
رژیـم آبـى پسـته

آب مناسب  مقدار  تامین  آبیارى،  از  هدف  کل  طور  به 
مناسب تصمیمات  است.  مناسب  زمان  در  باغات  براى 
و درخت  آبى  نیاز  دانستن  به  نیاز  آبیارى  انجام  براى 
اجراى مناسب سیستم آبیارى با توجه به میزان دقیق آب

تحویلى و توزیع مناسب آن دارد.
درختان پسته از نظر مقاومت به خشکى معروف هستند و
قادرند با مقادیر آب خیلى کم نیز زنده بمانند و محصول
نیز تولید کنند اما مقاومت به این معنى نیست که براى
تولید محصول بهینه نیاز به آب کمى دارند و مى توانند
رشد سریع با محصول زیاد داشته باشند. درختان پسته
مصرف خشکبار  و  میوه  درختان  دیگر  از  سریعتر  را  آب 
مى کنند و اگر در دوره هاى حساس، با میزان کمتر از
نیاز آبى آبیارى شوند اثرات منفى بر فرآیند هاى درونى

درخت مى گذارد.
برخى نکات قابل توجه در برنامه ریزى آبیارى باغات 

پسته
و جوى  سطحى(غرقابى،  آبیارى  هاى  روش  در 
پشته اى و نوارى) سرعت نفوذ آب در خاك، مدت زمان
خاکهاى در  آب  نفوذ  سرعت  میکند.  مشخص  را  آبیارى 

سبک باال و در خاکهاى سنگین پایین است.
آب میزان  فشار  تحت  آبیارى  هاى  سیستم  در 
کاربردى یا آبدهى نازل ها، تعیین کننده میزان نفوذ آب

در خاك است.
سیستم آبیارى و مدیریت کف باغ مى تواند بر میزان
مصرف آب تاثیر بگذارد. پوشش گیاهى زیاد و رشد زیاد
مقدار درصدى   25 تا   20 افزایش  باعث  هرز  هاى  علف 
تبخیر و تعرق گیاهى در باغ مى گردد که این افزایش در

باغ هاى جوان بیشتر است.
آبیارى سیستم  با  آمریکا  در  پسته  هاى  باغ  اغلب 
قطره اى آبیارى مى شوند. راندمان این سیستم بین 85

تا 95 درصد تخمین زده مى شود.
از خشک  سالهاى  در  کالیفرنیا  پسته  هاى  باغ  در 
آبیارى کم  روش  شود.  مى  استفاده  آبیارى  کم  روش 
در خشکى  تنش  اعمال  براى  است  روشى  شده،  تنظیم 
طول دوره ها ى مشخصى از رشد درخت با هدف کاهش
و تولید  بر  خشکى  منفى  اثرات  بطوریکه  آب،  مصرف 
مرحله دو  در  روش  این  برسد.  حداقل  به  میوه  کیفیت 
شامل اواخر اردیبهشت تا اواسط تیر (بعد از توسعه کامل
از پس  و   مغز)  سریع  رشد  از  قبل  و  استخوانى  پوست 
اواسط در  تنش  بروز  از  باید  شود.  مى  انجام  برداشت 
داده نشان  نتایج  کرد.  جلوگیرى  برداشت  زمان  تا  تیر 
است که ایجاد  تنش در مرحله اول، باعث مى شود که
اى مالحظه  قابل  بطور  استخوانى  پوست  خندانى  میزان 
 بیشتر گردد، میزان ناخندانى تا 50 درصد کاهش یابد و

میوه ها در زمان برداشت کوچک شوند. بنابراین در باغاتى
باعث تنش،  این  اعمال  است  باال  بست  دهان  درصد  که 
بهبودى بازار پسندى مى شود و در مقابل در باغاتى که
با این مشکل مواجه نیستند، اعمال این روش با توجه به
تاثیر آن بر کوچکتر شدن میوه، مفید نمى باشد. از دیگر
معایب تنش در این زمان، ایجاد بلوغ ناخواسته و زودرسى
و خندانى میوه در اواسط تیر تا زمان برداشت است که
احتمال آلودگى به بیمارى هاى قارچى و آفالتوکسین را
در زمان برداشت افزایش مى دهد. الزم به ذکر است که
ایجاد  تنش در مرحله دوم آبیارى تاثیرى در میزان تولید

محصول ندارد.
 در باغهاى جوان که داراى آبیارى تحت فشار هستند،
کشاورزان مى توانند با مدیریت مناسب آبیارى و محدود
نزدیک (با  ریشه  محدوده  از  خارج  در  آب  میزان  کردن 
آب، فشار  کردن  کم  با  یا  درخت)  تنه  به  نازلها  کردن 
راندمان کاربرد آب را به حداکثر برسانند. در آبیارى هاى
سطحى براى بهبود راندمان مى توان از جوى و پشته هاى

کوچک در هر طرف ردیف درختان استفاده کرد.
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