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 چکیده
 منردي و بهرره  آب رفت هدر از جلوگيري بدون ،توسعه به يابيدست روينازا. است برخوردار بااليي اهميت از كشاورزي در بخش آب از بهينه و درست استفاده

 . بره ايرن  اسرت  ايآبيراري جويهره   روش برر  نواري ايقطره آبياري سامانه جايگزيني هدف، اين به نيل هايراه از يكي. نيست پذيرامكان جديد هايتكنولوژي از
تصادفي  كامل بلوک طرح قالب در ،پالت اسپليت صورتبه، در آزمايشي زمينيدر بادام آب وري مصرفبهره و عملكرد برنياز آبي  مقادير و آبياري روش دو ،منظور

مرديريت  شامل  فرعيتيمار و  )تيپ( نواريايو قطره (ايجويهه) سطحي آبياري دو سطح شامل اصلي تيمارانجام شد.  گيالن استان در 4331سال در  تكرار 3 در
 ،درصد 444نياز آبي اي و قطره ف و دانه در شرايط آبياريبيولوژيک، غال عملكرد نتايج پژوهش نشان داد كه بيشترين بود. درصد نياز آبي گياه 444و  04، 04، 14

در و اي قطرره  بيولوژيک، در شررايط آبيراري   عملكرد بر مبتني آب مصرف وريبهره بيشترين .بودكيلوگرم در هكتار  3023و  9403، 43031به ترتيب با ميانگين 
 غرالف و دانره در شررايط آبيراري     عملكررد  بر مبتني آب مصرف وريبهرهبيشترين . هده شدمشا مترمكعب كيلوگرم بر 40/0درصد نياز آبي با ميانگين  29و  444
 آب منراب   و جروي  نزوالت محدوديتو  زمينيبادام آبي نياز به توجه با .بود كيلوگرم بر مترمكعب 9/4و  22/4درصد نياز آبي به ترتيب با ميانگين  444اي و قطره
-بهينره  براي سودمند و كارآمد ابزاري عنوانبه تواندنواري مي ايقطره آبياري لذا، روش .گيرد صورت برداريبيشترين بهره ب،آ كمترين از بايد دهي،زمان گل در

 .شود زميني استفادهبادام در رطوبت سازي
 

 نياز آبي. آبياري، هايزميني، روشبادام کلیدی: هایواژه
 

 1مقدمه
در  روغني هايدانه ترينياقتصاد و ينترمهم از يكي زمينيبادام
، مواد معدني از سرشار كه است يريگرمس يمهن و گرمسيري مناطق
است  فنلي تركيبات و فيبر، چرب اسيدهاي، هاويتامين

 39 از بيش (.Vogt, 2010؛ 4332)عبدزادگوهري و همكاران، 
 آفريقايي و آسيايي كشورهاي در، زمينيبادام كل توليد از درصد

 است گياهي ينيزمبادام (.Dinh et al., 2013) تاس متمركز شده
 بدون رشد فصل يک و فراوان آفتاب و گرم هواي به كه دوستگرما

بادام كشت زير سطح تغييرات روند. است محتاج روزه 044 يخبندان
 اين در استان گيالن نشان داد كه كشت هاي اخيرسال در زميني

سال گذشته، سطح  44 در كهيطوربهاست،  يافتهيشافزا محصول
به حدود  4300 سال در هكتار 0444زير كشت اين محصول از 

(. 4332، و اميري رسيد )عبدزادگوهري 4330هكتار در سال  3444
 در محصوالت به ديگر نسبت زمينيبادام كاشت نسبي هايمزيت

 شده محصول به اين كشاورزان توجه سبب مناطق استان، از بسياري

                                                             
 ،يپژوهشگران جوان و نخبگان، واحد اسالمشهر، دانشگاه آزاد اسالم باشگاه 4

 (.ohari_a@yahoo.comabdzadg مسئول نويسنده*) .رانياسالمشهر، ا

 09/40/30: دريافت تاريخ

 00/44/30 :پذيرش تاريخ

-بهره نهاده و امكانكم هاينظام با سازگاري كم، آبي نياز. است

است  نسبي مزاياي اين ازجملهكاشت،  باريک با مدتيطوالن برداري
 آب به فراوان نياز زمينيبادام(. 4332همكاران،  و )عبدزادگوهري

 كمبود به رسيدگي از قبل هفته دو تا يافشانگرده هنگام از و دارد
 بسيار ،خاک حاصلخيزي زنظرا و باشديم حساس خاک رطوبت

 عملكردي كم آلي يهماد با فقير شني هايخاک در و است توق كم
 در امروزه .(Banavath et al., 2018) كندمي توليد اقتصادي كامالً

 كشاورزان بين در آب تأمين براي رقابت، جهان كشاورزي
 معد دليل به بخش كشاورزي عمدتاً تلفات آب در. است يافتهيشافزا

 سانيج، است )چراغي و دهقاني آبياري نامناسب هايروش از استفاده
 در آب مصرف سازيبهينه براي هاي پايدارحلراه(. 4330
 آب وريبهره و گياه شناخت نياز آبي نيازمند ،آبياري يهادستگاه
 از اصلي هدف (.4332)عبدزادگوهري و اميري،  باشدمي مصرفي
. است گياه رشد براي خاک در مناسب ترطوب آوردن وجودبه آبياري
 ولي كرد تأمين آبياري سيستم هر در آبياري توان بامي را هدف اين

 ايجاد ضمن است كه بهينه زماني ،آبياري سيستم يک كاركرد
 و سطحي رواناب، تبخير از ناشي هدر رفتن ميزان، مناسب رطوبت
 ترويج و آبياري هاياز روش استفاده .برسد به حداقل عمقي نفوذ
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 عنوانبه، كشاورزي محصوالت توليد در آبياري آب وريمفهوم بهره
 استفاده براي و رايج عملي راهكار يک، آب كنندهمصرف ينتربزرگ
 و آبياري سطحي در آبياري بازده بودن پاييناست.  آب مناب  از بهينه

-روش از شده كه استفاده باعث زمينيزير آب مناب  نقصان همهنين

 باشد برخوردار كشور در ويژه از جايگاه فشارتحت آبياري هاي
، آب از بهينه استفاده هايراه از يكي. (4330)صمدوند و همكاران، 

. است ايقطره آبياري ازجمله آبياري مدرن هايروش يريكارگبه
 مناسب توزي  و عدم كشور در آسماني نزوالت كمبود به باتوجه
 چند در متعدد هايخشكسالي بروز هنينهم، هابارش و مكاني زماني
 نوين هايروش به سنتي آبياري هايروش تبديل ضرورت، اخير سال

 در .شودمي احساس ازپيشيشب ايقطره آبياري ازجمله آبياري
 توسعه، ايران كشاورزي وضعيت موجود به توجه با و كنوني شرايط
 كارآمد و مناسب راهي مستعد اراضي اي درقطره آبياري هايروش

بود )عبدزادگوهري و  خواهد آب مصرف وريبهره براي افزايش
 آبياري هاي مختلفها در روشهدف از يكي .(4331همكاران، 

 در آبياري آب مقدار كاهش طريق از، آب وري مصرفبهره افزايش
 خسارت كه نمود ( بيان4300گوهري )عبدزادباشد. مي مقابل عملكرد

و  تنش مدت و شدتبه، زمينيكرد بادامبر عمل آبي تنش از ناشي
-بادام مرحله رشد ترينحساس. دارد بستگي آن وقوع زمان همهنين

 تمامي است الزم باشد ومي دهيگل مرحله، خشكي تنش به زميني
انديشيد  دوره اين طي بروز تنش عدم منظوربه مزرعه در تمهيدات

 آب كمبود ،زمينيبادام آبي نياز به توجه با. (4332)عبدزادگوهري، 
عملكرد  افزايش آن دارد. موق به آبيارينياز به  آن مناسب توليد براي
 كه است مناسب مديريتي هايروش شناخت مستلزم زمينيبادام

هدف از  .باشدمي يآب يازن و آبياري روش هاآن ترينمهم ازجمله
 نواري ايقطره اي وجويهه آبياري روش دو بررسيپژوهش حاضر 

استان در  زمينيبادام گياه در آب مصرف وريبهره و عملكرد بر
 باشد.ميگيالن 

 

 هاروش و مواد
 بر ايجويهه و ايقطره آبياري روش دو مقايسهبررسي  منظوربه
 اسپليت آزمايش ،زمينيبادام در گياه آب وري مصرفبهره و عملكرد
دو  شامل اصلي تيمارهاي تصادفي با كامل بلوک طرح قالب در پالت
تيمار و  )تيپ( نواري ايو قطره (ايجويههسطحي ) آبياري روش
درصد نياز  409و  444، 29، 94 ،09 با مديريتسطح  9شامل  فرعي

 اشرفيه( باآستانه )شهرستان گيالن استان در تكرار 3 درآبي گياه 
 درجه 13جغرافيايي  طول و دقيقه، 40 و درجه 32جغرافيايي  عرض

انجام  4331 دريا، در سال سطح از متر -9 متوسط با دقيقه، 90و 
 است. شدهارائه( 4) در جدول هواشناسي شد. پارامترهاي مربوط به

سازي زمين و مصرف كود شيميايي، از خاک نقاط قبل از آماده
متري جهت تعيين سانتي 04تا  34و  34 تا 4 عمق مختلف مزرعه در

برداري انجام تصادفي نمونه طوربهخاک  خصوصيات فيزيكوشيميايي
بود. ساير مشخصات خاک منطقه  يخاک منطقه، لومبافت . نوع شد

 ماهينفرورد در زراعي است. زمين شدهارائه( 0جدول )در  موردمطالعه
ميزان آب مصرفي . شدند كشتخاک در بذرها سپس زده شد. شخم

 باران احتساب )باي در طول دوره رشد، از آب آبياري و مقدار بارندگ
 يرطوبتبراي تعيين تيمارهاي آبياري از تخليه  ثر( محاسبه شد.ؤم

درصد آبياري در  444تيمار  عنوانبهاستفاده شد و نياز آبي گياه  خاک
درصدي از اين  عنوانبهنظر گرفته شد و ساير تيمارهاي آبياري 

 ،ريدرصد آبيا 444براي دستيابي به تيمار . مقدار منظور گرديد
به نحوي  (4معادله )ريشه گياه، با استفاده از  عمقرطوبت خاک در 

محاسبه گرديد كه رطوبت خاک تا ارتفاع ريشه به حد ظرفيت مزرعه 
 از پس زماني چه كه دارد اين به بستگي آبياري زمانمدت برسد.
جامي و ) برسد گياه ريشه عمق به رطوبتي جبهه آبياري شروع

 (.4330 ،همكاران

rbiFcn .D).ρθ(θd                              )4( 
 

: iө. : درصد وزني رطوبت در ظرفيت زراعيFөاين رابطه در 
: جرم مخصوص ظاهري bρ. درصد وزني رطوبت موجود در خاک

. (متر: ارتفاع مؤثر ريشه )سانتيrD. (مكعبمترخاک )گرم بر سانتي
در هر پالت پس دانه،  گيري عملكرد بيولوژيک، غالف وجهت اندازه

تصادفي انتخاب  طوربهگياه  40حذف دو رديف كشت از طرفين،  از
و در داخل  جداشدهها از گياه ها و ساقهها، برگ. سپس غالفشد

. شدساعت گذاشته  10گراد به مدت درجه سانتي 24 آون و در دماي
ين توز (صدميک )با دقت ترازو يلهوسبهها بعد از خشک شدن، نمونه

به واحد كيلوگرم در هكتار ها از داخل غالف جدا و بعد دانهسپس  و
كيلوگرم در وري آب از تقسيم عملكرد )مقدار بهره .گرديد تبديل
به دست آمد.  (مكعب در هكتارمتر) يمصرف آب ( بر مقدارهكتار
متر و در ميلي 0/944 نواري ايروش قطرهمصرفي در  آب مقدار

ها، از داده وتحليليهتجز منظوربهمتر بود. ميلي 3/941روش سطحي 
)دانكن براي تجزيه واريانس و مقايسه ميانگين  MSTATCافزار نرم

 افزارنرم بااستفاده شد. رسم نمودارها  درصد( 9در سطح احتمال 
Excel .انجام شد 

 

 .موردمطالعهمیانگین هواشناسی منطقه  -1جدول
 شهريور مرداد تير خرداد 

 9/43 4 2/34 3/44 متر(ي )ميليبارندگ
 9/01 0/92 00 3/90 (درصدرطوبت نسبي )متوسط

 0/0 2/0 3/3 0/0 سرعت باد )متر بر ثانيه(
 0/43 0/34 03 4/00 (گرادسانتيحداكثر دما )
 3/02 00 04 3/43 (گرادسانتيحداقل دما )
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 خصوصیات مربوط به خاک در مزرعه آزمایشی. -2جدول 

اعماق 
 اکخ

 هدايت الكتريكي
 (زيمنس بر متردسي)

 كربن آلي
)%( 

 نيتروژن كل
)%( 

 جذبقابلفسفر 
 (گرم بر كيلوگرمميلي)

 جذبقابلپتاسيم 
 (گرم بر كيلوگرمميلي)

 رس
)%( 

 سيلت
)%( 

 شن
)%( 

 12 30 04 404 42/3 43/4 09/4 010/4 34تا  4
 13 34 04 494 33/0 43/4 00/4 030/4 04تا  34

 

 ج و بحثنتای
ای و جویچه آبیاری زمینی در دو روشعملکرد بادام

 ای نواریقطره
 بيولوژيک، غالف و دانه در در پژوهش حاضر، بيشترين عملكرد

، 0340با ترتيب با ميانگين  ايقطره آبياري شرايط در زمينيبادام گياه
(. بيشترين 4كيلوگرم در هكتار به دست آمد )شكل 4349و  0393

درصد به ترتيب با  444ولوژيک، غالف و دانه در نياز آبي بي عملكرد
كيلوگرم در هكتار كيلوگرم در  0020و  1449، 44334ميانگين 

آبياري و نياز آبي گياه،  (. در اثر متقابل روش0هكتار بود )شكل
اي و قطره بيولوژيک، غالف و دانه در شرايط آبياري حداكثر عملكرد

 3023و  9403، 43031ب با ميانگين درصد نياز آبي به ترتي 444
 هايپژوهش (. نتايج3كيلوگرم در هكتار مشاهده شد )شكل

 رشد در كمي اثر رويشي مرحله در آبيكم كه داد نشان نيز شدهانجام
 و رشد فصل پايان در آبي تنش ولي دارد زمينيبادام عملكرد و

 ,.Boontang et alگردد )مي عملكرد كاهش موجب غالف تشكيل

2010; Girdthai et al., 2010 .) پوانگ بات و همكاران
(Puangbut et al., 2009 )رسيدند نتيجه اين خود به مطالعه در نيز 

 با آبي شود. تنش عملكرد سبب كاهش تواندمي رطوبتي تنش كه
 در غالف تعداد كاهش داليل از يكي فتوسنتزي مواد فراهمي كاهش
 عاملي و بود بحراني آبي ياه در تنشگ در غالف تعداد زيرا؛ شود گياه
 ميزان طرفي كاهش از. بود دانه خواهد عملكرد كاهش براي مهم
 شد خواهد همراه زمينيدر بادام هاگل افزايش ريزش با آبياري آب
عبدزادگوهري، توسط پژوهشگران متعددي گزارش شده است ) كه

 بهتجر(.  Raddy et al., 2004؛Puangbut et al., 2009؛4300
 قدمت به دليل ايجويهه آبياري عمليات اجراي در كارزارعين بادام

 به ايجويهه آبياري استفاده از. دارد ادامه هنوز ما كشور در روش اين
 قرار مورداستفاده هنوز آب، زياد هدر رفت باوجودو  كم هزينه دليل
 زمان قط ، آبياري كم مانند جديد كارگيري فنونبه با. گيردمي
 توليد و آب مقدار و زمان تعيين، رشد مراحل از برخي در ريآبيا

 وريبهره و داد كاهش را آب هدر رفت توانمي كاشت هايفناوري
 خصوصيات و ماهيت به توجه با برد. باال را زمينيبادام در آب مصرف
 آب زيادي فشار به هانوار نواري )تيپ(، ايقطره آبياري روش فني

 تسطيح به نياز بدون نيز وبلندييپست داراي زارعم در و ندارد احتياج
 آبياري از كمتر روش اين در مصرف آباست و  استفادهقابل زمين

 اينبنابر .شودمي تأمين روزانه طوربه گياه آبي و نياز بوده ايجويهه
 تقريباً رشد دوره طول در هاريشه توسعه منطقه در خاک رطوبت
 بيند.مي صدمه آب هاي تنشساننو از كمتر گياه و باقيمانده
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در  زمینیگیاه بادام درعملکرد بیولوژیک، غالف و دانه  -1شکل

 ای.ای نواری و جویچهشرایط آبیاری قطره
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در  زمینیگیاه بادام درعملکرد بیولوژیک، غالف و دانه  -2شکل

 نیازهای مختلف آبی.
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 زمینیبادام درعملکرد بیولوژیک، غالف و دانه های مختلف آبی بر های آبیاری و نیازاثر متقابل روش -3شکل

 

 وری مصرف آببهره
، بيولوژيرک  عملكررد  برر  مبتنري  آب مصررف  وريبهره بر بيشينه

 با ترتيب با ايقطره آبياري شرايط در زمينيبادام گياه در دانه و غالف
 آمرد  دسرت  بره  مترمكعرب  برر  كيلوگرم 32/4 و 92/4، 20/4 ميانگين

 عملكرررد بررر مبتنرري آب مصرررف وريبهررره بررر بيشررترين(. 1شرركل)
 20/4 ميرانگين  برا  ترتيرب  به درصد 29 و 444 آبي نياز در، بيولوژيک
 آب مصررف  وريبهره(. 9شكل) گرديد مشاهده مترمكعب بر كيلوگرم
 برا  ترتيرب  بره  درصرد  444 آبي نياز در دانه و غالف عملكرد بر مبتني

 اثرر  در(. 9شركل ) برود  مترمكعرب  بر يلوگرمك 14/4 و 00/4 ميانگين
 آب مصررف  وريبهرره  حرداكثر ، گيراه  آبي نياز و آبياري روش متقابل
 و 444 در و ايقطرره  آبيراري  شررايط  در، بيولوژيک عملكرد بر مبتني
 شد مشاهده مترمكعب بر كيلوگرم 40/0 ميانگين با آبي نياز درصد 29

 وريبهره حداكثر، گياه آبي يازن و آبياري روش متقابل اثر در(. 0شكل)
 ايقطرره  آبياري شرايط در دانه و غالف عملكرد بر مبتني آب مصرف

 برر  كيلروگرم  9/4 و 22/4 ميرانگين  با ترتيب به آبي نياز درصد 444 و
-برادام  ارقرام  همكاران و بات پوانگ(. 0شكل) شد مشاهده مترمكعب

 و كردنرد  ينش بررست بدون و تنش معيار با آبياري شرايط در را زميني
 كرارايي  مقردار  كراهش  بره  منجرر  آبي تنش كه رسيدند نتيجه اين به

 ترنش  بدون شرايط در مترمكعب بر كيلوگرم 03/4 از دانه آب مصرف
 Puangbut etشرود ) مي تنش شرايط در مترمكعب بر كيلوگرم 30/4

al., 2009) .گيراهي  فرايندهاي از بسياري روي بر منفي اثر آبي تنش 
 كراهش  موجرب  و( Ohashi et al., 2006) دارد فتوسرنتز  هازجملر 
 (.Raddy et al., 2004) شودمي عملكرد

  

 

 

 آب مصرف وریبر بهره ایچهیو جو ایقطره یاریاثر آب -4شکل

 یزمینبادام در

 

 زمینیبادام در آب مصرف وریهای آبی بر بهرهاثر نیاز -5شکل
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 .زمینیبادام در وری مصرف آبیاری و نیازهای مختلف آبی بر بهرهاثر متقابل روش آب -6شکل

 

 دانه ارتباط آب مصرفی و عملکرد
( wuمصرفي ) آب مقدار آزمايش، از آمدهدستبه نتايج به توجه با

 هكتار در كيلوگرم ( بر حسبY) عملكرد دانه و مترميلي بر حسب
، عملكرد دودرجه تاب  صورتبهاي، جويهه و ايبراي دو روش قطره

 دانه ( ارائه گرديد. با مشاهده عملكرد2مصرفي، در شكل ) آب -دانه
 ابتدا در محصول عملكرد كه مشخص شد آب مصرفي به نسبت

 يک در سرانجام و شديد ابتدا در آن شيب داشت و روندي صعودي
مين أنمود. با ت پيدا ماليمي نزولي روند ازآنپس رسيد. حداكثر نقطه به
يابد نياز گياه تا حد معين، ميزان عملكرد افزايش ميآب مورد مقدار
 خاک در موجود هواي، خاک رطوبت آبياري و ميزان افزايش با ولي
زميني شده و ها در بادامپگ و ريشه خفگي سبب كه شدهيهتخل
 Banavath et)عملكرد را در پي خواهد داشت  كاهش يتدرنها

al.,2018.) 
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آبیاری  و مقدار آب مصرفی در دو روش رد دانهرابطه عملک -7شکل

 .ای نواریقطره و ایجویچه

 ترویجی رهیافت
 مصرف بهينه استفاده در شدهارائه هايراهكار ينترمهم از يكي

-روش تغيير، كشاورزي بخش در آبياري آب وريبهره افزايش و آب

. باشدمي آبياري جديد هايسيستم از استفاده و آبياري سنتي هاي
 عملكرد در تأثير بر عالوه آبياري نوين هايروش از استفاده

 امروزه. كندمي جلوگيري نيز خاک فرسايش از، كشاورزي محصوالت
 آبياري براي( tape) نواري ايقطره آبياري روش از استفاده

 مناطقي در روش اين. است شده متداول زراعي مختلف محصوالت
 مناسبي جايگزين تواندمي، است زياد آبياري حين در آب تلفات كه

 اي¬جويهه و شياري، نواري، كرتي نظير مرسوم هايروش براي
 در كه است جهان در روغني محصوالت از يكي زمينيبادام. باشد
 سطح گستردگي به توجه با. دارد نياز فراوان آبياري به گلدهي زمان
 نياز خاک سطح در كمتري شدهخيس سطوح، زمينيبادام اندازسايه
 جويهه آبياري روش به نسبت، نواري ايقطره آبياري روش لذا؛ دارد

 با، پژوهش اين نتايج به توجه با. باشدمي برتري اين داراي، اي
 در. يابدمي افزايش نيز زمينيبادام عملكرد، مصرفي آب مقدار افزايش

، بيولوژيک عملكرد حداكثر، گياه آبي نياز و آبياري روش متقابل اثر
 به آبي نياز درصد 444 و ايقطره آبياري شرايط در دانه و فغال

 مشاهده هكتار در كيلوگرم 3023 و 9403، 43031 ميانگين با ترتيب
 در دانه و غالف عملكرد بر مبتني آب مصرف وريبهره بيشترين. شد

 با ترتيب به آبي نياز درصد 444 و نواري ايقطره آبياري شرايط
، يطوركلبه. بود مترمكعب بر يلوگرمك 9/4 و 22/4 ميانگين

 آبي نياز درصد 444 مقدار به نواري ايقطره آبياري روش يريكارگبه
 يپ در را آب مصرف يوربهره حداكثر، قبولقابل عملكرد حصول با

 در نواري ايقطره آبياري روش باالي وريبهره به توجه با. داشت
مي، آب مصرف ريوبهره افزايش و آبياري آب مصرف جوييصرفه
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، شودمي توصيه لذا. كرد پيشنهاد موردمطالعه منطقه براي آن را توان
 جديد هايروش مورد در بادام كاران غالب دانش كهاين به توجه با

، است اندک نواري ايقطره آبياري خصوصاً، زمينيبادام مزارع آبياري
 و مزارع آبياري جديد هايروش معرفي مورد در نيازمورد اطالعات

 .گيرد قرار زارعين اختيار در آن مزاياي
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Increasing Yield and Water Use Productivity in Peanut Relying on Irrigation Management 
 

A. Abdzad Gohari1* 

 
Abstract 

 
Proper and efficient use of water in the agricultural sector is of great importance. Therefore, it is not possible to 

achieve development without preventing water loss and utilizing new technologies. One way to achieve this aim is to 

replace the tape irrigation system Instead furrow irrigation method. For this purpose, two irrigation methods and water 

requirement for peanut yield and water use productivity in a split plot experiment were conducted in a completely 

randomized block design with three replications in 2015 in Guilan province. The main treatment consisted of two levels 

of surface irrigation (furrow) and tape and sub-treatment consisted of 40, 60, 80 and 100% water requirement 

management. The results showed that the highest biological yield, pod and seed yield under tape irrigation and 100% 

water requirement were 13894, 5029 and 3273 kg ha-1, respectively. The highest water use productivity based on 
biological yield was observed in diameter irrigation conditions at 100 and 75% of water requirement with average of 

2.12 kg / m3. The highest water use productivity was based on pod and seed yield under tape irrigation and 100% water 

requirement with mean of 0.77 and 0.5 kg m-3, respectively. Due to the peanut water requirement and the limited 

rainfall and water resources at flowering time, the least water should be used to the maximum. Therefore, tape irrigation 

can be used as an efficient and useful tool for optimizing peanut moisture. 

 

Keywords: Irrigation methods, Peanut, Water requirement. 
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