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الملخص:
ضمــن إطــار مشــروع التغّيــرات المناخّيــة ُأجريــت هــذه الّدراســة بمزرعــة محطــة البحــوث الزراعيــة بالمرتفعــات 
مــن  مدخلــة  رفيعــة  ذرة  أصنــاف  تكّيــف خمســة  لدراســة   2014 و2015،  خــال عامــي  باليمــن  الوســطى 
مــن  إنتاجّيــة عاليــة  ذات  أصنــاف  علــى  الحصــول  بهــدف  بيضــاء(.  )ذرة  المحلــي  بالصنــف  مقارنــًة  )إكبــا( 
ــة علــى إنتــاج األعــاف.  ــرات المناخّي ــدة تســهم فــي تقليــل اآلثــار الســلبية للتغّي ــة جّي محصــول العلــف وذو نوعّي
وفــق تصميــم القطاعــات الكاملــة العشــوائية )RCBD(، بثاثــة مكــررات، مســاحة القطعــة التجريبيــة 18م2. 
بيــن  والتداخــل  والســنوات  األصنــاف  بيــن   )p≤0.05و   p≤0.01( معنــوي  تأثيــر  وجــود  النتائــج  أظهــرت 
الســنوات واألصنــاف. وقــد وجــد فــرق معنــوي عالــي بيــن األصنــاف المدروســة حيــث تفّوقــت األصنــاف المحّســنة 
معنوّيــًا علــى صنــف المقارنــة المحلــي فــي صفــات عــدد أيــام التزهيــر، وطــول الســامية، وطــول النبــات )ســم(، 
 %173.69  ،%35.19  ،  %34.47  ،  %13.26 بنســب مقدارهــا  والجــاف،  العلــف األخضــر  وحاصــل 
و200.72% علــى التوالــي، بينمــا تفــّوق صنــف المقارنــة فــي صفــة قطــر الســاق، بنســبة مقدارهــا %80.57 
ــة للســنوات فــي  رغــم أّنهــا غيــر مرغوبــة مــن قبــل الحيوانــات. كمــا بّينــت النتائــج  وجــود فروقــاٍت عاليــة المعنوّي
الصفــات المورفولوجيــة واإلنتاجّيــة لمحصــول العلــف، حيــث تفّوقــت ســنة 2014 معنوّيــًا فــي صفــات قطــر 
الســاق )ســم(، وطــول الســامية بنســبة 18.41%، و87.4 % مقارنــًة بســنة 2015 التــي تفّوقــت فــي صفتــي 
الغلّــة العلفّيــة الخضــراء 9.58 طن/هكتــار، والغّلــة الجافــة مــن العلــف 14.72 طن/هكتــار مقارنــًة بالســنة 
األولــى التــي أعطــت 38.52 طن/هكتــار علــف أخضــر، و10.41 طن/هكتــار علــف جــاف، وبفــارٍق  نســبته 
51.58% و 40% علــى التوالــي لصالــح ســنة 2015. وجــد فــروق معنوّيــة بيــن األصنــاف والســنوات فــي 
Sweit Jumbo و الصنفيــن  تفــّوق  النبــات.  فــي  عــدد األوراق  عــدا صفــة  مــا  المدروســة  الصفــات  جميــع 

61.19 طن/هكتــار و60.40 طن/هكتــار  الســنتين  لمتوســط  العلــف األخضــر  إنتــاج  فــي   Supine Dan
علــى التوالــي، وبالتالــي يمكــن أن ُينصــح بزراعتهمــا لتأميــن أفضــل إنتاجّيــة ونوعّيــة مــن العلــف األخضــر.

الكلمات المفتاحية: محصول العلف األخضر، الذرة الرفيعة العلفية، اليمن.
المقدمة:

الــذرة الرفيعــة .Sorghum bicolor L محصــوٌل حولــي ُيــزرع فــي الموســم الصيفــي لقيمتــه الغذائّيــة، وُيعتبــر المحصــول الحّبــي الخامــس 
مــن حيــث المســاحة واإلنتاجّيــة علــى مســتوى العالــم )CGIAR, 2013(. حيــث ُتســتخدم فــي الــدول الناميــة كغــذاء لإلنســان، وفــي الــدول 
ــة العلــف مــن المــادة الجافــة يكــون عاليــًا )ابــو  المتقدمــة ُتســتخدم كغــذاء للحيــوان علــى شــكل علــف أخضــر أو ســياج وذلــك ألّن إنتاجّي
ضاحــي، 2004 (. وفــي اليمــن تحتــّل المرتبــة األولــى مــن حيــث المســاحة حيــث تُــزرع كمحصــول ثنائــي الغــرض إلنتــاج الحبــوب والعلــف 
 )Akhtar and Nadaf, 2001; Nadaf et al., 2004; لمواجهــة االحتياجــات المتزايــدة لألعــاف خــال موســمي الصيــف والشــتاء
)Anonymous, 2010. وقــد أثّــرت التغّيــرات المناخّيــة الســائدة علــى البيئــة والمحاصيــل الزراعّيــة، كمــا أثّــرت ســلبًا علــى إنتــاج محصــول 
الــذرة العلفيــة فــي اليمــن خــال العشــر ســنوات الماضيــة بنســبة 10% عــام 2013 مقارنــًة بعــام 2006 )وزارة الزراعــة والــري، 2014(، 

 .)Amanullah et al., 2004( والتــي اعتُبــرت مــن أهــّم المعّوقــات التــي تواجــه تحســين الثــروة الحيوانيــة
ترّكــزت معظــم البحــوث الزراعّيــة فــي اآلونــة األخيــرة علــى زيــادة إنتــاج المحاصيــل العلفّيــة مــن العلــف األخضــر، والحبــوب، وذلــك 
بانتخــاب أصنــاف جديــدة مــن الــذرة البيضــاء تتمّيــز بإنتاجّيــة وقــدرة عاليــة علــى التكّيــف مــع الظــروف البيئيــة المختلفــة، وال ســيما فــي 

.)Banks, 2002; Teutsch, 2015; Bantilan et al., 2004( المناطــق المعّرضــة للجفــاف
أشار )Mohammed and Zakaria, 2014( إلى إمكانّية تحسين الصفات الكمّية للذرة  البيضاء من خال زراعة األصناف المحسنة، 
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إذ وجــدا أّن هنــاك ارتباطــًا معنوّيــًا بيــن األصنــاف المحســنة وحاصــل العلــف األخضــر.  كمــا يمكــن زيــادة معــّدل إنتــاج محصــول الــذرة 
البيضــاء مــن خــال تحقيــق توافــق مناســب بيــن األصنــاف المدخلــة مــن الخــارج، والظــروف البيئّيــة المحيطــة بهــا، ويجــب دائمــًا اختيــار 

 .)Ahmed, 2011( الصنــف أو األصنــاف المائمــة للمنطقــة التــي تتوفــر فيهــا الصفــات التــي يرغبهــا المــزارع
وذكــر الموزانــي والطائــي، )2014( فــي دراســتهما تأثيــر التركيــب الوراثــي، ومرحلــة القطــع، علــى حاصــل ونوعّيــة العلــف لمحصــول الــذرة 

البيضــاء، وجــود فــرق معنــوي عالــي بيــن التراكيــب الوراثّيــة فــي حاصــل العلــف األخضــر، وكذلــك حاصــل العلــف الجــاف. 
ووجــد اللحــام وآخــرون، )2009( فــروق معنوّيــة عاليــة بيــن الطــرز المدروســة فــي قيــم صفــات محيــط الســاق، وعــدد األوراق فــي النبــات 
والعلــف األخضــر.  كذلــك وجــود  تأثيــر معنــوي للســنوات علــى الطــرز لنفــس الصفــات المدروســة.  كمــا أظهــرت النتائــج وجــود فروقــات 
معنوّيــة  بيــن ســنتي الّدراســة حيــث تفّوقــت ســنة 2003 معنوّيــًا معطيــًة أعلــى متوســط إنتــاج مــن العلــف األخضــر 122.17 طن/هكتــار، 
علــى ســنة 2004 التــي أعطــت 60.99 طن/هكتــار. أشــارت النتائــج التــي توصــل إليهــا )Ali et al., )2014 إلــى وجــود فروقــات 
معنوّيــة بيــن األصنــاف لصفــة ارتفــاع النبــات ووجــود تأثيــر معنــوي بيــن األصنــاف فــي حاصــل العلــف األخضــر وكذلــك حاصــل المــادة 
الجافــة للعلــف. حيــث تفــّوق الصنــف Sweet Jumbo معنوّيــًا فــي صفــة العلــف األخضــر ووصــل إلــى 232.08 طن/هكتــار مقارنــًة 
بالصنــف Super Dan 207.02 طن/هكتــار، وتفــّوق الصنــف Sweet Jumbo فــي صفــة العلــف الجــاف 54.85 طن/هكتــارـ 

لدراســته إنتاجيــة ثاثــة هجــن مــن الــذرة الرفيعــة فــي حشيشــة الســودان فــي ثــاث مناطــق جافــة فــي ســلطنة عمــان.  
الرفيعــة ذات  الــذرة  مــن أصنــاف  إدخــال عــدد  تــّم  الســائدة،  المناخّيــة  بالتغّيــرات  المتأثّــرة  العلفيــة  الغذائّيــة  الفجــوة  تقليــل  أجــل  ومــن 
مشــروع  مــع  بالتعــاون  واعــد  علفــي  كمحصــوٍل   2013 ســنة  اليمــن  إلــى  والجــاف  األخضــر  العلــف  مــن  العاليــة  اإلنتاجّيــة 
البيئّيــة الســائدة بالمرتفعــات الوســطى مــن اليمــن. التغّيــرات المناخّيــة. وذلــك مــن أجــل دراســتها ومعرفــة مــدى مائمتهــا للظــروف 

مواد البحث وطرائقه:  
ُأجريــت هــذه الّدراســة بمزرعــة محطــة البحــوث الزراعيــة بالمرتفعــات الوســطى التابعــة للهيئــة العامــة للبحــوث واالرشــاد الزراعــي، بذمــار 
باليمــن. تــّم  زراعــة 10 أصنــاف مــن محصــول الــذرة الرفيعــة  العلفيــة مدخلــة مــن مشــروع التغّيــرات المناخّيــة )إكبــا( مقارنــًة بالصنــف 

المحلــي ذرة بيضــاء ســنة 2013 كمشــاهدات )الجــدول 1(.

الجدول 1. أسماء األصناف المدروسة ومصدرها.

Nالمصدرالصنفالرقمالمصدرالصنفالرقمالمصدرالصنف

1CRi 930345إكباNtj-29إكباIcsv93046إكبا

2Sweit  jumbo6إكباS3510إكباCsv15إكبا

3IcsL  70007إكباW10401بيضاء محلية11إكبا
جهرانصنف المقارنة

4Super  Dan8إكباIcsR93034إكبا

انُتخــب منهــا 5 أصنــاف لصفــات طــول النبــات، والتبكيــر باإلزهــار حتــى 50 %، وصفــة قطــر الســاق، وعــدد األوراق فــي النبــات، والغلّــة 
العلفيــة الخضــراء والغلّــة الجافــة. كــّررت زراعــة األصنــاف المنتخبــة لصفــات طــول النبــات، والغلّــة العلفيــة الخضــراء والجافــة وهــي: 
)CRi 93034 و Sweit jumbo  وIcsL 7000  وSupen Dan  وNtj-2 ( عامــي 2014 و2015  بطريقــٍة عشــوائية فــي 
قطــع تجريبيــة بمســاحة 18م2 للقطعــة الواحــدة، وفــق تصميــم القطاعــات الكاملــة العشــوائية )RCBD(، بثاثــة مكــررات. جهّــزت األرض 
جيــدًا بحراثتهــا مرتيــن متعامدتيــن وتنعيمهــا وتســويتها، والجــدول )2( يبّيــن محتــوى التربــة مــن العناصــر األساســية والمــادة العضويــة  
لموقــع الدراســة. بــدأت الزراعــة فــي مايــو مــن ســنتي الدراســة 2014 و2015، حيــث ُزرعــت األصنــاف فــي خطــوط المســافة بيــن الخــط 
واآلخــر 60 ســم،  وطــول الخــط 6 م.  ُأضيــف الســماد النتروجينــي N بمعــّدل 80 كغ/هكتــار علــى دفعتيــن: بعــد الزراعــة بخمســة 
أيــام، والثانيــة بعــد 35 يــوم مــن الزراعــة . أمــا ســماد الســوبر فوســفات فقــد ُأضيــف 60 كــغ P2O5/ هكتــار دفعــة واحــدة عنــد الزراعــة.

الجدول 2. نتائج تحليل تربة موقع تنفيذ الدراسة لعامي 2014- 2015

التحليل الكيميائي التحليل الفيزيائي %
السنة

Ph EC N% Pppm O.M% CaCO3 % Sand% Silt% Clay%

7.2 0.81 0.11 14 1.3 13.8 45 17 38 2014
6.6 0.33 0.03 2.9 0.93 7.1 56 16 34 2015
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 241.8 و   2014 عــام  فــي  مــم   204.8 بلغــت  والتــي  النمــو  موســمي  خــال  الهاطلــة  األمطــار  علــى  الزراعــة  اعتمــدت 
مراحــل  فــي   2015 عــام  فــي  تكميليــة  وريــة   2014 عــام  فــي  تكميليتيــن  ريتيــن  أضيفــت   .)3 )الجــدول   2015 عــام  مــم 
المنافســة.    األعشــاب  إلزالــة  مرتيــن  التجربــة  عشــبت  اإلزهــار(،  وبدايــة  الســاق،  واســتطالة  النمــو،  )بدايــة  الحرجــة  النمــو 

الجدول 3. درجات الحرارة السائدة والرطوبة النسبية ومعدل هطول األمطار لموقع تنفيذ البحث
اكتوبرسبتمبراغسطسيوليويونيومايوالبيان

20
14

25.928.727.225.425.323.2درجة الحرارة العظمى ) °م(

11.913.113.012.811.68.9درجة الحرارة الصغرى ) °م(

66.75.031.485.216.50.0كمية األمطار )مم/ شهر(

52.057.065.053.048.059.0الرطوبة النسبية )%(

20
15

26.527.828.926.826.824.7درجة الحرارة العظمى ) °م(

14.214.014.012.010.49.3درجة الحرارة الصغرى ) °م(

65.913.042.5118.42.00.0كمية األمطار )مم/ شهر(

605262645653الرطوبة النسبية )%(

المؤشرات المدروسة: 
عدد األيام من الزراعة حتى 50% تزهير: ُحِسبت من تاريخ الزراعة لغاية 50% من تزهير العثكول في المعاملة. 
ارتفاع النبات )سم(: تم قياس ارتفاع النبات ابتداًء من سطح التربة إلى نهاية العثكول عند انتهاء مرحلة  اإلزهار. 

عدد األوراق في النبات: ُأِخذت بطريقة عشوائية من عشرة نباتات لكل معاملة وُأِخذ المتوسط ورقة/نبات.
قطــر الســاق )ســم(: ِقيســت الســامية الســفلية والوســطية والعلويــة لقطــر الســاق مــن كل نبــات بواســطة القدمــة بالســنتيمتر، حيــث ُأِخــذت 

عشــر قــراءات عشــوائية مــن كل معاملــة وحســب المتوســط. 
طــول الســامية )ســم (: قيســت الســامية الســفلية والوســطية والعلويــة مــن كل نبــات اختيــر بشــكل عشــوائي  بواســطة المســطرة، حيــث 

ُأِخــذت عشــر قــراءات عشــوائية مــن كل معاملــة وحســب المتوســط. 
محصــول العلــف األخضــر: ُحِســب كمتوســط لمتــر مربــع مــن كل معاملــة ُأِخــذت مــن الخطــوط الوســطية، ثــم تــم قيــاس حاصــل العلــف 

بعــد تحويلــة علــى أســاس طن/هكتــار. 
محصــول العلــف الجــاف: ُحِســب كمتوســط لمتــر مربــع مــن كل معاملــة ُأِخــذت مــن الخطــوط الوســطية إذ جففــت بشــكل طبيعــي لحيــن 

ثبــات الــوزن )Tetio and Gardner; 1988 (، ثــم تــم قيــاس حاصــل المــادة الجافــة الكليــة بعــد تحويلهــا علــى أســاس طن/هكتــار.
التحليل اإلحصائي:

   L.S.D.وقــد اســتخدم اختبــار أقــل فــرق معنــوي للمقارنــة بيــن المتوســطات . SAS حللــت بيانــات التجربــة إحصائيــًا باســتخدام برنامــج
 .)Gomez and Gomez, 1984; SAS Institute, 1988(

النتائج والمناقشة:  
1- تحليل التباين:  

أظهــرت نتيجــة التحليــل اإلحصائــي وجــود فروقــاٍت معنوّيــٍة بيــن األصنــاف فــي صفــة عــدد األيــام حتــى 50% مــن اإلزهــار وطــول 
ــٍة بيــن األصنــاف فــي صفــة قطــر الســاق. كمــا بّيــن تحليــل التبايــن  ومتوســط عــدد األوراق فــي النبــات. بينمــا لــم توجــد فروقــاٍت معنوّي
ــٍة عاليــة بيــن تأثيــر ســنوات الزراعــة فــي صفــة قطــر الســاق ومعنــوي علــى  لموســمي الزراعــة  2014  و2015 وجــود فروقــاٍت معنوّي

ــم يكــن هنــاك تأثيــر معنــوي للســنوات علــى صفــة عــدد األيــام حتــى 50 مــن اإلزهــار )الجــدول 4(.  صفــة طــول الســامية، بينمــا ل
 كمــا وجــود فروقــات عاليــة معنويــة لتأثيــر التفاعــل بيــن الســنوات واألصنــاف لصفــة عــدد األيــام حتــى 50% مــن اإلزهــار، وقطــر الســاق 

وطــول الســامية. بينمــا لــم يكــن معنوّيــًا علــى صفــة عــدد األوراق فــي النبــات. 
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الجدول 4. تحليل التباين لصفات النمو لمحصول العلف.

متوسط عدد األوراق/نباتطول السالمية )سم(قطر الساق )سم(عدد األيام حتى 50% تزهيرمصادر التباين

غ. م.***غ. م.السنوات

*******األصناف

غ. م.******السنوات × األصناف
غ.م : غير معنوي       * : معنوي عند مستوى          ** :0.05 عالي المعنوية عند مستوى0.01 

 تشــير نتائــج  التحليــل المبّينــة فــي الجــدول )5(  وجــود تأثيــر عالــي المعنوّيــة فــي صفــات محصــول العلــف األخضــر، ومحصــول العلــف 
الجــاف، فــي حيــن لــم يكــن هنــاك أي تأثيــر معنــوي للســنوت علــى صفــة متوســط طــول النبــات.  كمــا أّن تأثيــر الصنــف كان عالــي 

المعنوّيــة علــى صفــات متوســط طــول النبــات، ومحصــول العلــف األخضــر، ومحصــول العلــف الجــاف.

الجدول 5. تحليل التباين لصفات العلف وبعض مكوناته.

محصول العلف الجاف طن/هكتارمحصول العلف األخضر طن/هكتارمتوسط طول النبات )سم(مصادر التباين

****غ. م.السنوات

******األصناف

******السنوات × األصناف
غ.م : غير معنوي       * : معنوي عند مستوى          ** :0.05 عالي المعنوية عند مستوى0.01 

أّمــا بالنســبة لتفاعــل الســنوات واألصنــاف فــكان لهــذا التفاعــل تأثيــرًا عالــي المعنوّيــة فــي صفــات متوســط طــول النبــات، ومحصــول العلــف 
األخضــر، ومحصــول العلــف الجــاف. 

2- تأثير السنوات في صفات النمو لمحصول العلف وبعض مكوناته:
تشير النتائج في الجدول )6( إلى تأثير السنوات في بعض صفات النمو لمحصول العلف في الذرة الرفيعة. حيث توّضح النتائج وجود 
فروق عالية المعنوّية بين الســنوات في صفتي طول الســامية، ومعنوّية فقط لصفة قطر الســاق، حيث تفّوقت ســنة 2014 في الصفة 
األولى بنسبة مقدارها18.41%، كما تفّوقت أيضًا في الصفة الثانية بنسبة مقدارها 87.4 %مقارنة بموسم 2015. بينما لم توجد فروق 
معنوّية بين سنوات الدراسة لصفتي عدد األيام حتى 50% من اإلزهار، وعدد األوراق في النبات. اّتفقت نتائج هذه الّدراسة مع نتائج 
كا مــن اللحــام وآخــرون،)2009( بوجــود فــروق معنوّيــة بيــن الســنوات لصفــة قطــر الســاق، واختلفــت فــي صفــة عــدد األوراق فــي النبــات.

الجدول 6. تأثير السنوات في صفات النمو لمحصول العلف وبعض مكّوناته.

عدد األوراق ورقة/نباتطول السالمية )سم(قطر الساق )سم(عدد األيام حتى %50 تزهيرالسنة

2014100.171.6324.897.76

2015100.211.1121.027.76

L.S.D0.05.غ. م.0.162.81غ. م

3- تأثير السنوات في صفات محصول علف الذرة الرفيعة:
ُياحــظ مــن الجــدول )7( تأثيــر الســنوات علــى صفــات محصــول العلــف فــي الــذرة الرفيعــة. حيــث توّضــح النتائــج وجــود فــروق عاليــة 
المعنوّيــة بيــن الســنوات فــي صفتــي محصــول العلــف األخضــر ومحصــول العلــف الجــاف، حيــث تفّوقــت ســنة 2015 فــي الصفــة 
األولــى بنســبة مقدارهــا 51.58%، كمــا تفّوقــت أيضــًا فــي الصفــة الثانيــة بنســبة مقدارهــا 41.40%. بينمــا لــم توجــد فــروق معنوّيــة 
بيــن ســنوات الدراســة لصفــة ارتفــاع  النبــات. اتفقــت نتائــج هــذه الدراســة مــع مــا توصــل إليــه )اللحــام وآخــرون، 2009( بوجــود تأثيــر 
معنــوي للســنوات فــي صفــة حاصــل العلــف األخضــر. وُيعــزى التفــّوق فــي صفتــي إنتــاج العلــف األخضــر والجــاف إلــى التركيبــة 
الوراثيــة لتلــك األصنــاف التــي تتأثّــر بالظــروف البيئيــة المحيطــة. وقــد ُيعــزى ذلــك إلــى كــون محصــول الــذرة مــن المحاصيــل التــي 
.)Banks, 2005( تائــم الجــو الدافــئ وتتأثّــر بانخفــاض درجــة حــرارة الجــو المحيــط والتربــة الضروريــة لتأميــن النمــو الســريع للنبــات
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الجدول 7. تأثير السنوات في صفات العلف وبعض مكّوناته.

محصول العلف الجاف طن/هكتارمحصول العلف األخضر طن/هكتارمتوسط ارتفاع النبات )سم(السنة

2014169.6038.5210.41

2015177.5058.3914.72

L.S.D0.05.4.771.17غ . م

4- تأثير أصناف الذرة الرفيعة في صفات النمو لمحصول العلف )متوسط السنتين( مقارنًة بالصنف المحلي:
- عدد األيام حتى 50% من اإلزهار:

تشــير النتائــج فــي الجــدول )8( إلــى تأثيــر األصنــاف فــي صفــات النمــو لمحصــول العلــف فــي الــذرة الرفيعــة، مقارنــًة بالصنــف 
المحلــي )الشــاهد( )متوســط الموســمين(. حيــث توّضــح النتائــج وجــود فــروق عاليــة المعنوّيــة بيــن أصنــاف الــذرة المحســنة فــي صفــة 
عــدد األيــام حتــى 50% مــن اإلزهــار، حيــث تفّوقــت األصنــاف المحســنة علــى صنــف المقارنــة الشــاهد )ذرة بيضــاء( بنســبة مقدارهــا 
13.26% ، بينمــا تفــّوق الصنــف )Supine Dan( أيضــًا علــى جميــع األصنــاف المدروســة بمــا فيهــا صنــف المقارنــة الشــاهد 

)ذرة بيضــاء( بنســبة مقدارهــا %28.35.
- قطر الساق )سم(: 

ــة عاليــة بيــن األصنــاف لصفــة قطــر الســاق ســم.  وتظهــر النتائــج فــي  تشــير نتائــج التحليــل اإلحصائــي إلــى وجــود فــروق معنوّي
الجــدول )8( تفــّوق الصنــف )NTO2( معنوّيــًا علــى جميــع األصنــاف بمــا فيهــا صنــف المقارنــة الشــاهد بنســبة مقدارهــا %79.06  
بينمــا تفــّوق صنــف المقارنــة )ذرة بيضــاء( معنوّيــًا علــى بقيــة األصنــاف بنســبة مقدارهــا 80.57%. اتفقــت نتائــج هــذه الّدراســة مــع 
نتائــج كًا مــن اللحــام وآخــرون، )2009( بوجــود فــروق معنوّيــة عاليــة بيــن األصنــاف المدروســة مــن الــذرة البيضــاء لصفــة قطــر 
الســاق. وُتعتبــر زيــادة قطــر الســاق للمحاصيــل العلفيــة غيــر إيجابيــة نظــرًا لصعوبــة استســاغتها مــن قبــل الحيوانــات وبالــذات األغنــام، 

وزيــادة الفاقــد مــن العلــف، خاصــًة عندمــا تكــون جافــة.  
- طول السامية )سم(:

تشــير نتائــج التحليــل اإلحصائــي إلــى وجــود فــروق معنوّيــة عاليــة بيــن األصنــاف لصفــة طــول الســامية . وُتظهــر النتائــج فــي 
الجــدول )8( تفــّوق األصنــاف )ICRi 93034 وNTO 2 , Supine Dan , Sweit jumbo( معنوّيــًا علــى صنــف المقارنــة 
الشــاهد وبنســبة زيــادة مقدارهــا 60.8% و 67.3% و 71.8% و 82.3% علــى التوالــي . بينمــا لــم تظهــر معنوّيــة بيــن الصنــف 

)IcsL 7000( وصنــف المقارنــة )ذرة بيضــاء(.
- عدد األوراق/نبات:

بّينــت نتائــج التحليــل اإلحصائــي وجــود فــروق معنوّيــة عاليــة بيــن األصنــاف فــي صفــة عــدد األوراق فــي النبــات . وتظهــر النتائــج 
فــي الجــدول )8( تفــّوق األصنــاف  المحّســنة  معنوّيــًا علــى صنــف المقارنــة الشــاهد وبنســبة مقدارهــا 42.80% .  كمــا أعطــى 
الصنــف )ICRi 93034( أكثــر عــدد مــن األوراق فــي النبــات بلغــت 8.86 ورقــة/ نبــات يليــه الصنــف )NTO2( 8.64 ورقة/نبــات 
مقارنــًة بالصنــف الشــاهد الــذي أعطــى أقــل عــدد مــن األوراق/ نبــات بلغــت 5.72 ورقــة. اتفقــت نتائــج هــذه الّدراســة مــع مــا توصــل 

إليــه اللحــام وآخــرون ، )2009( بوجــود فــروق معنوّيــة عاليــة بيــن األصنــاف المدروســة  لصفــة عــدد األوراق فــي النبــات.

الجدول 8. تأثير أصناف الذرة الرفيعة في صفات النمو لمحصول العلف وبعض مكوناته )متوسط الموسمين(

عدد األوراق/نباتطول السالمية )سم(قطر الساق )سم(عدد األيام حتى %50 من اإلزهار الصنفالرقم

1ICRi 93034103.671.3229.338.86
2Sweit  jumbo104.501.3026.507.13
3IcsL  700096.671.2617.558.11
4Supine  Dan88.171.1824.838.10
5NTO  294.831.6021.678.64
113.171.5717.835.72الشاهد صنف أبيض6

L.S.D0.052.820.242.930.43
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5- تأثير أصناف الذرة الرفيعة في صفات محصول العلف وبعض مكوناته:
- طول النبات )سم(:

تبّيــن نتائــج التحليــل اإلحصائــي وجــود فــروق معنوّيــة عاليــة بيــن األصنــاف لصفــة طــول النبــات. وتبّيــن النتائــج فــي الجــدول)9( تفــّوق 
األصنــاف قيــد الّدراســة معنوّيــًا علــى صنــف المقارنــة الشــاهد وبنســبة مقدارهــا 35.19%. كمــا تفــّوق الصنــف )NTO2( معنوّيــًا 
علــى بقيــة األصنــاف بمــا فيهــا صنــف المقارنــة الشــاهد )ذرة بيضــاء( وبنســبة مقدارهــا 20.09%. واتفقــت نتائــج هــذه الّدراســة مــع 

نتائــج )Ali et al., 2014( الــذي وجــد فــروق معنوّيــة بيــن األصنــاف لصفــة ارتفــاع النبــات. 
- محصول العلف األخضر )طن/هكتار(:

تبّيــن نتائــج التحليــل اإلحصائــي وجــود فــروق معنوّيــة عاليــة بيــن األصنــاف لصفــة محصــول العلــف األخضــر طن/هكتــار. وتبّيــن 
النتائــج فــي الجــدول )9( تفــّوق األصنــاف المحّســنة معنوّيــًا علــى صنــف المقارنــة الشــاهد بمتوســط بلغــت نســبته 37.69%. فــي 
حيــن لــم توجــد فروقــات معنوّيــة بيــن الصنفيــن )ICRi 93034 و IcsL 7000( بينمــا وجــدت فــروق معنوّيــة بيــن بقّيــة األصنــاف. 
اتفقــت نتائــج هــذه الّدراســة مــع نتائــج كًا مــن  )Zakaria  and Mohammed; 2014( و)الموزانــي والطائــي، 2014 ( 
و)اللحــام وآخــرون، 2009( و)Ali et al., 2014( بوجــود فــروق معنوّيــة بيــن األصنــاف المدروســة لديهــم لصفــة حاصــل العلــف 
األخضر. وُيعتبر الصنف )Sweit  jumbo( أفضل األصناف من حيث إنتاجّية العلف األخضر والذي أعطى 61.19 طن/هكتار، 

ويليــه صنــف )Supine  Dan( حيــث تفــّوق معنوّيــًا علــى بقّيــة األصنــاف بإنتاجّيــة بلغــت 60.40 طن/هكتــارـ.
- محصول العلف الجاف )طن/هكتار(:

بّينــت نتائــج التحليــل اإلحصائــي وجــود فــروق معنوّيــة عاليــة بيــن األصنــاف لصفــة محصــول العلــف الجــاف طن/هكتــار. وتشــير 
النتائــج فــي الجــدول )9( إلــى تفــّوق األصنــاف المحّســنة معنوّيــًا علــى صنــف المقارنــة الشــاهد بمتوســط نســبة مقدارهــا 33.3%. وقــد 
تفــّوق الصنــف )Sweit jumbo( معنويــًا علــى بقيــة األصنــاف، فــي حيــن لــم توجــد فــروق معنويــة بيــن بقيــة األصنــاف. واتفقــت 
نتائــج هــذه الدراســة مــع نتائــج كًا مــن )الموزانــي والطائــي، 2014( و)علــي وآخــرون، 2013( حيــث وجــدوا فــروق معنوّيــة بيــن 

أصنــاف الــذرة العلفيــة وصفــة الغلــة العلفيــة الجافــة.   
الجدول 9. تأثير أصناف الذرة الرفيعة في صفات محصول العلف وبعض مكوناته )متوسط الموسمين(.

محصول العلف الجاف طن/هكتارمحصول العلف األخضر طن/هكتارطول النباتالصنفالرقم

1ICRi 93034156.9046.3911.73

2Sweit  jumbo192.9061.1916.18

3IcsL  7000158.1047.2713.79

4Supine  Dan197.6060.4015.48

5NTO  2201.6055.7013.49

134.2019.784.70الشاهد صنف ابيض6

L.S.D0.0512.483.572.93

6- التفاعل بين السنوات واألصناف في صفات النمو لمحصول العلف: 
 - عدد األيام حتى 50% من اإلزهار:

تبّيــن نتائــج تحليــل التبايــن فــي الجــدول )10( تأثيــر التفاعــل بيــن الســنوات واألصنــاف فــي صفــة عــدد األيــام حتــى 50% مــن 
اإلزهــار. حيــث توّضــح النتائــج وجــود فــروق معنوّيــة للتفاعــل بيــن األصنــاف والســنوات فــي صفــة عــدد األيــام حتــى 50% مــن 
اإلزهــار. وتشــير النتائــج إلــى اختــاف األصنــاف معنوّيــًا فــي الســنة األولــى والســنة ثانيــة متفوقــًة معنوّيــًا علــى صنــف المقارنــة 
وبنســبة زيــادة مقدارهــا  16.62%  الســنة األولــى و15.37% للســنة الثانيــة . حيــث امتــاز الصنــف )Supine Dan( بالتبكيــر 
فــي عــدد أيــام التزهيــر معطيــًا 79.67 يومــًا. فــي حيــن امتــاز الصنــف )IcsL7000( فــي الســنة الثانيــة معطيــًا 96 يومــًا. متفّوقيــن 
ــًا عــن صنــف المقارنــة )ذرة بيضــاء( وبنســبة 42.05% و 17.89% للموســمين علــى التوالــي. وقــد يعــزى ذلــك إلــى تأّثــر  معنوّي
األصنــاف المحســنة بالظــروف البيئّيــة المحيطــة ومقدرتهــا الوراثّيــة علــى االســتفادة مــن زيــادة كمّيــة األمطــار وارتفــاع درجــة الحــرارة 
وامتصــاص الغــذاء، ممــا أثّــر علــى فتــرة التزهيــر حيــث تأخــر تزهيــر العثاكيــل فــي الســنة الثانيــة مقارنــًة بالســنة األولــى )الجــدول 2(.
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- قطر الساق )سم(:
توّضــح نتائــج تحليــل التبايــن إلــى وجــود فــروق معنوّيــة للتفاعــل بيــن الســنوات واألصنــاف فــي صفــة قطــر الســاق. كمــا توّضــح النتائــج 
فــي الجــدول )10( تفــّوق متوســطات قطــر الســاق لألصنــاف فــي الســنة األولــى مقارنــًة بالســنة ثانيــة، وكذلــك زيــادة قطــر الســاق فــي 
الصنــف المقارنــة فــي الســنة األولــى والصنــف )Sweit jumbo( للموســم الثانــي. كمــا توّضــح النتائــج زيــادة قطــر الســاق فــي صنــف 

المقارنة الشــاهد )ذرة بيضاء( بحوالي 76.92% بالمقارنة بالصنف )Sweit  jumbo( في الموســم الثاني.

الجدول 10. التفاعل بين السنوات واألصناف في صفات النمو لمحصول العلف.

عدد األوراق /نباتطول السالمية )سم(قطر الساق )سم(عدد األيام حتى %50 من اإلزهار الصنفمالسنوات

2014

1ICRi 93034103.671.6032.008.83

2Sweit  jumbo110.331.3031.007.15

3IcsL  700097.331.5017.678.10

4Supine  Dan79.671.1329.678.09

5NTO  296.331.9321.678.62

113.672.3017.335.77الشاهد صنف ابيض6

2015

1ICRi 93034103.671.0426.678.89

2Sweit  jumbo98.671.3022.007.11

3IcsL  700096.001.0117.448.11

4Supine  Dan96.671.2220.008.11

5NTO  293.331.2721.678.67

112.670.8318.335.66الشاهد صنف ابيض6

L.S.D0.054.220.334.30غ . م

- طول السامية )سم(:
تشــير النتائــج فــي الجــدول )10( إلــى وجــود فــروق معنوّيــة للتفاعــل بيــن الســنوات واألصنــاف لصفــة طــول الســامية . كمــا 
توّضــح نتائــج تحليــل التبايــن فــي الجــدول )10( تأثيــر التفاعــل بيــن الســنوات واألصنــاف علــى صفــة طــول الســامية )ســم(. 
حيــث توّضــح النتائــج إلــى زيــادة طــول الســامية بصفــٍة عامــة لجميــع األصنــاف قيــد الّدراســة فــي الســنة األولــى مقارنــًة بالســنة 
وبنســبة  األولــى  الســنة  فــي  المقارنــة  وصنــف  المحّســنة  األصنــاف  بيــن  معنوّيــة  فــروق  وجــود  النتائــج  توّضــح  كذلــك  الثانيــة. 
فــي  الزيــادة  نســبة  بلغــت  وبالمقابــل  المحّســنة.  األصنــاف  لصالــح   %52.35 مقدارهــا  الســامية  طــول  متوســط  فــي  زيــادة 
المحّســنة  األصنــاف  تأثّــر  إلــى  ذلــك  ُيعــزى  وقــد  المحّســنة.  األصنــاف  لصالــح   %17.60 الثانيــة  الســنة  فــي  الســامية  طــول 
وامتصــاص  الحــرارة  وارتفــاع درجــة  األمطــار  كمّيــة  زيــادة  مــن  االســتفادة  علــى  الوراثّيــة  المحيطــة ومقدرتهــا  البيئّيــة  بالظــروف 
الغــذاء، وبالتالــي زيــادة الخايــا التــي عملــت علــى طــول الســاميات فــي الســنة الثانيــة مقارنــًة بالســنة األولــى )الجــدول 2(.

- عدد األوراق/نبات:
توّضــح نتائــج تحليــل التبايــن إلــى عــدم وجــود فــروق معنوّيــة فــي صفــة عــدد األوراق /نبــات للتفاعــل بيــن الســنوات واألصنــاف. 
كمــا توّضــح النتائــج فــي الجــدول )10( زيــادة عــدد األوراق /نبــات لألصنــاف المحســنة بالمقارنــة بالصنــف الشــاهد بنســبة مقدارهــا  

41.39% فــي الســنة األولــى و44.49% للســنة الثانيــة. 
7- تأثير التفاعل بين السنوات واألصناف في صفات محصول العلف:  

- متوسط ارتفاع النبات )سم( عند الحش:
توّضــح نتائــج التفاعــل بيــن الســنوات واألصنــاف فــي الجــدول )11( إلــى وجــود فــروق معنوّيــة بيــن األصنــاف والســنوات علــى صفــة 
متوســط ارتفــاع النبــات عنــد الحصــاد ، حيــث ســجل الصنــف )NTO2( أعلــى القيــم فــي الســنة األولــى )225.3 ســم(، وفــي الســنة 
الثانيــة )223.8 ســم(، يليــه الصنــف )Sweit jumbo( فــي الســنتين، الــذي ســجل 212.30 و193.60 ســم/نبات علــى التوالــي، 
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بصنــف المقارنــة الشــاهد  الــذي أعطــى أقــّل القيــم )136.7 ســم( فــي الســنة األولــى و)131.8ســم( فــي الســنة الثانيــة. وبصفــٍة عامــة 
ازداد متوســط ارتفاع النبات في الســنة الثانية بالمقارنة بالســنة األولى بنســبة مقدارها %40.63.

- محصول العلف األخضر طن/هكتار: 
توّضــح نتائــج تحليــل التبايــن إلــى وجــود فــروق معنوّيــة للتفاعــل بيــن الســنوات واألصنــاف لصفــة محصــول العلــف األخضــر طن/هكتــار. 
كمــا توّضــح النتائــج فــي الجــدول )11( تفــّوق األصنــاف لصفــة محصــول العلــف األخضــر فــي الســنة الثانيــة مقارنــًة بالســنة 
األولــى. وتوّضــح النتائــج تفــّوق األصنــاف المحســنة علــى صنــف المقارنــة الشــاهد بنســبة زيــادة فــي العلــف األخضــر مقدارهــا 
 )NTO2( صنــف  فــإن  عامــة  وبصفــٍة  الثانيــة.  الســنة  فــي   %146.45 مقدارهــا  وبنســبة  األولــى،  الســنة  فــي   %136.77
أعطــى أعلــى محصــول علــف أخضــر للســنتين بلــغ 57.90 طن/هكتــار  للســنة األولــى، و 75.56 طن/هكتــار للســنة الثانيــة 
وبنســبة مقدارهــا 30.50% لصالــح الســنة الثانيــة، يليــه صنــف )Sweit jumbo( حيــث أعطــى محصــول العلــف األخضــر 
للســنتين بلــغ 53.93 طن/هكتــار للســنة األولــى و69.45 طن/هكتــار للســنة الثانيــة وبنســبة 29.6% لصالــح الســنة الثانيــة. 
ويفســر اختــاف األصنــاف فــي إنتــاج العلــف، تبعــًا لســنوات الدراســة إلــى العوامــل البيئيــة، واختــاف طبيعــة التربــة بيــن موقعــي 
التجربــة وغنهــا بالعناصــر الغذائّيــة. ففــي هــذه الّدراســة ُتعــّد ســنة 2015 األفضــل إنتاجــًا مقارنــًة بســنة 2014، نتيجــة لتبايــن 
الظــروف المناخّيــة الســائدة وبالــذات كمّيــة األمطــار الســاقطة، ممــا أثّــر علــى محتــوى التربــة مــن العناصــر الغذائّيــة األساســية، 
والمــادة العضويــة، والمــاء المتــاح بالتربــة، واختــاف درجــة الحــرارة العظمــى والصغــرى ولــو بشــكٍل بســيط، ُيضــاف إليهــا الســطوع 
الشمســي الواصــل إلــى المجمــوع النباتــي )Myers et al., 1989(. وينســجم ذلــك مــع مــا توصــل إليــه العديــد مــن الباحثيــن علــى 
 Nedzinskiene, 2000( عــدة محاصيــل حقليــة، والتــي أشــارت إلــى تأثيــر الظــروف البيئّيــة أثنــاء النمــو علــى نوعيــة العلــف الناتــج
Nedzinskas and(. ممــا أّدى إلــى تراجــع مكّونــات اإلنتــاج العلفــي، ومــن ثــم تراجــع مقــدرة النبــات التمثيلّيــة ، وكمّيــة المــادة الجافــة 
المصّنعــة فــي األوراق، التــي انعكســت ســلبًا علــى نمــو وتطــور مختلــف أجــزاء النبــات، حيــث ُتعــّد المكــّون األساســي والمباشــر فــي 

    .)AL-Doss, 2007( كمّيــة اإلنتــاج الكلــي مــن العلــف األخضــر

الجدول 11. التفاعل بين السنوات واألصناف في صفات محصول العلف وبعض مكوناته.

محصول العلف الجاف طن/هكتارمحصول العلف األخضر طن/هكتارطول النبات )سم(الصنفم السنوات

2014

1ICRi 93034120.7023.334.80

2Sweit  jumbo212.3053.9316.03

3IcsL  7000143.0042.1012.47

4Supen  Dan179.3035.837.43

5NTO  2225.3057.9017.97

136.7018.003.73الشاهد صنف ابيض6

2015

1ICRi 93034163.1068.4416.67

2Sweit  jumbo193.6069.4518.33

3IcsL  7000173.1052.4415.11

4Supen  Dan169.8062.8913.00

5NTO  2223.8075.5619.56

131.8021.565.67الشاهد صنف ابيض6

L.S.D0.0518.395.873.86

- محصول العلف الجاف طن/هكتار: 
تبّين نتائج تحليل التباين إلى وجود فروق معنوّية بين األصناف والسنوات في صفة محصول العلف الجاف. وتوّضح النتائج في 
الجدول )11( زيادة محصول العلف الجاف لألصناف في السنة الثانية مقارنًة بالسنة األولى. كما توّضح النتائج أيضًا وجود اختاف 
معنوي بين األصناف المحّسنة وصنف المقارنة الشاهد في السنة األولى بنسبة زيادة في محصول العلف الجاف بفارق قدرة %28.8، 
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وكذلك أيضًا وجود فروق معنوّية بين األصناف المحّسنة والشاهد وبنسبة زيادة في العلف الجاف مقداره 34.5% في السنة الثانية. 
وبصفــٍة عامــة فــإّن الصنــف )NTO2( أعطــى أعلــى محصــول علــف جــاف فــي الســنتين بلغــت 17.97 طن/هكتــار للســنة األولــى، 
و19.56 طن/هكتار للسنة الثانية وبنسبة زيادة مقدارها 8.85% لصالح السنة الثانية، يليه إنتاجًا الصنف )Sweit jumbo( حيث 
أعطى 16.03 طن/هكتار في السنة األولى مقارنًة بالسنة الثانية 18.33طن/هكتار، بفارق قدره 14.3% من محصول العلف الجاف.

االستنتاجات:
ــة بيــن األصنــاف تحــت الّدراســة فــي صفــات النمــو لمحصــول العلــف. حيــث تفّوقــت األصنــاف المحّســنة فــي  1- هنــاك فــروق معنوّي
صفــة عــدد األيــام حتــى 50% مــن اإلزهــار، وطــول الســامية )ســم(، وعــدد األوراق/ نبــات، وطــول النبــات علــى صنــف المقارنــة 

المحلــي. بينمــا تفــوق صنــف المقارنــة المحلــي بصفــة قطــر الســاق )ســم(. 
2- هنــاك فــروق عاليــة المعنوّيــة بيــن األصنــاف تحــت الّدراســة فــي صفــات الغلّــة العلفّيــة. حيــث تفّوقــت األصنــاف المحّســنة فــي صفــة 
 Sweit jumbo( طــول النبــات، ومحصــول العلــف األخضــر طن/هكتــار، ومحصــول العلــف الجــاف طن/هكتــار. وكان الصنفيــن

.)NTO 2( همــا األفضــل فــي اإلنتاجّيــة العلفّيــة يليهمــا الصنــف )Supine Dan و
3- كان تأثيــر الســنوات معنوّيــًا فــي صفــات قطــر الســاق )ســم(، وطــول الســامية )ســم(، ومحصــول العلــف األخضــر طن/هكتــار، 

ومحصــول العلــف الجــاف طن/هكتــار، وتعــد ســنة 2015 األفضــل إنتاجــًا مقارنــة بســنة 2014.
التوصيات:  

1- ُيوصــى بتنفيــذ مزيــد مــن الّدراســات حــول دراســة الكفــاءة اإلنتاجّيــة لألصنــاف المبشــرة فــي الزراعــات الواســعة، وفــي حقــول المزارعيــن، 
وبتقنية الفاح وأســاليبه.

2 - ُيوصى بدراسة الصفات النوعّية التي تحدد القيمة الغذائّية للعلف. 
3- دراسة قدرة األصناف العلفّية على إعطاء عدد مرات الحش.

كلمة شكر: 
نشــكر اهلل العلــي القديــر أواًل علــى توفيقــه لنــا إلعــداد هــذا البحــث والخــروج بــه إلــى حّيــز النــور ليســتفيد منــه كلُّ باحــٍث ودارس ومهتــم، 
كمــا نتقــّدم بالشــكر الجزيــل إلدارة الهيئــة العامــة للبحــوث واالرشــاد الزراعــي ممثلــة بالدكتــور / منصــور محمــد العاقــل رئيــس مجلــس 
اإلدارة، ونائبــه للشــؤون الماليــة واإلداريــة  أ/ محمــد الصديعــي لمــا قّدمــاه مــن دعــم وتســهيات ســاعدت علــى تنفيــذ هــذه الّدراســة. كمــا 
نتقــّدم بالشــكر والتقديــر إلدارة مشــروع التغّيــرات المناخّيــة التــي قامــت بتمويــل تنفيــذ البحــث. والشــكر موصــواًل إلدارة محطــة بحــوث 
المرتفعــات الوســطى لمــا بذلــوه مــن جهــٍد وتشــجيع وتوفيــر اإلمكانيــات والمســتلزمات التــي ســاعدت فــي تنفيــذ البحــث فــي المزرعــة البحثيــة. 
وفي األخير نتقّدم بالشكر الجزيل والعرفان بالجميل لمجلة البحوث الزراعية السورية لموافقتها على نشر هذه الّدراسة، وأخّص بالشكر 
د/ انتصار الجباوي رئيس التحرير المشارك، ورئيس التحرير، وجميع طاقمها وكذلك األساتذة والدكاترة المقّومين للبحث، الذين بذلوا 
قصــار جهدهــم فــي إغنــاء البحــث بالمعلومــات القيمــة والماحظــات الوفيــرة، ممــا جعلــه جديــرًا للنشــر فــي مجلــة البحــوث الزراعّيــة الســورّية.  

آملين أن تعّم الفائدة جميع الباحثين والمهتمين في هذا المجال كونها مجلة محّكمة واسعة االنتشار. 
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Abstract: 
The study was carried out at Central Highlands Research Farm, in Yemen, 
during 2014 and 2015 seasons, to study the adaptation of five sorghum varieties 
introduced from )ICBA) and local variety )white sorghum) against climate 
changes, to obtain good quantity and high forage yield varieties. RCBD design 
with three replications was used. Results revealed a significant effect at p≤0.01 and 
p≤0.05 among varieties, years and interaction between varieties and years. High 
significant effect for introduced varieties over local variety in number of days to 
50% of flowering, nodes height, plant height, green and dry matter yields, with 
percentages of 13.26, 34.47, 35.19, 173.69 and 200.72% respectively. While, 
local variety has superiority in stem diameter with 80.57%. Years recorded high 
significant effect on forage morphological and productivity features. Since, 2014 
year has superiority in stem diameter and nodes height with 18.41 and 87.4% 
respectively over 2015 which recorded majority in green and dry matter forage 
yields 58.9 and 14.72 t/ha respectively, comparing with 2014 which gave 38.52 and 
10.41 t/ha respectively, of range 51.58 and 40% for 2015 respectively. Interaction 
between varieties and years affected all studied traits except number of leaves/
plant. Sweit Jumbo and Supine Dan sorghum varieties had highest green yield 
over two years 61.19 and 60.40 t/ha, respectively. These two introduced varieties 
could be recommended to be grown in Yemen for high yield and quality of forage.
Key words: Forage green yield, Forage sorghum, Yemen.


