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 چکیده
 جو بدون پوشینه  شناخت

 less Barley -Hullو نام انگلیسیییی  Horddeum hexaticumبا نام علمی لخت( جو بدون پوشیییینه  جو

 در چند سال اخیر کشتو  .های جو است که منشأ آن چین، ژاپن استبدون پوشینه یكی از گونه جو .معروف است

رالیا موفق به استی مثل کانادا، هندوستان و یجو بدون پوشینه در جهان پیشرفت چشمگیری داشته است و در کشورها

ن یری داشییته و اولین تولیدکننده ایاند. در این میان کانادا، پیشییرفت چشییم معرفی ارقام جدیدی از این گیاه شییده

هایی از اسییتان کرمان، یزد،  ایران کشییت جو بدون پوشییینه محدود اسییت و در بخش در .محصییول در جهان اسییت

گردد و در بین آنها به جو پیغمبری یا مكی معروف اسییت و منشییا  مرکزی و اصییفهان توسییا کشییاورزان کشییت می

در چند سیال اخیر کشیت این نوج جو مورد توجه وزارت جهاد کشیاورزی قرار گرفته  احتمالی آن عربسیتان اسیت. 

ظاهری جو بدون  فاوتت اسییت و تحقیقات زراعی متعددی بر روی آن در نقام مختلك کشییور در حال اناام اسییت.

ها در هنگام رسیییدن مانند دانه گندم در داخل نسییبت به جو معمولی آن اسییت که در جو بدون پوشییینه، دانهپوشییینه 

 شود، در حالی که در جو معمولیکوبی به راحتی جدا میگرفته است و در حین خرمن صورت آزاد قراره وشینه بپ

پوشینه در مقایسه با جو  دهد. جو بدونل میدرصد وزن دانه را تشكی 81-81پوشینه به دانه چسبیده است و در حدود 

یه طیور قابلیت در تغذو معمولی الیاف خام کمتری دارد و میزان پروتئین، اسیدآمینه الیزین و نشاسته آن بیشتر است 

جوبدون پوشینه درفصل بهارسریعتر ازجومعمولی پناه زده وبه خوشه رفته وحدود  .دارد زایی باالتریهضم و انرژی

وز زودتر ازآن آماده برداشت میشود که این باعث کاهش مصرف آب وجلوگیری از بروز  خطر گرمازدگی ر 5-81

شكی میگردد. عملكرد دانه آن حدود  شرایا آب و  5/2-7و خ شت در شتن محدودیت ک شد. ندا تن در هكتار میبا

شت شت محصول وپیچیده نبودن تكنولوژی کا شت دوم بعد از بردا شت آن ا هوائی مختلك، امكان ک ز دیگر وبردا

شد. صول میبا شینه تحت تأثیر ژنتیک و محیا قرار دارد  مزایای این مح شیمیایی جو بدون پو به دلیل آنكه ترکیبات 

شتر این محصول تعیین  شرایا محیطی و آب و هوایی را برای تولید هر چه بی باید بتوان بهترین نوج ژنتیكی و بهترین 

ه زراعی جو بدون پوشییینه در بسیییاری از نقام کشییور از قبیل مناطق کویری، بر اسییاخ خصییوصیییات وی ه گیا .کرد

کوهسییتانی و معتدل، کشییت این نوج جو رو به افزایش اسییت، ترکیبات شیییمیایی انواج جو بدون پوشییینه در ایران به 

ت واریته سبه منظور توسعه کشت این غله در مناطق خشک الزم ا. دلیل تنوج شرایا آب و هوایی متفاوت می باشد

های سازگار با عملكرد مطلوب و ارزش غذایی مناسب واریته سنتز شده از این الین ها تعیین و در اختیار کشاورزان 

ستفاده آن در خوراک طیور و معرفی واریته های مناسب برای  .قرار گیرد شناخت ارزش غذایی و قابلیت ا ضرورت 

 مهم می باشد.توسعه و بهبود ژنتیكی 
 


