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مقدمه
ایران در کمربند بیابانی جهان قرار دارد و منطقه ای خشک و 
نیمه خشک در نظر گرفته می شود. میانگین بارندگی در ایران کم تر از 
250 میلی متر است که این میزان کم تر از یک سوم میانگین جهانی 
خود  به  را  جهان  خشکی های  از  1/2 درصد  ایران  درحالی که  است. 
اختصاص داده است، بعد از گندم بیش ترین سطح زیر کشت در ایران 
را جو به خود اختصاص داده است. جو از دیرباز جایگاه ویژه ای در سبد 
تغذیه دام به صورت دانه و علوفه سبز داشته و به تازگی به شکل سیلو 
ایران  هم استفاده می شود. توجه به زراعت جو اهمیت دارد؛ زیرا در 
اراضی وسیعی وجود دارند که به دلیل حاصلخیزی کم، شوری، کم عمقی و 
شوری آب زراعی صرفاً برای زراعت جو مناسب هستند. معرفی ارقام جو 
دیم پرمحصول همراه با روش های به زراعی مناسب برای کشت این 
ارقام، نقشی اساسی در افزایش تولید دیمزارهای کشور، بهبود معاش 
زارعان و جلوگیری از اپیدمی )همه گیری( آفات و بیماری های مختلف 
خواهد داشت. در مناطق دیم، به  دلیل ناپایداری و پیش بینی ناپذیری 
عوامل محیطی، ارقام جدید جو عاوه بر پرعملکردی باید دارای ثبات 

عملکرد نیز باشند. 

ضرورت و اهمیت معرفی ارقام جدید و پرمحصول جو دیم
به دلیل کمبود منابع آبی، استفاده مؤثر از هر واحد حجم آب در 
تولید نهایی محصول امری ضروری است. در بین تنش های غیرزنده، 
خشکی از لحاظ وقوع، شدت و طول دوره آن پیش بینی ناپذیر است؛ 
این تنش غیرزنده به عنوان شایع ترین تنش محیطی در دیمزارها با 
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محدودکردن تولید محصول در 25 درصد از اراضی کشاورزی جهان، 
عامل اصلی کاهش عملکرد گیاهان زراعی محسوب می شود. عواملی 
مانند میزان تبخیر و تعرق باا، محدودیت منابع آبی و سایر عوامل 
تأثیرگذار بر رشد جو در مناطق خشک و نیمه خشک، باعث توجه 
بیش تری به گزینش و معرفی ارقام جو پرمحصول و سازگار با شرایط 
خشک شده است. حال با توجه به این مسائل، یکی از راهکارهای اصلی 
در افزایش تولید جو در اراضی دیم، فعالیت های به نژادی از طریق 
ارقام جدید و پرمحصول جو دیم در زراعت های تحت تنش  معرفی 
خشکی است. معرفی این ارقام جدید از وظایف اصلی بخش تحقیقات 
غات مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور است. رشد فزاینده جمعیت، 
ضرورت تأمین غذا برای انسان و علوفه برای دام ها و نیز ضرورت 
خوداتکایی در زمینه تولیدات بخش کشاورزی در شرایط محدودیت 
منابع آب موجب شده اند که دستیابی به ارقام جو پر محصول با 
پتانسیل عملکرد باا - مانند رقم زراعی بهدان - نقش مهمی در تأمین 
دیم  مناطق  در  دیم کار  کشاورزان  معیشت  ارتقاء  و  غذایی  امنیت 
نیمه گرمسیری کشور داشته باشند. به دلیل افزایش میزان شوری خاک، 
از مناطق دیم نیمه گرمسیری  دما و وقوع تنش خشکی در بسیاری 
استان های کشور، کاشت جو در شرایط دیم نسبت به سایر محصوات 
از  مناسب کشت وکار جو در گستره وسیعی  مناطق  است.  سازگارتر 
مناطقی با حداقل ارتفاع از سطح دریا تا مناطق مرتفع در استان های 
مناطق نیمه گرمسیری از جمله خوزستان، فارس، کهگیلویه و بویراحمد، 
رویشگاه  که  است  بوشهر  و  ایام  کرمانشاه،  مغان،  گلستان،  لرستان، 
مناسب جو دیم بهاره به شمار می آیند. امید است با معرفی ارقام جدید 
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جو و استفاده از یافته های تازه پژوهشی در زمینه زراعت جو، شاهد رشد و 
شکوفایی بیش تر تولید جو در دیمزارهای نیمه گرمسیری کشور باشیم.

تاریخچه معرفی رقم
رقم زراعی بهدان در سال زراعی 87-1386 از طریق مرکز بین المللی 
تحقیقات کشاورزی در مناطق خشک )ایکاردا( به ایران ارسال شد. پس 
از 12 سال بررسی در ایستگاه های تحقیقات کشاورزی دیم مؤسسه دیم 
در گچساران، مغان، گنبد، مغان و ایام در اسفند 1396 برای کشت در 
از مزرعه  نمایی  و در شرایط دیم معرفی شد.  نیمه گرمسیری  مناطق 

تکثیر رقم جو بهدان در شکل 1 ارائه شده است.
 

شکل 1- نمایی از مزرعه تکثیر رقم بهدان در سال زراعی 1397-98
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خصوصیات بارز رقم زراعی جو بهدان 
از خصوصیات بارز رقم زراعی جو بهدان می توان به سازگاری و 
کشور  گرمسیر  دیم  مناطق  گرم  و  شرایط خشک  در  تولید  پایداری 
اشاره کرد که از انتقال کارآمدتر مواد حاصل از فتوسنتز در شرایط 
تنش خشکی به سبب پایداری بیش تر سبزینگی برگ ها ناشی می شود. 

سایر ویژگی های مهم این رقم زراعی عبارت اند از:
 زودرسی؛ 

 وزن هزار دانه بیش تر )35/4 گرم( نسبت به ارقام زراعی شاهد. 
میانگین چندساله عملکرد رقم بهدان در شرایط آزمایش های مقایسه 
عملکرد اجراشده در ایستگاه های تحقیقاتی )از آزمایش های مقدماتی 
تا یکنواخت سراسری(، در حدود 2,698 کیلوگرم در هکتار بود که 
13 درصد نسبت به ارقام زراعی شاهد برتر بود. میانگین عملکرد برترین 
شاهد در آزمایش های مختلف در بازه زمانی مشابه 2,398 کیلوگرم در 
هکتار تعیین شد )جدول 1(. میانگین عملکرد دوساله آبیاری تکمیلی 
رقم زراعی بهدان 5,639 کیلوگرم در هکتار و 8 درصد برتر از رقم زراعی خرم 
بود که در این آزمایش به عنوان بهترین ژنوتیپ برای آبیاری تکمیلی 
انتخاب شد. شکل 2 نمایی از دانه و وضعیت سبز مزرعه رقم جو بهدان 
را نشان می دهد. رقم بهدان در مقابل بیماری های مهم شایع در 
ایستگاه های تحقیقاتی هم اقلیم، در شرایط طبیعی مزرعه حساسیت 
نداشت و از مقاومت بسیاری برخوردار بود. درصد پروتئین دانه رقم 
بهدان طبق داده های آزمایشگاه شیمی غات مؤسسه تحقیقات اصاح و 
تهیه نهال و بذر در حدود 12/5 درصد بود، درصورتی که این مقدار برای 



6
بهدان، رقم جو دیم مناسب کشت در شرایط دیم ...

رقم ُخرم 11/3 درصد بود. نمایی از مزرعه هزارخوشه و پرورش دو رقم 
جو بهدان در شکل 2 ارائه شده است. 

شکل 2- به ترتیب از باا به پایین نمایی از مزرعه هزار خوشه و
 پرورش 2 رقم جو بهدان
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جدول 1- میانگین برخی خصوصیات زراعی رقم بهدان در مقایسه با
 ُخرم در طی هفت سال بررسی

ُخرم )رقم شاهد(بهداننام رقم زراعی

مناطق دیم گرمسیر و مناطق کاشت
نیمه گرمسیر

مناطق دیم گرمسیر و 
نیمه گرمسیر

بهارهبهارهتیپ رشد

تراکم مناسب کاشت
250-200 دانه در 

مترمربع به دلیل
 قدرت پنجه زنی باا

250-200 دانه در 
مترمربع به دلیل 

قدرت پنجه زنی باا

فاصله خطوط کشت 
15 و 17 سانتی متر15 و 17 سانتی متر)بر حسب سانتی متر(

نیمه اول آذرنیمه اول آذرتاریخ کاشت

وزن هزار دانه 
35/2 گرم35/4 گرم)برحسب گرم(

108 روز109 روزروز تا سنبله دهی

140 روز137 روزروز تا رسیدگی دانه

ارتفاع بوته
74 سانتی متر71 سانتی متر )برحسب سانتی متر(

عملکرد دانه 
2,398 کیلوگرم2,698 کیلوگرم)کیلوگرم در هکتار(
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عنوان: بهدان، رقم جو دیم مناسب کشت در شرایط دیم نیمه گرمسیری کشور
نویسندگان: بهروز واعظی، رحمت اله محمدی، طهماسب حسین پور، اصغر مهربان، 

مظفر روستایی، حسن قوجق، معصومه خیرگو، علی احمدی و محبوبه دری
مدیر داخلی: شیوا پارسانیک

ویراستاران ترویجی: سعیده اجاقی، نصیبه پورفاتح
ویراستار ادبی: سمیرا میرنظامی 

تهیه شده در: مرکز تحقیقات آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کهگیلویه و بویراحمد، 
دفتر شبکه دانش و رسانه های ترویجی

ناشر: نشر آموزش کشاورزی
صفحه آرا: سبا سادات کرمانی پوربقایی

نمونه خوان: افسانه شایسته
شمارگان: 1000 جلد

نوبت چاپ: اول، 1398
قیمت: رایگان 

مسئولیت درستی مطالب با نویسندگان است.
شماره ثبت در مرکز فن آوری اطاعات و اطاع رسانی کشاورزی 56592 به تاریخ 98/9/17 است.

نشانی: تهران، خیابان آزادي، بین نواب و رودکي، پاک 205، ساختمان دکتر حسابي، طبقه 12 
تلفن: 66430465 | تلفکس: 66430464 | کد پستي: 145789668
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ُخرم )رقم شاهد(بهداننام رقم زراعی

درصد برتری عملکرد 
100 درصد112 درصددانه در مقایسه شاهد

نیمه مقاوممقاومخوابیدگی )ورس(

واکنش به بیماری ها
نیمه مقاوم به سفیدک 

سطحی و مقاوم به 
کچلی جو )اسکالد(

نیمه مقاوم به سفیدک 
سطحی و نیمه مقاوم 
به کچلی جو )اسکالد(

روشنزرد روشنرنگ دانه

11/3 درصد12/5 درصددرصد پروتئین

2 ردیفه2 ردیفهنوع جو

قابلیت خرمن کوبی
بسیار خوب و

 با قابلیت جداشدن 
کامل ریشک از دانه

قابلیت خرمن کوبی 
مطلوب

واکنش به بیماری ها
در گرگان، میاندوآب و کردستان رقم بهدان برای بیماری های رایج جو 
در شرایط طبیعی در مزرعه ارزیابی و مشخص شد که این رقم نسبت به 
بیماری کچلی و سفیدک پودری جو و لکه قهوه ای مقاوم است. شکل 3 

نمایی از بیماری کچلی و سفیدک پودری جو را نشان می دهد.

ادامه جدول 1- میانگین برخی خصوصیات زراعی رقم بهدان در مقایسه با
 ُخرم در طی هفت سال بررسی
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شکل 3- از باا به پایین نمایی از بیماری کچلی و سفیدک پودری جو
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توصیه های ترویجی
توصیه های ترویجی در خصوص زراعت رقم جو بهدان در جدول 2 بیان 

شده است.
جدول 2- توصیه های ترویجی در خصوص زراعت رقم جو بهدان

بهترین تاریخ کاشت این رقم در شرایط دیم قبل تاریخ کاشت
از بارندگی مؤثر و نیمه اول آذر

میزان بذر مصرفی
 200 تا 250 بذر در مترمربع 

به میزان حداکثر  دانه  بر اساس وزن هزار   
80 تا 100 کیلوگرم در هکتار 

فاصله خطوط کاشت
15 تا 17 سانتی متر بین خطوط )برحسب سانتی متر(

کود ازته

و  آزمـون خـاک  اسـاس  بـر  ازتـه  کـود  مصـرف 
ترجیحـاً در زمـان کاشـت بـا جای گـذاری در زیر 
بـذر توصیه می شـود. در غیـر این صورت اسـتفاده 
از 85 کیلوگـرم اوره در هکتـار هم زمـان با کاشـت 
و به صـورت جای گـذاری کـود 6 سـانتی متر زیـر 

توصیه می شـود. بـذر 

کود فسفات و پتاس

اسـاس  بـر  پتاسـه  و  مصـرف کودهـای فسـفره 
آزمـون خـاک و بـا درنظرگرفتـن حـدود بحرانی 
فسـفر 9 تـا 11 میلی گـرم در هـر کیلوگرم خاک 
و پتـاس 260 تـا 280 میلی گـرم در هر کیلوگرم 
خـاک )قسـمت در میلیـون(، هم زمان با کاشـت 

توصیه می شـود.

مبارزه با 
علف های هرز

در زمـان تکمیـل پنجه دهـی و شـروع مرحلـه 
سـاقه دهی، بـا سـموم رایـج در بـازار از قبیـل 
گرانسـتار بـه مقـدار 25 گـرم و پوماسـوپر بـه 
مقـدار 1 تـا 1/5 لیتـر در هکتار، بـرای مبارزه با 
علف های هـرز نازک بـرگ و پهن بـرگ به صـورت 

توصیه می شـود. مخلـوط 
4 تا 6 سانتی مترعمق مناسب کاشت
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مزیت و توجیه اقتصادی
میانگین عملکرد بهدان در شرایط ایستگاه )از خزانه های بین المللی 
تا یکنواخت سراسری، 7 سال(، در حدود 2,698 کیلوگرم در هکتار بود 
که 13 درصد نسبت به رقم خرم برتر بود. میانگین شاهد در بازه زمانی 
هفت سال در حدود 2,398 کیلوگرم در هکتار برآورد شد. بنابراین رقم 
بهدان تقریباً 300 کیلوگرم در هکتار نسبت به شاهد برتری داشت که اگر 
60 درصد این برتری عملکرد یعنی 180 کیلوگرم در هکتار محصول 
بیش تر نسبت به شاهد در مزرعه کشاورزان تحقق یابد، با احتساب هر 
کیلوگرم جو با قیمت 16,000 ریال، ساانه مبلغی معادل 2,880,000 ریال 
سود خالص در هر هکتار عاید کشاورزان تولیدکننده خواهد شد. با فرض 
اراضی، پیش بینی  از  توسعه کشت رقم جو بهدان در 100 هزار هکتار 
می شود که 18 هزار تن محصول اضافی در مقایسه با شاهد تولید شود. 
با احتساب ارزش ریالی هر کیلوگرم جو، ساانه مبلغی بیش از 288 میلیارد 
ریال سود خالص بیش تر از رقم ماهور عاید کشاورزان تولیدکننده جو 

خواهد شد. 
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