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 :مقذمه 

 60000سطح صیشکطت گٌذم دس استاى هاصًذساى حذٍد 

باضذ کِ دس ًَاحی پست سَاحل دسیای خضس، ّکتاس هی

ای ٍ هٌاطق کَّستاًی هٌاطق جلکِ ٍ دضت، هٌاطق داهٌِ

گستشش داسد. ّش یک اص ایي هٌاطق ِب لحاظ استفاع اص سطح 

دسیا، دسجِ حشاست ٍ سطَبت ًسبی َّا، هیضاى باسًذگی 

اى تبخیش اص سطح خاک، ضشایط فیضیکَضیویایی ساالًِ ٍ هیض

گشدد کِ تَلیذ گٌذم خاک هتفاٍت بَدُ ٍ ّوَاسُ سبب هی

ِ ّوچَى خطکی، هاًذابی، سشها ٍ ػاسضّای هحیطی با تٌص

ّای صًی سٍی سٌبلِ دس قبل اص بشداضت ٍ ّوچٌیي تٌصجَاًِ

ّای بشگی هاًٌذ سفیذک پَدسی، حیاتی اص جولِ بیواسی

ّای ای، سپتَسیَص بشگ ٍ بیواسیًگ قَُْصًگ صسد، ص

 .سٌبلِ هاًٌذ فَصاسیَم سٌبلِ ٍ سپتَسیَص سٌبلِ هَاجِ باضذ
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 ٍ اصالح هٌظَس بِ صساػیبِ ٍ ًظادیبِ تحقیقات ساستا ایي دس

 اکَلَطیکی هتفاٍت ضشایط با ساصگاس ّایالیي ٍ اسقام تَلیذ

  ّتای دستتَسالؼول  ّوشاُ بِ صساػی خصَصیات اسائِ ٍ هٌطقِ

 سقتن  هؼشفی بِ هٌجش ًظادیبِ تحقیقات ًتایج خَضبختاًِ ،فٌی

 بتتِ ًستتبی تحوتتل ٍ بتتاال ػولکتتشد پتاًستتیل بتتا احستتاى جذیتتذ

ُ  ّتا بیواسی ُ  لتزا . استت  گشدیتذ  بتزٍس  اص کطتاٍسصاى  استتفاد

دقیتتق ػولیتتات سػایتت   ٍ احستتاى جذیتتذ سقتن  ضتتذُ اصتالح 

ٍسصی بِ هٌظَس تْیِ بستش هٌاسب بزس ٍ سػایتت تتاسی     خاک

هٌاسب کاضت ٍ تشاکن بزس هصشفی دس ّتش هٌطقتِ بتِ ّوتشاُ     

تَاًتذ ًقتص بتِ ستضایی دس افتضایص      اػوال ػولیات داضت هی

ػولکشد گٌذم دس ٍاحذ ستطح دس ّتش یتک اص هٌتاطق هتَسد      

 کطت گٌذم داضتِ باضذ. 
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 تاریخچه رقم:
ّتتای هشکتتض پالستتنًتتظادی بتتا اسصیتتابی طسم ِبتت تحقیقتتات

 1382-83 دس سال )ستیویت   اللولی رست ٍ گٌذمتحقیقات بیي

ّتتتای سا اًتختتتا  ٍ دس ستتتال …/ABUF/7/ALTAR84 الیتتتي

دسآصهایطتتتتات یکٌَاختتتتت 1388-89 ٍ 1387-88 صساػتتتتی

هتَسد بشسستی قتشاس     N-87-20 سشاسشی اقلتین ضتوال بتا کتذ    

 گشفت. 
 

 
 

 احسان:خصوصیات بارز رقم 

ّای با تَجِ ِب ػولکشد داًِ باالی ایي سقن ًسبت ِب ضاّذ

ٍ هقاٍهت بسیاس خَ  ایي سقن ًسبت   N-80-19هشٍاسیذ ٍ 

ای، بِ بیواسّای ضایغ دس اقلین ضوال ًظیش صًگ صسد ٍ قَُْ

صًی سٍی سٌبلِ قبل اص فَصسایَم سٌبلِ ٍ هقاٍهت ِب جَاًِ

ن خیلی سشیغ هَسد بشداضت ٍ هقاٍهت بِ سیضش داًِ ایي سق

پزیشش کطاٍسصاى قشاس گشفتِ ٍ بِ ػٌَاى سقن جذیذ دس هٌاطق 

 دضت هاصًذساى هؼشفی گشدیذ.

3 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 احسان رقمگنذم  مشخصات زراعي

 بْبزُ تيپ زضد

 آبي هحيط زٍیص

 قسهص زًگ داًِ

ازتفبع 

 هتس(بَتِ)سبًتي
110-100 

 45-48 ٍشى ّصاز داًِ)گسم(

 12-5/12 دزصد پسٍتئيي

 ًيوِ هقبٍم خَابيدگي

 هتحول شًي زٍی سٌبلِجَاًِ

عولکسد 

 ّکتبز( دز داًِ)تي
8-5 

 آببى تب اٍاخس آذزدِّ سَم  تبزیخ کبضت

 هيصاى برز هصسفي
داًِ دز هتس هسبع  400)بب تساکن 

 کيلَگسم دز ّکتبز( 150-135

 هقبٍم شًگ شزد

 هقبٍم تب ًيوِ هتحول ایشًگ قَُْ

 ًيوِ هقبٍم سفيدک پَدزی

 هتحول فَشازیَم سٌبلِ

 ًيوِ حسبس سپتَزیَش  بسگ
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