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مقدمه 
فعالیت هـای بخـش کشـاورزی به ویـژه به علت شـرایط 
طبیعی و اقلیمی کشـور، به طـور مداوم با مخاطـرات متعدد مانند 
وقـوع خشکسـالی، سـرمازدگی، طوفـان، سـیل، آفات و امـراض، 
آتـش سـوزی و غیـره در معـرض تهدیـد اسـت. این روند در 
ترکیـب با سـایر عوامل خطرسـاز، پایـداری تولید، امنیت غذایی و 
دسـتاوردهای توسـعه ای بخش کشـاورزی را با آسیب های جدید 
مواجه می نمایـد. بنابرایـن مدیریـت یکپارچـه، هماهنـگ و 
سـازمان یافتـه مخاطـرات و بحـران بخـش کشـاورزی بـه منظور 
کاهـش خطرپذیری و حداقل نمودن خسـارت های ناشـی از انواع 
مخاطـرات، در قالـب یک برنامه مدون، مشـتمل بـر راهبردها، 
سیاسـت ها و اقدامـات منسـجم، امری مهـم و اجتنـاب ناپذیر 

بـوده و جـزء اولویت هـای وزارت جهاد کشـاورزی می باشـد.
گرچه ایـران یکی از کشـورهای مهـم تولید کننده محصوالت 
باغـی بـه شـمار مـی رود امـا متاسـفانه بـه دلیـل شـرایط خاص 
تنش هـای  از  ناشـی  زیـادی  خسـارت های  سـاله  اقلیمی هـر 
محیطـی از جملـه سـرما، گرمـا، تگـرگ، بـاد، آفتاب سـوختگی 
باعـث کاهـش  بـه طـوری کـه  بـه محصـوالت وارد می شـود. 
کمیـت وکیفیـت محصـوالت می شـود. در بهار 1398 خسـارت 
سـرمازدگی وارده بـه محصـوالت باغبانـی در 27 اسـتان کشـور 
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گـزارش گردید که به میـزان 3۶9 هزار هکتار و حـدود 2 میلیون 
تـن از محصوالت باغی بـا ارزش تقریباً 10 هزار میلیارد خسـارت 
وارد گردیـده اسـت. بیش تریـن سـطح خسـارت در اسـتان های 
فـارس، قزویـن و آذربایجان شـرقی با خسـارت بـه ترتیب حدود 
59، 57 و 42 هـزار هکتـار گـزارش گردیـد. در بیـن محصـوالت 
باغبانـی بیش تریـن سـطح خسـارت دیده مربوط بـه محصوالت 
انگـور، هلو و شـلیل، گـردو و بادام با خسـارت به ترتیـب 57،5۶، 
4۶ و 44 هـزار هکتـار بـوده اسـت )معاونت امـور باغبانـی، دفتـر 
میوه هـای سردسـیری و خشـک، 1398(. بـا توجـه به خسـارت 
تنش هـای محیطـی، اسـتفاده از کشـت محافظت شـده، راهکار 
گـذر از ایـن بحران هـا بـه حسـاب می آیـد. یکـی از روش هـای 
باغبانـی و  در  سـایبان ها  از  اسـتفاده  شـده،  محافظـت  کشـت 
زراعـت اسـت. این روش کشـت را می تـوان بـرای تولیـد اغلـب 
محصـوالت باغـی از جملـه انـواع میوه هـا، نشـا ها، سـبزی ها و 

انـواع جالیـز در مناطـق مختلـف مـورد بهره بـرداری قـرار داد.
بـا توجه به خسـارت های ناشـی از تنش هـای محیطی در 
سـال های اخیـر و ضـرورت تحقیـق دراین زمینـه، طرح کالن 
تحقیقاتی توسـعه ای سـایبان با عنوان »بررسـی اثر سایبان در 
 کاهـش خسـارت تنش هـای محیطـی درختان میوه، سـبزی و 
ترویـج  آمـوزش و  تحقیقـات  سـازمان  در  زینتـی«  گیاهـان 
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بـا همـکاری بخـش خصوصـی و  از سـال 1398  کشـاورزی 
معاونت امـور باغبانـی در حـال اجـرا می باشـد. هـدف از 
اجرای ایـن طـرح بررسـی اثـر سـایبان در کاهـش تنش هـای 
محیطـی و انتخـاب بهتریـن نـوع پوشـش و سـازه بـا توجه به 
به اینکه اینجانـب  نظـر  می باشـد.  تنـش  محصـول و  نـوع 
بـه عنـوان مدیـر اجرایی طـرح کالن سـایبان و دبیـر کمیته 
علمـی و فنی سـایبان در سـازمان تحقیقـات و همچنین 
همـکار اصلـی پنج پـروژه میوه هـای معتدله افتخـار همکاری 
تابسـتان 1399  تـا  از سـال 1397  داشـته ام. همچنیـن  را 
سـایبان های  توسـعه  تحقیـق و  بخـش  مسـئول  عنـوان  بـه 
کشـاورزی در معاونت امـور باغبانـی وزارت جهـاد کشـاورزی 
مشـغول به کار بـوده ام. نظر به دسـتاوردهای اولیه طرح کالن 
سـایبان و تجـارب به دسـت آمده از بازدیـد داخـل و خـارج از 
کشـور از کاربرد سـایبان و نیاز باغداران و کارشناسـان باغبانی 
بـرای آشـنایی بـا انـواع سـایبان و نحـوه ی نصـب آن تصمیم 
گرفتـه شـد تـا مطالبـی در ایـن زمینـه بـرای بهره بـرداران، 

کارشناسـان و مروجـان تهیه شـود.
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تعریف سایبان
سـایبان در باغبانـی در کنـار کشـت های گلخانـه ای و 
زیر مجموعـه باغبانـی محافظـت شـده طبقه بنـدی می شـود. 
تولیـد تحت شـرایط کنترل شـده به هـر نحوی اعـم از گلخانه، 
سـایبان و ... بـه معنـی کنتـرل میکـرو کلیمـای یـک گیـاه و 
کاهـش خسـارت ناشـی از تنش هـای زنـده و غیرزنـده اسـت. 
احـداث باغـات میوه زیر پوشـش از دهه 1990 بـرای جلوگیری 
از آسـیب بـاران و تگـرگ بـه میوه هـا آغـاز شـده اسـت. در 
کشـور های ماننـد ایتالیـا، فرانسـه و آلمـان کـه کشـت متراکم 
درختـان میـوه را در اولویـت قرار می دهند، سـایبان گسـترش 
چشم گیری داشته اسـت (Castellano et al., 2008). سایبان 
متشـکل از سـازه )سـتون، بسـت ها، گیره هـا و کابل ها( و 
وبـا  متنـوع  توری هـای  از  می باشـد. امروزه  تـوری  پوشـش 
کیفیـت باال بـه منظور عبور طـول موج های مشـخص نوری و 

بـا اهـداف زیر اسـتفاده می شـود:
کاهـش تبخیـر و تعـرق و کاهـش مصـرف آب آبیاری،  9

افزایـش کارایـی مصـرف آب بـه میـزان حداقـل 30 درصد.
محافظـت در برابـر تنش هـای محیطی شـامل تگرگ،  9

بـرف، بارش های شـدید و گـرد و غبار.
محافظـت در برابـر طیـف نور مضر و شـدت نـور باال و  9
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محافظـت از گیـاه در برابـر آفتاب سـوختگی بـرگ و میوه 
کاهـش سـرعت باد های شـدید و جلوگیـری از ریزش  9

گل و میوه و شکسـته شـدن شـاخه ها 
کاهش دما در حد بهینه و افزایش فتوسنتز و افزایش  9

 (Mditshw et al., 2019).میزان قند، و رسیدگی بهینه محصول
محافظت در برابر خسـارت پرندگان و حشـرات و سـایر  9

جانـوران زیان آور 
تأثیر سایبان در زودرسی برخی محصوالت نوبرانه 9
9 (Leann et al., 2017)افزایش کیفیت محصول

تأثیر سایبان بر میکروکلیمای باغ
تغییـرات جزیـی در روش هـای کشـاورزی می توانـد تأثیر 

قابـل توجهـی در فیزیولـوژی درخـت از جمله فتوسـنتز و 

فروت سـت ایجاد نمایـد. مطالعات زیـادی در ایـن زمینه صورت 

گرفتـه اسـت. بـه طور کلی سـایبان باعـث تغییـر در میزان 

کمیـت و کیفیـت نـور، دمـای کانوپی و میـزان رطوبـت خاک 

 .)Tinyane et al., 2018; Zhou et al., 2018( می شـود

نـور بـه عنـوان یکـی از پارامترهـاي محیطـی مهـم در 

فرایند هـای رشـد و نمو گیاهـان مانند فتوسـنتز، فتوموفوژنز و 
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همچنین بیوسـنتز مواد شـیمیایی نقش دارد. بـه عنوان مثال، 

نـور قرمـز تأثیـر زیـادی در ریخت زایـی جوانـه و همچنیـن 

نقـش اساسـی در فتوسـنتز ایفا می کنـد. نـور آبـی باز شـدن 

روزنه هـا، فتوموفوژنـز و سـنتز کلروفیل را تنظیـم می کند. در 

حالی کـه نـور سـبز توانایـی نفود بـه داخـل درخـت را دارد و 

موجـب تحریـک جذب کربـن در قسـمت های پایین درخت و 

رشـد و نمـو گیـاه می شـود (Arena et al., 2016). سـایبان با 

کنتـرل میـزان کمیـت نـور و بهبـود نفـوذ و پراکنـش نـور در 

داخـل کانوپـی، یک محیط مناسـب برای رشـد و نمـو گیاهان 

درصـد  رنـگ،  جملـه  از  توری هـا  ویژگـی  فراهم می کنـد. 

سـایه اندازی و نـوع بافـت می توانـد بـر تغییـر میـزان نـور باغ 

تأثیـر گذار باشـد.

درشکل شـماره یـک بـه صـورت شـماتیک رابطـه بیـن 

درصد سـایه اندازی پوشـش سـایبان و تأثیر آن بر پارامتر های 

محیطـی ماننـد دمای کانوپـی، میـزان رطوبت نسـبی،کارایی 

مصـرف آب و سـرعت باد نشـان داده شـده اسـت )شـکل1(.
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شکل 1- تصویر شماتیک تأثیر سایبان بر شرایط محیطی

رطوبـت نسـبی یکـی پارامتر هـای مهـم محیطـی اسـت 
کـه در زیـر سـایبان تغییـرات قابـل توجهـی دارد. هـر چقدر 
میـزان درصـد سـایه اندازی افزایش یابد میزان رطوبت نسـبی 
افزایش می یابـد. تغییـرات رطوبـت نسـبی در بیـن توری های 
اسـت.  زیـاد  بسـیار  رنـگ(  نظـر سـایه اندازی و  )از  مختلـف 
عوامـل زیـادی از جملـه تغییر تابـش، حرکت هـوا در داخل و 
بیـرون باغ، سـرعت باد و همچنیـن تبخیر و تعرق بـر روی آن 

تأثیر گـذار اسـت. 
سـرعت بـاالی بـاد اثـرات مخربـی بـر روی کیفیـت میـوه، 
عملکرد، جمعیت حشـرات گرده افشـان کننـده دارد. تحقیقات 
نشـان داده اسـت سـایبان تأثیر چشـم گیری بر کاهش سـرعت 
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باد بین ۶0 تا 80 درصد در مقایسـه با شـاهد دارد. البته کاهش 
سـرعت بـاد تحـت تأثیر عوامـل مختلفی از جمله فصـل، میزان 
تخلخـل تـوری و نـوع بافـت تـوری دارد کـه نیـاز بـه تحقیقات 

(Blakey et al., 2016).بیش تـر در ایـن زمینـه می باشـد
سـایبان تأثیـر زیـادی بـر روی کارایـی مصـرف آب دارد 
به طوری کـه می تـوان از آن بـه عنـوان یک راهکار در شـرایط 
نامناسـب آب و هوایی در باغات اسـتفاده نمود. سایبان با توزیع 
کارآمـد نور و کاهش شـدت تابش و سـرعت باد میـزان تبخیر و 
تعـرق را کاهـش داده و کارایـی مصـرف آب را افزایش می دهد 
(Alarcon et al., 2006). افزایـش کارایـی مصـرف آب در زیـر 

سـایبان موجـب بهبود سیسـتم رشـد ریشـه ها و به دنبال آن 
تحقیقـات  در  افزایش می یابـد.  مواد مغـذی  جـذب  کارایـی 
گـزارش شـده درختانی کـه در زیر سـایبان رشـد کرده اند در 
جـدب عناصـر غذایی مانند نیتروزن، فسـفر و پتاسـیم بسـیار 

.(Al-Helal and Abdel-Ghany,2010) کارآمدتـر بوده انـد

تأثیر سایبان بر کیفیت میوه 
 کیفیت میوه به وسـیله فاکتور های داخلـی و خارجی از جمله 
فیزیکوشـیمیایی و تغذیـه ای تعیین می شـود. میکروکلیمای 
بـاغ ماننـد درجـه حـرارت و شـدت نـور تأثیـر قابـل توجهـی بـر 
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روی کیفیـت میـوه دارد. سـایبان بر انـدازه میـوه، توسـعه رنـگ، 
کیفیـت داخلـی میـوه، کاهـش اختـالالت خارجـی تأثیر گـذار 
 اسـت و افزایـش عملکرد و بازار پسـندی محصـوالت را در پی دارد 
(Chang et al., 2016; Tinyane et al., 2018). سـایبان 

همچنیـن زمـان رسـیدن میـوه را تحـت تأثیـر قرار می دهـد. در 
برخـی محصـوالت تحت پوشـش سـایبان به دلیل درجـه حرارت 
 پاییـن و تأثیـر آن بـر اثرات متابولیکی موجب دیررسـی می شـود

.(Sweetmanet al., 2014)

رنـگ میـوه یکـی از پارامتر هـای مهـم و تأثیـر گـذار در بازار 
پسـند میوه هـا اسـت. میـزان درجـه حرارت و شـدت نـور در زیر 
سـایبان می توانـد در بهبود یا کاهش رنگ میوه تأثیر گذار باشـد. 
در برخـی مطالعـات کاهـش رنـگ میـوه انـار در شـرایط معمولی 
بـاغ در مقایسـه با درختان زیر سـایبان گزارش شده اسـت. دمای 
بـاال باعـث کاهـش بیـان ژن هـای تنظیم کننده مسـیر بیوسـنتز 
آنتوسـیانین شـده و سـبب کاهش غلظت آنتوسـانین و رنگ میوه 
می شـود بنابرایـن سـایبان بـا کاهـش دمـا موجـب بهبـود رنـگ 

.(Meena et al., 2016) میوه هـا می شـود

1- انواع سایبان بر اساس هدف و کاربرد
سـایبان های کشـاورزی بـر اسـاس تیـپ سـازه و نـوع 
هـدف و کاربـرد به انـواع مختلفی تقسـیم بندی می شـوند:
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تبخیر و  کاهش  آفتاب سوختگی و  با  مقابله   -1-1
تعرق محصوالت

ایـن تیـپ سـایبان در مناطقـی کـه دارای تابـش بـاال و 
درعیـن حال مزیت کشـت و تولیـد محصوالت باغـی را نیز دارد 
استفاده می شـود. آسـیب های اولیـه تنـش گرمایـی و نـوری 
شـامل تغییر رنگ یا سـوختگی سطحی میوه اسـت که درحالت 
شـدید، پوسـت میـوه از قهوه ای به سـیاه تغییر رنـگ می دهد و 
باعـث کاهـش محتـوای آب وخشـکی می شـود )شـکل 2(. این 
وضعیـت درمیوه هـا باعث کاهـش ارزش بازار پسـندی و فرآوری 
نیز خواهد شـد. سـایبان با کنتـرل میزان تابـش باعث کاهش 
خسـارت آفتاب سـوختگی و افزایش کیفیت و بازارپسـندی میوه 

(Bosco et al., 2015) .می شـود
 
 

شکل 2- آفتاب سوختگی سیب



17   اصول احداث سایبان در باغات

ادامه شکل 2- آفتاب سوختگی انگور

سـایبان ها بـا کاربـری کاهش نور )شـدت تابش( بـا ضریب 
 تخلخل )mesh( سـایه اندازی 30 %، 40 %، 50 %، ۶0 % و 80 %  و 
رنگ هـای مختلـف از جملـه سـبز و سـفید )رایـج( یـا سـیاه 
نـوع  اسـاس  بـر  سـایه اندازی  درصـد  کـه  استفاده می شـوند 
محصـول و عرض جغرافیایی منطقه انتخاب می شـود )شـکل 3(.

 

شکل 3- سایبان مقابله با تابش شدید و آفتاب سوختگی
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1-2- کاهش خسارت تگرگ

هرسـاله در مناطق مختلف دنیا مقادیر قابل توجهی میوه ی 
)سـردرختی( بـه دلیـل بـارش تگرگ هـای بهـاره نابود شـده و 
خسـارت های مالـی فراوانـی را بـه باغـداران تحمیل می کننـد 
کـه گاهـاً غیر قابل برگشـت هسـتند )شـکل 4( . تگرگ موجب 
ریـزش 4 تـا 48 درصـد میوه ها و 92 تـا 98 درصد خسـارت به 
 Kiprijanovski( میوه هـای درختان محافظـت نشده می شـود
et al., 2016(. سـایبان درکنـار سـایر تمهیـدات می تواننـد از 

خسـارت تگـرگ جلوگیری نمایـد. توری هایی کـه برای کاهش 
خسـارت تگـرگ اسـتفاده می شـود. به سـایبان هایی کـه برای 
مبـارزه بـا تگـرگ اسـتفاده می شـود اصطـالح Anti-Hail بکار 

برده می شـود )شـکل 5(. 

شکل 4- خسارت ناشی ازتگرگ بر روی میوه
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ادامه شکل 4- خسارت ناشی ازتگرگ بر روی میوه

شکل 4- خسارت ناشی ازتگرگ بر روی میوه

 

شکل 5- سایبان ضد تگرگ )عکس از طرح تحقیقاتی سایبان بر روی زردآلو 
در مرکز تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی شاهرود 1399(

1-3- کاهش خسارت باران

بـارش باران هـای شـدید یـا نا بـه هنـگام می توانند به 
دالیـل فیزیکـی و فیزیولوژیکی در امر تولید میوه سـالم و با 
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کیفیـت اختالل ایجـاد نماینـد و توری های )سـایبان های( 
ویـژه باران می توانند به طور چشـمگیری از بروز خسـارت 

جلوگیری کنند )شـکل۶(.
 

شکل ۶- تیپ سایبان V شکل - محافظ در برابر باران

1-4- محافظت در برابر وزش باد و گرد وخاک

وزش بادهـای دایمـی، تنـد بادهـا و گـرد وخـاک، عـالوه بـر 
افزایـش شـدید تبخیـر و تعـرق و مصـرف آب می توانـد موجـب 
ریـزش گل و میـوه، کاهـش کیفیـت و بـازار پسـندی محصـوالت 
شـود. لـذا بـه کارگیری این تیپ از سـایبان ها نقـش قابل توجهی 
در محافظـت باغ هـای مناطق بادخیـز )بادهای بهاره و تابسـتانه( 
دارد )شـکل 7(. طراحـی و نصب این سـازه بر اسـاس اندازه و ابعاد 
بـاغ، جهـت و سـرعت وزش بـاد و تیـپ درختـان مـورد محافظت 

متفـاوت خواهـد بود.
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شکل 7- محافظت در برابر گرد و خاک

1-5- مقابله با حمله پرندگان

خسـارات ناشـی از پرنـدگان در باغ هـا و مـزارع در برخـی 
مـوارد از خسـارات ناشـی از سـایر عوامل طبیعی هـم بیش تر 
100 درصد ایـن  تـا  می توانـد  سـایبان  از  اسـتفاده  اسـت و 

خسـارت ها را کنتـرل نمایـد )شـکل8(. 
 

شکل 8- سایبان به همراه توری ضد پرندگان
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سـایبان برای کنترل پرندگان بسـته به سیسـتم تربیت و 
روش کاشـت درختـان متفـاوت می باشـد. بـرای مثـال در 
 Apron system سیسـتم انگـور داربسـتی از تیـپ سـایبان

)شـکل9(. استفاده می شـود 

  

شکل 9- سیستم Apron برای مبارزه با خسارت پرندگان

1-6- کنترل آفات و حشرات مضر
یکی از چالش های سال های اخیر در باغ های تولید میوه و 
از  ناشی  آفات و خسارت های  فزاینده  شیوع  باغی،  محصوالت 
آنهاست که باغداران برای حفاظت از محصول خود سالیانه مبالغ 
سرسام آوری صرف خرید آفت کش ها و سمپاشی های دوره ای 
می کنند و به دنبال این موضوع بحث سالمت مصرف کنندگان و 
تولید محصول سالم نیز به میان می آید که بدون شک بهره 
گیری از سایبان های اختصاصی آفات می توانند به طرز شگفت 

آوری در حل این بحران نقش داشته باشند )شکل 10(.
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شکل 10- سایبان های کنترل آفات و حشرات مضر

1-7-سایبان های چند منظوره

سـایبان ها می تواننـد بـه صورت چنـد منظـوره و با هدف 
کنتـرل دو یـا چنـد عامل خسـارت زا کـه در باال ذکر شـد نیز 

طراحی و احداث شـوند )شـکل 11(.
 

شکل 11- سایبان چند منظوره
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2-انواع سایبان بر اساس تیپ سازه
سـازه سـایبان بر اسـاس نوع درختان، فواصل بین درختان و 
شـرایط منطقـه، شـرایط آب و هوایـی طراحـی می شـوند. 
تیپ هـای رایـج در باغـات، سیسـتم فلـت1 و سیسـتم زیگـزاگ2 
می باشـد. در ادامـه خصوصیـات و جزییات نصب این دو سیسـتم 

توضیح داده شـده اسـت.

 )Flat System( 1- سیستم فلت

بـوده و  فلـت  روش  باغـات  بیش تـر  در  رایـج  سیسـتم 
پیشنهاد می شـود ایـن سیسـتم بـرای درختـان بـا فاصلـه بیـن 
ردیف هـا چهار متـر یـا کم تر اسـتفاده شـود. در ایـن روش فاصله 
بیـن سـتون ها در روی ردیـف 8 متـر و ارتفاع سـتون ها از سـطح 
زمیـن 4/5-4 متر در نظر گرفته می شـود. از مزایای این سیسـتم 
می تـوان بـه نصـب راحت و هزینه کم تر نسـبت به سـایر روش ها 
اشـاره کرد. در شـکل 12 این سیسـتم به صورت شـماتیک نشـان 
داده شـده اسـت که خط مشـکی نشان دهنده سـیم های عرضی 
اسـت کـه بـر روی سـر سـتون ها قرار گرفتـه و تـوری روی آنهـا 

نصـب می شـود و حالـت فلـت را در سـازه ایجاد می کنـد.
سیسـتم فلـت در ترکیـب با پالر هـای باغی تا حـدودی از 
سـرمازدگی بهـاره جلوگیری می نماید بر اسـاس گـزارش ارائه 

1- Flat system
2- Roof style system
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شـده از مرکـز تحقیقات آموزش و ترویج کشـاورزی شـاهرود، 
ترکیـب سـایبان و پـالر باغی توانسـت ۶0 درصـد محصول در 
سـرمازدگی بهـاره فروردین 1399 را حفظ نماید. )شـکل 13(

شکل 12- تصویر شماتیک سیستم فلت سایبان

شکل 13- سیستم فلت سایبان
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)Roof Style system( 2- سیستم زیگزاک
در سیسـتم زیگـزاگ یـا Roof سـیم های عرضـی بـا فاصلـه 
 50 تا 70 سـانتی متر از سـر سـتون قرار گرفته )خط زرد رنگ 
در شـکل 15( و تـوری بـا گیره هـای مخصـوص روی آن 
بیـن  فاصلـه  سیسـتم  در ایـن  )شـکل 14(.  متصل می شـود 
سـتون ها در روی ردیف هـا 10متـر و ارتفـاع سـتون از سـطح 
زمیـن بـا الی 5/5-4 متـر درنظـر گرفته می شـود. عـرض 
توری هـا مـورد اسـتفاده بایـد 20 تـا 25 درصـد بیش تـر 
از فاصلـه بیـن ردیف هـا باشـد بـرای مثـال اگـر فاصلـه بیـن 
ردیف هـا 4 متـر باشـد بایـد توری های بـا عرض 5 متـر درنظر 
گرفتـه شـود. این روش بـرای درختـان بـا فاصلـه بیش تـر از 

4 متـر کاربـرد دارد. 
 

Roof style system شکل 14- تصویر شماتیک سایبان زیگزاگ
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شکل 15- سیستم زیگزاگ )خط زرد رنگ سیم های عرضی و خط سیاه رنگ 
نشان دهنده نحو قرار گرفتن توری بر روی سیم های عرضی(

قسمت های مختلف یک سامانه سایبان
هر سـامانه سـایبان از قسـمت های مختلفی تشـکیل شـده 
اسـت که عبارتند از: پوشـش توری، سـتون، سرسـتون، گیره ها، 

بسـت ها، کابل هـای فـوالدی و سیسـتم مهار کننـده )آنکر(. 

1- پوشش توری
پوشـش توری از قسـمت های مهم یک سـایبان می باشـد 
کـه در انتخـاب آن بـا توجـه بـه هـدف ونـوع گونـه درخـت 
بایـد دقـت الزم اعمـال شـود. انـواع توری هـای سـایبان بـا 
ویژگی هـای سـاختاری مختلـف ماننـد نوع مـاده، نـوع و ابعاد 
فیالمنـت یا نـوار، بافت، انـدازه مش، تخلخل/ اسـتحکام و وزن 



28   اصول احداث سایبان در باغات

همـراه با خصوصیـات رادیومتری مانند رنگ ، انتقـال/ بازتاب/ 
عامل سـایه اندازی توسـط خـواص فیزیکی ماننـد نفوذپذیری 
هوا و توسـط چندیـن ویژگی مکانیکی مشـخص می گردند. به 
طـور معمـول، ابعـاد موجود در شـبکه سـایبان از نظر عرض و 
طـول متفـاوت اسـت، عرض هـا معمـوالًً بیـن 2 تـا 12 متـر و 
طـول آنهـا از 25 تا 300 متر متغیر اسـت. توری های سـایبان 
براسـاس نـوع مـواد، نوع بافـت، رنگ و مـواد افزودنی بـه انواع 

مختلف تقسـیم شوند )شـکل 1۶(.
 

شکل 1۶- انواع مختلف توری بر اساس نوع بافت، رنگ و جنس
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مـواد  جنـس و  توی هـا  در  مهـم  پارامتر هـای  از  یکـی 
از  توری هـا  اغلـب  می باشـد.  آن  سـاخت  در  استفاده شـده 
 )γHDPE = 940-9۶0( جنـس پلـی اتیلـن بـا چگالـی بـاال
مـواد  بـه سـایر  نسـبت  مـواد  اسـت که ایـن  سـاخته شـده 
مـاده  دارند. ایـن  بیش تـری  مانـدگاری  اسـتحکام و  دیگـر 
غیر سمی اسـت کـه می توانـد در تمـاس مسـتقیم بـا گیاهان 

اسـتفاده شـود.
بـا  مونوفیالمنت هـای  صـورت  دو  بـه   HDPE نخ هـای 
سـطح مقطـع گرد و یـا به نوارهـای مسـطح تولید می شـوند. 
ترکیـب  توسـط  بـه طـور مسـتقیم  گـرد  منوفیالمنت هـای 
آوردن  دسـت  بـه  بـرای  امـا  می شـوند،  اکسـترود   HDPE

نوارهـای مسـطح ابتدا الزم اسـت کـه فیلـم از ضخامت و رنگ 
مـورد نظـر تهیـه شـود و در آخـر آن نیـز بـرش داده شـود. 
بسـته بـه نـوع بافت، دو نـوع اصلی از تـوری را می تـوان برای 
 ،woven کاربردهـای کشـاورزی تعریـف کـرد: بافتـه تخت یـا
بافـت راشـل یـا Knitted )شـکل 17(. توری ها بر اسـاس نوع 
هـدف بـه انـواع مختلـف از جملـه تورهـای مناسـب کاهـش 
تشعشـات خورشـیدی، توری هـای ضـد حشـره و توری هـای 
ضـد تگرگ تقسـیم می شـوند. نـوع رنـگ، نـوع بافت و درصد 
سـایه اندازی در توری هـا متفـاوت می باشـد کـه بسـته بـه 

منطقـه، نـوع درخـت و هـدف انتخـاب می شـود. 
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 توری هـای رنگـی معموالً بـرای اصالح طیف نـوری و انتقال 
بـه گیـاه تولیـد می شـوند. رنگ هـای سـیاه، سـبز، و بـی رنگ 
رایـج تریـن رنگ هـای اسـت کـه در تولیـد توری هـای مـورد 
اسـتفاده قرار می گیـرد. تـوری بـا رنـگ سـیاه معمـوالً بـرای 
بـا  سـیاه  رنـگ  مـی رود.  بـه کار  تشعشـع خورشـید  کاهـش 
اضافـه کـردن زغـال فعـال بدسـت می آیـد کـه به عنـوان یک 
تثبیت کننـده UV عمـل می کنـد و باعـث افزایـش مانـدگاری 
دیگـر  رنگ هـای  می شـود.  سـفید  رنـگ  بـا  مقایسـه  در  آن 
 معمـوالً بـا پیگمان هـای ماننـد فتالوسـیانین بدسـت می آیـد

)Castellano et al., 2009(. توری هـای زرد و قرمـز رنـگ رشـد 
رویشـی را تحریک می کنـد. توری هـای آبی رنگ باعـث پاکوتاهی 
در گیاهـان زینتـی می شـود در حالی کـه توری هـای خاکسـتری 
را در گل و گیاهـان  پرپشـت  تحریـک کـرده و حالتـی  را  رشـد 

.)Priel, 2001( برگی ایجاد می کنـد  سـبزی های  زینتـی و 
 

شکل17- دو نوع بافت توری های سایبان



31   اصول احداث سایبان در باغات

2- ستون 
سـتون ها یکـی دیگـر از قسـمت های مهـم و اساسـی 
سـایبان می باشـد. سـتون ها بـر اسـاس جنـس به سـه دسـته، 
سـتون های چوبـی، سـتون های بتونـی و سـتون های گالوانیزه 
تقسـیم بندی می شـوند. ابعاد سـتون های کناری و ستون های 
میانـی متفـاوت بـوده و معموالًً سـتون های کناری بـه دلیل بار 
کششـی زیـاد بـر روی، ضخیـم تـر و به صـورت مایـل در زمین 

می گیرند. قـرار 
سـتون های چوبی با هزینه کـم و همچنین کاربرد آسـان 
در سـایبان مورد اسـتفاده قـرار می گیرد. اما تنظیـم کردن قطر 
سـتون ها بـا سـر سـتون و همچنیـن خطـر حشـرات مضـر از 
معایـب سـتون های چوبـی می باشـد معمـوالً از ایـن سـتون ها 

)شـکل18(. استفاده می شـود  کم تـر 
 

شکل18- ستون های چوبی
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سـتون های بتونی مقاومت و اسـتحکام بیش تری نسـبت 
بـه سـتون های چوبـی دارنـد همچنیـن تنیظـم قطـر، بـرای 
سـتون های کنـاری و سـتون های جانبـی آسـان تر می باشـد. 
سـتون های بتونـی اگـر بـا بتـون اتـوکالو شـده تهیـه شـود در 
خـاک کوبیده شـده و نیـاز به فونداسـیون نـدارد )شـکل19(. 

 

شکل19- ستون های بتونی

سـتون های گالوانیـزه بـه اشـکال مختلـف از جملـه 
U شـکل یا بـه صـورت هشـت ضلعـی سـاخته می شـود. این 
سـتون های عـالوه بـر تنظیم راحـت قطرسـتون های کناری و 
جانبـی، طـول عمر بسـیار باالیـی دارند. این سـتون ها نیاز به 
فنداسـیون ندارنـد و در خـاک کوبیده می شـود. سـتون های 
گالوانیـزه در هر قطر و ارتفاعی سـاخته می شـود )شـکل 20(. 
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شکل20- ستون های گالوانیزه

3- لنگر1
بـرای مهـار نمـودن سـتون های کنـاری و سـیم ها بـه زمیـن 
از لنگـر اسـتفاده می شـود. ایـن لنگرهـا در عمـق 1/5 متـری و با 
فاصلـه حـدود 2 متـر از سـتون های کنـاری در ابتـدا و انتهایـی 
هـر ردیـف در زمیـن قـرار می گیـرد )شـکل 21(. در خاک هـای 
خاک هـای  در  حلزونـی و  لنگر هـای  از  سـنگ  بـدون  سـبک و 
سـنگین و حـاوی سـنگ از لنگر هـای بتونـی اسـتفاده می شـود. 

 

1- Anchor
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2

3

1

شکل 21- انواع لنگر 1: مناسب در تمام خاک ها 2: مناسب خاک های سبک، 
3: مناسب خاک های سنگین و حاوی سنگ

در شـکل 22 نحو اتصال سـیم های کششـی به سـتون های 
کنـاری و لنگـر نشـان داده شـده اسـت. لنگر هـا ممکـن اسـت 
به صـورت دسـتی یـا بـه صـورت مکانیکـی و بـا ماشـین 

نصب شود.
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شکل 22- نحوه نصب لنگرهای حلزونی در زمین

4- سرستون 
در انجـام شـبکه بنـدی و کابـل کشـی سـتون ها نیـاز بـه 
اسـتفاده از سرسـتون ها و اتصـاالت مختلـف اسـت که این کار 
به طور صحیح انجام شـود. سـر سـتون ها در اشـکال مختلف و 

متناسـب با سـتون ها سـاخته می شوند )شـکل 23(. 
  

شکل 23- دو نمونه از سرستون های مورد استفاده در سایبان
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5- کابل ها و سیم های کشش و مهار کننده

بـرای سـایبان  مختلـف  قطـر  بـا  کابل هـا و سـیم های  از 
اسـتفاده می شـود. بهتریـن گزینـه ایـن اسـت کـه از کابـل 
۶ میلی متـری یـا 7/5 میلی متـری )چنـد رشـته( بـرای 
شـبکه اصلـی و سـیم کششـی قـوی بـرای حمایـت از اجـرا در 
کابـل  کـه  جایـی  )شـکل24(.  استفاده شـود  اصلـی  شـبکه 
استفاده می شـود، طـول و عـرض می توانـد افزایش یابـد که 
هزینـه کابل نسـبت به سـیم را کاهش می دهد. انـدازه انتخاب 
شـده بـه بـار سـازه و نـوع کاربـری آن بسـتگی دارد. وزن بـار 
شـامل تنـش اولیه بـه اضافـه وزن خالص و همچنین بار ناشـی 
از فشـار روی گـره توسـط بـاد یـا تگـرگ و انقباضـات مرتبط با 

تغییـرات دمـا می باشـد. 
 

شکل 24- سیم های مهار کننده و حامل ها
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سـیم های مهـار لنگـر کـه از سـتون های کناری بـه لنگر 
متصـل می شـوند بایـد یـک سـیم دو رشـته یـا کابـل باشـد. 
اجتنـاب از کشـیدن سـیم در سـطح زمیـن در طـول دوره 
سـاخت و سـاز برای جلوگیری از خراب شـدن، قشـر گالوانیزه 

کابل هـا ضـروری اسـت. 
کشـش درسـت سـیم و کابـل بـرای آن کـه سـاختار را 
 کامـال محکم نگـه داشـته و از جابجایی شـبکه جلوگیری کند

)کـه باعـث سـایش می شـود(. ضـروری اسـت و سـایز دقیـق 
بـه وضعیـت و  بسـتگی  در ایـن سـاختار  کابل هـا  سـیم ها و 
طراحی سـایبان دارد. در هنگام اتصال سـیم و کابل ها انقباض 

آنهـا در هنـگام سـرد شـدن هـوا بایـد در نظر گرفته شـود.

6- گیره 

بـرای اتصـال تـوری از گیـره یـا کابل هـای کششـی 
استفاده می شـود. به طور معمول از گیـره برای اتصال توری و 
همچنیـن ثابـت کـردن توری روی سـیم استفاده می شـود. 
دو نـوع گیـره وجـود دارد یـک نـوع گیـره کـه در لبه هـای 
تـوری وصـل شـده و بـرای اتصـال توری بـه توری می باشـد و 
نـوع دیگـر گیره هـای کـه بـرای اتصـال تـوری به سـیم مورد 

اسـتفاده قـرار می گیرد )شـکل25(.
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1

2

 
شکل25- 1- گیره توری به سیم، 2- گیره توری به توری

در شـکل 2۶ مجموعه ای از اتصـاالت مختلف که در احداث 
سـایبان مـورد اسـتفاده قرار می گیرنـد بـه صـورت شـماتیک 

نشـان داده شـده است.
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ف سایبان
ک اجزا مختل

شکل2۶- تصویر شماتی
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نصب سازه سایبان
بعـد از انتخـاب نـوع سـازه، نـوع پوشـش و طراحـی سـازه 
نوبـت بـه نصـب صحیـح آن می باشـد. انتخـاب صحیـح فاصله 
بیـن سـتون ها و ارتفـاع سـتون بـا توجـه بـه شـرایط منطقه و 
فواصـل و ارتفـاع درختـان در موفقیـت و دسـتیابی بـه نتیجـه 
دلخـواه تأثیـر به سـزایی دارد. بـه طور مثـال در مناطق باد خیز 
فواصـل سـتون ها کاهش می یابـد.  بقیـه مناطـق  بـه  نسـبت 
فاصلـه مناسـب بین سرسـتون تا تـاج درخت بایـد حداقل بین 
70 تا 100 سـانتی متر فاصله داشـته باشـد. مراحل نصب سـازه 
بـه ترتیـب شـامل: نصـب سـتون، نصـب سرسـتون و کابل هـا، 
نصـب آنکـر، وصـل سـیم های بـه آنکـر، نصـب تـوری، و نصب 

گیره هـای تـوری می باشـد. )شـکل27(.
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2. نصب سرستون و کابل1. نصب ستون

4. نصب توری بر روی ستون ها 3. نصب آنکر و اتصال سیم ها به آنکر

۶. پایان احداث سایبان5. اتصال توری بوسیله گیره ها

شکل27- مراحل احداث سایبان
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شـرایط  بـه  بسـته  سـتون ها  فواصـل  سـتون و  ارتفـاع 
جغرافیایـی و فواصـل درختـان متفـاوت می باشـد اما در یـک 
سـازه اسـتاندارد و فنی باید موارد زیر رعایت شود:)شـکل 29(

1. حداکثر ارتفاع ستون ها از سطح زمین 5-۶ متر
2. حداکثر فاصله بین ردیف ها 5 متر

3. حداکثر فاصله بین ستون ها 10 متر
4. فاصله آنکر از ستون های کناری 2 -1/5 متر 

H<=L .5 )شکل 28(
۶. عمـق قـرار گیـری آنکـردر زمیـن 1/5 تـا 1/70 متر در 

)شـکل32( خاک 
 

شکل 28- رابطه بین ارتفاع سازه و فاصله عرضی بین ردیف ها
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شکل29- تصویر شماتیک اجزاء سایبان استاندارد و فنی

بـرای مثـال بـه صـورت شـماتیک در شـکل 30 و 31 برای 
باغاتـی بـا فاصله بیـن ردیف ها 3/50-3/30 متر ، ارتفاع سـتون 

4/30-4 متر، فاصله سـتون ها: 10-8 متر رسـم شـده اسـت.

 

شکل 30- تصویر شماتیک فواصل ستون ها در روی ردیف و 
بین ردیف های درختان
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ک قرار می گیرد(
ک 50 تا 70 سانتی متر ستون در خا

ک )بسته به شرایط خا
شکل 31- ارتفاع ستون ها در خا
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شکل 32- قرار گیری آنکر در خاک )بسته به نوع خاک آنکر در عمق 150 تا 
170 سانتی متر خاک قرار می گیرد(
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نتیجه گیری کلی
بـا توجه به تغییـر اقلیم بـروز حوادث مترقبـه و تنش های 
محیطـی منجمله سـرمای دیررس بهاره، بارش برف سـنگین، 
تگـرگ و خشکسـالی هر سـاله در فصـل بهار خسـارت زیادی 
را بـه محصـوالت باغبانـی وارد می کنـد کـه عـالوه بـر ضرر و 
زیـان بـه بهره بـرداران، باعث هـدر رفت منابـع تولید و کاهش 
درآمـد ناخالص ملی می شـود. توسـعه کشـت محافظت شـده 
از راه هـای گـذر از ایـن بحران هـا محسـوب می شـود. یکـی 
از روش هـای کشـت محافظت شـده، سـایبان های کشـاورزی 
اسـت. ایـن روش کشـت را می تـوان بـرای تولیـد اغلـب 
محصـوالت باغـی از جملـه انـواع میوه ها، نشـا ها، سـبزی ها و 
انـواع جالیـز در مناطـق مختلـف مورد بهـره برداری قـرار داد. 
سـایبان بـا توجـه بـه نـوع هـدف و کاربـری بـه انـواع مختلف 
طبقه بنـدی می شـود کـه بـا توجه بـه منطقه و محصـول باید 

در انتخـاب تیـپ سـازه و پوشـش دقـت الزم به عمـل آید. 

مهم ترین پیام
کاربـرد سـایبان بـرای کاهـش مصـرف و خسـارات ناشـی از 
تنش هـای محیطی و امکان ایجاد شـرایط فنی برای پیش رسـی و 
بـا  باغ های متراکـم  ایجـاد  و  باعبانـی  محصـوالت  در  دیرسـی 
اسـتفاده از ارقـام تجـاری راهـکاری اسـت کـه منجربـه افزایـش 

درآمـد ناخالـص کشـاورزی خواهد شـد. 
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تصاویر تکمیلی از سایبان احداث شده در 

محصوالت باغبانی
 

 

شکل 33- سایبان باغ سیب متراکم، خراسان رضوی، باغ آستان قدس
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شکل34- سایبان باغ انار، خراسان رضوی، شهرستان خلیل آباد
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شکل 35- سایبان در باغ انار، خراسان رضوی، شهرستان مه والت



50   اصول احداث سایبان در باغات

شکل 3۶- سایبان باغ انگور، قزوین، مرکز تحقیقات انگورتاکستان، »پایلوت 
تحقیقاتی طرح کالن سایبان«

شکل 37- سایبان در باغ به، اصفهان، شهرستان نطنز:«پایلوت تحقیقاتی طرح 
کالن سایبان«



51   اصول احداث سایبان در باغات

شکل38- سایبان گیاهان زینتی، استان مرکزی، شهرستان محالت:«پایلوت 
تحقیقاتی طرح کالن سایبان«

شکل39- سایبان پسته، کرمان، شهرستان رفسنجان: »پایلوت تحقیقاتی 
طرح کالن سایبان«



52   اصول احداث سایبان در باغات

شکل40- سایبان زردآلو، سمنان، شهرستان شاهرود: »پایلوت تحقیقاتی طرح 
کالن سایبان«

 

شکل41- کشت گوجه فرنگی در زیر سایبان، شیراز



53   اصول احداث سایبان در باغات

شکل42- سایبان آلوئه ورا، شیراز، شهرستان المرد

 

شکل 43- سایبان باغ مرکبات، شیراز، شهرستان جهرم



54   اصول احداث سایبان در باغات

ANADOLU ETAP شکل44- سایبان باغ متراکم گالبی، ترکیه ، شرکت

 

شکل45- سایبان باغ کیوی، ایتالیا، شهر رم، مرکز تحقیقات درختان میوه و 
مرکبات



55   اصول احداث سایبان در باغات

شکل 4۶- بازدید از سایبان باغ سیب، ترکیه 

 

شکل 47- بازدید از سایبان باغ سیب، ترکیه منابع



5۶   اصول احداث سایبان در باغات

منابع
تاتـاری، م.، محمـودی، ر.، قربانـی، ا. 1399. گـزارش - 1

مقدماتـی: بررسـی اثـر سـایبان در کاهـش نوسـانات دمایی و 
ریـزش محصول ”به در مقایسـه با فضای بـاز. مرکز تحقیقات و 
آمـوزش کشـاورزی و منابـع طبیعـی اسـتان اصفهان)گـزارش 

علمی منتشـر نشـده( 
عابدینـی، م.، دزیانیـان، ا.، اخیانـی، ا. 1399. گـزارش - 2

پژوهشـی  فعالیت هـای  اقدامـات و  مجموعـه  فنـی:  علمـی و 
جهـت کاهـش خسـارت سـرمای دیـررس بهـاره و تگـرگ در 
محصـول زردآلو. مرکـز تحقیقات و آموزش کشـاورزی و منابع 

طبیعی اسـتان سـمنان )شـاهرود( 
محمـودی، ر.، طـرح توسـعه سـایبان در حـوزه آبریـز - 3

باغبانـی  معاونت امـور  کشـاورزی،  وزارت  ارومیـه،  دریاچـه 
.1399

4- Alarcon, J.J., Ortuno, M.F., Nicolás, E., Navarro, 

A., Torrecillas, A., 2006. Improving water-use efficiency 

of young lemon trees by shading with aluminised-

plastic nets. Agric. Water Manag. 82, 387–398.

5- Al-Helal, I.M., Abdel-Ghany, A.M., 2010. 

Responses of plastic shading nets to global, diffuse 



57   اصول احداث سایبان در باغات

PAR transfer: optical properties, evaluation. NJAS-

Wagen. J. Life Sci. 57, 125–132.

6- Arena, C., Tsonev, T., Doneva, D., De Micco, V., 
Michelozzi, M., Brunetti, C., Centritto, M., Fineschi, 
S., Velikova, V., Loreto, F., 2016. The effect of light 
quality on growth, photosynthesis, leaf anatomy 
and volatile isoprenoids of a monoterpene-emitting 
herbaceous species (Solanum lycopersicum L.), an 
isoprene-emitting tree (Platanus orientalis L.). Environ. 
Exp. Bot. 130, 122–132.

7- Blakey, R.J., van Rooyen, Z., Köhne, J.S., 
Malapana, K.C., Mazhawu, E., Tesfay, S.Z., Savage, 
M.J., 2016. Growing Avocados Under Shadenetting. 
Progress Report-Year 2, South African Avocado 
Growers’ Assosiation Yearbook, vol. 39. pp. 80–83.

8- Bosco, L.C., Bergamaschi, H., Cardoso, L.S., de 
Paula, V.A., Marodin, G.A., Nachtigall, G.R. 2015. 
Apple production and quality when cultivated under 
anti-hail cover in Southern Brazil. International Journal 
of Biometeorlogy, 59, 7:773-782

9- Castellano, S.; Mugnozza, G.S., Russo, G., 
Briassoulis, D., Mistriotis, A., Hemming, S.and 
Waaijenberg, D. 2008. Design and use criteria of 



58   اصول احداث سایبان در باغات

netting systems for agricultural production in Italy. The 

Journal of Agricultural Engineering, 3: 31-42

10- Chang, P.T., Hsieh, C.C., Jiang, Y.L., 2016. 

Responses of ‘Shih Huo Chuan’ pitaya (Hylocereus 

polyrhizus (Weber) Britt. & Rose) to different degrees 

of shading nets. Sci. Hortic. 198, 154–162.

11- Kiprijanovski, M., Gjamovski, V., Arsov, T., 

2016. The effects of anti-hail net in protection of pear 

orchard after hailstorm occurrence. Acta Hortic. 1139, 

529–534.

12- Leanne Webb, Rebecca Darbyshire, Tim Erwin, 

Ian Goodwin. 2017 A robust impact assessment that 

informs actionable climate change adaptation: future 

sunburn browning risk in apple. International Journal 

of Biometeorology 61:5, pages 891-901

13- Mditshwa, A., Magwaza, L. S. & Tesfay, S. 

Z.2019. Shade netting on subtropical fruit: Effect on 

environmental conditions, tree physiology and fruit 

quality. Sci. Hortic. (Amsterdam). 256, 108556 

14- Meena, V.S., Kashyap, P., Nangare, D.D., Singh, 

J., 2016. Effect of coloured shade nets on yield and 

quality of pomegranate (Punica granatum) cv. Mridula 



59   اصول احداث سایبان در باغات

in semi-arid region of Punjab. Indian J. Agric. Sci. 86, 

500–505.

15- Oren-Shamir, M., Gussakovskye, E., Spiegel, E., 

Nissim, A., Ratner, K., Ovadia, R., Giller, Y.E., Shahak 

Y. 2001. Coloured shade nets can improve the yield and 

the quality of green decorative branches of Pittosporum 

variegatum. J Hort. Sci. Biotech., 76, 353-361.

16- Priel, A. 2001. Coloured nets can replace chemical 

growth regulators. Flowertech, 4, 12-13.

17- Sweetman, C., Sadras, V.O., Hancock, R.D., Soole, 

K.L., Ford, C.M., 2014. Metabolic effects of elevated 

temperature on organic acid degradation in ripening 

Vitis vinifera fruit. J. Exp. Bot. 65, 5975–5988.

18- Tinyane, P.P., Soundy, P., Sivakumar, D., 2018. 

Growing ‘Hass’ avocado fruit under different coloured 

shade netting improves the marketable yield and affects 

fruit ripening. Sci. Hortic. 230, 43–49.

19- Zhou, K., Jerszurki, D., Sadka, A., Shlizerman, 

L., Rachmilevitch, S., Ephrath, J., 2018. Effects of 

photoselective netting on root growth and development 

of young grafted orange trees under semi-arid climate. 

Sci. Hortic. 238, 272–280.



۶0   اصول احداث سایبان در باغات

 Website: https://www.arrigoni.it/agrotextile/.

Website: http://www.tuannametal.com/

Website: https://www.cravo.com/

 Website: https://www.focusnets.com/






