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از زحمات آقای مهندس محمد محسن ادهمي مجرد كه در تدوين و تكميل اين نشريه و همچنين از سركار خانم  بدينوسيله

 الهام كشفي كه مسئوليت تايپ را به عهده داشتند تقدير و تشكر به عمل مي آيد.

تقدير و 

 تشكر
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 مقدمه:

در اينن مينان كشنورهای در     .دارندآمار و ارقام جهاني در مورد جمعيت حكايت از رشد جمعيت از فردای جنگ جهاني دوم 

كه در مقايسه با افزايش اندك و نناچيز و حتني در پناره ای منوارد رشند منفني        داشته بطوریحال توسعه رشد فزاينده ای 

 .گيردجمعيت كشورهای صنعتي غرب، رشدی انفجارآميز توصيف مي 

يده بود، با آغاز اين سده از ينك درصند   آهنگ افزايش جمعيت جهان كه تا آغاز سده بيستم ميالدی هرگز به يك درصد نرس

رونند  در صورت ادامه  كهدرصد رسيده است  3/7جمعيت كره خاكي به افزايش پا فراتر نهاده و اينك به طور متوسط ساالنه 

 .خواهد شدسال دو برابر  64در طول  شمار ساكنان كرهافزايش كنوني 

 722زديك بنه  و اين در حالي است كه شمار در گذشتگان ننهاده نوزاد پا به عرصه هستي  043در حال حاضر در هر دقيقه 

نفنر بنه    0814222بوده، لذا در هر روز بالغ بنر   برابر مرگ و مير 1/0 يندر حقيقت شمار متولد كه استانسان در هر دقيقه 

 جمعيت دنيا اضافه مي شود. 

نفنر   70073222ند كه از اينن تعنداد تنهنا    نفر در كره زمين چشم به جهان گشوده ا 789841222ميالدی  7991در سال 

 ميليون كودك به كشورهای جهان سوم تعلق داشته اند. 701يعني تقريباً  مابقي متعلق به كشورهای توسعه يافته و

 ننوزاد مربنوب بنه كشنورهای جهنان سنوم        94نوزاد زنده به دنينا آمنده    722ميالدی از هر  7991به بيان ساده تر در سال 

 بوده اند.

ميالدی بيش از پنج ميليارد و هشتصد ميليون نفر بر آورد كنرده كنه از    7991زمان ملل متحد جمعيت جهان را در سال سا

 درصد جمعيت جهان در آسيا سكونت دارند. 42اين تعداد حدود سه ميليارد و پانصد ميليون نفر يعني 

هنر لحظنه    بحنران گرسننگي   مواد غذايي و سوء تغذيه با توجه به آمار و اطالعات فوق و همچنين نگرانيهای ناشي از كمبود

% در گرسننگي  72ابعاد جدی تری به خود مي گيرد به طوريكه آمار نشان مي دهد از جمعيت فعلي كره زمين چيزی حدود 

 الزامني تا رسيدن به امنيت غنذايي بسنيار   بنابراين ضرورت توجه به بخش كشاورزی و توليد مواد غذايي  .كامل بسر مي برند

 است.

 :بيان داشته اند را به شرح زير افزايش توليدات كشاورزی روشهایمتخصصان و انديشمندان بخش كشاورزی 

 افزايش سطح زير كشت  -7

 افزايش عملكرد در واحد سطح  -0

 كشت مخلوب چند گياه زراعي در يكسال -8
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 اصالح گياهان به منظور توليد بيشتر -6

 اقليمني  شنرايط واردات لزوم تحقيق و شناسايي گياهان علوفه ای مناسب با  با توجه به كمبود علوفه در كشور و حجم باالی

 Hordum hexaticum var . خوشبختانه با بررسي های انجام شده گياه  جنو لخنت بنا ننام علمني     ضروری مي داندايران را 

nudum  و با نام انگليسيHulles barley   بنا   لنذا  سرد كشت مي شودگياه علوفه ای است كه در شرق كانادا در آب و هوای

در منناطق سنرد    توليند آن  كربننه بنودن   6به دلينل   كهمصرف خوراك دام و طيور  جهتتوجه به حجم باالی واردات ذرت 

 گزينه خوبي جهت جايگزيني با ذرت مي باشد. جو لختپايين است 

 .اهميت ويژه ای داردتغذيه دام وطيور  در بوده كهصوصيات ديگر گياه پايين بودن فيبر و باال بودن ميزان پروتئين آن از خ

 ه،تنامين نمنود   يعلوفه بسيار مناسب و خوب ،به ويژه در مناطق سرد و جايگزين كردن آن با ذرت جو لخت با گسترش كشت

 .مي گرددساليانه از خروج مقدار متنابعي ارز جلوگيری نيمي از ذرت مورد نياز كشور  وارداتبا عنايت به 

 جهنان  و از نظر ميزان توليند در  بوده كهيكي از مهمترين گياهان خانواده غالت  Hordem vulgar( n0=76جو با نام علمي )

 .را دارا ميباشد (FAO 7993)مرتبه پنجم پس از گندم، برنج، ذرت و سيب زميني 

انسان و باالخص در تهينه   گياه جو در ابتدا به عنوان علوفه مورد استفاده قرار مي گرفت، اما امروزه به طور گسترده در تغذيه

به كار مي رود. جو لخت نيز از زمانهای قديم به علت درصد فيبر پايين در تغذيه انسنان بنه كنار     و الكل نوشيدني ها و مالت

رديفه در صنايع  4رديفه تقسيم مي شود. جو دو رديفه بيشتر در صنعت مالت سازی و  4رديفه و  0مي رفت. جو به دوگروه 

از نظر كيفيت داننه   ند،وبكار مي رمالت  توليد و دارای عملكرد باالتری نيز مي باشد. جوهائيكه در صنعترفته  غذايي به كار

 بخصوص از جهت داشتن درصد نيتروژن پائين مورد توجه قرار مي گيرند.

. كشنت جنو   وضعيت خوبي را به دليل تحمل شنوری داراسنت   نسبت به ساير غالت از لحاظ سازگاری با شرايط محيطي، جو

طينور رو بنه افنزايش اسنت. توليند      بدون پوشينه در دو دهه اخير در كانادا و اروپا گسترش يافته و كاربرد آن جهت تغذينه  

در جننوب   لخنت  هكتار جنو  702222ميالدی بيش از  7994در سال  از گذشته وجود داشته، بطوريكهدر كانادا  جوتجاری 

نشان مي دهد. سابقه كشنت اينن محصنول در اينران بنه       را رشدچهل درصد  7993كانادا كشت كه اين رقم نسبت به سال 

و در حال حاضر در استانهای كرمان، يزد، مركزی، سيستان و بلوچسنتان، گلسنتان، كرمانشناه، اينالم،      بودهسال  82بيش از 

ای بنين كشناورزان   . جو بدون پوشينه با نامهنای مهندی، پيغمبنری و كلنه     اصفهان و ... در سطح محدودی كشت مي گردد

 .ه نقاب مختلف كشور آورده شده استمعروف است و احتماالً منشاء آن مناطق خشك عربستان بوده و از آنجا ب
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عندم رينزش داننه پنس از      آندر اغلب موارد بيش از عملكرد جو معمولي است و يكي از محاسنن   جو بدون پوشينهعملكرد 

و تريتيكاله جايگزين خوبي جهت جبران كمبنود ذرت و گنندم  وارداتني در     است. استفاده  از جو بدون  پوشينه آن رسيدن

كشور مي باشد . با توجه به ارزش غذايي جو لخت  در تغذيه  طيور  و امكان توليد اين محصنول در كشنور و بنا عناينت بنه      

زمسنتانه در   پناييزه و  هنای مي باشد استفاده از بارندگي های زمستانه در زراعت  اينكه كشور ايران جزو مناطق نيمه خشك

شنده  جو لخت به جای ذرت دانه ای درتغذيه طيور از اهميت و جايگاه خاصني بنر خنوردار     يجايگزين ،اولويت قرار مي گيرد

 است.
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 گفتار:پيش

در ايران ذرت بنه  و در اين ميان ذرت نقش مهمي در تغذيه طيور ايفا مي كند.  دادهعمده مواد غذايي طيور را غالت تشكيل 

 درصد جيره طيور(. 12تا  43عنوان منبع تامين انرژی در تغذيه طيور از اهميت ويژه ای برخوردار است )

آب و نهاده ها در توليد آن باعث شده بسياری از كشورها نسبت به جنايگزيني  زياد مصرف  و باال بودهذرت محدوديت كشت 

توليند و از واردات ذرت  با امكانات داخلي منواد غنذايي منورد نيناز طينور را       كهبطوريساير غالت به جای ذرت و گندم اقدام 

مواد باز دارنده  دارا بودنجلوگيری و باعث كاهش هزينه توليد گوشت مرغ و تخم مرغ شوند. استفاده از بعضي غالت به علت 

ن ميان جو بدون پوشنينه و تريتيكالنه   در اي رشد )بتاگلوكان( طيور باعث شده تحقيقات وسيعي در اين زمينه صورت پذيرد.

 .معرفي شده استجايگزين خوبي جهت جبران كمبود ذرت و گندم در كشور 

بر اساس اطالعات موجود مهمترين عامل محدود كننده صنعت طيور كشور وابستگي بخش اصلي خوراك منورد نيناز آن بنه    

ميلينون تنن در    3/0غذای طيور و بخش صننايع، حندود    مي باشد. نياز مملكت به ذرت دانه ای جهت تامين مرزهاخارج از 

از آن از منابع خارجي تامين مي گردد. در حال حاضر به منظور كناهش واردات ذرت عنالوه    سال است كه هر ساله مقاديری

 مند نظنر قنرار    معرفي محصولي با ارزش غذايي ذرت جهت تنامين جينره غنذايي طينور     بر برنامه ريزی جهت افزايش توليد، 

. با بررسي های به عمل آمده جو بدون پوشينه از نظر كيفينت عناصنرمغذی شنبيه بنه ذرت بنوده و مني توانند در        ي گيردم

با وجود اينكه ذرت يكي از محصوالت عمده در جيره غذايي طينور اسنت    تركيب جيره غذائي طيور مورد استفاده قرار گيرد.

كشنور منا در    اسنتقرار مي باشد. با توجه به  بيشتر به ميزان قابل توجهي در مقايسه با گياهاني مثل جو لخت آناما نياز آبي 

در فصل گرم جو لخت به عنوان كشت زمستانه قسمت اعظم نيناز آبني خنود را     گياهان منطقه نيمه خشك و نياز آبي شديد

و عمنده نيناز آبني     شدهي . در حاليكه ذرت به عنوان كشت تابستانه معرفخواهد نمود در زمستان و از نزوالت آسماني تامين

در تابستان تامين مي گردد. بنابراين با توجه به ضرورت افزايش كارايي مصرف آب و تنظنيم الگنوی كشنت مناسنب بنه      آن 

منظور صرفه جويي در مصرف آب، استفاده از گياهان جايگزيني همچون جو لخت به جای ذرت در تغذينه طينور از اهمينت    

 يت محصول جو بدون پوشينه استفاده كاشت محصول فوق را در منناطق دينم كشنور فنراهم     ويژه ای برخوردار مي باشد. مز

 مي آورد.
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 تاريخچه كشت و مصرف:

 ده هنزار به عقيده بسياری از دانشمندان، جو قديمي ترين گياه روی زمين بوده و مبدا آن احتماالً آفريقنا مني باشند. جنو از     

شده است. قديمي ترين جو بدست آمده از ارقام جو دو رديفه وحشي بنوده  ميانسان كشت سال قبل در روی زمين به دست 

سنال قبنل از منيالد مسنيح      1222كه به وسيله حفاری هائيكه در ژارمو عراق انجام گرفته به دست بشر افتاده و مربوب بنه  

سنال قبنل از    8222بنوب بنه   آذربايجان انجام پذيرفته ارقامي از جو مرحفاری هائيكه در جمهوری  است. همچنين به وسيله

حفاريهای جنوب اروپا نشان مي دهد كه جو در اين مناطق در زمان عصر حجر نينز   از طرفياست.  بدست آمدهميالد مسيح

شنده و در آن   ومت فراعنه در جمهوری عربي مصر كشتكاشته شده است. جو از زمانهای بسيار قديم مخصوصاً در زمان حك

 گرفته است.يه نان مورد استفاده قرار ميی تهزمان جو بدون پوست برا

سال قبل از ميالد مسيح( در ايران نيز كاشته مي شده و در زمنان كنوروش كبينر از جنو      8222جو از زمانهای بسيار قديم )

 ند.ميكرد بدون پوشينه برای تهيه نان استفاده

 

 خصوصيات گياه شناسي:

 مي باشد و از انواع وحشي و اهلي تشكيل شده است. Hordumاز زير فاميل  Gramineaجو از فاميل گرامينه 

اگر زمان كاشت آن بخصوص جوهای بهاره به تناخير   و جو گياهي يكساله و روز بلند است

 بيافتد گياه كمتر پنجه مي زند.

عدد مي باشد. جو  3تا  3و تعداد ريشه چه ها بعد از جوانه زدن  n0=76تعداد كروموزمها 

و شبكه ريشه انواع بهاره آن ضعيف تر از سناير غنالت بهناره مني      دهبودارای ريشه افشان 

ريشه  و بهمين دليل باشد. مدت زمان كاشت تا برداشت آن كمتر از ساير غالت بهاره است

 های جو پائيزه طويل تر و قطورتر بوده و برای پنجه زدن احتياج كمي به سرما دارند.

 ميليمتر(. 8تا0( آن بزرگتر از ساير غالت است.)Ligula -زبانك )ليگول داسي شكل مي باشد وگوشوارك در جو عريض و 

گنل منفنرد قنرار     8در هر طرف محور اصلي سنبله  كه گل آذين سنبله ای مركب است باجو بدون پوشينه گياهي يك پايه 

ينه به صورت مستقيم و مي گيرد. گل ها دارای سه پرچم و يك مادگي با دو برچه مي باشند. گرده افشاني در جو بدون پوش

 روز طول مي كشد. 3تا 3 دهياز قسمت تحتاني سنبله شروع مي گردد. زمان گل  بوده كه گل دادن همزمان با سنبله رفتن
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ديده مي شود كه رشدونمو آنها باعث باز  Lodiculeدر قاعده تخمدان )حد فاصل تخمدان و گلومل( دو غده متورم آبدار بنام 

از روی شكل و خواص ظاهری آنها مي توان انواع جوها را از يكنديگر تمينز داد. داننه جنو بنه صنورت        شدن گلها گرديده كه

 .را مشخص مي كندشيار شكمي آن نيز انواع آن  چگونگيفندقه لخت و يا پوست دار است و 

 طبقه بندی جو بدون پوشينه:

 .ميگردندبه دو دسته تقسيم  از نظردر طبقه بندی بتانيكي دانه جو 

 انه لخت: گلوم و گلومل به دانه نچسبيده و بيشتر بعنوان خوراك انسان و طيور مورد استفاده قرار مي گيرد.د -7

 دانه پوست دار: گلوم وگلومل به سختي به دانه چسبيده و بيشتر به عنوان علوفه مورد استفاده واقع مي گردند. -0

 

 طبقه بندی زراعي:

 دو دسته تقسيم كرده اند. جو بدون پوشينه را از لحاظ زمان كاشت به

مدت زمان كاشت تا برداشت از ساير غالت بهاره كمتر و اكثراً بعد از سه ماه برداشنت   وانواع بهاره: شبكه ريشه آن بسيار كم 

 مي شوند.

ئين داننه  ريشه ها قطور و طويل تر و مقدار پروت جو بدون پوشينه از انواع چند پر )چند رديفه( تشكيل شده اند.انواع پاييزه: 

 آنها كمتر از انواع بهاره ولي ميزان محصول دانه آنها بيش از جوهای بهاره است.

 انواع جو بدون پوشينه زراعي )لخت(:

 ( H.nudumنوع زراعي لخت جو دو پر ) -7

 ( H.undierectumنوع زراعي لخت جو دو پر ) -0

 ( H.undizeocrithumنوع زراعي لخت جو پر ) -8

روی هر طرف محور اصلي سنبله سه گل منفرد قرار دارد، كه اگر هر سنه گنل بنارور     بر ( Polysticha)جوهای سخت پر در 

شود، جو را چند رديفه مي نامند.دانه های جوشش قطور و انحنای هر دو طرف دانه كمي بيشتر از دانه های جوهنای چهنار   

 پر بوده و شيار شكمي آن كوتاهتر از ساير جوها مي باشد.

7- H. undivaigare ه آنرا كH. coeleste .نيز مي نامند نوع زراعي لخت چند پر است 

0- H. undiparaueium .نوع زراعي لخت چند پر است : 

8- H.undipyramidatum .نوع زراعي لخت چند پر است : 
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 عمليات زراعي) تهيه زمين ( :

آماده كردن زمين مستلزم اجرای عمليات  شخم  و ديسنك بنه همنراه    

. بعد از آماده شندن  مي باشدين  بردن كلوخه ها نرم كردن خاك  و از ب

زمين مبادرت به كشت  نموده كه  بر اساس آبي يا  ديم  بنودن عرصنه    

 .ش و سيستم آبياری انتخاب مي گرددنوع  كشت رديفي و يا دستپا

  

 عمليات كاشت :

نشده انند   در مزارعي كه  خوب آماده. مي پذيرد بذر كاری به صورت دست پاش و يا به وسيله بذر كارها  بطور خطي انجام 

. فواصل  بوتنه هنا در كشنت دسنت پناش      ارجعيت دارد طريقه  دست افشاني  به رديف  كار   دو دارای علف  هرز مي باشن

بوده  در حاليكه در كشت های خطي فواصل  زيادی  بين خطوب خالي مانده و علفهنای هنرز فرصنتي بنرای حضنور        كمتر

. بنه همنين   د اری  در مزارع  مكانيزه  به وسيله  بذر افشان بسيار ارزان تر و سريع تر  انجام مي شنو بدست مي آورند. بذر ك

 دليل از كود پاشهای  سانتريو فوژ  به  عنوان بذر افشان و برای زير خاك كردن بذر از ديسك استفاده مي شود . 

 عمق بذر:

سنانتيمتر   4 -3حنداكثر   يفيت زمين  و ...  بسنتگي  داشنته كنه    كو آبي، عمق بذر در خاك به عواملي  نظير  زراعت  ديم 

. در اراضني  اعمناق اسنتفاده كنند   ر بيشت از رطوبت سبز شدنخواهد بود. در اراضي ديم عمق كاشت زيادتر بوده تا بذر برای 

ين های  نا همنوار  مي آيند. اما در زمجوانه ها زودتر از خاك بيرون و حاصلخيز  و مرغوب بذر در عمق كمتری كاشته شده 

 در جوانه زني بذر ايجاد نكند .بيشتری  قرار گرفته تا شرايط خاك مشكلي بذر در عمق  

 

 آبياری مزرعه :

 4تنا   8در نقاب مختلف كشور  بسته  به  شرايط آب و  هوايي مزرعه  جو را چند  بار آبياری مي كنند كنه  تعنداد   آن  از   

 اری به شرح زير است :مرحله متفاوت مي باشد . مراحل آبي

 سبز شدن )خاك آب ( هنگام -7

 ظهور ساقه ) ساق آب ( زمان -0

 بيرون آمدن خوشه ) خوشه آب ( هنگام -8
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 رسيدن پرچم و مادگي و عمل تلقيح ) گل آب ( بهنگام -6

 رسيدن دانه ها ) دان آب (  زمان -3

 

 تناوب زراعي :

مور د  استفاده  واقنع مني شنو د.  از آنجنايي كنه جنو در مقابنل عوامنل           يجو در تناوب با نباتات روغني  و گياهان وجين

  بنرای احينای اراضني خصوصناً     مقناوم تنر از گنندم اسنت،    خناك  نامساعد جوی و خشكي وگرما و شوری و عوامل نا مساعد 

 . گيردقرار مي  اول خاك های شور در تناوب

 

 تراكم مناسب :

در ميزان بذر بيش .  لذا  افزايش بوته در متر مربع  بدست مي آيد  022ي كمتر از  از تراكم گياهحداكثرعملكرد دانه غالت 

. ازسوی ديگر تنراكم بوتنه   مي شودهای توليد بدون افزايش عملكرد  از آنكه موجب افزايش توليد گردد باعث افزايش هزينه

و ...  در يك مزرعه متفناوت خواهند  بنود.    معيني بدست مي آيد بسته  به فصل، نوع خاك  مستقر در زمين كه از تعداد بذر

درصد بذرهای كاشته شده معقول اسنت امنا حتني     32ه انتظار استقرار بهيندر مديريت 

غينر متعنارف   ينا شنيوع    ن شرايط خاكبودنا مساعد  هنگام دركارهای آزمايشگاهي و به

در  دلينل  بهمنين شده اسنت.  ديده درصد از بذور نيز  03بيماريها وآفات استقراركمتر از  

تضنمين  استقرار به منظنور   توصيه  مقادير بذر برای غله كاران درصد مناسبي برای افت 

بوتنه در متنر     622د. بنه عننوان مثنال    حداكثر عملكرد گياه سبز  در نظر گرفته مي شو

بوته در متر مربع كافي خواهد بود  822تا  022طور معمول بطور متوسط حدود مربع به 

 عالقه  فراوان به حداقل تراكم  بوته زراعي برای دستيابي به حداكثر عملكنرد هننوز مينزان    خالف بر كه و اين درحالي است

در  زراعني  ه گياهانن دانن واقعيت كه ميانگين وزمي شود. با توجه به ايهكتار بيان  بر حسب كيلو گرم در شده بذر توصيه

 مشكل خواهد بود. آورد ميزان بذ ر و تراكم مناسب فصول مختلف  ممكن  است  متفاوت باشد احتمال بر وارقام 
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 اثر تراكم كشت در غالت:

 هنا،  مرگ و مينر گياهچنه   ،ميزان اوليه بذر عوامل نظيربه يك سری  زمان كشتتراكم جمعيت بوته های خانواده غالت در 

از  متفناوت ن است در سنالهای  در نتيجه ميزان معيني از بذر ممك .آفات و صدمات ناشي از تنش های محيطي وابسته است

 .نياز داشته باشند نظر آب و هوا يا بروز آفات، تراكم گياهي گوناگوني

افنزايش مني يابند و در تنراكم هنای       حدیتوليد ماده خشك با افزايش تراكم تا  ميزان در تراكم متوسط تحقيقاتبر اساس 

 توجهي در توليد ماده خشك مشاهده مي شود. قابلبسيار زياد كاهش 

( نشنان داده  7941به عنوان مثال مطالعات با كريچ و دوناله ) .عملكرد دانه به تراكم جمعيت واكنش مشابهي نشان مي دهد

 متفناوت و تناثير تنراكم در خوابيندگي و ضنعف سناقه بنروز        بذر در متر مربع عملكرد دانه گندم  83كه در مقادير بيشتر از 

 ن دهنده عملكرد محصول در شرايط آب و هوايي و محيطي متفاوت است.مي كند. واكنش به تغيير تراكم جمعيت نشا

 تعداد سنبله در واحد سطح:

در غالت بهاره و زمستانه افزايش تراكم جمعيت گياهي همواره بنا افنزايش تنراكم    

تنا   022وسيعي از ميزان بذر از مقدار بسيار كم تا بهينه ) دامنهجمعيت سنبله در 

همنراه  بنذر در متنر مربنع(     322تا  422دير زياد )اتا مق متر مربع( و در بذر 322

ي كه فاصله بوته ها از يكديگر زياد و رقابنت بنين بوتنه ای    يدر تراكمها خواهد بود.

. در تراكم زيادتر تعداد سنبله هر بوتنه   ها نيز كم مي باشدتعداد سنبله  ،كم است

طول دوره پيدايش پنجه ها بين مراحل سنبلك اول و سننبلك   به دو دليل كاهش مي يابد . اول به دليل تسريع نمو گياهي

و در نتيجه تعداد پنجه های توليد شده نيز كاسته مي شود. دوم رقابت فشرده سناقه   كوتاه گرديدهانتهايي نوك ساقه اصلي 

با افزايش  شود.ها برای نور خورشيد و عناصر به ويژه پس از شروع رشد طولي ساقه موجب افزايش مرگ و مير پنجه ها مي 

بوقنوع مني   بوته در متر مربع  322تا  422تراكم گياهي كاهش فزاينده تعداد پنجه های بارور در هر بوته تا جمعيت گياهي 

پيوندد كه در آن بوته ها تك ساقه ای هستند. لذا سنبله های پنجه ها در تراكم كم بسيار بزرگتر از سنبله های ساقه اصلي 

 .مي باشنددر تراكم بسيار زياد 
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 وزن هزار دانه:

جمعيت گيناهي  ( با استفاده از ارقام پا بلند جو بهاره مانند پروكتور نشان داد كه وزن هر دانه با افزايش تراكم 7941كربي )

را تائيند   نتنايجي  مطالعات بعدی با ارقام جديدتر چننين  ساقه تلقي شده اماخوابيدگي  كه ناشي از به شدت كاهش مي يابد

 تراكم بوته است. ووزن دانه  رابطه بينكه حاكي از نبود  نكرده

 باشد.دانه با افزايش تراكم زيادتر شده، هر چند مقدار آن ناچيز اما از نظر آماری معني دار مي در گندم زمستانه وزن متوسط

وزن داننه در تنراكم   ( حنداكثر  7919نيكنل )  همچنين دانه های ساقه اصلي سنگين تر از دانه های پنجه مي باشد بطوريكه

ميلي گرم به هنگام تك ساقه شدن بوته ها در تنراكم   89بوته در واحد سطح( و  32در تراكم  و ميلي گرم 4/66نسبتاً كم )

در اين پژوهش در تراكم كم دانه های ساقه اصلي سنگين تر از داننه   نشان داده است.را  (بوته در متر مربع 322)بسيار زياد

 .  سبك تر بوده اندبوته در متر مربع  32م بيش از پنجه ها و در تراك

 

 :  تاثير آرايش كشت

حداكثر بوته را فراهم مي سنازد. رعاينت آراينش مننظم كنه پنر       ال پنجه زني بوته های غالت مج و مناسبفاصله يكنواخت 

 9محصول جنو بهناره تنا    هزينه و طوالني مدت است در افزايش محصول گندم زمستانه تاثير چنداني نداشته اما در افزايش 

درصد توليد موثر واقع مي گردد. عمق كاشت كه در مرحله كشت مد نظر قرار مي گيرد، متناثر از شنرايط خناك، پسنتي و     

 بلندی، نوع گونه و بذر، خصوصيات آب و هوايي و... بوده و نقش مهمي در ميزان توليد ايفاء مي نمايد.

 

 برداشت جو بدون پوشينه :

به يا كمباين  زماني  است كه رطوبت دانه معموال زودتر از جو معمولي و گندم رسيده و زمان برداشت آن  بدون پوشينهجو 

 . درصد رسيده است 76-78كمتر از 

. بعند از مرحلنه داننه بسنتن و     سريعاً پنجه زده و به ساقه و گل مي رود جو بدون پوشينه فصل رشد كوتاهي در بهار داشته،

  .قابل برداشت مي باشد و در شرايط آب و هوايي خشكز در اواخر خرداد ماه رو 92پس از سپری شدن 

 مقايسه كيفيت شيميايي و فيزيكي گياه جو بدون پوشينه در مقايسه با ساير غالت:

 انرژی قابل تبديل جو بدون پوشينه نسبت به جو معمولي و گنندم بيشنتر مني باشند. )جندول زينر شنرايط فنوق را نشنان          

 مي دهد(
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 جو معمولي و گندم سه كيفيت شيميايي و فيزيكي گياه جو بدون پوشينه در مقايسه بامقاي

 ويژگي اندازه گيری جو بدون پوشينه جو معمولي گندم

 عملكرد كيلوگرم در هكتار 3876 4479 3077

 پروتئين وزن خشك% 73 3/70 3/73

 انرژی متابوليسم حقيقي 8642 8822 8422

 ليزينوزن خشك و  38% 63% 63%

 انرژی زايي يا قابل هضم 8032 8722 8603

 (FIBRاسيد آلي فيبر) 3% 3/8 3/8

 

 مقايسه جو بدون پوشينه و لخت با ساير علوفه های مورد تغذيه:

از نقطه نظر توليد، عملكرد جو بدون پوشينه در مقايسه با ديگر علوفه های بهاره همچون گندم و جو معمولي بيشتر اسنت.  

درصد وزن كل دانه را شامل شده كه مهمترين عامل در تفاوت عملكرد جو معمولي و جو لخت است.  73-72و پوسته در ج

پوسته در جو به عنوان اندوخته غذايي بوده و هنگامي كه ميزان پوسته كم مي باشد، غلظت پروتئين افزايش مني يابند. در   

 دم و جو معمولي مي باشد.ضروری بيش از گنجو لخت سطح ليزين به عنوان يك اسيد آمينه 

ارقام جو بدون پوشينه دارای ميزان زيادی پروتئين مي باشند. مقدار متغير پروتئين به خصوصيات ژنتيكي و عوامل محيطي 

 .بستگي داردهمچون خاك وشرايط اقليمي و عمليات زراعي 

 

 ساختمان شيميايي دانه جو:

رقم و نوع گياه و شرايط محيطي بستگي داشته و بطنوركلي شنامل   ساختمان شيميايي دانه جو به عوامل متعددی همچون 

 قند ها، پروتئين، چربي و خاكستر مي باشد .

 كربوهيدراتها :

 درصد وزن خشك گياه را تشكيل مي دهند 32كه بيش از  بودهكربوهيدراتها تركيب اصلي دانه جو 

و  كنان، سنلولز  بتاگلو پنتنوزان،  ليركربوهيدراتها شنام نشاسته تشكيل داده و سنا را جو لخت عمده كربوهيدراتهای موجود در

بتاگلوكان در سطح پايين تری قرار داشته و حداكثر ميزان ميزان كمي از تك قنديها و دو قنديها مي باشد. جو لخت از نظر 

جو بسنيار   درصد مي باشد. ميزان بتاگلوكان در  83-82ميزان آن در جو های  معمولي بينحالي در درصد، 74مقدار آن به 
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ايجاد مشكل ويسنكوزيته گوارشني در   باعث افزايش حالليت و در نتيجه افزايش چسبندگي و  بوده و آبدوستزيرا  بودهمهم 

 جانوران تك معده ای و كاهش قابليت هضم مواد غذايي مي شود .

در هنگام خنرمن كنوبي نينز    لخت كاهش مي يابد. جو  دانهآسياب  بابخش اعظم سلولز در دانه و پوسته جو قرار داشته كه 

 دارای  ميزان سلولز پايين تری از جو معمولي مي باشد . 

 چربي :

صند از  در 7/18-19ميزان درصد چربي داشته كه مهمترين آن تری گليسيريد ها هستند كه به   6-0دانه جو معموال بين  

 .اندبي ها در آندوسپرم ذخيره شده % چر11 همچنين .كل چربي ها را شامل مي شود

 پروتئين :

ذخينره موجنود در    پروتئين%  در جو لخت است.  02%  در جو های معمولي تا  3ميزان پروتئين در جو متفاوت بوده كه از 

كاهش اسنيد آميننه لينزين همنراه     پروتئين با جو هيدروژن بوده كه مقدار آن از اسيد آمينه ليزين كمتر مي باشد. افزايش 

   خواهد بود .

 خاكستر:

درصد بيشتر از جو لخت مي باشد زيرا كه ميزان زيادی از خاكسترهای معندني در پوسنته    0-8خاكستر دانه جو بين  ميزان

 وجود دارد.

 

 ضرورت استفاده از مواد غذائي ارزان قيمت

زش خوراك ارزان قيمت در تغذيه طيور يكي از راههای كاهش هزينه های توليد است. امروزه ذرت در بين غالت به دليل ار

تغذيه ای باال، اهميت بيشتری را دارا مي باشد ولي بنا توجنه بنه محندوديت كشنت آن در كشنور، جنزء كاالهنای وارداتني          

 محسوب شده و هزينه گزافي را بر صنعت مرغداری تحميل مي كند.

 

 تركيب و ارزش غذايي :

مني باشند.    گوننه اين از مزيت های  الی آنارزش غذايي جو لخت باالتر از جو معمولي است. درصد فيبر پايين و پروتئين با

در جو  معمولي مصرف آن را در تغذينه  دارنده زود مواد باوجيزين آن نسبت به ذرت باالتر است. لدرصد آمينو اسيدها بويژه 

تغذيه  طيور سبب كاهش قابليت هضم خوراك، كنندی  در تركيب طيور محدود نموده بطوريكه استفاده زياد از جو معمولي 
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و مصرف زياد آب و اسهال در  گي در مدفوعدچسبنو كاهش هضم چربي،  مجرای گوارشي طيورعبور مواد غذايي در  سرعت

 )پايين تر از فيبر ذرت( و مواد باز دارنده كمتنری دارد. مصنرف   پايينالياف  ميزان چوندر جو بدون پوشينه مرغ مي گردد. 

 ت .آن در تغذيه طيور مشكالت فوق را در بر نخواهد داش

 ذرت و جو معمولي مقايسه شده است. در جدول ذيل تركيبات شيميايي جو بدون پوشينه با گندم،

 

 تركيب ارزش غذايي سه نمونه جو بدون پوشينه

 A B C تركيب شيميايي

 2/69 96/62 6/66 ماده خشك%

 6/6 92/94 3/91 پروتئين خام%

 2/9 22/9 4/3 الياف خام%

 6/4 63/9 2/9 چربي خام%

 3611 3221 3622 انرژی خام

 3321 3111 3421 (Kcal/Kgی متابوليسم)انرژ

Aموسسه تحقيقات علوفه دامي كشور : 

Bآزمايشگاه آناليز مواد غذايي و طيور جهاد سازندگي استان يزد : 

Cآزمايشگاه آناليز شيميايي شركت كشت و صنعت و دامپروی مغان : 

 جو بدون پوشينهتركيبات و ارزش غذايي ذرت، گندم، جو، 

 جو بدون پوشينه جو معمولي گندم ذرت تركيبات شيميايي

 92/94 99 2/99 32/2 پروتئين%

 29/9 2/2 3 2/4 فيبر خام%

 63/9 2/9 2/4 2/3 چربي خام%

 3311 3911 4621 3111 (Kcal/Kgانرژی متابوليسم)

 

 



 19 

 تركيبات شيميايي ذرت، جو، جو معمولي

 جو معمولي ن پوستهجو بدو ذرت تركيب شيميايي

 26 22 26 ماده خشك%

 6/94 2/96 91 پروتئين خام%

 2/2 6/4 3/4 الياف خام%

 29/9 29/9 6/3 چربي خام%

 
 كاربرد دانه جو بدون پوشينه در تغذيه طيور

ينه طينور   دانه جو بدون پوشينه به دليل داشتن فيبر كمتر نسبت به جو معمولي، مانند گندم و ذرت قابلينت بهتنری در تغذ  

در بسياری از كشورها كشت جو بدون پوشينه به خاطر انرژی باال، اسيد آمينه اليزين و پروتئين در تغذيه  بهمين دليلدارد. 

طيور مورد توجه قرار گيرد. انرژی دانه جو بدون پوشينه مانند دانه گندم بوده و ارزش غذايي آن نزديك به دانه ذرت اسنت،  

 مي باشد. ذرت درصد 1/39زان انرژی آن معادل نيز مشابه ذرت بوده و ميوتئين آن الياف خام و پر

 ارزش غذايي جو بدون پوشينه:

مقايسه با تركيبات مواد مغذی جو بندون   بمنظوردر جدول ذيل تركيبات غذائي چند رقم از غالت پر مصرف در جيره طيور 

 پوشينه ارائه شده است.

 رژی قابل سوخت و ساز جو بدون پوشينه در مقايسه با ديگر غالت: ميانگين تركيبات شيميايي و ان7جدول 

 AMEn (kcal/g) چربي خام الياف خام% پروتئين خام% ماده خشك% عنوان

 3141±42 2/9 6/4 3/91 6/66 جو بدون پوشينه ايران

 3321±44 91/4 6/4 2/96 22 جو بدون پوشينه خارجي

 4221±41 94/9 92/6 29/91 33/62 جو معمولي ايران

 4611±92 29/9 2/2 6/94 26 جو معمولي خارجي

 3361±96 13/3 6/3 64/91 62/22 ذرت ايران

 3911±94 6/4 4/4 91 26 ذرت خارجي

 3921±94 42/9 26/3 64/99 66/63 گندم ايران

 3311 ±92 29/9 2/4 3/99 26 گندم خارجي
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درصد ماده خشك بوده كه در مقايسه  73/8رصد و بطور متوسط د 3و حداكثر  4/0الياف خام دانه جو بدون پوشينه حداقل 

درصد( بسيار كمتر بوده و تقريباً مشابه مقنادير آن در   3/3 – 73/4درصد( و جو خارجي ) 16/4با جو معمولي توليد داخل )

، جو بندون پوشنينه   درصد الياف خام دارند. پايين بودن الياف خام 34/8و  42/8كه بترتيب   ،دانه ذرت و گندم داخلي است

اليناف خنام بناال، عنالوه بنر اينكنه باعنث         زينرا در مقايسه با دانه جو معمولي، امتيازی برای اين محصول محسوب مي شنود  

ابليت ز نظر انرژی و مواد مغذی و كاهش قباعث رقيق تر شدن جيره غذايي ابلكه مصرف ماده خوراكي مي گردد،  يتمحدود

درصد و دامنه تغيينرات آن بنين    3/77د. پروتئين خام دانه جو بدون پوشينه به طور متوسط استفاده مواد مغذی نيز مي شو

جو معمنولي   اين ميزان در  .مي باشد %6/70درصد مي باشد. مقدار پروتئين جو معمولي در جداول استاندارد  4/78تا  7/72

آب و هوايي بر روی محتوای پروتئين داننه   است. عالوه بر تفاوتهای ژنتيكي، محيطي كشت و شرايط %67/72توليدی كشور

درصد اسنت، كنه    9/43تا  3/38درصد و دامنه تغييرات آن نيز  9/42. مقدار نشاسته در جو بدون پوشينه برابر موثر استنيز 

از  درصد( برتری دارد. مقدار نشاسته گزارش شده در ارقام خارجي جو بدون پوشنينه،  1/33از اين نظر بر ارقام جو معمولي )

 4/73درصد( باالتر است. مقدار ديواره سلولي نمونه هنای جنو بندون پوشنينه     3/64مقدار نشاسته جو بدون پوشينه داخلي )

درصند(، نسنبتاً بناالتر     3/78 – 3/73درصد است كه در مقايسه با ارقام گزارش شده مربوب به جو بدون پوشنينه خنارجي )  

بيانگر باال بودن مقدار پلي ساكاريدهای غينر نشاسنته ای اسنت كنه قابلينت       هجو بدون پوشيناست. باال بودن ديواره سلولي 

 به نحوی كه اثر آنها به مراتب باالتر از تاثير غلظت نشاسته خواهد بود. دادهمتابوليسم انرژی را تحت تاثير قرار 

نسبتاً متنوعي از قندهای ساده  پلي ساكاريدهای غير نشاسته ای موجود در دانه غالت از جمله جو بدون پوشينه از تركيبات

تر تشكيل مي شوند. بتاگلوكان، آرابينوزايالنها و سلولز از تركيبات عمده تشكيل دهنده پلي ساكاريد غير نشاسته ای در دانه 

جو هستند. با اين حال عمده ترين و مهمترين پلي ساكاريد غير نشاسته ای در دانه جو بدون پوشنينه، بتاگلوكانهنا هسنتند.    

 9/71و متوسنط آن برابنر    1/02تنا   1/74قدار كلي پلي ساكاريدهای غير نشاسته ای موجود در ارقام جو بدون پوشنينه از  م

درصد گزارش شده است. باال بودن ضريب تغييرات پلي ساكاريدهای غينر   1/74-4/73جو معمولي بين  در مقدار آن ودرصد 

از نظر پلي ساكاريدهای غير نشاسته ای محلول تفاوتهای بيشتری در  نشاسته ای محلول نشان مي دهد كه ارقام مختلف جو

 مقايسه با بخش نامحلول آن با يكديگر دارند. 
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 جو بدون پوشينه در تغذيه طيور: دانه مزايای

ن جو بدون پوشينه و لخت به ميزان قابل توجهي بهمراه ذرت، سويا و گندم وجو در رژيم غذايي طيور قرار گرفتنه و جنايگزي  

خوبي برای كاهش واردات سويا و ذرت محسوب مي گردد. در حقيقت در شرايط آب و هوايي كشور كنه امكنان كشنت ذرت    

 در مناطق سردسير محدود مي باشد، جو بدون پوشينه جهت تامين مواد غذايي طيور مدنظر قرار مي گيرد.

فته و از نظنر مينزان اننرژی و پنروتئين بناالتر از جنو       جو لخت بصورت گسترده ای در توليد انواع طيور مورد استفاده قرار گر

 معمولي قرار داشته و به طور ايده آل در تركيب غذايي و توليد تجاری جای مي گيرد.

كنه شنامل   % تركيب قرار گرفته و در تمامي دوره های پرورش طيور مورد استفاده بنوده  93جو لخت در رژيم های غذايي تا 

 نيز محسوب مي گردد. در تمامي طيور جايگزيني مناسب برای ذرت ه به عنوانبلك پرورش جوجه ها و مرغها

بنا اضنافه    كنه تنها محدوديت استفاده از جو لخت به لحاظ وجود بتاگلوكان در آن بوده كه در ارقام مختلنف متفناوت اسنت    

 د.ميگرد ننمودن آنزيمهای جايگزين در رژيم غذايي طيور جبرا

 ناصر مغذی ارزشي همتای گندم داشته، آن را در موقعيتي باالتر از جو معمولي قرار مي دهد.دارا بودن ع به دليلجو لخت 

بيش از گندم مي باشد. اين گياه تواننايي   آن توليد و ميزانتوليد همانند گندم و جو معمولي بوده  تجو لخت از نظر مشكال

اوب زراعي قرار داشنته و جنايگزين مناسنبي بنرای     خوبي در مقاومت به شوری خاك از خود نشان داده است. جو لخت در تن

 ذرت و سورگوم و سازگاری خوبي با سيستم شخم ذخيره ای دارد.

و در توليند   بنوده اسنت   مطالعات باستان شناسي نشان مي دهد كه جو لخت احتماالً به عنوان اولين غله مورد تغذيه انسنان 

توليندات   بطوريكنه  ،بنوده  ئين بنودن كيفينت آرد جنو   پا ازحاكي . تحقيقات داشته استبسياری از غذاهای مرسوم مشاركت 

 دهد.مي حاصل از جو لخت با آرد گندم مخلوب و آردی با كيفيت مناسب همچون گندم ارائه 

 آرد حاصل از جو لخت با دارا بودن بتاگلوكان كم دارای اثراتي همچون ضد پيری و كاهش كلسترول خون مي باشد.

معمولي در توليد آرد و ساير غذاها مورد تقاضنا بنوده و در    پوسته همانند ساير جوهای ول بدونجو لخت به عنوان يك محص

 اين صورت رواج كشت جو لخت بعنوان يك غله اختصاصي تامين كنننده غنذای طينور، بنه سنرعت در حنال شنكل گينری         

ني و ژنتيكي اصالح نباتنات در جهنت   جو معمولي با بكارگيری علم بهگزي مصرفمي باشد. از طرفي با توجه به محدوديتهای 

توليد جو بدون پوشينه با درصد ليزين باال )به عنوان اسيدآمينه ضروری غالت( و درصند بتاگلوكنان پنائين و نشاسنته قابنل      

هضم به عنوان منبع انرژی و همچنين افزايش دامنه سازگاری آن با شرايط محيطي جهت تغذيه دام و طيور مورد توجه قرار 

 .مي گيرد
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در كشورهای اروپايي و كانادا با توجه به توليد تجاری جو لخت در كمتنر از دو دهنه تحقيقنات ارزننده ای صنورت گرفتنه و       

 چندين رقم مناسب معرفي شده است.

در كشور هندوستان نيز ارقامي از جو لخت بررسي و اعالم گرديده كه قدرت پنجه زني بيشتری نسبت به جو معمولي داشته 

تنن در هكتنار بنا درصند      3/3تنا   3ر دانه و نسبت دانه به كاه آن نيز باالتر مي باشد. همچنين عملكرد ارقام فنوق  و وزن هزا

 پروتئين باال گزارش گرديده است.

آزمايشات متعددی وجود بتاگلوكان را در جو تائيد كرده كه ميزان اين ماده بستگي به فاكتورهای ژنتيكي، آب و هوا، مرحلنه  

استفاده از كودهای ازته و زمان انبارداری داشته، بطوريكه مقادير آن در جو لخت كمتر از جنو معمنولي اسنت.     رسيدن دانه،

در واريته های شش رديفه نسنبت بنه واريتنه    كيفيت فيزيكي و شيميايي واريته های جو لخت متفاوت بوده و تنوع ژنتيكي 

 های دو رديفه بيشتر است.

ه ای معموالً جو عملكرد و بيوماس باالتری نسبت به ساير غالت مناطق معتدلنه دارد. جنو   در اقليم های خشك شبه مديتران

تر برگ در طي نمو رويشي معموالً بيشترين عملكنرد را در مينان   عيبه دليل رشد سر (Triticum aestivum)نسبت به گندم 

 غالت معتدله و در اقليم های مديترانه ای با بارندگي كم دارد.

( در تحقيقي نشان دادند كه عملكرد جو در محيط هنای خشنك قابنل مالحظنه بنوده و در      7993ندا و همكاران )لويز،كاستا

 شرايط محدوديت آبي دچار مشكل جدی مي گردد.

باالی رشد اوليه در جو لخت شرايط توليد دانه و بيوماس بيشتر را در مقايسه با ساير غالت فراهم مي آورد. مزايای فوق توان 

رشد اوليه سايه اندازی شده و كناهش تبخينر از سنطح خناك را      باخاك در طي دوره نمو رويشي مرطوب از: سطح عبارتند 

همچنين رشد بيشتر سطح برگ هنگامي كه كمبود فشار بخار اندك باعث  گياه را مرتفع مي سازد.موجب گرديده ونياز آبي 

بيومناس   حجنم زيناد   ليد نهايي را افزايش مي دهد. از طرفيآسيميالسيون بيشتر كربن به ازای هر واحد تعرق آب شده و تو

در زمان گرده افشاني باعث افزايش عملكرد مي شود. بعالوه رشد اوليه گياه مانع رشند   )وزن كل محصول/ وزن ماده خشك(

 علفهای هرز شده و مصرف علف كشهای شيميايي را كاهش داده و در تقليل هزينه ها موثر واقع مي شود.

 

 بر تحقيقات انجام شده: مروری

و تكنولوژی مصرف جو بدون پوسته در دام و طيور مطالعات كمتری صنورت   تغذيهبا توجه به بررسي ها به نظر مي رسد كه 

تحقيقات جو بدون پوسته در سطح كشور به منظور جايگزيني ذخيره غنذايي طينور بنه     7816گرفته است. در ايران از سال 
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تعدادی از ايسنتگاههای تحقيقناتي از جملنه ينزد، خوزسنتان، كوهدشنت        كه در حال حاضريده گرد آغازجای گندم و ذرت 

لرستان، داراب، مغان، بيرجند، كرمان، نيشابور و گرگان بر روی نمونه های آبي و ديم جو لخت ارسالي از ايكاردا و سيميت و 

جنو  ای اروپايي و كانادا با توجه به توليد تجارتي در كشوره مي باشد.كلكسيون ارقام بومي طرحهای تحقيقاتي در دست اجرا 

 در دو دهه اخير، تحقيقات گسترده ای آغاز و چندين رقم جديد نو معرفي شده است.

 و بناال بنودن  به جو معمنولي  قدرت پنجه زني بيشتر نسبت  نشان دهندهدر كشور هندوستان نيز بررسي ارقامي از جو لخت 

تن در هكتار با درصد پنروتئين بناال گنزارش     3/3تا  3 فوق نيزعملكرد ارقام  .اه آن مي باشدوزن هزار دانه و نسبت دانه به ك

 گرديده است.

بستگي به فاكتورهای ژنتيكي، آب و هوا، مرحلنه   آنآزمايشات متعددی وجود بتاگلوكان را در جو تائيد كرده است كه ميزان 

بطوريكه مقادير آن در جو لخت كمتر از جو معمنولي   ،نبارداری داردزمان ا مدت رسيدن دانه، استفاده از كودهای نيتروژن و

در واريته های شش رديفه نسبت به واريته های  بوده كهكيفيت فيزيكي و شيميايي بين واريته های جو لخت متفاوت  .است

  است.مشهود دو رديفه بيشتر 

 

  تحقيقات و تكنولوژی مصرف جو بدون پوشينه در دام و طيور:

به چندين منورد   بطور اجمالات نسبتاً گسترده ای در زمينه مصرف جو بدون پوشينه در دام و طيور صورت گرفته كه مطالع

 آن اشاره مي گردد.

كانادا نشان مي دهد كه جو بدون پوشينه در جيره غذايي طيور جهت توليد گوشت سفيد و تخم مرغ صد  كشورتحقيقات  -

 جايگزين ذرت گرديده است. در صد بدون كاهش راندمان و عملكرد

با آنزيم و بدون آننزيم بجنای ذرت در جينره غنذايي جوجنه      ( ارقامي از جو بدون پوشينه را 7933روسيماری و همكاران ) -

( از نظر رشد و franubet گوشتي مورد آزمايش قرار داده و نتيجه گرفتند كه جيره های غذايي حاوی جو بدون پوشينه )رقم

 با جيره های حاوی ذرت نتايج مشابهي داشتند. ضريب تبديل غذايي

نزديك به ذرت اما پنروتئين آنهنا بناالتر از ذرت و بنين      را منابع ديگری انرژی قابل متابوليسم ارقام مختلف جو بدون پوست

 .كرده اند% گزارش 74تا 72

 .باشدلي مي% بيشتر از جو معمو1/76 را ستهانرژی قابل هضم جو بدون پو (7919پتي و همكاران ) -
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 بدون پوشينه بر حسب )غلظت بتاگلوكان( در عملكرد جوجه های گوشتي جو جدول افزايش سطوح

 راندمان الشه مقدار انرژی قابل سوخت و ساز )كالری در كيلوگرم وزن بدن( ضزيب تبديل %

42/4 6/6 93/63 

99/4 2/6 34/63 

92/4 3/6 36/64 

92/4 2/6 29/61 

 

 ارقام جو بدون پوشينه داخل كشور و رقم وارداتيجدول ارزش غذايي 

ماده  مورد

 خشك

پروتئين 

 خام

فيبر 

 خام

 چربي 

 خام

 انرژی  خاكستر

 خام

 بتاگلوكان نشاسته قند

 99/2 69/61 16/2 2/2969 69/9 49/9 36/9 23/93 99/26 جو بدون پوشينه وارداتي

 44/2 63/62 6 2/2346 4 3/9 6/2 94 9/63 جو بدون پوشينه داخل

 9/2 63/62 49/2 21/23 2/4 9/9 6/2 4/94 6/63 جو معمولي

 2/2 42/26 2 2162 4/4 9/4 2/6 96/6 6/62 جو معمولي داخل

 

 طيور گوشتي: تغذيه بررسي امكان استفاده از جو بدون پوسته در

جو بندون پوسنته بنر روی     درصد 82و02و72بررسي مقدماتي در قالب طرحي كامالً تصادفي در چهار تيمار صفر )شاهد( و 

جوجه گوشتي انجام و نتاج حاصله نشان داد كه مصرف جو بدون پوسته در سطوح مختلنف بنر روی وزن زمنان كشنتار      10

 معني دار است. (P > 2023)روزگي در سطح  34جوجه ها در 

عث بهبود ضنريب تبنديل   همانگونه كه جدول زير نشان مي دهد مصرف جو بدون پوسته در سطوح مختلف با تيمار شاهد با

غذايي گرديد. مصرف سطوح مختلف جو بدون پوسته بر روی ميزان چربي محوطه بطني جوجه ها در زمان كشتار اثر معني 

 داری را نشان نداد.
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درصد جو بدون 

 پوسته بجای ذرت

 ضزيب تبديل ميزان چربي )گرم( وزن الشه )گرم( وزن زنده )گرم(

1 4921 9222 2/49 12/4 

91 4431 9629 12/42 649/9 

41 4992 9662 42 646/9 

31 4429 9622 9/46 22/9 

 

گرديد و نشنان داده  % جو بدون پوشينه جايگزين ذرت 722% و 32% و 62در آزمايش ميداني و مشاهده ای به نسبت های  

 تغذيه بودند. سوء سالم و عاری از عارضه و يا ه های مورد آزمايش كامالًوره پرورش جوج، در طول دشد كه

 

  تفاوتهای گندم و جو از نظر توان اوليه رشد:

هنوز ناشناخته بنوده و متخصصنين اصنالح     ،وصيات گياهي كه باعث اختالف در توان نمو اوليه گونه های غالت مي شودصخ

جنو بندون پوشنينه    موجب افزايش توان رشند اولينه در   . بعضي از خصوصيات آن را ارائه نمي دهدنباتات راهنمای دقيقي از 

 گردندجو برگها و پنجه ها با سرعت بيشتری نسبت به ساير غالت توليد مي در  بعنوان مثال. نسبت به ساير غالت مي گردد

در مقايسه با ساير گونه های غالت باشد. طبنق مطالعنات لنويز، كاسنتاندا و همكناران      و اين امر سبب توان رشد اوليه بيشتر 

سنبز شندن زودتنر گياهچنه و در نتيجنه       وبيشنتر از گنندم    جو متوسط ظهور برگ و پنجه رعتنشان دادند كه س (7933)

 .در جو بيشتر بوده استبيوماس پس از جوانه زني 

 ،بيشتر در جو مي باشند  (SLA)عامل مهم ديگر وجود سطح برگ بزرگتر در جو نسبت به گندم و همچنين سطح برگ ويژه 

د كه در اقليمهنای مديتراننه   گردسايه اندازی بيشتر سطح خاك و جلوگيری از تبخير مي كه عالوه بر افزايش فتوسنتز باعث 

 ای از اهميت زيادی برخوردار مي باشد.

 

  : فاكتور عملكرداستفاده از علوفه غالت و تاثير آن بر روی 

رفته مي شود امنا غنالت يكسناله    لگومها معموالً به عنوان علوفه در برنامه تغذيه دام در نظر گ و چند ساله ی اگر چه گراسها

 ايفاء مي كنند.نيز نقش عمده ای را به عنوان علوفه ذخيره غذايي پر انرژی برای بسياری از دامها 
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گرفتنه و  به منظور گياه علوفه ای و محصول دانه ای منورد اسنتفاده قنرار     كهاز محصوالت غذايي اساسي بوده  يكساله غالت

 ير مي باشد.مشخصات ويژه ای به شرح ز دارای

علوفه ای از سهولت بيشتری برخوردار  یلگومها و كاشت غالت به دليل بزرگ بودن بذرهايشان در مقايسه با گراسها -7

گرفتنه ينا حنداقل عملينات صنورت      نآن عمليات آماده سازی زمين صنورت   بذر ناهموار كه دراست. بذر غالت در بستر 

 بذور غالت از حساسيت چنداني برخوردار نيست. به راحتي كشت ميگردند. همچنين عمق كاشتگرفته 

ماننند ذرت، سنورگوم، ينوالف و جنو     را امكان پذير مي نمايد. غالت بهناره  تنوع در انواع غالت، انتخاب گونه مناسب  -0

اواينل   در اواخر فصل پائيز و يا غالت يكساله پاييزه از قبيل چاودار، تريتيكاله گندم و جو داشته و ی عملكرد زيادو توليد

 گيرند.مي بهار و در طول فصل زمستان مورد چرا قرار 

استفاده از غالت در دوره هايي از سال كه ميزان علوفه كمتر در دسترس مي باشد، مورد توجه قنرار گرفتنه كنه بنه      -8

 دليل پروتئين زياد و قابليت هضم فراوان از شرايط مطلوبي جهت تغذيه دام برخوردار مي باشد.  

بز شدن بذور غالت از عمده خصوصيات مفيد آنان تلقي شده بطوريكه در حداقل زمان امكان توليد علوفنه  سرعت س -6

 وجود خواهد داشت.

غالت بعنوان علوفه سبز، خشك، سيلويي و دانه مورد استفاده بوده، انتخاب نوع محصول عالوه بر اهنداف كشنت بنه     -3

 نوع خاك، آب و هوا و ... وابسته است.

   محصوالت غالت در نوع معيشت دامداران، نظام توليد و امور اقتصادی به شدت موثر واقع مي گردند. انواع -4

 

 تفاوت ظاهری جو بدون پوشينه نسبت به جو معمولي:

را از  آنپنرچم تنا خوشنه    در حد فاصله بين برگ و ساقه  دروجود يك يا چند انحنا  بعد از ظهور خوشه در جو بدون پوشينه

 متمايز مي سازد. جو معمولي  ساير ارقام

دانه ها در جو بدون پوشينه هنگام رسيدن همانند دانه گندم در داخل پوشينه بصورت آزاد قرار گرفته و در حنين  همچنين 

درصند وزن داننه    76تنا   72كه در جو معمولي پوشينه ها به دانه چسنبيده و حندود    يحالدر د. نگردمي خرمن كوبي جدا 

 د.نشامل مي گرد
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 :جو بدون پوشينه كشتدف از ه

 كشور ه منظور توسعه كشت در سطح ازدياد بذور جو بدون پوشينه ب - 

 ارتقاء دانش كارشناسان و مروجين كشاورزی   -

 و افزايش عملكرد در واحد سطحانجام عمليات بهزراعي  -

كنود، مقاومنت بنه     اننواع نياز آبي،  قبيلخصوصيات انواع غالت بويژه جو بدون پوشينه از شناخت در زمينه  ارتقاء دانش و -

 و... . سرما و خشكي، آفات و بيماريهای و تعيين دوره رشد محصول

كنم و بنويژه امكنان    جو بدون پوشينه در جيره غذايي دام و طيور با توجه به درصد پروتئين باال و اليناف   امكان استفاده از -

 جايگزينآن با ذرت

 زمستانه و بهاره در كشت پاييزه جو امكان استفاده از بارندگي های -

 تطابق با شرايط آب و هوايي كشور و امكان توسعه آن -

 .داشتخواهد  یگرمای آخر فصل )خرداد ماه( نياز آبي كمتر درنسبت به جو معمولي زودرس بوده و در نتيجه  -

 و محصوالت بهاره وجود ندارد. جورقابتي بين  ،به علت پائيزه بودن كشت -
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