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 الفول السوداني باستخدام طريقة الري بالتنقيط يةإنتاج فيثر العجز المائي أ

 (2)نضال جونيو ( 2)أحمد زليطةو  (1)حسام المحمدو ( 1)ايهم اصبحو  (1)*شعبان السليمان

 ، دمشق، سورية.الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية ،مركز بحوث حماه ،محطة بحوث تيزين .(1)
 ، دمشق، سورية.الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعيةالطبيعية،  مواردالث إدارة بحو  .(2)

 (.shaban7310@gmail.com)*للمراسلة: م. شعبان السليمان. البريد اإللكتروني: 

 25/10/2018تاريخ القبول:    05/09/2018تاريخ االستالم: 

 الملخص
استخدام تحسين كفاءة  دراسةهدف ب 2012و 2011موسمين ال خالل (حماه) ة بحوث تيزينث في محطنفذ البح

تأثير هذه المستويات دراسة مستويات مختلفة من الري، و ذلك من خالل تطبيق و  ،السودانيعلى محصول الفول  المياه
المستوى  :معامالت ري بع ر أو ، بأربعة مكررات عشوائيةالالكاملة قطاعات اللتصميم  وفقا   التجربة نفذت  .المردود في

تروى بنسبة  Bالمستوى الثاني و % من السعة الحقلية،  75لى إول رطوبة التربة وى عند وص% وتر A 100 األول
 Dالمستوى الرابع و  ،A األول% من المستوى 50تروى بنسبة  Cالمستوى الثالث و ، A األول% من المستوى  75

برمجة الري )معدل  متوت ،الري بالتنقيط تقنيةت اعتمد .مكررات ةبعأر بو  A األول% من المستوى  25تروى بنسبة 
استخدمت  على متابعة تغيرات رطوبة التربة باستخدام جهاز التشتت النتروني )النترون بروب(. وتواتر الريات( اعتمادا  

أظهرت  .األعظمي التبخري  النتحET0 في الحسابات النظرية لقيم المحطة معطيات المحطة المناخية الموجودة في 
 ،كتاره/طن 3.64 اإلنتاجحيث بلغ متوسط  ،نتاجحيث اإل على جميع المعامالت منى األولتفوق المعاملة النتائج 
حيث بلغت كفاءة استخدام المياه  ،الثانيةهي المعاملة  إنتاج بأفضلمعاملة من حيث توفير المياه  فضلأوكان 
 .كتاره/3م 2639لمائي غ متوسط استهالكها ابلو  كتار،طن/ه 2.15 إنتاجبمتوسط  3كغ/م 0.72

 ، العجز المائي. KCتنقيط، معامل المحصول ري بالفول سوداني،  :مفتاحيةلا الكلمات
:المقدمة  

ياه وخاصة رشيد استخدام الميعتبر تو  ،الناحية االقتصادية والغذائية في الجمهورية العربية السورية من بالغة أهمية يعتبر محصول الفول السوداني ذو
ية المحاصيل وكمية المياه المضافة هي عالقة معقدة، فكما إنتاج العالقة بينالدراسات أن حدى إت وقد وجد ،األهميةروف الحالية أمر بالغ في الظ

الري المثالية للكميات  الكافية المتعلقة بجدولة ، ويجب توفر المعلوماتكمية المياه المضافة حتى حد معينية تزداد بزيادة نتاجاإل فإن ،معلوم هو
 (.(Soumy and Kasai, 2002 ية ممكنةإنتاجعلى أ  المحددة من مياه الري بغية تحقيق

لنبات لنقص الماء عند بدء اإلنبات وبدء االمراحل الفينولوجية على محصول الفول السوداني تبين أن حساسية  فيتأثير العجز المائي لدى دراسة 
 .(kanemasu,  1983اإلزهار وبدء تشكل القرون ) يمرحلت ية أعلى في وتكون الحساس ،تشكل األوراق

وبدء  ،وتطور االستطاالت التي تحمل المبايض إلى تحت التربة ،اإلزهار :تتألف المراحل الحرجة لمحصول الفول السوداني من ثالث مراحل وهي 
ي والت ،العميقةللفول السوداني تتطور في الطبقات  لقرون الثمريةأن اوجد  خرآفي بحث (، و Boote and Ketring, 1990) تشكل القرون واالمتالء
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د بالماء هام في وهذا يؤدي إلى أن التزو  ،وبالتالي سيكون التطور أسرع ،لإلجهاد المائي بشكل أقل من تلك الطبقات العليا من التربة تكون معرضة
 .(Reddyl, 2003) القرون اإلزهار وامتالء  تيل مرحلويجب أن يكون كافي لمنع اإلجهاد المائي خال ،الطبقات السطحية

بين حسوواسووية النبات لنقص الماء حيث  ،السوووداني الفولالمراحل الفينولوجية على محصووول  فيتأثير العجز المائي  Nage Swarw (1989) نبي
( أن Mamtel and Coldin, 1964) أكدو  لقرون.وتكون الحسوواسووية أعلى في مراحل اإلزهار وبدء تشووكل ا ،وبدء تشووكل األوراق ،عند بدء اإلنبات

 فقط عند الحصاد. %1.5لى ثم تتناقص هذه النسبة لتصل إ ،يوم من اإلنبات 21كون ضمن الجذر بعد % من الكتلة الحيوية ت37حوالي 
ذر الكلي ال أن طول الجحيث تبين  ،وكذلك ضووومن ظروف الجفاف ،درس طول الجذر لمحصوووول الفول السووووداني ضووومن الظروف المثالية والماطرة

ظروف  بعد اإلنبات تحت ا  يوم 90و 60بين  لجذر الكلي فيتضووووووووواعف تقريبا  طول ا بينما ،من اإلنبات ضووووووووومن الظروف الجيدة ا  ومي 55 يزداد بعد 
 (.Ngeswara, 1989الجفاف )

بينما في الترب  ،سوووووم 150السووووووداني حتى  الفولطول جذور  يصووووولففي الترب الرملية  ،على نوع التربةطول الجذور وتوزعها ضووووومن التربة يعتمد 
 (.Prabowa et al., 1990) سم 100 فإن طول الجذور يصل حتى ،يةاللومية والطين

من قدرة  %65وحوالي  ،هذه األزهار تموتومع الوقت  ،بعض األزهارنقص الماء في مرحلة اإلزهار يؤدي إلى جفاف  خرى وجد أنأمن ناحية 
 ,Ngeswaraet al., 1988; Smit)  القرون  إنتاجمن األزهار والتي تسووووووووووووواهم في  %20-15نتج لماء يمكن أن تعلى اسوووووووووووووتخال  ا الجذور
 ،تي تتشوووووكل فيها القرون يخفض نسوووووبة االسوووووتطاالت التي تدخل هذه المنطقة لتشوووووكل القرون أن جفاف المنطقة ال أظهرت دراسوووووات أخرى و  (.1954

وبالتالي فإن نقص الماء في هذه  ،%27وبالتالي انخفاض تشوووووووكل البذور بنسوووووووبة  ،%48إلى  %61 من ن و وبالتالي يؤدي إلى تخفيض نسوووووووبة القر 
  عالي إنتاجوبالتالي يجب إضووووووافة الماء في هذه المرحلة للوصووووووول إلى  ،القرون م وكذلك يؤثر على حج ،إلى نقص القرون المتشووووووكلة المرحلة يؤدي

(Boote and Ketring, 1990.) 
 20بنسوووبة قدرها  نتاجأن نظام الري بالتنقيط زاد اإل ،جوجارتا الفول السووووداني في جامعة على مقارنة طرق الري دراسوووة د عن Abrol, (1993) بين
تحت  نتاجوتبين أن نظام الري بالرش لم يظهر نتيجة كافية من حيث اإل ،مقارنة مع الري باألحواض، % 42ها قدر  ونسوووووووووووووبة توفير في المياه ،%

 ,.Sorensen et al) ون م الباحثوقد  . %57.9% إلى 9.6من  تنسوبة التوفير زادو  ،%من االسوتهال 90و ،السوتهال %من ا75مسوتويي الري 
مسووتويات مختلفة  ةحيث تم اسووتخدام ثالث ،الري بالتنقيط تحت السووطحي في جنوب جورجيا ( دراسووة عن ري محصووول الفول السوووداني بنظام2001

 مم.  532صول الفول السوداني كان بحدود متوسط االستهال  المائي لمحوتبين من خالل النتائج أن  ،من الري 
 حيث تبين أن معدالت التبخر اليومي العظمى تصوول إلى أعلى ،ن ظروف الجفاف والتبخر العاليعلى محصووول الفول السوووداني ضووم تجربةأجريت 

  .تكساسفي والية  (Grosz, 1986) مم/يوم 10 – 7من 
التربة لألعماق المختلفة سوووويؤدي إلى أن تكون المغذيات المنحلة متاحة بشووووكل  ن ترطيب( حيث أ,.Plaut et al 1994) ون أكد هذه الحقيقة الباحث
  وهذا سبب تطور القرون في الطبقات العميقة. ،لتربةالقرون الماء والمغذيات مباشرة من اوبالتالي تمتص  ،أكبر في هذه األعماق

 يهدف البحث إلى:
 .واالستهال  المائي يةنتاجاإل معاملة من حيث أفضلتحديد و تحسين كفاءة استخدام المياه،   - 1
 .العجز المائيظروف لمحصول الفول السوداني تحت تحديد المراحل الحرجة  - 2
 تحديد معامل استجابة المحصول للعجز المائي.  - 3
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 :هوطرائقالبحث مواد 
 287على ارتفاع  ىاألولتقع ضمن منطقة االستقرار التي  ،في محطة بحوث تيزين 2012و 2011البحث خالل موسمين متتالين  ذنف التنفيذ:موقع 

ومعدل الهطول في  ،سنة/مم 350/ال يتجاوز  لمطري ومعدل الهطول ا 36.36وخط طول  ،شماال   35.04العرض  وعلى خط ،م عن سطح البحر
 .مم 393.3المحطة لعشر سنوات مضت 

 .الزراعة موسمي لخال الموقع لتربة والكيميائي يكيالميكان التحليل. 1جدول ال

 

 العمق 

 سم

pH 

Ec 

ميلموز/

 2سم

 التحليل الميكانيكي % p.p.m غ تربة 100غ/

كربونات 

 الكالسيوم

مادة 

 عضوية

يوم بوتاس

 تبادلم
 فوسفور

آزوت 

 معدني
 طين سلت رمل

0 – 15 7.9 0.14 5.66 0.95 607.7 13 12.25 14 24 62 

15 – 30 7.85 0.14 5.66 0.71 541.7 11.8 10.53 14 24 64 

30 – 45 7.85 0.13 5.32 0.59 534 10.6 8.66 14 24 64 

45 – 60 7.81 0.12 5.66 0.59 386 5.6 7.97 16 20 64 

 63.5 23 14.5 9.85 10.25 517.35 0.71 5.58 0.13 7.85 سطالمتو

 .الموارد الطبيعية(بحوث  إدارةالعلمية الزراعية بدمشق ) هيئة البحوث ليل في مخابراالتح نفذت كافة

 0.75مسوووووووواحتها )بحيث بلغت  ،م 35وطوله  ،م 0.75عرض الثلم  ،مثالأ ةأربعتضوووووووومنت المعاملة الواحدة )القطعة التجريبية(  :التجريبية المعامالت
 .2م (105= 35× 4×
 % من السعة الحقلية. 75لى إرطوبة التربة  عند وصول اتالنباتروى تحيث % A 100 األول المائي المستوى  -
 .A األول% من المستوى  75بنسبة  اتالنباتتروى  Bالثاني المائي المستوى  -
 .A األول% من المستوى 50بنسبة  اتالنباتوتروى  Cالثالث  المائي المستوى  -
 .A األول% من المستوى  25بنسبة  اتالنبات تروى  Dالرابع  المائي المستوى  -

 ذرتين كبيرتين لونهما وردي، يستعمل لألكل.قائمة، قرنه كبير ذو ب ( وهو ذو ساقسوري ) الصنف:
 .كما هو موصى لهذا المحصولرض عداد وتجهيز األإ بعد  نيسان في الموسم الثاني 22و األولللموسم  نيسان 26التجربة بتاريخ  تزرع الزراعة:

 – 0العمق الثاني من نمو السوووويقان حتى النضووووج )، و الزراعة حتى نمو السوووويقان من (30 – 0) األولالعمق ، بالتنقيططريقة الري  اتبعت :طريقة الري 
طور و ريات،  (4 )طور النمو الخضووووووووووري: و  ،رية واحدة ( 1 )طور اإلنبات: عة على الشووووووووووكل التالي: وز رية م 17عطيت التجربة أ حيث  ،سووووووووووم( 60

 .اتري ( 9 )طور تشكل الثمار: و  ،اتري ( 3 )اإلزهار: 
سماد  كتاره/كغ 150و %46 سماد فوسفوري  كتاركغ/ه 200 التالية ) الكمياتالتجربة خالل مراحلها حسب نتائج تحليل التربة وفق  تمدس التسميد:

 .(% 46 سماد آزوتي كتاركغ/ه 200و %50 بوتاسي
 .ين من كل قطعةيحيث تم حصاد الخطين الوسط ،يوم 166بعد قلع المحصول : الحصاد

 :المأخوذةالمائية القراءات 
 .ساعة بجهاز النترون بروب 24 ووبعد الرية بالري وقبل  أيامكل خمسة  بع الرطوبةتت - 1
 .(الفترةرطوبة التربة نهاية  –المضافة + األمطار(  النظرية + الريات الفترة)رطوبة التربة في بداية = النظري لمائي حساب االحتياج ا - 2
من خالل الفرق في المحتوى الرطوبي  ،ةن المائي من قراءات الرطوبة بين المواعيد المختلفتَم حسوووووووواب الميزا :قياسووووووووات الرطوبة )الميزان المائي( – 3

 : اء التي استهلكها النبات خالل فترتي القياس بالعالقةيعبر عن كمية المالكلي الذي 
ETtotal = Mtotal + P + (W1-W2) 

ETtotal(ركتاه/3الكلي خالل فترة القياس )م : االستهال  المائي. 
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al Mtot(كتارهو/3:  كمية الري الكلية خالل فترة القياس )م.  
Pفترة القياس الل( خكتارهو/3)م : كمية األمطار الهاطلة. 

W1 : (كتارهو/3)م سفي بداية فترة القياالرطوبة.  
W2 : (كتاره/3)م في نهاية فترة القياسالرطوبة.  

 .(الفترةرطوبة التربة نهاية  –(+ األمطار(  kr× ضافة لما النظرية + )الريات الفترة)رطوبة التربة في بداية = الصافياالحتياج المائي 
 وتحسب من خالل العالقة: وهي كمية الماء التي تلبي حاجة النبات الحقيقية (:كتارهو/3)م  IRnصافيةحساب كمية المياه ال

IRn =10.H.α (B2-B1) 
 (.كتارهو/3: معامل التحويل إلى )م10
H)لةويتغير حسب المرح : عمق الجذور الفعالة بو )م . 
α(.3: الكثافة الظاهرية للتربة )غ/سم 

B2السعة الحقليةعند  التربةرطوبة : الحد األعلى ل. 
B1  من السعة الحقلية.75: الحد األدنى للرطوبة وزنا  عند % 

تعتمد على  يالمائية الت(: تم حسووووواب كمية المياه الكلية والتي هي صوووووافي كمية الري مضوووووافا  إليها الفواقد كتاره/3)م IRqحسووووواب كمية المياه الكلية 
 EU Rq = IRnI /  كفاءة نظام الري حسب المعادلة التالية:

EU 94%: كفاءة التوزيع والتجانس لشبكة الري بالتنقيط وهي تساوي%. 
اد الموجود في بداية الحقل،      أما في الري السطحي فتكون كمية المياه الكلية، هي كمية المياه الفعلية التي ُحسبت من العد 

   3كغ/م W.U.Etotal كفاءة استخدام المياه الكلية: 
   Y/ ETtotal W.U.Etotal=        :ليةعادلة التاوتحسب بالم

Y كتار)المجموع الثمري( كغ/ه نتاج: اإل  ،ETtotalكتار.هو/3م : االستهال  المائي الكلي  
اية بة نهالتر  رطوبة –كفاءة الشوووووووووووبكة(+ األمطار( ×  kr× المضوووووووووووافة  ريةالنظ + )الريات الفترةرطوبة التربة في بداية =)الكلي االحتياج المائي - 4

 (.الفترة
 (.3م وبالكغ على االحتياج المائي بال نتاجاإل) كفاءة استخدام المياه -5
 التبخر االعظمي. ET  /ET0االحتياج المائي  = KCمعامل المحصول  - 6

 قراءات المحصول:
 لمشاهدة.تسجل بسجل خا  وبا نمو المحصول أطوار - 1
 .كتار( كغ/هوماية على أساسهنتاجة وحساب اإلين من كل قطعيية )حصاد الخطين الوسطنتاجاإل – 2
 )تجميع القرون بعد فرطها وتجفيفها(. 2م 1.5وزن القرون في وحدة المساحة  - 3
 بذرة غ.  100وزن  - 4
 .كتارالمساحة كغ/ه لوحدة البذروزن  - 5
 100× الناتجة عن نفس العينة غ( البذور وزن  /عينة من القرون غ )وزن =لى الشكل التاليوتحسب عنسبة التصافي  – 6
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 :التحليل اإلحصائي
 . LSD (0.05)ةمعنوي مستوى لتحليل البيانات إحصائيا  ومقارنة المتوسطات عند  ANOVAتم استخدام برنامج 

 مناقشة:النتائج و ال
 :(كتاره/3م) االحتياج المائي

، 4179، 7571) بلغقد  (من االحتياج المائي A 100%) ىاألولالمائية  عاملةلملالكلي و الصافي و ، النظري االستهال  المائي ن أ( 2يبين الجدول )
 كتاره/3م 5891 النظري بلغ االسوووووووووووووتهال  المائي  (%من االحتياج المائيB 75) الثانيةالمائية المعاملة في ، و على التوالي (كتاره/3م 4441و
 النظري بلغ االستهال  المائي  (%من االحتياج المائيC 50) الثالثةالمائية لة المعام، بينما كتاره/3م 3544لكلي بينما ا كتاره/3م 3348الصافي و 

بلغ  المووائي االحتيوواج% من  D 25 الرابعووةالمووائيووة المعوواملووة مووا أ، كتوواره/3م 2639بينمووا الكلي  كتوواره/3م 2507والصووووووووووووووافي كتوواره/3م 4204
,Grosz مع نتائج كال" من وهذا يتفق  .كتاره/3م 1772ما الكلي بين كتاره/3م 1708والصوووووووووووووافي كتاره/3م 2555 النظري االسوووووووووووووتهال  المائي 

 .بطريقة الري بالتنقيط كتاره/3م 5800 انيفول السودلل الصافي حتياجاالحيث بلغ  et al Plaut., )1994(وكذلك  )1986(
 المدروسةالمائية  النظرية للمعامالتالريات الكلية والصافية واالحتياج المائي و .2جدول ال

 تالمعامال
 تاركه/3م الريات كتاره/3االستهالك المائي م

 الكلية الصافية النظرية الكلي الصافي النظري

 A 100% 7571 4179 4441 7111 3719 3981  ىاألولالمعاملة 

 B 75% 5891 3348 3544 5333 2790 2986المعاملة الثانية 

 C 50% 4204 2507 2639 3557 1860 1992لمعاملة الثالثة ا

 D 25% 2555 1708 1772 1778 931 995  الرابعةالمعاملة 

  :KCالمحصول معامل 
 :ما يلي الحظي لكافة المعامالت( 9و 8و 7و 6) األشكالخالل تحليل نتائج  من
 .في طور اإلنباتة في بداية الموسم متقارب KCقيم معامل المحصول كما أن  أعظمية في طور تشكل الثمار.  KCن قيم معامل المحصول   أ -

 (.Reddy et al., 2003) ( وكذلك مع(Boote and Ketring, 1990( و Nage swarw et al., 1989) نتائج كال من مع يتوافقوهذا 
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 :الري  اتكفاء
 .التنقيطبطريقة  نتيجة ريهاة وذلك لجميع المعامالت المروي% و  93.7قد بلغت كفاءة اإلضووووووافةأن الحظ ي( 3من خالل النتائج الواردة في الجدول )

 - 82.48 - 81.04) كفاءة التخزينبلغت السووووتخدام طريقة الري بالتنقيط، في حين لمعامالت المروية وذلك ل%  97.69بلغت كفاءة التوزيع كما 
 ( (Soumy and Kasai, 2002وهذا يتوافق مع  %(100-% 75 - %50 -%25الترتيب ) % ( للمعامالت حسوووووووووووووب 91.83 - 87.33

 .% 91 –80حيث بلغت كفاءة الري للتنقيط مابين  (Kanemasu et al., 1983)و
 .لكافة المعامالت المدروسة على محصول الفول  السوداني الكليةوالمياه المقدمة الصافية . 3جدول ال

 :كتاره/كغ يةنتاجإل ا
على  معنويا   ىاألولالمعاملة  تفوقت، حيث بين جميع المعامالت هنا  فروقات معنوية مؤكدة إحصوووووووووووووائيا   أن( 4تبين النتائج الواردة في الجدول ) 

نية وبذلك احتلت المرتبة الثا %( 25على المعاملة الرابعة ) معنويا  تفوقت المعاملة الثانية بينما  ،كتارطن/ه 3.642 بإنتاجية قدرهاجميع المعامالت 
فرق معنوي لم يالحظ ، و كتاره/طن 1.692 بإنتاجية بلغتالمرتبة الثالثة %( 50المعاملة الثالثة )احتلت ، بينما كتارطن/هووووو 2.153 اجية قدرهابإنت

 ,.Nage swarw et al( و ) Mamtel and coldin, 1964)وهذا يتطابق مع نتائج  .األخيرةوالرابعة التي احتلت المرتبة  الثالثةالمعاملة بين 
 .كتارطن/ه 3.70 ة هذا المحصوليإنتاجحيث بلغت  (Ngeswara et al., 1988و ) ( 1989
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 % الكفاءات كتاره/3معدل الرية م

 تخزين توزيع االضافة كلي صافي نظري كلي صافي نظري

 A 100% 7111 3719 3981 17 418 219 234 93.7 97.69 91.83 ىاألولالمعاملة 

 B 75% 5333 2790 2986 17 314 164 176 93.7 97.69 87.33المعاملة الثانية 

 C 50% 3557 1860 1992 17 209 109 117 93.7 97.69 82.48المعاملة الثالثة 

 D 25% 1778 931 995 17 105 55 59 93.7 97.69 81.04 الرابعة المعاملة
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 ول السودانيالف لمحصولالمردود لكافة المعامالت و للريات كفاءة استخدام المياه .4جدول ال

 (كتاركغ/ه) تاجيةاإلن المعاملة
 3استخدام المياه للريات كغ/مكفاءة 

 كلي  صافي نظري

 0.92 0.98 0.51 3643 %100 ىاألولالمعاملة 

 0.72 0.77 0.40 2153 %75المعاملة الثانية 

 0.85 0.91 0.48 1692 %50المعاملة الثالثة 

 1.03 1.09 0.58 1023 %25المعاملة الرابعة 

L. S. D 
5% 1017.767   0.367186 

1% 1462.309   0.527566 

 )للريات الكلية(: 3كفاءة استخدام المياه كغ/م
 أعلىسجلت المعاملة الرابعة  حيث ،كافة معامالتالبين  في كفاءة استخدام المياه معنوية ظ فروق ه لم يالح( أن4تشير النتائج الواردة في الجدول )

ي ينصح أ ،مع وفرة في المياه نتاجفضل في اإلأي المعاملة الثانية أ 3مكغ/ (0.72قيمة ) أدنىعاملة الثانية سجلت الم بينما 3م/كغ( 1.03قيمة )
 بتطبيق هذه المعاملة لدى المزارعين.

 :)غ( بذرة 100وزن 
دون وجود فرق  ،بذرة 100من حيث وزن ة والرابعة على المعاملة الثالث والثانية تفوقتا معنويا   ىاألولن المعاملة أ( 6)و( 5) يننالحظ من الجدول

على  تفوقت المعاملة الثالثة معنويا   أخرى ومن ناحية  ،غ 71.55المعاملة الثانية  أماغ  75.81قيمة  ىاألول حيث سوووووووووجلت المعاملة ،معنوي بينهما
 .(Plaut et al., 1994)( و(Smith, 1954غ، وهذا يتفق مع  47.02مة قي أدنىالرابعة التي سجلت 

 ة التصافي %:نسب
ن المعاملة الثانية سوووجلت نفس األداء، أو  ،على المعاملة الثالثة والرابعة تفوقت معنويا   ىاألولن المعاملة أ (7)و (5) ينتبين النتائج الواردة في الجدول

من قيمة سووووجلت  أدنىبينما  ،%57.01 ىاألولقيمة لنسووووبة التصووووافي سووووجلتها المعاملة ن أعلى أو  بينما لم تتفوق المعاملة الثالثة على الرابعة معنويا  
حيث بلغت نسووووووووبة التصووووووووافي  (Sorensen et al., 2001)( وBoote and Ketring, 1990)وهذا يتفق مع  ،%43.48قبل المعاملة الثالثة 

61.1 .% 
 )%( ونسبة التصافي  )غ( بذرة 100وزن   .5الجدول 

 نسبة التصافي % بذرة  بالغرام 100وزن  المعامالت

 57.01 75.81 %100ى األولعاملة الم

 55.48 71.55 %75المعاملة الثانية 

 43.48 56.23 %50المعاملة الثالثة 

 44.66 47.02 %25المعاملة الرابعة 

L. S. D 
5 % 5.19488 7.29753 

1 % 7.46390 10.48496 

 

 بذرة 100لوزن الفرق المشاهد بين المعامالت بأقل فرق معنوي  .6جدول ال

 الفرق المشاهد ترنة المعامالمقا
 النتيجة L.S.Dأقل فرق معنوي  

5 % 1 % 5 % 1 % 

100% - 25% 28.790 

5.19488 7.46390 

* * 

100% - 50% 19.580 * * 

100% - 75% 4.260 NS NS 

75% - 25% 24.530 * * 

75% - 50% 15.320 * * 

50% - 25% 9.210 * * 

 



 

Sulaiman et al., Syrian Journal of Agricultural Research – SJAR 6(2): 430-438 June 2019 
 

 2019حزيران/يونيو  438-430(: 2)6السورية للبحوث الزراعية المجلة  –وآخرون  السليمان 437

 لتصافيلنسبة ا المعامالت بأقل فرق معنوي المشاهد بين الفرق .7جدول ال

 الفرق المشاهد مقارنة المعامالت
 النتيجة L.S.Dأقل فرق معنوي  

5 % 1 % 5 % 1 % 

100% - 50% 13.170 

7.29753 10.48496 

* * 

100% - 25% 12.350 * * 

100% - 75% 1.530 NS NS 

75% - 50% 11.640 * * 

75% - 25% 10.820 * * 

25% - 50% 0.820 NS NS 

 :االستنتاجات
المياه ومعامل  وتحسين كفاءة استخدام ،لى انخفاض نسبة التصافي للقرون إأدى  قد زيادة العجز المائي على نبات الفول السودانيأن الدراسة  ستنتجت

ن المعاملة الثانية هي أ وتم التوصل إلى ،د المائيالمحصول لإلجها تحمل هذالى إ مما يشير ،معامل استجابة المحصول للعجز المائيو المحصول 
 لدى المزارعين. اهبتطبيق وهي التي ينصح ،مع وفرة في المياه نتاجفضل في اإلالمعاملة األ
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Abstract 

This search was carried out at Tizen Station, Hama Agriculture Research Center, 

during 2011 and 2012 seasons. The aim of this study is to improve water 

efficiency and to determine the critical stage for peanut under different levels of 

irrigation and to study the effect of irrigation levels on yield. Complete 

randomized block design with four replicates was used. Four treatments of 

irrigation were applied, the first level (A 100%) was applied when the soil 

humidity was 75 % of field capacity. At the second level (B) the irrigation was 

done at 75 % of level A, while at the level C the irrigation was done at 50% of 

level A, and at the level D the irrigation was done at 25 % of level A. Drip 

irrigation was used and the irrigation control depended on the differences  of soil 

moisture by using Neutron Brobe. The values of ETO were calculated depending 

on meteo data of climatic station. The results indicated that the level A was 

superior to other levels in yield (3.643 ton/ha), but the best level in water 

efficiency and yield was level B (0.72 kg/m3, and 2.153 ton/ha), also the water 

requirement of this level was 2639 m3/ha.                                   

Key words: Peanut, Drip irrigation, KC, Water deficit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


