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  مقدمه

 عامل محدود كننده توليد موفقيت آميز محصوالت زراعي در خشكي مهمترين

شـود كـه تركيبـي از    آيد و اين عامل هنگامي ايجاد مي     سراسر دنيا به حساب مي    

عوامل فيزيكي و محيطي باعث تنش در داخل گيـاه شـده و در نتيجـه توليـد را                   

ـ   ،هاين كاهش در نتيجه تاخير يا عدم استقرار گيا   .كاهش مي دهند   ا از تـضعيف ي

هـا و   مستعد شدن گياه نسبت به حملـه بيمـاري         بين رفتن گياهان استقرار يافته،    

آفات گياهي و تغييرات فيزيولوژيكي و بيوشيميايي در سوخت و ساز گياهـان بـه               

باشد كه اين   خشكي همچنين يك عامل كاهش دهنده عملكرد مي       . آيدوجود مي 

  .صادق است د،مشهود نباش حالت حتي در مواردي كه صدمه وارده،

هاي آب و   جـــو گياهي است مقاوم به شرايط دشوار محيطي و در تمام اقليم           

در ايران، سـابقه زراعـت ايـن محـصول بـسيار            . باشدهوايي كشور قابل رشد مي    

كمبـود  . طوالني است و اكثر كشاورزان با شرايط كشت و كار آن آشـنايي دارنـد              

عارف در كشور زمينه را بـراي تـرويج         زارها، اراضي و آب هاي نامت     آب، وجود ديم  

دانه، كاه و علوفه سبز جو از ديرباز به عنوان يـك            . زراعت جو فراهم نموده است    

خوراك مناسب و قابل دسترس مورد توجه صنعت دامپـروري كـشور بـوده و بـه                 

هنگام خشكـسالي و كـم آبـي، مـددكار خـوبي بـراي دامـداران و كـــشاورزان                   

نشريه  حاضر سعي بر اين شده تا برخـي از نكـات         در  . شده است مــحسوب مي 

آبـي   جـو در شـرايط كـم       اساسي و تاثيرگذار جهت افزايش عملكـرد       كوچك اما   

  .يادآوري گردد

  



 ٧

 بندي مناطق مختلف استان اردبيل در كشت جو اقليم

استان اردبيل براساس شرايط آب و هوايي و تغييرات درجه حرارت و ارتفاع از              

شود كه مشخصات هر يك به شرح       و اقليم گرم و سرد تقسيم مي      سطح دريا به د   

  :باشدزير مي

هاي باشد از جمله شهرستانشامل مناطق شمالي استان مي :اقليم گرم -

عمده اهداف در اين اقليم شامل تهيه . سوار و قسمتي از گرميآباد و بيلهپارس

. هاست متحمل به تنشارقام با تيپ رشد بهاره و زودرس، پرپتانسيل، كودپذير و

 هايقليم گرم داراي آب و هواي گرمسيري با زمستــــــــانا

 ــــــــــاليم، بهار كوتاه و گـــــــرم و فصــــــل گرمـــــــــايم

گراد و  درجه سانتي32طوالني بوده و متوسط حداكثر دماي ساليانه 

شد و حداقـــــــل باگــــــراد مي درجه سانتي5متـــــــوسط حداقل آن 

  . باشدتعداد روزهاي يخبندان كمتر از يك ماه مي

، سـرعين، خلخـال   ،  هاي اردبيل، نمـين، نيـر     شامل شهرستان : اقليم سرد  -

- 1200اراضي اين اقليم عمدتا در ارتفاعات بيش از  .باشدشهر ميكوثر و مشگين

 درجـه   -14 متر از سطح دريا با متوسـط حـداقل درجـه حـرارت كمتـر از                  1000

-عمده اهداف به  .  روز قرار دارند   90گراد و تعداد روزهاي يخبندان بيش از        سانتي
نژادي جو در اين اقليم شامل تهيه ارقام زمستانه زودرس و يا بينـابين مقـاوم بـه      

هاي سرما و خشكي آخر فصل، پرپتانسيل، كودپذير، كيفيت باال و مقاوم به تنش            

  .زنده و غيرزنده است

  

  و ميزان بذرارقام جو 

معمـوال  . رعايت تراكم مناسب يكي از عوامل موثر در افزايش عملكـرد اسـت       

وسيله زارع بيشتر   ه  براي كشت يك هكتار از مزرعه جو ب        مقدار بذر مورد استفاده   

كارگيري بذور بيش از مقدار توصيه شـده  ه  ب. از مقدار توصيه شده تحقيقات است     
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هدررفت بذر مشكالتي همچون تراكم باال، هاي اقتصادي در زمينه عالوه بر زيان

البتـه در مـواردي    . دنبال خواهد داشت  ه  هاي قارچي را ب   ورس و گسترش بيماري   

هاي كـشت كرپـه،     سازي خوب زمين و يا تاريخ     دار بودن و عدم آماده    همچون زه 

   .مقدار بذور بايد كمي بيشتر از حد توصيه شده باشد

جاي بذور بومي داراي پتانسيل پـائين       ه  ده ب تاكيد بر استفاده از بذور اصالح ش      

تحقيقات است در حـال حاضـر اسـتفاده از بـذور             يكي از تاكيدات بخش اجراء و     

 به همين   .اصالح شده براي تمامي سطوح زيركشت جو استان شايد مقدور نباشد          

بـا  ) مـصرفي  بذور خـود  (هاي قبل   كارگيري بذور اصالح شده توليد سال     ه  دليل ب 

با پتانسيل كم از جمله      جاي بذور بومي  ه  ر ضدعفوني و بوجاري آن ب     تاكيد ويژه ب  

متنوعي در اقاليم مختلـف      در حال حاضر ارقام   . باشدراهكارهاي مورد استفاده مي   

  :گيرندمورد استفاده قرار مي

 مناسب اقليم گرم و مرطوب داراي زمستان ماليم و بهـار نـسبتا              :جو دشت 

  تان و دشت مغانكوتاه، اراضي آبي و ديم شمال اس

   مناسب براي اقليم گرم و مرطوب و زراعت آبي شمال استان:جو صحرا

 براي كشت در اقليم سـرد در كـشت آبـي از قبيـل شـهرهاي                 :جو ماكوئي 

  ين شهر و مناطق مشابهكنمين و مش، اردبيل

 مناسب كشت در اقلـيم سـرد و كـشت آبـي از قبيـل شـهرهاي                  :جو بهمن 

   مناطق مشابهين شهر وكمش اردبيل، نمين،

   مناسب براي كشت در مناطق ديم گرمسير شمال استان:جو ايذه

 مناسب براي كشت در مناطق ديم گرمسير شمال استان از جمله            :جو ماهور 

  سوار و پارس آبادبيله

   مناسب كشت در مناطق ديم گرمسير استان:جو خرم

   مناسب كشت در مناطق ديم سردسير استان:جو سهند
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  سب كشت در مناطق ديم سردسير استان منا:جو آبيدر

  

  آبياري

طـور  ه   ب .باشدترين عوامل رشد و نمو جو و ساير نباتات مي         آب يكي از مهم     

 تعـداد   :دهنـد كلي جو داراي سه جزء اصلي است كه عملكرد كل را تشكيل مـي             

براي افزايش عملكـرد كـل      . وزن دانه  و    تعداد دانه در سنبله    ،بوته در واحد سطح   

بخـش اول يعنـي      .ت تا هركدام از سه جزء به نحو مطلوب مديريت شوند          نياز اس 

  قبـل از كاشـت و يـا بالفاصـله          بارنـدگي   تعداد بوته در واحد سطح تحت تـأثير         

قـرار گرفتـه و     ) ميزان و توزيـع يكنواخـت     (بعد از كاشت    بارندگي موثر يا آبياري     

جو نسبت به گنـدم،   با توجه به دوره زندگي كوتاه .شودباعث افزايش عملكرد مي  

نياز جو به آب كمتر از گندم است البته مقدار آب الزم براي جوهاي پائيزه بيـشتر        

-ترين مرحله به تنش رطوبتي مرحلـه بـين گـرده          حساس .از جوهاي بهاره است   
هاست كه تنش خشكي در اين مراحل باعث كـاهش قابـل        افشاني و رسيدن دانه   

زنـي،  در صورت تنش خـشكي در مرحلـه پنجـه         . شودمالحظه وزن هزار دانه مي    

دهي و تكوين دانه بروز كنـد،       يابد و اگر تنش در مرحله گل      تعداد آنها كاهش مي   

  .يابندها به شدت كاهش ميتعداد دانه در سنبله و وزن دانه

  

  هاي كاشت روش

-دهند بهترين روش كاشـت جـو، اسـتفاده از خطـي           نتايج مطالعات نشان مي   
كـه بيـشترين عملكـرد و     طـوري ه ب. باشد ا دستگاه مجهز به فاروئر مي     كارهاي ب 

  . بيشترين وزن هزاردانه در اين روش بدست آمده است
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  كاركاشت با خطي-

براي كاشت غالت در اراضي آبي و به منظور آبياري در مراحل مختلف رشـد               

بهتـرين  اي پوشش دهنـده بـذر       كارهاي فاروئردار منضم به ميله    استفاده از خطي  

 رديف بذر بر روي پشته، شياري       4رها ضمن كاشت    كااين خطي . هدنتيجه را مي  

 رديف ايجاد كرده و آب موردنياز گياه از طريق آبياري در اين شيارها     4را بين هر    

- به وسـيله خطـي     جودر اراضي غيرمسطح و ناهموار آبي كاشت        . شودتأمين مي 
كـار  م، بر ضرورت كاشت با خطـي      كارهاي معمولي صورت گرفته و در اراضي دي       

كارهـا  بدين منظور قبل از اقدام به كاشـت بايـد خطـي           . رددگكار تأكيد مي  عميق

ريزش و سالم بودن قطعات آن نظر طبق ميزان بذر توصيه شده كاليبره شده و از       

ها د و در طي كاشت به طور متناوب ريزش بذر از شيار بازكن            شواطمينان حاصل   

  .ها را بر طرف نمودهاي سقوط و شيار بازكنگي احتمالي لولهيد و گرفتدرا باز

  

  كاشت با كمبينات  -

سازي زمين و استقرار    تسريع در آماده   ورزي و كاشت براي   تركيب ادوات خاك  

بذر در خاك به صورت ادوات تركيبي يكي از وسايلي است كه محدوديت زمـان               

هـا مخـصوصاً در      كمبينـات  هايي ماننـد  كشت در استان را كاهش داده و دستگاه       

توانـد در جلـوگيري از كاشـت        هاي بـزرگ مـي    و زمين مغان  اراضي وسيع دشت    

بنابراين در زمان كمتري، اراضي منطقه بـه        . تأخيري جو تأثير مهمي داشته باشد     

هـاي دوار عمـودي   هاي بسيار مرطوب، نفوذ تيغه   روند البته در خاك   زيركشت مي 

سـازي  هـاي مرطـوب، باعـث عـدم آمـاده         لوخهدر خاك و بيرون آوردن گل و ك       

ايـن   كنـد كـه در      مطلوب بستر بذر گرديده و عمق كاشت را غيريكنواخـت مـي           

 در برخي مناطق ديم جنوب استان عمليات كاشت غالت  .شودمناطق توصيه نمي  

از آن جايي كه در اين      . گيردصورت دستي و يا با دستگاه كودپاش صورت مي        ه  ب

و  غـازي پوشش بذر از ادواتي مانند هرس بـشقابي، پنجـه         شيوه كشت به منظور     
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شود، عمق كاشت يكنواخت نبوده و مزرعه سبز يكنواختي  ساير ادوات استفاده مي   

به . شوداين امر در شرايط ديم به دليل سرما و خشكي تشديد مي           . نخواهد داشت 

كار پرسي در صـورت موجـود بـودن بهتـرين روش            همين دليل استفاده از عميق    

بهترين زمان بذركاري در مناظق گرم استان اواسط آبان تـا           . براي بذركاري است  

ايـن نـوع    . باشـد اواسط آذر و در مناطق سردسير دهه اول مهر تا اواخر مهر مـي             

   ها بذر را به طور يكنواخـت در عمـق مناسـب و در اليـه مرطـوب كـشت              كارنده

-نه زده و سر از خاك در مـي        كنند و بذر با استفاده از رطوبت ذخيره شده جوا         مي

رشـد   آورد و با اندك بارندگي پائيزه و با توجـه بـه مـساعد بـودن وضـعيت هـوا             

زنـي وارد   يكنواخت و مناسبي خواهند داشـت و پـس از گذرانـدن مرحلـه پنجـه               

كـشت در   . زمستان شده و قادر است در مقابل سرماي زمستانه بهتر مقاومت كند           

 كه آب باران جمـع و جـذب خـاك شـده و             اين مزيت را دارد    جهت خالف شيب  

گيـرد و همچنـين از     زراعت ديم در محيط و وضـعيت بـسيار مناسـبي قـرار مـي              

  . شودفرسايش خاك جلوگيري مي

  

  ميزان بذر مصرفي

 كيلوگرم در هكتـار   160تا   140  بين  آبي   ترين ميزان بذر جهت كشت    مناسب

 17و 12پرسي به ترتيب كار كار و عميقفاصله خطوط كشت با خطي . متغير است 

  . شود متر توصيه مي سانتي4-6متر و عمق مناسب كاشت سانتي

  

  تاريخ كاشت

رعايت تاريخ كاشت يكي از عوامل موثر در افزايش عملكـرد در واحـد سـطح          

تاريخ كاشت منايب در مناطق گرم استان اواسط آبان  . باشدمحصوالت زراعي مي  

باشد كه براساس ه اول مهر تا اواخر مهر ميتا اواسط آذر و در مناطق سردسير ده
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افشاني و در مناطق سرد بـا توجـه بـه زمـان             متوسط درجه حرارت در زمان گرده     

  . حاكم شدن صفر فيزيولوژيك تعيين شده است
  

  گيري جهت افزايش عملكرد جو در استان اردبيلنتيجه

كار اعـم از    هاي بذر كار مجهز به كود     بهترين روش كاشت، استفاده از دستگاه     

-بايست اين روش در درازمدت جايگزين سـاير روش  ديم بوده و مي    كشت آبي و  
از مـساحت   درصد 50الزم به ذكر است كه بيش از    . هاي متداول و معمول گردد    

  .گردد صورت غيراصولي كشت ميه جوكاري در استان ب

بي و كار مجهز به كودكار اعم از كشت آ    هاي موجود خطي  دستگاه تعيين تعداد 

هاي مورد نياز با توجه به سطح زيركشت هر منطقه ديم و نيز برآورد تعداد دستگاه

هـاي  در اين خصوص تعامل بخش     كاشت ارقام الزامي بوده و    جهت رعايت تاريخ  

 هكتار حـداقل يـك دسـتگاه    200براي هر  ( باشدمكانيزاسيون الزم مي   زراعت و 

  .)مورد نياز خواهد بود

كار مجهز به كودكار خطي هايدر مسير تهيه دستگاهشناخت معضالت موجود 

برداران و اخذ تمهيدات الزم جهـت برطـرف         اعم از كشت آبي و ديم توسط بهره       

  . نمودن آنها گام مهمي در افزايش توليد خواهد بود

بايست بـيش از    نحوه صحيح مصرف كود مي     در خصوص مقدار، نوع، زمان و     

  . صحيح انجام گيرد رسانيهاي ترويج اطالعپيش توسط مديريت

هـا  افشاني و رسيدن دانه ترين مرحله به تنش رطوبتي مرحله بين گرده       حساس

لذا در زراعت آبـي  . شودباشد كه باعث كاهش قابل مالحظه وزن هزاردانه مي مي

  .تامين رطوبت در اين مرحله ضروريست

 خـصوص در شـرايط ديـم از طريـق         ه  هاي هرز ب  حفظ رطوبت و كنترل علف    

كلـش   كارگيري كـاه و ه ورزي مناسب و ايجاد ناهمواري در سطح خاك و ب   خاك

  .براي ذخيره رطوبت ضروريست
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ـ . باشـد  كاري با دستگاه مجهـز بـه فـاروئر مـي     بهترين روش كاشت، خطي    ه ب

در شـرايط   . شـود هزاردانه حاصل مي  كه بيشترين عملكرد و بيشترين وزن      طوري

  . ب استكارگيري عميق كار مناسه ديم نيز ب

صورت تقسيطي ه  و ب در چند مرحلهنيتروژنه شود مصرف كودهاي توصيه مي

صورت ه  كودهاي فسفره و پتاسه همزمان با كاشت و ب         صورت گيرد و نيز كاربرد    

    .در زير بذر صورت گيرد متر كنار و سانتي5نواري در 

 خـاك و  بـرداري از بكارگيري كودهاي ماكرو و ميكرو با توجه به نتايج نمونـه       

  .شودهاي كودي توصيه ميتوصيه

بينـي اداره  در مناطق ديم مصرف كود بايد با توجه بـه در نظـر گـرفتن پـيش        

هواشناسي در خصوص وقوع باران بوده كه در محلي قرار گيرد كه احتمال وجود              

  .در رطوبت قابل دسترس در آن بيشتر باشد
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