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 «نیام»انگور  یو تجار دیمعرفي رقم جد

 5و فاطمه عطاری 4، رضا ستوده3اله رسولی، ولی2، حامد دولتی بانه1محمدعلی نجاتیان
 

 چكيده

و در آغاز  1379 ترین ارقام از سالدستیابی به مناسب با هدف ،ژرم پالسم انگور کشورو ارزیابی  ، شناساییآوریبرنامه جمع

گردید. طی چندین سال  اجراتدوین و « های انگور ایران در کلكسیون اصلی و پشتیبانارزیابی ژنوتیپ»ادامه پروژه تحقیقاتی ملی 

مطالعات  ،1398لغایت  1379 از . طی سالیان زیادشدندآوری و در کلكسیون ملی انگور کشت ارقام ایران و چند کشور خارجی جمع

ارزیابی در  دستورالعمل تمایز، یكنواختی و پایداری انگور،، رویشی و زایشی با استفاده از کیفی ،ثبت صفات کمیمتعددی برای 

 درجه روز برای گلدهی برخی از ارقام و همچنین ساماندهی ارقام صورت گرفت. محاسبه سرما، تعیین نیاز سرمایی و گرمایی، برابر

بسیاری از صفات ازجمله: خوشه بزرگ، حبه بزرگ )حداقل  لحاظبه « امین»شده رقم های انجامدرنهایت با توجه به جمیع ارزیابی

، در هكتار تن عملكرد 45، بیش از %21متر(، رنگ قرمز تیره، حداکثر یک بذر در حبه، حداقل قند سانتی 4-3سه گرم(، حبه کشیده )

اتصال خوب حبه به خوشه و مناسب برای عرضه خارج از  ،زودرس، انبارمانی خوب، مقاوم به ریزش حبه، پوست ضخیم حبه تقریباً

نشان )شاهد( دانه قرمز تحمل بهتر سرمای بهاره و متوسط گل برتری خوبی را نسبت به ارقام متداول در کشور ازجمله رقم بی ،فصل

 .داد

  كسیون ملی، برنامه بهنژادی، ژرم پالسم، کل کلیدی: یهاواژه

 

 مقدمه

انگور از جایگاه بارزی در میان درختان میوه کشور 

های کشور، از سطح کل باغ کهیطوربهبرخوردار است 

ها به ریزمیوه درصد 4/11 هكتار معادل هزار 306 حدود

 316040آن ) درصد 2/96دارد که حدود  اختصاص

رتبه دوم میزان  .باشدانگور می هكتار( مربوط به سطح

بعد از سیب( مربوط به )تولید در بین محصوالت باغبانی 

درصد  35/16 میلیون تن و سهم 4/3 انگور با تولید حدود

 مجموع از کل میزان تولید محصوالت باغبانی است. از

 درصد سطح 63 کل سطح زیر کشت در حدود

                                                           
کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج دانشیار پژوهشی، بخش تحقیقات زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش  1

 کشاورزی، قزوین، ایران.
وزش و دانشیار پژوهشی، بخش تحقیقات زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی، سازمان تحقیقات، آم 2

 ترویج کشاورزی، ارومیه، ایران.
 .رانیکرج، ا کشاورزی، جیآموزش و ترو قات،یسازمان تحق ،یعلوم باغبان قاتیسسه تحقؤم ری،یمعتدله و سردس هایوهیپژوهشكده مادیار پژوهشی، است 3
ترویج بخش تحقیقات زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین، سازمان تحقیقات، آموزش و محقق غیرهیات علمی،  4

 کشاورزی، قزوین، ایران.
 مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان قزوین، سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین، قزوین، ایران.کارشناس ارشد باغبانی،   5

 راسانــهای قزوین، خدر استان آبیارور ـبهای تاکستان

فارس، رضوی، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، 

های انگور آن در بقیه استاندرصد  37زنجان، همدان و 

ایران ازلحاظ سطح زیر در مقایسه با جهان،  .باشندخیز می

رتبه ازلحاظ میزان تولید انگور رتبه هشتم، کشت انگور 

لحاظ  ازرتبه چهارم و لحاظ میزان تولید کشمش  ازنهم، 

  .را دارد سومرتبه کشمش  صادرات

قدیمی هرچند دارای طعم خوب و  ارقامامروزه 

ظاهر پایین،  عملكردمطلوب هستند ولی درونی کیفیت 

ها موجب افزایش های آنها و ناتوانیحساسیتنامناسب، 

رو تهیه ارقام این از. گرددمیشده در تولید هزینه تمام



 «نیام»انگور  یو تجار دیمعرفی رقم جد

39 

با پتانسیل عملكرد باال و کیفیت بهتر و مقاوم  باغیبرتر 

نژادی های محیطی و غیرزیستی از اهداف بهبه تنش

به هایروش ترینقدیمی است. انتخاب یا گزینش از

( بشر توسط) مصنوعی یا طبیعی طوربه که بوده نژادی

 و ناخواسته ارقام حذف آن اساس و گیردمی صورت

 با .(1397شد )نجاتیان، بامی موردنظر ارقام نگهداری

 صفات دارای مطلوب ارقام توانمی منابع به توجه

 طریق از که ایمیوه درختان در .نمود انتخاب را موردنظر

 از توانمی (قلمه با انگور مانند)شوند می تكثیر غیرجنسی

گزینش  نوع این در .کرد استفاده کلونی گزینش

 و شدهانتخاب باشند، مطلوب صفات دارای که هاییبوته

بدین ترتیب  .شوندمی تكثیر غیرجنسی طریق از سپس

گردد و صفات مربوط به والدین در نتاج حفظ می

دهند. این های بعدی نیز همین صفات را بروز میکلون

شده تر استفادههای مرغوبروش برای ایجاد موستان

های امروزی مو، اکثراً نتیجه که بوتهطوریاست. به

ها ها بر روی آنهای متعددی هستند که طی قرنگزینش

 (.1393رفته است )نجاتیان، گانجام

له  های بهنژادی انگور، گزینش راه ترینمهمازجم

ـــور و  نژادگــان موجود در کش ین  ب ــام از  طبیعی ارق

های ســالم و پربار باشــد که در آن بوتهها میکلكســیون

ـــتفــاده قرار  ـــفــات ویژه انتخــاب و مورداس دارای ص

سایی دنیا در انگور رقم 8000 گیرند. حدودمی  شدهشنا

 ارقام آوریجمع و (. شــناســایی1397اســت )نجاتیان، 

نابع عنوانبه با م كه به توجه ژنتیكی   مراکز از ایران این

ـــلی یدایش اص گام درراه بهنژادی  بوده انگور پ اولین 

ــت. تاکنون بیش از  ــور  700انگور اس رقم انگور در کش

 تنهاییبه رقم یک نام شـــده اســـت. شـــناختگزارش

 بررســی آن کامل مشــخصــات باید و کندنمی کفایت

 و باغی صــفات ازلحاظ که دارند وجود ارقامی .شــود

  از امـا متفـاوت بوده یكـدیگر از کـامالً فیزیولوژیكی

 با یكدیگر فراوانی شــباهت ظاهری مشــخصــات لحاظ

به  توجه با معین، رقم یک دارد امكان همچنین .دارند

شت آن مختلف مناطق شند  مختلفی هاینام دارای کا با

 (.1391و دیگران،  پور محمدتقی)

های مرســوم شــناســایی و متمایز کردن ارقام روش

ــــاس آمپلوگرافی )انــدازه گیری کیفی( و انگور بر اس

ـــند که با در نظر گیری کمی( میآمپلومتری )اندازه باش

ــام انجــام گرفتن تفــاوت هــای مورفولوژیكی بین ارق

یان می جات ـــود )ن مه منطقی1393و  1389ش نا یک بر  .) 

هایی دارد که نژادی نیاز به اطالعاتی جامع از نژادگانبه

لد انتخاب میبه ناســـایی ارقام و عنوان وا ـــ ـــوند. ش ش

صفات گیاهگونه ساس  سابقه های گیاهی بر ا سی از  شنا

یه دانش  پا یار طوالنی برخوردار اســــت و امروزه  ـــ بس

سایی ارقام و گونه شنا ها توسط بانک گذشته کلیدهای 

شــده اســت )نجاتیان، اغلب گیاهان تهیه ژن جهانی برای

1397.) 

ـــایی آغاز بعد از مرحله جمع ـــناس آوری، مرحله ش

شده و مورد آوریشود که در آن ژنوتیپ های جمعمی

تأیید در شرایط یكسان آب هوایی کشت خواهند شد و 

صفات کمی و کیفی طی  سن باردهی  پس از رسیدن به 

ــالم بودن آ ــال بررســی و درجه س ها توســط نچندین س

پذیرد. در پایان مطالعات ارقام یا متخصــصــین انجام می

که در چندین ســال متوالی واجد صــفات  های برتربوته

شد. با تكثیر آن شند، انتخاب خواهند  ها در بین مدنظر با

باغداران اقدام به اصـــال  و جایگزینی باغات قدیمی و 

ید می جد غات  با حداث  خاب رقم ا ند. امروزه انت مای ن

ــاس صــفت یا صــفات  ــبت به نوع هدف بر اس انگور نس

گیرد برای مثــال عالوه بر عملكرد، متفــاوتی انجــام می

شردگی حبه سفتی، ف ها، میزان صفاتی مانند رنگ میوه، 

قند و اســید، اندازه حبه و خوشــه، درصــد تشــكیل میوه، 

ها و تحمل در برابر شرایط تنش حساسیت به ریزش حبه

صفات 1389)نجاتیان، گیرند مدنظر قرار می (. گاهی از 

یک  تهمورفولوژیكی  بهمی بو مارکر توان  یک  عنوان 
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اســـتفاده  بوتهمنظور ارزیابی )نشـــانگر( مورفولوژیكی به

ــه ــامــهکرد. ب هــای بهنژادی بر مبنــای طورکلی در برن

ــــای پدیدگانی تالش میارزیابی صفاتی موردهـ  شود، 

ی داشته باشند. بررسی قرار گیرند که توارث پذیری باالی

صفات کم تأثیر عوامل محیطی قرار  تر تحتچراکه این 

 (.1392و  1391گیرند )نجاتیان، می

المللی استفاده از دیسكریپتور بین با (1385نجاتیان )

صـفت در مراحل مختلف رویشـی و  109گیری و اندازه

شی بر روی بوته رقم محلی انگور را در  33های بالغ، زای

ی و ارزیابی کرد. این یو تاکستان شناسا قزوینشهرهای 

فات  ـــ یاری از ص ـــ حاظ بس ـــیعی ازل ـــتره وس قام گس ار

شان دادند، بهاندازه شده ن های که در گروهطوریگیری 

مختلفی قرار گرفتند. همچنین کلید شــناســایی از طریق 

میوه و مراحل رویشی و زایشی گیاه برای همه ارقام تهیه 

یگری، بقال پور و نجاتیان در تحقیق د شده است.و ارائه

خارجی  100(، 1386) قام داخلی و  یپ از ار رقم/ ژنوت

سیون ملی انگور را انتخاب و  صفت  42موجود در کلك

شی قبل از گل سی قراردادند. نتایج روی دهی را موردبرر

فاوتآن یاد و ها نشـــان دهند ت یار ز ـــ ظاهری بس های 

 ود.دار در بین ارقام داخلی و خارجی انگور بمعنی

 

 روش کار

آوری، منظور جمعهای حاضـر بهتحقیقات و پروژه

شـــناســـایی و ارزیابی ژرم پالســـم انگور ایران با هدف 

ـــد که در بخش پایانی، منجر  گزینش ارقام برتر انجام ش

سندی  شناسایی و ثبت ارقام تازه خوری پربار با بازارپ به 

ـــیون ملی  یان کلكس مانی مطلوب از م بار عالی و عمر ان

 انگور کشور گردید.
 

 یابي به رقم: ی دستبرااستفاده  روش مورد

آوری و شناسایی ارقام و ابتدا نسبت به جمع

های موجود در کشور و ارزیابی و ثبت صفات نژادگان

 نژادی های بهها اقدام شد. سپس از روشدر آن

 های مرفولوژیكی برای گزینش طبیعی و ارزیابی

های نهایت از ارزیابی در ها وگری نژادگانغربال

-گیری کیفی(، آمپلومتری )اندازهآمپلوگرافی )اندازه

نژادی در ارقام گیری کمی( با در نظر گرفتن اهداف به

ها تازه خوری و همچنین بررسی نیازها و شرایط رشد آن

های برتر در شرایط خاص محیطی، برای انتخاب نژادگان

 .شداستفاده 
 

لغایت  1379های مطالعات طي سااا ها و رئوس پروژه

 برای معرفي رقم: 1398

 ری و شـناسـاییآوبرنامه جمع: آغاز 1379در سـال  .1

 .و ارقام انگور هانژادگان

های : طی چندین سال ارقام و نژادگان1384در سال  .2

آوری و و چند کشور خارجی جمع کشور مناطقاز 

 .در کلكسیون ملی انگور کشور کشت گردید

قاتی ملی 1386در ســــال  .3 یب پروژه تحقی : تصـــو

یپ یابی ژنوت ـــیون ارز های انگور ایران در کلكس

شتیبان صلی و پ شتیبان  ا ستان قزوین و پ صلی در ا )ا

ــایجــان غربی( ـــتگــاه تحقیقــات  در آذرب در ایس

یک انگور تاکستان در استان قزوین، در قالب درجه

واحد آزمایشی  هر دربوته  6طر  آماری اگُمنت با 

دانه بیرقم، شامل پنج شاهد از ارقام  32بلوک  هر}

 به روش {، یاقوتی و شاهرودی)با سه تكرار( سفید

یت کوردون  قه دو دوترب فه  طب له بین و طر ـــ فاص

ـــت گردید. متر  2*3 هابوته در ضـــمن در هر کش

منظور برآورد غیریكنواختی خاک، شــاهد بلوک به

ـــط و انتهای آورده بی ـــد ودانه در ابتدا، وس دو  ش

ــاهد دیگر به ــپس . دیطور تصــادفی توزیع گردش س

 ها ذیل در طی سالیان بعدی انجام گرفت:ارزیابی

ـــدید 1387و  1386 • ـــرمای ش : ارزیابی اثر س

ــال طبیعی و طوالنی ــتانه س و  1386مدت زمس

 .سپس سرمادهی مصنوعی
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فنــد  • ــــال اســــ خی ااز : 1388س ــامبر و  رق

 عدد 20شده به تعداد آوریجمع هاینژادگان

قل یه منت به اروم یه و  مه ته ـــیون  قل و کلكس

 پشتیبان احداث گردید.

رقم کلكسیون  200: از حدود 1389-90سال  •

ها های آنکشـــمش تهیه و صـــفات و ویژگی

 گیری شد.اندازه

: تعیین نیاز ســـرمایی و 1391پاییز و زمســـتان  •

 .گرمایی

ستان  • سی درجه روز الزم 1392بهار و تاب : برر

 .ن میوهبرای گلدهی و رسید

: با حضور گروهی از محققین 1392شهریور  •

انگور کشور در محل کلكسیون، ساماندهی 

ارقام با و  جمله تفكیک ارقام مشابه ارقام از

  اسامی نادرست صورت گرفت.

: ارزیابی اثرات 1397بهار و تابستان سال  •

 هسرمای شدید دیررس بهار

 

 خصوصیات رقم
موجود در کلكسیون ها و ارقام های ژنوتیپارزیابی

ـــایی ژنوتیپاز جنبه ـــناس های با های متعدد، منتج به ش

سندی برتر و همچنین ارقام و کلون های صفات و بازارپ

ــد. از با ــرایط خاص و تنش ش  تحمل مطلوب در برابر ش

یپ  له ژنوت تازه SH05جم ید برای رقم  ند با کا خوری 

شر   سیار عالی با مشخصات به  سندی ب صفات و بازارپ

 گردید: ذیل

 

 

 
 

 Vitis vinifera  جنس و گونه: −

 متوسط گلها: زمان ظهور خوشه −

 ها: اواسط خردادتاریخ باز شدن گل −

 تاریخ آغاز رسیدن میوه: دهه دوم تا سوم مرداد −

 برداشت: دهه اول شهریورتاریخ  −

 لوپبا سه  وجهیبرگ کامل: پنج −

نک:  − مت روی په ـــ نگ قس كهر با ل ـــبز  های س

 آنتوسیانینی

ـــكل بزرگ، : حبه − ـــتطیل ش ، مواد خیلی آبدارمس

درصـــد. رنگ پوســـت بنفش،  21جامد محلول 
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تا ضخیم. بسیار ترد  متوسطپوست حبه با ضخامت 

 و جدا شدن از دم حبه تقریباً سخت.

هرس بلند و یا هرس مختلط بسته به نوع  نوع هرس: −

 سیستم پرورش

 متوسطحبه  تراکمبزرگ با : خوشه −

ــد نكرده بذر: تقریباً نیمی از حبه − ها بذر پوک و رش

 دارند.

 )حداکثر یک عدد( 5/0بذر در حبه:  تعداد −

تحمل جوانه اولیه در برابر ســـرمای زمســـتانه: نیمه  −

 نیمه حساس مشابه اکثریت ارقام داخلی و  -متحمل

 گونه وینیفرا خارجی از

تحمل به ســـرمای دیررس بهاره: متحمل )آســـیب  −

 گراد(ها در دمای منفی سه درجه سانتیجوانه 30%

 تولید شات بری: بسیار کم )ندارد( −

 شدت ریزش حبه: بسیار کم −

 سوختگی: کمآفتاب شدت −

 

  
 و برگ جوان شاخه برگ بالغ

  
 شکل و رنگ حبه رشد نکرده                    بذر بذر کامل

 

 های ترویجيتوصیه

های بازارپسندی بسیار عالی در رقم امین ویژگی

دانه قرمز دارد. بیرقم جمله  شاهد ازمقایسه با ارقام 

شامل: خوشه بزرگ، حبه کامالً درشت )سه گرم(، 

متر( و قرمز تیره، تعداد بذر کم در سانتی 4-3کشیده )

)مناسب تازه  %21حبه )صفرتا یک عدد(، حداقل قند 

(، زودرس تا در هكتار تن 45خوری(، عملكرد باال )

مز(، خاصیت دانه قرزمان با رقم بیرس )هممیان
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انبارداری خوب، مقاوم به ریزش حبه، پوست ضخیم 

حبه، اتصال خوب حبه به خوشه و مناسب برای عرضه 

و تحمل بهتر سرمای بهاره و متوسط گل  ،خارج از فصل

)تا حدودی مناسب برای فرار از سرمای دیررس بهاره(. 

ویژه مناطق با زمستان بیشتر مناطق انگور خیز کشور به

نیمه سرد و دارای خطر سرمازدگی بهاره، فصل  مالیم تا

رشد طوالنی، درجه حرارت باال و رطوبت نسبی پایین در 

تابستان و فصل رشد عاری از بارندگی آخر فصل برای 

 .باشدترویج این رقم مناسب می

 

 
 نیبا رقم ام سهیقرمز جهت مقا دانهياز ارقام شاهد و ب یهانمونه
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