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چكيده
تولید پسته در ایران سابقه طوالني دارد .اهمیت کشت پسته و کمبود آب در کشور ،ضرورت ارتقاء بهرر وری آب بررای ایرم صولروا برا ارا را
آشکارتر ساخته است .ایم پژوهش با هدف انداا گیری صیداني حجم آب کاربردی پسته در شرایط اارعیم ،صقایسه آن با نیاا آبي و سردد صیري آب و نیر
تعییم بهر وری آب پسته در استانهای خراسان رضوی ،سمدان ،کرصان و ی د اا صهرصا  5931به صدت یک ساا انجام شد .در چهار استان عمد ی تولید
پسته 88 ،باغ انتخاب و در آنها حجم آب کاربردی ،بهر وری آب ،عمیکرد و برخي پاراصترهای دیگر انداا گیری شد .در ایم پژوهش ،اا توییل واریانس
برای بررسي تفاوت عمیکرد ،حجم آب کاربردی و بهر وری آب در تولید پسته ،استفاد شد .نتایج پژوهش نشانگر تفاوت صعديدار حجرم آب کراربردی و
شاخص بهر وری آب در تولید پسته در استانهای صدتخب بود ،اصا عمیکردها به هم ن دیک بود و تفاوت صعديداری بیم آنها صشراهد نشرد .صیرانگیم
عمیکرد ،حجم آب کاربردی ،بهر وری آب آبیاری و بهر وری آب با احتساب بار صؤثر بهترتیب  5671کییوگرم در هکتار 8516 ،صترصکعب در هکتار و
 5/67و  5/61کییوگرم بر صترصکعب بهدست آصد .نتایج نشان داد که حجم آب کاربردی تقریباً در تمام باغهای پستهی کشور کمتر اا نیاا خالص آبیراری
است و صتوسط عمیکرد در صقایسه با سایر کشورها حدود  15درصد کمتر است .صهمتریم عیل پاییم بودن عمیکرد پسته در کشور را صيتوان کرمآبیراری
اجباری ،شوری ،خرد صالکي ،صدیریت ضعیف باغها و ارقام ناصداسب عدوان کرد.
واژههاي كليدي :نیاا آبي ،راندصان کاربرد ،نیاا آبیاری
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تولید پسته در کشور سابقهی طوالني دارد .پستهی ایران به دلیل
 -5استادیار پژوهشي بخش توقیقات فدي و صهددسي کشاورای ،صرکر توقیقرات و
آصوا کشاورای و صدابع طبیعي استان سمدان (شاهرود) ،سااصان توقیقات آصوا
و ترویج کشاورای ،شاهرود ،ایران.
 -6استادیار پژوهشي صرک صیي توقیقات شوری ،سااصان توقیقات آصوا و ترویج
کشاورای ،ی د ،ایران.
 9و  - 1به ترتیب اسرتادیار و صربري پژوهشري بخرش توقیقرات فدري و صهددسري
کشاورای ،صرک توقیقات و آصوا کشاورای و صدابع طبیعي استان کرصان ،سااصان
توقیقات آصوا و ترویج کشاورای ،کرصان ،ایران
 -1صربي پژوهشي بخش توقیقات فدي و صهددسري کشراورای ،صرکر توقیقرات و
آصوا کشاورای و صدابع طبیعي استان خراسان رضوی ،سااصان توقیقات آصوا و
ترویج کشاورای ،خراسان رضوی  ،ایران.
 7و  -6به ترتیب استاد و اسرتادیار پژوهشري صوسسره توقیقرات فدري و صهددسري
کشاورای ،سااصان توقیقات ،آصوا و ترویج کشاورای ،کرج ،ایران.
)Email: HMousavifazl@yahoo.com
(* -نویسدد صسئوا:
DOR: 20.1001.1.20087942.2021.14.6.1.2

کیفیت باالی آن در بیمکشورهای تولیدکددد ایم صولوا در دنیا کم
نظیررر اسررت .اا حرردود  65سرراا پرریش بررا شرررو صررادرات ،پسررته
ارا اقتلادی و تجاری ویژ ای در اقتلاد ایران پیردا کررد و جایگرا
آن به عدوان سوصیم صدبع تأصیم ارا بعد اا نفت و فر تقریباً تثبیرت
شد (عبدالیهي ع ت آبادی .)5986 ،در رتبهبددی ص یت نسبي صادرات
کشورهای عمد صادرکددد پسته جهان براساس صرادرات يیرنفتري،
ایران در رتبه اوا و کشورهای هدگکدگ ،ترکیه و آلمان در رتبههای
بعدی قرار گرفتدد (پاکروان و همکاران .)5935
سطح ایرکشت قابل توجه باغهای پستهی کشور در استانهرای
کرصان ،ی د ،سمدان ،خراسان رضوی ،خراسان جدوبي ،صرکر ی ،قرم،
سیستان و بیوچستان و اصفهان قررار دارند .ایران با بیش اا  115ه ار
هکتار سطح ایرکشرت پسرته (در  66اسرتان کشرور) اا بر ر ترریم
تولیدکدددگان ایم صولوا در دنیا برهشرمار صريرود (حسریدي فررد و
همکاران.)5937 ،
اصروا پسته در ایران با صسایل و صشکالتي چرون عمیکررد کرم
(نسبت به کشورهای رقیب) ،ه یدههای باالی تولید ،کم آبي ،فرآوری
و بستهبددی ناصداسب روبروست (ی دانپدا و جعفری طاهری.)5989 ،
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براساس آصارناصه وارات جهاد کشاورای ( )5937صتوسط عمیکرد پسته
در کشور حدود  818کییوگرم در هکتار است .صتوسط عمیکررد پسرته
کشور در باغهای  58تا  65ساله (در صورتي که خوب صدیریت شرد
باشدد) به یک تم در هکتار صيرسد در حالي که بر اساس آصار فائو ،در
آصریکا باغهای در ساا ششم به عمیکرد یک تم در هکتار و در سراا
دواادهم به حدود  1تم در هکتار صيرسدد .آصریکا با سطح ایر کشت
کمتر اا یک پدجم سطح ایرکشت پسته ایران ،به تولیرد یرک و نریم
برابری نسبت به ایران دست یافته است (نظری .)5936 ،بر اساس آصار
سااصان خواروبار جهاني (فائو) در حاا حاضر آصریکا با عمیکررد  1ترم
در هکتار ،باالتریم عمیکرد را در صیان کشورهای تولیرد کددرد پسرته
در دنیرا دارد .ترکیره و ایتالیرا برا عمیکرد  9تم در هکترار دارای رتبره
دوم و سوم و ایران با صتوسط کمتر اا یک تم در هکتار در رتبه چهارم
قرار دارد ( .)FAO, 2014صتخللریم و کارشداسران صردعت پسرته،
دالیل ایادی برای ایم اصر عدوان نمود انرد .صهرمترریم آنهرا :عردم
استفاد اا پایه و ارقام پر بااد  ،خرد صالکي ،کمیت و کیفیت پاییم آب
آبیاری ،شور و قییا بودن خاك ايیب باغهای پسته،اختلاص خاكهای
درجه  6و  9به کشت پسته ،صردیریت ضرعیف براغهرا اا جدبرههرای
صختیف و شرایط اقییمي اشار نمود (حسیدي فرد و همکاران.)5937 ،
پسته بهعدوان گیاهي صقاوم به خشکي شداخته صيشود کره قرادر
است با صقادیر اندکي آب ،اند بماند و حتري صقردار انردکي صولروا
تولیرد کدرد ) .(Goldhamer, 2005; Sanden, 2004درخرت پسرته
صيتواند ریشههای خود را تا عمق  6/1صتری اا سرطح خراك توسرعه
دهد تا بتواند رطوبت الیههرای ایرریم را در دور هرای خشرک سراا
جذب نماید ) .(Goldhamer, 2005همچدیم گفته شد که در صواقع
کاهش رطوبت خاك تا حد پژصردگي دائم ( ،)PWPریشههرای پسرته
در تماصي اعماق خاك ،صي تواندد فعالیت خرود را بررای  1ترا  1هفتره
بطور کاصل صتوقرف نمایدرد ) .(Kanber, 1993در عریم حراا ،بایرد
اذعان نمود که درخت پسته به صدظرور دسرتیابي بره کرارکرد و تولیرد
صداسب ،به آب کافي نیاا دارد ) .(Goldhamer, 2005درخت پسررته
آب را سریعتر اا دیگر درختان صیو صلرف صيکدرد .چدانچره درخرت
پسته در دور های حساس با تدش آبي صواجه شرود اثرررات صدفري برر
فرآیددهای دروني درخت خواهد داشت ). (Goldhamer, 2005
اا طرف دیگر پسته یک گیا صتومل به شوری است ولي صی ان
عمیکرد ایم گیا در شوریهای باال به شدت توت تاثیر قرار صيگیرد
(ابطوي و کریمیان .)5969 ،سددن و همکاران نیاا آبي درختران برال
پسته را بسته به بافت خاك ،شروری ،رو آبیراری و صردیریت ،بریم
 676تا  5665صییيصتر گ ار کرد اند (.)Sanden, 2016
در ایران ،بسته به رو آبیاری (يرقابي ،قطر ای و یا بابیر) ،حجم
صتفاوتي اا آب آبیاری در باغ های پسته صلرف صيشود که بیم 1555
تا ( 3555صترصکعب در هر هکتار) در طوا ساا صتغیر است .در شرایط
شور فالت صرک ی ایران نظیر ی د ،عمق آب کاربردی باغ های پسرته
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بسیار ایاد است و در رو های يرقرابي ،گراهي بره حردود  5655ترا
 1155صییيصتر هم صيرسد (رحیمیان.)5936 ،
صطالعات انجام شد در خلوص بریالن آبري براغهرای پسرته در
استان کرصان نشان صيدهد باغ های پسته در طوا فلل اا  8555ترا
 51555صترصکعب در هکتار آب صلرف صينمایدد .ایرم صقردار ،صررفاً
آب وارد شد به کرت بود و تیفرات انتقراا آب و يیرر در آن لوراظ
نشد است در بسیاری اا باغها ،ایم صقدار آب بره طرور صتوسرط در 8
نوبت آبیاری (دور آبیاری  11روا ) در اختیار درختان قرار صيگیرد ،که
حداقل  9تا  1نوبت آن ،بعرد اا برداشرت صولروا در فلرل پرایی و
اصستان انجام صيپذیرد (صوذنپورکرصاني.)5961 ،
نتایج توقیق صومدی صومدآبادی و همکاران ( )5986نشران داد،
تغییر سیستم آبیراری اا رو سرطوي بره ایرسرطوي (ترراوا) بررای
درختان بارور پسته که قربالً آبیراری آنهرا بره رو سرطوي انجرام
صيشد  ،اصکانپذیر است و صيتوان با کاربرد آب بره صیر ان  15و 75
درصد تبخیر اا تشتک کالس ( Aصعادا حجم آبیاری حردود  1689و
 6561صتر صکعب در هکتار) به عمیکرد صداسب کمي و کیفي صولوا
پسته دست یافت .بهتریم تیمار در شرایط انجام ایم آاصایش ،تیمراری
بود که آبیاری آن با رو ایراصیدري و صلررف  75درصرد تبخیرر اا
تشتک ( 6561صتر صکعب در هکتار در ساا) با دور  51روا انجام شد.
بهطوری که کییه صفات کمي و کیفي صربوط به ایم تیمار در صقایسره
با کییه تیمارها اا شرایط صطیوبتری برخوردار بود .بر اساس نتایج ایم
توقیق ،کاربرد آب با صقادیر کمتر اا  15درصد تبخیر اا تشتک کالس
 1689( Aصتر صکعب در هکتار) ،نميتواند نتایج صطیوبي را بره همررا
داشته باشد.
صیراایرري و چیررذری ( )5989در تویییرري اقتلررادی برررای تعیرریم
کارایي فدي و کاربرد حجم بهیده آب در تولید پسته اظهار داشتدد کره
تدها را نجات صدطقه و حفظ استمرار تولید پسرته ،اسرتفاد اا اصروا
اقتلادی است .بهعبارت دیگر برا حرذف رانرتهرا و دریافرت ه یدره
اجتماعي صدابع آب توت عدوان آببها صيتوان کشراوراان را وادار بره
بکارگیری اصوا اقتلادی نمود .بهطوریکه اگر سیستم بااار (نهاد و
صولوا) رقابتي بود و فدّاوری تولید ،برای تمرام کشراوراان یکسران
باشد ،کشاوراان رو حداکثر ساای سود را انتخاب خواهدد نمود کره
در ایم صورت ،صقردار بهیدره آب بررای حرداکثر سراای سرود 6639
صترصکعب در هکتار است .با فرض ایدکه شرایط صرذکور صرادق نباشرد
کشاوراان صجبور به استفاد اا رو حداقل ساای ه یده خواهدد شرد.
اگر کشاوراان بر اساس حداقل ساای ه یده عمل کددد ،صقردار بهیدره
آب بهطور صتوسط برابر  6631صترصکعب در هکتار است .با توجره بره
ایدکه هماکدون هر بهر برردار برهطرور صتوسرط  3551صترصکعرب آب
صلرف صيکدد ،درصورتيکه کشاوراان بر اساس حداقل ساای ه یده
عمل نمایدد ،صشکل اضافه برداشت آب برطرف خواهد شد.
کمبود آب در ایران یک واقعیت ذاتي است که با توجره بره رونرد
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روااف ون نیاا بخشهای صختیف (شرب ،صدعت و کشاورای) بره آب،
صشکل کم آبي در سااهای آیدرد بورانريترر خواهرد شرد .یکري اا
راهکارهای صؤثر و عمیي ،استفاد بهیده و صرفهجویي در صلررف آب
در تماصي بخشها بهویرژ کشراورای اسرت .بررآورد دقیرق و تعیریم
شاخصهای صدیریت صلرف آب اا جمیه صقدار آب کاربردی ،راندصان
آبیاری و بهر وری آب صولوالت اراعي و بايي در کشور اا صهمتریم
اب ارها و شاخصهای کییدی در برناصهریر یهرای کرالن صربروط بره
تررأصیم ،تخلرریص و صلرررف آب در بخررشهررای صختیررف اا جمیرره
کشاورای است .برای تعیریم نیراا آبري براغهرای پسرته برآوردهرای
صتعددی با رو های عیمي و نرم اف ارهای کاصپیوتری در کشور ارائه
شد است .صبدای برخي اا ایم توصیهها ،صواسباتي بود و برخي دیگر
نی اا طریق انداا گیری عمق آب آبیاری در دور های صختیف آبیراری
بود است .بدابرایم بررای تعیریم نیراا آبري پسرته در کشرور ،صراجرع
صتعددی وجود دارد که اعداد و ارقام صتفاوتي برای نیراا آبري پسرته در
یک صدطقه ارائه کرد اند .ایم تفاوتها حتي به بریش اا دو برابرر نیر
صيرسد .اا ایمرو ضرورت دارد که ایرم اعرداد و ارقرام صرورد بررسري
بیشتر قرار گیرند و صداسبتریم صقادیر برای نیراا آبري در هرر صدطقره
توصیه گردد .اا سوی دیگر ،برای حجم آب کاربردی باغهای پسته در
کشور نی ارقام دقیقي وجود ندارد و بهصرورت صروردی و در برخري اا

صداطق ،پژوهشهایي انجام و اعداد و ارقاصي گ ار شد است .ایرم
پژوهش با هدف انداا گیری حجم آب کراربردی در شررایط اارعریم،
صواسبه آب صورد نیاا و صقایسه آن با سدد صیي آب و ارایابي بهر وری
آب پسته در استانهای خراسان رضوی ،سمدان ،ی د و کرصران انجرام
شد.

مواد و روشها
سطح ایر کشت پسته در کشور بیش اا  115ه ار هکتار است .اا
ایم صقدار سطح ایر کشرت 61/6 ،درصرد آن درختران برارور و 61/8
درصد نهاا يیربارور است .استان کرصان با بیش اا  75درصرد سرطح
بارور پسته کشور ،صقام اوا و سه استان خراسان رضوی ،ی د و سمدان
به ترتیب صقامهای دوم ،سوم و چهارم را بهخود اختلاص داد اند .ایم
چهار استان جمعاً حدود  81درصد سطح باغهرای برارور و  58اسرتان
دیگر فقط  51درصد اا براغهرای برارور پسرته را بره خرود اختلراص
داد اند .تولید پسته درکشور حدود  515-951ه ار تم در سراا اسرت.
جدوا  5سطح ایرکشت و تولید پسرته در کشرور را نشران صريدهرد
(آصارناصه کشاورای.)5937 ،

جدول  -1سطح زیركشت ،توليد و ميانگين عملكرد در قطبهاي توليد پسته (آبی) در كشور
استان
کرصان
خراسان رضوی
سمدان
ید
سایر استانها
جمع کل/صیانگیم

سطح (هكتار)
بارور
659665
16589
55613
95315
75177
913568

غيربارور
3911
91358
6861
56873
99636
38618

ایم پژوهش برای انرداا گیرری و تعیریم حجرم آب کراربردی و
بهر وری آب باغهای پسته کشرور برهصرورت صیرداني ،در  88براغ اا
استانهای خراسانرضوی ،سمدان ،کرصان و ی د اا صهرصرا  5931ترا
صهر ( 5937به صدت یکساا) انجام شد .جدوا  6شهرستانهای صرورد
صطالعه در هر استان و تعداد باغهای صدتخب را نشان صيدهد .در ایرم
پژوهش حجم آب کاربردی باغهای (بدون دخالرت در برناصره آبیراری
بايداران) انداا گیری و تعییم شد .حجم آب کاربردی ،عمیکرد و سایر
کمیتهای صربوط به ایم دو شاخص در ساصانههای آبیاری سرطوي و
قطر ای و در باغهای دارای بافت خاك سبک تا سردگیم و بايرداراني
با سطح تولیالت دیپیم و باالتر اا دیپیم انداا گیری شد .کمیتهای
انداا گیری شد شاصل شوری آب آبیاری ،صقدار تولید هرر براغ ،بافرت

ميانگين عملكرد

كل توليد

()kg/ha

(تن)

116
5565
5511
5138
818

556686
75351
59556
16875
65916
951165

خاك ،تعداد نوبت آبیاری ،عمیکرد پسته و حجم آب کراربردی بودنرد.
اطالعات دیگری صاندد نو شبکه آبیاری ،رو آبیاری ،ارتفا باغها اا
سطح دریا یادداشت برداری شد .در انتخاب باغها سعي شد اا سرطو
صختیف صدیریتي (ضعیف ،صتوسط و خوب) و ساصانههای آبیاری سدتي
و قطر ای گ یدش انجرام شرود .انرداا گیرریهرای تعیریم حجرم آب
کاربردی با در نظر گرفتم عواصل صختیفي نظیر؛ رو آبیراری ،انرداا
قطعات ،کیفیت آب و خاك باغها  ،نو شبکه و اقییم انجام شد .در هر
باغ دبي آب آبیاری در چدد نوبت در طوا فلل اراعي با اب ار صداسرب
(فیوم  WSCو دبي سدجهای اولتراسونیک) انداا گیری و تعییم شرد.
تعداد نوبتهای آبیاری و صدت اصان هر نوبت آبیاری نی ثبت صيشد.
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جدول  -2شهرستانهاي مورد مطالعه در هر استان و تعداد باغهاي منتخب
ردیف

استان

شهرستانهاي مورد مطالعه

تعداد باغهاي انتخابی

5
6
9
1
جمع

سمدان
خراسان رضوی
کرصان
ید

داصغان – صیاصي  -گرصسار

58

فیض آباد

3

کرصان – رفسدجان  -ارند

63

صهری  -ابرکو

96

تعییم تبخیر و تعرق برای برناصهری ی آبیراری گیاهران اراعري و
برايي هرر صدطقرره ،صتراثر اا شررایط اقییمرري حراکم برر آن صدطقرره و
ویژگي های گیا صورد نظر است که بره ترتیرب در دو پراراصتر  ET0و
 Kcخالصه صيشوند:
ETc = Kc × ET0
()5
که  ET0تبخیرر و تعررق صرجرع (صییريصترر در روا) Kc ،ضرریب
گیاهي (بدون واحد) و  ETcتبخیر و تعرق گیا صرورد نظرر در شررایط
استاندارد یا همان تبخیر و تعرق پتانسیل گیا صورد نظر (صییي صترر در
روا) است .در واقع ،صدظور اا  ET0نیراا تبخیرری اتمسرفر اسرت کره
صعادا با صی ان تبخیر اا یک سطح صرجع (نظیرر چمرم و یرا یونجره)
صيباشد .بدابرایم ET0 ،حرائ صقرداری حرداکثری برود و صررفاً ترابع
شرایط جوی صدطقه است .صدظور اا  ETcنی حداکثر تبخیرر و تعرقري
است که گیا صي تواند در شرایط استاندارد و عاری اا هر گونره تردش
صویطي و صدیریتي انجرام دهرد (.)Doorenbos and Pruitt, 1977
نیاا آبي خالص درختان پسته بر اساس داد های ن دیک تریم ایستگا
هواشداسي برای ساا انجام توقیق و د ساا گذشته بره رو پردمم
صانتیث صواسبه ،و با صقادیر نیااآبي ارائه شد در سدد صیي صقایسه شد.
سپس با برآورد صی ان بار صوثر در طوا فلل رشد و با عدایرت بره
صی ان آب کاربردی و عمیکرد صولوا انداا گیرری شرد در ص رعره،
بهر وری آب پسته در استانها ،و صدابع آبي صختیف صواسبه شد.
بهره وري آب

بهر وری آب در کشاورای ،یکي اا شاخصهای صلرف بهیدرهی
آب آبیاری است که بهعدوان شاخلي دقیق و عیمري بررای سردجش
صلرف بهیدهی آب و تولیردات کشراورای در نظرر گرفتره صريشرود.
براساس تعریف کیي ،بهر وری آب نسبتي است که در صخرج کسر آن
آب کراربردی (آب آبیراری و بارنردگي) و در صرورت آن صروارد قابرل
توجهي اا صفاهیم کمي اا جمیه عمیکرد صولوا قرار صيگیرد .عموصاً
دو صفهوم بهر وری فی یکي و اقتلادی آب ،کاربرد بیشتری داشرته و
در توییلها و تلمیمگیریها صورد استفاد قرار صريگیررد .بهرر وری
فی یکي آب ،صقدار صولوا تولید شد به ااای واحدحجم آب کاربردی

88

است که بر حسب کییوگرم برر صترصکعرب بیران صريشرود (عباسري و
همکاران .)5937 ،بهر وری اا رابطه ( )6صواسبه شد:
) WP = CY/(CW+Re
()6
 WPبهر وری آب (کییروگرم برر صترصکعرب آب کراربردی)CY ،
عمیکرد (کییوگرم در هکتار) CW ،حجم آب کاربردی در تولیرد پسرته
(صترصکعب در هکترار) و  Reبارنردگي صروثر در طروا فلرل اراعري
(صترصکعب در هکتار)
تحليل واریانس دادهها

برای بررسي تغییرات عمیکرد ،حجم آب کاربردی و بهر وری آب
در تولیرد پسرته ،اا توییرل واریرانس اسررتفاد شرد .نظرر بره صاهیررت
انداا گیریها ،هر باغ پسته بهعدوان یک تکررار در نظرر گرفتره شرد.
برای بررسي کفایت تعداد باغها برای انداا گیری حجم آب کاربردی و
عمیکرد اا رابطه ( )9استفاد شد ).)Sarmad et al., 2001

()9

z22
n
(x  )2

 nتعداد انداا گیری های الام بررای توییرل واریرانس عمیکررد و
حجم آب کاربردی در تولید پسته z ،برابر  5/37در سرطح اعتمراد 31
درصررد σ6 ،واریررانس x ،صیررانگیم انررداا گیررریهررا و  µصقرردار هررر
انداا گیری است.

نتایج و بحث
اا آنجایي که صبدای بررسي کفایرت داد هرا بررای صعتبرر برودن
توییلهای آصاری ،توایع نرصاا است ،صتغیرر نرصراا اسرتاندارد ( )Zدر
توییل داد های پژوهشهای کشاورای ،صستقل اا سطح ایرر کشرت،
ساصانههای آبیاری ،ویژگيهای فی یکوشریمایي خراك ،و  ...اسرت .در
ایم توایع ،صیانگیم داد ها ،واریانس آنها و تعداد داد ها نقش اساسري
دارند .هرچه واریانس داد ها ایادتر باشد به تعرداد داد هرای بیشرتری
برای توییل نیاا خواهد بود .بدابرایم براسراس تج یره و توییرلهرای
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آصاری ،حداقل تعداد انداا گیریهای الام در هرر اسرتان تعیریم شرد.
جرردوا  9پاراصترهررای آصرراری و حررداقل تعررداد برراغهررای الام برررای
داد برداری را نشان صيدهد .نتایج اولیه نشان داد که واریانس داد هرا
در استان ی د نسبت به سه استان دیگر بیشتر است .به همیم دلیل در
ایم استان بایستي حداقل  95انداا گیرری صرورت صريگرفرت .بررای
اطمیدان اا اعتبار داد برداریها سعي شد تعداد باغهای انتخابي در هر
استان بیشتر اا حداقل الام باشد .الام بره ذکرر اسرت کره در اسرتان
کرصان ،عییريم ایمکه سطح ایر کشت پسته بیشتر اا صجمرو سرطح
ایرکشت سه استان دیگر بود ،اصا واریانس داد های انداا گیری شرد
قابل توجه نبود و ضرورتي برای اف ایش انداا گیریها وجود نداشت.
اا آنجاییکه صاهیت پژوهش انداا گیری آب کاربردی با پرژوهشهرای
صرسوم در آاصایشرات کشراورای صتفراوت اسرت .ایررا تدرو اقییمري،

صدیریت اراعي ،بافت خاك ،نیاا آبي و عواصل شداختي ،صوجب اف ایش
واریانس داد های انداا گیری شد  ،صيگردد .بدابرایم ،ایم تلور وجود
داشت که ضریب تغییرات و واریانس داد های انداا گیری شرد ایراد
باشد .بر همیم اساس سرعي شرد تعرداد انرداا گیرری هرای عمیکررد
صولوا و حجم آب کاربردی باغ های ،بیشتر اا حداقل انداا گیریها
در نظر گرفته شود تا نتایج اا نظر توییل آصاری قابییت اعتماد براالیي
داشته باشدد.
کفایت تعداد انداا گیری ها برای کل باغهای انتخابي نی صواسبه
شد .خالصه شاخصهای آصاری در جدوا  1ارائره شرد اسرت .تعرداد
انداا گیریهای حجم آب کاربردی و عمیکرد پسته در پژوهش حاضر،
بیشتر اا تعداد انداا گیریهای الام در نظر گرفته شد (جدوا .)1

جدول  -3ميانگين ،انحراف معيار و كفایت اندازهگيريها در باغهاي پسته استانهاي منتخب
ردیف

استان

ميانگين آب كاربردي (مترمكعب در هكتار)

انحراف معيار

5
6
9
1

سمدان
خراسان رضوی
کرصان
ید

6931
1163
7659
55566

5178
816
5917
9561

حداقل

تعداد

تعداد دادهي الزم
51
3
57
95

اندازهگيريها
58
3
63
96

جدول  -4ميانگين ،انحراف معيار و كفایت اندازهگيريها در باغهاي منتخب
شاخص آماري
صیانگیم
انوراف صعیار
تعداد انداا گیری الام
تعداد انداا گیریهای انجامشد

عملكرد پسته

حجم آب مصرفی

(كيلوگرم در هكتار)
5768
653
65
88

(مترمكعب در هكتار)
8775
9615
11
88

تعداد آبياري باغهاي پسته در استانهاي منتخب

درخت پسته در هر صرحیره اا رشرد و در هرر صقطعري اا فلرل،
نیااصدد صقدار صشخلي آب است .بايرداران درختران پسرته را پرس اا
برداشت صولوا (اواخر صهر صا ) یک نوبت آبیاری صيکددرد .پرس اا
آن در آذر صا یک آبیاری بهعدوان آب قروس بررای براغهرای انجرام
صيشود .در فاصیه بهمم تا اسفدد صا نی آب دوم اصستانه به باغهرای

پسته داد صيشود .پس اا آبیراری اصسرتانه ،آبیراری براغهرای پسرته
صعموال اا اواخر اردیبهشت آياا صيشود .در رو های آبیاری سطوي،
دور آبیاری در هر صدطقه (براساس صقدار آب در دسترس) اا  95ترا 75
روا صتغیر است .جدوا  ،1صیانگیم تعداد آبیاریها در استانهای صرورد
صطالعه نشان صيدهد.

جدول  -5متوسط تعداد آبياري باغهاي پسته
ردیف

نام استان

5
6
9
1

خراسان رضوی
سمدان
کرصان
ید

تعداد آبياري
آبياري سنتی
3
8
6
8

آبياري

قطرهاي (سطحی)

8
66
65
56

ارزیابي حجم آب کاربردي و بهرهوري آب در کانونهاي اصلي توليد پسته کشور

مقایسه حجم آب مصرفی باغهاي پسته

در ایررم پررژوهش حجررم آب کرراربردی (بعررالو آب آبشررویي در
اصستان) در باغهای خراسان رضوی ،سمدان ،کرصران و یر د در یرک
ساا انداا گیری و نیاا خرالص آبیراری ،نیراا آبشرویي براسراس رو
آبیاری (سدتي و قطر ای) صواسبه شرد .شرکل  5صیرانگیم حجرم آب
کاربردی را در استانها به تفکیک رو آبیاری نشان صيدهد .صتوسط
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آب کاربردی در استانهای صورد بررسري در رو آبیراری سرطوي و
قطر ای بهترتیب برابر  8956و  7177صتر صکعب در هکتار شد .حجم
آب کاربردی در خراسان رضوی ،کرصان و سمدان ن دیک به هرم ،اصرا
در ی د تفاوت بیشتری داشت .ایم اختالف به دلیل شوری بیشرتر آب،
خاك و درجه حرارت باالتر در ی د بود است.

شكل  -1متوسط حجم آب كاربردي در سامانههاي آبياري سطحی و قطرهاي

عبدالیهي ع ت آبادی و همکاران ( )5939در پژوهشي که بررای
تعییم راندصان آبیراری در  687براغ پسرته در شهرسرتانهرای انرار و
رفسدجان انجام دادند ،حجم آب کاربردی را در طوا سراا اا  365ترا
 66555و بهطور صتوسط  3695صترصکعرب بررای هرر هکترار بدسرت
آوردند .در پژوهشي دیگر در خلوص سراصانههرای آبیراری قطرر ای
ایرسطوي پسته در سیرجان ،حجم آب کاربردی اا  1755ترا 55155
صترصکعب در هکتار بدست آصد (کوهي .)5931 ،صوذنپور و همکراران
( )5937در یک پژوهش الیسیمتری ،حجم آب کاربردی پسته را برای
درختان  8 ،6 ،7 ،1 ،1و  3ساله بهترتیب برابر با ،6615 ،6155 ،6635
 1755 ،1165و  1765صترصکعررب در هکتررار برره دسررت آوردنررد .در
پژوهشي حجم آب کاربردی باغهای پستهی کالیفرنیا را (سراا 5338
تا  )6555حدود  56ه ار صترصکعب در هکتار گ ار نمود اند (بخرش
صدابع آب کالیفرنیا .5)6551 ،براسراس نترایج ایرم پرژوهش ،در تمرام
استانها حجم آب کاربردی در ساصانههای آبیاری قطر ای نسربت بره
آبیاری سطوي کاهش یافته است .اا طرفي تقریبا در تمرام براغهرای

5- California Department of Water Resources

پسته ،حجرم آب کراربردی (در طروا دور رشرد بره همررا آبشرویي
اصستانه) توسط بايداران کمتر اا نیاا خالص آبیاری براغهرای اسرت و
کمآبیاری اجباری با شدت و ضرعف در تمرام براغ هرای پسرته صرورد
صطالعه یک واقعیت يیر قابل انکار است .بدابرایم تبدیل سراصانههرای
آبیاری سدتي (سطوي) به آبیاری قطرر ای در براغهرای پسرته اصرری
ضروری است و صيتواند بخش نسبتا ایادی اا کمآبیاریهای اجبراری
را جبران نماید .عالو بر آن ،چدانچره سراصانههرای آبیراری قطرر ای
بهخوبي اجررا و صردیریت شروند و براغهرای پسرته بره سراصانههرای
انداا گیری و پایش رطوبت خاك صجه شوند ،صريتروان بره حفرظ و
پایداری سفر های آب ایراصیدي نی کمک نمود.
آبیاری در طوا فلل رشد برای پسته نی صاندد سرایر گیاهران اا
صهمتریم عمییات داشت است .حساستریم صراحل رشد پسته بره آب
آبیاری و پیاصدهای آن بهترتیب ایر اسرت (حسریديفررد و همکراران،
.)5937
 -5سقط جدیم و پوکي؛ آبیاری در اصان گیدهي (عموصاً فروردیم
صا ) و اصان پر شدن صغ (تیرصرا ) -6 .خدرداني؛ آخرریم آب قبرل اا
برداشت ،بسته به رقم (عموصاً اوایل شرهریور صرا )  -9تعرداد دانره در
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درخت؛ آبیاری در اصان تشکیل صیو و پس اا گررد افشراني (عموصر ًا
اواخر فروردیم صا )  -1رسیدگي؛ عموصاً در اواخر صرداد و اوایل شهریور
صا  -1وان و انداا صیو
تحليل تغييرات حجم آب كاربردي پسته در استانهاي مختلف

با استفاد اا توییل واریانس ،تفاوت احتمالي حجم آب کراربردی
در تولید پسته در استانهای خراسان رضوی ،سرمدان ،کرصران و یر د
بررسي شد .نتایج نشان داد تفاوت حجم آب کاربردی در تولیرد پسرته
در استانهای صدتخب در سطح کمترر اا یرک درصرد صعدريدار اسرت
(جدوا .)7

جدول  -6تحليل واریانس حجم آب كاربردي در باغ هاي منتخب
منبع تغييرات
بیم استانها

مجموع مربعات
9/653×558

درجه آزادي
9

ميانگين مربعات
5/693×558

درون استانها

1/555×558

65

1/667×557

کل کشور

6/86×558

61

حجم آب کاربردی در استانهای کشور را صي توان بره دو خوشره
اصیي تقسیمبددی نمود .در خوشه اوا حجم آب کاربردی در باغهرای
پسته استان ی د با صیانگیم  55566صترصکعب در هکتار ،در خوشه دوم
حجم آب کاربردی در استانهای سمدان ( 6931صترصکعب در هکتار)،
خراسرران رضرروی ( 1163صترصکعررب در هکتررار) و کرصرران (7659
صترصکعب در هکتار) قررار دارنرد .صیرانگیم وانري (نسربت بره سرطح
ایرکشت) و حسابي حجم آب کاربردی در تولید پسته در اسرتانهرای
صدتخب برای هر دو رو هرای آبیراری سردتي (سرطوي) و قطرر ای
صواسبه و در جدوا  6ارائه شد است.
جدول  -7ميانگين وزنی و حسابی حجم آب كاربردي در باغهاي
منتخب
روش آبياري
سدتي (سطوي)
قطر ای
بدون در نظر گرفتم رو آبیاری

وزنی
8915
1355
6561

حسابی
3113
7177
8516

عملكرد محصول

عردم تولیررد یکدواخررت و یکسرران در سررااهررای صترروالي همرران
سااآوری است که در صولوا پسته وجود دارد .سااآوری پسته صي-
تواند به عواصل فی یولوژیک دروني ارتباط داشرته باشرد .عواصرل آب و
هوایي صاندد سرصا ادگي اوایل فلل ،بادهرای گررم و خشرک ،ترأصیم
نشدن نیاا سرصای اصستانه و آفات و بیماریها نی در سااآوری پسرته
نقش اساسي دارند (سیدی و اسرماعیلپرور .)5981 ،بررای اجتدراب اا
ایمگونه خطاها ،صیانگیم سه سراله عمیکررد صولروا (سراا اجررای
توقیق و دو ساا قبل آن) برای باغ های صدتخب صرالك عمرل قررار
گرفت .صیانگیم عمیکرد انرداا گیرری شرد در اسرتانهرای خراسران
رضوی ،ی د ،سمدان و کرصان بهترتیرب برابرر  5658 ،5615 ،6157و

نسبت F

مقدار P

65/17

کمتر اا یک درصد

 5155کییوگرم پسته خشک در هکتار شد (شرکل  .)6صیرانگیم وانري
عمیکرد صولوا در استانهای ی د ،سمدان و کرصان تفاوت چدداني با
یکدیگر نداشتدد که دلیل آن احتماال شباهت نسبتا بیشتر شررایط آب
و هوایي ،کیفیت آب و خاك و سطح صدیریت باغهای است .در استان
خراسان رضوی به دلیل شرایط صداسربترر آب و هروا ،کیفیرت آب و
خاك و سطح صدیریت صداسبتر اراعي ،صیانگیم عمیکررد بریشترر اا
سایر استانها بود.
تحليل تغييرات عملكرد پسته در استانها

برای بررسي تغییررات عمیکررد پسرته در اسرتانهرای سرمدان،
خراسان رضوی ،کرصان و ی د اا توییل واریانس اسرتفاد شرد .نترایج
نشان داد تفاوت عمیکرد در سطح احتماا یک درصد صعديدار نیسرت
(جدوا .)8
صیانگیم عمیکررد پسرته خشرک در اسرتانهرای صدتخرب 5616
کییوگرم در هکتار بود .بیشتریم عمیکرد اا براغهرای اسرتان خراسران
رضوی با صیانگیم  6157کییوگرم در هکتار و کمتریم آن اا براغهرای
استان کرصان با صیرانگیم  5157کییروگرم در هکترار بره دسرت آصرد.
عمیکرد پسته اا باغهای استانهای سمدان و ی د بره ترتیرب  5658و
 5615کییروگرم در هکترار برود .شرکل  6صقایسره صیرانگیم عمیکرررد
انداا گیری شد ی صولوا را در باغهای صدتخب استانها با صتوسرط
عمیکرد پسته براساس آصار ناصه (آصارناصره صولروالت برايي)5937 ،
نشان صيدهد .شکل  6نشان صيدهد که صتوسط عمیکرد انداا گیرری
شد در باغهای صدتخب نسبت به صیرانگیم عمیکررد آصارناصره بیشرتر
است .عیت آن صشارکت تمام جاصعه آصراری در صواسربه صیرانگیم در
آصارناصه است .بهعبارت دیگر چون در صواسربه صیرانگیم در آصارناصره،
تمام سطو باغهای در کل هر استان در نظر گرفته شد است ،طبیعي
است که صیانگیم عمیکرد نسبت به اصاني که تعداد کمتری اا جاصعره
آصاری در صواسبه صیانگیم دخالت دارند کمتر باشد.

ارزیابي حجم آب کاربردي و بهرهوري آب در کانونهاي اصلي توليد پسته کشور

شكل
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 -2مقایسه متوسط عملكرد اندازهگيري شده باغ هاي پسته با متوسط استانی و كشوري (كيلوگرم در هكتار)

جدول  -8تحليل واریانس عملكرد خشک پسته در باغهاي منتخب
منبع تغييرات
بیم استانها
درون استانها
کل کشور

مجموع مربعات
()×116
9/583
91/515
98/69

درجه آزادي
9
65
61

با دقت در اعداد شرکل صرذکور صشراهد صريشرود کره صیرانگیم
عمیکرد در استان کرصان براساس آصارناصره خییري نسربت بره صقرادیر
انداا گیری شد در ایم پژوهش کمتر و ایرم تفراوت صعدريدار اسرت.
عیت آن رها شدن بخشهای ایادی اا باغ های استان بهدلیل کاهش
صدابع آبي است ،در حالیکه ایرم سرطو در صواسربه عمیکررد اسرتان
لواظ صيشروند .اا طررف دیگرر در اسرتان خراسرانرضروی صتوسرط
عمیکرد انداا گیری شد بیشتر اا صتوسط عمیکرد آصارناصه است .عیت
آن صيتواند وجود شرایط بهتر برای تولید پسته و کشاوراان پیشررو در
صدطقه اجرای توقیق (فیض آباد) نسبت به سایر صدراطق پسرتهکراری
استان خراسانرضوی باشد .بطورکیي داد های حاصرل اا یرک طرر
پژوهشي نسبت به برآوردها و نظرات کارشداسي کره اا را هرای يیرر
پژوهشي به دست صيآید ،دقیقتر و اا اعتبار بیشتری برخوردارند.
بهرهوري آب در باغ هاي پسته

بهر وری فی یکي آب در استانهای صختیف و در هر دو ساصانهی

ميانگين مربعات
6

( )×11
5/563
5/131

نسبت F

مقدار P

6/58

5/55

آبیاری سدتي و قطر ای تعییم و صقایسه شد .بهر وری آب در سراصانه
آبیاری سدتي در استانهای خراسرانرضروی ،سرمدان ،کرصران و یر د
بهترتیب برابر  5/61 ،5/61 ،5/11و  5/57کییوگرم برای هر صترصکعب
در هکتار و در ساصانه آبیاری قطر ای در استانهای خراسرانرضروی،
سمدان ،کرصان و ی د نیر برهترتیرب برابرر  5/65 5/66 5/61و 5/57
کییوگرم برای هر صترصکعب در هکتار به دست آصد (شکل  .)9صیانگیم
بهر وری آب در استانهای صورد بررسري در رو آبیراری سرطوي و
قطر ای بهترتیب برابر با  5/66و  5/61کییوگرم برای هر صترصکعب در
هکتار شد .بهر وری آب در ساصانههای آبیاری قطر ای و سدتي (بهج
خراسانرضوی) به دلیل کمآبیراریهرای اجبراری تفراوت چدرداني برا
یکدیگر نداشتدد .در خراسانرضوی اختالف بهر وری آب صعديدار بود
که احتماال به دلیل کم بودن تعرداد براغهرای دارای سیسرتم آبیراری
قطر ای بود است .اصا چرا بهر وری آب پسته در تمام استانها کرم و
تفاوت نسبتا ایادی با صتوسط بهر وری در بیم کشورهای تولیدکددرد
پسته دارد؟ صطابق رابطة بهر وری آنچره باعرث کوچرک برودن عردد
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بهر وری است ،کوچک بودن عردد صرورت کسرر و یرا بر ر برودن
صخرج کسر است .یعدي صرفه نظر اا ب ر بودن صخرج کسر (حجرم
آب کاربردی برای تولید پسته) ،کوچک بودن صورت کسر هم صوجرب
کم شدن عدد بهر وری صيشود .واقعیت آن است که صتوسط عمیکرد
پسته در کشور بسیار با صتوسط جهاني فاصریه دارد و ایرم عمیکررد در
کشور با پتانسیلهای صوجود در باغهای و شرایط کشور فاصیه ایرادی
دارد که با برناصهری یهای صدیریتي صيتوان به عمیکردهای براالتری
دست یافت .بدابرایم بررای افر ایش بهرر وری آب پسرته عرالو برر
صدیریت صلرف آب برای اف ایش راندصان آبیاری ،بایستي با اصال و
ارتقاء صدیریت باغهای پسته ،عمیکرد صولروا را افر ایش داد .الیري

( )5936صهمتریم چالشها و عمیکرد پاییم باغهای پسته در ایرران را
عدم آگاهي کشاوراان اا ارقام تجاری و تطابق خلوصریات آنهرا برا
شرایط اقییمي ،عدم هماهدگي تعداد پایه گررد افشران برا پایرههرای
صادری (در اصریکا  5به  8ولي در ایران  5به حدود  ،)535عدم هم صان
بودن گرد افشاني پایههای پدر و صادر ،عدم یکدواختي پایهها به دلیل
تفرق ژنتیکي ،عدم انتخاب پایه صداسب ،رعایت نکردن اصروا تغذیره
در باغها ،عدم رعایت اصران صداسرب آبیراری ،رعایرت نکرردن اصران
صداسررب برررای برداشررت ،رعایررت نکررردن اصرروا صبررارا بررا آفررات و
بیماریها ،شخم ناصداسب پای درختان ،عردم رعایرت اصروا صرویح
هرس ،عدم رعایت اصوا صکانی اسیون عدوان کرد است.

شكل  –3ميانگين بهرهوري آب (آبياري و بارش موثر) باغ هاي پسته در سامانههاي آبياري (كيلوگرم بر مترمكعب در هكتار)

تحليل تغييرات بهرهوري آب پسته در استانهاي منتخب

توییررل واریررانس بهررر وری آب پسررته در اسررتانهررای صدتخررب
سمدان ،خراسانرضوی ،کرصان و ی د در جردوا  3ارائره شرد اسرت.
نتایج نشان داد تفراوت بهرر وری آب در اسرتانهرای یادشرد بسریار
صعديدار بود .دلیل اصیي ایم تفاوت به اخرتالف عمیکررد صولروا و
حجم آب کاربردی صرتبط اسرت .صیرانگیم شراخص بهرر وری آب در
تولید پسته اا باغهای استانهای خراسانرضوی ،سمدان ،کرصان و ی د
بهترتیب برابر  5/66 ،5/61 ،5/96و  5/57و صیرانگیم بهرر وری ایرم

چهار استان  5/67کییوگرم بر صترصکعب بدست آصد .بهرر وری براالتر
آب در استان خراسرانرضروی بره دلیرل شررایط آب و هروایي نسربتا
صداسبتر در صقایسه با سه استان دیگر ،کیفیت بهتر آب ،خراك و نیر
صدیریت بهتر در باغهای پسته ایم استان است .شررایط آب و هروایي
سختتر در استان ی د ،شوری نسبتا ایاد صدابع آب و خاك که نیااصدرد
آب بیشتر برای تاصیم نیاا آبي و آبشویي باغهای اسرت ،عیرت کمترر
شدن عدد بهر وری آب در ایم استان است.

جدول  -9تحليل واریانس بهرهوري آب پسته باغهاي منتخب
منبع تغييرات
بیم استانها

مجموع مربعات
5/631

درجه آزادي
9

ميانگين مربعات
5/538

درون استانها

5/137

65

5/558

کل کشور

5/835

61

نسبت F

مقدار P

55/65

کمتر اا یک درصد
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نياز آبی پسته

برای صواسبه تبخیر و تعررق گیرا صرجرع اا داد هرای سرااصان
هواشداسي کشرور در د سرالهی اخیرر (دور آصراری ،)5987 -5931
استفاد شد و با کمک نرمافر ار  ET0 Calculatorصواسربات انجرام
شد .نیاا خالص آبیاری ،براساس تبخیر و تعرق گیا صرجرع و ضرریب
گیاهي پسته برای هرر صدطقره تعیریم شرد .در صواسربه نیراا خرالص
آبیاری ،سطح خاك خیس شد در رو آبیاری سدتي (سرطوي) 555
درصد و در رو آبیاری قطر ای حداکثر  76درصد در نظر گرفته شد
(عیی اد .)5981 ،
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در صواسبه نیاا آبي درختان پسته باالی  51ساا ،حداقل ضریب
گیاهي در طوا دور رشد  5/15و حداکثر  5/75در نظر گرفته شد .در
ایران ،ضریب گیاهي پسته اا  5/15تا  5/75صالك عمل قرار صيگیرد
(صوذنپور کرصاني و همکاران .)5937 ،در صواسبه نیاا آبي در پژوهش
حاضر نی  ،ضریب گیاهي پسته براساس صقرادیر ارائره شرد در کتراب
برآورد نیاا آبي گیاهان اراعي و بايي کشور در نظر گرفته شد (فرشري
و همکاران .)5967 ،شکل  1صقایسره حجرم آب کراربردی ،نیراا آبري
صواسبه شد براساس داد های هواشداسي  55ساله و سدد صیي آب را
نشان صيدهد.

شكل  –4مقایسه حجم آب كاربردي با نياز خالص آبياري و سند ملی (مترمكعب در هكتار)

نتيجهگيري و پيشنهادها
نتایج ایم پژوهش نشران داد کره حجرم آب کراربردی در ايیرب
باغهای پسته کشور کمتر اا نیاا خالص آبیاری (بدون در نظرر گررفتم
راندصان آبیاری) است .ایم صوضرو نشران صريدهرد کره کرمآبیراری
ناخواسته (اجباری) در باغهای پسرته وجرود دارد .برهدلیرل آنکره ایرم
کمآبیاریها در سراسر فلل رشد اعم اا صراحل حساس و يیر حساس
بهصورت یکدواخت اتفاق صيافتد ،بهشردت برر عمیکررد پسرته تراثیر
گذاشته و یکي اا عواصل صهم ،در ایجاد فاصیه ایاد با صتوسط عمیکررد
جهاني پسته ،ناشي اا همیم صسئیه است .اا طرف دیگر برا توجره بره
تک صولولي بودن باغهای پسرته ،اصکران تراصیم و جابجرایي آب اا
سایر صولوالت به نفع پسته در صراحل حساس رشد نی وجود نردارد.
بدابرایم تبدیل ساصانههای آبیاری سردتي (سرطوي) بره سراصانههرای

آبیاری قطر ای (سطوي و ایرسطوي) یکي اا راهکارهای رفع کمآبي
اا باغهای پسته و جبران بخشري اا کرمآبیراریهرای اجبراری اسرت.
کاهش صدابع آب (خلوصا صدابع آب ایراصیدي) و عدم تداسب صساحت
باغها با صدابع آب صوجود نی عاصیي اسرت کره حرذف بخرشهرایي اا
باغهای پسته در کشور را صوجب خواهد شد.
بهر وری آب پسته در سطح کشور کم و تفاوت نسبتا ایرادی برا
صتوسط بهر وری در بیم کشورهای تولیدکددرد پسرته دارد .براسراس
فرصوا بهر وری ،آنچه باعرث کرم شردن شراخص بهرر وری اسرت،
کوچک بودن صورت کسر و یا ب ر بودن صخرج کسر است .چدانچه
راندصان آبیاری و نیاا آبشویي باغهای پسته نی صواسبه و لواظ گردد،
صقدار نیاا آبیاری باغهای پسته (نیاا ناخالص) خییي بیشتر اا حجم آب
کاربردی فعیي خواهد شرد .بدرابرایم ،صريتروان گفرت کره در رابطره
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بهر وری آب پسته ،صخرج کسر ب ر نبود و اصکران کرم کرردن آن
(در شرایط فعیي) تقریبا وجود نردارد .اا طررف دیگرر ،کوچرک برودن
صورت کسر در فرصوا بهر وری فی یکي هرم صريتوانرد صوجرب کرم
شدن عدد بهر وری گردد .واقعیت آن است که صتوسط عمیکرد پسرته
در کشور با صتوسط جهاني و با پتانسیلهای صوجود در کشور فاصریهی
ایادی دارند .صهمتریم عیل پاییم برودن عمیکررد براغهرای پسرته در
کشور شاصل :خرد صالکي ،اختلاص اراضري نراصريوب و ضرعیف بره
کشررت پسررته ،ضررعف در صرردیریت برراغهررا ،کیفیررت ناصداسررب آب،
خشکساليهای پیاپي ،افت شدید سطح آبهرای ایراصیدري ،تغییررات
شرردید اقییمرري ،کیفیررت ناصداسررب سررموم و آفررتکررشهررا ،ضررعف
صکانی اسیون در باغهرای پسرته ،ارقرام نراصريوب و تغذیره ناصداسرب
باغهای پسته صيباشدد .بدابرایم ،اف ایش عمیکرد پسرته در کشرور برا
اصال و ارتقاء صدیریت اراعي و بايي ،انجرام برناصرههرای آصواشري،
ارتقاء صدیریت صلرف آب ،آصوا بهر برداری صویح اا ساصانههرای
آبیاری توتفشار ،تغذیه درست و صداسب باغها ،رعایت اصوا و نکات
فدي در احداث باغها ،استفاد اا نظرات کارشداسان و خبرگان و کاربرد
نتایج توقیقاتي در صورد پسته به سهولت اصکان پذیر است.
در ایم پژوهش ،صتوسط حجم آب کاربردی در باغهای انتخرابي
چهار استان کشور (که سطح ایر کشت و تولید قابرل تروجهي دارنرد)
تعییم شد .براساس نتایج به دست آصد اا ایرم پرژوهش ،کرمآبیراری
اجباری در باغهای پسته کاصال صشهود است و کمآبیاری در براغهرای
پسته نقش اساسي در افت عمیکررد دارد .اصرا عرالو برر کرمآبیراری،
عواصل دیگری نی در پاییم بودن عمیکرد دخالرت دارنرد کره برهطرور
صفلل در ایم گ ار به آنها پرداخته شد .با توجه بره کمبرود آب و
کاهش شدید صدابع آبي اا طرفي و اهمیرت تولیرد پسرته در کشرور اا
طرف دیگر ،ارتقاء صدیریت آبیاری در باغهرای پسرته ضرروری اسرت.
برای صدیریت بهیده آبیاری در ص ار و باغها ،هموار دو سواا صهرم و
اساسي صطر و پاسخ درست به آنها در افر ایش رانردصان آبیراری و
صدیریت بهیده صلرف آب ،نقرش اساسري دارد .ایرم دو سرواا صهرم،
اصان و صدت آبیاری است .اصرروا بره دلیرل پیشررفتهرای عیمري و
صدعتي و وجود اب ار و وسایل صختیف ،دستیابي به جواب ایم دو سواا
بهراحتي اصکانپذیر اسرت .برا توجره بره ایدکره سراصانههرای آبیراری
توتفشار در سطو نسبتا ایادی اا باغهای پستهی کشور انجام و در
آیدد نی به سرعت در حاا گستر است و اا طرفي در بیم بايداران
پسته ،کشاوراان عمد صالرک ایرادی وجرود دارنرد ،بدرابرایم ،تجهیر
باغهای پسرته بره ابر ار و وسرایل انرداا گیرری رطوبرت خراك و یرا
ساصانههای پایش رطوبت خاك صيتواند در استفاد بهتر اا آب و ارتقاء
صدیریت آبیاری نقش اساسي داشته باشد .برای دستیابي به ایم صهم،
هوشمددساای ساصانههای آبیاری توتفشار در باغهای پسته پیشردهاد
صيگردد.
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Abstract
Pistachio production in Iran has a long history. Iran's pistachio quality is unique among the world's producing
countries. Increasing water productivity for this strategic product is essential. The water consumed for pistachio
in Iran has not been determined. In some parts of the country, researches have been carried out and quantities for
pistachio irrigation water application are reported. In order to measure irrigation water application of pistachio
under farmers conditions and compare it with water requirement and the national document, this research was
conducted from October 2016 for one growing season in some gardens of Khorasan Razavi, Semnan, Kerman
and Yazd provinces. In these provinces, 88 gardens were selected and in each of them, irrigation water
application (without intervention in their irrigation program), yield, water productivity, and some other
parameters were determined. The results showed that water consumption and water productivity in the studied
provinces were significantly different. The yields of the gardens of the four provinces were close to each other.
The average yield of pistachio, irrigation water application and water productivity were 1764 kg/ha, 8057 m 3/ha
and 0.26 kg/m3, respectively. The results showed that the amount of water application in all pistachio gardens
were less than the net irrigation water requirement.
Keywords: Application efficiency, Irrigation requirement, Water productivity
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