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  (مطالعه موردي: شهرستان کوار) هاتاکستان جایگاه و اهمیت کاربرد سایبان در
 3و حمید زارع 2بیژن کاووسی ،1لیال جعفري

 
 چکیده

 رشد، توقف( فیزیولوژیکی مختلف هايناهنجاري بروز موجب زمین کره گرمایش و اقلیمی هاي اخیر، تغییراتدر سال
است. هدف از این پژوهش، کاربرد  شده باغی همچون انگور محصوالت در...) و کیفیت کاهش میوه، و برگ سوختگیآفتاب

بابا در ریشهاي انگور رقم میوه و بازارپسندي گیريرنگ سوختگی، بهبودشامل کاهش آفتاب میوه منظور بهبود کیفیت سایبان به
سفید، سبز و قرمز) با سه ( بوده است. در این پژوهش سه رنگ مختلف پوشش توري 1398شهرستان کوار در استان فارس در سال 

 مورد هاي سایباندرصد در یک تاکستان خصوصی ارزیابی شد. نتایج نشان داد که تمام رنگ 50و  30دهی، شاهد، سطح سایه
سوختگی برگ و نظر کنترل آفتاب از را مثبت تأثیر بیشترین راستا این در که شدند خورشید نور عشعتش از محافظت استفاده، موجب

 وزن و )گرم 333/7( حبه درصد، وزن 50 دهی سایه قرمز با رنگ همچنین در سایبان. داشت %50 دهی سایه با سبز رنگ میوه سایبان
 لذا براساس نتایج نسبت به شاهد برتري داشتند.) میوهآب لیترمیلی 100 در گرممیلی 10/4( ث ویتامین میزان و )گرم 67/691( خوشه

هاي منطقه قابل از نظر صفات کمی و کیفی براي تاکستاندرصد  50 دهیسایه با قرمز رنگ با سایبان پژوهش حاضر، کاربرد پوشش
 توصیه است.

 باباتاکستان، تغییر اقلیم، ریشسوختگی، آفتاب کلیدي: يهاواژه
 

 مقدمه
 .Vitis vinifera Lانگور، مو یا تاك با نام علمی 

از است. این گیاه یکی  Vitaceae گیاه دائمی از تیره
هاي باغی در دنیا و ایران است که از ترین محصولمهم

شهرستان دوران قدیم مورداستفاده انسان بوده است. 
هکتار و تولید ساالنه  6200 کشت ریزکوار با سطح 

تن، رتبه اول در تولید عملکرد این محصول را  140000
در استان فارس دارد. ارقام غالب در منطقه شامل رطبی 

که فصل برداشت از شهریورماه تا  باشندیم باباشیرو 
هرچند پرورش انگور در ایران اواخر آبان ماه ادامه دارد. 

شود اما صورت دیم انجام میصورت آبی و هم بههم به
ترین عامل محدودکننده قابلیت دسترسی به آب مهم

 تولید این محصول در کشور است که این مشکل با تغییر 
 

                                                           
استان  دانشجوي کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیراز و کارشناس باغبانی مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان کوار، سازمان جهاد کشاورزي 1

 ، شیراز، ایران.فارس
، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج فارسپژوهشی، بخش تحقیقات زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی استان  استادیار 3و  2

 .، ایرانشیرازکشاورزي، 

 
شود، حتی اگر سطوح بارندگی ثابت اقلیم تشدید می

داشته شود خطرات خشکی شدید به خاطر افزایش نگه
شدن زمین افزایش  تقاضاي تبخیر اتمسفري ناشی از گرم

 ).1397یابد (کاووسی و همکاران، می
هاي انگور در ، یکی از مشهورترین رقمباباشیر

هاي کوار را استان فارس است که رقم غالب تاکستان
این رقم در  کشت ریزدهد و بیشترین سطح میتشکیل 

دار، این شهرستان قرار دارد. این رقم بسیار پربار، دانه
ها هاي بزرگ و تراکم حبه متوسط، حبهدیررس، خوشه

طعم، درصد قند کشیده، گوشتی، خوش درشت و
ي، تهیه شیره و تهیه مویز خورتازهمتوسط تا زیاد، مناسب 

). 1شکل است (ی برخوردار بوده و از ماندگاري خوب
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 برداشت آن در شهرستان کوار از نیمه شهریورماه شروع
 قدرت داراي باباریش انگور ادامه دارد. آبان ماهو تا آخر 

 2000 تراکم با و کوتاه هرس با سازگار متوسط، رشد
 .باشدیمتاك در هکتار در سیستم پاچراغی 

 

 
 

 ي شهرستان کوارهاتاکستانچپ) غالب در ( یرطبراست) و ( اهیسسفید و  باباشیرارقام  -1شکل 
 

 هاتالش از فارغ و بوده تغییر حال در جهانی اقلیم
 بیشتر تغییرات اي،گلخانه گازهاي انتشار کاهش منظوربه

 و بقاء تضمین منظوربه کشاورزي. است ناپذیراجتناب
 تطبیق تغییرات این به نسبت تا نیازمند است خود، پایداري

خورشید منبع اصلی انرژي است که در آن  کند. نور پیدا
کند. اکسیدکربن و آب را به قند تبدیل میفتوسنتز، دي

گیاهان از این قند براي تولید ساقه، ریشه و میوه استفاده 
ی غیرممکن است. کنند. بدون این منبع انرژي زندگمی

هاي مختلف دارد که در شدت و تابش خورشید شکل
ها به هر مانعی مثل اند. این تابشموج باهم متفاوتطول

ابر، ساختمان، زمین، گیاه و ... که برخورد کنند جذب 
گردند. ها هم دوباره بازمیشوند. برخی از این تابشمی

کنند. این هاي کوتاه و بلند را جذب میموجگیاهان طول
شود. اگر برگ یا تابش باعث ایجاد بافت در گیاهان می
ازحد باشد اشعه میوه در معرض تابش نور بیش

شود که در این آن انباشته می ماوراءبنفش مضر در
بینند. این آسیب ها آسیب میها و بافتصورت سلول

شود که نهایت منجر به مرگ سلول و بافت می بافتی در
گویند. تابش سوختگی میح آفتاببه آن در اصطال

صورت طبیعی با افزایش پوشش برگ یا ازحد را بهبیش
توان کاهش داد صورت مصنوعی با ایجاد سایبان میبه
)2017 ( Maughan et al., کیفیت نور تحت شرایط .

گیرد. جهت دهی قرار میوهوا و تورهاي سایهآب
هایی . مکانکیفیت نور بهتر است از سایبان استفاده شود

ازحد است، ممکن است که باد و تابش خورشید بیش
 ها استفاده از سایبان نیاز باشد. عالوه بر این، سایبان

توانند براي جلوگیري از ورود آفات، حشرات و سایر می
سایبان  ).,.Kotilainen 2018مهرگان استفاده شوند (بی

یکی از ابزارهایی است که شدت نوردهی مستقیم 
  رساند و به حفظ آن کمکشید را به حداقل میخور

وهوایی را در طول تغییرات کند. شرایط نرمال آبمی
 کند و باعث حفظ نرمال درجه حرارت حفظ می

 هاي فیزیولوژیکی و درنتیجه کیفیت انگور فعالیت
 طوربه تورها). Serat and Kulkarni, 2013( شودمی
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در انعی م عنوانبه زراعی محصوالت تولید در گسترده
را محصول و کیفیت وري اي که بهرهعوامل زندهمقابل 

 Sivakumar and( دنشومیاندازد، استفاده به خطر می

Jifon, 2018 .(جهت هاتاکستان در معمول بطور سایبان 
 تگرگ، از محافظت دیررس نمودن، زودهنگام، برداشت

 هابیماري و آفات منفی اثرات از جلوگیري طوفان، برف،
 شیلی، استرالیا، تایلند، ژاپن، مانند کشورها از بسیاري در

 Ergenoglu et( گرددمی اجرا ترکیه و متحدهایاالت

al., 1999; Shrestha et al., 2000.( 
 

 جایگاه کاربرد پوشش سایبان در دنیا

 حفاظت براي مصنوعی فیبرهاي از سایبان تورهاي
. در اندشده دیتول ارزشمند کشاورزي محصوالت

 توسعه دلیل به کشاورزي درها آن کاربرد اخیر يهاسال
 هستند، تربادوام و ترقوي که تورها سازنده مواد
. )Castellano, et al. 2008( است افتهیشیافزا

 دراستفاده  مورد مواد کنندیم ادعا سازنده يهاکارخانه
 ده حداقل خورشید طبیعی نور شرایط تحت تورها این

 انواع براي جهان سراسر در تور پوششدارند.  دوام سال
 ايخزانه گیاهان تا هايسبز و جاتوهیم از محصوالت

 تگرگ و باد خورشید، شدید نور مقابل در حفاظت براي
 تورکشی ،ایاسترال در. شوندیم استفاده پرندگان حمله و

 مورد پرندگان و تگرگ آسیب از حفاظت برايعمدتاً 
 در حفاظت براي آن کاربرد و استاستفاده قرارگرفته 

 حال درسرعت به ویکتوریا شمال در خورشید نور مقابل
یکی از کشورهاي پیشرو در کاربرد این  .است گسترش

 4/53کشور ایتالیا است که در این کشور،  هاپوشش
درصد در جنوب آن  6/46درصد پوشش تور در شمال و 

درصد براي  6/37، هاپوششپراکنده است. از این 
ویژه باغات  4/12درصد در باغات میوه،  1/29، هايسبز

درصد در  7/9درصد براي گیاهان زینتی و  2/11سیب، 
نین در این کشور شود. همچزمان برداشت استفاده می

کنترل خسارت  منظوربهها درصد از پوشش 2/40
درصد براي  7/29درصد براي ایجاد سایه،  5/35تگرگ، 

درصد  8/8درصد براي بادشکن،  2/12کنترل حشرات، 
 9/5درصد براي کنترل سرما و  3/8براي کنترل پرندگان، 

 گرددیمدرصد براي محافظت از باران استفاده 
)Castellano, et al. 2008.( Fatih ) 2018و همکاران (

نشان دادند که پوشش سایه بر روي کیفیت و انبارمانی 
انگور رقم سلطانی بدون بذر مؤثر است. در این آزمایش 

و  0شدت سایه ( 3که انگورها در مرحله تغییر رنگ با 
شده در درصد) قرار گرفتند، انگورهاي برداشت 75 و 35

یت و ذخیره بهتري برخوردار درصد از کیف 35تیمار 
بر روي انگور  2013بودند. بر اساس تحقیقی که در سال 

رقم تامپسون انجام شد، مشخص گردید رنگ سبز سایبان 
درصد باعث افزایش وزن خوشه،  50 و 30با شدت 

هکتار و حفظ  هر بوته، عملکرد بهتر در عملکرد بهتر در
 Serat and، 2013(گردد هاي انگور میرنگ در حبه

Kulkarni .( در پژوهشی سودمندي پوشش سایبان
منظور ذخیره آب در یک باغ مرکبات تحت مقادیر به

درصد و  100درصد،  50مختلف آبیاري با تیمارهاي 
درصد مورد ارزیابی قرار گرفت و نتایج بر اساس  200

گیري رطوبت خاك نشان داد ریشه و اندازه توزیع
یاه را با آب اضافی گ درصد 200 و درصد 100تیمارهاي 

کند که فراتر از هاي زیاد مواجه مینفوذ یافته به عمق
متري است. در مقابل سانتی 60ها در عمق توسعه ریشه

قرار  درصد 50وقتی درختان تحت پوشش سایبان و تیمار 
سانتیمتري محدود  50ها در عمق باالي گرفتند، ریشه
ن با گیري شد که شرایط سازگاري درختاشدند و نتیجه

رطوبت یک روش خوب  درصد 50پوشش سایبان و 
براي حداکثر کارایی مصرف آب بدون اثر منفی روي 

 Abouatallah, etباشد (رشد و فیزیولوژي درخت می

al. 2012.( 
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 جایگاه کاربرد پوشش سایبان در ایران

 خراسان هاياستان در تاکنون ایران سایبان در

 استان جنوب و(باغات آستان قدس رضوي)  رضوي

کمّی را داشته  توسعه ترینبیش جهرم شهرستان در فارس
). در پژوهشی اثر پنج نوع رنگ 1398است (کاووسی، 

دهی سایه درصد تور (سیاه، سفید، آبی، سبز و قرمز) و
شاهد) بر درختان انجیر (درصد) و بدون تور  50 و 30(

رقم سبز ارزیابی شد. نتایج نشان داد که پوشش تور آبی 
 سبزینگی و هاي کممترین نشانه ناهنجاريبا ک

طول و عرض) و ( میوه ترین اندازهمردگی، بیشفتبا
برگ و تأثیر مناسب بر کمیت  aغلظت کلروفیل 

(بیشترین عملکرد و وزن میوه) و کیفیت (باالترین درصد 
اندازه مناسب و رنگ مطلوب) میوه بود. در تیمار تور 

 1/91اي نسبی آب تا درصد، محتو 30دهی آبی با سایه
میلی مول بر مترمربع بر  478اي تا درصد، هدایت روزنه

سانتیمتر افزایش یافت. همچنین  5/11ثانیه و طول برگ تا 
مردگی و نشت فتباسبزینگی و این تیمار ناهنجاري کم

که بدترین نشانه ناهنجاري یونی را کاهش داد. درحالی
لیل تنش مردگی در شاهد به دفتباسبزینگی و کم

ویژه تور آبی خشکی مشاهده گردید، اما برخی تورها به
هاي کمی درصد اثر مطلوبی روي ویژگی 30دهی با سایه

و کیفی همچون وزن میوه، عملکرد و رنگ میوه انجیر 

 زارع،( داشت و همچنین تنش خشکی را کاهش داد
1398.( 

 
 بررسی پایلوت تاکستان مورد

رنگ سایبان در سه سطح (سبز،  در این پژوهش، اثر
 30دهی در سه سطح (شاهد، سفید و قرمز)، درصد سایه

بابا در استان فارس، رقم ریشانگور درصد)، بر  50و 
ارزیابی شد. شهرستان  1398شهرستان کوار در سال 

کیلومتري جنوب شرقی مرکز استان و در  45 کوار در
یی ثانیه و عرض جغرافیا 42درجه و  25طول جغرافیایی 

 1510ثانیه قرار دارد، ارتفاع از سطح دریا  11درجه و  29
متر است، متوسط میلی 290متر و متوسط بارندگی آن 

درجه  -4و حداقل دما  44حداکثر دما  ،22دماي سالیانه 
هاي رقم تاك جهت اجراي آزمایش، گراد است.سانتی
ساله، سیستم پاچراغی و مجهز به سیستم  20بابا، ریش

فشار، در یک تاکستان شخصی واقع در تحت آبیاري
روستاي ارباب انتخاب گردید. تورهاي حریر ساخت 

ها نصب کشور ایران تهیه و بعد از تشکیل میوه روي بوته
آوري و در پایان برداشت، تدریجی در چند مرحله جمع

 ).2گردیدند (شکل 
 

 

 
 جام پژوهشنماي تاکستان محل ان-2شکل 
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 دهی تیمارهاي آزمایشدرصد سایه -1 جدول
 دهیسایه شدت نور (وات بر متر مربع) رنگ تور تیمار

 50 472 سبز 1

 50 500 سفید 2

 50 499 قرمز 3

 30 609 سبز 4

 30 649 سفید 5

 30 664 قرمز 6

 بدون پوشش تور)( شاهد 915 - 7
 

 هایی که زیرپژوهش نشان داد که تاكنتایج این 
پوشش توري بودند نسبت به شاهد طول شاخه بلندتري 

) سانتیمتر 20/87( که بیشترین طول شاخهداشتند بطوري
 هایی بود که در زیرپوشش سبز با مربوط به تاك

هایی که بودند و با طول شاخه تاك درصد 50دهی سایه
 د تفاوت درصد بودن 50دهی در پوشش قرمز با سایه

داري نداشت. طول رشد بعدي مربوط به تور سبز با معنی
بود که با تیمارهاي دیگر سایه و  درصد 30دهی سایه

داري نداشت. تیمار شاهد داراي رنگ تفاوت معنی
سانتیمتر) بود که در این ویژگی  42( کمترین طول شاخه

و سفید با  درصد 30دهی با تیمارهاي قرمز با سایه
 Wuداري نداشت. درصد تفاوت معنی 50و  30دهی سایه

هاي انگور ) در طی تحقیقی بر بوته2018و همکاران (

) درصد 25دهی پایین (جوان نشان دادند درصد سایه
داري با شاهد در تأثیر بر طول شاخه ندارد تفاوت معنی

بخشد به این حد کم رشد و توسعه را بهبود می ولی در
شی از گرما در دماي تواند مانع آسیب نامعنی که سایه می

هاي مختلف تابستان بر روي انگور شود. در بین رنگ
پوشش بیشترین دماي برگ مربوط به توري رنگ سفید 

دهی بیشترین دماي برگ بود و در بین درصدهاي سایه
 بود. متوسط وزن حبه انگور درصد 30مربوط به سایه 

گرم) در تور با رنگ  67/691گرم) و وزن خوشه ( 33/7(
درصد بیشترین مقدار بود که با  50دهی ا سایهقرمز ب

درصد و سایبان  30درصد و  50دهی سایبان سفید با سایه
 ).3 شکل( داري نداشتدرصد تفاوت معنی 30سبز 
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رسد ها میتابش خورشیدي را که به بوتهسایبان شدت 
آورد، این امر کاهش و سطح تبخیر و تعرق را پایین می

شود عالئم تنش آبی گیاه کمتر شود و فتوسنتز، باعث می
با پوشش سایبان سبز عملکرد و اندازه میوه باالتر رود. 

سوختگی مشاهده نشد اما رشد گونه عالئم آفتابهیچ
بیشتر و نیازمند مدیریت هرس سبز رویشی نسبت به شاهد 

 ).3(شکل  است
 

 

 
ها در زیرپوشش سایبان و شکل سمت چپ: خسارت سمت راست: سالمت کامل برگ -4 شکل

 سوختگی بیرون پوشش سایبانآفتاب
 

 
 روي هاي مختلف تور را بردر پژوهشی رنگ

نشان داد که تورهاي آبی،  بررسی شد ودرختان هلو 
خاکستري، مروارید، قرمز، زرد و سفید باعث افزایش 
 رشد رویشی در درختان هلو گردیدند. تور آبی میزان 

نسبت به تیمار  درصد 12و سایر تورها به میزان  درصد 30
شاهد افزایش رشد رویشی را نشان داد (شاهاك و 

ر کیفیت ). تور قرمز بیشترین تأثیر د2004همکاران، 
هاي هلو را نشان داد و سایر تورها نیز در کیفیت میوه میوه

اثر مثبت نشان دادند. کاهش دما براي درختان در 
وهواي گرم مفید است زیرا موجب افزایش میزان آب

کند سوختگی محافظت میآفتابفتوسنتز شده و از 
)Kalcsits et al, 2017; Tanny et al., 2008 در حد .(

تواند باعث کاهش دماي برگ و بان میایهمتوسط س
  تقاضاي تبخیر و افزایش میزان فتوسنتز شود

)2019Manja and Aoun, .( 
 

 

 
 گیري کلی و توصیه ترویجینتیجه

ها توجه به تغییر اقلیمی و اثرات منفی بر تاکستان با
سوختگی برگ و میوه، یکی از راهکارها ویژه آفتاببه

سایبان است. پژوهش حاضر در  در دنیا استفاده از پوشش
شهرستان کوار نشان داد که با پوشش سایبان سبز 

سوختگی مشاهده نشد اما رشد گونه عالئم آفتابهیچ
رویشی نسبت به شاهد بیشتر و نیازمند مدیریت هرس سبز 
است. همچنین تحت پوشش سایبان سبز درصد مواد 

 نسبت به شاهد )درصد 73/17( جامد محلول آب انگور
نتیجه پوشش سایبان با  کمتر بود. در )درصد 10/20(

نسبت به سایر  درصد 50رنگ قرمز با سایه دهی 
 67/691نظر وزن خوشه ( بهترین تأثیر را از ها،پوشش

گرم میلی 10/4ها و میزان ویتامین ث (گرم) و رنگ حبه
 .بابا نشان دادمیوه) در رقم ریش لیتر آبمیلی 100 در
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