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رسی تاثیر آن ها بر عملکرد و بر های آبیاریهای مهم کیفیت آبطبقه بندی ویژگی

 پسته
 4اسفندیارپورو پیمان  3، فاطمه ابراهیمی میمند2مهدی امیرپور رباط، 1 علی زین الدینی میمند

 15/02/1397تاریخ ارسال:

 28/08/1397تاریخ پذیرش:

 مقاله برگرفته از طرح پژوهشی تحقیقاتی

 چکیده

ثرات سوء زیادی بر رشد و تولید پسته گذاشته است. این مطالعه به های آبیاری اهای اخیر نامطلوب شدن کیفیت آبدر سال

 53ها بر عملکرد پسته انجام گردید. بدین منظور بندی آنهای آبیاری و درجهمنظور بررسی تاثیر پارامترهای مهم کیفی آب

 -های عملکردینامهغات پرسشهایی برداشت و تجزیه کامل شد ند. برای کلیه بامنبع آب انتخاب شد. از هر منبع آب نمونه

ارامترهای بررسی شده به ترتیب شوری، مدیریتی تهیه گردید. بررسی روابط رگرسیون چند متغیره گام به گام نشان داد از پ

SAR ( 2و بر آب آبیاری بیشترین تاثیر را بر عملکرد پسته دارند. ضریب همبستگی(R  82/0رابطه بین عملکرد با شوری ،

SAR  های مناسب )بندی پارامترهای کیفی آب در کالسمی باشد. درجه 67/0و بر برابر با 81/0حدودS1،S2  ،S3 (  و

درصد  65مجاز پارامتر های بررسی شده، اثر کاهشی بر عملکرد داشته و حدود  ( انجام گردید. افزایش بیش از حدNنامناسب )

های آماری نشان می دهد میانگین شوری آب منطقه مورد مطالعه رسیباشند. براز عملکرد باغات تحت تاثیر این پارامتر ها می

گرم بر لیتر است که بیشتر از حد مجاز هستند. با توجه به تاثیر میلی 9/6و بر  1/20 حدود SARدسی زیمنس بر متر،  11

رسد و در مناطق ر میقابل توجه کیفیت آب بر عملکرد پسته، اعمال مدیریت آبیاری برای کاهش اثر سوء آن ضروری به نظ

 شود.ها بر پایه جدول پیشنهادی توصیه میبندی آبکاری جدید طبقهپسته
 

 ، پسته، عملکردبر ،هدایت الکتریکی ، نسبت جذب سدیم های کلیدی:واژه
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  همقدم

های مکرر، کاهش سالیهای اخیر خشکدر سال

بارندگی و توسعه بیش از حد کشت گیاهان زراعی و باغی 

به خصوص در مناطق خشک و نیمه خشک کشور سبب 

زیر زمینی شده است. نتیجه آن های رویه از آببرداشت بی

های آبیاری کمبود شدید آب و نامطلوب شدن کیفیت آب

 (. 1395باشد )وزارت نیرو، می
غلبه بر  این کمبود آب سبب شده کشاورزان برای

ز آب های به استفاده ا عملکرد محصول شیو افزا یخشکسال

و  خطر شورزیر زمینی شور روی آورند، اما این رویکرد 

 Wenjun et) دهدیم شیرا افزا هاشدن خاک سدیمی

al., 2008).  

سوودیمی برای آبیاری باغات به کاربرد آب شووور و  های 

سوودیم خاک  سووته باعز افزایش میزان امالس و  صوووص پ خ

صول از آنمی سوترس حا شود و تولید  ها کاهششوود که ا ر

یول می یواه تحم بوه گ صوووول را  لودینی و مح یود )زین ا موا ن

کواران،  صوووحی  1393هم یوت  مودیر موال  نوابراین، اع (.   ب

سووتفاده بهینه از آب های نامتعارف، آگاهی از تاثیر کیفیت ا

هوای کیفی آبآن پوارامتر نودی  قوه ب یواری هوا و طب هوای آب

 باشد. ضروری می

ین به عنوان یکی از مهمتر (.pistachiavera L)پسته 

باشد که در شرایط حاضر در اکثر کشور می محصوالت باغی

(. 1395، )وزارت جهاد کشاورزیشود ها کشت میاستان

دهد در سه دهه اخیر کشت پسته بدون ها نشان میبررسی

یافته است  در نظر گرفتن پتانسیل اراضی گسترش زیادی

این گسترش، باعز تشدید بحران کم آبی   (.1383)آباده، 

های زیرزمینی، نامطلوب ر شدن اراضی، افت سط  آبو شو

-ها و افزایش روند شورشدن منابع خاکشدن کیفیت آب

های تحت کشت در مناطق پسته کاری شده است )زین 

 (.1396الدینی و ابراهیمی، 

عملکرد این محصول در حد  برخی از باغاتدر گرچه 

ز دهد استفاده اها نشان میولی بررسی باشدمطلوب می

های نامتعارف سبب کاهش رشد و عملکرد شده است. آب

شوری آب و نسبت جذب سدیم باال از مهمترین پارامترهای 

. (1384 )ملکشاهی، باشندمحدود کننده عملکرد پسته می

های شور در توجه به اهمیت و ضرورت کاربرد آب با

ها و تطابق پارامترهای های این آببررسی ویژگی کشاورزی

هدف جداول طبقه بندی مخصوص پسته با  کیفی با

ای گونه منابع دارای جایگاه ویژهتر از اینبرداری اصولیبهره

مطالعات انجام شده مشخص  .(1383)فیضی،  باشدمی

آب از  به شوری و قلیائیت خاک و نسبت پستهنموده است 

 ,.Shahriarpour et al) است تردیگر  درختان میوه مقاوم

 (.1380،صمدی ،2011

شوووت بی سوووترده ای در زمینوه بردا رویوه از مطوالعوات گ

نوامطلوبآب یوت این آبهوای زیر زمینی و  هوا شووودن کیف

ای از جنوب کویت صورت گرفته است. برای مثال در ناحیه

سوتخراج بیش از اندازه آب های زیرزمینی باعز افت کیفی ا

سوفره سوت به طوریو کمی  شوده ا که های آب این منطقه 

سوت و این  20رزمینی حدود سوط  آب زی متر افت نموده ا

شورایط اثرات سووء زیادی بر رشود و عملکرد گیاهان منطقه 

 .(Al-Senafy and Abraham, 2004)گذاشته است 

Dorota (2009) را در خصوص کیفیت آب مطالعاتی-

گرفت تاثیر پارامترهای کیفی ای آبیاری انجام داد و نتیجه ه

ت و اگر میزان شوری کمتر آب بر کاهش عملکرد موثر اس

شود و همچنین عملکرد نمی از حد مجاز باشد باعز کاهش

حساسیت گیاهان مختلف نسبت به شوری آب متفاوت 

است. ایشان از نظر مقاومت به شوری آب، گیاهان را به 

 چهار گروه مختلف تقسیم نمود.

ای که در باغات ( در مطالعه1391مکاران )سجادی و ه

 اط شهربابک انجام دادند مشاهده نمودند کهپسته منطقه رب

 برای مجاز حد از بیش شوری دارای آبیاری هایآب اکثر

 آبیاری آبهای از برخی که طوری به ،باشدمی کشاورزی

 .دارند جدی محدودیت نیز پسته عملکرد و رشد برای حتی

 .Sandin et alتوسط شده انجام ایمزرعه تحقیقات

 آستانه حد دهدمی نشان یکاآمر غربی کرن در (2004)

 دسی 12 و 8 ترتیب به و خاک آبیاری آب برای شوری

  .است شده معرفی کرمان رقم پسته برای متر بر زیمنس
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 موجب شوری افزایش که داشت ( اظهار1380ابطحی )

 رشد شوری افزایش با و گرددمی پسته گیاه رشد کاهش

توسط  شده انجام بررسی. است یافته کاهش گبر و ساقه

Parsa and Karimian (1975) شوری تأثیر خصوص در 

 تا صفر بین الکتریکی هدایت آب آبیاری )قابلیت

 یک طی پسته هاینهال رشد بر( متر بر دسیزیمنس4/22

 آثار ،آبیاری آب شوری که داد نشان ایگلخانه آزمایش

  داشت. هوایی اندام و ریشه رشد بر منفی

Kim et al. (2016) خود به این نتیجه  در بررسی

( که در آن ECw) یآب آبیار یشور زانیمرسیدند که 

به  برای کاهو و کلم چینی کندیعملکرد شروع به کاهش م

 دسی زیمنس بر متر می باشد. 5/1و  9/0 بیترت

 شیمصرف آب با افزا یورعملکرد ذرت و بهرههمچنین 

. اما در صورتی که سیستم ابدییشوری آب کاهش م

توان از آب با شوری اسبی اعمال شود حتی میزهکشی من

دسی زیمنس بر متر برای آبیاری ذرت استفاده نمود  25/6

(Feng et al., 2017.) 

( نشان دادند عملکرد برنج در 1392رضایی و همکاران )

آبیاری با افزایش شوری آب آبیاری کاهش های مختلف رژیم

 یابد.می

رقم  27بر روی   Malash et al.(2002)مطالعه  نتایج

دسی  6و  4شوری آبیاری با نشان داد که  گوجه فرنگی

زیمنس بر متر، عملکرد کل، عملکرد قابل فروش، تعداد 

های مورد ها و وزن متوسط میوه در تمام ژنوتیپمیوه

 .اددکاهش را مطالعه 

Hosein et al. (2016) پاسخ گندم  هاییدر پژو هش

(Triticum aestivum Lبه آبی ). شور در خاک با آب اری

( و فسفر Kپتاسیم ) سدیمی همراه با اضافه نمودن -شور

(Pرا مورد بررسی قرار دا )پر شده  یهاد. گندم در گلداندن

 6/0ی )آب معمولبا که  کرد رشدسدیمی  -شوربا خاک 

 دسی زیمنس بر متر( 7/5ی )شور ای دسی زیمنس بر متر(

در د گیاهان گندم نتایج نشان داد که رش شد.آبیاری می

منجر به کاهش  تیمار آبیاری با آب شور ضعیف بود که

 یدار یاثر معن فسفرعملکرد دانه و ماده خشک شد. کاربرد 

و  عملکرد داشت یاجزا ریبر عملکرد دانه خشک و سا

عملکرد دانه خشک  شیباعز افزا میپتاس دربرکا همچنین

 .شد شهیو ر

 Kumar et al. (2017)همچنین در تحقیقی که  

انجام دادند مشاهده نمودند که با افزایش شوری آب آبیاری، 

عملکرد دانه و درصد جوانه زنی ارقام مختلف گندم کاهش 

 یافت.

Abu-sharer (1994)  اثرات شوری بر روی ارقام پسته

آشوری و اتالنتیکا را مطالعه و گزارش نمود که پسته نسبت 

دسی زیمنس بر  10به شوری مقاوم و حد آستانه شوری 

انجام شده در پسته  مطالعاتبراساس  .متر معرفی شده است

پسته دارای سیستم  هایه، گون(1995)های آمریکا کاری

و کیفیت  از خاک ایهیف گستردریشه متفاوت بوده و در ط

و در  کندنسبت به بادام و گردو رشد میهای آبیاری، آب

-مقاوم SARوری و مقایسه با دو گیاه فوق الذکر در برابر ش

 ر است.ت

ساله  2( در یک مطالعه 1396پیرسته و همکاران )

( ECeای، رطوبت و هدایت الکتریکی عصاره اشباع )مزرعه

طول فصل رشد و همچنین عملکرد خاک در سه عمق در 

وری آب گیاه جو رقم نصرت تحت بیولوژیک و دانه و بهره

-دسی 12و  2تأثیر دو سط  شوری آب آبیاری به میزان 

نمودند. نتایج نشان داد که عملکرد یمنس بر متر پایش ز

وری آب در اثر تنش شوری به ترتیب بیولوژیک و دانه و بهره

، 4/48درصدی در سال اول و  0/23و  1/52، 0/36با کاهش 

درصدی در سال دوم همراه بود، که این افت  7/31و  1/69

بود. میانگین  بیشتر در سال دوم ناشی از مقدار کمتر بارش

وری آب بر حسب عملکرد دانه، در مورد آب با دو ساله بهره

کیلوگرم بر متر مکعب  87/0زیمنس برمتر دسی 2شوری 

کیلوگرم بر  64/0یمنس برمتر برابر زدسی 12و با آب شور 

 مترمکعب به دست آمد.

های آبیاری اثرات دهد کیفیت آبها نشان میبررسی

ها دارد ولی یزیکوشیمیایی خاکمتفاوتی بر خصوصیات ف

های با درصد سدیم باال باعز کاهش عملکرد و سدیمی آب

 Airs and ،1391شوند )گلزاری، ها میشدن خاک

Viskut, 1983.) 
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های آبیاری بر حاللیت، با توجه به تاثیر کیفیت آب

انتقال و تجمع امالس محلول در باغات پسته روند تغییرات 

ممکن است نامنظم باشد ولی  قهمنطدر هر  خاک شوری

-از کناره معموال های آبیاریتغییرات کیفیت آبروند کلی 

 باشدمی نامنظم تقریباً افزایشی و ای دشت تا وسط دشته

 .(1392)زین الدینی، 

توسعه کشت پسته بدون مبانی علمی و عدم تطابق با 

های آبیاری منجر به و کیفیت آبها خصوصیات خاک

لکرد در برخی باغات، رها شدن باغات مثمر کاهش شدید عم

ها و عدم تولید محصول اقتصادی در این در برخی دشت

. بنابراین در این تحقیق اقدام به بررسی ستها شده اباغ

های آبیاری مناطق پسته کاری شده تا ضمن کیفیت آب

های آگاهی از آنها میزان تاثیر پارامترهای مختلف آب

 پسته مشخص نمود.  آبیاری را بر عملکرد

های آبیاری، این مطالعه در راستای بررسی کیفیت آب

)حد قابل تحمل(  2رو عملکرد سر به س 1تعیین حدود مجاز

های مهم و موثر بر عملکرد پسته انجام بندی ویژگیو درجه

  .گردید

 

 روش تحقیق

برای انجام مطالعه، منابع آب انتخابی از مناطق مهم 

ان، یزد و خراسان رضوی انتخاب تحت کشت پسته کرم

هایی شدند. سعی گردید با استفاده از اطالعات موجود، چاه

دارای تنوع کیفیت و عملکرد بوده و در بررسی شوند که 

. همچنین نوع آبیاری غرقابی باشد. کل دشت پراکنده باشند

های آبیاری بررسی و از های آببدین منظور نتایج تجزیه

منبع  53بازدید شد و در نهایت  مناطق تحت کشت پسته

آب و باغ پسته انتخاب گردید پس از انتخاب منابع آب، از 

های آب برداری آب انجام  گردید. نمونهونهها نمکلیه چاه

های استاندارد تجزیه شدند. این برداشت شده بر طبق روش

ها شامل هدایت الکتریکی، اسیدیته، بر، کلر، آزمایش

ها( و سدیم، کلسیم و پتاسیم ت )آنیونکربناکربنات و بی

( برای 1954ریچاردز،  ،1996باشد )رودز، ها( می)کاتیون

مدیریتی )شامل  _های عملکردینامههر باغ پسته پرسش

های متغیر و استفاده از عملکرد، مختصات، درآمد و هزینه

ها اطالعات مورد ها( تکمیل گردید. پس از تجزیه نمونهنهاده

ها، هدایت الکتریکی، اسیدیته، ها، کاتیونل آنیوننیاز شام

 افزارمحاسبه گردید. از نرم SARو  بر و عملکرد استخراج

spss ها برای تعیین روابط رگرسیونی و تجزیه و تحلیل داده

استفاده شد. در گام بعدی روابط رگرسیونی چند متغیره 

مختلف مورد بررسی قرار گرفت و بهترین روش انتخاب 

های رگرسیونی عملکرد به عنوان متغیر ید. در بررسیگرد

ب، متغیرهای مستقل در نظر گرفته های آوابسته و ویژگی

-همچنین به منظور ارزیابی اثر هر ویژگی و درجه شدند.

ها روابط رگرسیون ساده خطی و بندی و طبقه بندی آن

عملکرد( مورد بررسی قرار گرفت. برای  -غیر خطی )پارامتر

-های کیفی آب و تعیین حدود کالسندی ویژگیدرجه ب

عملکرد –منحنی ویژگی های مختلف برای هر پارامتر از

پس از مشخص شدن  )رگرسیون ساده( استفاده گردید.

، روابط رگرسیونی ساده پارامترهای موثر و مهم بر عملکرد

منحنی بین  بین هر پارامتر و خصوصیت مشخص گردید و

ارامتر رسم و شیب خط نیز تعیین های هر پعملکرد با داده

که بیانگر روند تغییرات عملکرد به ازاء هر واحد  گردید

 .باشدافزایش یا کاهش پارامتر می

منحنی ت مختلف از یابندی خصوصبرای درجه

 ,Pettapieceشود )خصوصیت استفاده می –عملکرد

نقطه  ( ازN( و نامناسب )Sمرز بین رده مناسب ) (.1995

ود و )مولفه عملکرد( به منحنی عم 1به سر  سر عملکرد 

شود و مقدار سپس به مؤلفه مربوط به پارامتر نیز عمود می

 باشد( میNبا  Sآن مرز بین رده مناسب و نامناسب )

(Sys, 1991) همچنین مرز بین .S1  باS2 (حد مجا)ز 

به منحنی عمود و  عملکرددرصد حداکثر  85از نقطه نیز 

  گردد  به همین ترتیب برایمتر عمود میسپس به مولفه پارا

از منحنی بین درصد حداکثر  60از عملکرد  S3با  S2مرز 

( مشخص FAO, 1990پارامتر ) عملکرد با تغییرات هر

های کیفی آب برای درجه بندی ویژگی شوند و در نهایتمی

اس رووش ها مختلف ویژه پسته بر استعیین کالس

بینی عملکردهای واقعی و پیش رگرسیون انجام و با توجه به

شده توسط معادالت رگرسیونی صحت سنجی گردید )زین 
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(. سپس با توجه به درجه بندی انجام شده 1392الدینی،

 حدود مجاز و حد قابل تحمل )تولید بحرانی(  تعیین گردید.

 

 Break even ]عملکرد سر به سر )تولید بحرانی( -1

production] (Critical production)&: 

های ارزش محصول تولیدی با هزینه کهعملکردی 

جاری یک سال زراعی تقریباً برابر باشد و اگر عملکرد 

کمتر از تولید بحرانی باشد کشت محصول سودآور 

های مناسب مرز کالس این طبقه بندیباشد. در نمی

(S3 (با نامناسب )N از عملکرد سر به سر ) یا تولید

-ویژگیرای درجه بندی شود که ببحرانی استفاده می

 های متغیر و ارزش محصول محاسبه و هزینه ها، 

 برای سال )تولید بحرانی( عملکرد سر به سرمتوسط 

 .مشخص شده است 1395
 

است که اگر  مقداری:  (Threshold limit)حد مجاز -2

افزایش یابد باعز کاهش رشد یا  آنپارامتر بیشتر از 

 .(1380)همائی،  شودعملکرد گیاه می

 

های در این مطالعه جهت تعیین اثر پارامترهای آب

آبیاری بر عملکرد پسته در مناطق مطالعاتی، روابط 

( Stepwiseرگرسیون چند متغیره و روش گام به گام )

 مورد بررسی قرار گرفت.

ه نشان داد از بین بررسی نتایج رگرسیون چند متغیر

و  پارامترهای بررسی شده نسبت جذب سدیم، شوری آب 

داری با عملکرد دارند و این بر  آب همبستگی معنی

 همبستگی منفی می باشد. 

های آبیاری بیشترین تاثیر را بر این پارامترهای آب

عملکرد داشتند و بخش مهمی از عملکرد پسته گیاه تحت 

 تاثیر این عوامل قراردارد. 

( نیز در مطالعه خود به 1393زین الدینی و ابراهیمی )

نسبت  ، قابلیت هدایت الکتریکیه رسیدند که این نتیج

تحت  های آبیاریآبمهم  هایویژگیاز و بر  جذب سدیم 

های انجام شده بررسی .باشندمیکشت پسته استان کرمان 

( و نقوی 2010)و همکاران  (، صالحی1391توسط گلزاری )

را از پارامترهای اصلی  آبشوری و قلیائیت نیز ( 1375)

و  سیرجان هایملکرد پسته در دشتمحدود کننده ع

 .ندمعرفی نمود رفسنجان و انار
 

بر عملکرد آمار توصیفی برای پارامترهای مهم و موثر 

بررسی شدند  و در نهایت بر اساس طبقه بندی انجام شده 

های آبیاری  تجزیه و تحلیل گردیدند های کیفیت آبداده

بیاری مناطق های آو پیشنهاداتی برای استفاده بهینه از آب

 پسته کاری ارائه گردید.

 

 نتایج

مناطق مطالعاتی حاکی از در  بررسی نتایج شوری آب

 .است دسی زیمنس بر متر 2/35تا  5/1متغیر بودن آن از 

های آبیاری بررسی شده میانگین هدایت الکتریکی آب

. همچنین روند دسی زیمنس بر متر است 11حدود 

ها متفاوت بود ر دشتنقاط مختلف دتغییرات شوری در 

های آبیاری در انتهای ترکیفیت آبولی مقادیر نامطلوب

موقعیت که نشان دهنده  تاثیر زیاد ها مشاهده شد دشت

 می باشد. های آبیاریکیفیت آببر روی هر منبع آب، 

مشابه  تقریباًدهنده روند نشان همچنین نتایج حاصله 

د بررسی های مورآب (SAR)تغییرات نسبت جذب سدیم 

تغییرات این باشد. می آبروند تغییرات هدایت الکتریکی  با

 محاسبه شده است.  2/60تا  1/4از  SARبرای 

های آبیاری که از عوامل نسبتا مهم آب(B)  میزان بر

باشد، در مناطق مورد بررسی از موثر بر تولید پسته می

 میلی گرم بر لیتر متغیر است. 24ناچیز تا 

میانگین کلی شوری داد نتایج نشان  بررسیبه طور کلی، 

زیمنس بر دسی  11های آبیاری در مناطق مطالعاتیآب

میلی گرم بر لیتر  9/6و بر   1/20نسبت جذب سدیم  متر،

-بیشتر از حد مجاز برای پسته می این مقادیر که ،باشدمی

 رشد و کاهش نقش مهمی بر این پارامترها لذا .باشند

 .عملکرد پسته دارند
بررسی نتایج رگرسیون ساده بین پارامترهای موثر بر 

با عملکرد  SARو  EC بین عملکرد نشان داد بهترین رابطه

 .باشدغیرخطی و بر خطی می
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(  روابط بین عملکرد پسته با هدایت 3( تا )1اشکال )

 الکتریکی، نسبت جذب سدیم و بر را نشان داد.

 

آب های  با شوری هپست تغییرات عملکرد(: منحنی روند 1شکل )

  آبیاری

 
های آب SARبا  پسته تغییرات عملکرد(: منحنی روند 2شکل )

 آبیاری

 

-مقدار بر آببا  پسته تغییرات عملکردمنحنی روند  :(3) شکل

 ای آبیاریه
 

 3تا 1بررسی منحنی ها و ضرایب همبستگی اشکال 

 (0.822R=گی )نشان می دهد شوری آب با ضریب همبست

  67/0مقدار بر با ضریب همبستگی رین تاثیر و دارای بیشت

تاثیر بر روی عملکرد محصول است. ضریب  کمتریندارای 

ذکر شده است.  با افزایش هر  81/0نیز   SARهمبستگی 

ها )بیشتر از حد مجاز( بخش قابل واحد از این ویژگی

درصد  65یابد. حدود توجهی از عملکرد پسته کاهش می

ها تحت و عملکرد آنن کرمان رشد باغات پسته در استا

باشد که بخش زیادی تاثیر پارامترهای بررسی شده می

های قبلی انجام شده در این است. نتایج حاصله با پژوهش

، 1391،گلزاری،1384خصوص همخوانی دارد )ملکشاهی، 

 (. 1393زین الدینی و ابراهیمی، 

نظور با توجه به تاثیر پارامترهای مذکور بر عملکرد به م

های شوری آب، نسبت جذب همیت و نقش ویژگیبررسی ا

سدیم و بر این پارامترها برای پسته با استفاده از روابط 

رگرسیونی، درجه بندی و چهار کالس مختلف تعریف 

های های مهم آب( درجه بندی ویژگی2گردید. جدول )

دهد. با بررسی و مقایسه نتایج آبیاری برای پسته را نشان می

یاری مطالعه شده با طبقه بندی ارائه شده های آبیه آبتجز

از  درصد از منابع آب بررسی شده 32گردد که مشخص می

حدود  (S1).برای پسته محدودیت ندارندنظر شوری 

دسی  15/10تا  1/5ها دارای شوری بین درصد آب 24/26

بنابراین محدودیت داشته (. S2و  S1زیمنس می باشند )

استفاده از آب شیرین کن، اعمال ن نیاز به و در صورت امکا

هایی نظیر افزودن مواد آلی و استفاده از مالچ به فعالیت

خاک اراضی آبیاری شده جهت کاهش اثرات منفی شوری 

درصد  منابع آب نیز بر اساس 76/41این منابع آبی است. 

طبقه بندی انجام شده دارای محدودیت جدی بر عملکرد 

 بررسی مقادیر است.  (N) امناسب باشند و نپسته می

SAR  درصد منابع آب برای پسته مناسب  91/67نشان داد

شوند و تولید در این باغات یا باعز کاهش کم عملکرد می

نیز دارای نسبت جذب سدیم  09/32اقتصادی است و 

باالیی بوده و تاثیر منفی زیادی بر عملکرد داشته و در این 

 4/43مقادیر بر حدود . از لحاظ باغات تولید اقتصادی نیست

درصد  4/26های بررسی شده فاقد محدودیت، درصد از آب

دارای محدودیت متوسط و نسبتا زیاد بر روی عملکرد پسته 

( حدود مجاز 1جدول)باشند. نامناسب می19/30و مابقی 

EC و SAR  دهد.را برای پسته مثمر نشان می 
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 های مختلف برای درختان پسته مثمرآب آبیاری  در کالس Bو  EC ،SARهای (: حدود مجاز پارامتر1جدول )
    کالس، حد مجاز و مقیاس رتبه بندی

 N  S3  S2  S1  کیفیت آب 

0  40  60  85  100   

           

 15/10<   15/10- 25/8   25/8- 1/5   1/5- 0   
هدایت الکتریکی آب 

 )دسی زیمنس بر متر(

           

 22<   22- 5/17   5/17- 12   12- 0    SAR 

          

 1/9<   1/9- 25/6   25/6- 75/3   75/3- 0   
میزان بر )میلی گرم 

 در لیتر(

 

 برای درختان پسته بارور پارامتر های کیفی آب های آبیاری بحرانی عملکرد و حدود مجاز: (2جدول)

 حد مجاز واحد ویژگی های آب
 تولید بحرانی

به  )عملکرد سر
 سر(

EC 
دسی زیمنس بر 

 متر
1/5 15/10 

SAR - 12 22 

B 
میلی گرم بر 

 لیتر
75/3 1/9 

 
آبیاری های به منظور راستی آزمایی  پارامترهای کیفی آب

باغ با مقادیر پیش بینی شده توسط  15از عملکرد  واقعی 

معادالت انتخابی استفاده گردید. بدین منظور منحنی، 

تگی بین عملکردهای مذکور مشخص معادله و ضریب همبس

ننایج نشان داد ضریب همبستگی برای معادله شوری  شدند.

، برای 75/0آب )عملکرد واقعی با عملکرد پیش بینی شده(  

SAR  باشد که رضایت می 62/0و برای بر  69/0حدود

بخش است و استفاده از این جداول را برای طبقه بندی 

 نماید.ایید میهای آبیاری برای پسته را تآب

 

 

 نتیجه گیری

های ای انجام شده در خصوص کمیت و کیفیت آبهبررسی

های دهد در دههآبیاری در مناطق پسته کاری نشان می

-اخیر کاهش منابع آب و روند نامطلوب شدن کیفیت آب

های زیر زمینی شدت گرفته است. نتیجه این شرایط تاثیر 

. تجزیه و تحلیل نتایج باشدمنفی بر رشد و عملکرد پسته می

مطالعات در خصوص شدت عوامل مهم و تاثیر کیفیت این 

درصد از  65ها برکاهش تولید پسته نشان داد حدود آب

های بررسی شده اثر منفی بر عملکر د پسته دارند یعنی آب

ها بیشتر از حد مجاز است. البته شدت تاثیر مقدار ویژگی

باشد. نکته مهم سان نمیهای با کیفیت مشابه تقریبا یکآب

های مهم ابل توجه در خصوص تولید پسته در استانو ق
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های تولید کننده نظیر کرمان و یزد این است که کیفیت آب

آبیاری اثرات سوء زیادی بر تولید این محصول مهم و ارزآور 

ای است که دارند. در برخی مناطق شدت تاثیر به اندازه

ی شاورزی در این باغات اقتصاداند و کباغات پسته رها شده

 نیست.

های انجام شده برای استفاده بهینه از با توجه به بررسی 

منابع آب و خاک  مناطق تحت کشت پسته کشور موارد 

 شود.زیر پیشنهاد می

های آبیاری  بندی کیفیت آبهای پهنهتهیه نقشه -

های دارای در مناطق پسته کاری به ویژه دشت

 کاربردی.قیاس مناسب و بحران کیفیت با م

ها های مهم کیفی آنشناسایی منابع آبی که پارمتر -

بیشتر از حد قابل تحمل )عملکرد بحرانی( است و 

در صورت عدم توجیه اقتصادی حذف این باغات 

 ضروری است.

های مطالعات تکمیلی ذر خصوص تاثیر کیفیت آب -

آبیاری بر رشد و عملکرد پسته به صورت دشتی و 

 موضعی.

ای که های پستهمناسب برای باغاعمال مدیریت  -

 های آبیاری کیفیت مناسب ندارند.آب

های کشور سط  زیر با توجه به این که در برخی استان

باشد برای جلوگیری از کشت پسته در حال گسترش می

هدررفت سرمایه و تخریب منابع آب و خاک  ابتدا طبقه 

مناسب بودن صورت های آبیاری انجام و در بندی کیفی آب

باشند از توسعه کشت اقدام به کشت شود و اگر مناسب نمی

 جلو گیری شود.

 

 منابع
آبهای زیرزمینی بر شور شدن اراضی و برخی خصوصیات خاک های  منطقه  . بررسی اثرات برداشت بی رویه 1383آباده ، م . 

 صفحه. 137نشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.ته بیابان.  دازید آباد سیرجان. پایان نامه کارشناسی ارشد رش
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Classification of Important characteristics of Irrigation Water quality 

and Their Effects on Pistachio yield 
 

Ali. Zeinadini1, Mehdi. Amirpour robat2, Fateme. Ebrahimi meymand3, and Peyman. Esfandyarpour4  
 

Abstract 

In recent years, the undesirable quality of irrigation water has a profound effect on the growth and 

production of pistachios. These studies were conducted to investigate the effect of important irrigation 

water qualitative parameters and classification of them on pistachio yield. For this purpose, 53 water 

sources were selected with a variety of quality in pistachio orchards. Sampling and complete analysis 

were done for each source water sample. For all the gardens, management questionnaires were 

prepared. Step-by-step multi-variable regression analysis shows that the EC, SAR and B of water, were 

more effective on pistachio yield, respectively. The correlation coefficient (R2) of the relationship 

between the yield and water salinity, SAR and B was about 0.82, 0.81 and 0.67 respectively. The 

qualitative characteristics of irrigation water quality were ranked in suitable classes (S1, S2, and S3) 

and unsuitable (N). Excessive threshold increases of these characteristics have a decreasing effect about 

65% on yield of the studied orchards. The statistical analysis shows that the average of water salinity is 

11 dS. m-1, SAR is about 20.1 and B is 6.9 mg.l-1. Due to the negative effects of irrigation water quality 

on pistachio yield, to achieve optimal use, special management practices is necessary, and a new 

classification for irrigation water based on the proposed table is recommended in pistachio orchids. 

 
Key words: electrical conductivity, sodium adsorption ratio, Boron, yield, Threshold limit. 
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