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 خالصه
 

به منظور  . از جمله آفات مهم پیاز که سبب کاهش کمیت و کیفیت محصول می گردد تریپس پیاز می باشد                    
برخی صفات زراعی از جمله غده دهی و عملکرد          بررسی ومقایسه نوسان جمعیت تریپس پیاز و تاثیر آن روی            

 در منطقه   1379 تا   1377 رقم پیاز که از لحاظ خصوصیات زراعی و انبارداری برتری خود را در سال های                 9آن،  
در ) سمپاشی شده و سمپاشی نشده    (اصفهان نشان داده  بودند، انتخاب شدند و بذور آنها در دو آزمایش جداگانه               

نمونه  برداری برای شمارش    . ک های کامل تصادفی با چهار تکرار در مزرعه کشت گردیدند           قالب طرح پایه بلو   
پس از  . تعداد تریپس و اندازه گیری وزن تر، وزن خشک و نسبت غده دهی بوته ها به صورت هفتگی انجام گردید                 

های هر آزمایش به    داده . برداشت، میزان عملکرد و تأثیر سمپاشی روی آن در ارقام مورد آزمایش بررسی شد                
صورت طرح کرتهای خرد شده در زمان مورد تجزیه جداگانه قرار گرفت و سپس نتایج دو آزمایش در هم ادغام                     

-داری باعث کاهش جمعیت آفت، افزایش وزن تر و خشک بوته و کاهش نسبت غده               سمپاشی بطور معنی   .شدند
 از نظر تراکم جمعیت تریپس اختالف معنی داری        بین ارقام مختلف  . دهی گردید لیکن روی علکرد تأثیری نداشت      

رقم قرمز آذر شهر دارای بیشترین تراکم آفت و ارقام سفید قم، سفید کاشان، محلی کوار، سفید                   . وجود داشت 
همچنین ارقام  . ابرکوه و یلوسوئیت اسپانیش دارای تراکم آفت کمی در مقایسه با سایر ارقام مورد آزمایش بودند                

رقم محلی کوار   . زن تر،  وزن خشک، نسبت غده دهی و عملکرد دارای اختالف معنی داری بودند            مختلف از نظر و   
 .رقم سفید ابرکوه دارای بیشترین وزن تر و عملکرد در بوته بود            . دارای کمترین وزن تر و خشک و عملکرد بود         

مپاشی روی این صفات تابع     بدین مفهوم که تأثیر س    . اثر متقابل سمپاشی و رقم روی صفات مختلف معنی دار بود         
مقایسه صفات در زمان های مختلف نمونه برداری نشان داد که تفاوت بین تعداد تریپس در هر بوته،                 . رقم می باشد 

 مرداد و   14به طوری که در   . وزن تر و خشک بوته و نسبت غده دهی بوته در زمان های نمونه برداری معنی دار بود               
وزن تر، وزن خشک و     . بیشترین تراکم آفت مشاهده شد    )  روز پس از کاشت    158 و 130به ترتیب   ( شهریور   11

اثر متقابل سمپاشی و زمان نمونه برداری روی اکثر         . نسبت غده دهی بوته ها نیز به مرور زمان افزایش نشان دادند          
 .یعنی تاثیر سمپاشی در زمان های نمونه برداری متفاوت بود. صفات اندازه گیری شده معنی دار بود

 
 پیاز، تریپس پیاز، وزن تر، وزن خشک، نسبت غده هی، عملکرد در بوته: واژه هاي كليدي

 
 مقدمه

 از جمله گياهان بومي كشور          (.Allium cepa L) پياز
 سال قبل از ميالد      ٢٧٠٠ حدوداً به     كشت آن   سابقه  و مي باشد

گسترش كشت آن نشان دهنده قدرت            ). ١٠(گردد    برمي
 . باشد پياز ميسازگاري بسيار زياد 

 از لحاظ ويژگيهاي ظاهري، زراعي،      پيازدر ايران ارقام بومي     



 ١٣٨٤، سال ٦، شماره ٣٦مجله علوم كشاورزي ايران، جلد  ١٤٦٦

 

اما متأسفانه  . انباري و كيفيت خوراكي بسيار متنوع مي باشند         
 بخاطر عدم   اين محصول ارزشمند،  عليرغم سطح وسيع كشت      

 حساسيت يا تحمل ارقام به        ،شناخت كافي در مورد مقاومت      
 قابل توجهي از     اًساله مقدار نسبت    هر    ،آفات و عوامل بيماريزا    

ميزان خسارت ناشي از      .بيند محصول توسط آنها خسارت مي      
 در صد كل توليد محصول پياز برآورد         ٢٥-١٠ آفات پياز در دنيا   

 Thrips) تريپس پياز    ،از جمله اين آفات   .  )٦( گرديده است   
tabaci Lind.)   و به لحاظ   اي بسيار پلي فاژ بوده        است كه گونه

ان خسارتي كه ايجاد مي كند از اهميت ويژه اي برخوردار              ميز
 اثرات تغذيه تريپس پياز بر روي        در تحقيقات انجام شده،   . است

 ،سه مرحله رشدي اين گياه شامل مرحله پيش از تشكيل غده            
مرحله تشكيل غده و مرحله بزرگ شدن غده مورد ارزيابي قرار             

كاهش وزن غده   داري باعث    تغذيه تريپس بطور معني    و  گرفته  
 تريپس به ازاي    ١٠وجود  . در طول دوره تشكيل آن شده است       

 در صد كاهش محصول در شرايط مزرعه و          ٣-٢هر بوته موجب    
 ). ٢٤ ( استگرديده در صد در گلخانه ٧

وجود تنوع ژنتيكي پايه كارهاي اصالحي، گزينش ژنوتيپ ها         
بررسي با  ) ١٩٩٧(دنيكوان و همكاران    . و نمونه هاي گياهي است   

 ژنوتيپ پياز، تنوع بسياري از نظر شمار برگ،          ٤١روابط ژنتيكي   
قطر غده، ارتفاع غده، وزن تر و خشك، قطر ساقه حقيقي، شمار             
جوانه جانبي و شمار روز از كاشت تا آغاز غده دهي را گزارش                

نيز در بررسي هفت رقم پياز ژاپني       ) ١٩٧٧(فنل و سالتر    . كردند
ي را از نظر عملكرد كل و غيره گزارش         و اروپايي، تنوع چشمگير   

 توده پياز   ١٦عظيمي و همكاران، با بررسي تنوع ژنتيكي        . كردند
بومي كشور در تبريز، از نظر تمام ويژگي هاي اندازه گيري شده            
بجز وزن خشك غده، تعداد پيازهاي دو قلو و چند قلو، تنوع                

 هاي ، ويژگي )١٣٨٠ (دهداري و همكاران   .زيادي مشاهده نمودند  
 توده بومي پياز ايراني و يك رقم خارجي را مورد                ١٩زراعي  

نتايج تجزيه واريانس، گوياي وجود تنوع         . ارزيابي قرار دادند   
بسيار زياد ميان ژنوتيپ ها، از نظر تمام ويژگي هاي مورفولوژيك          

همچنين ادامه تحقيقات آنها نيز موضوع را تأييد         .  و زراعي بود  
ن تنوع ژنتيكي بين ارقام پياز در رابطه با           احتماالً اي ). ٧(نمود  

 مقاومت يا تحمل ارقام به آفات و بيماري ها نيز وجود دارد، اما              
د كه در خصوص استفاده از ارقام مقاوم به         دابررسي منابع نشان    

 در ايران   ،ثر در برنامه كنترل تريپس پياز      ؤعنوان يك راهكار م    
ادلسون و  . )٩ و    ٨،  ١( تحقيقات اندكي صورت گرفته است      

اي حساسيت   در تگزاس طي مطالعات مزرعه     ) ١٩٩١(همكاران  
و تفاوتهايي را مشاهده     ندده رقم پياز را به تريپس بررسي نمود        

 اندازه و   ،همچنين با يك بررسي دقيق آماري روي وزن        . كردند
هاي پياز به اين نتيجه رسيدند كه ارتباط             ارزش تجاري غده   

و )  سمپاشي شده و سمپاشي نشده      تيمار(متقابلي بين تيمارها    
تاثير حضور آفت تريپس روي صفات زراعي          .رقم وجود داشت  

 كندال و همكاران   . ميزبان كمتر مورد تحقيق قرار گرفته است        
 در تحقيق خود فقط در مرحله تشكيل غده، همبستگي          )١٩٨٧(

تحقيقات . بين تعداد تريپس و عملكرد را معني دار گزارش كردند        
 نشان دادند كه    )١٩٥٦(و شيرك و دوگالس      )١٩٦١(هاردينگ  

درصورت باال بودن ميزان آلودگي مزرعه به تريپس پياز، عملكرد          
اما در همين ارتباط ماير     . نهايي محصول بشدت كاهش مي يابد     

 كاهش جمعيت تريپس پياز را در افزايش          )١٩٨٧(و همكاران   
يسه با مقا ) ١٩٦٨ (سينگالل و    . عملكرد مؤثر ندانسته اند   

 رقم سفيد اسپانيايي    ،ميانگين تعداد تريپس روي هشت رقم پياز      
ترين ارقام   ترين و حساس   و رقم قرمز پونا را بترتيب بعنوان مقاوم       

 در مجموع برخي از ارقام مقاوم پياز در برابر              .اند معرفي كرده 
پياز : عبارتند از ،  اند هكه در كشورهاي مختلف گزارش شد     تريپس  

 ، كريستال واكس     ، سوئيت اسپانيش     ،نو گرا  ،سفيد ايراني  
بنابراين هدف  ). ٢٩( سفيد اسپانيايي و سفيد بومباي        ،يلوبرمودا

از اين تحقيق بررسي تغييرات جمعيت تريپس پياز روي ارقام             
 مقاوم يا    ارقاممختلف پياز بومي ايران به منظور پيدا نمودن             

تريپس روي صفات   ثيرأتمتحمل به تريپس و همچنين مطالعه         
 .اعي از جمله عملكرد غده مي باشدزر

 
 مواد و روش ها
، دو قطعه زمين    ١٣٨٠به منظور انجام اين مطالعه در سال         

 ١٠٠ متر مربع و به فاصله حدود        ٥٥٠هر يك به مساحت حدود      
متر ازيكديگر در ايستگاه پژوهشي دانشكده كشاورزي دانشگاه           

  كيلومتري جنوب غربي اصفهان     ٤٠صنعتي اصفهان واقع در        
 به صورت دو آزمايش      انتخاب گرديد و در هر يك از آنها كه           

 رقم پياز در    ٩بود،  ) سمپاشي شده و سمپاشي نشده     (نه  گاجدا
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 تكرار مقايسه    ٤قالب طرح پايه بلوك هاي كامل تصادفي با             
ارقام مورد بررسي عبارت از پيازهاي ايراني سفيد قم،              .شدند

لي طارم، قرمز   سفيد كاشان، قرمز آذرشهر، درچه اصفهان، مح        
كازرون، محلي كوار، سفيد ابركوه و پياز خارجي يلوسوئيت               

 ١٣٧٩ تا   ١٣٧٧كه بر اساس مطالعات سالهاي       اسپانيش بودند   
بذور استفاده شده   . برتري نسبي در شرايط اصفهان نشان دادند       

مربوط به توده هاي جمع آوري شده از نقاط مختلف كشور بودند           
نوبت انتخاب دسته جمعي به       يك   ١٣٧٨-٧٩كه طي سالهاي     

 .ه استگرفتمنظور خالص سازي روي آنها صورت 
 سانتي متر  ٢٠زمين آزمايش در پاييز سال قبل به عمق             

. شخم گرديد و قبل از كاشت دو ديسك  عمود بر هم زده شد               
) بدون عرض مرزها  ( متري   ٢/٢×٥/٣سپس زمين به كرت هاي      

كيلوگرم در هكتار    ٢٠٠قبل از كرت بندي معادل      . تقسيم گرديد 
كود فسفات آمونيوم به طور يكنواخت در زمين پخش گرديد و             

، در هر   ١٣٨٠ فروردين   ٨ در تاريخ    .با خاك سطحي مخلوط شد    
 ٣٠ متر با فاصله       ٥/٣ رديف به طول       ٧كرت، بذور پياز در       

سپس ماسه شسته به     . ديدندگر كشت    گرسانتي  متر از همدي   
 . ته شدضخامت يك سانتيمتر روي بذور ريخ

يك هفته پس از كاشت وقبل از آبياري دوم، به منظور مبارزه           
 در  ٥با علف هاي هرز، سطح زمين با علف كش داكتال با غلظت             

يك ماه پس از كاشت، براي مبارزه با         . ديدگرهزار محلول پاشي   
به صورت طعمه مسموم     % ٢٥مورچه ها از پودر وتابل ليندين        

م در هكتار    گر كيلو ٨٠نسبت  طعمه پاشي به    . ديدگراستفاده  
 ٥٠+م سم گر كيلو   ٢-٣+ م سبوس گر كيلو ١٠٠براساس فرمول   (

 .م غروب انجام شدگادر هن) ليتر آب
 ١٠-١٥پس از رشد بوته ها، زماني كه ارتفاع آنها به                   

 سانتي متر روي رديفهاي      ٨-١٠سانتي متر رسيد، به  فاصله        
يزان حدود سه ماه پس از كاشت به م          . ديدندگركاشت تنك    

در طول  . م در هكتار كود اوره به مزرعه داده شد          گر كيلو ١٠٠
 روز يكبار   ٤-٦فصل نيز ساير عمليات زراعي از جمله آبياري هر           

بسته به نياز و مبارزه مكانيكي با علف هاي هرز بطور دستي                
براي مبارزه با تريپس و به حداقل رسانيدن             . فتگرصورت  

فته گري سمپاشي در نظر     جمعيت اين آفت در كرت هايي كه برا      
شده بود، از دو ماه پس از كاشت، به محض مشاهده آفت و پس               
از آزمايش سموم مختلف و اطمينان از تاثير مثبت سم                    

 در  ٢در كنترل تريپس به ميزان        % ٤٠) لكرونگا(پروفنوفوس  
به دليل تراكم باالي اين آفت در منطقه، اين        . ديدگرهزار استفاده   

 و سه روز قبل از نمونه برداري در قطعه           يگسم پاشي بطور هفت  
 .ديدگرسم پاشي شده انجام مي 

١٤نمونه برداري براي اندازه گيري صفات مورد نظر از تاريخ           
) ١٨/٦/٨٠تا تاريخ   ( نوبت   ٦ آغاز شد و هر هفته يكبار تا          ٥/٨٠/

به جز  (هر كرت   از  براي اين منظور در هر نوبت        . صورت گرفت 
ساقه (قاعده  زير  از   انتخاب و ادفي  بطور تص  بوته    ٥) حاشيه
قطع و درون كيسه پالستيكي به آزمايشگاه انتقال داده         ) حقيقي
در آزمايشگاه نمونه ها بررسي و يادداشت برداري الزم           . مي شد

نمونه برداري    بوته ٥ ميانگين   ،صورت مي گرفت و در هر نوبت      
براي هاي آزمايشي     هر صفت محاسبه و بعنوان داده        برايشده  
 .هاي آماري مورد استفاده قرار گرفت تجزيه

 گيري اندازهمورد صفات 
 تعداد تريپس روي كل بوته -١

 :براي شمارش حشرات از دو روش استفاده گرديد
 تك تك برگ ها پس از جدا شدن از محل           ، در هر بوته   -الف
 زير بينوكوالر مشاهده و الروها و حشرات كامل تريپس             ،غالف
رار گرفتند و تعداد آنها در جداول مربوطه          مورد شمارش ق   دقيقاً

 .ثبت شد
 در مواردي كه جمعيت بااليي از آفت بخصوص روي              -ب

% ٧٥ اين برگ ها در الكل        ،برگ هاي جوان مياني وجود داشت     
. شستشو داده مي شدند  )  ميلي ليتر  ١٠٠(داخل استوانه مدرج     

 الكل در ظرف ديگري      ،پس از جمع شدن حشرات در ته ظرف        
انتهاي آن همراه با حشرات به        ميلي ليتر     ٥مي شد و    ريخته  

در زير  داخل پتري ديش انتقال مي يافت و تعداد حشرات آن              
اين روش به دليل مصرف زياد         . شمارش مي گرديد بينوكوالر  

برداري ها قابل استفاده     الكل براي تمام برگ ها و در تمام نمونه        
  .نبود

 نوبت  ٤دو هفته يكبار تا      صفات زراعي بوته ها هر     گيري  اندازه 
 :انجام شد

  وزن تر بوته-٢
با دقت  ( بوته در هر نوبت توسط ترازوي ديجيتالي            ٥وزن  

 ن آن به    گيشد و ميان   گيري  بر حسب گرم اندازه     ) گرم٠٠١/٠
 .عنوان وزن تر هر بوته ثبت گرديد
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 * اثر سمپاشي روي ميانگين صفات اندازه گيري شده در ارقام مختلف-١جدول 
)گرم(وزن خشك هر بوته نسبت غده دهي )گرم(لكرد در بوته عم تعداد تريپس در بوته )گرم(وزن تر هر بوته 

 ميانگين
سمپاشي 

 شده
سمپاشي 

 نشده
سمپاشي 

 شده
سمپاشي 

 نشده
سمپاشي 

 شده
سمپاشي 

 نشده
سمپاشي 

 شده
سمپاشي 

 نشده
سمپاشي 

 شده
سمپاشي 

 نشده
 رقم

ab٢١/١٤٨ abc ٩/١٤٢ ab٥/١٥٣ i ٢٢/٢ hi٥٦/٢ cde ٣٠/١١ cd٨٦/١١ ab ٦/١٥٧ bc ٩/١٥٣ ijk٥/٥ h-kسفيد قم ٦/٥ 
cde٧١/١٢٠ b-e ٨/١٣٢ c-g ٦/١٠٨ fg ٠٧/٣ efg ٣٥/٣ cd ٤٠/١١ gh ٠٣/٩ cde ٦/١٤٣ fg ٦/١٢٨ lm٥/٣ fgسفيد كاشان ٨/٧ 

٥٦/٩٧  efg e-h ٦/٩٦ e-h ٥/٩٨ hi ٥٥/٢ i ٤٨/٢ cd ٦٠/١١ ef ٣٩/١٠ ef ٢/١٣٣ fg ٤/١٢٨ c٣/١٤ aقرمز آذرشهر ٣/٢٩ 
١٨/١٢٣ bcd b-f ٩/١٢٦ b-f ٤/١١٩ def ٥٠/٣ cde ٧٥/٣ a ٦٤/١٤ bc ٢٨/١٢ de ١/١٤٢ gh ٧/١١٩ g-j٤/٦ efدرچه ٢/٨ 

fg٤٥/٩١ c-g ٥/١٠٩ gh ٣/٧٣ i ٣١/٢ j ٦٦/١ def ٧١/١٠ gh ٨٤/٨ ef ٧/١٣٢ jk ٨/٩٧ d٢/١١ bمحلي طارم ٣/٢٣ 
abc١٩/١٤٢ bc ٦/١٣٩ abc ٨/١٤٤ fg ٢٢/٣ cd ٨٥/٣ b ٥٥/١٣ cd ٨٧/١١ a ٣/١٦٦ bcd ٧/١٥٢ de٧/٩ fghقرمز كازرون ٣/٧ 
g٨٤/٧٦ h ٠٣/٦٤ fgh ٦/٨٩ bc ١٣/٤ a ٢٠/٥ h ٧٤/٧ fg ٥٦/٩ l ٦/٧٧ kl ٦/٨٦ m٣/٣ f-iمحلي كوار ١/٧ 
a٦٧/١٥٩ bcd ٤/١٣٨ a ٩/١٨٠ gh ٩٢/٢ fg ٠٩/٣ b ٤٦/١٣ bc ٥٤/١٢ ab ٨/١٦٢ ab ٩/١٥٧ jkl١/٥ fghسفيد ابركوه ٣/٧ 

def٠٦/١٠٤ d-h ٦/٩٩ c-g ٥/١٠٨ b ٤٠/٤ bc ١٢/٤ fg ٨٢/٩ gh ٠٣/٩ hi ١/١١٠ ij ٤/١٠٤ klm٢/٤ efيلوسوئيت اسپانيش ٤/٨
 a٧/١١٦ a٧/١١٩ b١٥/٣ a٣٤/٣ a٦/١١ b٦/١٠ a٢/١٣٦ b٥/١٢٥ b١/٧ aميانگين ٦/١١ 

كه در زير   ) حداقل تفاوت معني دار   (Lsdشند از نظر آماري بر مبناي مقادير        براي هر صفت، ميانگين هايي كه حداقل داراي يك حرف مشترك مي با            *
 : درصد فاقد تفاوت معني دار مي باشند٥ذكر شده اند در سطح احتمال 

Lsd               ر به ترتيب براي تعداد تريپس در بوته، وزن تر هر بوته، وزن خشك ه               %  ٥ براي دو ميانگين سمپاشي شده و سمپاشي نشده در سطح احتمال
 .٢٣/٠ و ٨٦/٠ ، ٣٦/٧ ، ٠٣/١بوته و نسبت غده دهي برابرست با  

Lsd             به ترتيب براي تعداد تريپس در بوته، وزن تر هر بوته، وزن خشك هر بوته، نسبت غده                    %  ٥ براي اثر متقابل سمپاشي و رقم در سطح احتمال
 .٤/٣٩ و ٤٨/٠، ٣٥/١، ٤/١١، ٧٣/١دهي و عملكرد در بوته برابرست با  

Lsd ١/٢٥برابرست با  %  ٥ براي عملكرد ارقام مختلف در سطح احتمال. 
 

 * اثر ارقام، زمان هاي نمونه برداري و اثر متقابل آنها روي ميانگين تعداد تريپس در هر بوته-٢جدول 
ميانگين تعداد تريپس  زمان نمونه برداري

 ٧/٥/٨٠ ١٤/٥/٨٠ ٢١/٥/٨٠ ٢٨/٥/٨٠ ٤/٦/٨٠ ١١/٦/٨٠ ١٨/٦/٨٠ در هر بوته
 

 ارقام
dسفيد قم ٣/٤ ٧/٥ ٨/٥ ٣/٢ ٦/٦ ٤/٩ ٦/٤ ٥/٥ 
dسفيد كاشان ٥/٩ ٧/٧ ٤/٥ ٦/٠ ٢/٢ ٨/٧ ١/٦ ٦/٥ 
aقرمز آذرشهر ٤/١٤ ٣/٢٥ ٢/٢٧ ٢/٢٥ ٥/١٨ ٤/٢٥ ٧/١٦ ٨/٢١ 

cدرچه ٤/٣ ٧/١٣ ٤/١١ ٣/٣ ٦/٨ ٣/٣ ٢/٩ ٦/٧ 
bمحلي طارم ٧/١٣ ١/١٦ ٧/٩ ٢/٢٢ ٩/١١ ٨/٢٢ ٢/٢٤ ٢/١٧ 
cقرمز كازرون ٢/٩ ٩/١٢ ٨/٦ ٥/٧ ٠/٦ ٨/٤ ٣/١٢ ٥/٨ 
dمحلي كوار ٦/٢ ٣/٥ ١/٥ ٢/١٠ ٥/٣ ٧/٦ ١/٣ ٢/٥ 
dسفيد ابركوه ٦/٩ ٥/٢ ٥/٧ ١/٧ ٣/٥ ٤/٦ ٩/٤ ٢/٦ 
dيلوسوئيت اسپانيش ٦/٥ ٥/٥ ٥/٧ ٢/٧ ٧/٤ ٧/٨ ٦/٤ ٣/٦ 

 b٥/٩ a٦/١٠ c٥/٧ b٥/٩ b٦/٩ a٥/١٠ c ميانگين ٠/٨ 
كه حداقل داراي يك حرف      ) Lsd 5% = ٧٧/٠(و ميانگين هاي زمان نمونه برداري      ) Lsd 5% = ١١/١(گين هاي ارقام   ، ميان Lsdبر مبناي آزمون     * 

 .مشترك مي باشند از نظر آماري فاقد تفاوت معني دار هستند
Lsd ٣٧/٢برابرست با  %  ٥ براي اثر متقابل رقم و زمان نمونه برداري در سطح احتمال  

 
  وزن خشك بوته-٣

مونه مربوط به هر كرت پس از خرد شدن غده ها، در                ن ٥
 درجه  ٧٢ ±١پاكت كاغذي ريخته شد و در آون در دماي               

 ٤٨نمونه هاي خشك شده پس از         . داده شد اد قرار    گرسانتي
ن آنها  گيسپس ميان . م توزين شدند  گرساعت خارج و بر حسب       

 . ديدگربه  عنوان وزن خشك هر بوته محاسبه و ثبت 



  ...(.Thrips tabaci Lind)بررسي تغييرات جمعيت تريپس پياز : كالفچي و همكاران

 

١٤٦٩

 دهي نسبت غده -٤
دن بوسيله كوليس ورنيه    گرحداكثر قطر غده و حداقل قطر        

در مواردي نيز كه سطح مقطع غده دايره نبود،          . شدگيري  اندازه 
ن آن  گيفت و ميان  گر درجه صورت     ٩٠با زاويه   گيري  دو اندازه  

در مورد پيازهاي دو يا چند قلو، قطر        . به عنوان قطر غده ثبت شد    
ن آنها  گيشد و ميان   گيري  ه دن هر يك از انشعابات انداز         گر

از تقسيم حداكثر قطر غده به      . ديدگردن منظور   گربه عنوان قطر   
 ).١٤(دن نسبت غده دهي هر بوته محاسبه شد گرحداقل قطر 

  و برداشت محصولگي زمان رسيد-٥
دن هر بوته توخالي شد و شاخساره ها شروع به          گرزماني كه   

پس از  . فته شد گرظر  خوابيدن نمود، به عنوان زمان رسيدن در ن       
بوته هاي هر كرت اين حالت پيدا شد آبياري كرت          % ٥٠اينكه در 

 ٣ هر   ٢٥/٦/٨٠براي اين منظور از تاريخ       . ديدگرمربوطه قطع   
، در صد بوته هاي رسيده در هر كرت            ١٧/٧/٨٠روز يكبار تا     
 .  محصول برداشت شد٢٦/٧/٨٠در تاريخ . يادداشت شد

ي هوايي و قراردادن         عمل برداشت با قطع اندام ها          
 متر مربع در وسط هر كرت كه سه          ٣كوادرات هايي به مساحت    
ابتدا تعداد كل بوته     . فت شروع شد  گررديف وسط را در بر مي       

سپس كليه پيازهاي    . ديدگرهاي داخل كوادرات شمارش مي       
داخل كوادرات، با احتياط توسط بيلچه از زمين خارج و در                 

نين وزن غده هاي برداشت شده     همچ. ني ريخته مي شد  گوداخل  
 م تعيين و به عنوان عملكرد كرت      گراز اين سطح بر حسب كيلو      

ثبت شد و از تقسيم وزن غده ها به تعداد بوته،             )  متر مربع  ٣(
 .عملكرد در بوته محاسبه مي شد

 تجزيه هاي آماري
داده هاي مربوط به هر آزمايش به صورت كرت هاي خردشده         

اي كامل تصادفي مورد تجزيه و تحليل        در زمان در قالب بلوك ه    
فتند و سپس نتايج دو آزمايش سمپاشي شده و سمپاشي          گرقرار  

عملكرد محصول بر اساس تجزيه       . ندگشتنشده در هم ادغام       
توسط نرم افزار   ) تعداد غده به عنوان كوواريت        (كوواريانس   
MSTATC       آناليز ساير داده ها   . فتگر مورد تجزيه و تحليل قرار

  Lsd ها با آزمون      گين انجام شد و ميان      SASرم افزار  توسط ن 

 .مقايسه شدند

 نتايج و بحث
  تعداد تريپس-١

در در بوته   نتايج نشان داد،  اثر سمپاشي بر تعداد تريپس            
 ١همانطوريكه در جدول    . سطح احتمال يك درصد معني دار بود     

 مشاهده مي شود در مجموع ميانگين تعداد تريپس در بوته از              
 عدد در گياهان     ١/٧ عدد در گياهان سمپاشي نشده به           ٦/١١

اين كاهش جمعيت تريپس       . سمپاشي شده كاهش يافت      
نشان دهنده مؤثر بودن سم بكار رفته مي باشد كه باعث كاهش            
. جمعيت آفت روي تيمارهاي سمپاشي شده گرديده است              

گزارش كردند كه استفاده از سموم      ) ١٩٩١(ادلسون و همكاران    
ت آفت تريپس را به طور معني  داري نسبت به                مؤثر جمعي 

تيمارهاي سمپاشي نشده كاهش مي دهد كه اين موضوع در              
 . تحقيق حاضر با استفاده از سم مؤثر گالكرون تأييد گرديد

بررسي تعداد تريپس در هر بوته براي ارقام مختلف نشان             
داد كه ارقام مختلف، اختالف معني داري در سطح احتمال يك            

 عدد  ٨/٢١رقم قرمز آذرشهر با ميانگين      . ز اين نظر دارند   درصد ا 
تريپس در هر بوته داراي بيشترين تراكم آفت و ارقام سفيد قم،             
سفيد كاشان، محلي كوار، سفيد ابركوه و يلوسوئيت اسپانيش به          

 عدد تريپس در هر بوته        ٣/٦ و   ٢/٦،  ٢/٥،  ٦/٥،  ٥/٥ترتيب با   
ري بودند و بقيه ارقام در      مشابه و داراي جمعيت آفت بسيار كمت      

 مرتضوي بيك و باقري     ). ٢جدول  (حد وسط قرار داشتند        
نيز براساس تحقيقاتي كه در كرج، تبريز و اصفهان             ) ١٣٧٨(

انجام دادند، رقم سفيد قم و بعد از آن سفيد كاشان را به عنوان               
ارقامي كه تعداد كمتري تريپس به آنها حمله كرده، معرفي               

 . نمودند
ديگر احتماالً دليل پايين بودن تراكم جمعيت آفت         از طرف   

) ٧(روي رقم محلي كوار را مي توان مربوط به زودرس بودن آن             
دليل پايين بودن   ) ١٩٩١(همچنين ادلسون و همكاران     . دانست

 را زودرس بودن     ٥٠٢جمعيت تريپس روي رقم تگزاس گرانو         
عالوه بر آن   . اين رقم نسبت به ساير ارقام مورد بررسي دانسته اند        

در منابع ميزان موم، رنگ برگ و فاصله بين برگها را نيز موثر                
به طور كلي از نتايج اين تحقيق و           ). ٢٧ ،١٧،  ١٢(دانسته اند  

تحقيقات ساير محققين مي توان اينطور نتيجه گرفت كه نوع رقم          
دليل . تأثير قابل مالحظه اي روي تراكم جمعيت تريپس دارد          

 .ژنتيكي باال بين ارقام مورد مطالعه مي باشداصلي اين امر تنوع 
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اثر متقابل سمپاشي و رقم بر تعداد تريپس در هر بوته از                
در حاليكه  .  درصد معني دار بود   ١نظر آماري در سطح احتمال       

در مجموع، سمپاشي باعث كاهش تعداد تريپس در بوته گرديد،           
ن مثال  به عنوا ). ١جدول  (ليكن واكنش ارقام به سم متفاوت بود        

جمعيت تريپس روي رقم سفيد قم در هر دو تيمار سمپاشي               
ولي رقم  . كم بود )  عدد ٦/٥( و سمپاشي نشده    )  عدد   ٥/٥( شده  

قرمز آذر شهر واكنش شديدي را به سمپاشي نشان داد، اين اثر             
متقابل مي تواند باعث معني دار نشدن تفاوت بين تراكم آفت در           

 نشده در بعضي از ارقام         دو تيمار سمپاشي شده و سمپاشي        
 . گردد

مقايسه تراكم جمعيت تريپس در زمان هاي مختلف                
نمونه برداري، نشان داد كه تفاوت بين تعداد تريپس در هر بوته            
براي زمان هاي نمونه برداري در سطح احتمال يك درصد                

 شهريور  ١١ مرداد و    ١٤به طوري كه در تاريخ هاي    . معني دار بود 
 بيشترين تعداد تريپس    ٦/١٠ و   ٥/١٠ ميانگين   ماه به  ترتيب با   

يك (در هر بوته مشاهده شد، ليكن در هفته  اول شهريور ماه                
، ٥/٧با ميانگين   ) هفته قبل از حداكثر ميانگين تراكم تريپس        
دليل  ). ٢جدول  (تعداد كمتري تريپس در هر بوته ظاهر شد           

 ١٤ احتمالي اين امر را مي توان به توليد نسل جديد آفت در              
 . شهريورماه نسبت داد١١مرداد و 

اثر متقابل سمپاشي و زمان نمونه برداري نيز بر تعداد تريپس          
در هر بوته، از نظر آماري در سطح احتمال يك درصد معني دار              

عليرغم اينكه سمپاشي در مجموع موجب كاهش تعداد            . بود
 و در نمونه برداري هاي اول اين    ) ١جدول  (تريپس در بوته گرديد     

 و  ٤/٦( كاهش شديد بود ليكن در نمونه برداري هاي آخر فصل           
با بررسي  ). ١شكل  (، كاهش تراكم آفت مشاهده نشد        )١٨/٦/٨٠

 در تيمارهاي سمپاشي شده مشخص مي گردد كه              ١شكل  
اين امر عالوه بر     . جمعيت آفت به مرور در حال افزايش است          

 به دليل   تأثير عوامل محيطي در افزايش زاد و ولد ممكن است           
همچنين امكان  . ايجاد نوعي مقاومت به سم در تريپس نيز باشد         

دارد سمپاشي به عنوان محركي در افزايش زاد و ولد تريپس               
 . نقش داشته باشد

همچنين اثر متقابل رقم و زمان نمونه برداري بر تعداد                
تريپس در هر بوته از نظر آماري در سطح احتمال يك درصد                

 معني كه نوسانات جمعيت تريپس بين ارقام        بدين. معني دار بود 

در ). ٢جدول  ( زمان نمونه برداري، يكسان نبود        ٧مختلف، در   
حاليكه در مجموع، رقم قرمزآذرشهر داراي باالترين ميانگين            

 رقم محلي   ١٨/٦/٨٠، در تاريخ     ) عدد ٨/٢١(جمعيت آفت بود     
 عدد تريپس در بوته بيشترين جمعيت آفت را             ٢/٢٤طارم با    

از آنجايي كه اين رقم ديررس بوده و       . ت به ساير ارقام داشت    نسب
و ) ٧(تا اواخر فصل رشد تشكيل برگ در آن ادامه مي يافت                

داراي برگ هاي جوان است، بنابراين تريپس فعاليت خود را روي          
همچنين در كل تراكم كم تريپس در         . اين رقم ادامه مي دهد     

، ) عدد ٥/٥(قام سفيد قم    طول اين دوره نمونه برداري مربوط به ار      
 ، سفيد ابركوه  ) عدد ٢/٥(، محلي كوار     ) عدد ٦/٥(سفيد كاشان   

بود ليكن در تاريخ    )  عدد ٣/٦(و يلوسوئيت اسپانيش    )  عدد ٢/٦(
 عدد در   ٣/٣ پايين ترين تراكم به رقم درچه اصفهان با          ١١/٦/٨٠

احتماالً در دهه دوم شهريورماه     ). ٢جدول  (هر بوته تعلق داشت     
يير شرايط فيزيولوژيكي گياه و نزديك شدن به مرحله              با تغ 

رسيدگي، ميزان تراكم آفت روي رقم درچه اصفهان كاهش              
 .  چشمگيري پيدا كرده است

 
 اثر متقابل سمپاشي و زمان نمونه برداري روي ميانگين تعداد -١شكل 

ميانگين هايي كه داراي حداقل يك حرف مشابه هستند (تريپس در هر بوته 
 ). درصد از نظر آماري اختالف معني دار ندارند٥طح احتمال در س

 
  وزن تر-٢

 گرم  ١١سمپاشي باعث شد كه ميانگين وزن تر هر بوته              
 براي بوته هاي    ٥/١٢٥افزايش يابد به طوري كه اين عدد از            

 گرم براي بوته هاي سمپاشي شده         ٢/١٣٦سمپاشي نشده به     
زياد كاهش تعداد   دليل اين امر به احتمال        ). ١جدول  (رسيد  

با تأثير سم در كاهش     . در اثر سمپاشي است   ) ١جدول  (تريپس  
جمعيت آفت، گياه دوره رشد سبزينه اي خود را بهتر مي گذراند           

موجب افزايش  ) داده ها آورده نشده است   (و با افزايش ارتفاع بوته      
 .وزن تر مي گردد
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ام بررسي وزن تر بوته ها در ارقام مختلف، نشان داد كه ارق             
 سفيد قم، قرمز كازرون و سفيد ابركوه به ترتيب با ميانگين                

 گرم به ازاي هر بوته بدون اختالف            ٤/١٦٠ و ٥/١٥٩،  ٧/١٥٥
همچنين توده  . معني دار با هم ديگر داراي وزن تر بااليي بودند          

 گرم به ازاي هر بوته داراي كمترين وزن تر           ١/٨٢محلي كوار با    
ه ها به خاطر خصوصيات ژنتيكي     تفاوت رشد بوت   ). ٣جدول  (بود  

در . )٣(و همچنين تأثير عوامل محيطي روي آنها مي باشد              
نيز ارقام سفيد قم، سفيد      ) ١٣٨١(تحقيقات مبلي و همكاران      

كاشان و قرمز كازرون داراي وزن تر باال و رقم محلي كوار با                  
 .ارتفاع بوته كم داراي وزن تر پايين بود

 وزن تر هر بوته از نظر آماري         اثر متقابل سمپاشي و رقم بر      
در مجموع ميانگين   . در سطح احتمال يك درصد معني دار بود        

وزن تر هر بوته در تيمار سمپاشي شده بيشتر از سمپاشي نشده            
بود، در بعضي ارقام مثل سفيد قم، قرمز آذرشهر، سفيد ابركوه و             
يلوسوئيت اسپانيش اين افزايش در اثر سمپاشي معني دار نبود           

اما بيشترين تأثير مثبت سمپاشي در رقم محلي           ). ١ول  جد(
 گرم افزايش   ٩/٣٤طارم ديده  شد به طوري كه سمپاشي سبب         

از آنجايي  ). ١جدول  (وزن تر هر بوته در اين رقم گرديده است           
كه اين رقم داراي دوره رشد سبزينه اي طوالني بود، ارتفاع بوته            

 و با توجه به اينكه       )داده ها آورده نشده است       ( افزايش يافت   
قسمت عمده وزن تر مربوط به وزن برگ ها است بنابراين                 
موجبات افزايش وزن تر هر بوته در اين رقم در تيمار سمپاشي              

وجود همبستگي مثبت بين اين دو            . شده فراهم  گرديد    
 .اين مطلب را نيز تأييد مي نمايد) ٤جدول (خصوصيت 

ختلف نمونه برداري،  مقايسه وزن تر بوته ها در زمان هاي م         
هر بوته در زمان هاي نمونه برداري     نشان داد كه تفاوت بين وزن        

طبيعتاً با گذشت    . در سطح احتمال يك درصد معني دار بود         
 گرم در   ٩/٨٣زمان و با رشد گياه، بر وزن تر هر بوته با ميانگين              

 گرم در هر    ٨/١٩٧ شهريورماه به    ١٨ مرداد افزوده شد و در        ٧
در اين دوره زماني رشد پهنك برگ به          ). ٣جدول   (بوته  رسيد 

حداكثر خود مي رسد و غالف هاي برگ هاي هوايي متورم                
همزمان به دليل طوالني بودن روزها برگ هاي فلسي          . مي شوند

بدون پهنك تشكيل مي شوند كه كامالً متورم  گرديده و طي اين            
 ).١٦(مراحل وزن تر و خشك گياه به مرور افزايش مي يابد 

اثر متقابل سمپاشي و زمان نمونه برداري بر وزن تر هر بوته            

در . از نظر آماري در سطح احتمال يك درصد معني دار بود              
مجموع سمپاشي موجب افزايش وزن تر بوته ها به طور آماري             

ليكن در زمان هاي مختلف اثر يكساني نداشت       ) ١جدول  (گرديد  
 بين  ١٨/٦/٨٠ و   ٢١/٥به طوري كه اختالف وزن تر هر بوته در          

تيمار سمپاشي شده و تيمار سمپاشي نشده كم و از نظر آماري             
 .ليكن در ساير زمان ها اختالف زياد بود). ٢شكل (معني دار نبود 

 

 
 اثر متقابل سمپاشي و زمان نمونه برداري روي ميانگين وزن -٢شكل 

 ميانگين هايي كه داراي حداقل يك حرف مشابه هستند(تر هر بوته 
 ) درصد از نظر آماري اختالف معني دار ندارند٥در سطح احتمال 

 
همچنين اثر متقابل رقم و زمان نمونه برداري بر وزن تر هر             

در . بوته، از نظر آماري در سطح احتمال يك درصد معني دار بود           
باالترين وزن  )  گرم ٤/١٦٠(حاليكه در مجموع رقم سفيد ابركوه       

 ) ١٨/٦/٨٠و  ٤/٦/٨٠(واخر فصل رشد  تردربوته را داشت، ولي در ا     
مربوط به  )  گرم ٦/٢٥٥ و   ١٨٢به ترتيب   (باالترين وزن تر بوته      

 ).٣جدول (قرمز كازرون بود 
  وزن خشك-٣

مقايسه وزن خشك بوته ها نشان داد كه تيمار سمپاشي              
داراي وزن خشك بيشتري نسبت      گرم بازاي هر بوته   ٦/١١شده با   

). ١جدول  ( گرم در هر بوته بود       ٦/١٠به تيمار سمپاشي نشده با      
به نظر مي رسد افزايش وزن خشك در اثر سمپاشي به دليل                

 نيز  ٤جدول  . افزايش وزن تر بوته ها در اثر سمپاشي بوده است          
بين وزن خشك و وزن تر بوته         ) r+ =٨١/٠(همبستگي بااليي   

به طور كلي اصوالً حضور اين آفت ميزان توليد            . نشان ميدهد 
، بنابراين سمپاشي   )٢١( اي را در گياه پايين مي آورد       مواد ذخيره 

با كنترل نسبي بهتر و جلوگيري از آسيب آفت تريپس به طور              
 . غير مستقيم موجب افزايش وزن تر و خشك گياه گرديده است



 ١٣٨٤، سال ٦، شماره ٣٦مجله علوم كشاورزي ايران، جلد  ١٤٧٢

 

 *)گرم( اثر ارقام، زمان هاي نمونه برداري و اثر متقابل آنها روي ميانگين وزن تر در هر بوته -٣جدول 
 ٧/٥/٨٠ ٢١/٥/٨٠ ٤/٦/٨٠ ١٨/٦/٨٠ )گرم(ميانگين وزن تر هر بوته  زمان نمونه برداري

 ارقام

aسفيد قم ٥/٨٧ ٠/١٣٧ ٦/١٥٥ ٨/٢٤٢ ٧/١٥٥ 
bسفيد كاشان ٠/٧٢ ٦/١٢٠ ٩/١٦٠ ٨/١٩٠ ١/١٣٦ 
bقرمز آذرشهر ٩/١٠٣ ١/١٢٣ ٨/١٣٠ ٣/١٦٥ ٨/١٣٠ 
bدرچه ٠/١٠٥ ٩/١٢٤ ٥/١١١ ١/١٨٢ ٩/١٣٠ 
cمحلي طارم ٣/٥٣ ٨/٧٣ ٦/١١٢ ١/٢٢١ ٢/١١٥ 
aقرمز كازرون ٧/٩٢ ٦/١٠٧ ٠/١٨٢ ٦/٢٥٥ ٥/١٥٩ 
eمحلي كوار ٥/٥٨ ٩/٦٣ ١/٦٣ ٨/١٤٢ ١/٨٢ 
aسفيد ابركوه ٧/١١٠ ١/١٥٤ ٨/١٦١ ٨/٢١٤ ٤/١٦٠ 
dيلوسوئيت اسپانيش ٢/٧١ ٥/٧١ ٢/١٢١ ١/١٦٥ ٢/١٠٧ 

 a٨/١٩٧ b٣/١٣٣ c٥/١٠٨ dميانگين ٩/٨٣ 
كه حداقل داراي يك حرف      ) Lsd 5% = ٣٥/٤(و ميانگين هاي زمان نمونه برداري      ) Lsd 5% = ٠٥/٧(، ميانگين هاي ارقام     Lsdون  بر مبناي آزم   *

 .مشترك مي باشند از نظر آماري فاقد تفاوت معني دار هستند
Lsd ٤٢/١٣برابرست با  % ٥ براي اثر متقابل رقم و زمان نمونه برداري در سطح احتمال 

 
ن خشك بوته ها در ارقام مختلف، نشان داد كه            بررسي وز 

ارقام درچه اصفهان، قرمز كازرون و سفيد ابركوه به ترتيب با               
 گرم در بوته داراي وزن خشك باال        ٩/١٢ و   ٧/١٢،  ٥/١٣ميانگين  

 گرم داراي كمترين وزن       ٦/٨و رقم محلي كوار با ميانگين           
ك ارقام  باال بودن وزن خش    ). ٥جدول  (خشك در هر بوته بودند      

قرمز كازرون و سفيد ابركوه را به باال بودن وزن تر آن ها و                    
همچنين پايين بودن وزن خشك محلي كوار را مي توان به وزن            

زيرا بر اساس جدول    . مربوط دانست  ) ٣جدول  (تر كم اين توده     
.  بين وزن تر و وزن خشك بوته ها همبستگي مثبت وجود دارد           ٤

نيز اين ارتباط را تأييد        ) ١٣٨١(مطالعات مبلي و همكاران        
 .مي نمايد

 
ول همبستگي بين صفات اندازه گيري شده روي ارقام  جد-٤جدول 

 پياز مورد آزمايش
 صفات ١ ٢ ٣ ٤ ٥

 )گرم در بوته( وزن تر -١ ١    
   ٨١/٠** ١  )گرم در بوته( وزن خشك -٢
  ٤٥/٠** ٢٧/٠* ١  )سانتيمتر (  ارتفاع گياه -٣
 ٦٦/٠** ١   نسبت غده دهي-٤ ١٠/٠ ٢٩/٠*
٣١/٠* ١-   تعداد تريپس در هر بوته-٥ ١١/٠ ١٥/٠ ٣٤/٠*

 به ترتيب نشان دهنده معني دار بودن ضرايب همبستگي در سطح               **و*
  درصد ١ و ٥احتمال 

در حاليكه در مجموع سمپاشي ميانگين وزن خشك بوته ها          
 و رقم،   را افزايش داد، ليكن به دليل اثر متقابل بين سمپاشي            

سمپاشي روي ارقام سفيد قم، سفيد ابركوه و يلوسوئيت                  
اسپانيش تأثير معني داري نداشته و حتي روي محلي كوار تأثير           

در رقم سفيد قم اختالفي بين وزن       ).١جدول  (منفي داشته است    
 و سمپاشي نشده   )  گرم ٣/١١(خشك در تيمار سمپاشي شده        

مالي آن عدم تفاوت    مشاهده نگرديد، كه دليل احت    ) گرم٨٦/١١(
و )  عدد ٥/٥(جمعيت تريپس روي تيمارهاي سمپاشي شده          

و همچنين وزن تر آنها مي باشد         )  عدد ٦/٥(سمپاشي نشده    
در رقم هاي سفيد ابركوه و يلوسوئيت اسپانيش وزن         ). ١جدول  (

خشك در تيمارهاي سمپاشي شده بيشتر است اما آنقدر نيست           
پاشي شده و سمپاشي نشده     كه اختالف آماري بين دو تيمار سم      

اين مسئله ممكن است مربوط به تفاوت در ساير          . مشاهده گردد 
 .خصوصيات ارقام باشد

اثر متقابل سمپاشي و زمان نمونه برداري بر وزن خشك بوته،          
در كل  . از نظر آماري در سطح احتمال يك درصد معني دار بود          

سمپاشي موجب افزايش وزن خشك بوته گرديد، اما در                  
 ان هاي مختلف اثر آن متفاوت بوده است و فقط در تاريخ                زم
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)  گرم ٨٧/١١( اختالف معني دار بين تيمار سمپاشي شده      ٤/٦/٨٠
مشاهده  شد و در ساير       )  گرم ٣٨/٨(و تيمار سمپاشي نشده       

زمان هاي نمونه برداري سمپاشي تأثيرقابل مالحظه اي روي وزن        
زن خشك در   عدم اختالف بين و   ). ٣شكل  (خشك نداشته است    

 و  ٧/٥تيمارهاي سمپاشي شده و سمپاشي نشده در تاريخ هاي           
 احتماالً مربوط به عدم تأثير سم مورد استفاده حدود            ٢١/٥/٨٠
 روز قبل از آن تاريخ بوده است زيرا جمعيت تريپس در                  ١٠

  اختالف معني داري را براي عدم سمپاشي و             ٣١/٤/٨٠تاريخ  
ر سمپاشي روي وزن خشك     دليل عدم تأثي  . سمپاشي نشان نداد  

 .بوته ها در آخر فصل نيز روشن نيست
 

 
 اثر متقابل سمپاشي و زمان نمونه برداري روي ميانگين وزن           -٣شكل  

ميانگين هايي كه داراي حداقل يك حرف مشابه           (خشك هر بوته      
 درصد از نظر آماري اختالف معني دار          ٥هستند در سطح احتمال       

 )ندارند
 

مان نمونه برداري بر وزن خشك هر بوته         اثر متقابل رقم و ز    
در حاليكه در    . در سطح احتمال يك در صد معني دار بود             

 مجموع كمترين وزن خشك هر بوته مربوط به محلي كوار                
  محلي طارم با ميانگين      ٧/٥/٨٠بود اما در تاريخ      )  گرم ٦٠/٨(

 گرم به ازاي هر بوته داراي كمترين ميزان وزن خشك در             ٣٢/٤
اين تغييرات احتماالً مربوط به سرعت رشد        ). ٥جدول  (بوته بود   

متفاوت ارقام در طي زمان و تشكيل غده زودتر يا ديرتر                    
وزن تر بوته هاي محلي طارم نيز در اين زمان كم بود             . مي باشد

 چون احتماالً  طول     ٧/٥/٨٠از طرف ديگر در تاريخ      ). ٣جدول  (
 نشد، اين رقم    روز الزم جهت غده دهي توده محلي طارم تأمين        

لذا وزن  ) ٦جدول  (داراي نسبت غده دهي كم و داراي غده نبود          
خشك اين رقم كمترين مقدار را در اين تاريخ به خود اختصاص             

 .داد
  نسبت غده دهي-٤

بررسي ميانگين نسبت غده دهي بوته ها نشان داد كه                
 ) ١٥/٣(بوته هاي سمپاشي شده داراي نسبت غده دهي كمتري         

در ). ١جدول  (بودند  ) ٣٤/٣(ته هاي سمپاشي نشده    نسبت به بو  
بوته هاي سمپاشي شده با كاهش تعداد تريپس و خسارت ناشي           
از آنها، وزن تر بوته ها افزايش يافته كه نشان دهنده رشد بيشتر             

بنابراين احتماالً  . شاخ و برگ از جمله ارتفاع بوته ها مي باشد            
خيره مواد در غده كمتر     عالوه بر افزايش قطر گردن در بوته ها ذ        

و نهايتاً در مجموع بطور ميانگين         ) قطر كمتر غده ها    (شده  
 . نسبت غده دهي كمتري مشاهده شده است

در ارقام مختلف پياز مورد مطالعه،        بررسي نسبت غده دهي  
 داراي بيشترين و    ٧/٤نشان داد كه رقم محلي كوار با ميانگين          

در مقايسه با    ده دهيداراي كمترين نسبت غ   ) ٩/١(محلي طارم   
و مبلي  ) ١٣٧٨(تحقيقات دهداري   ). ٦جدول  (سايرين مي باشند   

نشان داد كه ژنوتيپ هاي مختلف از نظر          ) ١٣٨١(و همكاران    
نسبت غده دهي در طي رشد و مرحله رشد نهايي بوته ها متفاوت           

دليل اصلي، طول روز مورد نياز ارقام است كه موجب             . هستند
) محلي طارم (و بعضي ديرتر    ) محلي كوار (مي شود بعضي زودتر    

، به عبارت ديگر نسبت غده دهي آنها          )٦جدول  (به غده بروند    
دليل ديگر مربوط به ضخامت بيشتر      ). ١٨،  ١٤( گردد   ٢بيشتر از   

گردن بوته ها مي باشد كه در ارقام ديررس يا ارقامي كه به خاطر             
طول روزهاي كمتر از حد بحراني براي             (شرايط محيطي     

غده تشكيل نداده اند، مشاهده مي شود و در نتيجه        ) غده دهي آنها 
رقم محلي طارم سازگار      . نسبت غده دهي كوچكتر مي باشد     

مناطق سردسير است كه داراي طول روزهاي بلندتر هستند و             
در اصفهان نتوانست آن ميزان طول روز را دريافت كند و به غده             

 بروستر. ي داشته باشد  برود و يا نسبت غده دهي قابل مالحظه ا       
 دليل اين ناهنجاري فيزيولوژيك را عالوه بر كنترل              )١٩٩٠(

. ژنتيكي، تغييرات ناشي از طول روز و سرماي آخر فصل مي داند           
 ارقام داراي نسبت غده دهي     )١٩٧٢(همچنين طبق نظر آستين     
 . كم معموالً ديررس هستند
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ي بوته هاي سمپاشي شده در مجموع داراي نسبت غده ده          
ليكن به دليل   . كمتري در مقايسه با تيمار سمپاشي نشده، بودند       

اثر متقابل معني دار بين سمپاشي و رقم، سمپاشي روي رقم               
محلي طارم بر عكس سبب افزايش نسبت غده دهي و در تعدادي           
از ارقام مثل سفيد كاشان، درچه اصفهان و سفيد ابركوه  ميزان             

  ).١جدول(معني دار نبوددهي در اثر سمپاشي  كاهش نسبت غده
در زمان هاي مختلف نمونه برداري،      نسبت غده دهي مقايسه  

هر بوته در زمان هاي      نسبت غده دهي نشان داد كه تفاوت بين       
طبيعتاً . نمونه برداري در سطح احتمال يك درصد معني دار بود         

با گذشت زمان بدليل طويل بودن روزها و تشكيل برگهاي فلسي           
وده شد و قطر گردن به دليل عدم تشكيل              بر قطر غده افز     

برگهاي هوايي جديد و پالسيده شدن برگهاي مسن كاهش              
 ٤/٢ مرداد ماه    ٧نسبت غده دهي كه در      يافت و بنابراين ميانگين   

 ).٦جدول ( شهريورماه رسيد ١٨ در ٠/٤بود به عدد 
اثر متقابل سمپاشي و زمان نمونه برداري بر نسبت غده دهي،         

با توجه به   .  درصد معني دار بود   ٥ در سطح احتمال     از نظر آماري  
 ، عليرغم اينكه در مجموع ميانگين نسبت غده دهي در           ٤شكل  

تيمار سمپاشي شده از نظر آماري كمتر از تيمار سمپاشي نشده            
 مرداد اين تأثير معني دار بود و در        ٢١اما فقط در    ) ١جدول  (بود  

 . ساير تاريخ ها اين كاهش جزئي بود

 
 اثر متقابل سمپاشي و زمان نمونه برداري روي ميانگين              -٤ل  شك

 نسبت غده دهي 
ميانگين هايي كه داراي حداقل يك حرف مشابه هستند در سطح              (

 ) درصد از نظر آماري اختالف معني دار ندارند٥احتمال 
 

اثر متقابل رقم و زمان نمونه برداري بر نسبت غده دهي، از             
با وجود  . ك درصد معني دار بود    نظر آماري در سطح احتمال ي      

نسبت  اينكه در مجموع رقم محلي كوار باالترين ميانگين             
 رقم  ١٨/٦/٨٠اما در تاريخ    ) ٦جدول  (را داشت   ) ٧/٤(غده دهي  

را نشان  ) ٠١/٥(يلوسوئيت اسپانيش نسبت غده دهي باالتري         
 .داد

 
  *)گرم(وي ميانگين وزن خشك در هر بوته  اثر ارقام، زمان هاي نمونه برداري و اثر متقابل آنها ر-٥جدول 

 ٧/٥/٨٠ ٢١/٥/٨٠ ٤/٦/٨٠ ١٨/٦/٨٠ )گرم(ميانگين وزن خشك هر بوته  زمان نمونه برداري
 ارقام

bسفيد قم ٩٧/٧ ٤٠/٩ ٢٥/١٠ ٧٠/١٨ ٦/١١ 
cdسفيد كاشان ٩٥/٧ ٠١/٩ ٢٠/٩ ٧٠/١٤ ٢/١٠ 
bcقرمز آذرشهر ١٠/٩ ٧٠/٩ ٩٠/١٠ ٢٠/١٤ ٩/١٠ 
aدرچه ٧٦/١٠ ٢/١٠ ١٠/١٤ ٧٠/١٨ ٥/١٣ 
dمحلي طارم ٣٢/٤ ٨٠/٦ ٢٠/٩ ٨٠/١٨ ٨/٩ 
aقرمز كازرون ٧١/٨ ١٠/٩ ٣٠/٩ ٨٠/٢٣ ٧/١٢ 
eمحلي كوار ٥٢/٦ ٠٣/٦ ٨٠/٦ ٤٠/١٣ ٦/٨ 
aسفيد ابركوه ٥٦/٨ ٢٠/٩ ١٠/١١ ١٠/٢٣ ٩/١٢ 

deيلوسوئيت اسپانيش ٨٦/٦ ٦٠/٦ ١٠/٨ ٧٠/١٥ ٤/٩ 
 a٩٢/١٧ b١٣/١٠ c٤٥/٨ dينميانگ ٨٥/٧ 

كه حداقل داراي يك حرف      ) Lsd 5% = ٥٧/٠(و ميانگين هاي زمان نمونه برداري      ) Lsd 5% = ٨٤/٠(، ميانگين هاي ارقام     Lsdبر مبناي آزمون      *
 .مشترك مي باشند از نظر آماري فاقد تفاوت معني دار هستند

Lsd ٧٥/١ا  برابرست ب% ٥  براي اثر متقابل رقم و زمان نمونه برداري در سطح احتمال  



  ...(.Thrips tabaci Lind)بررسي تغييرات جمعيت تريپس پياز : كالفچي و همكاران

 

١٤٧٥

 * اثر ارقام، زمانهاي نمونه برداري و اثر متقابل آنها روي ميانگين نسبت غده دهي-٦جدول 
ميانگين نسبت  زمان نمونه برداري

 ٧/٥/٨٠ ٢١/٥/٨٠ ٤/٦/٨٠ ١٨/٦/٨٠ غده دهي
 ارقام

fسفيد قم ٧/١ ٩/١ ٧/٢ ٢/٣ ٤/٢ 
deسفيد كاشان ٤/٢ ٩/٢ ٣/٣ ٢/٤ ٢/٣ 
fقرمز آذرشهر ٨/١ ٢٥/٢ ٨/٢ ٢/٣ ٥/٢ 
cدرچه ٥/٢ ١٦/٣ ٢/٤ ٦/٤ ٦/٣ 
gمحلي طارم ٦/١ ٧/١ ٢/٢ ٤/٢ ٩/١ 
cdقرمز كازرون ٣/٢ ١/٣ ١/٤ ٧/٤ ٥/٣ 
aمحلي كوار ٩/٣ ٧/٤ ٣/٥ ٧/٤ ٧/٤ 
eسفيد ابركوه ٨/١ ٧/٢ ٣/٣ ٢/٤ ٠/٣ 
bيلوسوئيت اسپانيش ٤/٣ ٦/٣ ٩/٤ ٠١/٥ ٣/٤ 

 a٠/٤ b٧/٣ c٩/٢ dميانگين ٤/٢ 
كه حداقل داراي يك حرف      ) Lsd 5% = ١٩/٠(و ميانگين هاي زمان نمونه برداري      ) Lsd 5% = ٣٢/٠(، ميانگين هاي ارقام     Lsd آزمون   بر مبناي  *

 .مشترك مي باشند از نظر آماري فاقد تفاوت معني دار هستند
Lsd ٦/٠برابرست با  % ٥  براي اثر متقابل رقم و زمان نمونه برداري در سطح احتمال  

 
 ملكرد ع-٥

بررسي ميزان عملكرد غده در بوته ها نشان داد كه بوته هاي            
سمپاشي شده و سمپاشي نشده از نظر ميانگين ميزان عملكرد            

). ١جدول   (از نظر آماري داراي اختالف معني دار نيستند               
بنابراين با كاهش جمعيت آفت در اثر سمپاشي افزايش عملكرد           

نتيجه با تحقيق ماير و      اين  .  معني داري در بوته بدست نيامد      
مبني بر عدم تاثير كاهش جمعيت تريپس          ) ١٩٨٧(همكاران  

روي افزايش عملكرد مطابقت دارد و اين در حاليست كه                  
، ادلسون و     )١٩٥٦(، شيرك و دوگالس         )١٩٦١(هاردينگ   
هر يك بر اساس آزمايشات خود، وجود            ) ١٩٨٦(همكاران  
البته . اند انستههاي تريپس را در كاهش عملكرد موثر د         جمعيت

وجود ) ١٩٨٧(بايد توجه داشت كه كندال و همكاران                 
همبستگي معني دار بين تعداد تريپس و عملكرد را تنها در                
مرحله تشكيل غده ذكر كرده اند و بر اساس تحقيق آنها با                  
كنترل جمعيت آفت به خصوص در مرحله تشكيل غده مي توان           

، شرايط مساعد جهت    ضمن باال بردن سطح فتوسنتز كننده گياه      
لذا بررسي هاي بيشتر در    . توليد عملكرد باالتر را نيز فراهم آورد       

مورد تأثير حضور آفت روي عملكرد نهايي و زمان تأثير اين                
 .باشد خسارت از نظر مرحله رشدي گياه ضروري مي

بين ارقام از نظر عملكرد غده در بوته اختالف معني داري به            
رقم سفيد ابركوه با      براي نمونه، ). ١جدول  (چشم مي خورد     

 گرم  ٨٤/٧٦ گرم و رقم محلي كوار با ميانگين          ٦٧/١٥٩ميانگين  
اين . به ترتيب داراي بيشترين و كمترين عملكرد در بوته بودند          

كم ) ٥ و   ٣جداول  (نتيجه با مقايسه وزن تر و خشك بوته ارقام           
اين بدان معني است كه معموالً وزن غده          . و بيش مشابه است   

مطالعات انجام شده قبلي روي     . تابع وزن تر و خشك بوته است       
 عملكرد در بوته ارقام مختلف، اين مطلب را تأييد مي نمايد                

زيرا در مطالعه قبلي باالترين عملكرد مربوط به سفيد            . )٤،٧(
 ٥/٨١(بوده و محلي كوار عملكرد كمي          )  گرم ١/٢٠٧(ابركوه  

 در مورد عملكرد    )١٣٨١(مبلي و همكاران    . )٧(داشته است ) گرم
كم رقم محلي كوار احتمال داده اند كه اين رقم قبل از آنكه به               
اندازه كافي رشد سبزينه اي كند، تحت تأثير حد بحراني طول             
روز براي غده دهي قرار مي گيرد كه موجب كاهش يا توقف رشد            
. شاخ و برگ آن مي گردد و عملكرد كافي توليد نمي نمايد                 

 بين ارقام از نظر عملكرد مربوط به خصوصيات            بنابراين تفاوت 
ژنتيكي، شرايط محيطي از جمله طول روز و غيره مي باشد كه              

به عبارت ديگر كوتاه    . )١٣  (رشدو نمو غده را تغيير دهد      مي تواند
 بودن دوره رشد گياه، جذب كمتر اشعه خورشيد و كارايي كم              
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 ).١٥( گردنداشعه در توليد ماده خشك، باعث كاهش عملكرد مي
اثر متقابل سمپاشي و رقم برميزان عملكرد غده در بوته، در            

در مجموع در حاليكه     .  در صد معني دار بود      ٥سطح احتمال    
سمپاشي اثر معني داري روي عملكرد ارقام نداشته است اما در            
رقم سفيد ابركوه تأثير منفي داشته و عملكرد در بوته در تيمار              

 ٩/١٨٠( نسبت به سمپاشي نشده       ) گرم ٤/١٣٨(سمپاشي شده   
 .كه دليل آن روشن نيست) ١جدول (كمتر بود ) گرم

 سپاسگزاري
اين پروژه تحقيقاتي از طريق طرح ملي تحقيقات، شماره             

NRCI-1140           و با حمايت شوراي پژوهش هاي علمي كشور 
انجام يافته است، همچنين بخشي از هزينه هاي مربوط به اين             

 دانشكده كشاورزي دانشگاه صنعتي       تحقيق از محل اعتبارات    
اصفهان و بخشي از سوي سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج              

 .كشاورزي تأمين گرديده است كه بدينوسيله قدرداني مي گردد
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