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تأثیر کیفیت آب آبیاری بر خصوصیات خاک و عملکردپسته در دشت رباط شهربابک
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چکیده
دشت رباط شهربابک یکی از مناطق مهم و مستعد کشت پسته استان کرمان میباشد .در سه دهه اخیر ،به دلیل برداشلت بلیز از
حد از منابع آبهای زیرزمینی ،تبخیر زیاد ،خشکسالیهای مکرر ،باعث نامطلوب شدن کیفیت آب آبیاری در این دشت شده است و
آبیاری باغات پسته با آبهای با کیفیت پایین ،اثرات نامطلوبی بر خصوصیات خاکها و عملکرد پسته گذاشته است .این تحقیلق بله
منظو ر بررسی تأثیر کیفیت آب آبیاری بر خصوصیات خاکهای تحت کشت و عملکرد پسته به انجام رسلیده اسلت .در ایلن رابطله،
ابتدا با بررسی نتایج تجزیه آبهای آبیاری و نقشه خاک نیمه تفصلیلی دشلت ربلاط شلهربابک 11 ،منبلع آب بلا کیفیلت مختلل
نمونهبرداری شد و در هر باغ نمونهبرداری خاک انجام وپرسزنامههای مدیریتی نیز تهیه شد .نتایج بدسلت آملده نشلان ملیدهلد
خصوصیات شیمیایی خاکها بیشتر از پارامترهای فیزیکی و حاص خیزی ،تحت تأثیر کیفیت آب آبیاری است .این امر در باغاتی که
در غرب منطقه و انتهای دشت مورد مطالعه قرار دارند ،شدیدتر است .بررسیها نشان داد با افلزایز شلوری آب ،بلیز از ده دسلی
زیمنی بر متر میزان عملکرد کاهز یافته است.به طوری که در غرب دشت ،عملکرد بسلیار کلم و برخلی از باغلات رهلا شلده اسلت.
شوری خاک در غرب منطقه زیادتر از سی دسی زیمنی بر متر است .بیشترین تجمع امالح در الیه دوم و سوم مشاهده شلد .میلزان
عملکرد در واحد سطح از شرق به غرب دشت کاهز ،ولی مقدار شوری ،نسبت جذب سدیم ،آنیونها و کاتیونها افلزایز و بلیز از
حد مجاز میباشد .بنابراین ،در باغات پسته مدیریت شوری خاک و انجام آبشویی ضروری است.
واژههای کلیدی :پسته ،خصوصیات خاک ،رباط شهربابک،کیفیت آب.

 .1دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم تحقیقات تهران ،گروه خاکشناسی ،تهران ،ایرانMehrisajjadi@yahoo.com.
 .2عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی کرمان،گروه خاکشناسیAli_Zeinadin@yahoo.com .
 .6استاد گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران،گروه خاکشناسیsmahmodi@ut.ac.ir .
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مقدمه
شهر کرمان در جنوب ایران واقع شده است و به علت
موقعیت خاص جغرافیایی و ناهمواریهای بسیار پراکنده و
تأثیر دیگر عوام از مناطق خشک جهان و ایران به شمار
میرود (صمدی .)2002 ،لذا ،به دلی کمبود بارندگی و
عدم توزیع یکنواخت آن ،آبیاری یک اص مهم در
کشاورزی این مناطق محسوب میشود .به دلی محدود
بودن منابع آب سطحی و افزایز بیز از حد سطح
زیرکشت ،بهرهبرداری از منابع آب زیرزمینی به ویژه در
مناطق تحت کشت پسته افزوده شده است (ولیپور و
همکاران .)2002 ،گرچه حفر چاههای عمیق و نیمه عمیق
در مناطق خشک کشور در طی سالهای اخیر ،مسأله
کمبود آب آبیاری را در بسیاری از نقاط کشور به طور
موقت ح نمود ،ولی برداشت بیرویه از منابع آب
زیرزمینی موجب افت سطح آبهای زیرزمینی و پیشروی
آبهای شور به سمت سفرههای آب شیرین در بسیاری از
دشتها شده است .همچنین ،با توجه به شرایط اقلیمی
کشور ،برداشت بیرویه از منابع آب زیرزمینی باعث وارد
آمدن صدمات جبران ناپذیری بر پتانسی آبی هر منطقه
شده است (ولیپور و همکاران ،2002 ،برگرفته ازکردوانی،
.)1331
افت سطح آبهای زیرزمینی ،نامطلوب شدن کیفیت
آبها و افزایز روند شورشدن منابع خاکهای تحت
کشت در مناطق پسته کاری استان کرمان بسیار زیاد شده
است که باعث کاهز شدید عملکرد محصول در برخی از
باغات پسته استان شده است (رضایینژاد.)2002 ،
پیزبینی میشود که ادامه این روند موجب کاهز شدید
کیفیت آب چاههای منطقه و به دنبال آن افزایز شوری
خاک شود .بررسیهای انجام شده در خصوص وضعیت
آبهای زیرزمینی در دشتهای تحت کشت پسته استان
کرمان نشان میدهد که افزایز شدید برداشت آب از
مخازن زیرسطحی ،همه ساله باعث افت سطح آب
زیرزمینی در دشتهای مختل این استان شده است .به
عنوان نمونه ،میزان افت ساالنه سطح آب در دشت
رفسنجان  0/39متر ،سیرجان  0/11متر ،انار 0/30متر و
رباط  0/1میباشد که در سالهای مختل روند افزایشی
داشته که نتیجه آن نامطلوب شدن کیفیت آبها ،شور و
قلیا شدن منابع خاک و کاهز عملکرد در واحد سطح
شده است (بینام.)2001 ،
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دشت رباط یکی از مناطقی است که در دهههای اخیر
به دلی بهرهبرداریهای غیر اصولی از منابع آب و خاک،
کمبود جریانات آب سطحی مناسب و برداشت بیز از
اندازه از منابع آب زیرزمینی باعث افت سطح ایستابی و
نامطلوب شدن کیفیت و کمیت آبهای آبیاری و در نتیجه
با افزایز شدید شوری در برخی از مناطق مواجه شده
است ،دشت رباط در شهرستان شهربابک و غرب استان
کرمان واقع شده است و یکی از دشتهای مهم منطقه
میباشد که از لحاظکشاورزی حائز اهمیت است .سطح
زیرکشت حدود  12هزار هکتار میباشد و مهمترین منطقه
کشاورزی شهرستان شهربابک میباشد (ابراهیمی.)2003 ،
حفر چاههای عمیق و نیمهعمیق بیز از پتانسی
آبهای زیرزمینی منطقه و برداشت بیرویه از آبهای
زیرزمینی باعث بروز بحران در کمیت و کیفیت آبهای
منطقه شده است .به طوریکه در برخی باغات ،درختان
پسته چند ساله از بین رفته و رها شده است .همچنین ،در
برخی از مناطق نیز عملکرد در واحد سطح شدیداً کاهز
یافته و تولید محصول اقتصادی نمیباشد .شوری خاک
تقریباً در اکثر نقاط گسترش یافته و روند افزایشی آن نیز
با توجه به خشکسالیهای مکرر ،کاهز کیفیت آب
زیرزمینی را سبب شده است .لذا ،اعمال مدیریت مناسب
با توجه به شرایط موجود در منابع خاک و آب در باغات
پسته بسیار ضروری میباشد که انجام مطالعات دقیق در
خصوص منابع تولید و پایز روند تغییرات آنها مهم و
راهگشا میباشد.
کاربرد آبهای شور و سدیمی برای آبیاری باغات
پسته باعث میشود میزان امالح و سدیم در محلول
افزایز یافته که تنز حاص از آنها کاهز رشد و تولید
محصول را به گیاه تحمی مینماید ،چون منابع آب
سطحی در مناطق خشک یا وجود ندارد و یا محدود و
موقتی میباشد ،بنابراین ،کشاورزی وابسته به منابع آب
زیرزمینی است که معموال شور است که اگر مدیریت
آبیاری بر اساس اصول علمی و همراه با رعایت نکات فنی
نباشد ،پس از مدتی اراضی تبدی به شورهزار شده و
بهرهبرداری از آنها غیر اقتصادی خواهد شد (ولیپور و
همکاران.)2002 ،
نتایج تحقیق ابراهیمی ( )2003در خصوص تأثیر
کشت پسته بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاکهای تحت
کشت نشان داد که کیفیت آبهای آبیاری در برخی نقاط
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باعث افزایز هدایت الکتریکی ( ،)ECنسبت جذبی سدیم
( )SARخاک به ویژه الیه دوم و سوم خاک شده است.
نتایج نشان داد که میزان شوری زیاد (بیز از  )10dS/mو
همچنین نسبت جذب سدیم ،آنیونها و کاتیونهای خاک
بیز از حد مجاز هستند.
رضوینسب ( )2003علت کاهز رشد نهالهای پسته
در اثر شوری را به علت کاهز پتانسی آب خاک همراه با
تأثیر سوء بعضی یونهای مضر مانند سدیم و کلر و در
نتیجه به هم خوردن نسبت و عدم تعادل عناصر غذایی
دانست .مطالعات انجام شده توسط ملکشاهی ( )2001در
راستای بررسی ارتباط بین پارامترهای کیفی آب با
پارامترهای کیفی خاک در منطقه انار کرمان مشخص
نمود ،بخشی از اراضی تحت کشت پسته در اثر آب آبیاری،
شور و سدیمی شده است .روند شور شدن خاکها از
حاشیه دشت به طرف وسط دشت در منطقه کشکوئیه
افزایز مییابد و در برخی باغات شوری و سدیمی باعث
کاهز شدید عملکرد پسته شده است .ویژگیهای
فیزیکی ،خصوصیات حاص خیزی و مواد آلی به مقدار
زیادی تحت تأثیر کیفیت آب قرار نگرفته است.
حکمآبادی و همکاران ( )2002نیز به منظور بررسی آثار
شوری آب آبیاری بر سرعت رشد نسبی و ویژگیهای
فیزیولوژیکی پایههای درختان پسته ،سه پایه بادامی زرند،
سرخس و قزوینی را انتخاب و تحت شرایط گلخانهای
نشان دادند که مقادیر مختل شوری آبیاری شصت روز
پس از شروع تیمارها در تمام پایهها و در سطح پنج درصد
بیوماس ک گیاه را کاهز داده است.
خوشگفتارمنز و همکاران ( )2009در تحقیقی با
هدف بررسی شوری آب آبیاری بر خاک و غلظت آن در
گندم بیان کرد که با افزایز غلظت کلرید سدیم آب
آبیاری ،غلظت سدیم و کلر محلول خاک به طور
معنیداری (در سطح پنج درصد) افزایز یافته است.
براساس نتایج بدست آمده مشخص شد که شوری آب
آبیاری تأثیری بر  pHخاک و غلظت منیزیم ،پتاسیم،
کلسیم ،بیکربنات و سولفات محلول خاک نداشته است.
تحقیقات مزرعهای انجام شده توسط ساندین و
همکاران ( )2002در کرن غربی آمریکا نشان میدهد حد
آستانه شوری برای آب آبیاری وخاک به ترتیب  2و 12
دسی زیمنس بر متر برای پسته رقم کرمان معرفی شده
است.

ابطحی ( )2001اظهار داشت که افزایز شوری موجب
کاهز رشد گیاه پسته میگردد و با افزایز شوری رشد
ساقه و برگ کاهز یافته است .بررسی انجام شده توسط
پارسا و کریمیان ( )1333در خصوص تأثیر شوری آب
آبیاری (قابلیت هدایت الکتریکی بین صفر تا  2222دسی
زیمنس بر متر) بر رشد نهالهای پسته طی یک آزمایز
گلخانهای نشان داد که شوری آب آبیاری ،آثار منفی بر
رشد ریشه و اندام هوایی داشت.
آزمایزهای انجام شده توسط پیچونی ( )1330بر
روی ارقام مختل پسته نشان داد که سرعت رشد گیاه
پسته با افزایز شوری محلول خاک در همه ارقام کاهز
مییابد.
بنابراین اولین شرط امکان اعمال مدیریت صحیح و
استفاده بهینه از آبهای موجود ،آگاهی از کیفیت آنها و
بررسی خصوصیات خاکها و تأیید وضعیت تولید میباشد.
لذا ،این تحقیق در راستای بررسی کیفیت آبهای آبیاری،
بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک و تأثیر آنها بر
عملکرد پسته در دشت رباط شهربابک ،یکی از قطبهای
مهم کشاورزی شهرستان شهربابک ،انجام شده است.

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه
محدوده مورد مطالعله اراضلی تحلت کشلت پسلته در
منطقه رباط شهربابک ملیباشلد .شلک ( )1منطقله ملورد
مطالعه را نشان میدهد .این منطقه دارای وسلعتی حلدود
 12000هکتار است که بین  90درجه تلا  90درجله و 10
دقیقه عرض شمالی و  21درجه و  21دقیقه تا  12درجله
و  12دقیقه طول شرقی واقع شده است .آب آبیاری باغات
پسللته از حللدود  200حلقلله چللاه عمیللق و نیمللهعمیللق
استحصال میشود .میانگین بارندگی ساالنه  119میلیمتلر
و میانگین دمای ساالنه  11/1درجه ملیباشلد (ابراهیملی،
 .)2003رژیم حرارتی خاک این منطقه ترمیک و رطلوبتی
آن اریدیک تعیین شده است (محمودی.)1331 ،
روش تحقیق
با توجه به اهمیت کشاورزی و نیز روند نامطلوب شدن
کیفیت آبهای آبیاری و تأثیر آن بر تولیلد پسلته ،دشلت
رباط انتخاب شد .این دشت یکی از مناطق مهم و مسلتعد

63
کشت پسته شهربابک میباشد .بلا اسلتفاده از عکلسهلای
هوایی و نقشه خاک نیمله تفصلیلی دشلت ربلاط و نتلایج
تجزیه آب و خاک منطقه ،نقاط انتخلابی بله صلورت کللی
انتخللاب و پللس از بازدیللد صللحرایی و تلفیللق اطالعللات
جمللعآوری شللده ،منللابع آب و بللاغهللای پسللته بللرای
نمونهبرداری مشخص شد .از منابع آب مورد نظر بلر طبلق
روشهای استاندارد ،نمونههایی تهیه و آزمایزهایی نظیلر
هدایت الکتریکی ( ،)ECاسیدیته (،)pHنسبت جذبی سدیم
( ،)SARآنیونها و کاتیونها انجام شد .آبهای آبیلاری در
چهار گروه مختلل ( )11-10( ،)10-1( ،)0-1و بلیز از
 11دسی زیمنس طبقهبندی شد .بله طلور کللی ،در ایلن
بررسللی 11 ،منبللع آب کلله در ک ل دشللت پراکنللده و در
گروههای چهارگانه طبقلهبنلدی ملیشلوند ،مطالعله شلد.
براساس رابطه بین عملکرد با پارامترهلای ملرثر بلر آن بله
ویژه شوری به چهار گروه تفکیک شد .همچنین ،به منظور
بررسی تأثیر آبها بر روی خصوصیات خلاک 11 ،پروفیل
در باغاتی که از ایلن منلابع آب آبیلاری ملیشلوند ،حفلر،
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تشریح و نمونهبرداری انجام شد .بر روی نمونههلای خلاک
انتخابی ،آزمایزهای فیزیکی و شیمیایی مورد نیلاز نظیلر
هللدایت الکتریکللی ( ،)ECاسللیدیته ( ،)pHنسللبت جللذبی
سدیم ( ،)SARگچ ،آهلک ،بافلت ،آنیلونهلا و کلاتیونهلا
براساس روشهای استاندارد انجام شد تا تغییرات فیزیکلی
و شیمایی خاک تحت تأثیر آبیاری با آبهای مورد مطالعه
مشخص شود.
برای کلیه باغات پسته مطالعه شده ،پرسلزناملههلای
مخصوص مدیریتی تهیه شد .درنهایت ،نتایج تجزیله آب و
خاک تحلی و با عملکردها مقایسه شلد .همچنلین ،بلرای
ارزیابی تأثیر کشاورزی و آبیاری نیز سه پروفیل در نقلاط
بکر دشت که مشابه خلاکهلای مطالعله شلده ملیباشلد،
انتخاب و مطالعه شد .در نهایت ،کلیله خلاکهلا تلا سلطح
فامی ردهبندی شلد .نمونلههلای آب بلا اسلتفاده از روش
استاندارد طبقهبندی شد .درنهایت ،با تلفیق کلیه اطالعات
انجام شده ،تأثیر کیفی آبها بر روی خصوصیات خاکها و
عملکرد پسته ارزیابی شد.

شکل( :)1موقعیت منطقه مورد مطالعه

نتایج و بحث

الف) تجزیه آبهای آبیاری

در این مطالعه منابع آب و خاک اراضلی تحلت کشلت
پسلللته در منطقللله ربلللاط ،بررسلللی شلللد .همچنلللین
پرسزنامههلای ملدیریتی و تغذیلهای تکمیل گردیلد .از
مقایسه نتایج بررسی منابع آب و خاک با پرسزناملههلای
تکمی شده موارد زیر مشخص شد و در نهایت روشهلای
اصالحی برای استفاده بهینه از منابع آب و خاک پیشلنهاد
شد:.

جدول( )1نتایج آنالیزکیفیت آبهای آبیاری چهار
نمونه از  11نمونه را که هر یک در چهار گروه (،)0-1
( )11-10( ،)10-1و بیز از  11دسی زیمنس قرار
گرفتهاند ،نشان میدهد .به طورکلی ،متوسط شوری
آبهای آبیاری در دشت رباط  1/223دسی زیمنس بر
متر است که بین  1/329تا  21دسی زیمنس بر متر تغییر
میکند .بررسی نتایج تجزیه آبهای آبیاری منطقه نشان
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آبهای آبیاری حتی برای رشد و عملکرد پسته نیز
محدودیت جدی دارد.

میدهد که اکثر آبهای آبیاری دارای شوری بیز از حد
مجاز برای کشاورزی میباشد ،به طوریکه برخی از

جدول( : )1نتایج تجزیه کیفی آبهای آبیاری منطقه (در چهار گروه)
محدوده  ECآب
آبیاری هر گروه

گروه

Ca2+
pH

EC

Mg2+

Na+

K+

CL-

SO42-

HCO3-

SAR

((dS/m

()meq/l

0-1

1

329

12329

323

2

922

1122

-

122

222

102

1-10

2

321

3

1121

22

2

2322

-

10

2122

2

10-11

9

322

19212

2021

21

2221

11321

1233

11221

3209

1321

>11

2

123

21

1222

22

22

121

122

219

20

1

بررسی نتایج تجزیه آبهای آبیاری نشان داد که
کیفیت آبها عمدتاً نامطلوب به ویژه چاههایی که در غرب
و جنوبغرب دشت قرار گرفتهاند ،دارای شوریهایی بیز از
 10دسی زیمنس بر متر میباشند .همچنین ،آبیاری باغات
با این آبها باعث شوری خاک و کاهز عملکرد شده است.
به طوریکه آبیاری باغات پسته با این قبی آبها باعث
شوری زیاد خاکها به ویژه تجمع امالح در الیه دوم و سوم
خاک و کاهز شدید تولید پسته ( )100kg/haشده است.
الزم به ذکر است که حدود  10درصد منابع آب در این
محدوده قرار دارد .فقط برخی منابع آبهای آبیاری که در
شمال و شمالشرق دشت قرار گرفته است ،دارای شوری
کمتر از پنج دسی زیمنس بر متر میباشد .به طورکلی،
بیز از نود درصد آبهای آبیاری تجزیه شده و براساس
طبقهبندی ویلکوکس C3S3 ،و  C4S4طبقهبندی شد که
نشان دهنده وضعیت نامطلوب کیفیت آبهای آبیاری
میباشد .تغییرات  pHآب بین  3-3/1متغیر میباشد و
پراکنز عمدتاً بین  3/9-3/2و اسیدیته  1/3به صورت
استثناء (احتماالً به دلی متفاوت بودن سرچشمه آب این
موتورپمپ نسبت به موتورپمپهای دیگر) مشاهده شد.
حداق  SARآب آبیاری  3/1و متوسط آن  12/2و حداکثر
 21/3گزارش شده است.
ب) خاک
جدول( )2نتایج تجزیه فیزیکو شیمیایی برخی خاکها را
نشان میدهد .به طورکلی ،میتوان گفت که تغییرات

امالح محلول خاک و به ویژه شوری آن ،سدیم محلول
خاک ،نسبت جذبی سدیم ،آنیونها و کاتیونها به شدت
به مح احداث باغات و موقعیت آن در دشت وابسته
هستند .نتایج نشان داد باغاتی که در شرق دشت قرار
دارند ،عمدتاً شوری کم و باغات غرب منطقه و جنوبغرب
دارای شوری زیاد میباشند .هر کدام از این پارامترها با
تغییر شیب اراضی از واحدهای کم ارتفاع و کم شیب
(غرب و جنوب منطقه) به واحدهای مرتفع و شیبدار
(شرق و شمالشرق) تغییرات منظمی را نشان میدهند.
نتایج آزمایزها نشان میدهد که شوری الیه سطحی
بین  9/1تا  90دسی زیمنس بر متر متغیر است و الیههای
تحتانی نیز دارای شوری بین پنج تا  10/2دسی زیمنس
بر متر میباشد .در شمال و شمالشرق منطقه ،مقدار
شوری خاک کمترین مقدار و در غرب دشت میزان آن
افزایز مییابد .در انتهای دشت ،وجود سطح آب
زیرزمینی کمعمق و شور باعث افزایز هدایت الکتریکی
شده است .به علت کیفیت نامطلوب آبهای آبیاری و باال
بودن سطح آب زیرزمینی در این قسمت ،آبیاری چندین
ساله اراضی نیز نتوانسته است شوری خاک را کاهز دهد.
پیزبینی میشود در آینده در بخزهای جنوبی این
دشت ،میزان شوری افزایز یابد و این اراضی تبدی به
شورهزار و عمالً غیرقاب استفاده شود .بخز وسیعی از
باغات پسته منطقه که در این شرایط قرار دارند ،تولید آن
از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نمیباشند و عمالً رها
شده است.
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نسبت جذبی سدیم در خاکهای مطالعه شده تقریباً
از روندی مشابه با شوری در طول پروفی برخوردار است.
خاکهای محدوده شمال و شمالشرق منطقه از لحاظ
نسبت جذب سدیم ( )SAR<15محدودیت جدی ندارد.
حداکثر نسبت جذبی سدیم در خاکهای مطالعه شده
 19/01و در مناطق کم شیبتر ،غرب و جنوبغرب دشت
میزان سدیم خاک و به تبع آن نسبت جذبی سدیم
افزایز یافته است ،چنانچه حداکثر در انتهای دشت به
 10میرسد.
متوسط وزنی گچ در انتهای دشت بیشترین مقدار
بوده و به سمت شمال و شمالشرق مقدار آن به شدت
کاهز مییابد .توزیع گچ در پروفی خاک بستگی به
فصول مرطوب و خشک و سطح سفره آب زیرزمینی دارد.
بدین ترتیب که امالح بسته به حاللیتشان در فص
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مرطوب در اثر آبشویی حرکت رو به پایین داشته و در
فص خشک به دلی فرآیند تبخیر حرکت رو به باال
خواهند داشت .اقبال و همکاران ( )1323ضمن مطالعه
حرکت و توزیع نمکها در دشت کاریزو کالیفرنیا به توزیع
فصلی امالح در پروفی خاک اشاره نمودند.
در این تحقیق اسیدیته در عصاره اشباع تعیین شد .در
خاکهای شور و قلیا ،ترکیب نمک تأثیر مهمی بر مقدار
 pHدارد .ولی از آنجائی که در منطقه مورد مطالعه ،امالح
غالباً شام کلرور سدیم و سولفات کلسیم هستند ،تأثیر
زیادی روی  pHنمیگذارند و تغییرات محسوسی در pH
وجود ندارد .اسیدیته خاک در تمامی پروفی ها در
محدوده خنثی میباشد که این امر میتواند به دلی غالب
بودن نمک کلرور سدیم و سولفات کلسیم در خاکهای
مطالعه شده باشد.

جدول( :)2ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی برخی از خاکهای انتخابی

مشخصات
شماره پروفی
پروفی 1
()TypicTorriorthents

پروفی 1
()TypicHaplogypsids

پروفی 2
()TypicHaplogypsids

پروفی 11
()GypsicHaplosalids

عمق

pH

EC
dS/m-1

SAR

CCE
%

Gypsum
%

Sand
%

Silt
%

Clay
%

AP

0-91

2/02

2/31

2/21

1/3

0/2

32

1

1

C1

91-30

3/31

3/12

2/23

2/2

1/2

32

11

3

C2

30-120

2/03

1/10

2/90

3/1

1/3

23

1

1

AP

0-90

3/3

3/31

12/13

9/11

1/2

10

21

1

By1

90-30

3/3

2/90

13/23

2/29

2/1

12

93

3

By2

30-120

3/2

3/33

13/12

3/13

2/2

22

92

12

AP

0-90

3/1

2/2

2/3

10

1/1

12

12

22

By1

90-10

3

12/9

2/2

19/1

2/1

92

19

1

By2

10-30

3/2

12/2

2/3

2/2

1/1

22

10

1

By3

30-110

3

13/2

3/0

12/2

3/1

91

12

2

By4

30-110

3

13/2

3/0

12/1

9/1

92

12

12

AP

0-90

2/21

23/2

22/13

3/9

9/1

13

90

19

Byz1

90-10

2/11

92/2

10/32

11/2

1/1

22

92

20

Byz2

10-30

2/01

93/2

19/31

12/2

11/0

22

22

22

Byz3

30-110

3/31

22/1

11/21

11/1

9/2

10

90

20

Byz4

30-121

3/22

10/1

3/31

12/0

9/0

11

29

22

افق

)2خصوصیات فیزیکی خاک
بررسی نتایج تجزیه خاک نشان میدهد که بافت خاک
الیه سطحی در باغات شمال و شمالشرق منطقه عمدتاً
سبک ( )sandy loam- loamy sandو در برخی نقاط
همراه با سنگریزه در حدود  11درصد میباشد .بافت خاک

در غرب و اراضی وسط دشت عمدتاً متوسط
(  )loam- loamy siltو در انتهای دشت بافت خاک الیه
سطحی سنگینتر ( )clay loamگزارش شده است .بافت
الیههای تحتانی نیز در حاشیه دشت ،شمال و شمالشرق
منطقه عمدتاً سبک ()sandy loam- sand loamy sand
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همراه با سنگریزه متوسط تا زیاد  21تا  20درصد
سنگریزه در الیههای مختل میباشد ،قدرت نگهداری آب
و عملیات کشاورزی را با مشک مواجه ساخته است ،ولی
بافت الیههای تحتانی در باغات غرب منطقه و وسط دشت
متوسط تا سنگین ( )loam-loamy siltمیباشد و فاقد
سنگریزه است.
مقایسه بافت خاک در حاشیه دشت و باغات وسط
دشت نشان میدهد که بافت در غرب منطقه محدودیت
نداشته و در صورت فراهم بودن سایر شرایط امکان کشت
پسته و عملکرد باال وجود دارد.
بررسی مطالعات انجام شده نشان میدهد که
ساختمان خاک عمدتاً در شرق و شمال منطقه تکدانه
( )Singlegrainو در اراضی وسط دشت عمدتاً تودهای
( )Massiveولی در باغات قدیمی که سالهای زیادی تحت
کشت میباشد ،ساختمان مکعبی و شبه مکعبی در
الیههای دوم و سوم مشاهده میشود .به طورکلی ،میتوان
گفت بررسی خصوصیات فیزیکی خاکهای تحت کشت با
خاکهای بکر مشابه نشان میدهد که توسعه کشت پسته
و آبیاری با آبهای نامطلوب تأثیر زیادی بر تغییر
خصوصیات فیزیکی ندارد.
با توجه به نتایج تجزیه فیزیکی شیمیایی خاک و آب
آبیاری مشخص میشود که شوری آبهای آبیاری در شرق
و شمالشرق منطقه عمدتاً در گروه یک (کمتر از  1دسی
زیمنس بر متر) در حاشیه دشت گروه دوم (بین  1تا 10
دسی زیمنس بر متر) و در وسط و انتهای دشت ،غرب و
جنوب منطقه در گروه سوم و چهارم (بین  10تا  20دسی
زیمنس بر متر) متغیر است .بیشترین شوری آب مشاهده
شده در انتها و وسط دشت مشاهده میشود که تأثیر سوء
زیادی بر عملکرد گذاشته و باعث رها شدن برخی از باغات
پسته منطقه شده است .همچنین ،آبیاری با این قبی
آبها باعث شور و قلیا شدن منابع خاک باغات پسته شده
است ،به طوریکه دارای شوری ،نسبت جذب سدیمی،
آنیونها و کاتیونهای بیز از حد مجاز میباشد .بررسی
نتایج تجزیه خاکهای منطقه نشان میدهد که این روند
در سالهای اخیر روند افزایشی نسبتاً شدیدی داشته است
(زینالدینی.)2003 ،
بررسی نتایج تجزیه خاکها نشان میدهد که
خاکهایی که با آبهای شمال ،شرق و حاشیه دشت
آبیاری میشود ،پارامترهای آنها عمدتاً برای تولید پسته

محدودیت جدی نداشته ،گرچه شوری الیه سطحی این
خاکها بین  2/2تا  2دسی زیمنس بر متر و الیههای
تحتانی آن نیز دارای حداکثر شوری  11دسی زیمنس بر
متر میباشد .خاکهای این محدوده از لحاظ نسبت جذب
سدیم ( )SAR<15و آنیونها و کاتیونها محدودیت جدی
ندا رند .ولی باغاتی که در وسط دشت ،غرب منطقه و
انتهای دشت قرار دارند ،دارای شوریهای بسیار زیاد در
الیه سطحی و الیههای تحتانی میباشندکه بیشترین تأثیر
بر روی کاهز عملکرد پسته دارند .حداکثر شوری الیه
سطحی در این نقاط در حدود سی دسی زیمنس بر متر و
در الیههای تحتانی این پارامتر در حدود  10/1دسی
زیمنس بر متر مشاهده میشود.
نکته قاب توجه از مقایسه نتایج تجزیه آبهای آبیاری
با خصوصیات شیمیایی خاکها این است که شوری
خاکها عمدتاً تحت تأثیر کیفیت آبهای آبیاری
میباشند .این امر در باغاتی که در وسط دشت ،غرب
منطقه و انتهای دشت مورد مطالعه قرار دارند ،شدیدتر
است .همچنین ،بررسیها نشان میدهد که نسبت جذب
سدیم ( )SARو آنیونها و کاتیونها نیز در عمده باغات
تحت تأثیر کیفیت آبهای آبیاری میباشد و آبیاری با
آبهای نامتعارف تأثیر زیادی بر خصوصیات شیمیایی
خاکها نشان میدهد.
ولی بررسی نتایج تجزیههای فیزیکی خاک نشان
میدهد که کشت پسته بر تغییر این قبی خصوصیات
نظیر بافت ،ساختمان ،درصد سنگریزه تأثیر زیادی ندارد.
بررسی وضعیت عملکرد
برای بررسی وضعیت تولید پسته در باغات منطقه،
پرسزنامههای مخصوص تکمی شد .بررسی این
پرسزنامهها نشان میدهد که عملکرد در شمال و شرق
منطقه با توجه به شرایط نامطلوب خصوصیات فیزیکی
خاک و فقر عناصر غذایی بین  200تا  1100کیلوگرم در
هکتار میباشد که این مقدار تولید از لحاظ اقتصادی
عملکرد بهینه نمیباشد .بهترین عملکرد باغات پسته در
باغاتی است که در شرق منطقه و در فیزیوگرافی
دشتهای دامنهای قرار گرفتهاند و عملکردی در حدود
 1000کیلوگرم در هکتار نیز ثبت شده است .خاکهای
این محدوده دارای بافت متوسط عمدتاً شوری کمتر از 11
دسی زیمنس بر متر و آبهای آبیاری نیز مطلوبتر از
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سایر منابع آب میباشند .بیشترین تغییر در عملکرد
مربوط به اراضی است که در وسط دشت و غرب منطقه
قرار گرفتهاند .میزان عملکرد از وسط دشت به سمت غرب
کاهز مییابد ،به طوریکه در برخی باغات انتهای دشت،
میزان عملکرد بسیار کم ،کمتر از  900کیلوگرم در هکتار
گزارش شده است .خاکهای این گروه از باغات دارای
شوری خاک بسیار زیاد میباشد و کیفیت آب نیز نامطلوب
میباشد .بررسی نتایج پرسزنامههای تکمی شده نشان
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داد که با افزایز شوری آب آبیاری (بیز از )10dS/m
عملکرد باغات پسته کاهز چشمگیری را نشان میدهد.
شک ( )1این موضوع را نشان میدهد .به طوریکه در
گروه چهارم (بیز از  )11dS/mعملکرد بسیار اندک و
غیراقتصادی میباشد و همچنین در این باغات هدایت
الکتریکی ( ،)ECنسبت جذبی سدیم ( ،)SARآنیونها و
کاتیونها بیز از حد مجاز میباشد.

شکل( :)1رابطه بین شوری آب و عملکرد پسته در منطقه رباط

نتیجهگیری
به طورکلی میتوان نتیجه گرفت یکی از عوام اصلی
شور شدن منابع خاک استفاده از آبهای آبیاری با کیفیت
نامطلوب میباشد .مطالعات خاکشناسی انجام شده نشان
داد تأثیر این دو عام (خاک و آب) باعث کاهز عملکرد
و غیراقتصادی شدن حدود سی درصد از باغات پسته
دشت رباط شده است (زینالدینی )2003 ،که اثرات سوء

زیادی بر زندگی اقتصادی  -اجتماعی بهرهبرداران گذاشته
است .بنابراین ،برای استفاده بهینه باید با کارهای مدیریتی
نظیر اصالح خاکهای شور با آبهای با کیفیت باالتر،
مخلوط نمودن آب آبیاری با آبهای با کیفیت باالتر.
استفاده از سیستمهای نوین آبیاری به ویژه در برخی از
باغات شمال ،شرق و مرکز دشت توصیه میشود.
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Quality impacts of irrigation on soil properties and yield of pistachio in
plain Robat Shahrbabak
M. Sajadi1,A. Zeinedini2, Sh. Mahmudi3

Abstract

Shahr-e Babak’sDasht-e Robat is one of the important areas prone to cultivate pistachio in
Kerman province. In the past three decades, the excessive use of groundwater resources, high
evaporation, and recurrent droughts have caused the poor quality of irrigation water. Irrigation
of pistachio gardens with saline waters has adverse effects on soil properties and yield of
pistachio. This research has been done to examine the effect of the use of irrigation water with
different quality on the characteristics of the cultivated lands and yield of pistachio. First, 16
water source with different quality were sampled by evaluating the results of the analysis of
irrigation waters and soil maps; and some profiles were also digged, described and sampled in
the gardens. In addition, managerial questionnaires were provided for the gardens studied.
The results show that the chemical properties of soil are more influenced by the quality of
irrigation water, compared to physical parameters and fertility Studies showed that with
increasing salinity, more than 10 dS/m is much reduced performance. West Plains, so the
performance is very low and some orchards have been abandoned. Soil salinity in the West
region of the higher 30 dS/m. Greatest accumulation of salts in the second and third layers
were observed. The yield per unit area from East to West Plains, but much lower salinity,
sodium absorption ratio, anions and cations is increased and exceeded. So in pistachio
orchards and leaching of soil salinity management isessential
Keywords: Pistachio, Soil properties, Robat, Shahrbabak, Water quality.
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