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والت  مهدرختان پسته در   ها و مرگ تاثیر عوامل پدوژنیکی درخشکیدگی سرشاخهمطالعه 

  رضوي خراسان

  

   4و رضا خراسانی 3، علی زین الدینی2علیرضا کریمی، 1محمد قاسم زاده گنجه اي

کشاورزي و منابع  مرکزتحقیقات دانشجوي دکتري گروه علوم خاك دانشگاه فردوسی مشهد وعضو هیات علمی-1

 طبیعی خراسان رضوي

  دانشیار گروه علوم خاك دانشگاه فردوسی مشهد -4و2

  عضو هیات علمی موسسه تحقیقات خاك و آب -3

  

  چکیده

آباد مه والت یکی از مناطق مهم پسته کاري استان خراسان رضوي بوده که در حاشیه پالیاي بجستان قرار  منطقه فیض

سال در  20هکتار با سن یکسان حدود  20ن پسته، سه باغ با وسعت حدود به منظور بررسی علل سرخشکیدگی درختا .دارد

مشاهدات ها مورد بررسی قرار گرفت. ت فیزیکی و شیمیایی الیه هاي خاكخصوصیاو سه واحد فیزیوگرافی انتخاب گردید 

- 70ود یک سخت الیه در عمق نشان داد که باغی که در انتهاي آلوویال فن قرار داشت، فاقد تکامل پروفیلی بوده و به علت وج

اي متوقف گردیده است. همچنین از نظر حاصلخیزي، خاك فقیر بوده و سرخشکیدگی  ریشهسانتیمتري، گسترش سیستم  30

ها داراي تکامل پروفیلی بوده و عمیق می باشند. خاکرخ ه در دشت دامنه اي واقع بود، خاكدر آن مشهود است. در باغ دو ک

شود. در باغ سه که در دشت سیالبی واقع سنگریزه و سرخشکیدگی درختان به ندرت در آن مشاهده می هاي این منطقه بدون

دسی زیمنس بر متر است و باال بودن شوري خاك در  12بود به علت زیاد بودن شوري آب آبیاري مورد استفاده که حدود 

ها نشان داد ملکرد مواجه می باشند. بررسیاهش عسرشاخه هاي درختان پسته خشک و باغات پسته با ک ،منطقه توسعه ریشه

که خشکیدگی و مرگ درختان پسته رقم فندقی بیشتر از سایر ارقام بوده و ارقام اکبر آقایی و سفید فیض آباد کمتر صدمه 

  اند.دیده 

  

  پدوژنیک، سرخشکیدگی، پسته، مه والت :کلمات کلیدي

  

  

 مقدمه 

جنوب غرب استان خراسان رضوي واقع گردیده باتوجه به شرایط اقلیم، یکی از  والت که در جنوب و منطقه فیض آباد مه

در سالهاي اخیر موارد زیادي از کاهش رشد ، حاشیه سوختگی و خشکیدگی مناطق مناسب کشت پسته محسوب می شود. 

کرده اند که  ) در فیض آباد(محوالت) گزارش1384سرشاخه هاي درختان پسته گزارش شده است. حاتمی و رجب زاده (

و  Na/Kو نیز افزایش نسبت  SARکربنات ، کلر و بخصوص سدیم منجر به افزایش غلظت زیاد امالح در خاك و آب شامل بی

Na/Ca روي( گردیده است و در نتیجه جذب عناصر کم مصرف شاملZnآهن،(Fe)مس،( (Cu) )ومنگنز( Mn کاهش یافت 

یدگی از مهمترین عوامل موثر در بروز حاشیه سوختگی برگ و خشکو کلر که این کاهش جذب و نیز زیادي یوتهاي سدیم 

) ، در با غ هاي پسته رفسنجان نشان داد که شرایط 1386. بررسی هاي مظفري و ملکوتی (نهال در مقایسه با شاهد بود

د و مهیا شدن سبب پایین آمدن عملکرعناصر غذایی فیزیکوشیمیایی خاك نظیر شوري و کم آبی ، همچنین عدم تعادل 
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ن خشک برگ ، ساقه و گردد و با افزایش شوري میانگین وزعارضه سرخشکیدگی درختان پسته می شرایط براي بوجود آوردن

در کاهش رشد، خشکیدگی سر شاخه ها و مرگ  نقش عوامل پدوژنیک مطالعه حاضر با هدف بررسی یابد.ریشه کاهش می

  با تکیه بر نقش عوامل خاك و آب در بروز این عارضه انجام شده است. منطقه فیض آباد مه والتدرختان پسته در 

  

  

  ها مواد و روش

مه والت در اي در غرب و جنوب غرب شهر فیض آباد  منطقه بررسی عارضه سرخشکیدگی در درختان پستهبه منظور

که عارضه حاشیه گرافی والت واحد مختلف فیزیواز سه باغ پسته در سه  جهت اجراي تحقیق انتخاب شد. 1392تابستان سال 

هکتار با سن یکسان  20حدود ها از باغوسعت هر کدام . آنها مشهود بود بازدید بعمل آمد هاوکاهش رشد درسوختگی برگ

خاکرخ  3فیزیوگرافی انتهاي آلوویال فن، دشت دامنه اي، و دشت سیالبی انتخاب گردید و با حفر  هايسال در واحد 20حدود 

در هر خاکرخ، مورد بررسی قرار  در هر باغ و تشریح خصوصیات فیزیکی و شیمیایی الیه هاي خاكنتیمتري سا 150تا عمق 

به آزمایشگاه ارسال  الزمآزمایش هاي و نمونه هاي خاك جهت انجام  گرفت. سپس از هر الیه، نمونه برداري انجام گرفته

مرکب برگ شاخه هاي غیربارور از درختان آسیب دیده  پس از بررسی وضعیت ظاهري درختان، نمونه هاي گردید. همچنین

  جهت آنالیز به آزمایشگاه بخش خاك و آب ارسال شد. و تهیه 

  

  

  نتایج و بحث

 نتایج دهد.هاي پسته در سه واحد مختلف فیزیوگرافی را نشان مینتایج سه خاکرخ شاهد مورد مطالعه در باغ 1جدول

درصد سنگریزه سطحی و در عمق  30تا 20داراي حدود نتهاي آلوویال فن قرار داشت، آزمایشگاهی نشان داد که باغی که در ا

فاقد تکامل پروفیلی بوده و به علت وجود یک درصد سنگریزه ریز و درشت میباشد.این خاکرخ   75سانتیمتري بیش از  30

سیستم ریشه اي متوقف ترش و گس ، بافت خاك متوسطسانتیمتري، خاك داراي عمق کمی بوده 30- 70سخت الیه در عمق 

با توجه به شرایط اقلیمی ، ظرفیت نگهداري آب در خاك  .)1(خاکرخ و سرخشکیدگی در آن کامال مشهود استگردیده است 

که حاصل سبکی بافت و عمق کم خاك میباشد، از جمله عوامل اصلی بروز تشدید عارضه خشکی سرشاخه ها و مرگ درختان 

یلی بوده و عمیق می باشند. خاکرخدو که در دشت دامنه اي واقع بود، خاك ها داراي تکامل پروفدر باغ است.  واحددر این 

بدون سنگریزه بوده و سرخشکیدگی درختان داراي آهک فراوان، بافت خاك متوسط، فاقد شوري و قلیاییت و  هاي این منطقه

در باغ سه که در دشت سیالبی واقع بود به این باغ داراي بیشترین عملکرد در واحد سطح بود. . گردیدبه ندرت در آن مشاهده 

دسی زیمنس بر متر است و باال بودن شوري خاك در منطقه  12علت زیاد بودن شوري آب آبیاري مورد استفاده که حدود 

ختان پسته خشک و باغات پسته با کاهش هاي دردسی زیمنس بر متر، سرشاخه 30متري تا حدود  1توسعه ریشه در عمق 

مقدار عناصر ماکرو ومیکرو (به استثناي بر) خاك پایین تر از حد کفایت است که نشان دهنده فقر  عملکرد مواجه می باشند.

خاك می باشند و سمیت حاصل از  نیمرخهاي غالب در هاي سدیم و کلر یونشدید عناصر غذایی در خاك می باشد. یون

شدت تبخیر و  گرما وو حضور آنها یکی از علل مهم بروز عارضه حاشیه سوختگی و کاهش رشد در درختان پسته استفراوانی 

دخیل در بروز عارضه سرخشکیدگی در باغ دیگر از عوامل  تعرق حاکم در طول دوره رشد گیاه باعث تشدید آن شده است.

باغ شماره سه از نظر مدیریت تغذیه اي وضعیت مناسبی می باشد. ها ، تراکم بیش از حد بهینه درختان پسته در باغ3شماره 

ا بعلت کمیابی) چندان استفاده می شود و مصرف کود پتاسیمی (ظاهر نیتروژنه و فسفرهاز کودهاي شیمیایی نداشته و فقط 

  رایج نیست.
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  هاي شاهدبرخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاکرخ - 1جدول 

  3خاکرخ شماره

  

  

  

هاي تشکیل شده بر روي دشت دامنه اي، داراي بافت متوسط تا سنگین بوده و قابلیت هدایت الکتریکی در این خاکها خاك

میزان شوري و نسبت جذب  داراي بیشترین دشت سیالبی،هاي تشکیل شده در یابد. خاكبا افزایش عمق افزایش یا کاهش می

دارد از خود نشـان داد. میـزان سـنگریزه رونـد       ECدر طول ترانسکت روندي شبیه به آنچه  SARد. تغییرات نباشسدیم می

کامال متفاوتی داشته و هر چه از باال و شمال منطقه به جنوب نزدیک میشویم از میزان سنگریزه کاسته شده و در دشت دامنـه  

، دشـت سـیالبی  بافت خاك از سمت آلوویال فـن بـه طـرف     رسد.به صفر میدر دشت سیالبی مکی و رسی اي و سطوح کفه ن

ها به دلیل افزایش هاي سطحی برخی از خاکرخمیزان آهک در افق شود.سنگین تر شده و بر میزان شوري خاك نیز افزوده می

  .یابد افزایش میدر اثر هوادیدگی بیشتر بوده که با افزایش عمق ابتدا کاهش و سپس 

بـه دلیـل     3در وضعیت تغذیه اي مناسبی قرار ندارنـد ودر بـاغ    3و  1نتایج تجزیه برگی نشان می دهد که درختان باغات 

هـا را  ها شده و  عارضه بافت مردگی (نکروز) حاشـیه و مـتن بـرگ   غلظت زیاد عناصر سدیم و کلر، موجب بروز سمیت در برگ

تر شدن غلظت پتاسیم و زیـاد شـدن   دهد که باکمسیب دیده در باغات مختلف، نشان میهاي آموجب شده است. مقایسه برگ

  ).2شدت یافته است(جدول شده، غلظت سدیم و کلر در برگ خسارت وارده 

  

  

  

  

  

  افق
 عمق

Cm  

رس 

%  

 سیلت

%  

  شن

%  

  سنگریزه

%  
  pH  بافت

EC  
)dSm-1(  

Mg  Ca  Na گچ  

%  
TNV 

% 

O.C
%  SAR 

-----Meq/li ----- 

  1خاکرخ شماره 

A 30-0  17  31  52  10  L 7.6  1.32  11.5  24  20.5  -  14.2  0.21  4.86  

2C 70-30  10  29  61  60  LS  7.9  2.17  15  17  22.5  -  18.0  0.09  5.62  

3Btk 100 -70  19  24  57  30  SiL 7.8  1.89  19  27  26  -  19.4  0.08  5.42  

4C 150 -100  10  19  71  70  LS 7.7  1.11  22.5  26  31.5  -  16.2  0.09  6.43  

  2خاکرخ شماره 

A 35-0  19  35  46  -  L 8.2  0.88  34  40  68  -  23.0  0.41  11.18  

Bk1 55-35  20  40  40  -  L 7.9  2.88  19  19  55.5  -  22.2  0.37  12.98  

Bk2 80-55  21  32  47  -  SL  7.8  3.55  25  23  59  -  24.9  0.19  12.29  

C 150 -80  22  37  41  -  L 7.7  4.79  25  36  63.3  -  25.1  0.15  11.47  

A 30-0  20  29  51  -  SL 8.1  31.71  28  46  126  2.54  15.4  0.56  20.76  

Bz1 70-30  24  31  45  -  L 8.0  29.55  21  26  78.8  1.17  15.7  0.33  16.28  

Bz2 150-70  23  33  44  -  SL  7.9  26.12  20  27  63.3  0.65  16.0  0.10  13.07  
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  نتایج تجزیه برگ باغات پسته -2جدول 

  مشخصات
N P K  Na  Ca Mg  Cl  Fe Mn Zn Cu  B  

  --------------میلی گرم در کیلوگرم---------------   -------------------------------------%---------

  105  8  9  21  197  4/0  3/0  1/1  6/0  8/0  2/0  1/1  1باغ 

  122  11  12  27  209  6/0  5/0  0/1  1/0  5/1  4/0  3/2  2باغ 

  220  7  8  19  121  1/1  4/0  2/1  9/0  2/0  06/0  95/0  3باغ 
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