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 دهیچک

 در گردو خراط کرم یقیتلف تیریمد یریپذامکان یبررس هدف با و یشیمایپ روش به قیتحق نیا

 حجم. بود بافت شهرستان گردوکاران از نفر 5750 قیتحق نیا یآمار ةجامع. گرفت انجام بافت شهرستان

. شدند انتخاب یامرحلهچند یریگنمونه قیطر از هانمونه. دش نییتع نفر 300 کوکران فرمول طبق نمونه

 بیضر. شد دییتأ متخصصان از یگروه توسط آن ییمحتوا ییروا که بود پرسشنامه هاداده یگردآور ابزار

 جینتا طبق. آمد دستبه 82/0 تا 73/0 نیب پرسشنامه مختلف یهابخش ییایپا یابیارز یبرا خکرونبا یآلفا

شد:  یبند رتبه ریز بیترتبهکرم خراط گردو  یقیتلف تیریمد یریپذامکان یهالفهؤم دمنیفر آزمون

 خدمات ،یزراع اتیعمل ،(یفن) یکیمکان اتیعمل ،ییایمیش اتیعمل ،یمهارت -یدانش یها یتوانمند

 یاعضا تعداد نیبنشان داد  یهمبستگ بی. ضرایکیولوژیب اتیعملو  یاقتصاد ییتوانا ،یجیترو -یتیحما

اطالعات و  ،یمورد مسائل گردوکاردر یاطالعات یهاها، منابع و کانالدر تشکل تیعضو ةسابق خانوار،

در  یگردو، نوآور ةشدکشت یهارقم عدادت ،یبه جهاد کشاورز ها مراجعهگردوکاران، تعداد  یدانش فن

 به اشتغال خانوار یاعضا تعدادمبارزه با کرم خراط گردو،  یبرا گرفته انجام یکاشت گردو، اقدامات زراع

 تیریمد یریپذامکان و یگردوکار از عملکرد زانیم متوسط ،یگردوکار از انهیسال درآمد کل ،یگردوکار

تفاوت  گرنشان ،یا سهیمقا یها آزمون جینتا ،نیهمچن. دارد وجود یداریمعن ةرابط گردو خراط کرم یقیتلف

آفت کرم خراط  یقیتلف تیریمد یریپذ به لحاظ امکان انیمختلف پاسخگو یها گروه دگاهید نیب یدار یمعن

 یها نهاده ةعرض باغداران، آموزش یبرا یباغ مدارس افتیره از یریگ بهره سرانجام،گردو است. 

از دانش  یریگ باغات گردو و بهره یایاح یپرداخت اعتبارات برا ،یا خدمات مشاوره ةئو ارا یکیولوژیب
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  مقدمه
ی از محصوالت باغی مهم است که در برخی مناطق گردو يک

کشور از جمله در شهرستان بافت در استان کرمان کشت 
شود و معیشت خانوارهای زيادی در اين شهرستان از راه می

ی هاسال درشود. تولید و پرورش اين محصول تأمین می
 و باغات نيا به انيز موجب خراط کرم آفت وعیش ،ریاخ

 به مشغول کشاورزی خانوارها داريپا شتیمع ديتهد جهیدرنت
ی هاوهیشيی شناسا ،یطيشرا نیچن در. شد گردو کشت

 با. است مهم آفت کنترل با مرتبط داريپای کشاورز با متناسب
 ازی کي آفاتی قیتلف تيريمد گرفته، صورت مطالعات به توجه

 و کنترل به تواندیم که است داريپای کشاورزی هاافتیره
. شود منجر ستيز طیمح با سازگار ةویش به آفت نيا اب مبارزه

که  صورت گرفتمديريت تلفیقی آفات به  توجه زيادی
است سال اخیر  پنجاهکنترل آفات در  در زمینة ای نوآوری

((Trivedi & Ahuja, 2011. تمام قیتلف وی ریکارگ هب 
های مرتبط با کنترل و کاهش جمعیت آفات عملیات و اقدام

ای که احتمال دارد به آسیب و زيان و در مرحله ةدر مرحل
و مبتنی بر اصول  گیرد انجام میآفات زيانباری تبديل شوند، 

های مختلف و مند اقدامافزايی نظامشناختی، طبیعی و همبوم
(. با توجه به نقش Sagar & Dent, 1991هماهنگ است )

 سازی مديريت تلفیقی آفات در سطحخطیر کشاورزان، پیاده
پذيری آن نزد کشاورزان است.  باغات، نیازمند ارزيابی امکان

ها و اقدامات لفهؤواقع، نیاز است در ابتدا مشخص شود مدر
مديريت تلفیقی آفت کرم خراط گردو کدام است و تا چه حد 

دن اين اقدامات آمادگی دارند. کرکشاورزان برای عملی
 زمینة دری داخل وی خارج نامحقق توسطی متعدد مطالعات

 Vasileiadis et جمله از. گرفت صورت آفاتی قیتلف تيريمد

al. (2013) مديريت تلفیقی  آثارای با هدف ارزيابی در مطالعه
يافتند که  آفات در کشت ذرت به اين نتیجه دست

 :از ندمديريت تلفیقی عبارت رشيپذ ةعمدی هاتيمحدود
 و ثرؤم و ازین موردی عمل دانش به کشاورزان نداشتن یدسترس

 نيای گروه رشيپذنبود  و کنندهمصرف دانش نارسابودن
-ی هااستیس ،هاتيمحدود نيا بر غلبهی برای. قیتلفی فناور

 شنهادیپ یثرؤمی ابيبازار و دانش تيريمد ،یطیمح ستيز
عنوان ارزيابی  شان با هدر مطالع et al. Erbaugh (2010). شد

ورز در پذيرش مزرعه کشا ةآثار رهیافت مشارکتی مدرس
فناوری مديريت تلفیقی آفات در اوگاندا به اين نتايج دست 

 سطح و است ثرؤم IPM دانش شيافزا در FFSيافتند که 
 افتیره نيا رشيپذ دررا  ریثأت نيشتریب کشاورز التیتحص

 عنوان بای قیتحق درPeshin & Dhwa (2009) . دارد
 توسعه حالدری کشورها در آفاتی قیتلف تيريمدی ساز ادهیپ
ی اراض زانیم نیب :يافتند دست جينتا نيا به افتهيتوسعه و
ی قیتلف تيريمدی ايمزا از اطالع کشاورز، التیتحص رکشت،يز

ی سازادهیپ و مزرعه از خارج اطالعات بهی دسترس و آفات
 .دارد وجودی داریمعن و مثبت ةرابط آفاتی قیتلف تيريمد

Litsinger et al. (2009) ی هابرنامه ةتوسع ةدرباری قیتحق در
 يافتند دست جينتا نيا به ایآس در برنج آفاتی قیتلف تيريمد
 کشاورز مهارت و نگرش دانش، وی جيتروی هاآموزش نیب که

 Samiee et al. (2009). دارد وجودی داریمعن و مثبت ةرابط
ی قیتلف تيريمد رشيپذ بر ثرؤم عوامل دربارةی قیتحق در

ی جيتروی هابرنامه در شرکت که دندیرس هجینت نيا به آفات
 آفاتی قیتلف تيريمد فنون ةدربار را کشاورزان دانش سطح

در تحقیقی در کشور   .Patel et al (2007).دهد می شيافزا
 های شخصیتی بر نگرش کشاورزانر ويژگییثأهند با عنوان ت

راهبرد مديريت تلفیقی آفات به اين نتیجه رسیدند که  دربارة
کشاورزان نگرش منفی نسبت به مديريت تلفیقی  رصدد 85

تجربه در  تر، کمآفات دارند. نگرش در بین کشاورزان جوان
که تماس ترويجی  بهتر بود افرادیديده و  کشاورزی، آموزش

 et al.  Rani ةمطالعنتايج بیشتر و درآمد باالتری داشتند. 
عاتی های اطالکه منابع و کانالنشان داد در کنیا  (2005)

 جينتاترين نقش را در پذيرش مديريت تلفیقی دارند. مهم
 به ازین داد نشان کامرون در  .Sonwa et al (2004)قیتحق

 يافتن مقاوم؛ ارقام ةتوسع ةنیزم دری مشارکتی هاتالش
 برای مناسب کاشت اتیعمل جيترو آفات؛ی عیطب دشمنان
 از ،یمبو دانش از استفاده و هاکشآفت از استفاده کاهش

. استمديريت تلفیقی  ةبرنام موفقی اجرای برا الزم طيشرا
 نگرشبا عنوان  Klavdianou et al.  (2000)ةمطالع

ی اگلخانه دیتول آفاتی قیتلف تيريمد دربارةی طیمح ستيز
 در هاتجربه کم و هالکردهیتحص ترها، جوان داد نشان وناني در

. دارند آفاتی قیتلف تيريمد بهی بهتر نگرش کشاورزان نیب
ی متعدد قاتیتحق موضوعاين  ةدربار هم کشور داخل در

در تحقیقی که در   Hedjazi & Sharifi (2011).گرفت صورت
های استان فارس با موضوع تأثیر منابع اطالعات و کانال

ارتباطی در پذيرش مديريت تلفیقی آفات برنج انجام دادند، به 
ها و منابع اطالعاتی مورد اين نتیجه رسیدند که از بین کانال

های کنندگان نهادهگان و نزديکان، تأمینيمطالعه، همسا
 کشاورزی و بازديد کشاورزان از مزارع اولويت بیشتری

نشان داد   .Veisi et al (2011). نتايج تحقیقداشتند
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پذيرش مديريت تلفیقی آفات در میان  نبود ترين عوامل مهم
ل مالی، ئندران عبارتند از: مساشالیکاران استان گیالن و ماز

ل ئهای فردی، وجود شرايط ابهام و ريسک، مساويژگی
های های فناوری ويژگی ةمديريتی و نبود اطالعات دربار

اثربخشی  ةدربار et al.  Etehadi (2011)معرفی شده. بررسی
مزرعه کشاورز در گسترش مديريت تلفیقی  ةرهیافت مدرس

وبلوچستان نشان  ر استان سیستانآفات از ديدگاه کشاورزان د
مزرعه کشاورز در  ةهای مدرسداد بین میزان اثربخشی فعالیت

فعالیت  ةگسترش مديريت تلفیقی آفات و متغیرهای سابق
های مزرعه تا مرکز خدمات، ويژگی ةکشاورزی، فاصل

داری وجود مثبت و معنی ةبرداران رابطاجتماعی، نگرش بهره
مديريت تلفیقی آفات  درمورد داراننهدارد. بررسی دانش گلخا
ای در استان خراسان رضوی توسط در کشت خیار گلخانه

Heidari & Afsari Kohne shahr (2010)  نشان داد مراجعه
های ترين منبع و شرکت در کالس به مديريت کشاورزی مهم

ترين منبع برای کسب اطالعات ترويجی ضعیف -آموزشی
 Razzaghi Borkhani et.است اتدرمورد مديريت تلفیقی آف

al.  (2011)  های عنوان ارزيابی نقش سازهبا در تحقیقی
کاران محیطی برنجسازی زيستترويجی در آگاه -آموزشی

ها در برنج به اين نتیجه رسیدند که کشکاربرد آفت ةدربار
آشنايی  ةداری بین پیشینهمبستگی مثبت و معنی

های یزان شرکت در کالسپاسخگويان با خدمات ترويجی، م
ها در شالیزار کشاورز، شمار ديدار ترويجی و برنامه -آموزشی

ترويجی، شرکت در  های هترويجی، میزان بررسی نشري
ترويجی؛ با آگاهی اثرگذاری شالیزارهای  -های آموزشی کارگاه
های شیمیايی وجود دارد. کش محیطی کاربرد آفت زيست

Sharifi et al. (2009) قیقی با موضوع شناسايی و در تح
ت تلفیقی آفات يمدير ةهای کشاورزان در زمینتحلیل فعالیت

، «اقدامات بیولوژيکی» ةلفؤبرنج در استان فارس سه م
را « زراعی اقدامات به»و « مکانیکی -اقدامات فیزيکی»
 .کردندهای زيربنايی مديريت تلفیقی استخراج لفهؤعنوان م به

توان نتیجه گرفت اجرای می ،با توجه به اين تحقیقات
ها و اقدامات، لفهؤدلیل تعدد م همديريت تلفیقی آفات ب

شناختی، بودن شرايط الزم زراعی، فنی، بومنیازمند فراهم
. اين تحقیق در همین (1)شکل  اقتصادی و حمايتی است

های مديريت تلفیقی لفهؤراستا و با هدف شناسايی و ارزيابی م
 .گرفتدر شهرستان بافت انجام  آفت کرم خراط گردو

پذيری مديريت تلفیقی  طبق الگوی نظری تحقیق، امکان
عنوان متغیر وابسته است و  آفت کرم خراط گردو به

ای، زراعی و اقتصادی،  حرفه اجتماعی، –های فردی  ويژگی
 دهند متغیرهای مستقل تحقیق را تشکیل می

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قیتحق ینظر یالگو .1 شکل

 
  

 -یفرد یهایژگیو
 یاجتماع

 یهایژگیو
 یزراع

 یهایژگیو
 یاقتصاد

 یهایژگیو
 یاحرفه

 یمهارت -یدانش

 یجیترو -یتیحما

 یزراع

 یکیولوژیب

 یکیمکان

 ییایمیش



 1394 ستانتاب، 2 شماره، 46 دوره ران،یا یکشاورز توسعه و اقتصاد قاتیتحق      236

 هامواد و روش
 یآورو از لحاظ گرد یهدف، کاربرد نظراز  قیتحق نيا

و  یفیتوص رهایمتغ کنترل لحاظ از ،یدانیاطالعات از نوع م
در  یشيمایپ ةویش به قیتحق نيا. است یشيآزما ریغ

 ی. شهرستان بافت در جنوب شرقگرفتشهرستان بافت انجام 
از  یکيو  است کرمان واقع یلومتریک 165 ةکشور و در فاصل

 درختان ژهيوبه وهیم یهاگسترش باغ یمناطق مستعد برا
 یو مهم کشاورز یاصل یهاشهرستان از قطب نيا. است گردو

محصوالت  دیتول درو همواره  دوش یماستان محسوب 
 ريز سطح با شهرستان ني. اددار یاژهيو گاهيجا یراهبرد
 نهال هکتار 2104 بارور، یگردو درختان هکتار 8617 کشت

مقاوم اول را در سطح استان دارد.  ،هکتار در تن دو عملکرد و
 نيا ،يیو هوا آب طيو شرا يیایجغراف تیبا توجه به وضع

 وهیم یهاگسترش باغ یاز مناطق مستعد برا یکيستان شهر
از باغداران  یاديتعداد ز ،روني. از ااست گردو درختان ژهيوبه

محصول امرار معاش  نيو فروش ا ديمنطقه با برداشت و خر
 گردوکاران از نفر 5750 قیتحق نيا یآمار ةجامعند. نکیم

 کوکران فرمول اساسبر نمونه حجم. است بافت شهرستان
 . شد نییتع نفر 300
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 یامرحلهچند یریگنمونه وةیش به مطالعه مورد نمونة
 بافت، شهرستان بخش سه ابتدا، در منظورنياهب. شد نتخابا
و در  شد گرفته نظردر طبقه عنوانبه خبر و رابر بافت، یعني

 یتصادف صورتها از هر طبقه به از دهستان یبعد، برخ ةمرحل
بخش  اياز طبقه  بزنجان گوغر، سکان،یک) شد انتخاب ساده

از بخش  هیبنوئ هیسو  هنزا بافت، دشتاب از بخش خبر و
از  یریگ به نمونه یا خوشه صورتبه ،بعد ةرابر(. در مرحل

انتساب  ةقاعد گرفتننظرمنتخب هر بخش با در یروستاها
 متناسب اقدام شد.  

 ساخته بود.محقق یا نامهپرسششامل  قیتحق نيابزار ا
 اریدر اخت یمقدمات ةپرسشنام ،يیاعتبار محتوا نییتع یبرا

 آموزش و جيو ترو یپزشکاهیگ ةرشت یت علمئیه یاعضا
 گرفتقرار  هتجرببا گردوکاران و یمحل کارشناسان ،یکشاورز

 نيتدو یذکر است برا انيشا. رفتيپذ صورتو اصالحات الزم 
 خراط کرم آفات یقیتلف تيريمد یريپذ امکان یابيارز اسیمق

 قيطر از اقدامات نيا از یا مجموعه استخراج به داابت گردو،
 منطقه کارشناسان و باغداران با مصاحبه و یدانیم مشاهدات

 گرفتننظردر با سپس و شد مبادرت نیشیپ مطالعات زین و
 و یعلم تئیه یاعضا به مراجعه و اقدامات تیماه

در  یو آموزش کشاورز جيو ترو یپزشک اهیگ ةرشت کارشناسان
 زیگرگان و ن یعیو منابع طب یشگاه علوم کشاورزدان

 ةمحاسب یبرا. دشاقدام  هاآن یبند شهرستان بافت به دسته
کرم  یقیتلف تيريمد ةلفؤم هفت هر یبرا یريپذامکان ةنمر

 .استفاده شد ريز ةخراط گردو از رابط

(2) min

max min

sj S
Esi

S S





 

 که ستپاسخگو هر یريپذامکان ةنمر Sj ،باال فرمول در
 مقدار نيکمتر Smin. آمد دست هب باال در شدهحيتشر روش اب
. است یريپذامکان ةنمر ستون در مقدار نيشریب زین Smax و

 یريپذسه گروه با امکان درگردوکاران 'یندب  دسته یسپس برا
 33/0تا  0از »عمل شد:  ريز ورتص به اديکم، متوسط و ز

 یريپذامکان ةنمر 66/0تا  34/0از »، «کم یريپذامکان ةنمر
 کاربه رابطة. «اديز یريپذامکان ةنمر 1تا  67/0از »، «متوسط

 اختالف رفع یها روش از یکي قیتحق نيا در شدهبرده
 تیمحروم بيضر روش عنوانبه که ستها شاخص اسیمق

 نیب یشاخص به عدد ريمقاد تمام ،رابطه نيا در. شد شناخته
شاخص مورد نظر را  یبند که دسته شود یم ليتبد کيصفر و 

 نیب یعدد به نظر مورد شاخص کهی. زمانکند یم لیتسه
 را آن قیتحق هدف حسببر توان یم شد، ليتبد کي و صفر

 مختلف یها روش. کرد یبند میتقس طبقه پنج اي چهار سه، به
 ني( که در اKo ,2005) شد ارائه زین ها شاخص یبند میتقس
 . شد استفاده سطح سه در یبند میروش تقس قیتحق

 یآلفا بيضر ةمحاسب قيطر از زین پرسشنامه يیايپا
 لیدست آمد. پس از تکمبه 82/0تا  73/0 نیکرونباخ ب
و  هيتجز یبرا یاستنباط آمار و یفیار توصها، از آمپرسشنامه

 استفاده شد. SPSS 16 افزاربا کمک نرم لیتحل
 

 و بحث جینتا
 نیانگی: مگردوکاران یاجتماع -یفرد یهایژگيو فیتوص
 حدود. دست آمد هب سال 51 از شتریب یاندک انيپاسخگو یسن
 27 تالیتحص باًيتقر. بودندمرد  انيدرصد از پاسخگو 90

 فقط و بود نوشتن و خواندن حد در انيپاسخگو از درصد
 ،انيپاسخگو نیب از. داشتند یدانشگاه التیتحص درصد 3/13

 .ندداشت يیروستا یهاتشکل در را تيعضو ةسابق درصد 57
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 3/56 یاصل شغل: گردوکاران یشغل یهایژگيو فیتوص
 3/43 یفرع شغل فقط. است یگردوکار انيپاسخگو از درصد
 یگردوکار تیفعال ةسابق. بود یگردوکار انيپاسخگو از درصد
 ةنمر. بود سال ستیب از شیب انيپاسخگو از درصد 54 حدود
 از درصد 54 باًيتقر یگردوکار ةنیزم در یفن اطالعات و دانش

 حدود. آمد دست هب( خوب سطح در) 11 تا 9 نیب انيپاسخگو
 جهاد به یزراع فصل طول در انيپاسخگو از درصد 68

 یجيترو یهاکالس در هاآن درصد 32 فقط و کردند مراجعه
 .ندکرد شرکت مرتبط

 3/38 یزراع نظام: گردوکاران یزراع یهایژگيو فیتوص 
 تیمالک. است یدامپرور و یدارباغ زراعت، انيپاسخگو از درصد

 یباغ قطعات تعداد. است یشخص انيپاسخگو از درصد 7/63
 3/31 فقط .است قطعه پنج تا سه نیب انيپاسخگو از درصد 47

 منبع. داشتند گردو اصله 100 تا 51 نیب انيپاسخگو از رصدد
 ةویش. بود رودخانه انيپاسخگو از درصد 3/47 آب نیتأم
 73 حدود. بود نينو انيپاسخگو از درصد 3/4 فقط یاریآب

 انجام منظم طوربه را گردو ةانیسال هرس انيپاسخگو از درصد
 گردو هرس نوع دو هر درصد 35 تعداد نيا از که دهندیم
 64 باًيتقر کشت ةویش. دهندیم انجام را( یبارده و فرم هرس)

 منطقه کارشناسان نظر طبق. است یسنت انيپاسخگو از درصد
 یبذر ارقام کشت گردو، یها باغ یها یژگيو گرفتننظردر با و
 و زاتیتجه نبردنکار به و( یوندیپ نهال از نکردن استفاده)

 و واتوریکولت مانند گردو کاشت در استفاده مورد ادوات
 یسنت کشت یژگيو( آهن گاو از استفاده فقط) واتوریروت

 گردو رقم دو انيپاسخگو از درصد 40 حدود. شود یم محسوب
 رقم انيپاسخگو از درصد 26 حدود. کنندیم کشت خود باغ در

 درصد 30 حدود. کنندیم کشت را منطقه آن یبوم اي یمعمول
 در کنند،یم کشت منطقه آن در که یغالب رقم انيپاسخگو از

 درختان عمر نیانگیم. است مقاوم گردو خراط کرم برابر
. بود سال 80 تا 31 نیب انيپاسخگو از درصد 30 فقط یگردو

 نهال ةیته یبرا گردو ةخزان انيپاسخگو از درصد 52 باًيتقر
 در ینوآور نوع کي انيپاسخگو از درصد 40 حدود. داشتند

 25 فقط. ندداد انجام گردو برداشت و داشت کاشت، ةمرحل
... و يیایمیش ،یکيولوژیب ،یتجرب اقدامات انيپاسخگو از درصد

 .ندداد انجام گردو خراط کرم کنترل یبرا را
 یاراض کل: گردوکاران یاقتصاد یهایژگيو فیتوص

 3 تا 5/1 نیب انيپاسخگو از درصد 45 باًيتقر دوگر کشتريز

 از درصد 30 حدود یگردو دیتول زانیم. است هکتار
 در( نشده مغز یگردو) لوگرمیک 500 تا 250 نیب انيپاسخگو

 باًيتقر یخانوادگ کار یروین از نفر پنج تا چهار نیب. است سال
 معاش. داشتند اشتغال یگردوکار به انيپاسخگو از درصد 30
 کل. است یگردوکار انيپاسخگو از درصد 50 حدود یاصل

 از انيپاسخگو درصد 60 حدود یگردوکار از انهیسال درآمد
 ةانیسال یهانهيهز نیانگیم. است شتریب ونیلیم شش

 ونیلیم کي از انيپاسخگو از درصد 70 حدود یگردوکار
 یزراع فصل چند در عملکرد زانیم متوسط. است شتریب

. بود شتریب لوگرمیک 800 از انيپاسخگو از درصد 50 باًيتقر
کرم خراط گردو حدود  ةجیوارده در نت یهانهيهز نیانگیم

. تومان بود ونیلیتا دو م کي نیب انيدرصد از پاسخگو 45
و گرد ةمیب پوشش تحت انيپاسخگو از درصد 80 کينزد

باغ گردو  یایتوسعه و اح یبرا انيپاسخگو شتریب باًيبودند. تقر
 در کدام حداقلهر -کاشت، داشت و برداشت گردو ةدر مرحل

 .کردنداقدام  -مورد کي
 جينتا طبق: گردو خراط کرم یقیتلف تيريمد یريپذامکان

 نيباالتر مختلف یهاهلفؤم کیتفک به ريز اقدامات( 1 جدول)
: ضرورت و تیاهم زانیم ةجنب از( الف: آورد دست هب را رتبه
 -یدانش یها یتوانمند) یزراع ةمبارز ةنحوبا  يیآشنا
 اتیعمل) آفت کنترل با متناسب یزراع اصول تيرعا ،(یمهارت
 گردوکاران با مسئول ادوات یهمکار و یهماهنگ ،(یزراع
(، یجيترو -یتيحما خدمات) خراط کرم با مبارزه یبرا

 ،(یکیمکان اتیعمل) آلوده و خشک یهاشاخه سوزاندن
 آفت یقیتلف تيريمد یبرا ماهر یانسان یروین از یبرخوردار

 یالروها هیعل موقعبه و مناسب یپاشسم ،(یاقتصاد يیتوانا)
 کنترل یبرا پرندگان از یریگبهره ،(يیایمیش اتیعمل) جوان
 و فراهم زانیم لحاظ از( ب (،یکيولوژیب اتیلعم) آفت

 یها یتوانمند) یزراع ةمبارز ةنحو با يیآشنا بودن،دسترسدر
 اتیعمل) یدام کود با درختان تيتقو ،(یمهارت -یدانش
 گردوکاران نیب یجمع یهمکار و تشکل وجود ،(یزراع

 و خشک یهاشاخه سوزاندن ،(یجيترو -یتيحما خدمات)
 ماهر یانسان یروین از یبرخوردار ،(یکیمکان اتیعمل) آلوده

 یالروها هیعل موقعبه و مناسب یپاشسم(، ی)بعد اقتصاد
 شکارگر یهاسن از یریگبهره ،(يیایمیش اتیعمل) جوان

 (.یکيولوژیب اتیعمل) آفت کنترل یبرا
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 هالفهؤپذیری مدیریت تلفیقی کرم خراط گردو از منظر تمام موضعیت امکان .1جدول 

 ملزومات بعد
 و تیاهم زانیم

 ضرورت
 و فراهم زانیم

 بودندسترسدر

ند
انم

تو
 ی

ها
 ی

نش
دا

 ی
ارت

مه
و 

 ی

 cv رتبه cv رتبه  
 9 45/0 9 46/0 (پرندگان و سن شکارگر، ةمورچ) یعیطب یهاکشآفت با ییآشنا
 8 42/0 8 43/0 آفت با یکیولوژیب مبارزة و حفاظت نحوة و اصول با یعمل ییآشنا
 ینور یهاتله از استفاده ،یفلز و یمس یهالهیم بردنفرو) یکیمکان مبارزة نحوة با ییآشنا

 گردو خراط کرم آفت با.( ..و یفرمون و
41/0 7 38/0 5 

 1 35/0 1 35/0 گردو خراط کرم آفت با...( و منظم یاریآب موقع،به هرس) یزراع مبارزة نحوة با ییآشنا
 3 38/0 4 37/0 گردو خراط کرم یقیتلف تیریمد نةیزمدر  یاز دانش بوم یبرخوردار

بهره و سموم مصرف کاهش قیطر از خود باغات در آفت یقیتلف کنترل به رغبت و لیم
 ترسالم نیگزیجا یهاروش از یریگ

36/0 2 38/0 4 

 7 41/0 3 37/0 (محدود و موقع به استفادة) آفت با ییایمیش مبارزة در یبهداشت و یمنیا اصول تیرعا
 نحوة و یگذارتله زانیم ،(یفرمون و ینور) یگذارتله زمان دربارة الزم مهارت و یآگاه
 آن ضیتعو

40/0 6 40/0 6 

 2 38/0 5 38/0 آن کنترل نحوة و خراط کرم یزندگ چرخة درمورد شناخت

مل
ع

ی
ت

ا
 

راع
ز

 ی

 8 38/0 2 33/0 باغات یکاف و منظم یاریآب و یاریآب حیصح یهاروش از یریگبهره
 5 37/0 1 32/0 ...(و حیصح یاریآب زمستانه، یهدکود) آفت ترلکن با متناسب یزراع اصول تیرعا
 1 34/0 7 36/0 یدام یکودها از استفاده با درختان تیتقو

 3 35/0 5 35/0 خراط کرم کاهش یبرا درختان یپا انهیسال شخم
 2 34/0 4 34/0 مناسب زمان در هاشاخه هرس

 7 38/0 8 36/0 یآلودگ نبدو مناطق از سالم نهال ةیته
 10 39/0 10 38/0 اهیگ پروردة رةیش در اختالل یبرا شپشک و کنه شته، مانند یآفات با مناسب مبارزة

 6 37/0 9 36/0 مزرعه و منطقه ییهوا و آب طیشرا با خراط کرم یقیتلف تیریمد یفناور بودنسازگار
 ،یاریآب) منطقه باغات یزراع طیشرا با خراط کرم یقیتلف تیریمد یفناور بودنسازگار
 (باغات عمر پراکنش، وسعت،

35/0 6 38/0 9 

 4 35/0 3 34/0 دیجد باغات احداث در یباغبان اصول تیرعا
ت

دما
خ

 
ما

ح
 -یتی

رو
ت

 یجی
 6 44/0 7 43/0 خراط کرم آفت با مبارزه یبرا( خطرکم) مناسب و ثرؤم سموم بودندسترسدر

 ةیتوص و یفناور و یفن دانش ئةارا یبرا منطقه سطح در یکاربرد قاتیتحق دادن انجام
 آفت یقیتلف کنترل یبرا یعلم

40/0 3 40/0 4 

 2 40/0 1 37/0 گردو خراط کرم با مبارزه یبرا گردوکاران با مسئول یها هادار یهمکار و یهماهنگ
 3 40/0 2 40/0 آفت یقیتلف ةمبارز ةنیزم در ییراهنما و هیتوص ارائة یبرا متخصص کارشناسان به یدسترس
 1 40/0 5 41/0 خراط کرم آفت یقیتلف تیریمد یسازادهیپ ةنیزم در گردوکاران نیب یجمع یهمکار و تشکل وجود

 یشینما ةمزرع ،یجیترو کالس) منطقه در خراط کرم یقیتلف تیریمد ةنیزم در یجیترو یهاتیفعال
 (...و

41/0 4 46/0 7 

 5 41/0 6 41/0 ازین مورد خدمات ةعرض یبرا منطقه سطح در یکشاورز یمهندس –یفن خدمات یهاشرکت وجود

مل
ع

ی
ت

ا
 

کان
م

 یکی

 2 32/0 5 42/0 آلوده یهاسرشاخه موقعبه هرس
 4 34/0 4 39/0 هاآن کردنمعدوم و الرو یورود یهاسوراخ درون یمس و یفلز یهالهیم بردنفرو

 1 30/0 1 36/0 آلوده و خشک یهاشاخه سوزاندن
 3 33/0 3 38/0 دیشد یآلودگ یدارا درختان ینابود

 5 34/0 2 37/0 رس گل و ومیآکوار چسب بتونه، ریخم مانند یمواد با یورود یهاسوراخ کردنمسدود
 6 35/0 6 75/0 آفت تیجمع شکاه یبرا ینور و یفرمون یهاتله از استفاده
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 هالفهؤپذیری مدیریت تلفیقی کرم خراط گردو از منظر تمام موضعیت امکان .1جدول 

 ملزومات بعد
 و تیاهم زانیم

 ضرورت
 و فراهم زانیم

 بودندسترسدر

وانا
ت

 یی
صاد

اقت
 ی

 3 34/0 4 62/0 گردو باغات یایاح و توسعه یبرا اعتبارات به یدسترس
 2 34/0 6 79/0 آفت یقیتلف تیریمد ةویش به گردو دیتول بودنصرفهبهمقرون و یسودآور
 4 37/0 3 36/0 تآف یقیتلف تیریمد یسازادهیپ یبرا الزم یاقتصاد ةیبن داشتن
 ةویش به افتهیپرورش و سالم محصول از کنندگانمصرف استقبال و مناسب بازار وجود

 یقیتلف تیریمد
63/0 5 91/0 6 

 5 47/0 2 36/0 آفت یقیتلف تیریمد یبرا الزم یهانهاده و یزراع زاتیتجه به یدسترس
 1 33/0 1 36/0 آفت یقیتلف تیریمد یبرا ماهر یانسان یروین از یبرخوردار

مل
ع

ی
ت

ا
ایمیش 

 یی

 2 47/0 3 41/0 آفت خسارت یهاکانال داخل به مناسب سم قیتزر
 1 36/0 1 39/0 جوان یالروها هیعل موقعبه و مناسب یپاشسم

 یرهایخم) زئوزران و تارلو یآنت ریخم توسط الروها تجمع محل یهاسوراخ کردنمسدود
 (انورداریس

40/0 2 66/0 3 

ع
یمل

ت
ا

یب 
وژ

ول
 یکی

 2 41/0 3 42/0 آفت کنترل در( خوارتخم) شکارگر یهامورچه از یریگبهره

 1 38/0 2 41/0 آفت کنترل یبرا( الروخوار) شکارگر یهاسن از یریگبهره

 3 46/0 1 39/0 آفت کنترل یبرا( دارکوب) پرندگان از یریگبهره

 

 گردو خراط کرم یقیتلف تیریمد یریپذامکان یهالفهؤم یبندرتبه و فیتوص. 2جدول 

 هالفهؤم
 بودندسترسدر و فراهم زانیم ضرورت و تیاهم زانیم

 رتبه دمنیفر نیانگیم رتبه دمنیفر نیانگیم

 2 41/4 1 50/4 یمهارت -یدانش یها یتوانمند
 6 48/3 4 97/3 یزراع اتیعمل

 1 73/4 5 93/3 یجیترو -یتیحما خدمات
 3 14/4 3 13/4 (یفن) یکیمکان اتیعمل
 5 01/4 6 58/3 یاقتصاد ییتوانا
 4 10/4 2 17/4 ییایمیش اتیعمل
 7 13/3 7 27/3 یکیولوژیب اتیعمل

 

 کرم یقیتلف تيريمد یريپذامکان یهالفهؤم یبندبهرت
 و تیاهم زانیم نظر(، از 2جدول ) جينتا طبق: گردو خراط

 اتیعمل ،یمهارت -یدانش یها یتوانمند» یهالفهمؤ ضرورت
 زانیرتبه و از لحاظ م نيباالتر «یکیمکان اتیعملو  يیایمیش

 -یتيحما خدمات» یهالفهؤبودن مفراهم و دردسترس
 «یکیمکان اتیعملو  یمهارت -یدانش اتیعمل ،یجيوتر

 (.2دست آمد )جدول  هرتبه ب نيباالتر

 جي: نتاگردو خراط کرم یقیتلف تيريمد یريپذسطوح امکان
 یها یوانمندت» ةلفؤمسه  یريپذ امکاناست که  نيا انگریب

 «یجيترو -یتيحما خدماتو  یزراع اتیعمل ،یمهارت -یدانش
 اتیملع» یها لفهؤم یريپذ امکان ومتوسط  حددر  شتریب

 اتیعملو  يیایمیش اتیعمل ،یاقتصاد يیتوانا ،یکیمکان
 (.3 )جدولقرار دارد  نيیسطح پا در «یکيولوژیب

 

 

 

 

 ادامة
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 یریپذامکان زانیحسب مبر انیپاسخگو یفراوان عیتوز .3 جدول

 هالفهؤم
 ادیز متوسط کم

 درصد یفراوان رصدد یفراوان درصد یفراوان

 3/8 25 60 180 7/28 86 یمهارت –یدانش یها یتوانمند
 7/11 35 62 186 3/22 67 یزراع اتیعمل

 7/6 20 47 141 3/43 130 یجیترو -یتیحما خدمات
 3/0 1 3/23 70 3/73 220 یکیمکان اتیعمل
 1 3 3/27 82 3/67 202 یاقتصاد ییتوانا
 3/0 1 3/3 10 3/96 289 ییایمیش اتیعمل
 0 0 0 0 7/99 289 یکیولوژیب اتیعمل
 04/4 13 84/31 96 55/61 184 یکل

 

های مدیریت تلفیقی کرم خراط لفهؤرابطه بین م

: نتايج تحقیق بیانگر اين گردو و متغیرهای مورد مطالعه

 ةاجتماعی، بین سابق -است که از بین متغیرهای فردی
پذيری  خانوار با امکان ها و تعداد اعضایعضويت در تشکل

داری مثبت و معنی ةمديريت تلفیقی کرم خراط گردو رابط
های ای، بین منابع و کانالاز بین متغیرهای حرفهوجود دارد. 
 ها همراجع تعداد و گردوکارانی فن دانش و اطالعاتاطالعاتی، 

پذيری مديريت تلفیقی کرم خراط ی با امکانکشاورز جهاد به
با ای دست آمد. چنین يافته هداری بمعنیمثبت و  ةرابط

 ;Hedjazi & sharifi, 2011برخی نتايج پیشین همسو است )

Rani et al., 2005 2010; Heidari & Afsari Kohne 

Shahr, از بین متغیرهای زراعی، بین اقدامات زراعی برای .)
داشت و  ةها در مرحلکنترل کرم خراط گردو، تعداد نوآوری

 با گردو ةشد کشتی ها رقم تعداد نیبردو و برداشت گ
داری وجود مثبت و معنی ةپذيری مديريت تلفیقی رابط امکان

ای با برخی مطالعات پیشین نیز همسو است دارد. چنین يافته
(Sonwa et al., 2004 (Vasileiadis et al., 2013;. همچنین، 

از بین متغیرهای اقتصادی بین متغیر کل اراضی زيرکشت 
کل درآمد سالیانه از گردوکاری، تعداد  گردو، دیتول کلردو، گ

اعضای خانوار که به گردوکاری اشتغال دارند، متوسط میزان 
عملکرد گردوکاری در چند فصل زراعی و تعداد اقدامات 

کاشت گردو  ةباغات در مرحل یبرای توسعه و احیاگرفته  انجام

مثبت  ةو رابطپذيری مديريت تلفیقی کرم خراط گردبا امکان
(. در برخی مطالعات 4)جدول  دست آمد هداری بو معنی

 ,.et al., 2007) Veisi et al اشاره شد يافتهپیشین نیز به اين 

2011; Hedjazi & Sharifi, 2011; Patel). 

 تیریمدی ریپذامکان برحسب انیپاسخگو ةسیمقا

با میانگین  ةنتايج مقايس: گردو خراط کرم آفتی قیتلف

 در که یکساننشان داد  Fاستیودنت و   tهای  از آزموناستفاده 
ی ريپذامکان سطح کردند، شرکتی جيتروی هاکالس

 دارند؛ی شتریبی جيترو -یتيحما وی زراع ،یمهارت -یدانش
 (Erbaugh et ين يافته با مطالعات پیشین نیز همسو استا

al., 2010; Razzaghi Borkhani et al., 2011 Litsinger et 

al., 2009; Dhwan & Peshin 2009;) .کشت کهی گردوکاران 
 ،یتيحما -یجيتروی ريپذامکان سطح داشتند، زهیمکانمهین

 هرس کهی گردوکاران. دارندی شتریبی کيولوژیب ويی ایمیش
ی ريپذامکان سطح دهند،یم انجام منظم طور به را انهیسال
 .کردندی ابيارز شتریب رای کیمکان وی تيحما -یجيترو

 -یدانشی ريپذامکان سطح دارند، گردو ةخزان کهی گردوکاران
 دارند، تراکتور کهی گردوکاران. دارندی شتریبی زراعی و مهارت
. گردوکارانی که کردندی ابيارز شتریب رای زراعی ريپذامکان
 راپذيری مديريت تلفیقی کرم خراط ند، امکانداشتکن پوست

 (.6 و 5 های دول)ج کردندی ابيارز کمتری کل طور به
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 گردو خراط کرم یقیتلف تیریمد یریپذامکان و یاقتصاد ،یاحرفه ،یزراع ،یاجتماع -یفرد یرهایمتغ نیب رابطه نییتع. 4 جدول

 مستقل ریمتغ
 (یریامکانپذ یهامؤلفه) وابسته ریمتغ

 یهایتوانمند
 یمهارت -یدانش

 اتیعمل
 یزراع

 خدمات
 یجیترو-یتیحما

 اتیعمل
 یکیمکان

 ییتوانا
 یاقتصاد

 اتیعمل
 ییایمیش

 اتیعمل
 یکیولوژیب

 یکل

 119/0* 100/0 -015/0 088/0 016/0 076/0 175/0** 165/0** خانوار یاعضا تعداد
 094/0 -008/0 066/0 069/0 015/0 139/0* 099/0 168/0** هاتشکل در تیعضو سابقة
 081/0 -007/0 -044/0 065/0 126/0* 091/0 104/0 156/0** یاطالعات یهاکانال و منابع

 004/0 -059/0 -041/0 016/0 018/0 -036/0 138/0* 081/0 گردوکار یفن دانش و اطالعات
 233/0** 051/0 19/0** 103/0 17/0** 226/0** 251/0** 243/0** یکشاورز جهاد به ها مراجعه تعداد
 162/0** 127/0* 103/0 099/0 090/0 070/0 109/0 166/0** گردو کشت یهارقم تعداد
 060/0 -072/0 040/0 049/0 131/0* 111/0 102/0 031/0 گردو داشت در هاینوآور
 030/0 092/0 -056/0 -040/0 -039/0 -019/0 038/0 158/0** برداشت در ینوآور

 103/0 055/0 001/0 081/0 128/0* 022/0 111/0 134/0* خراط با مبارزه یبرا یزراع قداماتا
 -108/0 -051/0 024/0 -029/0 164/0** -054/0 -173/0** 130/0* گردو کشتریز یاراض کل
 083/0 -033/0 045/0 182/0** 073/0 069/0 109/0 023/0 گردو دیتول کل

 183/0** 124/0* 072/0 101/0 15/0** 123/0* 125/0* 204/0** یگردوکار نةیزم در فعال یاعضا تعداد
 095/0 326/0** -003/0 -019/0 011/0 -074/0 -004/0 -041/0 گردو از انهیسال درآمد کل

 095/0 0/0 23/0** 002/0 075/0 112/0 004/0 035/0 یگردوکار عملکرد زانیم متوسط
 117/0* -076/0 -002/0 -049/0 -010/0 -033/0 -066/0 -069/0 (کاشت) باغ عةتوس یبرا اقدامات

 درصد 95 نانیاطم سطح در یداریمعن

 درصد  99 نانیدر سطح اطم یداریمعن**

 
 مستقل یرهایمتغ حسببر آفات یقیتلف تیریمد یریپذامکان سطح سةیمقا. 5 جدول

 یکل یکیولوژیب اتیعمل ییایمیش اتیعمل یاقتصاد ییتوانا مستقل ریمتغ
 آزمون مقدار نیانگیم آزمون مقدار نیانگیم آزمون مقدار نیانگیم آزمون مقدار نیانگیم

 یجیترو یهاکالس در شرکت
 08/3** 31/11 54/1 25/12 24/0 15/10 67/1 57/11 بله
 08/10 62/10 98/9 66/10 ریخ

 نوع کشت
 21/2* 06/11 14/2* 51/12 59/2** 13/11 27/1 44/11 زهیمکانمهین

 16/10 32/11 39/9 71/10 یسنت
 انهیسال منظم کردن هرس

 94/1* 69/10 13/0 16/11 20/2* 44/10 77/0 06/11 بله
 84/9 01/11 83/8 58/10 ریخ

 نهال ةیته نحوة
 81/1 81/10 41/0 11/ 32 22/1 10/ 40 62/0 11/ 12 خودم خزانة
 11/10 10/ 91 9/ 61 10/ 78 گرانید خزانة

 تراکتور
 78/0 66/10 81/1 19/12 99/0 41/10 70/0 19/11 دارد
 35/10 38/10 75/9 79/10 ندارد

 کنپوست
 -66/0** 30/10 -09/0 05/11 -90/0 63/9 -09/1 55/10 دارد
 58/10 17/11 25/10 19/11 ندارد

 درصد99 نانیاطم سطح در یداریمعن **
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 مستقل یرهایمتغ حسببر آفات یقیتلف تیریمد یریپذامکان سطح سةیمقا. 6 جدول

 مستقل ریمتغ
 یکیمکان اتیعمل یجیترو -یتیحما اتخدم یزراع اتیعمل یمهارت -یدانش یتوانمند

 آزمون مقدار نیانگیم آزمون مقدار نیانگیم آزمون مقدار نیانگیم آزمون مقدار نیانگیم

 یجیترو یهاکالس در شرکت
 91/2** 33/10 بله

63/12 **04/5 
43/10 **19/3 

80/11 
59/1 

 89/10 84/8 51/10 09/9 ریخ
 نوع کشت

 66/9 زهیمکانمهین
68/0 

12/11 
30/0- 

07/10 *27/2 45/11 
68/0 

 07/11  96/8 26/11 39/9 یسنت
 انهیسال منظم کردن هرس

 68/9 بله
65/1 

37/11 
37/1 

63/9 *04/2 
51/11 *02/2 

 28/10 54/8 67/10 93/8 ریخ
 نهال ةیته نحوة

 90/2** 10/ 03 خودم خزانة
70 /11 *35/2 

70 /9 
56/1 

43 /11 
88/0 

 10/ 96 8/ 96 10/ 65 8/ 88 گرانید خزانة
 تراکتور

 43/9 دارد
22/0- 

64/10 *06/2- 
29/9 

19/0- 
48/11 

85/0 
 01/11 38/9 58/11 52/9 ندارد

 کنپوست
 13/9 دارد

31/1- 
23/11 

11/0 
26/9 

24/0- 
28/11 

16/0 
 18/11 39/9 18/11 68/9 ندارد

 درصد 99 نانیدر سطح اطم یداری** معن
 

 التیتحصی دارا گردوکاران ،قیتحقی هايافته به توجه با
 از شتریب رای مهارت وی دانشی ريپذامکانيی( راهنما) متوسط

ای با برخی . چنین يافتهکردندی ابيارز گردوکاران ريسا
 Hedjazi & Sharifi, 2011مطالعات پیشین نیز همسو است )

Klavdianou et al., 2000; al., 2011; et Etehadi 2010; 
Heidari & Afsari Kohne shahr, .)ی هايافته به توجه با

 و فرم هرس) وهیش دو ازی يک از فقط کهی گردوکاران ،قیتحق
 از شتریب رای زارعی ريپذامکان کردند،یم استفادهی( بارده

بهره  هرس وهیش نوع دو هر از کردند کهی ابيارزی گردوکاران
ای با برخی مطالعات پیشین نیز همسو . چنین يافتهبردند می

 در قیتحقی هايافته به توجه با (.Sharifi et al., 2009) است
 بر گردو کشت مختلف و غالب ارقام از استفاده ریتأث زمینة

 گردوکاران که شودیم مشاهدهی ريپذامکان ازی ابيارز
 از شتریب را یزراعی ريپذامکان ،یسنگ رقم زا کنندهاستفاده

. کردندی ابيارزی معمول رقم از کنندهاستفاده گردوکاران
ی ريپذامکان زینی اخوشه رقم از کنندهاستفاده گردوکاران

 از کنندهاستفاده گردوکاران از شتریب رايی ایمیش وی کیمکان
 شودیمی ناش آنجا از يافته نيا. کردندی ابيارزی معمول رقم

 متفاوت گردو خراط کرم در برابر مقاومتش گردو رقم هر که
يی ایمیشی ريپذامکان گردوکاران از گروه نيا ،نیهمچن. است

ی ابيارز شتریب زینی سنگ رقم از کنندهاستفاده گردوکاران از را
 مختلف ارقام از استفاده ریتأث به مطالعاتی برخ در که کردند
ی هايافته به توجه با. Sonwa et al., 2004)) شد اشاره
 قناتی آب منبع از کنندهاستفاده گردوکاران ق،یتحق

 از کنندهاستفاده گردوکاران از شتریب را یاقتصادی ريپذ امکان
 گردوکاران که یدرحال. کردندی ابيارز رودخانهی آب منبع

 از شتریب رای کيولوژیبی ريپذامکان چاه از کنندهاستفاده
 ن،یهمچن. کردندی ابيارز رودخانه از کننده ادهاستف گردوکاران

 ةدربار گردوکاران دگاهيد نیب قیتحقی هايافته به توجه با
 سکونت، محل براساس آفاتی قیتلف تيريمدی ريپذامکان

 نظام نوع ،یفرع ای ياصل شغل عنوان بهی گردوکار به اشتغال
 کرم مقاومت ،یاریآب ةویش ،یبرداربهره و تیمالک نظام ،یزراع

 کرمی قیتلف تيريمدی هالفهؤمی ابيارز منظر از گردو خراط
(.8 و 7 جدول) نشد مشاهدهی داریمعن تفاوت گردو خراط
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 مستقل یرهایمتغ حسببر آفات یقیتلف تیریمد یریپذامکان سطح ةسیمقا .7 جدول

 یکیمکان اتیعمل یجیترو -یتیحما خدمات یزراع اتیعمل یمهارت -یدانش یتوانمند 
 ونآزم مقدار نیانگیم آزمون مقدار نیانگیم آزمون مقدار نیانگیم آزمون مقدار نیانگیم مستقل ریمتغ

 التیتحص زانیم
 16/9 (1) سوادیب

01/2 
(3=2( )4=2=1 )

 (3>4و1)

41/11 

14/0 

52/9 

32/0 

56/11 

39/0 
 29/11 37/9 05/11 55/9 (2) نوشتن و خواندن

 29/11 74/9 11/11 77/10 ییراهنما
 75/10 00/9 29/11 10/9 (3) باالتر و پلمید

 یزراع نظام نوع
 49/9 (1) یدارباغ

32/0 

08/11 

09/0 

44/9 

81/0 

06/11 

36/0 
 55/11 71/9 34/11 70/9 (2) باغ و زراعت
 دام و باغ و زراعت

(3) 
30/9 18/11 98/8 04/11 

 یبرداربهره و تیمالک نظام
 23/9 (1) یشخص

57/2 
15/11 

66/0 
25/9 

15/0 
11/11 

 19/11 51/9 54/11 25/10 (2) یتعاون 30/0
 80/11 53/9 61/10 10/9 (3) برانه سهم

 هرس وةیش
 44/10 (1) فرم هرس

93/2 
89/12 **11/8 

(3=2 )
 (2و1>3)

73/10 
09/2 

82/12 
 16/11 52/9 97/11 02/10 (2) یبارده هرس 99/1

 31/11 23/9 36/10 10/9 (3) دو هر
 گردو کشت غالب رقم

 77/8 (1) یمعمول

43/2 

55/10 *76/2 
(3=1=4 )
(2=3=4) 

(1<2) 

74/8 

91/0 

39/10 45/2 
(2=3=1 )
(4=2=3) 

(1<4) 

 41/11 71/9 23/12 21/10 (2) یسنگ
 91/10 41/9 14/11 66/9 (3) یکاغذ
 48/12 67/9 83/10 24/9 (4) یاخوشه

 آب نیتأم منبع
 54/9 (1) قنات

45/0 
15/11 

06/0 
51/9 

14/0 
04/12 

 66/10 25/9 37/11 84/9 (2) چاه 79/2
 75/10 25/9 17/11 31/9 (3) رودخانه

 درصد 99 نانیاطم سطح در یداریمعن **

 

 شنهادهایپ و یریگ جهینت
 عنوانبهگردو  خراط آفت کرمبا آفت  یاصول مبارزةو  کنترل

 یا وهیش به بافت شهرستان در مهم یباغ محصوالت از یکي
 تيريمد یسازادهیپ مستلزم ست،يز طیمح با سازگار و داريپا

 مختلف اقدامات از همزمان یریگبهره و آفات یقیتلف
 نيا موفق یاجرا. است... و یکيولوژیب ،یکیمکان ،یزراع به
. است مربوطه ملزومات و بستر بودنفراهم ازمندین افتیره
 تيريمد یريپذامکان یبررس به شيمایپ نيا در منظور،نيا به

 با. شد مبادرت بافت شهرستان در گردو راطخ کرم یقیتلف
 لیتسه یبرا ريز یشنهادهایپ ق،یتحق یهاافتهي به توجه

 :شودیم ارائه گردو خراط کرم آفت یقیتلف تيريمد
سواد بودند، کم ايسواد یاز آنجاکه غالب گردوکاران ب -

 مناسب یجيترو -یآموزش یهاشود از روشیم شنهادیپ
از باغات نمونه و... استفاده  ديبازد ،یدانیم ديمانند بازد

 شود. 
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 مستقل یرهایمتغ حسببر آفات یقیتلف تیریمد یریپذامکان سطح سةیمقا. 8 جدول

 یکل یکیولوژیب اتیعمل ییایمیش اتیعمل یاقتصاد ییتوانا 
 آزمون مقدار نیانگیم آزمون مقدار نیانگیم آزمون مقدار نیانگیم آزمون مقدار نیانگیم مستقل ریمتغ

 التیتحص زانیم
 64/10 (1) سوادیب

36/0 

51/9 

05/1 

07/12 

73/00 

55/10 

69/0 
 62/10 31/11 60/10 20/11 (2) نوشتن و خواندن

 85/10 30/11 42/10 35/11 ییراهنما
 02/10 01/10 34/9 66/10 (3) باالتر و پلمید

 یزراع نظام نوع
 15/11 (1) یدارباغ

63/0 

82/9 

38/2 

43/10 

53/0 

35/10 

71/0 
 83/10 21/11 07/11 25/11 (2) باغ و زراعت
 دام و باغ و زراعت

(3) 
56/11 38/9 63/11 30/10 

 یبرداربهره و تیمالک نظام
 93/10 (1) یشخص

04/0 
87/9 

20/0 
79/10 

78/0 
33/10 

 56/10 16/12 27/10 93/10 (2) یتعاون 54/0
 84/10 60/10 36/10 19/11 (3) برانه سهم

 هرس وةیش
 80/11 (1) فرم هرس

09/1 

65/10 

05/0 

94/13 

33/2 

90/11 *64/3 
(2=1) 
(3=2 )
 (3>2و1)

 70/10 50/10 29/10 43/11 (2) یبارده هرس

 24/10 55/10 49/10 65/10 (3) دو هر

 گردو کشت غالب رقم
 31/10 (1) یمعمول

59/1 

94/8 **35/4 
(3=2=1) 

(4=3 )
 (4>2و1)

63/9 

85/1 

74/9 **64/6 
(3=1) 
(4=3) 
(2=4 )

 (1و3<2و4)

 75/11 61/10 32/9 51/10 (2) یسنگ
 91/9 64/12 17/10 51/11 (3) یکاغذ

 24/11 50/11 02/10 72/11 (4) یاخوشه

 آب نیتأم منبع
 67/3* 87/11 (1) قنات

(3=2=1) 
(3<1) 

70/10 
47/1 

16/11 *99/2 
(3=2=1 )

(3<2) 

85/10 
 84/10 61/13 12/9 05/11 (2) چاه 06/2

 06/10 21/10 48/9 23/10 (3) رودخانه
 درصد 99 نانیاطم سطح در یداریمعن**

 

 با التیتحص سطح نیدار بیمعن ةرابطبا توجه به  -
 شنهادیکرم خراط گردو پ یقیتلف تيريمد یريپذ امکان

دارند  یکه سطح سواد باالتر یاز گردوکاران شودیم
 دانش رسانش یبرا لگریتسه اي یعنوان کشاورزان تماس به
 خراط کرم یقیتلف تيريمد به گردوکاران بیترغ و یفن

 .شود گرفته بهره گردو

 با تشکل در تيعضو ةسابق نیدار بیمعن ةرابطبا توجه به  -

-یم شنهادیپ گردو خراط کرم یقیتلف تيريمد یريپذنامکا
 یهاتشکل قيکشاورزان از طر یهاگروه یبر سازماندهشود 

. شود دیتأک یامزرعههمانند مدارس  يیهاافتیره ايموجود 
 یهاتيبه حما یبخش دولت شودیم هیتوص ،نیهمچن

 یبرا ؛خود از گردوکارن منطقه ادامه دهد ةگرانلیتسه
 یهااز الزمه یکيکه  ...باغات و یارتقا یبرا دادن وام ،نمونه
 . است یقیتلف تيريمد یريپذامکان
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 ،ی)سنت کشت نوع نیدار بیمعن ةرابطبا توجه به  -
کرم خراط  یقیتلف تيريمد یريپذامکان با( زهیمکان مهین

تراکتور  کر،یش ديخر یبرا یاعتبارات شودیم شنهادیگردو پ
گردو اختصاص داده  ةزیبرداشت مکان یبراکن و پوست

 و دیتول نیدار بیمعن ةبا توجه به رابط ،نیشود. همچن
 یقیتلف تيريمد یريپذامکان با گردو از حاصل درآمد

 ،یفراور عيصنا جاديا یبرا یاعتبارات شودیم شنهادیپ
 ارزش شيمنظور افزابهگردو  یبندو بسته یبنددرجه

 در زهیانگ جاديا و محل نيافزوده و درآمد گردوکاران از ا
 و آفت یقیتلف تيريمد قيعملکرد از طر یارتقا یها براآن
 .شود داده اختصاص خود باغات یایاح

با  یاطالعات یهاکانال و منابع نیدار بیمعن ةبا توجه به رابط -
 شنهادیپ گردو خراط کرم یقیتلف تيريمد یريپذامکان

 از گردوکاران شتریب یریگبهره یالزم برا یهانهیزم شود یم
 یازهاین يیمنظور شناسامناسب به یرساناطالع افتیره کي

 از یریگبهره ،یاطالعات یهاامیپ نيتدو و هیته ،یاطالعات
کسب  یبرا ...منظور رسانش اطالعات ومناسب به یهاکانال

 فراهم شود. یقیتلف تيريو مد یگردوکار ةنیدر زماطالعات 
شامل  یرساننظام اطالع یاجزا تيگسترش و تقو ن،یهمچن

اطالعات و عناصر  ةدهندانتقال عناصر اطالعات، دیمنابع تول
 شود.یم هیاطالعات توص ةکنندمصرف

 در شرکت ریتأث و نیانگیم سةيمقا جيبا توجه به نتا -
 کرم یقیتلف تيريمد یريپذامکان بر یجيترو یها کالس
که  یاز مروجان و کارشناسان شودیم شنهادیپ ،گردو خراط

و آگاه به مباحث  یاجتماع -یفرد یهایژگيو یدارا
هستند و از مهارت الزم و  یقیتلف تيريو مد یگردوکار
به را ها افتهيال انتق یو توانمند ندروز برخورداربهدانش 

 نيا در. شود یریگبهره شیپ از شیدارند، بگردوکاران 
 ايعنوان مددکار توان از گردوکاران موفق بهیم ،راستا
 یهابرنامهشود یم هیتوص ،نیهمچن. گرفت بهره لگریتسه
 ةطیبر حعالوه و باشد استوار یازسنجین براساس یجيترو

 شوند شامل زیرا ن ینگرش یهاطهیح ،یو مهارت یشناخت
 ريو سا یتا گردوکاران به کاهش مصرف سموم کشاورز

 نيآورند. در ا یرو یقیتلف تيرياقدامات مرتبط با مد
آفات از ابعاد  یقیتلف تيريمد تیالزم است اهم ،هابرنامه

مصرف  یامدهایشود و پ حيگردوکاران تشر یمختلف برا
 وةیشعنوان به يیایمیش یهاکشسموم و آفت ةيرویب

 یبرا یو باغ یزراع یهایماریمتعارف مبارزه با آفات و ب
به  ینگرش مثبت قيطر نيها برشمرده شود تا از اآن
 .کنند دایپ گردو خراط کرم یقیتلف تيريمد

 با یاقتصاد یرهایمتغ نیدار بیمعن ةرابطبا توجه به  -
 شنهادیپ گردو راطخ کرم یقیتلف تيريمد یريپذامکان

ها به کشآفت ةارانيحاصل از حذف  یمنابع مال شودیم
 یقیتلف تيريمد یجيترو خدمات و آموزش از تيحما

ها، متیتواند با ضمانت قیم دولت. شود داده اختصاص
 به یقیتلف تيريمد دکنندگانیتول یبرا را دیتول سکير

 یابر الزم التیشود تسهیم هیتوص. برساند حداقل
 یهافرآورده متیقارزان ديمنظور خربه گردوکاران

 و سموم با سهيمقا در گردو خراط کرم هیعل کيولوژیب
 .شود فراهم يیایمیش یهاکشآفت

 یشنهادهایپ ق،یتحق یها افتهيبا استنباط از  ،نیهمچن
کرم خراط گردو در  یقیتلف تيريمد لیتسه یبرا ريز

 :دشو یم ارائهشهرستان بافت 
باغداران  طيبا شرا متناسب یامزرعه -مدارس افتیلزوم کاربرد ره -

 .گردو خراط کرم یقیتلف تيريمد یشهرستان بافت برا

و مقررات با  نیوضع قوان نةیزم مناسب در یگذاراستیس -
استفاده از عوامل و مواد  یسازو فرهنگ ینيگزيهدف جا

 ةبرنام قالب در يیایمیش ریغ کنترل زاتیتجه و کيولوژیب
 گردوکاران. قيو تشو بیترغ یبرابلندمدت 

و  هیته یهاکینیکل اي یاخدمات مشاوره یهاشرکت یاندازراه -
 .آن رينظاخطر و کم یهاکشمانند آفت یمواد فن عيتوز

اندکاران بازار و دست ليتما جهینتو در یسطح آگاه شيافزا -
شده دیسالم تول یگردو ةکنندگان دربارمصرف زیفروش و ن

 قياز طر یقیتلف تيريو مد یکيولوژیکنترل ب ةویش به
 .یا رسانه یرساناطالع و یجيترو یهابرنامه
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