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 نگاهی به کشت انگور در ایتالیا

 

 : مقدمه

ر ایتالیا به گونه ای است که انواع انگور دتنوع 

از اراضی کتار هزار ه 05. ه ای را شیرین می کندهر ذائق

این تاکستان . ایتالیا به کشت انگور اختصاص یافته است

در بازار و هم  در انگور تازهو تامین هم در تولید  ها

صنعتی مانند انواع نوشیدنی ها ، سرکه و تولید محصوالت 

یکی از مشهورترین  تالیاای. آب میوه کاربرد دارد

 . بشمار می رودکشورها در تولید نوشیدنی های الکلی 

 

و آموزش در بخش  انگور گزارش زیر به تولید

بدیهی است بعلت قلت منابع و . باغبانی می پردازد

اد این صنعت تخصصی بودن موضوع، پرداختن به همه ابع

  .نیاز به تحقیقات و مطالعات گسترده تری می باشد

 

  : تنوع تولیدات انگور در ایتالیا 

تنوع در انواع انگور در ایتالیا مرهون تالشهای 

 1111در سال  .Prof. Alberto Pirovano پروفسور آلبرتو پیروانو

 . تولید می شود انگوردر ایتالیا همه نوع می باشد 

این تنوع . انگورهای بدون هسته، سفید، قرمز و سیاه 

مرهون تالشهای علمی انجام شده از سوی مراکز تحقیقاتی 

 . و تنوع آب و هوائی بین شمال و جنوب کشور می باشد

انگور مهمترین انواع انگور ایتالیا عبارتند از 

گسترده ترین نوع مصرفی  بعنوان یکی از Italiaایتالیا 

 توسط پروفسور آلبرتو 1111اشد که در سال انگور می ب

Pirovano ، شد و از همان زمان اسم تولیدPirovano 65  به

پیتزوتلو ،  Matildeانگور ماتیلده  ، خود گرفته است

ملکه ، Reginaملکه معروف به دمشق سفید،  Pizzutelloسفید

که اصالتا از مجارستان وارد  Regina dei Vigneti تاکستان

پائیز سلطنتی بعنوان ،  Victoriaویکتوریا شده است، 

که در آزمایشگاه بوجود  Perlonانگور بدون هسته، پرلون

، ملکه تابستان، بعنوان انگور زودرس،  Sugrathirteenآمد، 

Vitroblak  شعله قرمز و دهها نوع ، ساحره سیاه، آپولیا ،

  .دیگر انگور
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 : انگور در ایتالیاو صادرات تولید 

ایتالیا یکی از بزرگترین تولید کنندگان انگور در 

 055میلیون و  1این کشور با تولید . جهان می باشد

بعد از چین و ترکیه، در رده سوم جهان  هزارتن انگور

درصد انگور این کشور در استان پولیا  05. قرار دارد

د نکارم 0055ورزی با شاکسه هزار شرکت . تولید می شود

 . این بخش مشغول به کار می باشند در

تولیدات انگور و محصوالت بخش اعظم در سالهای اخیر 

های اتحادیه تحریم  .به روسیه صادر شدآن حاصله از 

 . اروپائی علیه روسیه باعث کاهش صادرات شده است

هزار تن و به  005معادل  4510صادرات انگور در سال 

تولیدات عمده . گزارش شده استمیلیون یورو  005ارزش 

 صادر می شودبخصوص آلمان به کشورهای اروپائی ایتالیا 

 
 

آلمان اصلی ترین بازار صادرات انگور ایتالیا محسوب 

صادرات به این کشور با روند منفی  در سالهای اخیر .می شود

شمال صادرات به  این روند منفی درهرچند . واجه شده استم

به انگور  صادراتدرعوض اروپا نیز مشاهده  می شود اما 

. عربستان و کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس رشد داشته است

 .درصد از انگور تولید شده در ایتالیا صادر می گردد 00

سال جدول زیر صادرات ایتالیا به اقصی نقاط جهان در  

 را نشان می دهد 4510
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 :کشاورزی و آموزشی بخش مراکز تحقیقاتی

یکی از مزایای صنعت کشاورزی در ایتالیا ، حمایت 

مراکز تحقیقاتی  .استمراکز علمی و تحقیقاتی و دانشگاهی 

بصورت آنها همترین ذیال م. وجود دارد در ایتالیا زیادی

 : مختصر اشاره می شود

 

ایتالیائی که به ارائه رشته کشاورزی می پردازنددانشگاههای  :نام دانشگاه    

http://agraria.campusnet.unito.it/ 
دانشکده کشاورزی 

 دانشگاه تورینو

http://www.agraria.unimi.it/ 

 

دانشکده کشاورزی و مواد 

غذایی علوم در دانشگاه 

  میالن

دوره های فعال در مواد غذایی ، بیوتکنولوژی کشاورزی و فن آوری انگور و آب 
  .گیری

دانشکده ریاضی، فیزیک و 

علوم طبیعی، در دانشگاه 

 ورونا

 اقتصاد کشاورزی و میوه

http://www.unibz.it/it/sciencetechnology/welcome/default.html 

 -دانشگاه بولزانو 

 -دانشکده اقتصاد 
کارشناس علوم و اقتصاد 

 .کشاورزی
http://www.agraria.unipd.it/agraria_home.asp  دانشکده کشاورزی دانشگاه پادوا 

http://www.uniud.it/didattica/facolta/agraria 
دانشکده کشاورزی 

 اودینهدانشگاه 

http://piacenza.unicatt.it/agraria_index.html 

دانشکده کشاورزی، در 

دانشگاه کاتولیک قلب 

 مقدس در پیاچنزا
 .علوم و صنایع غذایی و علوم آشپزی، و کارشناسی ارشد در رشته علوم تغذیه
http://old.unipr.it/www.php?info=Facolta&tipo=agraria 

دانشکده کشاورزی در 

 دانشگاه پارما

http://www.unimore.it/Ateneo/agraria.html کده کشاورزی در دانش

http://agraria.campusnet.unito.it/
http://www.agraria.unimi.it/
http://www.unibz.it/it/sciencetechnology/welcome/default.html
http://www.agraria.unipd.it/agraria_home.asp
http://www.agraria.unipd.it/
http://www.uniud.it/didattica/facolta/agraria
http://piacenza.unicatt.it/agraria_index.html
http://old.unipr.it/www.php?info=Facolta&tipo=agraria
http://www.unimore.it/Ateneo/agraria.html
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دانشگاه مطالعات مودنا 

 Reggio و

http://www.agraria.unibo.it/Agraria/default.htm 
دانشکده کشاورزی در 

 دانشگاه بولونیا

 
دانشکده کشاورزی در 

 دانشگاه آنکونا

http://www.agr.unifi.it/mdswitch.html 
دانشکده کشاورزی در 

 دانشگاه فلورانس

. http://www.agr.unipi.it/ 
دانشکده کشاورزی در 

 دانشگاه پیزا

http://www.agr.unipg.it/ 
دانشکده کشاورزی در 

 دانشگاه پروجا
کارشناسی ارشد در علوم کشاورزی و  وکارشناسی کشاورزی و محیط زیست علوم 

بیوتکنولوژی امنیتی و کیفیت تولید  '،'جنگل و علوم محیط زیست  '،'زیست محیطی 

 .امنیت و تولید مواد غذایی "و"محصوالت کشاورزی 
http://www.agraria.unitus.it/ 

دانشکده کشاورزی در 

 ویتربو - Tuscia دانشگاه

http://www.agraria.unina.it:20100/facolta/pubNews/home.do?

codFacolta=13 

دانشکده کشاورزی در 

 دانشگاه ناپل

http://www.uniba.it/ateneo/facolta/agraria 
دانشکده کشاورزی در 

 دانشگاه باری

http://www.agraria.unifg.it/default.asp 
دانشکده کشاورزی در 

 دانشگاه فوجیا

http://www.agrariaunibas.eu// 

دانشکده کشاورزی در 

دانشگاه باسیلیکاتا، 

 پوتنزا

http://www.agraria.unirc.it/ 

دانشکده کشاورزی در 

دانشگاه رجیو کاالبریا 

 مطالعات

http://www.fagr.unict.it/ 
دانشکده کشاورزی در 

 دانشگاه کاتانیا

http://portale.unipa.it/Agraria/ 
دانشکده کشاورزی در 

 دانشگاه پالرمو
http://agrariaweb.uniss.it/php/agraria.php 

 

دانشکده کشاورزی در 

 دانشگاه ساساری

http://www.agr.univpm.it//Engine/RAServePG.php/  دانشکده کشاورزی پلی

 تکنیک مارکه
http://serviziweb.unimol.it/pls/unimol/consultazione.mostra_p

agina?id_pagina=13 
دانشکده کشاورزی 

 دانشگاه مولیزه
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/25671

UTE1019 
 دانشکده کشاوری ترامو

 

 

 :مراکز تحقیقات کشاورزی در ایتالیا

 Web site: http://scs.entecra.itمرکز آزمون و گواهی بذر 

http://www.agraria.unibo.it/Agraria/default.htm
http://www.agr.unifi.it/mdswitch.html
http://www.agr.unipi.it/
http://www.agr.unipg.it/
http://www.agraria.unitus.it/
http://www.agraria.unina.it:20100/facolta/pubNews/home.do?codFacolta=13
http://www.agraria.unina.it:20100/facolta/pubNews/home.do?codFacolta=13
http://www.uniba.it/ateneo/facolta/agraria
http://www.agraria.unifg.it/default.asp
http://www.agrariaunibas.eu/
http://www.agraria.unirc.it/
http://www.fagr.unict.it/
http://portale.unipa.it/Agraria/
http://agrariaweb.uniss.it/php/agraria.php
http://www.agr.univpm.it/Engine/RAServePG.php/
http://serviziweb.unimol.it/pls/unimol/consultazione.mostra_pagina?id_pagina=13
http://serviziweb.unimol.it/pls/unimol/consultazione.mostra_pagina?id_pagina=13
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/25671UTE1019
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/25671UTE1019
http://scs.entecra.it/
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(SCS) scs@crea.gov.it  

مرکز تحقیقات برای میوه 

(FRU) 

fru@crea.gov.it mail: -E 

fru@pec.entecra.it PEC:  

مرکز تحقیقات باغبانی 

(ORT) 

ort@crea.gov.it mail: -E 

ort@pec.entecra.it PEC:  

 (ERC)مرکز تحقیقات غالت 

cer@crea.gov.it mail: -E  

cer@pec.entecra.it PEC:  

به عنوان یک موسسه تحقیقات  1191مرکز در سال 

تحقیقات با مرکز   4551از سال  .تاسیس شد باغبانی

هدف این مرکز انجام تحقیقات . باغبانی ادغام شد

 در زمینه توسعه مواد ژنتیکی جدید، اصالح ژنتیکی

  .بود

 FRU)  مرکز تحقیقات میوه

E-mail: fru@crea.gov.it  

PEC: fru@pec.entecra.it  

تاسیس  1140در رم در ان مثمر مرکز تحقیقات درخت

ماموریت این موسسه انجام تحقیقات آزمایشی . شد

مطالعات ژنتیک، با روش های کشاورزی و توسعه 

پشتیبانی  ،نوآورانه برای گونه های مختلف میوه

دارای بخش  .ژنتیکی است اصالحو روش های مولکولی 

تحلیل تجزیه و ، باکتری شناسیهایی مانند 

 ژنتیک و بیولوژی مولکولی، حشره شناسی، شیمیایی

 .است
مرکز تحقیقات ژنومیکس و 

حیوانات پس از ژنومیکس 

 (GPG) و گیاه

E-mail: gpg@crea.gov.it  

PEC: gpg@pec.entecra.it  

، موسسه ملی فرهنگ غالت ژنتیک زراعت و 1942در 

فعالیت های تحقیقاتی . تاسیس شداصالح نباتات 

 /مطالعه مبانی ژنتیکی پاسخ گیاه با محور اصلی 
شناسایی ژن و فضا و آب و هوا، مقاومت در برابر 

استفاده از نشانگر در تعیین جنبه های اساسی 

 .می باشد کیفی

http://centrodigenomica.entecra.it 

مرکز تحقیقات بیماری شناسی گیاهی 

(PAV 

E-mail: pav@entecra.it  
PEC: pav@pec.entecra.it  

مطالعه درخصوص . تاسیس شد 1190امراض گیاهی در رم در مرکز تحقیقات 

از مهمترین  باکتری ها، قارچ ها، ویروس ها، ویروئیدها، فیتوپالسما، و غیره
 .فعالیت های این موسسه می باشد

مرکز تحقیقات مرکبات و 

محصوالت کشاورزی 

 ACM)مدیترانه 

E-mail: acm@crea.gov.it  
PEC: acm@pec.entecra.it  

اصالح نژاد، تکنیک های انتشار،  با هدف  1190در 

باغی مدیترانه ای مانند زیتون و حفاظت، محصوالت 

 . غالت تاسیس شد

http://www.agrumi-colturemediterranee.it/home.aspx 

 

واحد تحقیق و پژوهش 

 (ORL)برای باغبانی 
E-mail: orl@crea.gov.it  

PEC: orl@pec.entecra.it  

باغبانی دانشگاه آزمایشی ایستگاه  1190در سال 

 . تاسیس شد میالن

واحد تحقیق و پژوهش 

در  (ORA)برای باغبانی 

 تورنتو

E-mail: ora@crea.gov.it  
PEC: ora@pec.entecra.it  

اصالح مرکز تحقیقات در زمینه های این مرکز که در شهر تورنتو قرار دارد بعنوان یک 
محصوالت مختص برای بازار و استفاده های صنعتی، های گیاهی ژنتیکی و اصالح گونه 

 .تاسیس شددریای آدریاتیک کناره های 

واحد تحقیق و پژوهش 

برای میوه در حال رشد 

(FRF) 

تصویب شده توسط با فرمان  1104این واحد در سال 

، در پیازا تاسیس شد II پادشاه ویتوریو امانوئل

 ،انجام پژوهش برای پرورشهدف از تاسیس آن . 

mailto:scs@crea.gov.it
mailto:fru@crea.gov.it
mailto:fru@pec.entecra.it
mailto:ort@crea.gov.it
mailto:ort@pec.entecra.it
mailto:cer@crea.gov.it
mailto:cer@pec.entecra.it
mailto:fru@crea.gov.it
mailto:fru@pec.entecra.it
mailto:gpg@crea.gov.it
mailto:gpg@pec.entecra.it
http://centrodigenomica.entecra.it/
mailto:pav@entecra.it
mailto:pav@pec.entecra.it
mailto:acm@crea.gov.it
mailto:acm@pec.entecra.it
http://www.agrumi-colturemediterranee.it/home.aspx
mailto:orl@crea.gov.it
mailto:orl@pec.entecra.it
mailto:ora@crea.gov.it
mailto:ora@pec.entecra.it
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http://www.entecra.it 

 سنجش مقاومت، حفظ بهبود ، نوآوری انواع میوه 

گیالس، سیب، ، میوه هایی مانند منابع ژنتیکی

 .تاسیس شد گالبی، هلو و آلو
واحد تحقیق و پژوهش 

برای میوه در حال رشد 

(FRC) 
E-mail: frc@entecra.it  

PEC: frc@pec.entecra.it  

حفاظت، گسترش و  هدف از تاسیس این موسسه 

انتخاب گونه های درخت میوه و انواع میوه برای 

 . می باشداستفاده کشاورزی و صنعتی 

 
 

 

http://www.entecra.it/
mailto:frc@entecra.it
mailto:frc@pec.entecra.it

