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 کاري هاي برتر انگور یاقوتی براي احداث باغات جدید و سرشاخهترویج کلون

 در منطقه زابل
 2و حمیدرضا فنایی 1حسن محمودزاده

 
 چکیده

دارد. مقاومت زیاد این رقم به شرایط نامناسب خاك، اقلیم  انگور یاقوتی قرمز، بیشترین  سطح زیر کشت انگور در سیستان را 
توان از جمله هاي محیطی نظیر خشکی در آن منطقه و مهمتر از همه زودرسی و ارزش اقتصادي ناشی از آن را میو استرس

 8سیستان طی کلون برتر این رقم در ایستگاه تحقیقات زهک در منطقه  13کرد. با بررسی دالیل توسعه و گسترش آن ذکر 
رسند.  کلون محلی سال، چهار کلون داراي عملکرد و کیفیت انگور بیشتري بودند و در بازه زمانی اواخر اردیبهشت تا اوایل تیر می

ترین برتر بود. در گروه دوم که رسیدگی آنها در هفته دوم تا اوایل هفته سوم خرداد بود، کلونی یاقوتی در گروه زودرس 2شماره 
 428از نظر عملکرد و کیفیت برتر بود. در گروه سوم، رسیدگی از هفته سوم و تا اواسط هفته چهارم خرداد، کلون  774شماره 

نسبت به بقیه برتري نشان داد و در نهایت در گروه چهارم که رسیدگی از اواسط هفته چهارم خرداد تا پایان هفته اول تیر بوده 
گروه کلونی بدست آمده مناسب  4محصول را داشته است. در ترویج نتایج این تحقیق  برترین عملکرد و کیفیت 701است، کلون 

کاري، هاي منطقه با سرشاخهبراي منطقه سیستان قابل ترویج هستند که در احداث باغات جدید و یا تغییر بخشی از انگورکاري
 .یشتر و به سود انگورکاران منطقه خواهد شدد و با این روش ارزش اقتصادي این انگور، بنتوان آنها را در نظر داشتمی

 
 عملکرد، کیفیت، تغییر رقم، زمان رسیدن کلیدي: هايواژه

 
 مقدمه

 انگور یاقوتی زابل قدمتی پنج هزار ساله دارد به طوري
هاي شهر هاي انگور و کشمش آن در حفاريکه بقایاي دانه

انگور یکی از محصوالت باغی سوخته یافت شده است. 
اي جایگاه ویژه منطقه است و در شهرستان زابل و زهک

دارد و تنها محصول باغی است که به صورت باغات یک 
تیغی و شود (جهاندست در سطح منطقه کشت می

). نوع غالب و اصلی انگور سیستان و 1385همکاران، 
بلوچستان، یاقوتی است که زودرسی آن باعث شده است که 
جایگاه مناسبی در بازارهاي داخلی داشته باشد. انگور 

ي در سیستان قبل از سایر مناطق کشور یعنی در تولید
شود و اواخر اردیبهشت و اوایل خرداد به بازار عرضه می

کند و بیش ارزش افزوده مناسبی نصیب باغداران منطقه می

                                                           
هیات علمی بخش تحقیقات زراعی و باغی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی آذربایجان غربی، سازمان تحقیقات، آموزش دانشیار و عضو  ۱

 Mahmoudzadeh45@yshoo.com نویسنده مسئول و ترویج کشاورزي، ارومیه، ایران.
زش کشاورزي و منابع طبیعی سیستان، سازمان تحقیقات، آموزش و دانشیار و عضو هیات علمی بخش تحقیقات زراعی و باغی مرکز تحقیقات و آمو ۲

 ترویج کشاورزي، ارومیه ، ایران.
 

درصد سطح زیرکشت باغات انگور استان، مختص رقم  50 از
 ). 1385تیغی و همکاران، یاقوتی است (جهان

در استان سیستان و بلوچستان سطح زیر کشت انگور 
هکتار در منطقه  1100هکتار است که بیش از  3797

تن انگور  31332سیستان قرار دارد که از این سطح بالغ بر 
برداشت شده است. به طور متوسط از هر هکتار تاکستان 

تن محصول  5انگور یاقوتی در منطقه سیستان حدود 
نام، است (بی برداشت می شود که عملکرد نسبتاً پایین

1397 .( 
هاي قبل از خشکسالی سطح زیر کشت انگور در سال

هاي هاي شدید در سالهکتار بوده اما خشکسالی 2500
گذشته سطح زیر کشت انگور را به شدت کاهش داده است 

هاي صورت گرفته در خصوص  احیاء و اخیراً با برنامه ریزي
افزایش یافته  هکتار 1500و توسعه باغات انگور سطح آن تا 
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تن در  8تا  6است. متوسط عملکرد انگور یاقوتی در منطقه 
هکتار بوده اما پتانسیل تولید این رقم در شرایط مناسب 

تیغی تن در هکتار قابل افزایش است (جهان 18مدیریتی تا 
  .)1385و همکاران، 

 
 هاي بارز انگور رقم یاقوتیویژگی

نامناسب خاك ( شوري، مقاومت زیاد این رقم به شرایط 
قلیائیت و باال بودن سطح ایستایی آب) (پورمحمدتقی، 

)، اقلیم (بادهاي گرم و سوزان تابستان و سرماهاي 1385
هاي محیطی نظیر خشکی و ناگهانی زمستان) استرس

مهمتر از همه زودرسی و ارزش اقتصادي ناشی از آن را 
دري و هاي این رقم دانست (حیویژگیتوان از جمله می

این رقم از نظر رشد رویشی، نسبتاً پر  ).1390همکاران، 
که در سال سوم پس از طوريبه ،باشد رشد و زود بازده می

نماید، آغاز رشد رویشی سالیانه کاشت، تولید گل و میوه می
با توجه به شرایط آب و هوایی منطقه، زود هنگام آن نیز 

متورم و باز هاي برگ اسفند جوانه 20-25بوده و حدود 
گردند. هاي گل در اوایل فروردین ظاهر میشده و خوشه

یاقوتی قرمز از ارقام بیدانه و بدلیل زودرسی مطلوب جهت 
-هاي متراکم و حبهخوري است. این رقم داراي خوشهتازه

هاي بیضوي خوش رنگ و شیرین است که درصد مواد جامد 
و (محمودزاده  باشددرصد می 22-27 محلول میوه 

 ).1395همکاران، 
 

جایگاه انگور در الگـوي کشـت  و  ضـرورت توجـه  
 به توسعه آن در منطقه سیستان 

نظر تولیدي و  ی اززودرسبدلیل  ور یاقوتی قرمز زابلگان
 سیستان منطقه  در اقتصادي بهترین محصول صادراتی 

که جایگاه و اثرگذاري آن در معیشت و طوري. بهباشدمی
کشاورزان منطقه سیستان در گذشته، حال درآمد اقتصادي 

و آینده منطقه بسیار مهم و مورد توجه بوده و خواهد بود. 
با عنایت به رویکردهاي اخیر در بخش کشاورزي و پروژه 

بردار و ضرورت هزار بهره 46عظیم انتقال آب با لوله براي 
 مناسبی در الگو براي هر سهم  تغییر در الگوي کشت،

انگور اختصاص یافته است. بدون شک یکی از  بردار بهبهره
ملزومات توسعه پایدار و اقتصادي  این گیاه در کشاورزي 
منطقه افزایش اطالعات و دانش فنی (از کاشت، داشت، 
برداشت، تولید نهال، فرآوري تا بازاریابی انگور) و انتقال آن 

باشد. هاي تولیدي میبرداران پهنهبه کارشناسان و بهره

قات انگور باالخص بر روي انگور رقم یاقوتی با هدف تحقی
هاي جدید از منظر زودرسی و  افزایش کمیت، معرفی کلون

هاي تحقیقاتی کیفیت و بازار پسندي آن از  جمله برنامه
مهم  مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی 

سیستان در راستاي سیاست اقتصاد مقاومتی همسو با  
 باشد.آبرسانی و بهبود  الگوي کشت می پروژه عظیم

 
ــدودیت ــودن مح ــایین ب ــؤثر در پ ــل م ــا و عوام ه

 کیفیت انگور رقم یاقوتی 
انگور یاقوتی قرمز که از گروه انگورهاي بیدانه بوده و 
 ظاهري زیبا، خوشرنگ و طعم دلچسبی دارد، علیرغم 

هاي خوب سازگاري با شرایط سخت محیطی و ویژگی
باشد که بر کاهش داراي صفاتی نیز می زودرسی باال ولی

 باشد. بازار پسندي و  عملکرد کمی و کیفی آن مؤثر می
 

  کوتاه بودن دوره محصول دهی انگور یاقوتی -
 رسد، کل محصول رقم فوق بطور همزمان می تقریباً

هفته به درازا  3که از آغاز تا پایان برداشت بیش از طوريبه
کوتاه حجم وسیعی از این محصول کشد و در این مدت نمی

وارد بازارهاي محلی شده و تعادل عرضه و تقاضا بهم خورده 
 .یابدو قیمت محصول کاهش می

 
  پایین بودن قابلیت حمل و نقل و نگهداري -

هاي آبکی و یا پوست نازك، به دلیل دارا بودن حبه
قابلیت انتقال این محصول به سایر نقاط کشور با محدودیت 

ه شده و سبب نگرانی در تولیدکنندگان این محصول و مواج
 شود.متضرر شدن آنها می

 
  خطر سرما زدگی بهاره -

به دلیل زودرس بودن، گلدهی آن در اواخر اسفند و  
ها، که خطر اوایل فروردین اتفاق می افتد و در برخی سال

سرمازدگی بهاره وجود دارد خسارت زیادي به محصول وارد 
 شود.می

 
  هاحساسیت باال به بیماري -

عواملی نظیر رشد رویشی زیاد و تمایل به رشد به حالت 
ها سبب شده تا خزنده در این رقم، متراکم بودن خوشه

هایی مانند سفیدك همه ساله خسارت زیادي را به بیماري
 باغداران منطقه وارد نماید.
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  هافشردگی زیاد حبه -
ها  رقابت بین حبهاین فشردگی خوشه در این رقم سبب 

هاي زیرین به و در نتیجه کوچک ماندن آنها شده و حبه
مندي از نور  و فضاي کافی، سبز و تقریبًا دلیل عدم بهره

مانند و از طرف دیگر بدلیل نشستن نارس و ترش باقی می
ها روزه در بین حبه 120گرد و غبار زیاد ناشی از بادهاي 

 اد مشکالت بهداشتیعدم  امکان شستشوي مناسب و ایج
سبب کاهش بازار پسندي آن شده ضمن اینکه امکان شیوع 

 گردد.آلودگی به بیماریهاي قارچی  نیز فراهم می
 

  پایین بودن عملکرد -
عالوه بر موارد فوق زودرسی به همراه کوتاه بودن دوره 

دهی رقم یاقوتی از جمله دالیل پایین بودن  محصول
 باشد.عملکرد این رقم می

 
به گزینـی کلـونی راهکـاري بـراي ارتقـاي صـفات 

 کیفی و عملکرد انگور یاقوتی   
هاي باغداران هاي انجام شده و گفتهبر اساس بررسی

محلی در باغات انگور مناطق مختلف سیستان بعضی از 
هاي رقم یاقوتی وجود دارند که خوشه فشرده نداشته تاك

داشته و در ضمن هاي درشتري دارند، عملکرد باالتر و حبه
بعضی از آنها از نظر زمانی با تفاوتی اندك دیرتر از برخی 

هاي میدانی در جهت رفع نواقص رسند. با بررسیها میتاك

کمی و کیفی انگور  رقم  یاقوتی در گام اول طی یک دوره 
  95تا  90هاي ساله در ایستگاه تحقیقات زهک طی سال 5

هاي مختلف انگور کلوناقدام به بررسی تعداد زیادي از 
گزینی کلونی و ارزیابی یاقوتی کشور در قالب پروژه به

هاي برتر انگور یاقوتی کشور در مناطق سازگاري کلون
انگورکاري سیستان گردید. در بررسی اولیه حاصل از مطالعه 

هاي یاقوتی سراسر کشور مشخص گردید که و ارزیابی کلون
سایر نقاط کشور  از  هاي هاي محلی و کلونمیان کلون

لحاظ زمان رسیدگی بین  آنها اختالف معنی دار وجود 
ها و رنگ در تعدادي از داشت. فرم خوشه، تراکم حبه

هاي دیگر متفاوت بود. بر اساس منتخبین نسبت به کلون
اهداف مدنظر و باالخص تنوع بخشی به زمان رسیدن میوه 

طریق مدیریت زمان ارقام یاقوتی و افزایش درآمد باغداران از 
هایی انتخاب رسیدگی و برداشت انگور رقم یاقوتی، کلون

گردیدند که از اواخر اردیبهشت تا اوایل تیرماه قابل برداشت 
). در فازدوم پروژه به 1395باشند (محمودزاده و فنایی، 

ها انجام گردید. با توجه به نتایج سال ادامه بررسی 3مدت 
کلون محلی زابل قرار دارد که  بدست آمده در گروه اول سه

ترین انتخاب و با به عنوان زودرس 2کلون محلی شماره 
استفاده از آن بازه زمانی پوشش بازار در دو هفته از پایان 

 اردیبهشت تا هفته اول خرداد را انجام داد. 
 

 
گانه انگور رقم یاقوتی 4هاي هاي گروه هاي کمی و کیفی کلونویژگی -1جدول   

 عکس میوه کلون نام گروه و کلون برتر

 )2گروه اول (کلون 
 کلونی است بیدانه، زودرس هفته اول خرداد می رسد -
 داراي خوشه هاي متراکم و گرد -
 حبه هاي آبدار و شیرین و به رنگ قرمز روشن است -
 گرم12/104متوسط وزن خوشه  -
 گرم 13/1متوسط وزن حبه -
 %32/20درصد قند  -
 سانتی متر 63/14طول خوشه  متوسط -
 سانتی متر 26/6متوسط عرض خوشه  -
 عدد 74/198تعداد حبه در خوشه  میانگین -
 گرم36/1045 عملکرد هر بوته میانگین -
 تاریخ شروع رسیدن و برداشت : اوایل خرداد -
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 )774گروه دوم (کلون 
 مصرف تازه خوري دارد  کلونی است بیدانه، نسبتا زودرس  و  -
 داراي خوشه هاي متراکم  -
 است پررنگ  حبه هاي آبدار و شیرین و به رنگ قرمز  -
 گرم 6/92متوسط وزن خوشه  -
  گرم 85/5متوسط وزن حبه  -
  %6/20درصد قند  -
  سانتی متر 1/14طول خوشه متوسط -
 نتی متر سا 23/7متوسط عرض خوشه  -
  عدد 229تعداد حبه در خوشه  میانگین -
 کیلوگرم  25/1025 عملکرد هر بوته میانگین -
 تاریخ شروع رسیدن و برداشت : هفته سوم خرداد -

 
)428گروه سوم (کلون   

 کلونی است بیدانه، نسبتا دیررس  و مصرف تازه خوري دارد -
 داراي خوشه هاي فشرده -
 است در موقع رسیدن سیاه رنگ حبه هاي آبدار و شیرین و  -
 گرم 03/93متوسط وزن خوشه  -
  گرم 55/1متوسط وزن حبه  -
  %34/17درصد قند  -
  سانتی متر 23/16طول خوشه  متوسط -
 سانتی متر  79/5متوسط عرض خوشه  -
  عدد 33/237تعداد حبه در خوشه  میانگین -
 گرم  28/1065عملکرد هر بوته میانگین -
 تاریخ شروع رسیدن و برداشت : هفته چهارم خرداد -

 
 )701گروه چهارم (کلون 

 کلونی است نسبتا دانه دار، دیررس بامصرف تازه خوري -
 داراي خوشه هاي باز -
 است در موقع رسیدن سیاه رنگ حبه هاي آبدار و شیرین و  -
 گرم 09/103متوسط وزن خوشه  -
  گرم 55/1متوسط وزن حبه  -
  %25/18درصد قند  -
  سانتی متر 87/13طول خوشه  متوسط -
 سانتی متر  32/6متوسط عرض خوشه  -
  عدد 25/149تعداد حبه در خوشه  میانگین -
 گرم 27/1210 عملکرد هر بوته میانگین -
 تاریخ شروع رسیدن و برداشت : هفته چهارم خرداد -
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در گروه دوم از نظر زمان رسیدن و رنگ میوه کلون 
به عنوان کلون برتر قرار گرفته است که در هفته دوم   774

رسد. این کلون در بین بقیه بیشترین تا سوم خرداد می
ترین ویژگی یاقوتی را دارد. اگر چه برخی عملکرد و شاخص

پایین تر است ولی  396به کلون  صفات کیفی آن نسبت
 عملکرد بهتر آن می تواند، براي انتخاب مناسب باشد.

کلون در آن وجود دارد و از هفته  4در گروه سوم که 
سوم تا چهارم خرداد رسیده و قابل برداشت خواهند بود، 

ترین خوشه و فرمبیشترین عملکرد و خوش 428کلون 
 ن در زمان رسیدن نسبتاً بهترین رنگ را داشته اگر چه قند آ

توان به عنوان کلون برتر این گروه معرفی کم بوده ولی می
 کرد.

کلون قرار دارد که در هفته پایانی  3در گروه چهارم 
خرداد ماه تا هفته اول تیر رسیده و قابل برداشت می شوند. 

داراي خوشه نسبتا متراکم، عملکرد  701در این گروه کلون 
مایل به سیاه را داشته و میزان قند و بیشتر و رنگ قرمز 

شاخص رسیدگی نسبتا مناسبتري نسبت به سایر کلونهاي 
این گروه دارد و می توان آنرا به عنوان یک کلون برتر براي 
دیررسی در این منطقه معرفی نمود (محمودزاده و فنایی، 

1398(. 
 

 توصیه ترویجی
از نظر  انگور یاقوتی موجود در منطقه سیستان فاقد تنوع

زمان رسیدگی بوده و همچنین تراکم حبه و فشردگی خوشه 
در کلون موجود در منطقه از معایب عمده این رقم است، که 

هاي برتر از نظر رنگ و بازبودن خوشه و با انتخاب کلون
همچنین زمان رسیدگی این مشکالت قابل حل هستند. 

کاري استفاده از نتایج این تحقیق در برنامه توسعه انگور
تواند سبب افزایش ارزش کیفی این منطقه سیستان می

تري از حضور آن در بازار را در محصول شده و دوره طوالنی
پی داشته باشد و همه محصول در یک زمان کوتاه سبب 

اشباع بازار و کاهش قیمیت نخواهدشد که این امر افزایش 
  درآمد باغداران منطقه را بدنبال خواهد داشت.
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