
برنامه  ريزي آبیاری

 در باغ های پسته

وزارت جهاد کشاورزی
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

معاونت آموزش و ترویج



عنوان: برنامه ریزی آبیاری در باغ های پسته
نویسنده:  محمد کریمی

مدیر داخلی: شیوا پارسا نیک
ویراستار ترویجی: فرانک صحرایی، نصیبه پورفاتح

ویراستار ادبی: سمیرا میرنظامی
تهیــه شــده در: مرکــز تحقیقــات و آمــوزش کشــاورزي و منابــع طبیعــي خراســان رضــوي، 

دفتــر شــبکه دانــش و رســانه های ترویجــی
ناشر: نشر آموزش کشاورزی

شمارگان: 2500 جلد
نوبت چاپ: اول، 1397

قیمت: رایگان
مسئولیت درستی مطالب با نویسنده است.

نشانی: تهران- بزرگراه شهید چمران- خیابان یمن، پالك 1 و 2، معاونت ترویج،
 ص. پ. 19395-1113 

تلفکس: 021-22413923  

شماره ثبت در مرکز فناوری اطالعات و اطالع رسانی کشاورزی 54953 به تاریخ 97/11/10 است.

ISBN:978-964-520-528-5

شابک: 978-964-520-528-5
 

  -فريردیه 1350 کریمی، محمذ،  : سرضىاسٍ
ٍ ریسی آبیاری در باؽ َای پستٍ : ػىًان ي وام پذیذآير  وًیسىذٌ محمذ کریمی؛ مذیر داخلی ضیًا پارساویک؛ يیراستار تريیجی / بروام

فراوک صحرایی، وصیبٍ پًرفاتح؛ يیراستار ادبی سمیرا میروظامی؛ تُیٍ ضذٌ در مرکس تحقیقات ي آمًزش 
ٍ َای تريیجی  .کطايرزی ي مىابغ طبیؼی خراسان رضًی ، دفتر ضبکٍ داوص ي رساو

 .1397،  سازمان تحقیقات، آمًزش ي تريیج کطايرزی، مؼايوت تريیج، وطر آمًزش کطايرزی: کرج : مطخصات وطر 
 .(روگی)مصًر : .ظ24  : مطخصات ظاَری 
 978-964-520-528-5 : ضابک 
 فیپا : يضؼیت فُرست وًیسی 
 آبیاری-- ایران -- پستٍ  : مًضًع 
 Pistachio -- Iran -- Irrigation : مًضًع 
 آبیاری-- ایران -- باؽ َا  : مًضًع 
 Gardens -- Iran -- Irrigation : مًضًع 
   -1349 پارسا ویک، ضیًا،  : ضىاسٍ افسيدٌ 
 صحرایی، فراوک، يیراستار : ضىاسٍ افسيدٌ 
 ، يیراستار    -1366 پًر فاتح، وصیبٍ،  : ضىاسٍ افسيدٌ 
مرکس تحقیقات ي آمًزش کطايرزی ي مىابغ طبیؼی استان خراسان . سازمان تحقیقات، آمًزش ي تريیج کطايرزی : ضىاسٍ افسيدٌ 

ٍ َای تريیجی. رضًی  دفتر ضبکٍ داوص ي رساو
  وطر آمًزش کطايرزیتريیج،مؼايوت . سازمان تحقیقات، آمًزش ي تريیج کطايرزی : ضىاسٍ افسيدٌ 
SB401  : ردٌ بىذی کىگرٌ   / پ5ک44  1397  
 634/57450955  : ردٌ بىذی دیًیی 
 5575998 : ضمارٌ کتابطىاسی ملی 



مخاطبان:

کارشناسان و مروجان مسئول پهنه های تولیدی

باغداران پسته

اهداف آموزشی:

شــما پــس از مطالعــه ایــن نشــریه بــا حســاس ترین مراحــل رشــد پســته بــه 
ــاغ پســته  ــی، دور آبیــاری و روش هــای بهینــه مصــرف آب در ب ــاز آب ــی، نی کم آب

ــوید. ــنا می ش آش





فهرست 

مقدمه........................................................................................................................ 7
اقلیم و خاک مناسب کشت پسته........................................................................... 8
مدیریت آبیاری در باغ های پسته............................................................................. 9
آبیاری باغ پسته در فصل بهار................................................................................. 10
آبیاری باغ پسته در فصل تابستان.......................................................................... 11
آبیاری باغ پسته در فصل پاییز.............................................................................. 12
آب شویی باغ پسته در فصل زمستان.................................................................... 15
نیاز آبی و دور آبیاری درختان پسته...................................................................... 16
18 ...................... بهینه سازی مصرف آب در باغ های پسته در روش آبیاری سطحی
نتیجه گیری و پیشنهادها....................................................................................... 22





مقدمه

پســته یکــی از محصــوالت مهــم باغبانــی کشــور اســت کــه عــالوه بــر مصــارف 
به دلیــل  می آیــد.  به حســاب  نیــز  مهــم  صادراتــی  محصــوالت  از  داخلــی، 
ــن  ــع تأمی ــی از مناب ــوان یک ــگاه آن به عن ــادرات و جای ــته در ص ــم پس ــش مه نق
ــول  ــن محص ــت ای ــد و کیفی ــش تولی ــرای افزای ــر ب ــای مؤث ــتن قدم ه ارز، برداش
ــی به دلیــل عمــر و دوره بازگشــت ســرمایه  ضــروری به نظــر می رســد. به طــور کل
طوالنــی باغــات پســته، منابــع آب مــورد اســتفاده بایــد پایــداری طوالنــی )حداقــل 
50 ســاله( داشــته باشــند. مقــدار، تنــاوب و شــیوه آبیــاری بــر تولیــد پســته تأثیــر 
ــادی می گــذارد. تربیــت درختــان جــوان، شــیوع آفــات و بیماری هایــی کــه از  زی
طریــق هــوا یــا خــاك بــه درخــت حملــه ور می شــوند، مقــدار و کیفیــت محصــول 
ــرار  ــته ق ــت پس ــاری درخ ــر آبی ــت تأثی ــی تح ــت همگ ــد درخ ــاالنه و رش دو س
دارنــد. عــالوه بــر آن، شــرایط اقلیمــی، بافــت خــاك و پایــه و پیونــد درخــت پســته 
از جملــه عوامــل مهمــی هســتند کــه بــر میــزان آب مــورد نیــاز آن بــرای تولیــد 
محصــول اقتصــادی تأثیــر می گــذارد. در ســال های اخیــر، به دلیــل کاهــش 
نــزوالت جــّوی و بــه دنبــال آن خشک ســالی مــداوم، کمبــود آب و تنــش خشــکی 
ــاارزش تبدیــل شــده اســت.  ــه یکــی از مشــکالت مهــم تولیــد ایــن محصــول ب ب
ــاغ هــای  ــرای آبیــاری در ب بنابرایــن، مدیریــت آبیــاری و اســتفاده بهینــه از آب ب

پســته بســیار الزم اســت. 
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اقلیم و خاک مناسب کشت پسته

مناطــق دارای تابســتان های گــرم، خشــک و طوالنــی همــراه بــا زمســتان ســرد 
و معتــدل مناســب و مســتعد کشــت درختــان پســته هســتند. درخــت پســته دمای 
ــتان را  ــانتی گراد در زمس ــه س ــتان و 20- درج ــانتی گراد در تابس ــه س 45+ درج
به خوبــی تحمــل می کنــد. البتــه میــزان مقاومــت برحســب مرحلــه رشــد گیــاه، 
ســن گیــاه، نــوع رقــم، وضعیــت تغذیــه و آبیــاری متفــاوت اســت. پســته نســبت 
ــر  ــه صف ــک ب ــر و نزدی ــای صف ــت و دم ــاس اس ــاره حس ــرمای زودرس به ــه س ب
ــر ســرمازدگی ها  ــد. معمــوالً اکث ــی وارد می کن ــه آن خســارت فراوان ــز ب درجــه نی
در دهــه ســوم فروردیــن مــاه و هنــگام بــاز شــدن گل هــا اتفــاق می افتــد. گرمــای 
ــوه در ابتــدای فصــل و گرمــای بیــش  زودرس بهــاره باعــث ازبین رفتــن گل و می
از حــد در زمــان مغــز بســتن و رشــد مغــز میــوه باعــث ســقط جنیــن و افزایــش 
درصــد پوکــی میــوه می شــود. بــارش بــاران در زمــان گل دهــی، رشــد میــوه، زمــان 
رســیدن و برداشــت محصــول مشکل ســاز اســت. ایــن مشــکالت از طریــق افزایــش 
رطوبــت نســبی محیــط بــاغ، شست وشــوی کاللــه و اختــالل در پراکنــش مناســب 
ــه گــرده ایجــاد می شــود. مــکان مناســب کشــت پســته محلــی اســت کــه از  دان
حــدود یــک مــاه قبــل از فصــل برداشــت و در طــی برداشــت بارندگــی نداشــته 
باشــد تــا محیطــی مناســب بــرای رشــد عوامــل قارچــی ایجــاد نشــود. از ایجــاد 
ــاالی 70 درصــد هســتند،  ــت نســبی ب ــه دارای رطوب ــی ک ــاغ پســته در مناطق ب
بایــد خــودداری کــرد. بــرای داشــتن حداکثــر محصــول، میــزان رطوبــت نســبی در 
تابســتان بایــد کمتــر از 35 درصــد باشــد. درختــان پســته هماننــد ســایر درختــان 
ــل  ــه حداق ــاج ب ــا، احتی ــد جوانه ه ــل رش ــعه و تکمی ــرای توس ــزان دار ب ــوه خ می
تعــداد ســاعات ســرمای معینــی بــا دمــای کمتــر از 7 درجــه ســانتی گراد در طــول 
دوره خــواب زمســتانی دارنــد. ایــن تعــداد ســاعات ســرمای مــورد نیــاز در ارقــام 
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مختلــف، متفــاوت اســت. نیــاز ســرمایی ارقــام پســته ایــران حــدود 600 تــا 1000 
ســاعت اســت. بــرای کشــت و پــرورش پســته خاك هایــی عمیــق همــراه بــا بافــت 
یکنواخــت مناســب اســت. وجــود خــاك کم عمــق یــا ســخت الیه باعــث می شــود 
کــه قســمت های هوایــی و زیرزمینــی درخــت، کوتــاه بمانــد و درنتیجــه بــاروری و 
عملکــرد آن به طــور محسوســی کاهــش یابــد. درختــان پســته در شــرایط ماندابــی 

رشــد مناســبی ندارنــد.

مديريت آبیاری در باغ های پسته

ــت.  ــد اس ــل رش ــول فص ــاري در ط ــت، آبی ــات داش ــن عملی ــی از مهم تری یک
ــاز دارد.  ــخصی آب نی ــدار مش ــه مق ــد ب ــه از رش ــر مرحل ــته در ه ــت پس درخ
ــان الزم از  ــته در زم ــات پس ــرای باغ ــب آب ب ــدار مناس ــن مق ــزی تأمی برنامه ری
اهــداف آبیــاری اســت. درخــت پســته قــادر بــه بقــا در دوره هــای خشک ســالی و 
ــه کم آبــی  شــرایط کم آبــی اســت. هرچنــد کــه پســته درخــت نســبتاً مقاومــی ب
اســت، نبایــد انتظــار داشــت کــه چنانچــه کمتــر از نیــاز آبــی آبیــاری شــود، کاهش 
عملکــردی نداشــته باشــد. حســاس ترین مرحلــه رشــد درختــان پســته بــه تنــش 

آبــي، زمــان گل دهــي و مغــز رفتــن اســت. 

• آبیــاری در زمــان گل دهــی )عمومــاً فروردیــن مــاه( باعــث جلوگیری از ســقط 
جنیــن می شــود؛ 

• آبیــاری حیــن تشــکیل میــوه و پــس از گرده افشــاني )اواخــر فروردیــن مــاه( 
باعــث افزایــش تعــداد دانــه در درخــت می شــود؛ 

• آبیــاری در زمــان پــر شــدن مغــز )عمومــاً تیــر مــاه( باعــث کاهــش درصــد 
ــود؛  ــی می ش پوک
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ــش درصــد  ــث کاه ــاه( باع ــهریور م ــل ش ــیدگی )اوای ــان رس ــاری در زم • آبی
می شــود.  نیم مغــزی 

ــد  ــرس دارن ــان گل ت ــاري باغ هــاي خــود در زم ــداران از آبی ــا برخــي از باغ ام
ــود.  ــا مي ش ــزش گل ه ــث ری ــان باع ــن زم ــاري در ای ــه آبی ــد ک ــار مي کنن و اظه
بــرای رفــع مشــکل در خاك هــاي ســنگین بــا نفوذپذیــري کــم )رســی( در زمــان 

گل دهــي بایــد از آبیــاري ســنگین خــودداري کــرد )شــکل 1(. 

شکل 1- زمان گل دهی در باغ پسته

آبیاری باغ پسته در فصل بهار

ــر اســاس تحقیقــات انجام شــده آبیــاری ســنگین در اردیبهشــت مــاه باعــث  ب
ــروز عارضــه لکــه پوســت اســتخوانی می شــود. آبیــاری ســنگین باعــث  تشــدید ب
ــن  ــروز ای ــت ب ــیم و درنهای ــود کلس ــاد کمب ــی، ایج ــیره گیاه ــدن ش ــر ش رقیق ت
عارضــه می شــود. بنابرایــن از انجــام آبیــاری ســنگین در بــاغ پســته در اردیبهشــت 
ــار  ــري از تنــش خشــکي در اواخــر فصــل به ــد خــودداری شــود. جلوگی ــاه بای م
مخصوصــاً در خــرداد مــاه بــا انجــام آبیــاري کافــي، بیش تریــن اثــر را در کاهــش 
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تشــکیل پســته های زودخنــدان و نهایتــاً کاهــش آلودگــي مغــز پســته بــه زهرابــه 
آفالتوکســین دارد. در عیــن حــال چــون اواخــر خرداد، زمان ســخت شــدن پوســت 
اســتخوانی اســت، آبیــاری بیــش از حــد باعــث ضخیم تــر شــدن پوســت اســتخوانی 
ــد.  ــش ده ــل کاه ــای فص ــی را در انته ــد خندان ــت درص ــن اس ــود و ممک می ش
بنابرایــن باغــدار بایــد بــرای کاهــش آلودگــی پســته خــود بــه زهرابه آفالتوکســین، 

کاهــش جزئــی در خندانــی محصــول خــود را بپذیــرد. 

آبیاری باغ پسته در فصل تابستان

ــاز  ــت و نی ــر اس ــوا گرم ت ــرداد ه ــر و م ــاي تی ــه در ماه ه ــه اینک ــه ب ــا توج ب
ــاري  ــاي آبی ــکان، دوره ه ــورت ام ــد، در ص ــدا می کن ــش پی ــت افزای ــي درخ آب
کوتاه تــر برحســب نــوع خــاك توصیــه مي شــود. در تابســتان رشــد درخــت پســته 
یکنواخت تــر از بهــار اســت. از ایــن رو متناســب بــا آن بهتر اســت دوره هــای آبیاری 
هــم منظــم باشــد. در اغلــب ارقــام تجــاري، مهم تریــن آب بــراي خنــدان شــدن و 
رســیدگي کامــل میــوه، آبیــاري شــهریور مــاه یــا آخریــن آبیــاري قبــل از برداشــت 
محصــول اســت. البتــه چــون رطوبــت بــاال در بــاغ در زمــان رســیدگي محصــول، 
ــد  ــاي مول ــه قارچ ه ــورده را ب ــدان و ترك خ ــته هاي زودخن ــي پس ــال آلودگ احتم
ــر  ــم مدنظ ــي رق ــا دیررس ــي ی ــب زودرس ــد، برحس ــش مي ده ــین افزای آفالتوکس
ــول  ــت محص ــل از برداش ــا 10 روز قب ــر ت ــر حداکث ــاري آخ ــود آبی ــعي مي ش س
انجــام شــود تــا هــم احتمــال آلودگــي کمتــر شــود و هــم مشــکلي در عملیــات 

برداشــت ایجــاد نشــود.

یکــی از مهم تریــن مشــکالت فیزیولوژیکــی پســته، ناخندانــی میــوه در زمــان 
برداشــت اســت. تحقیقــات مختلــف نشــان می دهــد کــه آبیــاری کافــی باغ هــای 
ــی و جــوی و پشــته و چــه به صــورت  پســته در مــرداد مــاه چــه به صــورت غرقاب
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قطــره ای تأثیــر درخــور توجهــی بــر افزایــش خندانــی میــوه پســته دارد. شــکاف 
ــز  ــی مغ ــار فیزیک ــل فش ــر به دلی ــته بیش ت ــدوکارپ( پس ــتخوانی )آن ــت اس پوس
اســت. بنابرایــن وجــود آب کافــی بــرای ادامــه رشــد مغــز در مــرداد مــاه ضــروری 
اســت و مغــز پســته قادر اســت بــا فشــار فیزیکی، پوســته اســتخوانی را در راســتای 
پشــتی و شــکمی میــوه بشــکافد و باعــث خندانــی میــوه پســته شود. شــایان ذکــر 
ــکان و شــرایط آب  ــم، م ــوع رق ــه ن ــوه پســته بســته ب ــی می اســت درصد ناخندان
و هوایــی و مدیریــت آبیــاری و کوددهــی بــاغ از 10 تــا 40 درصــد متغیــر اســت. 
حتــی درصــد خندانــی و ناخندانــی پســته در ســال های پرمحصــول و کم محصــول 
نیــز متفــاوت اســت. بنابرایــن تنظیــم باردهــی درختــان و کاهــش تنــاوب باردهــی 

می توانــد در کاهــش درصــد ناخندانــی پســته مؤثــر باشــد. 

آبیاری باغ پسته در فصل پايیز

ــول  ــاري در ط ــت آبی ــي وضعی ــرای بررس ــان ب ــب ترین زم ــز مناس ــل پایی فص
فصــل رشــد در ارتبــاط بــا تغییــرات شــوري خــاك اســت. معمــوالً در طــول فصــل 
ــاد اســت و  ــر و تعــرق زی ــه تبخی ــرداد ک ــر و م رشــد، به خصــوص در ماه هــاي تی
همچنیــن در زمــان برداشــت محصــول کــه آبیــاري بــا تأخیر یــا کمتر از حــد مورد 
ــد. در  ــاري( انجــام مي شــود، نمــک در منطقــه ریشــه تجمــع می کن ــاز )کم آبی نی
مناطــق بــا آب و خــاك شــور، افزایــش شــوري در ناحیــه ریشــه درختــان ممکــن 
اســت باعــث رشــد ناکافــي شــاخه ها، آفتاب ســوختگي و چروکیدگــي مغــز شــود. 
ســوختگي نــوك و حاشــیه برگ هــا نیــز از عالئــم افزایــش جــذب و تجمــع شــوري 
در بافت هــاي گیاهــي اســت. درختــان پســته اگرچــه تحــت شــرایط شــوري بــاال 
و خاك هــاي اشــباع زنــده مي ماننــد، ترکیــب ایــن شــرایط قطعــاً باعــث کاهــش 
ــل  ــرداري در فص ــن نمونه ب ــود. بنابرای ــان مي ش ــد درخت ــرق و رش ــر و تع تبخی
پاییــز و قبــل از شــروع بارندگي هــا، بــراي مــا مشــخص مي کنــد کــه آیــا آبیــاري 
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اضافــي بــرای کنتــرل نمک هــاي تجمع یافتــه در فصــل زمســتان ضــروري اســت 
یــا خیــر. از طرفــي در ایــن زمــان زمیــن ســرد اســت و درختــان در خواب هســتند؛ 
بنابرایــن آبیــاري اضافــي بــرای آب شــویي حتــی در صــورت ماندابــي شــدن خــاك، 
ــه  ــوط ب ــکالت مرب ــي مش ــد و از طرف ــاد نمي کن ــان ایج ــراي درخت ــکلي را ب مش
بیماري هایــي نظیــر گمــوز را نیــز نخواهیــم داشــت. بنابرایــن در صورتــي کــه بــر 
اســاس نمونه برداري هــاي انجام شــده از خــاك، مشــکالت شــوري داشــته باشــیم، 
ــه در طــول  ــاي تجمع یافت ــرای آب شــویي نمک ه ــط ب ــن فصــل فق ــاري در ای آبی
فصــل انجــام مي شــود. از طرفــی از آنجایــي کــه در ایــن فصــل عملیــات کوددهــي 
)کودهــاي حیوانــي و شــیمیایي( نیــز در چالکــود )شــکل 2 و 3( انجــام مي شــود، 
بــرای ایجــاد شــرایط مناســب جــذب کــود توســط گیــاه در شــروع فصــل، انجــام 

حداقــل یــک نوبــت آبیــاري پــس از پرکــردن چالکودهــا مفیــد اســت.

شکل 2- مراحل اولیه حفر چالکود در باغ پسته
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شکل 3- حفر کانال کود و پرکردن آن توسط کودهای دامی و شیمیایی در باغ پسته
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آب شويی باغ پسته در فصل زمستان

در مناطـق بـا آب و خاك شـور، افزایش امـالح نمک در محدوده ریشـه درختان 
و عـدم آب شـویی آن باعـث کاهـش رشـد رویشـی، کاهـش گل دهـی و میوه دهی و 
حتـی خشـک شـدن درختـان در ابتـدای فصـل رشـد بعـدی می شـود و در برخـی 
مواقـع تأثیـرات ایـن شـوری ها باعـث خشـک شـدن 30 الـی 40 درصـد درختـان 
بـاغ می شـود. درخـت پسـته تحـت شـرایط شـوري بـاال و خاك هـاي اشـباع زنـده 
مي مانـد؛ امـا ترکیـب ایـن شـرایط قطعـاً باعث کاهـش تبخیـر و تعّرق و کم شـدن 
رشـد درختـان مي شـود. در مناطقـی کـه مسـتعد این شـرایط هسـتند، آب شـویی 
در دوره خـواب گیـاه )زمسـتان( قابـل توصیـه اسـت. زمـان خـواب کامـل درختان 
پسـته از زمـان برگ ریـزي کامـل درختان شـروع می شـود و تـا حـدود 20 روز قبل 
از متـورم شـدن جوانه هـا ادامـه مي یابـد. در فصـل خـواب به دلیـل متوقـف شـدن 
رشـد ریشـه ها میـزان تنفـس ریشـه کاهـش پیـدا می کنـد و بیش تریـن مقاومت را 
بـه شـرایط غرقابـی و کمبـود اکسـیژن در خـاك پیدا می کنـد. بنابراین بـدون هیچ 
گونـه آسـیبی بـه درخـت می تـوان آب شـویی زمسـتانه را انجـام داد. چـون معموالً 
در ایـن فصـل، عملیـات کوددهـي )کودهـاي حیوانـي و شـیمیایي( هـم در چالکود 
انجـام مي گیـرد، بـرای ایجاد شـرایط مناسـب در جذب کود توسـط گیاه در شـروع 
فصـل، حداقـل یـک نوبـت آبیـاري پـس از پرکـردن چالکودهـا مفیـد خواهـد بود. 
انجـام آب شـویی بالفاصلـه بعـد از بارندگی های سـنگین زمسـتانه میـزان آب مورد 
نیـاز بـرای آب شـویی را کاهـش می دهـد و امـکان اسـتفاده از آب هـای شـور بـرای 
آب شـویی فراهـم می شـود. بـرای آب شـویی باغاتـی کـه دارای آب و خاك شـیرین 
هسـتند، اندازه گیـری شـوری )EC( خـاك در اعمـاق مختلف ضروری اسـت و فقط 
در صـورت افزایـش میـزان غلظت نمک ها از حد بحرانی باید آب شـویی انجام شـود.
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نیاز آبی و دور آبیاری درختان پسته

ــن  ــارور بی ــا درخــت ب ــال ت ــه ســن آن از نه ــاه پســته بســته ب ــي گی ــاز آب نی
3500 تــا 9000 مترمکعــب در هکتــار در ســال متغیــر اســت. میــزان آب مــورد 

ــر اســت: ــه شــرح زی ــارور ب نیــاز ســاالنه درختــان پســته ب

• در آبیاري سطحي و غرقابي 9000 مترمکعب در هکتار )شکل 4( است؛ 

• در آبیاري بابلر 6500 مترمکعب در هکتار است؛ 

• در آبیاري قطره  اي 5000 مترمکعب در هکتار است )شکل 5(. 

شکل 4- انجام آبیاری سطحی در باغ پسته
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شکل 5- استفاده از روش آبیاری قطره ای در باغ پسته

ــال اســت  ــه به صــورت نه ــال هایی ک ــاه پســته در س ــاری ســطحی، گی در آبی
ــوم  ــال س ــود. از س ــاري ش ــا دور 7 روز آبی ــد ب ــت( بای ــال هاي اول و دوم کش )س
ــا 20  ــا حــدود 10 ســالگي )شــروع محصول دهــي اقتصــادي( دور آبیــاري 14 ت ت
روز یــک بــار بســته بــه نــوع خــاك اعمــال شــود. در درختــان بــارور در ماه هــاي 
تیــر و مــرداد دور آبیــاري 25 تــا 35 روز بســته بــه نــوع خــاك )اگــر بافــت خــاك 
شــنی و به اصطــالح ســبک اســت هــر 25 روز، و اگــر بافــت خــاك متوســط اســت 
هــر 30 روز و اگــر بافــت خــاك رســی و به اصطــالح ســنگین اســت هــر 35 روز( 
ــا 40  ــاري 30 ت ــا در طــول فصــل رشــد دور آبی ــه ماه ه ــه مي شــود. در بقی توصی

روز قابــل توصیــه اســت. 
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بهینه سازی مصرف آب در باغ های پسته در روش آبیاری سطحی

ــا یــک جــوی باریــک و عمیــق درختــان آبیــاری  در بعضــی از باغــات بــارده ب
ــی  ــتند. در بعض ــب نیس ــزرگ مناس ــان ب ــرای درخت ــا ب ــن جوی ه ــوند. ای می ش
ــرای  ــان ب ــای درخت ــن ردیف ه ــق بی ــض و عمی ــای عری ــز از جوی ه ــا نی باغ ه
آبیــاری اســتفاده می شــود کــه حجــم قابــل توجهــی از آب از طریــق نفــوذ عمقــی 
از دســترس گیــاه خــارج می شــود و به هــدر مــی رود )شــکل 6(. بــا بــزرگ شــدن 
ــایه انداز درخــت را آب  ــا س ــرد ت ــر ک ــد پهن ت ــز بای ــا را نی حجــم درخــت جوی ه
ــتفاده  ــاری اس ــرای آبی ــن ب ــرت په ــک ک ــود از ی ــک جــوی گ ــای ی ــرد. به ج بگی
کنیــد. بــا ایــن روش ریشــه های موییــن درخــت کــه در ســایه انداز درخــت واقــع 

ــکل 7(.  ــوند )ش ــوردار می ش ــاری برخ ــل از آبی ــت حاص ــده  اند، از رطوب ش

شکل 6- استفاده از جوی های عمیق بین دو ردیف درختان برای آبیاری باغ پسته
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شکل 7- استفاده از کرت پهن به جای جوی عمیق در آبیاری درختان پسته

• حداکثــر طــول نــوار یــا ردیــف درختــان در آبیــاري ســطحي بــراي خاك هاي 
بــا بافــت ســنگین 100 متــر توصیــه می شــود؛ 

• حداکثــر طــول نــوار یــا ردیــف درختــان در آبیــاري ســطحي بــراي خاك هاي 
بــا بافــت متوســط 50 متــر توصیــه می شــود؛ 

• حداکثــر طــول نــوار یــا ردیــف درختــان در آبیــاري ســطحي بــراي خاك هاي 
بــا بافــت سبـــک 30 متــر توصیه می شــود. 

در صورتــی کــه کاشــت پســته در اراضــی بســیار شــور یــا شــور و قلیــا باشــد، 
ــای  ــود و به ج ــام ش ــل داغ آب انج ــه در مح ــا و ن ــف جوی ه ــال در ک ــت نه کاش
جــوی و پشــته، نــواری بــه عــرض حداقــل یــک متــر و عمــق مناســب )در حــدود 
ــوار کشــت  ــن ن ــاًل در وســط ای ــال کام ــا 20 ســانتی متر( ایجــاد شــود و نه 15 ت
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شــود )شــکل 8(. در مــورد درختــان بالــغ نیــز در صورتــی کــه آب و خــاك شــور 
باشــد، بایــد از ایجــاد پشــته در کنــار تنــه درخــت خــودداری کــرد. 

شکل 8- کاشت نهال پسته در کف جوی ها در اراضی بسیار شور یا شور و قلیا

در بعضــی زمین هــای زراعــی ریشــه درخت پســته تــا عمــق زیــادی در خــاك 
ــی  ــران کم آب ــا بح ــه ب ــرف آب و مقابل ــی در مص ــرای صرفه جوی ــد. ب ــوذ می کن نف
ــخ  ــا ی ــاغ خــود را ب ــه ب ــا ســه مرتب ــداران در زمســتان دو ت ــه می شــود باغ توصی
ــات و  ــردن آف ــر ازبین ب ــن کار عــالوه ب ــاری کننــد )شــکل 9(. ای آب زمســتانه آبی
انگل هــای موجــود در خــاك باعــث ذخیــره آب بــرای اســتفاده گیــاه در تابســتان 
ــز و پــس  ــر اســت در پایی ــخ آب زمســتانه بهت ــات ی ــرای انجــام عملی می  شــود. ب
ــی در  ــا آب به خوب از ریختــن برگ هــا، ابتــدا یــک شــخم ســطحی انجــام شــود ت
زمیــن نفــوذ کنــد. بهتریــن دمــا بــرای انجــام عملیــات یــخ آب زمســتانه دمــای 
7- درجــه ســانتی گراد اســت و بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه کــرد کــه دماهــای زیــر 
10- درجــه ســانتی گراد، بــرای ایــن کار مناســب نیســت و می توانــد باعــث ایجــاد 
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ــته در  ــان پس ــود. درخت ــته ش ــت پس ــه درخ ــه و طوق ــی در تن ــارت یخ زدگ خس
فصــل خــواب هیــچ گونــه رشــدي ندارنــد و جــذب آب در حداقــل اســت. بنابرایــن 

انجــام آبیــاري در فصــل خــواب بــرای اســتفاده درختــان کاري بیهــوده اســت.

شکل 9- عملیات یخ آب زمستانه در باغ پسته
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نتیجه گیری و پیشنهادها

بــه تمامــی کارشناســان و باغــداران توصیــه می شــود نــکات کاربــردی زیــر را 
بــرای بهینه ســازی مصــرف آب در باغــات پســته رعایــت و بــدان توجــه کننــد:

ــراي خنــدان شــدن و رســیدگي  1- در اغلــب ارقــام تجــاري، مهم تریــن آب ب
کامــل میــوه، آبیــاري شــهریور مــاه یــا آخریــن آبیــاري قبــل از برداشــت محصــول 
اســت. آبیــاري آخــر بایــد حداکثــر تــا 10 روز قبــل از برداشــت محصــول انجــام 
شــود تــا هــم احتمــال آلودگــي کمتــر شــود و هــم مشــکلي در عملیــات برداشــت 

ایجــاد نشــود.

ــرا  ــود؛ زی ــک ش ــاد خش ــاك زی ــد خ ــز نبای ــت ری ــا باف ــی ب 2- در خاك های
سله بســتن خــاك ممکــن اســت باعــث پــاره شــدن ریشــه های موییــن نهــال پســته 
ــز باعــث پوســیدگی طوقه درخــت  ــدازه نی ــت بیــش از ان ــی رطوب شــود و از طرف

ــود. ــته می ش پس

3- باغــداران در زمســتان دو تــا ســه مرتبــه بــاغ خــود را بــا یــخ آب زمســتانه 
ــود در  ــای موج ــات و انگل ه ــردن آف ــر ازبین ب ــالوه ب ــن کار ع ــد. ای ــاری کنن آبی

ــاه در تابســتان می شــود.  ــرای اســتفاده گی ــره آب ب خــاك باعــث ذخی

4- بــا بــزرگ شــدن حجــم درخــت جوی هــای آبیــاری را نیــز پهن تــر کنیــد 
تــا ســایه انداز درخــت را آب بگیــرد. به جــای یــک جــوی گــود از یــک کــرت پهــن 

بــرای آبیــاری اســتفاده کنید. 

5- حداکثــر طــول نــوار یــا ردیــف درختــان در آبیــاري ســطحي بــراي 
ــط  ــت متوس ــا باف ــاي ب ــراي خاك ه ــر، ب ــنگین 100 مت ــت س ــا باف ــاي ب خاك ه
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ــود.  ــه می ش ــر توصی ــک 30 مت ــت سبـ ــا باف ــاي ب ــراي خاك ه ــر و ب 50 مت

6- از انجام آبیاری سنگین در باغ پسته در اردیبهشت ماه باید خودداری شود.

7- در آبیــاری ســطحی، آبیــاري درخــت پســته در ســال هایی کــه به صــورت 
ــام  ــاري 7 روز انج ــا دور آبی ــد ب ــت( بای ــال هاي اول و دوم کش ــت )س ــال اس نه
 گیــرد. از ســال ســوم تــا حــدود 10 ســالگي )شــروع محصول دهــي اقتصــادي( دور 
آبیــاري 14 تــا 20 روز یــک بــار بســته بــه نــوع خــاك انجــام شــود. در درختــان 
ــوع  ــه ن ــته ب ــا 35 روز بس ــاري 25 ت ــرداد دور آبی ــر و م ــاي تی ــارور در ماه ه ب
خــاك )اگــر بافــت خــاك شــنی و به اصطــالح ســبک اســت هــر 25 روز، و اگــر 
بافــت خــاك متوســط اســت هــر 30 روز و اگــر بافــت خــاك رســی و به اصطــالح 
ــل  ــول فص ــا در ط ــه ماه ه ــود. در بقی ــه مي  ش ــر 35 روز( توصی ــت ه ــنگین اس س

رشــد دور آبیــاري 30 تــا 40 روز قابــل توصیــه اســت. 

8- حســاس ترین دوره آبیــاری درختــان پســته در تیــر مــاه و هنــگام پــر شــدن 
ــن آب  ــرای خنــدان شــدن دانه هــای پســته، آخری ــن آب ب مغــز پســته و مهم تری
ــل  ــا اوای قبــل از رســیدن کامــل دانه  هــا و برداشــت محصــول در اواخــر مــرداد ی

شــهریور مــاه اســت.

ــي  ــان گل ده ــی( در زم ــم )رس ــري ک ــا نفوذپذی ــنگین ب ــاي س 9- در خاك ه
ــاري ســنگین خــودداري کــرد.  ــد از آبی بای

10- جلوگیــري از تنــش خشــکي در اواخــر فصــل بهــار به خصــوص در خــرداد 
ــر را در کاهــش تشــکیل پســته های  ــن اث ــاري کافــي، بیش تری ــا انجــام آبی ــاه ب م

زودخنــدان و نهایتــاً کاهــش آلودگــي مغــز پســته بــه زهرابــه آفالتوکســین دارد. 

ــا شــور و قلیــا  11- در صورتــی کــه کاشــت پســته در اراضــی بســیار شــور ی
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مدنظــر باشــد، کاشــت نهــال در کــف جوی هــا و نــه در محــل داغ آب انجــام شــود 
و به جــای جــوی و پشــته، نــواری بــه عــرض حداقــل یــک متــر و عمــق مناســب 
)در حــدود 15 تــا 20 ســانتی متر( ایجــاد شــود و نهــال کامــاًل در وســط ایــن نــوار 
کشــت شــود. در مــورد درختــان بالــغ نیــز در صورتــی کــه آب و خــاك شــور باشــد 

بایــد از ایجــاد پشــته در کنــار تنــه درخــت خــودداری کــرد.

ــی  ــورت غرقاب ــه به ص ــاه چ ــرداد م ــته در م ــای پس ــی باغ ه ــاری کاف 12- آبی
ــر افزایــش  ــر درخــور توجهــی ب و جــوی و پشــته و چــه به صــورت قطــره ای تأثی

ــی میــوه پســته دارد.  خندان

ــان  ــه پای ــاه ب ــر م ــی مه ــز یعن ــاه پایی ــن م ــت در اولی ــوالً برداش 13- معم
ــر و  ــد و تبخی ــوز بیدارن ــان هن ــاه درخت ــن م ــه اینکــه در ای ــا توجــه ب می رســد. ب
ــور  ــت به منظ ــس از برداش ــاري پ ــت آبی ــک نوب ــام ی ــود، انج ــام مي ش ــرق انج تع

ــت.  ــد اس ــد مفی ــال بع ــاي س ــظ جوانه ه حف

ــد و جــذب  ــه رشــدي ندارن ــچ گون ــان پســته در فصــل خــواب هی 14- درخت
ــرای اســتفاده  ــاري در فصــل خــواب ب ــن انجــام آبی ــل اســت. بنابرای آب در حداق

ــوده اســت. ــان کاري بیه درخت


