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   در منطقه تاکستان بان بر عملکرد کمی و کیفی انگور رقم بیدانه قرمزتأثیر سایه
 3و رضا سحلشوریان 2محمدعلی نجاتیان ،1ولی اله رسولی

 

 چکیده
ها باعث کاهش کمی و کیفی هاي زنده مانند آفات و بیماريو تنش همه ساله عوامل نامساعد محیطی مانند گرما، خشکی، تگرگ

ها بان در باغاثرات نامساعد محیطی، استفاده از سایه گونهنیاباغی جهت کاهش هاي بهگردد. یکی از روشعملکرد محصوالت باغبانی می
قم بیدانه قرمز در منطقه تاکستان انجام گرفت. در این آزمایش بان بر عملکرد کمی و کیفی انگور رتعیین اثر سایه منظوربهاست. این آزمایش 

مترمربع در ایستگاه تحقیقات  1000ت حبه مسا  قرمز دانهیبدر انگور  سفید%  و در دو رنگ سبز و  30بان با ضریب سایه اندازي ز سایها
درصدي وزن خوشه  8/141و  2/107باعث افزایش به ترتیب بان به دو رنگ سفید و سبز سایه. نتایج نشان داد انگور تاکستان استفاده شد

بان بان به رنگ سفید و رنگ سبز در مقایسه با بیرون سایهبان گردید. متوسط وزن حبه نیز در سایهدر مقایسه با وزن خوشه بیرون سایه
 6/40و  6/11رنگ و سبز رنگ به ترتیب بان سفید درصد نشان داد. عملکرد تاك نیز در سایه 1/27درصد و  9/172افزایشی به ترتیب 

و  وهیمجموع مواد جامد قابل حل آب مبان باعث کاهش بان در مقایسه با بیرون سایهسایهبان افزایش داشت. درصد نسبت به بیرون سایه
دیررس شدن میوه براي ردید. بان گشده و در نتیجه باعث دیررس شدن میوه در مقایسه با بیرون سایه وهیآب م ونیتراسیقابل ت دیاسافزایش 

بان ها، سایهها بسیار مفید است ولی در تولید کشمش باید در مرحله تغییر رنگ حبهخوري و خارج از اوج بار سایر تاکستانمصرف تازه
 .جمع گردد

 هاي محیطی، باردهی، زمان رسیدنتاك، تنش کلیدي: يهاواژه

 
 بیان مسئله

هاي ها از تنشتاکستانهمه ساله بخش اعظمی از 
تابستان  ازحدشیبمحیطی مانند تگرگ و گرماي 

میزان  1397در بهار  کهيطوربهبینند، خسارت می
خسارت تگرگ در شهرستان تاکستان استان قزوین بین 

درصد بوده است. در شهرستان ملکان استان  100تا  50
میلیارد تومان  120براثر بارش تگرگ آذربایجان شرقی  

. در باغات انگور باغات انگور خسارت وارد شد به
درصد  100تا  60شهرستان بوانات نیز خسارت تگرگ 

 ).1400بوده است (احمدي و همکاران، 
هاي ترین تنشتنش خشکی یکی دیگر از مهم

 غیرزیستی است که طیف وسیعی از تولیدهاي گیاهی 

                                                           
 ایران. کرج، کشاورزي، جیآموزش و ترو قات،یسازمان تحق ،یعلوم باغبان قاتیموسسه تحق ري،یمعتدله و سردس هاي وهیپژوهشکده ماستادیار پژوهش،  1
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی استان قزوین، سازمان تحقیقات، آموزش و  ،یباغ یعلوم زراع قاتیبخش تحقدانشیار پژوهش،  2

 ایران. ترویج کشاورزي، قزوین،
ها و مراتع،  مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی استان قزوین، سازمان تحقیقات، آموزش و کارشناس پژوهش، بخش تحقیقات جنگل 3

 ، ایران.ترویج کشاورزي، قزوین

 
دهد. خشکی باعث محدودیت را تحت تأثیر قرار می

و تولید گیاهان زراعی و باغی بوده و با  در کشت
افزایش شدت تنش خشکی و کاهش منابع آبی، میزان 

ی توجهقابلتولید محصوالت زراعی و باغی به میزان 
در بعضی مناطق کشور در  کهيطوربهیابد، کاهش می

ها، خشک شدن اثر کاهش منابع آبی و خشک شدن چاه
ست. این مورد در ها را به دنبال داشته امزارع و باغ

رسولی، (هاي اخیر بیشتر نمودار شده است سال
2013.( 

گنجشک و کالغ، خسارت  ازجملهپرندگان 
کنند ی به تولید محصوالت باغبانی وارد میتوجهقابل
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هاي این امر باعث کاهش کیفیت محصول کهيطوربه
 . )1395گردد (رسولی، انگور می خصوصبهباغبانی و 

زاي زنده و هاي عوامل خسارتچالشبا توجه به 
، تولید محصول سالم و توسعه روزافزون ارقام رزندهیغ

نیز  شدهمحافظتویژه محصوالت باغی، توسعه کشت 
است و در بسیاري از کشورهایی که با  ریزناپذیگر

 ، کنندیمنرم  وپنجهدست ذکرشدههاي چالش
هاي گوناگون تولید محصوالت به گیري از روشبهره

در حال گسترش است  سرعتبه شدهمحافظتروش 
ی و سالخشکي هابحرانکشور ما نیز با  ازآنجاکهو 

باشد، جایگزینی کشت تغییر اقلیم و .... درگیر می
 حساببه هابحراني گذر از این هاراهاز  شدهمحافظت

نیز  شدهمحافظتي کشت هاروشآید. یکی از می
ها است (رسولی و همکاران، بانروش کشت در سایه

تورهاي نیمه کشور کانادا نیاگارا  رهیجزشبه). در 1401
بر روي  براي جلوگیري از خسارت پرندگان دائمی

هاي مختلف (پس از تاك رقم کبرنت فرانس  در زمان
تغییر رنگ حبه) استفاده  و خوشه تشکیل دهی،گل
یز از . در استرالیا ن)2012، و همکاران 1پاگیگردد (می

 سوختگی جلوگیري از آفتاب منظوربهبان سایه
 3شود (گریراستفاده می 2هاي انگور رقم سمیالنخوشه

توان براي این روش کشت را می). 2013، 4ویدانو 
ها، انواع میوه ازجملهتولید اغلب محصوالت باغی 

ها و انواع جالیز در مناطق مختلف مورد نشاها، سبزي
بان بر . در این مقاله تأثیر سایهقراردادي برداربهره

                                                           
1 Pagay 
2 Semillon 
3 Greer   

عملکرد کمی و کیفی انگور رقم بیدانه قرمز در منطقه 
 تاکستان ارائه گردیده است. 

 معرفی دستاورد 
 تیفیعملکرد و کبان بر بررسی اثر سایه منظوربه

به مدت  1398در سال  یآزمایشانگور رقم بیدانه قرمز، 
 5با ضریب تخلخلبان ز سایه. اشددو سال انجام 

در انگور  سفید%  و در دو رنگ سبز و  30 ياندازهیسا
مترمربع در ایستگاه  1000ت حبه مسا  قرمز دانهیب

هر ). در 1(شکل  تحقیقات انگور تاکستان استفاده شد
ساله قرار داشت. شاهد نیز  15اصله تاك  20 قسمت

بان از کف بان بودند. ارتفاع سایههاي بدون سابهتاك
ي گالوانیزه و سیم هاهیپامتر بوده که توسط  3باغ 

ي) مهار شده بودند متریلیم 5( 5مفتولی بوکسل نمره 
 ). 2(شکل 

 دوطرفهها نیز کوردون دوطبقه روش تربیت تاك
 2ها و متر بین ردیف 3صورت فاصله کشت به بود.

هاي بود. فاصله بین پایه ردیف هر هايتاكمتر بین 
متر بود. کلیه  8رفته در تربیت ایستاده تاك نیز  بکار
اي انجام گرفت و در جوانه 4ها هرس کوتاه بلند تاك

 داري شد.عدد شاخه بارده نگه 16هر تا 
، قطر خوشه، متوسط ول خوشه، طوزن خوشه

، وزن حبه، متوسط حبه عرض، متوسط طول حبه
، وهیمآب، اسیدیته وهیمآب حلقابلمجموع مواد جامد 

تاك و تعداد خوشه در ، وهیمآباسید قابل تیتراسیون 
 .ي شدریگاندازهدر واحد سطح  عملکرد

4 Weedon 
5 Mesh 
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 درنگیسفبان سبز و نماي بیرونی و داخلی سایه -1شکل 

 
 
 

 

 

  

 
بان قبل از نصب تورينماي تأسیسات سایه -2شکل 

 

 سبزرنگو  درنگیسفبان ، تأثیر سایه1در جدول 
در ابعاد خوشه و حبه، عملکرد و کیفیت انگور بیدانه 

ي که در این جدول طورهمانقرمز آورده شده است. 
بان باعث افزایش وزن خوشه، طول شود سایهدیده می

 عملکرد در  تینها درحبه، عرض حبه و وزن حبه و 

 

بان گردید، اما تأثیر سایههر تاك نسبت به بیرون 
ي بر روي طول و قطر خوشه نداشت. در مورد داریمعن

بان باعث بان در مقایسه با بیرون سایهکیفیت میوه، سایه
و افزایش  وهیمحل آبمجموع مواد جامد قابلکاهش 

ي داریمعن ریتأثشده ولی  وهیمآب ونیتراسیقابل ت دیاس
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بان سایه گریدارتعببهنداشت.  وهیمآببر اسیدیته 
بان باعث دیررس شده میوه در مقایسه با بیرون سایه

 گردید.
باعث افزایش به  سبزرنگو  درنگیسفبان سایه

درصدي وزن خوشه در مقایسه  8/141و  2/107ترتیب 
بان گردید. متوسط وزن حبه با وزن خوشه بیرون سایه

در مقایسه با  سبزرنگو  درنگیسفبان نیز در سایه
 1/27درصد و  9/172بان افزایشی به ترتیب بیرون سایه

بان سفید و درصد نشان داد. عملکرد تاك نیز در سایه
درصد نسبت به بیرون  6/40و  6/11به ترتیب  سبزرنگ

دو بان افزایش داشت. با توجه به افزایش تقریباً سایه
رون بان نسبت به بیي اندازه خوشه در زیر سایهبرابر

بان نسبت به بیرون بان، افزایش عملکرد زیر سایهسایه
توان به تعداد بان کمتر بوده که علت را آن میسایه

 ). 3ها دانست (شکل خوشه در تاك و چگالی حبه
) 2012و همکاران (  در تحقیقی که توسط پاگی

بان بر عملکرد کمی و کیفی انگور در بررسی تأثیر سایه
بان نجام شد، نشان داد که سایها رقم کبرنت فرانس

باعث افزایش عملکرد و به تأخیر افتادن رسیدگی 
 محصول گردید که مشابه نتایج تحقیق حاضر بود.

در  )2013( ویدانو   گریر مشابه این نتیجه در تحقیق 
رقم سمیالن نیز گزارش گردیده است. در تحقیق 

 16بان باعث افزایش سایه )2015( 2کولکارنیو 1سراط
 .درصدي عملکرد رقم تامسون سیدلس گردید

 
 مقایسه میانگین صفات مورد بررسی در رقم بیدانه قرمز درون و بیرون سایه بان -1جدول 

 بانبیرون سایه بان سبزسایه بان سفیدسایه صفت

 a342 a399 b165 وزن خوشه (گرم)
 a3/10 a1/11 a6/10 )متریسانت(قطر خوشه 
 a8/32 a6/24 a7/23 )متریسانت(طول خوشه 
 a6/21 b3/17 c1/15 )متریسانت(طول حبه 
 a1/17 b8/12 c1/12 )متریسانت(عرض حبه 

 a3/39 b3/18 c4/14 (گرم)وزن حبه 
 c9/17 b5/24 a2/26  (بریکس) وهیمآب حلقابلمجموع مواد جامد 

 a3/9 a8/8 b4/5 وهیمآب ونیراسیتد قابل تیاس
 a5/4 a1/4 a3/4 وهیمآب تهیدیاس
 b3/17 a8/21 c5/14 (کیلوگرم در تاك)عملکرد 

 

                                                           
1 Serat   2 Kulkarni 
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 بان (چپ)بان (سمت راست) و بیرون سایهخوشه زیر سایه -3شکل 

 
 توصیه ترویجی

بان در انگور نتایج این بررسی نشان داد که سایه
بان سفید (سایهبیدانه قرمز باعث افزایش عملکرد کمی 

درصد نسبت به بیرون  6/40و  6/11و سبز به ترتیب 
و کیفی انگور شده ولی باعث دیررس شدن بان) از سایه

گردد. این مورد از دو روز می 25محصول به مدت 
دارد. جنبه اول اینکه اگر چنانچه هدف  توجهقابلجنبه 

ید انگور تازه خوري رقم بیدانه قرمز باشد، دیررس تول
شدن بسیار مفید خواهد بود زیرا دیرتر از زمان اوج بار 

در آن موقع با قیمت  جهیدرنتها رسیده و  سایر تاکستان
خوبی به بازار عرضه خواهد شد که این مورد مفید 

دهد. جنبه دوم اگر چنانچه بان را نشان میبودن سایه
انگور براي تهیه کشمش باشد دیررس هدف تولید 

شدن محصول موجب دیر خشک شدن کشمش به 
هاي پاییزه علت هواي خنک پاییزي شده و بارندگی

باعث افت کیفیت کشمش استحصالی به خصوص در 
هاي زمینی خواهد شد که این امر جزء معایب بارگاه

بان خواهد بود، لذا به منظور رفع این استفاده از سایه
در این حالت باید در مرحله ترش وشیرین شدن  نقیصه

بان جمع ها) سایهمیوه (تغییر رنگ و لک انداختن حبه
گردد تا میوه به موقع رسیده و از افت کیفیت کشمش 

 استحصالی جلوگیري گردد.
 

 منابع
، حاتمی، ف.، محمدنیا .احمدي،ك.، عبادزاده، ح.ر -1

افروزي، ش.، عباس طاقانی، ر.، یاري، ش. و 
آمار نامه کشاورزي سال  .1400 .کالنتري، م

، جلد سوم محصوالت باغی. مرکز فناوري 1399
اطالعات و ارتباطات. معاونت برنامه ریزي و 

 .اقتصادي، وزارت جهاد کشاورزي
 تیترب يها ستمیبررسی اثر س. 1395رسولی، و.  -2

انگور  يمارهایآفات و ب یتاك بر عملکرد و برخ
ش نامه کشاورزي و منابع . پژوهرقم بیدانه سفید

 .1-10: 20طبیعی، 
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