
تنوع زيستی 
باغ های انگور پيرتاج

تنوع زيستي

شهر پيرتاج در حدود ۶۰ کيلومتری شرق شهرستان 
بيجار و در مرز سه استان کردستان، همدان و زنجان 
قرار دارد و از حيث تنوع انگور و کيفيت باالی آن 
مطرح است. باغ های انگور پيرتاج در چهار طرف شهر 
(شکل۱) در گذشته ها با توجه به  گسترش يافته اند.
وجود چشمه های پر آب منطقه و تنوع ارقام انگور 

و کيفيت باالی آن ها، خريد و فروش محصوالت اين 
باغ ها از جمله غوره، انگور تازه، شيرة انگور (دوشاب) 
و رب انگور رونق زيادی داشته است. در حال حاضر، 
با توجه به کمبود آب نياز به برنامه ريزی های جدی و 
مديريت مناسب احساس می شود تا اين تنوع زيستی 
گران بها حفظ شود. با توجه به بررسی های نگارنده، 

اشاره
آموزش تنوع زيستی در درس زيست شناسی، به ويژه در مباحث بوم شناسی و محيط زيست 
اهميت فراوان دارد. می توان آموزش تنوع زيستی را از گياهان آشنا و ملموس برای دانش آموزان 

آغاز کرد و انگور از ميوه های کامًال آشناست. 
اهميت فراوان دارد. می توان آموزش تنوع زيستی را از گياهان آشنا و ملموس برای دانش آموزان 

آغاز کرد و انگور از ميوه های کامًال آشناست. 
اهميت فراوان دارد. می توان آموزش تنوع زيستی را از گياهان آشنا و ملموس برای دانش آموزان 

انگور از جملة ميوه های پرطرفدار کشورمان و از جملة محصوالت سرشار از ويتامين ها و 
موادمعدنی مختلف است که با توجه به شرايط آب و هوايی و خاک مناسب، کشت آن در برخی 
نقاط به صورت عمده از ديرباز انجام شده و حتی منبع درآمد اين مناطق نيز هست. از جمله 

ويژگی های انگور، تنوع ارقام و انواع آن در برخی مناطق است.
باغ های انگور شهر پيرتاج از نظر کشت متنوع ارقام و انواع انگور و کيفيت باالی آن ها با توجه 
به خاک و آب و هوای منطقه، از زمان های دور منحصربه فرد بوده و هست. باغ های انگور منطقة 
۳۰۰پيرتاج (شهر و روستاهای اطراف) با بيش از ۳۰۰پيرتاج (شهر و روستاهای اطراف) با بيش از ۳۰۰ هکتار مساحت و بيش از هفده نوع انگور جزء 
تنوع زيستی منطقه محسوب می شوند. در اين نوشته خالصة نتايج پژوهش نگارنده دربارة تنوع 

ارقام انگور در باغ های شهر پيرتاج ارائه شده است.
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شکل۱. باغ های انگور پيرتاج.
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ارقام انگور در باغ های شهر پيرتاج به بيش از ۱۷ 
نوع می رسد، از جمله: فخری (فخری سفيد، فخری 
مثقالی،  صاحبی،  سفيد،  و  قرمز،  کشمش  سياه)، 
بهشتی، گزنه ای، شاهانه، قره شّرا، گوی اوزوم، نفتی، 
خليلی  ميرزايی،  ريش بابا،  (انگورسياه)،  اوزوم  قره 
(خّلی)، ياقوتی، عسگری و اينگ امجگی (پستان گاو). 

 
مشتقات مهم انگور شامل غوره، دوشاب، مويز و رب 

انگور است (شکل های ۲ تا ٣)

انگور پيرتاج از لحاظ کيفيت و تنوع منحصر به فرد 
است و ساکنان از گذشته با توجه به شرايط آب و 
هوايی و خاک مرغوب منطقه و تجربة بسيار به کشت 
اين محصول اقدام می کرده اند. اين باغ ها با آب چشمة 
طبيعی شهر آبياری  می شوند و ارقام غالب  انگور اين 
باغ ها شامل انواع فخری و کشمشی است که به علت 
کيفيت و مرغوب بودن، به استان های مختلف نيز 

ارسال مي شود.

ارقام انگور در باغ های 
شهر پيرتاج به بيش از 
۱۷ نوع می رسد

می توان آموزش تنوع 
زيستی را از گياهان 
آشنا و ملموس برای 
دانش آموزان آغاز کرد 

۲شکل ۲شکل ۲. غورة انگور فخری.

شکل۳. دوشاب مخلوطی از انگورهای مختلف.

 شکل۴. انگور خليلی (زودرس)
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۵ شکل ۵ شکل ۵. انگورياقوتی (زودرس).

۶ شکل ۶ شکل ۶. انگور فخری سفيد.

۷شکل ۷شکل ۷. کشمش سفيد
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 شکل ۱۱. انگور نفتی

۱۰ شکل ۱۰ شکل ۱۰. انگور قره فخری (فخری سياه)

۹ شکل ۹ شکل ۹. انگور صاحبی

۸ شکل ۸ شکل ۸. کشمش قرمز
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۱۴ شکل ۱۴ شکل ۱۴. انگور گزنه ای

۱۳ شکل ۱۳ شکل ۱۳. انگور مثقالی

۱۲ شکل ۱۲ شکل ۱۲. انگور ريش بابا

۳۲۳۲۳۲
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۱۵ شکل ۱۵ شکل ۱۵. انگور ميرزايی

۱۶ شکل ۱۶ شکل ۱۶. انگور ِتزِيتيشن (نوعی انگور زودرس). انگور ِتزِيتيشن (نوعی انگور زودرس)

۱۷ شکل ۱۷ شکل ۱۷. انگور شاهانه (شاهينی)

۳۳


