
رقم جو دیم خرمرقم جو دیم خرمرقم جو دیم خرم

ــز  کــود فســفات و پتــاس: مقــدار مــرف كودهــای فســفره و پتاســه )شــکل4( نی
براســاس آزمایــش خــاك تعییــن می شــود. درنظرگرفــن محــدوده بحرانــی، کــه بــرای 

ــرم  ــاس 280-260 میلی گ ــرای پت ــاک و ب ــرم خ ــر کیلوگ ــرم در ه ــفر 11-9 میلی گ فس

در هــر کیلوگــرم خــاک اســت، هنــگام اســتفاده از آنهــا همزمــان بــا كاشــت، توصیــه  

می شــود.

شکل4- منایی از کودفسفات )سمت راست( و کود پتاس )سمت چپ(

مبــارزه بــا علف هــای هــرز: مبــارزه بــا علف هــای هــرز )شــکل5(، درزمــان پنجــه 
كامــل و ابتــدای مرحلــه ســاقه دهی، بــا اســتفاده از ســموم رایــج در بــازار )شــکل6( 

انجــام می شــود. به منظــور مبــارزه بــا علف هــای هــرز نازک بــرگ و پهن بــرگ، 

اســتفاده از علف کــش گرانســتار به مقــدار 25 گــرم و پوماســوپر به مقــدار 1/5 لیــر 

ــار به صــورت مخلــوط، در زمــان گفتــه شــده توصیــه می شــود.  در هکت

شکل5- علف هرزه غالت

شکل6- سموم علف کش رایج

    عمق مناسب کاشت: عمق مناسب کاشت چهار تا پنج سانتی مر توصیه می شود.

 مزیت اقتصادی

     دانـه رقـم )نـوع( جدیـد درطی چند سـال ارزیابـی، 3592 كیلوگـرم در هكتار بوده 

کـه در مقایسـه  با شـاهد ایـذه حدود 533 كیلوگـرم در هكتار، عملکـرد اضافه تر دارد؛ 

کـه بـا احتسـاب هـر کیلوگـرم جـو بـا قیمـت 1000 تومـان، مبلـغ 533 هـزار تومـان 

در آمـد اضافـه عایـد کشـاورزان دیمـکار جـو خواهـد شـد. از طـرف  دیگـر در مناطق 

گرمسـیر دیـم كشـور، بیـش از 300 هـزار هكتـار اراضـی قابل كشـت جـو وجـود دارد. 

بـا فـرض  اینکـه رقـم جدیـد در سـطح 40 هـزار هکتـار از اراضـی کشـت شـود، میزان 

افزایـش تولیـد جـو 21320 تـن در مقایسـه با شـاهد ایـذه خواهد بود كه با احتسـاب 

هـر كیلوگـرم جـو بـا قیمـت 1000 تومـان، مبلغـی حـدود 21/3 میلیـارد تومـان سـود 

خالـص عایـد كشـور و كشـاورزان تولیدكننـده خواهـد شـد. در نهایت، انتظـار می رود 

به دلیـل خصوصیـات بـارز رقـم خـرم از جملـه رسعـت پر شـدن دانـه، وزن هـزار دانه 

بـاال، رنـگ روشـن دانـه و افزایـش عملکـرد 17/5 درصـدی نسـبت بـه رقـم ایـذه، بـا 

اسـتقبال قابـل  توجهـی از طـرف کشـاورزان روبـه رو شـود.  بـذر رقم خـرم را می توان 

از مراكـز تحقیقات كشـاورزی و منابع طبیعی اسـتانهای كهگیلویـه و بویراحمد، ایالم، 

مغـان و گلسـتان تهیـه کرد.

نویســندگان: بهــروز واعظــی، مظفــر روســتایی، طهامســب حســین پور، اصغــر 

ــنی،  ــود حسن پورحس ــدی، مقص ــه محم ــق، رحمت ال ــن قوج ــان، حس مهرب

حســینعلی فالحــی

ویراستار ترویجی: سعیده اجاقی
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مدیرداخلی: شیوا پارسا نیک

ــش و  ــبکه دان ــر ش ــور، دف ــم کش ــات دی ــه تحقیق ــده در: مؤسس ــه ش تهی
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 مقدمه
 افزایـش جمعیـت و رضورت تأمیـن غذای کافی )مـواد پروتئینی حیوانی( و از همه 

مهمـر، لـزوم خودكفایی در تولیدات بخش كشـاورزی با توجه  بـه محدودیت منابع 

آب و کاهـش سـطح زیرکشـت )تخریـب روزافـزون مراتـع و هزینـه سـنگین احیای 

آن در گسـره وسـیع(، جملگـی موجـب شـده دسـتیابی بـه ارقـام جـو پر محصـول 

بـا ظرفیـت عملكـرد بـاال، از رضورت هـای مهم بخش کشـاورزی درنظرگرفته شـود.

 مناطق دارای حداقل ارتفاع تا مناطق مرتفع در اسـتان های نیمه گرمسـیری ازجمله 

خوزسـتان، فـارس، كهگیلویـه و بویراحمد، لرسـتان، گلسـتان، مغان، كرمانشـاه، ایالم 

و بوشـهر، اراضـی مناسـب کشـت وکار جـو بـوده كـه رویشـگاه مناسـب جـو دیـم 

بهـاره به شـامر می آینـد. امیـد اسـت بـا معرفـی ارقـام جدیـد جـو  و اسـتفاده از 

یافته هـای تـازه پژوهشـی درزمینـه زراعـت جـو، شـاهد رشـد و شـكوفایی بیشـر 

تولیـد جـو در دیمزارهـای نیمه گرمسـیری كشـور باشـیم.

 تاریخچه معرفی رقم
ــهریورماه  ــو، در ش ــی ج ــم بین امللل ــی ژرم پالس ــا ارزیاب ــژادی ب ــات به ن      تحقیق

ــرد. ــی ک ــی محــدود، معرف ــرای مناطــق دارای بارندگ ــم خــرم را ب 1390 رق

 خصوصیات بارز رقم خرم
     سـازگاری و پایـداری تولیـد رقـم خـرم در رشایـط خشـک وگرم مناطـق دیـم 

گرمسـیر کشـور به دلیـل انتقـال مـداوم مـواد حاصـل از فتوسـنتز در رشایـط تنـش، 

باتوجه بـه پایـداری سـبزینگی بـاال، زودرسـی، وزن هـزار دانـه بیشـر )38/9 گـرم( 

تیـپ رشـد بهـاره و متوسـط ارتفـاع بوتـه 73 سـانتی مر را می تـوان از خصوصیـات 

بـارز ایـن رقـم برشـمرد )شـکل 1، جـدول 2(. در جـدول 1 میانگیـن عملكـرد دانـه 

رقـم خـرم در ایسـتگاه های گچسـاران، مغـان، گنبـد و خرم آباد نسـبت بـه رقم ایذه 

مشـاهده می شـود.

جدول1- بررسی عملکرد رقم خرم

درصد برتری عملکرد 

رقم خرم نسبت به 

ایذه

میانگین عملکرد دانه 

رقم ایذه

)کیلوگرم در هکتار(

میانگین عملکرد دانه 

رقم خرم

)کیلوگرم در هکتار(

شهرها

)ایستگاه ها(

30 3096 4015 گچساران

25 2665 3329 مغان

0/3 2831 2840 گنبد

15 3642 4185 خرم آباد

ــف، 3592  ــال های مختل ــق و س ــرم در مناط ــم خ ــی رق ــرد نهای ــط عملک      متوس

کیلوگــرم در هکتــار بــوده کــه در مقایســه بــا شــاهد بــا عملکــرد 3059 کیلوگــرم در 

ــری نســبی داشــته اســت. ــار، 17/5 درصــد برت هکت

شــکل 1- منایــی از مرحلــه رشــد رویشــی )بــاال، ســمت راســت(، رشوع رشــد زایشــی 

)بــاال، ســمت چــپ(،  مرحلــه رســیدن دانــه )پاییــن، ســمت راســت( و شــکل خوشــه 

رقــم خــرم )پاییــن ، ســمت چــپ(

جدول 2- مشخصات و برخی از خصوصیات زراعی جو دیم رقم خرم

شناسنامه و مشخصات زراعی جو دیم رقم خرم )1390(
مناطق دیم گرمسیر و نیمه گرمسیرمنطقه مناسب کشت

شجره و منشا
/Hml02/4/Pro//W12269/RM1508/3/Sfa02

ArabiAbiad//ER/Apm از ایکاردا
بهارهتیپ رشد

تراكم مناسب كاشت

250-200 دانــه در مرمربــع به دلیــل قــدرت پنجه زنــی 

بــاال در مقایســه بــا ارقــام شــش پر و نبــود خســارت رسمــا 

مشــابه مناطــق رسد و معتــدل 
25 و 20 سانتی مرفاصله خطوط كشت

شناسنامه و مشخصات زراعی جو دیم رقم خرم )1390(

تاریخ كاشت

باتوجه بـه زودرسـی ارقـام جو دیم، تاریخ کاشـت مناسـب 

بـا  ارقـام  ایـن  بـوده و زودکاشـتی در  اواسـط آذرمـاه  از 

خسـارت شـدید از سـوی پرنـدگان مواجـه خواهـد شـد.
زودرسزمان رسیدن
73 سانتیمر ارتفاع بوته

 38/9 گرم وزن هزار دانه
3592 کیلوگرم در هکتار عملكرد دانه

مقاوم  خوابیدگی )ورس(

واكنش به بیامری ها
نیمه مقــاوم بــه ســفیدک ســطحی و مقــاوم بــه کچلــی جــو 

)اسکالد(
زرد روشن رنگ دانه

11/3 درصددرصد پروتئین
2 ردیفهتعداد ردیف
مقاوم دربرابر خشکی و تنش گرمایی آخر فصلتحمل تنش

 واکنش به بیامری ها

 ارزیابــی رقــم خــرم از لحــاظ بیامری هــای ســفیدك پــودری و کچلــی )اســکالد( جــو 

)شــکل2( در گــرگان، اهــواز و كــرج تحــت رشایــط مایه كوبــی مصنوعــی در مزرعــه 

و در مرحلــه گیاهچــه ای در گلخانــه، نشــان داد كــه رقــم خــرم نســبت بــه بیــامری 

كچلــی جــو مقــاوم اســت و مقاومــت رقــم خــرم در برابــر بیــامری ســفیدک پــودری، 

نســبت بــه رقــم ایــذه بیشــر اســت.

   

شکل2- منایی از کچلی برگ جو )سمت راست(، سفیدک سطحی غالت)سمت چپ(

 توصیه های به زراعی
 تاریـخ كاشـت: تاریـخ کاشـت در رشایط دیـم، براسـاس تقویم بارندگی اسـت 
)درصـورت امـکان قبـل از اولیـن بارندگـی مؤثـر(. تاریخ مناسـب برای کاشـت در 

مناطـق دیـم گرمسـیری كشـور، از اوایـل تـا اواخـر آذر مـاه توصیه می شـود.

میــزان بــذر مرصفــی: میــزان بــذر مرفــی 200 الــی 250 بــذر در یــک مــر 
ــار  ــه اســت. )مقــدار بــذر مــورد اســتفاده در یــک هکت ــر پایــه وزن هزاردان و ب

ــود(. ــه می ش ــرم توصی ــدود  100-80  كیلوگ ح

ــن ــت بی ــوط کاش ــه خط ــی، فاصل ــج به زراع ــاس نتای ــوط: براس ــه خط  فاصل
20-17 سانتی مر از یکدیگر توصیه می شود.

ــاک  ــش خ ــاس آزمای ــکل3(، براس ــه )ش ــود ازت ــرف ک ــزان م ــه: می ــود ازت ک
تعییــن می شــود کــه بهــر اســت هنــگام کاشــت، در زیــر بــذر قــرار داده شــود. 

درغیراین صــورت، اســتفاده از 85 کیلوگــرم اوره در هكتــار توصیــه می شــود؛ کــه 

بهــر اســت هنــگام پائیــز همزمــان بــا كاشــت، حــدود شــش ســانتی مر زیــر بــذر 

قــرار داده شــود. بایــد درنظرداشــت کــه در جــو بــا توجــه  بــه احتــامل خوابیــدن 

بوته هــا، تــا حــد امــکان از ازت کمــری اســتفاده شــود.

شکل3- منایی از کود ازته


