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Introduction 
 Table grape is one of the most important horticultural crops in Fars province however in recent years climate 

change has caused negative effects on phenology and reduced the quantity and quality of its product. Around the 

world, shade net is used for a different of crops, from fruits and vegetables to nursery plants to protect against 
strong sunlight, wind, hail and bird injury. Shade net  are commonly used in vineyards for early, late harvest, 
protection from hail, snow, storms, and the prevention of the negative effects of pests and diseases in many 
countries such as Japan, Thailand, Australia, Chile, the United States and Turkey. This study was conducted to 
investigate the effect of color type and shading percentage on some characteristics of grapes of Rishbaba cultivar 
in one of the vineyards of Kavar city in 2019.   

Materials and Methods 
 The experiment was performed as a factorial experiment based on randomized complete block design with 3 

replications with canopy color factors (green, red and white) and shading percentage (30% and 50%) and without 
canopy (control). Kavar city is located 45 km southeast of the center of the province and has a longitude of 250 
and 42  and a latitude of 290 and 11 ". The altitude is 1510 meters above sea level and the average rainfall is 290 
mm, the average annual temperature is 22, the maximum temperature is 44 and the minimum temperature is 
minus 4 degrees Celsius. In this study, some characteristics of vegetative and biochemical traits such as shoot 
length, number of nodes, internode distance, leaf area and chlorophyll, some environmental indicators (leaf 
temperature, light intensity and some characteristics of quantitative traits berry and cluster weight and some 
qualitative traits Similar soluble solids, taste index and vitamin C were examined. 

 Results and Discussion 

 The results showed that green cover with 50% shading had the highest vegetative growth in terms of shoot 
length (20.87 cm), internode distance (3.80 cm) and leaf area (188.33 cm2) and the lowest shoot length (42 cm) 
and (48.25 cm2), internode distance (2.97 and 2.58 cm) and leaf area (133.07 and 139.68 cm2) were related to 
control and white canopy treatments, respectively. Shade net with red color has the highest number of nods 
(22.77) and with 50% shading the highest amount of total chlorophyll (30.47 mg / g fresh weight), cluster weight 
(691.67 g) and vitamin C (4.10 mg per 100 ml juice). The white color of the shade caused the highest leaf 
temperature (29.17 ° C) and light intensity (538.67 watts per square meter). In general, shading reduced the 
temperature of grape leaves and increasing the percentage of shade had a decreasing effect on light intensity. The 
shade net also reduces the amount of sunlight reaching the trees and lowers the level of evapotranspiration, 
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which reduces the symptoms of plant water stress and thus increases photosynthesis, plant yield and fruit size. 

Conclusion 
 Among the different net colors, the highest leaf temperature (29.17 ° C) was related to white color and the 

lowest (26.92 °C) was related to red and green colors. Among the different colors of the nets, white color had the 
highest intensity of light (538.67 watts per square meter) and the lowest intensity of light (540.67 watts per 
square meter) related to green color. The white color of the shade net had an increasing effect on the taste index 
and the green color had a decreasing effect compared to other colors. Uncoated vines (control) had the highest 
amount of soluble solids, while green cover with 50% shading had the lowest amount of soluble solids. 
According to the results of this study, the red canopy had an increasing role in increasing the quantity and quality 
of bearded grapes, the green canopy caused vegetative growth and the increase in vegetative growth with the 
percentage of shade had a direct effect. The shade net protected the vines and the crop from sunlight and 

prevented sunburn. The green canopy with 50% shading had the most positive effect. All treatments had a 

positive effect on the vegetative growth of vines and among them, green canopy with 50% shading had the 
greatest effect. All treatments had a positive effect on crop uniformity in terms of size and color and red canopy 
with 50% shading had the most positive effect on quantity and quality of Rishbaba grapes compared to other 
treatments. 

 
Keywords: Climate change, Leaf temperature, Shoot length, Vineyard 
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های رویشی، کمی و کیفی انگور دهی سایبان بر برخی از ویژگیتاثیر نوع رنگ و درصد سایه

  ‘باباریش’رقم 
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 چکیده
 هاا  سال در که دهدمی نشان شواهد. باشدمی کشت تحت و آبی دیم به صورت که بوده فارس استان در باغی محصوالت ترینمهم از یکی گوران
 کااه   راهکارهاا   از یکی. است شده محصول کیفیت و کمیت فنولوژ ، ها ویژگی برخی بر منفی اثرات و گرم شدن جهانی موجب اقلیم تغییر اخیر

 رنا   نوع اثر بررسی منظور به حاضر پژوه  راستا، این باشد. درمی سایبان پوش  از استفاده میوه، و برگ سوختگیآفتاب همچون اقلیم ییرتغ خسارت
 ها بلوک طرح قالب در فاکتوریل صورت به ،‘باباری ’ رقم انگور ها ویژگی برخی بر( درصد 50 و 30) سایبان دهیسایه درصد و( و سفید قرمز سبز،)

 درصد50دهی نتایج نشان داد که پوش  رن  سبز با سایه. گردید اجرا 1398 سال در کوار شهرستان ها تاکستان از یکی در سه تکرار در تصادفی کامل
( داشته و کمترین متر مربعسانتی 33/188متر( و سطح برگ )سانتی 80/3متر(، فاصله میانگره )سانتی 87/20بیشترین رشد رویشی را از نظر طول شاخه )

متر مرباع( باه   سانتی 68/139و  07/133مربع( و سطح برگ ) مترسانتی 58/2و  97/2متر مربع(، فاصله میانگره )سانتی 25/48و  42میزان طول شاخه )
بیشترین میزان کلروفیل درصد  50ی ده( و با سایه77/22ترتیب مربوط به تیمار شاهد و سایبان رن  سفید بود. سایبان با رن  قرمز بیشترین تعداد گره )

لیتر آب میاوه( را نشاان داد. رنا  سافید     میلی 100گرم در میلی 10/4گرم( و ویتامین ث ) 67/691گرم به گرم وزن تر(، وزن خوشه )میلی 47/30کل )
دهی باعاث کااه    ( گردید. در مجموع سایهوات بر متر مربع 67/583گراد( و شدت نور )درجه سانتی 17/29سایبان باعث بیشترین میزان دما  برگ )

هاا بار شااخع طعام اثار      دما  برگ انگور گردید و افزای  درصد سایه بر میزان شدت نور اثر کاهشی داشت. رن  سفید سایبان نسبت به سایر رنا  
ل بودند، درصورتی که سایبان رن  سبز با ها  بدون پوش  )شاهد( دارا  بیشترین میزان مواد جامد محلوافزایشی و رن  سبز اثر کاهشی داشت. تاک

نق   ‘باباری ’کمیت و کیفیت انگور  قرمز در دارا  کمترین میزان مواد جامد محلول بود. بر اساس نتایج این پژوه  سایبان رن  درصد 50دهی سایه
ها  محیطای  یه اثر مستقیم داشت. با هدف کاه  تن رویشی با درصد سا رشد افزایشی داشت، سایبان رن  سبز موجب رشد رویشی گردید و افزای 

 گردد. پیشنهاد میدرصد  50دهی پوش  رن  قرمز با سایه ‘باباری ’به همراه افزای  کیفیت محصول انگور 

 
 طول شاخه، مواد جامد محلولدما  برگ، تغییر اقلیم، تاکستان،  های کلیدی:واژه

 

 1مقدمه 

 گیااه داممای از تیاره     .Vitis vinifera Lانگاور باا ناام علمای     

                                                 
 بانی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسالمی، شیراز، ایرانگروه علوم باغ -1
استادیاران پژوه ، بخ  تحقیقات زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و  -3و  2

آموزش کشاورز  و منابع طبیعی فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج 
 راز، ایرانکشاورز ، شی

 (Email: b.kavousi@areeo.ac.irنویسنده مسئول:                     -)*
DOI: 10.22067/jhs.2021.73470.1105 

Vitaceae  جنس شناخته شاده و   11است. این خانواده دارا  حداقل
در میاان آنهاا   (. Einset and Dratt, 1975گوناه اسات )   600حدود 
Vitis    مهمترین و تنها جنس است که میوه آن خوراکی باوده و دارا
 vitisذار  شاده در دنیاا اسات. گوناه     گا رقم نام 10000گونه و  60

vinifera ترین گونه تجار  انگور است. ایان  تنها گونه اروپایی و مهم
ها  بسیار قدیم مورد اساتفاده  هایی است که از زمانمحصول از میوه

بشر قرار گرفته است. درباره دیرینگی انگور دو نظریه وجود دارد، عاده 
  از پیدای  غالت ماورد اساتفاده   ا  بر این باورند که انگور حتی پی

هاا وجاود   گرفته و به صورت وحشی به مقدار فراوان در جنگلقرار می
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اناد و  کارده ها  نخستین از برگ و میوه آن استفاده میداشته و انسان
هزار سال  7تا  6گروه دیگر بر این باورند که دیرینگی انگور مربوط به 

(. ماردم ایاران از دیرزماان باا     Shnmugavelu, 2003پای  اسات )  
اند به همین دلیال اسات کاه    ها  کشت و تولید انگور آشنا بودهروش

امروزه در اکثر نقاط ایران از نواحی سردسیر شمال تا حواشای کاویر و   
 Tafzoli et) باشاد همچنین مناطق جنوب، کشت انگور معماول مای  

al., 1991 .) 
هازار هکتاار تاکساتان، رتباه      309کشور ایران با سطح زیرکشت 

تن محصول رتبه نهم جهانی را از آن خود  3200000هشتم و با تولید 
ها  در تاکستان انگور ارقام (. عمدهFAOSTAT, 2018نموده است )
، ‘کر عساااا’، ‘قرمااااز و ساااافید بیدانااااه’: شااااامل ایااااران

باشاند. اساتان   می‘ خلیلی’ و‘ پیکامی’،‘شاهرود ’،‘یاقوتی’،‘صاحبی’
تان، از نظار    515000هکتار و تولید  65214فارس با سطح زیرکشت 

: شامل فارس انگور ارقام عمده .سطح و تولید رتبه اول کشور  را دارد

‘ سامرقند  ’ و‘ ری  باباا ’،‘لرکشت’،‘رطبی’، ‘عسکر  ’، ‘یاقوتی ’
 6200باشند. شهرستان کوار از استان فارس با سطح زیرکشت و... می

 تن، رتبه اول عملکارد اساتانی را دارد   140000هکتار و تولید ساالنه 
(Fars Agricultural Jihad Organization, 2019.) 

گرمسایر  اسات.   انگور محصول مهمی از مناطق معتدله و نیماه 
شود. دما  جو در طول فصل رشد و جهان کشت می انگور در سرتاسر

باشاد.  بارور  انگور دارا  نق  قطعی در کیفیت و عملکرد میوه مای 
شاود  نور مستقیم با درجه حرارت باال باعث کاه  کیفیت انگاور مای  

(Serat and Kulkarni, 2013   اثرات نور و دما بر رو  میاوه زیااد .)
جداکردن اثرات این عوامل دشوار است. درک ما از اهمیت نور است و 

گردد. بسیار  از مطالعات اولیاه در  می بر 1950و دما بر انگور به دهه 
مورد اثرات نور تمرکز بار ماواد جاماد محلاول و اسایدها  آلای دارد       

(Reynolds, 2021 .) 
 100و  درصاد  30،  درصاد  21) پژوهشگران تأثیر سه محیط ناور 

نور کامل( بر انگور را بررسی کردند و دریافتند که اسیدیته قابل  درصد
دار هاا  ساایه  ( باالتر و غلظت اکثر اسیدها  آلای در میاوه  TAتیتر )

(. غلظاات فالنااول و Kliewer and Schultz, 1964) بیشااتر بااود
ر انگورها  زیر سایبان نسبت به انگورها  بادون  ها دپروآنتوسیانیدین

 ,.Koyama et alتر است )سایبان و در معرض خورشید کامل، پایین

دهای تاأثیر کمای در    (. برخی نویسندگان گزارش دادناد ساایه  2012
و اسیدیته قابال   pHرسیدن انگور و تجمع قند دارد، اما باعث افزای  

(. پاسا   Ristic et al., 2007: Matus et al., 2009شاود ) یتیتر م
ها  دهی بستگی به ژنوتیپ انگور، همچنین شیوهدقیق انگور به سایه

ها  انگاور دارد  کشت، جهت ردیف، تراکم تاج برگ و موقعیت خوشه
(Matus et al., 2009 هرچند پرورش انگور در ایران هم به صورت .)

شود اماا قابلیات دسترسای باه آب     آبی و هم به صورت دیم انجام می

ترین عامل محدودکننده تولید این محصول در کشاور اسات کاه    مهم
شود، حتای اگار ساطوح بارنادگی     این مشکل با تغییر اقلیم تشدید می

ت خشکی شدید به خاطر افزای  تقاضاا   ثابت نگه داشته شود خطرا
 Kavoosi) یاباد شدن زمین افزای  میتبخیر اتمسفر  ناشی از گرم

and Hasanpour, 2018ها  انگور که در معرض زیاد گرما  (. میوه
شوند این یک پدیده گیرند آسیب دیده و کشمشی میخورشید قرار می
ارا  شدت نور و دما  زیاد در طی دوره رشاد اسات   رایج در مناطق د

(Cuevas, 2006 .) انااواع باارا  جهااان در سراساار پوشاا  تااور 
 ا  بارا  خزاناه  گیاهان گرفته تا سبزیجات و جاتمیوه از محصوالت
 حملاه پرنادگان   و بااد، تگارگ   خورشاید،  شدید نور مقابل در حفاظت
 تگارگ و  آسایب  از حفاظات  برا  عمدتاً استرالیا درشوند. می استفاده
ویکتوریا برا  حفاظت در مقابال   در شمال شود ومی استفاده پرندگان

 کشاورها   از یکای  .اسات  گساترش  حاال  در سرعت به نور خورشید
 در تااکنون  ایاران  در .ایتالیاسات  هاا پوش  این نوع کاربرد در پیشرو
 استان رضو ( جنوب قدسآستان  )باغات رضو  خراسان ها استان
اسات   اجارا شاده   کمّای  توساعه  ترینبی  جهرم شهرستان در فارس

(Kavoosi, 2019.) 
ها سه کاربرد عمده در کشاورز  دارند که شامل محافظت سایبان

در برابر تاب  بی  از حد خورشید، محافظت در برابر خطرات زیسات  
شدید، تگرک، شن، ماسه و طوفاان، محافظات   محیطی مانند بادها  

(. Gussakovsky, 2002) باشنددر برابر آفات، پرندگان و حشرات می
رساند و به حفا  آن  سایبان نوردهی مستقیم خورشید را به حداقل می

کند. همچنین شرایط بهینه آب وهوایی را در طول تغییارات  کمک می
هااا  حاارارت حفاا  کاارده و باعااث حفاا  طبیعاای فعالیاات  درجااه 

 Serat and) شااودفیزیولااوژیکی و در نتیجااه کیفیاات انگااور ماای

Kulkarni, 2013 .)زراعی محصوالت تولید در گسترده طور به تورها 
ور  محصاول و  ا  کاه بهاره  یک محاف  در برابر عوامل زنده بعنوان

 Sivakumar) شاوند اندازند، اساتفاده مای  به خطر میکیفیت میوه را 

and Jifon, 2018 .)    بار رو    2013بر اساس تحقیقای کاه در ساال

انجام شد، مشخع گردید رن  سبز ساایبان باا   ‘ تامسون’انگور رقم 
باعث افزای  وزن خوشه، عملکارد بهتار    درصد 50و درصد 30شدت 

ها  انگور مای عملکرد بهتر در هکتار و حف  رن  در حبهدرهر بوته، 
 .(Serat and Kulkarni, 2013)گردد 

نشان دادند که پوش  سایبان بر رو   2018پژوهشگران در سال 

بدون باذر مارثر اسات. در    ‘ سلطانی’ساز  انگور رقم کیفیت و ذخیره
 0دهی)تغییر رن  با سه شدت سایه این آزمای  که انگورها در مرحله

 35درصد( قرار گرفتند، انگورها  برداشت شاده در تیماار    75 و 35و 
(. Sen et al., 2016از کیفیت و انبارمانی بهتر  برخوردار بود ) درصد

فرنگی بیشترین ارتفاع بوته گوجه درصد 75رن  سایبان سیاه با شدت 
شود. اما زودگلدهی، تعداد گل در بوته، درصد میوه، تعاداد  یرا باعث م
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میوه در هرگیاه، عملکرد در بوته و عملکرد در هکتاار حاصال ساایبان    
بود. همچنین نشان داده شد که در میان  درصد 75رن  قرمز با شدت 

ها  کیفیت ماواد جاماد محلاول، اساتحکام میاوه، محتاوا        شاخع
بیشتر بود.  درصد 75رن  قرمز با شدت اسکوربیک در لیکوپن و اسید

بارا    درصاد  75فرنگی در زیار ساایه قرماز    کشت محصوالت گوجه
(. در Vinod, 2015آل اسات ) تر ایاده کسب عملکرد باالتر و باکیفیت
دیاد  (، انجاام گر Zare, 2019) 1398تحقیقی که توسط زارع در سال 

 30دهای ) اثر پنج نوع رن  تور )سیاه، سفید، آبی، سبز و قرمز( با سایه
درصد( و بدون تور) شاهد( رو  انجیر رقام سابز نشاان داد کاه      50و

سابزینگی و بافات  پوش  تور آبی با کمترین نشاانه ناهنجاار  )کام   
و  aها  طول و عرض برگ، غلظت کلروفیل مردگی(، بیشترین اندازه

بر کمیت شامل عملکرد، وزن و کیفیت )باالترین درصاد  تأثیر مناسب 
با اندازه و رن  مطلوب( میوه را داشت. کاربرد پوش  تور  زرد و آبی 

ها  کیفی )مواد جاماد محلاول، اسایدیته کال(،     سبب افزای  ویژگی
اکسیدانی، آنتوسیانین، کلروفیل و کاروتنومیاد( و  شیمیایی )فعالیت آنتی
ی در میوه انجیر شد، همچنین سابب کااه    بهبود جذب عناصر غذای

ا  و فتوسانتز در  شدت ناور، دماا  بارگ و افازای  هادایت روزناه      
 & Jokar et al., 2021برگها  انجیر رقم سبز در شرایط دیم شاد ) 

2021.) 

هدف از این پاژوه  کااه  اثارات آفتااب ساوختگی و بهباود       
 صول انگور بود. ها  کمی و کیفی محویژگی
 
 
 
 

 ها مواد و روش

این پژوه  به صورت آزمای  فاکتوریال در قالاب طارح بلاوک    
ها  کامل تصادفی، با دو فاکتور رن  ساایبان در ساه ساطح )سابز،     

دهی در سه سطح )شااهد بادون ساایبان،    سفید و قرمز( و درصد سایه
-ری ’درصد(، در سه تکرار و هر تکرار شامل سه تاک رقم  50و  30

در یک تاکستان خصوصی در استان فاارس، شهرساتان کاوار در     ‘بابا
 .(1جدول ) انجام گردید 1398سال 

سااله،   20باباا،  ها  انگور رقام ریا   جهت اجرا  آزمای ، تاک
فشاار، در یاک    سیستم پاچراغی و مجهز باه سیساتم آبیاار  تحات    

ارباب انتخاب گردید. تورها  حریر تاکستان شخصی واقع در روستا  
ها نصب و در ساخت کشور ایران تهیه و بعد از تشکیل میوه رو  تاک

 (.1شکل ) آور  گردیدندپایان برداشت، تدریجی در چند مرحله جمع

ایاان پااژوه  برخاای ویژگاای صاافات رویشاای و بیوشاایمایی  در
 صاله میاانگره، ساطح بارگ و    همچون )طول شااخه، تعاداد گاره، فا   

ها  محیطی )دما  برگ(، برخی ویژگی کل(، برخی شاخعکلروفیل 
صفات کمی )وزن حبه و وزن خوشه( و برخی صافات کیفای همانناد    

 )مواد جامد محلول، شاخع طعم و ویتامین ث( بررسی گردید.
گیر  طول شاخه، تعداد گره، و فاصله میاانگره از هار   برا  اندازه

کا  و  شاخه به طاور تصاادفی انتخااب و باه وسایله خاط       10تیمار 
گیار  ساطح   گیر  گردیدند. به منظاور انادازه  محاسبه میانگین اندازه

برگ به طور تصادفی انتخاب و برداشات گردیاد،    10برگ از هرتیمار 
ها  پالستیکی گذاشته در شرایط دما  پاایین باه   سپس درون کیسه

گیر  و محاسابه  سنج اندازهبرگآزمایشگاه منتقل و به وسیله دستگاه 
 گردید.

 

 
  )سمت چپ( سالم در زیر سایبان ( و برگ های کامالًوسط)سمت  شرایط بیرونعالئم آفتاب سوختگی در  -1شکل 

Figure 1- Symptoms of sunburn in the out condition (middle side) and completely healthy leaves under the shade (left side) 
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  دهی تیمارهای آزمایش  درصد سایه -1جدول 

   Table 1- Shading percentage of experimental treatments      

 تیمار
Treatment 

 رنگ تور
Net color 

 شدت نور

Light intensity 

(w.m-2) 

 سایه دهی
Shading(+-5) 

 درصد 50دهی رنگ سبز، سایه

Green color, 50% shading 

  سبز

Green  
472 50 

 درصد 50دهی رنگ سفید، سایه

White color, 50% shading 

  سفید

White   
500 50 

 درصد 50دهی رنگ قرمز، سایه

Red color, 50% shading 

  قرمز

Red  
499 50 

 درصد 30دهی رنگ سبز، سایه

Green color, 30% shading 

  سبز 

Green 
609 30 

 درصد 30دهی رنگ سفید، سایه

White  color, 30% shading 

  سفید

White   
649 30 

 درصد 30دهی رنگ قرمز، سایه

Red color, 30% shading 

  قرمز 

Red 
664 30 

 شاهد 

Control 
- 915 

  (شاهد)بدون پوش  تور

Control (without net covering) 

 
گرم نموناه برگای   میلی 50برا  تعیین غلظت کلروفیل کل، ابتدا 

متیاال سولفوکسااید لیتاار د میلاای 5تااازه از هاار تیمااار آزمایشاای در 
(DMSO به مدت )سااعت در دماا  معماولی اتااا قارار داده و       24

نانومتر با دساتگاه   663برگی در طول موج سپس جذب نور  عصاره 
انادازه  UV-1601-Ray LEIGHسانج مرمای فارابنف  مادل     طیف

گاذار  و  مربوطاه جاا    گیر  گردید. اعداد بدست آماده در فرماول  
گرم بر گرم وزن تر برگ محاسابه گردیاد   کلروفیل کل بر حسب میلی

(Hiscox and Israelstam, 1979  .) 
Chl. T= (20.21 × A663)+ (8.02× A663) 

گیر  دما  بارگ از دساتگاه دماسانج ماادون قرماز      برا  اندازه
 استفاده گردید.   

 SOLARشدت نور در طی چندین مرحله باا دساتگاه نورسانج    

POWER METER)) مدلTES 1333  گیر  گردید. اندازه 
صاره انگور استفاده گیر  درصد مواد جامد محلول، از عبرا  اندازه

شد. برا  این منظاور یاک قطاره از عصااره میاوه بار رو  دساتگاه        
رفرکتومتر دستی ریخته و میزان قند محلول به صورت درجه باریکس  

گراد قرامت و در نهایت میانگین اعداد خوانده درجه سانتی 20در دما  
 (.Hohen et al., 2003شده برا  هر تیمار محاسبه گردید )

گیار   باشد، برا  انادازه اسید غالب میوه انگور اسید تارتاریک می
لیتر آب مقطر و چند میلی 20لیتر آب میوه با میلی 10مقدار اسید، ابتدا 

 2/0فتالئین یک درصد بعنوان معرف مخلوط، سپس با ساود  قطره فنل
مصارفی   نرمال تیتره نموده تا رنا  صاورتی مشااهده وحجام ساود     
محاسابه   TAیادداشت گردید و با استفاده از فرماول مربوطاه میازان    

 (.   Roussos et al., 2011گردید )

 

شاخع طعم از نسبت درصد مواد جامد محلول بر میزان اسایدیته  
 انگور بدست آمد.
ه ( استفادBor et al., 2006ث از روش )گیر  ویتامینبرا  اندازه

لیتار  میلای  10میاوه باا    میکرولیتر از آب 100گردید. برا  این منظور 
میکرولیتار از محلاول    1000درصد مخلوط شد، سپس  1متافسفریک 
میکروماوالر   50اینادوفنول  د  کلارو  6و2لیتار  میلای  9حاصل را باا  

هاا در  مخلوط و برا  چند ثانیه سانتریفیوژ گردید و میزان جذب نمونه
سنج مرمی فارابنف   نانومتر با استفاده از دستگاه طیف 515طول موج 

گیر  شد. برا  محاسبه میازان ویتاامین   اندازه T60uv visbleمدل 
 اسید استفاده گردید. اسکوربیک ها از منحنی استانداردث نمونه

 SASافازار آماار    آور  شده با نارم ها  جمعتجزیه آمار  داده
درصاد   5در سطح احتماال   LSDزمون ها با آانجام و مقایسه میانگین

 انجام گرفت. 
 

 نتایج و بحث

 های رویشی  ویژگی

دهای و  بر اساس نتایج این پژوه  اثر نوع رنا ، درصاد ساایه    
دار باود و  دهی بر صافت طاول شااخه معنای    برهمکن  رن  و سایه

هایی که زیر سایبان بودند نسبت به شاهد طول شااخه بلنادتر    تاک
متار( مرباوط باه تیماار     ساانتی  20/87 (طول شااخه داشتند. بیشترین 
بود و با طول شاخه تیماار پوشا    درصد  50دهی پوش  سبز با سایه

دار  نداشت. تیماار شااهد دارا    تفاوت معنی %50دهی قرمز با سایه
متر( بود که در این ویژگی با تیمارها  سانتی 42کمترین طول شاخه )

 50و  درصاد  30دهای  باا ساایه  و سافید   درصد 30دهی قرمز با سایه
 . (2جدول ) دار  نداشتتفاوت معنی درصد

تأثیر تورها  محافظتی بر فیزیولوژ  درخت و کیفیت میوه سیب 
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داد که کاه  شدت نور با پوش  منجر به افزای  سطح برگ، نشان 
درصاد   گردد که باا افازای   طول شاخساره و وزن تر اندام هوایی می

 Mupambi) سایه اثر مستقیم دارد و با نتایج این تحقیق همسو باود 

et al., 2018،)  دهای بار  نتایج نشان داد اثر نوع رن  و درصد ساایه 
دار  نشاان  دار بود ولی برهمکن  آنها اختالف معنای تعداد گره معنی

 50باا  قرماز  به سایبان رن  ( مربوط 77/22نداد. بیشترین تعداد گره )
تفااوت  درصاد   50دهای  سبز با ساایه بود که با رن   دهیدرصد سایه

 باود  شاهد( مربوط به 07/12دار  نداشت و کمترین تعداد گره )معنی
دهی و همچنین برهمکن  مقایسه نوع رن  و درصد سایه (.2جدول )

دار  نشان داد. بیشاترین فاصاله   ف معنیآنها بر فاصله میانگره اختال
باود کاه باا     درصد 50مربوط به پوش  سبز متر( سانتی 8/3)میانگره 

. (2جادول  ) دار  نداشات تفااوت معنای  درصد  50پوش  رن  قرمز 

 Mupambi)همکاران  و 1یموپامببا نتیجه گزارش  نتیجه این تحقیق

et al., 2018  همخوانی داشت، آنها اظهار داشتند کاه  شدت ناور ،)
گردد که این افازای  درجهات افازای     باعث افزای  طول ساقه می

درصد سایه است. براساس نتایج این پژوه  نوع رن ، درصاد ساایه  
دار  نشاان  دهی و برهمکن  آنها بر میزان سطح برگ اختالف معنی

به طاور   درصد 50ها  زیر پوش  سبزرگ در تاکداد. میزان سطح ب
 /33دار  با بقیه تیمارها تفاوت داشت و بیشترین ساطح بارگ )  معنی
. این نتیجه با نتایج دیگار  (2جدول ) متر مربع( را نشان دادسانتی 188

هاا  گیااهی   نوردهی سابز در گوناه  "اند پژوهشگران که اعالم کرده
 Foltaشود همخوانی داشت )ها  نازک و بلند میف، سبب برگمختل

and Carvalho, 2015گیاهانی که در زیر پوش  تور  رشد می .)-

هاا  تر  داشته باشند زیرا یاختهکنند، تمایل دارند که سطح برگ بزرگ
زیر شدت نور کم باه منظاور دریافات ناور بارا  فتوسانتز گساترش        

یشتر  دارند. افزای  سطح برگ و کاه  ضخامت پهنک برگ زیر ب
شرایط سایه به طور معمول به دلیل شدت نور کم زیر پوشا  اسات   

(Ilić et al., 2018   نتایج تحقیق نشان داد مقایسه اثرات نوع رنا .)
ولای  دار  نشان نداد دهی بر کلروفیل کل اختالف معنیو درصد سایه

 09/6) دار بود به طوریکه بیشترین کلروفیل کال برهمکن  آنها معنی
 50دهای  مربوط به تیمار رن  قرمز با سایه گرم در گرم وزن تر(میلی
 30 و درصاد  50دهای  بود که با تیمارها  سفید و سبز با ساایه  درصد
با تیمارها  بادون پوشا  و    دار  نشان نداد ولیتفاوت معنی درصد

. ایان  (2جادول  ) دار  داشتتفاوت معنی درصد 30دهی ایهقرمز با س
نتیجه با نتیجه پژوهشگران که گزارش نمودند نور قرمز و آبای باعاث   

ور  در گیاهان گردید همخوانی داشت به این افزای  فتوسنتز و بهره
جاذب   پتانسایل  در منطقه نور آبای و قرماز از   a ,bدلیل که کلروفیل 

 . (Rajapakse and Shahak, 2007)باالتر  برخوردار هستند 
 

                                                 
1- Mupambi 

 صفات محیطی 

درجااه  33/34دمااا  باارگ در تیمااار شاااهد بیشااترین مقاادار )  
دهای بار   گراد( بود. بر اساس نتایج اثر نوع رن  و درصد ساایه سانتی

ه در تمااام کاادار  نشااان داد بطااور دمااا  باارگ اخااتالف معناای 
دهی، دما  برگ نسبت به شاهد ها  رنگی و درصدها  سایهپوش 

درجاه   83/30کاه  داشت. بعد از شاهد بیشترین درجه دما  برگ )
درصد مشاهده شد  30دهی گراد( مربوط به پوش  سفید با سایهسانتی

. در باین  (3جادول  هاا باا هام اخاتالف نشاان ندادناد )      و سایر رن 
پژوهشگران در اقلایم مدیتراناه از ساایبان اساتفاده کردناد و کااه        

(. نتاایج نشاان داد   Shahak et al., 2004حداکثر دما را ثبت کردند )
دهای  هاا و درصاد ساایه   دار  بین شاهد و سایر پوش اختالف معنی

بیشترین شادت ناور در    کهآنها، از نظر شدت نور وجود داشت بطور 
وات بار متار    472وات بر متر مربع( و کمترین شدت نور ) 915شاهد )

جادول  دهی باود ) درصد سایه 50مربع( مربوط به پوش  رن  سبز با 
دهی ساایبان  (. گزارش شده است که تاب  شدت نور با درصد سایه3

 (.Ma et al., 2014در ارتباط است )
 

 صفات کمی  

دهی آن بر وزن نتایج نشان داد اثر نوع رن  پوش  و درصد سایه
دار  نشان ناداد ولای بارهمکن  آنهاا     تک حبه انگور اختالف معنی

حبه انگور زیر پوش  رن  قرمز باا  که وزن تکدار بود به طور معنی
ود کاه باا ساایر    گارم( با   33/7درصد بیشاترین مقادار )   50دهی سایه

پوش  ها و درصد آنها به غیر از پوش  رن  قرماز باا درصاد ساایه     
ساایبان، شادت    (.4جدول دار  نداشت )درصد، تفاوت معنی 30دهی 

رسد کاه  داده و سطح تبخیار  تاب  خورشید  را که به درختان می
عالمم تن  آبی گیاه و آورد، این امر باعث کاه  و تعرا را پایین می

نتیجه افزای  میزان فتوسنتز، افزای  عملکرد گیاه و افزای  اندازه  در
 .(Treder et al., 2016; Amarante, 2010میوه را به دنبال دارد )

دهای بار وزن   بر اساس این نتایج برهمکن  رن  و درصد ساایه 
گارم(   67/691میازان وزن خوشاه )   دار باود و بیشاترین  خوشه معنای 

درصد بود که با تیماار سافید باا     50دهی مربوط به تیمار قرمز با سایه
دار  نداشت. سایر تیمارهاا بااهم تفااوت    تفاوت معنی %30دهی سایه
(. نتایج این تحقیق باا نتیجاه دیگار    4جدول دار  نشان ندادند )معنی

بار رو  کیاو  انجاام شاد همخاوانی       212پژوهشگران که در سال 
 (.Basile et al., 2012داشت )
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 ‘باریش با’رقم های رویشی انگور رنگ تور بر برخی ویژگی ×دهی برهمکنش درصد سایه -2 جدول

Table 2- The interaction effect of shading ×net color on some vegetative characteristics of grape cv. Rish Baba  

 کلروفیل کل 
Total Chlorophyll 

)1-(mg.g 

 سطح برگ 
Leaf area 

(cm) 

فاصله 

 میانگره 
Internod

e length 

(cm) 

 تعداد گره 
Number of 

nodes 

 طول شاخه 
Branch 

length 

(cm) 

 تیمار 
Treatment 

b5.2 a188.33 a3.8 ab20.97  a            87.20  
 درصد50دهی رن  سبز، سایه

Green color, 50% shading 

ab5.06 d144.63 d2.5 cd16.07 bc46.73 50دهی رن  سفید، سایه% 
White color, 50% shading 

a6.09 b163.27 ab.373 a22.77 a83.93 50دهی ن  قرمز، سایهر% 
Red color, 50% shading 

ab5.71 bc155.33 bcd3.03 bc17.60 b58.57 30دهی رن  سبز، سایه% 
Green color, 30% shading 

ab5.88 e134.73 cd2.67 cd16.57 bc49.77 30دهی رن  سفید، سایه% 
White  color, 30% shading 

c4.29 cd146.27 cd2.77 abc19.07 bc049.9 30دهی رن  قرمز، سایه% 
Red color, 30% shading 

3.60 e133.07 bc2.97 d12.7 c42  شاهد 

Control  

 داری باهم ندارند.تفاوت معنیدرصد  5در سطح احتمال  LSD هایی با حرف مشابه در هر ستون با استفاده از آزمونمیانگین
Means with the same letter in each column using the LSD test at 5% of probability level are not significantly different 

 
 ‘ریش بابا’انگور رقم  های فیزیولوژیکیرنگ پوشش بر برخی ویژگی ×دهی برهمکنش سایه -3 جدول

Table 3- The interaction effect of shading ×net color on some physiological characteristics of grape cv. Rish Baba 
 شدت نور 

Light intensity 

)2-(w.m 

 دمای برگ 
Leaf temperature 

C)0(  

 تیمار 
Treatment 

e472 c26.83 
 درصد 50دهی رن  سبز، سایه

Green color, 50% shading 
d517.67 c27.50 

 %50دهی رن  سفید، سایه
White color, 50% shading 

de499.67 c26.17 
 %50دهی رن  قرمز، سایه

Red color, 50% shading 
c609.33 c28 

 %30دهی رن  سبز، سایه
Green color, 30% shading 

b649.67 b30.83 
 %30دهی رن  سفید، سایه

White  color, 30% shading 
b664 c27.67 

 %30دهی رن  قرمز، سایه
Red color, 30% shading 

a915 a34.33 
 شاهد

Control 
 دار  باهم ندارند.معنی تفاوتدرصد  5در سطح احتمال  LSD  هایی با حرف مشابه در هر ستون با استفاده از آزمون میانگین

Means with the same letter in each column using LSD test at 5%of probability level are not significantly different. 
 

 ت کیفی صفا

دهی بر میزان ماواد  نتایج نشان داد برهمکن  رن  و درصد سایه
دار  داشت. میزان مواد جاماد محلاول در   جامد محلول اختالف معنی
درصد( بود کاه باا تیماار سافید باا       1/20تیمار شاهد بیشترین مقدار )

دار  نشاان ناداد و کمتارین میازان آن     تفااوت معنای   %50دهیسایه
درصاد باود    50دهای بوط به سایبان سابز باا ساایه   درصد( مر 73/17)
(. با پژوهشی رو  کیو  نشان دادناد بیشاترین ماواد جاماد     5جدول )

 ,.Basile et alمحلول مربوط به تیمار شاهد و بدون ساایبان اسات)  

 50و پوشا  سابز   همچنین نتایج نشان داد در تیماار شااهد    (.2012
درصد میزان اسید قابل تیتراسایون آب میاوه دارا     50درصد و قرمز 

هاا بااهم اخاتالف نشاان ندادناد      بیشترین مقدار بودند و سایر پوش 
 (.5جدول )
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 ‘ریش بابا’ رقم وررنگ پوشش بر برخی صفات کمی انگ ×برهمکنش سایه دهی  -4 جدول

Table 4- The interaction effect of shading ×net color on some quantitative traits of grape cv. Rish Baba 
 وزن خوشه  

Bunch  

weight 

(g) 

 وزن حبه 
Berry weight 

(g) 

 تیمار 
Treatment 

b608.33  ab6.533  
 %50دهی رن  سبز، سایه

Green color, 50% shading 
b608.33  ab6.9  

 %50دهی رن  سفید، سایه
White color, 50% shading 

a691.67  a7.33  
 %50دهی رن  قرمز، سایه

Red color, 50% shading 
b580.3  ab6.9  

 %30دهی رن  سبز، سایه
Green color, 30% shading 

ab641.67  ab6.9  
 %30دهی رن  سفید، سایه

White  color, 30% shading 
b586.67  b6.7  

 %30دهی رن  قرمز، سایه
Red color, 30% shading 

b494.33  b6.43  
 شاهد

Control 
 دار  باهم ندارند.معنی تفاوتدرصد  5در سطح احتمال LSD  هایی با حرف مشابه در هر ستون با استفاده از آزمون میانگین

Means with the same letter in each column using LSD test at 5% of probability level are not significantly different. 
 

( مربوط باه پوشا  رنا     12/34بیشترین میزان شاخع طعم )
که فقط با تیمار پوشا  سابز    بوددرصد  30و درصد سایه دهی سفید 
جدول ) اختالف معنی دار  داشت درصد 50و پوش  قرمز  درصد 50
( که اظهار Ombódi et al., 2016نتیجه این تحقیق با پژوه  ) (.5

ا  فلفال کاپیاا شاد همخاوانی     داشتند سایه سفید باعث بهبود تغذیاه 
بار   دهای داشت. نتایج نشان داد برهمکن  نوع رن  و درصاد ساایه  

 1/4ان ویتاامین ث ) یشاترین میاز  بدار باود و  معنی میزان ویتامین ث
میوه( مربوط به رنا  قرماز باا ساایه     لیتر آبمیلی 100گرم در میلی

تفااوت   درصاد  50دهیبود که با شاهد و سفید با سایه درصد 50دهی
 100گرم در میلی 6/3دار  نداشت و کمترین میزان ویتامین ث )معنی
 ودبا  درصاد  50دهای لیتر آب میوه( مربوط به رن  سبز باا ساایه  میلی
اکسایدان اسات کاه در بسایار  از     . ویتامین ث یاک آنتای  (5جدول )

ویتاامین ث   %90ها  بیولوژیکی در بادن انساان وجاود دارد.    فعالیت
 Lee and) گاردد دررژیم غذایی انسان از میوه و سبزیجات تأمین می

Kader, 2000.)  

 
  ‘باباریش’رقم رنگ پوشش بر برخی صفات کیفی انگور  ×دهی برهمکنش سایه -5 جدول

Table 5- The interaction effect of shading ×net color on some quality traits of Rish Baba grapes 
 ویتامین ث

Vitamin C (mg/100ml) 
 شاخص طعم

TSS/TA 
 وناسید قابل تیتراسی

Total acidity (%) 
 مواد جامد محلول

Total soluble solids (%) 
 تیمار

Treatment 
d 3.6 c 27.76 ab 0.643 d 17.73 

 %50دهی رن  سبز، سایه
Green color, 50% shading 

ab 4 ab 33.78 b 0.593 a 20.03 
 %50دهی رن  سفید، سایه

White color, 50% shading 
a 4.1 bc  29.86 ab 0.613 c 18.23 

 %50دهی رن  قرمز، سایه
Red color, 50% shading 

c 3.8 abc 30.5 b 0.593 cd 18.1 
 %30دهی رن  سبز، سایه

Green color, 30% shading 
bc 3.93 a 34.12 b 0.567 b 19.27 

 %30دهی رن  سفید، سایه
White  color, 30% shading 

bc 3.93 a 34.06 b 0.567 b 19.23 
 %30دهی   قرمز، سایهرن

Red color, 30% shading 
ab 4.03 abc 31.35 a 0.680 a 20.1 

 شاهد

Control 
 دار  باهم ندارند.معنی تفاوتدرصد  5در سطح احتمال  LSD  هایی با حرف مشابه در هر ستون با استفاده از آزمون میانگین

Means with the same letter in each column using LSD test at 55 of probability level are not significantly different 
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تارین  ترین و ضارور  ویتامین ث یا اسیداسکوربیک یکی از رایج

اسیداسکوربیک را در بادن   تواندهاست. از آنجا که انسان نمیویتامین
سنتز یا ذخیره کند میوه و سبزیجات منابع اصلی جذب اسیداسکوربیک 

(. نتایج این پژوه  باا نتاایج   Ma et al., 2014سان هستند )برا  ان
برخی پژوهشگران که اعالم کردند افازای  پرتاو خورشاید  باعاث     

 ,.Tinyane et alشاود همساو باود )   بیوسانتز اسیداساکوربیک مای   

2013.) 
 

 گیرینتیجه

رها  مهم تولیدکننده محصوالت بااغی  کشور ایران یکی از کشو
رود. اما متأسفانه به دلیل شرایط خاا  اقلیمای هرسااله    به شمار می
ها  محیطی از جمله سارما، گرماا،   ها  زیاد  ناشی از تن خسارت

شود کاه در ایان   سوختگی  به محصوالت وارد میتگرک، باد و آفتاب
ها  اخیار  در سالمیان شهرستان کوار نیز مستثنی نبوده و مخصوصاً 

ها  کوار وارد گردیاده  خسارت زیاد  ناشی از خشکسالی به تاکستان
هاا و محصاول در برابار    است. پوش  سایبان باعث محافظات تااک  

سوختگی گردید کاه ساایبان   تشعشع نور خورشید و جلوگیر  از آفتاب
بیشترین تاأثیر مثبات داشات. تماام      درصد 50دهی رن  سبز با سایه

هاا تاأثیر مثبات داشاتند و درایان میاان       رشد رویشی تاک تیمارها بر
بیشترین تأثیر داشت. تمام تیمارها  درصد 50دهی سایبان سبز با سایه

بر یکنواختی محصول از نظر سایز و رن  تأثیر مثبت داشتند و سایبان 
نسبت باه ساایر تیمارهاا بیشاترین      درصد 50دهی رن  قرمز با سایه

بابا داشت. همه این ویژگای یفیت انگور ری تأثیر مثبت بر کمیت و ک
هاا  اقلیمای )گرماا و    ها نشان دادند کاه ساایبان در کااه  تان     

هاا  بادون   مرثر و مفید بودند و تااک ‘بابا  یر’خشکسالی( بر انگور 
 پوش  )شاهد( تحت تن  خشکی و گرما است. 
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