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 مقدمه

 و وده بوسعه ها و چالش افزايش جمعيت همواره از معضالت اداره جوامع در حال تتغذيه مناسب جمعيت

اي ترين منبع برنیدانه جو غ ،سازد. در بين غالتراهكارهاي مرتبط  را جهت حل مسئله روشن میارائه اهميت 

هاي يموتئين بر رژغذايی مبتنی بر پرهاي شود. رژيمتهيه مواد غذايی موثر در سالمت انسان محسوب می

رزي هادكشاوجارتقاء مصرف سرانه روزانه پروتيئن از اهداف وزارت بنابراين اي ارجحيت دارد. نشاسته

 (نسبی و ارزانی علت فراوانی به)سبد غذايی خانوار در ايران از درصد باالي نشاسته و فيبر گياهی ولی باشد می

ود اء و بهبارتقسالمت جمعيت  ،سبد خانواده درمواد پروتئينی سهم ايش برخوردار است كه درصورت افز

وده و دانه ن پذير بامكا هاي مرتبط با توليد گوشتتر نهاده. اين مهم با توليد هر چه بيشتر و ارزانخواهد يافت

از  دهش ر منتشرآما قمطابتواند نقش به سزائی داشته باشد. جو به عنوان زيربناي تغذيه در دامداري صنعتی می

ذيه دام، دانه جو در عالوه بر تغتن دانه جو مورد نياز است.  5/4الی  5/3جمعيت دام كشور، ساالنه بالغ بر 

ار را كرد پايدو عمل توجه به  افزايش توليدسازي ساير مواد غذايی كاربرد دارند كه لزوم سازي و غنینوشابه

دستيابی  برايكوتاه مدت تواند در ن  میرابرداهاجراي آنها توسط بهر هاي تحقيقاتی وانتقال يافتهدهد. نشان می

 مراحلدر  الزمنی ف شامل  نكات حاضر دستورالعمل در نتيجه. در توليد جو موثر باشدبه حد نصاب مورد نياز 

شده  ارائه ه وتحقيقات انجام يافته تهيآخرين نتايج بر اساس  است كه كاشت، داشت و برداشت جومختلف 

 هاي زراعی، تهيه اصولیتناوبهاي زراعی )و تكنيک زراعیارقام   صحيح انتخابنكات فنی شامل . است

و  منبع ،انميزميزان بذر، عمق كشت، فاصله رديف كاشت، تاريخ كاشت، ادوات مناسب كاشت، بستر بذر، 

باشد كه متناسب اشت( میروش برد هاي هرز، كنترل آفات، آبياري تكميلی،كنترل علف ،هازمان مصرف كود

  شود.هاي مختلف توضيح داده میبا اقليم
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 ورزي در ديمخاكعمليات 

 وآب ت از ظنی و حفااستفاده بهينه از نزوالت آسما مبتنی بر  عمليات زراعی بردر مناطق ديم اصول حاكم 

 ن كند:ر را تاميموارد زيكه ود بايستی به گونه اي طراحی شورزي باشد. در اين راستا عمليات خاكمیخاك 

آبی  از فرسايش كاهش روان آب و جلوگيري موجبكه جوي افزايش نفوذپذيري خاك نسبت به نزوالت  -1

 .شودمی و بادي

 يت نگهداري آب در خاكافزايش قابل -2

 فظ مواد آلی در خاك و امكان افزايش آنح -3

 كاهش تبخير غيرمفيد -4

ليات اجراي عمسی به موارد مطرح شده وجود دارد با اين وجود، در سيستم كشاورزي حفاظتی دستر

ه گيرند، با توجقرار می جومختلف ديم بسته به تنوع محصوالتی كه در تناوب با  هايورزي در اقليمخاككم

 باشد: شرح زير میه هاي گذشته ببه نتايج تحقيقات سال

 ورز در شرايط ديمانتخاب وسيله خاك

بافت  وهاي هرز، ساختمان رز در شرايط ديم به فاكتورهايی نظير: نوع ومقدار علفونوع وسيله خاك

 ملياتعخاك، نوع تناوب زراعی، طول دوره آيش، پتانسيل فرسايش، ميزان بارندگی و زمان انجام 

هاي مختلف تناوب، ذخيره آب در خاك  از مسائل اصلی توليد ورزي بستگی دارد. در سيستمخاك

مرطوب  است، به نحوي كه گياه بعدي دچار تشنگی شديد نشده خشک و نيمهدر نواحی نيمه محصوالت ديم

 و توليد مناسبی را داشته باشد. 
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 سرداقليم 
 

 

  هاي اقليميويژگي -1

ما در سردترين دروز و همچنين متوسط حداقل مطلق  100اين اقليم تعداد روزهاي يخبندان بيشتر از  در

ش از سه ماه يخبندان، بي خاطر سرماي زمستان وه باشد و بگراد میدرجه سانتی -15تر از هاي زمستان كمماه

 ي زمستانز: سرمااين اقليم عبارتند ا در جوازسال توقف رشد وجود دارد. عوامل مهم محدود كننده توليد 

وان به تهاي زنده می، خشكی اول و آخر فصل رشد و از تنشيبدون پوشش برف، سرماي ديررس بهار

شرقی، هاي آذربايجاناين اقليم شامل استان اشاره نمود. ، كچلی و سفيدك و ...سياهک ها وزنگ

هاي ز استانمتی اغربی، كردستان، زنجان، اردبيل )مناطق سردسيري(، همدان، سمنان، مركزي و قسآذربايجان

باشد. و بويراحمد میو كهكيلويه س، كرمانشاه و بختياري، فار ، چهارمحالرضوي و شمالی قزوين، خراسان

 هكتار است.  354000ديم در اين اقليم  جوسطح زير كشت 

ترين اركان كشاورزي پايدار و حتی ترين و در عين حال اساسیتناوب گياهان زراعی يكی از قديمی

فاده استبهبود عملكرد،  توان بهزراعی می تناوبرعايت . از اثرات مفيد شودكشاورزي صنعتی محسوب می

و  خاكژيكی يولوشيميايی و ب ،هاي فيزيكیكارآمد از منابع محيطی، افزايش اثرات متقابل و مكمل بين بخش

ي ئل پايداربا تلفيق مساناسب زراعی متناوب  ،. در حقيقتاشاره نمودهاي توليد كارگيري نهادهبهبود در به

 ر يک قطعهدمحصول كند. كشت متوالی را تضمين میتوليد پايدار محيط، اقتصاد و توليد بهينه در دراز مدت، 

ز قبيل اا مسائلی ببلكه  ،آوردنه تنها حداكثر بازده را از كار و عوامل توليد در دراز مدت به دست نمی ،زمين

عدم  ،هاي گياهیآفات و بيماري، هاي هرزتوسعه علف، هاي متوالینقصان تدريجی عملكرد طی سال

 وجب شكستموامل عگردد. مجموعه اين ليد و در نتيجه به هدر رفتن سرمايه روبرو میگيري از عوامل توبهره

د يش عملكرافزا تناوب زراعی مطلوب آن است كه باعث .سيستم توليد در كوتاه مدت يا بلند مدت خواهد شد

خاك  وسبب حفاظت آب  ،محصوالت مورد كاشت )نسبت به كاشت مستمر آنها در يک قطعه زمين( گشته

 ده و بازده اقتصادي كار و سرمايه را افزايش دهد.ش
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 تناوب زراعي -2
 عوامل موثر بر انتخاب تناوب زراعي -1-2

ميت و ك كيفيت،خصوصيات خاك ،با اينكه بعضی از عوامل محيطی و زراعی مانند شرايط آب و هوايی

ياهان گت توليد وفقيده امكان مو وجود وسائل ارتباطی در منطقه تعيين كنن )مقدار و توزيع بارش( آب آبياري

ر آن هاي زراعی محدودي دباشد اما هر واحد زراعی شرايط خاصی داشته و اجراي تناوبمختلف می

 :شودتوجه  به عوامل ذيل بايددر انتخاب توالی محصوالت  باشد.پذير میامكان

 . نيازها و خصوصيات مجموعه محصوالت مورد كاشت1

 پوسيدگی بقاياي گياهی . زمان براي تهيه بستر و2

 آفات و امراض، هاي هرز. كنترل علف3

 . مقدار باران4

 . رطوبت خاك5
 اهداف تناوب زراعي -2-2

اف زير دن اهدباشد كه با دنبال كرمی مهمترين هدف اجراي تناوب زراعی، افزايش توليد محصوالت زراعی

 قابل دستيابی است:

 خاكافزايش مواد آلی و پايداري ساختمان . 1

 هاي بيولوژيكی خاكحفظ و افزايش فعاليت. 2

 در خاكغذايی بعضی از عناصر افزايش قابليت دسترسی تثبيت بيولوژيكی نيتروژن و  .3

 . جلوگيري از فرسايش خاك4

 هاي گياهیهاي هرز، آفات و بيماري. كنترل علف5

 توليد اقتصاد توليد پايدار محصوالت كشاورزي و. 6

 حفظ و افزايش حاصلخيزي خاكاز طريق  ري آبوافزايش بهره. 7

 . توليد متنوع محصوالت كشاورزي8
  در مناطق سرد جو ديم زراعيهاي تناوبمهمترين  -3-2

  جوـ  )نخود و عدس( حبوبات -2-3-1

اك دارند خدر  هوا نيتروژنها در تثبيت به دليل نقش مهمی كه لگوم جو - در اقليم سردسير تناوب نخود

ه ب جوكشت  حبوبات براي عمليات الزم براي تهيه زمين بعد از برداشت باشد.اي برخوردار میويژه از اهميت

 شرح زير است: 

 در سيستم كم خاكورزي:

 No tillاولويت اول: كاشت با دستگاه كارنده كشت مستقيم بدون عمليات خاكورزي 
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متر توام سانتی 10تا  8 غازي به عمقتيغه پنجهستفاده از كولتيواتور با در صورت نبودن دستگاه كشت مستقيم: ا

 .گرددتوصيه می در پاييز جو با غلتک بعد از برداشت حبوبات + كاشت 

 در سيستم بی خاكورزي:

 No till كاشت با دستگاه كارنده كشت مستقيم بدون عمليات خاكورزي

 جو -آيش -2-3-2

 (1 )شكل ختسع ساقه از گاوآهن قلمی )چيزل( از نودر تابستان، استفاده  جودر اين سيستم بعد از برداشت 

 حلهمرعلفهاي هرز و  هاي عمومی متناسب با تنوع گونهعلفكش+ كاربرد متر سانتی 20 -25در پاييز به عمق 

ي كاشت جو با كارنده ها گيرد.انجام میهاي هرز منظور حفظ رطوبت خاك و كنترل علفبه رشدي آنها

 جام گيرد.كشت مستقيم در پاييز ان

 .نسبتاً خشک باشد دنكته مهم در هنگام كار با گاوآهن چيزل اين است كه خاك باي تذكر:

  جوگلرنگ ـ  -2-3-3

 No tillكاشت با دستگاه كارنده كشت مستقيم بدون عمليات خاكورزي 

 جو –علوفه  -2-3-4

 No tillكاشت با دستگاه كارنده كشت مستقيم بدون عمليات خاكورزي 

 در اقليم سردجو م مناسب ارقا -3

 يديناريش و آب، آردا،نقافال، آرتان، انصار ،ارقام سهند، آبيدردر اين اقليم شامل جو ارقام مناسب براي كشت 

 است.

 

 رقام جو مناسب براي كاشت در اقليم سرد ديما- 1جدول

 ارقام جو ديم

 مناطق مساعد كشت تيپ رشد نام رقم  رديف 

 سرد و معتدل ديم مناطق  بينابين سهند 1

 مناطق سرد و معتدل ديم بينابين آبيدر 2

 مناطق سرد و معتدل ديم بينابين انصار 3

 مناطق سرد و معتدل ديم بينابين آرتان 4

 مناطق سرد و معتدل ديم بينابين قافالن 5

 مناطق سرد و معتدل ديم بينابين آردا 6

 مناطق سرد و معتدل ديم بينابين باریش 7

 مناطق سرد و معتدل ديم بينابين دینآی 8
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 تاريخ كاشت  -4

 : اقليم سرد شاملديم در  جوتاريخ كشت مناسب براي 

  ييزيپا موثر ارندگیبقبل از اولين  ماه در مناطق خيلی سرد كوهستانی از اواخر شهريور لغايت نيمه اول مهر -1

 يپاييزولين بارندگی موثر و قبل از امهر ماه  25در مناطق سردسير از اول مهرماه لغايت  -2

ر در يم به دليل تاخيددر شرايط بهاري كه ميانگين عملكرد جو دهد مینشان تحقيقات نتايج  :تذكر خيلي مهم

ر ضيعف استقرا برخورداري كمتر از نزوالت جوي وبراي محيا شدن شرايط زمين )گاورو شدن( و كشت 

ا كشت ت و لذاس راي عملكرد بسيار كم و غير اقتصاديداخشكی و گرمايی  هايها و برخورد با تنشگياهچه

 .شودتوصيه نمیجو در اين اقليم بهاري 

 روش كاشت  -5

 . با قابليت جايگذاري كود در زير بذرمتر سانتی 15-17استفاده از خطی كار با فاصله خطوط كشت 

 ميزان بذر   -6

 تا 180)حدود  جوقام ارر اساس وزن هزار دانه در دانه در مترمربع ب 450الی  400 ميزان بذر بر اساس تعداد 

 شود.توصيه می كيلوگرم در هكتار( 200

درصد بيشتر  10 يازميزان بذر مورد ن وجود دارد، و خسارت سرما در مناطقی كه خطر يخبندان زمستانه توجه:

  .شوددر نظر گرفته  دانه در متر مربع( 450) از مقدار بذر توصيه شده

  بذر عمق كاشت -7

شود. از یممتر در نظر گرفته سانتی 5الی  4 ديم جوبراي  در مناطق سردسيركشور عمق كاشت مناسب

تئين يزان پرومازه و هاي رقم از نظر طول كلئوپتيل، اندتوان به ويژگیثرند میؤم جوعواملی كه در عمق كاشت 

ا رعملكرد  كاهششده كه جه بارور تعداد پنوكاهش دانه اشاره نمود. كاشت عميق موجب كاهش درصد سبز 

زنی در انههاي دير به دليل كند شدن سرعت جو. تاثير منفی كاشت عميق در كشتداشت خواهد به دنبال

– 12 هاي بيشتر ازمقانجام يافته بيانگر كاهش درصد سبز در عنتايج تحقيقات شود. خاك سرد بيشتر نمايان می

 باشد. میی و افزايش خطر سرمازدگ متر سانتی 10

 . باشدمنظور از عمق كاشت، مقدار خاك قرار گرفته بر روي بذر می تذكر:
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 ضدعفوني بذر  -8

موم از س اًترجيحهاي بذرزاد ضدعفونی بذر قبل از كاشت با استفاده از سموم توصيه شده براي كنترل بيماري

 تفاده ازردسير اسدر مناطق سچی بييماريهاي قار براي كنترل. استفاده گردد هابيماريدو منظوره جهت 

 د.شوتوصيه میدر هزار(  2يزان كش ديويدند )ديفنوكونازول به مقارچ

 ي يمصرف كودهاي شيميا -9

ز شرايط او توليد محصول اقتصادي، بايد  رشد زنی، براي ادامهپس از كشت در خاك مناسب و جوانه جوبذر 

 رژيم اساس بر كود مقدار تامين ديمزارها، در گياه تغذيه یاساس اي مناسبی برخوردار باشد. مسئلهتغذيه

ه به نوع خاك، ميزان و ی بستيميزان مصرف كودهاي شيميا باشد.می گياه رشد در منطقه انتظار قابل رطوبتی

سفر، تحرك مانند فعناصر كممتفاوت است. توصيه فنی براي  جورقم توزيع زمانی بارندگی، زراعت قبلی و 

هاي واسنجی در نتايج آزمايشو  هر مزرعه پس از انجام تجزيه خاكمصرف كاتيونی در پتاسيم و عناصر كم

لند بش نتايج ترين رودر خصوص نياز نيتروژنی گياهان زراعی به ويژه جو ديم مناسب گردد.ارائه میاين نشريه 

ده ش باشد كه در نشريه حاضر ارائهلف میهاي مختاي در اقليممدت پاسخ گياه به اين كودها در شرايط مزرعه

از  ،هاي گذشتهدر بهار در بسياري از مناطق طی سال صورت سركه ب یرويه كودهاي نيتروژنمصرف بیاست. 

ودها در د اين ككاربر با توجه به نقش و اهميتدر نتيجه، عوامل تشديد كننده اثرات تنش خشكی بوده است. 

  .استضروري هاي فنی در مناطق مختلف يهديم، لزوم رعايت توص جوزراعت 
  نيتروژن -9-1

آيد. كمبود نيتروژن بعد از تنش آبی دومين فاكتور محدودكننده رشد غالت در مناطق ديم بشمار می

كودهاي  دهد. از سوي ديگر، مديريتنيتروژن اثرات تنش رطوبتی را روي گياه در اين شرايط افزايش می

ه شد و توسعبينی بودن وضعيت رطوبتی خاك و اثرات آن بر ره دليل غيرقابل پيشنيتروژنی در شرايط ديم ب

ياز نمقدار  ردسدر اقليم  جو ديمزراعت براي . استبوده و از اقليمی به اقليم ديگر متفاوت گياه مشكل 

ست كه بر زم به ذكر ا. ال(1)جدول  شودبسته به ميزان بارندگی سال زراعی به صورت زير توصيه مینيتروژنی 

ن )جبرااه شد گيرخالف گندم ديم، جو ديم به مصرف سرك كودهاي نيتروژنی در اين مناطق به دليل بازيابی 

  :دهدپاسخ مناسبی می آنزنی پنجه تحريکو خسارت سرما( 

كيلوگرم در هكتار اوره براي جو ديم  80متر باشد، در مجموع ميلی 300زراعی كمتر از  بارندگی سال -1

كيلوگرم در  30كيلوگرم در هكتار آن در پائيز به صورت جايگذاري در زير بستر بذر و  50شود كه مصرف 

 هاي بهاري مصرف شود.هكتار در اولين فرصت در بهار و اطمينان از تداوم بارندگی
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كيلوگرم در هكتار اوره براي  100جموع متر باشد، در مميلی 480تا  300بارندگی سال زراعی كمتر از  -3

و  ي در زير بستر بذركيلوگرم در هكتار آن در پائيز به صورت جايگذار 60شود كه مصرف جو ديم 

 رف شود.هاي بهاري مصكيلوگرم در هكتار در اولين فرصت در بهار و اطمينان از تداوم بارندگی 40

 

 

 

 سرد كشورميزان و زمان مصرف كود اوره براي جو ديم در مناطق سرد و نيمه -1جدول 

 متر(بارندگی سال زراعی )ميلی نطقهم
 مقدار اوره كيلوگرم در هكتار

 )پائيز + سرك(

 (30+    50) 300كمتر از  سرد و نيمه سرد

 (40+    60) 480تا  300 

 :داشته ه ويژدر مورد مصرف كودهاي نيتروژنی به عنوان گلوگاه رشد غالت ديم بايد به موارد زير توج

 6 حدود كود نيتروژنیطوري كه به صورت جايگذاري باشد، بهروژن حتماً بايد پائيزي نيتبخش مصرف  -1

كيلوگرم در  25يش از اختالط كودهاي نيتروژنی به ميزان ب ،در غير اين صورت .قرار بگيردمتر زير بذر سانتی

 گردد. با بذر منجر به سوزش بذور و سبز نايكنواخت می)اوره( هكتار 

يع بهاري اتفاق نيافتند و يا توز هايانجام بگيرد و بارندگی (1)روژن مطابق با جدول اگر مصرف پائيزي نيت -2

زي به مصرف كودهاي متر در دو روز متوالی( باشد، نياميلی 15ها غيرموثر )كمتر از آن نامنظم و بارندگی

 نخواهد بود. براي جو ديم بينی شده سرك پيش

فرصت در بهار و اطمينان از تداوم  بايد در اولين( حتماً 1) بينی شده در جدولمقدار كود سرك پيش -3

 هاي بهاري مصرف شود.بارندگی

طور يم بهدروژنی جو ها مانند نخود و علوفه ديم كشت شود، از نياز نيتاگر جو ديم در تناوب با لگوم -4

 كيلوگرم اوره در هكتار كم خواهد شد. 20 ميانگين

 فسفر  -9-2

ها قادر به تأمين فسفر كافی مهمترين عنصر غذايی مورد نياز گياهان است. اكثر خاك نپس از نيتروژفسفر 

چندان رايج  يبراي رسيدن به عملكردهاي مناسب نيستند. معموالً در مناطقی كه مصرف كودهاي فسفر

يچ نتواند هخاك كمبود اين عنصر در خاك بسيار مرسوم است و در كمبودهاي شديد، ممكن است  ،باشدنمی

طور شان، بهامالح فسفر به علت پايين بودن قابليت انحالل. از سوي ديگر، فسفري براي گياه تأمين كند
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هاي قليايی به وسيله آهک، امالحی را توليد شوند. اين عنصر در خاكيكنواخت در خاك پخش  نمی

كودهاي از اينرو گيرند. ار میباشند و به دشواري مورد استفاده گياهان قرنمايد كه به سختی قابل حل میمی

د تا اوالً ريشه پس از رشد در تماس با اين عنصر غذايی قرار نفسفري حتماً بايد به صورت نواري مصرف شو

شود. مطابق تحقيقات بگيرد. ثانياً مصرف نواري باعث افزايش كارايی جذب و كاهش تثبيت آن در خاك می

درصد از فسفر مصرفی در سال  4طور ميانگين قادر به جذب حدود غالت ديم به ،انجام گرفته در موسسه ديم

غرب در ديمزارهاي شمال هاي اخيرارزيابی ماند.درصد آن در خاك باقی می 96 باشند و حدودجاري می

 0/39تا  1/2گرم بر كيلوگرم و دامنه تغيير آن را از ميلی 12را در اين مناطق ميانگين فسفر قابل جذب  كشور

داراي فسفر غرب كشور در شمالدرصد اراضی ديم  50مطابق اين نتايج دهد. رم بر كيلوگرم نشان میگميلی

بر اساس نتايج تجزيه  جو ديمميزان فسفر مورد نياز د. نباشگرم بركيلوگرم میميلی 7/11قابل جذب بيش از 

مرحله كاشت به صورت نواري گرم بر كيلوگرم در ميلی 9متري و جبران كمبود از سانتی 0-25خاك از عمق 

از خاك مزرعه نمونه توان سال يک بار می 5تا  3حداقل هر  ،براي اين منظور با دستگاه بذركار خواهد بود.

و آن را مبناي مصرف كودهاي فسفري قرار داد. حد بحرانی  گيري نموداندازهفسفر قابل جذب را خاك تهيه و 

نيازي به مصرف  ،باشد كه در مقادير بيش از آنمیدر خاك يلوگرم گرم بر كميلی 9ديم  جواين عنصر براي 

( براي 2توان از جدول )باشد و در مقادير كمتر از آن میكودهاي فسفري براي غالت ديم به ويژه جو ديم نمی

 اين منظور استفاده نمود.  

 با كاشت(آزمون خاك )همزمان نتايج ديم بر اساس  وجتوصيه كودهاي فسفري براي  -2جدول 

 خاك قابل جذبفسفر 

 رم(گرم بر كيلوگميلی)

 †سوپرفسفات تريپل مورد نياز پنتااكيسد فسفر مورد نياز

 )كيلوگرم در هكتار(

9 0 0 

8 7 15 

7 14 30 

6 21 45 

5 28 60 

4 35 75 

3 42 90 

2 49 105 
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ودن درصد ببه دليل يكسان گياه،  تامين فسفر مورد نياز برايآمونيوم فسفات دييا و تريپل مصرف كودهاي سوپرفسفات مقدار : †

مقدار  يدجو ديم باوژن مورد نياز با اين تفاوت كه در محاسبه ميزان نيتر .باشدمشابه می( 2O2Pدرصد  46)آنها قابل استفاده فسفر 

 كم شود. (1دول )جمحصول در  از مقدار اوره مورد براي ايندرصد نيتروژن(  18نيتروژن همراه با كود دي آمونيوم فسفات )

 

 

ر به روي رعايت نسبت فسفبايد به آن توجه شود در خصوص مصرف كودهاي فسفري مهم ديگري كه مسئله 

دهاي باشد، زيرا كه اين دو عنصر اثرات آنتاگونيستی دارند و مصرف زياد كومی( P/Zn)قابل جذب در خاك 

سفر و فنظور ايجاد تعادل بين به مشود، در نتيجه می( )و بر عكسفسفري مانع جذب عنصر روي توسط گياه 

يش ر خاك بد مقادير فسفر مصرفی بايد طوري تنظيم شود كه نسبت فسفر به روي ،در خاكقابل جذب روي 

خواهد ضروري براي غالت ديم صورت مصرف كودهاي حاوي روي  غير اين . در() نباشد 12 از

گرم بر كيلوگرم باشد، حداقل ميلی 20 و يا 15 نچه ميزان فسفر قابل جذب در خاكبه عنوان مثال، چنا .بود

 گرم بر كيلوگرم باشد.ميلی 67/1 و 25/1حداقل  بايدبه ترتيب مقدار روي قابل جذب در خاك 

 30تا  25 ميزان، باشدوجود نداشته اطالعاتی از ميزان فسفر قابل جذب در خاك در مناطقی كه  تذكر:

 .م مصرف شودبراي كاشت جو ديبه صورت نواري در پائيز كود سوپر فسفات تريپل از در هكتار  كيلوگرم

 پتاسيم -9-3

بيشتر است. پتاسيم  نيتروژنمقدار جذب پتاسيم به وسيله گياه از جذب هر عنصر غذايی ديگري به غير از 

ت تركيبات معدنی در يكی از عناصر مهم تشكيل دهنده بافت گياهی است كه قسمت اعظم آن به صور

مقداري نيز به اما كند شود. گياه پتاسيم را به صورت انتخابی )فعال( جذب میها مشاهده میسيتوپالسم سلول

شود. پتاسيم برخالف صورت جذب غيرفعال و از طريق فضاهاي آزاد يا كاذب بين سلولی ريشه جذب گياه می

از  .و نقش آن بيشتر در فعل و انفعاالت گياهی است كندو فسفر در تركيبات سلولی شركت نمی نيتروژن

استفاده از آب توسط گياه از طريق تنظيم باز و بسته  كارايیافزايش توان به هاي مهم اين عنصر در گياه مینقش

و افزايش مقاومت نسبتً جاذب الرطوبه  به عنوان تركيبپرولين در گياه و شركت در توليد ها شدن روزنه

گياهان بيشتر در موقع رشد و نمو گياهی خود به پتاسيم احتياج  .در مقابل تنش رطوبتی اشاره نمود طوالنی گياه

 باشد.میو ظهور سنبله  نیزدمثالً جذب قسمت اعظم پتاسيم براي گياهان تيره غالت بين مرحله پنجه ،دارند

العمل نشان عكسخاك  درپتاسيمی  هايديم در مناطق نيمه خشک نسبت به افزايش كود غالتمعموالً 

باشد كه خود در اكثر مواقع عامل محدودكننده رشد ك ادر خدهد. شايد علت آن كمی آب قابل استفاده نمی

شود كه با مصرف هاي شنی و يا آبشويی يافته ديده میمعموالً كمبود پتاسيم در خاك آيد.بشمار می انگياه
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هاي ايران بنابر در بسياري از خاك .يابدافزايش میت غال ها عملكرداغلب در اين خاك يمیكودهاي پتاس

نيازي به مصرف و جو ديم خاك، گندم قابل جذب هاي به عمل آمده، به دليل باال بودن پتاسيم آزمايش

هاي . نتايج بررسید اين عنصر را از خاك جذب نمايدنتواننداشته و به اندازه رفع نياز می يمیكودهاي پتاس

تا  161گرم بر كيلوگرم با دامنه ميلی 481غرب كشور ميانگين اين عنصر در ديمزارهاي شمال، داداخير نشان 

كمتر از حد  پتاسيمتيپيک ديم داراي  طوري كه تقريباً هيچ مزرعه باشد، بهگرم بر كيلوگرم میميلی 941

ديم نيز ت كشاورزي تحقيقاهاي هاي مختلف در ايستگاهنتايج پژوهش. وجود نداشتبحرانی در اين منطقه 

آن باال بودن اصلی  علت ، شايدانددهد كه غالت ديم به مصرف خاكی پتاسيم پاسخ مثبتی نشان ندادهنشان می

حد بحرانی باشد. میرطوبتی حاكم در اين شرايط  و تنشدر خاك از حد بحرانی آن ميزان پتاسيم قابل جذب 

 ،اما همانطوري كه بيان شد ر كيلوگرم گزارش شده استگرم بميلی 200براي غالت ديم در خاك اين عنصر 

 . شوددر ديمزارهاي ايران مصرف كودهاي پتاسيمی هرگز توصيه نمی

 عمق جايگذاري كود  -10

ی كه يارهاكلذا خطی  ،گرددمیديم  جومتر زير بذر موجب افزايش عملكرد سانتی 6 حدود كود جايگذاري

 ،دناردرا بذر  ر در بسترار بازكنی كه قابليت جايگذاري جداگانه كود و بذسقوط جداگانه و شي هايلوله داراي

ه شت جو استفاداهاي كاشت مستقيم براي كاگر از دستگاه. گذارندمیتاثير مثبتی روي عملكرد محصول 

ين ا را. زيداستفاده شو ربراي اين منظو هستنداي ی كه داراي شيار بازكن تيغهيهااز دستگاه بهتر استشود، می

هاي كشت مستقيم كه دستگاهايگذاري كنند، در حالیجمتر زير بذر سانتی 4توانند كود را در عمق ها میدستگاه

 متر زير بذر را دارند.سانتی 2 عمق با شياربازكن بشقابی فقط توانايی جايگذاري كود تا

 هاي هرزعلف -11

 50بيش از  رفتناست كه گاهی منجر به از بين حدي زياد ، امروزه به جوهاي هرز مزارع خسارت علف 

رقابت بين اين دو  .شوندمحسوب میجو هاي هرز رقيب بسيار بزرگی براي گردد. علفمحصول می يدرصد

ی موجود در ياز لحاظ جذب رطوبت )مخصوصاً در مناطق كم آب(، استفاده از نور آفتاب و جذب مواد غذا

جمعيت براي كاهش دادن  شود.می جو عملكردی و كيفی كمّكاهش  سببهاي هرز خاك است. علف

توان به مبارزه مكانيكی، مبارزه زراعی هاي گوناگونی وجود دارد كه میهاي هرز و مبارزه با آنها، راهعلف

تناوب، عدم استفاده از كود نپوسيده دامی، به حداقل رسانيدن عمليات  رعايتر بوجاري شده، و)استفاده از بذ
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ليتر در هكتار  در مرحله  5/1به ميزان استفاده از سم بروميسيد در جو . ی اشاره نمودي( و مبارزه شيمياتهيه زمين

 .شودزنی و قبل از ساقه رفتن گياه اصلی توصيه میپنجه

 تنظيم بذركارها -12

ها م بذركاريتنظ يونحاكثر رانندگان تراكتورها با كه  است هاي متعدد از مزارع كشاورزان نشان دادهبررسی 

ف روش مصر ويزان مهاي فنی زراعی مانند ميزان بذر، عمق كشت، . در حالی كه تعدادي از توصيهآشنا نيستند

 صحيح  تنظيم به بذركار ارتباط دارد. عدم توجه به موارد فوق و هاي كشت مستقيماًكود و فاصله رديف

ت ليات كاشبذركارها قبل از شروع عم رعايت موارد زير در تنظيملذا  ،شدكاهش عملكرد خواهد موجب 

 :شودتوصيه می

افزايش  هاي ساييده و شكسته شده )در دستيابی به يكنواختی عمق كشت و جلوگيري ازتعويض شياربازكن -

 ر است(ثتوان كششی مورد نياز مو

 ها(موزع د به طور يكسان از تمامكو وهاي شكسته شده )براي ريزش يكنواخت بذر تعويض يا تعمير موزع -

وش و اتی مثل مالنه كردن حيوان هاي سقوط پاره شده و رفع گرفتگی اوليه داخل لوله )ناشی ازتعويض لوله -

 زنبور در حين نگهداري در انبار(

هش فع نشتی روغن هيدروليک در جک بذركار )نشتی باعث كاهش فشار پشت جک  شده كه منجر به كار -

 شود(طح مزرعه میدر سن عمق كشت و غير يكنواختی آ

حصول تماس بذر با خاك كه در سبز يكنواخت مت جههاي پرسی )براي تامين نيروي الزم سالم بودن چرخ

 موثر است(

 هاي توصيه شده طبق دفترچه راهنماكاري محلروغن كاري يا كريس -

ر دفترچه دانجام شده هاي وصيهتا توجه به بهاي بذر و صفحه زير موزع بر اساس اندازه بذر تنظيم دريچه -

 راهنما

 طرفه يا ضعيفج يکبررسی درستی انتقال نيرو از چرخ زمين به سيستم توزيع بذر )در صورت ساييدگی كال -

 شدن فنر پشت كالج احتمال عدم درگيري و عدم ريزش بذر وجود دارد(

 آچاركشی دستگاه -

ود بر كوط كردن ه براي زمان كاشت )مخلكاليبراسيون بذر و كود بر اساس ميزان بذر و كود توصيه شد -

 اساس فرمول كودي ارائه شده قبل از ريختن به مخزن كود الزامی است(
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گيري عمق دقيق يم اوليه مقدار نفوذ شياربازكن در خاك بر اساس عمق كشت توصيه شده و اندازهتنظ -

 -مق تنظيم شده(قرارگيري بذر در خاك بعد از طی چند متر )استقرار كامل شياربازكن در ع

  .شوديه میگيري از كارشناس متخصص توصدر صورت نداشتن مهارت تنظيم دستگاه توسط اپراتور، بهره -
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 معتدل  اقليم
 

 

 

 

 

 

 زراعي تناوب -1
 اهداف تناوب زراعي -1-1

اف زير اهد دنباشد كه با دنبال كرمی مهمترين هدف اجراي تناوب زراعی، افزايش توليد محصوالت زراعی

 قابل دستيابی است:

 افزايش مواد آلی و پايداري ساختمان خاك. 1

 هاي بيولوژيكی خاكحفظ و افزايش فعاليت. 2

 در خاكغذايی عناصر افزايش قابليت دسترسی بعضی از تثبيت بيولوژيكی نيتروژن و  .3

 . جلوگيري از فرسايش خاك4

 هاي گياهیهاي هرز، آفات و بيماري. كنترل علف5

 توليد اقتصاد توليد پايدار محصوالت كشاورزي و. 6

 حفظ و افزايش حاصلخيزي خاكاز طريق  وري آبافزايش بهره. 7

 . توليد متنوع محصوالت كشاورزي8

 هاي زراعي جو ديم در مناطق معتدلمهمترين تناوب -1-2
  جوحبوبات ـ  -1-2-1

ها در تثبيت نخود است كه به دليل نقش مهمی كه لگوم – زراعی جو يهاتناوبيكی از در اقليم معتدل  

شت از بردا هيه زمين بعدعمليات الزم براي ت باشد.اي برخوردار میاز اهميت ويژه ،در خاك دارند نيتروژن

 شرح زير است: ه ب جوحبوبات براي كشت 
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استفاده از غير اينصورت رو د No-tillكاشت مستقيم جو در صورت وجود كارنده  حبوبات،بهاري كشت براي  -1

در  جومتر توام با غلتک بعد از برداشت حبوبات + كاشت سانتی 8-10غازي به عمق كولتيواتور با تيغه پنجه

  شود.توصيه می پاييز

ستفاده ار غير اينصورت دو  No-tillكاشت مستقيم جو در صورت وجود كارنده حبوبات، پائيزي كشت براي  -1

متر  بعداز برداشت حبوبات + كاشت سانتی 20الی  15توام با غلتک به عمق حداكثر شخم با گاوآهن قلمی از 

 شود.می توصيه  در پاييز جو

 جو -آيش -1-2-2

 لمی )چيزل( از نوع ساقه سختستفاده از گاوآهن قو در غيراينصورت ا No-tillكارنده  باكاشت مستقيم جو 

غازي در و قبل از بارندگی + كاربرد پنجه گندمد از برداشت متر بعسانتی 20 -25در پاييز به عمق  (1 شكل)

متر( به منظور حفظ رطوبت سانتی 10به عمق حداكثر هاي هرز )بهار در زمان قبل از گلدهی )كامل( علف

 هاي هرز خاك و كنترل علف

 .نسبتاً خشک باشد دنكته مهم در هنگام كار با گاوآهن چيزل اين است كه خاك باي تذكر:

 جوگلرنگ ـ  -1-2-3

 جوزم براي تهيه بستر بذر عمليات الو در غير اينصورت  No-tillدر صورت وجود كارنده  جوكاشت مستقيم 

 .خواهد بود كاربا خطیجو گاوآهن قلمی + سيكلوتيلر + كاشت  شامل استفاده از

 جو –علوفه  -1-2-4

  No-tillكارنده  با جوكاشت مستقيم   

 اقليم معتدل درجو رقام مناسب ا -2

 ، آردا، قافالن، آرتان، رانصا ،، نادر، آبيدر، سهند1سرارودم ارقامناسب براي كشت در اين اقليم شامل جو ارقام 

 است. باريش و آيدين

، آرتان ر،ناد ،انصار ،آبيدر، سهند كشت ارقام ،معتدل سرد كه خطر سرما و يخبندان وجود دارددر مناطق 

 شود.توصيه می يدين، آردا، باريش و آقافالن 

  شود. صيه میتو 1سرارود  رقمكاشت مستعد و پرباران اين اقليم براي افزايش عملكرد دانه در مناطق  

وصيه مناطق ت ر ايندرقم نادر توانايی توليد محصول بيشتر در اراضی حاشيه و تحت تنش را دارد و براي كشت 

 شود.می

 

 قليم معتدل سرد  و معتدل ديمارقام جو مناسب براي كاشت در ا- 2جدول
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 ارقام جو ديم

 مناطق مساعد كشت تيپ رشد نام رقم  رديف 

 مناطق سرد و معتدل ديم  بينابين سهند 1

 مناطق سرد و معتدل ديم بينابين آبيدر 2

 مناطق سرد و معتدل ديم بينابين انصار 3

 مناطق سرد و معتدل ديم بينابين آرتان 4

 ناطق سرد و معتدل ديمم بينابين قافالن 5

 مناطق سرد و معتدل ديم بينابين آردا 6

 مناطق سرد و معتدل ديم بينابين باریش 7

 مناطق سرد و معتدل ديم بينابين آیدین 8

 مناطق معتدل ديم بينابين 1سرارود 9

 مناطق سرد و معتدل ديم بينابين نادر 10

 

 تاريخ كاشت  -3

ر د( عموماً هاي مختلف آن )زمستانه، بهاره و بينابينيپ رشد ارقام و واريتهنظر از تدر ايران صرفجو كشت 

 چون است آميزمخاطره گياهان از بسياري براي خشک خاك در بذر كاشتگيرد. فصل پائيز انجام می

. در حالی كه اشدنب كافی گياه رشد ادامه و شدن سبز براي كافی ولی زدن جوانه جهت است ممكن بارندگی

 سبز و زدن جوانه بين خشكی دوره چند مؤثري طوره ب قادر هستند كهرا  جو و گندم نظير گياهانی توانمی

ه در صورت وقوع ك موقعی باشد جوبايد زمان كاشت كشت نمود.  شرايط اين در ،نمايند تحمل را كامل شدن

سرما  ن وها در پائيز براي ورود به فصل زمستااوليه گياهچهبارندگی موثر، فرصت زمانی الزم براي رشد 

زنی و وانهزده، سرعت جنه)ورناليزاسيون( وجود داشته باشد. تغييرات دما در مزرعه بر ميانگين تعداد بذرهاي جوا

 گذارد. سبزشدن يكنواخت تأثير می

پاييزي لين بارندگی موثر قبل از او و آبان 15تا مهر ماه  15 اقليم معتدل ازديم در  جوتاريخ كشت مناسب براي  

 خواهد بود.

 روش كاشت  -4

در صورت  .متر با قابليت جايگذاري كود در زير بذرسانتی 15-17استفاده از خطی كار با فاصله خطوط كشت 

ن هاي كه داراي شيار بازكشود از  دستگاه، پيشنهاد میجوهاي كاشت مستقيم براي كشت دستگاهاز استفاده 

سانتيمتر زير بذر جايگذاري كنند،  4توانند كود را در عمق ها میاي دارند استفاده شود، چون اين دستگاهتيغه
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سانتيمتر زير بذر  2هاي كشت مستقيم با شياربازكن بشقابی فقط توانايی جايگذاري كود تا كه دستگاهدر حالی

 را دارند.

 ميزان بذر    -5

حدود  جومختلف ارقام ر بر اساس وزن هزار دانه دكه دانه در مترمربع  350-400 ميزان بذر بر اساس تعداد 

 .خواهد بود كيلوگرم در هكتار 130 -160

بع بر اساس در مترمردانه  400ر اساس ب شود كه ميزان بذرتوصيه میخطر سرما و يخبندان  بادر مناطقی  توجه:

 در نظر گرفته شود. وزن هزار دانه

 عمق كاشت  -6

شود. از عواملی می متر در نظر گرفتهسانتی 5الی  4 ديم جوبراي  كشور عمق كاشت مناسبمعتدل در مناطق    

انه روتئين ديزان پهاي رقم از نظر طول كلئوپتيل، اندازه و متوان به ويژگیثرند میؤم جوكه در عمق كاشت 

لكرد را كاهش عمكه  شودمیارور تعداد پنجه بوكاهش اشاره نمود. كاشت عميق موجب كاهش درصد سبز 

 . داشت خواهد به دنبال

 .باشدمنظور از عمق كاشت، مقدار خاك قرار گرفته بر روي بذر می تذكر:

 ضدعفوني بذر  -7

موم ساز  جيحاًترهاي بذرزاد ضد عفونی بذر قبل از كاشت با استفاده از سموم توصيه شده براي كنترل بيماري

ديويدند  كشاستفاده از قارچ هابراي كنترل بيماري. شودهک استفاده دو منظوره جهت كنترل سيا

 گردد.توصيه میدر هزار  2به ميزان  ()ديفنوكونازول

 مصرف كودهاي شيميايي  -8

و توليد محصول اقتصادي، بايد از  رشد زنی، براي ادامهپس از كشت در خاك مناسب و جوانه جوبذر 

 رژيم اساس بر كود مقدار تامين ديمزارها، در گياه تغذيه اساسی ر باشد. مسئلهاي مناسبی برخورداشرايط تغذيه

ميزان مصرف كودهاي شيميايی بسته به نوع خاك، ميزان و  باشد.می گياه رشد در منطقه انتظار قابل رطوبتی

تحرك مانند فسفر، متوزيع زمانی بارندگی، زراعت قبلی و رقم جو متفاوت است. توصيه فنی براي عناصر ك

هاي واسنجی در مصرف كاتيونی در هر مزرعه پس از انجام تجزيه خاك و نتايج آزمايشپتاسيم و عناصر كم

ترين روش نتايج بلند گردد. در خصوص نياز نيتروژنی گياهان زراعی به ويژه جو ديم مناسباين نشريه ارائه می

باشد كه در نشريه حاضر ارائه شده هاي مختلف میاي در اقليممدت پاسخ گياه به اين كودها در شرايط مزرعه

از  هاي گذشته،در بهار در بسياري از مناطق طی سال صورت سركه ب یرويه كودهاي نيتروژنمصرف بی است. 
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كاربرد اين كودها در  با توجه به نقش و اهميتدر نتيجه عوامل تشديد كننده اثرات تنش خشكی بوده است. 

 .استضروري هاي فنی در مناطق مختلف ديم، لزوم رعايت توصيه جوزراعت 
 نيتروژن  -8-1

آيد. كمبود نيتروژن بعد از تنش آبی دومين فاكتور محدودكننده رشد غالت در مناطق ديم بشمار می

كودهاي  دهد. از سوي ديگر، مديريتنيتروژن اثرات تنش رطوبتی را روي گياه در اين شرايط افزايش می

ه شد و توسعبينی بودن وضعيت رطوبتی خاك و اثرات آن بر رژنی در شرايط ديم به دليل غيرقابل پيشنيترو

 دار نيازمق عتدلمدر اقليم  جو ديمزراعت براي گياه مشكل بوده و از اقليمی به اقليم ديگر متفاوت است. 

زم به ذكر است كه بر . ال(3ول )جد شودبسته به ميزان بارندگی سال زراعی به صورت زير توصيه مینيتروژنی 

اه و شد گيرخالف گندم ديم، جو ديم به مصرف سرك كودهاي نيتروژنی در اين مناطق به دليل بازيابی 

 دهد:زنی آن پاسخ مناسبی میافزايش قدرت پنجه

 كيلوگرم در هكتار اوره براي جو ديم 60متر باشد، در مجموع ميلی 300زراعی كمتر از  بارندگی سال -1

 تمامی آن در پائيز به صورت جايگذاري در زير بستر بذر مصرف شود.

كيلوگرم در هكتار اوره براي جو  85متر باشد، در مجموع ميلی 480تا  300زراعی كمتر از  بارندگی سال -2

كيلوگرم  20كيلوگرم در هكتار آن در پائيز به صورت جايگذاري در زير بستر بذر و  65شود كه مصرف ديم 

زنی ريک پنجهو تح هكتار در اولين فرصت در اسفند ماه )بسته به شرايط محيطی( براي جبران خسارت سرما در

 مصرف شود. 

داشته جود نوچنانچه در مناطقی بر اساس آمار بلند مدت هواشناسی خطر سرمازدگی براي جو ديم  تذكر:

ير زصورت جايگذاري  يز همزمان با كاشت بهكيلوگرم اوره در هكتار( در پائ 85باشد، كل نياز نيتروژنی جو )

 بذر مصرف شود.

 جو ديم در مناطق معتدل كشور ميزان و زمان مصرف كود اوره براي -3جدول 

 متر(بارندگی سال زراعی )ميلی منطقه
 مقدار اوره كيلوگرم در هكتار

 )پائيز + سرك(

 (0+  65) 300كمتر از  معتدل

 (20+  65) 480تا  300 

 ه داشت:ه ويژمصرف كودهاي نيتروژنی به عنوان گلوگاه رشد غالت ديم بايد به موارد زير توج در مورد
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 6طوري كه كود نيتروژنی حدود ئيزي نيتروژن حتماً بايد به صورت جايگذاري باشد، بهمصرف بخش پا -1

رم در كيلوگ 25 بيش ازمتر زير بذر قرار بگيرد. در غير اين صورت، اختالط كودهاي نيتروژنی به ميزان سانتی

 گردد. هكتار )اوره( با بذر منجر به سوزش بذور و سبز نايكنواخت می

تفاق نيافتند و يا ا اسفند ماههاي ( انجام بگيرد و بارندگی3گر مصرف پائيزي نيتروژن مطابق با جدول )ا -2

، نيازي به مصرف الی( باشدمتر در دو روز متوميلی 15ها غيرموثر )كمتر از توزيع آن نامنظم و بارندگی

 بينی شده براي جو ديم نخواهد بود. كودهاي سرك پيش

و اطمينان از تداوم  اسفند ماهدر  ( حتماً بايد در اولين فرصت3بينی شده در جدول )قدار كود سرك پيشم -3

 ها مصرف شود.بارندگی

طور و ديم بهود، از نياز نيتروژنی جها مانند نخود و علوفه ديم كشت شب با لگوماگر جو ديم در تناو -4

 كيلوگرم اوره در هكتار كم خواهد شد. 20ميانگين 

 فسفر  -8-2

ها قادر به تأمين فسفر كافی مهمترين عنصر غذايی مورد نياز گياهان است. اكثر خاك پس از نيتروژنفسفر 

چندان رايج  ياي فسفربراي رسيدن به عملكردهاي مناسب نيستند. معموالً در مناطقی كه مصرف كوده

كمبود اين عنصر در خاك بسيار مرسوم است و در كمبودهاي شديد، ممكن است خاك نتواند هيچ  ،باشدنمی

طور شان، بهامالح فسفر به علت پايين بودن قابليت انحالل. از سوي ديگر، فسفري براي گياه تأمين كند

قليايی به وسيله آهک، امالحی را توليد  هايشوند. اين عنصر در خاكيكنواخت در خاك پخش  نمی

از اينرو كودهاي گيرند. باشند و به دشواري مورد استفاده گياهان قرار مینمايد كه به سختی قابل حل میمی

فسفري حتماً بايد به صورت نواري مصرف شوند تا اوالً ريشه پس از رشد در تماس با اين عنصر غذايی قرار 

شود. مطابق تحقيقات ري باعث افزايش كارايی جذب و كاهش تثبيت آن در خاك میبگيرد. ثانياً مصرف نوا

درصد از فسفر مصرفی در سال  4طور ميانگين قادر به جذب حدود انجام گرفته در موسسه ديم، غالت ديم به

ب غرهاي اخير در ديمزارهاي شمالماند. ارزيابیدرصد آن در خاك باقی می 96باشند و حدود جاري می

 0/39تا  1/2گرم بر كيلوگرم و دامنه تغيير آن را از ميلی 12كشور ميانگين فسفر قابل جذب را در اين مناطق 

غرب كشور داراي فسفر درصد اراضی ديم در شمال 50دهد. مطابق اين نتايج گرم بر كيلوگرم نشان میميلی

فر مورد نياز جو ديم بر اساس نتايج تجزيه ميزان فسباشند. گرم بركيلوگرم میميلی 7/11قابل جذب بيش از 

گرم بر كيلوگرم در مرحله كاشت به صورت نواري ميلی 9متري و جبران كمبود از سانتی 0-25خاك از عمق 

توان از خاك مزرعه نمونه سال يک بار می 5تا  3براي اين منظور، حداقل هر  با دستگاه بذركار خواهد بود.
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گيري نمود و آن را مبناي مصرف كودهاي فسفري قرار داد. حد بحرانی را اندازه خاك تهيه و فسفر قابل جذب

باشد كه در مقادير بيش از آن، نيازي به مصرف گرم بر كيلوگرم در خاك میميلی 9ديم  جواين عنصر براي 

( براي 4ول )توان از جدباشد و در مقادير كمتر از آن میكودهاي فسفري براي غالت ديم به ويژه جو ديم نمی

 اين منظور استفاده نمود.  

 فسفري براي جو ديم بر اساس نتايج آزمون خاك )همزمان با كاشت( توصيه كودهاي -4جدول 

 فسفر قابل جذب خاك

 رم(گرم بر كيلوگميلی)

 †سوپرفسفات تريپل مورد نياز پنتااكيسد فسفر مورد نياز

 )كيلوگرم در هكتار(

9 0 0 

8 7 15 

7 14 30 

6 21 45 

5 28 60 

4 35 75 

3 42 90 

2 49 105 

رصد دكسان بودن يآمونيوم براي تامين فسفر مورد نياز گياه، به دليل مقدار مصرف كودهاي سوپرفسفات تريپل و يا فسفات دي: †

ايد مقدار برد نياز جو ديم وژن موبا اين تفاوت كه در محاسبه ميزان نيتر .باشد( مشابه می2O2Pدرصد  46فسفر قابل استفاده آنها )

 ( كم شود.1جدول ) درصد نيتروژن( از مقدار اوره مورد براي اين محصول در 18نيتروژن همراه با كود دي آمونيوم فسفات )

وي رر به مسئله مهم ديگري كه در خصوص مصرف كودهاي فسفري بايد به آن توجه شود رعايت نسبت فسف

ودهاي و مصرف زياد ك زيرا كه اين دو عنصر اثرات آنتاگونيستی دارند باشد،( میP/Znقابل جذب در خاك )

ن فسفر و نظور ايجاد تعادل بيبه مشود، در نتيجه فسفري مانع جذب عنصر روي توسط گياه )و بر عكس( می

يش ر خاك بد مقادير فسفر مصرفی بايد طوري تنظيم شود كه نسبت فسفر به روي ،در خاكقابل جذب روي 

خواهد ضروري براي غالت ديم صورت مصرف كودهاي حاوي روي  غير اين . در() اشدنب 12 از

گرم بر كيلوگرم باشد، حداقل ميلی 20و يا  15بود. به عنوان مثال، چنانچه ميزان فسفر قابل جذب در خاك 

 رم باشد.گرم بر كيلوگميلی 67/1و  25/1مقدار روي قابل جذب در خاك به ترتيب بايد حداقل 

 30 تا 25 ميزان، اطالعاتی از ميزان فسفر قابل جذب در خاك وجود نداشته باشددر مناطقی كه  تذكر:

 .ودم مصرف شدر پائيز به صورت نواري براي كاشت جو ديكود سوپر فسفات تريپل از كيلوگرم در هكتار 
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 پتاسيم -8-3

يم ست. پتاسشتر ابي نيتروژنيگري به غير از مقدار جذب پتاسيم به وسيله گياه از جذب هر عنصر غذايی د

 نی دريكی از عناصر مهم تشكيل دهنده بافت گياهی است كه قسمت اعظم آن به صورت تركيبات معد

ه بقداري نيز ماما كند شود. گياه پتاسيم را به صورت انتخابی )فعال( جذب میها مشاهده میسيتوپالسم سلول

برخالف  شود. پتاسيمهاي آزاد يا كاذب بين سلولی ريشه جذب گياه میصورت جذب غيرفعال و از طريق فضا

. از ستاهی اكند و نقش آن بيشتر در فعل و انفعاالت گيو فسفر در تركيبات سلولی شركت نمی نيتروژن

ه بست وتنظيم باز  استفاده از آب توسط گياه از طريق كارايیافزايش توان به هاي مهم اين عنصر در گياه مینقش

 اً بتقاومت نسمو افزايش جاذب الرطوبه  به عنوان تركيبپرولين در گياه و شركت در توليد ها شدن روزنه

احتياج  ه پتاسيمبی خود گياهان بيشتر در موقع رشد و نمو گياه .طوالنی گياه در مقابل تنش رطوبتی اشاره نمود

باشد. میبله و ظهور سن نیزدين مرحله پنجهمثالً جذب قسمت اعظم پتاسيم براي گياهان تيره غالت ب ،دارند

العمل نشان عكسدر خاك پتاسيمی  هايديم در مناطق نيمه خشک نسبت به افزايش كود غالتمعموالً 

ده رشد حدودكننباشد كه خود در اكثر مواقع عامل مدر خاك دهد. شايد علت آن كمی آب قابل استفاده نمی

رف شود كه با مصیهاي شنی و يا آبشويی يافته ديده مپتاسيم در خاك معموالً كمبود آيد.بشمار میگياهان 

نابر بهاي ايران در بسياري از خاك. يابدافزايش میغالت  ها عملكرداغلب در اين خاك يمیكودهاي پتاس

ف ي به مصرنيازو جو ديم خاك، گندم قابل جذب هاي به عمل آمده، به دليل باال بودن پتاسيم آزمايش

هاي یايج بررس. نتدد اين عنصر را از خاك جذب نماينتواننداشته و به اندازه رفع نياز می يمیپتاس كودهاي

تا  161گرم بر كيلوگرم با دامنه ميلی 481غرب كشور اخير نشان داد، ميانگين اين عنصر در ديمزارهاي شمال

حد  يپيک ديم داراي پتاسيم كمتر ازت اً هيچ مزرعهباشد، به طوري كه تقريبیمگرم بر كيلوگرم ميلی 941

هاي تحقيقات كشاورزي ديم نيز هاي مختلف در ايستگاهبحرانی در اين منطقه وجود نداشت. نتايج پژوهش

ودن باند، شايد علت اصلی آن باال دهد كه غالت ديم به مصرف خاكی پتاسيم پاسخ مثبتی نشان ندادهنشان می

نی باشد. حد بحرارطوبتی حاكم در اين شرايط می نی آن در خاك و تنشميزان پتاسيم قابل جذب از حد بحرا

گرم بر كيلوگرم گزارش شده است اما همانطوري كه بيان شد، ميلی 200اين عنصر در خاك براي غالت ديم 

 شود. در ديمزارهاي ايران مصرف كودهاي پتاسيمی هرگز توصيه نمی

 عمق جايگذاري كود  -9

ی يخطی كارها شود، در نتيجهمیديم  جومتر زير بذر موجب افزايش عملكرد سانتی 6 دحدو كودجايگذاري  

در بستر بذر را سقوط جداگانه و شياربازكنی كه قابليت جايگذاري جداگانه كود و بذر  هايلوله ه دارايـك
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م براي جو ديم هاي كاشت مستقيدر استفاده از دستگاه. گذارندمیتاثير مثبتی روي عملكرد محصول  دارند،

توانند كود را ها میاي استفاده شود، چون اين دستگاههاي داراي شيار بازكن تيغهشود كه از  دستگاهپيشنهاد می

هاي كشت مستقيم با شياربازكن بشقابی كه دستگاهمتر زير بذر جايگذاري كنند. در حالیسانتی 4در عمق 

 متر زير بذر دارند.انتیس 2توانايی جايگذاري كود را حداكثر تا عمق 

 هاي هرز  علف -10

 50يش از حدي زياد است كه گاهی منجر به از بين بردن ب، امروزه به جوهاي هرز مزارع زيان وخسارت علف

ين دو از ارقابت بين  .شوندمحسوب می جوهاي هرز رقيب بسيار بزرگی براي گردد. علفدرصد محصول می

ر وجود دمی يغذامناطق كم آب(، استفاده از نور آفتاب و جذب مواد  لحاظ جذب رطوبت )مخصوصاً در

جمعيت براي كاهش  د.نشوديم میجو  عملكردی و كيفی كمّكاهش  سببهاي هرز خاك است. علف

توان به مبارزه مكانيكی، مبارزه زراعی هاي گوناگونی وجود دارد كه میهاي هرز و مبارزه با آنها، راهعلف

مليات سانيدن عداقل رتناوب، عدم استفاده از كود نپوسيده دامی، به ح رعايتر بوجاري شده، وذ)استفاده از ب

ر در هكتار(  در مرحله ليت 5/1استفاده از سموم بروميسيد )در جو ی اشاره نمود. يتهيه زمين( و مبارزه شيميا

 .دشوزنی و قبل از ساقه رفتن گياه اصلی توصيه میپنجه

 اتنظيم بذركاره -11

شود كه ميزان می ار باعثكارها آشنا نيستند و اين كاكثر رانندگان تراكتورها با نحوه تنظيم بذركارها و خطی  

 موجبامر  اينگردد كه كشت  صورت متراكم و يا تنکه صورت صحيح تنظيم نشود و مزرعه به بذر بريزش 

 د:شوتوصيه می موارد زيربراي رفع اين معضل  ، در نتيجهشدكاهش عملكرد خواهد 

 كاليبراسيون دستگاه -

 آچاركشی دستگاه -

 اساس عمق كاشت مورد نظر تنظيمات بر -

 هاموزع بذر و كود و شياربازكن ،هاي ريزشدريچه، هاي سقوطبازديد لوله -
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و گرمسير اقليم

   نيمه گرمسير
 

 

 

 

 

 

 

 

 تناوب زراعي -1

 ازخستگی جلوگيري علت به خاك حاصلخيزي رعايت هم و محصوالت  تنوع لحاظ از هم زراعی تناوب

  تركيبات وترشح یيغذا عناصر تعادل عدم از عمدتاً ناشی و است گياه يک پی در پی كاشت نتيجه كه زمين

كه در حالت  هر چند باشد.می ضروري كامالً ،است گياهان ريشه از كنندهمسموم هايبيوتيکآنتی و مختلف

اي در تناوب با جو و استفاده از كلزا، عدس، نخود وگياهان علوفهها تثبيت كننده نيتروژن هوا هستند مكلی لگو

با توجه به باشد. میاين اقليم مستعد كشت و توليد كلزا در تناوب با جو اما  شوددر اقليم گرمسير توصيه می
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گردد از و نخود براي كاشت در اقليم گرمسير ديم، پيشنهاد می معرفی ارقام كلزاي مناسب ديم، علوفه، عدس

 اين محصوالت در تناوب با گندم و جو براي پايداري توليد استفاده شود. 

 اهداف تناوب زراعي -1-1

اف زير دن اهدباشد كه با دنبال كرمی مهمترين هدف اجراي تناوب زراعی، افزايش توليد محصوالت زراعی

 ت:قابل دستيابی اس

 افزايش مواد آلی و پايداري ساختمان خاك. 1

 هاي بيولوژيكی خاكحفظ و افزايش فعاليت. 2

 در خاكغذايی بعضی از عناصر افزايش قابليت دسترسی تثبيت بيولوژيكی نيتروژن و  .3

 . جلوگيري از فرسايش خاك4

 هاي گياهیهاي هرز، آفات و بيماري. كنترل علف5

 توليد اقتصاد كشاورزي و توليد پايدار محصوالت. 6

 حفظ و افزايش حاصلخيزي خاكاز طريق  وري آبافزايش بهره. 7

 . توليد متنوع محصوالت كشاورزي8

 هاي زراعي جو ديم در مناطق گرمسيرمهمترين تناوب -1-2

  جو –كلزا  -1-2-1

باشد و كلزا یساعد مم باًديم  تقريو نيمه گرمسير شرايط آب و هوايی براي كشت كلزا در اكثر مناطق گرمسير 

ات رد و اقدامقرار گيجو تواند در تناوب با با شرايط آب و هوايی اين مناطق سازگار بوده و اين محصول می

  هاي زير است:الزم براي تهيه بستر بذر بعد از برداشت كلزا ا شامل اولويت

  No-tillكاشت مستقيم جو در صورت وجود كارنده 

كار )كم ا خطیبجو  غازي + كاشتكولتيواتور با تيغه پنجهاستفاده از ه كشت مشتقيم،در صورت نبود دستگا

  ورزي(خاك

  جوحبوبات ـ  -1-2-2

عدس حبوبات ) شامل ،گيرندبتوانند قرار میگرمسير اقليم در  جوگياهانی كه از خانواده لگومينوز در تناوب با 

ت وجود يم جو در صوركاشت مستقبعد از برداشت حبوبات، كه  باشندمیاي يكساله و نخود( و گياهان علوفه

به  ار به محض وقوع بارندگیشخم با گاوآهن برگردانددر صورت نبود دستگاه كشت مشتقيم، No-tillكارنده 

 .شودتوصيه میمتر + ديسک سانتی 20عمق حدود 

  جوآيش ـ  -1-2-3

  No-tillكاشت مستقيم جو در صورت وجود كارنده 
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متر انتیس 10غازي به عمق استفاده از پنجه +ورزي با گاوآهن قلمی خاكنبود دستگاه كشت مشتقيم،در صورت 

  هاي هرزبراي مبارزه با علف

 در اقليم گرمسيرجو رقام مناسب ا -2

 و اهنشان، مفراز ن،فردا ،بهدان، خرم ،ايذه، ماهور مناسب براي كشت در اين اقليم شامل رقم  جو ارقام از 

 اشاره كرد  راشين

 .شودتوصيه می و نيمه گرمسير ديم هاي مناطق گرمسير كشت ارقام  جو در قسمت دشت

 

 

 رقام جو مناسب براي كاشت در اقليم گرمسيرديما- 3جدول

 ارقام جو ديم

 مناطق مساعد كشت تيپ رشد نام رقم  رديف 

 مناطق گرمسير و نيمه گرمسير ديم بهاره ایذه 1

 اطق گرمسير و نيمه گرمسير ديممن بهاره ماهور 2

 مناطق گرمسير و نيمه گرمسير ديم بهاره خرم 3

 مناطق گرمسير و نيمه گرمسير ديم بهاره بهدان 4

 مناطق گرمسير و نيمه گرمسير ديم بهاره فردان 5

 مناطق گرمسير و نيمه گرمسير ديم بهاره فراز 6

 مناطق گرمسير و نيمه گرمسير ديم بهاره راشين 7

 مناطق گرمسير و نيمه گرمسير ديم بهاره ماهنشان 8

 

 ضدعفوني بذر -3

موم ساز  حاً ترجيهاي بذرزاد ضد عفونی بذر قبل از كاشت با استفاده از سموم توصيه شده براي كنترل بيماري

 دو منظوره جهت كنترل سياهک استفاده گردد. 

 ميزان بذر  -4

قليم اكاشت و  ، روشوماً بسته به نوع خاك، بستر بذر، تاريخ كاشتعم مورد استفاده در واحد سطح ميزان بذر

 ر بر اساسميزان بذباشد. و خصوصيات رقم )كم پنجه بودن و كودپذيري و وزن هزار دانه و...( متفاوت می

 (.كتاركيلوگرم در ه 90-120براي جو )معادل  زن هزار دانهدانه و بر اساس و 200- 250تراكم دانه در مترمربع 
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 در مناطقی با متوسط بارش كم، خاك فقير، از ميزان بذر كمتر در واحد سطح استفاده شود.

يط وجـود شـرا توان در صورترقم فردان به دليل كم پنجه بودن و مقاومت باال به ورس ساقه و طوقه می توجه:

 مناسب ميزان بذر را افزايش داد.

 شيمياييمصرف كودهاي  -5

د از و توليد محصول اقتصادي، باي رشد زنی، براي ادامهمناسب و جوانه پس از كشت در خاك جوبذر 

 رژيم اساس بر كود مقدار تامين ديمزارها، در گياه تغذيه اساسی اي مناسبی برخوردار باشد. مسئلهشرايط تغذيه

به نوع خاك، ميزان و  تهميزان مصرف كودهاي شيميايی بس باشد.می گياه رشد در منطقه انتظار قابل رطوبتی

د فسفر، تحرك ماننتوزيع زمانی بارندگی، زراعت قبلی و رقم جو متفاوت است. توصيه فنی براي عناصر كم

هاي واسنجی در مصرف كاتيونی در هر مزرعه پس از انجام تجزيه خاك و نتايج آزمايشپتاسيم و عناصر كم

بلند  ترين روش نتايجزراعی به ويژه جو ديم مناسب گياهانگردد. در خصوص نياز نيتروژنی اين نشريه ارائه می

باشد كه در نشريه حاضر ارائه شده هاي مختلف میاي در اقليممدت پاسخ گياه به اين كودها در شرايط مزرعه

از  ،هاي گذشتهدر بهار در بسياري از مناطق طی سال صورت سركه ب یرويه كودهاي نيتروژنمصرف بیاست. 

دها در اين كو كاربرد با توجه به نقش و اهميتدر نتيجه يد كننده اثرات تنش خشكی بوده است. عوامل تشد

 .استضروري هاي فنی در مناطق مختلف ديم، لزوم رعايت توصيه جوزراعت 

 نيتروژن -5-1

آيد. كمبود نيتروژن بعد از تنش آبی دومين فاكتور محدودكننده رشد غالت در مناطق ديم بشمار می

كودهاي  دهد. از سوي ديگر، مديريتروژن اثرات تنش رطوبتی را روي گياه در اين شرايط افزايش مینيت

ه شد و توسعبينی بودن وضعيت رطوبتی خاك و اثرات آن بر رنيتروژنی در شرايط ديم به دليل غيرقابل پيش

ز قدار نيام رمسيرگر اقليم د جو ديمزراعت براي گياه مشكل بوده و از اقليمی به اقليم ديگر متفاوت است. 

  :(5 شود )جدولبسته به ميزان بارندگی سال زراعی به صورت زير توصيه مینيتروژنی 

می تماكيلوگرم در هكتار اوره براي جو ديم  85متر باشد، در مجموع ميلی 450تا  300بارندگی سال زراعی  -1

 آن در پائيز به صورت جايگذاري در زير بستر بذر مصرف شود.

رم در هكتار اوره براي جو ديم كيلوگ 110متر باشد، در مجموع ميلی 450تر از بارندگی سال زراعی كم -2

رم در كيلوگ 30ر بذر و كيلوگرم در هكتار آن در پائيز به صورت جايگذاري در زير بست 80شود كه مصرف 

 هكتار در اولين فرصت در اسفند ماه )بسته به شرايط محيطی( مصرف شود. 

 اي جو ديم در مناطق گرمسيري كشورميزان و زمان مصرف كود اوره بر -5جدول 

 مقدار اوره كيلوگرم در هكتار متر(بارندگی سال زراعی )ميلی منطقه
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 )پائيز + سرك(

 (0+  85) 450تا  300 گرمسيري

 (30+  80) 450بيش از  

 

 

 

 

 ه داشت:ه ويژديم بايد به موارد زير توج در مورد مصرف كودهاي نيتروژنی به عنوان گلوگاه رشد غالت

 6طوري كه كود نيتروژنی حدود ئيزي نيتروژن حتماً بايد به صورت جايگذاري باشد، بهمصرف بخش پا -1

گرم در كيلو 25ز متر زير بذر قرار بگيرد. در غير اين صورت، اختالط كودهاي نيتروژنی به ميزان بيش اسانتی

 گردد. به سوزش بذور و سبز نايكنواخت میهكتار )اوره( با بذر منجر 

تفاق نيافتند و يا ادر اسفند ماه  ها( انجام بگيرد و بارندگی5گر مصرف پائيزي نيتروژن مطابق با جدول )ا -2

د، نيازي به مصرف متر در دو روز متوالی( باشميلی 15ها غيرموثر )كمتر از توزيع آن نامنظم و بارندگی

 شده براي جو ديم نخواهد بود.  بينیكودهاي سرك پيش

در اسفند ماه و اطمينان از تداوم  ( حتماً بايد در اولين فرصت5بينی شده در جدول )قدار كود سرك پيشم -3

 ها مصرف شود.بارندگی

طور و ديم بهها مانند نخود و علوفه ديم كشت شود، از نياز نيتروژنی جب با لگوماگر جو ديم در تناو -4

 كيلوگرم اوره در هكتار كم خواهد شد. 20ميانگين 

 فسفر  -5-2

ها قادر به تأمين فسفر كافی مهمترين عنصر غذايی مورد نياز گياهان است. اكثر خاك پس از نيتروژنفسفر 

چندان رايج  يبراي رسيدن به عملكردهاي مناسب نيستند. معموالً در مناطقی كه مصرف كودهاي فسفر

در خاك بسيار مرسوم است و در كمبودهاي شديد، ممكن است خاك نتواند هيچ  كمبود اين عنصر ،باشدنمی

طور شان، بهامالح فسفر به علت پايين بودن قابليت انحالل. از سوي ديگر، فسفري براي گياه تأمين كند

هاي قليايی به وسيله آهک، امالحی را توليد شوند. اين عنصر در خاكيكنواخت در خاك پخش  نمی

از اينرو كودهاي گيرند. باشند و به دشواري مورد استفاده گياهان قرار میيد كه به سختی قابل حل مینمامی

فسفري حتماً بايد به صورت نواري مصرف شوند تا اوالً ريشه پس از رشد در تماس با اين عنصر غذايی قرار 
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شود. مطابق تحقيقات خاك می بگيرد. ثانياً مصرف نواري باعث افزايش كارايی جذب و كاهش تثبيت آن در

درصد از فسفر مصرفی در سال  4طور ميانگين قادر به جذب حدود انجام گرفته در موسسه ديم، غالت ديم به

غرب هاي اخير در ديمزارهاي شمالماند. ارزيابیدرصد آن در خاك باقی می 96باشند و حدود جاري می

 0/39تا  1/2گرم بر كيلوگرم و دامنه تغيير آن را از ميلی 12 كشور ميانگين فسفر قابل جذب را در اين مناطق

غرب كشور داراي فسفر درصد اراضی ديم در شمال 50دهد. مطابق اين نتايج گرم بر كيلوگرم نشان میميلی

ميزان فسفر مورد نياز جو ديم بر اساس نتايج تجزيه باشند. گرم بركيلوگرم میميلی 7/11قابل جذب بيش از 

گرم بر كيلوگرم در مرحله كاشت به صورت نواري ميلی 9متري و جبران كمبود از سانتی 0-25از عمق خاك 

توان از خاك مزرعه نمونه سال يک بار می 5تا  3براي اين منظور، حداقل هر  با دستگاه بذركار خواهد بود.

اي فسفري قرار داد. حد بحرانی گيري نمود و آن را مبناي مصرف كودهخاك تهيه و فسفر قابل جذب را اندازه

باشد كه در مقادير بيش از آن، نيازي به مصرف گرم بر كيلوگرم در خاك میميلی 9اين عنصر براي جو ديم 

( براي 6توان از جدول )باشد و در مقادير كمتر از آن میكودهاي فسفري براي غالت ديم به ويژه جو ديم نمی

 اين منظور استفاده نمود.  

 

 

 فسفري براي جو ديم بر اساس نتايج آزمون خاك )همزمان با كاشت( توصيه كودهاي -6 جدول

 فسفر قابل جذب خاك

 رم(گرم بر كيلوگميلی)

 †سوپرفسفات تريپل مورد نياز پنتااكيسد فسفر مورد نياز

 )كيلوگرم در هكتار(

9 0 0 

8 7 15 

7 14 30 

6 21 45 

5 28 60 

4 35 75 

3 42 90 

2 49 105 

رصد دكسان بودن يآمونيوم براي تامين فسفر مورد نياز گياه، به دليل مقدار مصرف كودهاي سوپرفسفات تريپل و يا فسفات دي: †

ايد مقدار بوژن مورد نياز جو ديم با اين تفاوت كه در محاسبه ميزان نيتر .باشد( مشابه می2O2Pدرصد  46فسفر قابل استفاده آنها )

 ( كم شود.1جدول ) درصد نيتروژن( از مقدار اوره مورد براي اين محصول در 18كود دي آمونيوم فسفات ) نيتروژن همراه با
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وي رر به مسئله مهم ديگري كه در خصوص مصرف كودهاي فسفري بايد به آن توجه شود رعايت نسبت فسف

ودهاي رند و مصرف زياد كباشد، زيرا كه اين دو عنصر اثرات آنتاگونيستی دا( میP/Znقابل جذب در خاك )

ن فسفر و نظور ايجاد تعادل بيبه مشود، در نتيجه فسفري مانع جذب عنصر روي توسط گياه )و بر عكس( می

يش ر خاك بد مقادير فسفر مصرفی بايد طوري تنظيم شود كه نسبت فسفر به روي ،در خاكقابل جذب روي 

خواهد ضروري براي غالت ديم كودهاي حاوي روي  صورت مصرف غير اين . در() نباشد 12 از

گرم بر كيلوگرم باشد، حداقل ميلی 20و يا  15بود. به عنوان مثال، چنانچه ميزان فسفر قابل جذب در خاك 

 گرم بر كيلوگرم باشد.ميلی 67/1و  25/1مقدار روي قابل جذب در خاك به ترتيب بايد حداقل 

 30 تا 25 ميزان، يزان فسفر قابل جذب در خاك وجود نداشته باشداطالعاتی از مدر مناطقی كه  تذكر:

 .ودم مصرف شدر پائيز به صورت نواري براي كاشت جو ديكود سوپر فسفات تريپل از كيلوگرم در هكتار 

  پتاسيم -5-3  

يم بيشتر است. پتاس نيتروژنمقدار جذب پتاسيم به وسيله گياه از جذب هر عنصر غذايی ديگري به غير از 

يكی از عناصر مهم تشكيل دهنده بافت گياهی است كه قسمت اعظم آن به صورت تركيبات معدنی در 

مقداري نيز به اما كند شود. گياه پتاسيم را به صورت انتخابی )فعال( جذب میها مشاهده میسيتوپالسم سلول

شود. پتاسيم برخالف اه میصورت جذب غيرفعال و از طريق فضاهاي آزاد يا كاذب بين سلولی ريشه جذب گي

. از كند و نقش آن بيشتر در فعل و انفعاالت گياهی استو فسفر در تركيبات سلولی شركت نمی نيتروژن

استفاده از آب توسط گياه از طريق تنظيم باز و بسته  كارايیافزايش توان به هاي مهم اين عنصر در گياه مینقش

و افزايش مقاومت نسبتً جاذب الرطوبه  به عنوان تركيبدر گياه پرولين و شركت در توليد ها شدن روزنه

گياهان بيشتر در موقع رشد و نمو گياهی خود به پتاسيم احتياج  .طوالنی گياه در مقابل تنش رطوبتی اشاره نمود

. باشدمیو ظهور سنبله  نیزدمثالً جذب قسمت اعظم پتاسيم براي گياهان تيره غالت بين مرحله پنجه ،دارند

العمل نشان عكسدر خاك پتاسيمی  هايديم در مناطق نيمه خشک نسبت به افزايش كود غالتمعموالً 

باشد كه خود در اكثر مواقع عامل محدودكننده رشد در خاك دهد. شايد علت آن كمی آب قابل استفاده نمی

شود كه با مصرف ه ديده میهاي شنی و يا آبشويی يافتمعموالً كمبود پتاسيم در خاك آيد.بشمار میگياهان 

هاي ايران بنابر در بسياري از خاك. يابدافزايش میغالت  ها عملكرداغلب در اين خاك يمیكودهاي پتاس

نيازي به مصرف و جو ديم خاك، گندم قابل جذب هاي به عمل آمده، به دليل باال بودن پتاسيم آزمايش

هاي . نتايج بررسید اين عنصر را از خاك جذب نمايدنتواننداشته و به اندازه رفع نياز می يمیكودهاي پتاس
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تا  161گرم بر كيلوگرم با دامنه ميلی 481غرب كشور اخير نشان داد، ميانگين اين عنصر در ديمزارهاي شمال

تيپيک ديم داراي پتاسيم كمتر از حد  باشد، به طوري كه تقريباً هيچ مزرعهگرم بر كيلوگرم میميلی 941

هاي تحقيقات كشاورزي ديم نيز هاي مختلف در ايستگاهدر اين منطقه وجود نداشت. نتايج پژوهش بحرانی

اند، شايد علت اصلی آن باال بودن دهد كه غالت ديم به مصرف خاكی پتاسيم پاسخ مثبتی نشان ندادهنشان می

باشد. حد بحرانی شرايط میرطوبتی حاكم در اين  ميزان پتاسيم قابل جذب از حد بحرانی آن در خاك و تنش

گرم بر كيلوگرم گزارش شده است اما همانطوري كه بيان شد، ميلی 200اين عنصر در خاك براي غالت ديم 

 شود. در ديمزارهاي ايران مصرف كودهاي پتاسيمی هرگز توصيه نمی

 كاشت -6

نش تخطرناك  ثراتب، كاستن ابراي دستيابی به محصول باال و مطمئن، كشت به موقع، داشتن تراكم بوته مناس

متر( امري نتیسا 15از  مترهاي كم )كدستيابی به فاصله رديفديم بسيار ضروري است.  جوخشكی در زراعت 

هاي هرز، لفع باشد. چرا كه فاصله زياد بين دو رديف كشت موجب رشد بيشترمهم در زراعت غالت ديم می

موجب  وديف( بذر در واحد سطح )افزايش تراكم در روي رتر عدم يكنواختی افزايش تبخير و از همه مهم

ظ فواصل كارهايی با فاصله خطوط كمتر و نيز داراي قابليت حفكاهش عملكرد محصول خواهد شد. لذا خطی

ا بشت كمتر كداشته باشند. فواصل خطوط  جوروي عملكرد  تاثير مثبتی برتوانند میخطوط در حين كاشت 

يش اعث افزاب تيجهو در نها در روي رديف بيشتر فواصل بين بوته تا باعث خواهد شدتراكم توصيه شده  رعايت

اكم با كشت متر ايسه بانهايت عملكرد دانه در مقدر تعداد پنجه، طول سنبله، وزن هزار دانه و ارتفاع گياه و 

 فاصله خطوط بيشتر شود.

اه و ترجيحاً قبل از بارندگی موثر توصيه م آذز 20تا  ماهآبان 20تاريخ كاشت مناسب از : تاريخ كشت -7

 گرددمی

  عمق كاشت -8

 .است. مترانتیس 5-6عمق مناسب كشت جو در حدود 

 فاصله خطوط كاشت -9

 باشد.می مترسانتی 15-17ترين فاصله خطوط كاشت در اين اقليم مناسب 



 36 

 هاي هرز كنترل علف -10

زنی در مرحله پنجهكتار هليتر در  5/1-2ی توفوردي با مقدار سم هورموناز براي كنترل علف هرز در زراعت جو 

 گردد.و قبل از ساقه رفتن گياه اصلی توصيه می

قاده امل قابل استگرم گرانستار براي مبارزه با علف هرز پهن برگ به شرط اختالط ك 30: البته مقدار توجه

 خواهد بود.

 

 


