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 هاي پسته در استان کرمان باغ اي کشاورزان بر عملکرد اقتصادي ثیر دانش مدیریت تغذیهأت
  

 1فرد سیدجواد حسینی* و 1آبادي محمد عبدالهی عزت

 سسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، رفسنجان، ایرانؤاستادیار، پژوهشکده پسته، م1

  19/03/1398؛ تاریخ پذیرش:  31/06/1397تاریخ دریافت: 
 

 1چکیده
، باعث شده است ها استفاده از آن محیطی و اثرات زیست کاربرد نهاده کودله افزایش هزینه أدو مس :سابقه و هدف

هاي معمولی  در فعالیتها و مزارع کشاورزي روز به روز افزایش یابد.  تا اهمیت دقت در زمان مناسب تغذیه باغ
صورت یکنواخت و بدون توجه به  آب بهچون کودهاي شیمیایی، سموم دفع آفات نباتی و  هایی هم کشاورزي، نهاده

شود تا در مواردي استفاده بیش  له باعث میأاین مس گیرند. ها مورد استفاده قرار می ها در مزارع و باغ نیاز واقعی آن
این در حالی است که با توجه به محیطی شود.  ثیرات منفی زیستأها و ت از حد نیاز گیاه باعث افزایش هزینه

ها بر اساس نیازهاي واقعی از نظر زمانی و  ن بر کیفیت و کارآیی تولید غذا، ضروري است تا نهادهتاکیدهاي فراوا
استفاده از برخی اصول صحیح در این مقاله، نقش دانش کشاورزان در بهبود  مکانی مورد استفاده قرار گیرند.

هاي پسته استان کرمان مورد  صادي باغثیر آن بر عملکرد اقتأو تجمله زمان مناسب تغذیه  ازاي  هاي تغذیه نهاده
  بررسی قرار گرفت. 

  

عالئم کمبود و زیادبود عناصر غذایی و در خصوص  علمیدر این مطالعه، نخست دیدگاه  ها: مواد و روش
مشخص گردید. سپس دیدگاه و عملکرد کشاورزان در زمینه پسته  هاي باغدر مدیریت زمان مصرف نهاده کود 

با مقایسه دیدگاه کشاورزان با  ه واین نهاده با استفاده از تکمیل پرسشنامه برآورد شدمدیریت زمان مصرف 
آوري اطالعات از کشاورزان، از روش  دیدگاه علمی، نمره مدیریت تغذیه کشاورزان محاسبه گردید. براي جمع

کار از  نفر پسته 100 اي، تعداد مرحله گیري تصادفی چند روش نمونه کاربردبا و  تکمیل پرسشنامه استفاده شد
که از هر کشاورز، چند قطعه باغ  هاي انار و رفسنجان در استان کرمان انتخاب گردید. با توجه به این  شهرستان

باشد. جهت بررسی عوامل اقتصادي اجتماعی  می باغ 286مورد بررسی  هاي باغمورد بررسی قرار گرفت، تعداد 
هاي همبستگی پیرسون، آنالیز  از روش ،این دانش بر عملکرد کشاورزان ثیرأچنین ت ثر بر دانش کشاورزان و همؤم

  واریانس و رگرسیون استفاده شد. 
  

ویژه  م کمبود و زیادبود عناصر بهئو شناخت عال نتایج نشان داد که در زمینه مدیریت زمان مصرف کود ها: یافته
وجود، کشاورزان در سطح یکسانی از دانش قرار با این . باشد کاران پایین می دانش پستهمیانگین عناصر میکرو 

ثر بر سطح دانش کشاورزان نشان داد که ؤهاي زیادي وجود دارد. بررسی عوامل م نداشته و در این خصوص تفاوت
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کاران در خصوص مدیریت زمان مصرف کود داشته است. ثري بر افزایش دانش پستهؤتحقیقات و ترویج نقش م
که، هر  طوري وري استفاده از زمین را باال برده است. به ه دانش مدیریت زمان تغذیه، بهرهچنین نشان داد ک نتایج هم

که، کسی که  طوري شود. به میدر هکتار کیلوگرم  32/21 مقداریک نمره باالتر، باعث افزایش عملکرد باغ پسته به 
 426 مقداراي او صفر است، عملکرد در هکتاري به  باشد نسبت به کسی که نمره تغذیه 20اي او  نمره تغذیه

  کیلوگرم باالتر دارد. 
  

افزایش کمی و کیفی آموزش و ترویج، باال بردن سطح کیفی نیروي انسانی شاغل در بخش کشاورزي، با  گیري: نتیجه
دانش کشاورزان و  توان می هاي حفاظت از منابع آب و خاك و اصالح قوانین پرداخت یارانه، اصالح دستورالعمل

قبل از آن نیاز است تا نوسازي مدیریتی با استفاده از  .را افزایش داد وري نهاده کود ثیرگذاري این دانش بر بهرهأت
  .  تجربیات موفق دنیا در بخش کشاورزي انجام شود

  
   مدیریت مصرف کودپسته، تکنولوژي نرخ متغیر، ، اقتصاد کود هاي کلیدي: واژه

  
  مقدمه

ها و اثرات  له افزایش هزینهأدو مس
تا اهمیت دقت در  محیطی، باعث شده است زیست

ها و مزارع کشاورزي روز به  زمان مناسب تغذیه باغ
دقیق مصرف  زمانروز افزایش یابد. بنابراین 

اي از اهمیت زیادي برخوردار  هاي تغذیه نهاده
). در این خصوص، نتایج مطالعه 28باشد ( می

دهد که با حذف سوبسید  ) نشان می2008شروتریا (
خواهد یافت. کاهش  کود، مصرف این نهاده کاهش
ثیر منفی بر أتواند ت مصرف کودها، در آینده می

وري در بخش کشاورزي داشته باشد. یکی از  بهره
براي جلوگیري از این  پژوهشگرهاي پیشنهادي  راه
له، استفاده از سیستم کشاورزي دقیق و مصرف أمس

  .  )25( باشد به میزان و به موقع این نهاده می
 اهمیت کشاورزي دقیق و رغم واضح بودن علی

هاي  تبع آن، تعیین زمان دقیق استفاده از نهاده به
علت  )، به2003اي، به عقیده لوئنبرگ دبوئر ( تغذیه

 دهاي اقتصادي آن بای جوان بودن، بسیاري از جنبه
مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین بررسی اقتصادي زمان 

 باشد ها و مزارع کشاورزي بسیار مهم می تغذیه باغ
دي در سطح دنیا . در این خصوص مطالعات زیا)14(

) ارزش 1997بابکوك و پاش ( انجام گرفته است.
بالقوه تغییر وضعیت از حالت استفاده یکنواخت از 

ها  متغیر آن مقداربه حالت استفاده با  نیتراتهکودهاي 
در سطح مزرعه را مورد محاسبه قرار دادند. در این 

 يشده ناشی از این تغییر راهبرد مطالعه تغییرات ایجاد
در عملکرد محصول، مقدار استفاده از کود و سود در 

شده است.  گیري اي اندازه سطح مزارع شخصی و منطقه
دهد که خالص منافع ناشی  ها نشان می نتایج مطالعه آن

هاي نیتروژنه بین حداقل  متغیر کود مقداراز استفاده با 
باشد.  هکتار می دالر در 36/18تا حداکثر  93/3
دهد که منافع  چنین نتایج مطالعه نشان می هم

متغیر کود  مقدارمحیطی ناشی از استفاده با  زیست
تن  172تا  77بسیار باال بوده و معادل حذف  نیتروژنه

. انگلیش )1( باشد نیترات از کل منطقه مورد مطالعه می
یکنواخت و  مقدار) تکنولوژي با 1999و همکاران (

متغیر را مورد مقایسه قرار دادند. نتایج مطالعه  مقدار
اد که تکنولوژي با نرخ متغیر سودآورتر ها نشان د آن
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شده در محیط زیست را بوده و میزان نیتروژن رها
) ارزش 2001. هرلی و همکاران ()5( دهد کاهش می

و  ي اطالعات آزمایش خاك، توپوگرافیاقتصاد
 مقدارکارگیري  هسنجش از دور را براي استفاده در ب

متغیر کودها در تولید ذرت را مورد بررسی قرار دادند. 
که ترکیب اطالعات توپوگرافی با  دادها نشان  نتایج آن

هاي خاك  تر از نتایج آزمایش سنجش از دور با ارزش
  .)8( باشد رایج می

) نوسانات ترکیب 2004لوپزگرانادوز و همکاران (
پتاسیم، فسفر، بر و  عناصر غذایی برگ شامل نیتروژن،

 2هکتاري زیتون در اسپانیا را در  30آهن در یک باغ 
ها  سال متوالی مورد بررسی قرار دادند. نتایج مطالعه آن

زیتون، نیاز  هاي باغنشان داد که قبل از کوددهی به 
گیري پراکندگی مواد غذایی، نیاز به  است تا با اندازه

ها نشان  ال آنعناصر مختلف را تعیین نمود. براي مث
طور  توان به متغیر می مقداردادند که با کوددهی با 

ترتیب در  درصد مصرف نیتروژن را به 17و  3متوسط 
. المبرت و )13( کاهش داد 2000و  1999هاي  سال

ساله  5هاي  ) با استفاده از داده2005همکاران (
 مقدارسویا که در آن  -اي با توالی کشت ذرت مزرعه

کار گرفته  متغیر به مقدارسفر تحت سیستم نیتروژن و ف
شد، رابطه انتقال مواد غذایی به زمان آینده را مورد  می

که در  دادها نشان  بررسی قرار دادند. نتایج مطالعه آن
اي مورد  صورت مدیریت ویژه نقطه زمانی که فسفر به

گیرد نسبت به استفاده یکنواخت آن،  استفاده قرار می
  . )11( یابد افزایش میسودآوري مزرعه 

پسته یکی از محصوالتی است که دقت در زمان و 
مکان مصرف انواع کودها براي تولید آن از اهمیت 
زیادي برخوردار است. در خصوص عدم یکنواختی 
شرایط مزرعه و نیاز به دقت در تعیین زمان و مکان 

اي، مطالعه کاتس و همکاران  مصرف انواع مواد تغذیه

که تغییرات  دادپسته نشان  هاي اغب) در 2006(
هاي مختلف یک باغ  داري در عملکرد در قسمت معنی

 32افتد. براي مثال، در محدوده یک باغ  اتفاق می
طور یکنواخت آبیاري و تغذیه شده  هکتاري که به

 80تا  9تولید هر درخت در محدوده  مقداراست، 
کیلوگرم متغیر است. حتی در یک ردیف، تغییرات 

داري بین عملکرد درختان وجود دارد. علل این  یمعن
هاي وارد شده بر درخت، نوع  نوسانات شامل استرس

ها و آفات،  خاك، نوسانات آبیاري و تغذیه، بیماري
هاي ژنتیکی  آوري و ویژگی اندازه و سن درخت، سال

هاي  باشد. این در حالی است که سیستم درخت می
مساوي آب و مواد طور یکنواخت مقدار  موجود به

کند. در نتیجه، تقاضاي  غذایی را به کل باغ منتقل می
واقعی درخت در نظر گرفته نشده و تعدادي از 

تر از میزان مورد نیاز  تر یا بیش درختان ممکن است کم
له در أخود آب و مواد غذایی دریافت کنند. این مس

نظر  گردد. بنابراین به وري می نهایت باعث کاهش بهره
رسد که با در نظر گرفتن نیاز واقعی آب و مواد  می

غذایی هر یک از درختان و تامین آن، کارآیی استفاده 
 ها و ارزش محصول افزایش یابد از آب و سایر نهاده

) 2018هاي نوبل و همکاران ( چنین بررسی هم .)2(
هاي مختلف اثرات بیرون و  دهد که در سال نشان می

ها در  ساله آن 5ند. بررسی درونی غالبیت متفاوتی دار
یک باغ پسته در آمریکا نشان داد که در سه سال 

هاي آبیاري،  غالبیت اثرات بیرونی شامل مدیریت
درخت این  6500تغذیه و ... باعث شده است تا تمام 

باغ محصول یکنواختی داشته باشند. این در حالی 
مانده، غالبیت اثرات درونی  هست که در دو سال باقی

هاي شیمیایی، برهمکنش غذایی با  ند سیگنالمان
ها و سیستم ریشه باعث شده است تا  میکروارگانیزم

هاي  یکنواختی در سطح باغ ایجاد شده و تفاوت عدم
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اي در تولید محصول درختان مختلف ایجاد  گسترده
. این در حالی است که به عقیده رزا و )19( شود

پسته )، در حال حاضر، کل باغ 2011همکاران (
عبارت  شوند. به صورت یکنواخت مدیریت می به

دیگر، براي تمام درختان، مقدار یکنواخت آب و مواد 
گردد، هر چند که عملکرد درختان  ه میئمغذي ارا

که مقدار محصول  جایی باشد. از آن مختلف متفاوت می
هر درخت مقدار تقاضا براي آب و مواد مغذي را 

یکنواخت باغ باعث  تغذیه بنابرینکند،  تعیین می
تر از نیاز تغذیه شده  شود تا بعضی از درختان بیش می

تر از حد مواد غذایی دریافت  و بعضی دیگر، کم
تر  شود تا درختانی که کم له باعث میأنمایند. این مس

تري  اند، عملکرد کم از نیاز مواد غذایی دریافت نموده
ایی تر از حد نیاز مواد غذ داشته و درختانی که بیش

دریافت کرده آن را هدر بدهند. بنابراین سودآوري 
کلی باغ کاهش یافته و آلودگی محیط زیست افزایش 

چنین مطالعه نیکویی و همکاران  . هم)22( یابد می
) نشان داد که افزایش تغییرات رشد رویشی و 2019(

زایشی درختان پسته در سطح یک باغ باعث کاهش 
عبارت  گردد. به سودآوري محصول در آن باغ می

چه بتوان یکنواختی درختان پسته، شامل  دیگر، هر
ها، در سطح باغ را افزایش  رشد رویشی و زایشی آن

 داد، باعث افزایش سودآوري تولید پسته خواهد شد
که  داد) نشان 1995مطالعه مهرابی بشرآبادي (. )18(

هاي انار و رفسنجان  کاري شهرستان در مناطق پسته
ورزان در مورد استفاده از بعضی از بعضی از کشا

شیمیایی و ... داراي  ها مانند نیروي کار، کود نهاده
باشند. به عقیده نویسنده، در  می  وري پائین بهره

صورت تخصیص بهینه منابع و بدون افزایش سطح 
درصد  5/52امکان افزایش عملکرد تا  زیرکشت، 
آبادي  چنین مطالعه میرزایی خلیل . هم)15( وجود دارد

) نشان داد که عملکرد در هکتار 2004و چیذري (
کاران نمونه در مقایسه با میانگین کشور در  پسته
، 1860، 2276ترتیب  به 1388تا  1384هاي  سال

 .)17( درصد باالتر است 1370و  1375، 1642
مطالعات صورت گرفته در چه مشخص است،  چنان

کشاورزي دقیق دهد که انجام  خارج از کشور نشان می
استفاده ها در زمان و مکان مناسب  شامل مصرف نهاده

باشد. این در  از اهمیت باالیی برخوردار میها،  از آن
حالی است که مطالعات داخلی در زمینه پسته تنها در 

ها بوده است.  مقدار تعیین بهینه مصرف نهاده خصوص
نیاز است تا نقش ابزارهاي اولیه کشاورزي  بنابرین

یق یعنی دانش کشاورزان در زمینه زمان دقیق دق
جمله کودهاي ماکرو و میکرو مورد از ها  مصرف نهاده

شود تا  له باعث میأبررسی قرار گیرد. این مس
هاي  دورنماي امکان اجراي کشاورزي دقیق در باغ

د. بنابراین در این مقاله، میزان دپسته بهتر مشخص گر
مان در خصوص کار استان کر دانش کشاورزان پسته

ثر ؤاي، عوامل م هاي تغذیه زمان دقیق استفاده از نهاده
 هاي باغبر عملکرد  آنو نقش  کسب این دانشبر 

   پسته مورد بررسی قرار گرفت.  
  

  ها مواد و روش
از طریق  پژوهشورد استفاده در این هاي م داده

 1395و  1394هاي  پرسشنامه از کشاورزان، در سال
این منظور، نمونه مورد مطالعه از تهیه شد. براي 

هاي انار و رفسنجان در استان کرمان انتخاب  شهرستان
هاي مورد استفاده در این  روایی پرسشنامهگردید. 
آزمون سنجش شده است و با  از روش پیشپژوهش 

استفاده از تحلیل و بررسی نتایج آن و همچنین 
مشاوره با اساتید و متخصصان و اصالح پرسشنامه 

ولیه، پرسشنامه نهایی تهیه و تأیید گردید. براي تعیین ا
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پایایی (اعتماد) پرسشنامه از روش محاسبه آلفاي 
استفاده شد که برابر SPSS.22 افزار  و نرم 1کرونباخ

92/0 α =  بود. مقدار آلفاي کرونباخ بین صفر و یک
چه مقدار آن به یک  ) در نوسان بوده و هر1-0(

ی باالتر بودن پایایی و قابلیت تر باشد به معن نزدیک
گیري، تصادفی  روش نمونهاعتماد پرسشنامه است. 

. از مجموع روستاهاي دو )25( اي بود مرحله چند
 گیري هاي نمونه شهرستان، تعدادي نمونه بر اساس روش

تصادفی انتخاب شد. در مرحله بعد، از لیست 
کشاورزان ساکن در روستاهاي نمونه، تعدادي از 

گیري تصادفی انتخاب  هاي نمونه کشاورزان با روش
جهت تعیین حجم نمونه آماري، از فرمول شدند. 
 100استفاده شد و حجم نمونه معادل  2کوکران

تحت  بسته به تعداد ارقام پستهکشاورز تعیین گردید. 
انتخاب از وي باغ  3تا  2تعداد  مالکیت هر باغدار،

 100باغ پسته مربوط به  286، در نهایت تعداد شد
  کشاورز نمونه مورد بررسی قرار گرفت. 

در مورد منابع علمی موجود در مطالعه جاري 
عالئم کمبود و و  مصرفو مقدار  مدیریت زمان

   شدبررسی پسته  هاي باغدر  غذایی بود عناصر بیش
اي از کشاورزان که از  . سپس در مصاحبه)7و  6(

ها در  طریق پرسشنامه تهیه شد، میزان دانش آن
و  زمان و مقدار مصرف کودخصوص مدیریت 

بود عناصر  چنین تشخیص عالئم کمبود و بیش هم
مشخص گردید. در ادامه، با مقایسه دیدگاه غذایی 

کشاورزان ، میزان دانش علمیکشاورزان با دیدگاه 
مشخص شده و نمره کشاورزان تعیین گردید. در این 
خصوص از روش مورد استفاده کیچن و همکاران 

   ) استفاده شد.21) و روبرت و همکاران (10(
 1نظر این نویسندگان جدول بر اساس روش مورد

                                                
1- Cronbachs Alpha 
2- Cochran 

شاخص  4دهد،  نشان می 1چه جدول  تنظیم شد. چنان
ي پسته ها باغگیري دانش مدیریت تغذیه  براي اندازه

ها،  مورد از این شاخص در نظر گرفته شده است. دو
عالئم کمبود و زیادبود عناصر بر روي درخت 

باشد. اگر کشاورز بتواند به موقع عالمت کمبود و  می
تواند  میبهتر یا زیادبود عنصري را تشخیص دهد 

نظر براي  تغذیه عنصر موردو به شکل صحیح موقع  به
درخت پسته را انجام دهد. از نظر علمی، عالئم کمبود 

هاي پسته  عنصر ماکرو و میکرو در باغ 11و زیادبود 
آمده است. دو شاخص دیگر براي  1در جدول 

هاي پسته،  گیري دانش مدیریت زمان تغذیه باغ اندازه
زمان کوددهی در طول سال و مرحله رشد گیاه 

تواند به  دو فاکتور می باشد. تشخیص درست این می
هاي پسته کمک کند. این  مدیریت بهتر زمان تغذیه باغ

آمده است.  1دو شاخص در دو ستون آخر جدول 
هاي پسته،  گیري نمره مدیریت تغذیه باغ براي اندازه

  شاخص فوق مورد  4دیدگاه کشاورزان در زمینه 
دهی، نزدیکی هر یک از  ال قرار گرفت. معیار نمرهؤس

باشد.  می 1ها به دیدگاه علمی در جدول  اخصاین ش
اگر پاسخ ارائه شده براي یک شاخص کامالً با موارد 

یکسان بود، نمره مدیریت  1بیان شده در جدول 
شد. در مقابل، اگر  داده می 20 تغذیه کشاورز برابر با
متفاوت با نکات ارائه شده در  جواب کشاورز کامالً

  یه او مساوي با بود، نمره مدیریت تغذ 1جدول 
صحیح نیز بسته  هاي نسبتاً گردید. پاسخ صفر می

نمره  20میزان درستی یا نادرستی جواب بین صفر و  به
  نمود.  دریافت می
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در مرحله بعد، کشاورزان با دانش باال در مدیریت 
پایین،  دانشزمانی استفاده از نهاده کود با کشاورزان با 

هاي  مقایسه گردید. در این زمینه، نزدیکی دیدگاه
علمی و با دیدگاه  ،کشاورزان در مدیریت زمان

عنوان توان مدیریت وي در نظر گرفته  به یکارشناس
ر دو گروه مقایسه و شد. سپس عملکرد در هکتا

ها از طریق  ارتباط آن با متغیر توانایی مدیریت آن
  ).  28 و 5آزمون همبستگی پیرسون مشخص گردید (

)، عوامل 3کووان ( با استفاده از روشدر ادامه 
ثر بر مدیریت زمانی مصرف ؤاقتصادي اجتماعی م

نهاده کود مشخص شد. براي این منظور از رگرسیون 
گردید. در این راستا، متغیرهاي اقتصادي خطی استفاده 

، تعداد چاه تحت اجتماعی چون سن، تحصیالت
، تعداد ساعات هاي ترویجی تملک، شرکت در کالس

شده براي محاسبات مدیریت باغ پسته، ثبت  صرف

هاي کشاورزي در دفاتر حسابداري،  تاریخ فعالیت
چنین متغیرهاي فنی و  و همتوانایی کار با کامپیوتر 

عنوان متغیرهاي مستقل  هاي مزرعه به مربوط به ویژگی
  است:    1رابطه  صورت نظر به در نظر گرفته شد. مدل مورد

  

)1                  (TM = A + B1X1 + … + BnXn  
  

متغیر وابسته است که بیانگر نمره  TM، که در آن
باشد و  کشاورزان در مدیریت زمان مصرف کود می

X1  تاXn سن، تحصیالت،  متغیرهاي مستقل شامل
هاي  تعداد چاه تحت تملک، شرکت در کالس

  ، ضرایب تخمینی هستند. Bnتا  B1و A و  ترویجی
  

  و بحث نتایج
کمبود  عالئم نمرات کشاورزان در خصوص

  آمده است. 2عناصر غذایی در جدول 
  

  .)20عالئم کمبود عناصر غذایی در درختان پسته (نمره از  ارتباط با درکاران  نمره پسته -2 جدول
Table 2. Score of pistachio growers in related to symptoms of nutrients deficiency in pistachio trees (Score from 20). 

 متغیر
Variable 

 حداقل
Min  

 متوسط
Average  

 حداکثر
Max  

 انحراف معیار
S.D.  

  N(  0 5.19  20  5.20نیتروژن (
  P(  0  0.67  8  1.68فسفر (
  K(  0  1.47  15  3.32پتاسیم (
  Zn(  0  1.39  20  4.73روي (
  B(  0  0.26  10  1.33بر (
  Cu(  0  0.30  10  1.57مس (
  Fe(  0  1.31  20  4.18آهن (
  Mn(  0  0.10  10  1.02منگنز (
  Ca(  0  0.52  5  1.53کلسیم (

  Average of Elements(  0  1.25  8.78  1.69( متوسط عناصر
  

دهد، نمره کشاورزان  نشان می 2چه جدول  چنان
کمبود عناصر غذایی بین  عالئمدر خصوص شناخت 

 5تر از  قرار دارد. میانگین نمرات کم 20صفر و 
کاران  دهد که دانش پسته یمله نشان أباشد. این مس می

کمبود عناصر پایین  عالئمدر خصوص شناخت 
، نمره کشاورزان در زمینه 3در جدول  باشد. می

شناخت زمان مصرف عناصر غذایی در طول سال 
  آمده است.
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  .)20پسته (نمره از  هاي باغکاران در خصوص زمان مصرف عناصر غذایی در طول سال در  نمره پسته -3 جدول
Table 3. Score of pistachio growers in related to time of nutrients application in pistachio orchards (Score from 20). 

 متغیر
Variable  

 حداقل
Min  

 متوسط
Average  

 حداکثر
Max  

 انحراف معیار
S.D.  

  N(  0  6.26  20  5.97نیتروژن (
  P(  0  8.78  20  9.61فسفر (
  K(  0  4.91  20  6.69( پتاسیم
  Zn(  0  2.44  14  4.22روي (
  B(  0  0.41  6  1.42بر (
  Cu(  0  1.31  20  3.81مس (
  Fe(  0  1.82  20  4.15آهن (
  Mn(  0  0.61  20  2.69منگنز (
  Ca(  0  1.33  16  3.47کلسیم (

  Average of Elements(  0  3.10  14  3.5( متوسط عناصر
  

دهد، شناخت  نشان می 3چه جدول   چنان
استفاده از (در طول سال) کشاورزان از زمان مناسب 

طور متوسط در حد  پسته به هاي باغعناصر غذایی در 
باشد. در این خصوص کشاورزان  از بیست می 3نمره 

ویژه فسفر و  در خصوص استفاده از عناصر ماکرو و به
  باشند. هر  نیتروژن از دانش باالتري برخوردار می

که کشاورزانی وجود دارند که داراي نمرات باال  چند
طور میانگین دانش  باشند اما به و در حد بیست می

، 4کاران در این خصوص پایین است. در جدول  پسته
کاران در زمینه زمان مصرف عناصر غذایی  نمره پسته

 پسته نشان داده شده است. اندر مرحله رشد درخت

نمره کشاورزان دهد، نشان می 4چه جدول   چنان
در خصوص زمان مصرف عناصر غذایی نیز پایین 

است. این  20از  1تر از   طور میانگین کم بوده و به
کاران از دانش پایینی در دهد که پسته له نشان میأمس

این خصوص برخوردار هستند. مطالعه میرزایی 
کارایی پایین  بیانگر) نیز 2004آبادي و چیذري ( خلیل

هاي پسته هاي مناسب در باغدر استفاده از نهاده
  ).17باشد ( می

دهند،  نشان می 4تا  2 هاي ولطور خالصه، جد به
هاي پسته بسیار پایین و  نمره مدیریت زمان تغذیه باغ

کاران  عبارت دیگر، دانش پسته باشد. بهمی 10تر از  کم
و استفاده از در زمینه زمان بهینه تغذیه درخت پسته 
ویژه در  له بهأعناصر غذایی بسیار پایین است. این مس

باشد. از بین سه  خصوص عناصر میکرو بدتر می
نظر، زمان مصرف عناصر در طول سال  شاخص مورد

بهترین نمره را کسب نموده و شاخص مرحله رشد 
گیاه بدترین نمره را به خود اختصاص داده است. 

د بررسی نیز نیتروژن چنین از بین عناصر مور هم
بهترین نمره را داشته و پس از آن عناصر فسفر و 
پتاسیم قرار دارند. وضعیت دانش کشاورزان در 
خصوص مدیریت زمان عناصر میکرو بسیار ضعیف 

له در مورد بهترین مرحله رشد درخت أبوده و این مس
  باشد. تر می وخیم
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  .)20کاران در خصوص زمان مصرف عناصر غذایی در مرحله رشد درختان پسته (نمره از  نمره پسته -4 جدول
Table 4. Score of pistachio growers in related to time of nutrients application in growth stage of pistachio trees 
(Score from 20). 

 متغیر
Variable  

 حداقل
Min  

 متوسط
Average  

 حداکثر
Max  

 انحراف معیار
S.D.  

  N(  0  2.15  20  4.70نیتروژن (
  P(  0  2.38  20  6.26فسفر (
  K(  0  1.26  20  4.17( پتاسیم
  Zn(  0  0.57  14  2.31روي (
  B(  0  0.28  6  1.22بر (
  Cu(  0  0.49  20  2.60مس (
  Fe(  0  0.40  15  2.11آهن (
  Mn(  0  0.24  10  1.49منگنز (
  Ca(  0  0.22  10  1.25کلسیم (

  Average of Elements(  0  0.89  12  2.34( متوسط عناصر
  

هاي مختلف کشاورزان در خصوص  عالوه بر دیدگاه
مدیریت زمان تغذیه درختان پسته، در عمل نیز 

هاي متفاوتی در خصوص  کشاورزان مختلف مدیریت
هاي  اند. ویژگی زمان مصرف عناصر مختلف داشته

کاران مورد مطالعه در خصوص زمان  عملکردي پسته
 5پسته در جدول  هاي باغمصرف عناصر غذایی در 

  آمده است.

  
 .پسته هاي باغکاران در خصوص زمان، مقدار و شیوه مصرف عناصر غذایی در  هاي عملکردي پسته ویژگی -5 جدول

Table 5. Performance characteristics of pistachio growers in related to time, quantity and method of nutrients 
application in pistachio orchards. 

 متغیر
Variable  

 حداقل
Min  

 متوسط
Average  

 حداکثر
Max  

 انحراف معیار
S.D.  

  مصرف کود گاوي (تن در هکتار) مقدار
Amount of cattle manure application (Mg/ha) 

0  10.52  72  11.35  

 مقدار مصرف کود گوسفندي (تن در هکتار)
Amount of sheep manure application (Mg/ha)  

0  2.72  26  5.54  

 مقدار مصرف کود مرغی (تن در هکتار)
Amount of pultry manure application (Mg/ha)  

0  7.21  34  7.84  

 (کیلوگرم در هکتار)مقدار مصرف کود فسفات 
Amount of P fertilizer application (kg/ha)  

0  183.82  1200  234.19  

 مقدار مصرف کود نیتروژن (کیلوگرم در هکتار)
Amount of N fertilizer application (kg/ha)  

0  258.70  1000  208.30  

 مقدار مصرف کود پتاسیمی (کیلوگرم در هکتار)
Amount of K fertilizer application (kg/ha)  

0  95.29  1400  181.08  

  )0، خیر=1محلول پاشی عناصر (بله=
Nutrients foliar application (yes=1, no=0)  

0  0.63  1  0.48  
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  - 5جدول ادامه 
Continue Table 5. 

 متغیر
Variable  

 حداقل
Min  

 متوسط
Average  

 حداکثر
Max  

 انحراف معیار
S.D.  

  )0، خیر=1چالکود (بله=مصرف کود گاوي به روش 
Use of cattle manure by fertilizer channel method (yes=1, no=0)  

0  0.73  1  0.44  

 )0، خیر=1مصرف کود گوسفندي به روش چالکود (بله=
Use of sheep manure by fertilizer channel method (yes=1, no=0)  

0  0.79  1  0.41  

 )0، خیر=1(بله=مصرف کود مرغی به روش چالکود 
Use of poultry manure by fertilizer channel method (yes=1, no=0)  

0  0.66  1  0.47  

 )0، خیر=1مصرف کود فسفات به روش چالکود (بله=
Use of P fertilizer by fertilizer channel method (yes=1, no=0)  

0  0.73  1  0.44  

 )0خیر=، 1مصرف کود پتاسیمی به روش چالکود (بله=
Use of K fertilizer by fertilizer channel method (yes=1, no=0)  

0  0.60  1  0.49  

 )0، خیر=1مصرف کود گاو در زمستان (بله=
Use of cattle manure in winter (yes=1, no=0)  

0  0.64  1  0.48  

 )0، خیر=1مصرف کود گوسفند در زمستان (بله=
Use of sheep manure in winter (yes=1, no=0)  

0  0.56  1  0.50  

 )0، خیر=1مصرف کود مرغ در زمستان (بله=
Use of poultry manure in winter (yes=1, no=0)  

0  0.71  1  0.45  

 )0، خیر=1مصرف کود فسفات در زمستان (بله=
Use of P fertilizer in winter (yes=1, no=0)  

0  0.66  1  0.48  

 )0، خیر=1تابستان (بله=مصرف کود پتاسیمی در بهار و 
Use of K fertilizer in spring and winter (yes=1, no=0)  

0  0.36  1  0.48  

 )0، خیر=1مصرف کود پتاسیمی دو نوبت در سال (بله=
Use of K fertilizer twice a year (yes=1, no=0)  

0  0.09  1  0.28  

 )0، خیر=1مصرف کود نیتروژن در بهار (بله=
Use of N fertilizer in spring (yes=1, no=0)  

0  0.63  1  0.48  

 )0، خیر=1مصرف کود نیتروژن در اسفند (بله=
Use of N fertilizer in March (yes=1, no=0)  

0  0.32  1  0.47  

  )0، خیر=1مصرف کود نیتروژن در تابستان (بله=
Use of N fertilizer in summer (yes=1, no=0)  

0  0.38  1  0.49  

 )0، خیر=1کود نیتروژن در پاییز (بله=مصرف 
Use of N fertilizer in fall (yes=1, no=0)  

0  0.18  1  0.38  

 )0، خیر=1مصرف کود نیتروژن چند نوبت در سال (بله=
Use of N fertilizer several times a year (yes=1, no=0)  

0  0.51  1  0.50  

 )0، خیر=1(بله=سال کود مرغی  مصرف هر
Annual application of poultry manure (yes=1, no=0)  

0  0.35  1  0.48  

 )0، خیر=1(بله=سال کود گاوي  مصرف هر
Annual application of cattle manure (yes=1, no=0)  

0  0.31  1  0.46  

 )0، خیر=1(بله=سال کود گوسفندي  مصرف هر
Annual application of sheep manure (yes=1, no=0)  

0  0.19  1  0.40  

 )0، خیر=1(بله=سال کود فسفات  مصرف هر
Annual application of P fertilizer (yes=1, no=0)  

0  0.40  1  0.49  

 )0، خیر=1(بله=سال کود نیتروژن  مصرف هر
Annual application of N fertilizer (yes=1, no=0)  

0  0.86  1  0.35  

 )0، خیر=1(بله= سال کود پتاسیمی مصرف هر
Annual application of K fertilizer (yes=1, no=0)  

0  0.50  1  0.50  
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تر  دهد، در بیش نشان می 5چه جدول  چنان
کاران در خصوص زمان  هاي کارکردي پسته ویژگی

پسته، پراکنش باالیی  هاي باغمصرف عناصر غذایی در 
عبارت دیگر، دانش مدیریت تغذیه  وجود دارد. به

ثیرگذار بوده است. أبر رفتار کشاورزان در عمل ت ها باغ
که باعث شده است تا هم بر استفاده از نوع،  طوري به

ثیر گذاشته و هم أمصرف کودها ت مقدارزمان و 
  را افزایش دهد. ها باغعملکرد در هکتار 

  

براي بررسی سطح دانش کشاورزان بر عملکرد 
ثیر متغیرهاي اقصادي اجتماعی أچنین ت و هم محصول
ها بودیم  مجبور به انتخاب یکی از شاخص ،بر نمره

امکان استفاده از ها،  علت حجم باالي تحلیل بهزیرا 
ها وجود نداشت. براي این منظور با  تمام شاخص

کمبود  عالئمیر نمره غبررسی ضریب همبستگی بین مت
نادرستی این کار نیتروژن با سایر نمرات درستی یا 

نتایج این ، 6در جدول مورد بررسی قرار گرفت. 
  آمده است.  بررسی

  

  .آزمون همبستگی پیرسون بین متغیر نمره عالئم کمبود نیتروژن با سایر نمرات مدیریت زمان تغذیه -6 جدول
Table 6. Pearson correlaton test between variables of N deficiency symptoms score and other nutrition time 
management scores. 

  متغیر
Variable 

  ضریب همبستگی پیرسون
Pearson Correlation Coefficient  

  داري سطح معنی
Significance level  

  نمره عالئم کمبود فسفر
Score of P deficiency symptoms  

0.299  0.000  

  پتاسیمنمره عالئم کمبود 
Score of K deficiency symptoms  

0.320  0.000  

 نمره عالئم کمبود روي
Score of Zn deficiency symptoms  

0.231  0.000  

 نمره عالئم کمبود بر
Score of B deficiency symptoms  

0.259  0.000  

 نمره عالئم کمبود مس
Score of Cu deficiency symptoms  

0.349  0.000  

 نمره عالئم کمبود آهن
Score of Fe deficiency symptoms  

0.308  0.000  

 نمره عالئم کمبود منگنز
Score of Mn deficiency symptoms  

0.095  0.108  

 نمره عالئم کمبود کلسیم
Score of Ca deficiency symptoms  

0.450  0.000  

 نمره عالئم کمبود عناصر غذاییمیانگین 
Mean score of nutrient deficiency symptoms  

0.713  0.000  

  نمره زمان مصرف نیتروژن در طول سال
Score of N application time during the year  

0.668  0.000  

 نمره زمان مصرف فسفر در طول سال
Score of P application time during the year 

0.407  0.000  

 در طول سال پتاسیمنمره زمان مصرف 
Score of K application time during the year 

0.415  0.000  

 نمره زمان مصرف روي در طول سال
Score of Zn application time during the year 

0.393  0.000  
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  - 6جدول ادامه 
Continue Table 6. 

  متغیر
Variable 

  ضریب همبستگی پیرسون
Pearson Correlation Coefficient  

  داري سطح معنی
Significance level  

 نمره زمان مصرف بر در طول سال
Score of B application time during the year 

0.148  0.012  

 نمره زمان مصرف مس در طول سال
Score of Cu application time during the year 

0.213  0.000  

 آهن در طول سالنمره زمان مصرف 
Score of Fe application time during the year 

0.383  0.000  

 نمره زمان مصرف منگنز در طول سال
Score of Mn application time during the year 

0.236  0.000  

 نمره زمان مصرف کلسیم در طول سال
Score of Ca application time during the year 

0.322  0.000  

 میانگین نمره زمان مصرف عناصر غذایی در طول سال
Mean score of nutrients application time during the year 

0.530  0.000  

 نمره بهترین مرحله رشد گیاه براي مصرف نیتروژن
Score of the best plant growth stage for N use  0.190  0.001 

 مصرف فسفرنمره بهترین مرحله رشد گیاه براي 
Score of the best plant growth stage for P use 

0.126  0.033  

 نمره بهترین مرحله رشد گیاه براي مصرف پتاسیم
Score of the best plant growth stage for K use 

0.167  0.005  

 نمره بهترین مرحله رشد گیاه براي مصرف روي
Score of the best plant growth stage for Zn use 

0.184  0.002  

 نمره بهترین مرحله رشد گیاه براي مصرف بر
Score of the best plant growth stage for B use 

0.127  0.032  

 نمره بهترین مرحله رشد گیاه براي مصرف مس
Score of the best plant growth stage for Cu use 

0.019  0.750  

 مصرف آهننمره بهترین مرحله رشد گیاه براي 
Score of the best plant growth stage for Fe use 

0.033  0.581  

 نمره بهترین مرحله رشد گیاه براي مصرف منگنز
Score of the best plant growth stage for Mn use 

0.153  0.010  

 نمره بهترین مرحله رشد گیاه براي مصرف کلسیم
Score of the best plant growth stage for Ca use 

0.083  0.164  

 میانگین نمره بهترین مرحله رشد گیاه براي مصرف عناصر غذایی
Mean of the best plant growth stage for nutrients use 

0.162  0.006  

  
دهد، نمره عالئم  نشان می 6چه جدول  چنان

  ر نمرات هم جهت بوده و ت بیشکمبود نیتروژن با 
از بین  بنابرایندار است.  این همبستگی مثبت و معنی

ثیر عوامل أ، براي بررسی تمطالعهتمام نمرات مورد 
اجتماعی اقتصادي بر نمره مدیریت تغذیه و همچنین 

ثیر نمره مدیریت تغذیه بر عملکرد کشاورزان، نمره أت
امل ثیر عوأعالئم کمبود نیتروژن انتخاب گردید. ت

ثیرگذار بر نمره کشاورزان در أاقتصادي اجتماعی ت

   هاي خصوص دانش عالئم کمبود نیتروژن در جدول
  مورد بررسی قرار گرفته است. 9تا  7

ثیر أدهد، سن کشاورز ت نشان می 7چه جدول  چنان
منفی بر نمره شناخت عالئم کمبود نیتروژن دارد. 

باشد، دانش  میتر  چه کشاورز مسن عبارت دیگر، هر به
باشد. نتایج مشابهی در مورد سایر  تر می اي او کم تغذیه

) و 27)، گندم (28و  4محصوالت از جمله ذرت (
   هاي چنین جدول ) گزارش شده است. هم26زیره (
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دهند که بر خالف سن کشاورز، سواد  نشان می 9و  7
عبارت دیگر،  ثیر مثبت بر نمره تغذیه دارد. بهأاو ت

اي باالتري  با سوادتر داراي دانش تغذیهکشاورزان 
دهند که  نشان می 9و  8 هاي هستند. جدول

باشد،  پاسخگویانی که کشاورزي شغل اصلی شان می
له نشان أاي باالتري هستند. این مس داراي دانش تغذیه

له کشاورزي أتر به مس دهد که این افراد تخصصی می
ورزي را اند. در صورتی که افرادي که کشا نگاه کرده

اند، زیاد به  عنوان شغل فرعی و تفننی انتخاب کرده به

دنبال یادگیري دانش الزم و افزایش عملکرد 
دهد که  نشان می 8چنین جدول  باشند. هم نمی

پاسخگویانی که مباشر و نماینده هستند نسبت به 
اي  باشند از دانش تغذیهپاسخگویانی که مالک می

عبارت دیگر، مالکان  باالتري برخوردار هستند. به
بزرگ، براي استفاده از دانش موجود، نمایندگان و 

هاي  مباشران خود را مجبور به یادگیري نموده و هزینه
  نمایند. تري در این زمینه پرداخت می بیش

 
عالئم کمبود نیتروژن با متغیرهاي اقتصادي اجتماعی آزمون همبستگی پیرسون بین متغیر نمره کشاورزان در خصوص دانش  -7جدول 

  .ثیرگذار بر نمرهأت
Table 7. Pearson correlaton test between variable of growers score in related to knowledge of N deficiency 
symptoms and social cconomic variables effective on score. 

 متغیر
Variable  

  همبستگی پیرسونضریب 
Pearson Correlation Coefficient 

  داري سطح معنی
Significance level 

 سن کشاورز
Farmer age 

0.229 -  0.000  

 سواد کشاورز
Farmer literacy  0.267  0.000  

 تعداد ساعات صرف شده براي محاسبات مدیریت باغ پسته
Number of hours spent on pistachio orchard management calculations  

0.215  0.001  

 بر عملکرد باغ پژوهشکده پستهثیر أدرصد ت
Influence percentage of Pistachio Research Center on orchard yeild  0.163  0.004  

  
، متغیرهاي تعداد ساعات 8و  7 هاي در جدول

مدیریت باغ پسته، ثبت شده براي محاسبات  صرف
داري، هاي کشاورزي در دفاتر حساب تاریخ فعالیت

استفاده از کامپیوتر در  توانایی کار با کامپیوتر و
ثیر مثبت أباشند که ت کشاورزي از جمله متغیرهایی می

متغیر به  4اند. این  اي کشاورزان داشته بر دانش تغذیه
نوعی کاربردي شدن سواد در کشاورزي را نشان 

عبارت دیگر، کشاورزانی که از سواد خود  دهند. به می
در ثبت اطالعات کشاورزي استفاده نموده و براي 

هاي خود از اصول ریاضی و حسابداري  مدیریت باغ
اي باالتري نیز  اند، داراي دانش تغذیه استفاده کرده
چنین کشاورزانی که دانش کارکردن با  هستند. هم

کار  در کشاورزي به کامپیوتر را داشته و آن را
تر  اي موفق گرفتند، در یادگیري دانش تغذیه می

له باعث شده است، تا این افراد أاند. این مس بوده
) و 8تر دانسته (جدول  کشاورزي دقیق را کاربردي

گیري مقدماتی از  تري در جهت بهره تالش بیش
  ). 9کشاورزي دقیق نمایند (جدول 

 ن جهادهاي ترویجی سازما شرکت در کالس
کشاورزي و مطالعه نشریات ترویجی از جمله 

اي  ثیر مثبت بر دانش تغذیهأمتغیرهایی هستند که ت
عبارت  ). به9و  8 هاي اند (جدول کشاورزان داشته

ثري در ؤتوانند نقش م دیگر، این دو کانال ترویجی می
اي کشاورزان داشته باشند. استفاده  افزایش دانش تغذیه
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ثیر مثبت بر أورزي تلویزیون نیز تهاي کشا از برنامه
له أاي پاسخگویان داشته است. این مس دانش تغذیه

هاي تخصصی و  دهد، در مواردي که برنامه نشان می
هاي هدف، تهیه شده  منظور افزایش دانش گروه به

ثر خود را ایفا نموده است. ؤاست، تلویزیون نقش م

) و 2009نژاد ( )، تبرایی و حسن2004تبرایی (
) نیز به نقش مثبت 2009راد و همکاران ( ایتیعن

ترویج و میزان ارتباط کشاورزان با مراکز ترویجی بر 
ترتیب در کشت زیره، گندم و  دانش کشاورزان به

 اند. ذرت اشاره نموده
  

  .کشاورزان در خصوص دانش عالئم کمبود نیتروژنثر بر نمره ؤهاي مختلف م واریانس از ویژگی تجزیهتحلیل  -8جدول 
Table 8. Variance analysis of different characteristics affecting farmers' scores on knowledge of nitrogen 
deficiency symptoms. 

 متغیر
Variable  

نمره کشاورزان در 
خصوص دانش عالئم 

کمبود نیتروژن در 
 حالتی که متغیر مقدار

 گیرد صفر می
Farmers' score on 

knowledge of 
nitrogen deficiency 

symptoms when 
the variable is zero 

نمره کشاورزان در 
خصوص دانش عالئم 

کمبود نیتروژن در 
حالتی که متغیر مقدار 

 گیرد یک می
Farmers' score on 

knowledge of 
nitrogen deficiency 

symptoms when 
the variable is one 

مقدار 
  F آماره

F value 

داري  سطح معنی
 Fآماره

F significance 
level 

  )1، بله=0شغل اصلی کشاورزي (خیر=
Agriculture as the main occupation (No=0, Yes=1) 

3.33  5.36  3.38  0.067  

 )1، بله=0(خیر=هاي کشاورزي در دفاتر حسابداري ثبت تاریخ فعالیت
Registration of agricultural activities history in accounting 
offices (No=0, Yes=1) 

3.86  5.86  9.48  0.002  

 )1، بله=0امکان اجراي کشاورزي دقیق وجود دارد (خیر=
There is the possibility of percision agriculture (No=0, Yes=1) 

3.58  6.13  15.80  0.000  

 )1، بله=0(خیر=توانایی کار با کامپیوتر 
Ability to work with computer (No=0, Yes=1)  

4.61  6.86  10.94  0.001  

 )1، بله=0استفاده از کامپیوتر در کشاورزي (خیر=
Use of computer in agriculture (No=0, Yes=1) 

4.98  10.83  15.28  0.000  

 )1، بله=0هاي ترویجی (خیر= شرکت در کالس
Participation in extension classes (No=0, Yes=1) 

3.67  6.65  25.32  0.000  

  )1، بله=0هاي کشاورزي تلویزیون (خیر= استفاده از برنامه
Use of agricultural television programs (No=0, Yes=1) 

4.31  5.75  5.02  0.026  

  )1، بله=0مطالعه نشریات ترویجی (خیر=
Study of extension magazine (No=0, Yes=1) 

3.81  6.92  27.28  0.000  

  )1، بله=0استفاده از نتایج تحقیقات کشاورزي (خیر=
Use of agricultural research results (No=0, Yes=1) 

4.37  7.22  19.61  0.000  

  )1، بله=0ارتباط با مروجین کشاورزي (خیر=
Relationship with agricultural promoters (No=0, Yes=1) 

3.04  6.56  34.15  0.000  

  )1، بله=0ارتباط با مهندسین کشاورزي بخش خصوصی (خیر=
Relations with private agricultural engineers (No=0, Yes=1)  

4.15  6.49  14.93  0.000  

  )1، بله=0شناخت پژوهشکده پسته کشور(خیر=
Recognition of pistachio research institute (No=0, Yes=1)  

4.48  6.27  8.32  0.004  

  )0، مباشر=1نوع پاسخگو (مالک=
Responsive type (Owner =1, Foreman=0)  

6.06  4.91  2.62  0.107  

  )1، بله=0براي تغذیه در زمان مناسب نیاز به کارشناس دارد (خیر=
The need to expert for nutrition in suitable time (No=0, Yes=1) 

4.56  6.09  6.13  0.014  
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   - 8جدول ادامه 
Continue Table 8. 

 متغیر
Variable  

نمره کشاورزان در 
خصوص دانش عالئم 

کمبود نیتروژن در 
حالتی که متغیر مقدار 

 گیرد صفر می
Farmers' score on 

knowledge of 
nitrogen deficiency 

symptoms when 
the variable is zero 

نمره کشاورزان در 
خصوص دانش عالئم 

نیتروژن در کمبود 
حالتی که متغیر مقدار 

 گیرد یک می
Farmers' score on 

knowledge of 
nitrogen deficiency 

symptoms when 
the variable is one 

مقدار 
  F آماره

F value 

داري  سطح معنی
 Fآماره

F significance 
level 

  )1بله=، 0براي تغذیه در زمان مناسب نیاز به کارشناس و آموزش ندارد (خیر=
No need to expert or training for nutrition in suitable time 
(No=0, Yes=1) 

5.57  3.48  6.34  0.012  

  )1، بله=0دهد (خیر= براي تغذیه آزمایش آب انجام می
The water analysis is done for nutrition (No=0, Yes=1)  

4.70  6.91  9.65  0.002  

  )1، بله=0دهد (خیر= انجام میبراي تغذیه آزمایش خاك 
The soil analysis is done for nutrition (No=0, Yes=1)  

4.68  5.93  4.01  0.046  

  )1، بله=0دهد (خیر= براي تغذیه آزمایش برگ انجام می
The leaf analysis is done for nutrition (No=0, Yes=1)  

4.29  8.03  30.28  0.000  

  )1، بله=0کند (خیر= کارشناس مشورت میبراي تغذیه دقیق با 
Consulting with expert for accurate nutrition (No=0, Yes=1)  

3.71  6.63  24.04  0.000  

  )1، بله=0کند (خیر= براي تغذیه دقیق با هیچ کس مشورت نمی
No consulting with anyone for accurate nutrition (No=0, Yes=1) 

5.59  2.17  12.09  0.001  

  )1، بله=0جواب در مورد تغذیه دارد (خیر= سئوال بی
Unanswered question about nutrition (No=0, Yes=1)  

4.44  5.59  3.03  0.083  

  
  .ثیر متغیرهاي اقتصادي اجتماعی بر نمره کشاورزان در خصوص دانش عالئم کمبود نیتروژنأرگرسیون ت -9جدول 

Table 9. Regression of the Effect of Socioeconomic Variables on Farmers' Score on Knowledge of Nitrogen 
Deficiency Symptoms. 

  متغیر
Variable 

 ضریب تخمین زده شده
Estimated coefficient  

 tآماره 
t value 

 tداري آماره  سطح معنی
t significance level  

  مقدار ثابت
Constant value  

4.05 -  2.64 -  0.009  
 )0، غیر کشاورزي=1شغل اصلی (کشاورزي=

Main job (Agriculture=1, Non-agriculture=0) 
4.54  3.64  0.000  

 (تعداد سال تحصیالت رسمی) سواد پاسخگو
Responsive Literacy (Number of formal education years)  

0.33  5.38  0.000  

 تعداد چاه تحت تملک
Number of wells owned  

0.40 -  2.40 -  0.017  

  )1، بله=0آیا کشاورزي شما با کشاورزي دقیق همخوانی دارد؟ (خیر=
Is your agriculture match with the percision agriculture? (No=0, Yes=1)  

5.58  4.00  0.000  
 )1، بله=0هاي ترویجی (خیر= شرکت در کالس

Participation in extension classes (No=0, Yes=1)  
2.45  3.74  0.000  

 پسته چند درصد عملکرد شما را افزایش داده است؟ پژوهشکده
Has the pistachio research institute increased the percentage of your yield?  

0.02  1.60  0.111  

  )1، بله=0کند (خیر= براي تغذیه دقیق با کارشناس مشورت می
Consulting with the expert for accurate nutrition (No=0, Yes=1)  

1.45  2.31  0.022  

  )1، بله=0ثیر داشته است؟ (خیر=أآبی بر تغذیه ت کم
Have a water shortage effect on nutrition? 

1.89  2.72  0.007  

R2 =0.32                                adjR2=0.29                                    F=12.94                          SigF=0.000 
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، چند متغیر وجود دارند که 9تا  7 هاي ولدر جد
اي کشاورزان را  نقش مثبت تحقیقات در دانش تغذیه

پژوهشکده دهند. این متغیرها شامل شناخت  نشان می
  پسته بر عملکرد باغ  پژوهشکدهثیر أ، درصد تپسته
باشند.  استفاده از نتایج تحقیقات کشاورزي، میو 

چه در این جداول مشخص شده است، تحقیقات  چنان
کشاورزي باعث افزایش نمره کشاورزان در خصوص 

پسته شده  هاي باغشناخت عالئم کمبود نیتروژن در 
 کامالًپژوهشکده پسته است. در این خصوص نقش 

وهشکده پژکه کسانی که با  طوري باشد. به مشخص می
آشنایی دارند نسبت به کسانی که این آشنایی  پسته

اند، از نمره باالتري برخوردار هستند. هچنین  نداشته
باعث  پژوهشکده پستهاند که  کسانی که معتقد بوده

پسته  هاي باغتري در  افزایش عملکرد در هکتار بیش
له أها شده است، داراي نمره باالتري هستند. این مس آن

رگرسیون و هم از طریق ضریب  هم از روش
 8چنین جدول  همبستگی به اثبات رسیده است. هم

هاي ترویجی و  دهد که عالوه بر کالس نشان می
نشریات ترویجی، کشاورزانی که در ارتباط با مروجین 

اي باالتري برخوردار  اند از دانش تغذیه کشاورزي بوده
 دهند که هستند. در مجموع، این سه متغیر نشان می

ثر و مثبتی در افزایش دانش ؤترویج نیز نقش م
بر تحقیقات و  اي کشاورزان داشته است. عالوه تغذیه

دهد،  نشان می 8چه جدول  ترویج کشاورزي، چنان
ثیر مثبت بر دانش أکارشناسان بخش خصوصی نیز ت

  اند.  اي کشاورزان داشته تغذیه
ترین عامل در فرایند  توسعه منابع انسانی مهم

اقتصادي و از جمله بخش  -اجتماعیتوسعه 
آید و آموزش دانش فنی و  شمار می کشاورزي به

ها توسط  فراهم نمودن شرایط کاربرد مهارت
هاي ترویجی اساس توسعه  برداران از طریق برنامه بهره

  ). 16دهد ( کشاورزي را تشکیل می

دو متغیر تعداد چاه تحت تملک و  9در جدول 
وجود دارند که  "داشته است؟ثیر أآبی بر تغذیه ت کم"

ها بر دانش کشاورزان، یک نکته  ثیرگذاري آنأنحوه ت
چه تعداد چاه تحت  دهد. هر اساسی و مهم را نشان می

اي او  تر بوده است، دانش تغذیه تملک پاسخگو بیش
آبی باعث شده  چنین کسانی که کم تر است. هم کم

پسته خود با مشکل مواجه  هاي باغاست در تغذیه 
له نشان أاند. این مس اي باالتري داشته شوند، نمره تغذیه

تري  دهد که کسانی که با محدودیت آب بیش می
تري برخوردار  اي بیش مواجه هستند، از دانش تغذیه

عبارت دیگر، محدودیت منابع آب باعث  باشند. به می
شده است تا براي دستیابی به عملکرد باالتر نیاز به 

چنین  خصوص تغذیه باشد. همتري در  آموختن بیش
آبیاري سازگار باشد،  اي که با کم یافتن برنامه تغذیه

باشد  تري است. این در حالی می نیاز به اطالعات بیش
اي در شرایط پرآبی، دانشی است که  که دانش تغذیه

صورت تجربی وجود داشته و در گذشته مورد  به
ینی ب ترتیب، پیش گرفته است. بدین استفاده قرار می

تر منابع آب  سمت محدودیت بیش شود که هرچه به می
حرکت نماییم، احساس نیاز کشاورزان به یادگیري 

  تر خواهد شد.     دانش تغذیه بیش
دهند، احساس  نشان می 9و  8 هاي چه جدول چنان

نیاز به کارشناس کشاورزي و مشورت با کارشناس 
ت ثیر مثبأکشاورزي در عمل، دو متغیري هستند که ت

که  طوري اند. به اي کشاورزان داشته بر دانش تغذیه
کنند،  پاسخگویانی که احساس نیاز به کارشناس می

داراي نمره باالتري در خصوص کمبود عالئم تغذیه 
را نه نیازمند  هستند. در مقابل، کشاورزانی که خود

دانند، از  نه نیازمند آموزش می کارشناس دانسته و
عبارت  برخوردار هستند. بهتري  اي کم دانش تغذیه

دانند، احساس نیاز  تر می دیگر، کسانی که بیش
له أتري نیز براي دانستن دارند و عکس این مس بیش

چنین کشاورزانی که با  باشد. هم نیز صادق می
کنند نمره باالتري دارند و بر  کارشناسان مشورت می
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پسته خود از کسی  هاي باغعکس کسانی که در تغذیه 
تري  اي پایین گیرند داراي دانش تغذیه نمیمشورت 

یید أکه این بحث را ت 8هستند. متغیر دیگري از جدول 
 "جواب در مورد تغذیه دارید؟ ال بیؤس"کند متغیر  می
چه مشخص است، کسانی که در مورد  باشد. چنان می

داراي  اند، جوابی داشته ال بیؤپسته س هاي باغتغذیه 
دهد که  له نشان میأنمره تغذیه باالتري هستند. این مس

مشکل عدم استقبال کشاورزان از دانش تغذیه، عدم 
له مشخص أباشد. این مس اطالعی خود می اطالع از بی

کند که اگر بتوان به کشاورزان نشان داد که دانش  می
پسته بسیار پایین  هاي باغها در مورد تغذیه  آن
مهمی در جلب مشارکت کشاورزان در  باشد، گام می

  له فراهم شده است.أآموزش این مس
دهد،  نشان می 8چه جدول  در نهایت، چنان

خود، آزمایش  هاي باغکشاورزانی که براي تغذیه دقیق 
اي  دهند، از دانش تغذیه آب، خاك و برگ انجام می

دهد که  له نشان میأد. این مسنباالتري برخوردار هست
شود تا در عمل  اي باالتر باعث می تغذیهکسب دانش 

  اي الزم صورت گیرد.  هاي تغذیه استفاده از آزمایش

ثیر دانش تغذیه، بر عملکرد أ، ت10جدول 
با استفاده از رگرسیون پسته را  هاي باغکشاورزان در 

  دهد. نشان می
دهد، نمره کمبود  نشان می 10چه جدول  چنان

مثبت بر عملکرد در  دار و ثیر معنیأعالئم نیتروژن ت
که هر یک نمره  طوري هاي پسته دارد. به هکتار باغ

 32/21باالتر، باعث افزایش عملکرد باغ پسته به مقدار 
عبارت دیگر، کسی که  شود. به کیلوگرم در هکتار می

باشد نسبت به کسی که نمره  20اي او  نمره تغذیه
اي او صفر است، عملکرد در هکتاري به مقدار  تغذیه
دهد، در  له نشان میأکیلوگرم باالتر دارد. این مس 426

صورتی که شرایط فراهم باشد، دانش منتقل شده به 
عبارت  ثیرگذار خواهد بود. بهأکشاورزان در عمل ت

ها  ثیر دانش کشاورزي در بعضی از حوزهأدیگر، عدم ت
علت ساختار نامناسب کشاورزي بوده و علت آن  به

  باشد. نمی دانش نامناسب ارائه شده
ثیر دانش تغذیه، بر عملکرد أ، ت11در جدول 

هاي پسته را با استفاده از روش  کشاورزان در باغ
  دهد. ضریب همبستگی نشان می

 
  .پسته بر حسب کیلوگرم هاي باغثیر نمره کمبود عالئم نیتروژن بر عملکرد در هکتار أرگرسیون ت - 10جدول 

Table 10. Regression of the effect of nitrogen deficiency score on yield in hectare of pistachio orchards in kilograms. 
  متغیر

Variable 
  ضریب تخمین زده شده
Estimated coefficient  

 tآماره 
t value 

 tداري آماره  معنی سطح
t significance level  

  مقدار ثابت
Constant value  54.55  0.24  0.811  

 مکعب در هکتار در سال) مقدار مصرف آب (متر
Amount of water consumption (m3/ha.year)  0.067  5.68  0.000  

EC متر) موس بر سانتی آب (میکرو  
EC of water (μmoh/cm) 

0.145  2.50  0.013  

  متر) موس بر سانتی آب (میکرو ECتوان دوم 
Square of water EC (μmoh/cm)  

0.000009 -  2.89 -  0.004  

 )0، غیره=1بافت خاك (سنگین=
Soil texture (heavy=1, other=0) 

310.85 -  2.15 -  0.033  

 )0، غیره=1رقم پسته (کله قوچی=
Pistachio cultivar (kaleghoochi=1, other=0)  

266.79 -  2.20 -  0.028  

 نمره) 20نمره عالئم کمبود نیتروژن (از 
Score of N deficiency symptums (from 20 score)  

21.32  1.91  0.057  

R2 =0.20                adjR2=0.18                     F=10.19                SigF=0.000 
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  .پسته هاي باغآزمون همبستگی پیرسون بین متغیر نمره عالئم کمبود با متغیرهاي تغذیه  -11 جدول
Table 11. Pearson correlaton test between variable of score of deficiency symptoms and variables of pistachio orchards nutrition. 

  متغیر
Variable 

  ضریب همبستگی پیرسون
Pearson Correlation Coefficient  

  داري سطح معنی
Significance level  

 در سال)مکعب در هکتار  مصرف آب (مترمقدار 
Amount of water consumption (m3/ha.year)  -0.107  0.074  

EC متر) موس بر سانتی آب (میکرو 
EC of water (μmoh/cm)  

0.157  0.008  

  متر) (سانتی 90رشد شاخه در سال 
Branch growth in 2011  0.107  0.073  

  91تعداد خوشه سال 
Cluster number in 2012  0.109  0.069  

  90خوشه سال تعداد 
Cluster number in 2011  

0.190  0.001  

 )متوسط سه سال(تعداد خوشه 
Cluster number (three years average) 

0.177  0.003  

  دانهی درصد پوک
Percentage of blank nut 

-0.145  0.02  

  
گردد، عالوه بر  مشاهده می 11چه در جدول  چنان

عملکرد در هکتار، دانش تغذیه بر فاکتورهاي دیگري 
اي  که افزایش دانش تغذیه طوري ثر بوده است. بهؤنیز م

کشاورزان باعث شده است تا رشد شاخه و تعداد 
خوشه پسته افزایش یابد. در مقابل درصد پوکی 

عبارت دیگر، دانش تغذیه نه تنها  کاهش یافته است. به
دهد بلکه رشد  یش میکمیت پسته تولیدي را افزا

صدیقی و رویشی و کیفیت پسته را نیز باال برده است. 
) ارتباط قوي بین میزان دانش کشاورزان 2003روستا (

در عمل  استفاده از آنو میزان عملکرد را منوط به 
دهد آن  نشان می پژوهشاند که نتایج این عنوان نموده

رزي کاران استان کرمان که دانش کشاو دسته از پسته
اند  ویژه در مدیریت تغذیه باغ خود داشته باالتري به

جدول . )23( اند عملکرد کمی و کیفی باالتري داشته
هاي  دهد که افزایش محدودیت چنین نشان می هم 11

کمی و کیفی در مصرف آب باعث شده است تا عالقه 
  کشاورزان براي یادگیري دانش تغذیه افزایش یابد.

  
  کلی گیري نتیجه

کاران در زمینه زمان  نتایج نشان داد که دانش پسته
بهینه تغذیه درخت پسته و استفاده از عناصر غذایی 

ثیر منفی و سواد أبسیار پایین است. سن کشاورز ت
کاران در زمینه  ثیر مثبت بر سطح دانش پستهأکشاورز ت

چنین توانایی کار با  اند. هم مدیریت تغذیه داشته
از دفاتر حسابداري از جمله کامپیوتر و استفاده 

متغیرهایی هستند که باعث افزایش دانش کشاورزان 
اند.  در خصوص مدیریت زمان مصرف نهاده کود شده

دست  هتوان ب نکته دیگري که از نتایج این مطالعه می
ثیر عدم آگاهی کشاورزان از سطح پایین دانش أآورد، ت

ه، که در خصوص مدیریت تغذی طوري باشد. به خود می
اند، احساس  تري داشته کشاورزانی که اطالعات کم

تري نیز نسبت به آموزش و مشورت با  نیاز کم
پسته  هاي باغکارشناس دارند. دانش مدیریت تغذیه 

عبارت  وري زمین داشته است. به ثیر مثبت بر بهرهأت
رغم، پایین بودن سطح دانش کشاورزان در  دیگر، علی

ثیر مثبت أزان نیز تخصوص مدیریت تغذیه، همین می
با پسته داشته است.  هاي باغبر عملکرد در هکتار 

دست آمده در این مطالعه پیشنهاداتی  هتوجه به نتایج ب
  در این راستا ارائه شده است:

با توجه به پایین بودن سطح دانش کشاورزان در 
از خصوص زمان مصرف نهاده کود، اقدامات الزم 
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ترویجی و آموزش هاي  جمله برگزاري کالس
با  در جهت افزایش این دانش صورت گیرد.اي  رسانه

افزایش سطح کیفی نیروي انسانی شاغل در بخش 
کشاورزي شامل افزایش توانایی کار با کامپیوتر و 
توانایی استفاده از دفاتر حسابداري، سطح دانش 

ها  کشاورزان در خصوص مدیریت زمان مصرف نهاده
ح قوانین حفاظت از آب و با اصال را افزایش داد.

ها، دسترسی به منابع آب براي  اجراي دقیق آن
تر نموده و  ا هزینه بیشکشاورزان را محدودتر و ب

انگیزه آنان جهت استفاده از دانش مدیریت بنابراین 
ها را افزایش داد. با توجه به این  زمان استفاده از نهاده

ست، کارانی که شغل اصلی آنان کشاورزي ا که پسته
ها  نمره باالتري در زمینه مدیریت زمان استفاده از نهاده

که آب و خاك جزء منابع ملی  جایی دارند، و از آن
بوده و هدر دادن آن، اتالف ثروت ملی است، پیشنهاد 

هاي مالی در بخش کشاورزي تنها به  شود که کمک می
عنوان شغل اصلی  شود که کشاورزي را بهداده افرادي 

به سایرین  یارانهاند و از پرداخت  کرده خود انتخاب
هاي ترویج و  که بخش با توجه به این خودداري شود.

ها  ثیر مثبت بر مدیریت زمان مصرف نهادهأتحقیقات ت
اند از ظرفیت این دو بخش در این زمینه استفاده  داشته
 گاهی کشاورزانآکه عدم  با توجه به این تري شود. بیش

انگیزگی در آموختن شده  از دانش پایین خود باعث بی
با ارایه دانش شود در اولین قدم،  است، پیشنهاد می

، آنان را نمونه هاي باغموجود و نشان دادن عملکرد 
 نسبت به سطح پایین دانششان مطلع نمود. 
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Abstract1 
Background and Objectives: Two problems of increasing costs and environment effects have 
enhanced the important of nutrition temporal management and its effects on productivity. In typical 
agricultural activities, inputs such as chemical fertilizers, plant pesticides and water are used 
uniformly and without regard to their actual needs in farms and orchards. However, given the high 
emphasis on the quality and efficiency of food production, it is necessary to use inputs based on 
actual needs in terms of time and place. 
 
Materials and Methods: In this study, at first, the scientific points of view were determined related 
to deficiency and toxicity symptums and time management of nutrition. Then, growers' attitude and 
behavior regarding temporal management of this input was evaluated. Comparing growers' 
knowledge with experts' idea, the pistachio producers' number related to temporal management of 
nutrition and was calculated. Using questionnaire method, data was collected. Pistachio producers of 
Anar and Rafsanjan cities in Kerman province were study population. Using stratified random 
sampling method, a sample of 100 farmers was selected. As, more than one orchard were considered 
for each grower, final sample size was 286. Also, for measuring the effects of socio economic 
factors on growers' knowledge and also the effects of growers' knowledge on pistachio yield, 
Pearson correlation, variance analysis and regression methods were used.  
 
Results: The results showed that average of farmers' knowledge regards to temporal management of 
nutrition and recognizing the symptums of deficiency and toxicity nutrients is low and is very 
different among pistachio producers. Among the three indicators of deficiency and toxicity of 
elements, the time of elements application during the year and based on the plant growth stage, 
farmer's knowledge about the application time of the elements during the year was the best and 
about plant growth index was the worst condition. Also, among the elements studied, nitrogen is the 
best, followed by phosphorus and potassium.The results, also, showed that research and extension 
activities have had the significant effect on increasing knowledge of input temporal management. 
Also, knowledge of nutrition temporal management has increased land productivity. In this regard, 
one number increasing in farmers' knowledge will enhance pistachio yields, 21.32 kilogram per 
hectare. In other words, a person who receives 20, his yield is 426 kilogram per hectare more than a 
person who receive zero. 
 
Conclusion: The knowledge of farmers and the impact of this knowledge on productivity of 
fertilizer use can be increased with the quantitative and qualitative increase in education and 
extension, raising the quality level of human resources employed in agriculture, improving water and 
soil conservation guidelines and reforming the rules for paying subsidies. 
 
Keywords: Fertilizer economics, Fertilizer use management, Pistachio, Variable rate technology  
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