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  نژادگان بومی انگور، ذخایری بالقوه در منطقه الموت استان قزوین
 3و مجید  گلمحمدی 2، شیوا قاسمی1 سعید رشوند

 

 چكيده
دانه رقم بی شده در منطقه الموت قزوین به همراهشناسایی( بومی انگور های چهار نژادگان )ژنوتیپمنظور بررسی ویژگیاین مطالعه به

 وزن حبه، وزن خوشه، اندازه خوشه، کیفی میوه شامل های کمی وویژگی برگ، مورفولوژیقرمز انجام گرفت. در این مطالعه صفاتی ازجمله 

بیشترین طول خوشه گرفتند. نتایج نشان داد که  قرار ارزیابی مواد جامد محلول، ویتامین ث و فنول میوه مورد ،pH ،اسیدیته قابل تیتراسیون

بیشترین وزن حبه . تر( متعلق به ژنوتیپ شماره یک بودگرم وزن 100گرم گالیک اسید در میلی 80)بیشترین فنول میوه و  (مترسانتی 5/26)

تر( متعلق به ژنوتیپ گرم وزن 100گرم در میلی 04/7)( و میزان ویتامین ث 368/1میوه باال )درصد(، چگالی آب 22قند ) گرم(، 46/3)

و کمترین  گرم( 291عالی بیشترین بازارپسندی را نشان داد. بیشترین وزن خوشه )با رنگ حبه سبز و طعم  . ژنوتیپ سهشماره دو بود

ی در دنیا توسط باغداران ترین ارقام تجاری باغدهد برخی از مهمها نشان میبود. گزارش ریزش حبه نیز متعلق به ژنوتیپ شماره چهار

رغم وجود تنوع ژنتیکی گسترده در بین شده است. علیتمرکز روی ارقام درون باغ خودشان معرفی مند و ریزبین باذوق، بسیار عالقهخوش

توسط  های ژنتیکی خوبهای مستعد و دارای قابلیتگیاهان محلی و بومی در مناطق مختلف ایران، امکان شناسایی برخی از ژنوتیپ

ازپیش باشد، لذا این موضوع لزوم توجه و دقت کشاورزان و باغداران به این منابع ژنتیکی را بیشپذیر نمیمحققین و پژوهشگران امکان

در های میانبر و کوتاه برخی راه ها بادهد. لذا این مقاله باهدف ترویج این نوع نگرش در بین کشاورزان و باغداران و آشنا شدن آننشان می

 شده است.های برتر تدوینو معرفی ژنوتیپ اصالح گیاهان و درختان میوه

  های کیفی، انگورهای بومی، ویژگیژنوتیپ كليدی: یهاواژه

 

 مقدمه

ای ، میوه.Vitis vinifera Lانگور با نام علمی 

است که به مدت هزاران سال با زندگی بشر عجین 

بوده است. مطابق مدارک موجود، کشت آن در مصر 

 یکی ایران نیزهزار سال قبل رایج بود.  6تا  5حدود 

همه  .است دنیا در انگور تولیدکننده مهم کشورهای از

( از Vitisانگورهای موجود در ایران به جنس ویتیس )

( تعلق دارند. این خانواده Vitaceaeخانواده ویتاسه )

 600جنس شناخته شده و حدود  11دارای حداقل 

باشد. گونه وینیفرا از جنس ویتیس تنها گونه گونه می

 ارزشترین گونه تجاری انگور است. اروپایی و مهم

                                                           
آموزش و ترویج  ،، سازمان تحقیقاتقزوین ، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استانجنگل و مرتعبخش تحقیقات  ،استادیار پژوهشی 1

 .، ایرانقزوینکشاورزی، 
آموزش و ترویج  ،، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین، سازمان تحقیقاتباغیزراعی و بخش تحقیقات  ،عضو هیئت علمی 2

 .کشاورزی، قزوین، ایران

آموزش و ترویج  ،، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین، سازمان تحقیقاتزراعی و باغیبخش تحقیقات  ،استادیار پژوهشی 3

 .زوین، ایرانکشاورزی، ق

 که است شده موجب محصول، این اقتصادی

 برای متعددی راهکارهای پی در کشاورزی متخصصین

 در آن کشت توسعه و آن وریبهره و تولید افزایش

 بر اساس آمار ارائه شده .باشند جدید مستعد مناطق

(FAO, 2017)  حدود سطح زیر کشت انگور در جهان

و تولید کل جهانی انگور  هزار هکتار 125میلیون و  7

باشد که تقریبًا میهزار تن  500میلیون و  774حدود 

درصد آن  27درصد از تولید کل در صنایع تبدیلی،  71

صورت خشک درصد آن به 2صورت تازه خوری و به

 برخورداری علت به ایران شود.کشمش( مصرف می)

 ترینمهم از یکی مناسب، اقلیمی و جغرافیایی شرایط از
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 و شده محسوب جهان در انگور پرورش و تولید مراکز

بین  اورزیــکش ادــجه وزارت زارشــگ اساس رــب

 تولید میزان سوم رتبه 1398سال  در محصوالت باغی

 سهم و تن میلیون 3/3 حدود تولید با انگور به مربوط

 بوده باغبانی محصوالت تولید میزان کل از درصد 2/14

 با همدان درصدی 5/16 سهم با فارس هایاستان که

 4/10 سهم با رضوی خراسان درصدی، 9/10 سهم

 آذربایجان و درصدی 3/10 سهم با قزوین درصدی،

 پنجم تا اول هایرتبه در درصدی 1/7 سهم با شرقی

 استان پنج این. اندداشته قرار کشور انگور تولیدکنندگان

 کشور انگور تولید کل از درصد 1/55 حدود در جمعاً

سطح  1398سال آمارنامه  بر اساس .اندنموده تأمین را

 89/309کشت باغات این محصول در ایران حدود  زیر

باشد. می هزار هکتار آن غیر بارور 5/19که هزار هکتار 

هزار تن  167ایران با برداشت ساالنه سه میلیون و 

انگور جایگاه هشتم را در میزان تولید این محصول در 

میزان عملکرد انگور آبی در کشور نزدیک . جهان دارد

 07/4عملکرد انگور دیم حدود  تن و میزان 8/13به 

 (.1398نام، گزارش گردیده است )بیتن 

 ذخایر مراکز ترینغنی از یکی عنوانبه ما کشور

 نژادی به درزمینه باالیی پتانسیل دارای گیاهی توارثی

 عمدتاً کشاورزی محصوالت افزایش عملکرد هست.

 تنوع و بوده محصول پر ارقام ایجاد و اصالح بر متکی

 به در موفقیت است. یدنژا به کار اساس و پایه ژنتیکی

 گیاه در موجود ژنتیکی تنوع به نژادی، مستقیماً

 ازلحاظ باالیی تنوع دارای انگور .دارد بستگی موردنظر

 عنوانبه گیاهی جوامع وجود درم تنوع است. ژنتیکی

 است. برخوردار ایویژه اهمیت از ژادینبه اولیه ماده

 تهیه پالسم، ژرم مطالعه جهت ژنتیکی تنوع بررسی

 بندیرده گونه، تکامل روند بررسی نژادی،به هایبرنامه

بر اساس آمارهای دارد.  اهمیت دیگر مسائل بسیاری و

رقم و چندین گونه  16000موجود تاکنون در حدود 

گذاری و مختلف انگور در سرتاسر دنیا شناسایی، نام

ان یکی از مراکز پیدایش و عنواند. ایران بهشدهارزیابی

یی االپراکنش انگور در جهان از تنوع ژنتیکی ب

که در مناطق مختلف، از طوریبه، برخوردار است

شمال تا جنوب و از شرق تا غرب، ارقام مختلف انگور 

ایرانی، در میان ارقام انگور  (.1374)کرمی، وجود دارند

خوری، کیفیت مطلوب برای مصارف تازهفقط ارقامی با

تهیه کشمش و صنایع فرآوری نظر باغداران را به خود 

جلب کرده است و بقیه ارقام کمتر موردتوجه و کشت 

های بسا این ارقام دارای ژناند. چهو کار قرارگرفته

های مختلف انگور بتوان مفیدی باشند که همراه با گونه

حی استفاده نمود. شناسایی الهای اصها در برنامهاز آن

های موجود در کشور، یکی از یق ارقام و گونهدق

های اهداف اولیه و درواقع قدم اول در شروع برنامه

حی انگور است. به دلیل توسعه کشت ارقام الاص

دانه سفید در حال حاضر ایران مشهور داخلی مانند بی

، استسم بومی روبرو الپبا مشکل فرسایش ژرم

 شدهروعشهرچند این فرسایش از خیلی وقت پیش 

ارقام در مدیریت  اعتمادقابلاست. شناخت دقیق و 

داران، سم، گواهی نهال توسط خزانهالپ صحیح ژرم

های قیتالایجاد باغات یکدست، انتخاب والدها برای 

)علیزاده، ای برخوردار است از اهمیت ویژه شدهکنترل

1379.) 

نژادی انگور، گزینش های بهترین راهمهم ازجمله

انگور از بین نژادگان موجود در کشور و طبیعی 

های سالم و پربار که در آن بوته استها کلکسیون

 ردیگقرار می مورداستفادهدارای صفات ویژه انتخاب و 

های ویژگیبنابراین در این پژوهش ؛ (1397نجاتیان،)

در  1399های بومی انگور ایران در تابستان ژنوتیپ

از . قرار گرفتی موردبررسمنطقه الموت قزوین 

 در منطقه الموتبسیار بارز محصول انگور  یهایژگیو

 .بحث ارگانیک بودن محصول است
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 هامواد و روش

های چهار ژنوتیپ محلی انگور ویژگی

شده از منطقه الموت قزوین به همراه یک رقم شناسایی

در مرکز  1399عنوان شاهد( در تابستان دانه )بهقرمز بی

شاورزی و منابع طبیعی قزوین تحقیقات و آموزش ک

 موردمطالعه قرار گرفت.

ها از دستگاه میوه pHگیری برای اندازه :pH گيریاندازه

pH .متر دیجیتال استفاده شد 

 جامد مواد (:TSSگيری مواد جامد محلول )اندازه

 Atago) دستی مدل رفرکتومتر دستگاه با محلول

Manual) شد. گیریاندازه 

قابل  اسیدهای میزان(: TA) تيتراسيوناسيدهای قابل 

 سدیم هیدروکسید توسط تیتراسیون روش به تیتراسیون

(NaOH) 1/0 صورتبه و شده گیریاندازه نرمال 

 بیان عصاره لیترمیلی 100 در تارتاریک اسید گرممیلی

 .شد

 برای آسکوربيک(: اسيد) ویتامين ث گيریاندازه

بایدید  تیتراسیون روش از ویتامین ث گیریاندازه

 شد. استفاده نرمال 01/0(KI) پتاسیم

 از پس هامیوه کل فنل یزانمكل:  فنل گيریاندازه

 در سیوکالتو فولین روش از استفاده با گیریعصاره

اسپکتروفتومتر  دستگاه توسط نانومتر 760 موجطول

 .گردید قرائت

 

 1خصوصيات ژنوتيپ 

شامل  خصوصیات عملکردی )اجزاء عملکرد -الف

 ( ابعاد خوشه، وزن خوشه

 ، عملکرد خوب پربار بودن -ب

 خصوصیات میوه -ج

ها سیاه با تعداد زیاد حبه در خوشه بود. رنگ حبه

خوری است. بیشترین طول خوشه میوه مناسب تازه

( متعلق به این ژنوتیپ بود. بیشترین مترسانتی 5/26)

 گرم 100گرم گالیک اسید در میلی 80)فنول میوه 

و جدول  1تر( متعلق به این ژنوتیپ بود )شکل وزن

1). 

 

 
 انگور 1شماره  شدهنشیگزتیپ خوشه و حبه در ژنوتیپ  -1شکل 

 

 2خصوصيات ژنوتيپ 

اجزاء عملکرد شامل ) یعملکردخصوصیات  -الف

 ( و وزن خوشه ابعاد خوشه

 بودن، عملکرد خوب، بازارپسندی  پربار -ب

قرمز متمایل به سیاه  هاحبهخصوصیات میوه رنگ  -ج

 بود. 
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خوری است. حبه در این ژنوتیپ مناسب تازهمیوه 

 22قند ) گرم(، 46/3درشت است. بیشترین وزن حبه )

میزان ویتامین  ( و368/1میوه باال )درصد(، چگالی آب

تر( متعلق به این گرم وزن 100گرم در میلی 04/7)ث 

 (.1و جدول  2ژنوتیپ بود )شکل 

 

 

 انگور 2شده شماره تیپ خوشه و حبه در ژنوتیپ گزینش -2شکل 

 

 3خصوصيات ژنوتيپ 

ها سبز و میوه رنگ حبه بازارپسند، طعم عالی،

خوری و کشمش است. وزن خوشه در این مناسب تازه

گرم(.  144ها بود )ژنوتیپ کمتر از سایر ژنوتیپ

( و 39/0(، کمترین اسیدیته )12/3) pHبیشترین 

گرم  100گرم گالیک اسید در میلی 30ترین فنول )کم

)شکل  ها متعلق به این ژنوتیپ بودتر( بین ژنوتیپوزن

 (.1و جدول  3

 

 انگور 3شده شماره تیپ خوشه و حبه در ژنوتیپ گزینش -3شکل 

 

 4خصوصيات ژنوتيپ 

 عملکرد باال و ریزش کم میوه -الف

 خصوصیات میوه -ب 

ها متمایل به سیاه است. پوست حبه رنگ حبه

متر( سانتی 20ضخیم است. کمترین طول خوشه )

اما بیشترین وزن خوشه  ؛متعلق به این ژنوتیپ بود

درصد(،  2/17) قندگرم( را داشت. کمترین  291)

 4/4و کمترین ویتامین ث ) (359/1کمترین چگالی )

 گرم( نیز در این ژنوتیپ مشاهده شد 100گرم در میلی

(.1و جدول  4)شکل 
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  انگور 4شده شماره تیپ خوشه و حبه در ژنوتیپ گزینش -4شکل 

 

 دانه قرمزتیپ خوشه و حبه در رقم بی -5 شکل
 

 

 های انگور در منطقه الموت قزوینمشخصات میوه ژنوتیپ -1جدول 

 

 پارامتر                                    

 

 ژنوتیپ   
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 80 28/5 585/0 77/2 365/1 5/20 08/2 5/16 244 5/26 1ژنوتیپ 

 73 04/7 528/0 97/2 368/1 22 46/3 5/21 157 25 2ژنوتیپ 

 30 28/5 39/0 12/3 363/1 5/19 8/2 5/18 144 24 3ژنوتیپ 

 75 4/4 675/0 84/2 359/1 2/17 5/2 17 291 20 4ژنوتیپ 

 225 50/7 22/1 45/3 050/1 5/18 3/1 14 379 5/23 قرمز دانهشاهد بی

 

 

 های برگویژگی

 موردهای نیز تیپ برگ ژنوتیپ 5در شکل 

 شود که مشاهده می طورهمانی آورده شده است. بررس

 

 

 

ی برگ در ژنوتیپ شماره هایدگیبرکمترین فرورفتگی 

 .شودچهار مشاهده می
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 شدهیبررسهای انگور تیپ برگ ژنوتیپ -6شکل 

 

 پيام ترویجی
های ویژگی نتایج نشان داد تنوع خوبی در

های بومی انگور منطقه الموت قزوین وجود ژنوتیپ
دانه ها در مقایسه با شاهد بیهرچند این ژنوتیپ .داشت

 بسا چهتر داشتند اما قرمز، بازارپسندی پایین
  های مفیدیدارای ژن بررسی های موردژنوتیپ

ها و تحمل به فات و بیماریآخصوص مقاومت به هب
های مختلف انگور باشند که همراه با گونه خشکی

 گیریرگ دومانند  حیالهای اصها در برنامهبتوان از آن
بیشترین  2 طور مثال ژنوتیپ شمارهبهاستفاده نمود. 

درصد( و میزان ویتامین  22قند ) گرم(، 46/3وزن حبه )
را نشان داد  تر(گرم وزن 100گرم در میلی 04/7)ث 

توجه  ای و ارزش غذایی موردتواند ازنظر تغذیهکه می
با رنگ حبه سبز و طعم عالی  3باشد. همچنین ژنوتیپ 

تواند مدنظر باشد. از شمش و شیره انگور میبرای ک
ها به لحاظ سیر مراحل طرف دیگر این ژنوتیپ

سازگاری در مناطق بومی این قابلیت را دارند که 
انگور های مناسب برای توسعه باغاتعنوان ژنوتیپبه
 دار مورداستفاده قرار گیرند.خصوص در اراضی شیببه
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