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 ازیپ يهاپیژنوت پسیو تحمل به تر یفیو ک یکم اتیمطالعه خصوص

  

  2هزادخواجه دالهیو  *1یعبدالستار داراب

  

  )08/03/1401 رش:یخ پذی؛ تار 22/01/1400 افت:یخ دری(تار

  

 

  دهیچک

) 94-1392( یسال زراع وبه مدت د یبررس نیا ازیپ يهاپیژنوت پسیتحمل به تر یابیو ارز یفیو ک یکم اتیخصوص سهیمقا منظوربه

(شامل دو مزرعه سم  طیمح یبا سه تکرار اجرا شد. عامل اصل یکامل تصادف يهاپالت در قالب طرح بلوك تیاسپل شیآزما صورتبه

 یلرامهرمز، مح یپادوك، محل یبهبهان، محل یبهبهان، محل ازیپ افتهیبهبود  تی(جمع پیده ژنوت ینشده) و عامل فرع یپاششده و سم یپاش

 نی) بود. در اماورایو پر گرانویدرچه اصفهان و ارقام تگزاس ارل یمحل ن،یخم ياکمره یمحل رانشهر،یقرمز ا یسرکره برازجان، محل

و در اواخر آذر  یبرگ سه تا دو مرحله در هادر اواسط مهر ماه در خزانه کشت و نشا ذورکشت شدند. ب یینشا صورتبه اهانیپژوهش گ

 انیم از. گرفت صورت آنها شدن خشک شروع و هادرصد برگ 80تا 50منتقل شدند. برداشت سوخ در زمان افتادن  یاصل نیماه به زم

چهار نوبت و  شیدر سال اول آزما پسیتر کنترل منظوربود. به  Thrips tabaci غالب   گونه از،یپ يهابوته يموجود بر رو پسیتر يهاگونه

 در سوخ خشک ماده درصد و سوخ وزن متوسط فروش،گرفت. ارتفاع برگ، عملکرد کل و قابل ماانج یپاشسه نوبت سم ،در سال دوم

سبب کاهش درصد  داريطور معنیبه یپاش. سمافتی شیافزا يداریمعن طورنشده به یپاشسم طیبا مح سهیشده در مقا یپاشسم طیمح

 فروش نشد. با توجه به عدم کاهش عملکرد کل و قابل يداریگ معنرببر تعداد  یسم پاش تأثیر یول ،شد پسیتر تیو جمع ییدوقلو یوزن

 پسیدر مقابل تر ینسب طوربه توانیمورد مطالعه را م يهاپیژنوت ریبا سا سهیتوده در مقا نینشده، ا یپاشسم طیرامهرمز در مح یمحل توده

توسط ارقام  بیترتنشده به یپاششده و سم یپاشسم طیمحصول در دو مح نیشتریب کهنیا به تیبا عنا ی، ولکرد یمقاوم تلق ازیپ

نشده رقم  یپاشسم طیمح يو برا گرانویارلشده رقم تگزاس یپاشسم طیکشت در مح ي، براندشد دیتول ماورایو پر گرانویارلتگزاس

  .شودیم هیتوص ماورایپر

  
  

  

  

 طیشده، سوخ، عملکرد، مح یسم پاش :يدیکل يهاواژه
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

ـکز تحق هیاصالح و ته قاتیبخش تحق ،ارینشاد  . 1 ـشاورز ـقاتینهال و بذر، مر ـموزش ک ـنابع طب يو آ ـسازمان تحق یـعیو م ـستان،  ـستان خوز ـترو ـقات،یا ـموزش و   جیآ

  رانیاهواز، ا ،يکشاورز

 رانیاهواز، ا ،يکشاورز جیآموزش و ترو ات،قیحقاستان خوزستان، سازمان ت یعیو منابع طب يو آموزش کشاورز قاتیمرکز تحق ،یاهپزشکیگ قاتیبخش تحق ،اریدانش  . 2

 darabi6872@yahoo.com :یکیمسئول مکاتبات: پست الکترون :*
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   مقدمه

. استاز جنس آلیوم  ايتک لپهگیاهی ) L.) Allium cepa پیاز

بیشتر بر سال پیش و یا  5000سابقه کشت این محصول به 

بار در مناطق  شود که این گیاه براي اولینگردد. تصور میمی

کوهستانی ازبکستان، تاجیکستان، شمال ایران، افغانستان و 

دلیل عطر و پیاز به .)10و  4( پاکستان کشت و کار شده باشد

طعم و همچنین داشتن مقدار قابل توجهی ویتامین، مواد معدنی 

). عالوه بر 26و عناصر ریز مغذي، ارزش غذایی فراوانی دارد (

بخش پیاز را علمی اثر دارویی و سالمتی ارزش غذایی، مطالعات

هاي عروق کرونی قلب و کاهش خصوص در درمان بیماريبه

 ها اثباتو پیشگیري و درمان برخی از سرطان )30(کلسترول 

   .)24(اند هکرد

هکتار بعد از  60553در ایران، پیاز با سطح زیر کشت 

سبزي  ترینهاي جالیزي، مهمزمینی و سبزيفرنگی، سیبگوجه

دلیل بومی بودن و قدمت زیاد کشت به). 1( استکشت شده 

وکار و دگرگشنی، پیاز در ایران داراي تنوع و ذخایر ژنتیکی 

هاي بومی متنوع در رغم وجود تودهعلی .استبسیار غنی 

از بخش قابل توجهی از بذر ارقام روز کوتاه پیاز  جنوب کشور،

داراي معایب بسیاري  موضوع نیا شود،یم نیمأت واردات قیطر

افزایش  ر،ارز از کشو یخروج مبالغ قابل توجهاز جمله 

خصوص با توجه به افزایش قیمت بذر در هاي تولید بههزینه

هاي اخیر و مساعد شدن شرایط براي حذف و فرسایش سال

رغم فرسایش ژنتیکی، . اما علیاستهاي بومی ژنتیکی توده

در ر گزارش شده است. وهاي بومی کشتنوع وسیعی در توده

ی انبارمان تیاصخبا عملکرد باال،  هاییها، تودهتوده ینا نیب

 و مقاومت به آفات در مطالعات گوناگون مشاهده شده یطوالن

بودن درصد ماده  نییپا لیدلبه نیعالوه بر ا ).28و  11، 2( است

 آنها یانبارمان مدت زمان ،یواردات ارقاماکثر  خشک سوخ

در هنگام  متیق بودن نییتاه بوده و در صورت پاوک معموالً

. به کشاورزان وارد خواهد شد يادیز انیبرداشت، ضرر و ز

در صورت  یحت ،جنوب کشور یبوم هايتوده کهیدرصورت

 یمطلوب یانبارمان تیاز قابل ،نشدهل در انبار کنتر ينگهدار

در هنگام  متیبودن ق نییات پ) و در صور12( برخوردار بوده

 نیزارع يبرا نهیهز نیآنها با کمتر يداشت، امکان نگهداررب

  وجود دارد. 

تمام دنیا  در ازیپآفات اقتصادي  نتریاز مهم یکی پسیتر

ها ). حشرات بالغ و الروهاي این آفت از برگ15شود (تلقی می

ه و در نتیجه عملکرد کمی و کیفی کاهش خواهد کردتغذیه 

ها در اثر خسارت دیده برگ يهااز طرف دیگر بافت ).3یافت (

ها و سایر عوامل بیماریزا تغذیه این آفت، محل ورود باکتري

که سبب  استها ). تریپس همچنین ناقل ویروس19ند (هست

 به). 17شود (مرگ گیاه قبل از بلوغ و کاهش اندازه سوخ می

ماهیت پیچیده تریپس، مخفی بودن بخشی از دوره زندگی  علت

تعداد  میزبان) و 300ژ بودن (داشتن بیش از ا(شفیرگی)، پلی ف

براي کنترل شیمیایی  از،یپ شیدر فصل رو تاین آف نسل ادیز

. کردپاشی متعدد سم هاينوبتتریپس بایستی مزرعه را در 

پاشی زیاد سبب بروز اثرات نامطلوب از جمله مقاومت به سم

هاي مفید غیر هدف خواهد ها و از بین رفتن گونهکشحشره

زیست ثرات مخرب این شیوع آفات ثانویه، ا د. عالوه برش

و تهدید سالمت مصرف کنندگان از دیگر عوارض  محیطی

 و متحمل مقاوم ارقام کاشت .)31( کنترل شیمیایی تریپس است

 آفات کنترل خطرمدیریت کم و منطقی هايروش از یکی عنوانبه

 داده هشاک را آفات هزینه، خسارت حداقل با که طوريبه ،است

 کشآفت سموم نامطلوب اثرات و محیطی خطرات زیست از و

  ).20( کاسته خواهد شد طبیعی نیز دشمنان بر

شود. ارقامی با تریپس توسط بعضی از ارقام بیشتر جذب می

برگ مومی در مقایسه با ارقامی با برگ شفاف براي تریپس 

ده و در وتراکم این آفت در ارقام مزبور بیشتر ب. هستندتر جذاب

ارقامی با برگ مومی شدیدتر است نتیجه خسارت تریپس در 

هاي موجود ). علت این اختالف، تفاوت در مقدار و نوع موم8(

. مقدار بیشتر کتون استدر کوتیکول برگ ارقام مختلف پیاز 

سبب افزایش خسارت تریپس  (H-16) 16 -هنتریا کونتانون

هاي ایسه با فنوتیپقهاي شفاف در م). فنوتیپ9و  8شود (می

دارند ولی این  16 -مومی مقدار کمتري کتون هنتریا کونتانون
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زاي برگی پاشی برگی و عوامل بیماريها به محلولفنوتیپ

میزان  ،دلیل همین). به23تر بوده و تعرق بیشتري دارند (حساس

و  7، 1رقام مختلف پیاز متفاوت است (خسارت این آفت روي ا

نوع رقم بر خسارت تریپس، میزان جمعیت  أثیرتعالوه بر  ).16

عوامل محیطی، بیولوژیکی و  تأثیرو خسارت این آفت تحت 

گرم و خشک و تنش آب . آب و هواي استمرحله رشدي گیاه 

اگر  ).30شود (سبب افزایش جمعیت و خسارت این آفت می

عملکرد  ،دهی جمعیت تریپس کنترل نشوددر مرحله سوخ

ها و یافت. تریپس با تغذیه از دمگل دهشدت کاهش خوابه

شود. همچنین تریپس می ها سبب کاهش عملکرد بذر نیزجوانه

ي در دوره انبارمانی سبب افزایش شیوع پوسیدگی خاکستر

  ).14خواهد شد (

 متنوع در مناطق مختلف یبوم هايوجود توده رغمیعل

در ارتباط با  یکم اریبس شاتیتاکنون آزما ،کشور جنوب

- به .مناطق انجام شده است نیا در مزبور هايهتود يگارزسا

همان  یبوم در هر منطقه از جنوب کشور فقط توده لیدل نیهم

از   ياریبس است که احتماالً یدر حال نیا .شودیمنطقه کشت م

 مناطق  ریبه سا ،جنوب کشور عالوه بر منطقه خود يهاتوده

و عدم  موارد نیابا توجه به  .سازگار هستند زینجنوب کشور 

هاي بومی جنوب کشور به تریپس، این بررسی مقاومت توده

ی و تحمل به فیو ک یکم اتیخصوص سهیمقامنظور تحقیق  به

هاي مهم بومی جنوب، دو توده بومی مرکز کشور و تریپس توده

  .شداجرا دو رقم تجاري 

  

هامواد و روش  

در ایستگاه  مدت دو سال زراعیبه 1392این پژوهش از مهر ماه 

 30 ْ: 36  َمختصات جغرافیایی با تحقیقات کشاورزي بهبهان

محل آزمایش  .شدشرقی اجرا  طول 50 ْ:14شمالی و َ عرض

 متر از سطح دریا 320داراي اقلیم گرم و نیمه خشک با ارتفاع 

. بعضی از پارامترهاي مهم هواشناسی در دوره رشد و نمو است

صورت اند. این تحقیق بههدارائه ش 2و  1جداول محصول در 

با  یتصادفکامل  هايدر قالب طرح بلوك آزمایش اسپلیت پالت

شد. عامل اصلی محیط (شامل دو مزرعه سم پاشی تکرار اجرا  3

متر) و عامل فرعی ژنوتیپ  10پاشی نشده با فاصله شده و سم

 ازیپ افتهیبهبود  تیجمعشامل شش توده بومی جنوب کشور (

سرکره  یرامهرمز، محل یپادوك، محل یهبهان، محلب یبهبهان، محل

دو توده بومی مرکز کشور  ،)رانشهریا قرمز یمحل و برازجان

 یتگزاس ارلدو رقم تجاري (و ) اصفهاندرچه  و نیخم ايکمره(

صورت  در این پژوهش گیاهان به .ندبود )ماورایگرانو و پر

ت و شمهر ماه در خزانه کدر اواسط بذور نشایی کشت شدند. 

 نیبه زم رگی و در اواخر آذر ماهها در مرحله دو تا سه بنشا

مصرف کود بر اساس نتایج آزمون خاك . شدندمنتقل  یاصل

) و توصیه موسسه تحقیقات خاك و آب صورت 3جدول (

 69ز گرفت و میزان آن در هر دو سال آزمایش عبارت بود ا

 001در هکتار از منبع سوپرفسفات تریپل و 5O2Pکیلوگرم 

در هکتار از منبع سولفات پتاسیم که در هنگام تهیه  O2Kکیلوگرم 

. کود ندشدیکنواخت پخش و با خاك مخلوط  طوربهزمین 

خالص در هکتار  کیلوگرم نیتروژن 112نیتروژنه الزم نیز به میزان 

آن  یک سوم نوبت، 3(در هر دو سال آزمایش) از منبع اوره در 

وز بعد ازانتقال ر 45دو نوبت  ردو سوم بقیه د قبل از کاشت و

برداشت  ).5صورت سرك مصرف شد (دهی بهنشا و اوایل سوخ

و شروع خشک ها درصد برگ 80تا  50سوخ در زمان افتادن 

تعداد  تراکم تریپس تعیین منظور). به4شدن آنها صورت گرفت (

در ژنوتیپ  هر ها برايکرت هیاز حاش طور تصادفیپنج بوته به

 نیزم ازآن  هايکل بوته و برگ سپس و شد نتخاباهر تکرار 

 شگاهیبه آزماداده و  قرار یکیپالست هايسهیکنده و در داخل ک

تا  1392اسفند  24شدند (در سال اول آزمایش از تاریخ منتقل 

 7تا  1393اسفند  16و در سال دوم آزمایش از  1393خرداد  22

مرحله  7ر سال هروز و در مجموع در  15به فاصله  1394خرداد 

 خچالساعت در ی 24ها به مدت نمونه. برداري انجام گرفت)نمونه

حشرات کامل و  ،هاپورهشدن  حسیو پس از ب نگهداري شده

تصادفی  طوربههنگام شمارش تریپس،  ها شمارش شدند.پوره

تالفات مورفولوژیکی محسوس داشتند) اخ حشره بالغ (که 200

  ).22نتخاب شدند (ب تریپس اگونه غال جهت تعیین جنس و
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  1392-93و پیاز در سال زراعی . برخی ازپارامترهاي هواشناسی ماهیانه در دوره رشد و نم1 جدول

  پارامتر هواشناسی
          ماه        

  خرداد  اردیبهشت  فروردین  اسفند  بهمن  دي  آذر  آبان  مهر

  C )◦( 28  4/20  9/12  1/13  9/11  5/14  3/20  85/32  4/34میانگین دما 

  C)◦(  2/37  9/26  2/20  5/19  9/17  2/21  6/28  7/37  5/42میانگین دماي حداکثر

  C)◦(  8/18  9/13  6/5  8/6  3/6  9/7  8/13  22  3/26حداقلمیانگین دماي 

  C)◦(  4/8  2/4  2/2  2  2/3 -  2/2  6/4  2/15  23حداقل مطلق دما 

  C)◦(  8/42  4/33  4/25  6/23  4/24  31  8/33  2/42  6/45حداکثر مطلق دما 

  0  0  5/22  9/25  8/62  6/28  8/18  98  0 متر)بارندگی (میلی

  

  1393-94ناسی ماهیانه در دوره رشد و نمو پیاز در سال زراعی برخی ازپارامترهاي هواش .2 جدول

  پارامتر هواشناسی
    ماه  

  خرداد  اردیبهشت  فروردین  اسفند  بهمن  دي  آذر  آبان  مهر

  C )◦( 3/26  7/15  4/14  7/11  6/12  4/17  4/21  1/29  9/33میانگین دما 

  C)◦(  6/35  5/27  9/19  16  5/18  4/24  2/29  37  5/42میانگین دماي حداکثر

  C)◦(  17  3/14  9  4/7  8/6  4/10  7/13  3/21  4/25میانگین دماي حداقل

  C)◦(  4/10  6/10  2  0  1  6/5  4/6  8/16  4/25حداقل مطلق دما 

  C)◦(  41  4/33  4/28  6/20  8/22  2/24  2/38  6/40  2/47حداکثر مطلق دما 

  0  0  9/24  4/51  3/31  3/134  140  7/67  0  متر)بارندگی (میلی

  

  ضی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك در دو سال آزمایش. بع3جدول 

  سال زراعی

  خصوصیات خاك

  بافت
  هدایت الکتریکی

pH 
  پتاسیم  فسفر

  کربن آلی
  (قسمت در میلیون)  متر)موز بر سانتی(میلی

  0/%8  150  6 5/7  68/1  سیلتی کلی لوم  1392-93

  0/%7  17  7  7/7  70/1  سیلتی کلی لوم  1393-94

  

و میانگین جمعیت تریپس (حشرات بالغ برداري در هر نمونه

رزیابی خسارت بر اساس . اشدرقم پیاز ثبت  ها) در دهپوره

شکل خسارت وارده به سطح برگ و اوج جمعیت آفت روي 

ها معلوم شد برداريدر نمونه ،روشد. از این امهاي پیاز انجبوته

ال آزمایش در مرحله سوم دو سکه اوج جمعیت در هر 

هاي ترتیب در تاریخبرداري در سال اول و دوم آزمایش بهنمونه

مشاهده شد. بنابراین در مرحله سوم  17/1/1394و  25/1/1393

بر اساس روش برداري مبادرت به ارزیابی خسارت نمونه

  ) شد.6دونا و همکاران (ارک

پاشی شده، بعد از رسیدن پاشی در مزرعه سمعملیات سم

جمعیت آفت به آستانه خسارت اقتصادي، در سال اول آزمایش 

لیتر  400سی سم در سی 200توسط سم کونفیدور به نسبت 

فروردین  30،  92اسفند  27هاي آب، در سه مرحله در تاریخ

دیازینون وم آزمایش توسط سم د و در سال 93اردیبهشت  20و
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فروردین  19لیتر آب در تاریخ  450سی در سی 900به نسبت 

لیتر آب در  400سی سم در سی 200و  کونفیدور به نسبت  93

  انجام گرفت. 94اردیبهشت  30و   16هاي دو مرحله در تاریخ

سوخ  10 کرت براي تعیین درصد ماده خشک سوخ، از هر

و پس از تمیز و خرد کردن آنها، درآون  ابطور تصادفی انتخبه

ساعت قرارداده  72گراد به مدت درجه سانتی 65در دماي 

گیري درصد کل مواد جامد محلول سوخ، منظور اندازهشدند. به

تصادفی انتخاب و با چکاندن چند  طوربهسوخ از هر پالت  10

، OSKقطره از عصاره سوخ روي منشور دستگاه رفراکتومتر مدل

گیري درصد کل مواد جامد محلول اندازهت کشور ژاپن، اخس

بر  MSTATCافزار ). در پایان هر سال به کمک نرم11( شد

 هايسوخ کل وزن حاصلفروش، که روي عملکرد کل و قابل

 هايسوخ و دوقلو، گندیده هايوزن سوخ منهاي کرت هر

 ،هگیري شدو سایر صفات اندازه رفته گل به هايبوته حاصل از

تجزیه واریانس ساده انجام گرفت. در پایان سال دوم تجزیه 

اي ها به کمک آزمون چند دامنهواریانس مرکب انجام و میانگین

  مقایسه شدند. درصد 5دانکن در سطح احتمال 

  

  نتایج و بحث

نتایج نشان داد اثر سال، ژنوتیپ و اثر متقابل سال و ژنوتیپ بر 

. اثر محیط، شددار د معنیرصد 1ارتفاع برگ در سطح احتمال 

اثر متقابل سال و محیط، اثر متقابل محیط و ژنوتیپ و اثر متقابل 

درصد  5سال و محیط و ژنوتیپ بر این صفت در سطح احتمال 

). اگر چه در این پژوهش در اثر خسارت 4جدول دار شد (معنی

ولی درصد کاهش این صفت  ،تریپس ارتفاع برگ کاهش یافت

نشده در پاشیشی شده در مقایسه با محیط سمپادر محیط سم

همین دلیل اثر هاي مورد مطالعه یکسان نبود. بهیپکلیه ژنوت

دار شد. بیشترین متقابل محیط و ژنوتیپ بر ارتفاع برگ معنی

-ارلیدرصد) به رقم تگزاس 17/14میزان کاهش ارتفاع برگ (

توده ه درصد) ب 09/3گرانو و کمترین مقدار کاهش این صفت (

کاهش ارتفاع برگ در اثر خسارت  د.محلی پادوك مربوط بو

) نیز گزارش شده 13س توسط دیازمونتانو و همکاران (تریپی

دار جمعیت توان به افزایش معنیاست. علت این موضوع را می

پاشی نشده که منجر به کاهش سطح تریپس در محیط سم

متقابل  ثر). اگرچه ا14، نسبت داد (شودفتوسنتزي برگ می

دار شد ولی بیشترین و محیط و ژنوتیپ ازنظر این صفت معنی

هاي محلی ترتیب به تودهکمترین ارتفاع برگ در هر دو محیط به

 رسدنظر میچنین به )5(جدول برازجان و ایرانشهر تعلق داشت 

سازگاري پایین این توده با شرایط اقلیمی محل آزمایش منجر به 

   .است دهرشد برگ شسرعت کاهش 

نتایج نشان داد اثر سال، اثر ژنوتیپ، اثر متقابل سال و 

 برگ در سطحژنوتیپ و اثر متقابل محیط و ژنوتیپ بر تعداد 

دار بود. اثر سایر عوامل مورد بررسی بر درصد معنی 1 احتمال

ها در اثر ). مقایسه میانگین4دار نشد (جدول این صفت معنی

که اختالف تعداد برگ در  درکمتقابل محیط و ژنوتیپ مشخص 

هاي مورد مطالعه (به استثناي جمعیت بهبود یافته بیشتر ژنوتیپ

پاشی بهبهان و توده محلی ایرانشهر که این صفت در محیط سم

دار را نشان پاشی شده کاهش معنینشده در مقایسه با محیط سم

علت این موضوع را  ).5دار نبود (جدول داد) در دو محیط معنی

که اوج جمعیت و در نتیجه خسارت  کردوان چنین توجیه تمی

تریپس در هر دو سال آزمایش در نیمه دوم فروردین و اوایل 

که مصادف با مرحله فیزیولوژیک حجیم  شداردیبهشت مشاهده 

. در این مرحله، تولید برگ در گیاه یا استشدن سوخ در گیاه 

) و در 10( شده استمتوقف شده و یا برگ بسیار کمی تولید 

واقع اکثریت قریب به اتفاق برگ تولید شده مربوط به زمان  

  . استقبل از اوج جمعیت و خسارت تریپس 

عنوان شاخص مهم عملکرد سوخ در واحد سطح به

. اثر متقابل سال استاقتصادي و در واقع هدف اصلی تولید پیاز 

درصد و اثر  5 احتمال و محیط بر عملکرد کل سوخ در سطح

دار درصد معنی 1 احتمال عوامل بر این صفت در سطحر سای

مقایسه میانگین عملکرد کل در اثر متقابل محیط   ).4 (جدول شد

پاشی شده حداکثر که در محیط سم کردو ژنوتیپ مشخص 

گرانو تولید شده است. ارلیعملکرد کل توسط رقم تگزاس

   ه بارد رقم پریماورا و توده محلی پادوك در مقایسکاهش عملک
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  عملکرد کل، متوسط وزن سوخ و درصد وزنی دوقلویی . نتایج تجزیه واریانس اثر سال، محیط و ژنوتیپ بر ارتفاع و تعداد برگ،4جدول 

  منبع تغییرات
درجه 

  آزادي

  میانگین مربعات

  عملکرد کل  تعداد برگ  ارتفاع برگ
وسط وزن مت

  سوخ

درصد وزنی 

  دوقلویی

  66091**  69104**  4072**  6/25**  2362**  1  سال

  4/68  193  6/25  44/0  9/32  4  تکرار در سال ( خطاي سال)

  n.s28/0  **1934  *6089  **331  420*  1  محیط

  n.s77/0  *970  n.s14692  **254  666*  1  سال × محیط

  4  57  56/2  3/85  833  77/6 (a) خطا 

  2840**  6109**  713**  2/12**  311**  9  ژنوتیپ

  2650**  4052**  328**  90/5**  168**  9  سال × ژنوتیپ

  n.s192  **9/53  4/58**  47/2**  7/45*  9  محیط × ژنوتیپ

  n.s68/0  **5/48  n.s186  **9/53  2/49*  9  سال × محیط × ژنوتیپ

  72  6/22  84/0  1/16  187  85/9 (b) خطا 

  9/12  9/11  38/9  92/7  60/7    ضریب تغییرات (درصد)

   دار% و عدم وجود اختالف معنی1% و 5مال سطح احتدار در ترتیب معنی: بهn.sو  ** ،*

  

پاشی نشده بیشترین دار نبود. در محیط سممعنی رقم مزبور

عملکرد به توده محلی رامهرمز مربوط بود، ولی از لحاظ این 

داري بین این ژنوتیپ و ارقام پریماورا و صفت اختالف معنی

ل یکسان نبون یدل). به5(جدول  شدگرانو مشاهده نارلیتگزاس

روند تغییرات عملکرد کل دو محیط در دو سال آزمایش اثر 

). 4 (جدول شددار متقابل محیط و سال از نظر این صفت معنی

) و ایگلسیاس و 13ه توسط دیازمونتانو و همکاران (کچنانهم

ه در این بررسی نیز در سال اول شدگزارش  )17همکاران (

تن در هکتار)  1/28نشده ( یپاشآزمایش عملکرد کل محیط سم

طور تن در هکتار) به 9/41ر مقایسه با محیط سم پاشی شده (د

دلیل داري کاهش یافت ولی در سال دوم آزمایش بهمعنی

افزایش نزوالت آسمانی و در نتیجه کاهش جمعیت تریپس، 

تن در  4/49پاشی نشده (کل سوخ در محیط سم کاهش عملکرد

تن در هکتار)  7/51پاشی شده (ار) نسبت به محیط سمهکت

دار نبود. ارزیابی اثر متقابل سال و محیط و ژنوتیپ نشان معنی

اگر چه در سال دوم آزمایش اختالف عملکرد کل همه  که داد

اي خمین در دو هاي مورد بررسی، به استثناي کمرهژنوتیپ

دار نبود ولی در معنی ،پاشی نشدهپاشی شده و سممحیط سم

 زمایش فقط اختالف عملکرد کل توده محلی رامهرمزآسال اول 

همین دلیل و ).  به6دار نشد (جدول در این دو محیط معنی

عدد  8/6چنین حضور کمترین میانگین جمعیت تریپس پیاز(هم

همین . به)6(جدول نشد  دارمعنی در این دو محیط به ازاي هر

 c87/6( یازپهمچنین حضور کمترین میانگین جمعیت تریپس دلیل و 

توده محلی رامهرمز، ژنوتیپ مقاوم بوته)، عدد به ازاي هر 

شود که قادر به تحمل آسیب وارده توسط جمعیت محسوب می

 ،. ضمنا در سال دوم آزمایش در توده محلی بهبهاناستتریپس 

عدد به  a88/9ز رغم باال بودن میانگین جمعیت تریپس پیاعلی

نشده نسبت به پاشیدر محیط سم نکاهش عملکرد آازاي هر بوته)، 

 ) که دلیل آن را احتماال6ًدار نبود (جدول معنی پاشیمحیط سم

خسارت توان به نوع مکانیزم مقاومت در مقابل جمعیت و می

رغم این موضوع با عنایت به اینکه در آفت نسبت داد. ولی علی

 دار عملکرد این ول آزمایش، تریپس سبب کاهش معنیسال ا
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  پیو ژنوت طیحشره در اثر متقابل مح تیو جمع ییدوقلو یارتفاع و تعداد برگ، عملکرد کل، درصد وزن يهانیانگیم سهی. مقا5 ولجد

  ژنوتیپ  محیط
  ارتفاع برگ

  متر)(سانتی
  تعداد برگ

  عملکرد

  (تن در هکتار)

درصد وزنی 

  دوقلویی

  جمعیت 

  (تریپس در بوته)

  bcd6/62  ab7/21  fgh1/38  gh5/15  d85/3  بهبود یافته بهبهان  

  bcd9/63  a0/13  def0/43  f0/29  d79/3  محلی بهبهان  

  e0/54  f-b7/11  efg0/38  f0/28  d21/4  محلی ایرانشهر  

  bcd0/63  g-d3/11  fgh9/41  ij78/5  d32/3  کمره اي خمین  

  cd5/62  fgh6/10  ab9/54  k84/0  d14/4  پریماورا  سم پاشی شده

 d-a8/65 e-a0/12  bc8/49  f3/28 d65/3  محل رامهرمز  

  abc8/67  abc8/12  ab0/54  f6/28  d25/4  محلی پادوك  

  ab1/69  e-a9/11  def1/43  b4/41  d48/3  درچه اصفهان  

 ab1/69 ghi3/10 a0/58  jk02/3 d14/4  تگزاس ارلی گرانو  

  a5/71 abc6/12 cd5/47 a2/46  d68/4  محلی برازجان  

  e4/55  g-c4/11  i1/29  g7/18  ab 26/9  بهبود یافته بهبهان  

  de1/60  ab7/12  fg4/40   cd2/35   a88/9  محلی بهبهان  

  f4/48  hi87/9  i0/27   cd9/35   a59/9  محلی ایرانشهر  

  de4/59  g-e1/11 i2/29  i 91/6  ab 04/9  کمره اي خمین  

  de8/59  ghi2/10  cde4/46  k 0/0   a0/10  پریماورا  سم پاشی نشده

  cd6/62 d-a5/21  bc7/50  ef 3/31  c 87/6  محل رامهرمز  

  bcd6/64  abc6/12  def8/42  de2/33  ba47/8  محلی پادوك  

  d-a3/65  d-a5/12  gh9/36  bc9/37  bc75/7  درچه اصفهان  

  de3/59  i47/9  bc6/50  h 6/13  a 92/9  تگزاس ارلی گرانو  

  abc4/67  d-a8/11  h0/35  a2/47  bc77/7  محلی برازجان  

 % ندارند.5در سطح احتمال  يداریاختالف معن يظ آمارر هر ستون از لحابا حروف مشترك د هانیانگیم

 
 پاشی شده و نشده در سال اول آزمایشرد مطالعه در دو محیط سمهاي مومقایسه میانگین عملکرد کل ژنوتیپ .6جدول 

  ژنوتیپ

  عملکرد کل (تن در هکتار)

    سال دوم  سال اول

  میانگین ژنوتیپ  سم پاشی نشده  سم پاشی شده  سم پاشی نشده  سم پاشی شده

 m-i0/37 q7/20  k-g3/39  l-h3/37  6/33  بهبود یافته بهبهان

 k-g5/39  p-m4/29  efg6/46  de3/51  7/41  محلی بهبهان

 i-f2/42  pq5/24  o-j7/33  p-m5/29  5/32  محلی ایرانشهر

 j-f1/41  pq0/25 i-f7/42  o-k3/33 5/35  اي خمینکمره

 efd9/48  p-m9/29  bc9/60  b9/62  6/50  پریماورا

 n-j9/33  l-i4/37  ab9/65  b0/64  3/50  محلی رامهرمز

 i-e9/43  p-l7/30  b2/64  cd9/54  4/48  محلی پادوك

 k-g0/40  p-n3/28  efg3/46  h-e4/45  0/40  درچه اصفهان

 def1/48  p-m8/29  a8/67  a4/71  3/54  تگزاس ارلی گرانو

 i-e4/44  opq1/62  de5/50  i-e8/43  2/41  محلی برازجان

  5/49 8/51 9/28 9/41  میانگین محیط

 % ندارند.5در سطح احتمال  ياردیاختالف معن يبا حروف مشترك در هر ستون از لحاظ آمار هانیانگیم
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ماري اختالف میانگین ها با حروف مشترك در هر ستون از لحاظ آ. یمورد بررس يها پیمتوسط وزن سوخ ژنوت نیانگیم سهیمقا .1شکل 

  درصد ندارند. 5معنی داري در سطح احتمال 

 
توان این ژنوتیپ را نسبت به تریپس ژنوتیپ شده است، نمی

  مقاوم دانست. 

که اثر سال، اثر ژنوتیپ  کردنتایج تجزیه واریانس مشخص 

 و اثر متقابل سال و ژنوتیپ بر متوسط وزن سوخ در سطح

دار درصد معنی 5 تمالاح درصد و اثر محیط در سطح 1 احتمال

داري بر متوسط وزن معنی تأثیربود. سایر عوامل مورد بررسی 

پاشی متوسط وزن سوخ در محیط سم). 4سوخ نداشتند (جدول 

پاشی نشده داري از محیط سممعنی طوربهگرم)   76/119شده (

متوسط تریپس بر کاهش وزن  تأثیرگرم) بیشتر بود.  61/109(

) و ایگلسیاس و همکاران 15کاران (سوخ توسط گیل و هم

) نیز گزارش شده است. بیشترین متوسط وزن سوخ به رقم 17(

گرانو مربوط بود و از نظر این صفت بر سایر ارلیتگزاس

  ).1(شکل داري را نشان داد ها برتري معنیژنوتیپ

نامطلوب در پیاز بوده که تحت تأثیر ژنتیک  تیی صفیوقلود  

صرف بیش از حد کود، آبیاري جمله م هاي محیطی ازو تنش

). اثر کلیه 27( استی و خشکی خاك ینامنظم، نوسانات دما

 1عوامل مورد بررسی بر درصد وزنی دوقلویی در سطح احتمال 

اگر چه در این پژوهش  روند ). 4دار بود (جدول درصد معنی

هاي مورد مطالعه در دو محیط  تغییرات این صفت  در ژنوتیپ

ها درصد وزنی دو قلویی در در کلیه ژنوتیپود ولی یکسان نب

پاشی شده بیشتر پاشی نشده در مقایسه با محیط سممحیط سم

تر بودن جمعیت باال توان بهرا می که دلیل آن) 5(جدول  بود

زا در این  محیط نسبت داد. عنوان یک عامل تنشتریپس به

ین و ، بیشتردار شدن اثر متقابل محیط و ژنوتیپرغم معنیعلی

محلی  ترتیب به تودهکمترین میزان دوقلویی در هر دو محیط به

پادوك و رقم پریماورا تعلق داشت. بنابراین صرف نظر از اثر 

قلویی  که رقم پریماورا به دو کردگیري توان نتیجهمحیط می

 استجان نسبت به این صفت حساس مقاوم و توده محلی براز

  ).5(جدول 

جمله پیاز عملکرد قابل فروش نیز بسیار ها از در بیشتر سبزي

، زیرا  ممکن است درصد قابل توجهی از استحائز اهمیت 

هاي حاصل محصول به علل مختلف از جمله دو قلویی، سوخ

هاي به گل رفته و یا گندیدگی قابلیت عرضه به بازار را از بوته

کرد همین دلیل در این پژوهش عالوه بر عملنداشته باشند. به

. نتایج تجزیه واریانس شدفروش نیز ارزیابی عملکرد قابل کل،

بل سال و متقااثر محیط، اثر ژنوتیپ، اثر  کرداین صفت مشخص 

ژنوتیپ، اثر متقابل محیط و ژنوتیپ و اثر متقابل سال و محیط و 

  درصد  1 احتمال ژنوتیپ بر عملکرد قابل فروش سوخ در سطح
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 محلول جامد مواد ، سوخ خشک ماده درصد فروش، عملکرد فابل پیو اثر ژنوت طیاثر سال، اثر مح نسایوار هیتجز جینتا .7جدول 

  خسارت يحشره و عالمت ظاهر تیجمع کل،

  یراتمنبع تغی
درجه 

  آزادي

  میانگین مربعات

عملکرد قابل 

  فروش

درصد ماده 

  خشک سوخ

مواد جامد محلول 

  کل
  جمعیت حشره

عالمت ظاهري 

  خسارت

  /n.s828/0  n.s94/1  **0/43  n.s 068  434*  1  سال

  13/3  32/1  26/2  22/1  7/25  4  تکرار در سال ( خطاي سال)

  n.s29/2  **727  **8/27  72/6*  2419**  1  محیط

  n.s16/1  n.s012/0  n.s 40/1  n.s 075/0  539*  1  اثر متقابل سال و محیط

  4  3/47  850/0  387/0  822/0  175/0 (a) خطا 

  n.s175/0  46/4**   4/26**  3/47**  1606**  9  ژنوتیپ

  n.s02/1  n.s30/1  n.s 249/0  10/3**  700**  9  سال × ژنوتیپ

  n.s902/0  n.s586/0  *77/3  n.s 131/0  9/61**  9  محیط × ژنوتیپ

  n.s796/0  n.s746/0  n.s 416/0  n.s 131/0  7/62**  9  سال × محیط ×ژنوتیپ

  72  3/17  668/0  517/0  49/1  224/0 (b) خطا 

  4/10  1/19  78/7  63/7  2/14    ب تغییرات (درصد)ضری

   دار% و عدم وجود اختالف معنی1% و 5دار در سطح احتمال ترتیب معنی: بهn.sو ** ،* 

  

دار بود. اثر سال و اثر متقابل سال و محیط بر احتمال معنی

 شددار معنی درصد 5 احتمال فروش در سطح عملکرد قابل

  .)7(جدول 

فروش در اثر متقابل محیط و لکرد قابلگین عممقایسه میان  

که در محیط سم پاشی شده حداکثر این  کردژنوتیپ مشخص 

. در این محیط، بودگرانو ارلیصفت مربوط به رقم تگزاس

فروش رقم پریماورا نسبت به رقم مزبور کاهش عملکرد قابل

پاشی نشده اختالف عملکرد دار نشد. اگر چه در محیط سممعنی

گرانو ارلیسیماورا با توده محلی رامهرمز و رقم تگزارقم پرکل 

دار درصد وزنی دلیل باالبودن معنیولی به ،نشدار دمعنی

بت ارلی گرانو  نسرامهرمز و رقم تگزاسدوقلویی در توده محلی

فروش رقم پریماورا در مقایسه با عملکرد قابل به رقم پریماورا،

داري طور معنیلی گرانو بهارزاسرامهرمز و رقم تگتوده محلی

توان ). حال با توجه به این نتایج می2شکل افزایش نشان داد (

که در محیط سم پاشی شده اگر چه اختالف  کردگیري نتیجه

ارلی گرانو فروش دو رقم پریماورا و تگزاسعملکرد قابل

گرانو ارلیدار نبود، ولی با توجه به اینکه، رقم تگزاسمعنی

دلیل پایین بودن قیمت بذر این ، بهاستگرده افشان آزاد  رقمی

هاي تولید خواهد شد، رقم مزبور رقم که منجر به کاهش هزینه

پاشی شده بر رقم پریماورا ارجحیت دارد ولی براي محیط سم

  . استپریماورا، برترین رقم 

درصد  5 احتمال اثر محیط بر درصد ماده خشک سوخ در سطح  

این صفت در  نوتیپ و اثر متقابل سال و ژنوتیپ براثر ژدار شد. معنی

سایر عوامل مورد  تأثیر. شددار درصد معنی 1 احتمال سطح

). 7دار نشد (جدول درصد ماده خشک سوخ معنی مطالعه بر

) درصد 9/10پاشی شده (ماده خشک سوخ در محیط سم مقدار

) افزایش درصد 4/10نشده (مقایسه با محیط سم پاشی در

توان به تغذیه تریپس از را میدلیل آنکه  ،داري را نشان دادمعنی

مواد غذایی و در نتیجه کاهش انتقال مواد غذایی از برگ به 

    سوخ نسبت داد.
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تالف اخ يها با حروف مشترك در هر ستون از نظر آمارنیانگیم، پیو ژنوت طیعملکرد قابل فروش در اثر متقابل مح نیانگیم سهیمقا. 2شکل 

  درصد ندارند. 5در سطح احتمال  يداریعنم

  

  
 يها با حرف مشترك در هر ستون از لحاظ آمار نیانگیمی، مورد بررس يها پیدرصد ماده خشک سوخ ژنوت نیانگیم سهیمقا .3شکل 

  درصد ندارند. 5در سطح احتمال  يدار یاختالف معن

  

هان حداکثر درصد ماده خشک سوخ به جمعیت بهبود یافته بهب

) 11ارابی و قنواتی (). مشابه با گزارش د3شکل لق داشت (تع

هاي بومی در این پژوهش نیزدرصد ماده خشک سوخ ژنوتیپ

  ). 3گرانو بیشتر بود (شکل ارلیاز ارقام پریماورا و تگزاس

اثر ژنوتیپ بر مواد جامد محلول کل سوخ در سطح احتمال 

داري معنی أثیرتالعه دار بود. سایر عوامل مورد مطمعنیدرصد  1

). حداکثر مواد جامد محلول کل 7بر این صفت نداشتند (جدول 

توسط جمعیت بهبود یافته پیاز بهبهان تولید شد. همانند درصد 

ماده خشک سوخ، درصد کل مواد جامد محلول سوخ نیز در 

گرانو ارلیهاي بومی نسبت به ارقام پریماورا و تگزاسژنوتیپ

  ).4(شکل بود  بیشتر داريمعنی طوربه

هاي پیاز مزرعه هاي تریپس موجود بر بوتهمطالعه گونه

  نشان داد که گونه غالب تریپس پیاز ،تحقیقاتی

 Lindeman  Thrips tabaci صورت اتفاقی ها بهبود و بقیه گونه

) و 2هاي علی موسوي و همکاران (ظاهر شدند که این با یافته

) مطابقت 31همکاران (ملک و ) و ولد 33فر (یوسفی وعباسی

بررسی تغییرات جمعیت تریپس جهت مشخص شدن  .داشت

  سال دیگر، تعیین میزان تغییرات تراکم جمعیت از سالی به

ن
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ها با حروف مشترك در هر ستون اختالف نیانگیمی، مورد بررس يهاپیمواد جامد محلول کل سوخ ژنوت نیانگیم سهیمقا .4شکل 

  درصد ندارند 5حتمال در سطح ا يداریمعن

  

محدوده زمانی اوج جمعیت آفت و تراکمی از جمعیت آفت که 

. نتایج تجزیه هستندد، کنخسارت اقتصادي ایجاد تواند می

که اثر سال، اثرمحیط و اثر ژنوتیپ بر  کردواریانس مشخص 

محیط و درصد و اثر متقابل  1جمعیت حشره در سطح احتمال 

دار شد. درصد معنی 5ال احتم ژنوتیپ بر این صفت در سطح

داري بر این صفت نداشتند سایر عوامل مورد بررسی اثر معنی

 80/5). کاهش میزان جمعیت آفت در سال دوم (7(جدول 

تریپس در بوته) به  00/7تریپس در بوته) نسبت به سال اول (

. استعلت تفاوت شرایط آب و هوایی دو سال مورد بررسی 

 اوج و کاهش جمعیت آن عمدتاً ریپس،ظهور توام با خسارت ت

اساس  . بربودمنطبق بر سه ماه اسفند، فروردین واردیبهشت 

 1اطالعات مربوط به شرایط آب و هوایی در دو سال (جداول 

اي با هم قابل مالحظه تفاوت ) درجه حرارت سه ماه مذکور2و 

 67/22و  57/22دوم به ترتیب نداشتند (میانگین سال اول و 

میلی  3/76گراد)، اما میزان بارش در سال دوم (انتیسدرجه 

میلی متر) افزایش  4/48% نسبت به سال اول (36متر) به میزان 

) ، پال و همکاران 32یاداو و همکاران (  نشان داد، که با گزارش

ی بر افزایش جمعیت ) مبن14مونتانو و همکاران () و دیاز24(

عیت تریپس اد جمشرایط خشک مطابقت داشت. تعد تریپس در

ها پایین بود برداريدو سال در مراحل اول و دوم نمونهدر هر 

). کمترین تراکم جمعیت تریپس مربوط به ژنوتیپ 1(شکل 

- ارلیتریپس/بوته) و حداکثر آن روي رقم تگزاس 1پادوك (

تریپس/بوته) مشاهده شد. اوج جمعیت  2/2و  6/1گرانو (

برداري نمونه چهارمحله سوم و سپس مرحله تریپس در مر

مشاهده شد. بیشترین تراکم جمعیت تریپس در مرحله سوم 

تریپس/بوته) و در  27/30و  45/27( گرانوارلیروي رقم تگزاس

 25و  94/23(خمین ايمرحله چهارم روي ژنوتیپ کمره

دست آمد. در هب ،ترتیب براي دو سال بررسیتریپس/بوته) به

اختالف میانگین جمعیت راحل این دو مرحله نسبت به سایر م

). در 5شکل پاشی شده و نشده باال بود (تریپس در شرایط سم

-مواجه و در نمونهبرداري پنجم با کاهش جمعیت تریپس نمونه

هاي ششم و هفتم حداقل جمعیت تریپس مشاهده شد. برداري

نکته قابل توجه این است که در سال اول در مرحله هفتم و در 

برداري در مزرعه شم و هفتم نمونهاحل شسال دوم در مر

شده آفت کمتري پاشینشده نسبت به مزرعه سمپاشیسم

هاي ). با توجه به مشاهده جمعیتی از سن5مشاهده شد (شکل 

عنوان یکی از دشمنان طبیعی آن آفت) در هنگام آنتوکوریده (به

نشده، احتماال وجود پاشیپیاز سم هايشمارش تریپس در نمونه

  هاي کاهش جمعیت استاز علتطبیعی یکی دشمن 
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  سال دوم -سال اول ب -الفي، برداردر مراحل مختلف نمونه پسیتر تیجمع نیانگیم سهیمقا .5شکل 

  

) و ولدملک و 21هاي محمود و عثمان (ب با یافتهکه این مطل

هاي ششم و برداري) مطابقت داشت. در نمونه31همکاران (

ت تریپس مشاهده شد. کاهش جمعیت جمعیحداقل  ،هفتم

دلیل تخریب وسیع برداري بههاي آخر نمونهتریپس در هفته

. همچنین با بودهاي گیاهی و در نتیجه کاهش مواد غذایی بافت

، یافتهاي جوان و شاداب گیاه کاهش افزایش سن گیاه، بافت

ته و با یافته کارا و سوء گذاش تأثیرکه روي میزان تغذیه 

). مقایسه میانگین 5 (شکل مطابقت داشت )18( ارانهمک

جمعیت تریپس در اثر متقابل محیط و ژنوتیپ نشان داد که 

هاي مورد مطالعه در اختالف جمعیت تریپس در کلیه ژنوتیپ

پاشی نشده دار نبود، در محیط سممحیط سم پاشی شده معنی

هاي مورد بررسی جمعیت تریپس در اگرچه در کلیه ژنوتیپ

پاشی شده افزایش سم پاشی نشده نسبت به محیط سمحیط م

-داري را نشان داد ولی روند این افزایش یکسان نبود. بهمعنی

همین دلیل اثر متقابل محیط و ژنوتیپ از نظر جمعیت تریپس 

). در محیط سم پاشی نشده بیشترین و 7دار شد (جدول معنی

بوته)  /ریپست 87/6و  04/10ترتیب کمترین جمعیت تریپس (به

  ).5به رقم پریماورا و توده محلی رامهرمز تعلق داشت (جدول 

 1اثر محیط بر عالمت ظاهري خسارت در سطح احتمال 

سایر عوامل مورد بررسی بر این  تأثیردار بود. درصد معنی
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). افزایش عالمت ظاهري 7دار نشد (جدول صفت معنی

با محیط یسه )  در مقا00/5پاشی نشده (خسارت  در محیط سم

  دار بود. ) معنی00/4پاشی (سم

که تریپس سبب کاهش  کردنتایج این پژوهش مشخص 

فروش، ارتفاع برگ، متوسط وزن سوخ و عملکرد کل و قابل

شود. در صورتی که از سموم درصد ماده خشک سوخ می

شیمیایی براي مبارزه با تریپس استفاده شود، عملکرد قابل 

 طوربهگرانو را و تگزاس ارلییماوفروش دو رقم تجاري پر

هاي بومی بیشتر خواهد شد. ولی رقم داري از ژنوتیپمعنی

دلیل پایین به ،استگرانو که رقمی آزاد گرده افشان ارلیتگزاس

هاي تولید بودن قیمت بذر این رقم که منجر به کاهش هزینه

شود. براي محیط خواهد شد بر رقم پریماورا ترجیح داده می

با توجه به  ی نشده، رقم پریماورا برترین ژنوتیپ است.پاشسم

فروش توده محلی رامهرمز در کاهش نیافتن عملکرد کل و قابل

هاي ژنوتیپپاشی نشده، این توده در مقایسه با سایر محیط سم

نسبی در مقابل تریپس پیاز مقاوم طوربهتوان می مورد مطالعه را
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Abstract 

To evaluate quantitative and qualitative traits as well as thrips resistance of onion genotypes, an experiment was 
conducted at Behbahan Agricultural Research Station, Behbahan, Khuzestan, Iran from 2013 to 2015. The experiment 
was a split plot based on a randomized complete block design with three replications. Pesticide-treated and pesticide-
free plots were considered as sub plots and ten onion genotypes (Behbahan, Padook, Ramhormoz, Iranshahr, Borazjan, 
Dorcheh Esfahan, and Kamerei Khomain landraces, Primavera and Texas early grano cultivars and improved 
population of Behbahan onion) were considered as main plots. The seeds were sown in nursery bed in early October 
and the seedlings were transplanted into the field at 2-3 leaf stage in mid-November. The bulbs were harvested when 
50-80% of foliage top had fallen and collapsed. Among different thrips species the Thrips tabaci Lindeman was the 
predominant in the experimental field. To control the thrips, the pesticide was applied 4 and 3 times in the first and 
second years of experiment, respectively. Leaf length, total and marketable yield, mean bulb weight and bulb dry matter 
percentage were significantly higher in the pesticide-treated plots than in the pesticide-free plots. However, thrips 
population was significantly lower   in the pesticide-treated plots than the pesticide-free ones. Also, the spraying had not 
significant effect on the number of leaves. Due to the lack of significant differences between total and marketable yield 
of Ramhormoz genotype in the pesticide-treated plots and pesticide-free plots, it can be concluded that this genotype is 
capable of resisting thrips, at least in part, compared to the other genotypes. While Texas early grano cultivar produced 
the highest yield in the pesticide-treated plots, in the pesticide-free plots the highest yield belonged to Primavera 
cultivar. According to the results obtained, it can be concluded that the Texas early grano and Primavera cultivars are 
suitable for cultivation in the presence and absence of anti-thrips pesticides, respectively. 
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