي در هكتار ارقام ،میزان آلودگی ارقام به

بارلي ( 21شاهد) با  2904كيلوگرم در هكتار كمترين مقدار

بیماریهای ویروسی نیز در نظر گرفته شد.

را دارا بود .الزم به ذکر است با توجه به اینکه تعداد ،طول و

با توجه به نتایج به دست آمده و براساس صفت درآمد ریالی

عرض برگ از مولفههای اصلی عملکرد محسوب میشوند،

در هکتار (قيمت  1كيلوگرم × عملكرد) و میزان آلودگی ارقام

رقم  NC7دارای بیشترین تعداد برگ و رقم  HB4124Pدارای

توتون به بیماریهای ویروسی در دوسال زراعی ،ارقام NC7،

بیشترین طول و عرض برگ توتون بودند .از لحاظ قيمت يك

 HB4105pو  O3FZ13بترتیب با  40 ،44و  26درصد افزایش

كيلوگرم توتون ،ارقام  HB4105Pو  TN90LCبه ترتيب با

نسبت به رقم شاهد (بارلی  )21از نظر درآمد ریالی در هکتار

 13930و  13650برترين بودند و رقم  HB4124Pعليرغم

به عنوان ارقام برتر در اين تحقيق شناخته شدند.

باال بودن ميزان عملكرد برگ خشک داراي پائين ترين قيمت

ترویج و کشت ارقام انتخابی عالوه برافزایش درآمد و افزایش

يك كيلوگرم توتون مي باشد .براساس صفت درآمد ريالي در

انگیزه توتون کاران فعلی جهت ادامه توتون کاری ،در جذب

ارقام NC7, HB4105p,

توتون کاران جدید به جهت کسب درآمد بیشتر نسبت به

 O3FZ13 , NC3 ,NC6و KY907بيشترين درآمد ريالي در

محصوالت رقیب در منطقه مازندران و گلستان میتواند

هكتار را دارا بودند و پائين ترين درآمد ريالي نيز با توجه به

بسیار موثر واقع شود .از طرفی با توجه به اینکه کیفیت توتون

عملكرد كم و قيمت پايين مربوط به بارلي( 21رقم شاهد)

استحصالی از این ارقام ،مطلوب برای خرمن سیگارت میباشد.

است (جدول .)2

لذا با کشت این ارقام و استفاده از توتون حاصله میتوان تا

هكتار(قيمت  1كيلوگرم × عملكرد)
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توتونهای خارجی به کشور برداشته شود.
حدودی کیفیت خرمنهای سیگارت تولید داخل را نیز بهبود

بخشید و بدین طریق قدمی نیز در جهت کاهش واردات

7.89

1036344.89

1195975.48

**

4942779.25

1950980.13

149017362.15

**

price of 1kg

**

11.28

251436.23

549541.48

*

**

1643217.225

749685.085

2173349.219

Income per
hectare

615.95

10.22

282.27

*

616.01

1531.305

*

**

94391.53

Plant height

*و** ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﺸﺎن از ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﻮدن در ﺳﻄﺢ  5و  1درﺻﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

7.7

70909.561

*

157417.54

**

766324.77

102748.35

107928.39

Leaf Dry yield

ﺧﺸﮏ

ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺮگ

ﻗﯿﻤﺖ  1ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم

ﻫﮑﺘﺎر

درآﻣﺪ رﯾﺎﻟﯽ در

ارﺗﻔﺎع ﺑﻮﺗﻪ

3.55

1.310

2.35

6.912

6.774
**

**

485.003

Leaf
numbers

ﺗﻌﺪاد ﺑﺮگ

*

4.06

5.634

19.483

**

77.532

5.355

29.662

leaf
lenght

ﺑﺮگ

ﻃﻮل

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺮﺑﻌﺎت)(ms

.808

.63

.335

**

19.65

194.073

**

**

97.038

day
to
flowering

11.78

.008

.026

.015

.008

**

1.018

sugar
percentag
e

13.16

.152

**

.453

**

.734

.265

2.862

*

nicotine
percenta
ge

ﻧﯿﮑﻮﺗﯿﻦ

درﺻﺪ

ﺧﻄﺎ)(E

48

12

12

** *

)c.v(%

ﺿﺮﯾﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮات

ﺧﻄﺎ)(E

)(T*Y

ﺗﯿﻤﺎر*ﺳﺎل

ﺗﯿﻤﺎر)(T

4

1

ﺳﺎل)(Y

df

آزادي

درﺟﻪ

s.o.v

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻐﯿﯿﺮات

 : Significant at 5% and 1% levels of probability respectively.و

6.23

4.058

8.566

*

**

40.765

10.401

*

71.348

Leaf
width

ﻋﺮض ﺑﺮگ

ﮔﻠﺪﻫﯽ

روز ﺗﺎ

درﺻﺪ ﻗﻨﺪ

)Table1-The results of combined analysis of variance in studied characters (2006-2007

جدول  -1نتايج تجزيه واريانس مركب صفات مورد ارزیابی()85-86
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2.588 BC
2.918 ABC
3.138 AB
2.488 BC
2.622 BC
2.432 C
3.373 A
3.100 ABC
3.098 ABC
3.163 AB
3.400 A
3.407 A
2.772 ABC

O3FZ13
KY 907
HB 4105P
HB 4124P
NC 3
NC 4
NC 6
R 630
HB 39P
NC 7
TN 97 LC
TN 90 LC
Burley 21

nicotine
percentag
e

ﻧﯿﮑﻮﺗﯿﻦ

درﺻﺪ

varieties

رﻗﻢ
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34.07 ABC
35.23 AB
31.47 BC
37.78 A
33.23 ABC
32.77 ABC
33.17 ABC
33.30 ABC
29.97 BC
30.00 BC
28.3 C
29.63 BC
31.1 BC

64.37 A
61.40 AB
59.7 ABC
65.13 A
57.90 BCD
58.27 BCD
59.97 ABC
54.37 CD
53.02 D
56.47 BCD
55.47 BCD
57.07 BCD
57.2 BCD

leaf length
(cm)

()ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ

()ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ

width leaf
(cm)

ﻃﻮل ﺑﺮگ

ﻋﺮض ﺑﺮگ

31.10 C
32.13 BC
30.76 C
32.46 BC
32.13 BC
32.16 BC
33.15 AB
31.43 BC
31.83 BC
34.81 A
31.33 BC
33.31 AB
32.10 BC

Leaf
numbers

ﺗﻌﺪاد ﺑﺮگ

187.5 A
171.00 AB
155.2 ABC
175.3 A
139.5 BC
164.3 ABC
163 ABC
189.2 A
154 ABC
135.70 C
167.5 ABC
161.2 ABC
174 AB

Plant height
(cm)

()ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ

ارﺗﻔﺎع ﺑﻮﺗﻪ

4679 ABCD
4559 ABCDE
5179 AB
4094 DE
4682 ABCD
4383 BCDE
5060 ABC
3748 E
4066 DE
5307 A
4246 CDE
4087 DE
3685 E

Income per
hectare(10000R)

( رﯾﺎل10000)ﻫﮑﺘﺎر

درآﻣﺪ رﯾﺎﻟﯽ در

13130 AB
12210 ABC
13930 A
10670 C
13430 AB
12890 AB
13460 AB
11730 BC
13550 AB
13400 AB
13030 AB
13650 A
12600 AB

price of 1kg
(Rial)

()رﯾﺎل

 ﮐﯿﻠﻮ1 ﻗﯿﻤﺖ

3553 ABC
3728 AB
3758 AB
3862 A
3484 ABC
3397 ABC
3761 AB
3171 ABC
2976 BC
3918 A
3260 ABC
2977 BC
2904 C

Leaf Dry yield
(kg/ha)

()ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در ﻫﮑﺘﺎر

ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺮگ ﺧﺸﮏ

Means followed by same letters havenot significantly different .ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻫﺎي ﮐﻪ داراي ﺣﺮوف ﻣﺸﺘﺮك ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ داري ﻧﺪارﻧﺪ

89.17 CD
88.33 CD
90.00 CD
88.50 CD
101.8 A
86.50 D
96.17 ABC
86.30 D
99.33 AB
103.00 A
91.83 BCD
91.00 BCD
92.00 BCD

day
to flowering

روز ﺗﺎ ﮔﻞ دﻫﯽ

Table2- The results of mean comparison in studied traits (2006-2007)

)85-86( نتایج مقایسه میانگین صفات مورد ارزیابی-2جدول
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