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ول والنوعية لصنفي الف المورفسيولوجيةبعض الصفات  معدالت ري مختلفة في تأثير
 في الساحل السوري  2وسوري  1وري س  .Arachis hypogaea L السوداني

 ⁎(1)محمد زليخة، ( 1)ربيع زينة،  (2)يوسف محمد
 . سورية-قذييةالال-جامعة تشرين –قسم المحاصيل الحقلية   (1) 
 .سورية–الالقذيية -العامة للبحوث العلمية الزراعية الهيثة( 2) 
 .)majdkhidr@gmail.comالبريد اإللكتروني:  محمد زليخة  )*للمراسلة:  

 11/02/2220:  تاريخ القبول  11/11/1120تاريخ االستالم: 

 الملخص
, 2212نفذ البحث في محطة الصنوبر للبحوث العلمية الزراعية )سوريا/الالقذيية( خالل الموسم الزراعي 

لفول ل المورفسيولوجية والنوعيةبعض الصفات  في معدالت ري مختلفةَهَدَف البحث إلى دراسة تأثير 
 ري ث معدالت ثالو ( 2( و )سوري 1السوداني, واستخدم في البحث صنفين من الفول السوداني )سوري 

(, صممت التجربة وفق تصميم القطاعات العشوائية المائي االحتياجمن   12% - 02% - 122%)
 فوالصنالقطع الرئيسية  معدل الري ( بثالث مكررات, حيث شغل Split Plot Designالمنشقة لمرة واحدة )

أثير لصفات المدروسة تحت توأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق معنوية لجميع ا المنشقة, الثانوية القطع
الل خمونتث المعدلة بنمان  ةالمائي المقدر باستخدام عالق االحتياج, وبلغ معدل ومعدالت الري الصنف 

المائي( معنويًا  االحتياجمن  %122وأظهرت النتائج تفوق معدل الري )/هـ(, 3م 1222موسم الزراعة )
/نبات 2سم 2301 – 0610المسطح الورقي )المائي( في مساحة  االحتياجمن  %12على معدل الري)

 32.01 – 42.41على التوالي(, ارتفاع النبات ) % 14.41 – 11.20على التوالي(, دليل الحصاد )
وبلغت على التوالي وتفوق معدل  ,على التوالي( % 30.14 – 42.10سم على التوالي( ونسبة الزيت )

نسبة في المائي(  االحتياجمن من  %122المائي( معنويًا على معدل الري ) االحتياجمن  %12الري)
 معنويًا على الصنف( 1)سوري على التوالي(, وتفوق الصنف  % 21.61 – 22.21البروتين وبلغت )

في صفة دليل الحصاد وارتفاع النبات, في حين لم تسجل فروق معنوية بين كال الصنفين في  (2)سوري 
 ورقي ونسبة البروتين والزيت بالبذور.مساحة المسطح ال
المورفسيولوجية  الصفات –( 2سوري ) –( 1سوري) –معدالت الري  –الفول السوداني:  الكلمات المفتاحية

 .النوعيةو 
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 المقدمة
(, ويتطلب الفول Adinyaet al., 2010هو نبات بقولي عشبي, حولي, قذاتي التلقيح ) (L.Arachishypogaea)الفول السوداني

مم( والموزعة بشكل منتظم  622السوداني موسم نمو طويل ودافء ألنه استوائي الموطن, يعتبرالمناخ األمثل لنموه قذو معدل األمطار )
(هي المثلى لنمو وتطور النبات درجة مئوية 32-26طوال موسم النمو مع تعرضه للشمس ودرجات الحرارة الدافئة نسبيًا بمعدل )

(Weiss, 2000ينمو الف ,) ول السوداني في األراضي قذات القوام الرملي والنفوقذة, الـPH (6.3-1.6 )(El Bassam, 2010) حوالي .
للبذور وهو غني بالبروتينات  %12لصناعة الحلويات و  %32من اإلنتاج الكلي للفول السوداني يستخدم إلستخراج الزيت و  62%

 %62-22زيت,  %62-42. تحتوي بذور الفول السوداني على (Shimizu et al., 2010)وخاصة الثيامين والرايبوفالفين والنياسبن 
. وأكدت الدراسات بأن هذا المحتوى يتم التحكم (Wabinga et al., 2014)كربوهيدرات وقذلك بحسب الصنف  %22-12بروتين و 

خرى زراعية )كالكثافة أ به من قبل عوامل وراثية لكنه يتغير أيضاً بشكل واضح بتأثير عوامل بيئية )كالحرارة والماء وموعد الزراعة( وعوامل
 (.Nagaraj et al, 1989 ; Dwivediet al, 2001 ; Caliskanet al., 2008النباتية واختيار األصناف( )

يزرع الفول السوداني من أجل استخدامه كغذاء باإلضافة ألهميته اإلقتصادية بإعتباره يشكل مصدر دخل للمزارعين, وتستخدم بذور الفول 
نتاج زيت الطعام والسمن النباتي وأيضًا ألهداف أخرى كصناعة الحلويات, لذلك فإن اإلستخدامات المتعددة للفول السوداني من أجل إ

(. عالميًا, بلغت مساحة الفول السوداني Sorensen, 2004السوداني تجعل منه مصدرًا هامًا لتغذية اإلنسان وعلف للحيوانات ووقود )
مليون طن وأكثر المساحات المزروعة بالفول السوداني هي  41.22بمعدل إنتاج بلغ أكثر من مليون هكتار  22.33المزروعة حوالي 

أما عربيًا، فتحتل السودان المرتبة األولى من حيث المساحة (, (USDA, 2019في الهند, الصين, السودان, نيجيريا, السنغال على التوالي
سورية إحدى الدول العربية األساسية في زراعة الفول السوداني تعد  ل السوداني, ومن اإلنتاج الكلي للفو  %62حوالي المزروعة واإلنتاج, 

كغ/هـ  2123طن/هـ أي بمردود  16131هكتار وبإنتاجية وصلت حوالي  6112حوالي  2212فقد بلغت المساحة المزروعة في عام 
 (.2017, وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي)

ص المائي للفول السوداني بحسب الصنف ومرحلة النمو وخصائ االحتياجالهامة لنمو وتطور النبات, ويختلف  العناصريعتبر الماء من    
التربة والظروف البيئية, حيث إن كمية الماء التي يحتاجها النبات يمكن تقديرها من خالل تطبيق ظروف مماثلة لظروف النمو والتطور 

قيام بها في مواعيد وكميات محددة أو يمكن التحكم بها من خالل كمية المتاح للنبات, إقذ في أرض الحقل. كما أن عملية الري يمكن ال
 المائي المطلوب للنبات في هذه المرحلة االحتياجأنه عند انخفاض كمية الماء المتاح للنبات تتم عملية الري من أجل الوصول إلى 

(Sorensen et al., 2001.) 

يد النباتات بالكمية الالزمة من الماء لمنع إجهاده أثناء النمو وتفادي انخفاض اإلنتاج أو تدني نوعيته، إن الهدف الرئيس من الريهو تزو  
ات المائية للنبات في تحديد الكمية الالزمة للنبات من مياه الري, والتي على ضوئها يتم تحديد الفترة بينالريات االحتياجوتكمن أهمية معرفة 

ات المائية الفعلية للنبات يمكن التحكم فيالموارد المائية بصورة أفضل والترشيد في استخدامها، ويمكن الحتياجاوزمن كل ريه. وعند تقدير 
بناًء على قذلك معرفةاالستهالك المائي اليومي والشهري والموسمي.إن العالقة بينالتبخرـ نتح لمحصول معين في وقت معين من مراحل 

  :حيث  cET0 / ET= c ( K (نموه والبخر هو معامل المحصول
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ETc   :هـ3المائي للمحصول ) لموسم النمو الشهريأو السنوي ( ويعبر عنه بالمم أو م االحتياج/ 

ET0 هـ3: معدل التبخر األعظمي الممكن محسوباً بإحدىالعالقات التجريبيةأوالنظريـة بالمم أو م/Kc   معامل المحصول الشهري أو :
 السنوي أو المعدل خاللفترة النمو

 على مرحلةنمو المحصول فقط، ولكن  لمحصول معين يختلف باختالف مراحل نموه أثناء الموسم، وان ييمته ال تعتمد Kc إن المعامل
كون المرجعي الذي ي البرسيملحقلي عن ويعبر معامل المحصول عنتأثير الخواص التي تميز المحصول ا .على الظروف المناخية أيضاً 

( FAO, 1984)قامت منظمة  . مختلفة Kc مظهره ثابتويغطي األرض بالكامل ، وعليه فإن المحاصيل المختلفة تكون لها معامالت
 Penman- وفق مراحل النموالفينولوجية لمحصول الفول السوداني والمحسوب عن طريق معادلة  CKبتحديد معامل المحصول 

Monteith  والمخطط 1.2المائي كانت في شهري تموز وآب, وأن أعلى ييمة لمعامل المحصول كانت  االحتياجحيث تبين أن قذروة ,
 ( يوضح ييم معامالت المحصول لمحصول الفول السوداني.1رقم )

المائي الصافي و كمية المياه الصافية لعدة  االحتياجفي جامعة فلوريدا لتحديد  (Whitty and Chambliss, 2005بحث كال"من )
 المائي اإلستهالكسم حيث تم تحديد 32محاصيل حقلية و من بينها محصول الفول السوداني باستخدام جهاز التنشوميتر وعلى عمق

 مم/يوم( 6.6ون( وبلغ )خالل مرحلة النمو الحساسة )بدء اإلزهار وحتى إكمال امتالء القر  واالستهالك المائي االعظمي اليوميمم( 662)
 مم(. 126من األمطار ) %02كمية المياه الصافية )مم( عند و 

في الهند حول تأثير كمية المياه المضافة على محصول الفول السوداني و قذلك بتطبيق ثالث معدالت  (Nautiyalet al., 1999درس ) 
 – 32.2)القراءات المحددة لدلياللحصاد  مم( وجاءت 662 – 462 – 422وبلغت كمية المياه المقدمة )مم( عند كل معدل )من الري 

 على التوالي(   31.3 – 20.2

اإلنتاجية واإلستهالك  فيأيام(  6الري كل  5I –أيام  3الري كل  I 3( دراسة حول تأثيرإدارة الري بالرش )et alZayton 2014 ,.جرى )أ 
المائي ومعامل المحصول للفول السوداني في األراضي الرملية, وكان تأثير معامالت الري كل ثالث أيام أكثر وضوحًا على المعامالت 

وتين سم (, كما وجد أن هناك زيادة في النسبة المئوية للمحتوى من البر  16( أقصى ارتفاع للنبات )3Iالمدروسة, وسجلت المعاملة )
 على التوالي.  % 44 – 21.3والزيت في البذور وقدرها 

من  % 162 – 112 – 22 – 32المائي ) االحتياج( حول تأثير مستويات مختلفة من Barbiriet al., 2017في دراسة قام بها ) 
ET0 المائي للصنف  االحتياج( على صنفين من نبات الفول السوداني في المنطقة المدارية, بلغ معدلTatus ST (210 – 412 – 
مم على التوالي( وسجل أقصى ارتفاع للنبات  213 – 412 – 112 – 012) Runner 886مم على التوالي( وللصنف  213 – 121

 . %22سم على التوالي( عند المعدل  6.2 – 1)

محتوى البروتين والزيت والصفات المظهرية كمساحة المسطح الورقي وارتفاع النبات بأن  ( 2216ة قام بها )ريية وآخرون, دراس أكدت
تغير أيضًا بشكل واضح بتأثير عوامل بيئية )موعد الزراعة( وعوامل أخرى اتمن قبل عوامل وراثية لكنه ايتم التحكم بهودليل الحصاد 

 .زراعية )كالكثافة النباتية واختيار األصناف(
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( على كل من نباتي ET0من  %122-%122-%02المائي ) االحتياج( لدراسة تأثير  ,.2210El-Mehyet alا )في تجربة قام به 
مم على التوالي(, وأظهرت  461 -321 -323المائي ) االحتياجالفول السوداني تحت تأثير الري بالتنقيط في مصر, حيث بلغ معدل 

شكل حيث ازدادت بمساحة المسطح الورقي ودليل الحصاد المائي كان له تأثير إيجابي على كل من  االحتياجالنتائج أن زيادة معدل 
 .%122المائي لتسجل أعلى القيم عند المعدل  االحتياجطردي مع ازدياد معدل 

 تنبع أهمية البحث من:

فات ريا, باعتباره عاماًل هامًا في تحسين الموصات المائية على الفول السوداني في سو االحتياجقلة األبحاث والدراسات حول تأثير  -1
 الفيزيولوجية والنوعية للفول السوداني

والنوعية الممكنة من الفول السوداني واستهالك أقل كمية من المياه حيث أن الزيادة  المورفسيولوجيةالحصول على أفضل المواصفات  -2
في الري تؤدي إلى اختناق الجذور وغسل للعناصر الغذائية من طبقة انتشار الجذور وبالتالي ضعف النمو وقلة اإلنتاج والنوعية وزيادة 

اج والنوعية وهذا ينعكس على مستوى معيشة الفالحين وقلة دخلهم والناتج التكاليف وكذلك قلة الري تؤدي إلى ضعف النبات وقلة اإلنت
 الكلي وللوصول إلى نمو جيد للنبات علينا أن نحدد الحاجة الفعلية للنباتات لمياه الري.

 يهدف البحث إلى:

في  لسودانيوالنوعيةللفول االمورفسيولوجية على بعض الخصائص دراسة تأثير استخدام عدة مستويات من السعة الحقلية للتربة  -1
 الساحل السوري.

 أفضل كفاء استخدام المياه لري الفول السوداني.تحديد  -2
 مواد البحث وطرائقه:

كم(  12نفذت التجربة الحقلية في محطة الصنوبر للبحوث العلمية الزراعية, والتي تبعد عن مركز مدينة الالقذيية حوالي ) :الموقع -1
( إلى المعطيات المناخية المأخوقذة من محطة األرصاد المناخية 1(. وتشير القيم في الجدول رقم )4mحوالي )وترتفع عن سطح البحر 

 .في ستخيرس في محافظة الالقذيية خالل فترة نمو المحصول
 ( متوسط درجات الحرارة وكمية الهطول المطري خالل موسم الزراعة1جدول رقم )

 

 الشهر

 7102الموسم 

 كمية الهطول المطري مم/شهر متوسط درجة الحرارة العظمى م الحرارة الصغرى ممتوسط درجة 

 9.61 7262 0.61 أيار

 767 7261 7169 حزيران

 - 7961 90 تموز

 - 7962 9067 آب

 162 9162 7762 أيلول

 01062 .716 0161 تشرين األول

 (2212)محطة األرصاد الجوية في ستخيرس بالالقذيية, 
 ( .Arachishypogaea L)الفول السوداني  المادة النباتية:  -2

 تم دراسة صنفين من الفول السوداني, تم الحصول عليها من المؤسسة العامة إلكثار البذار.
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بيرتين لونها كساقه قائمة، طبيعة التفرع متناوب )متبادل(, الورقة مركبة ريشية, قرنه كبير قليل الصالبة، قذو بذرتين (:1الصنف سوري )
 .%42.32كغ/هـ, نسبة الزيت  3322وردي, مردود الصنف 

رنه صغير قطبيعة التفرع متناوب )متبادل(, الورقة مركبة ريشية من أربع وريقات بيضوية الشكل, (:ساقه نصف قائمة، 2الصنف سوري )
 .%31.12الزيت كغ/هـ, نسبة  3222متوسط الصالبة، قذو بذرتين صغيرتين لونها بني فاتح مردودها 

 المعامالت المدروسة:  -3
 المائي االحتياج( من % 12 – 02 – 122معدالت الري: )( ×  2سوري  – 1الصنف: )سوري 

 (10=  3×1عدد المكررات: )   -(    1=  3×2عدد المعامالت: )
 تحليل التربة:  -4

سم(  ثم خلطت العينات لكل عمق لتكوين عينة مركبة  12-32سم( و ) 32-2تم جمع عينات إفرادية من التربة من أعماق متزايدة )
مم( وتم التحليل في مخابر محطة بحوث الهنادي وفق اإلجراءات القياسية  2والتي جففت وطحنت وغربلت بغربال قذو ثقوب قطرها )

(Black, 1965)( وتم توصيف التربة وفق المقياس األمريكي لتحليل الترب ,Donovan, 1981.) 
 (2112التحليل الفيزيائي والكيميائي لتربة الموقع ) (2جدول رقم )

 العمق )سم(

 التحليل الميكانيكي التحليل الكيميائي

 % مغ/كغ % 9سم/ميليموز 

pH Ec المادة العضوية الكلس الفعال N P K طين سلت رمل 

1-91  26.1 1671 962 06.1 02 01 022 27 . 77 

91-.1 2621 1601 7621 0627 01 2 022 21 2 77 

 رملية جيدة جيدة متوسطة فقيرة متوسطة قليلة الملوحة قاعدية قليلا  التوصيف

 تصميم التجربة: -5
ت مستويات ( بثالث مكررات, حيث شغلSplit Plot Designصممت التجربة وفق تصميم القطاعات العشوائية المنشقة لمرة واحدة )

 .القطع المنشقة واألصنافالقطع الرئيسية الري
 ات المائية للنبات:االحتياجتقدير السعة الحقلية للتربة و  -6

 تقدير السعة الحقلية للتربة: -1-1   
)الماء  في جو المخبر ساعة 40تم أخذ عينة تربة بإسطوانة محددة الحجم, وتم وزنها ثم أشبعت بالماء وتم وزنها مرة ثانية, وتركت لمدة 

ن العينة ثم جففت ووزنت )فرق الوزن بين التربة الرطبة والجافة هو المحتوى الرطوبي عند المصروف هو ماء الجاقذبية(, ثم قمنا بوز 
 السعة الحقلية وزنًا %(      )حجمًا %= الوزن * الكثافة الظاهرية(

 المائي للنبات: االحتياجتقدير  -1-2
عالقة  اإلزهار, تشكل القرون, ما قبل النضج( اعتمادًا علىالمائي للنبات وقذلك في مراحل نمو النبات التالية )التفرع,  االحتياجتم تقدير 

 (:Allen، 1986(التالية لتقدير التبخر األعظمي )MontithPenman) مونتث المعدلة بنمان
ET0 = C [W.Rn + (1-W). Fu. (ea-ed)] 

ET0)التبخر األعظمي )مم/يوم : 
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W عامل الوزن ويعبر عن تأثير اإلشعاع على :ET0 ويتعلق بارتفاع درجة الحرارة 
Rn اإلشعاع الصافي المكافئ لقيمة :ET0 )وهو الفرق بين اإلشعاع الوارد والمنعكس على سطح التربة أو الماء )مم/يوم 
Fu عامل الرياح ويقدر بالعالقة :Fu= 0.27(1+U/100) 
C الشمسي.: عامل التصحيح ويرتبط بالرطوبة النسبية العظمى, وبسرعة الرياح والسطوع 

ea-ed).الفرق بين ضغط بخار الماء المشبع عند متوسط درجة الحرارة ومتوسط ضغط بخار الماء الحقيقي ميلي بار :) 
 :Kc)تقدير معامل المحصول ) -1-2  

وفق مراحل النموالفينولوجية لمحصول الفول السوداني والمحسوب عن طريق  CK(بتحديد معامل المحصول FAO, 1984) قامت منظمة 
المائي كانت في شهري تموز وآب, وأن أعلى ييمة لمعامل المحصول  االحتياجحيث تبين أن قذروة  Penman - Montinithمعادلة 
 ( يوضح ييم معامالت المحصول لمحصول الفول السوداني.1), والمخطط1.2كانت 

 
 
 العمليات الزراعية: -2
سم بهدف تفكيك التربة وتهويتها, ثم  22إعداد األرض وتجهيزها للزراعة:  جهزت أرض الموقع بحرثها أصواًل حراثة أساسية بعمق  -1

 سم.  26 المكرراتسم, والمسافة بين  62خطوط المسافة بيها  4قسمت إلى قطع تجريبية مكونة من 
( وتوصيات مديرية الشؤون الزراعية فيما يخص محصول الفول 2حة بالجدول )التسميد: بناًء على نتائج تحليل تربة الموقع الموض -2

 السوداني فقد أضيفت األسمدة األساسية وفق الكميات التالية:
كغ/هـ (  43) - (/هـO2Kكغ  02) %62كغ/هـ( سلفات البوتاسيوم  112) - (/هـ5O2Pكغ  32) %41كغ/هـ( سوبر فوسفات  16) 

 (/هـNكغ  22) %41يوريا 
( بطريقة الزراعة الجافة )العفير(, ثم رويت األرض مباشرة بعد الزراعة. وتّم 16/6/2212الزراعة: زرعت بذور الفول السوداني ) -3

ترييع الجور الخالية من النباتات خالل أسبوعين من تكامل اإلنبات. أيضًا تّم إجراء العزيق مرتين: األولى سطحية في المراحل األولى 
 يوم بعد الزراعة( والثانية أكثر عمقًا في بداية اإلزهار بهدف تحضين النباتات والتخلص من األعشاب. 22ت )من عمر النبا

 % 12و  02و  122وتم إضافة معدالت الري الثالث )عند كل معاملة, المائي  االحتياج الري: تم جدولة الري بناءًا على تقدير -4
مونتيث المعدلة, وتم جدولة الري -( والمقدر باستخدام عالقة بنمان%122المائي الكلي ) حتياجاالالمائي( بناءًا على معدل  االحتياجمن 

المائي المقدرة لكل مرحلة من المراحل الفينولوجية )طور اإلنبات, طور النمو الخضري, طور اإلزهار, طور  االحتياجبناءًا على معدل 

( قيم معامالت المحصول لمحصول الفول السوداني1رقم ) مخطط  
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المائي )عدد الريات( خالل هذه المرحلة وقذلك من خالل تقدير معدل اإلستهالك اليومي لكل مرحلة مما  االحتياجتشكل الثمار( وتوزيع 
 أدى إلى تباين في عدد الريات عند كل مرحلة وأيضًا عند كل معدل ري.

مستحرثة ثم  واألرضالجني والحصاد: تم حصاد محصول الفول السوداني بالطريقة التقليدية حيث تم اقتالع النباتات عند النضج  -6
 ة ثالث أيام ثم فصلت القرون عنهاجففت في الحقل لمد
 :المؤشرات المدروسة

 المورفسيولوجية:أواًل: المؤشرات 
 في مرحلة اإلزهار القصوى:Leaf Area/نبات( 2مساحة المسطح الورقي )سم -1

(, Vivekanandanetal., 1972تم تقدير مساحة المسطح الورقي بطريقة الوزن التي تعتمد على األقراص كما هي مقترحة من قبل ) 
 62ورقة اختيرت عشوائيًا من خمسة نباتات من كل قطعة تجريبية ثم باستخدام ماسورة معدنية معلومة القطر أخذ  62حيث تم فصل 

 مة المسطح الورقي للنبات حسب المعادلة:قرصًا ورييًا من أجل حساب يي
 قرص غ 62وزن الـ /2قرص سم 62مساحة الـ × نباتات غ 6متوسط الوزن الكلي ألوراق /نبات(= )2مساحة المسطح الورقي )سم

 :  Harvest indexدليل الحصاد )%( -2
 ( من المعادلة التالية: (Rezaulet al., 2013وهو النسبة بين الوزن البيولوجي والوزن الجاف الكلي للنبات ويحسب وفق

 الوزن الجاف الكلي للنبات )كغ/هـ(/  122×  دليل الحصاد )%(=الوزن البيولوجي )إنتاجية البذور كغ/هـ(
 Height of plantارتفاع النبات/سم  -3

 للنبات.نباتات مختارة عشوائيًا, من مستوى سطح التربة حتى قمة الساق الرئيسية  12تم يياس ارتفاع 
 :ثانيًا:المؤشرات النوعية

 (Bremner and Mulvaney, 1982: وفق طريقة )Protein percentgeنسبة البروتين )%(  -1
مل من محلول منظم  1سحق الحبوب ضمن األنبوب في ,وتم مل2غ من بذور الفول السوداني في أنبوب ايباندورف سعة 2.1تم وضع  

تركت األنابيب لمدة يوم في المحلول ليتم استخالص البروتين, ثم تم فصل الشوائب عن و  (.PH=7.6مولر( ) 2.1بوفر فوسفات )
مل ووضع في أنابيب زجاجية ويضاف  1تم أخذ المستخلص , بعد قذلك دييقة 22غ لمدة 11.13المستخلص عبر جهاز الطرد المركزي 

باستخدام جهاز  ODتم يياس اإلمتصاص الضوئي  وبعد ثالثين دييقة على درجة حرارة الغرفة,, مل من محلول بايروت 6له 
تم يياس تراكيز , و مل من محلول البوفر )أو ماءات الصوديوم(1نانومتر, أما الشاهد فيؤخذ  642السبيكتروفوتومتر عند طول موجة 

( وقذلك Bovine Serum Albuminألبومين سيروم العجول ) BSAالبروتين في العينات باالعتماد على منحني معياري وقذلك باستخدام 
 (X= (Y+0.1057) / 0.112)باستخدام المعادلة التالية: 

X( مغ/مل          2-2: تركيز البروتين )Y( 2.1-2: اإلمتصاص الضوئي) 
 مل )محلول بايروت(/وزن العينة )غ(6× تركيز البروتين )مغ/غ(= تركيز البروتين )مغ/مل(

 (AOAC, 1990طبقًا لـ ) Soxhelt: وفق طريقة Oil percentgeنسبة الزيت )%(  -2
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غ( من كل قطعة تجريبية وجففت حتى ثبات الوزن ثم 122لتقدير محتوى البذور من الزيت تم طحن عينة عشوائية من البذور وزنها )   
طريق التسخين عن  Petroleum etherمل من المذيب العضوي  122غ( من العينة المطحونة إلستخالص الزيت باستخدام 12أخذ )

مع استمرار التسخين حتى يتبخر المذيب العضوي تمامًا ثم جففت  Soxheltساعات بجهاز  6-4م( ولمدة  02-12على درجة حرارة )
 م( حتى ثبات الوزن وبعدها تم حساب النسبة المئوية للزيت من خالل الصيغة التالية:126البوتقة في الفرن على درجة حرارة )

  122 ×)وزن البوتقة جافة وفارغة/وزن عينة البذور المطحونة غ(  –لزيت%= )وزن البوتقة+وزن الزيت بعد التجفيف غ( النسبة المئوية ل
 النتائج والمناقشة 

 (:2112/هـ( للفول السوداني خالل موسم )3المائي  )م االحتياجتقدير معدل   -1
, لةمونتث المعد المائي الشهري لمحصول الفول السوداني والمقدرة باستخدام عالقة بنمان االحتياج( إلى معدل 3تشير نتائج الجدول )

خالل مراحل /هـ(, ويظهر من خالل الجدول أنه كان هناك زيادة في المعدل بشكل تدريجي 3م 1222المائي ) االحتياجحيث بلغ معدل 
األعظمي( في شهري )تموز وآب( ثم يعاود اإلنخفاض ليبلغ أقل معدل من اإلنبات )أيار( حتى يصل إلى الذروة )مرحلة اإلزهار النمو 

 إحتياج مائي في مرحلة النضج )تشرين األول(.
 (2112/هـ للفول السوداني خالل موسم )3المائي م االحتياج( معدل 3جدول رقم )

 األشهر        

 الموسم  

 المجموع تشرين األول أيلول آب تموز حزيران أيار

7102 217 0201 02.2 0.29 0711 011 .217 

من  %61-01-111الثالث ) الري  /هـ( وعدد الريات لصنفي الفول السوداني عند معدالت3)م كمية المياه المقدمةمتوسط  -2
 (:السعة الحقلية للتربة

/هـ( عندالصنف 3م 0361) مياه كميةأعلى  تلصنفي الفول السوداني, وبلغ كمية المياه المقدمة( إلى وجود تباين في 4تشير ييم الجدول )
والري ( 2عند الصنف )سوري  ت/هـ( سجل3م 1042) كمية مياه مقدمةأما أقل المائي,  االحتياج( من %122الري بمعدل )( 1)سوري 

عائد إلى وجود اختالف في مواصفات الصنفين من حيث  كمية المياه المقدمةإن وجود تباين في  المائي, االحتياج( من %12بمعدل )
( في حجم المجموع الخضري )زيادة في معدل النتح(, 2نصف قائم(, إقذ أنه ورغم تفوق الصنف )سوري  –حجم النبات وطبيعة النمو )قائم 

( يملك مجموع خضري 1إال أنه يزيد في اتساع مساحة التغطية مما يقلل من معدل التبخر من سطح التربة, بالمقابل فإن الصنف )سوري 
المائي لمحصول  االحتياج(. إقذ أن 2ة تغطية أقل مما يزيد من معدل فقد الماء مقارنة مع الصنف )سوري أصغر لكنه يشكل مساح

السوداني يعتمد على ظروف موسم النمو )صيفي أو شتوي أيضًا مروي أم غير مروي( إضافة إلى مدة بقاءه في األرض, وبشكل طبيعي 
رية( في  13 - 14بين ) 2وسوري  1وتراوح عدد الريات عند الصنفين سوري , ةكمية المياه المقدمفإن عدد الريات تناسب طردًا مع 

 Nageswara Rao et al. 1985 ;Barbiri. نتائج مقاربة توصل لها )(%122رية( في المعاملة ) 11 - 22( و )%12المعاملة )
et al., 2017). 

 السوداني خالل موسم الزراعة( وعدد الريات لصنفي الفول /هـ3مالمائي ) االحتياج( معدل 4جدول )
 المائي %  االحتياج        

 الصنف
 عدد الريات 60 عدد الريات 21 عدد الريات 011

Sory1 2192 71 2217 02 .127 02 

Sory2 2222 01 2922 0. .227 09 
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 /هـ( لكل مرحلة من مراحل نمو الفول السوداني:3)م كمية المياه المقدمةمتوسط  -3
ند ع تأكبر كمية مياه مقدمةفي كل مرحلة من مراحل نموه, وبلغ كمية المياه المقدمة للنبات( إلى وجود تباين في 6الجدول )تشير نتائج 

(, المائي االحتياجمن  % 12 – 02 – 122الثالث ) معدالت الري ( خالل مرحلة اإلزهار وقذلك بالنسبة ل2سوري  -1كال الصنفين )سوري 
لماء عن طريق النتح من المجموع الخضري, حيث إن نبات الفول السوداني يستمر بالنمو الخضري حتى وقذلك بسبب زيادة معدل فقد ا

 ةفترة متأخرة من مرحلة اإلزهار, وبالتالي زيادة معدل التمثيل الضوئي والذي يرافقه زيادة في معدل استهالك النبات للماء. نتائج مشابه
 (. ,.2210El-Mehyet alتوصل إليها )

 /هـ( لكل مرحلة من مراحل نمو الفول السوداني3المائي )م االحتياج( متوسط 5قم )جدول ر 
 المائي )%(  االحتياجالصنف*                    

 مراحل النمو

011% 21% .1% 

1Sory 2Sory 1Sory 2Sory 1Sory 2Sory 

 0029 00.2 0021 0779 0992 0912 التفرع

 9.12 9.92 2..9 9.22 9292 9211 اإلزهار

 0721 0901 0190 0191 0122 0.92 تشكل القرون

 212 222 119 .011 0001 0010 النضج

 227. 127. 2922 2217 2222 2192 المجموع

 :المورفسيولوجيةالمؤشرات  ومعدل الريفيتاثير الصنف النباتي  -4
 /نبات(:2على مساحة المسطح الورقي )سمومعدل الري : تاثير الصنف النباتي 4-1
 /نبات(:2تاثير الصنف النباتي على مساحة المسطح الورقي )سم -أ

( في متوسط مساحة المسطح الورقي وبلغت على 2وسوري  1( عدم وجود فرق معنوي بين الصنفين )سوري 1أظهرت نتائج الشكل )
لمسطح الورقي خالل مرحلة /نبات(, لوحظ عند كال الصنفين أنه كان هناك ازدياد تدريجي في مساحة ا2سم 0623 – 2311التوالي )

 (2216نتائج مشابهة أشار إليها )ريية وآخرون, اإلزهار حتى مرحلة التغطية العظمى, 
 /نبات(:2على مساحة المسطح الورقي )سم معدل الري تاثير  -ب

( المائي االحتياج من % 12و  02)معدلي الري ( معنويًا على المائي االحتياجمن  %122) معدل الري ( تفوق 2أظهرت نتائج الشكل )
 كمية المياه المقدمةزيادة  وأدت/نبات على التوالي(, 2سم  2310 –2031 -0610في مساحة المسطح الورقي وبلغت على التوالي )

بشكل أكبر  اوإتاحته من نسبة المغذيات المنحلة في التربة تزيد إلى زيادة في مساحة المسطح الورقي على مستوى النبات الواحد فهي
 ( ,.2210El-Mehyet al)نتائج مشابهة أشار إليها وبالتالي زيادة مساحة المسطح الورقي.التفرعات ات مما يؤدي إلى زيادة للنب
 /نبات(:2على مساحة المسطح الورقي )سم ومعدل الري الصنف النباتي  التداخل بينتاثير  -جـ

, لثالثومعدالت الري اوجود فروق معنوية في مساحة المسطح الورقي تحت تأثير التفاعل بين الصنف إلى ( 1الشكل )في نتائج أشارت ال
/نبات(, 2سم 2062)وبلغت  (المائي االحتياجمن  %122) والري بمعدل( 2وسجلت أكبر مساحة للمسطح الورقي عند الصنف )سوري 

  1022)وبلغت  (المائي االحتياجمن  %12) ري بمعدلوال( 1في حين سجلت أقل مساحة للمسطح الورقي عند الصنف )سوري 
 /نبات(. 2سم



 

Mohammad et al _ Syrian Journal of Agricultural Research – SJAR 8(3): 27-43 June 2021 

 

 7272ران/ يونيو يحز 33-72(: 3)8المجلة السورية للبحوث الزراعية  –وآخرون    محمد 36

 

 
 دليل الحصاد )%(: ومعدل الريفي: تاثير الصنف النباتي 4-2
 دليل الحصاد )%(: فيتاثير الصنف النباتي  -أ

 10.43التوالي )( في متوسط  دليل الحصاد, وبلغ على 2( معنويًا على الصنف )سوري 1( تفوق الصنف )سوري 3تظهر نتائج الشكل )
( أن 1(, إن اإلختالف بنمط توزع المادة الجافة بين الصنفين سبب اختالفًا في دليل الحصاد حيث استطاع الصنف )سوري 14.11% –

يستفيد بشكل أكبر من المصادر البيئية وينتج دليل حصاد أعلى من خالل إعطاء مجموع خضري كبير يؤدي إلى تحويل أكثر لنواتج 
 (.2216ريية وآخرون, ئي إلى البذور. نتائج مشابهة توصل إليها )التمثيل الضو 

 دليل الحصاد )%(:أثير معدل الريفي ت -ب
 االحتياجمن  % 12و  02)معدلي الري ( معنويًا على من السعة الحقلية للتربة %122معدل )تفوقالري ب( 4أظهرت نتائج الشكل )

تؤدي إلى تباين حجم  كمية المياه المقدمة(, إن زيادة %14.41-11.32-11.20على التوالي ) توبلغفي ييمة دليل الحصاد ( المائي
بب زيادة في المنافسة سانخفاض كمية المياه المقدمةتالمجموع الخضري الذي يسبب تباين في تحويل نواتج التمثيل الضوئي للبذور. إقذ أن 

-Nautiyalet al., 1999;2210El)ة. نتائج مشابهة أشار إليها غلة البيولوجيبين النباتات مما يؤثر على الغلة الحبية مقارنة بال
Mehyet al.,.) 

 دليل الحصاد )%(: ومعدل الريفيالصنف النباتي  التداخل بين ثيرأت -جـ
سجلت أعلى و , ومعدالت الري الثالث( وجود فروق معنوية في ييم دليل الحصاد تحت تأثير التفاعل بين الصنف 3أظهرت نتائج الشكل )

(, في حين سجلت أقل %  22.06)وبلغت  (المائي االحتياجمن  %122معدل )والري ب( 1ييمة لدليل الحصاد عند الصنف )سوري 
(.ويرجع انخفاض ييم دليل الحصاد عند %  12.41)المائيوبلغت  االحتياجمن  %12)الري معدل و ( 2ييمة عند الصنف )سوري 

بالمحاصيل الزراعية األخرى لكون الفول السوداني يواصل نموه الخضري بشكل نشيط حتى النضج  محصول الفول السوداني مقارنة مع
  .(2216)ريية وآخرون,  وبالتالي ارتفاع الغلة البيولوجية للمحصول بالنسبة للمحصول اإلقتصادي وهذا يقلل ييم دليل الحصاد
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L.S.D(5%)( =5.781  )التداخل(  3.487) –الصنف 

 

 

L.S.D(5%)( =..982  )اإلحتياج المائي 

 

 

مساحة المسطح الورقي  معامالت الريفي( تاثير 2شكل رقم )      /نبات( 2مساحة المسطح الورقي )سم ومعامالت الريفي( تاثير الصنف النباتي 1شكل رقم )
 /نبات(2)سم
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 ارتفاع النبات )سم(: ومعدل الريفي: تاثير الصنف النباتي 4-3
 ارتفاع النبات )سم(: فيتاثير الصنف النباتي  -أ

( معنويًا 1( في متوسط ارتفاع النبات, وتفوق الصنف )سوري 2وسوري  1( وجود فرق معنوي بين الصنفين )سوري 6أظهرت نتائج الشكل )
سم(,تتأثر هذه الصفة بمدى توفر العناصر الغذائية  32.21 – 41.31وبلغ على التوالي ) هذه الصفة( في 2على الصنف )سوري 

 ,لقيام بالعمليات الفسيولوجية التي تتضمن نمو النبات وبالتالي فإن نمو الساق الرئيسية )استطالتها( هي التي تحدد ارتفاع النباتالالزمة ل
( 2( صنف قائم بينما الصنف )سوري 1وبالمقارنة بين الصنفين فإن العامل الوراثي هو الذي في يتحكم في هذه صفة, فالصنف )سوري 

 (.  Barbiriet al., 2017; 2216ريية وآخرون, بهة توصل إليها )نصف قائم. نتائج مشا
 ارتفاع النبات )سم(: معدل الريفيتاثير  -ب

 لري معدلي ا( أعطى أكبر ارتفاع للنبات وتفوق معنويًا على من السعة الحقلية للتربة %122المعدل )إلى أن ( 1نتائج الشكل ) تشير
ر كبير يتأث كمية المياه المقدمةسم(, وكان لزيادة   32.01 – 32.11 –42.41( وبلغ على التوالي )المائي االحتياجمن %12و  02)

لي اوواضح في ارتفاع النبات, حيث يعتبر الماء عامل رئيس للقيام بالعمليات الفسيولوجية خالل فترة نمو الساق الرئيسية )استطالتها( وبالت
 (.  Barbiriet al., 2017 ;Zaytonet al., 2014; 2216ريية وآخرون, إليها ) تحدد ارتفاع النبات. نتائج مشابهة توصل

 ارتفاع النبات )سم(: ومعدل الريفيالصنف النباتي  التداخل بينتاثير  -جـ
نف لنسبة للص, وباومعدالت الري الثالث( وجود فروق معنوية في ارتفاع النبات تحت تأثير التفاعل بين الصنف 6أظهرت نتائج الشكل )

الري سم( عند   31.24( وأقل ييمة )من السعة الحقلية للتربة %122) الري بمعدلسم( عند  46.41سجلت أعلى ييمة ) (1)سوري 
 الري بمعدلسم( عند  36.61سجلت أعلى ييمة في كل موسم ) (2)أيضًا بالنسبة للصنف سوري ,(المائي االحتياجمن  %12) بمعدل

 (من السعة الحقلية للتربة %12) الري بمعدلسم( عند   20.10ت أقل ييمة )(  وسجلالمائي االحتياجمن  122%)
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L.S.D(5%)( =5854  )التداخل( 5897) –الصنف 

 

 

L.S.D(5%)( =5839 اإلحتياج المائي) 

 

 

دليل الحصاد )%( معامالت الريفي( تاثير 4شكل رقم )              دليل الحصاد )%(   ومعامالت الريفي( تاثير الصنف النباتي 3شكل رقم )  
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 :للبذور على المؤشرات النوعية ومعدل الري تاثير الصنف النباتي  -5
 نسبة البروتين )%(: ومعدل الريفي: تاثير الصنف النباتي 3-1
 نسبة البروتين )%(: فيتاثير الصنف النباتي  -أ

األوراق والجذور حيث يساهم في إنتاج الكتلة العضوية للنبات قبل توقف إنتاجه وإعادة  أشارت الدراسات إلى أن البروتين يتراكم أواًل في
( عدم وجود فرق معنوي بين 2(. يظهر من نتائج الشكل )Fabre and Planchon, 2000توزيعه إلى األجزاء المنتجة في النبات )

هذه ( في 2على الصنف )سوري  بشكل غير معنوي ( 1ي ( في متوسط نسبة البروتين, وتفوق الصنف )سور 2وسوري  1الصنفين )سوري 
إلى عوامل وراثية تتعلق بالصنف والتي يتحدد من خاللها توجيه البذور )بدءًا  وهذا عائد(, % 21.61 –22.21وبلغتعلى التوالي ) الصفة

نهما يسبب خر أي أن الزيادة في أي ممن المرحلة الجنينية وحتى النضج( نحو تركيب أحد المكونين الزيت أو البروتين بنسبة أكبر من اآل
 نسبة البروتين, المائي على متوسط االحتياجالمائي كان هناك تأثير سلبي لزيادة معدل  االحتياجنقصًا في اآلخر. أيضًا بالنسبة لتأثير 

 ,.Nagaraj et al., 1989 ;Dwivediet al., 2001 ; Caliskanet al; 2216ريية وآخرون, )نتائج مشابهة أشار إليها كل من 
2008.) 

 نسبة البروتين )%(: معدل الريفيتاثير  -ب
 (المائي االحتياجمن  %12و  02) الري  ( معنويًا على معدليمن السعة الحقلية للتربة %12) معدل الري (تفوق 0أظهرت نتائج الشكل )

(, إقذ أن هذا المحتوى يتغير بشكل واضح تحت تأثير عوامل % 12.23 – 22.42 – 26.01وبلغت على التوالي ) في نسبة البروتين
خاصة في المائي  و  االحتياجبيئية )كالحرارة والماء وموعد الزراعة( وعوامل أخرى زراعية )الكثافة النباتية والصنف(, كما أن زيادة معدل 

 نتائج مشابهة أشار إليها كل من دي إلى خفض نسبة البروتين. مرحلة تخزين المدخرات الغذائية تؤ 
(Nagaraj et al., 1989 ;Dwivediet al., 2001 ; Caliskanet al., 2008.) 
 نسبة البروتين )%(: ومعدل الريفيالصنف النباتي التداخل بين تاثير  -جـ
وسجلت  ,ومعدالت الري الثالثت تأثير التفاعل بين الصنف ( إلى وجود فروق معنوية في نسبة البروتين تح2أشارت نتائج الشكل ) 

(, في حين سجلت أقل نسبة %  21.41)وبلغت ( المائي االحتياجمن  %12) ومعدل الري ( 1أعلى نسبة بروتين عند الصنف )سوري 
 (. % 11.16)وبلغت ( المائي االحتياجمن  %122) ومعدل الري ( 2بروتين عند الصنف )سوري 
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L.S.D(5%)( =382 الصنف )– (28.4 )التداخل 

 

 

 

L.S.D(5%)( =4845 اإلحتياج المائي) 

 

 

 

 معامالت الريفيارتفاع النبات )سم(( تاثير 6شكل رقم )               ومعامالت الريفيارتفاع النبات )سم(( تاثير الصنف النباتي 5شكل رقم )
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 نسبة الزيت )%(: ومعدل الريفي: تاثير الصنف النباتي 5-2
 نسبة الزيت )%(: فيتاثير الصنف النباتي  -أ

( 1( في متوسط نسبة الزيت, وتفوق الصنف )سوري 2وسوري  1عدم وجود فرق معنوي بين الصنفين )سوري أظهرت ( 1نتائج الشكل )
( وهذا الفرق في ييمة متوسط % 31.23 – 42.22وبلغت على التوالي ) هذه الصفة( في 2على الصنف )سوري بشكل غير معنوي 

تائج مشابهة أشار ن نسبة الزيت عائد إلى اإلختالف في مواصفات الصنفين ومدى اإلستفادة من الظروف البيئية والمحتوى الغذائي للتربة.
 (.Nagaraj et al., 1989 ;Dwivediet al., 2001 ; Caliskanet al., 2008; 2216ريية وآخرون, )إليها كل من 

 نسبة الزيت )%(: معدل الريفيتاثير  -ب
 االحتياجمن  % 12 – 02) الري  ( معنويًا على معدليمن السعة الحقلية للتربة %122)الري ( تفوق معدل 12أظهرت نتائج الشكل ) 

(  إقذ أن توفر المياه وخاصة في مرحلة تخزين % 30.14 – 31.01 – 42.10( في متوسط نسبة الزيت وبلغت على التوالي )المائي
ضل أدى إلى توفر أفضل للعناصر الغذائية وانتقال أف كمية المياه المقدمةالمدخرات الغذائية تؤدي إلى زيادة نسبة الزيت. حيث أن زيادة 

 جذور( باتجاه الثمار والبذور الحقًا  وبالتالي زيادة ادخار المادة الجافة-أوراق-أماكن تخزينها المرحلية )سوق  لنواتج التمثيل الضوئي من
 في البذور وتشكل الليبيدات وهذا يؤدي إلى زيادة في نسبة الزيت في البذور حيث بينت الدراسات أن المرحلة األخيرة لتطور البذور تنطوي 

ذرة مثل تخزين الليبيدات, والحموض الدسمة وغيرها من مخزون البذرة من المواد األيضية وبتعبير آخر يزداد على تغيرات في مكونات الب
 ,.Nagaraj et al., 1989 ;Dwivediet al)نتائج مشابهة أشار إليها كل من  محتوى الزيت مع زيادة الوزن الجاف في البذور,

2001 ; Caliskanet al., 2008Zaytonet al., 2014.) 
 نسبة الزيت )%(: ومعدل الريفيالصنف النباتي  التداخل بينتاثير  -جـ

17.5e

22.72c

26.41a

22.21a

16.95ef

22.22cd

25.37ab

21.51b

0

5

10

15

20

25

30

100% 80% 60% الصنف

ن 
تي

رو
لب

 ا
بة

س
ن

%

(1)سوري  (2)سوري 

17.23c

22.47b

25.89a

0

5

10

15

20

25

30

100% 80% 60%

ن 
تي

رو
لب

 ا
بة

س
ن

%

اإلحتياج المائي

L.S.D(5%)( =4824 الصنف )– (5855 )التداخل 
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أعلى نسبة  , وسجلتومعدالت الري الثالث( وجود فروق معنوية في نسبة الزيت تحت تأثير التفاعل بين الصنف 1أظهرت نتائج الشكل )
(, في حين سجلت أقل ييمة عند الصنف % 42.24)وبلغت  ( المائي االحتياجمن  %122) ومعدل الري ( 1زيت عند الصنف )سوري 

  (.% 32.3)وبلغت  ( المائي االحتياجمن  %12) ومعدل الري ( 2)سوري 

 
 

 اإلستنتاجات:
 122و  02بالبذور مقارنة مع معدلي الري ) في نسبة البروتين )%( المائي(أدى إلى زيادة االحتياجمن  %12إن الري بمعدل الري )-1
 المائي(. االحتياجمن  %
/نبات(,وارتفاع النبات )سم(, دليل الحصاد 2في مساحة المسطح الورقي )سمالمائي( أدى إلى زيادة  االحتياجمن  %122الريبمعدل )  -2

 ونسبة الزيت )%(عند كال الصنفين.
( على 1/نبات(, في حين تفوق الصنف سوري)2( في مساحة المسطح الورقي )سم1على الصنف سوري)تفوق ( 2الصنف سوري) -3
 ( في ارتفاع النبات )سم(, دليل الحصاد ونسبة البروتين والزيت )%(.2صنف سوري)ال

 التوصيات:
 االحتياجمن  %12. وبمعدل )نسبة زيت عالية بالبذور( للحصول على المائي االحتياجمن  %122ري الفول السوداني بمعدل ) -1

 .أعلى نسبة البروتين للحصول على( المائي
 ( في الصفات النوعية للبذور.2( لتفوقه على الصنف سوري)1السوداني سوري)زراعة صنف الفول  -2
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Abstract 

The research was conducted at Al-Sanobr Agriculture Research Station (Lattakia 

/Syria)during the growing season 2017. The aim of the  research is to study the 

effect of irrigation levels on some morphysiological and quality characteristics 

of Arachis hypogaea L. Using two cultivars of  Arachis hypogaea L (Sory1 and 

Sory2) and threeirrigation levels (100 – 80 – 60 % of waterrequirements).The 

Split Plot Design was used with three replicates, where the irrigation levels 

occupied the main plots while thecultivarsoccupied split plots.The water 

requirement was determined using Penman Monteith during through growing 

season (6702 m3/ha). The results indicated that irrigation level (100% of water 

requirement) had significant superiority compared on all other irrigation levels 

(60 % of water requirement) in leaf area (8568 – 7389 cm2/plant respectively), 
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harvest index (19.8 – 14.41 % respectively), plant high (40.46 – 30.86 cm 

respectively) and oil percentage (42.68 – 38.14 % respectively), while the lowest 

irrigation level (60% of water requirement) had significant increase on irrigation 

level (100 % of water requirement) in protein percentage (22.21 – 21.51 % 

respectively). The cultivar Sory1 had significant increase on the cultivar Sory2 

in harvest index and plant height, where there is no significant deference between 

the two types in leave area, protein and oil percentage. 

Keyword: Arachis hypogaeaL, Irrigation Levels, Sory1, Sory2, 

 Morphysiological Quality Characteristics.  


