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:مقدمه

در . بل رشد می باشدجـــو گیاهی است مقاوم به شرایط دشوار محیطی و در تمام اقلیمهاي آب و هوایی کشور قا
.کشاورزان با شرایط کشت و کار آن آشنایی دارنداکثر ایران، سابقه زراعت این محصول بسیار طوالنی است و 

کمبود آب ، وجود دیمزارها، اراضی و آب هاي نامتعارف در کشور زمینه را براي ترویج زراعت جو فراهم نموده 
به عنوان یک خوراك مناسب و قابل دسترس مورد توجه صنعت دانه، کاه و علوفه سبز جو از دیرباز . است

حسوب ــشاورزان مــخشکسالی و کم آبی ، مدد کار خوبی براي دامداران و کبه هنگامدامپروري کشور بوده و 
می شده با توجه به اهمیت زراعت جو در تغذیه دام و در نهایت تامین پروتئین مورد نیاز جامعه لزوم توجه بیشتر به 

جزوه حاضر سعی بر این شده تا برخی در .  ین گیاه اساسی از دغدغه هاي اصلی وزارت جهاد کشاورزي می باشدا
.اساسی و تاثیر گذار جهت افزایش عملکرد یادآوري گردداما از نکات کوچک

: اقلیم بندي مناطق مختلف کشور

ارتفاع از سطح دریا شامل سه اقلیم اقلیم بندي بر اساس شرایط آب و هوایی و تغییرات درجه حرارت و

:گرم، معتدل و سرد می باشد که مشخصات هر یک به شرح زیر می باشد

این اقلیم شامل دو دو اقلیم گرم و مرطوب شمال و گرم و خشک جنوب می باشد و : اقلیم گرم-1

شامل استانهاي گلستان، مازندران، دشت مغان، خوزستان، بوشهر، هرمزگان، فارس، کرمان،

عمده اهداف در این اقلیم شامل تهیه ارقام با تیپ رشد بهاره و . سیستان و بلوچستان می باشد

اقلیم گرم خشک جنوب داراي آب و . زودرس، پرپتانسیل، کودپذیر و متحمل به تنشها می باشد

ل ــــــرم و فصـــــــالیم، بهار کوتاه و گــــــــــانهاي مــــــــهواي گرمسیري با زمست

وسط ـــــــدرجه سانتیگراد و مت50اي طوالنی بوده و متوسط حداکثر دماي سالیانه ـــــــــگرم
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ل تعداد روزهاي یخبندان کمتر از یک ـــــــراد می باشد و حداقــــــدرجه سانتیگ-5حداقل آن 

. ماه می باشد

، سمنان، خراسان جنوبی، )ساوه(انهاي اصفهان، یزد، کرمان، مرکزي ـــــــشامل است:اقلیم معتدل-2

متوسط حداقل درجه حرارت این اقلیم . مناطقی از لرستان، استان فارس، ورامین و کرج می باشد

عمده اهداف به . روز می باشد45-50درجه سانتیگراد و تعداد روزهاي یخبندان -10حدود 

یا تیپ رشد بینابین، نژادي در این اقلیم شامل تهیه ارقا م با تیپ رشد بهاره مقاوم به سرما و

ا و عدم ـــــــ، کیفیت باال، مقاوم به سرم)مقاوم به ورس(ذیر ـــــــزودرس، پرپتانسیل، کودپ

و ) محدودیت آب(ی ـــــــــــل به شوري و خشکـــــــــحساسیت زیاد به تارخ کاشت، متحم

.ا می باشدــــــریهامقاوم به بیم

کردستان، آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، خراسان رضوي، شامل استانهاي همدان، :اقلیم سرد-3

متر از 1000-1200اراضی این اقلیم عمدتا در ارتفاعات بیش از .  اراك، زنجان، قزوین می باشد

درجه سانتیگراد و تعداد روزهاي یخبندان -14سطح دریا با متوسط حداقل درجه حرارت کمتر از 

هداف به نژادي در این اقلیم شامل تهیه ارقام زمستانه زودرس و عمده ا. روز قرار دارد80بیش از 

.یا بینابین مقاوم به سرما، پرپتانسیل، کودپذیر، کیفیت باال و مقاوم به تنشها می باشد

:مقاومت جو به تنشها و شرایط مناسب براي کشت آن

ري خاك ونیز به سبب نیاز کم به به علت مقاومتش نسبت به خشکی، شوعالوه بر ارزش علوفه اي جو این گیاه 
درجه سانتی گراد 4تا 2حداقل درجه حرارت براي جوانه زدن آن . می شودکشتآب دربیشتر کشورهاي جهان 

جو . جو براي رشد و باروري آب و هواي خنک و مرطوب را برآب وهواي گرم و مرطوب ترجیح می دهد. می باشد



4

درجه سانتی گراد باشد و -16اگر درجه حرارت محیط مدت زیادي زیردرمقابل سرما حساس تر ازگندم می باشد و
. زمین فاقد پوشش برف باشد تقریباً تمام بوته هاي جو از بین خواهند رفت

زمینی که براي کاشت جو انتخاب می گردد باید داراي عمق کافی بوده، سطح االرض آن نرم، سبک و قوي 
.بخوبی تهویه شود تا ریشه کامل تولید نموده و بخوبی پنجه بزندباشد همچنین داراي زهکش بوده و 

.می باشد7- 8در حد PHبهترین خاك براي این گیاه خاکهاي داراي بافت متوسط یالومی با 
ازطرف دیگر براي آنکه رشد گیاه و تغذیه آن متعادل انجام شود باید اندازه ذرات خاك در تمام سطح زمین 

.ر عمق گسترش ریشه ها مواد غذایی و رطوبت کافی وجود داشته باشدیکنواخت بوده و د

:آماده سازي زمینمراحل 

نحوه آماده سازي زمین جو همانند گندم بوده و لیکن اهمیت حفظ رطوبت در زراعت دیم بصورت خالصه به 
آماده سازي زمین در دراین قسمت مراحل.نحوه آماده سازي زمین جهت زراعت جو در اراضی دیم اشاره می شود

.دو سیستم زراعی مورد بحث قرار میگیرد

:جو-در سیستم زراعی آیش-1

- 25در عمق (در مناطق سردسیر دو نوع خاك ورزي انجام می گیرد بطوریکه در خاك ورزي اولیه از چیزل 
نسبتاً خشک باشد و در خاكدر پائیز و بعد از برداشت جو استفاده شده در این حالت خاك بایستی) سانتی متر20

تفاده می ــازي اســنجه غــدر بهار از پلفهاي هرزـــنترل عـحفظ رطوبت و کورزي ثانویه براي 

در اواسط تابستان هم از پنجه غازي و لولر براي مبارزه با علفهاي هرز باید ) سانتی متر10در عمق ( ردد ــگ
.استفاده گردد

و یا ) چیزل(ن گرمسیر و نیمه گرمسیر در مرحله خاك ورزي اولیه از گاوآهن قلمی در مناطق معتدل سرد و همچنی
در تمام مراحل فوق خاك ورزي باید .گاو آهن برگرداندار بصورت یک سال در میان در پائیز استفاده می شود

.رطوبت صورت گیرد تا عالو بر این عملیات حفظ رطوبت و کنترل علفهاي هرز مد نظر باشد
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:ر سیستم زراعت بدون آیشد-2

در مناطق سردسیر بعد از برداشت محصول بوسیله گاوآهن قلمی زمین شخم زده شده و بعد از آن از دیسک 
.استفاده می گردد و در مرحله بعد از پنجه غازي و ماله نیز قبل از کـاشت اســتفاده می گردد

از برداشت محصول و پس از بارندگی با گاوآهن بر گرداندار در مناطق معتدل سرد و نیمه گرمسیر و گرمسیر بعد
در تمام مراحل فوق خاك ورزي باید طوري صورت گیرد تا عالوه بر این .و دیسک زمین خاك ورزي می شود

.عملیات حفظ رطوبت و کنترل علفهاي هرز مدنظر باشد

:بذر
ت مقدار بذر مورد استفاده  جهت یک هکتار از رعایت تراکم مناسب یکی از عوامل موثر در افزایش عملکرد اس

ارد بکارگیري بذور بیش از دمزرعه جو طبق توصیه تحقیقات تفاوت زیادي با آنچه در شرایط زارع استفاده می شود 
مقدار توصیه شده توسط مراکز تحقیقاتی و حتی اجرائی عالوه بر زیانهاي اقتصادي در زمینه هدر رفت بذر 

مقدار بذور .. شوري و نالبته در مواردي همچو. را بدنبال خواهد داشت... رس و و،کم باال ترانمشکالتی همچو
.باید کمی بیشتر از حد توصیه شده باشد

بذر اصالح شده داراي کیفیت ژنتیکی مناسب درصد باالئی از افزایش عملکرد و محصول را به خود 
از بذور اصالح شده بجاي بذور بومی داراي پتانسیل پائین یکی از اختصاص میدهد به هین دلیل تاکید بر استفاده

تاکیدات بخش اجراء وتحقیقات می باشد در حال حاضر استفاده از بذور اصالح شده براي تمامی سطوح زیر کشت 
)بذور خودمصرفی(ي قبل اید سالهلجو کشور امکان پذیر نمی باشد به همین دلیل بکار گیري بذور اصالح شده تو

با تاکید ویژه بر ضد عفونی و بوجاري آن بجاي بذور بومی  با پتانسیل کم از جمله راهکارهاي مورد استفاده می 
باشد ضمن اینکه استفاده از مواد مختلف از جمله غنی سازي بذور با انواع بذر مالهائی  که باعث افزایش  عملکرد 

.نظر استمد ) مثل بذر مال روي یا تریکو درمین( محصول می شود
در جدول زیر آمده آناي از در اقالیم مختلف مورد استفاده قرار می گیرد که خالصهمتنوعیدر حال حاضر ارقام  

. است
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ارقام معرفی شده در برنامه به نژادي جو آبی

مناطق مورد کشت نام رقم ردیف
معتدل گرم داراي زمستان مالیم و بهار نسبتا کوتاه کویر 7

جنوب کشورمنطقه گرم کارون 8
معتدل سرد با بهار طوالنی والفجر 9

مرتفع سرد از قبیل آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، همدان و مناطق مشابه ماکوئی 11
مرتفع سرد از قبیل آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، همدان و مناطق مشابه بهمن 11

اراضی دشت مغان دشت 12
م، اراضی لب شور و با رطوبت کمشمال گرگان، مناطق گر ترکمن 13

مناطق معتدل و معتدل گرم ریحان 14
مناطق معتدل و معتدل گرم 03ریحان 

اراضی با تنش شوري افضل 15
اراضی نسبتا غنی مناطق گرم جنوب کشور جنوب 16

اراضی گرم شمال خصوصا اراضی گرم ساحل خزر، گرگان و گنبد صحرا 17
ر مناطق معتدلمناسب کاشت د نصرت 8

گرم شمال پروداکتیو 9
گرم جنوب نیمروز 10

معتدل و معتدل گرم یوسف
گرم جنوب زهک 11

مناسب کاشت در مناطق معتدل نیک
مناسب کاشت در مناطق گرم تروپی 

ارقام معرفی شده در برنامه به نژادي جو دیم

مناطق مورد کشت نام رقم ردیف
گرمسیر و نیمه گرمسیرمناسب مناطق ایذه 1

مناسب مناطق گرمسیر و نیمه گرمسیر ماهور 2
مناسب مناطق گرمسیر و نیمه گرمسیر خرم 3

مناسب مناطق سرد معتدل 1سرارود  4
مناسب مناطق سردسیر سهند 5
مناسب مناطق سردسیر آبیدر 6
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:آبیاري
چون دوره زندگی جو کوتاهتر از گندم . ر نباتات می باشد آب یکی از مهمترین عوامل رشد و نمو جو و سای

مقدار آب الزم براي جوهاي پائیزه بیشتر از جوهاي بهار.  بهمان نسبت نیاز جو به آب کمتر از گندم استبوده 
.هزار متر مکعب در هکتار است7تا 4و از کاشت تا برداشت بوده

کرتی و یا ( میلیمتر در سال است، آبیاري به صورت سطــحی 400در نقاطی که میزان نزوالت آسمانی کمتر از
چنانچه جو در شرایط دیم کاشته شود حداقل میزان بارندگی مورد . و یا باران مصنوعی انجام میگیرد) نشستی

است بدین در رشد مناسب جوضروريیکی از  عوامل پراکنش مناسب بارندگی. میلی متر می باشد250نیاز
البته منظور از پراکنش مناسب این نیست که . در زمان حداکثر نیاز محصول به آب بارندگی صورت بگیردمعنی که

بارندگیهاي سبک و مکرر را داشته باشیم چرا که این میزان باران زود تبخیر شده و عمق نفوذ ریشه کمتر مرطوب 
اگر باران تنها چند بار ولی . ثیر منفی می گذاردمی شود در نتیجه توسعه ریشه ها محدود شده و نهایتاً بر عملکرد تا

به مقدار زیاد نازل شود، علیرغم اینکه پراکنش آن نامساعد است ولی موثرتر خواهد بود، زیرا خاك تا عمق مناسبی 
جو به آب در ابتداي دوره رشد زیاد و تامین  رطوبت نیازمرطوب خواهد شد و تلفات ناشی از تبخیر کم می شود، 

.راف ریشه یکی از عوامل مهم و اولیه براي رشد کامل و تولید محصول کافی در این گیاه می باشددر اط

می باشد که باعث کاهش بین گرده افشانی و رسیدن دانه هاحساس ترین مرحله به تنش رطوبتی مرحله 

به آب دارد بیشترياحتیاجدر آندر مجموع  مراحل حساس زندگی جو که. قابل مالحظه وزن هزار دانه می شود

مراحله جوانه زدن ، مرحله به ساقه رفتن ، مرحله تولید سنبله ، مرحله تولید گل و : عبارتند از

اثرات تنش رطوبت در مراحل مختلف  رشد غالت بیان شده 1در جدول مرحله تولید دانه  

.است
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اثر تنش رطوبتی در مراحل مختلف رشد غالت-1جدول 
ت ناشی از آناثرادوره تنش

یابد ولی در اثر تامین مجدد رطوبت ممکن است پنجه زنی کاهش می- 1زنی قبل از پنجه- 1
دوباره شروع شود 

شود ها کوتاه میمیانگره- 2قبل از سنبله رفتن - 2
بعلت اثراتی که تنش بر تشکیل سنبلچه ها وتولید گامتها دارد تعداد دانه- 3قبل از تلقیح گلها- 3

.در هرسنبله به شدت کاهش می یابد
.وزن دانه کاهش می یابد- 4در مرحله لقاح و بالفاصله پس از آن - 4
دانه چروکیده می شوند- 5در طول دوره تشکیل دانه- 5

.در صورت امکان می توان نسبت به انجام آبیاري تکمیلی اقدام نمود5و4گاهی اوقات در شرایط دیم و درمراحل 

:اي کاشت و ملزمات آنروشه

خطی کاري با دستگاه مجهز به فاروئرنتایج حاصل بیانگر این واقعیت است که بهترین روش کاشت، 

بیشترین عملکرد و بیشترین وزن هزار دانه در این روش بدست بطوریکه)خطی کار همدانی و مشابه آن. (باشدمی
.آمده است

تی کشور نشان می دهدکه درصورت کشت بذور توسط دستگاههاي تحقیقات بعمل آمده در برخی مراکز تحقیقا

900در مقایسه با سایر روشهاي متداول میزان افزایش عملکرد در هکتار تقریباً خطی کار مجهز به فاروئر

)2جدول ( کیلوگرم خواهد بود

مقایسه روشهاي مختلف کاشت و تاثیر آن بر عملکرد وزن هزار دانه غالت-2جدول 
فاروئر- سانتریفیوژفاروئر-خطی کارخطی کارتوأم با فاروئر و شیپرمرزبند-خطی کارخطی کار مجهر به فاروئرروشهاي کاشت

4/6712>6775>6913)کیلوگرم در هکتار(عملکرد  <4/6107 <4/5987

12/40)گرم(وزن هزار دانه  <06/39 <88/38 <28/36 >13/38

+ فارویر یا سانتریفیوژ + از سطح زیر کشت جو در کشور به روش  سانتریفیوژ ش زیاديبخالزم به ذکر است که 
کاري کشت شوند از مزارع جو اعم از دیم و آبی به روش خطی% 50این در حالی است که اگر فقط بر در بوده 

.   فراهم خواهد شد نیزعالوه بر تامین نیاز کشور امکان صادرات این محصول 
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چرا که پستی و . صورت شور بودن اراضی و یا باال بودن شوري آب آبیاري، این روش توصیه نمی شودالبته در 
بهترین روش در این . و همین امر موجب کاهش عملکرد خواهد شددادهبلندي نمک را به سطح پشته انتقال 

6-9د، کرتهایی به عرض بایست توسط مرزبنبدون فاروئر می باشد، که جهت انجام آبیاري میاراضی کشت خطی،
.متر بوجود آورد

در روش هاي فوق . در مناطق دیم کشور عملیات کاشت غالت توسط خطی کارها ویا دست پاش صورت می گیرد
از آن جایی که در .که داراي رطوبت و فعالیت ریشه اي کم می باشد، قرار می گیردايدر ناحیهمخلوطکود با بذ

کود از ادواتی مانند هرس بشقابی، پنجه غازي، و سایر ادوات کشاورزي باالط بذر کشت دست پاش به منظور اخت
تعدادي از بذور . مشابه استفاده می شود به همین دلیل عمق کاشت یکنواخت نبوده و مزرعه سبز یکنواختی ندارد

مشــکل مواجـــه می براي رشد باو درسطح خاك قرار گرفته ویا در عمق پایین تر از عمق معمول قرار می گیرند
.شوندکه این امر در شرایط دیم به دلیل تنش هاي رطوبتی و حرارتی تشدید می شود

. در صورت موجود بودن بهترین روش براي بذر کاري استعمیق کار پرسیاستفاده از به همین دلیل

شیب زمین برخالف جهت بهترین زمان بذر کاري سپري شدن فصل گرماست بذر کار در حرکت خود 

کرده و کود و بذر را به طور یکنواخت در عمق مناسب و در الیه مرطوب کشت می کند و بذر با حرکت 

استفاده از رطوبت ذخیره شده جوانه زده و سر از خاك در می آورد و با اندك بارندگی پائیزه و با توجه به مساعد 
و پس از گذراندن مرحله پنجه زنی وارد بودن وضعیت هوا  و گرما رشد یکنواخت و مناسبی خواهد داشت
شخم در جهت خالف شیب  این مزیت را . زمستان شده و قادر است در مقابل سرماي زمستانه بهتر مقاومت کند

دارد که آب باران جمع و جذب خاك شده و زراعت دیم در محیط و وضعیت بسیار مناسبی قرار می گیرد و 
همچنین از فرسایش خاك جلوگیري می 

ق کار استفاده نمود از دستگاه کود پاش یدر مناطقی که بعلت شیب و پستی و بلندي نمی توان از بذر پاش عم
سانتریفوژي استفاده می شود سرعت کار با این دستگاه باال و استفاده از آن سـهل و هزینه هاي کار گري را به 

فشاندن بذر و کود با دستگاه اخیرالذکر براي زیر نسبت بذر پاشی دستی تقلیل می دهد الزم به ذکر است که پس از ا



10

خاك کردن آنها از دیسک و یا ماله هاي مخصوص و یا گاو آهن پنجه غازي برخالف جهت شیب زمین می توان 
استفاده نمود

تاریخ کاشت

جا دراین.رعایت تاریخ کاشت یکی از عوامل موثر در افزایش عملکرد در واحد سطح محصوالت زراعی می باشد
الزم به ذکر است که تاریخ کاشت در مناطق گرم بر اساس متوسط درجه حرارت محیط در زمان گرده افشانی و در 

.مناطق معتدل و سرد با توجه به زمان حاکم شدن صفر فیزیولوژیک میباشد
کشت ارقام هراکش بصورت کرپه و بالعکس به دالیل زیادي موجبات کاهش جو وگندم"در غالت خصوصا

اگر ارقام کرپه بصورت هراکش کشت شوند، آغاز دوره ساقه : براي مثال . تانسیل ارقام را فراهم خواهد نمود پ
دهی این ارقام در اقلیم هاي سرد و معتدل با آغاز دوره سرماي منطقه تالقی داشته که این امرکاهش عملکرد را 

کرپه کشت گردند تا قبل از رفتن به مرحله به همراه خواهد داشت و همچنین درصورتیکه ارقام هراکش بصورت
.پنجه دهی ، سرماي محیط حاکم شده و همین امر موجبات سرما زدگی گیاه را فراهم خواهد نمود 

.)الزم به ذکر است که گندم و جو در مرحله پنجه از مقاومت بیشتري نسبت به سرما برخوردار هستند( 
.می باشد3اسب کشت با توجه به اقلیم طبق جدول در مجموع بدون در نظر گرفتن رقم زمان من

رابطه بین اقلیم و زمان مناسب جهت  کاشت-3جدول 

زمان مناسب کشتاقلیم

اواخر شهریور تا نیمه اول مهر ماهمناطق خیلی سرد کوهستانی داراي بارندگیها مناسب تابستانهاي نسبت خنک و کوتاه

اهمهر م20اوایل مهر ماه تا خیلی سرد

آبان20نیمه اول مهر تا معتدل سرد

نیمه آبان تا نیمه آذرتا اواخر مهر ماه ادامه می یابدکه گرمسیر نیمه گرمسیر داراي تابستانهاي گرم و خشک 

درصورت استفاده از ارقام نیمه مقاوم به سرما در صورتی که بارندگی پائیزه ناکافی باشد و یا با افت شدید دما بعد 
رندگی مواجه باشیم باید تاریخ کاشت به نحوي انتخاب گردد که بذور در خاك جوانه زده ولی سبز نشوداز با
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.تا احتمال سرمازدگی به حداقل کاهش یابد) کشت انتظاري( 
بعد از سپري شدن فصل گرماست ولی عواملی همچون زمان شروع بارندگیهاي کشتبهترین زمان در مجموع 

ي تابستانه و مدت ادامه گرما در اوائل پائیز تاثیر بسزائی در انتخاب زمان بذر کاري خواهد پائیزه ، دوره گرما
.داشت

:تغذیه گیاهی

در فرآیند تغذیه گیاه . تغذیه صحیح گیاه یکی از عوامل مهم در بهبود کمی و کیفی محصول به شمار می رود

اه قرار گیرد تا بهره وري عنصر مصرفی افزایش در دسترس گیاندازه کافی و به طور صحیحباید هر عنصر به 

بنابراین انجام مدیریت درست در کاربرد کود شیمیایی به ویژه در شرایط دیم به دلیل کمبود رطوبت اهمیت . یابد
.بسزایی خواهد داشت 

:ضرورت انجام آزمون خاك
می که براساس میانگین نتایج توصیه کودي عمو-1مبنا صورت انجام می گیرد 2عموماً توصیه کودي بر

باید از خاك و آب اخیرتوصیه کودي براساس آزمون خاك  روش-2.آزمون خاك در درازمدت بدست آمده است
باتوجه به نتایج تجزیه خاك و آب کود و مورد نظر طبق دستور العمل هاي موسسات تحقیقاتی نمونه برداري نمود

روش دوم یعنی توصیه کودي براساس آزمون خاك با توجه به اینکه پرواضح است که . مورد نیاز توصیه گردد
پارامترهاي زیادي را در هر نوبت اندازه گیري و دخیل می کند و با توجه به نزدیک بودن به واقعیت موجود در 

.شرایط آب و خاك منطقه از مزایا و دقت بیشتري برخوردار خواهد بود
ست ابتدا پتانسیل تولید مزرعه مشخص شود لذا پارامترهائی همچون براي ارائه توصیه کودي جو  ضروري ا

تعداد آب آبیاري، شوري آب، در صد کربنات کلسیم و بافت خاك مشخص و با در نظر گرفتن محدود کننده ترین 
.عامل پتانسیل تولید از جداول ویژه اي استخراج می گردد

غذائی جو: نیازهاي
ایش عملکرد جو، همانندگندم ، تامین عناصر غذایی بمیزان مورد نیاز براي این از جمله عوامل موثر در افز

.محصول بوده و در بین عناصر غذایی ، ازت مهمترین عامل محدود کننده رشد می باشد
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جو در طول دوره رشد خود به مقدار قابل توجهی ازت نیاز دارد که باتوجه بطور بسیار خالصه میتوان عنوان داشت
لیت باالي آن در آب و از دسترس خارج شدن آن از طریق آبشویی و نفوذ پذیري به طبقات تحتانی باید به حال

ضروري براي رشد محصول جو و بعد از ازت فسفر و پتاس از جمله عناصر اصلی. بصورت تقسیطی مصرف گردد
. به شمار می آید که بایستی در اختیار این گیاه قرار گیرد

) N(کیلو گرم ازت70تن در هکتار حدوداً 3یک محصول جو پائیزه با عملکرد ) Garolla(والبه عقیده گار
.از خاك جذب میکند) K2oبصورت( کیلو گرم پتاس 10و ) P2o5بصورت(کیلو گرم فسفر32،

:نیتروژن
نه در سنبله ، افزایش مصرف کودهاي ازته مزایایی از جمله افزایش تعداد ساقه در هر متر مربع، افزایش تعداد دا

مقدار و زمان بخش کودهاي ازته . وزن هزار دانه و نیز افزایش میزان پروتئین جو و سرانجام افزایش عملکرد دارد
کودهاي ازته بدلیل تحرك زیاد و آبشویی راحت از . داردبستگی ..........به نوع زراعت ، نوع بذر، منطقه کاشت و 

در زیر به پاره اي از .نیاز در مراحل مختلف رشد بصورت تقسیطی مصرف نمودخاك، بایستی بسته به میزان 
.روشهاي مصرف تقسطی کود ازته با توجه به بافت خاك و مراحل رشد اشاره می شود

بار در مراحل قبل از کاشت، بعد از 3الی2)رسی(بار و در خاکهاي سنگین 4الی 3) شنی ( درخاکهاي سبک - 
مراحل اولیه ساقه رفتن و ظهور خوشه پنجه زنی کامل ، 

) مثل لومی شنی، شنی لومی، لومی رسی شنی و شنی( در خاکهاي با بافت لوم رسی شنی و یا سبکتر از آن - 
.یک چهارم کود در هریک از مراحل قبل از کاشت ، پنجه دهی تشکیل ساقه و گل دهی مصرف گردد

م کود در هریک از مراحل قبل از کاشت، پنجه دهی و مرحله در خاکهاي سنگین تر از لومی رسی شنی یک سو- 
.ساقه رفتن

مصرف تقسیطی ازت در جو آبی را باتوجه باینکه محدودیت رطوبت وجود ندارد می توان تا زمان دانه در مجموع 
ل رشد می رفتن ادامه داد ، نیاز جو در مرحله پنجه زدن، ساقه رفتن و خوشه رفتن به ازت ، بیشتر از سایر مراح

. در زیر به پاره اي از روشهاي مصرف تقسیطی کود ازته با توجه به بافت خاك و مراحل رشد اشاره میشود.باشد
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مصرف کود ازته از طریق آب آبیاري و نیز محلولپاشی در مواقعی که مصرف کود با ماشین آالت مقدور نباشد و 
.د بودنیاز به چندین نوبت مصرف است روش بسیار موثري خواه

اوره استفاده گردد در حالی بهتر است فقط از کود8ds/mالزم به ذکر است که در خاکهاي با شوري بیش از 
در مرحله قبل از کاشت از اوره ودرمرحله سرك دهی مصرف نیترات 8ds/mکه خاکهاي با شوري کمتر از  

آمونیوم بر اوره ارجحیت دارد
% 20ازت و سولفات آمونیوم با حدوداً % 33ازت، نیترات آمونیوم با % 46اوره با کود ازته متداول در کشور شامل

.ازت می باشد

:مبارزه با ورس

:عوامل مختلفی در ورس کردن دخالت دارند که عبارتنداز
تراکم زیاد -1
به ورساستعداد بوته ها-2
حاصلخیزي زیاد خاك-3
مصرف ازت زیاد-4
حمله پارازیتها-5

چه در مرحله ساقه رفتن متوجه امکان وقوع ورس شویم می توان به یکی از دو روش ذیل از خطر ایجاد ورس چنان
.جلوگیري نمود

.حذف یک آب در اجراي عملیات آبیاري به منظور کاهش رشد سبزینه اي: الف

.به منظور تحکیم ساقه هاکود پتاسیمیافزودن مقداري : ب

:فسفر
اصر مهم در تغذیه گیاه بوده در رشد و نمو و تشکل پروتئین ، افزایش نشاسته ، جوانه زدن، فسفر نیز یکی از عن

نمو ریشه و زود رسی گیاه جو اهمیت زیادي دارد
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میزان نیاز جو به فسفر بیش از سایر غالت است زمان مصرف کودهاي فسفره در مورد جو پائیزه و بهار، به 
.هنگام کشت است

4H2-1به صورت یونهاگیاه فسفر را  po وHpo4-2می توان مهمترین کودهاي فسفره ازجذب می کند
درصد فسفر و کود فسفات آمونیوم با 48درصد فسفر، کود سوپر فسفات تریپل با 20تا 18سوپر فسفات ساده با به

.اشاره نموددرصد ازت 18درصد فسفر و 48

:پتاسیم 

که این عنصر باعث تجزیه و ترکیب مواد فتوسنتزي ، .مهم در تغذیه جو پتاس استیکی دیگر از عــناصر
به عالوه مقاومت گیاه را در مقابل سرما و ورس شدهتشکیل دانه ، افزایش شیره سلولی، افزایش قند و نشاسته 

48با ت پتاسیمو سولفادرصد پتاس60با می توان کود کلرور پتاسیمیاز کودهاي معروف پتاس.زیاد می کند
.را نام برددرصد پتاس

دارد عملکرد و افزایش مقاومت گیاه در مقابل ورس دارند، زمان مصرف درکودهاي پتاسیم نقشی مشابه 
.به هنگام کشت استهکودهاي پتاسه در مورد جو پائیزه و بهار

چنین زمینهائی اثر مطلوبی ی در باید دانست که اغلب جو را در زمینهاي سبک و فقیر می کارند مصرف کود پتاس
.محصول خواهد داشتکمیت و کیفیت بر 

در صورتی که مقدار پتاسیم قابل جذب در خاك کفاف نیاز گیاه را ندهد و کود قبل از کاشت مصرف نشده باشد 
.مصرف کلرید پتاسیم بصورت سرك در یک نوبت در مراحل اولیه رشد جو توصیه می گردد

.سیمی متداول در کشور بدین صورت استمشخصات کودهاي پتا

:عناصر میکرو

در مورد عناصر ریز مغذي نیز باید گفت که باتوجه به میزان آهک نسبتاً زیاد واسیدیته باالي اکثر خاکها و 

را آهن و مسو احتماالً رويهمینطور فسفر باالي خاکهاي کشور امکان کمبود عناصر ریز مغذي خصوصاً 

.ه الزمست توجه خاص به آن مبذول گرددفراهم کرده است ک
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:گوگرد

و مثل آهن و رويخاکهاي آهکی، افزایش حاللیت عناصر کم مصرفاسیدیته اثرات مثبت گوگرد بر کاهش 
همچنین پر مصرف به ویژه فسفر و نقش آن در اصالح خاکهاي شور وقلیا و خاصیت اصالح کنندگی آبهاي 

.نامناسب ثابت شده است
استفاده شدن گوگرد عنصري در خاك، الزم است گوگرد به وسیله باکتریهاي تیوباسیلوس، که در اکثر براي قابل

.خاکهاي زراعی با درصد مواد آلی و رطوبت مناسب یافت می شوند، تبدیل به سولفات می شود
مین رطوبت کافی اثر گوگرد در اصالح خاکهاي آهکی بسیار مفید بوده و با مصرف آن به همراه کود حیوانی و تا

مصرف کودهاي (هاش خاك کاهش یافته و بدین ترتیب عالوه بر رفع نیاز گوگردي، حاللیت فسفر افزایش پ 
از جمله کودهاي گوگردي مورد استفاده . عالئم کمبود عناصر میکرو برطرف میشودو)فسفاتی کاهش مییابد

.اشاره نمودگرانولهگوگرد آلی و) گوگرد کشاورزي گرانوله (ساري کودمیتوان به 
جایگذاري و رطوبت نیز به ) ك شوداباشخم  زیر خ( موثر واقع گردد بایستی در عمق خاك گوگردبراي اینکه 

جهت کارایی بهتر .به وجود آید) شکل قابل استفاده گیاهان(مقداري کافی باشد تا امکان تبدیل گوگرد به سولفات 
.ان اشاره میشودهتیوباسیلوس ضروري به نظر میرسد که در زیر باستفاده از مایه تلقیح کودهاي گوگرد

مایه تلقیح تیوباسیلوس حاوي یک سري باکتري هاي اکسید کننده گوگرد می باشد که قادرند در شرایط مناسب 
از نظر رطوبت، درجه حرارت و مواد آلی ، گوگرد را اکسید کرده و در نتیجه بطور موضعی باعث کاهش پ هاش 

ن فسفر، آهن، روي و همچنین تامین سولفات مورد نیاز وو متعاقب آن افزایش قابلیت جذب عناصري چخاك
مصرف این کود . مصرف صحیح آن در خاکهاي آهکی افزایش عملکرد را به دنبال خواهد داشت. گیاهان گردند

اي آهکی کشت می گردند توصیه و باغی که در شرایط خاکه) به استثناء برنج( بیولوژیک براي کلیه گیاهان زراعی
. می گردد

:مصرف کود در مناطق دیم

مواد غذایی باید در توازن . درمناطق خشک، رطوبت و مواد غذائی مهم ترین عامل محدود کننده عملکرد می باشند
ر متغیر چون مقدار رطوبت معموالً غیر قابل پیش بینی و نیز بسیا. با مقدار رطوبتی که انتظار می رود، مصرف شود
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است، تعیین مقدار کود شیمیائی مورد نیاز، به خصوص ازت یکی از مشکل ترین و حساس ترین تضمین است که 
زارع باید اتخاذ کند ، عالوه بر میزان رطوبت قابل دسترس گیاه در طول دوره رشد ، مقدار کود شیمیایی مورد نیاز 

در شرایط . ي آن ، تناوب زراعی و واریته مورد کشت داردو طریقه استفاده از آن بستگی به نوع خاك ، حاصل خیز
بنابراین یکی از تمهیدات مهم در . خشک ، حاللیت و قابلیت جذب عناصر تغذیه اي گیاه در خاك کاهش می یابد

مدیریت کودهاي شیمیایی در مناطق دیم جایگذاري کود در بخشی از خاك خواهد بود که احتمال وجود رطوبت 
.در آن بیشتربوده و گیاه توانایی جذب کود را از آن محل داشته باشدقابل دسترسی 

جایگذاري کود در محل مناسب نسبت به بذر، قابلیت استفاده از کود توسط گیاه را افزایش می دهد واثرات سوء 
بین می از pHهم جواري بذر با کود نظیر افزایش فشار اسمزي ، آمونیاك ، تجمع نیتریت سمی و تغییرات شدید

.استفاده کود به همراه بذر سبب تاخیر در جوانه زنی و توزیع نامناسب ریشه می شود. رود
با تعیین محل مناسب جایگذاري کود نسبت به بذر ضمن منتفی ساختن اثرات نامطلوب فوق انتظار می رود 

غذایی بیشتر شود که نهایتاً تلفات کود کاهش ، بهره وري افزایش یافته و توانایی گیاه در جذب رطوبت و مواد
.افزایش عملکرد محصول را در پی خواهد داشت

شده است گندمتحت شرایط دیم موجب افزایش عملکرددر محل مناسبمطالعات نشان میدهد جایگذاري کود 
اي دار) به صورت مخلوط با بذر، پخش یکنواخت و اختالط آن با خاك( در حالی که روش هاي دیگر کاربرد کود

روش جایگذاري نواري کود فسفره ممکن است سه تا چهار برابر موثر تر از روش . عملکرد پایین تري بوده است
. پخش کود در شرایط یکسان باشد

مقدار ازتی که به ازاي باقیماندن کاه و کلش (استفاده از کاه و کلش محصول قبلی با در نظر گرفتن فاکتور ازت 
به نسبت کربن به ازت در کاه و کلش و جمعیت گیبستمقدار آن اضافه شود وگیاهی درخاك باید به آن

.عالوه بر حفظ رطوبت سبب بهبود خواص  فیزیکی و شیمیایی خاك می گردد)داردمیکروبی خاك
به شرایط اقلیمی ، میزان بارندگی سالیانه ، درجه حاصلخیزي ، با توجه میزان کودهاي شیمیایی در زراعت دیم 

.طرز تهیه و آماده کردن زمین و نوع بذر متفاوت است
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سعی باید کرد آنها را در اوایل فصل رشد و در صورت کافی ) تصعید و آبشوئی( بدلیل عدم ثبات کودهاي ازته 
بدین . بودن بارندگی بصورت سرك مصرف نمود مقدار مصرف این کود ها باید براساس آزمون خاك صورت گیرد

گرم تا (را  بسته به شرایط اقلیم منظور توصیه می شود دو سوم میزان کود ازته را در زمان کاشت و یک سوم
بصورت سرك ) باتوجه به پیش بینی اداره هواشناسی( از اواخر اسفند تا اوائل بهار و قبل از بارندگیهاي بهاره ) سرد

. استفاده نمود
کودهاي ازته در بزرگ شدن شاخ و برگ و طویل شدن ساقه هاي محصول موثر بوده لذا توصیه می شود در 

این نوع کودهانهایت دقت را اعمال داشت زیرا مصرف زیاد آنها سبب رشد سریع گیاه شده و متناسب با استفاده از
این افزایش میزان تعرق و مصرف رطوبت و آب محصول هم به مراتب زیادتر از حد معمول خواهد شد  و در این 

توصیه می شود که در زراعت دیم بنابراین به کشاورزان. زراعت را تهدید می کند) خوابیدگی (حالت خطر ورس 
افزایش حجم گیاه و طویل شدن بیش از حد ساقه مطرح و مورد نظر نیست بلکه هدف بیشتر کیفیت خوشه و 

.تعداد دانه و وزن هزاردانه آن است
در استفاده از کودهاي فسفر و  پتاسه نیز اساس آزمون خاك بوده و بدین منظور در پائیز و قبل از کاشت و یا 

سانتی متر کنار و زیر بذر قرار میدهد نیز قابل 3-5مزمان با کاشت صورت می گیرد استفاده از ادواتی که کود را ه
.توصیه خواهد بود

کاربرد کودهاي ریز مغذي نیز جهت بهبود کیفیت محصول قابل توصیه است بدین منظور از انواع کودهاي میکرو 
.در صورت امکان مصرف و براساس آزمون خاك توصیه می گرددهمچون سولفات هاي روي، آهن، مس و منگنز 

:نحوه مصرف کودهاي شیمیائی

نحوه مصرف کودهاي شیمیایی به عوامل متعددي از جمله امکانات موجود،نوع کود، زمان مصرف و نحوه کاشت 
.در مورد جو کود را می توان به روشهاي زیر مصرف نمود. بستگی دارد

کنواخت در سطح مزرعه همزمان با کاشت و مخلوط کردن آن با خاكپخش کود بصورت ی-1
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استفاده بذر کارهائی بهتر است از بدین روش براي توزیع کود :. پخش کود بصورت نواري همزمان با کاشت-2
سانتی متر عمیق تر از 5نمود که همزمان با کاشت بذر،کود شیمیایی مورد لزوم را در حد فاصل خطوط و درحد 

این روش مخصوصاً در مورد کودهاي فسفري و پتاسمی روش . ر و بصورت یک نوار در زیر خاك پخش نمایدبذ
مناسبی بوده زیرا باعث کاهش سطح تماس دانه کود با ذرات خاك شده و باین ترتبیب فسفر موجود در کود بمدت 

.بیشتري براي این گیاه قابل استفاده خواهدبود
کودهاي ازته و بعضی از کودهاي ریز مغذي : خت درسطح مزرعه در زمان داشتپخش کود بصورت یکنوا-3

محلول را می توان در زمان داشت و بهنگام نیاز گیاه بصورت یکنواخت در سطح مزرعه پخش نموده که در جو 
را همچنین کودهاي فوق. دیم بایستی نزدیک به زمان بارندگی باشد و در جو آبی بالفاصله آبیاري صورت گیرد

.می توان در آب آبیاري حل کرده و در سطح مزرعه آنرا پخش نمود

:میزان مصرف کودهاي شیمیایی در جو آبی

از آنجائیکه میزان عناصر غذایی موجود در خاك یکی از مهمترین عوامل در تعیین میزان مصرف کودهاي 
خود نمونه خاك تهیه نموده تا بر روي آن لذا ضروري است کشاورزان قبل از مصرف کود از مزارع. شیمیایی است

.تجزیه خاك انجام گرفته و براساس نتایج تجزیه توصیه هاي کودي مناسب انجام شود

عدم تامین کود اعم از نوع ومقدار مورد نیاز آن وهمچنین عدم اطالع کشاورزان از ((در مجموع

. واحد سطح می باشدزمان و نحوه صحیح مصرف کودها یکی از علل مهم کاهش عملکرد در

که می توان با تامین نهاده ها وهمچنین اطالع رسانی صحیح اقدام به حل دومعضل موجود 

.))نموده و بدین وسیله امکان افزایش عملکرد در واحد سطح را فراهم آورد 

:شوري خاك و آب و اثرات آن بر نیاز غذائی جو و پتانسیل تولید

با افزایش شوري خاك و رقابت جهت -1.ف بر نیاز غدائی جو تاثیرمی گذاردشوري خاك و آب بروش هاي مختل
جذب آب بین امالح و ریشه صورت می گیرد و جذب آب توسط جو کاهش یافته که این خود بر فتوسنتز و رشد 

با افزایش - 2.گیاه تاثیر گذاشته و در نتیجه عملکرد کاهش یافته و البته نیاز غذائی گیـــاه نیـز کاهــش می یابد
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این کاهش .شوري خاك رشد ریشه گیاه کاهش یافته و در نتیجه سطج جذب ریشــه نیز کاهـــش می یابد
سطح جذب باعث می شود که مقدار بیشتري از عناصر غذائی نسبت به شرایط غیر شور جهت تامین نیاز غذائی 

.جو ارائه گردیده استتاثیر شوري خاك و آب بر عملکرد دانه 4جدول در . گیاه مصرف شود

تاثیر شوري آب و خاك بر کاهش محصول جو-4جدول 
شیب کاهش 

درصد
)در صد( کاهش نسبی محصول 

100 50 25 10 0

5 آب خاك آب خاك آب خاك آب خاك آب خاك
18 27 12 17 4/8 13 7/6 10 3/5< *8<

نس  بر مترمزیواحدها برحسب دسی *1985و آیرزوو ست کات1992برگرفته از رودزو همکاران 

این . در خاك و آب افزایش می یابدCaتحقیقات نشان داه است در شرایط شوري خاك و آب، فعالیت یون
افزایش فعالیت سبب تشکیل ترکیبات فسفات کلسیم با حاللیت کمتر شده و سرعت تشکیل این ترکیبات افزایش 

یت شده و غیر قابل جذب می شود بنابراین در شرایط شور بدالیلی از می یابد و فسفر بدین صورت در خاك تثب
جمله کاهش رشد ریشه و نیز کاهش قابلیت جذب فسفر باید کود فسفره بیشتري نسبت به شرایط غیر شور 

.استفاده کنیم
تحت نتایج نشان داده که اثرات شوري خاك و مقدار کود اضافه شده جهت مزارع متنوع بوده بطوریکه در

شرایط شوري کم بین مصرف کود و شوري خاك اثر مثبت و معنی داري وجود دارد در حالی که این اثر متقابل در 
جهت 5شوري هاي متوسط  معنی دار نبوده  و در شوري هاي زیاد اثر متقابل شوري و کود منفی است جدول

.در مزارع جو ارائه می گرددکودي عمومیتوصیه 

فزایش شوري خاك و میزان مصرف کودهاي مختلفرابطه ا-5جدول 
EC

)ds/m(
.مقدار کودي که به کود محاسباتی به ازاي هر واحد افزایش شوري اضافه یا کسر می گردد

)Kg/h(سولفات پتاسیم)Kg/h(فسفات آمونیم)Kg/h(اوره 

13-822+15+15+
17-1317+10+10+
22-1712+5+5+
26-2250-31-31-

26000
از کود محاسبه شده کسر گردد:- .                     به کود محاسباتی اضافه گردد+ : 
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جومبارزه با آفات، بیماریها و علفهاي هرز در مزارع 

آفات -1

باشد که هر کند، آفت سن میفت که  سطح وسیعی از مزارع استان را هر ساله دچار خسارت میمهمترین آ
سن مادر با تغذیۀ شیرة بوتۀ جو موجب خشک شدن . کندساله در اوایل بهار از کوه پرواز و در مزارع جو ریزش می

سنهاي نر و ماده پس از مدتی تغذیه، در مزرعه جفت گیري کرده و سن ماده . شودمیجوساقه مرکزي و خوشۀ
تخمها . دهدتایی در پشت برگ جو قرار می14هاي ز رنگ و گرد در دستهتخمهاي خود را بصورت دانه هاي سب

. مشهور می باشند1شود که به پوره هاي سن پس از مدتی باز شده و حشرات ریز سیاهرنگی از آنها خارج می
طی تغییر رنگ داده و پس ازاین پوره ها که عمدتاً در البالي خوشه ها قرار می گیرند با تغذیه از خوشۀ

. پنج مرحله بصورت سن بالغ در می آیند
بیشترین خسارت حملۀ سن از مرحلۀ سوم پورگی به بعد بوده، که این مرحلۀ خسارت، همزمان با شیري و 

. باشدمیجویا خمیري شدن دانه هاي 

:کنترل سن از طریق مبارزة شیمیایی

اي باشد که دشمنان طبیعی آن نتوانند آفت را زهدر موقعی که تراکم سن مادر و پوره هاي آن در مزرعه به اندا
. کنترل کنند باید مبارزة شیمیایی نمود

. از مزارع جو بطور مستمر بازدید نموده و سپس بر اساس دستورالعمل ذیل اقدام به سمپاش نمائید

:جو آبی-ب

. سمپاشی نمودعدد سن مادر در هر مترمربع باید8تن در هکتار با مشاهدة 3با عملکرد بیش -1
. عدد پورة سن در مترمربع باید سمپاشی نمود20-18تن در هکتار با مشاهدة 3با عملکرد بیش از -2
. عدد سن مادر در مترمربع باید سمپاشی نمود6تن در هکتار با مشاهدة 3با عملکرد کمتر از -3
. در مترمربع باید سمپاشی نمودعدد پورة سن14- 16تن در هکتار با مشاهدة 3با عملکرد کمتر از -4
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بیمارِهاي مهم جو-2

:جو نسبت به بیماري هاي قارچی فوق العاده حساس است بیماریهاي مهم قارچی جو عبارتند از
.سیاهکهاي جو شامل سیاهک سخت جو، سیاهک آشکار جو-1
.زنگ زرد جو-2
ه قهوه اي توري جو و لکه قهوه اي نواري جوهلمینتوسپوریوزهاي جو شامل لکه قهوه اي معمولی جو، لک-3
.سفیدك پودري جو-4

:سیاهک آشکار جو

. در مناطقی که بارندگی و رطوبت زیاد است رایجتر می باشداست و ustilagonadaي رقارچ عامل بیما
ارت می شوند گاهی اوقات ارقام زراعی بسیار حساس دچار خس. در اکثر مناطق خسارت سیاهک آشکار  ناچیز است

.بطور کلی میزان خسارت با درصد خوشه هاي آلوده ارتباط مستقیم دارد

ابتدا خوشه هاي آلوده سیاه . این بیماري در فاصله میان خوشه دهی تا رسیدن محصول نمایان می شودعالئم

بیشتر خوشه هاي . ند می شوند و در میان خوشه هاي سالم سبز رنگی که تازه سر زده اند آشکارا قابل رویت هست
آلوده کمی زودتر از خوشه هاي طبیعی ظاهر می شوند و سنبلکهاي آنها، به استثنا غشاي نازك فرابر، به توده 

. اسپور خشک زیتونی رنگ تا سیاه تغییر شکل می دهند

مقاوم توصیه این قارج توسط ضد عفونی بذر با قارچکش کربوکسین و همچنین استفاده از ارقام زراعی کنترل

.می گردد

:سیاهک سخت

سیاهک سخت پراکندگی بیشتري نسبت به سیاهک می باشدustilago hordeiعامل این بیماري قارچ
آشکار یا نیمه آشکار دارد در مناطقی که از بذر ضد عفونی شده استفاده می شود خسارت ناشی از این بیماري 
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ه خوشه هاي آلوده همراه با خوشه هاي سالم برداشت می شود از نظر البته با توجه به اینک. بسیار کم است
عالئم بیماري سیاهک سخت جو  . اقتصادي خسارت ناشی از کاهش تولید و افت ارزش محصول را بوجود می آورد

وجود غشاي نسبتاً پایداري است که تا زمان رسیدن گیاه باقی می ماند خوشه هاي سیاهک زده دیرتر از خوشه 
سالم ظاهر میشوند و در بسیاري از موارد درون غالف برگ پرچم گرفتار می شوند و کامال خارج نمی گردند هاي

در مزارعی که درصد آلودگی باال باشد  پس از خرمن کوبی در روي دانه ها توده قهوه اي تیره تا سیاهی از 
.تلیوسپورها نمایان می شود

.کشها جهت ضد عفونی بذر بخوبی میسر می باشدسیاهک سخت از طریق کاربرد قارچکنترل

:زنگ زرد

این زنگ معموال در بهار زودتر از سایر زنگها می باشد Puccinia striformisعامل این بیماري قارچ
یوردیوم ها زرد رنگ اند و بیشتر روي برگ و سنبله یافت می شوند و اغلب به شکل نوارهایی . ظاهر می شود

هستند ولی شکل خطی آنها در 3/0- 5/0–5/0-1جوشهاي منفرد هر یک به ابعاد . ش می یابندبرجسته آرای
فواصل شبکه رگبرگها در تمام طول برگ امتداد دارد روي گیاهچه ها جوشها حالت انفرادي دارند و به شکل خطی 

.در نمی آیند

ت می گیرد ولی هنگامی که درجه بیماریزایی این بیماري عمدتا با استفاده از ارقام زراعی مقاوم صورکنترل

.پاتوژن تغییر می کند و شدت بیماري  باال باشد از قار چکشهاي برگی استفاده می گردد

:لکه قهو ه اي نواري جو

است زمانی که بارندگی و رطوبت Pyrenophora graminisعامل بیماري لکه قهو اي نواري جو قارچ
گیاهان . د یا از سیستم آبیاري بارانی استفاده شود شدت بیماري به حداکثر می رسددر زمان خوشه دهی باال باش

بنابراین میزان خسارت تناسب مستقیم با درصد . آلوده، بذر کمی تولید میکنند که این بذرها نیز چروکیده هستند
.گیاهان آلوده در مزرعه دارد
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سومین برگ گیاهچه و برگهایی که بعد تشکیل میشود این بیماري بذر زاد بوده و عالئم آن روي دومین یا
در برگهاي تازه روییده نوارهاي  زرد رنگ ، بخصوص روي غالف و قاعده پهنک برگ دیده می . رویت می گردد

نوارها به یکدیگر می پیوندند و تمام . این نوارها به تدریج در تمام طول برگ گسترش یافته و نکروزمی شوند.شود 
گیاهان آلوده معموالً کوتاه مانده و برگ پرچم در مرحله خوشه رفتن به رنگ خرمایی روشن . میرودبرگ از بین

در بسیاري از گیاهان آلوده سنبله ها نمی توانند خارج شوند، در حالی که در گیاهان دیگر به شکل بادزده . است
درجه بیماریزایی پاتوژن، حساسیت تفاوت عالئم بیماري به. پیچیده ، فشرده و قهوه اي رنگ خارج می شوند

چون اینوکولوم این قارچ بذر زاد است کاشت ارقام زراعی مقاوم و بذر . داردبستگی میزبان و شرایط محیطی
عاري از پاتوژن و یا ضد عفونی با قارچکشهاي مناسب مثل رورال تی اس می تواند از خسارت این بیماري 

.جلوگیري کند

:ك پودريسفیدك سطحی و یا سفید

این بیماري همراه زنگها از نخستین بیماریهاي گیاهی تشخیص داده شده است سفیدك سطحی گندمیان 

در اقلیمهاي مرطوب و سرد . که پارازیت اجباري است بوجود میایدErysiphe  graminisبوسیله قارچ 
یدك سطحی جو بوسیله قارچ سف. حداکثر خسارت را می زند ولی در مناطق نیمه خشک نیز مشاهده شده است

E. graminis  f.sp.hordei ایجاد می شود به ارقام زراعی و وحشی جو محدود شده و به سایر غالت
.دانه ریز مثل گندم، چاودار یا یوالف حمله نمیکند

در یک بررسی این کاهش . آلودگی سبب کاهش وزن و میزان پروتئین دانه  و در نهایت کاهش محصول میشود
گیاهانی که در مراحل اولیه رشد آلوده میشوند دانه هاي کمتري تشکیل . بوده است% 9و 11، 26ه ترتیب ب

حداکثر کاهش محصول هنگامی است که بوته ها در مرحله گیاهچه آلوده شوند و گسترش بیماري تا . میدهند
.گلدهی ادامه داشته باشد

بیماري معموالً روي سطح فوقانی برگهاي پائینی گیاه . یکنداین قارچ به تمام قستمهاي هوایی گیاه حمله م
نخستین عالئم آلودگی به صورت لکه هاي سفید روي برگها به چشم می خورد که سطح . گسترش بیشتري دارد

. زیرین لکه ها  سبز کم رنگ تا زرد میشود
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ارقام حساس استفاده شد باید با استفاده این بیماري با استفاده از ارقام مقاوم قابل کنترل است در صورتی که از 
از قارچکشهاي مناسب و در زمان ظهور اولین عالئم بصورت محلولپاشی روي گیاه به منظور جلو گیري از آلودگی 

.اقدام نمود

علفهاي هرز جو-3

این  گیاه . جو یکی از غالت مهم در جهان است که به عنوان غذا مورد استفاده بشر و حیوانات قرار می گیرد
. علفی از خانواده گندمیان و داراي انواع زراعی و وحشی می باشد

یکی از عوامل خسارتزا در کشت جو علف هاي هرز می باشند ، که عملکرد وکیفیت محصول را به وسیله رقابـت  
وامـل  مستقیم براي نور، آب و عناصر غذایی در خاك کاهش می دهند، علف هاي هرز همچنین پناهگاه آفات و ع

مبارزه با علفهاي هرز یکی از مهمترین عملیات داشت زراعت جو می . بیماریزایی هستند که به جو حـمله می کنند
مبارزه با علفهاي هرز نباید به روش شیمیایی خالصه شود بلکه رعایت تناوب زراعی ، الیروبی و پاك کردن . باشد

ت کود سبز میتواند از راههاي مفید و بی خطر براي مبـارزه  کانالهاي انتقال آب آبیاري ، شخم اراضی آیش و زراع
. با علفهاي هرز و در نتیجه افزایش تولید محصوالت زراعی باشد

:روش هاي کنترل علف هاي هرز

آلوده شدن مزارع به علفهاي هرز باعث بروز مشکالت جدي می شود که کنترل آن به برنامه ریزي اصولی و طرح 
فلور گیاهی علف هرز . در برنامه کنترل نوع ترکیب فلور گیاهی علفهاي هرز بسیار مهم است. دریزي شده نیاز دار

در یک منطقه به صورت ایستا و ثابت باقی نمی ماند و همواره علفهاي هرز جدید به مناطق تحت کنترل هجـوم  
رتري خـود را نشـان داده و از   می آورند لذا فلور علفهاي هرز یک منطقه شامل گونه هایی خواهد بود که بتوانند ب

.روشهاي جدید کنترل نیز بگریزند
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کنتـرل  . مـی باشـد  ) (l.P.Mبنابراین کنترل علفهاي هرز جزیی از یک برنامه مدیریت مبارزه تلفیقی با آفـات   
ح علفهاي هرز شامل انتخاب بذر عاري از علف هرز و تهیه زمین مناسب ، استفاده از روشهاي زراعی و زمان صحی

مبارزه می باشد ولی انتخاب نهایی روش بستگی به شرایط محـل مـورد نظـر ، وجـود نیـروي انسـانی، امکانـات        
مخصوصاً این انتخاب در مورد به کار بردن علفکش ها درجایی که . مکانیزاسیون و علف کشهاي در دسترس دارد

. توسط آزمایشات محلی و نوع محصول تایید شده  محدود می گردد

علفهاي هرز مشکل ساز در زراعت جو-6جدول

نام علف هرز                      کنترل

تناوب زراعی جو دره                    

سولفات آمونیوم ، سوپر گاالنت + شخم عمیق، در معرض آفتاب قرار گرفتن ریشه ، علف کش رانداپ قــــیاق         
سولفات آمونیوم + شخم عمیق، علف کش رانداپ پــیچک         
ام سی پی آ + شخم عمیق ، علف کش توفوردي شیرین بیان     

سولفات آمونیوم+ بار ، علف کش رانداپ 4تا 3سوزاندن جوانه هاي سبز شده نـــــی     

:لف هاي هرز جو در ایران کاستی ها و مشکالت کنترل عنارسایی ها ،

نبودن باریک برگ کش هاي مناسب
)برابر توفوردي 12( ام –گران بودن برخی علف کشها مانند برومایسید آ  

.کیفیت بد برخی سموم باعث شده کشاورزان از دز بیشتر سموم استفاده کنند
عدم آگاهی از خسارت علف هاي هرز

استفاده از جو براي تعلیف احشام 
هم نبودن خلوص بذر براي  کشاورزانم

سمی شدن بوته جو تا مدتی پس از سم پاشی با علف کش ها
کاشت پی در پی گندم و جو و عدم رعایت تناوب

عدم بسته بندي سموم به اندازه یک هکتار
کمبود ادوات مناسب مبارزه با علف هاي هرز 
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.استراهنماي انواع علف کش ها جو آمده11الی 7در جداول 

علف کش هاي پهن برگ کش جو-7جدول 
احتیاط نکات قابل توجه زمان کاربرد میزان نام علفکش

هفته پس از سمپاشی مزرعه چرا 2به مدت 
نشود و از علوفه آن براي دام استفاده نشود

پنجه زنی جو لیتر در هکتار1-5/1 توفوردي

گاوهاي شیرده و گوشتی 
هفته از آن تغذیه 2تا 

کنندن

روز چرا به عقب نیفتد14تا 7 برگی تا پنجه زنی جو4 لیتردر هکتار1-5/1 ام سی پی آ

روز سمپاشی در 45
مزرعه چراي صورت 

.نگیرد

بهتر است زمانی که علف هاي هرز جون بوده و 
در حال رشد فعال باشند بکار بروندو رطوبت 

.قبل و پس از سمپاشی مناسب باشد

قبل از پرچم از دوبرگی تا زمان
برگی

گرم در هکتار20 کرانستار

پنیرك را به خوبی کنترل کند برگی شدن جو6تا 5 لیتر در هکتار5/2 دوپلوسان سوپر

قبل از کشت تا اواسط پنجه زنی 
گندم

سی سی 200-250
در هکتار

لوگران اکسترا

پنچه زنی جو لیتر در هکتار5/1 ام-برومایسید آ 

زان هاي باالتر به خوبی کنگر و حشی با می
کنترل شود

در مرحله رشد فعال علفهاي هرز 
برگی جو5تا 3و مرحله 

لیتر در هکتار2 کلوپیرالید

علف کشهاي خارجی براي کنترل علفهاي هرز جو-8جدول 
احتیاط نکات قابل توجه میزان زمان کاربردنام علفکش 

پنجه زنی برگی تا2کلروسولفور ون 
جو 

طیف وسیعی از یکساله هاي پهن برگ را کنترل می گرم در هکتار 14-20
سورفکتانت فاالریس و % 80دو منظوره بوده و با . کند

کند چچم را کنترل می

چغندرقند و کلم به
آن حساس هستند

متوسولفورون 
برگی تا پنجه 2

زنی جو 

قابل MCPAو داي کامبا و باتوفوردي، بروماکسینلدر هکتار گرم15
. اختالط است

باال استفاده PHدر 
. نشود
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علف کش هاي نازك برگ جو-9جدول 
احتیاط نکات قابل توجه زمان کاربرد میزان نام علفکش

روز پس از سکپاشی از 30تا 
بریدن علوفه و چراي دام 

روز قبل 60جلوگیري شود و تا 
از برداشت استفاده نشود

احتیاط روي جو استفاده شود ارزن با 
وحشی و یوالف را به خوبی کنترل کند

برگی یوالف و 6در زمان 
سایر نازك برگ ها

لیتر در هکتار5/1 گراسپ

مزارع سمپاشی مزرعه چرا نشود بیش از یک بار در مزرعه بکار نرود در  جو 
پاییزه کار نرود

برگی علف 6تا 4در زمان 
برگی 5هاي هرز و یک تا 

جو

لیتر در هکتار5/1 ایلوکسان

است ارزن MCPAقابل اختالط با 
وحشی و ویوالف وحشی را به خوبی 

کنترل می کند در زمان اختالط با پهن 
برگ لحش ها از سور منکتاکنت استفاده 
کنیم، با توفوردي و دایکامبا مخلوط نشود

پنجه زنی علف هاي هرز 
در زمان دیا برگی تا پنجه

در هکتار1-8/0 پوماسوپراکسترا

علف کشهاي دو منظوره نازك برگ کش و پهن برگ کش-10جدول 

احتیاط  ابل توجه نکات ق زمان کاربرد  میزان  نام 
علفکش 

در یکسال در یک زمین دو 
. بار استفاده نشود

بستر صاف و رطوبت قبل و بعد از سمپاشی  
. باعث افزایش کنترل علف هرز می شود

پس از کشت و قبل از 
زنی علفهاي هرز جوانه

لیتر5/2تا 5/1
در هکتار 

دیورون 

سه برگی تا اواسط پنجه زنی 
جو

لیتر در هکتار4-3 آونج

مزرعه دام چرا نشود و براي مزارع 
جویی که همراه گلوم ذهاب کشت 

.استفاده نشود) لی فارمینگ(شود

علیه بوالف و برخی کشیده برگ هاي یک ساله به 
کار می رود

قبل از کشت و مخلوط با خاك لیتر در هکتار1- 5/1 تري آالت
)BWآوادکس(

دم روباهی، چسبک،خوانی واش، چم، و یوالف را 
می باشد که safenerداراي ماده . کنترل کند

باعث انتخابی شدن آن در مزارع گندم و جو می 
.شود

برگی تا زمان طویل شدن 3
ساقه گندم

سی سی در 450
هکتار

آکسیال

کنترل یوالف
اواسط پنجه زنی سه برگی تا

جو

لیتر در هکتار2 سافیکس بی 
دبلیو

گیاه تحت تنش سرما، خشکی و 
کم حاصلخیزي نباشد

چاودار و یوالف را به خوبی کنترل میکند دو برگی تا آغاز پنجه زنی لیتر در هکتار2 باربان
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قبل از برداشت جو  علف کش هاي -11جدول 

احتیاط  نکات قابل توجه  زمان کاربرد  میزان  نام علفکش 
رطوبت مناسب خاك براي کنترل 

ضروري است بین برداشت و 
. روز فاصله باشد7سمپاشی 

در زمان خمیري شدن 
)رطوبت% 20(دانه  جو 

لیتر در  هکتار 2 توفوردي 

روز 15بین برداشت و سمپاشی 
باشد فاصله 

در زمان خمیري شدن
)رطوبت % 20(دانه جو 

لیتر در هکتار 5/3 گالیفوسیت 

:زمان برداشت

درصد رسیده باشد در مورد ارقام 20الی 15زمان  مناسب جهت برداشت جو وقتی است که رطوبت دانه آن بین 
) کمباین یا دروگر (آالت برداشت کاربرد ماشین . حساس به ریزش باید عملیات برداشت قدري زودتر انجام گیرد

نکته قابل تامل در کاربرد این ماشین آالت . سبب تسریع در برداشت محصول و بهبود کیفی و کمی آن می شود 
.توجه و دقت کافی در برداشت و کاهش ضایعات در استفاده از ادوات مذکور می باشد

:توصیه هاي فنی جهت برداشت

در زمان برداشت باید

وشه ها با خم شدن شکسته شوند دم خ-1

دانه در زیر دندان شکسته شود -2
ارقامی که به ریزش حساس هستند با سرعت برداشت شوند-3

:کمباین و توصیه هاي فنی

کمباین از ترکیب چند دستگاه ساخته شده که در صورت عدم رعایت تنظیمات الزم خسارت ناشی از 
به همین دلیل می بایست، رانندة کمباین از مهارتهاي . فوائد آن خواهد بودبکارگیري این دستگاه، بسیار بیشتر از
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لذا توصیه می شود، هرساله جهت بازآموزي تنظیمات کمباین، دوره هاي آموزشی کوتاه مدت . کافی برخوردار باشد
از طرف ، هم براي کمباین داران محلی و غیر محلی و هم براي کارشناسان ناظر برداشت)حداکثر یک روزه(

در زیر به پاره اي از عیوب . سازمان جهاد کشاورزي استان، در مدیریتهاي شهرستانهاي مختلف برگزار گردد
.دستگاهها برداشت اشاره می شود

.باشندعیوب ذکر شده جزء عیوب رایج در دستگاههاي کمباین می
رعت پروانۀ کلش زیاد استچرا ساقه ها بریده شده دور پروانه چرخیده و به جلو پرتاب می شوند؟س-١
فاصلۀ پروانۀ کلش از تیغۀ برش زیاد بوده یا دور پروانۀ یاچرا ساقه ها بریده شده ولی برروي زمین افتاده اند؟-٢

.باشدکلش کم می
تیغۀ برش تیز نیستچرا ساقه هاي بریده شده در محل بریدگی جویده شده اند؟-٣
ارتفاع پروانۀ کلش کم بوده و برروي خوشه ها ضربه می د؟شوچرا خوشۀ پریده شده برروي زمین مشاهده می-۴

زند
فاصله هلیس با پلت فرم کم بوده  یا فاصلۀ یا شود؟مشاهده میجوچرا در قسمت هلیس یا پیچ ارشمیدس -٥

.نبشی هاي انتقال دهندة مواد به خرمنکوب با کف کم است
هاي الک کاه کم است، یا حجم تغذیه میفاصلۀ چشیاچرا برروي اکسل عقب کمباین بذر دیده می شود؟-٦

.زیاد است و کمباین فرصت بوجاري ندارد
.)باشدتن در هکتار می4- 5/4ظرفیت برداشت کمباینهاي موجود (

-2کاهش سرعت خطی کمباین -1: توان به دو صورت عمل نمودهت کاهش حجم تغذیه میــج- 
کاهش عرض برش

فاصله سیلندر و زیر سیلندر خرمنکوب کم است، یا دور سیلندر یاشود؟چرا دانۀ شکسته در مخزن دیده می-7
زیاد است یا فاصله چشمی الک دانه کم بوده و نهایتاً دانه ها از الک دانه به پایین سقوط نمی کنند، این دانه ها به 

ی انتقال بخرمنکوتوسط حرکت الک به الواتر کزل رفته و مجدداً به قسمت ) خوشه هاي نیم کوب(همراه کزلها 
.شوندیابند و در اثر خرمنکوبی مجدد شکسته میمی



30

فاصلۀ تجربی چشمی هاي الک کاه نوك خودکار بیک با سرپوش و فاصلۀ تجربی چشمی هاي الک - 
.باشددانه نوك خودکار بیک بدون پوشش می

نۀ کلش کم بوده و با ضربه ارتفاع پروایاشود؟دیده میجوچرا بعد از عبور کمباین برروي زمین بذر -٨
یا کاهپرانها گرفته شده و بذرها همراه با کاهها به بیرون از کمباین . زدن به خوشه ها دانه ها را می ریزد

یا  فاصله چشمی الک کاه کم است یا چشمی هاي الک کاه توسط ریشک گرفته شده، یا . شوندریخته می
.اندالکها پاره شدهیا حجم تغذیه زیاد است ویا  الستیکهاي کنارة

.چرا در مخزن بذر کزل مشاهده می شود؟ فاصلۀ چشمی الک دانه زیاد است-9
.تولید کنندة باد کم استسرعت پروانۀ چرا در مخزن، کاه مشاهده می شود؟- 10

:نتیجه گیري 

:عملکردجهت افزایش 
ه کودکار اعم از کشت آبی ودیم بوده و می بهترین روش کاشت، استفاده از دستگاههاي بذر کار مجهز ب-1

% 90الزم به ذکر است که بیش از . بایست این روش در درازمدت جایگزین سایر روشهاي متداول و معمول گردد
.از مسا حت جو کاري در کشور بصورت غیر اصولی کشت میگردد 

آبی و دیم و نیز برآورد تعداد تعیین تعداد  دستگاههاي موجود خطی کار مجهز به کودکار اعم از کشت- 2
دستگاههاي مورد نیاز با توجه به سطح زیر کشت هر منطقه جهت رعایت تاریخ کاشت ارقام الزامی بوده و  در این 

هکتار حداقل یک 200براي هر . ( خصوص تعامل بخش گندم و دفتر محصوالت علوفه اي ضروري می باشد
.)دستگاه مورد نیاز خواهد بود 

ت معضالت موجود در مسیر تهیه دستگاههاي  خطی کار مجهز به کودکار اعم از کشت آبی و دیم شناخ-3
. توسط بهره برداران و اخذ تمهیدات الزم جهت برطرف نمودن آنها گام مهمی در افزایش تولید خواهد بود 

).  براي مثال ایجاد سهولت در اخذ تسهیالت بانکی جهت خرید این دستگاهها (
امین نهاده هاي کودي اعم از نوع و میزان واقعی مورد نیاز گیاهت-4
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در خصوص مقدار ، نوع، زمان ونحوه صحیح مصرف کود می بایست بیش از پیش توسط معاونت ترویج اطالع -5
باشد که معاونت اطالعاتیدر این زمینه الزم است که بخش اجرا خود تعیین کننده . رسانی  صحیح انجام گیرد

لذا تهیه دستورالعلهاي الزم درخصوص زراعت جو توسط بخش اجرا و . نسبت به ترویج آنها  اقدام مینماید ترویج
.ه به معاونت ترویج جهت انتقال به بهره برداران بسیار ضروري به نظر میرسد ئارا

عث می باشد که بابین گرده افشانی و رسیدن دانه هاحساس ترین مرحله به تنش رطوبتی مرحله -6

.لذا تامین رطوبت در این مرحله ضروریست. کاهش قابل مالحظه وزن هزار دانه می شود

بخصوص در شرایط دیم از طریق خاك ورزي مناسب و ایجاد حفظ رطوبت و کنترل علفهاي هرز -7

.ضروریستناهمواري در سطح خاك و بکارگیري کاه وکلش و به دام انداختن رطوبت

بیشترین عملکرد و بطوریکه. باشدمیی کاري با دستگاه مجهز به فاروئرخطبهترین روش کاشت، -8

. مناسب استعمیق کاردر شرایط دیم نیز بکار گیري . حاصل میشودبیشترین وزن هزار دانه 

.صورت گیرد و نیز کاربردبصورت تقسیطیمرحله  و چندتوصیه می شود مصرف کودهاي ازته در -9

.  صورت گیردر کنار وزیر بذرتسانتیم5مزمان با کاشت و بصورت نواري در هکودهاي فسفره و پتاسه 

.بکارگیري کودهاي گوگردي جهت افزایش جذب عناصر ماکرو و میکرو اکیدا توصیه میشود- 10
.بکارگیري کودهاي میکرو با توجه به توصیه هاي کودي توصیه میشود- 11
در نظر گرفتن پیش بینی اداره هواشناسی در خصوص وقوع باران در مناطق دیم مصرف کود باید با توجه به- 12

.بوده که در محلی قرار گیرد که احتمال وجود در رطوبت قابل دسترس در آن بیشتر باشد

هاي ضروري موسسه دیم براي کشت پاییزه گندم و جوتوصیه

زارها مخصوصاً در اقلیم یمدوهوائی چند سال گذشته و به منظور افزایشبا توجه به روند تغییرات آب
هاي محیطی از کار ضمن کاهش خطرات تنشسردسیر کشور، با رعایت نکات زیر توسط کشاورزان دیم

:درصد افزایش داد50تا 30توان جمله سرما و خشکی، عملکرد این دو محصول عمده و اساسی را می

رعایت تاریخ کشت به موقع -1
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هاي لولهکلوخ، تنظیم ماشین آالت کاشت و اطمینان از عدم گرفتگیتهیه بستر مناسب و عاري از -2
براي اطمینان از سبز یکنواخت بذر، ) سانتیمتر3-5(کاشت و رعایت عمق کشت مناسب 

استفاده از بذر اصالح شده و بوجاري شده،-3

استفاده از تمامی کود ازته در پاییز با روش جایگذاري، -4

زراعی منطقه نیازي به کود فسفره ندارند لذا مصرف آنها باید بر اساس آزمون چون اکثر خاکهاي -5
خاك باشد،

،)مترسانتی17(هاي با فواصل خطوط کشت کمتر استفاده از کارنده-6

وزن دانه در مترمربع و براساس450دانه و براي جو 380براي گندم (رعایت تراکم بذر در واحد سطح -7
،)هزار دانه

هاي توصیه شده،کشضد عفونی بذور با قارچ-8

جو،-جو و یا جو-گندم، گندم-رعایت تناوب زراعی و خودداري از کشت گندم-9

. هاي بهارهاستفاده از گاوآهن قلمی در پاییز براي کشت-10

.کشت زودتر جو براي کسب درجه تحمل بیشتر به سرما بسیار حائز اهمیت است: 1تذکر

.کاهش خسارت سرما در گندم و جو از کاشت عمیق اکیداً خوداري شودبراي: 2تذکر


