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14بازتاب تات / کشاورزی دانش بنیان

  بیان مسئله   
، بـه 20 میلیـون تـن علوفـه  براسـاس برنامـه توسـعه کشـاورزی تـا سـال 1404، بـرای تولیـد حـدود 16 میلیـون تـن شـیر و 1/5 میلیـون تـن گوشـت قرمـز

کمبـود  تـن  میلیـون   8 تأمیـن  اسـت.  نیـاز  سـیلویی 

هـزار   200 تخصیـص  طریـق  از  تنهـا  سـیلویی  علوفـه 

هکتـار از اراضـی آبـی کشـور )در حـدود 10 درصـد کشـت 

( بـه ارقـام مناسـب جـوی قصیـل  موجـود جـو در کشـور

بـا میانگیـن تولیـد 40 تـن در هکتـار امکان پذیـر اسـت. 

یـک  از  آن  بـه دلیـل اسـتفاده دو منظـوره  اهمیـت جـو 

طـرف و سـازگاری گسـترده آن بـا شـرایط مختلـف آب و 

هوایی موجب شـده سـاالنه در سـطح وسیعی از اراضی 

خشـک و شـور کشـت شـود. یکـی از راه هایـی کـه بـرای 

ح اسـت،  تأمیـن بخشـی از علوفـه مـورد نیـاز دام ها مطر

اسـتفاده از گیـاه سـبز غـات )خصیـل یـا قصیل( اسـت. 

از مزیـت هـای بـزرگ کشـت جوی قصیـل، کشـت پاییزۀ 

جـو، تامیـن قسـمتی از آب مـورد نیـاز از بارندگـی هـای 

(، کشـت در زمین هـای فقیـر  پاییـز و زمسـتان )آب سـبز

بهبـود تولیـد علوفـه در مناطق خشـک و شـور با تولیـد قصیل جو
 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان  اصفهان 1

آذربایجانی و علیرضا  براآنی  ، مهدی  ترابی، حسین مسعودپور 1. مهرداد محلوجی، مسعود 

شکل 1 -نمودار مقایسه کارایی تولید مادۀ خشک و پروتئین جو در مقایسه با ذرت علوفه ای

جو ذرت علوفه ایقصیل 
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و شـور و آبیـاری بـا آب دارای درجـۀ شـوری بـاال )میـزان شـوری عصـاره اشـباع خـاک و آب کـه سـبب کاهـش 50 درصـد محصـول مـی شـود بـه ترتیـب 18 

و 12 دسـی زیمنـس بـر متـر اسـت( امـکان پذیـر اسـت.  

بهره برداری بهینه از منابع آب در کشت پاییزه قصیل جو )استفاده از بارش  های پاییزه و زمستانه(

استفاده از آب  های نامتعارف در کشت قصیل جو در مناطق خشک و شور

) نیاز آبی جو قصیل 4-3 هزار مترمکعب در هکتار )ذرت علوفه  ای 12-10 هزار مترمکعب در هکتار

) تامین کمبود علوفه مورد نیاز کشور در کشت قصیل با 200 هزار هکتار )ذرت علوفه  ای حدود 150 هزارهکتار

میزان صرفه  جویی  آب به منظور تامین کمبود علوفۀ کشور در کشت قصیل جو
یک میلیون مترمکعب )نسبت به ذرت علوفه  ای(

افزایش کارایی تولید پروتئین قصیل جو )3-2 برابر ذرت علوفه  ای(

افزایش کارایی تولید مادۀ خشک قصیل جو )2- 1/5 برابر ذرت علوفه  ای(
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  معرفی دستاورد    
تـوان کمـی و کیفـی تولیـد قصیـل از 12 الیـن و رقـم جـو مـورد بررسـی قـرار گرفـت کـه نتایـج نشـان داد میـزان تولیـد مـادۀ خشـک ارقـام جـو از 9 تـا 14 

تـن در هکتـار بـوده و کلیـۀ ارقـام خصوصیـات سـیلویی مطلوبـی دارنـد. کارایـی تولیـد مـادۀ خشـک )کیلوگـرم مـادۀ خشـک بـه ازای هـر مترمکعـب 

آب( ارقـام منتخـب بـه طـور متوسـط 1/7 برابـر و کارایـی تولیـد پروتئیـن )کیلوگـرم پروتئیـن بـه ازای هـر مترمکعـب آب( ایـن ژنوتیـپ هـا در حـدود 

2/5 برابـر ذرت علوفـه ای می باشـد.    

   فرایند تجاری سازی    
آزمایـش هـای تحقیقی-ترویجـی ایـن ارقـام بـه پایـان رسـیده و بـذر مـورد نیـاز تامیـن و در اختیـار زارعـان قـرار گرفتـه اسـت. از بیـن منابـع ژنتیکـی، 

، در سـال زراعـی 1399-1398 در سـطح 3520 هکتـار و در سـال زراعـی فعلـی  رقـم جـو مهتـاب تولیـد قصیـل بیشـتری داشـته و پـس از تامیـن بـذر

حـدود 10 هـزار هکتـار کشـت و توسـعه یافتـه اسـت.

  پتانسـیل اقتصـادی و اثـر بخشـی    

کشت ذرت علوفه ای و قصیل جو ، تولید علوفۀ تر و تولید پروتئین در  آب مورد نیاز 1 - مقایسه  جدول 

محصول نوع 

علوفه ای ذرت 

جو قصیل 

آب مورد نیاز در هکتار
)مترمکعب(

8000 - 10000

3000-4000

تر در  تولید علوفه 
)تن( هکتار 

50 - 60

30 - 40

تولید ماده خشک در 
)کیلوگرم( هکتار 

13200

8750

هکتار در  پروتئین  تولید 
کیلوگرم( (

1056

1050


