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 هاي ارقام انگور در باغات سنتی قزوینبررسی برخی ویژگی
 1اله رسولیولی

 
 چکیده

آن، یکی از منابع مهم ژنتیکی ارقام مختلف محصوالت باغی ازجمله ارقام مختلف  سالهها صدباغستان سنتی قزوین با قدمت 
اي توسط باغداران انتخاب شده و گسترش صفات ویژهدلیل داشتن  باشد. این ارقام در سال هاي طوالنی کشت و کار، بهانگور می

) با استفاده از DUSهاي تمایز، یکنواختی و پایداري (ها بر اساس دستورالعمل ملی آزموناند. صفات این ارقام و ژنوتیپیافته
 11دستورالعمل اتحادیه بین المللی محافظت از ارقام جدید گیاهی مورد ارزیابی قرار گرفت. بر اساس نتایج بدست آمده تاکنون 

 ی،کانیپ یشاهانی، نفت یشاهان. این ارقام عبارتند از: یاقوتی، بیدانه سفید، گروه قرار گرفتند 10رقم شناسایی گردیده است که در 
 ي چفته و مالیی. این ارقام داراي صفات کامالً متمایز از همدیگر هستند.عسگر یی،زندای، یالوق، گرد یشاهانی، لیخل
 

 انگور، شناسایی، باغستان سنتی، صفات مرفولوژیک هاي کلیدي:واژه
 

 مقدمه
باغستان سنتی قزوین قدمت چندین صد ساله دارد به 
طوري که بعضی از درختان پسته و بادام شناسایی شده در 

سال قدمت دارند. مهمترین  150از این باغستان بیش 
هاي ارقام درختان باغی در این باغستان، سازگاري ویژگی

باالي آنها به شرایط محیطی منطقه به خصوص کم آبی و 
باشد. از طرف دیگر وهوایی و خاك منطقه میخصوصیات آب

این باغستان مهمترین عامل در پاکسازي هواي قزوین و 
داري این اولین قدم در حفظ و نگه باشد. لذازایی میاشتغال

باغستان عالوه بر اقدامات اصالح شبکه آبیاري، شناسایی 
شناسی و جمع  آوري ارقام موجود، تهیه شناسنامه ریخت

نژادي هاي بهآنها به منظور مطالعات صفات خاص در برنامه
 باشد. می

 رقم 30555موجود تاکنون در حدود  يبر اساس آمارها
  ،ییشناسا اینه مختلف انگور در سرتاسر دنگو نیو چند

عنوان  به رانی. ا)1374 ،یکرم( اندشده یابیو ارز يگذارنام
و پراکنش انگور در جهان از تنوع  شیدایپ از مراکز یکی

در مناطق  کهيطور به ؛است برخورداریی باال یکیژنت
و از شرق تا غرب، ارقام مختلف  جنوب مختلف، از شمال تا
ارقام انگور  انی. در م)1374 ،یکرم( انگور وجود دارند

مصارف تازه  يمطلوب برا تیفیک با یفقط ارقام ،یرانیا
 نظر باغداران را به ي،فرآور عیصنا کشمش و هیته ،يخور

 کمتر مورد توجه و کشت  ارقام هیخود جلب کرده است و بق
                                                           

رویج )، بخش تحقیقات زراعی و باغی،  مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی استان قزوین، سازمان تحقیقات، آموزش و ت.Ph.Dاستادیار ( 1
 spiiqv@gmail.com کشاورزي، قزوین، ایران.

 
 يدیمف يهاژن يارقام دارا نیا چه بسا اند.و کار قرار گرفته

توان از آنها در هانگور ب مختلفي هاباشند که همراه با گونه
ها، ژنوتیپ قیدق یی. شناسانمود استفاده نژاديبه يهابرنامه

و در  هیاهداف اول ازی کیموجود در کشور،  يهاارقام و گونه
است. انگور  نژاديي بههاواقع قدم اول در شروع برنامه

  حیصح تیریدر مد ارقام و قابل اعتماد قیشناخت دق
باغستان  جادیا داران،خزانه نهال توسط یپالسم، گواهژرم

کنترل شده از  يهایتالق يانتخاب والدها برا کدست،ی
). در این 1379 زاده،یعل( برخوردار است يژهایو تیاهم

میان باغستان سنتی قزوین با قدمت چندین صد ساله آن، 
یکی از منابع مهم ژنتیکی ارقام مختلف محصوالت باغی از 

باشد. این ارقام در طوالنی مدت جمله ارقام مختلف انگور می
 اي توسط باغداران انتخاب شده و داراي صفات ویژه

 باشند. می
 يانگورهاي رو یدماتمق بامطالعه ) 1374ی (کرم

 موجود در استان کردستان و ثبت صفات مختلف
 يآور و جمع ییرقم انگور را شناسا نیچند کیمورفولوژ

شناسایی ارقام انگور ) 1375. صانعی شریعت پناهی (کرد
 را انجام داد. تعدادي از ارقام (صحنه) بومی منطقه کرمانشاه

و تعدادي به عنوان مصرف  اياز لحاظ خوراکی و تغذیه
با استفاده از صفات  ) 1375ي (زاهدشدند. مشخص نوبرانه 

ارقام انگور موجود در استان لرستان را  ،یشناساهیمختلف گ
 قیاز طر ) 1379( زادهیعلهمچنین  کرد. یی و معرفیشناسا
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در استان  موجود رقم انگور 14 یشناساهیصفات گ
 يآور جمع ویی شناسا یاتطور مقدم را به یغرب جانیآذربا
 کرد.

ارقام محلی انگور استان آذربایجان ) 1383علیزاده (
در بین ارقام نمود.  يآورجمع وشناسایی را  غربی

قرمز، قزل ازوم، موردمطالعه، ارقام ساچاخ، لعل بیدانه 
خلیلی قرمز، گندمه سیاه و گزندایی شناسایی شدند که 

 يطور مؤثربه تکثیري و احداث باغات يهاتوان در برنامهمی
 ها استفاده نمود.از آن

 را ارقام انگور استان کردستان) 1384کرمی (
رقم انگور شناسایی  59تعداد  تیدرنها دادهموردمطالعه قرار 

صورت دیم بودند. نتایج این ارقام به رقم از 17شد که 
مطالعات نشان داد که همه ارقام انگور دیم در این استان 

رقم) و  6رقم)، قرمز ( 7ها آبی سیاه (دار، رنگ میوه آندانه
و سرقوله به  یارقام شاهان تینها رقم)، بود. در 4سفید (

رنگ و ارقام خوشناو درشت و خوش يهاوهیدلیل داشتن م
ه به دلیل داشتن خصوصیات ویژه از قبیل عملکرد و سیاو

زیاد. بزرگی خوشه، کیفیت باالي میوه و سازگاري به شرایط 
 عنوان ارقام برترها بهاستفاده از آن معرفی و یآبدیم و کم
دیم  يهاهاي به نژادي، به زراعی و توسعه تاکستاندر برنامه
با استفاده  )2005(و همکاران  اگویسسانتیلو .شودیتوصیه م
 یبا اسام کسانیاحتمال وجود ارقام  ،یآمپلوگراف از روش

 یبررس یو پرتغال ییایرقم انگور اسپان نیچند در مختلف را
در  و گزارش نمودند. ییحالت را شناسا نیا از و پنج مورد

با اسامی محلی مثقالی، مالیی،  رقم 19استان قزوین نیز 
فخري، شاهانی قزوین، یاقوتی، عسگري، شصت عروس، 
شانی گرد (شاهانی سیاه)، یزدان دایی، کره رویه سفید، کره 
رویه قرمز، سیاه قزوین، میش پستان، بیدانه سفید، طالیی، 

 ،شناسایی باباشیشاهرودي، بیدانه قرمز، شاهانی سفید و ر
  ).1385فی شدند (نجاتیان، ي  و معرگذارعالمت

منظور بهاي را ) مطالعه1389دولتی بانه و همکاران (
شناسایی و ارزیابی صفات مختلف ارقام محلی انگور موجود 

بین شباهت نزدیک  .دادندانجام  در استان آذربایجان غربی
ارقام شاهرودي و الحقی، خلیلی سفید و قرمز، و نیز تشابه 

د و بی دانه قرمز، سفید شخ شخ و باالیی بین کشمشی سفی
رجین، تبرزه سفید و قرمز، دسترچین و گزندایی، سایانی و 
 قزل اوزوم ارومیه، جیغ جیغا و سیاه معمولی مشاهده شد. 

                                                           
2 Guidelines for the Conduct of Tests for Distinctness, 
Uniformity and Stability 

 هاروشمواد و 
به مدت سه سال در  1395این تحقیق از فروردین 

باغستان سنتی قزوین شروع شد. با توجه به وسعت زیاد 
کل باغستان سنتی بر اساس نقشه سازمان منطقه، ابتدا 

منطقه تقسیم شده و بر  20باغستان سنتی شهرداري، به 
بندي و با هماهنگی نماینده باغداران هر منطقه اساس زمان

ي به باغستان مراجعه و بازدید به بندزمانبر اساس جدول 
هاي خاص نیز ابتدا عمل آمد. در مورد ارقام و ژنوتیپ

از باغداران جمع آوري شد، سپس با  اطالعات اولیه
هماهنگی باغداران، به باغستان مورد نظر مراجعه شد. 

نقطه برداري شده  GPSموقعیت جغرافیایی هر بوته توسط 
سپس خصوصیات مورفولوژیکی هر ژنوتیپ (هم در محل و 

ها بر هم در آزمایشگاه) ثبت شد. صفات ارقام و ژنوتیپ
هاي تماز، یکنواختی و اساس دستورالعمل ملی آزمون

با استفاده از دستورالعمل اتحادیه  DUS(2پایداري (
ی محافظت از ارقام جدید گیاهی مورد ارزیابی قرار المللنیب

 يانگور و رو یکیفنولوژ مختلف صفات در مراحل نیاگرفت. 
(هر تاك یک  از هر رقم تکرار متفاوت در ده يهاقسمت
شد.  با توجه به اینکه باغات  يریگاندازه ایو  یدهنمره تکرار)

گردند، از ثبت از ارقام تجاري استفاده می داالحداثیجد
صفات  نیترمهمباغات جلوگیري شد.  گونهنیاارقام در 

ارزیابی در این مرحله عبارت خواهند بود از: شکل حبه، رنگ 
حبه، شکل خوشه، تعداد دانه در حبه، شگل برگ، کرك 
برگ، وضعیت پیچک، رنگ دمبرگ و زمان رسیدن. 

به منظور ها  طی دو سال انجام شد. شناسایی ارقام و ژنوتیپ
 ارزیابی نقاط شناسایی شده در تابستان و پاییز سال اول

بازدیدهاي مستمر از باغات به عمل آمد. طرح در قالب 
هاي کامل تصادفی اجرا گردید. تجزیه کالستر با بلوك

 انجام شد. SPSS Ver.21استفاده از نرم افزار آماري 
 

 نتایج و بحث
رقم انگور شناسایی  11براساس نتایج بدست آمده تعداد 

 شد که به خصوصیات ظاهري آنها عبارتند از:
موقع رسیدن این رقم تقریبا نیمه دوم تیرماه  اقوتی:رقم ی

ها قرمز و به شکل گرد است. از صفات مهم است. رنگ حبه
خوري است. با توجه به ی و تازهدانگیباین رقم زودرسی و 

تر از سایر ارقام انگور استان قزوین اینکه این رقم زودرس

http://spij.spii.ir/files/site1/user_files_14dc91/admin-A-10-1-27-b1413ce.pdf
http://spij.spii.ir/files/site1/user_files_14dc91/admin-A-10-1-27-b1413ce.pdf
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قابلیت است، لذا نقش مهمی در مصرف نوبرانه دارد. عدم 
انبارمانی یکی از نقاط ضعف این رقم است. همچنین به علت 
متراکم بودن خوشه، شیوع سفیدك سطحی در میوه افزایش 

 یابد.می
هاي رسد. حبهاین رقم در اواخر تیرماه می رقم شاهانی نفتی:

دار آن بیضوي و قرمز رنگ ابلق است. این رقم جزء ارقام دانه
وري است. این رقم قابلیت خبوده و مناسب براي تازه

  انبارمانی طوالنی ندارد.
تاریخ رسیدن این رقم در حدود اوایل  رقم شاهانی پیکانی:
هاي آن بیضوي و سیاه رنگ است. این مردادماه است. حبه

خوري است. دار بوده و مناسب براي تازهرقم جزء ارقام دانه
به دلیل  این رقم قابلیت چندان انبارمانی طوالنی ندارد ولی
گیري و رنگ آب میوه قرمز آن، مورد توجه صنایع آبمیوه

کنسانتره قرار دارد. کشمش این رقم از کیفیت مناسبی 
 برخوردار است.

  رسد.این رقم در حدود اوایل مردادماه می رقم خلیلی:
هاي آن بیضوي و سبز رنگ است. این رقم جزء ارقام بهح

خوري است. این رقم قابلیت دار بوده و مناسب براي تازهدانه
 چندان انبارمانی طوالنی ندارد. 

   
 شاهانی پیکانی یاقوتی شاهانی نفتی

   
 الوقی شاهانی گرد خلیلی

   
 عسگري بیدانه سفید یزندایی

  

 

  مالیی چفته
 معرفی شده باغستان سنتی قزوین: ارقام انگور 1شکل 
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تاریخ رسیدن این رقم در حدود اوایل  رقم شاهانی گرد:
هاي آن گرد و سیاه رنگ است. این رقم مردادماه است. حبه

خوري است. این دار بوده و مناسب براي تازهجزء ارقام دانه
رقم نیز  رقم قابلیت چندان انبارمانی طوالنی ندارد. این

قرمز آن، مورد  وهیمآبهمانند شاهانی پیکانی به دلیل رنگ 
ي و کنسانتره قرار دارد. کشمش ریگوهیمآبتوجه صنایع 

 این رقم از کیفیت مناسبی برخوردار است.
تاریخ رسیدن این رقم در حدود اواسط مردادماه  رقم الوقی:
است. این رقم  رنگرهیتهاي آن بیضوي و قرمز است. حبه

خوري است. این دار بوده و مناسب براي تازهجزء ارقام دانه
 رقم قابلیت انبارمانی متوسطی دارد. 

تاریخ رسیدن این رقم در حدود اواسط  رقم یزندایی:
است. این  سبزرنگهاي آن بیضوي و مردادماه است. حبه
 خوري است.دار بوده و مناسب براي تازهرقم جزء ارقام دانه

رسد. رقم بیدانه سفید: این رقم در نیمه اول شهریور می
هاي آن گرد تا بیضوي به رنگ سبز تا طالیی است. این حبه

دانه بوده و بسیار مناسب تازه خوري و رقم جزء ارقام بی
تهیه کشمش است. خاصیت انبارمانی آن نیز متوسط (یک 

 و نیم تا دو ماه) است.
رقم در حدود نیمه اول تاریخ رسیدن این  رقم عسگري:

هاي آن تا بیضوي کشیده به رنگ سبز تا شهریور بوده حبه
دانه و تازخوري بوده زرد روشن است. این رقم جزء ارقام بی

ولی به علت پوست نازك حبه و اتصال ضعیف حبه به 
ي شدید، کیفیت خود را هاتکانو  ونقلحملخوشه، در اثر 

اسب تهیه غوره و آبغوره دهد. این رقم بسیار منمی از دست
 کشمش است. این رقم فاقد خاصیت انبارمانی است.

تاریخ رسیدن این رقم در حدود نیمه دوم شهریور  رقم چفتی:
هاي آن گرد به رنگ سبز تا زرد روشن است. این بوده حبه

خوري بوده ولی به علت قند هدار و تازرقم جزء ارقام دانه
محلول باال، مناسب براي تهیه شیره است. این رقم تحمل 

 به خشکی نسبتاً باالیی دارد. 
تاریخ رسیدن این رقم در حدود نیمه اول شهریور  رقم مالیی:
هاي آن کشیده و بیضوي شکل به رنگ قرمز تیره بوده حبه

وده و خاصیت خوري بدار و تازهاست. این رقم جزء ارقام دانه
انبارمانی متوسطی دارد. این رقم تحمل به خشکی نسبتاً 

 باالیی دارد.
ي بندگروهرقم مورد شناسایی در  11دندروگرام 

 2ی در شکل شماره دسیاقلترین همسایه و فاصله نزدیک
رقم یاقوتی و  رازیغبهاست. کلیه ارقام  شدهدادهنشان 

 دهندهنشانند که ي مستقل قرار گرفتهاگروهیزندایی، در 
 .تغییرات ژنتیکی باالي ارقام است

 
 

 
 

 
 رقم مورد شناسایی 11: دندروگرام 2شکل 
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ارقام انگور ) 1375در تحقیق صانعی شریعت پناهی (
رقم شناسایی  37به تعداد  (صحنه) بومی منطقه کرمانشاه

گروه قرار گرفتند.  5گردیدند که بر اساس تجزیه کالستر در 
منطقه نتیجه این تحقیق نشان داد که ارقام انگور بومی 

خصوصیات مرفولوژي به گونه بر اساس کرمانشاه (صحنه) 
Vitis vinifera نیز بر اساس 1379( زادهیعل. تعلق دارند (

در استان  موجود رقم انگور 14صفات مورفولوژیک، 
در تحقیق کرمی  .یی نمودطور شناسارا به یغرب جانیآذربا

رقم انگور  59تعداد  ارقام انگور استان کردستان) 1384(
هشت گروه را در  دندروگرام ارقامتجزیه  شناسایی شد که

آوري و ارزیابی جمع ) در1385. نجاتیان (قرارداد
مختلف مانند کیفیت میوه، هاي هاي انگور از جنبهژنوتیپ

ها، درشتی و کیفیت ها، تراکم خوشهبازارپسندي خوشه
ترین ارقام انگور در استان قزوین ها و معرفی مناسبحبه
و  1379 يها. بدین منظور در تابستان سالانجام داداجرا 

، با مراجعه به باغات مختلف و برتر استان نسبت به 1380
حداقل پنج بوته برتر و سالم  یبکوشناسایی، انتخاب و پالك

با  رقم 19از هر رقم یا ژنوتیپ اقدام گردید که در نهایت 
اسامی محلی مثقالی، مالیی، فخري، شاهانی قزوین، یاقوتی، 
عسگري، شصت عروس، شانی گرد (شاهانی سیاه)، یزدان 
دایی، کره رویه سفید، کره رویه قرمز، سیاه قزوین، میش 

طالیی، شاهرودي، بیدانه قرمز،  پستان، بیدانه سفید،
گذاري شدند. شناسایی و عالمت باباشیشاهانی سفید و ر

تنوع بسیار وسیعی ازنظر صفات نتایج نشان داد ارقام 
 یتحقیق) 1385نجاتیان ( شده نشان دادند. يریگاندازه

هاي هاي انگور از جنبهآوري و ارزیابی ژنوتیپمنظور جمعبه
ها، تراکم یوه، بازارپسندي خوشهمختلف مانند کیفیت م

ترین ها و معرفی مناسبها، درشتی و کیفیت حبهخوشه
تنوع بسیار ، نشان داد ارقام ارقام انگور در استان قزوین

در این شده نشان دادند.  يریگوسیعی ازنظر صفات اندازه
 رقم انگور مورد شناسایی قرار گرفت. 19تحقیق 

لوژیکی ارقام انگور دخیل عوامل متعددي در تنوع مورفو
این عوامل است  نیترمهمهستند که ساختار ژنتیکی 

برخی از این تنوع در ساختار ظاهري و برخی  کهيطوربه
دیگر در ساختارهاي بیوشیمیایی و مولکولی قابل رؤیت 
خواهند بود. نتیجه تحقیق حاضر حاکی از این است که با 

سنتی قزوین، تنوع وجود تعدد کمتر ارقام انگور باغستان 
در تجزیه  کهيطوربهمرفولوژیکی باالیی را نشان داده 

با توجه به ي زیادي ایجاد نمودند. هاگروهکالستر تعداد 

که در برخی از این ارقام وجود دارد،  ياژهیصفات و
در برخی  توانندیگران مدهندگان مو و اصالحپرورش
ها استفاده اصالحی و توسعه باغات انگور از آن يهابرنامه
 کنند.

 
 توصیه ترویجی

که در معرفی ارقام انگور مشاهده گردید، هر  گونههمان
اي است که آن را از سایر ارقام رقم داراي خصوصیات ویژه

عامل در این مورد، نوع  نیترمهمنماید. ولی متمایز می
ز ارقام انگور براي استفاده از رقم مورد کشت است. بعضی ا

تازه خوري، بعضی براي صنایع تبدیلی (سرکه، آب انگور، 
کنسانتره)، بعضی براي تهیه کشمش و بعضی از ارقام دیگر 

باشند. لذا قبل از اقدام براي مصرف خارج از فصل مناسب می
براي احداث تاکستان، بر اساس هدف مصرفی اقدام به 

  انتخاب رقم مورد کشت و کار گردد. 
 يهاارقام در برنامه نیا گرددیم شنهادیپهمچنین 

 . رندیاصالح و به عنوان ژرم پالسم مورد استفاده قرار گ
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صیات مهم 1384کرمی م ج.  -7 صو شریح خ . معرفی و ت
ــتان. نهال و بذر،  ــتان کردس ): 4(21ارقام انگور دیم در اس

596-577. 
و ارزیابی اولیه ارقام انگور  يآورمع. ج1385. نجاتیان م -8
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338. 

9- Luis Santiago, J., Boso, S., Martinez, M.C., 
Pinto-Carnide, O. and Ortiz, J. M. 2005. 
Ampelographic comparison of grape cultivars 
(Vitis vinifera) grown in northwestern Spain 
and north Portugal. American Journal of 
Enology and Viticulture, 56: 287-290. 

 


	منابع

