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خصوصیات بارز رقم فردان 

خصوصیات بارز رقم فردان به صورت زیر است:
1- سازگاری و پایداری تولید در شرایط خشک و گرم مناطق 

دیم گرمسیر کشور؛
2- انتقال مداوم مواد حاصل از فتوسنتز در شرایط تنش؛

3- پایداری سبزینگی باال؛
4- زودرسی؛

5- وزن هزار دانه زیاد )41/5 گرم( )جدول 1(؛
6-  دارای تیپ رشد بهاره؛

مقدمه

در سال زراعی 94-1393 سطح برداشت جو در کشور در حدود 
کل  از   % 15/5 حدود  که  است  شده  برآورده  هکتار  1/8 میلیون 
سطح محصوالت زراعی و 21/6 % از کل سطح غالت کشور است 
اراضی هستند(. میزان  ترتیب 40 % و 60 %  به  آبی و دیم  )اراضی 
تولید جو در سال زراعی 94-1393 در حدود 3/2 میلیون تن بود که 
معادل 4/2 % کل تولید محصوالت زراعی و 17/6% از کل تولید غالت 
کشور بود )تولید آبی و دیم به ترتیب 67/6 % و 32/4% برآورد شد(. 
آزادسازي ارقام را شاید بتوان عالمتی امیدبخش از توان تحقیقاتی 
به شمار آورد، ولی معرفی نکردن به موقع این ارقام به زارعان و در 
نتیجه فقدان گسترش کشت ارقام جدید جو در دیم زارهای کشور 
)افزایش ضریب نفوذ ارقام در عرصه های زراعی(، نشانه خوبي از 
بروشور  این  راستا  همین  در  نخواهد بود.  دستاوردهاي تحقیقاتي 
جهت آشنایی مخاطبان با رقم فردان و مزایای آن تهیه شده است.
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7- میانگین ارتفاع بوته 78/4 سانتي متر )جدول 1(؛
8- ساقه رقم فردان در سال های پرباران و سال های با بارندگی متوسط 
خوابیدگی  و  ورس  در مقابل  است(،  مواجه  ورس  مشکل  با  جو  )که 

مقاوم است؛ 
ایالم  در  بارندگی  700 میلی  متر  از  بیش  با  سالی  در   -9
عملکردی  کوهدشت،  در  خشک  تقریباً  سالی  و  )737 میلی متر( 

مناسب نشان داده است )شکل 1(؛

شکل 1- نمایی از مزرعه تکثیری رقم فردان در سال زراعی 1397-98

 با بارندگی بیش از 750 میلی متر

در مقابل بیماري هاي مهم شایع در ایستگاه هاي هم اقلیم،   -10
در شرایط طبیعي مزرعه حساسیتي نشان نداده و از مقاومت باالیی 

برخوردارست؛
درصد پروتئین دانه رقم فردان توسط آزمایشگاه شیمی غالت   -11
10/5 درصد  درحدود  بذر  و  نهال  تهیه  و  اصالح  تحقیقات  مؤسسه 

اعالم شده است )رقم خرم 9/8 درصد()جدول 1(.
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جدول 1- مشخصات و برخی خصوصیات زراعی رقم جو دیم فردان

شناسنامه و مشخصات زراعي رقم جو دیم فردان

مناطق دیم گرمسیر و نیمه گرمسیرمنطقه مناسب کشت

شجره و منشأ
WI2291//Apm/PI000046/3/Hml-02/4/Arda/

Moroc9-75, ICB01-0006-0AP-28AP-0AP 

از ایکاردا

بهارهتیپ رشد

تراکم مناسب کاشت
200 تا 250 دانه در مترمربع به دلیل قدرت 

پنجه زنی باال در مقایسه با ارقام شش پر، و نبود 
خسارت سرما مشابه مناطق سرد و معتدل

25 و 20 سانتي مترفاصله خطوط کشت

تاریخ کاشت
تاریخ کاشت مناسب باتوجه  به زودرسی ارقام جو 
دیم از اواسط آذر است و زودکاشتی در این ارقام 

با خسارت شدید پرندگان مواجه خواهد شد.

زودرسزمان رسیدگي

78/4 سانتی مترارتفاع بوته

41/5 گرموزن هزار دانه

115 روز )رقم خرم 122 روز(تعداد روز تا ظهور سنبله
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شناسنامه و مشخصات زراعي رقم جو دیم فردان

145 روز )رقم خرم 154 روز(تعداد روز تا رسیدگی دانه

عملکرد دانه
3,499 کیلوگرم در هکتار )رقم خرم – به عنوان 

شاهد برتر – 3,164 کیلوگرم در هکتار(

مقاومخوابیدگي )ورس(

واکنش به بیماری ها
نیمه مقاوم به سفیدک سطحي و مقاوم به 

کچلی جو )اسکالد(

زرد روشنرنگ دانه

10/5 درصد )رقم شاهد جو خرم 9/5 %(درصد پروتئین

2 ردیفیتعداد ردیف

قابلیت خرمن کوبی
بسیار خوب و با قابلیت جداشدن کامل 

ریشک از دانه

متحمل به خشکی و تنش گرمایی انتهای فصلتحمل تنش

درمدت  ایستگاه ها  تمام  در  فردان  رقم  دانه  عملکرد  میانگین 
9 سال بررسی خزانه های بین المللی تا یکنواخت سراسری در حدود 
3,499 کیلو گرم در هکتار بوده است؛ درصورتی که میانگین عملکرد 
ترتیب 3,140 کیلوگرم  به  در مدت مشابه  و خرم  ماهور  ارقام جو 

در هکتار و 3,164 کیلو گرم در هکتار بود )جدول 2(.

ادامه جدول 1- مشخصات و برخی خصوصیات زراعی رقم جو دیم فردان
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عنوان: فردان، رقم جو دیم مناسب کشت در مناطق پرپتانسیل گرمسیر و نیمه گرمسیر کشور
نویسندگان: بهروز واعظی، اصغر مهربان، رحمت اله محمدی، حسن قوجق، طهماسب 
حسین پور، علی احمدی، محبوبه دری، معصومه خیرگو، عباس خانی زاد، رحیم هوشیار 

و مظفر روستایی
مدیر داخلی: شیوا پارسا نیک

ویراستار ترویجی: آیدا شهریاری، نصیبه پورفاتح
ویراستار ادبی: محسن ربیعی

تهیه شده در: مؤسسه تحقیقات دیم کشور، دفتر شبکه دانش و رسانه های ترویجی
ناشر: نشر آموزش کشاورزی

شمارگان: 1000 جلد
نوبت چاپ: اول/ 1398

قیمت: رایگان 
مسئولیت درستی مطالب با نویسندگان است.

شماره ثبت در مرکز فن آوری اطالعات و اطالع رسانی کشاورزی 55986 به تاریخ98/05/15 است.

نشانی: تهران، خیابان آزادي، بین نواب و رودکي، پالک 205، ساختمان دکتر حسابي، طبقه 12 
تلفن: 66430465 | تلفکس: 66430464 | کد پستي: 145789668
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جدول 2- میانگین برخی خصوصیات زراعی فردان و ارقام جو ماهور و خرم در طی

 9 سال بررسی در ایستگاه های گچساران، مغان، گنبد، کوهدشت و ایالم

شاهد 
برتر %

عملکرد 
دانه 

)کیلوگرم 
در 

هکتار(

وزن 
هزار 
دانه 
)گرم(

روز
 تا 

رسیدگی 
دانه

ارتفاع 
بوته

)سانتی 
متر(

روز تا 
سنبله 

دهی
رقم / 
الین

فردان110/63499/041/514578/4115

شاهد 99/23140/038/314375/2111
)ماهور(

شاهد100/03164/039/515475/9122
)خرم(

مزیت و توجیه اقتصادی

رقم جو فردان با عملکرد دانه در حدود 3,499 کیلو گرم در هکتار 
برتری 10/5 % نسبت به شاهد برتر )رقم خرم( دارد. میانگین شاهد 
لذا  است.  هکتار  3,164کیلو گرم در  حدود  در  فوق  زمانی  بازه  در 
عملکرد  افزایش  هکتار  در  335 کیلو گرم  حدود  در  جو  رقم فردان 
نسبت به شاهد برتر نشان داده است. با فرض تحقق 60 % از برتري 
میزان  محیطي،  تفاوت هاي  به دلیل  زارعان  شرایط  در  ایستگاهي 
در  اصالح شده  ارقام  نفوذ  ضریب  مدیریتي،  عوامل  جوی،  نزوالت 
عرصه های زراعی و تجهیزات مورد استفاده مدیریت زراعی، در هر 
خرم  رقم  با  مقایسه  در  اضافي  محصول  200 کیلو گرم  هکتار 
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با احتساب 10,300 ریال برای هر کیلو گرم جو،  تولید خواهد شد. 
هر  در  بیش تر  سود  ریال  2,060,000 هزار  معادل  مبلغي  ساالنه 
هکتار عاید کشاورزان تولیدکننده خواهد شد. اگر رقم فردان تنها در 
سطح 40,000 هزار هکتار از اراضي مناسب جو در مناطق ایالم و 
محصول  80,000 تن  حدود  در  می رود  انتظار  شود،  کشت  گنبد 
اضافي در مقایسه با شاهد تولید شود. با احتساب 10,300 ریال برای 
هر کیلو گرم جو، ساالنه مبلغي معادل 82 میلیارد ریال سود خالص 
بیش تر از رقم خرم عاید کشاورزان تولیدکننده خواهد شد. شکل 2  

نمایی از مزرعه هزارخوشه رقم فردان را نشان می دهد.

شکل 2- مزرعه هزارخوشه رقم جو فردان
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توصیه های ترویجی

1- تاریخ کاشت: تاریخ کاشت در شرایط دیم بر اساس تقویم 
بارندگی است )در صورت امکان قبل از اولین بارندگی مؤثر( که از 

اوایل آذر تا دهه سوم آذر توصیه می شود.
2-  میزان بذر مصرفی: میزان بذر مصرفی 200 تا250 بذر در متر مربع 
فردان در  رقم  باالی  دانه  )به دلیل وزن هزار  دانه  اساس وزن هزار  بر  و 
مقایسه با ارقام جو خرم و بهدان( به میزان حداکثر 100 تا 110 کیلو گرم 

در هکتار توصیه می شود )شکل 3(. 

شکل 3- نمایی از مزرعه تکثیری جو فردان با تراکم دانه 200 دانه در مترمربع

3- فاصله خطوط: بر اساس نتایج به زراعی، فاصله خطوط کاشت 
17 تا 20 سانتی متر توصیه می شود.
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4- کود ازته: مصرف کود ازته بر اساس آزمون خاک و ترجیحاً در 
از  استفاده  توصیه می شود.  بذر  زیر  در  جایگذاری  با  کاشت  زمان 
کود  جایگذاري  و  کاشت  با  هم زمان  هکتار  در  اوره  85 کیلو گرم 

6 سانتی  متر زیر بذر توصیه مي شود. 
بر  نیز  پتاسه  و  فسفره  کودهای  مصرف  پتاس:  و  فسفات  کود   -5
اساس آزمون خاک و با درنظرگرفتن حدود بحرانی فسفر، 9 تا 11 میلی  گرم 
در هر کیلو گرم خاک و پتاس 260 تا 280 میلی گرم در هر کیلوگرم 

خاک )قسمت در میلیون( همزمان با کاشت توصیه می شود.
زمان  در  هرز  علف های  با  مبارزه  علف های هرز:  با  مبارزه   -6
تکمیل پنجه دهی و شروع ساقه دهي، با سمومی از قبیل گرانستار به 
برای  هکتار،  در  1 تا 1/5 لیتر  مقدار  به  پوماسوپر  و  25 گرم  مقدار 
مخلوط  به صورت  پهن برگ  و  نازک برگ  هرز  علف های  با  مبارزه 

توصیه می شود.
7- عمق مناسب کاشت: عمق مناسب کاشت 4 تا 6 سانتی  متر 

توصیه می شود.


