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هاي کنترل کار از وضعيت آفات، سطح زيان اقتصادي و روشبررسي آگاهي کشاورزان پسته

 پسيل معمولي پسته در راستاي پايداري باغات پسته در شهرستان رفسنجان
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  چكيده

هدف این کاري دنیا پراکنش وسیعی دارد. در بیشتر مناطق پسته ،Agonoscena pistaciaeپسیل معمولی پسته، 

تحقیق ارزیابی آگاهی کشاورزان از وضعیت آفات و سطح زیان اقتصادي پسیل معمولی پسته در راستاي پایداري باغات 

انجام شده است. جامعه مورد  1396-97تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی است که به روش پیمایش در سال پسته بود. 

نفر بودند. با استفاده از جدول رجیس و مورگان و روش  38410کاران شهرستان رفسنجان به تعداد مطالعه پسته

کاري در گانه پستهکار به عنوان نمونه از مناطق ششپسته 380تصادفی متناسب با حجم تعداد اي طبقهگیري نمونه

ه کاران پسیل پستبا توجه به نتایج، پسته ها بود.آوري دادهپرسشنامه ابزار اصلی جمع .شهرستان رفسنجان انتخاب شدند

ض بیشتر کشاورزان به محرا مهمترین آفت منطقه دانسته و در مقایسه با سایر آفات آگاهی بیشتري از این آفت دارند. 

دهد که کشاورزان تحمل وجود پسیل پسته را تا نمایند. این موضوع نشان میپاشی میمشاهده پسیل پسته اقدام به سم

که جمعیت آن به حد آستانه زیان اقتصادي برسد را ندارند. این امر موجبات ایجاد ناپایداري در باغات پسته  زمانی

شهرستان رفسنجان و از بین رفتن عوامل مؤثر در کنترل بیولوژیک این آفت شده است. نتایج آزمون همبستگی حاکی 

داري وجود آگاهی از آفات مختلف پسته رابطه معنی هاي ترویجی با میزاناز آن است که بین دفعات شرکت در دوره

ویجی هاي پویاي تردارد. بنابراین، آشنا نمودن و آگاه ساختن کشاورزان با آفات و سطح زیان اقتصادي آنها نیازمند برنامه

  است. 

  آفاتمدیریت تلفیقی : پسته، پسیل معمولی پسته، سطح زیان اقتصادي، سموم شیمیایی، هاي کليديواژه
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  مقدمه

گونه است که در  11) است. این جنس شامل Anacardiaceaeمتعلق به تیره سماق ( (Pistacia) جنس پسته

 آسیا غرب بومی طورکلیبه پسته درخت). 21هاي خوراکی و تجاري است (یکی از گونه .P. vera Lها، میان این گونه

 شودمی کشت آمریکا متحدهایاالت  غرب در نیز و چین آفریقا، شمال از هاییقسمت اروپا، در جنوب امروزه حالایناست. با

 گردیده است سبب آبیکم و خشکی به مقاومت و و خاك آب شوري ازجمله محیطی نامساعد شرایط با سازگاري ).28(

 2014 سال در )FAOآمار سازمان خواروبار جهانی ( اساس بر .باشد داشته ایران در ايویژه جایگاه پسته پرورش که

 داده است اختصاص خود به جهان در را محصول این صادرات و تولید اول پسته مقام تن هزار 440 تولید با ایران میالدي،

 هايرتبه در تن هزار 28 با سوریه و تن هزار 75 با چین هزار تن، 80 با ترکیه تن، هزار 230 با آمریکا ایران، از . بعد)17(

 :Agonoscena pistaciae Burckardt and Lauterer (Hemiptera(( پسته معمولی پسیل .)8( داشتند قرار بعدي

Psyllideae( گسترش ایران کاريپسته مناطق تمام در و بوده پسته درختان آفت ترینمهم حاضر حال در ) این18دارد .( 

 باشدمی معروف خشک شیره به کارانپسته میان درو  است جوارهم کشورهاي و ایران هايکاريپسته بومی آفت حشره،

 به شروع بهار اول روزهاي در پسته درختان هايجوانه شدن باز و شدن متورم از پس بالفاصله پسیل معمولی پسته .)2(

 درختان روي پاییز در هابرگ ریزش زمان تا این حشره. یابدمی افزایش سریع طوربه معموالً آن جمعیت و کندمی فعالیت

 در اختالل موجب ازآن،پس یا و پسته بستن مغز شروع با زمانهم حشره، جمعیت شدید تراکم وجود .دارد حضور پسته

 محصول گاهی کهطوريگردد، بهناپذیري به محصول پسته وارد میو درنتیجه خسارت جبران گرددمی مغز شدن پر روند

  ). 18سازد (می نابود را متوالی سال سه

جلوگیري و کاهش خسارت پسیل معمولی پسته در حال حاضر کنترل شیمیایی روش معمول و مورد براي 

روز مقاومت پاشی مسئله بشود. با توجه به چند نسلی بودن پسیل پسته و تعدد دفعات سمکاران محسوب میانتخاب پسته

هاي پاشیبراین، سم). عالوه29 ،3، 2ست (اشده و مورد مطالعه قرارگرفته هاي مختلف این آفت بارها گزارش در جمعیت

). با نگرش به 18هاي اخیر موجب کاهش جمعیت دشمنان طبیعی این حشره شده است (رویه علیه این آفت در دههبی

رسد که روش ها، به نظر میپاشیایجاد مقاومت سریع در برابر سموم در پسیل پسته و هجوم دوباره آفت پس از سم

هاي دیگر، بحث آلودگی). از سویی18تنهایی راه مناسبی براي کنترل جمعیت این آفت نیست (بهکنترل شیمیایی 

). 19هایی مواجه کرده است (محیطی و باقیمانده سموم در محصوالت تولیدي، مصرف سموم شیمیایی را با چالشزیست

  باشد.یناپذیر مهاي مدیریت و کنترل این حشره امري اجتناببنابراین، توسعه روش



  )1398( 7، شماره4مجله علوم و فناوري پسته، جلد

١٣٣  

  

 محسوب جهان و ایران کاريپسته منطقه ترینمهم رفسنجان شهرستان استان، این در و کرمان استان امروزه

کیلوگرم/هکتار) از  477(  1392علیرغم سطح زیر کشت باال، متوسط عملکرد در این باغات در سال ). 24شود (می

در حال حاضر در ). 8کیلوگرم/هکتار) بسیار کمتر است ( 1200کیلوگرم/هکتار) و جهانی ( 779متوسط کشوري (

شهرستان رفسنجان، کشاورزان بدون اینکه توجهی به سطح زیان اقتصادي داشته باشند، اقدام به مبارزه شیمیایی علیه 

گیري مهمی در تصمیم صرفهجزء مقرون به )Economic injury level, EIL(اقتصادي نمایند. سطح زیان پسیل پسته می

هاي مدیریت تلفیقی آفات است. سطح زیان اقتصادي کمترین میزان جمعیت آفت ها در برنامهکشجهت بکار بردن آفت

 ،11کند (ترل را توجیه میهاي کنگردد یا مقدار خسارتی از آفت است که هزینهاست که منجر به خسارت اقتصادي می

ود. شزیست می). عدم توجه به تراکم آفت و سطح زیان اقتصادي سبب افزایش میزان مصرف سموم و آلودگی محیط23

دت جلوگیري ماند از خسارت پسیل معمولی پسته در طوالنیاستفاده از سموم شیمیایی افزون بر اینکه تاکنون نتوانسته

- )، تنظیم®ویژه سموم فوزالون (زولون). با وجود این، هنوز از روش شیمیایی به4اند (نیز شدهنمایند، باعث طغیان آن 

)، ®)، ایمیداکلوپراید (کونفیدور®)، تفلوبنزورون + فوزالون (دارتون®هاي رشد هگزافلومورون (کنسالتکننده

راي هاي پسته ببه طور گسترده در باغ) و تعدادي از سموم دیگر ®)، تیاکلوپراید (کالیپسو®اسپیروتترامات (موونتو

شود که باید در موارد ضروري در یک چرخه مبارزه تلفیقی مصرف شوند. با اینکه جلوگیري از خسارت پسیل استفاده می

شت دهند، اما با توجه به سطح وسیع کاخیراً نیز برخی از سموم کارایی خوبی در کنترل شیمیایی پسیل پسته نشان می

هاي بیش از اندازه در طول یک فصل پاشیستان، تولیدمثل باال و تعداد نسل زیاد این آفت و از طرفی سمپسته در شهر

  ). 28کشی بسیار باال است (جهت کنترل این آفت، پتانسیل مقاوم شدن آن در برابر هر نوع آفت

باشد؛ ان در حال افزایش میبا توجه به تحقیقات پیشین صورت گرفته، ایجاد ناپایداري در باغات شهرستان رفسنج

بر  د.باشمرور در حال کاهش میکاران بهگیرد؛ ولی سود حاصل براي پستهزیرا هرساله سم بیشتري مورد مصرف قرار می

ترین ). مهم28اساس پژوهش صورت گرفته در این زمینه بیش از نیمی از باغات رفسنجان در حالت ناپایدار قرار دارند (

کاري، تحصیالت، میزان مصرف کود ارگانیک و یین شاخص پایداري در این باغات، سن، سابقه پستهعوامل مؤثر در تع

). نتایج یک پژوهش دیگر در شهرستان سیرجان نشان 28هاي هرز و مصرف آب بوده است (دامی، عملکرد، مبارزه با علف

اران، که مستقیم وجود دارد. البته بیشتر این پستهکاران بین میزان مصرف سم و افزایش تولید رابطدهد که به باور پستهمی

ولید ها براي تاند که استفاده بهینه و در مواقع مناسب باعث افزایش بیشتر محصول خواهد شد، ولی اکثر آناشاره کرده

 مکاران سیرجان علیرغم داشتن کارایی فنی مناسب به علت عدمحصول با کمترین هزینه مشکل دارند. درواقع، پسته
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هاي آموزشی و ترویجی در ها، کارایی اقتصادي پایینی دارند. با این حال افزایش شرکت در دورهاستفاده بهینه از نهاده

  ). 20ها، مؤثر بوده است (کاهش مصرف سموم و مصرف بهینه آن

ف دهد کشاورزان به خوبی از منافع اقتصادي حاصل از کاهش مصرنتایج یک پژوهش صورت گرفته نشان می

طورکلی، در ). به12مدت اثر خود را نشان ندهند (سموم، به خوبی آشنا نیستند؛ اگرچه این منافع ممکن است در کوتاه

هاي آن به خوبی آشنا باشند، اما از روشمطالعات صورت گرفته در این زمینه، کشاورزان به کاهش مصرف سموم مایل می

محیطی حاصل از مصرف ست که اکثراً کشاورزان به اثرات ناگوار زیست). همچنین مشخص شده ا29 ،24، 16، 1نیستند (

). افزایش 20 ،16، 9هاي کنترلی ندارند (سموم آگاه هستند، ولی در عین حال نگرش مثبتی در مورد کارایی سایر روش

م در کاهش و ترین قدتواند اولین و مهمآگاهی کشاورزان و تغییر نگرش آنان به پیامدهاي مختلف مصرف سموم می

هاي هاي ترویجی و افزایش کانال). در مطالعات متعدد مشابه نقش تاثیرگذار آموزش7 ،5سازي مصرف سموم باشد (بهینه

 ،27، 20، 9ارتباطی بر افزایش دانش و تغییر نگرش کشاورزان نسبت مدیریت تلقیقی آفات مورد تایید قرار گرفته است (

م پزشکی و مراکز فروش سهاي گیاهآگاهی کشاورزان در زمینه کنترل آفات، کلینیک ترین منبع براي افزایش). مهم30

  ).30بوده است (

کاران بدون توجه به سطح زیان اقتصادي اقدام به مبارزه شیمیایی علیه پسیل پسته در شهرستان رفسنجان پسته

گیري براي مبارزه شیمیایی علیه پسیل صمیمنمایند که این خود جاي بحث دارد که کشاورزان بر چه اساس اقدام به تمی

یمیایی براي مبارزه ش طور تجربی و بازدیدهاي مکرر از باغات پسته اقدام به تصمیمکنند؟ بیشتر کشاورزان بهپسته می

 کارراستا، پژوهش حاضر با هدف کلی بررسی آگاهی کشاورزان پستهگونه مبناي علمی است. درایننمایند که فاقد هیچمی

هاي کنترل پسیل معمولی پسته در شهرستان رفسنجان انجام شده است. از وضعیت آفات، سطح زیان اقتصادي و روش

هاي اطالعاتی در این خصوص گونه گزارش معتبر چاپ شده در بانکحال هیچتا آنجایی که نویسندگان اطالع دارند، تابه

. این پژوهش گامی در جهت آشنا ساختن کشاورزان با سطح وجود ندارد و این پژوهش در نوع خود تحقیقی جدید است

هاي کشتوان از گسترش مقاومت پسیل پسته به آفتباشد. با انجام این تحقیق میزیان اقتصادي پسیل معمولی پسته می

ومت امختلف در شهرستان رفسنجان آگاه شد و راهکارهایی را در قالب مدیریت تلفیقی آفت براي جلوگیري از گسترش مق

تواند به خوبی مورد استفاده مسؤولین وزارت جهاد کشاورزي ها ارائه داد. نتایج حاصل از این پژوهش میکشآفت به آفت

  و کشاورزان شهرستان رفسنجان قرار گیرد.
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 هامواد و روش

به  تجربی وتحقیق حاضر به لحاظ هدف، از نوع تحقیقات کاربردي، به لحاظ کنترل متغیرها جزء تحقیقات غیر

. باشد که به روش پیمایشی انجام شده استهمبستگی می -لحاظ بررسی روابط بین متغیرها از نوع تحقیقات توصیفی

باشند که با نفر می 38410گانه شهرستان رفسنجان به تعداد کاران نواحی ششجامعه آماري تحقیق شامل کلیه پسته

نفر به عنوان  380تعداد اي با انتساب متناسب گیري تصادفی طبقهاستفاده از جدول رجیس و مورگان و روش نمونه

 ).1نفر افزایش یافت (جدول  395نمونه تحقیق انتخاب شد که براي افزایش دقت حجم نمونه به 

هاي مورد نیاز در این تحقیق به دو صورت مطالعه منابع اطالعاتی و اطالعات میدانی در قالب اطالعات و داده

 کاران، سنجشاي پستههاي فردي و حرفههاي سنجش ویژگیپرسشنامه تحقیق داراي بخش آوري شد.جمع ايپرسشنامه

ف هاي مختلشناسی و شیوه خسارت پسیل معمولی پسته، سنجش آگاهی کشاورزان از شیوهآگاهی کشاورزان از زیست

 پسیل معمولی پسته، تعیین آگاهی مبارزه با پسیل معمولی پسته، سنجش آگاهی کشاورزان از تعیین تراکم جمعیت

میایی سازي درست براي مبارزه شیکشاورزان از سطح زیان اقتصادي پسیل معمولی پسته، تعیین اقدام کشاورزان از تصمیم

هاي کسب اطالعات در خصوص آفات و شیوه مبارزه با آن بوده است. روایی علیه پسیل معمولی پسته و سنجش روش

ید و شناسی کشاورزي رستحقیق به تأیید پانلی از متخصصین ترویج و آموزش، اقتصاد و حشره صوري و محتوایی ابزار

بعد از دریافت نظرات و اصالح اولیه، مجدداً پرسشنامه مورد بازنگري قرار گرفت و پس از اصالحیه نهایی، پرسشنامه 

ارج از محدوده جامعه آماري، به منظور انجام عدد پرسشنامه در خ 30پایانی تدوین شد. جهت تعیین پایایی ابزار تحقیق، 

آوري شد. سپس با استفاده از آماره آلفاي کرونباخ، پایایی ابزار تحقیق براي متغیرهایی که توزیع و جمع آزمون مقدماتی

ل هاي مختلف بر طبق جدوخ براي بخشگیري شد. مقدار آلفاي کرونبادر قالب طیف لیکرت سنجیده شده بودند، اندازه

  باشد.می 2

  

  هاي انتخاب شده از هر منطقه.گانه و نمونهمناطق شش -١جدول 
 منطقه سطح زیر کشت (هکتار)  کشاورز (نفر)  نمونه انتخاب شده

 حومه 33462  14513  148
 کشکوییه 18528  8036 81
 اسماعیل آباد 10155 4405 46
 فردوسیه 7782 3375 36
 بهرمان 10722  4650 48
 کبوترخان 7910 3431 36

 جمع 88559  38410 395
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  .هاي مختلف پرسشنامهضرايب آلفاي کرونباخ براي قسمت -۲جدول 

  تفسیر  ضریب آلفاي کرونباخ  هاتعداد گویه  مؤلفه

  خوب  842/0  6  آگاهی و شناخت از آفات پسته

  قابل قبول  742/0  6  اهمیت آفات در میزان خسارت به پسته

  

کاران (سن، جنسیت، تحصیالت و غیره)، هاي فردي پستهاند از ویژگیعبارتمتغیرهاي مستقل تحقیق 

شناسی پسیل پسته، رعایت هاي زراعی (میزان زمین تحت مالکیت، مدت زمان کشاورزي و تجربه، شناخت زیستویژگی

عبارت  متغیر وابستهاي و اسمی مورد سنجش قرار گرفتند و سطح زیان اقتصادي و غیره) بودند که در قالب مقیاس فاصله

سیله وآوري شده در این تحقیق بههاي جمعاي سنجیده شد. دادهاز شناخت و آگاهی از آفات پسته بود که با مقیاس رتبه

هاي شاخص، )میانگین( هاي گرایش به مرکزشاخص ،)فراوانی، درصد و درصد معتبر( آمار توصیفی شامل: جداول فراوانی

، با استفاده از Fو  tهاي و استنباطی شامل: ضرایب همبستگی اسپرمن و پیرسون و آزمون) معیار انحراف(پراکندگی 

  توصیف و تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.  مورد SPSSافزار آماري نرم

  

  نتايج

  آمار توصيفي

 21کمینه )، 47±89/11سال ( 47کاران مرد با میانگین سنی ها نشان داد که اکثریت پستهنتایج حاصل از داده

درصد کشاورزان  89سال سن دارند.  50سال و مابقی بیشتر از  50کاران زیر درصد پسته 60باشند. سال می 76و بیشینه 

درصد تحصیالت  39درصد افراد تحصیالت زیر دیپلم و  61سواد هستند. در بین کشاورزان باسواد، درصد بی 11باسواد و 

) با کمینه یک و بیشینه 56/11سال (انحراف معیار  22گویان حدود کاري پاسخستهباالي دیپلم دارند. میانگین تجربه پ

ها بر درصد از آن 96کاري دارند. مالکیت سال تجربه پسته 20تا  10کاران بین درصد پسته 34باشد. سال می 60

مورد افراد عضو، میانگین  کاري نیستند. دردرصد) عضو تعاونی پسته 64هایشان شخصی است. اکثریت پاسخگویان (زمین

 68کاران (شوند. اکثریت پستهسال دیده می 35و بیشینه  1) با کمینه 89/8سال (انحراف معیار  17سابقه عضویت 

هاي اند. میانگین شرکت در دورههاي پسته شرکت نکردهدرصد) در هیچ دوره آموزشی و ترویجی مرتبط با آفات و بیماري

) 86/10هکتار (انحراف معیار  47/6کاران، باشد. میانگین سطح زیر کشت پستهمی 15بیشینه  و 1، با کمینه 4آموزشی 

باشد. درصد) زیر سه هکتار می 3/54نفر ( 207باشد. سطح زیر کشت هکتار می 100/ هکتار و حداکثر 09با حداقل 
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 111باشد. میانگین عملکرد می 1)1396تن پسته خشک در سال انجام تحقیق ( 08/3میانگین عملکرد در هکتار افراد 

  باشند.درصد) داراي عملکرد بیشتر از سه تن می 6/22نفر ( 69درصد) بین یک تا دو تن و  4/36نفر (

  

  كاران از وضعيت آفات منطقهميزان آگاهي و شناخت پسته

 4/71اند، دادهپاسخ  "ترین آفت پسته در منطقه شما کدام مورد است؟مهم"از بین افرادي که به این پرسش 

ترین آفت پسته در منطقه درصد سن سبز را به عنوان مهم 1/7خوار پسته و درصد پروانه چوب 6/12درصد پسیل پسته، 

  ).3اند (جدول معرفی کرده

 68/2) و کمترین آگاهی را از سن قرمز پسته (5از  73/3کاران بیشترین آگاهی و شناخت را از پسیل پسته (پسته

باشد. بیشترین تعداد ) بود که متوسط روبه باال می5(از  20/3. میانگین میزان آگاهی از آفات مختلف ) دارند5از 

اند. در خصوص میزان اهمیت آفات در بیان کرده 3پاسخگویان نیز میزان آگاهی و شناخت خود از آفات پسته را در حد 

  .)4(جدول  رار گرفته استخسارت به پسته، پسیل پسته در رتبه اول و کراش در رتبه آخر ق

ی و اوحدي قوچآقایی، کلهکاران، رقم اکبري بیشترین حساسیت را به پسیل پسته دارد، ارقام احمداز دیدگاه پسته

  ).5هاي بعدي قرار دارند (جدول به ترتیب در رتبه

  

  کاران رفسنجان.مهمترين آفات پسته از ديدگاه پسته -٣جدول 
  رتبه  معتبردرصد   درصد  فراوانی  آفت

  1  4/71  6/48  192  پسیل پسته
  3  1/7  8/4  19  سن سبز پسته
  6  9/1  3/1  5  سن قرمز پسته

  4  3/3  3/2  9  خوار پسته (کراش)پروانه پوست
  2  6/12  6/8  34  پروانه چوبخوار پسته

  5  2/2  5/1  6  خوارسوسک سرشاخه
  7  5/1  1  4  سایر موارد
  -  100  9/31  126  بی پاسخ

  -  -  100  395  جمع
  

  

                                                        
  باشد.  هاي ثمرده کشاورزان می. عملکرد در هکتار مربوط به باغ1 
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  . كارانبندي ميزان آگاهي و اهميت آفات مختلف پسته از ديدگاه پستهرتبه -٤جدول 

  میزان اهمیت آفت در خسارت به پسته  میزان آگاهی در مورد آفت
  رتبه  انحراف معیار  میانگین  رتبه  انحراف معیار  میانگین  آفت

  1  02/1  26/4  1  04/1  73/3  پسیل پسته
  4  33/1  50/3  2  10/1  28/3  خوارسوسک سرشاخه

  2  15/1  67/3  3  24/1  23/3  پروانه چوبخوار پسته
  3  12/1  52/3  4  21/1  20/3  سن سبز پسته

  6  27/1  09/3  5  15/1  3  کراش
  5  24/1  09/3  6  19/1  68/2  سن قرمز پسته

  باشد.می 5تا 0دامنه سنجش میانگین بین  

  

  ميزان آشنايي با رقم پسته حساس به پسيل معمولي پسته.كاران بر حسب توزيع فراواني پسته - ٥جدول
  رتبه  درصد معتبر  درصد  فراوانی  رقم پسته

  3  6/20  7/16  66  قوچیکله
  2  7/24  20  79  آقاییاحمد

  4  8/7  3/6  25  اوحدي
  1  45  5/36  144  اکبري

  5  9/1  5/1  6  سایر موراد
  -  100  19  75  پاسخبی

  -  -  100  395  جمع
  

  سطح زيان اقتصادي آفت پسيل پسته کاران ازپستهآگاهي 

گونه که قبال گفته شد، سطح زیان اقتصادي کمترین میزان جمعیت آفت است که منجر به خسارت همان

 70بیش از کند. در تحقیق حاضر، هاي کنترل را توجیه میگردد یا مقدار خسارتی از آفت است که هزینهاقتصادي می

نفر  58نمایند. پاشی علیه این آفت میبه محض مشاهده پسیل روي برگ درخت پسته اقدام به سمکاران درصد از پسته

نفر، زمانی که باغ  6درصد) قبل از آلوده شدن مزرعه و  8/7نفر ( 31درصد) به محض مشاهده آثار خسارت،  4/15(

پاشی درختان کاران براي سمرصد از پستهد 71نمایند. حدود پاشی میپاشی کرد، مزرعه خود را سمهمسایه اقدام به سم

یند نماپاشی میابتداي کرت، درختان وسط کرت و درختان انتهاي کرت باغ پسته خود را بررسی و سپس اقدام به سم

  ).6(جدول 

کنند. پاشی علیه پسیل بررسی میدرخت در هکتار را براي محلول 20کاران  بین یک تا درصد از پسته 60حدود 

 ). 7باشد (جدول درخت می 20فراوانی درختان بررسی شده (نما) بیشترین
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حشره روي هر برگ  150حشره با حداقل یک و حداکثر  22/11پاشی علیه آفت پسیل بر اساس میانگین سم

). بیش 8کنند (جدول پاشی میحشره روي هر برگ اقدام به سم 10تا  1کاران با مشاهده درصد از پسته 70است. حدود 

  ). 9اند (جدول درصد از پاسخگویان مشاهده پوره را مبناي انتخاب تعداد حشره معرفی کرده 52از 

  

  كاران بر حسب موقعيت درختان مورد بازبيني براي بررسي وجود پسيل. توزيع فراواني پسته -٦جدول 
  درصد معتبر  درصد  فراوانی  موقعیت درختان

  5/15  4/14  57  ابتداي کرت
  2/9  2/9  34  وسط کرت
  3/4  1/4  16  انتهاي کرت

  9/70  1/66  261  ابتدا، وسط و انتهاي کرت
  100  8/6  27  پاسخبی

  -  100  395  جمع
  

  

كاران بر حسب تعداد درختان مورد بازبيني براي بررسي وجود پسيل در انتخاب زمان توزيع فراواني پسته -٧جدول 
  پاشي.محلول

  درصد معتبر  درصد  فراوانی  تعداد درختان بررسی شده
10-1  75  19  4/29  
20-11  76  2/19  8/29  
30-21  40  1/10  7/15  
40-31  17  3/4  7/6  
50-41  20  1/5  8/7  

  6/10  8/6  27  50بیشتر از 
  100  4/35  140  بی پاسخ

  -  100  395  کل
  
  

  پاشي.كاران بر حسب تعداد حشره روي برگ درخت در زمان سمتوزيع فراواني پسته -٨جدول 
  درصد معتبر  درصد  فراوانی  پوره روي برگتعداد 

5-1  91  23  9/37  
10-6  78  7/19  5/32  
15-11  41  4/10  1/17  
20-16  14  5/3  8/5  

  7/6  1/4  16  20بیشتر از 
  100  2/39  155  بی پاسخ

  -  100  395  کل
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  پاشي.كاران بر حسب تعداد حشره روي برگ درخت در زمان سمتوزيع فراواني پسته -٩جدول 
  درصد معتبر  درصد  فراوانی  معیار

  2/19  18  71  حشره کامل
  3/52  9/48  193  هاپوره

  9/17  7/16  66  کندفرقی نمی
  6/10  9/9  39  دانمنمی
  100  6/6  26  پاسخبی

  -  100  395  کل
  

 كارانهاي كنترل پستهروش

خرداد) اولین بازدید را جهت انجام هاي فروردین، اردیبهشت و کاران در فصل بهار (ماهدرصد از پسته 95حدود 

 پاشی علیه آفات مختلف (پسیل، کراش و سن سبز) در بهار و تابستان قیددهند. بیشترین دفعات سمپاشی انجام میسم

درصد از پاسخگویان بین یک تا پنج بار  80پاشی علیه آفت پسیل صورت گرفته است. حدود شده است و بیشترین سم

درصد از پاسخگویان در زمان شکرو کردن درخت آن را  90تر از نمایند. بیشعلیه آفت پسیل میپاشی اقدام به سم

 65کنند. نزدیک به پاشی میدرصد از آنان پس از برداشت پسته علیه آفت پسیل سم 83کنند. بیش از پاشی میسم

درصد از آنان از  69کنند. بیش از می شویی و یا مایعات دیگر استفادهپاشی از مایع ظرفدرصد از آنان در زمان سم

هاي بیولوژیک درصد از آنان از روش 90کنند. بیش از ها استفاده نمیها و فرمونهاي دیگر کنترل آفات از قبیل تلهروش

کاران تنها به روش کنترل خصوص پستهاما سؤال اینجاست که چرا کشاورزان و بهکنند. در کنترل آفات استفاده نمی

کنند؟ در پاسخ باید گفت: هدف اصلی کشاورزان افزایش تولید است و دراین مسیر به عوارض یی رجوع میشیمیا

). در واقع باید گفت قیمت بازاري پسته و سود حاصل از آن 9محیطی استفاده از سموم توجه کافی ندارند (زیست

مدت ممکن است فزایش دهند. هرچند در کوتاهکند تا به هر قیمت ممکن تولید محصول خود را اکشاورزان را ترغیب می

ها به حدي خواهد رسید که بعد از آن سود حاصل با افزایش تولید درآمد بیشتر حاصل شود، ولی درنهایت افزایش هزینه

  ). 33مرور کاهش خواهد یافت (از محصول، با هر واحد افزایش مصرف سم، به

وار خدر مورد آفت پسیل در مقایسه با آفات دیگر (پروانه پوستپاشی با توجه به نتایج، فاصله بین دفعات سم

روز فراوانی بیشتري را به خود اختصاص داده است.  11-20پسته و سن سبز) کمتر است. در مورد آفت پسیل طبقه 

 مورد آفت پسیلروز بیشترین فراوانی را دارد. نما (بیشترین فراوانی) در  50که در مورد آفات دیگر طبقه بیشتر از درحالی

 360پاشی علیه آفت پسیل و روز بین دو سم 30دیگر، فاصله عبارتباشد. بهروز می 360روز و در مورد دو آفت دیگر  30

پاشی خوار پسته و سن سبز بیشترین تکرار را دارد. حداقل فاصله بین دو سمپاشی علیه آفات پروانه پوستروز بین دو سم
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اي هباشد. اکثریت کشاورزان معتقد بودند که سم اسپیروتترامات در سالروز می 360حداکثر در مورد هر سه آفت یک و 

و  والریتاخیر یکی از سموم کارا بوده و بیشترین کارایی را در مبارزه با آفت پسیل دارد. سموم میتاك،آمیتراز، فن

محسوب  حل کنترل پسیل پستهموقع بهترین راهبهپاشی کاران سمهاي بعدي قرار دارند. از نظر پستهکلروپیرفوس در رتبه

  شود. می

  

  آمار استنباطي

رابطه بین متغیرهاي سن، سطح تحصیالت، تجربه باغداري، سطح زیر کشت پسته، میزان عملکرد محصول، درآمد 

اران کپسته هاي آموزش و ترویجی با میزان شناخت و آگاهیسالیانه، سابقه عضویت در تعاونی و دفعات شرکت در دوره

). با توجه به نتایج ارائه شده، تنها رابطه بین دو متغیر سطح زیر کشت 10از آفات مختلف پسته ارائه شده است (جدول 

دار شده است. این ترویجی با میزان آگاهی و شناخت از آفات مختلف پسته معنی-هاي آموزشیو دفعات شرکت در دوره

هاي آموزشی و ترویجی بیشتري کاران در دورهپسته افزایش یابد و یا پسته بدان معنا است که هرچه سطح زیر کشت

  ).10یابد (جدول ها از آفات مختلف پسته افزایش میشرکت نمایند، شناخت آن

هاي آموزشی و ترویجی، جنسیت و مالکیت هاي تعاونی، شرکت در دورهبه منظور بررسی اثر عضویت در شرکت

). با توجه به نتایج 11مستقل استفاده شده است (جدول   tان در مورد آفات مختلف از آزمون کاربر میزان آگاهی پسته

اي کار و مالکیت شخصی یا اجارهتوان بیان کرد که عضو بودن یا نبودن در تعاونی، زن و یا مرد بودن پستهارائه شده، می

آگاهی  ت در میزاندهنده تفاوکاران از آفات مختلف مؤثر نیستند. با این حال نتایج نشانبر میزان شناخت و آگاهی پسته

 هاي حاصلههاي آموزشی ـ ترویجی است. مقایسه میانگینکاران شرکت کرده و شرکت نکرده در دورهو شناخت پسته

اند، آگاهی بیشتري از آفات مختلف پسته هاي ترویجی شرکت کردهکارانی که در دورهمبین این مطلب است که پسته

  دارند.

 دارکاران مناطق مختلف ذکر شده است. با توجه به معنیت و آگاهی پستهتفاوت در میزان شناخ 12در جدول 

  داري وجود ندارد. کاران مناطق مختلف، تفاوت معنیتوان نتیجه گرفت که بین میزان آگاهی پستهنشدن آزمون می

  

  

  

  رابطه بين برخي از متغيرهاي تحقيق با ميزان شناخت از آفات مختلف پسته -١٠جدول 
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  valueP  ضریب همبستگی  متغیر تصادفی دوم  تصادفی اولمتغیر 
  سن

  میزان آگاهی و شناخت از آفات پسته
  

*034/0-  520/0  
  361/0  -047/0*  باغداريتجربه 

  001/0  0/ 168  سطح زیر کشت
  959/0  -003/0**  میزان عملکرد محصول

  163/0  081/0  درآمد سالیانه
  738/0  -033/0*  سابقه عضویت در تعاونی

  038/0  212/0  هاي ترویجیدفعات شرکت در دوره
  190/0  067/0  تحصیالت

براي بررسی رابطه بین متغیر تحصیالت با میزان آگاهی و شناخت از آفات پسته از ضریب همبستگی اسپرمن استفاده شده است. در مورد 
  سایر متغیرها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است.

  /05در سطح داري *معنی
  /01داري در سطح **معنی

  
  

هاي آموزشي ترويجي، تفاوت ميانگين شناخت از آفات مختلف پسته برحسب عضويت در تعاوني، شركت در دوره -١١جدول 
  جنسيت و مالكيت.

  متغیر مستقل
سطوح متغیر 

  مستقل
  متغیر وابسته  فراوانی

انحراف  ±میانگین
 t  valueP  معیار

شناخت و آگاهی از آفات   135  بله   عضویت در تعاونی
  پسته

80/4±93/18  
929/0  

354/0  
    41/18±87/5  244  خیر  

هاي شرکت در دوره
  آموزشی ـ ترویجی

  114  بلی
شناخت و آگاهی از آفات 

  پسته
17/5±89/19  

929/0  002/0  
      86/17±55/5    241  خیر  

  351  مرد  جنسیت
شناخت و آگاهی از 

  آفات پسته
5/4±40/18  286/0  775/0  

      64/18±87/4    22  زن  

  مالکیت
شناخت و آگاهی از آفات   370  شخصی

  پسته
20/5±63/19  735/0-  462/0  

      53/19±33/5    16  اياجاره  
   

  

  

  

 كاران مناطق مختلف.تفاوت ميانگين شناخت از آفات مختلف پسته بين پسته -١٢جدول 

 F  valueP  انحراف معیار ±میانگین  متغیر وابسته  فراوانی  سطوح متغیر مستقل  متغیر مستقل
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  175  حومه  محل باغ پسته

  شناخت و آگاهی از آفات پسته
  

10/5±68/17  

  
75/1  

  
121/0  

  83/18±80/5  72  کشکوئیه  
  91/17±38/6  35  آباداسماعیل  
  93/18±22/6  33  فردوسیه  
  38/20±60/5  36  بهرمان  
  58/18±47/4  24  کبوترخان  

  

  گيري و پيشنهادهانتيجه

پسته به لحاظ اقتصادي محصول ارزشمندي است و با توجه عوامل مختلفی که در داشت و برداشت پسته دخیل 

دهند. در این پژوهش وضعیت پسیل معمولی هستند، کشاورزان نسبت به حضور آفات مختلف تحمل کافی نشان نمی

ته ویژه پسیل معمولی پسمل دیگر که در شناخت آفات پسته بهپسته در کنار سایر آفات مهم در منطقه و نیز برخی عوا

صورت رسند، بررسی شده است. گرچه دور از انتظار نبود، در این پژوهش بهها مهم به نظر میهاي کنترل آنو روش

ار رخوار پسته قترین آفت منطقه پسیل معمولی پسته و پس از آن پروانه چوبمستند و علمی نشان داده شد که مهم

دارد. در تحقیق همچنین نشان داده شد که کشاورزان بدون دانستن مبانی مدیریت تلفیقی کنترل آفات اقدام به کنترل 

فیقی ترین ابزارهاي مدیریت تلکنند. یکی از مهمپسیل پسته که اصوالً مبتنی بر استفاده از سموم شیمیایی است، می

ترین مؤلفه آن یعنی سطح زیان اقتصادي هاي اقتصادي، و مهمده از آستانهبناي آن استفاتر سنگآفات و به عبارت دقیق

تواند در کاهش مصرف سموم شیمایی بسیار هاي مدیریت تلفیقی میاست. در نظر گرفتن سطح زیان اقتصادي در برنامه

سلی ه پسیل، چند ن). تعیین سطح زیان اقتصادي براي پسیل معمولی پسته به دالیلی مانند نوع تغذی24مؤثر باشد (

بودن، وجود ارقام مختلف پسته در یک مکان و باغ (ارقام مختلف پسته حساسیت متفاوتی در برابر پسیل معمولی پسته 

 هایی روبروهاي مورد مصرف، قیمت متغیر پسته و عوامل دیگر با محدودیتها و نهادهکشهاي متغیر حشرهدارند)، قیمت

برآورد ). 6ر تعیین سطح زیان اقتصادي پسیل گالبی نیز مورد توجه قرار گرفته است (است. این عوامل محدودکننده د

اي و سپس محاسبه روزهاي پورگی برداري به صورت دورهسطح زیان اقتصادي بر اساس روزهاي پورگی مستلزم نمونه

یست اي ندهند دورهم میاست. روشی که کشاورزان رفسنجان براي انتخاب زمان مناسب سمپاشی علیه پسیل پسته انجا

برداري است. چنانچه عوامل تأثیرگذار بر برآورد سطح زیان اقتصادي همچون بار مشاهده و نمونهو بیشتر بر اساس یک

هاي ورهرسد جمعیتی از پها ثابت فرض شوند، به نظر میارزش اقتصادي محصول، هزینه کنترل شیمیایی و کارایی آفتکش

و  زاي پسیل استن براي انجام سمپاشی علیه پسیل است تا حدودي کمتر از جمعیت خسارتپسیل که معیار کشاورزا

سطح زیان اقتصادي پسیل روي رقم اوحدي نیز مورد مطالعه قرار کنند. در واقع کشاورزان در کنترل پسیل تعجیل می
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)، اما استفاده از این سطح زیان 10(ند اهروزهاي پورگی برآورد و گزارش کرد 7/30تا  7/7و سطح زیان اقتصادي را گرفته 

اقتصادي براي سایر ارقام پسته ممکن است دقت الزم را نداشته نباشد. به طور مثال رقم اکبري در برابر خسارت این 

تر ) و سطح زیان اقتصادي مورد استفاده براي رقم اوحدي که نسبت به رقم اکبري مقاوم13باشد (حشره بسیار حساس می

هاي باالتري را نسبت به یک رقم حساس تحمل تواند جمعیتدیگر، رقم اوحدي میعبارتقابل استفاده نیست. به باشد،می

). نتایج 32کند. تفاوت سطح زیان اقتصادي براي ارقام مختلف در محصوالت دیگر نیز مورد تأکید قرار گرفته است (

 نمایندپاشی میبه محض مشاهده پسیل پسته اقدام به سمدرصد)  70دهند که بیشتر کشاورزان (حدود همچنین نشان می

دهد که کشاورز تحمل وجود پسیل پسته را تا زمانی که جمعیت آن به حد آستانه زیان اقتصادي و این موضوع نشان می

 ه دالیل عدمدهند. اما بپاشی تعدادي از درختان را مورد بازدید قرار میکاران براي تعیین زمان سمبرسد را ندارد. پسته

تصادي کنند. تعیین سطح زیان اقپاشی دقیق عمل نمیآشنایی و آگاهی نسبت به سطح زیان اقتصادي، در تعیین زمان سم

باشد، اما آشنا نمودن و آگاه ساختن کشاورزان شناسان میبراي پسیل معمولی پسته، بر عهده متخصصین آفات و حشره

هاي ارتباطی با دهند، افزایش کانالیجی دارد. مطالعات صورت گرفته نشان میهاي مدون و پویاي ترونیاز به برنامه

). نهایتاً با توجه 25؛ 20هاي مدیریت تلفیقی با آفات دارد (ها تأثیر مثبتی در پذیرش برنامهکشاورزان و آگاه نمودن آن

اي هران در مورد آثار استفاده از آستانهکاهاي زیر در راستاي ارتقاي دانش و شناخت پستهبه نتایج حاصل شده، پیشنهاد

  گردد.  اقتصادي ارایه می

ه هاي مدیریت تلفیقی بشود در برنامههاي ترویجی بر شناخت آفات، پیشنهاد میبا توجه به تأثیرگذاري آموزش -1

  اي گردد. هاي مبارزه) تاًکید ویژهشناسی، نوع خسارت و روششناخت آفات (پراکنش، زیست

هاي کاهش مصرف محاسبه ارزش اقتصادي کاهش مصرف سموم و شناسایی عوامل مؤثر بر اجراي موفق سیاست -2

  ها و ارائه راهکارهاي مناسب برگرفته از نتایج این بررسی

ویژه سطح زیان اقتصادي پسیل معمولی پسته روي ارقام مهم تجاري هاي اقتصادي و بهمحاسبه و تعیین آستانه -3

  پسته درختان 

هاي کاران در مورد اثرات مثبت استفاده از آستانههاي ارتباطی براي آگاهی دادن به پستهایجاد و افزایش راه -4

  تواند بسیار راهگشا باشد.اقتصادي. در این زمینه استفاده از رهیافت مدرسه در مزرعه می

  

  سپاسگزاري
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به  آفات پسته کشاورزان از آستانه زیان اقتصاديبررسی آگاهی «پژوهش حاضر حاصل طرح تحقیقاتی با عنوان 

انشگاه می باشد و نویسندگان مقاله از د »رویه در شهرستان رفسنجانته و تاثیر آن بر سمپاشی بیویژه پسیل معمولی پس

  آزاد اسالمی واحد رفسنجان در حمایت از این طرح تشکر می کنند.
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