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  مقدمه:
در شرایط معمول، افزایش تولید پسته، از دو روش افزایش مقدار مصرف آب و افـزایش بهـره وري اسـتفاده از آب    
امکان پذیر است. از آنجایی که به علت محدودیت گسترده منابع آب در دسترس، امکان افزایش عرضه این نهاده در 

وري اسـتفاده از آب مـی   افزایش بهـره  ،تنها راه افزایش تولید در این مناطق بنابراینطق پسته کاري وجود ندارد، امن
باشد. بنابراین، یـک  وري آب، میزان محصول تولید شده در ازاي مصرف یک متر مکعب آب میمنظور از بهرهباشد. 

وري اسـتفاده  آب مصرف شده در طول سال، میزان بهرهتواند با تقسیم کل محصول تولیدي خود بر کل کار میپسته
در حـال حاضـر،    ،بـراي مثـال   از آب را بر واحد کیلوگرم پسته تولید شده بر لیتر آب مصرف شده محاسـبه نمایـد.  

باشد. این در حـالی اسـت   گرم بر متر مکعب می 120هاي پسته استان کرمان وري استفاده از آب در باغمتوسط بهره
هر چه این عدد بزرگتر باشد بیانگر رسد. کیلوگرم بر متر مکعب می 1کاران نمونه، این عدد به بیش از ستهکه براي پ

توانـد در کـاهش   وري اسـتفاده از آب مـی  . عالوه بر مساله اقتصادي، افزایش بهـره استدرآمد بیشتر و هزینه کمتر 
-وري اسـتفاده از آب مـی  که باعث باال رفـتن بهـره  هاي مدیریتی بحران خشکسالی موثر باشد. بنابراین یافتن روش

 .گردند، از اهمیت باالیی برخوردار هستند

  
  راه هاي افزایش بهره وري استفاده از آب در مناطق پسته کاري

  هاي پسته استفاده کرد:وري آب در باغتوان براي افزایش بهرههاي زیر میاز روش

  

 سبکنسبتا فت متوسط و اهاي با بکشت پسته در خاك -1

میکروموس بر سانتیمتر باعث می شود تا احتمـال بیمـاري    8000هاي کمتر از وجود بافت خاك سنگین در آب     
باعـث   میکرو موس بر سانتیمتر نیـز، خـاك سـنگین    8000هاي قارچی افزایش یابد. همچنین در آب هاي باالتر از 

قرار داریم، از کشت  بهتر است در مناطقی که در مرحله احداث باغ بنابراینگردد. تجمع امالح و خشکی درخت می
ب کـافی  آهاي سنگین خودداري شود. همچنین در مناطقی که باغ پسته از قبل کشـت شـده اسـت و    پسته در خاك

که هایی به باغ هاه آنبحقاهاي پسته با خاك سنگین حذف شده و وجود ندارد، باغ ،براي تمام باغ هاي پسته موجود
  سبک هستند منتقل شود. نسبتا ي خاك متوسط و ادار

  

 هاي پستهاستفاده از گاوآهن در باغ -2

شود تا آبشویی بهتري صورت گرفته و از تجمع نمک در اطراف هاي پسته باعث میگاوآهن در باغ استفاده از     
این کار باعث کاهش  ،در ضمن نماید. آبشویی را تسریعتواند میاستفاده از گاوآهن  بنابراین،ریشه جلوگیري گردد. 
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هاي مویین خاك سطحی با خاك زیرین قطع شود. چون ارتباط لولهر آب و از دست رفتن رطوبت خاك میتبخی
سالی یک نوبت از گاوآهن براي حداقل، وري استفاده از آب، براي افزایش بهره گردد،توصیه می بنابراینشود. می

 و در نوار آبیاري در فاصله دو ردیف درخت ترجیحاً  این اقدام پسته استفاده شده و هايورزي در باغعملیات خاك
  صورت پذیرد. 

  

 استفاده از کودهاي گاوي و مرغی -3

میکرو موس بر سانتیمتر  8000استفاده از کودهاي گاوي در شرایطی که هدایت الکتریکی آب آبیاري بیشتر از       
تواند سبب  میکرو موس بر سانتیمتر، می 8000هاي با هدایت الکتریکی کمتر از باشد و کاربرد کود مرغی براي آب

که استفاده از کودهاي شیمیایی الزم براساس ضمن اینهاي پسته گردد.  وري استفاده از آب در باغباال بردن بهره
  هاي حیوانی استفاده شده در چالکود، قابل توصیه است.دهاي خاك و برگ بر روي کوآزمایش

  

  استفاده از ماسه بادي -4
این نهاده  کاربردگردد و وري آب میاستفاده از ماسه بادي نیز با کاهش تبخیر از سطح خاك، باعث افزایش بهره

شوند منافع باالتري نیز اي که با آب شور آبیاري میهاي پستهنیز اقتصادي است. استفاده از ماسه بادي براي باغ
  باشد.به علت کاهش شوري ایجاد شده در سطح خاك مینماید. این موضوع ایجاد می

  

  استفاده از کودهاي پتاسه -5
 ،هاي پسته کمک نماید. به ویژهوري استفاده از آب در باغتواند به افزایش بهره مصرف کودهاي پتاسه نیز می
تفاده از این که صرفه اقتصادي اسشود. ضمن اینهاي شور به شدت توصیه میکاربرد این کودها در شرایط آب

  باشد. کودها براي  افزایش محصول پسته قابل توجه می

  


