
میگردد. وقت مناسب کشت جو زمانیست که اوسط درجه حررارت 

درجه سانتی گرید باشد زیرا در موجودیت حررارت  02 – 51بین 

 مناسب و رطوبت کافی دانه جو بخوبی نیش زده و نمو میکند. 

 کنترول گیاه هرزه: 

هرنوع نبات که مغایرنبات جودر مزرعه روئیده باشرد گریراه هررزه 

تعریف میگردد. گیاهان هرزه  برا نربرات ا ررری در گررفرترن مرواد 

غذای، آب و نور آفتاب رقابت مینماید و هم چنان زمریرنره را بررای 

رشد و نموی امراض و حشرات مساعد میسازد. قسمریرکره گریراهران 

هرزه یک پناگاه امراض و حشرات مریربراشرد. دانشرمرنردان زراعرت 

فریر رد حرا را جرورا  02اال  02معتقد هستند که گیاهان هررزه 

 کاهش میدهند.

شاما عمریات زراعتی از قبیا استفاده از تخم   کنترول میخانیکی:

 های بذری پاک، تناوب زراعتی و خیشاوه میباشند. 

برای کنتروا گیاهان هرزه از عرف کش ها   کنترول کیمیاوی:

استفاده میشود. باید بخاطر داشت که استفاده از عرف کش ها 

خطرات جانبی برای انسانها، حیوانات و محیط زیست دارد. بناَ 

 استفاده از عرف کش ها اخرین تدابیر  می باشد.

  نگهداری جو:

جو نسبت به گندم وقت تر پخته میشود. زمانی که عالیم زردی در 

قسمت گرو )گردن( ظاهر گردید نشان میدهد که نبرات بره مررحررره 

پخته گی رسیده زیرا از آن به بعد فعالیت های حیاتی نبات متوقف 

شده که باید هرچه زودتر رفر  حرا را شرود. زرد شردن مرکرمرا 

 مقدمه:

جو از جمره نباتات غره ای و همچنان عروفوی میباشرد کره نسربرت 

داشتن مقدار زیاد نشائسته، منرالهای مفیده وانرواع ویرترامریرن یرک 

نبات مهم وارزشمند از نقطه نظرتامین کننرده مرواد غرذایری بررای 

انسانها و همچنان حیوانات میباشد. جو یرکری از قردیرمری ترریرن و 

شاید اولین نبات باشد که انسان هرا بره کشرت وزرع آن مربرادرت 

ورزیده است. این نبات برای اولین بار در منطقره شررن نرزدیرک 

ساا قبا از میالد بذر گردیرده 0222کشور ایران کنونی در حدود 

است. باستان شناسان معتقد هستند که ابتردا انرواع جرو دو قرطراره 

وبعداً شش قطاره و نوع کا جو حردود شرش هرزار سراا قردامرت 

 دارد.

 اهمیت اقتصاد:

جو ب ورت کا به هدف تغذیه انسانها، حیوانات و طیور تولید و 

م رف میگردد. موثریت غذایی و سها الرهر رم برودن و ترولریرد 

انرژی در کا جو نسبت به جو عادی بیشتر است که به اشکراا و 

طرن مخترف چون نان جو، سبزی، چای، نان جو با خاشرخراش و 

حریم جو  و غیره به م رف میرسد. همچنان جو بررای کرنرترروا 

کرستروا خون، تقرویره جرهراز هرا رمره وجررروگریرری از امرراض 

 سرطانی استفاده میگردد. 

 آماده ساختن زمین برای کشت:

در عرم زراعت روش و طریقه های مخترف کشت وجود دارد که 

هریک نواقص و فواید خود را دارا میباشد،اما ب ورت عموم در 

 بسیاری مناطن جهان و افغانستان جوبه دو طریقه کشت میگردد.

این طریقه ابتدایئ ترین روش کشت بوده، تخم   کشت پاشکی:  -5

بذری توسط دست در روی زمین پاش داده میشود. بعداَ بوسریه 

ماله کردن تخم زیر خاک میگردد، این طریقه کشت وخت گیر، 

طاقت فرسا و غیر موثر است که بیشتر در کشور های عقب مانده 

 مانند افعانستان مروج است.

روش کشت خطی در زراعت میکانیزه معموا بوده کشت خطی:   -0

سانتی متر  در مناطن بارانی و   0و عمن  02*  02که تخم در قطار 

سانتی متر در مناطن نیمه خشکه بذر میگردد. این طرین  0عمن 

کشت مفید وموثر است که بیشتر درکشورهای پیشرفته که امکانات 

روز  51  -0ماشین آالت در آنجا موجود است استفاده میشود. زمین 

پیش از کشت جو آبیاری گردد زمانی قربه گردد که زمین زیاد وتر 

نباشد زیرا سبب سخت شدن خاک میگردد، بعداَ توسط اله چوبی زمین 

بار قربه و ماله  0الی  0هموار گردد تا کروخ ها خوب میده گردند، 

 برای تهیه یک بستر خوب کافی است. 

 مقدار تخمریز:

در عرم زراعت تخمریز عبارت از مقدار تخم یک نبرات در فری واحرد 

زمین میباشد. تخم به مقدار مناسب یک عاما مرهرم در ازدیراد حرا را 

نبات میباشد. مقدار تخم ریز با درنظر داشت نوعریرت خراک، فریر ردی 

جوانه زدن تخم، مقدار رطوبت خاک، مق رد ترولریرد و طرریرقره کشرت 

 سفارش میگردد.

مقدار مناسب تخمریز جو در افغانستان به اساس نتایج سه ساا ترجرربره 

باالی انواع جو به تفکیک نوع و منطقه ذیالَ  5031 - 5030و تحقین 

 سفارش میگردد. 

 وقت مناسب کشت:

وقت مناسب کشت جو زمانی است که شرایط اقریمی بخ روص درجره 

حرارت برای نموی تخم مناسب میباشد. وقرت مرنراسرب کشرت جرو در 

افغانستان بنابر موجودیت زون های اقریمی متفاوت از یک مرنرطرقره بره 

منطقه دیگر فرن میکند. امرا نربرات جرو مرعرمروالَ در اوایرا برهرار برذر 
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 kg/haمقدار مناسب تخم ریز  زون

 02 - 12 مرکز

 02 - 02 شمال

 02 - 02 شرق

 02 -02 شمال شرق

 02- 12 جنوب غرب

 وقت مناسب کشت زون

 حما 1حوت الی  02 مرکز

 دلو الی اوا حوت 50 شرق

 حوت 01دلو الی  01 شمال شرق

 دلو الی اوا حوت 51 جنوب غرب



 

 وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

 ریاست عمومی انستیتوت تحقیقات زراعتی

 ریاست تحقیقات تطبیقی و توافقی

 دیپارتمنت تحقیقات اگرانومی و زراعت حفاظتی

 معلومات اگرانومیکی جو اصالح شده 

 ریاست عمومی انستیتوت تحقیقات زراعتی، بادام  باغ، کابـاآدرس: 

     www.aria.gov.afویب سایت: 

 aria@mail.gov.afایمل آدرس: 

 2022010100شماره تماس: 

 دیپارتمنت تحقیقات اگرانومی و زراعت حفاظتی تهیه کننده: 

کمیته نشرات  آریا ) قدرت هللا صوفی زاده، فردوس برومند،  تصحیح کننده:

 محمد حنیف افضلی و سید طایف قاسمی(

خوشه، خمیدگی . پیچیدن خوشه به دور خود ظاهر میسازاد که نبات 

از حد معموا بیشتر پخته شرده اسرت. کره در هرنرگرام رفر  حرا را 

 خساره زیاد به بار میاورد.

 طرق کشت:

روز پیش از کشت جو آبیاری گردد زمانی قربه گردد  51  -0زمین 

که زمین زیاد وتر نباشد زیرا سبب سخت شدن خاک میگردد در 

حالتی که وتر زمین بسیار کم باشد درین ورت قربه کروخ های 

بزرگ را تولید می نماید بناء زمین وقتی قربه شود که وتر زمین در 

حد مناسب باشد. بعداَ توسط آله چوبی، زمین ماله گردد تا کروخ های 

قربه و ماله برای تهیه یک بستر  0الی  0زمین خوب میده شوند 

خوب کافی است.   اکثریت دهقانان در آماده ساختن زمین کمتر دقت 

کروخی میپاشند که در   –بخرج میدهند و تخم را بر زمین ناهموار 

چنین حالت تخم های که در عمن بیشتر موقعیت گرفته اند توان 

برامدن بروی خاک را نداشته فرسوده میشوند و آنهای که به سطح 

زمین قرار دارند نسبت نرسیدن رطوبت کافی به تخم نمو نکرده 

 توسط حشرات و پرندگان  ای  میگردند.

 استعمال کود کیمیاوی:

کود کیمیاوی و ع وی در حا ا دهی و کیفیت مح وا جو نقرش 

عمده و روا حیاتی دارد. جو برای تکمیا و دوران نمروی خرود بره 

عنا ر مخترف  رورت دارد که میزان م رارف کرود در دوران 

حیات نبات متفاوت است بریرشرترریرن عرنرا رریرکره تروسرط نربرات بره 

م رف میرسد. عبارت از نایتروجن، فاسفیت و پروتراشریرم کرررورایرد 

میباشد. مقدار مناسب و متوازن کود های کیمیاوی و استرعرمراا آنرهرا 

در اوقات مناسب بدون تردیرد در ازدیراد حرا را نربرات جرو مروثرر 

 میباشند.

استعماا مقدار مناسب کود نایتروجن و فاسفیت به اساس نرترایرج سره 

( براالی مرقرادیرر مرخرترررف بره 5031  -5030ساا تجربه و تحقین )

  تفکیک نوع ذیالَ سفارش میگردد.

 

 آبیاری:

جو در مراحا مخترف نمو به آبیاری  رورت دارد گرچی  نبات جو 

نسبت به گندم به آبیاری کمتر نیازمند است، بخاطریکه نربرات جرو در 

مقابا کم آبی و خشکی نسبت به سایر نباتات غره ای مقاومت بریرشرترر 

دارد. مقدارآب مورد نیاز نربرات در طروا دوران حریرات بره دفرعرات 

 ورت میگیرد که برا مرال حرظره نروعریرت خراک، رطروبرت نسربرتری 

وحرارت فرن میکند. اما ب ورت عموم مزرعه جرو دو الری چرهرار 

مرتبه با ید آبیاری میشود. نبرات جرودر مررحررره تریرررر )شراخره( زدن 

 ومرحره تشکیا گا نباید به قرت آب مواجه گردد.
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 نمایی از تجربه جو در فارم تحقیقاتی داراالمان، کابل

 kg/haمقدار مناسب کود  زون

 مرکز
 نایتروجن              فاسفیت

01                        01 

 01                        12 غرب

 01                        01 شرق

 01                        12 شمال شرق

 01                        12 جنوب غرب


