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استفاده دومنظوره از جو در تولید دانه و علوفه و همچنین سازگاری گسترده آن با شرایط مختلف آب و هوایی، موجب کشت این گیاه، در سطح وسیعی 
از اراضی خشک و شور کشور شده است. استفاده از علوفه سبز غالت، یکي از راه هایي است که می تواند در جهت تأمین بخشي از علوفه سیلویی کشور 
مورد توجه باشد. کشت قصیل جو پاییزه دارای مزایایی از قبیل بهره وری باالی آب )استفاده از آب سبز( و امکان کشت در اراضی با آب شور و تامین علوفه 
سیلویی است. به منظور تعیین پتانسیل تولید علوفه سیلویی در بین ارقام رایج جو، آزمایشی در مزرعه شرکت خوشه سبز در شهرستان اصفهان طی سه سال 
زراعی 98-1396 به صورت پروژه تحقیقی ترویجی اجرا گردید. ارقام کشت شده در سال اول، شامل: یوسف، بهرخ و نصرت بود. براساس نتایج سال اول، در 
سال دوم و سوم، ارقام نصرت، نانیوس و مهتاب کشت شدند. هر رقم در سطح یک  هکتار کشت شد و در آخر، علوفه سیلویی تولیدی در مرحله خمیری نرم، 
توزین شد. عملکرد علوفه خصیل ارقام با استفاده از آزمون مورد تجزیه آماری قرارگرفت. نتایج سال اول نشان داد، رقم نصرت )شاهد( با 53 تن در هکتار 
خصیل، بیشترین تولید را در بین ارقام به  خود اختصاص داد. همچنین، نتایج سال دوم و سوم نشان داد که رقم مهتاب به  ترتیب با تولید 38/1 و 55 تن در هکتار 
و شاهد نصرت )32 و 40 تن در هکتار( علوفه سیلویی تولید نمودند. در مناطق مشابه اقلیم اصفهان، رقم جو مهتاب برای تولید علوفه سیلویی قابل توصیه است.

واژه های کلیدي: جو، علوفه سیلویی، خمیری نرم، غالت
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مقدمه
یوالف،  جو،  نظیر  زراعی  گیاهان  زمستانه،  علوفه  تولید  برنامه  در 
ترتیکاله و حتی گندم به منظور تامین هیدرات کربن و گروه ماشک های 
گل خوشه ای، گاودانه و خلر به منظور تامین پروتئین مورد استفاده 
قرار می گیرند. در این سیستم تولید، افزایش بهره وری آب، استفاده 
حداقل آب زیرزمینی و استفاده از آب سبز مورد توجه خاص است. 
پژوهشگران مختلف نیز توسعه کشت علوفه های زمستانه را گامی در 

جهت افزایش بهره وری می داند )1، 2، 3 و 7(. 
بر اساس برنامه توسعه کشاورزی، تا سال 1404 برای تولید شیر و 
گوشت قرمز کشور، 20 میلیون تن علوفه سیلویی نیاز است و کشور 
هشت میلیون تن کمبود در این زمینه وجود دارد )4(. یکي از راه هایي 
که به منظور تأمین بخشي از علوفه مورد نیاز دام ها قابل بررسي است، 
استفاده از گیاه سبز غالت )خصیل یا قصیل( است. یکی از راه های 
از  هکتار  هزار  تخصیص 200  طریق  از  می تواند  نیاز،  این  جبران 
اراضی آبی کشور )درحدود %35 کشت موجود جو در کشور( به 

ارقام مناسب جوی قصیل با میانگین تولید 40 تن در هکتار باشد.
سازگاری  نیز  و  آن  از  دومنظوره  استفاده  به دلیل  جو  اهمیت 
گسترده اش با شرایط مختلف آب و هوایی، موجب شده تا ساالنه 
این گیاه در سطح وسیعی از اراضی خشک و شور کشور کشت شود. 
از مزیت های مهم کشت جوی قصیل، کشت پاییزه جو، کشت در 
زمین های فقیر و شور و آبیاری با آب دارای درجه شوری باال )میزان 
شوری عصاره اشباع خاك و آب که سبب کاهش %50 محصول 

می شود به ترتیب 18 و 12 دسی زیمنس بر  متر است( می باشد )6(. 
به استناد آمارهاي موجود، طي سال زراعي 97-1396 سطح زیر کشت 
جو در کشور 1/453 میلیون هکتار شامل 597 هزار هکتار کشت آبی 
و 856 هزار هکتار کشت دیم بوده است که به ترتیب با میانگین هاي 
و   2027585 مقدار  هکتار،  در  1255کیلو گرم  و   3394 عملکرد 
1074195 تن و در مجموع 3/1  میلیون تن از این محصول تولید 
شده است )8(. همچنین سطح زیر کشت جو در دنیا در سال 2018 
میالدی معادل 48 میلیون هکتار بوده  است که به علت افزایش مصرف 
در صنعت و تغذیه دام، به ویژه در کشورهای اروپایی سطح زیر کشت 
در جهان  تولید جو  بیشترین  آمارها،  است. طبق  یافته  افزایش   آن 
به ترتیب مربوط به کشورهای روسیه، فرانسه، آلمان، استرالیا، اسپانیا 
و کانادا بوده است. الزم به ذکر است که از بین 107 کشور دنیا، ایران 
از لحاظ تولید جو در رتبه 16 بوده است )9( و این گیاه سازگاری 

اقلیمی و خاکی مناسبی با شرایط ایران دارد. 
در تامین علوفه سبز جو، مرحله برداشت بسیار مهم است که این 

مرحله بایستی در زمان خمیری نرم دانه باشد. با افزایش بلوغ گیاه 
جو، میزان محصول افزایش می یابد اما از کیفیت آن کاسته مي شود. 
مرحله بهینه برداشت محصول علوفه براي جو و یوالف که حداکثر 
محصول و همچنین صفات کیفي را داشته باشد را مرحله خمیری 
نرم گزارش نموده اند )10(. با توجه به پتانسیل جو در تامین علوفه 
سبز و دانه مورد استفاده در واحدهای دامپروری )استفاده دو منظوره(؛ 
گیاه  این  خاك،  و  آب  شوری  و  شرایط خشکی  تحمل  همچنین 
اهمیت ویژه ای یافته است. قدسی )5( نیز استفاده دو منظوره از غالت 
دانه ریز را راهی جهت تامین نیازهای واحدهای دامی کشور می داند. 
ارقام سازگار  ترویج  توسعه کشت و  زمینه  دارد در  این رو، جا  از 
پُرمحصول و با کیفیت مطلوب، اقدامات اساسی انجام گیرد. در این 
راستا، پژوهش حاضر، با هدف ارزیابی پتانسیل تولید برخی ارقام جو 
به منظور تولید علوفه سیلویی در استان اصفهان و ارایه توصیه های 

الزم به بهره برداران، انجام شد.

مواد و روش ها
جو  رایج  ارقام  بین  در  تولید خصیل جو  پتانسیل  تعیین  به منظور 
آزمایشاتی در مزرعه  مهتاب(،  نانیوس و  بهرخ،  )یوسف، نصرت، 
زراعی  سال های  طی  اصفهان  شهرستان  در  سبز  خوشه  شرکت 
98-1396 در قالب پروژه تحقیقی ترویجی1 اجرا شد. زمین پس 
از برداشت ذرت، سیکلوتیلر زده شد )تصویر 1( و با کمبینات در نیمه 
دوم آبان کشت شد. میزان بذر مصرفی بر اساس عرف منطقه، 210 
کیلوگرم در هکتار و آبیاری آن به صورت بارانی و بسته به شرایط آب 
و هوایی و بارش انجام شد. اندازه گیری میزان آب مصرفی نشان داد 
که در سال اول 2980 مترمکعب و در سال دوم و سوم حدود 3500 

مترمکعب آب، مصرف شد. 
کودهای مصرفی در جدول )1( آمده است. در سال اول ارقام یوسف، 
نصرت و بهرخ کشت شدند و در سال های دوم و سوم بر اساس 
نتایج سال اول، ارقام نصرت، نانیوس و مهتاب )تصویر 2 ( کشت 
شدند. هر رقم در سطح یک هکتار کشت شد و در نهایت پس از 
چیدن )تصویر 3( و خرد نمودن )تصویر 4(، به سیلو انتقال یافت. از 
هر رقم، پنج نمونه سه مترمربعی در مرحله خمیری نرم برداشت شد 
tو میزان علوفه سبز تولیدی آنها توزین شده و با استفاده از آزمون

مورد تجزیه آماری )شاهد رقم نصرت( قرار گرفت.

1.  شماره مصوب پروژه تحقیقی ترویجی 4-38-03-92331
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جدول 1- کودهای مصرفی، زمان و نحوه مصرف آن ها

نحوه مصرف                              میزان مصرفزمان مصرفنوع کود

در طی دوره رشد در  اوره
250 کیلوگرم در هکتارسه نوبت

پنجه زنی )100 کیلوگرم در هکتار(، 
ساقه دهی )100 کیلوگرم در هکتار( و 

آبستنی )شکم خوش50 کیلوگرم درهکتار(

به وسیله کودپاش40 تن در هکتارقبل از کاشتکود دامی

پنجه زنیریز مغذی

سولفات روی )100 گرم در هکتار(، 
سولفات منیزم )500 گرم در هکتار(، 

نیترات پتاسیم )1 کیلو در هکتار(، سولفات 
آهن )100 گرم در هکتار(، سولفات منگنز 
)100 گرم در هکتار( و اسید سیتریک )50 

گرم در هکتار(

محلول پاشی

همراه با آب آبیاری10 کیلوگرم در هکتارابتدای سنبله دهیسولوپتاس

 

تصویر 1- تهیه زمین با سیکلوتیلر

ارزیابی پتانسیل تولید برخی از ارقام جو، به منظور تولید علوفه سیلویی-  مهرداد محلوجی، احمد رمضانی
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تصویر 2- رقم جو مهتاب در مرحله برداشت خصیل، در مرحله خمیری نرم در اردیبهشت ماه

تصویر 3- چیدن با مور، خرد کردن با چاپر و انتقال به سیلو رقم جو مهتاب، در مرحله خمیری نرم دانه
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نتایج
در سال اول بررسی، ارقام یوسف )تیپ رشد بهاره(، بهرخ )تیپ رشد 
بهاره( و نصرت )تیپ رشد بینابین( کشت شدند و در اردیبهشت ماه 
در مرحله خمیری نرم، توسط موور بشقابی چیده شده و به وسیله 
چاپر برداشت شدند. آنها پس از قطعه قطعه شدن، به کامیون منتقل 
شده و به سیلو انتقال یافتند. ارقام یوسف، بهرخ و نصرت به ترتیب 
 t 32، 34 و 35 تن در هکتار علوفه سبز تولید نمودند. نتایج آزمون
خصیل تولیدی حاکی از برتری معنی دار رقم نصرت )شاهد(، نسبت 
به رقم یوسف بود؛ درحالیکه تفاوت عملکرد بین رقم نصرت و 

بهرخ معنی دار نبود. 
 با توجه به برتری عملکرد علوفه سبز تولیدی رقم نصرت، جهت ادامه 
بررسی در سال دوم و سوم ارقام جدید نونیوس و مهتاب انتخاب 

شدند. در سال دوم بررسی، ارقام نونیوس، مهتاب و شاهد نصرت 
)همگی تیپ رشد بینابین( کشت شدند. این ارقام به ترتیب 38، 38/1 و 
32 تن در هکتار علوفه سبز تولید نمودند. نتایج آزمون t خصیل 
نانیوس و  ارقام  برتری عملکرد خصیل جو  تولیدی نشان داد که 
مهتاب نسبت به شاهد نصرت بسیار معنی دار بوده است )جدول 2(. 
شاهد  و  مهتاب  نونیوس،  ارقام  سوم،  سال  در  آزمایش  ادامه  در 
نصرت مجددا کشت شدند. این ارقام به ترتیب 45، 55 و 40 تن 
در هکتار علوفه سبز تولید نمودند. ننایج آزمون t خصیل تولیدی، 
نشان داد که علی رغم برتری عملکرد هر دو رقم نانیوس و مهتاب، 
تفاوت عملکرد خصیل جو رقم نانیوس و شاهد نصرت معنی دار 
نبوده در حالی که تفاوت عملکرد خصیل جو رقم مهتاب و شاهد 

نصرت، معنی دار بود.

جدول 2 – میزان تولید خصیل ارقام مختلف جو در مرحله خمیری نرم و مقادیر آزمون t در
 سه سال زارعی )98-1396( در مزرعه سبز

ارقام 
تیپ رشدجو

اردیبهشت 1398اردیبهشت 1397اردیبهشت 1396

عملکرد 
خصیل

)تن در هکتار(

مقادیرآزمون 
t در مقایسه با 

شاهد

عملکرد خصیل
)تن در هکتار(

مقادیرآزمون 
t در مقایسه با 

شاهد

عملکرد خصیل
)تن در هکتار(

مقادیرآزمون 
t در مقایسه با 

شاهد

----***9/23-33بهارهیوسف

----1/54ns-34بهارهبهرخ

شاهد40شاهد32شاهد35بهاره-پاییزهنصرت 

452/43ns ***3812/01--بهاره-پاییزهنانیوس

 **556/66 ***38/118/52--بهاره-پاییزهمهتاب

*، **، *** و ns به ترتیب معنی دار در سطح 0/05، 0/01 ، 0/001 و بدون تفاوت معنی دار  

ارزیابی پتانسیل تولید برخی از ارقام جو، به منظور تولید علوفه سیلویی-  مهرداد محلوجی، احمد رمضانی
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جمع بندی و نتیجه گیری
در چند دهه اخیر، در بیشتر مناطق کشور، تعداد محدودی از ارقام 
جو )نظیر والفجر، ماکویی و ریحان( کشت می شد. با شکسته شدن 
اقلیم های  در  ارقام  معرفی  به  نیاز  ارقام،  این  تحمل  و  مقاومت 
مختلف و شرایط متفاوت تنش، در اولویت وزارت جهادکشاورزی 
قرار گرفت. در طی چند سال اخیر، به دلیل کمبود علوفه، نیاز به 
معرفی و ترویج ارقام خصیل ده و سیلویی جو مشهود است. بر این 
اساس، ارقام جو نصرت، یوسف و بهرخ در سال اول این پروژه 
از نظر علوفه سبز تولیدی )مرحله خمیری نرم( مورد مقایسه قرار 
گرفتند. جو شاهد، رقم نصرت به دالیل مختلف چون: تیپ رشد، 
نیمه متحمل به شوری، عملکرد دانه باال، نیمه پابلند، علوفه مناسب، 
آشنایی کشاورزان و دامپروران با این رقم، سطح کشت زیاد و غیره، 
نسبت  نصرت  رقم  که  داد  نشان  اول  در سال  نتایج  انتخاب شد. 
بیشتری  علوفه  دارای  معتدل،  مناطق  در  بهرخ  و  یوسف  ارقام  به 
است. واردات رقم جو نانیوس از طریق وزارت خانه و معرفی رقم 
جدید جو مهتاب، لزوم بررسی دقیق این ارقام از نظر تامین علوفه و 

خوراك دام را توجیه پذیر نمود.
در سال دوم و سوم پروژه، ارقام جو نانیوس و مهتاب در مقایسه 
با رقم شاهد جو نصرت از نظر علوفه بررسی شدند. رقم مهتاب 
با میانگین تولید خصیل 38/1 و 55 تن در هکتار نسبت به شاهد 
نصرت )32 و 40 تن در هکتار( برتری داشت. این رقم در مزرعه 
خوشه سبز در شهرستان اصفهان و در سطح 150 و 120 هکتار 
در طی این دو سال کشت، برداشت علوفه و سیلو شد. حساس 
لزوم  جو،  آشکار  سیاهک  بیماری  به  نسبت  نصرت  رقم  شدن 
باالی سموم  کارایی  بذر در حین کاشت، عدم  نمودن  ضدعفونی 
قارچ کش، استفاده از قارچ کش در زمان سنبله دهی، همزمانی مصرف 
قارچ کش و برداشت علوفه سبز و  انتقال قارچ و یا سموم به دام و 
و شیر تولیدی، سبب شد که کشاورزان، عالقمند به آشنایی با ارقام 
پُرپتانسیل و خصیل ده جو شوند. همچنین، رقم جو مهتاب دارای 
مزیت های فراوانی نسبت به دو رقم نصرت و نانیوس است. این رقم  
نسبت به سیاهک آشکار حساسیت نداشت، پر پنجه بود، تحمل به 
سرما باالیی داشت و در دامنه وسیع تری از تاریخ کاشت، قابل کشت 

بود لذا، قابل توصیه به کشاورزان است.

توصیه های ترویجی
	 سیاهک به  )حساسیت  نصرت  جو  رقم  معایب  به  توجه  با 

آشکار، ریزش بذر، حساسیت به شکنندگی ساقه(، کشت این 
رقم به منظور تولید علوفه خصیل، توصیه نمی شود.

	 رقم یوسف با توجه به تیپ رشد بهاره و داشتن حساسیت
نسبت به سرما، بهتر است در مناطق گرم و خشک به منظور 

تولید علوفه، کشت شود.
	 ،رقم نانیوس، به دلیل وارداتی بودن و کم در دسترس بودن بذر

دیررس بودن، نیاز به آب بیشتر، سنبله پرانی در حین برداشت 
و ریزش سنبله ها، توصیه می شود با سایر ارقام جایگزین شود.

	 رقم جو مهتاب به دلیل تحمل باال نسبت به سرما، داشتن تیپ
رشد بهاره_ پاییزه، حساسیت کم به تاریخ کاشت، عملکرد دانه 
و تولید علوفه باال )که تا 55 تن در هکتار با مدیریت مناسب 

بازدهی دارد(، توصیه می شود.
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