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 تشكرات

 برحمتك وأدخلني,ترضاه صالحا أعمل وأن, والدي وعلي علي نعمتك أشكر أن أوزعني رب: )تعالي هللا قال

 .19 األية النمل سورة(  الصالحين عبادك في

 والمعرفة العلم بحور في قطرة يمثل الذي المتواضع العمل هذا انجاز في وفقنا الذي ونشكره هللا نحمد

 او بالكثير بعيد او قريب من سواء الي والمساعدة العون يد نال قدم من كل الي الجزيل بالشكر ونتقدم,

 ولم معنا ووقف هذا مشوارنا في وارشذنا الذراسي العام طول معنا وقف الذي استاذنا بالذكر واخص القليل

  .والمؤطرين المرشد نعم فكان"  الجيالني عمارة غمام" ونصائحه بمالحظته علينا يبخل

 المناقشة شويخ عاطف وحسن األعوج.وشكر االساتذة المحترمة 

 . مساعداته كل على الطاهر شتيوي الفالح بالشكر نخص و

  االداري الطاقم عمال وكل الدراسي مشوارنا في رافقونا الذي االساتذة وكل البيولوجيا معهد عميد والي

 .البيولوجيا طلبة وكل  واالمني
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 الصالة عليه محمد سيدنا الكريم رسولنا الخلق سيد الي المصطفي االمام و العلم منارة إلي

 . والسالم

 ربي وقل الرحمة من الذل جناح لهما وأخفض" عزوجل فيهما قال من الي جهدي ثمرة اهدي

 صغيرا ربياني كما ارحمهما

 الي حقها استوفي لن فعلت مهما نجاحي لرؤية سهرت ولطالما معي سعت من يإل 

 وجنه وريحان روح قبرك هللا وجعل النقية روحك علي فسالما الطاهرة أمي روحي"

 " ونعيم

 ارادني من الي الحياة صبر وعلمني العلم فضيلة في وغرس األخالق كأس رواني من إلي • 

 الحبيب أبي" هنا الي للوصول الفضل له وكان بالراحة ألنعم اجلي من وشقي المعالي ابلغ ان

 ". الغالي

 خطيبي دراسيه خطواتي كل في وساندني معي وقف ومن ودربي روحي رفيق إلي • 

 .  العزيز عبد وأبي رشيدة الغالية الثانيه وأمي" الغاني عبد"لغالي

 .محمد خديجه حليمه زهراء فاطمه لزهر : األعزاء أخواتي إلي •

 .الحنون إيمان وا.  سعاد وسندا ماأ لنا كانت والتي  الحبيبة: إخوتي زوجات إلي •

 عائدة و الى كل عائلة بلعباسي و حرزهلل : الغالية ابي زوجة 

 . عزوز بن ,رحاب زعبوب ,جيهان سخري ياسمين عزيزتي وأختي :روحي صديقات إلي

 الي البحث هذا انجاز في ساعدني من كل والي كوثرتيته  المذكرة في العزيزة  زميلتي الي

  عامل" عثمان" عمي والي واالساتذة االداري والطاقم الطلبة وكل البيولوجيا معهد عميد

 .النظافة



 االهداء

نْ  إ لَي   أحب   العْلم   فضل  : )وسلّم عليه هللا صلّى هللا رسول قال م   وخير   العباَدة , فضل   م   (الوَرع   دين ك 

مذكرة وها أنا اليوم أختم  .من بعد تعب ومشقة لوقت طويلاليوم  ة قد انتهت بالفعلأرى رحلتي الجامعي

 .تخرجي بكل ما لدي من همة ونشاط

  ل في بلوغي التعليم العالي)والدي إلى صاحب السيرة العطرة, والفكر الم ستنير, فلقد كان له الفضل األو 

 .يةالحبيب(, أطال هللا في ع مره, و الى عائلة ابي الغال

  إلى من وضعتني على طريق الحياة, وجعلتني رابط الجأش,وراعتني حتى صرت كبيًرا)أمي الغالية(, دمتي

 لي سندا ال يهدم , و الى عائلة امي الحبيبة

 .  إلى إخوتي هاني , يوسف و إبراهيم و أخواتي وناسة ,وردة , سهام و عبير و زوجة أخي الحبيبة عائشة

 .كثير من العقبات والصعاب من كان لهم بالغ األثر في

 الى صديقتي عطلي اشواق و سويسي رانيا اللتان اشهد لهما بأنهما نعم الرفيقتان في جميع االمور . 

  ائلفي مسيرتي الدراسية و الحياتية و رفيقالى من كان لي خير.  

  الى خير االخت و الزميلة في هذا العمل المتواضع بلعباسي سمية 

 

 عمل بخالص الحب و االحترامأ هدي إليكم هذا ال
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 الملخص

راستنا هذه الى المساهمة في دراسة مقارنة ثماار ثثثاة اااناف ماف الااوو الساوداني التاي تازرع فاي منطقاة تهدف د

 v4، اانف اربعاة اشاهر  v6الوادي و  تم االعتماد في اختيار االاناف على طوو دورة الحياة )انف ساتة ششاهر 

الشكلية للثمرة والباذرة )الاوزن، الى تقدير الخصائص  2020وقد اخضعت ثمار محصوو   v3) وانف ثثثة اشهر

الحجاام، الشااكل، الطااوو والتضااارية ا ا ااافة الااى نساابة البااذرة الااى الثماارة اتهاارت النتااائ  وجااود اختثفااات باايف 

 االاناف الثثثة في عدة ااات. 

بة ا عاف بقياة االااناف ماف حياث نسابة وزن الباذرة الاى الثمارة بنسا v3فقد بينت النتائ  التاوق المعناوي للصانف ) 

ساما و 2.24ساما وطاوو الباذور با  ) 4.96ا فقاد تااوق معنوياا فاي طاوو الثماار با  ) v6%ا ، اما الصنف )64.77)

ا عف الصانايف . كماا اتهارت النتاائ  وجاود اختثفاات 4غا ، وعدم التاوق للصنف )0.09ومتوسط وزن البذور ب  )

مة وشاكل الخياوط ، لاون وحجام الباذور ،فاي حايف معنوية لألاناف الثثثة مف ناحية اختناق اثمار ومل متعددة غير

 عدم وجود اختثف في سمك وطوو االخاديد.

 

 خصاائص الباذور،، ثمار ، الخصاائص الشاكلية ، ..Arachis hypogaea Lالاوو السوداني ،  الكلمات المفتاحية:

 منطقة الوادي . 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

The objective of this study was to compare of quality characteristics fruits of some 

peanut (Arachis hypogaea L.) varieties grown as a main crop in zone el oued. The 

selection of varieties was based on the length of the life cycle (six month variety v6, 

four month variety v4 and three month variety v3). The fruits of the 2020 crop were 

subjected to an assessment of the morphological characteristics of the fruit and seed 

(weight, size, shape, length and topography) in addition to the seed-to-fruit ratio. the 

results showed differences between the three varieties in several characteristics. The 

results showed the moral superiority of the variety (v3) over the rest of the cultivars 

in terms of the ratio of seed weight to fruit by (64.77%), while the variety (v6) was 

significantly superior in fruit length by (4.96 cm) and seed length by (2.24 cm) and 

average The weight of the seeds was (0.09 g), and variety (4) was not superior to the 

two cultivars. The results also showed the presence of multiple non-significant 

differences for the three varieties in terms of fruit suffocation, texture and shape of 

the threads, color and size of the seeds, while there was no difference in the thickness 

and length of the grooves .  

Keywords: Arachis hypogaea L. , peanut ,fruit, formal characteristics, region Eloued 

.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résumé 

L'objectif de cette étude était de comparer les caractéristiques qualitatives des fruits de 

certaines variétés d'arachide (Arachis hypogaea L.) cultivées comme culture principale 

dans la zone el oued. La sélection des variétés a été basée sur la durée du cycle de vie 

(variété à six mois v6, variété à quatre mois v4 et variété à trois mois v3). Les fruits de 

la récolte 2020 ont été soumis à une évaluation des caractéristiques morphologiques du 

fruit et de la graine (poids, taille, forme, longueur et topographie) en plus du rapport 

graine/fruit. les résultats ont montré des différences entre les trois variétés sur plusieurs 

caractéristiques. Les résultats ont montré la supériorité morale de la variété (v3) sur le 

reste des cultivars en termes de rapport poids de graine/fruit de (64,77%), tandis que la 

variété (v6) était significativement supérieure en longueur de fruit de (4,96 cm ) et la 

longueur des graines de (2,24 cm) et la moyenne Le poids des graines était de (0,09 g), 

et la variété (4) n'était pas supérieure aux deux cultivars. Les résultats ont également 

montré la présence de multiples différences non significatives pour les trois variétés en 

termes d'étouffement des fruits, de texture et de forme des fils, de couleur et de taille 

des graines, alors qu'il n'y avait pas de différence dans l'épaisseur et la longueur des 

rainures.  

Les mots clés : L'arachide , Arachis hypogaea L, fruits, caractéristiques formelles, 

zone d'eloued. 
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 SP : مبيد قابل للذوبان في الماء    

 M3 :ا3)انفنبات الاوو السوداني انف ثثثة اشهر   
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 المقدمة 

و  خلق هللا سبحانه و تعالى النباتات على األرض قبل خلقه لإلنسان و بهذا جعل شسباب معيشته على األرض

سائر األحياء مرهونا بما تنتجه مف خيرات ، فكان اإلنسان يستعمل النباتات كغذاء حتى شابح يزرعها و 

 .(2011ي .,الجبور )شحيانا يستعملها كدواء للعثج 

إن المناطق الجغرافية تتنوع مف حيث الظروف البيئية فيؤدي إلى اختثف الغطاء النباتي مف منطقة إلى 

( 2005)حليس و السنوسي ., شخرى، فالنباتات تنتشر بحسب احتياجاتها و تبعا لقدرتها في التأقلم و التكيف 

لمستوى االقتصادي و الغذائي و الصحي و بالتالي ، و هذا ما يعطيها شهمية كبرى في توفير المعلومات على ا

سهولة اختيار شاناف ذات الكااءة العالية كّماً و نوعاً مف اجل إيجاد سبل لتطوير الثروة الزراعية و إدماجها 

 كعنصر مهم في بناء إستراتيجية قوية في المجاو الغذائي و إحياء اقتصاد متطور و بنّاء. 

مف ششهر الاصائل النباتية ذات األهمية االقتصادية التي تمثل Leguminaceae  و تعتبر الاصيلة البقولية 

و هي فصيلة نبات مف طائاة  .(2016)كمال و آخرون .,  ثاني محصوو رئيسي بعد الاصيلة النجيلية  

نوع. تعد هذه الاصيلة مف شهم الاصائل النباتية  13000جنسا وشكثر مف  700ثنائيات الالقة ،تضم حوالي 

 . ( 2018) مسعود., وشكثرها ثراء مف حيث التنوع ونظرا لكونها ذات قيمه عالية لإلنسان و الحيوان

تعتبر الزراعة مف اقدم الزراعات المكونة لإلقتصاد العالمي و مف هذه الزراعات اهمها الاوو السوداني الذي 

و البحريف ، فستق العبيد في تختلف تسمياته حسب المناطق فيدعى بسمبل )الوم سودانيا في كل مف قطر 

سوريا كما يسمونه في العراق فستق االرض او فستق الحقل ، و يطلق العمانيون عليه اسم سباو ، و 

و الجزائريون يسمونه الكاوكاو  ، بحيث ينتمي الى رباعي  (2008) اللوزي ., الموريتانيون يسمونه كرت 

 .  (Nwoklo.,1996)ا n = 4X=  240الصيغة الصبغية )

ينتمي الاوو السوداني الى العائلة   Arachis hypogaea L (Mazhar.,2002)يعرف علميا بإسم .

 Arachisلسودانيايعد محصوو الاوو ا ، ف2013ا )الحيالي .، Fabaceaeاو  Leguminaceaeالبقولية )

 hypogaea L.   شبه االستوائية في  مف شهم المحاايل االقتصادية لهذه الاصيلة في  المناطق االستوائية و

يتم إنتاج الاوو السوداني في جميع شنحاء العالم ،وتعد الواليات المتحدة .(digarba et al,. 2015)العالم 

 األمريكية ،األرجنتيف ، الدوو اإلفريقية ، الهند و الصيف األكثر انتاجا له .

اما قائم او نصف قائم او ماترش متنوع حيث يتنوع في الجزء الخضري فيكون الاوو السوداني  نبات حولى 

يعتبر مف اهم المحاايل اشهر . و 6اشهر و  4اشهر ،  3، و كذلك حسب مدة الحياة فهو ينقسم الى انف 

 العالميه نظرا الهميته في المجاو الغذائى والطبي باال افه الى انه يستعمل ايضا في انتاج الوقود الحيوى

(kacst.,2011). 



،حيث تحتل المرتبة االولى وطنيا بإنتاج   بجميع االاناف سوداني في منطقة واد سوفازدهر إنتاج الاوو ال

قنطار ، و يتمركز انتاجه في   104200%  مف االنتاج الوطني و قدرت كميه االنتاج لهذا العام ب80نسبة 

 ، تغزوت ، الرقيبة وطريااوي ، المقرن، سيدي عون  بلديات )ورماس ، حاسي خلياه ، ثمان

 و هنا يمكف التساؤو اي االاناف اكثر اهمية اقتصادية ؟ .(DSA., 2020)را.قما

تطرقنا في هذه الدراسة الى مقارنة ثمار ثثثة ااناف للاوو السوداني المزروعة في المنطقة و على  لهذا و 

وو الى هذا االساس تم تقسيم الدراسة الى مقدمة و جزشيف رئيسييف  و خاتمة حيث تم التطرق في الجزء اال

 الدراسة النظرية و التي تشمل : 

 دراسة الاوو السوداني  الفصل االول:

تعرياه ووااه المرفولوجي وتصنياه العلمي واانافه و واالهميه والخصائص الكميائيه للاوو و يشمل : 

 السوداني.

 زراعة الاوو السوداني و االحتياجات البيئيه  الفصل الثاني:

االحتياجات البيئيه لنبات الاوو السوداني واالمراض واالفات التى تصيب ، سوداني زراعة الاوو ال و يشمل :

 الاوو السوداني وطرق المقاومة.

 الجزء التطبيقي: 

 وقدمنا فيه مايلي :مقسمة على جزئيف  يشمل عرض مبسط للمواد والطرق المستعمله المتبعه  خثو الدراسه  

 .الوسائل والطرق المتبعه الفصل االول :

 الماده النباتيه  ومكان التحصل عليها.

 خصائص البذور والثمار المدروسه.

 طريقه االحصائيه المتبعه.

 نتائ  والمناقشه.ال الفصل الثاني :
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I:الفول السوداني. 

 تعريفه ووصفه:.1

،  cacahuétes)،peanutsويطلق عليه Arachis hypogaea L .ا باسم يعرف الاوو السوداني علمي

مف النباتات ذات الالقتيف و يتبع للعائلة البقولية ) القرنية ا و .(2011.,)الحمدانيفستق الحقل،فستق العبيد ا 

 عليها عقد جذرية تنشأ الرملية ا ، جذوره متوسطة العمق في االرا يGroundnutاالسم االنجليزي هو )

مف محاايل الزيوت الصياية الرئيسية في غذائي  بات نو هو . (2007)االمين.,مف نشاط البكتيريا العقدية 

 ي اراالغالبا ما تكون ارا ي رمليه شو ااراء خاياة حيث يناسبه هذا النوع مف  والتي الجديدة األرا ي

%مف وزنه بروتيف ، و 26وي على يحت .(2015 .,)احمد واخرون ثنائيه او ثثثيه دورة  زراعيه إتباعمع 

 .(2011)الحمداني ., .%مواد دهنية50

 و انتشاره :  أصله.2

، تعتبر البرازيل في  ((Jillian.,2017في المناطق االستوائية و المعتدلة مف العالم  هو بقوو عشبي يزرع

نوع  80مف  نوع  63بحيث يوجد  (MAAR.,2001)  وو السودانياامريكا الجنوبية الموطف االالي لل

 القرن عام ، ثم انتقل الى القارات االخرى فى 3500بري ، تمت زراعة محصوو الاوو السوداني  منذ 

 . (1997)خضر.,  الجنوبية امريكا بعد الثانى الموطف ايوتعتبر قارة افريق عشر السادس

 انتشاره في العالم : .1.2

صوو في العالم و هو محصوو رئيسي في معظم يحتل الاوو السوداني المرتبة  الثانية عشر ك أكبر مح

دولة مف اجمالي مساحة  120 المناطق االستوائية و الشبه االستوائية ، يزرع في جميع القارات في حوالي

ا ، اكبر الدوو المنتجة للاوو السوداني Fonceka.,2010)مليون طف  38.2مليون هكتار النتاج  24.6

 Revoredo et) و االمريكية كالسودان ، مصر ، تشاد و الكاميرون قيةآلسيوية و االفريتوجد في القارة ا

fletcher , 2002.ا 
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 (FAO.,2016) 2016سنة  السودانياهم الدوو العالمية المنتجة للاوو  (:01جدول رقم )

 االنتاج المردود المنطقة المزروعة البلد

 طن الف / الهكتار كلغ هكتار الف 

 3.41 1612.34 2.11 الجزائر

 0.95 841.64 1.12 جزر القمر

 1.71 3707.16 0.46 السعودية

 1871 694.21 2695.14 السودان 

 8.35 1048.19 7.97 الصومال

 15.40 2794.74 5.51 سوريا

 6.75 3500.78 1.93 لبنان

 197.24 3283.59 60.07 مصر

 33.71 2433.94 13.85 المغرب

 0.92 801.39 1.15 موريتانيا

 2156.35 770.46 2799 وطن العربي ال

 44381.47 1675.14 26494.11 العالم 

 

 . انتشاره وطنيا :2.2

الاوو السوداني  تجرى زراعةبحيث  شهدت الجزائر خثو السنوات االخيرة  انتاجية كبيرة للاوو السوداني

طق محددة و ذلك حسب او لكف تتركز زراعته في من في جميع المناطق في الجزائر خثو الاترة الصياية

طبيعة التربة و النظام الحراري و تقع اساسا في شماو شرق الوطف )سكيكدة، الطارفا و الجنوب الشرقي 

 .(,.2020DSA) الجنوب )ادرارا  في)غرداية ، الوادي ا و 

 . انتشاره محليا :3.2

الاف  104 عافة انتااج تزياد المستوي الاوطني بقادرتتصدر والية الوادي إنتاج محصوو الاوو السوداني علي 

% ماف المنتاوج الاوطني  حساب احصاائيات االنتااج للموسام الاثحاي  80قنطار سنويا وبمساهمة تصل حتاى 

 30المنقضي وتوجد بمنطقة سوف اكبر سوق وطني لتسويق الاوو الساوداني الاذي يقاع ببلدياة حاساي خليااة )

 .كيلو متر شرق عاامة الواليةا
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المزروعه محليا لنبات الاوو السوداني في  النتاج والمردود المساحه احصائيه دراسة (: 02جدول رقم )

 (DSA.,2020) 2020-2019والية الوادي لموسم 

 

 

 البلدية

Arachides 

 الفول السوداني

 االنتاج المردود المساحة المزروعه

 قنطار قنطار /هكتار هكتار

 200 25 08 الوادي

 250 25 10 الرباح

 150 25 06 ندةواد العل

 400 25 16 البياضة

 175 25 07 النخلة

 3900 30 130 قمار

 100 25 04 كونين

 4900 35 140 الرقيبه

 3000 3030 100 تغزوت

 1350 30 45 الدبيلة

 750 30 25 حساني عبد الكريم

 46965 31 1514 حاسي خليفة

 7500 30 250 سيدي عون

 28049 31 905 الطريفاوي

 3450 30 115 مقرن

 336 28 12 بن قشة

 2400 30 80 ورماس

 75 25 3 لةالعق

 250 25 10 ميه وانسة

 104200 31 3380 اجمالي الوالية
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 : بات الفول السوداني ن ألجزاء . الوصف المرفولوجي3

 . الجذر :1.3

لجذور الثانوية تترتب في ا عديدة جانبية شفرع متارعوتدي قوي النمو يتميز جذر نبات الاوو السوداني بكونه 

 .(2011) الحمداني.,اربعة ااوف علي  اوو الجذر االالي 

 

 Arachis hypogaea L.  (Fonceka., 2010 )اورة تو ح ثمار الاوو السوداني (: 01وثيقة رقم )

 . الساق :2.3

، طوله  قصيرة عقد و سثميات وبه بشعيرات مغطى مستدير،  ماترش،  يتميز الاوو السوداني  بساق قائم 

االفرع الثمرية ) اإلبرا التي ستتشكل عليها الثمار )  منه تخرج (1997.,  ) خضرسم 15-50حوالي 

 (.2011)الحمداني ., القرونا مف العقد السالية القريبة مف سطح التربة 

 

 Arachis hypogaea L.  (Fonceka., 2010 )اورة تو ح ساق الاوو السوداني (: 02وثيقة رقم )
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 . الورقة :3.3

 اذينات و بها ناعمة بشعيرات مكسوة اومتبادلة متعاقبة ريشيةتكون اوراق نبات الاوو السوداني  

) و عند هبوب الرياح وقت المساء تتشكل مف اربعة وريقات خضراء داكنة تنطبق  (1998)موسى.,

 . (2011الحمداني., 

 

 Arachis hypogaea L. (Novello.,2005)اورة تو ح اوراق الاوو السوداني  ( :03وثيقة رقم )

 .الثمرة : 4.3

شبكي مع خشبي سم غثفها  5-2قرن مستطيل او اسطواني طولها مف ثمرة نبات الاوو السوداني على شكل 

بذور حسب الصنف و  3-1ويحتوي مف  (1998)موسى .,بيف البذور   constrictionوجود انقباض 

 (2011)الحمداني ., يها النبات يختلف لونها حسب االرض التي يزرع ف

 

 Arachis hypogaea L (Novello.,2005).اورة تو ح ثمار الاوو السوداني ا : 04وثيقة )
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 : الزهرة. 5.3

مجموعات في آباط  على شكل مناردة او  اما تكون لونها ااار و يحمل نبات الاوو السوداني ازهار  

يل تمثل قاعدته المبيض و بداخله بويضات ، و الكأس و تتكون مف عنق طو(Lazali., 2009)االوراق 

انبوبي الشكل ذو خمة فصوص و التوي  يتكون مف علم و جناحيف و زورق و الطلع انبوبة سدائية ذات 

عاشرة مناصلة عقيمة عادة المتاع يتكون مف قلم و ميسم و تناتح االزهار اباحا تسعة متوك ملتحمة و سداه 

 kouadio.,2007)  ) و (Aminata ., 2014 ) و التلقيح ذاتي 

 

  Arachis hypogaea L.اورة تو ح زهرة نبات الاوو السوداني  (:05رقم )وثيقة 

(Novello .,2005)  

 . البذرة :6.3

مف ذوات الالقتيف لونها ترابي شو شحمر شو قرميدي غنية بالبروتيف والزيت والكربوهيدرات والعناار 

، ذات قصرة ورقية رهياة بنية اللون بداخلها الالقتيف و الجذير و (2011مداني .,)الحالمعدنية والايتامينات

  (kouadio.,2007 ( و )Aminata.,2014.)% مف وزن القرون 70 -60الريشة و تكون البذور 

 

 Arachis hypogaea L (Novello etاورة تو ح بذور الاوو السوداني .(:06)وثيقة رقم 

Santamaria.,2005)  
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  : لتصنيف العلمي.ا4

التصنيف العلمي العالمي للاوو حيث ان   Arachisيعد نبات الاوو السوداني مف العائلة البقولية و جنة  

و  ((Aminata.,2014مو ح في الجدوو التالى حسب  .Arachis hypogaea Lالسوداني 

(Novello.,2005 ). 

 .Arachis hypogaea Lيالتصنيف العلمي لنبات الاوو السودان: (  03جدول رقم ) 

 االسم بالعربيه االسم العلمي الرتبة

 النباتيه Régne Plante                     المملكة

 نبتات وعائيه Sous-régne       Tracheobiontaتحت المملكة 

 نباتات زهريه Dvision                    Magnoliophytaالقسم   

 ثنائيه الفلقه Classe                       Magnoliopsidaالصف 

 / Sous-classe Rosidae      تحت الصف 

 / Order                       Fabalesالرتبة  

 البقوليه Famille                     Fabaceaeالعائلة 

 / Sous-famille Faboideae     تحت العائلة 

 / Genre                      Arachisالجنس 

 الفول السوداني .Espéce                       Arachis hypogaea Lالنوع 

 

 .اصناف الفول السوداني:5

 طبيعة النمو:  التصنيف حسب. 1.5

 :  Bunche or erect. الطرز القائمة 1.1.5

اناف هذه تتميز ا .سم 30التي تصل الى  حوالي القائمة  و طبيعة نمو سيقانها افرعها و تتميز بصغر 

و سهولة  المجموعة بنموها القائم و تجمع الثمار حوو قاعدة النبات و النض  المتجانة و اغر حجم الثمار

 تخراج الزيت .الخدمة و الحصاد .تستخدم هذه االاناف عادة في اس

 : Types Runner Spreadingاو الزاحفة  . الطرز المفترشة2.1.5
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، عادة الطويلة سما و النمو الماترش لثفرع20لساق االالي )و تتميز بقصر ا Virginiaتسمى ايضا 

و يؤخذ  عاليةانتاجية  ذات قدرةحوو الجذر موزعة في مساحة واسعة متأخرة النض  و الثمار كبيرة الحجم

 على هذه المجموعة اعوبة خدمتها و حصادها و زيادة الااقد عند الحصاد و تااوت الثمار في درجة النض  .

 : Bunch-runner or semierectرز نصف القائمة . الط3.1.5

، تتميز بنموها و هي ذات خصائص متوسطة بيف المجموعتيف السابقتيف و لكف تميل ناحية الطرز القائمة 

 النصف القائم و ثمارها كبيرة الحجم و نضجها متجانة نسبيا و تتجمع حوو قاعدة النبات .

 ناف المصرية: و كمثاو على هاته االاناف نذكر اهم االا

 يوم  120مف الطرز نصف قائمة حيث ينض  بعد ( : 5جيزة ) -

 يوم . 120-110وهي مف الطرز القائمة حيث يمكث في االرض (: 6جيزة ) -

)شفشق و .يوم  120-115انف حديث مف الطرز القائمة حيث يمكث في االرض (: 1اسماعيلية ) -

 .(2008الدبابي.,

 :  .التصنيف حسب عمر النبات 2.5

 :نصنف الاوو السوداني حسب العمر كما يلي 

 :متأخرة( أصناف) أشهرفول سوداني ذو ستة . 1.2.5

، االخري األنواع باقي عف الزراعةله اكبر عمر في  وهو االشهر في منطقتنايوم  160-125عمره بيف  

 وشحياناى على بذرتيف دة تحوحذو ثمار كبيرة الحجم طعمها جيد ومذاقها حلو الثمرة الوا إنتاجهيمتاز بوفرة 

 (2008)شفشق و الدبابي .,..بذرات 3

 )صنف نصف مبكرة (:  أشهر.فول سوداني ذو أربعة 2.2.5

بثمار متوسطة الحجم ، تحتوي الثمرة في هذا الصنف على يوم  115-110عمر بيف يتميز هذا الصنف ذو

 بذرتيف و احيانا ما تكون  ثثث بذرات  .

 )صنف مبكرة ( :  أشهرثة . فول سوداني ذو ثال 3.2.5

 ششجار، يمتاز بثماره الممتلئة ، الرطوبة في قشرته و السهولة في جنيه و ذو يوم  95-90قصيرة العمر بيف 

 اغيرة .

 



 

15 
 

 . التصنيف حسب الغرض من زراعتها :3.5

 .كلغ/ هكتار وسطيا  250 إنتاجيتها: مائدة انف  -

-10 نسبة المائدة ب شانافتااع نسبه الزيت فيها اكثر مف بالقطر تمتاز بار مزروعة غير :زيتية انف  -

 و ( 2011) الحمداني. ,. عند نض  المحصوو بذورها اغير الحجم واعبة الجمع، % 20

(MAAR.,2001) 

 للفول السوداني :  الخصائص الكيميائيةاالهمية و  .6

 :االقتصادية  الغذائية و االهمية .1.6

المحاايل الزيتية المنتشرة في  5محصوو بالعالم ،و االوو  مف  13يصنف الاوو السوداني  مف اهم 

يأتي الاوو السوداني في المركز الخامة بيف مصادر الكسب البروتينية  و (2016) الحلفي و المغير ., العالم 

 Bو Cفي العالم بعد الصويا وعباد الشمة واللات الزيتي وبذرة القطف. إ افة إلى غنى البذور بڤيتاميف 

، إذ تستعمل البذور الستخراج والريبوفثفيف، وبعض المعادن كالمغنيزيوم ، الحديد ،النحاس والكلسيوم 

الزيت الذي يؤكل نيئاً مع السلطة وفي كثير مف المعجنات، ويستخدم شيضاً في اناعة زبدة الاوو السوداني. 

ات والحلويات، واناعة الزبدة كذلك تستخدم البذور طازجة شو بعد تحميصها في اناعة كثير مف المعجن

 النباتية )المرغريفا والحثوة الطحينية. 

الناتجة مف عصير البذور فتستخدم في تغذية الحيوان لغناها )ما تبقى مف البذور بعد عصرها ا   شما الكسبة 

آلزوت بالبروتيف، كما يساعد الاوو السوداني على تحسيف التربة وإعادة خصوبتها الماقودة إذ يزودها با

 Atli.,2019) ) والمواد العضوية.

  حتوى و القيمة الغذائية لبذور الفول السوداني :م. ال2.6

توالت األبحاث إلى إن الاوو السوداني مصدر جيد للبروتينات و الدهون الغير مشبعة و األلياف والمعادن 

 و التي تتمثل في النسب التالية : ( 2015)المعموري و المشهمداني.,وغيره 

٪ مف 30-22:  الاوو السوداني مصدر جيد للبروتيف. يتراوح محتوى البروتيف مف  البروتينات -

السعرات الحرارية  ، مما يجعل الاوو السوداني مصدرا غنيا بالبروتيف النباتي، و مف اكثر 

 الكوناراكيف .  األراشيف و البروتينات وفرة فيه نذكر

في الواقع ، يتم تصنياه على شنه مف البذور الزيتية، بحيث  الاوو السوداني غني بالدهون. الدهون :  -

٪ وهو بالدرجة األولى شحماض دهنية شحادية غير مشبعة ، 56إلى  44يتراوح محتوى الدهف مف 

 ٪ا وحمض اللينوليك . 60-40يتكون معظمها مف حمض األوليك )
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ي منخاض ، فهو فقط حوالي في الواقع ، محتوى الكربوهيدرات في الاوو السودان الكربوهيدرات : -

 . ٪ مف الوزن اإلجمالي 13-16

يعتبر الاوو السوداني هو مصدر ممتاز للايتامينات والمعادن المختلاة و مف الفيتامينات و المعادن :  -

اهم الايتامينات والمعادن الموجودة  بكميات عالية الاوو السوداني نذكر : البيوتيف ، النحاس ، 

  يك، المنغنيز ، فيتاميف ه  ، الثياميف ، الاساور و المنغنيز . النياسيف ، حمض الاول

في الواقع الاوو السوداني غني بمضادات األكسدة مثل  مركبات نباتية اخرى و مضادات االكسدة :  -

العديد مف الاواكه ، وتوجد العديد مف مضاد األكسدة في الجلد الخارجي له ونركز على بعض 

 ) ثل )حمض الكوماريك ب ، ريسايراتوو ، حمض الايتيك و الايتوستيروو االمركبات النباتية فيه م

(Atli.,2019 

 .Atli.,2019) ) جرام خام 100القيمة الغذائية للاوو السوداني لكل (: 04الجدول رقم )

 قيمتها)غرام( المكونات

 % 7 الماء 

  25,8 البروتين

  16.1 الكربوهيدرات

  4.7 السكر 

  8,5 األلياف 

  49,2 الدهون

  6,28 الدهون المشبعة 

  24,43 الدهون األحادية غير المشبعة

  15,56 الدهون المتعددة غير المشبعة

  0 3االوميغا 

  15,56 6االوميغا 

 

 : زيت الفول السوداني. 7

  . تعريفه :1.7

(, (Jillian.,2017 لسودانييعّد زيت الاوو السوداني مف الزيوت النباتيّة التي تُستخرج مف بذور الاوو ا

 لون الاوو السودانى ااار محمر قاتم واحيانا بنى وله طعم ورائحه اما الزيت المكرر فلونه ااار ذهبي

( , ( Fltcher.,2006% مف انتاج البذور الزيتيه في العالم 10حيث يمثل ( 2014)االمير و آخرون .,
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اللينولييك، وحمض البالميتيك، شو ما يُسّمى بحمض ويتكّون الزيت بشكٍل رئيسي مف حمض األولييك، حمض 

النخيل، ويُصنّف الاوو السوداني مف البقوليات على الرغم مف شّن معظم الناس يعتبرونه مف المكسرات، كما 

تجدر اإلشارة إلى شّن مذاقه قد يختلف ِوفق عمليّة التصنيع، ويُعّد زيت الاوو السوداني مف الزيوت التي يشيع 

ا حوو العالم، وخصوااً في الصيف؛ حيث إنّه يُستخدم في تحضير األطعمة ، كما شّن له بعض استخدامه

 (.(Jillian.,2017 االستخدامات الطبيّة؛ فهو يُستخدم كُمذيب للُحقف العضليّة

 (kubala.,2017)التوزيع الغذائي لملعقه واحده مف زيت الاوو السوداني (:05جدول رقم )

 يةالكم القيمة الغذائية

 )كالوريا 119 السعرات الحرارية

 غ 14 الدهون

 غ 2.3 الدهون المشبعة

 غ 6.2 الدهون االحادية الغير مشبعة

 غ 4.3  الدهون المتعددة غير المشبعة

 RDIمف  %11 فيتامين هـ

 ملغ 27.9 فيتواستيروالت

 

 (2014)االمير و آخرون .,. مواااات زيت الاوو السوداني  شهم(: 06جدول رقم )

 القيمة المواصفات

 0.917-0.913 الوزن النوعي

 1.4700-1.4670 قرينة االنكسار

  103-83 الرقم اليدوي

 195-188 قرينة التصبن

 2-0.5 الحرة الدهنية األحماض

 . التركيب الكيميائي لزيت الفول السوداني :2.7

% و 1.7% و اليافاً بنسبة 31وتينا بنسبة % و بر55تحتوي بذور الاوو السوداني زيتا ثابتا بنسبة تصل الى 

 E فيتاميف معادن مثل الصوديوم ، البوتاسيوم ، المنجنيز ،  الزنك و الحديد . كما يحتوي على فيتامينات مثل 

 (2011)الطيب ., .  B6و
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 و دهون حقيقه مقارنهالثثثي %ا مف الدهون 99يحتوي زيت الاوو السوداني علي نسبه عالية جدا حوالي )

.كما يحتوي على نسبة معتبرة مف الستيروالت (Aguieb et Messai.,2015)ى االخر بالزيوت النباتيه

 . (Rakoto.,2010)ملغ / كغ مف زيت الاوو السوداني ا  2900الى  900)

 (2014)االمير و آخرون .,.  اهم االحماض الزيتية الموجودة في زيت الاوو السوداني( : 07جدول رقم )

 % النسبة المئوية اسم الحمض

 0.1-0 الكابريليك

 0.1-0 كابريك

 0.4-0.2 لوريك

 0.6-0.1 ميرستيك

 13-8 بالمتيك

 4-2.5 ستياريك

 5-2 اراشيديك

 3-1.5 بهنيك

 1.2-1 ليجنوسيريك

 1.5-0 بالميتوليك

 60-50 اولييك

 2.9-20 لينوليك

 

 مجاالت استعمال نباتات الفول السوداني : .8

 سوداني عدة استعماالت في مجاالت مختلاة نذكر اهمها : للاوو ال

 . في التغذية :1.8

 يعتبر الاوو السوداني مف اهم المحاايل الغذائية في العالم بحيث: 

يتضمف المحتوي الكربوهيدراتي لزيت الاوو السوداني النشاء والسكروز لذلك تؤكل بذوره وتدخل في  .1

 (2010)خولجي واخرون., وكسب النات  يستعمل علاا للماشية. (2008والدبدابي., )شفشقاناعة الحلوي

 (2006)مباركة واخرون .,مف اهم المحاايل البديلة عف القطف  .2
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 (2015والمشهمداني ., )المعمورييدخل في بعض الصنعات الغذائية كالسمف والزبدة  .3

 ((Griel et al.,2004 مصدر جيد للدهون والبروتينات واألمثح المعدنية .4

 . في الزراعة : 2.8

فهو مف محاايل ااثح االرا ي الرملية الجديدة لما تحمله جذوره مف عقد بكتيرية تعمل على تثبيت 

 .(2008)شفشق والدبدابي., كما يستعمل كسماد اخضر في هذه االرا ي االزوت الجوي

،  ، كويف، بيتاييف ، ارجنيف شيف، كوناراشراشيف :التي يتركها الاوو السوداني هي  ومف المواد االزوتيه

 (1998)جبر., ليزيف، هستديف، سيستيف

 . في الصحة : 3.8

يحتوي الاوو السوداني علي العديد مف المركبات والعناار الغذائيه المهمة التي تكسب الجسم الكثير مف 

 الاوائد الصحية ، ومف هذه الاوائد مايلي:

 تخايض نسبة السكر في الدم . .1

 في الجسم. نسبة االلتهابات خاضلى يعمل ع .2

 (Cubero et Moreno.,1983)البروتيف والمعادن.على  الحتوائهالحامل ولصحة الجنيف  للمرشةمايد  .3

 (Hubert., 2000). يستخدم في تشخيص نوبات الربو 4

  et (Albert et al.,2002 (Frase., 2000)) خاض خطر االاابة بامراض القلب و االوعية الدموية.5

)عباس  .كما وجد ان تناوله بكميات كبيرة يقلل مف معدالت النزف المزمف والتهاب القصبات6

 (2011واخرون.,

العالية المستخدمه لعال   الغذائية القيمهمغذيات الاوو السوداني مؤخرا في تكويف  كمية مف  .تم استخدام7

 . (Briend.,2001)سوء التغذية الحاد لألطااو 

 et (Mejrhit et (Settaluri et al.,2012) عالية مضادة لثكسده ومضادة لسرطنهله خااية ف. 8

al.,2015)



 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل الثاني: زراعة الفول 

السوداني
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يعتبر محصوو الاوو السوداني مف المحاايل الصياية الرئيسية في االرا ي الجديدة و التي غالبا ما تكون 

ه هذا النوع مف االرا ي . و يدر المحصوو عائدا نقديا سريعا او ااراء خاياة حيث يناسبارا ي رملية 

عائد ثنائية او ثثثية حيث يكون الللمزارع لذا ياضل زراعته في هذه االرا ي مع اتباع دورة زراعية 

 (2015)احمد و عثمان .,االقتصادي منه افضل مف غيره مف المحاايل الصياية االخرى 

 دورة حياة الفول السوداني :  

  .  أطوارالنمو:1

 . النموالخضري: 1.1

بداية إزهار النباتات و تنقسم  الىيوما مف الزراعة حسب الصنف  80-60تمتد مرحلة النمو الخضري مف 

 هذه المرحلة الى طوريف هاميف و هما : 

 . طور اإلنبات : 1.1.1

تياجات النباتات لاترة ال تقل عف شيام مف الزراعة و تكاي المواد الغذائية بالبذور اح 10-7تنبت البذرة بعد 

 (Mayaux., 2001. ) 25°إلى  20°يوم مف الزراعة و مجاو حراري يتراوح مف  25-30

 :  طور التفريع .2.1.1

يختلف عدد األفرع التي يكونها النبات باختثف الصنف و الظروف البيئية و يبدش التاريع مف نحو ثثثة إلى 

 .  (Homeo et al .,2006)اد معدو إنتاج األفرع بتقدم النبات في العمر شربع شسابيع بعد الزراعة و يزد

 . مرحلة النمو الزهري و الثمري : 2.1

يوما مف الزراعة ، و الزهور تلقح ناسها مما يؤدي الى  40تبدا فتره إزهار الاوو السوداني بعد حوالى   

داني نبات غالبا غير حساس للاترة الضوئية سقوط البتثت حيث يبدش المبيض في التكون  يعتبر الاوو السو

تمتد مرحلة النمو الزهري و  ، مف حيث دفع النباتات  لإلزهار اذ قد توجد ااوو االزهار بالبذور غير النابتة

 .  (Shilling., 1996)و( 2014)قعري و آخرون ., تها اتات الى نهاية حيانبالثمري مف تاتح ازهار ال

 . االلقاح : 1.2.1

تلقيح بواسطة ازهار الذاتي التلقيح بسبب عدم قدرته على ان يكون  .Arachis hypogaea Lما يكون عادة 

الزهرة . غالبا ما يكون التلقيح شكثر  قيح  مباشرة بعد إخصاباخرى ، بحيث يمكف للسثلة ان تصنع التل

 Samy ., 2017)) اباحاً  10اباحاً حتى  7فعالية في الصباح الباكر ليكون اكثر دقة بيف الساعة 
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  Arachis hypogaea L. رسم تخطيطي يو ح دورة حياة نبات الاوو السوداني( : 07وثيقة رقم )

(Rakoto.,2010) 

 :.االحتياجات البيئية لنبات الفول السوداني2

 :  زراعة محصوو الاوو السوداني يتطلب العديد مف االحتياجات البيئية منها

 االحتياجات المناخية: .1.2

 الحرارة:  .1.1.2

حرارة و يزرع في المناطق االستوائية و التنمو نباتات الاوو السوداني جيدا في مدى واسع مف درجات 

كما ان الحرارة ، يحتاج هذا المحصوو لطقة دافئ او معتدو عند االنبات ، ( 2016)سعيد ., المعتدلة 

و اقل مف هذه الحرارة خثو فترة النض   ، زهارو اثناء نمو اال° م 25-20 تكون بيف المناسبة عند بدء النمو

 (2011.)الحمداني., 

 .اإلضاءة: 2.1. 2

 في مرحلة االنتاش يكبح  و (Homero et al.,2006) ويطولرالنهاا تنبا نيودالسا وولاا تنبا ريعتب

 (DSA.,2014)سرعة االنبات و تطور الجذور الضوء 
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 االحتياجات الترابية :. 3.1.2

ون التربة المستخدمة في إنتاج الاوو السوداني فاتحة اللون وذات قوام خايف مع تصريف جيد يجب شن  تك

تكون فضاا ة وقابلة   ما عادة وكميات منخاضة إلى حد ما مف المواد العضوية. تُاضل هذه التربة ألنها

 لوحصاد شسهواألوتاد، وترشيح  شفضل لألمطار تاتيت ،مما يسمح باختراق شسهل للجذور لل

(Weiss.,1983). األرا ى الطينية شو الثقيلة بسبب شدة تماسكها وعدم إكتماو نض  ال تنجح زراعته في

 متوسطة الرطوبة و اليحتاج المحصوو إلى شرض خصبة كثيراً بل إلى تربة خاياةوالقرون وتغير لونها

 .(Patrick.,2008)ة يزيائية كالتهوية و النااذياو ذلك المتثكها الخصائص ال، (2011)الحمداني., 

 االحتياجات المائية :.4.1.2

 ، (2010)الحلو ., ا ملم في الموسم حتى يكون االنتاج جيد 1000-500يحتاج الى كمية امطار تصل الى )

سم مف التربة مهمة إلنتاج بذور الاوو السوداني عالية الجودة.  60المياه الكافية المتوفرة في الطبقة العلوية 

شعلى غلة مف  انتاجسم. يتم  30سم مف الماء على عمق  3.1اع التربة عند سعة الحقل بحوالي تحاظ معظم شنو

لذلك  يواى ، ٪ مف سعة الحقل 50الاوو السوداني عندما يتم االحتاات برطوبة التربة المتاحة شعلى مف 

فترات ذروة  خثو ، سم 60٪ مف سعة الحقل في شعلى 50الرطوبة إلى  استنااذالري بالرش عندما يتم 

يمكف و  شيام 5سم مف الماء كل  3.5-3.0سم في اليوم األووا قد يتطلب الحقل  0.7-0.6استخدام المياه )

 شيام خثو فترات انخااض االحتياجات المائية اليومية. 10-7إطالة فترات الري لمدة 

    . الدورة الزراعية :3

لشتوية المبكرة مثل الترمة او الشعير و قد يزرع فيزرع عقب المحاايل ايزرع باالرا ي الرملية عادة 

بعض القمح الى ان زراعتها تعتبر متأخرة مما يؤدي الى نقص المحصوو و ياضل عدم تكرار زراعته 

باالرا ي اال بعد ثثث سنوات اي يدخل في دورة ثثثية مع القمح و غيره مف المحاايل االخرى حتى 

ف ترتيب انتاجية الاوو السوداني تنازليا حسب المحصوو السابق يمكف الحصوو على محصوو جيد كما يمك

                     ( و2008والدبدابي.,  )شفشق كما يلي : عقب الاوو ثم البرسيم ثم الشعير ثم القمح ثم الكتان 

( MAAR.,2001.) 

 االرض المناسبة وتجهيزها:.4

يث تعتبر االرا ي الخاياه جيدة الصرف والتهوية ان اختيار التربة اساس نجاح زراعة الاوو السوداني ح

والغنية بالمواد العضوية والخالية مف االعشاب والملوحه الحاوية علي نسبة مف الكلة مف افضل االرا ي 

 (. MAAR.,2001) لزراعته
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  األرض حالة وجود الحشائش بكثرة ينصح بريوفي  ، الرض حرثتيف متعامدتيف ثم تزحف وتخططاتحرث 

ي الرملية فيكتاي بحرثه سبة كبيرة في الحشائش اما في االرا لحرث حيث يساهم ذلك في التخلص مف نقبل ا

عملية الحرث ثم تخطط او تترك بدون تخطيط حسب  الريتايتور فيشوواحدة او استخدام المحراث القراي 

 .طريقة الزراعة او الري

 :الزراعةميعاد .5

ونوعية المحصوو النات  وانسب ميعاد لزراعته خثو  وو السودانية الامف شهم العوامل التي تؤثر علي إنتاجي

يمكف شن  6وجيزة  5وفي حالة زراعة الصنف جيزة  إلي منتصف شهر ماي ريلفاالاترة مف منتصف شهر 

لقصر مدة مكثه في األرض شما إذا كان المحصوو الشتوي  جوانتمتد فترة زراعته حتى األسبوع األوو مف 

زيادة نسبة القرون الضامرة و الاارغة ويقل معدو  إليالتأخير عف ذلك يؤدي فو السوداني القمح السابق للاو

 .(NAR.,2006) نوعيته بدرجة كبيرة وانخااض محصووإنتاج ال

 :طرق الزراعة. 6

 الترقيع:. 1.6

ت في الحقل في وقت لضمان نمو النباتا مف الزراعة للمناطق التي يغيب فيها االنبات يوماً  15يتم الترقيع قبل 

 واحد حتى ال تتسبب النباتات الغائبة في نقص المحصوو .

 العزيق:.2.6

مف اهم العمليات الزراعية التي تؤدي الى التخلص مف الحشائش باال افة الى الترديم حوو النباتات حتى 

اج الادان مف يصبح النبات في وسط الخط مما يساعد على اختراق االبر بالتربة و تكويف القرون و يحت

 (2015)احمد و عثمان .,عزقات او اكثر حسب نوع التربة و انتشار الحشائش  3عزقتيف الى 

 د:لتسميا .3.6

، كما يحتاج الي االسمدة    مليةرلا  يراباأل عتهزرا دعن  يةدلتقليا دةألسما لىإ نيودالسا وولاا جيحتا

وهي العناار الغذائية الرئيسية الثثثة المطلوبة لهذا  الكميائية المتمثلة في النتروجيف والاساور والبوتاسيوم

 كلغ مف البوتاسيوما / الهكتار. 60كلغ مف الاساور و  80كلغ مف النتروجيف و  20المحصوو  )

(ARC.,2015 ) و( Ochse et al ., 1974 ). 

 

 انواع االسمدة : .1.3.6
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 اوال : في االراضي القديمة :  

 . اتارهك/كلغ  200)تسميد فوسااتي -

 .غ/وا5)تسميد آزوتي -

 . كية ا 2)  سماد نترات الكالسيوم -

 .اهكتار/كلغ  50) التسميد البوتاسي -

 ثانيا : التسميد في االراضي الجديدة : 

 .كلغ سوبر فوساات ا 30)سماد الاوساات  -

 .كلغ آزوت ا 15كية و يضاف  2) العقديف  -

 (2015و عثمان .,) احمد   كلغ سلاات بوتاسيوم ا  24) السماد البوتاسي -

 الري :.7

يختلف ري نبات الاوو السوداني و ذلك حسب طبيعة االرض المزروع بها ، فاي منطقة الوادي يحتاج الى 

 بالري كما هو مو ح في الجدوو التالي : مواالته 

 (DSA.,2020):  عدد الريات حسب مراحل النمو و االشهر لنبات الاوو السوداني ( 08جدول رقم )

 نوفمبر اكتوبر سبتمبر اوت جويلية جوان ايم الشهر

مرحلة 

 النمو

 السابعة السادسة الخامسة الرابعة الثالثة الثانية االولى

عدد 

 الريات

15-10 30 60 60 60 30 04 

 . االمراض و طرق مكافحتها :8

 مكافحة الحشائش : .1.8

 مكافحتها خثو الشهريف االوليف .% في حالة عدم مكافحة الحشائش او التأخر في  70-60يقل محصوو مف 

 مكافحة الحشائش النجيلية الحولية : .1.1.8

 ورقات للمحصوو . 04-02لتر/فدان في طور  1بمعدو   EC% 12.50يستخدم سيلاوب  -
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لتر ماء للادان رشا عاما على النباتات و الحشائش  200لتر/فدان  مع  1.5% بمعدو 12.5فيوزيليد ماكة  -

ورقات و ترش على الورقات التي بها البقع التي بها النجيل البلدي المعمر عندما  03-02 الحولية في طور

 سم  15-10يصل لطوو 

 :الفول السوداني و مكافحتها  نيماتودا .2.1.8

تنتشر نيماتودا في حقوو الاوو السوداني و تعتبر مف مسببات االمراض التي تهدد هذا المحصوو و تسبب له 

% تشجع تروف الجو مف حرارة عالية مف توفير الرطوبة للتربة على انتشار 50-25ى نقص كبير يصل ال

االمراض النيماتودية و نقص المحصوو و تظهر اعراض االاابة بالنيماتود على هيئة بقع منتشرة بالحقل و 

)احمد و   يثحظ ااارار االوراق في ما يشبه اعراض نقص العناار الغذائية ، كذلك تقزم النباتات المصابة

 (.2015عثمان ., 

 و لمكافحة هذا المرض نستخدم : 

 .(2002)عتريس .,كلغ للادان . 20بمعدو  GR%10مبيد موكاب  -

 لتر ماء . ³/100سم 50بمعدو   SC% 15مبيد نومولمت  -

 لتر ماء . 100/ ³سم 250بمعدو   EC% 50مبيد سومثيون  -

 ( .2015)احمد و عثمان ., 

 

 

 : www.icrisat( source . تو ح اعراض مرض نيماتودا الاوو السوداني اورة (:08وثيقة رقم )

Org) 

 :  و مكافحتها االفات الحشرية .2.8

 نذكر بعضها :  -

http://www.icrisat/
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 :  Tetranychus urticaeالعنكبوت االحمر  .1.2.8

لثوراق و تتحوو الى اللون االاار ثم تظهر اعراض هذا المرض على شكل بقع باهتة على السطح السالي 

 البناسجي ، و تتمم مكافحته بالرش بمبيد كالثينميكروني .

 :Spodoptera littoralisدودة ورق القطن  .2.2.8

تتغذى دودة ورقة القطف على اوراق الاوو السوداني تسبب ثقوب فيها ثم تتغذى على البراعم ، و لمكافحتها 

 الرش باحد المبيدات :

 / الادان GM 300بمعدو  SP %90يت الن -

لتر ماء و يتوقف  600 – 400لتر / الادان و يحتاج الادان الى  1.25بمعدو  SP % 20النيت  -

 الرش قبل الجمع بأسبوعيف .

 .(Ganesan ., 2007)و ( 2010)عماد الدين .,  و( 2012)حبيب.,  و( 2010غريبة ., أبو)

 اآلفات المرضية : .3.8

  نذكر اهمها : -

 االمراض :  .1.3.8

  مرضla pourriture du collet  : 

، حيث تظهر اعراض المرض اوو مرة كبق بنية مصارة في  Aspergillus nigerيتسبب فيه فطر 

l'hypocotyle . ثم يتحوو الى اللون االاار 

 تتم مكافحته بوقاية البذور و تعقيمها قبل الزراعة . 

  مرضLa pourriture sèche  : 

 تظهر اعرا ه بالتعاف الجاف للنبات . Macrophominaphaseolinaفيه فطر  يتسبب

 تتم مكافحته بوجود كمية معتبرة مف البوتاسيوم و تعقيم البذور . 

  مرضla pourriture du collet : 

و تظهر اعرا ه بنخر النبات و تشكيل الحار على مستوى الساق و  Sclerotiumrolfsiiيتسبب فيه فطر 

 وراق .ذبوو اال

 تتم مكافحته بالتقليل مف المواد العضوية غير المحللة )الملوثةا على مستوى سطح التربة .
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  مرضpourritures hâtive et tardive respectivemen t des feuilles  : 

تظهر اعرا ه بتعاف Cercosporaarachidicola et cercosporapersonataيتسبب فيه فطر

 الغير طبيعي للورقة و تلونها باالاار المحمر ثم البني الداكف .االوراق و اعطاء الشكل 

 تتم مكافحته بتناوب زرع المحاايل الذي يقلل مف اعراض االاابة .

 اهم اآلفات :  .2.3.8

 االكاروسات : 

الاطر المسبب فيها هو فطر االكاروسات ، تظهر االعراض على شكل بقع ااراء مستديرة و اغيرة و عند 

 اابة تتحوو االاابة الى اللون البني  . اشتداد اال

 موت البادرات و اعفان الجذور  : 

 , Fusarum ,   Rhizoctoniasolaniيتسبب في هذا المرض مجموعة مف فطريات التربة اهمها 

solani تظهر اعرا ها بهياات الاطر التي تسبب موت البذور و تهور كتل مف الجراثيم مما يؤدي الى ،

 ق و تعاف الجذور مما يؤثر على انتاجية المحصوو .ااارار االورا

 تبقع االوراق الساركوسبوري  : 

و تظهر اعرا ه بتلون البقع على السطح السالي باللون االسود  Cercosporaيتسبب فيها فطر 

.((Patrick., 2008)  ( و ( Abdoul.,2003عبد الحق واخرون ) ( و2009.,عماد الدين  )  و

,.1999)  

 

تبقع االوراق : اورة تو ح تهور اعراض  (09رقم ) وثيقة

 (www.Ethnoplants.com) الساركوسبوري
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.I :التعريف بمنطقة سوف 

 الموقع واالطار الطبيعي:.1

 .الموقع:1.1

الشرقي الكبير، يحده مف الشماو بثد الزاب  يقع اقليم وادي سوف جنوب شرق الجزائر ، وينتمي الي العرق 

)مياسي  و (1977)العوامر., بسكرة والزرائب  ويمتد حتي جباو االوراس ، النمامشة والي منطقة نقريف 

ومف الشرق الحدود التونسية ومف ناطة ونازاوة ، مرورا ببير رومان حتي غدامة (.1996

(Robert.,1960) ف الغرب واد ريغ )تقرت وتماسيف ا ، ومف الجنوب واحات غدامة، وم

 (.1977.)العوامر.,وورقلة

,  شرقا° 8-°6شماال وبيف خطي طوو ° 34-° 31وتمتد ارا يه مف الجنوب الي الشماو بيف خطي عرض 

شطوط وهي شط واد  3.واإلقليم يحيط به طبيعيا  ²كلم 82.800وتبلغ مساحة واد سوف ( 1929)مياسي.,

 André.)الجريد مف الجهة الشرقية وملغيغ، وشط الغرسة مف الشماو وشد ريغ بالغرب، وشطوط مروانة

 (.2007) غمام., كلم شماو مدار الجدي 3700مدار السرطان و  كلم شماو 1100. كما تبعد (2004,.

 

 Google earth: اورة تو ح منطقة الوادي مأخوذة مف موقع ( 10وثيقة رقم )
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 . اإلطار الطبيعي : 2.1

شنواع مف التضارية ) الكثبان الرملية،  3واد سوف بأرا ي مكسوة بطبقة رملية نميز فيها  تتميز منطقة

وبصاة عامة فان تضارية ( 2015( ؛)جابر.,2006, )عبداوي., الهضبة الصخرية ،إقليم المنخاضاتا

 (.Nadjah.,1971) المنطقة ذات مظهريف  : العرق والحمادات الرملية 

 طقة سوف :  . الخواص المناخية لمن3.1

يسود المناخ الجاف منطقة سوف وذلك نتيجة للعديد للعوامل  كالموقع الجغرافي واالرتااع علي مستوي  

سطح البحر ، ومما يزيد قسوة المناخ األشعة الشمسية الشديدة التي ترسلها الشمة خثو الجو الصافي عديم 

 .(2005) حليس.,الغيوم الذي يسود المنطقة 

 األمطار:.1.3.1

كلم ، وعف  478البحار الن واد سوف تبعد عف عنابة  ىرة وقليلة بسبب بعد المنطقة علدفهي نا اما امطاره 

فياري وعندما تكون غزيرة تسبب في فيضانات  كلم . وينحصر سقوطها بيف نوفمبر و 365قابة   خلي 

ملم  80.3وي للتساقط بالمنطقة الي يصل المتوسط السن .و وغابات النخيل سكانال ىدية علاتخلف وا رار م

.  (Nadjah.,1971)et  (André .,2004). 

 .الحرارة : 2.3.1

يسود اإلقليم مناخ احراوي  قاري شديد الحرارة اياا ، وقارص البرودة شتاء بسبب جاافه .ويغلب عليه 

ى في فصل م ، ويتعد°34الحر في معظم شهور السنة ويصل المتوسط الحراري في الاصل الحار الى 

م ، °10م، وحينئذ  تكون الرماو شبه ملتهبة . و في فصل الشتاء يكون المتوسط  الحراري ° 50الصيف 

(André .,2004)  و عندما تشتد البرودة و خااة ليث تنخاض الى ما دون الصار(CH-

lutaud.,1908) 

 .الرياح : 3.3.1

  ي ، الشهيلي و العوااف الرملية ا تتميز المنطقة بثثثة شنواع مف الرياح : و هي ) البحر

(Benhouadi.,2010)  , فهي تهب بصاة دائمة و في معظم شهور السنة بنسب متااوتة . ا افة الى انواع

 اخرى مف الرياح مف الظهراوي ، و الغربي و هذه الرياح تثير االتربة غالبا. 

 (Nadjah.,1971) و (André .,2004)( ا يو ح بان سرعة الرياح 01لحق )ا في الم01. و الوثيقه رقم

م/ثا ، و ان المتوسط السنوي لسرعة الرياح قدر  4.07-3.60ترتاع خثو فصل الربيع اذ تتراوح  قيمتها مف 

 م/ثا .  3.20ب 
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 الرطوبة :. 4.3.1

ا بتمييز فترتيف ، 01ا الملحق )02في الوثيقة رقم ) 2016-2004تظهر تغيرات الرطوبة في المنطقة للاترة 

%، 50ألولي : فترة شبه رطبة تمتد مف شهر نوفمبر الي غاية شهر فياري التي تاوق فيها نسبة الرطوبة ا

% والاترة الثانية : الاترة الجافة تمتد مف شهر 65.26حيث سجلت فيها اعلي نسبة للرطوبة لشهر ديسمبر 

 %.29.07مارس الي غاية شهر اكتوبر حيث سجلت ادنى نسبة رطوبة خثو شهر جويلية ب 

 . التربة:4.1

تعرف منطقة وادي سوف بأنها تجمعات رملية ، حيث يتميز هذا الرمل انه ذو حبيبات كبيرة مما يعطي  

 (.2015) مباركي .,  لتربة خااية النااذية عالية والتهوية الجيدة

 . II: المواد و طرق البحث 

 .المادة النباتية: 1

المزروعة في    .Arachis hypogaea Lناف للاوو السوداني اجريت الدراسة لمقارنة ثمار  ثثثة اا

 اشهر .  6اشهر و انف  4اشهر ، انف  3منطقة الوادي وذلك حسب طوو دورة الحياه للنبات  : انف 

 .موقع جلب العينات : 2

 ، في والية الوادي  المو حة في الوثيقة رقم 2020تم جمع عينات الاوو السوداني في  الموسم الزراعي 

تتميز منطقة التجربة بتربة رملية  ودرجة حرارة عالية والهدف الذي نأمل  ا02في الملحق رقم )ا 01)

 في هذه المنطقة. المزروعةااناف للاوو السوداني  3الوقوف عنده هو مقارنة 

 : طريقة جلب العينة وتاريخ جنيها  .3

ثة اشهر ،انف اربعه اشهر و انف ستة انواع مف الاوو السوداني مختلاة االعمار انف  ثث 3تم اخذ  

الثثث ، اما  لألانافجوان  10ماي الي  15 ما بيفاشهر  في منطقة الوادي  تم زراعتها بمواعيد مختلاة  

  4سبتمبر ، انف ذي  25اوت الي  15 ما بيفاشهر يكون   3بالنسبة لجني ثمار الاوو السوداني ذي عمر 

 نوفمبر الي اواخر هذا الشهر .  15 ما بيفاشهر يتم جنيه  6نف ذي اشهر يتم جنيه خثو شهر اكتوبر وا

 .الصفات المدروسة  :4

 تم اخذ قياس طوو الثمرة بالمسطرة.طول الثمرة :  .1.4
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 2kgذو جودة    Electronic Digital scale اخذنا وزن القشور بالميزان االلكترونيوزن القشور : . 2.4

×0.1g. 

 ارتفاع الثمرة :. 3.4

 تم اخذ ارتااع الثمار بالمسطرة. 

 وزن البذور والثمار:  .4.4

الماخوذة  2kg ×0.1gذو جودة    Electronic Digital scaleتم اخذ قياس عدد البذور والثمار  بجهاز

 .ا02في الوثيقة رقم ) ا02اورته بالملحق رقم )

 التضاريس القشور :  .5.4

 وااها بالعيف المجردة .تم واف التضارية وشكل الثمار وشبعادها  و

 : عدد الثمار والبذور .6.4

 تم اخذ عدد معتبر مف وزن البذور والثمار لكل مجموعة باليد.

ا02ا الملحق رقم )03: بالقدم القنوية المو حة في الوثيقة رقم ) سمك و طول االخاديد .7.4



 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل الثاني : 

 مناقشةالنتائج و ال
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.I  جية : نتائج صفات االنتا 

 نتائج متوسط وزن الثمار لثالثة اصناف من الفول السوداني :   .1

ا الى وجود اختثف كبير في وزن الثمرة بيف األاناف الثالثة 11تشير النتائ  المو حة في الوثيقة رقم )

غ مقارنة بالصنايف  9.18ا و الذي بلغ 6معنوي في متوسط وزن الثمرة للصنف ) حيث بينت التاوق الث

رييف. رغم عدم اتهار الاروقات المعنوية بيف االاناف الثثثة للاوو السوداني عند المقارنة باختبار االخ

 TUKYتوكي 
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  السوداني مخطط متوسطات وزن  ثمار  ثثثة ااناف مف الاوو :(11) الوثيقة رقم         

اته وبقائه فترة طويلة داخل التربة مما يتيح فراة زيادة  ا الى طوو دورة حي6يعود هذا التاوق للصنف )

تشكل الجذور الثانوية و زيادة تارعها ، مما يسمح بإختراق الجذور للتربة و امتصااها للمغذيات خااة 

و قد يعزى اختثف بعض النتائ  الختثف ( 2013) عبد العزيز و آخرون .,بطيئة الحركة منها كالاساور 

، كما شن متوسط وزن الثمار  (2005المنحل ., )ونوع السماد وعمليات الخدمة الزراعية  الظروف البيئية

للنبات وعدم وجود الاروقات المعنوية  ، و هذا راجع للتشابه الجيني لألاناف في  0.23و  0.19يتراوح بيف 

)كيال و  ، كما اشار هذه الصاة و زراعته في تربة منطقة واحدة و ناة الماء المستعمل لسقيه و ناة المناخ

الى ان التسميد االزوتي قد ادى زيادة الوزن الكلي للنبات ، و ان قدرة استجابة النبات  (1998آخرون ., 

  (2007)حسين و اخرون .,للتسميد تلعب دورا مهما في اختثف وزن الثمار و هذا حسب 

 نتائج متوسط طول الثمار لثالثة اصناف من الفول السوداني : - 2
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ا وجود فروقات معنوية بيف اطواو الثمار لألاناف الثثثة حسب اختبار المعنوية 12نت نتائ  الوثيقة رقم )بي

ا معنويا على الصنايف بمتوسط طوو 6حيث يتاوق الصنف ) ا10)لتوكي كما هو مو ح في الجدوو رقم 

ا لم 4ار للصنف )سم ، في حيف ان متوسط  طوو الثم 3.65ا بمتوسط طوو 3سم و يليه الصنف ) 4.96

 سم .  2.15يتعدى 

 

 

 متوسطات طوو الثمار لثثثة ااناف للاوو السوداني (:12وثيقة رقم )

ا لمتوسطات طوو الثمار لثثثة ااناف Pيو ح قيم احتمالية الاروقات المعنوية )قيم (: 09جدول رقم )

 للاوو السوداني

V3 V2 V1 

0.002 0.001 0 V1 

0.000 0 0.001 V2 

0 0.000 0.002 V3 

     

في متوسط طوو الثمرة الى اختثف عدد البذور في الثمرة و تنوع نسب التسميد المعاملة  و يعود االختثف

بها لكل انف ، بحيث بينت نتائ  عدة دراسات ان زيادة معدو النتروجيف تتسبب في حصوو زيادة معنوية 

ائية لنبات البطاطا و زيادة في المحصوو و جودته في المجموع الخضري و طوو النبات و عدد السيقان الهو

,1996).(Abdel et Razik   كما يلعب موعد الحصاد دورا مهما في هذا ، بحيث اكدت نتائ .

(Canavar et Kaynak.,2008)   تأثر طوو البذرة لثثثة ااناف مف الاوو السوادني بموعد الزراعة و

بب تبايف االاناف في هذه الصاة الى اختثفها في التركيب هو المتعلق بالعوامل المناخية ، و يعود س



 

39 

 

الوراثي حيث يتميز انف ستة اشهر بمجموع خضري كبير وماترش شي مسطح خضري كبير ومنه استقباو 

)محمد و آخرون اكبر للضوء والقيام بكااءة عالية للتركيب الضوئي ومنها تظهر في زيادة كبيرة بالثمرة 

,.2015 )   . 

 ج متوسط وزن البذور  لثالثة اصناف من الفول السوداني :نتائ  -3

ا الى ان هناك اختثف بيف متوسط وزن البذور لألاناف 13تشير النتائ  المو حة في الوثيقة رقم )

ا دون التاوق 3غ على الصنف )3.46ا  بمتوسط وزن 6المدروسة  ، حيث نثحظ تاوق معنوي للصنف  )

 ا كما يبيف الجدوو4ا و الصنف )3دم وجود فروقات معنوية بيف الصنف )ا مع ع4المعنوي عف الصنف )

 وذلك حسب اختبار توكي .  اPقيم احتمالية الاروقات المعنوية ) ا11رقم )
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   مت  ط  ز  الب  ر 

 

 مخطط متوسطات وزن البذور لثثثة ااناف للاوو السوداني   ( : 13وثيقة رقم )

ا لمتوسطات وزن البذور لثثثة ااناف Pاحتمالية الاروقات المعنوية )قيم  يو ح قيم(: 10جدول رقم )

 للاوو السوداني

V3 V2 V1 

0.270 0.249 0 V1 

0.029 0 0.249 V2 

0 0.029 0.270 V3 
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ا بإختثف العامل الوراثي و طريقة نموه الماترشة  و 6ان ناسر هذا التاوق المعنوي للصنف ) و هنا يمكف

الزراعة و الحصاد و فترة بقاء ثمار الاوو السوداني داخل التربة و قدرة تخزيف المغذيات  اختثف موعد

في دراسته شن  (2016غمام . ع )الخااة بكل انف ، وقدرة الصنف على استجابة لألسمدة ، كما اثبت 

التربة و ا افة االسمدة العضوية و الرش بمركب البروتياار الغني بالنتروجيف تؤدي الى تحسيف خواص 

تنشط نمو الجذور و زيادة اتاحة العناار الغذائية  و رفع كااءة االمتصاص مما ينشط العمليات الحيوية 

خااة التركيب الضوئي و زيادة تركيب المواد االدخارية التي تتراكم على مستوى الدرنة و تساهم في زيادة 

ية ، كما تلعب طريقة الزراعة دورا في حجم و وزن الدرنة و التي تزيد في متوسط وزن الدرنة القياس

بان طريقة المساطب تحسف مف انتشار  (2002فرج و آخرون )اختثف وزن البذرة  و هذا ما و حه 

 الجذور وزيادة امتصاص المغذيات خااة النتروجيف .

 نتائج متوسط طول البذور  لثالثة اصناف من الفول السوداني :   -4

اوذلك حسب Pالذي يبيف قيم احتمالية الاروقات المعنوية )ا 12)ا والجدوو رقم 14بينت نتائ  الوثيقة رقم )

ا 6وجود فروقات معنوية بيف متوسط  طوو البذرة  لألاناف  المدروسة حيث يتاوق الصنف )اختبار توكي 

سم ، في حيف الحظنا عدم وجود فروقات معنوية بيف  2.24معنويا على الصنايف بطوو بذرة يصل الى 

 1.8ا  الذي لم يتعدى طوو البذرة فيه 3سم و الصنف ) 1,96ا الذي وال طوو البذرة فيه الى 4ف )الصن

 سم 

 

 

  مخطط متوسطات طوو البذور لثثثة ااناف للاوو السوداني  ( :14وثيقة رقم )
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سطات طوو البذور لثثثة ااناف ا لمتوPيو ح قيم احتمالية الاروقات المعنوية )قيم  (:11جذول رقم )

 للاوو السوداني

V3 V2 V1 

0.001 0.123 0 V1 

0.011 0 0.123 V2 

0 0.011 0.001 V3 

 

في دراستهم حوو تأثير  (2013علي و حمزة )و نرجع االختثف في متوسط طوو البذرة الى ما اكداه 

لى ان هذا التبايف بيف االاناف في طرائق زراعة مختلاة في نمو وحاال اربعة ااناف مف حنطة الخبز ا

هذه الصاة يعزى الى اختثف تركيبها الوراثي وقابليتها في تحسيف ااات النمو، كما قد يرجع سبب تأثر هذه 

الصاة لمدى توفر الظروف البيئية المثالية لنمو النبات مف درجات حرارة مثلى لنمو النبات و فترة ا اءة 

نمو النبات و تحسيف عملية التلقيح و االخصاب الذي قد ينعكة بدوره على جيدة مما ادى الى اطالة موسم 

في دراسته حوو بعض العوامل التي  (Shaker.,1980)   ااات البذور ، تتاق هذه النتائ  مع ما ذكره

في دراستهما حوو تأثير   (1999)شياع و سليم ., و  ((Sharma., 1996تؤثر على جودة بذور البطيخ و 

  Khan et) و لزراعة في حاال ثمار و بذور الخيار الهجيف الخاص بالزراعة الحقلية المكشوفة مواعيد ا

al., 2001)    و  في دراسته حوو تأثير مواعيد البذر المختلاة على محصوو البطيخ(Joshi et 

Srivastava., 2000) 

  نتائج متوسط سمك و طول االخدود  لثالثة اصناف من الفول السوداني : -5

عدم اتهار الاروقات المعنوية بيف االاناف الثثثة   ا16و ) ا15رقم ) الوثيقتيفتشير النتائ  المو حة في 

للصاتيف سمك و طوو االخدود للثمار ، حيث الحظنا  TUKYللاوو السوداني عند المقارنة باختبار توكي 

ملم و  3.4  سمك االخدود   متوسط حيث تم تسجيلا في متوسط الصاتيف 3التاوق الث معنوي للصنف )

ملم و  2.65ا الى 6، بينما وال طوو االخدود للصنف )ملم للصنف االخير  3.77  متوسط  طوو االخدود 

 رغ. ملم  3.07ملم في حيف ان سمكه لم يتعدى  2.74ا الى 4ا و انف )3.35سمكه )
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 مف الاوو السودانيتكرار متوسط  سمك االخدود لثثثة ااناف  ( :15وثيقة رقم )

 

 تكرار متوسط  طوو االخدود لثثثة ااناف مف الاوو السوداني ( :16وثيقة رقم )

) عبد الوهاب و العبادي ا الى  العوامل الوراثية و طبيعة النمو لهذا الصنف 3و قد يعود هذا التاوق للصنف )

ختثف الى ان هناك عوامل عدة قد تؤثر  على ااات قوة البذور و ، كما يمكف ان ناسر هذا اال (2013., 

نوعيتها منها بيئية )حرارة ،  وء و عوامل اخرى ا و هذه متعلقة باختثف مواعيد الزراعة ، و فيسيولوجية 
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مرتبطة بالبذور ناسها كالتركيب الكيميائي للجنيف و مدى نضجه و طوو و قصر مدة سكونه و المادة الغذائية 

 ( 1994) حسن .,لمتراكمة في البذرة ا

 نتائج نسبة وزن البذرة الى وزن الثمرة  لثالثة اصناف من الفول السوداني : - 6

ا وذلك Pالذي يو ح قيم احتمالية الاروقات المعنوية )ا 13) و الجدوو رقم ا 17بينت نتائ  الوثيقة رقم )

المدروسة حيث يتاوق   لألانافالبذرة  وجود فروقات معنوية بيف متوسط  طوو حسب اختبار توكي 

%، في  64.77ا بمتوسط  نسبة يصل الى 6ا دون التاوق على الصنف )4ا معنويا على الصنف )3الصنف )

% و  56.77ا الذي وال متوسط النسبة فيه الى 4حيف الحظنا عدم وجود فروقات معنوية بيف الصنف )

 % . 60,66ا  الذي لم يتعدى متوسط النسبة  فيه 6الصنف )
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  مخطط متوسط  نسبة وزن البذرة الى الثمرة لثثثة ااناف مف الاوو السوداني( : 17وثيقة )

ا لمتوسطات وزن البذرة الى الثمرة  لثثثة Pيو ح قيم احتمالية الاروقات المعنوية )قيم (: 12جدول رقم )

 ااناف للاوو السوداني

V3 V2 V1 

1.70- 1.31- 0 V1 

1.61 0 1.31- V2 

0 1.61 1.70- V3 
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و يمكف ان ناسر هذا االختثف بيف االاناف  الى عدد البذور  المتشكلة في الثمرة لكل انف و يعزى هذا 

الى االختثف الجيني لألاناف في هذه الصاة ، حيث ان الصاات الوراثية للنبات هي التي تتحكم في عدد 

، و قد يرجع السبب في اختثف النسب اعثه نتيجة زيادة و   (AL-Rafia ., 2015)الثمار المتشكلة 

نقصان النمو الخضري للنبات  و قد ينعكة هذا التأثير على كمية المادة الغذائية المصنعة و المخزونة في 

قصان حاال النبات و تراكم المواد الكربوهاترية نتيجة عملية التركيب الضوئي ، مما يؤدي الى زيادة و ن

البذور فيزداد عدد الثمار المتكونة و عدد البذور في الثمرة الواحدة نتيجة الظروف البيئية المناسبة لعمليتي 

خثو دراستهما حوو تأثير موعد الزراعة في نوعية  (2011شاكر و سعيد )التلقيح و اإلخصاب و هذا اثبتاه 

في دراستهما حوو تأثير طرائق  (2013ي و حمزة )علبذور ثثثة ااناف مف محصوو الرقي  ، كما اشارا 

زراعة مختلاة في نمو و حاال اربعة ااناف مف حنطة الخبز الى ان تبايف عدد النباتات في وحدة المساحة 

يؤدي اختثف عدد الحبوب لكل انف عف اآلخر ، كما تلعب قدرة استجابة النبات للتسميد دور مهم في 

 .   Iman et al (2014)تكويف الثمار و ذلك حسب  

 نتائج متوسط وزن القشور  لثالثة اصناف من الفول السوداني : - 7

الذي يبيف قيم احتمالية الاروقات المعنوية   ا14) و الجدوو رقم ا18تشير النتائ  المو حة في الوثيقة رقم )

(P وو السوداني ، كما فروقات معنوية بيف االاناف الثثثة للا عدم وجود الى اوذلك حسب اختبار توكي

 . غ 5.72ا و الذي بلغ 6للصنف ) لقشرةتشير النتائ  الى التاوق الثمعنوي في متوسط وزن ا
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  مخطط متوسط  وزن القشور  لثثثة ااناف مف الاوو السوداني ( :18وثيقة رقم )
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ا لمتوسطات وزن القشور  لثثثة ااناف P)قيم يو ح قيم احتمالية الاروقات المعنوية (: 13جدول رقم )

 للاوو السوداني

V3 V2 V1 

0.280 0.037 0 V1 

0.311 0 0.037 V2 

0 0.311 0.280 V3 

 

يمكف ان نرجع هذا  اتهرت النتائ  عدم تأثر وزن القشور لثمار الاوو السوداني بإختثف االاناف بحيث 

عف الصنايف اآلخريف الى االختثف المعنوي الذي الحظناه  ا 6التاوق الثمعنوي لوزن القشور للصنف ) 

في نسبة وزن البذرة الى وزن الثمرة التي تتأثر بالتركيب الوراثي لألاناف  و  بالظروف البيئية السائدة في 

اثناء موسم النمو حيث تؤدي هذه الظروف الى اطالة موسم النمو للنبات و تكويف كمية عالية مف المادة الجافة 

المتراكمة في النبات و التي ادت الى زيادة حجم الثمرة و وزنها ، كما قد يعزى سبب اختثف ااات الثمار 

لعدة عوامل منها بيئية  تؤثر على تكويف البذور و حجمها خثو مدة نمو النبات و اثناء فترة جني الثمار ، و 

و  (1994)حسن .,اق هذه النتائ  مع ما ذكره منها الايسيولوجة التي تؤثر على نض  الثمرة و تركيبها . و تت

في دراستهما حوو تأثير مواعيد الزراعة في حاال ثمار و بذور الخيار الهجيف  (1999)شياع و سليم ., 

في دراسته حوو تقويم ااناف مف قرع  (2006) داود و محمد ., و  الخاص بالزراعة الحقلية المكشوفة

 (Sharma et al .,2005)و للمنطقة الوسطى مف العراق    الكوسة الهجيف تحت الظروف البيئية

II.   :مقارنة وصفية من ناحية ملمس و شكل الخيوط في قشور الثمرة بين ثالثة أصناف للفول السوداني 

 المعيار: ملمس وشكل الخيوط في قشور الثمرة  وسمك وطول األخاديد: .1

ها خيوط بارزة جدا  بشكل طولي تقطعها بشكل : تتميز بقشور خشبية ذات ملمة خشف ، تظهر ب 3الصنف 

غير منتظم خيوط عر ية حلقية  بارزة وتختلف مف ثمرة آلخري مف حيث  التموج شدي إلي  عدم انتظام 

الشكل  .بحيث الحظنا عدم وجود فروق معنوية في طوو وسمك األخاديد بينه وبيف الصنايف اآلخريف حيث 

 .3.77و طوله إلي  3.4وال متوسط  سمك األخدود فيه إلي 

: قشور خشبية ذات ملمة متوسط الخشونة ، تظهر بها خيوط عر ية  حلقية وطولية متقاطعة 4الصنف 

غير بارزة بشكل وا ح إال عند النظر بدقة وتختلف مف ثمرة آلخري حسب التموج ونثحظ اختاائها في 

خاديد بينه وبيف الصنايف اآلخريف بعض الثمار. بحيث الحظنا عدم وجود فروق معنوية في طوو وسمك األ

 .2.745و طوله إلي  3.07حيث وال متوسط  سمك األخدود فيه إلي 
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: قشور خشبية ذات ملمة رطب نوعا ما ، تظهر به خيوط طوليه بارزة تقطعها خيوط عر ية  6الصنف 

مار. بحيث بارزة  نسبيا وتختلف مف ثمرة آلخري ، بحيث لحضنا اختااء الخيوط العر ية في بعض الث

الحظنا عدم وجود فروق معنوية في طوو وسمك األخاديد بينه وبيف الصنايف اآلخريف حيث وال متوسط  

 2.65و طوله إلي  3.35سمك األخدود فيه إلي 

 

 اورة تو يحية لطوو و سمك االخاديد لثمار الاوو السوداني (:19وثيقة رقم )

(www.ALmanar.com) 

 ناحية اختناق الثمرة  بين ثالثة أصناف للفول السوداني : مقارنة وصفية من المعيار:  .2

 يختلف مف ثمرة آلخري فنجد: :3الصنف 

  نوع ال يوجد فيه اختناق شي يكون علي شكل ثمرة واحدة . -

 نوع يختنق مف الجهتيف بشكل وا ح. -

  نوع يختنق مف الجهتيف بشكل  شبه كلي. -

  .تختنق باختناق طايف نوع يختنق مف جهة واحدة والجهة األخرى -

 :يختلف مف ثمرة آلخري فنجد :4الصنف 

 نوع ال يوجد فيه اختناق شي يكون علي شكل ثمرة واحدة . -

 نوع يختنق مف الجهتيف بشكل وا ح. -

 نوع يختنق مف الجهتيف بشكل شبه كلي . -

 نوع يختنق مف جهة واحدة و الجهة األخرى تختنق اختناق طايف. -
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 مف ثمرة ألخرى فنجد : : يختلف6الصنف 

 نوع ال يوجد فيه اختناق شي يكون على شكل ثمرة واحدة . -

 نوع يختنق مف جهة واحدة و الجهة األخرى تختنق بشكل بطايف . -

 نوع يختنق مف الجهتيف بشكل وا ح . -

 بذرات مختنق في مكانيف على شكل :  3نوع يحتوي على  -

 * اختناق مف جهتيف.

 واحدة. * اختناق مف جهة 

 

              4M                                      6M                                 3M 

)بلعباسي و تيته . ثثثة ااناف للاوو السودانيتو ح طريقة اختناق الثمرة لثمار  اور ( :20وثيقة رقم )

,.2021) 

 وصفية من ناحية نقطة اتصال الثمرة بالشجرة: مقارنةالمعيار:  .3

 :3الصنف 

 تختلف في النوع مف ثمرة آلخري بحيث تكون:

 واسعة بارزة بملمة خشف. -

 واسعة غير بارزة بملمة رطب. -
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 .ذات لون ابيض موحد -

 :4الصنف

 تختلف مف ثمرة آلخري فنجد:

 واسعة بارزة. -

 واسعة غير بارزة. -

  يقة غير بارزة. -

 ات لون غير موحد فمنها ابيض او احمر .ذ -

 :6الصنف

 تختلف مف ثمرة آلخري فنجد:

 واسعة بارزة. -

 واسعة غير بارزة. -

 يف األبيض شو احمر وغالبا احمر .ذات لون غير موحد ب -

 شكل الخيوط في البذرة ولونها وحجمها ونهاية البذرة :. المعيار:  4

  :3الصنف

 ة إلي القاعدة وشحيانا التصل إلي القاعدة .خيوط عمودية تبدش مف القم -

 لونها غير موحد احمر ، بني ،وردي ، نحاسي. -

 حجمهم غير متماثل. -

 نهايتها تختلف مف بذرة آلخري شحيانا حادة وشحيانا قوسيه ومعظمها حادة. -

 : 4الصنف

 صل الي القاعدة.خيوط عمودية تبدش مف القمة إلي القاعدة تستمر بشكل غير منتظم وشحيانا الت -

 لونها تقريبا موحد بيف النحاسي والبني الااتح. -
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 حجمهم متماثل. -

 نهايتها تختلف مف بذرة آلخري غالبا ما تكون حادة وناذرا ما تكون قوسيه. -

 :6الصنف

 خيوط عمودية تبدش مف القمة إلي القاعدة تستمر بشكل منتظم تقريبا . -

 ردي الااتح إلي البني.لونها موحد إلي حد كبير بيف الو -

 حجمها متماثل. -

  .نهايتها تختلف مف بذرة آلخري غالبا ما تكون قوسيه وناذرا ما تكون حادة -

  

 اورة تو ح شكل الخيوط في البذرة ولونها وحجمها ونهاية البذرة( : 21وثيقة رقم )

(www.ALmanar.com) 

راثي هو الذي يرجع الختثف هذه األنواع فالعامل الوراثي يلعب دورا مهما في اختثف شنواع التنوع الو

الصاات المدروسة السابقة وحسب مصدره  ومنطقة زرعه فهو مزروع في منطقة واحدة لكف مصدره جهات 

 . (DSA .,2021)  مصر 6تركيا و انف  4الشام و الصنف  3مختلاة  فمصدر انف 

اخية والترابية تؤثر في التنوع الوراثي الظروف المتاحة سواء مناخية كدرجة الحرارة شو تهوية فالعوامل المن

شو اإل اءة العالية ،مما يعني كااءة عالية في امتصاص الطاقة الضوئية وبالتالي تاعيل العمليات الحيوية 

النبات ومنها التي تخزن فيها للنبات ومنه نوات  شعلي مف المدخرات العضوية  التي ترحل إلي  كافة شجزاء 

حوو ( 2011) شاكر وسعيد.,. هذه النتائ  تتوافق مع ما ذكره (2013.) عبد العزيز وآخرون .,المدخرات

.Citrullus lanatus L شاناف مف نبات الرقي 3نمو وحاال دراستهم لتأثير موعد الزراعة علي 

http://www.almanar.com/
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 شاناف  3ي شو ح شن االختثف بيف وزن الثمار الذ (2005) ساهي و آل منهل ., تتوافق شيضا مع نتائ  



 

 

 

 الخاتمة

مف شهم المصادر الغذائية العالمية  ومحاايل التسميد .hypogeae Arachis L يعتبر الاوو السوداني 

األخضر الصناعية االولي ، حيث يوجد ثثث طراز للاوو السوداني مف حيث طريقة النمو ) القائم ، ماترش 

 رش ا وثثثة شاناف حسب العمر )مبكرة ،نصف مبكرة ،متأخرة النموا .النمو ، النصف مات

في هذا العمل  قمنا بمقارنة مرفولوجية لثمار هذه  األاناف مف ناحية العمر لكل انف حيث شتهرت النتائ  

مدى تأثير اختثف االنواع على ااات االنتاجية مف حيث اختثف  الوزن و الطوو للثمار و البذور كذلك 

تثف سمك و طوو االخاديد للثمار كما قمنا بحساب نسبة وزن البذرة الى الثمرة مع مقارنة وزن القشور ، اخ

و في االخير تطرقنا الى المقارنة الوااية مف الناحية المرفولوجية بيف ثمار ثثثة ااناف للاوو السوداني 

 .  2020لموسم 

ا على 3إختثف االنواع و التاوق المعنوي للصنف )اتهرت النتائ  تأثر وزن البذرة الى وزن الثمرة ب 

 ا % . 64.77-56.77ا و تتراوح النسبة بيف )6ا دون التاوق على  الصنف )4الصنف )

ا معنويا عف الصنايف مف ناحية طوو الثمار و البذور و وزن البذور ، 6كما اتهرت النتائ  تصدر الصنف )

غا  اما طوو البذور  0.09  -0.07سما و وزن البذور بيف ) 4.96  -2.15بحيث يتراوح طوو الثمار بيف )

 0.19سما في حيف  بينت النتائ  تاوقه الث معنوي  مف حيث وزن الثمار الذي يتراوح بيف )  2.24-1.8بيف )

ا  و في متوسط وزن الثمرة  0.146 -0.124غ ا و في متوسط وزن القشور الذي يتراوح بيف ) 0.23 -

 ا عف الصنايف  .4غا ، و عدم تاوق الصنف ) 0.146) الذي بلغ وزنه الى

اتهرت النتائ  مف ناحية ملمة و شكل الخيوط  عدم وجود انتظام في شكلها و تختلف هذه االشكاو مف 

انف آلخر مع عدم وجود فروقات معنوية في طوو و سمك االخاديد لألاناف  الثثثة بحيث يتراوح سمك 

 ا .3.77-2.65ه بيف )ا و طول3.4-3.07االخدود بيف )

كما الحظنا مف ناحية اختناق الثمرة و شكل  الخيوط ، لون و حجم البذرة وجود اختثفات متعددة بيف 

االاناف الثثثة و كذلك بالنسبة للصنف الواحد بحيث نجد بعض الثمار تختنق مف جهة واحدة شو جهتيف و 

 البني ، الوردي و النحاسي .  منها التي ال يوجد بها اختناق ، اما اللون يختلف بيف

ا و ذلك نظرا 6و مف خثو هذه النتائ   التي تحصلنا عليها نقترح عف التجار و الاثحيف زراعة الصنف )

لتاوقه في الوزن و الطوو للثمار و البذور و كبر حجم الثمار و لونها و مذاقها الجيد  مقارنة باالاناف 

وير البحث حوو دراسة الاوو السوداني مف ناحية القيمة الغذائية و االخرى ، و اخيرا نأمل في إتمام و تط

االحتياجات  و التكاليف الزراعية .
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 .23-16ا 3) 4. خاص عدد .زراعه العراقيه مجلة ال .2001اباء.بالزراعه الحقلية المكشوفه 

 ع: 

تأثير شعماق الحراثة وموعد ا افة السماد االزوتي في . 2013 ص. . صقر.  جراد س. م .عبد العزيز 

تشريف للبحوث  مجلة جامعة. الكميائي لبذور الاوو السوداني  بعض مؤشرات النمو واالنتاجية والتركيب

 .84-71ا:3العدد). ا35د )المجل. جية سلسلة العلوم البيولو. والدراسات العلمية

 ك:

تأثير ش افه  السميد العضوي واليوريا في .  2016. ف.ص . سلمانو  ..ب.ه العباسي غو  .ع. .ج كمال.

 .ا 23المجلد )   .جامعه بابل للعلوم والمعرفة التطبيقية  Vicia faba L   نمو محاايل نبات الباقثء

     .991 1002ا:04العدد)

 .السودان اخبار مجلة. السودان.  الخرطوم جامعة. الصيدلة كلية. 1972. ا .الدين كمال.
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 .kacstمدينه الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية  .2011. مجلة العلوم والتقنية الزيوت والدهون الجزء األول

 . ا98العدد)

جم البذور ومسافات دراسة تأثير ح  . 2013ا . . ا .ع الوهاب و ريان ف و   م .مجلة زراعة الرافدين 

قسم  .جامعة  لموال  .الذرة  الصاراء . كلية الزراعة  الزراعة في ااات النمو لصنايف تركيبييف مف

 المحاايل الحقلية .

 العلوم سلسله-العلميه والدراسات للبحوث تشريف جامعه .2013.  ص صباح و ج سمير و ا. ع محمد.

 .الحراثة اعماق تاثير.  البيولوجيه

 ات:المؤسس

 م: 

  الدليل االحصائي لوالية الوادي., 2016 -2021. ( DSAمديرية المصالح الفالحية بمديرية  الوادي ) 

 و:

 المركزية االدارة.   العربية مصر جمهورية 2015.., (ARCاالراضي)  واستصالح  الزراعة وزارة. 

 .52-02: ااحة. السوداني الاوو. الزراعي لإلرشاد

 المواقع : 

   . FAO . 2016-2020)) ة العالمية الغذائيةالمنظم 
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ت الشهرية لسرعة الرياح لمنطقة سوف خثو الاترة شعمدة بيانية تو ح المتوسطا ( :01الوثيقة رقم )
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 (2020) بلعباسي و تيته ., اور لمنطقة جني العينات  ( :01وثيقة رقم )

 

 Electronicاور تو يحية لطريقة قياس وزن الثمار و البذور بالميزان االلكتروني  ( :02وثيقة رقم )

Digital scale    2ذو جودةkg ×0.1g  . 



 

 

  

 

)بلعباسي و تيته يحية لطريقة قياس طوو و سمك االخاديد بالقدم القنوية اور تو  ( :03وثيقة رقم )

,.2021) 



 

 

 : 03الملحق 

P-Value F-Value Adj Ms Adj ss Df Source 

0.096 3.54 0.001305 0.002610 2 Var 

  0.000368 0.002210 6 Error 

   0.004820 8 Total 

 ت وزن الثمارجدوو تحليل التبايف لمتوسطا ( :1وثيقة رقم )

P-Value F-value Adj Ms Adj ss Df Source 

0.000 93.28 5.91613 11.8323 2 Var 

  0.06342 0.3805 6 Error 

   12.2128 8 Total 

 : جدوو تحليل التبايف لمتوسطات طوو الثمار (2وثيقة رقم )

P-value F-value Adj Ms Adj ss Df Source 

0.034 6.22 0.000252 0.000504 2 Var 

  0.000041 0.000243 6 Error 

   0.000748 8 Total 

 جدوو تحليل التبايف لمتوسطات وزن البذور:  (3وثيقة رقم)

P-value F-value Adj Ms Adj ss Df Source 

0.001 23.60 0.163600 0.32720 2 Var 

  0.006933 0.04160 6 Error 

   0.36880 8 Total 

 دوو تحليل التبايف لمتوسطات طوو البذورج (:4وثيقة رقم )



 

 

P-value F-value Adj Ms Adj ss Df Source 

0.707 0.37 0.09213 0.1843 2 Var 

  0.25082 1.5049 6 Error 

   1.6892 8 Total 

 جدوو تحليل التبايف لمتوسطات سمك االخاديد:  (5وثيقة رقم )

P-value F-value Adj Ms ADJ SS Df Source 

0.060 4.66 0.9414 1.883 2 Var 

  0.2019 1.212 6 Error 

   3.094 8 Total 

  جدوو تحليل التبايف لمتوسطات طوو االخاديد:  (6وثيقة رقم )

 

P-value F-value Adj Ms ADJ SS Df Source 

0.044 5,49 48,011 96,02 2 Var 

  8,744 52,47 6 Error 

   148,49 8 Total 

 جدوو تحليل التبايف لمتوسطات وزن البذرة الي وزن الثمرة.( : 7وثيقة رقم )

P-value F-value Adj Ms ADJ SS Df Source 

0.151 2,64 0.00047 0,000940 2 Var 

  0.000178 0,001069 6 Error 

   0,002008 8 Total 

 جدوو تحليل التبايف لمتوسطات وزن القشور.( : 8وثيقة رقم )
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 اورة لثمار و بذور نبات الاوو السوداني انف ستة اشهر . ( :01وثيقة رقم )
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