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 مریم: نام                                              صبوری:  دانشجو خانوادگي امن

 اثر اسید سالیسیلیک بر کمیت و کیفیت بذر جو بهاره در شرایط تنش غرقابی :نامهپايان عنوان

 محمد صدقي سورپروف - دکتر سعید خماری :راهنما )اساتید( استاد 

 مهندس احمد جوادی - دکتر سلیم فرزانهر: مشاو )اساتید( استاد 

   اردبیلی محقق :دانشگاه            علوم و تکنولوژی بذر : رشته           کارشناسی ارشد ي:تحصیل مقطع 

 51 ات:صفح تعداد           93/55/5931         دفاع: تاريخ            کشاورزی و منابع طبیعی :دانشكده 

 :چكيده
در  آزمایش حاضر اسيد ساليسيليک بر کميت و کيفيت بذر جو بهاره تحت تنش غرقابی،به منظور ارزیابی اثر 

طرر    برر اایره  در گلخانه دانشكده کشاورزی و منابع طبيعی دانشگاه محقق اردبيلی به صورت فاکتوریل  4931سال 

 ، عامرل ترنش  ارووهش . در ایر   طراحی و به مورد اجرا گذاشته شدرار تك سهدر ( RCB)های کامل تصادفی بلوک

- اسريد چهارگانره  هرای  ، غلظرت در دو سطح )شاهد و اعمال وضعيت غرقابی در مرحله آخر سراقه رفرت (   یغرقاب

در دو مرحله )آخری  روز ترنش غرقرابی و در طری    برگی  محلول ااشیو ميلی موالر(  1و  2، 4)صفر، ساليسيليک 

مرفولروییكی،   کليره صرفات  نشرا  داد کره ترنش غرقرابی      آزمرایش  نترای   در نظر گرفتره شرد.  زیابی رشد( دوره با

در و نابرارور  بارور  های، تعداد سنبلهبوته ، ارتفاعتعداد برگجو به جز  بذر کميت و کيفيتو همچني  فيزیولوییكی 

 لير کلروفمقدار  ،بوته ارتفاع صفات یغرقاب نشت و کيليسيسال دياس متقابل اثر. را به طور معنی داری کاهش دادبوته 

محتروای   کاتراالز، فعاليرت   ،بعرد از محلرول ااشری    بوتره  خشک وز  ،ΙΙبيشينه عملكرد کوانتومی فتوسيستم  ،برگی

 چره،  شره یر خشک وز  سنبله، طول سنبله، در دانه تعداد ،نهایی برداشتاز  بعد بوته خشک وز  دروی ،يه دياراکس

 بروده  دار یمعنر  یزن جوانه قدرت و یزن جوانه درصد ،یزن جوانه سرعت اهچه،يگ خشک  وز ساقچه، خشک وز 

 از نظرر فعاليرت   یولر . اسرت  کررده  جبررا   را غرقرا   ترنش  از یناش یخسارت یحدود تا کيليسيسال دياس و است

 یمعنر  متقابل راتاث وبوده  دار یمعن کيليسيسال دياس و یغرقاب تنش یاصل اثرات فقط بوته برگ تعداد و دازياراکس

 را یمختلفر  راتيتراث  متفاوت یها زما  در و متفاوت یها غلظت با کيليسيسال دياس ماريت  يهمچن. است نبوده دار

 1 غلظرت  به مربوط  آ ريتاث یشتريب که یطور به. است کرده جادیا یغرقاب تنش از یناش خسارات کاهش جهت در

دو مرحلره  اسيد ساليسيليک در  های مختلفحلول ااشی برگی غلظتم ،در کل .است بوده زما  هردو در موالر یليم

 .را مرتفع نمود غرقابی تا حدودی خسارات ناشی از تنش

 کيفيت بذر، ماده تنظيم کننده رشد، اکسيدا ، کمبود اکسيو جو بهاره، سيستم آنتی :هاواژه کلید
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 مقدمه -1-1

 ؛باشرند یمر  جها درصد غذای مردم  71 کننده  يو تأم زراعی اها يگ  یمهمتراز ( Cereals)غالت 

 و. جآیدروه به دست میاز ای  گ بشر ازين مورد  تئيدوم ارو کیچهارم انریی و  از سه شيب یکل طور به

(Hordeum vulgare L.) 5111ترا   7111سابقه کشت و زرع آ  بره   تری  غالت است کهز قدیمیا یكی 

ی در سرطح وسريعی از   یمتنروع آ  و هروا   در شرایطنيز و هم اکنو   گرددبر می مسيح قبل از ميالد سال

یكری از  زراعری بره عنروا     گيراه  (. ایر   4977 )خدابنرده،  شرود مری  کشرت  جهرا  های زراعی اکوسيستم

-ميليو  هكتار در شرایط آبی و دیم کشت مری  51/4معادل  یدر سطح ،ایرا  راهبردیمحصوالت مهم و 

از نظر سطح زیر کشت اس از گندم در رتبه دوم قرار دارد. از کل سطح زیر کشت جو در ایررا    که شود

کيلروگرم   311الری    711و دیم در ایرا  درصد آبی است. ميانگي  عملكرد ج 11درصد دیم و  61حدود 

مرالكی و   گرزارش شرده اسرت )انصراری     کيلروگرم  9911 حردود  آبی در کشت عملكرد جودر هكتار و 

 (.2113همكارا ، 

قررار   ريرا تحت ترأث  اها يگرشد، نمو و اراکنش جغرافيایی همواره  های زنده و غير زندهانواع تنش

در منراطق کشراورزی دنيرا،     .کننرد ی را نيز دستخوش تغييرات میمحصوالت اقتصاد قابليت توليدو  داده

کمری و کيفری   کاهش عملكررد   موجبزا اغلب سایر عوامل تنش ی، شوری، سرما، گرما، غرقا  وخشك

های محيطری مهمترری    تنشبا توجه به ای  که (. 2113شوند )باالخنينا و همكارا ، می ت زراعیمحصوال

اختالف قابل تروجهی بري  عملكررد     ،جها  هستندسراسر شاورزی در عوامل کاهش دهنده محصوالت ک

هرای  و ارووهش  براساس مطالعرات  (.4984شود )کابلی و صادقی، زراعی دیده می گياها واقعی و بالقوه 

به  ی در خاکغرقابایجاد وضعيت  زا،عوامل مختلف تنش  ياز ب یافته در اقصی نقاط ایرا  و جها انجام 
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 شیافرزا  لير بره دل  غرقرا   .شرده اسرت   گياها  زراعری عملكرد  درصدی 25 تقریبا هشکا باعث ییتنها

 ال ،يسر  از،ير از حرد ن  شيبر  اریير آب  ،ينامناسب زمر  هيته ،ینيرزمیز باال بود  سطح سفره آ  ،یبارندگ

. طبرق آمرار فرا و    (4934و همكرارا ،   یدري)ح دیآیوجود م به اندک زمي  بيخاک و ش کم ریینفوذاذ

تبادل گراز   یدر طول دوره غرقاب زهكشی مطلو  هستند. فاقدجها   اراضیدرصد از  41دود ح ،(2112)

. باشرد تر مری اایي مرتبه  هزار 41 حدود آ  در انتشار گاز چرا که، گرددمیمختل  باًیخاک و هوا تقر  يب

 کراهش مشركل   برا شده و خاک  هيتخل شهیر لهيبه وس زوسفریموجود در خاک و ر و يحالت اکس  یدر ا

قبرادی و  ؛ 2112و همكرارا ،   سرو  یبر) گرددمواجه می( Anoxia) و يفقدا  اکس ای (Hypoxia)اکسيو  

خرش  و ب هشر یباعث کراهش توسرعه ر   یغرقاب طیقابل دسترس در شرا و يکاهش اکس (.2116همكارا ، 

زی یخشرك  ا اهيگ شهیاگرچه فقط ر ی(. در حالت غرقاب2112و همكارا ،  سو ی)بر گرددیم اهيگ ییهوا

عروارض آ    از .شرود یمر وارد  بيآسر  اهيهای گبه کل اندام یول ،رنديگیقرار م و يدر معرض کمبود اکس

 اشاره نمود عملكرد عملكرد و اجزای ،ییکاهش رشد اندام هوا تیو در نها شهیبه کاهش رشد ر توا یم

، موجب آسيب دید  گياهچره  ذرب یزنجوانهدوره  یط یغرقابهمچني  تنش (. 2116)قبادی و همكارا ، 

 در برابرر و  افتره يسرازش ن  غرقرابی وضرعيت  های بذری برا  شهیرسایر و اصلی چه شهی. رشودحاصله می

 .(2141، یانگ)بلفورد و گردند میتر ریاذ بيآسها بيماری

یكی از اهداف مهم تحقيقات انجرام شرده توسرط    محيطی گياه به شرایط نامطلو   مقاومتافزایش 

برا سرنتز    غيرر زنرده  هرای  ترنش انرواع  گياها  به (. 2113باشد )باالخنينا و همكارا ، ها میلوییستفيزیو

 .سرازند مری را فعال  ايامانتقال  مسيرهایها ای  مولكول ، به طوری کهدهندعالمت ااسخ می هایمولكول

، اتريل ، اسريد   اسرمونيک ج جملره کلسريم، اسريد    اند؛ ازشده چندی  مولكول عالمت در گياها  شناسایی

مولكرول عالمرت جهرت    ساليسيليک به عنروا  یرک    نقش اسيد امروزه و اراکسيد هيدروی . ساليسيليک

اسريد ساليسريليک   (. 2114)جانسر  و تومراس،    در گياها  ثابت شده اسرت  هامقابله با اثرات منفی تنش

 شرده اسرت   معرفری نيرز  مو  عنوا  یک هور به گيردبر عهده میدر گياه  که کارکردهاییهمچني  به دليل 

خاصی به توانایی اسريد ساليسريليک در القرای     سال گذشته، محققا  توجه 21در طی (. 4332)راسكي ، 
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هرای  ها و توليد ارروتئي  های زنده نظير ااتوی تنش در گياها  در برابر انواع سيستميک اکتسابی مقاومت

 عالمرت فرایند به عنوا  یک مولكول  يليک در طی ای اند. اسيد ساليسها مبذول داشتهای  ااتوی  مرتبط با

بررسی توانرایی اسريد ساليسريليک     اینک محققا  به(. 2111د )کامرو ، کنها عمل میبرای القای بيا  ی 

 (.2119اند )سينگ و یوشرا،  های محيطی توجه نمودهمحافظتی روی گياها  تحت تنش برای ایجاد اثرات

گرمرا  ، برن  و خيار يد ساليسيليک در افزایش مقاومت به شوری در گندم،هایی مربوط به نقش اسگزارش

ارس   (.4333رد )ميشرا و گودهروری،  لوبيا و فلزات سنگي  در برن  وجود دا و سرما در گوجه فرنگی و

هرای فيزیولروییكی و   فعاليرت تنظريم  هرای تاثيرگرذار برر    تواند یكی از هورمو می تنظيم کننده رشدای  

 تابوليكی در گياه باشد.فرآیندهای م

 از منراطق  یبرخر  همچني  و باشدمیحساس خاک  یغرقاب طیجو به شرازراعت که   یتوجه به ا با

جهرت عردم تسرطيح صرحيح و اصرولی زمري  و فقردا  زیرر         به در کشور  ای  محصولکننده  ديولت مهم

 یض خطر تنش غرقابدر معرهای الزم به منظور زهكشی مطلو  خاک و در نتيجه ایجاد سيال  ساخت

تقویرت  تاثيرگرذار و  عوامل های فيزیولوییک تنش غرقابی و همچني  آسيبیی شناسا  یبنابرا ،قرار دارند

مطالعره و  بره  طی آزمایشری   ،لذا در ای  راستا زیادی است؛ تياهم حایز ای  خسارات گياه در برابرکننده 

ارداختره  تنش غرقرابی  های ناشی از آسيب د مرتفع نمواسيد ساليسيليک بر  مثبت احتمالی بررسی اثرات

 .شد

 جو گیاه زراعیمعرفی  -1-2

 شناسی جوگیاه -1-2-1

باشرد. جرو   مری  vulgareیرا   sativumو گونره   Hordeum، جرنس  (Poaceae)جو از تيره گندميا  

در بي  النهری  مشرتق شرده    H. spontaneumسال قبل از جد وحشی خود یعنی  3111زراعی در حدود 

سرانتی   25 افرق های آ  در درصد ریشه 31افشا  داشته و حدود  ای  گياه ریشه (.4979ت )کوچكی، اس

مترر  سانتی 451تا  421دار است و طول ساقه گره ای وساقه جو ماشورهخاک گسترش دارند.  باالی یمتر
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برخوردارنرد.   یانتهای گررد  بر خالف گندم از بوده کههای جو، باریک و به رنگ سبز روش  است. برگ

رنگ به نام زبانرک وجرود   زا ده بزرگ به نام گوشوارک و یک زا ده بیدو  ،برگ به ساقه اتصالدر محل 

مختلرف جرو    . همچنري  وز  هزاردانره ارقرام   باشرند میدر جو بزرگتر از گندم  دارد. زبانک و گوشوارک

 گرم است. 61الی  95حدود 

 5-8، اندازه دانره و شررایط رشرد و نمرو     تيپ رشدیو  های جنينی در جو بسته به رقمتعداد ریشه

عردد در   91ترا   25عدد در جوهرای شرش ردیفره و از     61تا  25ها در هر سنبله از عدد است. تعداد دانه

هرا مری باشرد و فقرط در     . دانه جو در بيشتر ارقام خود همراه با اوشينکباشدمی متغيرجوهای دو ردیفه 

آید. ارقام اخير را جوهای لخت یرا  ها بيرو  مینگام خرمنكوبی از داخل آ ها دانه در هتعداد کمی واریته

دهند و غالبراً بره صرورت غرذای دام نيرز      يده را برای تهيه مالت ترجيح میشگویند. انواع جو اوبرهنه می

 )خدابنرده،  شرود گيرد. اما در تغذیه انسا  انواع لخت بره اوشريده تررجيح داده مری    مورد استفاده قرار می

4974.) 

 به سه گروه تقسيم کرد: دماناسب با واکنش آ  ها به تتوا  مگندم می مثلی جو را نيز ارقام تجار

در بهرار   و دریافت رییم دمرایی و نروری مطلرو ،    در اایيز به دنبال کشتاایيزه ارقام  یاها واریته (4

 .باشندمی (Vernalization)سازی بهاره  فرآیند مندنيازبه اصطال  نمایند و می بذرسال آینده توليد 

به سرما از لحاظ مقاومت  ،روز است 411-421بهاره که طول دوره زندگی آ  ها  ارقام یاها واریته (2

 باشد.اایيزه می هایینوتيپتر از ای ضعيفو سيستم ریشه

هنرد  خوا دانره بهار کشت گردنرد توليرد    یاتفاوت چنانچه در اایيز دو فصله یا بی ارقام یاها واریته (9

نانچره در  و چ باشرد مری کرد. مقاومت آ  ها نسبت به سرمای زمستا  تا حدی کمتر از جو ارایيزه  

مرورد زراعرت   بهاره و در صورتی که در بهرار   هایینوتيپيش از ب اایيز کشت شوند، عملكردشا 

 .خواهد بودمشابه عملكرد جوهای بهاره  قرار گيرند



6 

 

 مبدأ و خاستگاه -1-2-2

رای  تری  فرضيه  ،است باقی مانده ناشناختهبه صورت ستگاه واقعی جو هنوز خاعليرغم ای  که 

اذیرفته شده در مورد منشأ جو زراعی مربوط به هالل حاصلخير به عنوا  خاستگاه ای  گياه است، اما 

(. مبدأ جو طبق نظر هارل ، 4333فرضيه چند مرکزی نيز ايشنهاد شده است )مولينا کا و و همكارا ، 

باشد. طبق و فلسطي  می )ترکيه و سوریه امروزی(آناتولی جنو  ، (غر  ایرا )زاگرس واقع در  مناطقی

دار، آسيای جنو  شرقی، به ویوه چي ، نظر واویلوف، مبدأ نوع بدو  ریشک، ریشک کوتاه و کالهک

 (.4373تبت است )هارل ، فالت یاا  و 

 اهمیت محصول جو -1-2-3

و ردیفه وحشی است که از حفاری جنو  ارواا به دست آمده و معلوم از ارقام د هاتری  جوقدیمی

شده است. ای  گياه از شمال سو د، خاورميانه تا مصر، همچني  از که در عصر حجر کشت می گردیده

در ایرا   ای  گونه زراعی. نام گرفتقرار می و زرع کشتمورد متری همياليا  1111سطح دریا تا ارتفاع 

يت جو گرفته شده است. در حال حاضر اهمبرشده، می تلفظکه در زبا  اهلوی جو ( jav)از کلمه جاو 

 (.2141)اولریچ و همكارا ،  باشدمیآ  نصف گندم  کل توليدميزا  دنيا تقریباً برابر گندم است، لك  در 

ات استفاده ای  گياه همانند یوالف، برن ، گندم و ذرت از دسته غالت بوده و از قدیم برای تغذیه حيوان

(. از 2118زترک و اس ، وباشد )اتری  غالت میشود. گياه جو اس از گندم، ذرت و برن  از با اهميتمی

لحاظ تاریخی، جو یكی از منابع مهم غذایی در بسياری از نقاط دنيا، شامل خاورميانه، شمال آفریقا و 

بنابر آمار فا و، کشورهای ترکيه  (.2113و همكارا ،  باشد )توکلیشمال و شرق ارواا و همچني  آسيا می

در منطقه خاور و ایرا  به ترتيب مقام اول و دوم سطح زیر کشت و همچني  ميزا  توليد محصول جو را 

کنترل وضعيت بازار  اند که همي  امر نشانگر ظرفيت باالی کشور ایرا  دربه خود اختصاص دادهميانه 

 (.2141)اولریچ و همكارا ، باشدمنطقه میای  محصول زراعی با ارزش در 
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گياه جو، عالوه بر اینكه در تغذیه دام به عنوا  جيره ترکيبی و بخصوص به عنوا  خوراک اصلی 

شود، به باشد، استفاده میهای مناطق سردسيری که امكا  ارورش مناسب ذرت و سایر غالت نمیدام

( در برنامه غذایی بشر نيز شرکت دارد و های مختلف )نا ، نوشيدنی، غذاهای مناطق خاص و ...صورت

 81-31به اندازه  ه شده است. جو به عنوا  غذای دام،ها نيز مؤثر شناختحتی در درما  تعدادی از بيماری

ای ارزش دارد. درصد اروتئي ، خاکستر و فيبر خام آ  از ذرت بيشتر ولی از نظر عصاره درصد ذرت دانه

که برای صنایع تخميری  ای  گياه زراعیتر است. انواعی از ت نامرغو   و انریی از ذریعاری از نيترو

دانه  جو، ع تخميریانودر ا چرا که ،رسنداست که به مصرف دام می هاییآ روند گرا  تر از به کار می

باشد  تری برخورداررنگ روش نيز از باید کيفيت باالتر، درصد اروتئي  کم و نشاسته زیادتری داشته و 

 .(4932 ری،)کله

 سطح زیر کشت، عملکرد و میزان تولید جو -1-2-4

: راهنمرای  42121 د)اسرتاندار  ایررا   و تحقيقات صرنعتی  دملی سازما  استاندار داساس استاندار بر

ای کره قبرل از برداشرت  ضرایعات     شرود: غلره  جو به ای  صورت تعریف مری دانه  ،جو(درجه بندی دانه 

های کامل دانه جو مزروعی بوده و مقردار سرایر غرالت در آ     ر از دانهدرصد یا بيشت 51بوجاری، حاوی 

شرود کره سره    هایی اطالق میهای کامل به دانهدانه(. 4934و همكارا ،  یدري)حدرصد نباشد 25بيش از 

ساله است که نسبت به گنردم بره    چهارم یا بيش از سه چهارم کل دانه موجود باشد. گياه جو گياهی یک

باشد. در مناطقی که از نظرر بارنردگی و نروع    تر میبه ورس و سرما حساس ولی ،ترمقاومخشكی و گرما 

ااش و یا کاری و به صورت دستکارند. کاشت جو از طریق بذرخاک برای گندم مناسب نيستند، جو می

 اذیرد. همچني  در برخی مرزارع مكرانيزه، بره دليرل خرالی     به وسيله بذرکارها به صورت خطی انجام می

های هرز از کاشرت خطری اجتنرا  شرده و عمليرات برذر       ها و امكا  رشد علفماند  فاصله بي  ردیف

شود که برای زیر خاک کررد  برذر از دیسرک اسرتفاده     های سانتریفيوی انجام میافشانی توسط کود ااش

 (.4974)خدابنده،  کنندمی
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-بعد از کشت صورت مری روز  42تا  8قطبی است و سبز کرد  آ  معموالً  جو دو بذورجوانه زد  

در ایر    ؛کننرد درصرد برداشرت مری    11الی  91رطوبت دانه بي   درجو را محصول گيرد. به طور معمول 

ها باالسرت  . با توجه به ای  که ميزا  رطوبت برای انبار کرد  دانهباشندمیتر ها حجيمدانه ميزا  رطوبت،

برداشرت آ   آ  جلوگيری به عمل آید. گرم شد  و فساد باید به طرق مصنوعی دانه را خشک نمود تا از 

-رسيده است. در حال حاضر در استا  درصد 41تا  49با کمبای  زمانی است که رطوبت دانه به کمتر از 

های کرما ، یزد، مرکزی، سيستا  و بلوچستا ، کرمانشاه، ایالم، اصفها  و گلسرتا  در سرطح محردودی    

ميزا  سطح زیرر کشرت گيراه     (FAO) و کشاورزی ملل متحدخوار و بار شود. طبق آمار سازما  کشت می

هكتار در ایرا  اعالم شده است که در همي  سال ميزا  توليرد جرو    4681111برابر با  2142جو در سال 

سطح زیرر   از نظرمقام هفتم را  یدرصد 2/6باشد. استا  اردبيل با سهم ت  می 9111111در ایرا  برابر با 

 (.2113)انصاری مالكی و همكارا ، ایرا  به خود اختصاص داده استکشت جو در 

 دانه ترکیبات شیمیایی -1-2-4
و شرایط محيطی بستگی  تيپ رشدی بوتهساختما  شيميایی دانه جو به عوامل متعددی همچو  رقم و 

به ها راتکربوهيد باشد.، چربی و خاکستر می، اروتئي انواع کربوهيدراتداشته و به طور کلی شامل 

-عمده کربوهيدرات دهند.را تشكيل می دانهدرصد وز  خشک  81ترکيب اصلی دانه جو بيش از عنوا  

ها شامل انتوزا ، بتاگلوکا ، سلولز های موجود در جو لخت را نشاسته تشكيل داده و سایر کربوهيدرات

  بتاگلوکا  در سطح اایي  ها می باشد. جو لخت از نظر ميزاها و دو قندیو ميزا  کمی از تک قندی

رسد در حالی که ميزا  آ  در جوهای درصد می 46تری قرار داشته و حداکثر مقدار آ  به حدود 

گلوکا  در جو بسيار مهم بوده زیرا مقدار آ  که آ   درصد می باشد. ميزا  بتا 95الی  91معمولی بي  

چسبندگی و ایجاد مشكل ویسكوزیته  باشد نيز باعث افزایش حالليت و در نتيجه افزایشدوست می

شود. بخش اعظم سلولز در دانه ای و کاهش قابليت هضم مواد غذایی میگوارشی در جانورا  تک معده

یابد. جو لخت در هنگام خرمنكوبی نيز و اوسته جو قرار داشته که بوسيله ی آسيا  نمود  کاهش می

درصد چربی داشته که  1تا  2دانه جو معموالً بي   شد.دارای ميزا  سلولز اایي  تری از جو معمولی می با
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% 77درصد از کل چربی ها را شامل می شود.  79تا  23مهمتری  آ  تری گليسيریدها هستند که به ميزا  

در جوهای  درصد 8جو متفاوت بوده که از دانه ميزا  اروتئي  در  اند.چربی ها در آندوسپرم ذخيره شده

 (.4984)کابلی و صادقی، باشدجو لخت متغير می درصد در 21معمولی تا 

اروتئي  باال از ميزا  جو لخت باالتر از جو معمولی است. درصد فيبر اایي  و دانه ارزش غذایی 

ذرت باالتر دانه زی  آ  نسبت به يبه ویوه ل ی آمينهباشد. درصد اسيدهامیجوهای لخت مزیت های 

ی مصرف آ  را در تغذیه طيور محدود نموده به طوری که است. وجود مواد بازدارنده در جو معمول

استفاده زیاد از جو معمولی در ترکيب تغذیه طيور سبب کاهش قابليت هضم خوراک، کندی سرعت 

عبور مواد غذایی در مجرای گوارشی طيور و کاهش هضم چربی، چسبندگی در مدفوع و مصرف زیاد 

)اایي  تر از فيبر ذرت( و  الياف به دليل اایي  بود شينه گردد. در جو بدو  اوآ  و اسهال در مرغ می

و  یدري)ح ایجاد نخواهد نمودمصرف آ  در تغذیه طيور مشكالت فوق را  داشته ومواد بازدارنده کمتری 

 (.4934همكارا ، 

 و دارویی دانه جو ارزش غذایی -1-2-5

های نوا  مثال چند مورد از ویوگیجو از نظر غذایی و دارویی دارای اهميت باالیی است. به عدانه 

 :(4931)یاری  شودذکر می زراعیگياه ای  دارویی 

 جو از نظر طب قدیم ایرا  سرد و خشک است. (4

 غذایی بسيار مقوی برای افراد ضعيف است. (2

 خاصيت نرم کنندگی درد را دارد. (9

 برای نقرس مفيد است. (1

 و سوء هاضمه است. جوشانده جو داروی خوبی برای مبتالیا  به تب و کم خونی (5

 ماءالشعير برای درما  سل، زخم های ریوی و سردرد گرم مفيد است. (6

 ماء الشعير خو  ساز است و زود هضم می شود. (7
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