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 دهيچک

ن محصوالت ین و ارزآورتریتراز مهم یکیپسته 

ط نامساعد یآن با شرا ياست که سازگارران یدر ا یباغ

د روزافزون ی، سبب توليو شور یژه خشکیوبه یطیمح

ر یتأث ین پژوهش، بررسیباشد. هدف از ایآن در کشور م

ها آن يبندخاك بر عملکرد پسته و درجه يهامشخصه

 ياست. برا یتناسب اراض یابیانجام مطالعات ارز يبرا

کرمان، فارس،  يهااستانباغ پسته در  124ن منظور، یا

انتخاب  یجان شرقی، اصفهان و آذربايخراسان رضو

نامه ک خاکرخ مطالعه و پرسشیدر هر باغ،  شدند.
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ره به روش یون چندمتغیالزم، رگرس ییایمیو ش
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 رانیا ز،ی، تبريج کشاورزیآموزش و ترو
ات، قی، سازمان تحقياستان خراسان رضو یعیو منابع طب يآموزش کشاورز و قاتیقات خاك و آب، مرکز تحقیبخش تحقپژوهشی ار یاستاد 6

 رانیا مشهد،، يج کشاورزیآموزش و ترو

 ياهیژگیر وابسته) و وین عملکرد (متغیگام ببهگام

شد. با  یمستقل)، بررس يرهای(متغ مختلف خاك

موثر  يهایژگین ویون ساده بیروابط رگرس يبرقرار

 يهاکالس يها برایژگیو يبندخاك بر عملکرد، درجه

ج نشان داد ین شد. نتاییتع يمختلف تناسب اراض

، درصد شن و آهک، ESP، يم قابل جذب، شوریپتاس

 نیو فسفر قابل جذب، کمتر یآل، کربنpHن و یشتریب

گام بهون گامیج رگرسیرات را داشتند. نتاییدامنه تغ

، گچ، آهک، ESP، يشور يرهایورود متغنشان داد که 

دار یم قابل جذب به معادله معنیزه، فسفر و پتاسیسنگر

وارد شده به مدل  يرهای). متغP>01/0بودند (

 درصد از 75توانستند  NRMSE=280/0با  یونیرگرس
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ن ییر وابسته (عملکرد) را تعیانس مربوط به متغیوار

، گچ، ESP، يون ساده، شوریند. در روابط رگرسینما

م ی، فسفر و پتاسیآلو کربن یزه، اثر کاهشیآهک و سنگر

 یسنجبر عملکرد داشتند. صحت یشیقابل جذب اثر افزا

خاك با  يرهایمتغ يشده براانجام يهايبنددرجه

82/0=2R  224/0و=NRMSE دهنده دقت قابل نشان

تواند با یکه م باشدیم يشنهادیقبول جدول پ

مورد استفاده قرار  یتناسب اراض یابیدر ارز نانياطم

  رد.یگ

از ینعملکرد، ، یتناسب اراضپسته،  :يديكل يهاواژه

  یخاک

  

  مقدمه

 جنساز  .Pistacia vera L یبا نام علم پسته

 Anacardiaceaeو متعلق به خانواده  Pistacia پسته

گونه  860جنس و حدود  83 ين خانواده دارایا .است

 .)1393پور و همکاران، يآبادتاجباشد (یشناخته شده م

سازد تا به یدرخت را قادر م ،یعمق یائزشهیستم ریس

 یبه خوب ییعناصر غذااعماق خاك نفوذ کرده و از آب و 

ا ت سازش بیدرختان پسته قابلن رو یاز ا .دیه نمایتغذ

 Ozden-Tokatli( را دارند یخشکسال یطوالن يهاهدور

et al., 2010(. ن د آیخته و تولیران در آمیپسته با نام ا

 ،درحال حاضردارد.  یو طوالن یخیدر کشور ما سابقه تار

هزار هکتار باغات  359ش از یران با داشتن بیکشور ا

بارور پسته در رتبه اول ریغهزار هکتار باغات  98بارور و 

ن یترکشت و عمدهرین سطح زیشتریب .ا قرار داردیدن

 املش بیا به ترتیکننده پسته در دندیتول يکشورها

 ,FAO( باشندین میه و چیه، سوریکا، ترکیمرآران، یا

1976(.  

هکتار  هزار 212ش از یاستان کرمان با مجموع ب

درصد  52به طور متوسط  بارور،ریبارور و غ يهاباغ

ه ن منطقیترعنوان مهمد و بهیمحصول کل کشور را تول

 ،پس از آن .شودیا محسوب میران و دنیا يکارپسته

 سمنان ، فارس وزدی، يخراسان رضو يهااستان

ر کشت پسته یاخ يهادر سال .)1396نام، یب( باشندیم

ل سرعت درحا ا بهیافته و یدر اکثر نقاط کشور توسعه 

 ینیگزیافزون و جاش روزین افزایل ایدل .گسترش است

کشور را  يهاپسته توسط کشاورزان در اکثر استان

ن ید پسته و همچنیتول يباال يارزش اقتصاد بهتوان یم

 یژه خشکیبه و یطیط نامساعد محیآن با شرا يسازگار

 يگریمحصوالت د يد اقتصادیتول يکه برا يو شور

ش یتوسعه ب .)1396نام، یب( اشاره نمود ست،یمناسب ن

ان ژه استیاز حد کشت پسته در اکثر مناطق کشور به و

امناسب ا نیل کم یبا پتانس یکرمان سبب استفاده از اراض

و  یب اراضیکاهش عملکرد، تخر جه آنیکه نت ،شده

 یخدر بر نیبنابرا .ه استید و سرمایرفت منابع تولهدر

اشته و درآمد ند ینقاط، باغات پسته عملکرد مطلوب

 یپس از مدت اندک ت،ینبوده که در نها ياقتصاد ،حاصل

پور و لیاسماعشوند (ین باغات به حال خود رها میا

 .)1392مند، یم ینیالدنی؛ ز1390همکاران، 
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پسته تا  غاتبا ين، کشت و نگهداریزم يسازآماده

 ارد.د يادیز نسبتاً يگذارهیاز به سرماین یمرحله ثمرده

 يهایبررس ،قبل از احداث باغ که است ین منطقیبنابرا

ن مهم با مطالعات یانجام ا و انجام شود یو اراض یمیاقل

مند، یم ینیالدنیز( خواهد بودممکن  یتناسب اراض

 ،یتناسب اراض یابیارزانجام مطالعات الزمه  .)1392

در سطح  م)یاقل(خاك و  یشیرو يازهایول نه جدیته

اهان یاکثر گ يبور برامتاسفانه جداول مز .است یمل

ا در صورت داشتن سابقه، یه نشده است و یته یباغ

موم ع يبرا ،نیست. بنابراین یبوده و در سطح مل یمحل

ه ب باشند.یباغداران در سراسر کشور قابل استفاده نم

 و 1393و همکاران ( مندیم ینیالدنیز ،عنوان نمونه

، )1393( مندیم یمیو ابراه مندیم ینیالدنی) و ز1396

 اثرو  يبندرده ش،یدایپ نهیزمدر  ییهاپژوهش

کشت پسته در استان کرمان انجام  بر یاراض يهایژگیو

 عمدتاًشده  یبررس يهاخاكکه ج نشان داد ینتا .دادند

 کیک و کلسیپسیک، جیمشخصه سال يهاافق يدارا

 يشور ار عملکرد پسته بر یمنف ریثأن تیشتریب بوده که

 دارد.هک آگچ و مقدار بودن خاك،  یمیو سد

Hosseinifard et al. )2005ان کردند یب یقی) در تحق

و مقدار رس  SAR ،ECاد، گچ، یزه زیکه مقدار سنگر

اد در منطقه انار رفسنجان از عوامل محدودکننده یز

 یقی)، در تحق1385( يدریباشند. حیرشد پسته م يبرا

مختلف خاك و ارتباط آن با  يهایژگیودر ارتباط با 

در منطقه  ا نامطلوب درختان پستهیرشد مطلوب 

 ت ویفیک تفاوت در یرفسنجان نشان داد که علت اصل

 يهااد در خاكیو درصد رس ز يعملکرد پسته، شور

، شاخص رشد و ین درصد خندانیهمچن بوده ومنطقه 

ر دایو معن یمنف یط تنه با درصد رس همبستگیمح

  دارند.

)، در 1390فرد و همکاران (ینیحس يهایبررس

 يهاخاك يهایژگیوت بر یریو مد ياریر آبیثأخصوص ت

بب مدت سبلند ياریکه آب تحت کشت پسته نشان داد

 يش شستشویم، افزایو نسبت جذب سد يکاهش شور

ود و بهب یآلخاك و بخش رس، ماده یت تبادلیگچ، ظرف

ساله نسبت به  40پسته  يهاباغدر ژه یساختمان به و

 يهایژگیورات ییتغکه يطوربه .بکر شده است یاراض

جاد یباعث اخاك،  یکیو مورفولوژ ییایمی، شیکیزیف

اغلب  که ،شدهخاك  یکیژنت يهادر افق یراتییتغ

ک یبا افق کمب ییهاک به خاكیها با افق سالخاك

 انجام شده توسط يهایاساس بررس بر .اندل شدهیتبد

Tavallaei et al. )2009ي) و سجاد1380( ي)، صمد 

بر  خاك يشور ریتأث در خصوص )1391و همکاران (

 8تا حدود  یژگین ویا عملکرد پسته، مشخص شد که

ته پس عملکرد بر یچندان ریثأمنس بر متر تیزیدس

باعث افت منس بر متر، یزیدس 12 حدود تا کنی، لندارد

ر است و ده یقابل توج يکارپسته یشود ولیعملکرد م

 درصدمنس بر متر، یزیدس 18 يدر شورنکه یت اینها

زنده همچنان درخت  و تنها بودهار یبسمحصول کاهش 

) 1392( مندیم ینیالدنیتوسط ز یپژوهش .ماندیم
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 ياهیژگیر ویثأ، تیات اراضیخصوص یمنظور بررسبه

و  هایژگیو يبندمهم و موثر خاك بر عملکرد، درجه

پسته در باغات استان  يبرا یشیرو يازهایه جدول نیته

باغ مثمر  78ن پژوهش، یا در .شده استانجام ، کرمان

رجان، زرند، رفسنجان، شهربابک یدر مناطق کرمان، س

ح یحفر، تشر خاکرخک یدر هر باغ  .دیو انار انتخاب گرد

-يعملکرد هر باغ پرسشنامه يبرا .شد يبردارو نمونه

ون یبا استفاده از رگرس سپس .دیل گردیتکم یتیریمد

و، فائ یروش تناسب اراض يبر مبناساده و ره یچند متغ

ت یدر نها .انجام شد یاراض يهایژگیو يبنددرجه

که  دیشنهاد گردیپسته پ يبرا یشیرو يازهایجداول ن

برخوردار  یدر سطح استان کرمان از دقت قابل قبول

استان  پسته در باغات یمشابه يهاپژوهش .است

والت که در در منطقه مه يخراسان رضو

 شان عمدتاًمختلف قرار گرفته و خاك يهایوگرافیزیف

 کیک و سالیپسیک، جیمشخصه کمب يهاافق يدارا

 ؛1395، يازاده گنجهقاسم( شده استانجام بوده، 

Ghasemzadeh Ganjehie et al., 2018(. ن یا

م ی، فسفر و پتاسیکربن آل که نشان دادند هاپژوهش

ت یئایو قل ياثر مثبت و شور پسته قابل جذب بر عملکرد

   .رنددا یر منفیو گچ تاث

 يهانشان داد که باغ ،)1375( يمطالعات نقو

 بافت و قیعم خاك يکه دارا پسته منطقه رفسنجان

 در پسته رشد درخت هستند، سبک به لیمتما متوسط

 جینتا اساس بر است. باالتر آن عملکرد و بهتر هاآن

 در هیثانو آهک و وجود گچ ،ياتوده ساختمان شان،یا

 از ادیز يشور ن ویسنگ بافت خاك، یسطح يهاافق

 در کاهش عملکرد و رشد محدودکننده یاصل عوامل

 و یصالحباشد. یم مطالعه مورد منطقه پسته يهاباغ

تفاوت در  یعلل اصل) گزارش کردند 1388همکاران (

 عواملدرختان پسته،  يرشد ظاهر و تیفیکعملکرد، 

 يهـاـاد در خـاكیبـور و درصـد رس زمقدار ، يشور

از  یباشند کـه خـود ناشـیم انار رفسنجانمنطقـه 

 یفتو گاهاً بادر یرسوبات آبرفت مثل ییپارامترهار یتـأث

بافت خاك بر تجمع ماننـد ه یر عـواملیتـأث نیو همچن

 & Salehiنیهمچن و عناصــر اســت.امالح 

Hosseinifard  )2012باغات پسته  از ) با مطالعه برخی

کنواخت بودند، مقدار یت یریمد يدر رفسنجان که دارا

 يهایژگین ویخاك و درصد رس را از مهمتر يشور

 و لیعملکرد پسته عنوان کردند. پورمحمدعثر بر ؤم

ن عوامل ی) مهمتر2019و  1396همکاران (

محدودکننده عملکرد پسته در باغات رفسنجان و انار را 

م محلول یم و سدیزیخاك، درصد شن، غلظت من يشور

؛ 1396، و همکاران لیپورمحمدع( اندخاك گزارش کرده

Pourmohammadali et al., 2019( .Esfandiarpour-

Borujeni et al. )2018ثر در عملکرد پسته ؤ) عوامل م

قرار  ید بررسباغ در منطقه رفسنجان مور 142در  را

 ، فسفرج مشخص کرد که مقدار آب آبیاريیدادند، نتا

و مقدار ازت  خاك يمحلول خاك، شور نیزیمبرگ، م

رگذار در عملکرد پسته یتاث يهایژگیو ینبرگ مهمتر
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ت یاز اهم یها از نقطه نظر محلن پژوهشیا .باشدیم

باغداران  يبرا ییراهنما توانندیو م ندبرخوردار ياژهیو

ن پژوهش حاضر با هدف یبنابرا د.نمناطق مورد نظر باش

 مناطق مهم تحت کشت پسته یاراض يهایژگیو یبررس

ها با عملکرد، آن يل آماریه و تحلی، تجزدر سطح کشور

ه یت تهیره و ساده و در نهایمتغچندون یگرسمطالعات ر

 يازهایجدول ن( یضاار يهایژگیو يبنددرجه جدول

ن جدول که در یانجام شد. اپسته  يبرا )یشیرو

) FAO )1976به روش  یتناسب اراض یابیمطالعات ارز

تمام  يکارگشا برا ییراهنما تواندیم کاربرد دارد،

ر دو مناطق رو به توسعه کشت پسته  يکارمناطق پسته

  باشد. کشور

  

  هامواد و روش

  يبردارنحوه انتخاب باغات و نمونه -الف

 دش یسع ن پژوهش،یبه اهداف ا یابیدست يبرا

طح در س مشابه باًیت تقریریمد يدارا یباغات انتخاب که

 متوسط یتیوضع ،هاو از لحاظ استفاده از نهاده متوسط

 ، درختانیغرقاب ،در باغات ياریروش آب .داشته باشند

ن یبا در نظر گرفتن ا .باشند باً هم سنیو تقر مثمر باغ

کرمان، خراسان  يهادر استان باغ 124تعداد ط، یشرا

انتخاب  یجان شرقیذرباآ، اصفهان، فارس و يرضو

 و که از نظر عملکرد متنوع یها در باغاتخاکرخ .شدند

 .ندحفر شد ،را شامل شوندها از خاك یعیف وسیط

 رند که اثدانتخاب ش يبه نحو ینقاط مطالعات نیهمچن

م و سن درخت تا حد یت، اقلیریمد مانندر عوامل یسا

ب یترت نی. بددباشمشابه  باًیتقر ،باغات تمام يممکن برا

 هیجزت ،پستهرا بر عملکرد  یات اراضیخصوص توان اثریم

 يهاپدون .نمود يبنددرجهسپس و  يل آماریتحل و

 خاك يبردارح و نمونهیتشر ياساس راهنما بر یانتخاب

ح یتشر )USDA, 2012( کایس حفاظت خاك آمريسرو

 شگاهیخاك انجام و به آزما يبردارو از هر افق نمونه

 هیپاخاك برداشت شده بر  يهانمونه .دیگرد منتقل

 يبرا .)USDA, 2014(ه شدند یاستاندارد تجز يهاروش

در  .شده یته یاراض يکاربرمخصوص  پرسشنامه باغ هر

، ییایجغراف تیهمچون موقع یاطالعات ن پرسشنامهیا

ر و ثابت در یمتغ يهانهی، هزياریعملکرد، دور آبمقدار 

، ی، سم پاشیسک، کوددهی(شخم و د یک سال زراعی

) ...و  ينه، کارگری، هرس، برداشت محصول، هزياریآب

  .دیگردثبت 

  ن جدوليو تدو يل آماريه و تحليتجز -ب

اثرات  همنظور مطالعق بهین تحقیدر ا

 و پسته بر عملکرد یاراض خاك و مختلف يهایژگیو

 م، ازه ا مستقل ازیو  گریکدینقش پارامترها با  یبررس

ره یمتغچند یونیو روابط رگرس يآمار ليتحل و هیتجز

 یبرخ ياز برایدر صورت ن نخست .شداستفاده  و ساده

 ،هکرس، شن، گچ و آ، درصد يشورر ینظ هاپارامتر

 دیگردح عمق محاسبه یبا شاخص تصح ین وزنیانگیم

)Sys et al., 1991لیها تشکگاه دادهین اساس پایا ) بر 

 يمانند شور مشخصات خاكهر خاکرخ،  يو برا شد
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زه یسنگر لت، گچ، آهک،یس ته، رس، شن،یدیخاك، اس

م قابل جذب و نسبت ی، فسفر و پتاسیو عمق یسطح

ه بمستقل و عملکرد  يهاریبه عنوان متغم یجذب سد

و  هیتمام تجز .در نظر گرفته شدر وابسته یمتغعنوان 

انجام  24 نسخه SPSSافزار نرم از با استفاده هاليتحل

 يهاشاخص ،خاك يهابه منظور پردازش داده .گرفت

انه، ین، مد، میانگیم مانند خاك يهایژگیو يآمار

ب یاضر ،اریانحراف مع ،انسیوار ،حداکثر و حداقل

 .)1385، يمحمد( شدند یبررس یدگیو کش یچولگ

ب یاز ضرا با استفاده هابودن داده نرمال عیتوز، سپس

مشخص  يبرا نیهمچن .شدانجام  یدگیو کش یچولگ

 ،خاك يهایژگیعملکرد با وو نوع ارتباط  مقدار شدن

ه ره استفادیون چندمتغیو رگرس یب همبستگیاز ضر

ون یپس از مشخص شدن پارامترها در رگرس .شد

ه یته يبرا یاراض يهایژگیو يبنددرجه ،رهیچندمتغ

 ون سادهیرگرسروابط از ، پسته یشیرو يازهاین جدول

 ن روابطیتراستفاده شد. مناسب ر با عملکردین هر متغیب

 .دیردگن ییتع ،یب همبستگین ضریبا توجه به باالتر

 يبنددرجه يمبناز ذکر شد، یهمانطور که قبالً ن

 نباتات يبرا یاراض یابیارز يراهنما ،یاراض يهایژگیو

 .Sys et al يشنهادیو روش پ )FAO )1976خاص 

مختلف تناسب  يهامرز کالس ،نیبنابرا .دبو )1991(

 Sys et، مطابق با جداول يشنهادیدر جدول پ یاراض

al. )1991 (.از مشخص شدن  پسصورت که نیبد بود

(بر  پسته ثر بر عملکردؤم مهم و یاراض يهایژگیو

اده ون سیرگرس یبررس و ره)یون چندمتغیاساس رگرس

با  ن عملکردیب ی، منحنیاراض یژگیوهر  ون عملکرد یب

 یونیمعادله رگرس نیبهتر بر اساس یاراض يهایژگیو

محور  يروبر  .دیم گردیبه صورت مجزا ترس ساده

درصد عملکرد حداکثر  25و  40، 60، 85عملکرد نقاط 

ه نقاط ب یاز محل تالق .شدصل مت یمشخص و به منحن

 مانند( )x(محور  مورد نظر به محور پارامتر ،یمنحن

خط از  یمحل تالق .شد) عمود ...و  ESP، خاك يشور

نشان عملکرد درصد  85از  یژگیبه محور و یمنحن

 60 ، ازS2و  S1 مربوط به مرزمقدار پارامتر دهنده 

درصد  S3  ،40و  S2مرز عملکرد، نشان دهنده درصد

 ت،یو در نها  N1و  S3مرز  ،عملکرد (عملکرد سر به سر)

  .بود N2 و N1ن کننده مرز یی، تععملکرددرصد  25

ها در ن حدود مربوط به مرز کالسییتع يبرا

امکان  يآمار یکه با بررس ياز اراض ییهایژگیومورد 

ن در مورد يهمچن نداشت،وجود ها آن يبنددرجه

و عمق خاك،  ينيرزميمانند سطح آب ز ییپارامترها

بر  پستهمحصول  يها برانه آنیبه رياساس مقاد بر

زاده قاسم ؛1392 مند،یم ینیالدنی(ز ه منابع معتبريپا

 ,.Ghasemzadeh Ganjehie et al)؛1395 ،ياگنجه

 یسو برر یی، مطالعات صحرامیدانی يها، بررسی(2018

 .انجام شد يبندل درجهفیپرو یحتشر يهاق کارتقید

 و هایژگیورات آن غییبودن دامنه ت ن امر، کمیل ایدل

 نیبد .مورد مطالعه بود يهادر خاك شانیريرپذغییت

 يبرا یخاك و اراض يهایژگیو يهاازیجدول ن ب،یترت
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د توانمیدر مناطق مورد مطالعه استخراج شد که  پسته

 نیکشت ا يبرا ضیتناسب ارایابی در محاسبات ارز

  .ردیمحصول مورد استفاده قرار گ

 يازهاین ين شده برایجدول تدو ییآزمایراست

موجود  يهاپسته به کمک داده یخاك و اراض یشیرو

کار ه جدول بهیانجام شد که در ته دیجد خاکرخ 41از 

 يبرا یتناسب اراض يبندطبقه و استخراج نرفته بود.

انجام  شه دومیر کی، به روش پارامتریسنجصحت

با  یواقع يسپس عملکردها .)Sys et al., 1991( گرفت

ان یمون ساده یرگرس سه و رابطهیمقا خاكشاخص 

 .ل شدیو تحل یبررسها آن

  

  و بحث جينتا

در  یاراض يهایژگیو یفیج آمار توصینتا یبررس

 ارائه شده است. 1در جدول  کشور یباغات پسته انتخاب

اد بوده و یرات آهک زییدامنه تغن جدول، یه ایبرپا

 27و  52، 8ب یترتن بهیانگیو م نهیشیب، نهیکمر یمقاد

ن مقدار آهک مربوط به اصفهان یشتریب .باشندیدرصد م

 .است ين، متعلق به استان خراسان رضویو کمتر

 5/85و  صفر، 27ب یترتن گچ بهیانگیو منه یکم، نهیشیب

در  ،تحت کشت پسته یگچ یعمده اراض .دوبدرصد 

مقدار گچ و آهک خاك رابطه  .استان کرمان قرار دارند

د. با داشتن یبا عملکرد پسته در باغات مورد بررس یمنف

مقدار امالح محلول  يش شورینکه با افزایتوجه به ا

 م خاكیاد کلسیز مقدارش یبد افزایایش میخاك افزا

 يهادر عملکرد خواهد بود. در خاك یز باعث اثر منفین

ت یت عناصر، قابلیتثب يت باالیل ظرفیبه دل یآهک

 يژه آهن و رویجذب فسفر و عناصر کم مصرف به و

 ,Adibfar et al., 2012; Agar( باشدین مییار پایبس

ل اثر یم محلول در خاك البته به دلی. کلس)2012

ر یتاث يم دارد دارایسد یکه در نسبت جذب یکاهش

وان تین میباشد، بنابرایعملکرد پسته م يمثبت رو

اه پسته دارد یه گیدر تغذ یم نقش مهمیگفت که کلس

)Pourmohammadali et al., 2019 .(  

 2/18از  مورد مطالعه يهادر خاك خاك يشور

ن ین ایانگیم .ر استیمتغمنس بر متر يزیدس 75تا 

منس یزیدس 6/17 یمورد بررس یت در اراضیخصوص

ر درصد مقدانه یشیبو نه یکمن، یانگیم .باشدیبر متر م

ب یترتمطالعه شده، به يهام قابل تبادل در خاکرخیسد

 یژگین ویرات اییدامنه تغ .باشدیدرصد م 88و  5، 28

 تر بوده وگسترده ،یاراض يهایژگیور ینسبت به سا

در  م قابل تبادلیخاك و درصد سد ين شوریانگیم

پسته  يش از حد مجاز برای، بیمورد بررس يهاخاك

ن دو یات یمحدود .)1392مند، یم ینیالدنیز( باشندیم

 یبررس يهاباً در اکثر باغات پسته استانیتقر ،یژگیو

ل یخاك به دل يشور .)1 (جدول شودیشده، مشاهده م

عناصر ، جذب محلول خاك يفشار اسمز ير آن رویثتأ

اه را با مشکل مواجه کرده و باعث یتوسط گ ییذاغ

 يبا شور يهان در خاكیشود. همچنیکاهش عملکرد م

م یزیم، منیعناصر مانند سد یت برخیاد، مشکل سمیز
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د شویداشته که باعث کاهش عملکرد مو بور وجود 

 ,Salehi & Hosseinifard؛1388 و همکاران، ی(صالح

ر یل تاثیدر خاك به دل یم تبادلیاد سدیمقدار ز ). 2012

ساختمان خاك باعث کاهش  يداریمخرب آن بر پا

 .(Sposito, 2016) شودیه خاك میو تهو يرینفوذپذ

 يریز/ زمستان همراه با به کارگییپا ییآبشو

 ک روشیمانند گچ به عنوان  یمناسب يهاکنندهاصالح

شود یه مینه توصین زمیمؤثر در ا یتیریمد

)Yazdanpanah et al., 2013.(  

ب غال خاك ن است که بافتینکته قابل توجه ا

کرمان، اصفهان و خراسان  يهاباغات پسته استان

شتر در یتر بنیسنگ يهاسبک و متوسط و بافت ،يرضو

 .قرار دارند يشرقجانیاز استان فارس و آذربا یمناطق

 يرگذار رویثاجزاء آن از عوامل مهم و تأبافت خاك و 

ش درصد رس در يکه با افزايباشند به طوریعملکرد م

ش یافته و برعکس افزاید کاهش خاك، مقدار عملکر

شود. یش عملکرد میباعث افزا )ي(تا حد مقدار شن

خاك، سفت  يرین مسئله به کاهش نفوذپذیل ایدل

ار ش مقدیها در اثر افزاشهیه و نفوذ ریشدن و کاهش تهو

خاك و  يهایب کانیکن تری، همچنگرددیرس بر م

 یو دسترس يزیتواند حاصلخیلت خاك میمقدار س

به  یستیالبته با .ر قرار دهدیرطوبت خاك را تحت تاث

ن نکته هم توجه داشت که مقدار رس در خاك به یا

آب خاك و  يت نگهداریل اثر مثبت آن در ظرفیدل

 باشدیمطلوب م يتا حد یونیت تبادل کاتیظرف

)Najafi-Ghiri & Jaberi, 2013; 

Pourmohammadali et al., 2019(.  خاك در واکنش

 آن،ن یانگیر و میمتغ 7/8تا  7شده از  یبررس یاراض

ته خاك باعث یدیاد اسیمقدار ز .گزارش شده است 8/7

شده و کاهش عملکرد اه یگ ياهیبرهم خوردن تعادل تغذ

ن، یانگیم. (Sposito, 2016)را به دنبال خواهد داشت 

 92، 220ب یترتم قابل جذب بهیپتاس نهیشیبو  نهیکم

م ین پتاسیانگیم .لوگرم استیگرم بر کیلیم 315و 

 يآن برا یشده از حد بحرانیخاك در باغات پسته بررس

 .)1392مند، یم ینیالدنیز( باشدیدرخت پسته کمتر م

 يبرا ياز عناصر پرمصرف و ضرور یکیم به عنوان یپتاس

از جمله  يمتعدد یستیز يندهایاه، در فرآیگ

فتوسنتز، باز و بسته ها، مياز آنز ياريبس يسازفعال

ش یاافزو  یم سلولی، تقسر و تعرق)ی(تبخ هاشدن روزنه

 يارمیوع بی، شیطیمح يهااه در برابر تنشیمقاومت گ

و  یپورمحمدعلدارد ( ياقابل مالحظه و آفت نقش

 نهیشیبو  نهیکمن، یانگین میهمچن ).1396 همکاران،

گرم بر یلیم 26و  4، 8/12ب یترتفسفر قابل جذب به

ن فسفر خاك در باغات یانگیم .لوگرم استیک

 کمتر است یپسته از حدود بحران يشده برایبررس

ل نقش مهم و یفسفر به دل .)1392مند، یم ینیالدنیز(

، ی، انتقال اطالعات وراثتيآن در انتقال انرژ یاتیح

از عناصر  یسلول ياستحکام غشادها و یپیل فسفولیتشک

و  يفکرباشد (یماه پسته یگ يدیاز و کلیمورد ن

). با توجه به Oosterhuis et al., 2005 ؛1394 ،کیقرنج



 )1399( 9شماره  ،5 جلد ،پسته يمجله علوم و فناور

78 
 

 ،یآهک يهادر خاك یاتین عنصر حیرمتحرك شدن ایغ

 به یآل يکودهافسفره همراه با  يکودها يریبه کارگ

 فعال يهاو محدود شدن مکان شدن فسفر یل معدنیدل

ش راندمان ی، باعث افزایآل يدهایجذب خاك توسط اس

ود شیاد میاه پسته شده و عملکرد زیجذب آن توسط گ

)El-Baruni & Olsen, 1979; Wandruszka, 2006 .(

خاك، درصد  واکنشمطالعه شده،  يرهایدر متغ

ک دامنه کم پراکنده یو فسفر قابل جذب، در  یآلکربن

 يرهایمتغ انسیمقدار وار یبررس .)1 (جدول هستند

، يشور يبرا انسید که واردهینشان م مورد مطالعه

 ياد و برایم و شن، زیم قابل تبادل، پتاسیدرصد سد

ن اکثر یبنابرا .باشدیز می، ناچیو کربن آل واکنش خاك

  .)1 (جدول هستند يادیز یگستردگ يها داراداده

ر یمقاددهد از نظر یها نشان مداده یبررس

 .باشندیها نرمال م، دادهیدگیو کش یچولگب یضرا

و  يمربوط به شور یدگیکشب یضرن مقدار یشتریب

لعات ها و مطاج، دادهینتا یبررس .است خاك يآلکربن

ت ، کشیاهیگ يایبرگرداندن بقا نمود مشخص یدانیم

در باغات پسته  یوانیو اضافه شدن کود ح یبیترک

در  یآلمقدار کربن شیژه در استان فارس، باعث افزایوبه

ش یافزا یل اصلین موضوع دلیهم .ها شده استخاك

 ریمقاد .خاك است یژگین ویا يبرا یدگیر کشادمق

ر شتیفارس و کرمان ب يهانقاط استان یدر برخ يشور

ن یا يبرا یدگیکش بیش مقدار ضریبوده که باعث افزا

ل یشود به دلیهمانطور که مشاهده م .شده است یژگیو

کامالً  يختلف با عملکردهاها از مناطق مداده يآورجمع

ن یا .اد استیرات عملکرد پسته زییب تغی، ضرمتفاوت

ز یرها نیر متغیدر سا CVاد بودن آماره یل زیمسأله دل

با  ياریها و آباد نمونهیل پراکنش زی، مثالً به دلهست

 رات درییب تغیمناطق، آماره ضر یآب نامناسب در برخ

EC وESP 1392 مند،یم ینیالدنی(ز اد استیز زین( 

  .)1 (جدول

بودن، یمی، سديشور يرهایج ورود متغینتا

 ،یلت، رس، کربن آلیواکنش خاك، گچ، آهک، شن، س

زه یم قابل جذب و سنگریفسفر قابل جذب، پتاس

سته ر وابیعنوان متغر مستقل و عملکرد بهیعنوان متغبه

 (stepwise)گام بهروش گامبه ره یچندمتغون یدر رگرس

 رودو بیترتمستقل، به يرهایان متغیکه از م نشان داد

ل م قابی، گچ، آهک، فسفر قابل جذب، پتاسESP، يشور

که  چرا دار است.ی، معنمعادله بهزه یجذب و سنگر

 يره دارایمتغوارد شده در معادله چند يرهایمتغ

 pH يرهایمتغبا عملکرد بودند.  ین همبستگیشتریب

جه یاند که نتوارد معادله نشده، يآل کربن مقدار و خاك

ن معادله یبهتر ،1 رابطه .باشدیمذکور قابل انتظار م

ره به روش گام به گام را نشان یچندمتغ یونیرگرس

حدود  R)2( نییب تبیضر يمعادله مذکور دارا .دهدیم

و مقدار ) 73/0افته یل ین تعدییب تبی(ضر 75/0

 Normalized)نرمال شده  يشه دوم خطاین ریانگیم

Root Mean Square Error, NRMSE) 280/0 

وارد شده به  يرهاین است که متغیمفهوم آن ا .باشدیم
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رات ییانس تغیدرصد از وار 75اند حدود مدل توانسته

ن ییتب بیضر .ندین نماییر وابسته را تعیمربوط به متغ

را یتر است زیقیون، حقیب رگرسیافته از ضریلیتعد

رد یگیر حجم و تعداد نمونه قرار میمتر تحت تأثک

کمتر  P valueکه ارزش نیبا توجه به ا .)1391اثوند، ی(غ

توان یدرصد م 99نان ین با اطمیبنابرا ،است 01/0از 

دار ین سطح معنیدر ا) 1(رابطه مذکور  گفت که رابطه

جاد معادله با دقت قابل قبول یانس و ایه وارست و تجزیا

شه ین ریانگین و مییب تبیر ضریمقاد .شده استانجام 

 3و  2نرمال شده با استفاده از روابط  يدوم خطا

ن ویانس رابطه رگرسیه واریتجز 2 جدولمحاسبه شدند. 

) 1 (رابطه مستقل يرهاین عملکرد و متغیره بیچندمتغ

  دهد.یرا نشان م

  -1رابطه 

푌푖푒푙푑 = 19.2퐸퐶 − 28.5퐸푆푃 − 1.56퐶푎퐶푂

− 11.03퐺푦푝푠푢푚+ 1.36퐾

+ 56.4푃 − 4.21퐺푟푎푣푒푙

+ 756.4 
  

  -2رابطه 

푅 = 1 − ∑ (푦 − 푦 )
∑ (푦 − 푦 )  

 

  -3رابطه 

푁푅푀푆퐸 =

⎣
⎢
⎢
⎡

(푦 − 푦 ) /푛

⎦
⎥
⎥
⎤
푦  

  

 푦، یمقدار عملکرد واقع 푦، 3و  2در روابط 

مقدار عملکرد  푦، یمقدار متوسط عملکرد واقع

 یتعداد کل نمونه مورد بررس nشده و  ینیبشیپ

  باشد.یم

 ون تکیهمانطور که قبالً ذکر شد رابطه رگرس

با عملکرد با  یمورد بررس يهایژگیهمه و يره برایمتغ

، یی، نمایتمی، لگاریتمام معادالت ممکن (خط یبررس

ر معادالت)، استخراج شدند. یو سا یدرجه دوم، توان

 يبرا یهمبستگ بین مقدار ضریشترین روابط با بیبهتر

   .ارائه شده است 3ک از پارامترها، در جدول یهر 

به  یتناسب اراض يهان کالسیا مرز بیحدود 

ر یمقاد .ن شدیی، تع3کمک روابط ارائه شده در جدول 

کشت  يبدست آمده برا یخاك و اراض یشیرو يازهاین

ارائه شده  4 جدول پسته در مناطق مورد مطالعه، در

  است. 

 یشیرو يازهایجدول ن ییآزمایج راستینتا

)، به 4پسته (جدول  يبرا يشنهادینما پنیخاك و زم

ارائه شده  1د در شکل یخاکرخ جد 41 يهاکمک داده

ن نمودار، با استفاده از شاخص خاك محاسبه یاست. ا

شه دوم در مقابل یها به روش رک از خاکرخیشده هر 

که خاکرخ در آن قرار  ياعملکرد گزارش شده باغ پسته

ن ین بییب تبیگرفته، به دست آمده است. مقدار ضر

ن یبدست آمد و همچن 82/0عملکرد و شاخص خاك، 

  ن عملکرد ینرمال شده ب يشه دوم خطاین ریانگیم
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  د.خاك و عملکر يهايژگيو يهاداده يفيتوص يهاآماره -۱جدول 

 آماره
  عملکرد

 لوگرم در هکتار)ي(ک
pH EC  

)1-(dSm 
ESP 
(%) 

 گچ (%)معادل  ميکربنات کلس

(%) 
OC 
(%) 

 ميپتاس

)1-(mgKg 

 فسفر

)1-(mgKg 

 شن

(%) 

 رس

(%) 

 لتيس

(%) 

 زهيسنگر

(%) 

 56/10 59/24 40/21 85/53 79/12 29/220 38/0 85/5 73/26 84/28 65/17 84/7 33/1146 نیانگیم

 50/2 00/25 50/19 00/51 00/13 00/231 32/0 00/3 00/26 20/25 70/12 85/7 00/1050 انهیم

 01/0 00/13 00/10 00/45 00/14 00/250 20/0 00/0 00/27 00/26 00/16 90/7 00/1050 نما (مد)

 70/13 58/12 91/12 32/19 59/4 47/45 29/0 74/6 62/9 19/18 71/14 32/0 35/647 اریانحراف مع

 82/187 44/158 88/166 28/373 06/21 02/2068 08/0 46/45 70/92 23/331 43/216 10/0 35/419068 انسیوار

 04/1 44/0 55/0 29/0 34/0 60/0 83/1 32/1 05/0 18/1 97/1  07/0 96/0 یچولگ

 29/0 04/0 69/0 92/0 33/0 11/0 45/4 0/1 24/0 11/1 35/4 65/0 85/0 یدگیکش

 00/45 00/59 90/51 60/74 00/22 00/223 58/1 00/27 00/44 00/83 82/72 70/1 00/3250 دامنه

 00/0 00/1 10/2 40/21 00/4 00/92 01/0 00/0 00/8 00/5 18/2 00/7 00/100 حداقل

 00/45 00/60 00/54 00/96 00/26 00/315 59/1 00/27 00/52 00/88 00/75 70/8 00/3350 حداکثر

 68/129 18/51 34/60 87/35 86/35 64/20 00/78 19/115 01/36 09/63 31/83 09/4 47/56 راتییب تغیضر

  

 .مستقل يرهاين عملکرد و متغيره بيون چندمتغيانس رابطه رگرسيه واريتجز -٢جدول 

 F P value ن مربعاتيانگيم يدرجه آزاد مجموع مربعات مدل

39/38720116 ونیرگرس  7 19/5531445  03/50  0001/0  
39/12825291 هاماندهیباق  116 68/110562    

77/51545407 جمع  123    
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  .مستقل و عملکرد پسته يرهاين متغيب يب همبستگين ضريشتريمعادالت استخراج شده با ب - ٣جدول 

  يداريسطح معن  معادله  يب همبستگيضر  نوع معادله  ر مستقليمتغ

  y = -1/6291x2 + 82/061x +266/66 001/0  35/0  درجه دوم  آهک

  y = 1236/8e-0/042x 0001/0  46/0  یینما  گچ

  y = 1201/5x3 – 4076/4x2 + 3437/9x + 542/11 001/0  36/0  درجه سوم  يآلکربن

  y = -1655/4x3 + 37876x2 - 287816x + 727398 001/0  32/0  درجه سوم  ته خاكیدیاس

  y = 5768/8x-0/691 0001/0  85/0  یتوان  خاك يشور

  y = 2261e-0/029x 0001/0  87/0  یینما  یم تبادلیدرصد سد

  y = 86/641e0/011 0001/0  81/0  یینما  میپتاس

  y = -0/7397x3 + 31/845x2 – 300/01x + 1272/6 0001/0  78/0  درجه سوم  فسفر

  y = 0/0061x3 – 2/1309x2 + 176/29x – 2715/4 0001/0  62/0  درجه سوم  شن

  y = 0/0324x3 – 4/7682x2 + 161/74x – 41/395 0001/0  60/0  درجه سوم  رس

  y = 0/0202x3 – 2/79x3 + 106/12x + 110/76 0001/0  37/0  درجه سوم  لتیس

  y = 0/133x3 - 9/4013x3 + 151/07x + 1/1059 0001/0  56/0  درجه سوم  زهیسنگر

  .باشدیم پستهعملکرد  yر مستقل و یمتغ xدر معادالت فوق *
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.پسته ين نما برايو زم يخاک يازهاين -٤جدول   

ياراض يژگيو  

تيمحدود يهاکالس، شدت و درجه  

S1 S2 S3 N1 N2 

0 1 2 3 4 

100 95 85 60 40 25 0 

5-2 2> )%ب (یش  )t( یتوپوگراف  5-8  8-12  12-15  <15  

  )sخاك ( یکیزیف يهایژگیو

 ,SL, L بافت/ساختمان

SiL 
LS, CL, Si SCL SiCs, SC, fS, SiCL Cm, S, SiCm, Cs, C<60v, C<60s C>60v, C>60s - - 

10-0 )یزه (% حجمیسنگر  10-15  15-35  35-55  55-75  <75  

150> (cm)عمق خاك  150-120  120-80  80-65  - 65<  

20-0 آهک (%)  20-30  30-45  45-60  60-65  <65  

3-0 گچ (%)  3-5  5-12  12-24  24-30  <30  

 (f)  خاك يزیحاصلخ يهایژگیو
pH 

5/6-8  

5/6-6  

8-3/8  

6-5/5  

3/8-7/8  

< 5/5  
7/8-9/8  9/8-9  <9  

(%) یکربن آل  <6/0  6/0-1/0  < 1/0  - - - 

 (n)ت یائیو قل يشور
EC (dS m-1) 0-3  3-5/7  5/7-15  15-22  22-35  <35  

ESP (%) 0-5  5-12  12-22  22-35  35-45  <45  
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  .۴ جدول يصحت سنج يبرا نمونه خاک ۴۱شاخص خاک و مقدار عملکرد در ن يرابطه ب -۱شکل 

 

و عملکرد برآورد شده با استفاده از شاخص خاك  یواقع

باشد که یم 224/0حدود  4به دست آمده از جدول 

 شه دومین ریانگین و مییب تبیمقدار هر دو آماره ضر

اعتماد بودن  دهنده قابلنرمال شده، نشان يخطا

ه یول تهنما و جدنیخاك، زم يهایژگیو يبنددرجه

  باشد.ین پژوهش میشده در ا

  

  يكل يريگجهينت

خاك و  یشیرو يازهاین پژوهش، جدول نیدر ا

 در ين شد که از موارد ضروریپسته تدو ينما برانیزم

 هن مطالعیاست. ا یتناسب اراض یابیانجام مطالعات ارز

مناطق مستعد کشت پسته در کشور و  یابیبه مکان

ژه یوهب د.ینمایم یانید آن کمک شایت تولیاصالح وضع

ت یبرخالف محدوددهد یر نشان میاخ يهایکه بررس

ه ر کشت پستیمنابع آب در اکثر مناطق کشور، سطح ز

صورت ن گسترش بهیا .ش استیهنوز هم در حال افزا

انجام ن یبنابرا بوده و یو خطا و اطالعات تجرب یسع

 هبکاشت،  يه برایش از توصیپ یتناسب اراض یابیارز

ج یتانکند. یکمک م د،یاز هدر رفت منابع تول يریجلوگ

ا، هبودن خاكیمینشان داد که شور و سد یفیآمار توص

 .ثر در کاهش عملکرد پسته استو مؤ یاز عوامل اصل

ن خصوص و انجام یت مناسب در ایرین اعمال مدیبنابرا

در  .است يار ضروریبس ییو آبشو یات اصالحیعمل

 يهايکارر پستهیمناطق تحت کشت پسته نظ یبرخ

و کرمان، مقدار آهک خاك  یجان شرقیفارس، آذربا

ر قرار یکه عملکرد را تحت تأثيطوراد است، بهینسبتاً ز

ژه یت ویریز مدین یآهک يهاخاك يلذا برا .دهدیم

مخلوط  مثل ییهاکنندهکه با اصالح شودیشنهاد میپ

در  .ک خاك کنترل شودهمقدار آ ،با گوگرد یکود دام

استان  يهايکارپستهدر ژه یبه و که یگچ يهاخاك

 و آهکگچ  یل اثر منفی، به دلاست همشاهده شد کرمان

 یاهیه گیت تغذیری، مدییعناصر غذا یدر جذب برخ

y = 24.547x + 336.3

R² = 0.8224

NRMSE=0.224
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به عنوان مثال مصرف  در نظر گرفته شود يد جدیبا

ت و یباشد تا از تثب یکود فسفر همراه با کود آل

جه با تو ن،یبنابرا .شود يریرمتحرك شدن آن جلوگیغ

ت یریاعمال مدعمده ذکر شده،  يهاتیبه محدود

 هان خاكیبا ا پسته ارقام سازگار یمناسب و معرف

  .دینما یانیکمک شا ،ش عملکردیتواند به افزایم

  

  منابع 

ــماع -1 ، يو حکم آباد ،پور، ع ي، تاج آبادپور، علیاس

انتشـــارات د و کشـــت پســـته.  ی). تول1390( ح.

   ، رفسنجان.قات پسته کشوریموسسه تحق

ــاورز  )1396( نـام. یب -2 معاونت  .ي. آمـارنـامه کشـ

ــاد يزیربرنـامــه   ي. دفتر آمــار و فنــاوريو اقتصـ

 تهران. ،يوزارت جهاد کشاورز اطالعات

، جفرد، سینی، حسح، میصالح، ، بیپورمحمدعل -3

ــ ــفند ی، ح،رانیش ). 1396، ع. (یارپور بروجنیو اس

ون یعملکرد پسـته با اسـتفاده از رگرس   ینیبشیپ

ــب یره خطیچندمتغ ــبکه عصـ ــنوع یو شـ  یمصـ

رفســنجان و انار  يها: شـهرســتان ي(مطالعه مورد

ــتان کرمان).  ــاسـ  ی(مجله علم یزراع یمهندسـ

  .71-87):2( 40 )،يکشاورز

 ،يآبادعزتیعبدالهن، ، یصــداقت ع، ،پوريآبادتاج -4

ــو  ،ح ،يآبادحکمم، ، حقدلم،  . ز ،یتذرجیبانیش

د پسـته (کاشـت، داشت و   یتول يراهنما). 1393(

ــازمان تحق)برداشــت ــارات س قات، ی، ترجمه. انتش

  ، تهران. يج کشاورزیآموزش و ترو

ــ -5 ــ ،ح ،یفرد، ج، خــادم ینیحسـ  .، میو کلبــاسـ

ــ. ارز)1390( ـ ی ــ راتیـی تـغـ   یاب ــوصـ  اتیــخصـ

ــیزیف  يهاخاك در باغ يبنـد و رده ییایـ میکوشـ

ــن  ــته با س کنگره علوم  نیمختلف. دوازدهم نیپس

 .رانیا ز،یتبر ران،یخاك ا

غالب و  يهاخاك یی). شـناسا 1385، م. (يدریح -6

ــ یتاث ــوص ــر برگ، ات آنیر خص ها بر غلظت عناص

ــنجان.  یفیت و کیکم ــته در منطقه انار رفس ت پس

 ،يشکده کشاورزارشـد، دان  ینامه کارشـناسـ  انیپا

  کرد.  دانشگاه شهر

ــدنیز -7 ف.  منــد،یم یمیو ابراه ،منــد، عیم ینیال

 یانتخاب يهاخاك يبندرده و ژنز ی). بررس1393(

 رجان،یس شـهرستان  مور پسـته کفه  کشـت  تحت

ــتان ــته ا یش ملین همایاولکرمان.  اسـ ، رانیپسـ

 ران.یکرمان، ا

ــدنیز -8 منــد، ف. یم یمیو ابراه ،منــد، عیم ینیال

ول ات و تحیر کشت پسته بر خصوصی). تاث1396(

رجان، استان کرمان. یدآباد سیها در منطقه زخاك

ــفهــان، ین کنگره علوم خـاك ا یپـانزدهم  ران، اصـ

  ران.یا

ــهر بابک يمرادمنـد، ع،  یم ینیالـد نیز -9 و  ،، حشـ

ــ). 1393منــد، ف. (یم یمیابـراه  اثرات  یبررسـ

 يهات آبیفیک ش از حد کشت پسته بریتوسعه ب
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رجان، یها در منطقه سات خاكیو خصـوص  ياریآب

 و يزداریآبخ یش ملین همای. هفتماســتان کرمان

  ران.یت منابع آب و خاك، کرمان، ایریمد

ات یخصوص ی). بررس1392مند، ع. (یم ینیالدنیز -10

ــت یز يهااز خـاك  یبرخ ــته و تعر کشـ ن ییپسـ

ــ يهایژگیو و یاهیگ يازهایـ ن اه یگ يبرا یاراضـ

، دانشگاه يپسـته در اسـتان کرمان. رسـاله دکتر   

  قات تهران.ی، واحد علوم و تحقیآزاد اسالم

ــجـاد  -11 ، يو محمود ،مند، عیم ینیالدنی، م، زيسـ
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Determination of Soil and Landscape Requirements of Pistachio for Use in Land Suitability 

Evaluation 

 
Abstract 

Pistachio is one of the most important and 

valuable orchard products in Iran, and its 

compatibility with unfavorable growth 

conditions, especially drought and salinity, 

causes its high production in the country. The 

study aim was to investigate the effect of soil 

characteristics on pistachio yield and their rating 

for applying in land suitability assessment 

studies. So, 124 pistachio orchards were selected 

in Kerman, Fars, Khorasan-Razavi, Isfahan and 

East-Azarbaijan provinces. In each orchard, a 

soil profile was studied and a land use 

questionnaire completed. After the necessary 

physical and chemical analyzes, multivariate 

regression was performed by the stepwise 

method between yield (dependent variable) and 

different soil characteristics (independent 

variables). By creating simple regression 

relations between effective soil characteristics on 

yield, the characteristics rating was determined 

for different land suitability classes. The results 

showed available potassium, salinity, ESP, sand 

and CaCO3 had the highest variation, and pH, 

organic carbon and available phosphorus had the 

lowest one. The results of stepwise regression 

showed the input of salinity, ESP, gypsum, 

CaCO3, gravel, available phosphorus and 

potassium to the equation were significant 

(P<0.01). The variables entered into the 

regression model with NRMSE=0.280 

determined 75% of the variance related to the 

dependent variable (yield). In simple regression 

relations, salinity, ESP, gypsum, CaCO3 and 

gravel had negative influence and organic 

carbon, available phosphorus and potassium had 

positive influence on yield. The validation of soil 

variables ratings with R2=0.82 and 

NRMSE=0.224 distinguished acceptable 

accuracy of the proposed table which can be 

confidently applied for use in land suitability 

assessment. 

Keywords: Land Suitability, Pistachio, Soil 

Requirement, Yield 
 

 


