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  رمانكعات پسته استان يعوامل موثر بر ضا يبررس

  

A study on pistachio Losses in Kerman province 
  

  يعيالدن شف

  رمانكاستان  يشاورزكقات يز تحقكمر - يات علميعضو ه

  

  ينين الديز يعل

  رمانكاستان  يزشاوركقات يز تحقكمر - يات علميعضو ه

  

  دهكيچ

ابد مسئله ي يم يت خاصياهم يشاورزكه در مورد محصوالت ك ياز جمله موارد

اشت، داشت، كن است در مراحل مختلف كعات ممياهش آن است، ضاك يعات و راه هايضا

 يياراكاهش كجه يشاورز و در نتك ينه هايش هزيافتد و باعث افزايبرداشت و پس از ان اتفاق ب

  .گردد يو

 يبودن آن بررس يه با توجه به صادراتكاست  يشاورزكاز محصوالت  يكيپسته 

علل  ينه بررسيق در زمين تحقين راستا ايدر ا. ابدي يم يت خاصين محصول اهميعات ايضا

عات در ارقام مختلف پسته با توجه به نوع بسته يزان ضايعات پسته در مراحل مختلف و ميضا

ت با توجه به اطالعات به دست آمده تابع يدر نها. ه است شت انجام شدكر يو سطح ز يبند

ن يج حاصل از اينتا. ن زده شديمحصول پسته تخم ير گذار بر آن برايعات و عوامل تاثيضا

شت كر يعات در محصول پسته با تجربه باغدار و سطح زيزان ضايه مكدهد  يق نشان ميتحق

م يارتباط مستق ياغ تا شهر و نوع بسته بندعات و فاصله بيزان ضاين ميوس دارد و بكرابطه مع

ه در اثر كباشد  يعات پسته در باغ مين ضايشتريعات، بيزان ضايدر مورد نوع و م. برقرار است 

بودن  يه در اثر سنتك يعاتيو آفات پسته به وجود آمده است و پس از آن ضا يميعوامل اقل

شود  يسته شدن پوسته پسته مكها باعث شم نبودن آنيا تنظيپسته و  يدستگاهها هنگام درجه بند

  .زان را به خود اختصاص داده است ين ميشتريب
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  مقدمه

عات بر اثر فساد يجهان سوم به صورت ضا يشورهاك ييغذا يپنجم فرآورده ها يكش از يهمه ساله ب

پس از اشت، داشت، برداشت، كدر مراحل مختلف  يكيولوژيو ب ييايمي، شيكيزياز عوامل گوناگون ف يناش

 يز ميدرصد ن50جهان سوم به  يشورهاكاز  ين رقم در برخيا. رود ين ميع و مصرف از بيبرداشت، توز

از خود در تنگنا يمورد ن يين مواد غذايتام يشورها براكن ياز مردم ا يه شمار قابل توجهك يبه طور ] 1[رسد 

  .هستند

زان يه از مكد است يصد از تولدر 30شور كعات در يرقم متوسط ضا يبر اساس آمار منابع رسم

انه يد ساليون تن توليليم 60ه از ك يشتر است به طوريدرحال توسعه ب يشورهاكاز  ياريمتعارف در بس

ون دالر در سال يليم 5ون تن به ارزش يليم 20ارد دالر حدود يليارزش م15شور به كدر  يشاورزكمحصوالت 

  ] 3[. ندكن يرا تامون نفر يليم 20 يتواند غذا يه مكشود  يع ميضا

از آن حائز  يريجلوگ يارهاكو علل آن و راه يشاورزكعات محصوالت يضا ين اساس بررسيبر ا

  :صورت گرفته است  يشاورزكز در مورد محصوالت مختلف ين يقاتينه تحقين زميدر ا. ت استياهم

ع يناسب و نبود صنام يده است، فقدان انبارهاينه خرما استان فارس انجام گرديه در زمك يقيدر تحق

بات بابل از عوامل كنه در مورد مرين زميدر هم] 5[. عات داشته است يجاد ضايا يالت اصلكرا از مش يليتبد

زان ين ميه اكتوان نام برد  يرا م يط بد حمل و نقل و آفات انبارينامناسب، شرا يعات آن بسته بنديموثر بر ضا

به خصوص سردخانه و  يير بنايسات زيفقدان تاس ] 4[. شود يرا شامل م يديدرصد محصول تول 32ش از يب

  ] 2[. ع شودياز ضايدرصد محصول پ 20ه كشود  ين باعث ميانبار مناسب و اعمال غلط زارع

  

  روش مطالعه
شت كر ير سطح زيمتغ. استفاده شده است يوزن يطبقه ا يريق از  روش نمونه گين تحفيجهت انجام ا

بوترخان، ذئفه ك يل شهرستان رفسنجان را به دهستان هاكنتخاب شده است سپس ا يريبه عنوان وزن نمونه گ

نمونه  23و  25،24،8ب تعداديبه ترت يرينموده و بر اساس وزن نمونه گ يه، نوق، انار و حومه طبقه بنديوئكشك

وطه در مناطق مرب يق پرسشگرياطالعات از طر يپس از جمع آور. دياز دهستان ها انتخاب گرد يكاز هر 

  .ل قرار گرفتيه و تحليمورد تجز SPSSق نرم افزار ياطالعات از طر

  

  افته ها و بحثي

دن محصول شروع و پس از برداشت ادامه دارد و در اثر عوامل مختلف از يعات پسته قبل از رسيضا

زان آن يه مكباشد  يم يم آبكط انبار، ي، آفات، شرايو سرما زدگ يمنطقه گرمازدگ يميط اقليرات شراييل تغيقب

اران شهرستان كد پسته يعات و درصد آن از ديق علل ضايج تحقيبر طبق نتا. بسته به رقم محصول متفاوت است

  .آمده است ) 1(ه در جدول كده يم گرديرفسنجان در هفت گروه تقس
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  1380عات پسته از نظر باغداران شهرستان رفسنجان يعلل ضا) 1(جدول 

  تعايدرصد ضا  عاتيعلل ضا  گروه

  7/27  يميو اقل يرات جوييتغ  1

  7/24  آفات  2

  1/25  يم آبك  3

  2/4  بد يانباردار  4

  8/4   يارگر هنگام بسته بندك يتوجه يب  5

  8  كيپو يدرصد باال  6

  5/5  بودن دستگاهها يسنت  7
  ق يج تحقينتا: ماخذ 

  

د دما يو شد ياگهانرات نييبه خود اختصاص داده است، تغ يرات جوييعات را تغيزان ضاين ميشتريب

توان آفات  يعات پسته را ميگر ضايل دياز جمله دال. شود يبه محصول م ياديباعث وارد آوردن خسارات ز

آن اثر  يه در مراحل مختلف قبل از برداشت روكل پسته نام برد يرم  ساقه خوار و پسكره، يش: لياز قب يمختلف

عات يدرصد ضا. ت استيره پوست قابل رويپسته، رنگ تبودن مغز  كز و سبيگذاشته و اثرات آن به صورت ر

. عات آمده استين ضايانگيارقام مختلف پسته و م) 2(در جدول . بسته به ارقام مختلف پسته متفاوت است

زان ين ميمترك ياختصاص دارد و رقم فندق ييو احمد آقا يبركب به ارقام ايعات به ترتين درصد ضايشتريب

  .عات را دارديضا

  

  1380عات در ارقام مختلف پسته شهرستان رفنسجان يدرصد ضا) 2(جدول 

  اريانحراف مع  )درصد( عات ين ضايانگيم  ارقام پسته

  78/5  3/14  يله قوچك

  61/5  6/13  يفندق

  27/5  7/14  يبركا

  32/5  5/14  يياحمدآقا

  6/25  2/14  عاتين ضايانگيم
  قيج تحقينتا: ماخذ

  

باشد در مورد محصول پسته دو نوع  يم يثر دارد نوع بسته بندعات محصول ايه در ضاك يگريمورد د

درصد آن به  6و تنها  يكيپالست يق گونيدرصد  محصول از طر 94) 3(ه طبق جدول كوجود دارد  يبسته بند
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ب يبه ترت ين دو نوع بسته بنديعات ايزان ضايه مكاست  ين در حاليشوند و ا يم يبسته بند ينفك يله گونيوس

  .باشد يدرصد م 67/8 و 1/14

   يعات بر اساس نوع بسته بنديدرصد ضا) 3(جدول 

( عات ين ضايانگيم  درصد محصول  يبسته بند

  )درصد

  اريانحراف مع

  58/5  1/14  94   يكيپالست يگون

  98/5  67/8  6  ينفك يگون
  قيج تحقينتا: ماخذ

  

اما . دار شده است يعندرصد م r=90در سطح  يعات دو نوع بسته بنديه اختالف ضاكبا وجود آن 

  .نندك ياستفاده م يكيپالست ي، از بسته بندين دو نوع بسته بنديمت اياد قيل تفاوت زيشاورزان به دلكثر كحدا

ن جدول با يبا توجه به ا. دهد يشت را نشان مكر يعات و سطح زين ضايانگيارتباط م)4(جدول 

 يتيريتوان عوامل مد ين امر را ميل ايله دالاز جم. ابدي ياهش مكعات يزان ضايشت مكر يش سطح زيافزا

  .نام برد) التيسطح تحص( باغدار 

  

  1380شت در منطقه رفسنجان كر يعات بر اساس سطح زيدرصد ضا) 4(جدول 

  اريانحراف مع  )درصد( عات ين ضايانگيم  )تاركه( شت كر يسطح ز

  97/4  16  تاركه 3تا 

  72/5  6/15  تاركه 5-4

  16/3  9/11  تاركه 7-6

  79/4  3/11  تاركه 10-8

  24/6  1/10  تاركه 10ش از يب
  قيج تحقينتا: ماخذ

  

 ين قسمت به بررسيعات اثر دارند در ايزان ضايبر م يه قبال بدان اشاره رفت عوامل مختلفكهمان طور 

  .ميپرداز يعات ميبرآورد تابع ضا ياز عوامل موثر بر آن ط يكهر  يزان اثر بخشيعات و ميتابع ضا

Wj=f( ββββ0, ββββ1 ,ββββ2, ββββ3, ββββ4, ββββ5, ββββ6, ββββ7 )  
Wj =عاتيدرصد ضا  

ββββ7 -ββββ0 :عاتيعوامل موثر بر ضا  
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  ييثر درستنماكعات از روش حدايبرآورد تابع ضا) 5(جدول 

  جهينت  tآماره  فيتعر  پارامتر

ββββ0  
ββββ1  
ββββ2  
ββββ3  
ββββ4  
ββββ5  
ββββ6  
ββββ7  

  عرض از مبداء

  تجربه باغدار

  شتكر يسطح ز

  فاصله باغ تا شهر

  يه بندنوع بست

  نوع برداشت

  رقم محصول

  التيزان تحصيم

25/10  

495/0-  

164/0-  

0113/0  

2/6  

78/4  

6/2  

52/1  

*
21/5  

*51/0  
**48/0  

*
018/0  

**22/2  
*31/0  

21/0
ns

 

ns51/0  

  

  R2=87/0      010/0دار در سطح  يمعن:*

R=82/0      05/0دار در سطح  يمعن:**
-2  

Ns :2/2        يمعن يب =D.W  

     6/18=M.L  

  

  جينتا
درصد  7/27ه  كدهند  يج مطالعه نشان مينتا. عات محصول پسته اثر دارنديدر ضا يعوامل مختلف

 يته هاينه الزم است وارين زميدر ا. باشند يدرصد در اثر آفات مختلف م 7/24، يميرات اقلييعات در اثر تغيضا

نامساعد و  يميط اقليبر شرامقاومت در برا ييموجود اصالح گردد تا توانا يته هايج شود  و واريد ترويجد

شت رابطه كر يعات با تجربه باغدار و سطح زيزان ضايه مكنيبا توجه به ا. دما را داشته باشد يرات ناگهانييتغ

ردن كپارچه يكنه يشاورزان در زمكق يتشو. م دارديرابطه مستق يوس و با فاصله باغ تا شهر و نوع بسته بندكمع

 ينه راههايشاورزان در زمك يو باال بردن سطح علم يآموزش يالسهاكجاد ياگر يد يسو و از سو يكاز  ياراض

  .اهش خواهد دادك يعات پسته را به حد قابل توجهيزان ضايم يط بد جويعات و شرايمقابله با ضا
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