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  چكيده

ــتـه داراي بیمـاري    هاي مختلفی درختـان پسـ

رد اند و در موباشندکه بعضی به خوبی شناخته شدهمی

 باشـــد. در اینبرخی نیز اطالع چندانی در دســت نمی 

ــاورزان مطالعه،  میزان موفقیت کاربرد علم و تجربه کش

 هپست سـرخشــکیدگی  عارضـه مدیریت مقابله با جهت 

اطالعات مورد استفاده مربوط . قرار گرفتبررسی مورد 

 میهاي انار و رفسنجان باغ پسته در شهرستان 286به 

) و در 1397تا  1389ســاله ( نهدر یک دوره  کهباشــد 

ــه آوري جمع 1397و  1394، 1391مقطع زمـانی   سـ

براي سنجش اثر عوامل مدیریتی مختلف بر  .شده است

ــدت ابتالي بــاغ بـه  اکـاهش یــا   ــهفزایش شـ  عــارضـ

ــکیدگی   ــرخش ــه اینو اثر س بر کمیت و کیفیت  عارض

هاي محاســبه ضریب محصـول پسـته تولیدي، از روش  

 همبسـتگی، مقایسه میانگین و رگرسیون استفاده شد. 

ایج نشـاد داد، عارضـه سـرخشکیدگی در سال باعث    نت

میلیون ریال در هکتار و  237ایجاد خسارتی در حدود 
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 درصـدي ناخندانی پسته می شود.  5همچنین افزایش 

 عارضهدرصـد از کشاورزان مورد مطالعه   97 همچنین،

ر اما از عوامل بیمارگشناسند سرخشکیدگی پسته را می

ــت این عارضــه اطالعی ندارند.  عواملی چون تراکم کش

باال، کم آبی، کمبود عناصـــر غذایی پتاســـیم و منگنز، 

آوري شدید و کاربرد مکرر روغن ولک جهت تامین سال

کاربرد عواملی همچون  ونیاز ســرمایی باعث تشــدید  

ــتفاده از کودهاي شــیمیایی فســفات و    کودمرغی، اس

 هعارضسـولوپتاس، و عناصر غذایی میکرو باعث کاهش  

هاي بررسی نقش تواناییشوند. دگی پسته میسرخشکی

نشــان داد که تنها وجود  عارضــهکشــاورزان در کنترل 

و اطالع از  کافی نیست عارضـه دانش و شـناخت از این  

ــب، دانش، تمایل و  ــرایط آب و خاکی مناسـ وجود شـ

ت ، اعتقاد به مدیریهتوانایی کافی جهت تغذیه باغ پست

پـایـدار باغ و پیگیري هدف بلندمدت حفظ باغ و تولید   

 محصول نیز از اهمیت خاصی برخوردارند.  
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ــتــه، بیمــاري هـاي كليـدي:  واژه هــاي پسـ

  مدیریت ،سرخشکیدگی، مبارزه

 

  مقدمه

 کاري کشور وهاي پسته در اکثر نقاط پستهباغ

ــتان ــهرسـ ــنجان به عنوان از جمله شـ هاي انار و رفسـ

هایی که بیشــترین تولید پســته در اســتان شــهرســتان

ــا بیمــاري همچون هــاي مختلفی کرمــان را دارنــد، ب

 عارضهمواجه هسـتند.  سـرخشـکیدگی، گموز و نماتود   

جدي در  عارضــهســرخشــکیدگی درختان پســته یک 

کاري می باشد که اکثر ارقام پسته که در مناطق پسـته 

 ند.گردکنند، به آن مبتال میشـرایط نامطلوب رشد می 

 عوامل ،البته یکی از جنبه هاي عارضـه سـرخشکیدگی  

ــناخته می  بیماري زایی بوده و تحت عنوان بیماري شـ

شود و لذا در این مطالعه به نام کلی عارضه اشاره شده 

ــت وامـل مختلف زنــده و غیر زنـده را در بر   کــه ع اسـ

هایی که در ســـال عارضـــهاین  به طور کلی،. گیردمی

شــرایط آب و هوایی و همچنین محیطی مناســب براي 

ریت مدی ضعف رشـد درختان پسته وجود نداشته باشد، 

هاي محیطی همچون باغ، برداشـت زیاد محصول، تنش 

ــتري برخوردار   ــوري و گرما از شــدت بیش خشــکی، ش

    ).1387باشد (حقدل، می

سرخشکیدگی پسته  عارضهدر خصوص 

ابوسعیدي مطالعات متعددي صورت گرفته است. 

شناسی پراکندگی، درصد آلودگی و سبب)، 1377(

هاي درختان پسته را در خشکیدگی و شانکر شاخه

هاي رفسنجان و سیرجان مورد بررسی قرار شهرستان

 ها بهآلودگی درختداد. نتایج مطالعه وي نشان داد که 

. در این بیماري، باشدمی % 85صفر و  ینب این بیماري

 بیشتر، و یمترسانت 4تا  3مبتال به قطر  يهاشاخه يرو

. شودیم ظاهر تیره ياقهوه رنگ به یطول ينوارها

 پیدا یفرورفتگ یکم مبتال يهاقسمت در پوست

ها در محل شانکر تا عمق . پوست و چوب شاخهکندیم

 و آیدیم در تیره رنگ به شاخه طول امتداد در یادز

اما همیشه  .خشک می شود تدریج به بیمار يهاشاخه

سرخشکیدگی با شانکر همراه نیست و ممکن است در 

وندي و بدون ظهور شانکر باشد. آاثر تخریب بافت 

 سرخشکیدگی عوامل)، 1384مظفري و همکاران (

 رارق بررسی مورد را بهینه تغذیه با آن کنترل و پسته

 اب سرخشکیدگی که داد نشان  مطالعه این نتایج دادند.

، EC ،Na ،K ،SAR ،Ca( خاك شیمیایی هايویژگی

Na ،Na/K (هاییشاخه تمام در همچنین، .دارد ارتباط 

 گرفته انجام		variotii Paecilomyces	قارچ زنیمایه که

 طمحی با شده (تلقیح شاهد هايشاخه با مقایسه در بود

 این	دهدمی	نشان که شد دیده شانکر قارچ) بدون کشت

 عارضه این ایجاد در دخیل زنده عوامل از یکی قارچ

 فمصر ویژه به بهینه تغذیه اصول رعایت لیکن است.

 اريدمعنی تاثیر روي و کلسیم پتاسیم، حاوي کودهاي

 طول توانستند عناصر این و داشت عارضه کاهش در

 کاهش درصد	63	میزان به را شده ایجاد سرخشکیدگی
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 و محمدي مطالعه در که است حالی در این دهند.

 جمله از و ایران در پسته روي در که )2015( همکاران

 جداسازي مختلفی هايقارچ است، شده انجام رفسنجان

اي و همکاران قاسم زاده گنجه است. شده معرفی و

ه هاي یی الیایمیکی و شیزیات فیخصوصر یتاث)، 1394(

درختان پسته  ها و مرگدگی سرشاخهیخشک در خاك

را مورد بررسی قرار دادند.  رضويوالت خراساندر مه

که عواملی مانند وجود ها نشان داد، نتایج مطالعه آن

الیه سخت خاك، فقر عناصر غذایی خاك و شوري آب 

آبیاري باعث افزایش سرخشکیدگی درختان پسته می 

دگی و ینشان داد که خشکین همچنها بررسیگردد. 

بوده  ر ارقامیشتر از سایمرگ درختان پسته رقم فندقی ب

  . ندادهیض آباد کمتر صدمه دید فیو سف اکبريو ارقام 

در مطالب باال مشخص شد که در زمینه بررسی 

تاثیر عوامل مختلف زنده و غیر زنده بر عارضه 

سرخشکیدگی پسته مطالعات زیادي صورت گرفته 

هاي در زمینه بررسیاست. این در حالی است که 

میدانی میزان موفقیت کاربرد دانش و تجربه کشاورزان 

 ردر خصوص مدیریت مبارزه با سرخشکیدگی پسته د

این با صورت نگرفته است.   ایران و جهان مطالعه اي

اي گیاهی هبیماريچنین مطالعاتی در زمینه  وجود،

انجام شده است که در زیر به محصوالت دیگر مطالعاتی 

  شود. ها اشاره میبرخی از آن

Colvin et al. )2012( ،اي در کشور در مطالعه

جهت ارزیابی منافع ناشی از کشت هندوستان 

خوردگی برگ گوجه هاي مقاوم به ویروس پیچواریته

که منافع کشاورزان از کشت  ندفرنگی، نشان داد

هاي هاي مقاوم به این ویروس، نسبت به واریتهواریته

یابد. عالوه بر این، برابر افزایش می 10معمولی، تا 

هاي مقاوم به ویروس، باعث کاهش استفاده از واریته

 شدهزه با پروانه سفید ناقل آن ها جهت مبارکشحشره

همچنین نشان داد که منافع این مطالعه . نتایج است

مازاد ایجاد شده، به ترتیب اولویت جهت تحصیالت 

فرزندان کشاورزان و بهبود سطح تغذیه و بهداشت 

  ها به کار گرفته شده است.  خانواده آن

Xue et al. )2014 ،(هاي اقتصادي خسارت

هاي پنبه در چین را در دوره بیماريناشی از آفات و 

مورد بررسی قرار دادند. نتایج  2000تا  1991زمانی 

ها عوامل مهم ها نشان داد که آفات و بیماريمطالعه آن

ظور باشند. بنابراین، به منموثر بر تولید پنبه در چین می

ها، بایستی سیستم کاهش اثرات منفی ناشی از آن

 هايموده و به موقع خسارتارزیابی ریسک را مستقر ن

ها را هشدار داد، محیط ناشی از آفات و بیماري

اکولوژیکی مزارع را بهبود بخشید، تحقیقات مدیریت 

ها را در اکوسیستم تلفیقی مبارزه با آفات و بیماري

ي هاگیريمزرعه افزایش داد و در نهایت نسبت به اندازه

  مناسب اقدام نمود. 

Adam et al. )2015 (انش، تصور و مدیریت د

زمینی شیرین و هاي سیبکشاورزان از بیماري

مورد  هايغدهها از فاکتورهاي موثر بر رضایت آن
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استفاده جهت تکثیر این محصول، در کشور تانزانیا را 

نتیجه به  چهارها مورد بررسی قرار دادند. مطالعه آن

شرح زیر داشت. نخست، هر چند که کشاورزان قادر به 

هاي شیرین سالم از ناسالم بودند زمینیتشخیص سیب

توانستند نوع بیماري موثر بر گیاه را از طریق اما نمی

مشاهده مستقیم یا دیدن عکس مشخص نمایند. دوم، 

هاي مختلفی براي مدیریت در بین کشاورزان، روش

هاي ود داشت. تعدادي از کشاورزان روشها وجبیماري

مدیریتی پیشنهادي توسط متخصصان گیاهپزشکی را 

دادند، در حالی که دیگران، از مورد استفاده قرار می

 کردند.ها استفاده میهاي سنتی مدیریت بیماريروش

سوم، سه فاکتور، میزان آموزش کشاورزان در زمینه 

ینی اد قطعات زمزمینی شیرین، تعدمدیریت تولید سیب

شد، و عضویت هاي خانواده کنترل میکه توسط خانم

خانواده در حداقل یک انجمن تولید محصول، تعیین 

 زمینیهاي بوته سیبکننده دانش و مدیریت بیماري

هاي وارده بر غده آن بود. چهارم، شیرین و خسارت

موقعیت مکانی مزرعه عامل مهم تعیین کننده رضایت 

هاي رونده سیب زمینی شیرین جهت بوتهکشاورزان از 

کشت و تکثیر تشخیص داده شد. استقرار در نواحی که 

دسترسی به بوته هاي رونده سیب زمینی شیرین به طور 

گسترده وجود داشته و استقرار در روستاهایی که به 

هاي خاکی یا آسفالته دسترسی دارند، باعث جاده

زمینی بسی هايغدهافزایش رضایت کشاورزان از 

گردد زیرا در چنین شرایطی دسترسی به شیرین می

هاي رونده محصول جهت تکثیر، در طول دوره بوته

  کشت همواره در مزرعه کشاورزان وجود دارد.  

هر مرور مطالعات گذشته نشان داد،  کهچنان 

 عارضهچند که مطالعات مختلفی در خصوص 

پسته صورت گرفته و راهکارهاي  سرخشکیدگی

اه مختلفی در این زمینه ارایه شده است اما از دیدگ

ورد م در سطح باغ مدیریت مقابله با آن ،پیامدهاي عملی

در حالی که  بر روي  بررسی قرار نگرفته است.

اي ر و کشورهاي دیگر مطالعات گستردهمحصوالت دیگ

صوالت هاي گیاهی محدر این زمینه در خصوص بیماري

این در حالی است که  غیر از پسته انجام شده است.

حجم گسترده عارضه سرخشکیدگی و پیامدهاي 

اقتصادي آن و همچنین هزینه باالي تولید دانش 

مدیریت و مبارزه با این عارضه در باغ هاي پسته، 

طلبد تا میزان تاثیر گذاري این دانش در سطح می

   بررسی قرار گیرد.هاي پسته ایران نیز مورد باغ

  

  هامواد و روش

اطالعات مورد استفاده در این تحقیق مربوط به 

، 1397تا  1389باشد که از سال اي میباغ پسته 286

و با  )1397و 1394، 1391مقطع زمانی ( سهدر 

آوري شد. بدین ترتیب جمع نامهپرسشاستفاده از 

. گردیدجمع آوري هر باغ از سال  نهاطالعات مربوط به 

مورد نظر، نمونه مورد مطالعه  هايبراي انتخاب اولیه باغ

روش  وهاي انار و رفسنجان انتخاب از شهرستان
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اي بود. از مجموع گیري، تصادفی چند مرحلهنمونه

روستاهاي دو شهرستان، تعدادي نمونه بر اساس 

گیري تصادفی انتخاب شد. در مرحله هاي نمونهروش

هاي نمونه، وستاان ساکن در رکشاورز بینبعد، از 

گیري تصادفی هاي نمونهتعدادي از کشاورزان با روش

باغ گردید.  286تعداد نمونه نهایی برابر با  وانتخاب 

، مواردي است که در ادامه به آن سوالاطالعات مورد 

  شود.اشاره می

هاي پسته مورد با توجه به این که مراجعه به باغ

گرفت و با مختلف سال صورت میهاي مطالعه، در زمان

هاي مورد مطالعه و محدودیت زمانی توجه به تعدد باغ

ها در یک زمان انجام پروژه، امکان مراجعه به تمام باغ

بنابراین، اطالعات مورد نیاز در خاص امکان پذیر نبود، 

از باغداران  سرخشکیدگی عارضهسابقه وجود  مورد

 هاينشانهنخست  براي این منظور،. جمع آوري گردید

مورد بررسی از اعضاي هیات علمی و کارشناسان  عارضه

 موردکه  هایینشانهپژوهشکده پسته پرسیده شد و 

 به کشاورز عارضه هاينشانهبه عنوان  توافق کامل بود،

معرفی شد. سپس از وي خواسته شد تا مشخص نماید 

با عالیم گفته شده، در زمان  عارضهکه سابقه وجود 

راي ب و گذشته در باغ وي به چه صورت بوده است.فعلی 

نحوه و  سرخشکیدگی پسته عارضهتعیین درصد 

ها سئواالتی به این شرح از کشاورزان مورد مدیریت آن

 عارضهچند سال است که باغ دچار مطالعه پرسیده شد. 

بوده است و االن  عارضهمی باشد؟ آیا باغ قبال دچار 

کنترل شده باشد؟ چند درصد درختان پسته باغ در اثر 

چند درصد از درختان پسته باغ  از بین رفته اند؟ عارضه

آلوده هستند؟ از چه روشی براي مبارزه و  عارضهبه 

استفاده می کنید؟ از چه مواد  عارضهپیشگیري  

استفاده می کنید؟ نام  عارضهشیمیایی براي مبارزه با 

ف آن را ذکر نمایید؟ میزان زان مصرماده شیمیایی و می

اي اندازه اري ماده شیمیایی مورد نظر تا چهگذتاثیر

   موفق بوده است؟

 ،عارضههر باغ، عالوه بر اطالعات مربوط به  براي

عملکرد  باغ، هايویژگی همچون دیگري اطالعات

هاي مختلف مورد استفاده، محصول، رقم پسته، نهاده

بالیاي طبیعی و الگوهاي مختلف مواجه یا عدم مواجه با 

نوع  ها،مدیریت آبیاري، تغذیه، نحوء استفاده از قارچکش

 استفاده هرس، مدیریتعملیات خاك ورزي،  ،قارچکش

  .  دشبه باغی نیز پرسیده عملیات و  آفات، هادکشونمات از

هاي باغ، بافت گیري ویژگیدر زمینه اندازه

خاك، بر اساس تصور کشاورزان و نظرشان در این 

). در این Tittonell et al., 2005( شدخصوص پرسیده 

تا بافت خاك باغ خود را  شدراستا از کشاورزان خواسته 

نند. بندي کدر سه گروه سبک، متوسط و سنگین طبقه

) ECشوري آب، بر اساس معیار هدایت الکتریکی (

برداري از آب مورد استفاده آب با نمونه EC .شد استفاده

 دست آمد.گیري آن در آزمایشگاه بهدر باغ و اندازه

 هر در سالیانه شده مصرف آب مقدار محاسبه منظوربه

 دارباغ از آبیاري دور هر زمان و نوبت تعداد باغ، هکتار



 بررسی میزان موفقیت کاربرد دانش و تجارب کشاورزان جهت مدیریت مبارزه با عارضه سرخشکیدگی پسته

 6

. سپس دبی چاه آبیاري مورد استفاده شد سوال

د. براي این منظور، با توجه به شرایط یگیري گرداندازه

جریان داشت، با روش موجود، در صورتی که آب در لوله 

گیري دبی صورت گرفت. همچنین، اگر گونیا اندازه

گیري دبی با ، اندازهگرفتمیجریان در کانال انجام 

استفاده از جسم شناور و میانگین سرعت حرکت آب در 

ود در کانال صورت کانال و محاسبه سطح مقطع آب موج

گرفت. در نهایت میزان مصرف سالیانه آب بر حسب متر 

  .   شدمکعب در هکتار محاسبه 

لگوهــاي مــدیریتی مختلف گیري ابراي انــدازه

ي مورد اســتفاده هاي آبیارهاي پســته، روشآبیاري باغ

این الگوها شامل  ،. براي مثالشـد کشـاورزان پرسـیده   

، ه، کیفیت آب مصرفینوع سـیستم آبیاري مورد استفاد 

مقدار آب مصـرف شـده، زمان آب مصرف شده، الگوي   

ــطح کرت  کم هاي آبیـاري، نحوه توزیع آب در بـاغ، سـ

  . بودندآبیاري، عرض نوارها و ... 

گیري الگوهــاي مــدیریتی مختلف براي انــدازه

اي مورد استفاده هاي تغذیهپسـته، روش  هايتغذیه باغ

ــاورزان  ــوال قرار کشـ این  ،ي مثال. براگرفـت مورد سـ

ــرف کود  ــامل مص ــیمیاییالگوها ش ، ییتنها به هاي ش

ــرف کودهـاي حیوانی   ــرف توام ییتنهـا بــه مصـ ، مصـ

 باشد.و حیوانی و محلول پاشـی می  یکودهاي شـیمیای 

 هايتواند در روشهمچنین مصرف یک نوع کود نیز می

مختلف ســـرپاش، چالکود و ... صـــورت گیرد که باعث 

ــود. روش گوهاي مدیریت تغذیه میافزایش تعداد ال شـ

انتخابی بر اســاس مرحله تشــخیص و تحلیل وضــعیت 

زرعه در مدل مانیتورینگ غذایی فعلی مدیریت تغذیه م

  . )De Jager et al., 1998( باشدمی

گیري الگوهــاي مــدیریتی مختلف براي انــدازه

ــتـه، روش  کنترل آفـات در بـاغ   هاي مختلف هـاي پسـ

. دیگردکنترل آفات مورد اسـتفاده کشـاورزان استعالم   

ــامل مصــرف انواع ســموم با    ،براي مثال این الگوها ش

 ،غیره وتوجه به تقســیم بندي حشــره کش، علف کش 

رد هاي مختلف، تعداد ســم مومصــرف ســموم در زمان

هاي مبارزه با آفات اســتفاده، اســتفاده از ســایر روش  

بــاشـــد. در هر  و فیزیکی و ...) می (زراعی، بیولوژیکی

ــتفاده الگوهاي از کدام  هزینه، فاکتورهاي شـــده اسـ

 بر انتخابی روش. شــد پرســیده نیز محصــول، عملکرد

 ,.Vitonde et al( مطالعه در شده استفاده مدل اساس

  .بود )2008

 وجود یا عدم مانند یفاکتورهای اثر بررسی براي

ــه وجود  ــوعارض ــته، و نیز ل بر روي عملکرد محص پس

ــنجش تاثیر مدیریت  مدیریت جمله زهاي مختلف (اس

 سـه  از ،عارضـه  کاهش و شـدت  بر) هابیماري با مبارزه

 و محاسـبه ضـریب همبسـتگی، مقایسه میانگین    روش

  . شد استفاده رگرسیون تابع

  

  و بحث نتايج

آوري شد، جمع 1391اطالعاتی که در سال 

درصد از کشاورزان مورد مطالعه با  97نشان داد که 
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عالئم ظاهري سرخشکیدگی پسته آشنایی دارند. این 

توانند به خوبی را نمی عارضهدر حالی است که علل این 

سرخشکیدگی در تفکیک نموده و تشخیص دهند. 

وان تمیباشد که مختلفی می عواملهاي پسته داراي باغ

این عامل  اشاره نمود.		variotii Paecilomycesقارچ  به

براي تمام کشاورزان مورد مطالعه ناشناخته بود.  تقریباً

ل آفات پروانه این در حالی است که عوامل دیگر شام

ف یضعشرایط خوار، شاخهچوبخوار و سوسک سر

و کیفیت پایین آب مصرفی و  اي درخت، کمیتتغذیه

توانند در بروز چنین ینیز مباردهی بیش از توان درخت 

 اگر چه برخی ازباشند. هایی نقش داشته نشان

ما ا تا حدودي با این گونه عوامل آشنا بودندکشاورزان، 

قادر به تشخیص عالئم هر کدام به طور دقیق نبودند. 

توان گفت که کشاورزان به این امر واقف طور کلی میبه

 سرخشکیدگیبودند که باغ پسته مورد بررسی داراي 

  دانستند. بوده ولی علت آن را نمی

نشان  1397آوري شده در سال اطالعات جمع

هاي پسته مورد مطالعه داراي درصد از باغ 82داد که 

اد بررسی بیشتر نشان دباشند. سرخشکیدگی می عارضه

هاي پسته مذکور داراي سرخشکیدگی درصد باغ 44که 

شکیدگی شدید ها داراي سرخدرصد آن 38کم بوده و 

هاي پسته مورد مطالعه به سه به این ترتیب، باغهستند. 

د شوهایی را شامل میگروه تقسیم شدند. گروه اول باغ

سرخشکیدگی نیستند. گروه دوم را  عارضهکه داراي 

گیرد که از دیدگاه اي را در بر میهاي پستهباغ

باشد. در نهایت کشاورزان داراي سرخشکیدگی کم می

که داراي سرخشکیدگی شدید  هاییسوم، باغگروه 

نیز  بنديچه اشاره شد، معیار این تقسیمباشند. چنانمی

باشد زیرا به بر اساس نظر کشاورزان مورد مطالعه می

هاي پسته، هاي مختلف سال به باغعلت مراجعه در زمان

امکان برآورد یکنواخت و دقیق توسط پرسشگر نبود. 

نظرات کشاورزان که تاریخچه باغ بنابراین، بر اساس 

ر د عارضهدانسته و بر مبناي سابقه این خود را بهتر می

بندي صورت گرفت. در ادامه دادند، تقسیمباغ نظر می

 عارضهبراي بررسی عوامل موثر بر کاهش یا افزایش 

سرخشکیدگی پسته، متغیرهاي مختلف مورد مطالعه 

ی، داراي هاي بدون سرخشکیدگبین سه گروه از باغ

ي سرخشکیدگی زیاد با هم اسرخشکیدگی کم و دار

مقایسه آماري شده است. نتیجه این مقایسه در 

  آمده است.  7تا  1 هايجدول

هاي دهد، باغنشان می 1چه جدول چنان

تر قرار دارند، اي که در طول جغرافیایی شمالیپسته

باشند. در مقابل، کمتري میداراي سرخشکیدگی 

ه تر بیشتر به این عارضهاي با طول جغرافیایی جنوبیباغ

پسته با عرض شرقی  هايآلوده هستند. همچنین، باغ

 بیشتر، آلودگی بیشتري به سرخشکیدگی دارند و

 اندهایی که در غرب منطقه مورد مطالعه واقع شدهباغ

 ین نشانهمچن 1از آلودگی کمتري برخوردارند. جدول 

 دهد که با کمتر شدن فاصله درختان روي ردیف،می

  گردد.احتمال آلودگی به سرخشکیدگی بیشتر می
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ي كم كيدگبدون سرخشكيدگي، داراي سرخشپسته هاي در باغ موقعيت باغ و فاصله كاشتمقايسه ميانگين متغيرهاي  -۱جدول 

  و داراي سرخشكيدگي شديد.

 عارضهباغ داراي   نام متغیر
  سرخشکیدگی نیست

 عارضهباغ داراي 
رخشکیدگی کم س

  باشدمی

 عارضهباغ داراي 
سرخشکیدگی شدید 

  است

سطح معنی 
 Fداري آماره 

  002/0  60/30  65/30  72/30  طول جغرافیایی باغ (درجه)
  003/0  83/55  72/55  66/55  عرض جغرافیایی باغ (درجه)

  019/0  59/1  82/1  89/1  فاصله درختان روي ردیف (متر)
  

هاي بدون سرخشكيدگي، داراي سرخشكيدگي كم و داراي مقايسه ميانگين متغيرهاي مربوط به آب در باغ -۲جدول 

  سرخشكيدگي شديد 

 عارضهباغ داراي   نام متغیر
سرخشکیدگی 

  نیست

عارضه باغ داراي 
رخشکیدگی س

  باشدکم می

 عارضهباغ داراي 
سرخشکیدگی 

  شدید است

سطح معنی 
داري آماره 

F 

  026/0  8770  10228  10837  (متر مکعب در هکتار) 1391مقدار مصرف آب در سال 
  082/0  51  47  46  (روز) 1394دور آبیاري در سال 

(متر مکعب  1397تا  1389ساله  9مصرف آب مقدار میانگین 
  در هکتار در سال)

9973  9475  8277  032/0  

  

چه مشخص است، در این خصوص بین چنان

بدون سرخشکیدگی تفاوت  یاسرخشکیدگی کم 

هاي داري وجود ندارد. این در حالی است که در باغمعنی

 هاي پسته بدونپسته با آلودگی شدید با دو گروه باغ

داري وجود دارد. این آلودگی و آلودگی کم تفاوت معنی

 هاي شدیددهد که یکی از علل آلودگیموضوع نشان می

به سرخشکیدگی، تراکم باالي کشت درختان بر روي 

  باشد. ردیف می

، سه متغیر مربوط به مقدار آب 2در جدول 

ار دمصرفی بر سرخشکیدگی درختان پسته تاثیر معنی

چه مشخص است، کاهش میزان مصرف آب دارد. چنان

در هکتار، باعث افزایش سرخشکیدگی شده است. این 

ساله  نهو دوره  1394، 1391هاي موضوع براي سال

در هر سه متغیر، بین کند. مورد مطالعه صدق می

هاي پسته بدون سرخشکیدگی و سرخشکیدگی کم باغ

باشد. این در حالی است که بین دار نمیتفاوت معنی

هاي پسته داراي سرخشکیدگی شدید با دو گروه باغ

 دهددار است. این موضوع نشان میدیگر تفاوت معنی

اي هکه کم آبی باعث ایجاد سرخشکیدگی شدید در باغ

گردد. به عبارت دیگر، در مواردي که پسته می

سرخشکیدگی شدید در باغ پسته وجود دارد، یکی از 

  تواند مربوط به کم آبی باشد.علل آن می
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كيدگي كم و داراي هاي بدون سرخشكيدگي، داراي سرخشي در باغمقايسه ميانگين متغيرهاي مربوط به تغذيه گياه -۳جدول 

  سرخشكيدگي شديد.

 عارضهباغ داراي   نام متغیر
سرخشکیدگی 

  نیست

 عارضهباغ داراي 
رخشکیدگی کم س

  باشدمی

 عارضهباغ داراي 
سرخشکیدگی 

  شدید است

سطح 
داري معنی

 Fآماره 

  002/0  19/1  24/1  58/1  (درصد) 1394پتاسیم برگ در سال 
  ppm(  84/27  69/27  00/19  022/0( 1394منگنز برگ در سال 

  000/0  16/0  46/0  50/0  )0، خیر=1(بله= 1394مصرف هر سال کود گاوي در سال 
  017/0  05/3  44/4  52/5  (تن در هکتار) 1397مصرف کود مرغی در سال 

  000/0  21/0  57/0  53/0  )0، خیر=1(بله= 1394مصرف هر سال کود مرغی در سال 
  072/0  35/0  45/0  63/0  )0، خیر=1(بله=1397مصرف هر سال کود مرغی در سال 

  000/0  27/0  62/0  79/0  1394 )0، خیر=1مصرف هر سال کود فسفات در سال (بله=
  054/0  34/0  49/0  64/0  )0، خیر=1(بله=1394مصرف کود سولوپتاس در سال 

  000/0  26/0  64/0  93/0  1394 )0خیر=، 1مصرف هر سال کود سولوپتاس در سال (بله=
  091/0  67/0  80/0  80/0  )0، خیر=1(بله=1394پاشی در سال محلول
، 1(بله= 1394در سال  (آهن، روي و منگنز) پاشی سه گانهمحلول
  )0خیر=

28/0  35/0  13/0  007/0  

  

، تاثیر متغیرهاي مربوط به تغذیه 3در جدول 

 هاي پسته مورد مطالعه بر میزان سرخشکیدگیباغدر 

 3قرار گرفته است. اولین ردیف جدول  مورد بررسی

هاي پسته داراي دهد که پتاسیم برگ در باغنشان می

پسته  هايتر از پتاسیم برگ در باغسرخشکیدگی پایین

بدون سرخشکیدگی است. به عبارت دیگر، کمبود 

سرخشکیدگی در  پتاسیم یک عامل کلیدي در ایجاد

، 3باشد. همچنین طبق نتایج جدول هاي پسته میباغ

دید هاي شکمبود منگنز نیز باعث ایجاد سرخشکیدگی

چه مشخص است گردد. چنانهاي پسته میدر باغ

هاي پسته بدون میزان عنصر منگنز برگ در بین باغ

اري دسرخشکیدگی و سرخشکیدگی کم، تفاوت معنی

هاي پسته با حالی است که بین باغوجود ندارد، این در 

ها تفاوت سرخشکیدگی شدید با دو گروه دیگر باغ

  دار است. معنی

دهد، مصرف نشان می 3چه جدول چنان

هرساله انواع کودهاي حیوانی نسبت به مصرف یک یا 

ها باعث کاهش میزان چند سال در میان آن

سرخشکیدگی شده است. همچنین بیشتر متغیرهاي 

دار بین ه کود مرغی نشان از اختالف معنیمربوط ب

هاي پسته با سرخشکیدگی شدید با دو گروه دیگر باغ

دهد که مصرف کود باشد. این موضوع نشان میباغ می

مرغی تا حدي کمبود مواد غذایی را جبران کرده و از 

ده کند ولی کامل نبوسرخشکیدگی شدید جلوگیري می

چنین نتایج این کند. همو سرخشکیدگی را حذف نمی

دهد که مصرف کود مرغی به صورت جدول نشان می

یک سال و چند سال در میان نیز باعث افزایش 
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دهد که گردد. این موضوع نشان میسرخشکیدگی می

عناصر موجود در کود مرغی به راحتی در آب حل شده 

  شوند. و از دسترس گیاه خارج می

در خصوص مصرف کودهاي شیمیایی ماکرو، 

دهد که مصرف دو عنصر نشان می 3ایج جدول نت

ی هاي پسته مورد بررسفسفات و پتاس بین سه گروه باغ

داري دارد. به طوري که مصرف هر سال تفاوت معنی

کود فسفات و مصرف کود سولوپتاس باعث کاهش 

ایج بر اساس نتسرخشکیدگی درختان پسته شده است. 

رو و دو متغیر محلول پاشی کودهاي میک، 3جدول 

گانه باعث کاهش شدت پاشی کودهاي میکرو سهمحلول

هاي پسته مورد مطالعه شده است. سرخشکیدگی در باغ

چه مشخص است، در خصوص این دو متغیر بین چنان

هاي پسته با سرخشکیدگی شدید و دو گروه دیگر از باغ

دار وجود دارد. به عبارت دیگر، در ها تفاوت معنیباغ

هاي با کودهاي میکرو، باغ صورت محلول پاشی

  شود. سرخشکیدگی شدید کم می

، نقش مدیریت آفات در 4در جدول 

هاي پسته مورد مطالعه ارائه شده سرخشکیدگی باغ

هاي دهد، باغچنان چه نتایج این جدول نشان میاست. 

پسته داراي سرخشکیدگی، مبارزه با آفات بهاره پسته 

ا همالک این باغ بیشتر صورت گرفته، دانش کشاورزان

سم  يبراي مبارزه با این آفات باالتر است، مقدار بیشتر

  ها مصرف شده است. در این باغ

در حالی که یکی از دالیل ایجاد سرخشکیدگی 

هاي پسته حمله آفات و به ویژه پروانه چوبخوار و در باغ

شود، چنان چه نتایج خوار ذکر میسوسک سرشاخه

زایش دانش کشاورزان در دهد، افنشان می 4جدول 

تنها باعث کاهش خصوص مدیریت مبارزه با آفات نه

سرخشکیدگی نشده است بلکه آن را افزایش داده است. 

توان به دو نکته اشاره در خصوص علل این موضوع، می

کرد. نکته نخست این که توجه بیش از حد به آفات 

ه باشد. ببهاره پسته به عنوان علل سرخشکیدگی می

هاي پسته با سرخشکیدگی باال، رت دیگر، مالکان باغعبا

اند، در حالی براي کاهش این عارضه با آفات مبارزه کرده

که منشاء آن عوامل دیگري بوده است. نکته دوم، این 

وار خکه مبارزه با آفاتی مانند سن، سنک، زنجره، پوست

خوار باعث کاهش خسارت به محصول (کراش) و میوه

محصول نسبت به توانایی درخت افزایش شده و تولید 

یافته و در نهایت باعث سرخشکیدگی شده است. این 

) نیز توضیح داده 5آوري (جدول موضوع در بحث سال

شده است. این مساله در نهایت باعث شده است تا 

وري استفاده از سم کاهش یابد. به طور کلی بهره

ل توان به این نتیجه رسید که حفاظت از محصومی

پسته در برابر انواع خطراتی مانند حمله آفات، 

ها، و بالیاي طبیعی، در صورتی در نهایت به بیماري

گردد که تغذیه باغ به خوبی افزایش تولید منجر می

صورت گیرد. این در حالی است که حفظ محصول پسته 

مدت باعث ضعف شدید  بدون تغذیه مناسب، در بلند

ها و عوارض مانند بیماري درخت و حمله انواع

  سرخشکیدگی شده و کاهش محصول را به دنبال دارد.  
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ي داراهاي بدون سرخشكيدگي، داراي سرخشكيدگي كم و مقايسه ميانگين متغيرهاي مربوط به مبارزه با آفات در باغ -۴جدول 

  سرخشكيدگي شديد.

 عارضهباغ داراي   نام متغیر
سرخشکیدگی 

  نیست

 عارضهباغ داراي 
رخشکیدگی کم س

  باشدمی

 عارضهباغ داراي 
سرخشکیدگی 

  شدید است

سطح 
داري معنی

 Fآماره 

  007/0  25/0  14/0  04/0  ) 0، خیر=1(بله= 1391مصرف سم آندوسولفان در سال 
  039/0  36/0  39/0  18/0  )0، خیر=1(بله= 1391مبارزه با آفات بهاره در سال 

  032/0  56/0  54/0  20/0  1391سمپاشی آفات بهاره در سال تعداد 
  013/0  45/0  27/0  16/0  1391تعداد سمپاشی شپشک در سال 

  018/0  21/0  10/0  07/0   1391تعداد سمپاشی پوست خوار در سال 
  013/0  96/0  96/0  70/0  )0، خیر=1(بله= 1394انجام سمپاشی آفات بهاره در سال 

  003/0  52/6  62/5  71/2  نمره)  20نمره سنک (از 
  000/0  43/7  82/7  35/6  نمره) 20نمره سن (از 

  003/0  05/3  44/2  03/1  نمره) 20خوار (از نمره میوه
  003/0  08/7  89/5  76/4  نمره) 20نمره چوبخوار (از 
  012/0  18/7  17/6  05/5  نمره) 20نمره شپشک (از 
  002/0  64/8  75/7  33/6  نمره) 20نمره کراش (از 

  003/0  68/7  34/8  40/5  نمره)   20(از  نمره سوسکو
  001/0  74/21  09/19  81/12  نمره) 20نمره آفات بهاره پسته (از 

  000/0  34/59  81/39  99/100  کیلوگرم محصول پسته تولید شده بر مقدار سم 
  003/0  50/196  54/149  06/274  کیلوگرم محصول پسته تولید شده بر تعداد سمپاشی

  000/0  27/21  59/29  09/18  مقدار سم کل سال (لیتر در هکتار) 
  

هاي بدون سرخشكيدگي، داراي سرخشكيدگي كم و داراي آوري در باغمقايسه ميانگين متغيرهاي مربوط به سال -۵جدول 

  .سرخشكيدگي شديد

 عارضهباغ داراي   نام متغیر
سرخشکیدگی 

  نیست

 عارضهباغ داراي 
رخشکیدگی کم س

  باشدمی

 عارضهباغ داراي 
سرخشکیدگی 

  شدید است

سطح 
داري معنی

 Fآماره 

  048/0  78/0  87/0  93/0  ) 0، خیر=1(بله= 1391سرمازدگی در سال 
  007/0  63/0  73/0  89/0  1391 در سال سرما خسارت اصلی

  03/0  72/2  64/2  14/3  جوانه ریخته شده متوسطتعداد  
  008/0  52/0  54/0  63/0   92 در سال شده نسبیریخته تعداد جوانه 

  003/0  74/1  20/1  29/1  ساله 9بر میانگین عملکرد  1396نسبت عملکرد سال 
  

نشان  5چه دو ردیف نخست جدول چنان

 هاي پسته فاقددهد، درصد باالتري از باغمی

ن اند. ایبه خسارت سرمازدگی دچار شده سرخشکیدگی،

دهد که سرمازدگی باعث کاهش میزان می موضوع نشان

و در نتیجه درختان کم محصول به محصول شده 

اند. در ردیف سوم و سرخشکیدگی کمتري مبتال شده
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اي هچهارم نیز به نوعی بر همین نکته اشاره دارد. در باغ

 هاي گلپسته داراي سرخشکیدگی، میزان ریزش جوانه

 ها به هر دلیلیاین باغمتر بوده است. در ابتداي سال، ک

جوانه گل بیشتري نگهداري نموده، محصول بیشتري 

نسبت به توان خود نگه داشته و در نهایت به 

، تایید 5ردیف آخر جدول اند. سرخشکیدگی مبتال شده

باشد. میزان ردیف نخست می 4کاملی بر نتایج 

بوده که  1397سرخشکیدگی سئوال شده در سال 

اتفاق  1396درست پس از یک سال پر محصول یعنی 

هاي پسته مورد ، اکثر باغ1396در سال افتاده است. 

ا همطالعه داراي محصول باالیی بودند. بعضی از این باغ

توانایی تولید این محصول را داشته و بعضی بیش از توان 

علت شرایط خوب آب و هوایی به این حالت خود و به 

رسیده بودند. براي تشخیص این دو نوع باغ میزان 

بر میانگین محصول  1396محصول تولیدي باغ در سال 

تقسیم شد. هر  1397تا  1389سال  9تولیدي باغ در 

چه این نسبت از یک باالتر باشد، نشان دهند این 

ه ار برداشتموضوع است که درخت بیشتر از توان خود ب

 5گردد. ردیف آخر جدول و احتماال با مشکل مواجه می

هاي پسته با سرخشکیدگی دهد که در باغنشان می

داري باالتر از دو گروه شدید، این نسبت به طور معنی

در حالی که دو باشد. هاي مورد مطالعه میدیگر از باغ

هاي بدون سرخشکیدگی و سرخشکیدگی کم گروه باغ

داري با هم ندارند. به عبارت دیگر، یکی نیتفاوت مع

دیگر از عوامل ایجاد کننده سرخشکیدگی شدید، 

برداشت محصول بیش از توان درخت در یک سال 

باشد. بنابراین، تراکم کشت باال، آوري شدید) می(سال

عاملی  4آوري، آبی، کمبود عناصر غذایی و سالکم

ا، هباشند که در صورت تشدید میزان آنمی

هاي پسته اتفاق هاي شدید در باغسرخشکیدگی

  افتد. می

دهد، یکی از عوامل نشان می 6چه جدول چنان

افزایش میزان سرخشکیدگی درختان پسته، تکرار 

هاي مختلف جهت تامین استفاده از روغن ولک در سال

ي اهاي پستهباشد. به طوري که در باغنیاز سرمایی می

ستند، به طور میانگین تا که داراي سرخشکیدگی نی

سال متوالی از روغن ولک  3تنها  1397پایان سال 

هاي اند. این در حالی است که براي باغاستفاده کرده

سال  7باشند تا اي که داراي سرخشکیدگی میپسته

   رسد. به عبارت دیگر، با افزایش تعدادمتوالی می

  

هاي بدون سرخشكيدگي، مقايسه ميانگين متغيرهاي مربوط به استفاده از روغن ولك جهت تامين نياز سرمايي در باغ -۶جدول 

  كيدگي كم و داراي سرخشكيدگي شديد.داراي سرخش

 عارضهباغ داراي   نام متغیر
  سرخشکیدگی نیست

 عارضهباغ داراي 
رخشکیدگی کم س

  باشدمی

 عارضهباغ داراي 
سرخشکیدگی 

  شدید است

سطح معنی 
 Fداري آماره 

  081/0  55  57  40  )هادرصد باغ( 1394روغن ولک در سال مصرف  
  000/0  89/6  77/5  26/3  1397سال  تاتعداد سال روغن پاشی ولک 
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خطر ابتال به  هاي استفاده از روغن ولک،سال

  یابد. سرخشکیدگی افزایش می

هاي مربوط به دانش ، ویژگی7در جدول 

هاي مورد مطالعه بین سه گروه از کشاورزي مالکان باغ

چه این جدول ها با هم مقایسه شده است. چنانباغ

ها داراي هاي پسته آندهد، کشاورزانی که باغنشان می

ردار وباشد از سطح سواد باالتري برخسرخشکیدگی نمی

 ها ازهمچنین درصد باالتري از مالکان این باغهستند. 

باشند. مشاغل فرعی غیرکشاورزي برخوردار می

دهد، افرادي که مالک نشان می 7چه جدول چنان

هاي پسته مبتال به سرخشکیدگی هستند، ارتباط باغ

کانال کسب دانش کالس ترویجی،  5بیشتري با 

هاي تلویزیونی، نشریه هاي رادیویی، برنامهبرنامه

ترویجی و مراجعه مستقیم به مروجین کشاورزي 

دهد که وجود مشکل این مساله نشان میاند. داشته

 ايهسرخشکیدگی باعث شده است تا ارتباط با کانال

رغم این ارتباط که از سال ترویجی افزایش یابد. علی

هنوز هم  1397وجود داشته است اما در سال  1391

سته این افراد به سرخشکیدگی مبتال است. هاي پباغ

   دهد که یا دانش کافی و مناسباین موضوع نشان می

 كيدگي كم وهاي بدون سرخشكيدگي، داراي سرخشباغ مربوط به دانش كشاورزي مالكانمقايسه ميانگين متغيرهاي  -۷جدول 

  داراي سرخشكيدگي شديد.

 عارضهباغ داراي   نام متغیر
سرخشکیدگی 

  نیست

 عارضهباغ داراي 
رخشکیدگی س

  باشدکم می

 عارضهباغ داراي 
سرخشکیدگی 

  شدید است

سطح 
داري معنی

 Fآماره 

  008/0  00/7  35/7  78/9  (سال تحصیالت رسمی) 1391سواد کشاورز در سال 
  081/0  01/8  87/8  24/10  (سال تحصیالت رسمی) 1394سواد کشاورز در سال 

  037/0  30/0  38/0  53/0  1394شغل فرعی در سال 
هاي ترویجی آیا جهت دریافت دانش کشاورزي در کالس

  )1391شرکت می کنید؟ (پرسیده شده در سال 
20  58  67  000/0  

هاي رادیویی گوش آیا جهت دریافت دانش کشاورزي برنامه
  )1391کنید؟ (پرسیده شده در سال می

23  48  53  003/0  

تلویزیونی تماشا هاي آیا جهت دریافت دانش کشاورزي برنامه
  )1391کنید؟ (پرسیده شده در سال می

43  64  80  000/0  

-آیا جهت دریافت دانش کشاورزي نشریه ترویجی مطالعه می

  )1391کنید؟ (پرسیده شده در سال 
34  53  60  016/0  

آیا جهت دریافت دانش کشاورزي مراجعه مستقیم به مروجین 
  )1391کشاورزي دارید؟ (پرسیده شده در سال 

25  70  76  000/0  

  02/0  42/0  44/0  20/0   1391بیماري استخدام کارشناس 
  078/0  12/52  58/45  56/37   1391بیماري، آموزش درصد کاهش خسارت 

  067/0  76/48  04/43  89/33  1391بیماري، آموزش درصد کاهش هزینه 
  080/0  59/0  67/0  48/0  1391سئوال بی جواب بیماري در سال 
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 جهت مبارزه با این عارضه ارائه نشده است و یا این افراد

براي حذف علل ایجاد کننده این عارضه با محدودیت 

 دهد که تنهاباشند. این موضوع نشان میمواجه می

کسب دانش کشاورزي براي مبارزه با عارضه 

بزار مقابله اباشد و بایستی سایر سرخشکیدگی کافی نمی

با آن مانند نسبت مناسب آب به زمین و اعتبارات مالی 

هاي ارائه شده در این کافی جهت عمل به دستورالعمل

  هاي ترویجی وجود داشته باشد.کانال

 عارضههر چند که اطالعات مربوط به 

از کشاورزان گرفته  1397سرخشکیدگی تنها در سال 

دهد که ن مینشا 7ردیف آخر جدول  4شده است اما 

ها بیشتر نیز در همین باغ 1391در سال  عارضهاین 

چه مشخص است، درصد وجود داشته است. چنان

هاي پسته باغ 1397باالتري از کشاورزانی که در سال 

 1391اند، در سال سرخشکیدگی داشته عارضهآلوده به 

ه هاي پستجواب بیشتري در خصوص بیماريسئوال بی

ز بیشتري براي کسب دانش و داشته و احساس نی

  اند.  استخدام کارشناس در این موضوع داشته

، پیامد حضور عارضه سرخشکیدگی 8در جدول 

ي مورد مطالعه نشان داده شده است. هاي پستهدر باغ

دهد که وجود عارضه دو ردیف اول این جدول نشان می

ا حجم عملیات هرس سرخشکیدگی باعث شده است ت

هاي مبتال به عارضه افزایش یابد. به طوري که در باغ

هاي خشک عالوه بر زمستان در سرخشکیدگی، شاخه

گردد. همین مساله باعث شده فصل رشد نیز هرس می

هاي است تا تعداد کارگر مورد استفاده جهت هرس باغ

 هآلوده به سرخشکیدگی باالتر باشد. تقریبا تنها راه مبارز

هاي پسته مورد مطالعه با عارضه سرخشکیدگی در باغ

اي هاي خشک اعالم گردید. لذا تنها هزینههرس شاخه

ود، شکه در شرایط فعلی توسط سرخشکیدگی ایجاد می

 هاي باهاي هرس است. که در باغافزایش هزینه

تا دو برابر افزایش  8سرخشکیدگی شدید، مطابق جدول 

میلیون ریال در  10این مقدار یابد. میزان ریالی می

دهد، همچنین نشان می 8هکتار در سال است. جدول 

 هاي پسته و در نتیجهبا افزایش سرخشکیدگی در باغ

   یابد.یات هرس، حجم درخت کاهش میافزایش عمل

گي، داراي هاي بدون سرخشكيددر باغ عارضهمربوط به پيامدهاي ناشي از وجود مقايسه ميانگين متغيرهاي  -۸جدول 

  .سرخشكيدگي كم و داراي سرخشكيدگي شديد

 عارضهباغ داراي   نام متغیر
سرخشکیدگی 

  نیست

 عارضهباغ داراي 
رخشکیدگی س

  باشدکم می

عارضه باغ داراي 
سرخشکیدگی 

  شدید است

سطح 
داري معنی

 Fآماره 

  047/0  50/0  45/0  28/0  )0، خیر=1(بله=1391رشد در سال  در فصل هرس
  000/0  37/24  44/16  82/15  1394کارگر هرس در سال تعداد 

  003/0  33/2  38/2  61/2  ارتفاع درخت (متر)
  03/0  59/3  67/3  99/3  عرض درخت (متر)

  007/0  188  180  214  قطر تنه درخت (میلیمتر)
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طوري که ارتفاع و عرض درختان پسته داراي به

 درختان سالم داري کمتر ازمعنیسرخشکیدگی به طور 

باشد. این مساله در نهایت باعث ضعف درخت شده می

 دهد، درختان آلوده بهنشان می 8و چنان چه جدول 

دار، قطر تنه کمتري دارند. سرخشکیدگی به طور معنی

در نهایت تمام این مسایل به تولید کمی و کیفی کمتر 

آمده  10و  9پسته ختم شده که نتایج آن در جداول 

  است. 

هاي دهد، باغمینشان  9چه جدول چنان

ه باشند، باي که داراي عارضه سرخشکیدگی میپسته

کیلوگرم در هکتار در سال محصول کمتري  284میزان 

 800اند. اگر قیمت یک کیلوگرم پسته را تولید کرده

هزار ریال در نظر بگیریم، میزان کاهش درآمد ناشی از 

میلیون  227هاي پسته گی در باغوجود سرخشکید

باشد. اگر افزایش هزینه هرس ریال در هکتار در سال می

میلیون ریال  237نیز به آن اضافه کنیم این مقدار به 

  یابد. در هکتار در سال افزایش می

  

توليد ۱۳۹۷تا  ۱۳۸۹ساله ۹يانگين عملكرد در هكتار  بر م ۱۳۹۷رگرسيون بررسي تاثير وجود سرخشكيدگي در سال  -۹جدول 

  .هاي مورد مطالعهپسته در باغ

ضریب برآورد   نام متغیر مستقل
  شده

مقدار 
 tآماره 

سطح معنی 
  tداري آماره 

  002/0  18/3  70/812  مقدار ثابت
  000/0  82/3  069/0  ساله (متر مکعب در هکتار در سال) 9میانگین مصرف آب در دوره 

  026/0 -25/2  -035/0  ساله (میکروموس بر سانتیمتر) 9آب در دوره  ECمیانگین 
  000/0  86/3  65/26  ساله (تن در هکتار در سال) 9میانگین کود مرغی مصرفی در دوره 
  101/0  -65/1  -03/284  )0، ندارد=1(دارد= 1397وجود سرخشکیدگی در سال 

R2 = 26/00                    adjusted R2 = 23/00        F = 10/99      sigF=0/000 

        

درصد ناخنداني پسته  ۱۳۹۷تا  ۱۳۸۹ساله ۹بر ميانگين  ۱۳۹۷سال  وجود سرخشكيدگي دررگرسيون بررسي تاثير  -۱۰جدول 

  .هاي مورد مطالعهتوليدي در باغ

ضریب برآورد   نام متغیر مستقل
  شده

مقدار 
 tآماره 

سطح معنی 
  tداري آماره 

  000/0  04/8  72/28  مقدار ثابت
  001/0  -31/3  -001/0  ساله (متر مکعب در هکتار در سال) 9میانگین مصرف آب در دوره 

 025/0  27/2  001/0  ساله (میکروموس بر سانتیمتر) 9آب در دوره  ECمیانگین 

  000/0  -73/3  -828/0  ساله (تن در هکتار در سال) 9میانگین کود مرغی مصرفی در دوره 
  006/0  78/2  014/0  ساله (تن در هکتار در سال) 9توان دوم میانگین کود مرغی مصرفی در دوره 

  050/0  97/1  67/4  )0، ندارد=1(دارد= 1397وجود سرخشکیدگی در سال 
R2 = 22/00                    adjusted R2 = 20/00        F = 9/50      sigF=0/000 
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هاي پسته، عالوه بر وجود سرخشکیدگی در باغ

 کاهش کمیت محصول تولیدي، باعث کاهش کیفیت

، 10گردد. بر اساس نتایج جدول محصول نیز می

 ايههاي پسته داراي سرخشکیدگی، نسبت به باغباغ

درصد ناخندانی  67/4ي بدون این عارضه ، پسته

درصد  70قیمت محصول پسته ناخندان  بیشتري دارند.

باشد. این موضوع نیز باعث کاهش پسته خندان می

  گردد.هاي پسته میدرآمد باغ

  

  كليگيري نتيجه

سرخشکیدگی شاخه در  عارضهدر این پژوهش، 

هاي انار و رفسنجان در استان هاي پسته شهرستانباغ

کرمان مورد بررسی قرار گرفت. براي این منظور از 

 1389ساله  9باغ که در دوره  286اطالعات مربوط به 

 1397و  1394، 1391و در سه مقطع زمانی  1397تا 

آوري شده بود، استفاده گردید. اطالعات گردآوري جمع

هاي پسته مورد نظر شده از طریق مصاحبه با مالکان باغ

  و بازدید میدانی تهیه شد. 

مورد  درصد از کشاورزان 97نتایج نشان داد که 

شناسند اما سرخشکیدگی پسته را می عارضهمطالعه 

 این نتایج با نتایج دهند.علل ایجاد آن را تشخیص نمی

در این  همخوانی دارد. )Adam et al.) ،2015مطالعه 

خصوص شناخت کشاورزان مورد مطالعه از علل قارچی 

ه سرخشکیدگی پسته صفر بود عارضهو باکتریایی ایجاد 

را به عواملی چون آب، تغذیه و آفات مرتبط  عارضهو این 

 44، 18دانند. نتایج مطالعه همچنین نشان داد که می

هاي پسته مورد بررسی، به ترتیب، درصد از باغ 38و 

بدون سرخشکیدگی، داراي سرخشکیدگی کم و 

چه مشخص است باشند. چنانسرخشکیدگی زیاد می

 ی بههاي پسته مورد بررسحجم سرخشکیدگی در باغ

  باشد.شدت باال می

 عارضهبررسی عوامل موثر بر تشدید 

سرخشکیدگی پسته نشان داد که افزایش تراکم کشت 

گردد. همچنین کم آبی می عارضهباعث افزایش این 

گی سرخشکید عارضهیکی دیگر از عوامل تشدید کننده 

زاده قاسماین نتایج با نتایج مطالعه  باشد.پسته می

بررسی همخوانی دارد.  )1394همکاران (اي و گنجه

نقش تغذیه در کاهش یا افزایش سرخشکیدگی پسته 

نشان داد متغیرهاي تغذیه مهمترین عوامل تاثیرگذار بر 

تر باشند. بررسی بیشهاي پسته میسرخشکیدگی در باغ

مشخص نمود که کمبود عناصر پتاسیم و منگنز دو 

ته سرخشکیدگی پس عارضهعامل مهم در ایجاد 

 مظفري و همکاراناین نتایج با نتایج مطالعه  باشد.می

نتایج همچنین نشان داد که از ) همخوانی دارد. 1384(

هاي پسته مورد بین کودهاي حیوانی مصرف شده در باغ

سرخشکیدگی  عارضهمطالعه، کود مرغی باعث کاهش 

شده است. بررسی تاثیر مصرف عناصر ماکرو نشان داد 

کودهاي فسفات و سولوپتاس در سال  که مصرف هر

سرخشکیدگی موثر بوده است. همچنین  عارضهکاهش 

 عارضهمصرف عناصر غذایی میکرو نیز باعث کاهش 

سرخشکیدگی شده است. عالوه بر این، نتایج نشان داد 

که افزایش دانش کشاورزان در خصوص تغذیه گیاهی 
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سرخشکیدگی شده است. در این  عارضهباعث کاهش 

ص شد که کشاورزانی که تنها بر اساس زمینه مشخ

نتایج آزمایش خاك و بدون توجه به مسایلی مانند 

نسبت آب به زمین، عالئم کمبود عناصر، زمان مصرف 

 عارضهاند در کنترل عناصر، اقدام به تغذیه باغ نموده

  اند. سرخشکیدگی موفق عمل نکرده

بررسی نقش مدیریت آفات پسته نشان داد که 

بهبود این نوع مدیریت لزوما به کاهش  ،تظاربر خالف ان

ر انجامد. بررسی بیشتسرخشکیدگی پسته نمی عارضه

مشخص نمود که اشتباه در تشخیص علل ایجاد 

سرخشکیدگی و پرداختن بیش از حد به موضوع آفات 

باشد. همچنین کنترل بهتر یکی از علل این مساله می

سنک، زنجره، آفات و به ویژه آفات بهاره مانند سن، 

خوار (کراش) باعث حفظ خوار و پوستچوبخور، میوه

گردد. حال اگر محصول بیشتر بر روي درخت پسته می

این مدیریت بهتر آفات همراه با بهبود مدیریت تغذیه 

نباشد، باعث ضعف درخت و افزایش سرخشکیدگی 

ه جانبگردد. این موضوع نیاز به مدیریت همهپسته می

نماید. به عبارت دیگر، آن مدیریت مطرح میپایدار باغ را 

باشد که در بلندمدت باعث تولید پایدار از باغ پایدار می

و سالمت خاك، آب و درخت گردد. این در حالی است 

مدت به هاي ناپایدار ممکن است در کوتاهکه مدیریت

برداشت محصول بیشتر گردد اما در بلندمدت باعث 

گردیده و در نهایت به  تخریب آب، خاك و گیاه پسته

انجامد. این موضوع در بررسی کاهش شدید محصول می

 سرخشکیدگی به اثبات عارضهآوري بر شدت تاثیر سال

زاي رسید. در این زمینه مشخص شد که عوامل خسارت

انند زنند مطبیعی که تنها به محصول پسته خسارت می

هاي کم و متوسط، گرمازدگی، ریزش سرمازدگی

هاي پسته در ابتداي سال، باعث کاهش ا و خوشههجوانه

محصول شده و به دنبال آن شدت سرخشکیدگی پسته 

گردد. همچنین مشخص شد که در پی یک سال کم می

محصول، سالی با شدت سرخشکیدگی باال به شدت پر

دهد که مدیریت خواهد آمد. این موضوع نیز نشان می

اي باغ و کاهش هپایدار باغ و تولید بر پایه توان تغذی

 آوري پایین)شدت نوسانات زمانی تولید محصول (سال

باعث کاهش شدت سرخشکیدگی خواهد شد. نکته 

دیگري که بر این موضوع صحه گذاشت، تاثیر تکرار در 

کاربرد روغن ولک، جهت تامین نیاز سرمایی درخت 

پسته، بر شدت سرخشکیدگی بود. به طوري که نتایج 

هاي استفاده از روغن ش تعداد سالنشان داد با افزای

 یابد. این موضوعولک، شدت سرخشکیدگی افزایش می

هایی دهد که برداشت محصول پسته در سالنشان می

که نیاز سرمایی تامین نشده است، در نهایت به ضعف 

انجامد. به عبارت دیگر، درخت و سرخشیدگی می

برداشت غیر عادي و مصنوعی محصول از درخت 

ي که شرایط تولید آن را به علت عدم تامین غذاي اپسته

کافی یا نیاز سرمایی کافی نداشته است در نهایت به 

  انجامد. ضعف و سرخشکیدگی درخت می

هاي کشاورزان در کنترل بررسی نقش توانایی

سرخشکیدگی پسته نشان داد که تنها وجود  عارضه

کافی نیست. بلکه سه  عارضهدانش و شناخت از این 
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زار مورد نیاز دیگر، وجود شرایط آب و خاکی مناسب، اب

دانش، تمایل و توانایی کافی جهت تغذیه باغ پسته و 

اعتقاد به مدیریت پایدار باغ و پیگیري هدف بلندمدت 

باشد. در صورتی که همه حفظ باغ و تولید محصول می

ه عارضاین ابزار فراهم نباشد، امکان مدیریت و کنترل 

  وجود نخواهد داشت.  سرخشکیدگی پسته

سرخشکیدگی پسته  عارضهبررسی پیامدهاي 

نشان داد که افزایش حجم عملیات هرس و باال رفتن 

برابر حتمی است. در  2هاي این عملیات باغی تا هزینه

نتیجه این کار حجم تاج درخت کاهش یافته و به دنبال 

ه گردد. بآن کمیت و کیفیت محصول تولیدي کم می

 237به  عارضهوع ضرر ناشی از این طوري که مجم

انجامد. این در حالی در هکتار در سال می ریال میلیون

باعث  عارضهها نشان داد که وجود این است که بررسی

  گردد.     درصدي ناخندانی پسته نیز می 5افزایش 

یق، توصیه می اساس نتایج تحقدر پایان و بر 

هاي پسته آلوده به به علت حجم گسترده باغ شود،

سرخشکیدگی و عدم اطالع کشاورزان از علل  عارضه

، آموزش کشاورزان در این خصوص به عارضه ایجاد این 

براي کاهش احتمال همچنین، شدت افزایش یابد. 

سرخشکیدگی، در  عارضههاي پسته به ابتالي باغ

هاي پسته جدید االحداث، تراکم کشت استاندارد باغ

تراکم بیش از حد کشت جلوگیري شود.  رعایت شده و از

سرخشکیدگی، نیاز  عارضهبراي کاهش خطر ابتال به 

آبی دقیق درخت پسته در شرایط مختلف تعیین و 

ه هاي پسترعایت شود. در صورتی که آب کافی براي باغ

هاي پسته مازاد حذف گردد. موجود وجود ندارد نیز باغ

 عارضهبه  هاي پستهبراي کاهش احتمال ابتالي باغ

تغذیه مناسب درخت و تامین  ،سرخشکیدگی پسته

کلیه عناصر غذایی به ویژه پتاسیم و منگنز در دستور 

 ضهعاربا توجه به وجود علل مختلف براي کار قرار گیرد. 

اي بر مبن عارضهسرخشکیدگی، کنترل و مدیریت این 

تشخیص علت آن انجام گرفته و از هزینه کرد اضافی 

در  عارضهبراي علل خاصی که ممکن است باعث این 

از آنجایی که تنها وجود یک باغ نباشند جلوگیري شود. 

سرخشکیدگی کافی نیست،  عارضهدانش براي کنترل 

بر مبناي سه اصل تنظیم نسبت  عارضهمدیریت این 

غذیه مناسب درخت و اعتقاد و مناسب آب به زمین، ت

هدف بلندمدت تولید و حفظ  عمل به مدیریت پایدار و با

با توجه به حجم خسارت  در نهایت، درخت انجام شود.

اي هسرخشکیدگی در باغ عارضهاقتصادي بسیار باالي 

توجه بیش از پیش در کنترل و مدیریت این  پسته،

 اعمال گردد.  عارضه

  

  منابع

هاي مختلف ). بررسی جنبه1377(ابوسعیدي، د.  -1

 ،گزارش نهایی بیماري خشکیدگی شاخه پسته.

 صفحه.  20موسسه تحقیقات پسته کشور، 

). بیماري سرخشکیدگی درختان 1387حقدل، م. ( -2
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Investigation the Successful Application of Knowledge and Experience of Farmers for Control of 

Pistachio Die-back Disorder   
 

Abstract 

Pistachio trees have different diseases. 

Some of these diseases are more common and 

some less well known. In the current study, the 

successful application of knowledge and 

experience of farmers for control of pistachio 

die-back disorder was investigated. The data 

used is related to 286 pistachio orchards in Anar 

and Rafsanjan districts that were collected over a 

9 year period (2010 to 2018) and in three cross 

times, years of 2012, 2015 and 2018. To evaluate 

the effect of different management factors on 

reducing or increasing the severity of orchard 

disorder and its effects on the quantity and 

quality of pistachio crop yield and profit, the 

methods of correlation coefficient, mean 

comparison and regression was used. Results 

showed that the total damage caused by this 

disorder is 237 million Rials per hectare per year 

and a 5% increase in closed shell pistachio. Also, 

97% of the studied farmers knew pistachio die-

back disorder but did not identify the causes. 

Factors such as high plant density, severe deficit 

irrigation, deficiency of potassium and 

manganese nutrients, severe alternate bearing 

and repeated application of volck oil to meet cold 

requirements exacerbate the die-back disorder. In 

contrast, the application of poultry, the use of 

phosphate and sulopotas fertilizers, and micro 

nutrients reduce the risk of die-back disorder. 

Investigating the role of farmers' abilities in 

controlling pistachio die-back disorder showed 

that knowledge and understanding of this 

disorder is not enough. Rather, the other three 

tools required are good soil and water conditions, 

knowledge, desire and ability to feed the 

pistachio orchards and the belief in sustainable 

orchard management and the long-term goal of 

maintaining the trees and crop production.  

Keywords: Die-back, Control, Management, 

Pistachio tree diseases 

 


