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إنتاجية محصول البرسيم لمواجهة التغيرات المناخية تحت ظروف المرتفعات  فيثر حزم التقنيات المحسنة أ
 الوسطى في اليمن

 (4)السليمانينادية و ( 3)عبد اهلل علوانو  (2)حمد المعلموأ (1)*محمد محمد يحي دوس
 

  ، اليمن.(. محطة البحوث الزراعية للمرتفعات الوسطى1)
 ، اليمن.(. محطة البحوث الزراعية للمرتفعات الشمالية2)
  ، اليمن.(. الهيئة العامة للبحوث واإلرشاد الزراعي3)
  ، اليمن.الهيئة العامة للبحوث واإلرشاد الزراعي ،(. االدارة العامة لنشر التقنيات3)

 (.mmydows1975@yahoo.com)* للمراسلة: م. محمد محمد يحي دوس، البريد اإللكتروني: 
 

 19/06/2016تاريخ القبول:    07/05/2016تاريخ االستالم: 
 

 الملخص

وبيذذذذت  ،واسذذذذطة ،وهذذذذي )بيذذذذت راشذذذذدمذذذذي الذذذذيمن قلذذذذيم المرتفعذذذذات الوسذذذذطى إنفذذذذلت الدراسذذذذة مذذذذي ياليذذذذة منذذذذاط  بيئيذذذذة م تلفذذذذة مذذذذن  
منطقذذذذذذة، طبقذذذذذذت  مذذذذذذي كذذذذذذل ، وللذذذذذذع بزراعذذذذذذة كذذذذذذنث البرسذذذذذذيم كذذذذذذولي مذذذذذذي ياليذذذذذذة مواقذذذذذذ 2013/2014موسذذذذذذم الالنهمذذذذذذي(،  ذذذذذذالل 

 N للهكتذذذذذذار وسذذذذذذماد اليوريذذذذذذا غكذذذذذذ 80% بمعذذذذذذدل P2O5 48عليذذذذذذا حذذذذذذزم التقنيذذذذذذات المحسذذذذذذنة )سذذذذذذماد السذذذذذذوبر موسذذذذذذفات الياليذذذذذذي 
معذذذذذذذدل  كتذذذذذذذار/هغك 15( مقارنذذذذذذذةس بممارسذذذذذذذة المذذذذذذذزار  كشذذذذذذذاهد )كتار/هذذذذذذذذغك 20دل بذذذذذذذلار للهكتذذذذذذذار ومعذذذذذذذ غكذذذذذذذ 60% بمعذذذذذذذدل 46

أظهذذذذذرت النتذذذذذائ  تفذذذذذو   .موقذذذذذ  مكذذذذذرارات مذذذذذي كذذذذذلوبياليذذذذذة القطاعذذذذذات الكاملذذذذذة العشذذذذذوائية  تكذذذذذميمومذذذذذ  بذذذذذلار، وبذذذذذدون تسذذذذذميد(، 
للنبذذذذذات وعذذذذذدد ا يذذذذذام حتذذذذذى  التفرعذذذذذاتطذذذذذول النبذذذذذات وعذذذذذدد  :لكذذذذذفات P≤0.01)) عذذذذذالي المعنويذذذذذة لمعاملذذذذذة حذذذذذزم التقنيذذذذذات عنذذذذذد

نتاجيذذذذذذذذذة العلذذذذذذذذذث اال  ذذذذذذذذذر، و  (الحذذذذذذذذذ التزهيذذذذذذذذذر )  (%147.4و %8.9و %85.5و% 87.04حيذذذذذذذذذث بللذذذذذذذذذت نسذذذذذذذذذبة التفذذذذذذذذذو  )ا 
بذذذذذذين المواقذذذذذذ  حيذذذذذذث تفوقذذذذذذت  P≤0.01))علذذذذذذى التذذذذذذوالي مقارنذذذذذذة بالشذذذذذذاهد. وبينذذذذذذت النتذذذذذذائ  وجذذذذذذود مذذذذذذرو  عاليذذذذذذة المعنويذذذذذذة عنذذذذذذد 

وحذذذذذازت معاملذذذذة حذذذذذزم التقنيذذذذات علذذذذذى  ميذذذذذ  الكذذذذفات المدروسذذذذذة عذذذذن الشذذذذاهد.المواقذذذذ  التذذذذي طبقذذذذذت ميهذذذذا حزمذذذذذة التقنيذذذذات مذذذذي ج
% عذذذذذن الشذذذذذاهد.  وأو ذذذذذحت نتذذذذذائ  التحليذذذذذل 66مذذذذذن قبذذذذذل المذذذذذزارعين مذذذذذي جميذذذذذ  المنذذذذذاط  بزيذذذذذادة بللذذذذذت أعلذذذذذى تقيذذذذذيم   درجذذذذذة

ألذذذذذث  365.830ألذذذذذث ك للهكتذذذذذار وبزيذذذذذادة قذذذذذدرها  560.316االقتكذذذذذادي تحقيذذذذذ  معاملذذذذذة حذذذذذزم التقنيذذذذذات كذذذذذامي عائذذذذذد بلذذذذذغ 
 ك للهكتار مقارنة بالشاهد.

 .اليمن العائد االقتكادي، تقييم المزارعين، نتاجية البرسيم، تلير المناخ،إحزم التقنيات، الكلمات المفتاحية: 

 
 :المقدمـة

( من أهم محاكيل العلث على مستوى العالم، ويحتل المرتبة ا ولى بين محاكيل .Medicago sativa Lمحكول البرسيم )
ملع المحاكيل العلفية  العلث على الرغم من وجود أعالث أ رى منتجة ميل الشعير واللرة الرميعة والشامية. ويطل  عليا عالمياس 

حيث يعتبر أكير المحاكيل مالئمة للزراعة  ،مميزات عديدة جعلت من الكعب منامستا من قبل المحاكيل ا  رىلما لا من 
م  مقدرتا على تحملا للجفاث والملوحة والظروث البيئية السيئة، باإل امة إلى إنتاجيتا العالية  والتأقلم والنمو مي بيئات م تلفة

والفيتامينات وا مالح المعدنية واالستساغة العالية من قبل الحيوانات  ،%22حيث تبلغ نسبة البروتين ميا  كبيرة،الللائية ال قيمتاو 
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 رسيم أهم المحاكيل العلفية الهامة المزروعة حيث بللت المساحة المنزرعة با(. ومي اليمن يعتبر الب1990)الحسن وآ رون، 
إال أن هله اإلنتاجية مي وحدة المساحة تعتبر  عيفة مقارنة  ،(2013، وزارة الزراعة والري)طن  284.089  هكتار تنت 27.76

(. وقد 2002 ،طناس مأكير )الزهراني والحاج 16مفي المملكة العربية السعودية ينت  الهكتار  ،بما ينت  مي بعض الدول العربية
مما يؤير  ،أن للتليرات المنا ية دوراس هام مي نقص  كوبة ا را ي الزراعية وارتفا  نسبة ا مالحإلى من الدراسات  أشارت كييراس 

التليرات المنا ية بإ امة ا سمدة المناسبة للوكول بربة الزراعية المتأيرة إنتاجية المحاكيل الزراعية، وقد أوكت بإمداد الت مي
 كبيرة أهمية لات أن الظروث الجوية والبيئية على الرغم من (.2010الى الحاجات ا ساسية للنبات وزيادة  إنتاجيتا )المنفي، 

وعمليات زراعية عديدة يمكن التحكم ميها ميل التسميد ومعدالت  أ رى عوامل هناع أن إال اإلنتاج الزراعي، مي معالة وتأييراتها
. ويعد النتروجين من العناكر التي يحتاجها النبات مي مراحل نموه ((Tahir and Valkoun, 1994البلار ومواعيد الزراعة 

ومركبات الطاقة  NADH2، PH2 NADالم تلفة مهو يد ل مي بناء البروتوبالزم والبروتينات واالنزيمات ومرامقاتها ميل 
(ATP/CTP  وGTP)،  1999) ،عد الحجر ا ساس مي تكوين البروتينات )سرحانتمينية التي ومي تكوين ا حماض ا 
أو حت الدراسات والبحوث الزراعية أن النتروجين هو  .(Tisdale et al., 1997) و (and Kirkby, 1982 Mengel) و

ويعد النتروجين السماد المللي ا ول اللي  ،(2009عبد الهادي، ) المحاكيل الزراعية يةجالعنكر الللائي ا ول اللي يحدد إنتا
 Ottm and) تتطلبا المحاكيل،  ن نكث الكمية الممتكة من النتروجين تأتي من ا سمدة والباقي من التربة والماء

Thompson, 2009.) مهو يد ل مي عمليات نمو وتشكل وانقسام سفور من العناكر الرئيسية مي تللية النبات و يعتبر الف
سفور مي المرتبة اليالية من حيث الكمية التي يحتاجها النبات بعد النتروجين والبوتاسيوم و ال اليا النباتية وتكوين البلور. يأتي الف

تفرعات والتزهير يعد ولمعظم المحاكيل الزراعية، للا مأن جاهزيتا مي التربة  الل مراحل نمو النبات والسيما عند مرحلة ال
 (. Tisdale et al., 1997 رورياس للحكول على إنتاجية جيدة للمحاكيل )

ن زيذذذذذادة التسذذذذذميد النتروجينذذذذذي أدى إلذذذذذى زيذذذذذادة العلذذذذذث والحبذذذذذوب أ( مذذذذذي مكذذذذذر الحذذذذذظ ,Soliman 1991ومذذذذذي دراسذذذذذة أجراهذذذذذا )
 كتارذ/هذذذذذطن 39.9إلذذذذذى  كتذذذذذارطن/ه 32حيذذذذذث أظهذذذذذرت النتذذذذذائ  زيذذذذذادة محكذذذذذول العلذذذذذث مذذذذذن  ،مذذذذذي م لذذذذذوط البرسذذذذذيم والشذذذذذعير

ن هنذذذذذذذاع تذذذذذذذأييرات معنويذذذذذذذة مذذذذذذذي أ( 2011، عقذذذذذذذوبولكذذذذذذذر )المبذذذذذذذارع و ي. كغ/هكتذذذذذذذار 71.5عنذذذذذذذدما كذذذذذذذان النتذذذذذذذروجين الم ذذذذذذذاث 
 160لبرسذذذذذذيم وبذذذذذذلار ل كتار/هذذذذذذذكغ 40للم لذذذذذذوط العلفذذذذذذي ) P2O5و Nمتوسذذذذذذط عذذذذذذدد تفرعذذذذذذات البرسذذذذذذيم عنذذذذذذد اسذذذذذذت دام  السذذذذذذماد 

 بلار للشعير(. كتار/هغك
 71المعدل  على هكتار/كغ نتروجين 107النيتروجيني التسميد مكر، تفو  معدل مي دارستا مي El-Afandy, (1999)أشار 

 يظهر لم بينما النبات. على ا مر  وعدد والجاث للنبات اللض والوزن النبات طول من لكل النمو كفات مي كتاره/نتروجين غك
للعلث  الجامة المادة ونسبة ا   ر ومحكول العلث الح  عند النبات ارتفا  متوسط من كل على النيتروجيني للتسميد تأييرأي 

يوم وللع لنباتات الشعير التي  106أن أعلى عدد أيام  للتزهير بللت Mohammad et al., (2011) رولك (.2001)العتيبي،
الليين الحظا  Kernich and Halloran, (1996)كغ نتروجين للهكتار وما مو . نفس النتائ  سجلها كل من  60سّمدت بمعدل 

 وحدة مي النباتات توزي  وطريقة البلار لمعدالت إن أن التسميد النتروجيني لا أير ملحوظ على مترة التزهير واإلشطاء مي الشعير.
 أي مزيادة بشدة، معاس  مرتبطة مكونات مهي ،المساحة وحدة مي الحقلية المحاكيل مي مكونات اإلنتاج مي كبيراس  تأييراس  المساحة
 Power  and Alassi, (1978(. لكر )Dunphy et al., 1979ا  رى ) المكونات مي نقص يرامقا المكونات هله من مكون
 البلار. معدالت قلت كلما النبات تزداد مي المنتجة اإلشطاء عددأن 

كذذذذذون زراعذذذذذة محكذذذذذول البرسذذذذذيم المحلذذذذذي مذذذذذي الذذذذذيمن تعتمذذذذذد أساسذذذذذاس علذذذذذى  ممارسذذذذذات المذذذذذزار  مذذذذذي  تتجلـــــى ماـــــكلة البحـــــثو 
ا مذذذذذذر الذذذذذذلي يذذذذذذؤدي الذذذذذذى  ذذذذذذعث النمذذذذذذو  ،معذذذذذذدل البذذذذذذلار التقليذذذذذذل مذذذذذذنالتقليديذذذذذذة والمتميلذذذذذذة بعذذذذذذدم اسذذذذذذت دام ا سذذذذذذمدة الكيماويذذذذذذة و 

 .الللة وتناقص
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باسذذذذت دام حذذذذزم التقنيذذذذات المحسذذذذنة  ل سذذذذمدة الكيماويذذذذة  إلذذذذى تحسذذذذين إنتاجيذذذذة محكذذذذول البرسذذذذيم المحلذذذذي، البحــــثهــــ ا يهــــدف و 
قنا  المزارعين باست دام تلع التقنيات.   ومعدل البلار المناسبة تحت ظروث التليرات المنا ية السائدة، وا 

 

 ه:البحث وطرائقمواد 
لت دراسذذذذذة تطذذذذذوير تقنيذذذذذات محسذذذذذنة لزراعذذذذذة محكذذذذذول البرسذذذذذيم مذذذذذي المزرعذذذذذة البحييذذذذذة مذذذذذي إطذذذذذار مشذذذذذرو  التليذذذذذرات المنا يذذذذذة نفّذذذذذ

، ومذذذذذذن يذذذذذذم تذذذذذذم تأكيذذذذذذدها تحذذذذذذت ظذذذذذذروث المذذذذذذزارعين مذذذذذذي يذذذذذذالث منذذذذذذاط  بيئيذذذذذذة 2012و 2011عذذذذذذامي ل الموسذذذذذذم الكذذذذذذيفي  ذذذذذذالل
، 2013/2014موسذذذذذم ال)بيذذذذت راشذذذذد، وبيذذذذت النهمذذذذي، والواسذذذذطة(  ذذذذالل  قلذذذذيم المرتفعذذذذات الوسذذذذطى مذذذذي الذذذذيمن هذذذذيإم تلفذذذذة مذذذذن 

وسذذذذذذذماد السذذذذذذذوبر موسذذذذذذذفات الياليذذذذذذذي  كتار/هذذذذذذذذكغ 60% بمعذذذذذذذدل N 46وطبقذذذذذذذت ميهذذذذذذذا حذذذذذذذزم التقنيذذذذذذذات المحسذذذذذذذنة التاليذذذذذذذة ) السذذذذذذذماد
P2O5 48 كتار/هذذذذذذذغك 15بذذذذذذلار( مقارنذذذذذذة مذذذذذذ  ممارسذذذذذذة المذذذذذذزار  كشذذذذذذاهد )كتار /هذذذذذذذغك 20، ومعذذذذذذدل  كتذذذذذذار/هغك 80% بمعذذذذذذدل 

معاملذذذذذذذة  2. شذذذذذذذملت التجربذذذذذذذة (CRBD)القطاعذذذذذذذات الكاملذذذذذذذة العشذذذذذذذوائية  تكذذذذذذذميمومذذذذذذذ  بذذذذذذذلار وبذذذذذذذدون تسذذذذذذذميد(. زرعذذذذذذذت التجربذذذذذذذة 
، واعتبذذذذذر قطعذذذذذة 18، وهذذذذذلا يعنذذذذذي ان عذذذذذدد القطذذذذذ  التجريبيذذذذذة مواقذذذذذ  مذذذذذي كذذذذذل منطقذذذذذة 3( موزعذذذذذة علذذذذذى الحذذذذذزم وممارسذذذذذة المذذذذذزار )

عذذذذة علذذذذى مسذذذذاحة تنعيمهذذذذا وتسذذذذويتها وتقسذذذذيمها إلذذذذى قطذذذذ  تجريبيذذذذة موزّ كذذذذل موقذذذذ  مكذذذذرراس. حريذذذذت ا رض حذذذذريتين متعامذذذذدتين وتذذذذم 
 / موق ، زرعت بطريقة النير.   2م 3000

ريات مي منطقتي بيت راشد  4ريات مي منطقة بيت النهمي و 3اعتمدت الزراعة على ا مطار والري التكميلي حيث تم إ امة 
دت التجربة بالسماد (. سمّ 1جدول )مي الالمبينة  كمية مياه ا مطاروللع لتعويض النقص مي الزراعة  ريةبما ميها  وواسطة
على هيئة سوبر موسفات ياليي كدمعة واحدة قبل الزراعة، أما السماد  P2O5 كتار/هغك 80تم إ امة  حيث، N.P يالكيميائ

أيناء الزراعة، والنكث  مت إلى نكفين النكث ا ول/هكتار قسّ غك 60( بمعدل N% 46النتروجيني مأ يث على هيئة يوريا )
( مقارنة م  طريقة المزار  )الشاهد( بدون 2000بحسب طريقة توكل ) ةالياني بعد شهر من الزراعة، وكررت اإل امة بعد كل حش

سم عن سطح  9-6يالية حشات )اليانية واليالية والرابعة( وكان الح  يدوياس وعلى ارتفا   ت النباتات مي مرحلة التزهيرسماد. حشّ 
  رض.ا

 القراءات المدروسة:
 .عدد ا يام حتى موعد الح  -1
 .توسطمارتفا  النبات )سم( وللع من  الل قياس ارتفا  عشرة نباتات أ لت بطريقة عشوائية وحسب ال -2
  .عدد التفرعات للنبات -3
موق  المتر المرب  ووزن ر برمي متر مرب  بشكل عشوائي مي ا لواح وح  العلث ا   ر )طن/هكتار( واللي قدّ  إنتاجية -4

 .الحاكل مباشرة

 التحليل اإلحصائي:
 باست دام برنام  التحليل   ل المتوسط العام للكفات المدروسة وحللت إحكائياس أجمعت بيانات اليالث الحشات لكل معاملة و  

GenStat v.16  أوقورنت المتوسطات الحسابية باست دام ا تبار( قل مر  معنويL.S.D ) 0.01و  0.05 ةمعنويمستوى عند .
قل معدل أ 1درجات حيث اعتبر رقم  5 -1جرى تقييم التجربة بمشاركة المزارعين مي مرحلة الن   وحسبت درجة تقييمهم من كما 
التحليل االقتكادي للتجربة  ونفلأعلى معدل أعطاه المزار  للكفة. كما تم جم  بعض البيانات المنا ية لمناط  الدراسة.  5ورقم 

 ي  احتساب الميزانية الجزئية لمحكول البرسيم والعائد الحدي من التقنية. عن طر 

 في مناطق الدراسةالبيانات المناخية 
يالحظ أن  ،ومقاس لنتائ  تحليل البيانات المنا ية المتومرة من محطات ا ركاد المحلية مي مناط  الدراسة  الل مترة نمو المحكول

مم/الموسم،  153.8ي، حيث وكل أعلى مستوى لها مي منطقة بيت النهمي ما مجموعا هناع تلبلب مي كمية الهطول المطر 
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(. تق  هله 1جدول )المم  132.8مم، وارتفعت مي منطقة واسطة إلى  107.4وأقل مستوى لها مي منطقة بيت راشد ما مجموعا 
مم  500 -200المناط   من النطاقات المنا ية المناسبة لزراعة البرسيم مي إطار المرتفعات على أساس كمية المطر من 

( أن عدد ا يام الممطرة التي تهطل ميها 2005 ،ال رساني)و (Bruggeman, 1997)(. ولكر كالس من 2005ال رساني )
 يوم الممطر.  للمم/  16يوماس، وبمعدل يومي يقدر بحوالي  25 -15 مم/يوم ما بين 5كميات أعلى من 

م( ° 20 -10( تبين أن هناع وجود تبذاين مذي درجذات الحذرارة حيذث يبلذغ المتوسذط السذنوي لهذا مذا بذين )1ومن بيانات نفس الجدول )
 قل من الكفر.أ الل السنة وتكل مي الشتاء إلى 

 

للموسم  في مناطق الدراسة )بيت راشد، وعسم، وبيت النهمي، واسطة(وكمية األمطار الهاطلة  . متوسط بيانات درجة الحرارة1الجدول 

2013/2014. 

 المنطقة
 درجة الحرارة

 بيت النهمي واسطة ببيت راشد

 البيانات   

 الشهر

 كمية األمطار كمية األمطار كمية األمطار

 يوم/مم يوم/مم مم/ يوم الكبرى الصغرى

 24 9.4 7.3 21.9 13.0 مايوأيار/

 6.9 3.8 3.6 22.6 13.6 يونيوحزيران/ 

 17.6 25.6 7.5 23.3 14.4 يوليوتموز/ 

 99.3 90 86 22.4 13.0 أغسطسآب/ 

 6 4 3 20.3 11.3 سبتمبرأيلول/ 

 0 0 0 18.5 10.4 كتوبرتشرين األول/ أ

       153.8 132.8 107.4 - - جمالياإل

درجذذة ويذذذن فض المتوسذذذط  1.1درجذذة مئويذذذة والكذذلرى بمقذذذدار  0.65الحذذرارة العظمذذذى بمقذذذدار  ويذذن فض المتوسذذذط السذذنوي لدرجذذذة
 .Bruggeman, 1997)متر زيادة مي االرتفا  عن سطح البحر ) 100درجة مئوية وللع كل مقابل  0.8السنوي العام بمقدار

لذذى ارتفذذا  عمليذذة الب ذذر نذذتح مذذي ا شذذهر الجامذذة، ولهذذلا مذذان ان فذذاض الرطوبذذة النسذذبية وارتفذذا  درجذذة الحذذرارة وشذذدة الريذذاح تذذؤدي إ
 وبالتالي مإن نمو المحكول يكون معاقاس تحت هله الظروث المنا ية. 

وتذذدل هذذله العناكذذر المنا يذذة علذذى حذذدوث تليذذر منذذا ي وا ذذح مذذي المنطقذذة كذذان لذذا أيذذره مذذي تليذذر أنمذذاط اسذذت دامات ا را ذذي 
نتاجها الزراعي.  والمحكولي وا 

  اة:النتائج والمناق
   :الصفات البيولوجيةأواًل: 

 طول النبات )سم(: -1
بين متوسذطات المعذامالت لحزمذة التقنيذات المحسذنة وبذين  (P≤0.01)مرو  عالية المعنوية  دبيانات التحليل اإلحكائي وجدو  تبين

سذذم علذذى ممارسذذة  92.4ممارسذذة المذذزار  )الشذذاهد( مذذي كذذفة طذذول النبذذات. حيذذث تفوقذذت معاملذذة حزمذذة التقنيذذات المحسذذنة معنويذذاس 
تقنيات المحسذنة علذى ير تطبي  حزم الأن أ ىلإسم، ا مر اللي يشير  49.4قل متوسط بلغ أ ةالمزار  )الشاهد( لنفس الكفة معطي

 ارتفذا  مذي الزيذادة (. وتعذزى هذله2% عذن الشذاهد )الجذدول 87.04محكول البرسيم زاد مذي كذفة طذول النبذات بفذار  معنذوي بلذغ 
 زيذادة إلذى أدى العاليذة وهذلا البذلار معذدالت مذي المسذاحة وحذدة مذي عذددها لزيذادة النباتذات نتيجذة بذين المنامسذة زيذادة إلذى النبذات

 ,.Soleymani et alإليذا  مذا توكذل مذ  النتيجذة هذله تتفذ و  التفرعذات، عذدد الكامي وقلة ال وء على للحكول النباتات استطالة
ازدادت أطذذوال النباتذذات مذذي  .يزيذذد مذذن ارتفذذا  النبذذات والتسذذميد النتروجينذذي والبوتاسذذي( إل لكذذروا بذذأن زيذذادة معذذدالت البذذلار (1991

تعذزى هذله الزيذادة إلذى دور النتذروجين المهذم مذي عمليذة انقسذام  حيذث ،وجود سماد النتذروجين معامالت حزم التقنيات المحسنة نتيجة
اللي انعكذس علذى رمذ  كفذاءة الجذلور مذي امتكذاص العناكذر الملليذة ممذا أدى إلذى زيذادة أطذوال  ،ال اليا وزيادة استطالتها ونموها
  وجدوا زيادة مي أطوال النباتات بزيادة مستويات النتروجين. حيث( et al., 2006 Hussain)النباتات. وتتف  هله النتيجة م  
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بذذذذذذذذذذين المواقذذذذذذذذذذ  التذذذذذذذذذذي طبقذذذذذذذذذذت ميهذذذذذذذذذذا حذذذذذذذذذذزم  (P≤0.05)كمذذذذذذذذذذا بينذذذذذذذذذذت نتذذذذذذذذذذائ  التحليذذذذذذذذذذل االحكذذذذذذذذذذائي وجذذذذذذذذذذود مذذذذذذذذذذرو  معنويذذذذذذذذذذة 
سذذذذذذذذذم عذذذذذذذذذن موقذذذذذذذذذ  واسذذذذذذذذذطة  94.78التقنيذذذذذذذذذات وللذذذذذذذذذع لكذذذذذذذذذفة طذذذذذذذذذول النبذذذذذذذذذات، حيذذذذذذذذذث تفذذذذذذذذذو  موقذذذذذذذذذ  بيذذذذذذذذذت النهمذذذذذذذذذي معنويذذذذذذذذذاس 

%( لموقذذذذذذذذذ  بيذذذذذذذذذت النهمذذذذذذذذذي، 4.93سذذذذذذذذذم وبفذذذذذذذذذار  معنذذذذذذذذذوي بلذذذذذذذذذغ ) 90.33 س الكذذذذذذذذذفة بلذذذذذذذذذغالذذذذذذذذذلي سذذذذذذذذذجل أقذذذذذذذذذل متوسذذذذذذذذذط لذذذذذذذذذنف
نذذذذذذذذذذت النتذذذذذذذذذذائ  ( . كمذذذذذذذذذذا بيّ 2)الجذذذذذذذذذذدول  مذذذذذذذذذذي حذذذذذذذذذذين لذذذذذذذذذذم يسذذذذذذذذذذجل أي مذذذذذذذذذذن المذذذذذذذذذذوقعين مذذذذذذذذذذرو  معنويذذذذذذذذذذة مذذذذذذذذذذ  الموقذذذذذذذذذذ  اليالذذذذذذذذذذث

المذذذذذذذذذزار  )الشذذذذذذذذذاهد( حيذذذذذذذذذث تفذذذذذذذذذو  مذذذذذذذذذوقعي واسذذذذذذذذذطة وبيذذذذذذذذذت النهمذذذذذذذذذي مذذذذذذذذذي  ةوجذذذذذذذذذود مذذذذذذذذذرو  معنويذذذذذذذذذة بذذذذذذذذذين المواقذذذذذذذذذ  لممارسذذذذذذذذذ
علذذذذذذذذذذى موقذذذذذذذذذذ  بيذذذذذذذذذذت راشذذذذذذذذذذد بمتوسذذذذذذذذذذط طذذذذذذذذذذول بلذذذذذذذذذذغ  ،سذذذذذذذذذذم علذذذذذذذذذذى التذذذذذذذذذذوالي 50.89، 53.0كذذذذذذذذذذفة طذذذذذذذذذذول النبذذذذذذذذذذات معنويذذذذذذذذذذاس 

 %( لموق  واسطة.19.3، 4.15سم وبنسبة زيادة بللت ) 44.44
 
 عدد الفروع/ للنبات: -2

بين متوسطات المعامالت مي كفة عدد  (P≤0.01)  عالية المعنوية نتائ  التحليل االحكائي إلى وجود مرو  تظهر
مر /للنبات على متوسط معاملة  13.3أعلى متوسط بلغ  ةالفرو /للنبات، حيث تفوقت معاملة حزم التقنيات بالمواق  معنوياس معطي

(. واتفقت نتائ  هله 2نيات )الجدول % لكالح معاملة حزم التق85.5مر  للنبات، وبفار  معنوي بلغ  7.17الشاهد بالمواق  بلغ 
بوجود تأيير معنوي بين المعامالت لكفة التفر   ،(2011الدراسة م  النتائ  اللي تحكل عليها كالس من )المبارع ويوسث، 

ن عدد والتي بينت أ( Tisdale et al., 1997( و)(El-Afandy, 1999من  س لمحكول البرسيم، واتفقت كللع م  نتائ  كاّل 
 ,.Power et al من . وقد ا تلفت نتائ  هله الدراسة م  النتائ  المتحكل عليهاNالنتروجين ا مر  يزداد بزيادة معدل سماد 

إن سبب زيادة عدد التفرعات بزيادة البلار.  معدالت قلت تزداد كلما النبات مي ا مر  المنتجة أن عددوالتي أو حت  (1978)
جين لا دور مهم مي تشجي  انقسام ال اليا وزيادة عدد البراعم ال  رية، وبالتالي زيادة عدد التفرعات ن النترو أالنتروجين هو 

سفور على ن   النبات، حيث يزيد البوتاسيوم من و للنبات. ويلعب البوتاسيوم دور مي عملية التوازن بين تأيير النتروجين والف
سفور )النعيمي، و يجابي مي زيادة قابلية النبات المتكاص الفإ( وكللع لا دور 2009امتكاص النتروجين وتمييلا )السماع، 

 ، مما أدى إلى زيادة عدد التفرعات.1999)
مقارنذذذذةس بذذذذين المواقذذذذ  قيذذذذد الدراسذذذذة التذذذذي طبقذذذذت بهذذذذا حذذذذزم التقنيذذذذات المحسذذذذنة عاليذذذذة وجذذذذود مذذذذرو  معنويذذذذة الذذذذى النتذذذذائ   وأشذذذذارت

مذذذذذي حذذذذذين لذذذذذم تظهذذذذذر النتذذذذذائ  أي مذذذذذرو  معنويذذذذذة بذذذذذين مواقذذذذذ  حذذذذذزم  (.2ت )الجذذذذذدول لكذذذذذفة عذذذذذدد االمذذذذذر / للنبذذذذذابمواقذذذذذ  الشذذذذذاهد 
لكذذذذذفة عذذذذذدد ا مر /للنبذذذذذات حيذذذذذث تفذذذذذو  موقذذذذذ  واسذذذذذطة  للشذذذذذاهد بينذذذذذت النتذذذذذائ  وجذذذذذود مذذذذذرو  معنويذذذذذة بذذذذذين المواقذذذذذ و التقنيذذذذذات.
% 37.70بللذذذذذت  ، وبنسذذذذذبة زيذذذذذادة6.1مذذذذذر  للنبذذذذذات بللذذذذذتقذذذذذل عذذذذذدد مذذذذذن ا أمر /نبذذذذذات علذذذذذى بيذذذذذت راشذذذذذد مسذذذذذجالس  8.4معنويذذذذذاس 

لموقذذذذذ  واسذذذذذطة لذذذذذنفس الكذذذذذفة مذذذذذي حذذذذذين لذذذذذم توجذذذذذد أي مذذذذذرو  معنويذذذذذة بذذذذذين موقذذذذذ  واسذذذذذطة وبيذذذذذت النهمذذذذذي وكذذذذذللع موقذذذذذ  بيذذذذذت 
  .(2)الجدول  النهمي وبيت راشد لنفس الكفة
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ة لصفتي )طول النبات . نتائج اثر إدخال حزم التقنيات على محصول البرسيم مقارنًة بطريقة المزارع في الثالث المناطق المختلف2الجدول 

 .2014 -2013وعدد الفروع( للموسم 

 عدد الفروع/نبات طول النبات )سم( الموقع المعاملة

 مع حزم التقنيات

 12.6 92 بيت راشد

 13.6 94.78 بيت النهمي

 13.6 90.33 واسطة

 13.3 92.4 متوسط حزم التقنيات

 ممارسة المزارع )الشاهد(

 6.1 44.44 بيت راشد

 7.0 50.89 النهمي بيت

 8.4 53 واسطة

 7.17 49.44 متوسط ممارسة المزارع )الشاهد(

 %85.5 %87.04 نسبة التفوق للمعامالت

LSD  

 المعامالت

 المواقع

 

**2.7 

3.3* 

 

**1.3 

1.6** 

 CV% 6.8 23.3 معامل االختالف

   0.01 داللة مستوى عند المعنوية ،  ** 0.05مستوى داللة   عند معنويالتشير إلى *        
 

 :الصفات اإلنتاجيةثانيًا: 
 عدد األيام حتى التزهير )الحش/ يوم(: -1

بين المعامالت مي المواق  لمتوسط كفة عدد ا يام  (P≤0.01)نتائ  التحليل االحكائي إلى وجود مرو  عالية المعنوية  تشير
يوماس  22.70سجلت متوسط بلغ التي يوماس على معاملة الشاهد  (24.71)حتى الح  حيث تفوقت معاملة حزم التقنيات معنوياس 

ويعزى للع إلى أن للتسميد النتروجيني أير مي  (.3% لكالح معاملة حزم التقنيات على الشاهد )الجدول 8.9وبفار  معنوي بلغ 
 ((Mohammad, et al., 2011 إطالة مترت التزهير لدى محكول البرسيم، وقد اتفقت هله النتائ  م  نتائ   كالس من

واللين الحظوا أن التسميد النتروجيني لا أير ملحوظ على مترة التزهير مي الشعير  ((Kernich, and Halloran, 1996و
 .العلفي

بذذذذذذذذذين المواقذذذذذذذذذ  المطبذذذذذذذذذ  ميهذذذذذذذذذا  (P≤0.01)كمذذذذذذذذذا بينذذذذذذذذذت نتذذذذذذذذذائ  التحليذذذذذذذذذل االحكذذذذذذذذذائي إلذذذذذذذذذى وجذذذذذذذذذود مذذذذذذذذذرو  معنويذذذذذذذذذة عاليذذذذذذذذذة 
يومذذذذذذذذاس علذذذذذذذذى مذذذذذذذذوقعي بيذذذذذذذذت راشذذذذذذذذد  22.56قذذذذذذذذل عذذذذذذذذدد أيذذذذذذذذام بللذذذذذذذذت أحذذذذذذذذزم التقنيذذذذذذذذات، حيذذذذذذذذث تفذذذذذذذذو  موقذذذذذذذذ  واسذذذذذذذذطة مسذذذذذذذذجالس 

% مذذذذذذذذذذذذي 9.03، 15.8يومذذذذذذذذذذذذاس علذذذذذذذذذذذذى التذذذذذذذذذذذذوالي، وبنسذذذذذذذذذذذذبة زيذذذذذذذذذذذذادة بللذذذذذذذذذذذذت  24.8و 26.8وبيذذذذذذذذذذذذت النهمذذذذذذذذذذذذي اللذذذذذذذذذذذذلان سذذذذذذذذذذذذجال 
(، وقذذذذذذذذذد يعذذذذذذذذذود السذذذذذذذذذبب مذذذذذذذذذي للذذذذذذذذذع 3موقذذذذذذذذذ  واسذذذذذذذذذطة عذذذذذذذذذن مذذذذذذذذذوقعي بيذذذذذذذذذت راشذذذذذذذذذد وبيذذذذذذذذذت النهمذذذذذذذذذي علذذذذذذذذذى التذذذذذذذذذوالي )الجذذذذذذذذذدول 

(. بينمذذذذذذذذذذا لذذذذذذذذذم توجذذذذذذذذذذد مذذذذذذذذذرو  معنويذذذذذذذذذذة بذذذذذذذذذذين 1للتزهيذذذذذذذذذذر المبكذذذذذذذذذر )الجذذذذذذذذذذدول  لذذذذذذذذذى تذذذذذذذذذذومر كميذذذذذذذذذة الهطذذذذذذذذذذول المطذذذذذذذذذذري الكذذذذذذذذذاميإ
(. تبذذذذذذذذين مذذذذذذذذن  ذذذذذذذذالل مقارنذذذذذذذذة نتذذذذذذذذائ  المواقذذذذذذذذ  المطبقذذذذذذذذة للتقنيذذذذذذذذة ومواقذذذذذذذذ  الشذذذذذذذذاهد وجذذذذذذذذود تفذذذذذذذذو  3مواقذذذذذذذذ  الشذذذذذذذذاهد )الجذذذذذذذذدول 

% مذذذذذذذذي كذذذذذذذذفة التبكيذذذذذذذذر مذذذذذذذذي موعذذذذذذذذد الحذذذذذذذذ  وقذذذذذذذذد 89معنذذذذذذذذوي لمواقذذذذذذذذ  الشذذذذذذذذاهد علذذذذذذذذى مواقذذذذذذذذ  حذذذذذذذذزم التقنيذذذذذذذذات بنسذذذذذذذذبة بللذذذذذذذذت 
ماد الكيمذذذذذذذذذاوي وبالذذذذذذذذذلات النتروجينذذذذذذذذذي يطيذذذذذذذذذل متذذذذذذذذذرة بقذذذذذذذذذاء المحكذذذذذذذذذول مذذذذذذذذذي أن إ ذذذذذذذذذامة الّسذذذذذذذذذ ىب مذذذذذذذذذي للذذذذذذذذذع إلذذذذذذذذذيرجذذذذذذذذذ  السذذذذذذذذذب

 .الحقل
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. نتائج اثر إدخال حزم التقنيات على محصول البرسيم مقارنًة بطريقة المزارع في الثالث المناطق المختلفة لصفتي )عدد األيام حتى 3الجدول 

 .2013/2014لموسم ل( كتارالحش واإلنتاجية العلفية طن/هـ

 عدد األيام حتى الحش الموقع المعاملة
 انتاجية العلف األخضر

 كتارطن/هــ

 مع حزم التقنيات

 30.68 26.78 بيت راشد

 40.14 24.78 بيت النهمي

 30.69 22.56 واسطة

 33.84 24.71 متوسط المعامالت لحزم التقنيات

 الشاهد

 10.11 22.67 بيت راشد

 20.06 22.44 بيت النهمي

 10.88 23.00 واسطة

 13.68 22.70 متوسط المعامالت للشاهد

 %147.4 %8.9 نسبة التفوق%

LSD 

 )المعامالت(

 المواقع

1.4** 

1.7** 

0.2** 

0.3** 

 CV% 10.9 14.9 معامل االختالف

   0.01 داللة مستوى عند المعنوية ،  ** 0.05مستوى داللة   عند معنويالتشير إلى *        

 :)طن/هـكتار( خضرنتاجية العلف األإ -2
بذذذذذذذين المعذذذذذذذامالت مذذذذذذذي كذذذذذذذفة الللذذذذذذذة العلفيذذذذذذذذة  (P≤0.01)نتذذذذذذذائ  التحليذذذذذذذل االحكذذذذذذذائي وجذذذذذذذود مذذذذذذذرو  عاليذذذذذذذذة المعنويذذذذذذذة  تؤكذذذذذذذد

  ذذذذذر مقارنذذذذذة أعلذذذذذث  كتذذذذذارطن/ه 33.84ال  ذذذذذراء حيذذذذذث أعطذذذذذت معاملذذذذذة حذذذذذزم التقنيذذذذذات دا ذذذذذل المواقذذذذذ  أعلذذذذذى متوسذذذذذط بلذذذذذغ 
% لكذذذذذالح معاملذذذذذذة حذذذذذزم التقنيذذذذذذات )الجذذذذذذدول، 147.4، وبفذذذذذار  معنذذذذذذوي كتارطن/هذذذذذذذ 13.7بمتوسذذذذذذط بلذذذذذغ مذذذذذ  معاملذذذذذذة الشذذذذذاهد 

(. ويعذذذذزى للذذذذع الذذذذى ا يذذذذر االيجذذذذابي السذذذذت دام ا سذذذذمدة مذذذذ  كميذذذذة البذذذذلار المناسذذذذبة مذذذذي زيذذذذادة إنتاجيذذذذة محكذذذذول 1والشذذذذكل،  3
 العاليذذة البرسذذيم بذذلار معذذدالت أن وجذذد إل( Juskiw، 2000) البرسذذيم. واتفقذذت هذذله النتذذائ  مذذ  مذذا توكذذل اليذذة كذذالس مذذن

 ,Sahu and Singhمذذن أشذذار كذل كمذا المن ف ذة، البذذلار بمعذدالت مقارنذة ا   ذر للعلذذث حاكذل أعلذى أعطذت
 القذدرة زيذادة إلذى هذلا ويرجذ  النباتيذة الكيامذة بزيذادة معنذوي وبشذكل يذزداد ا   ذر العلذث حاكذل أن إلذى ، (1995)
 عمليذة كفذاءة زيذادة وبالتذالي البرسذيم نباتذات تتميذز بهذا التذي والكييفذة العري ذة بسذبب ا ورا  الشذمس ل ذوء االعترا ذية

 التفرعذات عذدد زيذادة نأ Sanderson et al.,  (2001)وقذد الحذظ . ال  ذري النمذو سذرعة وزيذادة ال ذوئي التمييذل
 ,El-Afandy) كييذذر مذذن البذذاحيين مذذنهم هذذلا مذذا أكذذده أي ذذاس معنذذوي.  وبشذذكل ا   ذذر العلذذث زيذذادة إلذذى أدت للبرسذذيم
  (.,Soliman 1991)و ( 1999
ظهذذذذذذذذذرت نتذذذذذذذذذائ  التحليذذذذذذذذذل االحكذذذذذذذذذائي وجذذذذذذذذذود مذذذذذذذذذرو  معنويذذذذذذذذذة عاليذذذذذذذذذة بذذذذذذذذذين المواقذذذذذذذذذ  لكذذذذذذذذذفة االنتاجيذذذذذذذذذة العلفيذذذذذذذذذة عنذذذذذذذذذد أكمذذذذذذذذذا 

معنذذذذذذذذذوي مذذذذذذذذذي كذذذذذذذذذفة اإلنتاجيذذذذذذذذذة العلفيذذذذذذذذذة  ، حيذذذذذذذذذث أظهذذذذذذذذذرت المواقذذذذذذذذذ  المطبقذذذذذذذذذة لحذذذذذذذذذزم التقنيذذذذذذذذذات تذذذذذذذذذأييراس 0.05مسذذذذذذذذذتوى داللذذذذذذذذذة 
مقارنذذذذذذذذذذة مذذذذذذذذذذ  مذذذذذذذذذذوقعي بيذذذذذذذذذذت راشذذذذذذذذذذد  كتذذذذذذذذذذارطن/ه 40.14 ذذذذذذذذذذراء معطيذذذذذذذذذذاس موقذذذذذذذذذذ  بيذذذذذذذذذذت النهمذذذذذذذذذذي أعلذذذذذذذذذذى إنتذذذذذذذذذذاج بلذذذذذذذذذذغ ال 

% 31.8 ،30.83زيذذذذذذذذذذذذذادة بللذذذذذذذذذذذذذذت  ةوبنسذذذذذذذذذذذذذذب ،علذذذذذذذذذذذذذذى التذذذذذذذذذذذذذوالي كتذذذذذذذذذذذذذارطن/ه 30.69، 30.68أعطيذذذذذذذذذذذذذذا  نوواسذذذذذذذذذذذذذطة الذذذذذذذذذذذذذلي
ود (. كمذذذذذذذذا بينذذذذذذذذت النتذذذذذذذذائ  وجذذذذذذذذ3مذذذذذذذذي موقذذذذذذذذ  بيذذذذذذذذت النهمذذذذذذذذي عذذذذذذذذن مذذذذذذذذوقعي بيذذذذذذذذت راشذذذذذذذذد وواسذذذذذذذذطة علذذذذذذذذى التذذذذذذذذوالي )الجذذذذذذذذدول، 

تذذذذذذذذذذأيير معنذذذذذذذذذذوي بذذذذذذذذذذين نفذذذذذذذذذذس المواقذذذذذذذذذذ  لممارسذذذذذذذذذذة المذذذذذذذذذذزار  حيذذذذذذذذذذث تفذذذذذذذذذذو  موقذذذذذذذذذذ  بيذذذذذذذذذذت النهمذذذذذذذذذذي معنويذذذذذذذذذذاس علذذذذذذذذذذى المذذذذذذذذذذوقعين 
 10.88،  10.11والتذذذذذذذذذذذذذذذذذذي بللذذذذذذذذذذذذذذذذذذت إنتاجيتهمذذذذذذذذذذذذذذذذذذا  كتذذذذذذذذذذذذذذذذذذارطن/ه 20.06اآل ذذذذذذذذذذذذذذذذذذرين معطيذذذذذذذذذذذذذذذذذذاس أعلذذذذذذذذذذذذذذذذذذى إنتذذذذذذذذذذذذذذذذذذاج بلذذذذذذذذذذذذذذذذذذغ 

ي %  مذذذذذذذذذذذي موقذذذذذذذذذذذ  بيذذذذذذذذذذذت النهمذذذذذذذذذذذي عذذذذذذذذذذذن مذذذذذذذذذذذوقع84.38، 98.42ت ي بنسذذذذذذذذذذذبة زيذذذذذذذذذذذادة مذذذذذذذذذذذي اإلنتذذذذذذذذذذذاج بللذذذذذذذذذذذأ كتذذذذذذذذذذذار،طن/ه
(. وقذذذذذذذذذذذد يرجذذذذذذذذذذ  السذذذذذذذذذذذبب مذذذذذذذذذذذي للذذذذذذذذذذع إلذذذذذذذذذذذى تذذذذذذذذذذأيير كميذذذذذذذذذذذة االمطذذذذذذذذذذذار 3بيذذذذذذذذذذت راشذذذذذذذذذذذد وواسذذذذذذذذذذطة علذذذذذذذذذذذى التذذذذذذذذذذذوالي )الجذذذذذذذذذذدول، 
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 ، ذذذذذذذذذذرونآكبذذذذذذذذذذا و ) السذذذذذذذذذاقطة  ذذذذذذذذذذالل موسذذذذذذذذذم النمذذذذذذذذذذو مذذذذذذذذذي زيذذذذذذذذذذادة االنتاجيذذذذذذذذذة مذذذذذذذذذذي موقذذذذذذذذذذ  بيذذذذذذذذذت النهمذذذذذذذذذذي، وهذذذذذذذذذلا يتفذذذذذذذذذذ  مذذذذذذذذذ 
 وهذذذذذذذذذذذذلان كميتذذذذذذذذذذذا إلذذذذذذذذذذذى باإل ذذذذذذذذذذذامة  المحكذذذذذذذذذذذول إنتاجيذذذذذذذذذذذة مذذذذذذذذذذذي تذذذذذذذذذذذأيير الهطذذذذذذذذذذذول المطذذذذذذذذذذذري لتوزيذذذذذذذذذذذ  كذذذذذذذذذذذان ( بأنذذذذذذذذذذذا2015
  .المطرية الظروث مي بقوة اإلنتاجية يحددانن العامال

 
 .2013/2014. أثر حزم التقنيات في إنتاجية محصول البرسيم العلفي األخضر للموسم 1الشكل 

 

 درجة تقييم المزارعين:ثالثًا: 
قيذذذذذذذذد الدراسذذذذذذذذة ( إلذذذذذذذذى وجذذذذذذذذود ا تالمذذذذذذذذات بذذذذذذذذين المعذذذذذذذذامالت مذذذذذذذذي المواقذذذذذذذذ   4الجذذذذذذذذدول )تقيذذذذذذذذيم الفالحذذذذذذذذين مذذذذذذذذي  تشذذذذذذذذير نتذذذذذذذذائ  

تف ذذذذذذذذيل لكذذذذذذذذفة طذذذذذذذذول النبذذذذذذذذات، يليذذذذذذذذا مذذذذذذذذي حيذذذذذذذذث أظهذذذذذذذذرت معذذذذذذذذامالت حذذذذذذذذزم التقنيذذذذذذذذات مذذذذذذذذي بيذذذذذذذذت النهمذذذذذذذذي أعلذذذذذذذذى درجذذذذذذذذة 
المسذذذذذذذذذتوى اليذذذذذذذذذاني بيذذذذذذذذذت راشذذذذذذذذذد وواسذذذذذذذذذطة بالتسذذذذذذذذذاوي مقارنذذذذذذذذذة بالشذذذذذذذذذاهد. امذذذذذذذذذا كذذذذذذذذذفة عذذذذذذذذذدد ا مذذذذذذذذذر  مذذذذذذذذذي النبذذذذذذذذذات مقذذذذذذذذذد حقذذذذذذذذذ  

اشذذذذذذذد أعلذذذذذذذى درجذذذذذذذة تف ذذذذذذذيل لمعاملذذذذذذذة حذذذذذذذزم التقنيذذذذذذذات يليذذذذذذذا مذذذذذذذي المرتبذذذذذذذة اليانيذذذذذذذة موقذذذذذذذ  بيذذذذذذذت النهمذذذذذذذي موقذذذذذذذ  موقذذذذذذذ  بيذذذذذذذت ر 
واسذذذذذذذذذطة بالتسذذذذذذذذذاوي، مذذذذذذذذذي حذذذذذذذذذين ا تلفذذذذذذذذذت درجذذذذذذذذذة التف ذذذذذذذذذيل لذذذذذذذذذدى المذذذذذذذذذزارعين مذذذذذذذذذي مواقذذذذذذذذذ  الشذذذذذذذذذاهد لذذذذذذذذذنفس الكذذذذذذذذذفة، حيذذذذذذذذذث 

 ذذذذذذذيل حكذذذذذذذل حقذذذذذذذ  موقذذذذذذذ  واسذذذذذذذطة اعلذذذذذذذى درجذذذذذذذة تف ذذذذذذذيل، يليذذذذذذذا مذذذذذذذي الدرجذذذذذذذة اليانيذذذذذذذة موقذذذذذذذ  بيذذذذذذذت راشذذذذذذذد وأقذذذذذذذل درجذذذذذذذة تف
عليذذذذذذذذذذة موقذذذذذذذذذذ  بيذذذذذذذذذذت النهمذذذذذذذذذذي. تشذذذذذذذذذذير نتذذذذذذذذذذائ  تقيذذذذذذذذذذيم المذذذذذذذذذذزارعين لكذذذذذذذذذذفة االنتاجيذذذذذذذذذذة العلفيذذذذذذذذذذة لمعاملذذذذذذذذذذة حذذذذذذذذذذزم التقنيذذذذذذذذذذات أن 
موقذذذذذذذذذ  بيذذذذذذذذذذت النهمذذذذذذذذذذي حقذذذذذذذذذذ  اعلذذذذذذذذذذى درجذذذذذذذذذة تف ذذذذذذذذذذيل لهذذذذذذذذذذله الكذذذذذذذذذذفة يليذذذذذذذذذذا بالدرجذذذذذذذذذة اليانيذذذذذذذذذذة موقذذذذذذذذذذ  واسذذذذذذذذذذطة ويليذذذذذذذذذذا مذذذذذذذذذذي 

سذذذذذذذذذطة أعلذذذذذذذذذى درجذذذذذذذذذات تف ذذذذذذذذذيل يليذذذذذذذذذا المرتبذذذذذذذذذة اال يذذذذذذذذذرة موقذذذذذذذذذ  بيذذذذذذذذذت راشذذذذذذذذذد. أمذذذذذذذذذا معاملذذذذذذذذذة الشذذذذذذذذذاهد مقذذذذذذذذذد حقذذذذذذذذذ  موقذذذذذذذذذ  وا
 بالمرتبة اليانية موق  بيت النهمي مي حين حق  موق  بيت راشد اقل درجة تف يل.

ن حذذذذذذذذذذزم التقنيذذذذذذذذذذات كذذذذذذذذذذان لهذذذذذذذذذذا تذذذذذذذذذذأيير وا ذذذذذذذذذذح علذذذذذذذذذذى تحسذذذذذذذذذذين الكذذذذذذذذذذفات المدروسذذذذذذذذذذة أويت ذذذذذذذذذذح مذذذذذذذذذذن النتذذذذذذذذذذائ  السذذذذذذذذذذابقة بذذذذذذذذذذ
 عذذذذذذذذذن% 66.6م بفذذذذذذذذذار  بلذذذذذذذذذغ المذذذذذذذذذزارعين وبحسذذذذذذذذذب رغبذذذذذذذذذته التف ذذذذذذذذذيل لذذذذذذذذذدىعلذذذذذذذذذى درجذذذذذذذذذات  للبرسذذذذذذذذذيم ممذذذذذذذذذا انعكذذذذذذذذذس إيجابذذذذذذذذذاس 

 الشاهد. 
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33.8 

13.7 

 باستخدام التقنيات المحسنة( هكتار/طن)إنتاجية البرسيم . 2الشكل 

 

 وقد اتفقت نتائ  تقييم المزارعين م  نتائ  التحليل اإلحكائي للكفات المدروسة مي هله الدراسة.

بعض الصفات البيولوجية واإلنتاجية لمحصول البرسيم مقارنة بطريقة  في. درجة تقييم المزارعين ألثر حزم التقنيات 4الجدول 

 .2014 -2013المزارع للموسم 

 الموقع المعاملة
طول النبات 

 )سم(

عدد 

 االفرع/نبات

انتاجية العلف االخضر 

 كتار()طن/هــ
 المتوسط

 مع حزم التقنيات

 3.9 4 3.8 4 بيت راشد

 4.3 4.7 3.6 4.6 بيت النهمي

 3.9 4.1 3.6 4 واسطة

 4.0 4.3 3.7 4.2 المتوسط

 الشاهد

)طريقة 

 المزارعين(

 2.2 1.5 2.1 3 بيت راشد

 2.5 2.4 2.0 3.2 بيت النهمي

 2.6 2.5 2.4 3 واسطة

 2.4 2.1 2.2 3.1 لمتوسطا

 ( أعلى درجة لتقييم الصفة5( أدنى درجات التقييم.  ودرجة )1) درجة التقييم
 االقتصادي:نتائج التحليل 
طن/ هكتار، مي حين بللت نحو  33.8ن متوسط إنتاجية البرسيم بللت مي حزم التقنيات الموكي بها نحو أ يتبين( 2من الشكل )

 كتار لتقنية المزار .هطن/ 13.7
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 669.966لجزئيذذذذذة للبرسذذذذذيم مذذذذذي المعذذذذذاملتين، مقذذذذذد بلذذذذذغ إجمذذذذذالي العائذذذذذد الهكتذذذذذاري للتقنيذذذذذات المحسذذذذذنة نحذذذذذو ا الميزانيذذذذذةوباحتسذذذذذاب 
 399.08ك، بزيذذذذذادة مذذذذذي العائذذذذذد الهكتذذذذذاري  بلذذذذذغ نحذذذذذو  ألذذذذذث 270.886ك، مذذذذذي حذذذذذين بللذذذذذت مذذذذذي تقنيذذذذذة المذذذذذزار   نحذذذذذو ألذذذذذث
وبللذذذذت التكذذذذاليث المتليذذذذرة المتذذذذذأيرة بالتسذذذذميد ومعذذذذدل البذذذذذلار، % عذذذذذن عائذذذذد البرسذذذذيم الليذذذذر محسذذذذذن. 147ك تعذذذذادل نحذذذذو  ألذذذذث

والتذذذذذي يمكذذذذذن أن تتحذذذذذدد مذذذذذي تقنيتذذذذذي التسذذذذذميد ومعذذذذذدل البذذذذذلار مذذذذذي مذذذذذد ل ا سذذذذذمدة اآلزوتيذذذذذة والسذذذذذوبر موسذذذذذفات والعمالذذذذذة التذذذذذي 
التكذذذذذذاليث  أ ذذذذذامت نوعيذذذذذذة ا سذذذذذذمدة  والبذذذذذذلرة والعمالذذذذذذة اإل ذذذذذذامية التذذذذذذي حكذذذذذذدت اإلنتذذذذذذاج الزائذذذذذذد عذذذذذذن المقارنذذذذذذة، حيذذذذذذث ارتفعذذذذذذت

ألذذذذذذذذث ك لتقنيتذذذذذذذذي  76.400ك، مقابذذذذذذذذل نحذذذذذذذذو ألذذذذذذذذث  109.650المتليذذذذذذذذرة نتيجذذذذذذذذة إد ذذذذذذذذال التقنيتذذذذذذذذين المحسذذذذذذذذنتين إلذذذذذذذذى نحذذذذذذذذو 

 تقنيات محسنة                                       طريقة المزارع
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ألذذذذذذث ك، وبلذذذذذذغ كذذذذذذامي  33.25المذذذذذذزار  بزيذذذذذذادة مذذذذذذي التكذذذذذذاليث المتليذذذذذذرة نتيجذذذذذذة تطبيذذذذذذ  تقنيتذذذذذذي السذذذذذذماد والبذذذذذذلار بللذذذذذذت نحذذذذذذو 
 365.830ك لتقنيتذذذذذذي المذذذذذذزار  بزيذذذذذذادة تبلذذذذذذغ نحذذذذذذو ألذذذذذذث 194.486ل نحذذذذذذو ك مقابذذذذذذ ألذذذذذذث 560.316العائذذذذذذد للهكتذذذذذذار نحذذذذذذو 

 التسميد والبلار. ألث ك نتيجة تطبي  تقنيتي
حيذذذذذذث بلذذذذذذغ للبرسذذذذذذيم مذذذذذذي المعذذذذذذاملتين ( نتذذذذذذائ  التحليذذذذذذل الحذذذذذذدي للتكذذذذذذاليث المتليذذذذذذرة وكذذذذذذامي عائذذذذذذد الهكتذذذذذذار 5ويظهذذذذذذر الجذذذذذذدول )
 %.1100نحو   MRR)  )Marginal Rate of Returnمعدل العائد الحدي 

ألذذذذذث ك مذذذذذي إد ذذذذال تقنيتذذذذذي التسذذذذذميد والبذذذذذلار سذذذذيأتي بكذذذذذامي مائذذذذذدة حذذذذذدي  33.25وهذذذذلا يعنذذذذذي أن اسذذذذذتيمار مبلذذذذذغ وقذذذذدره نحذذذذذو 
 ألث ك . 365.83مقداره نحو 

 ار( لمحصول البرسيم. الميزانية الجزئية والتحليل الهامشي لحزمة تقنيات )التسميد الكيماوي ومعدل البذ5الجدول 

 المعاملة
 العناصر

 معاملة المزارع التقنية المحسنة
 (كتار/هذغمتوسط الللة )ك 13.681 33.837
 (كتار/هذغالللة المعدلة )ك 12.313 30.453

(كتارجمالي الفوائد الحقلية )لاير/هـإ 270.886 669.966  
 التكاليف المتغيرة

57.450 

50.000 

2.750 

1.500 

3.200 

44.000 

40.000 

0 

0 

4.000 

 (                      كتارتكلفة العمالة )ك/هذ
 تكاليث عمالة الحكاد

 تكاليث عمالة إ امة سماد اليوريا
 تكاليث عمالة إ امة سماد السوبر

 تكاليث عمالة زراعة البلور
25.200 

12.000 

13.200 

0 

0 

0 

: (كتارتكاليث التسميد )ك/هذ   
(غك 80اليوريا )  

(غك 60السوبر موسفات )  
27.000 32.400 : (كتارتكلفة البلور )ك/هذ  
(كتارجمالي التكاليث )ك/هذإ 76.400 109.650  
(كتارالعائد الكامي )ك/هذ 194.486 560.316  

(كتارالتكلفة الحدية )ك/هذ 33.250  
(كتارالعوائد الصافية الهاماية )لاير/هـ 365.83  

العائد الهاماي )م ع هـ(معدل  1100%  

 االستنتاجات:
كذذذذفة )طذذذذول النبذذذذات وعذذذذدد  مذذذذيأظهذذذذرت نتذذذذائ  الدراسذذذذة وجذذذذود تذذذذأيير عذذذذالي المعنويذذذذة لمعاملذذذذة حذذذذزم التقنيذذذذات مذذذذي المواقذذذذ   .1

كذذذذذذفات النمذذذذذذو  مذذذذذذيوجذذذذذذد تذذذذذذأيير معنذذذذذذوي للمواقذذذذذذ  كمذذذذذذا  العلفيذذذذذذة(. اإلنتاجيذذذذذذة/ نبذذذذذذات وعذذذذذذدد ا يذذذذذذام حتذذذذذذى الحذذذذذذ  و ا مذذذذذذر 
العلفيذذذذذة حيذذذذذث تفذذذذذو  موقذذذذذ  بيذذذذذت النهمذذذذذي علذذذذذى بقيذذذذذة المواقذذذذذ  معطيذذذذذاس أعلذذذذذى غلذذذذذة علفيذذذذذة متفوقذذذذذاس عذذذذذن مذذذذذوقعي  ةواإلنتاجيذذذذذ

 .على التوالي %31.8 ،30.83بيت راشد وواسطة بنسبة 
ومعذذذذذذدل بذذذذذذلار  كتذذذذذذار/هغك 80والسذذذذذذوبر موسذذذذذذفات  كتذذذذذذار/هغك 60النتذذذذذذروجين بمعذذذذذذدل  ن تطبيذذذذذذ  حذذذذذذزم التقنيذذذذذذات )سذذذذذذمادإ .2

% عذذذذذن الشذذذذذاهد 147.4البرسذذذذذيم أدى إلذذذذذى زيذذذذذادة مذذذذذي اإلنتاجيذذذذذة العلفيذذذذذة بنسذذذذذبة بللذذذذذت ( علذذذذذى محكذذذذذول كتار/هذذذذذذغك 20
 بلار وبدون تسميد(. كتار/هذغك 15)
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 . إيجابياس بشكل كبير على محكول البرسيم حزم التقنيات  ير است دام المزارعين كان تقييم .3
ك لممارسذذذذذذة المذذذذذذزار  بزيذذذذذذادة  ألذذذذذذث 194.486ألذذذذذذث ك مقابذذذذذذل نحذذذذذذو  560.316بلذذذذذذغ كذذذذذذامي العائذذذذذذد الهكتذذذذذذاري نحذذذذذذو  .4

 ألث ك نتيجة تطبي  حزم التقنيات المحسنة. 365.830تبلغ نحو

 توصي الدراسة:
لتللذذذذب علذذذذى مذذذذا تحديذذذذا التليذذذذرات المنا يذذذذة مذذذذن نقذذذذص مذذذذي لاسذذذذت دام حذذذذزم التقنيذذذذات لزيذذذذادة محكذذذذول البرسذذذذيم مذذذذن العلذذذذث  (1

 وحدة المساحة.من  نتاجيةاإل
  بيذذذذت النهمذذذذي مذذذذ  تطبيذذذذ  حذذذذزم التقنيذذذذات مذذذذي هذذذذله المنطقذذذذة والمنذذذذاط  البيئيذذذذة ا  ذذذذرى التوسذذذذ  بزراعذذذذة البرسذذذذيم مذذذذي موقذذذذ (2

  المشابهة لها مي اإلقليم.
 :اكر كلمة

 باحذذذذذث كذذذذذل منذذذذذا ليسذذذذذتفيد النذذذذذور حيذذذذذز الذذذذذى بذذذذذا وال ذذذذذروج البحذذذذذث هذذذذذلا إلعذذذذذداد لنذذذذذا توميقذذذذذا علذذذذذى اوالس  القذذذذذدير العلذذذذذي اهلل نشذذذذذكر
 العاقذذذذل محمذذذذد منكذذذذور/ بالذذذذدكتور مميلذذذذة الزراعذذذذي واالرشذذذذاد للبحذذذذوث العامذذذذة الهيئذذذذة إلدارة الجزيذذذذل بالشذذذذكر نتقذذذذدم كمذذذذا ومذذذذتعلم،
 علذذذذذى سذذذذذاعدت وتسذذذذذهيالت دعذذذذذم مذذذذذن قذذذذذدماه لمذذذذذا الكذذذذذديعي محمذذذذذد/ أ  واإلداريذذذذذة الماليذذذذذة للشذذذذذئون نائبذذذذذا و االدارة مجلذذذذذس رئذذذذذيس
 والشذذذذكر. البحذذذذث تنفيذذذذل بتمويذذذذل قامذذذذت التذذذذي المنا يذذذذة التليذذذذرات مشذذذذرو  إلدارة والتقذذذذدير بالشذذذذكر نتقذذذذدم كمذذذذا.  الدراسذذذذة هذذذذله تنفيذذذذل

 مذذذذذي سذذذذذاعدت ومسذذذذذتلزمات إمكانيذذذذذات وتذذذذذومير وتشذذذذذجي  جهذذذذذد مذذذذذن بذذذذذللوه لمذذذذذا الوسذذذذذطى المرتفعذذذذذات بحذذذذذوث محطذذذذذة إلدارة موكذذذذذوالس 
 والذذذذذذدكتور البحييذذذذذة، المحطذذذذذة مذذذذذدير عمذذذذذران عذذذذذايض محمذذذذذد/ م بالذذذذذذلكر ون ذذذذذص و ارجهذذذذذا البحييذذذذذة المزرعذذذذذة مذذذذذي البحذذذذذث تنفيذذذذذل

 . الدراسة هله تنفيل على ساعدت وتسهيالت مني دعم من قدموه لما الفني المدير الكلير منكور
 تحليذذذذذل مذذذذذي سذذذذذاعدت التذذذذذي المبلولذذذذذة لجهودهمذذذذذا الباشذذذذذا رشذذذذذاد/والمهنذذذذذدس الحبيذذذذذب، عبذذذذذد احمذذذذذد/ م الفا ذذذذذلين الذذذذذزميلين ونشذذذذذكر
 النكذذذذذذذائح وتقذذذذذذذديم البحذذذذذذذث مراجعذذذذذذذة مذذذذذذذي جهذذذذذذذد مذذذذذذذن بللذذذذذذذا لمذذذذذذذا القرشذذذذذذذي حسذذذذذذذن عبذذذذذذذد /أمذذذذذذذين المهنذذذذذذذدس نشذذذذذذذكر كمذذذذذذذا النتذذذذذذذائ ،

 مذذذذؤاد/المهنذذذذدس مقذذذذدمتهم ومذذذذي لمذذذذار محامظذذذذة مذذذذي الزراعذذذذي االرشذذذذاد إدارة أشذذذذكر كمذذذذا. البحذذذذث أيذذذذرت التذذذذي القيمذذذذة والمالحظذذذذات
 مذذذذذذي معنذذذذذا لتعذذذذذاونهم  النهمذذذذذذي، أمذذذذذين/الزراعذذذذذي والمرشذذذذذد الجلعذذذذذذي، اهلل عبذذذذذد/والمرشذذذذذد بالمحامظذذذذذة، اإلرشذذذذذذاد عذذذذذام مذذذذذدير الكذذذذذوري
 مذذذذي الميمذذذذر لتعذذذذاونهم حقذذذذولهم مذذذذي البحييذذذذة التقنيذذذذة طبقذذذذت الذذذذلين المذذذذزارعين ل  ذذذذوة موكذذذذول والشذذذذكر. حقذذذذول مذذذذي الدراسذذذذة تنفيذذذذل

 والعرمذذذذذان الجزيذذذذل بالشذذذذكر نتقذذذذذدم األخيــــر وفــــي. للتقنيذذذذذة التقيذذذذيم عمليذذذذة مذذذذذي شذذذذاركوا اللذذذذلين المذذذذزارعين وكذذذذذلا العمذذذذل هذذذذلا إنجذذذذاح
 البذذذذذذذاحيين جميذذذذذذذ  الفائذذذذذذذدة تعذذذذذذذم أن آملذذذذذذذين الدراسذذذذذذذة هذذذذذذذله نشذذذذذذذر علذذذذذذذى لموامقتهذذذذذذذا السذذذذذذذورية الزراعيذذذذذذذة البحذذذذذذذوث لمجلذذذذذذذة بالجميذذذذذذذل
 . االنتشار واسعة محكمة مجلة كونها المجال هلا مي والمهتمين

 :المراجع
(. تذذذذذأيير معذذذذذدالت البذذذذذلار والتسذذذذذميد الفوسذذذذذفاتي 1990الحسذذذذذن، مهذذذذذدي عبذذذذذاس وقاسذذذذذم  ليذذذذذل قاسذذذذذم ورم ذذذذذان أحمذذذذذد التكريتذذذذذي )

 . 42 -30(: 1)  21مي نمو وحاكل علث البرسيم المكري المسقاوي. مجلة العلوم الزراعية العراقية. 
)تحريذذذذذر:  ليذذذذذل منكذذذذذور الشذذذذذرجبي(. منشذذذذذورات  (. دليذذذذذل المنذذذذذاخ الزراعذذذذذي مذذذذذي الذذذذذيمن.2005الواسذذذذذ  ) الُ رسذذذذذاني، محمذذذذذد عبذذذذذد

 المتحدة للطباعة والنشر.  كفحة. 165الهيئة العامة للبحوث واالرشاد الزراعي، اليمن. 
(. مالمذذذذذذذح عذذذذذذذن التنميذذذذذذذة الزراعيذذذذذذذة بالمملكذذذذذذذة العربيذذذذذذذة 2002الزهرانذذذذذذذذذذذي،   ذذذذذذذذذران بذذذذذذذذن حمذذذذذذذذذدان والحذذذذذذذذذذذذاج أحمذذذذذذذذذذذذذد الحذذذذذذذذذذذذذذاج )

رشذذذذذاد الزراعذذذذذي والمجتمذذذذذذ  الريفذذذذذذذذذي، كليذذذذذذذذذة الزراعذذذذذذذذذذذة، جامعذذذذذذة الملذذذذذذع سذذذذذذذعود، المملكذذذذذذة العربيذذذذذذذة السذذذذذعودية، قسذذذذذم اإل
 . 83السذذعودية. 

مذذذذي تربذذذذة كذذذذحراوية مسذذذذتللة زراعيذذذذا  تحذذذذت أنظمذذذذة  ة(. سذذذذلوكية بعذذذذض ا سذذذذمدة البوتاسذذذذي2009السذذذذماع، قذذذذيس حسذذذذين عبذذذذاس )
 دكتوراه. كلية الزراعة، جامعة بلداد، العرا . رسالةري م تلفة . 
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 الشذذذذذعير مذذذذذي والحبذذذذذوب العلذذذذذث محكذذذذذول علذذذذذى البذذذذذلور ومعذذذذذدل النتروجينذذذذذي التسذذذذذميد تذذذذذأيير .(2001) سذذذذذعيد بذذذذذن مهذذذذذد ،العتيبذذذذذي
 العربيذذذذذة المملكذذذذذة سذذذذذعود، الملذذذذذع جامعذذذذذة الزراعذذذذذة، كليذذذذذة النبذذذذذاتي، االنتذذذذذاج قسذذذذذم ماجسذذذذذتير، رسذذذذذالة اللذذذذذرض، ينذذذذذائي

 .السعودية
(. تذذذذذأيير الم لذذذذذوط العلفذذذذذي وحذذذذذامض الجبراليذذذذذع مذذذذذي كذذذذذفات النمذذذذذو 2011المبذذذذذارع، نذذذذذادر ملذذذذذيح علذذذذذي وعذذذذذدنان يوسذذذذذث يعقذذذذذوب )

وحاكذذذذذذل العلذذذذذذث ا   ذذذذذذر لمحكذذذذذذولي البرسذذذذذذيم والشذذذذذذعير. مجلذذذذذذة ديذذذذذذالى للعلذذذذذذوم الزراعيذذذذذذة ، قسذذذذذذم البسذذذذذذتنة وهندسذذذذذذة 
 .231 – 240(: 2) 3الحدائ ، كلية الزراعة، جامعة ديالى، 

(. أيذذذذذذر المنذذذذذذاخ علذذذذذذى الزراعذذذذذذة مذذذذذذي إقلذذذذذذيم البطنذذذذذذان بليبيذذذذذذا. رسذذذذذذالة ماجسذذذذذذتير . معهذذذذذذد 2010مذذذذذذود محمذذذذذذد سذذذذذذليمان )المنفذذذذذذي، مح
 البحوث والدراسات العربية، المنظمة العربية للتربية واليقامة والعلوم، جامعة الدول العربية، القاهرة.    

وزارة التعلذذذذذذذذيم العذذذذذذذذالي والبحذذذذذذذذث العلمذذذذذذذذي، جامعذذذذذذذذة  (. ا سذذذذذذذذمدة و كذذذذذذذذوبة التربذذذذذذذذة.1999النعيمذذذذذذذذي، سذذذذذذذذعد اهلل نجذذذذذذذذم عبذذذذذذذذد اهلل )
 الموكل، دار الكتب للطباعة والنشر. جامعة الموكل.

(. تذذذذذأيير معذذذذذدالت البذذذذذلار ومواعيذذذذذد الزراعذذذذذة مذذذذذي حاكذذذذذل العلذذذذذث ا   ذذذذذر والتركيذذذذذب الكيميذذذذذاوي 1999سذذذذذرحان، علذذذذذي هشذذذذذام )
  للبرسيم المكري. رسالة ماجستير. كلية الزراعة، جامعة بلداد، العرا .

 (. المراعي ومحاكيل العلث المكرية، كلية الزراعة، جامعة عين شمس، مكر. 2002يونس ) ،توكل 
  .كنعاء ،الزراعي لإلحكاء العامة اإلدارة ،الزراعي اإلحكاء كتاب(. 2013)والري  الزراعة وزارة 
 .129 الرياض. جامعة  مطاب ،ذ الجزء ا ول.مسيولوجيا النبات .(1976، م. ج )ظعبد الحام 
(. ا سذذذذذمدة االزوتيذذذذذة والفوسذذذذذفاتية والبوتاسذذذذذية وأسذذذذذمدة العناكذذذذذر الكذذذذذلرى مذذذذذي الزراعذذذذذة 2009عبذذذذذد الهذذذذذادي، عبذذذذذد اهلل همذذذذذام ) 

المكذذذذذذرية. مركذذذذذذز البحذذذذذذوث الزراعيذذذذذذة. معهذذذذذذد بحذذذذذذوث ا را ذذذذذذي والميذذذذذذاه والبيئذذذذذذة. قسذذذذذذم بحذذذذذذوث  كذذذذذذوبة ا را ذذذذذذي 
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Abstract. 

Study has been carried out in three different environmental areas of Central Highlands in Yemen 

(Bait Rashed, Wasitah, and Bait Al-Nhmi), during 2013/2014 season. Alfalfa  local cultivar (Koly) 

was cultivated in three locations of each area. The improved technology package added was: 80 

kg/h super phosphate P2O5  %48 , 60 kg/h of Urea N 46% and 20 kg/h seed. Whereas the farmer 

practice was (seed rate of 15 kg/ha and without fertilizing). Randomized Completely Block Design 

(RCBD) was used with three replications per location. Results revealed that improved technology 

packages significantly (P≤0.01) enhanced values of: Plant height, tillers per plant, number of days 

to cut, and forage yield, with the percentage of 87.04%, 85.5%, 8.9%, and 147.4% , respectively 

over the control. Improved technology package got a high degree evaluation from the farmers in all 

locations with 66% over the control. Economic analysis showed that the application of improved 

techniques can make a net return of about 560.316 YR /ha, which reveals an increase of 365.830 

YR /ha in revenue compared to the control. 

Key words: Technology package, Alfalfa productivity, Climate changes, Revenue, Farmer 

evaluation, Yemen. 

  

mailto:mmydows1975@yahoo.com

