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 بر عملکرد وکیفیت چای سیاه های مختلف در ژنوتیپ کودتاثیر محیط و مدیریت 

  
 k_majdsalimi@yahoo.com مرکز تحقیقات چای کشور، قسلیمی، محق کوروش مجد

 salvatian@yahoo.com مرکز تحقیقات چای کشور، محقق، سید بابک صلواتیان

 
 چکیده

 وهای مختلف این گیاه  ژنوتیپ وی رشدگدر ال نوعت باعث ایجاداقلیمی و محیطی  ،یییرات عوامل جغرافیایبه تغ گیاه چایاری گساز    

دهد که تغییرات عملکرد و کیفیت چای سیاه به عواملی مانند نوع  تحقیقات مختلف نشان می .شود میکیفیت چای سیاه  رات در عملکرد ویتغی

های  بستگی دارد. عملکرد و کیفیت چاه سیاه ژنوتیپ های کشاورزی ارتفاع، فصل، شرایط آب و هوایی، موقعیت جغرافیایی تولید، نهادهخاک، 

ارتفاع  کاری مرتفع بیشتر از چای مناطق کم کنند، متفاوت است. عطر چای سیاه حاصل از مناطق چای های مختلف رشد می مشابهی که در خاک

ها و عملکرد  ارتفاع است. فصول سرد باعث رشد آهسته شاخساره های چای در مناطق مرتفع، کمتر از مناطق کم عملکرد ژنوتیپ که است درحالی

حرارت و رطوبت خاک مناسب باشد، هوای گرم منجر به رشد سریع و  که درجه شرایطی یابد. در شود اما کیفیت چای سیاه، افزایش می کمتر می

هایی در عملکرد و کیفیت چای سیاه  یابد. تدابیر مدیریتی باعث ایجاد تفاوت شود اما کیفیت چای سیاه، کاهش می یتولید عملکرد بیشتر م

های نیتروژنی توجه به حفظ تعادل بین تولید عملکرد  شود. برای استفاده از کود شود. مقادیر زیاد نیتروژن باعث کاهش کیفیت چای سیاه می می

است. برای دستیابی به عملکرد و کیفیت باالی چای، توصیه مقادیر انواع کود با توجه به ژنوتیپ و شرایط منطقه، و کیفیت چای سیاه ضروری 

 بسیار حائز اهمیت است. 

 

 کیفیت چای، عملکرد، کود، محیط.کلمات کلیدی: 

 

 مقدمه 

جهان به در ای چتولید  ، پرورش داده می شود.ی چایها نوشابهانواع ها برای تولید  چای محصول اقتصادی مهمی است که در برخی از کشور    

کنندگان چای تالش  تولید ،شود. بنابراین نتیجه رکود یا کاهش قیمت آن می در سرعت در حال افزایش است که باعث عرضه بیشتر کاال و

به حداکثر  دستیابیشوند تا وری و منافع تولید چای  باعث ارتقای بهره زراعیعملیات و های کشاورزی  سازی نهاده کنند تا از طریق بهینه می

 . پذیر گردد امکان، بهترین کیفیت با کمترین هزینه تولید تولید در واحد سطح و

در  جنوبیدرجه  33تا  ارتفاعات گرجستان در درجه شمالی 94در شرایط متفاوت از  آن، تولید تجاری باتوجه به تقاضای زیاد جهانی چای    

های  در توپوگرافی و در کنیا و رواندا یمتر 0022 ارتفاع تا (3) ژاپن، ایران و سریالنکاکشورهای از ارتفاع سطح دریا در  جنوب آفریقا و ناتال در

ر محیط و شرایط های با تغییرات اقلیمی زیاد را دارد. تغییرات د محیط بهاین گیاه قابلیت سازگاری . (1است )شکل گزارش شده ،(00) مختلف

مواد ژنتیکی و کار  کشاورزان چایمعموالً ، تغییرات اینعلیرغم د اما نشو ای سیاه میچکیفیت  در عملکرد و زیادیهای  رشد باعث ایجاد تفاوت

 کنند. میکاری خود، وارد  به مناطق چای نواحی دیگر ازتولید را  های روش

و دستیابی به   تواند منجر به تولید عملکرد اقتصادی مختلف و تحت شرایط مدیریتی مطلوب میهای  های مناسب در محیط استفاده از ژنوتیپ 

ها در عملکرد و کیفیت  کاری که باعث ایجاد تفاوت شود. علیرغم تغییرات زیاد شرایط محیطی در مناطق چای بهترین کیفیت چای سیاه 

شود. دراین مقاله، تغییرات عملکرد و کیفیت  خت در مناطق بسیار زیادی استفاده میطور یکنوا های کشاورزی به شود، بازهم عملیات و توصیه می

های تولید مشابه در چند منطقه  های مدیریتی متفاوت و استفاده از روش های مختلف، روش چای سیاه در نتیجه رشد گیاه در موقعیت

 است. کاری، گزارش شده چای
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 ،درهچای در ، ب( ای توپوگرافی تپهچای در . الف( کاری چای مناطقجغرافیایی های  برخی از ویژگی -1شکل

 زهکشینهر  دارایمسطح چای در اراضی دشت، د( اراضی  چای در ج( 

 
     

 عملکرد و کیفیت چای سیاه  براثر نوع خاک 

 چاییکی از عوامل محیطی اصلی موثر در رشد نیز خاک  .(00( و کیفیت چای سیاه است )13ثیرگذار روی عملکرد )امحیط عامل اصلی ت    

رات ینیاز دارند. تغی 6/5از  رکمت pHهای چای به خاک اسیدی با  ا، متفاوت است. بوتهنیهای مختلف د خاک در قسمت های ویژگیاست. 

چای و  (وری قابلیت تولید )بهرهتوان گفت که  عنوان یک نتیجه می دنیا، بسیار زیاد است. بهکاری  چایدر مناطق مختلف  خصوصیات خاک 

با منشاء  ،های چای فنل . میزان کافئین و پلی(16) کنند، متفاوت است های مختلف رشد می های مشابهی از چای که در خاک کیفیت ژنوتیپ

 (92) گزارش شده است، چین، هند و اوگانداکشورهای چای در از عملکرد  یمتفاوت های پاسخ .(0کند ) جغرافیایی برگ و نوع خاک، تغییر می

به هر حال، حتی در مناطق  باشد. کاری می چایمناطق   خاکفرد  به منحصرو خصوصیات   کشاورزیـ  که علت آن  شرایط معمولی اکولوژیکی

در مناطقی که  این اثر .افتد اتفاق می (soil deteriorates) خاکیا قهقرایی ، زوال ها انجام شده به مدت طوالنی در آنکشت چای که  یکوچک

گزارش (. 10عملکرد شود )شدید رکود یا کاهش  تواند منجر به  ( و می11، بیشتر قابل مشاهده است )ن رخ داده باشدآتخلیه عناصر غذایی در 

هایی که در  . گزارشبه اثبات نرسیده است، چایهای  بوته کشت طوالنی مدتبه علت قهقرایی خاک در مورد تغییر کیفیت چای در اثر زوال یا 

موجب  ،در تحقیقات انجام شده یمدیریتهای  روشها و  ژنوتیپنبودن دلیل یکسان  عملکرد و کیفیت چای وجود دارد به برمورد اثرات نوع خاک 

 شود. میدر تجزیه وتحلیل سردرگمی 

 

 ارتفاع

های زیادی در  تغییر ارتفاع باعث ایجاد تفاوت (.3گزارش شده است ) ،یمتر 0022تولید اقتصادی موفق چای از سطح دریا تا ارتفاع     

هوا، تراکم جمعیت  حرارت با کاهش ارتفاع و افزایش میانگین درجه .(35و 1گردد ) نتیجه تغییر الگو و سرعت رشد می حرارت و در درجه

نتیجه با افزایش  در (.36و 5)یابد  یکسان، افزایش میهای  قابل برداشت در کلون یها شود اما میانگین وزن خشک شاخساره شاخساره، کمتر می

 ،میزان یک کیلوگرم در کریچوی کنیا عملکرد چای به افتمتر افزایش ارتفاع،  122به ازای هر  .(5و3د )بای  کاهش میعملکرد چای ارتفاع، 

خاک، کمبود آب در های چای در مناطق مرتفع از  بوتهاست اما  های مختلف، متفاوت  اگرچه پاسخ به محیط در ژنوتیپ(. 36گزارش شده است )
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، )با مدیریت یکسان( ها و ارتفاعات مختلف های چای در مکان ماده خشک ژنوتیپو تولید عملکرد  ،کلی  طور به .(3) بینند آسیب کمتری می

، نیاز به راهبردهای کیفیت چای سیاه مطلوبهای مختلف چای برای دستیابی به عملکرد و  دهد که ژنوتیپ (. این نشان می10متفاوت است )

 دارند. مدیریتی متفاوتی

 .یابد افزایش میکیفیت چای سیاه با افزایش ارتفاع،  .کند تغییر می ،چای سیاه با ارتفاع( volatile compounds)ار فراجزای ترکیبات     

کند  یید میارا ت ارتفاع در مناطق مرتفع نسبت به مناطق کم چایبرتری کیفی  ،ارتفاعبا چای  (flavor index) کافیین و شاخص طعم افزایش

این نتایج ثابت  .(36) عنوان شده است ،خنک دمای اثردر ساره شاخ آهسته سرعت رشد ،کیفیت بهتر چای در مناطق مرتفعدلیل (. 00و19)

تغییرات این نوع ژنوتیپ در میزان  ،چنین هم. شود می باعث بهبود کیفیت چای سیاهکسان یهای  ویژه در ژنوتیپ کند که افزایش ارتفاع به می

 . موثر است

حرارت و رطوبت خاک مناسب و  صورت وجود درجه شود )در میبیشتر اگرچه تولید چای در مناطق کم ارتفاع، منجر به عملکرد نتیجه،  در    

ضروری است.  نقاط مرتفعدر های چای  بوتهویژه چای سیاه معطر، رشد  چای سیاه با کیفیت باال به اما برای دستیابی بهتوزیع یکنواخت آن( 

تولید  قابلیتیا  ثباتهای جدید از نظر  ژنوتیپاست تا  ضروریو  دهند در ارتفاعات مختلف از خود نشان می را خوبی ثباتبرخی از ارقام 

 .ارزیابی شوند ،ارتفاعات مختلف در مطلوبو کیفیت چای سیاه باال عملکرد 

 

 فصلی اتموقعیت جغرافیایی و تغییر

که خود بر  گیرند میقرار خاک در رطوبت نسبی و کمبود آب  ،حرارت درجه ،مانند بارندگی تحت تاثیر عواملیهوایی و نوسانات فصلی و آب     

طریق تعداد شاخساره، وزن شاخساره  ازگیاه چای کرد ل(. مقدار عم09و 02)هستند  گذار تاثیر ،ساالنهو کیفیت چای سیاه عملکرد و میزان توزیع 

وری  بهرهدر (. تغییرات 14و 1) یابند تغییر می ،عملیات مدیریتی و ژنوتیپ اجزای عملکرد با محیط، .(4) شود و سرعت رشد شاخساره تعیین می

حرارت،  ثیر درجهاعملکرد چای بیشتر تحت ت .(99و 93، 4است )  گزارش شده ،آب وهوایی در مطالعات زیادی شرایط علت و کیفیت چای به

د. اجزای عملکرد نمنطقه و فصل دارشرایط ( که این عوامل بستگی به 30) گیرد تعرق قرار میـ  ریی و تبخگاشباع هوا، بارندآب کمبود فشار بخار 

میزان زیادی به عوامل  شاخساره در هر برداشت( بهها و میانگین وزن  برداشت در واحد سطح، سرعت رشد آن  تعداد شاخساره قابل چای )مانند

 .شود تولید می یترکمعملکرد  ،سرد یا خشکخیلی فصول در (. معموالً 34و 31، 1) هوایی وابسته است آب و

. عملکرد چای با فصل (00) کند ی باشند(، رشد میتغییرات فصلی زیاد)ممکن است دارای استوایی  چای در مناطق استوایی تا نیمهگیاه     

درصد محصول ساالنه طی پنچ ماه از فصل  02شده است. در ماالوی بیشتر از  گزارش ،کمترین میزان عملکرد در فصل خشک وکند  تغییر می

معیت حرارت پایه برای رشد طولی و تراکم ج طور مستقیم به درجه هشود. تغییرات عملکرد در داخل هر فصل ب برداشت می ،مرطوب ـ   گرم

(. تغییرات فصلی 4) گذار است ثیرات ،ها ظرفیت کارخانه گری، حمل ونقل و ریزی نیروی کار برنامهو دارد که روی مدیریت بستگی  ،شاخساره

 محصولتوزیع طول جغرافیایی بیشتر، مناطق با در  ( اما4) است تنسبتاً یکنواخ ،حداقل و توزیع محصول ماهانه در نزدیکی استوا، حرارت درجه

. دور (30و 1) کند ، محدود میدر بخشی از سالرا رشد طولی شاخساره  ،یا خشکی و وجود دمای پایین زیرار یکنواخت باشد یغ بسیارتواند  می

 اما با شروع فصل سرما در برخی از کشورها مانند ایران و ژاپن، آید وجود می ، بهاز استوا، حداکثر عملکرد اغلب پس از فصل خنک یا خشک

اما  (11) ها، متفاوت هستند شاخسارهمورد نیاز برای رشد  ی حرارت پایه ها از نظر سرعت رشد و درجه اگرچه ژنوتیپ. روند خواب می ها به بوته

 ،نتیجه . درباشد ،خشکـ  درصد طی فصل خنک 32درصد طی فصل بارانی تا  11تواند در حدود  تغییرات عملکرد در یک کلون مشخص می

نسبت به کمتری  تاثیرهای چای  برخی از کلونتغییرات فصلی روی که  طوری هب ،خواهد بودتوزیع فصلی عملکرد ارقام مختلف، متفاوت 

 (. 1) گذارد دیگر میهای  کلون

انداز باعث افت عملکرد  سایه . درختان(13) دادکاهش  ،آبیاریانجام انداز یا  با استفاده از درختان سایهتوان  میتا حدودی  راخشکی  بداثرات     

پاسخ عملکرد چای به آبیاری در آب  (.01)بخشند  را بهبود میشوند اما کیفیت چای سیاه  چای و کاهش قابلیت دسترسی به مواد غذایی می

 ،نیز کسانیهای مختلف چای به آبیاری در یک محل مشخص و تحت مدیریت  . پاسخ ژنوتیپ(11) تواند بسیار زیاد باشد خشک میی وهوا

  .(13متفاوت است )

. (10) گیرد قرار می ،و محیطمختلف  صفات یرثطور مستقیم یا غیر مستقیم تحت تا هکنترل شده است و بژنی  چندکیفیت چای یک ویژگی     

اجزا چنین،  هم. شود میمشاهده  (حتی نزدیک به استوا) در فصول مختلف (،کلونی شامل چای بذری و)چای مختلف های  ژنوتیپتغییرات کیفی 

 ،یا معتدل یگرمسیر . این تغییرات در شرایط نیمه(01و00) ندنک تغییر می ،فصلنوع سطح ترکیبات معطر فرار با توجه به موقعیت منطقه و  و
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که فصل  یالح در ،دنشو ه افزایش کیفیت چای سیاه میجسرعت رشد شاخساره و در نتیکاهش خشک باعث  فصول خنک و .(12بیشتر است )

که  صورتی (. در14) شود گردد که باعث کاهش کیفیت چای سیاه می زدن سریع چای )رشد( می ویژه دوره بارانی منجر به فالش مرطوب به

کیفیت  عملکرد افزایش یافته امادرنتیجه  ،کند حرارت باال به رشد سریع شاخساره کمک می در خاک وجود داشته باشد، درجه کافیرطوبت 

بهبود کیفیت  شود )و حرارت کم در فصول سرد موجب رشد آهسته شاخساره و کاهش عملکرد می یابد. برعکس، درجه کاهش می ،چای سیاه

که منجر به  کند به بیوسنتز ترکیبات طعم چای کمک می (بادهای خشک و)های خنک  شب باهوای خشک  در آب وچای رشد  چای سیاه(.

شرایط  درشده  برداشتهای  از شاخساره شده فرآوریارزش بیشتر چای  کیفیت بهتر و، (. بنابراین30) گردد تولید چای سیاه خوش طعم ومزه می

 (. 30) آید وجود می بهآهسته، رشد 

(. 11) شود می ساالنهباعث ایجاد تغییرات در توزیع عملکرد  (shoot replacement cycle) تغییرات فصلی در سیکل جایگزینی شاخساره    

 12شاخساره بین مجدد ، تولید (در امتداد خط استوا) کند. در ارتفاعات کنیا تغییر می منطقه، جغرافیایی موقعیتسیکل جایگزینی شاخساره با 

کاهش  ،روز 90طی فصول رشد مناسب به زمان تولید مجدد شاخساره  ،دور از استوا در ماالوی ،عکس (. بر4و 1کشد ) روز طول می 102تا 

چنین اختالف بزرگی در الگوی رشد باعث ایجاد تفاوت در توزیع محصول، عملکرد کل و کیفیت چای سیاه حتی در  .(35و11) یابد می

بین در جنوب تانزانیا عنوان مثال، فواصل برداشت  . بهنماید ایجاب می تدابیر مدیریتی متفاوتی راضروت نتیجه   در و شود های یکسان می ژنوتیپ

 (. 4و 1) شود در نظر گرفته می ،خشکـ  مرطوب و خنک  ـ  ترتیب در فصول گرم روز به 14تا  12 روز و 1تا  6

وسیله  بهکه طور فصلی تنظیم شود. فصول خنک  دهد که مدیریت باید به می ننتیجه، تغییرات فصلی عملکرد و کیفیت چای سیاه نشا در    

تولید هدف مدیریت در این شرایط باید  ،بنابراین شوند. می ،چای سیاه با کیفیت باال کم اماتولید منجر به  معموالً ،شوند رشد آهسته مشخص می

ین چ نیروی برگکارگیری  و به های کشاورزی مانند استقرار چای سیاه با کیفیت باال باشد. در فصول خنک و خشک که محصول کم است نهاده

در این شرایط مدیریت نوع د. نشو می سریع، تولید زیاد و چای سیاه با کیفیت پایین مشخصوسیله رشد  مرطوب بهـ  فصول گرم .دنتغییر یابباید 

این . برگ، تضمین نمایدرا برای حمل قابلیت دسترسی به نیروی کارگری یا توانایی برداشت کلی محصول و ظرفیت فرآوری کارخانه باید 

تاثیر تغییرات فصلی( هستند،  با حداقلهایی که نزدیک به استوا ) آندر مقایسه با  دور از استواچای در مناطق کنندگان  تولیدبر  تغییرات فصلی

 .گذارد بیشتری می

 

 ژنوتیپ

در این زمینه است. دستاوردهای قابل توجهی  دست آمده بهاین محصول، کننده  تولیدمختلف در کشورهای  چای  ژنوتیپتعداد زیادی     

تحقق  ،یانتخابهای  از ژنوتیپ (made teaشده ) فرآوریچای در هکتار کیلوگرم  12445معادل  ای ساالنه عملکرددستیابی به آمده و  دست هب

برای دستیابی به حداکثر منافع از رشد چای، کشاورزان (. این مقدار بیشترین عملکرد در واحد سطح در تولید تجاری چای است. 32است ) یافته

که ارقام با عملکرد باال در هر  ندهستند. اگرچه تولیدکنندگان چای معتقد مطلوبکرد باال و کیفیت های با عمل چنین ژنوتیپ خواهانهمیشه 

 ،تقسیم عملکرد ،در نتایج عملکردرا زیادی  هستند اما تحقیقات تغییرات ی خودای که کشت شوند قادر به تولید و حفظ عملکرد باال منطقه

شده  تغییرات ذکر .(15، 16، 4، 5) دهد نشان می ،های مختلف محیط درهای چای  ژنوتیپ و تقسیم ماده خشکرشد، تراکم جمعیت شاخساره 

که در مناطق  یکسانیهای  . چنین تغییراتی حتی در ژنوتیپ(31و36) است حرارت هوا و ارتفاع درجه ،ناشی از چند عامل شامل تنش آبی

دهند  نیز وجود دارند که سازگاری زیادی در مناطق مختلف از خود نشان می هایی البته ژنوتیپ .شوند، قابل مشاهده است مختلف کشت می

(99). 

جغرافیایی به اثبات رسیده است  موقعیت علت چای به یکسانهای  از نظر کیفیت چای سیاه، تغییرات در ترکیبات شیمیایی و کیفیت ژنوتیپ    

های  در موقعیت یکسانهای  را با مشکل مواجه سازد. در زمینه استفاده از ژنوتیپ  ارقام، مقایسه متفاوتاما ممکن است که مدیریت  (.00و06)

، در دسترس استهایی که چنین اطالعاتی  . در مکان(، اطالعات کمی وجود داردها دلیل محدویت در مبادله ژنوتیپ به) جغرافیایی متفاوت

تحت شرایط های مختلف،  در موقعیت یکسانهای  که ژنوتیپ یهنگامازد. س را با مشکل مواجه می ها مقایسه ،یکنواختغیر عملیات مدیریتی 

، 10، 16) شود مشاهده می ،کیلومتر 12به شعاع  ای و کیفیت چای سیاه حتی در منطقه گیرند، تغییرات در عملکرد قرار میمدیریتی یکسان 

هایی وجود  ژنوتیپ البته. باهم اختالف خواهند داشتها  عملکرد و کیفیت ژنوتیپمحیطی، متغیر شرایط  در کهدهد  این نتایج نشان می .(00

باید از نظر به یک منطقه،  شده  واردهای جدید  ژنوتیپ ،بنابراین .(99و34) دهند از خود نشان میدارند که سازگاری زیادی در مناطق مختلف 

  عملکرد و کیفیت در منطقه جدید مورد ارزیابی قرار گیرند.
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 مدیریت کود و مواد غذایی

بسیار ضروری  ،کاری است اما استفاده از آن برای تولید اقتصادی چای های کشاورزی در مناطق چای ترین نهاده از گران یاگرچه کود یک    

شرق  خیز چایکشورهای در (. 00و10) شوند افزایش عملکرد چای می با افزایش سرعت رشد و تراکم جمعیت شاخساره موجب . کودهاباشد می

اما مقادیر و منابع کودی  .ند ا هکنیا اتخاذ شدکشور از  (مانند مقدار کود نیتروژنبرای چای ) شده  های کشاورزی توصیه نهادهآفریقا، مدیریت و 

یتروژن، فسفر و ن هایکود کاربردفرمول عمومی . با این وجود، متفاوت است با هم ،ی شرق آفریقاشورهاای ک مورد استفاده در عملیات مزرعه

 این سه کود مهم،های اخیر، برای استفاده از فرموالسیون دیگری از  در سال .(95و9) باشد می 02: 12: 12یا  05: 5: 5صورت  بهپتاسیم 

برای شرایط  ساالنهمصرفی عنوان مثال، مقدار نیتروژن  . بهشده استعملکرد میزان موجب تغییرات خوبی در که   گرفتهانجام تحقیقات زیادی 

، توصیه های با عملکرد باال کیلوگرم نیتروژن در هکتار برای کلون  322و مقدار  استکیلوگرم نیتروژن در هکتار  052و  122بین دیم در کنیا 

و  122در روآندا بین  چنین، هم .(9شود ) کار برده می هنیتروژن در هکتار در شرایط دیم بگرم کیلو 022تا  152. در تانزانیا، (00)شده است 

 اما تقربیاً مشابه هستنددر این سه کشور شرق آفریقا، با وجود اینکه مقادیر کود نیتروژنی  .شود  یاستفاده م کیلوگرم نیتروژن در هکتار 152

کاری دیم  چای برای اراضیترتیب  کیلوگرم نیتروژن در هکتار به 052و  152 مصرفدر ایران،  است.بسیار متفاوت ها،  آنعملکرد در واحد سطح 

  .(0)گردید بیشترین میزان عملکرد و کیفیت تولید به  منجرو فاریاب 

. استفاده بیش از (90و91) دآی میوجود  به ،عملکرد و کیفیت چای سیاه ی در، تغییراتدر ارقام مختلف چای کود نیتروژنیمصرف با افزایش     

 05یابد ) با افزایش مقدار کود نیتروژنی، کاهش مینیز رنگ کل چای سیاه  .دهد را کاهش می اندازه از کودهای نیتروژنی کیفیت چای سیاه

میزان این تغییرات اگرچه  (.91و05یابد ) کاهش می ،ن افزایش و شاخص طعم چاییچنین با افزایش مقدار کود نیتروژنی، میزان کافی (. هم91و

را  اقتصادینتوانست عملکرد کیلوگرم نیتروژن در هکتار(  322)بیشتر از زیاد کود نیتروژن  البته مصرفو محیط داشت.   ژنوتیپنوع بستگی به 

 ،نیتروژنکود عملکرد و کیفیت چای سیاه به افزایش مقدار های متفاوت  پاسخ .(90و05) پیدا کردنیز کاهش و کیفت چای سیاه  افزایش دهد

  تولید اقتصادی چای است.ویژگی برای سازی این دو  دهنده اهمیت بهینه نانش

در پاسخی به کاربرد پتاسیم  ،دهد میواکنش نشان ( 1ایران )کاری  برخی از مناطق چایپتاسیم در هند و کاربرد که عملکرد چای به  حالی در    

در  کند. محیط تغییر می پاسخ کیفیت چای به کود پتاسیم با (.های شرق آفریقا مقادیر باالی پتاسیم در خاک علت بهمشاهده نگردید )کنیا 

ثیر اکیفیت چای را تحت ت نتوانستاما در کنیا، پتاسیم  (،90) گردید جنوب هند، کاربرد پتاسیم در سطوح باال باعث کاهش کیفیت کلی چای

از کاربرد شده  گزارشپاسخ متناقض  .پتاسیم باعث بهبود کیفیت چای سیاه گردیدمصرف در جنوب هند، در برخی از مطالعات دیگر  قرار دهد.

، افزایش عملکرد با کاربرد کود چای جوان های نهالها و یا محیط آزمایش باشد. در  ژنوتیپنوع دلیل تفاوت در  تواند به در هند میپتاسیم 

کود فسفات کاربرد چنین،  هم، وجود نداشت. چای شده واکاریمناطق در به کاربرد فسفات که پاسخ عملکرد  حالی در ،فسفات گزارش شده است

  (.06) تاثیری بر کیفیت چای سیاه نداشت

تعادل بین عملکرد و کیفیت چای سیاه  باید بر اساس حفظکاری  در مناطق مختلف چایاستفاده از مقادیر کود نیتروژنی و  انتخابنتیجه،  در    

میزان افزایش در بدون اینکه باعث  شود می کیفیت چای سیاه . استفاده از مقادیر زیاد کود نیتروژنی باعث کاهشانجام شود همان منطقهبرای 

فریقا، آ قدر شرعنوان مثال  بهد. نشو چای سیاه می یاما با کیفیت باال ترتولید کم موجبکه مقادیر کم نیتروژن  حالی . درچای شودعملکرد 

 ی چای، قابل توجیه نیست.کرد باالسال حتی برای ارقام با عملیک در هکتار در  کیلوگرم نیتروژن 022بیشتر از  مصرف

 

 گیری کلی نتیجه

در برای دستیابی به عملکرد و کیفیت باالی چای سیاه  شوند. ر در عملکرد و کیفیت چای سیاه مییموجب تغی تژنوتیپ، محیط و مدیری    

و  ها توسعه ژنوتیپکار،  برای کشاورزان چای .سازی شود بهینه، های متفاوت های تولید چای در محیط روش تااست  الزمهای مختلف  ژنوتیپ

گذاری و تشکیالت اقتصادی  در مدیریت سرمایه .استبرای دستیابی به منافع بیشتر در کشت چای مطمئن راهی  ،ای های خاص منطقه روش

روی شده  در این بین، تاثیر عوامل ذکر .، ارتفاع منطقه، شرایط آب و هوایی، فصول و ارقام چای کامالً مورد توجه قرار گیرندنوع خاک چای باید

  بیشتر حائز اهمیت است. ،های فرآوری چینی و مصرف کود و روش مانند برگ عملیات کشاورزیبرخی از 
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