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  تدوین دستورالعمل هدف
 ذیل ابعاد در مخاطبان هاي گرایش و باورها توسعه و فناوري و دانش انتقال فنی دستورالعمل کلی هدف

 :است

 کارورزي اطالعات و دانش سطح ارتقاء 
 ها آگاهی ارتقاء و رسانی اطالع 
 تولید نوین هاي روش و ها ایده کاربرد براي باورها و انگیزه تقویت و ایجاد 
 حس تقویت نیز و خصشم موضوع یک در مخاطبان ترویجی و آموزشی نیازهاي به گویی پاسخ 

  .است روستا محیط در زندگی و کارورزي تولیدات فرایند در دیگران به وابستگی قطع و خودباوري

  کاربرد دستورالعمل دامنه
بهترین زمان کاربرد این . هاي چاي ایران استو کاربرد در کلیه باغ استفاده قابلاین دستورالعمل 

  .آذر و دي است يها ماهدر  حدوداًدستورالعمل بعد از پایان فصل برداشت و قبل از شروع عملیات هرس 

  دستورالعمل مخاطبین
و باغداران  هاي دولتی و خصوصیدر سازمانن باغبانی اسایر متخصص ،کارشناسان، مروجانمحققان، 

  .از این دستورالعمل استفاده کنند توانند یمکار چاي
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  مقدمه
هجري شمسی توسط محمدمیرزا کاشف السلطنه از کشور هند به ایران وارد شد و در  1279چاي در سال 

، مساحت 70که براساس آمارها تا اواخر دهه  يطور به ،کشت شد مازندرانهاي گیالن و مناطق مستعد استان
 25000آخرین آمار، امروزه حدود  بر اساس). TCPگزارش( یدرسهکتار  34000ي چاي به حدود ها باغ

. )1397صندوق حمایت از توسعه صنعت چاي، ( ي گیالن و مازندران وجود داردها استانهکتار باغ چاي در 
محصول گیاه چاي . رسد یممتر هم حدود ده  ي است که اگر هرس نشود ارتفاع آن بها درختچهچاي 

دیگر محصوالت باغبانی نتیجه رشد رویشی آن است و براي دستیابی به حداکثر تولید و اقتصادي  برخالف
برگ ن سطح شود تا ضمن دستیابی به بهتری داشته نگهمتر سانتی 60-70باید ارتفاع چاي در حدود  ،بودن

لذا عملیات هرس و سرزنی از . بیشترین تعداد شاخساره، حداکثر تولید و بیشترین سود نیز حاصل شود ینی،چ
هاي چاي در ایران، رهاسازي برخی به افزایش سن بوته با توجه. باغی در باغ چاي استین عملیات بهتر مهم
جهت حفظ و تداوم  موقع بهرس صحیح و ي، هچاها در سالیان گذشته و کاهش کمی و کیفی محصول باغ

  .ینی مناسب و تولید کمی و کیفی برگ ضروري استبرگ چ

هرس، عملیات هرس را در زمان نامناسب و با  کاران به دلیل عدم آشنایی کافی با اصول صحیح يچا
در  هاي موجود،بازدیدهاي میدانی نگارنده و گزارش بر اساس. دهند یماجراي ناقص سیکل هرس انجام 

ها و عدم اجراي صحیح اصول هرس، بوته سازي بر به دلیل ضعف تغذیه بوتهبیشتر مواقع بعد از هرس کف
پس "به آن  باغدارانشود که  یمی اتفاق نیفتاده و حتی منجر به خشک شدن و مرگ بوته نیز خوب بهمجدد 

نقش مهمی در تعیین  که آزمایشی راحت و کاربردي است آزمون نشاسته،. )1 شکل(گویندمی "زدن بوته
در این دستورالعمل تالش شده است تا . بر در باغ چاي داردیژه هرس کفو بهزمان مناسب هرس و 

  .آزمایش ذخیره نشاسته در باغ چاي آشنا شوند یت و روش انجاماهم باکاران محترم  يچاکارشناسان و 
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 ضعف و از بین رفتن بوته چاي به دلیل هرس نامناسب . 1 شکل
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  ضرورت آگاهی از وضعیت ذخیره غذایی بوته چاي
 یادو شامل ، معموالً )فلش (ها شاخه ینا. ساقه فعال در حال رشد است یبخش اصل شامل يچاگیاه  محصول

رشد  ،نورتا با ورود  بوته برداشت شوند ینطرف یا ییاز قسمت باال یدبا کههستند انتهایی  سه برگ و جوانه
 عملبا  )سطح برگ چینی یرز يها و برگ هشاخ ( يشاخ و برگ مغذ. شود یکتحر یدجد يها ساقه

 یعمر کم نگهدارنده، يها برگ. کنند یم یدها تولتر شاخساره جوان يها رشد نسل يرا برا واديفتوسنتز م
کار تنها با  ینا. رشد کنند یدجد يها برگ یدها با آن یگزینیجا يبرا لذا شوند یم غیرفعالدارند و پس از آن 
 يچا عدم هرس،در صورت  .شود یها انجام م برگ یدنو چ شدن ید براي بلندترجد يها اجازه دادن به ساقه

سطح  یکها در تهبو يباال يها در برداشت، قسمت یراحت يبرا. شود یمتبدیل  چهدرخت یکبه 
که  کندمی ییهایناکس تولید ،یاهگ يجوانه در باال ینباالتر. شوند یداشته مهنگ )سطح برگ چینی(یکنواخت

شده  شناخته» غلبه انتهایی«عنوان  به یژگیو ینا دارد، یمباز  ي جدیدها ساقه تولیدرا از  تر یینپا يها جوانه
 یسم،مکان ینا. شود یم یدجد يها ساقه تر یینپا ياه رشد جوانه منجر بهها  جوانه ینباالتر چینیبرگ. است

شاخ و  حذف .کند یاز هرس را کنترل م بعد یدجد يها پس از برداشت و رشد ساقه یدجد يها رشد شاخه
 يها ها و برگ و متعاقب آن رشد ساقه گیاه ریکاوري .شود یم ي گیاهفتوسنتز یتبرگ باعث کاهش ظرف

. دارد یبستگ )نشاسته(یشهر ییمواد غذا یرو استفاده از ذخا مانده یباق يها فتوسنتز برگظرفیت ، به یدجد
رفتن تمام شاخ و  ینب ، ازازبعد  توانند یم ینهستند، بنابرا یبزرگ یشهر یستمس يسالم داراو بالغ  یاهانگ

مواد که از کمبود  گیاهانی. ریکاوري شوند، دهد یرخ م» طوقه« یا» کف بر«طور که در هرس  ها، همان برگ
حشرات،  یا یماريب به دلیل یزير برگ مثال عنوان ، بهبرند یمشکالت رنج م یرو سا یمپتاس یژهو ، بهیمعدن
 یماستفاده از کود پتاس یل است کهدل ینبه هم ریکاوري نشوند،دارند و ممکن است  یکم يا نشاسته یرذخا

لذا  ).2018کار، ؛2013اهوجا و همکاران،  ؛2004ندونگرو، ( است شده یرفتهپذرایج و  یقبل از هرس روش
 .بوته چاي قبل از هرس اهمیت زیادي دارد ایر غذاییاي و ذخ یهتغذوضعیت  آگاهی از
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  در چاي تعریف هرس
  

 یو در فاصله زمان شده یینتع یشدر ارتفاع از پ يبوته چا یک يها شاخهبرش حذف و ست از ا هرس عبارت
را  يبوته چا ،هرس. ها ینچبراي برگ  يچا يها بوتهبودن و در دسترس  یاتح یدتجد منظور بهمشخص 

  .)2004ندونگرو، ( کند یمبرگ چینی تحریک قابل  یدجد يها شاخهو آن را به رشد  کردهدوباره زنده 

  در چاي اهداف هرس
 
 ین، بنابرارسد یمکم  یو بازده چیدن یرقابلبه ارتفاع غ زمان گذشتبا  چینیسطح برگبالغ،  يچابوته در 

 6 تا 4 فاصله با شرایط محیطی وابسته بوده و و نوع خاك باغ، ارتفاع به معموالً هرسزمان . به هرس دارد یازن
اهوجا و (شودبرآورد مینیز هرس براساس فرمول زیر دوره طول  ،در شرایط طبیعی .شود یم انجام سال

  ):2013همکاران، 

)سال(هرس دورهطول  =])هزار فوت(ارتفاع باغ ÷1000[1±  

  هاي هیبرید چینیبراي بوته: 0+   هاي تیپ چینیبراي بوته: 1-    هاي تیپ آسامیبراي بوته: 1+

  درصد  صورت این غیر در باشند ریشه در کافی نشاسته داراي باید هرس برايشده  مشخص يها بوته
 استراحت اجازه ماه 3 تا 2 مدت بهها  بوته باشد، کم نشاسته ذخیره اگر. یابداهش میک هرس بعد از زدنجوانه
و  محدودشدهحیاتی بوته ایجاد و رشد زایشی  هاي یتفعالبا انجام هرس صحیح شرایط متعادلی براي  .دارند

و صحیح انجام نشود بوته  موقع بهاگر هرس  .شود یم حفظ دائم طور بهبوته رشد رویشی شرایط در عوض 
 استچاي  يها باغعملیات زراعی در  ینتر مهمخواهد شد، از این نظر هرس یکی از  یبآسچاي دچار 

 يچا يها بوته هرس اهداف ینتر مهملذا  ).2001؛ انیستیتو تحقیقات چاي سریالنکا، 2004ندونگرو، (
 :از اند عبارت

 چینیگسترش و توسعه سطح برگ 

 و سایر عملیات زراعیینی چبوته در ارتفاع مناسب جهت سهولت در برگ ينگهدار  

 ازدیاد محصول منظور به رویشی رشد افزایش دوره و تحریک ،جلوگیري از رشد زایشی 

  گیاهی  يها يماریبو  آفاتبه  آلودهو  شده خشک درهم، ،دار گرهضعیف،  يها شاخهحذف 

  رشد زودرس يبرابوته شکستن خواب و  رفعالیغ يها جوانهتحریک 

  محیطی يها خسارت و زا تنش عواملمقاوم ساختن بوته در مقابل 

  ایجاد اسکلت قوي و مناسب 

 یمیقد بندياسکلت و ترمیم بوته يساز جوان  
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 یاهانگردش هوا و نفوذ نور در گ یقتشو 

 یبنج یلبه حداقل رساندن تشک 

 هاي چايهاي بوتهآسان بین ردیف وآمد رفت 

  منظور بهدر چین بهاره عرضه تدریجی محصول و جلوگیري از تراکم عرضه برگ سبز بخصوص 
 حفظ کیفیت چاي استحصالی

 بین ردیفی یمحصوالت زراع کاشتو  زمیناز  بیشتر يبردار بهره 

  زمان مناسب هرس
  

. متفاوت است یگردارد و از منطقه به منطقه د یبستگ یمحل ییآب و هوا یطهرس به شرا يزمان برا ینبهتر
بعد از چند  یدهرس با ینبنابرا؛ پس از هرس داشته باشد ها بوتهدر بهبود  یتوجه قابل یرتأث تواند یمزمان هرس 

 .باشد وجود داشته یشهر ه کافی نشاسته دریرذخ تاخاك انجام شود در  یو وجود رطوبت کاف ندگیبار
 فلش زنی یدتول يبرا تغییرات محیطی کم بوده و بوته زمان کافیکه  کرد یزير برنامه يا گونه به یدبا ینهمچن
را پشت سر گذاشته است در حالت  یندوره برداشت سنگ یککه  ییچا باغ .داشته باشددوباره  ینسنگ

 کندترآن  ریکاوريبرداشت، هرس شود،  یناز دوره سنگ بالفاصله پس باغ ینااگر . قرار دارد »یفرسودگ«
ندونگرو، (کردباغ  یک سدر هر یبرداشت، سع ینمرحله سنگ ینپس از چن يزود به یدهرگز نبا. شود یم

گزارش کردند که در یوپاسی هند میزان ریکاوري بعد از هرس همبستگی ) 1989(1شارما و مورتی .)2004
شده  يبردار نمونهبه قطر مداد که قبل از هرس  هایی یشهر( دارد) درصد 16-21(زیادي با ذخیره نشاسته ریشه

و  یابد یمکاهش  دائماًروز و قبل از شروع به افزایش مجدد، میزان نشاسته ریشه  40±10بعد از هرس تا ). بود
) درصد 8- 12(میزان نشاسته ساقه. رسد ینمبه سطح قبل از هرس  شود یمچینی شروع زمانی که برگ
 تیعدم رعالذا . ه استریشه، رابطه مثبتی با میزان ریکاوري بعد از هرس نشان ندادنشاسته برعکس ذخیره 

 :موارد زیر منجر شود فوق ممکن است به هاي یهتوص

 هابوتهیشتر ب یروم مرگ 

  یتروژننکود مصرف پاسخ کمتر به  

 یپسمحصول در اثر حمله تر یشترب کاهش 

 از هرسپس  تر آهسته ریکاوري 

                                                
1 Sharma and Murty 
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  سابقه بیماري مرگ بوته
ه ب ییندر ارتفاعات پا يچا يها بوته یجزئ یاکامل  از بین رفتن سریالنکا موسسه تحقیقات یهاول یاتنشردر 

 یماريب ینا1923 در سال  2پچ ،دانستندمرتبط می »1یپلودیاد« نام به ییماریبه ب را بعد از هرس ریکاوري دنبال
   .شد یم یافت ايمرده يها بوته ینه چنیشهمواره در ر داد کهنسبت  3تئوبروما بوتریادیپلودیا را به قارچ

 یماريب یوعش ینارتباط ب و کنند یم یرهنشاسته ذخ ،يچا يها بوته یشهکه رکردکشف  )1928 ( 4گاد
را  یپلودیاد بحث تحقیق، ینا. کردبیمار را بررسی  چاي يها بوته یشهدر ر نشاسته یرهذخو مقدار  »یپلویدیاد«

  .دادقرار  یدکامالً جد وضعیت یکدر 

از . فاقد نشاسته بودند اند رفته ینکه پس از هرس از ب ییها بوتههمه  یشهر دادجامع نشان  هاي یشآزما 
وجود از بین رفتند  یشهر یقارچ آلودگیکه در اثر  هاییبوتهسالم و  يها بوته یشه، نشاسته در ریگرطرف د

فقدان  ،پس از هرس يچا يها بوتهمرگ  یکه علت اصل یدرس یرناپذ اجتناب یجهنت یناو به ا ینبنابرا .رددا
 یطورکل به. است بوته ریکاورياز  یتحما يدر زمان هرس برا ها یشهرنشاسته در  یژهو به یکاف ییغذا یرذخا

که  یتواقع ینآن با ا دائمیحضور  و است یهثانو آلودگی اهتهبو ینا یشهدر ر تئوبروما بوتریادیپلودیا حضور
  والتر،( شد داده  یحکم است، توض یدراتکربوه بامرده  يها بافتموجود در  يها قارچ ترین یجرااز  یکی

1954(.  

  اهمیت نشاسته در گیاه چاينقش و 
 در. شود یمهاست که در فرآیند فتوسنتز توسط گیاهان ساخته کربوهیدرات ترین یاصلیکی از  5نشاسته

است به  شده جذبرا که از خاك و هوا  یمواد خام ،برگ گیاهان در حضور نور خورشید ،فرآیند فتوسنتز
 وغذاي اصلی همه گیاهان عالی را تشکیل داده  ها یدراتکربوهاین  .کنند یمتبدیل  تر یچیدهپمواد غذایی 

طی  ها یدراتکربوه متناوبتولید بنابراین  ،به مقدار کافی براي رشد گیاهان ضروري است ها آنوجود 
این نوع روابط، اهمیت  .)1954 والتر،( در فرآیندهاي رشد گیاه همراه است ها آنفتوسنتز با تجزیه ثابت 

قادر و  استبوته چاي بدون برگ  ،هرس پس از. شوند یمهرس متناوباً مهمی در گیاهانی مثل چاي دارد که 
مواد ایر به ذخ کامالًکه براي رشد ضروري هستند نبوده و ناگزیر براي ریکاوري  یبه استفاده از مواد خام

نقش هاي جدید تشکیل و توسعه شاخه زمانتا  ذخایر نشاسته ریشه .وابسته است) مثل نشاسته( یچیدهپغذایی 
 . مهمی در ریکاوري بوته چاي بعد از هرس دارند

                                                
1 The Diplodia Disease 
2 Petch 
3 Botryadiplodia tkeobromae 
4 Gadd 
5 Starch 
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ساکاریدهاي گیاه چاي بالفاصله درباره مقدار پلی )1972(1سلوندران و سلوندران مطالعات اولیه توسط
هاي ریشه. است شده یرهذخساکارید پلی ینتر ممهبعد از هرس و طی دوره ریکاوري نشان داد که نشاسته 

ریکاوري بعد از هرس با کاهش مقدار . چوبی داراي بیشترین مقدار نشاسته در واحد وزن خشک هستند
مختلف بعد از هرس  يها اندامدر  Bو  Aمقدار همی سلولوز  که یدرحالنشاسته در ریشه و ساقه همراه است 
  .و طی دوره رشد تغییر ناچیزي دارد

متوسط حاوي ده درصد  طور بهسطح دریا مساوي چاي در ارتفاع  يها بوته) 1954(براساس نتایج والتر
اگرچه این اعداد . رسد یمدرصد  26متري به  2000کربوهیدرات هستند که این مقدار در ارتفاع حدود 

است بوته  دسترس قابل عمالً براي ریکاوري بعد از هرسکه  یخیره کربوهیدراتدقیق بیانگر مقدار ذ طور به
و ریکاوري  شده خشک ،هرسکه بعد از  ییها بوته در اینکه  یژهو به .نیستند، اما اهمیت زیادي دارند

بیان کرد که  توان یم ،بنابراین؛ درصد یا کمتر بوده است 12 هامقدار کل کربوهیدرات شوند ینم
درصد نشاسته باشند تا از مرگ  12داراي حداقل چاي در زمان هرس باید  يها بوته

  .شودهاي جدید جلوگیري شاخساره

کارگران سریالنکایی رابطه مثبت و واضحی بین میزان ذخیره نشاسته ریشه در زمان  یراخهاي در سال
تحقیقات  مؤسسات .)2002و همکاران،  2ویجراتنه( کردندهرس و سرعت ریکاوري بعد از هرس مشاهده 

 کننده یینتععامل  ینتر مهم چاي، که ذخیره نشاسته در گیاه اند کردهنیز گزارش  3چاي توکالي و یوپاسی
هرس، بدون  هر نوعهاي جدید به ذخایر نشاسته متکی است و زمان و نوع هرس است زیرا رشد شاخساره

، DTRDC؛ 1992، 4چاکرابارتی و براپوجار(باشد بار فاجعه تواند یمدر گیاه  ها یدراتکربوهذخیره کافی 
2002(.  

ي ها شاخه(شاخساره بیش از نیاز رشد  که مقدار زیادي کربوهیدرات) برگ( ییهوااندام  که یزمان
با عملیات هرس، حجم . شود یمذخیره  ها یشهر، مقداري از آن در دکن یمسنتز و فرم بوته است ) رویشی

توقف سنتز کربوهیدرات توسط گیاهان  اش یجهنتکه  شود یمجوان حذف  يها شاخهو  ها برگزیادي از 
از هرس توسط ذخایر  بعد هاي جدید براي تشکیل فرم بوته و ریکاوريشاخساره توسعه و  رشد اولیه .است

در مع نشاسته توسط گیاه چاي نشان داد که تجهند تحقیقی در . شود یمکربوهیدراتی ریشه، حمایت 
   .)1998، 5برمان(است یرمتغ ها ماههاي مختلف بین سال و  کلون

                                                
1 Selvendran and Selvandran 
2 Wijeratne 
3 Tocklai & UPASI 
4 Chakrabarty and Brapujar 
5 Barman  
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هاي چاي ظرفیت متفاوتی براي ذخیره نشاسته دارند و نیز بیان کردند که کلون) 1989(شارما و مورتی
 تر یمضخ هاي یشهر. ها پس از هرس کند استبه همین دلیل است که سرعت ریکاوري برخی کلون احتماالً

ذخیره نشاسته در  تعیینبراي آزمایش  .کنند یم، نشاسته بیشتري ذخیره تر نازك هاي یشهر بادر مقایسه 
  .)2013؛ اهوجا و همکاران، 1954 والتر،(کار است ینتر آسانو  ترین دسترسگیاه، آزمایش ید در  هاي یشهر

  شیآزما انجام روش

  یدتهیه محلول 
  .بشر بریزیدرا وزن کرده و داخل ) Iodine( دیپودر یک گرم از  )1
  .را وزن کرده و داخل بشر قبلی بریزید) Potassium iodide( میپتاسیدید  پودریک گرم از  )2
 .حل شود یخوب بهاضافه کرده و تکان دهید تا مواد  بشرآب مقطر به  تریل یلیم 10حدود  )3

  .بشر را کمی حرارت دادمحتویات  توان یمد وشمیحل ن یخوب بهمواد  که یدرصورت )4
  .برسانید تریل یلیم 100با افزودن آب مقطر، حجم نهایی محلول را به  )5
 .داري کنید دور از نور خورشید نگهدر ظروف تیره را  شده آمادهمحلول  )6

 
 
 
 
 
 
  

 

 

  ریشه يبردار نمونه
سایر مشخصات  و توپوگرافی ،پراکنش ارقام اساس براست  شده انتخاب هرس براي که را باغی )1

 .کنید ی تقسیممشخص ظاهري به قطعات

  .انتخاب کنید تصادفی طور به چاي را بوته 12 تا 10 حدوددر هر هکتار  )2
 .را کنار بزنید اطراف بوته با استفاده از بیلچه یا چنگک، خاك )3

 15- 20در عمق حدود  طوقه گیاه يمتر یسانت 10فاصله حدود  از رویی پس از برداشت خاك )4
را ) ضخامت تقریبی یک مداد( متر یسانت یک تقریبی قطر با ییها شهیر ،متري خاكسانتی

  .انتخاب کنید

  )ب( پودر ید و )الف( پودر یدید پتاسیم . 2 شکل
 ب الف
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  .دهید برشاز قسمت انتهایی ریشه را  متر یسانت 5- 7 طول به ریشهاز  يا قطعه )5
  .دیبردار  ریشه نمونه دو حدود بوته هر از )6

   



  پیش از عملیات هرس در باغ چاي ریشه نشاستهتعیین ذخیره آزمایش 

11 

  نکته مهم

  

  
  

  آزمایش نشاسته
  .کنید تقسیم به دو قسمت طول از و بشوییدبا آب  را هاریشه )1
 .دیدار نگهقسمت برش خورده ریشه را رو به باال  )2

بریزید  ریشه برش خورده سطح رويرا  یدمحلول  قطره چند ،چکان قطرهیا  سرنگبا استفاده از  )3
 .دیدار نگهو ریشه را در همین حالت 

  .)2019پرادیپ،(کنید بررسی دقیقهتا پنج  یک از بعد را ریشه رنگ )4
  .است %15 از بیشتر نشاسته میزان که دهد یم نشان ریشه پررنگ و تیره آبی رنگ )5
  .است %1 از کمتر ریشه نشاسته ،یادز احتمال به رنگ ییرتغ عدم صورت در )6
 .)3 شکل( بگیرید تصمیم %15 تا 1 بین مقادیر مورد در رنگ، توزیع و شدت به بسته )7

  

 

    در آزمایش ید بر اساس میزان ذخیره نشاسته چاي رنگ ریشهتغییر  .3 شکل

 حداکثر نشاسته  بدون نشاسته  

نباید  بردارينمونه. انتخاب شوند آزمایش ذخیره نشاسته براي باید سالم هايریشه فقط
  .انجام شود ضخیم یا نازك خیلی هايدیده و ریشهآسیب هايریشه سطح خاك، از
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  تفسیر نتایج
  

  : )4شکل (  يمقدار ي باغ مورد نظرها یشهر% 75از  یشاگر ب

  هفته  12تا  9قبل از هرس، باغ را به مدت  شود یم یهداشته باشند، توصنشاسته % 5کمتر از
 .یداستراحت ده

   قبل از هرس، باغ را به   شود یم یهتوص) بخش یترضاوضعیت (رنددانشاسته  %12تا  7حدود
 .یدهفته استراحت ده 6مدت 

  ها را هرس کرد بوته توان یم) وضعیت خوب( رنددانشاسته  %12بیشتر از. 

 

 

  درصد میزان ذخیره نشاسته در ریشه چاي و ایجاد رنگ با محلول ید . 4 شکل

  

 يها نمونه 1398براي بررسی نوع ژنوتیپ چاي در انتخاب زمان درست هرس، در تاریخ دهم آذرماه 
مورد آزمایش ذخیره  ریشه از سه ژنوتیپ مختلف در ایستگاه تحقیقات چاي شهید افتخاري فشالم تهیه شد و

 .است شده ارائه 6و  5 هاي  شکلنتایج پیش و بعد از آزمایش ذخیره نشاسته در . قرار گرفتنشاسته ریشه 
شده است ولی ذخیره نشاسته  ههمانطور که در تصاویر مشخص است اگرچه این سه ژنوتیپ در یک باغ کاشت

ظر کافی بوده و هاي معروف به یابوکیتا در تاریخ مدنمتفاوتی دارند بطوریکه ذخیره نشاسته ریشه در بوته
ولی در ریشه دو ژنوتیپ دیگر نشاسته به مقدار کافی ذخیره . پذیر استشروع اجراي عملیات هرس امکان

  .  نشده و نیاز به زمان بیشتري براي بررسی مجدد دارد

 درصد 12بیشتر از  درصد 7-12 درصد 5کمتر از 
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  )1398 دهم آذرماه(  با محلول ید تماس قبل ازچاي سه ژنوتیپ ریشه . 5 شکل

  

  

 

 )1398 دهم آذرماه(  با محلول یدتماس  بعد ازچاي سه ژنوتیپ ریشه . 6 شکل

 کلی  گیري نتیجه
 .دارند مهمی نقش جدید يها شاخه رشد زمان تاو  هرس از پس چاي درختچه بهبود در ریشه نشاسته ذخایر

 چاي هايباغ در هرسبعد از  درختچه هاي یرم و  مرگ نرخ کاهش باعث ذخیره کافی نشاسته در ریشه
  به ؛بعد از هرس به میزان ذخیره نشاسته ریشه بستگی دارد درختچه چاي )ریکاوري(بازگشت سرعت .شود یم

 شود یمتوصیه ،بنابراین . یابد یمسرعت ریکاوري نیز افزایش  ،هر چه مقدار نشاسته بیشتر باشد که  يطور
تعویق  ریشه، به و اندام هوایی به ها برگو برگشت ذخایر نشاسته از  درختچهزمان هرس تا زمان خواب کامل 

بلکه با استفاده از . بذري و کلونی استفاده نشود درختچه هايهرس براي  یکسان زمان  یکاز  افتاده و
   . زمان مناسب هرس براي هر باغ جداگانه تعیین شود ،آزمایش ذخیره نشاسته ریشه

 معروف به یابوکیتا -قطعه هواشناسی هیبرید بذري 100کلون امیدبخش 

 هیبرید بذري معروف به یابوکیتا -قطعه هواشناسی 100کلون امیدبخش 
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  توصیه فنی 
 درختچهو سالمت  وري بهره حفظ براي چاي هرس از قبل ریشهنشاسته کافی در  ذخایر ایجاد اهمیت

ویژه مقدار پتاسیم نقش مهمی بر مقدار ذخیره  هدر گیاه و خاك، ب وضعیت عناصر غذایی. ضروري است
  : شودتوصیه می بنابراین،. نشاسته در ریشه دارد

  

  

  

 
 

   

 افزایش یابد به دو برابر در سال اجراي هرس، مقدار مصرف کود پتاسیمی.    

  ،دیشو طمئنمناسب هرس مزمان از ذخیره کافی نشاسته و با انجام آزمایش ید.  

 در صورت کافی نبودن ذخایر نشاسته ریشه، اجراي عملیات هرس به تعویق افتد.  
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  اي که با عنوان یهنشرتوانند به  یمبر جهت آشنایی با اصول هرس کف مندان عالقه
توسط نشر آموزش کشاورزي که با مشخصات زیر  "هاي چايبر در باغاصول هرس کف "

 .است مراجعه کنند  شده منتشر
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