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      مقدمه 
قســمت اعظــم ایــران را فالتــی خشــک تشــکیل داده اســت؛ هرچند، در شــمال 
کشــور باریکــه ای بیــن کوه هــای البــرز و دریــای خــزر بــا میانگیــن بارندگــی 900 
ــا 1،300 میلی متــر در ســال وجــود دارد کــه مناســب کشــت و پــرورش چــای  ت
ــن  ــم(، میانگی ــاری )دی ــدون آبی ــرایط ب ــه در ش ــان داده ک ــات نش ــت. تحقیق اس
ــار اســت؛  ــر 4،000 کیلوگــرم در هکت ــران حداکث ــرگ ســبز چــای در ای ــد ب تولی
هرچنــد، اســتفاده از آبیــاری تکمیلــی کمــک کــرده ایــن عدد بــه حداقــل 12،000 
کیلوگــرم محصــول در هکتــار برســد. میــزان تأثیــر آبیــاری تکمیلــی بــر عملکــرد 
ــرایط آب و  ــالی، ش ــدت خشک س ــدت و م ــد ش ــی مانن ــل مختلف ــه عوام ــای ب چ

ــوع ســامانه آبیــاری بســتگی دارد. هوایــی، برنامه ریــزی آبیــاری و ن

محدودیــت دسترســی بــه منابــع آِب مطمئــن و محدودیت هــای مربوط بــه طراحی 
ــامانه های  ــعه نیافتگِی س ــی توس ــل اصل ــی، از دالی ــاری باران ــای آبی ــرای روش ه و اج

ــای چــای اســت. ــاری در باغ ه آبی

ــت  ــث کاهــش کیفی ــه باع ــی اســت ک ــی، خشک ســالی یکــی از عوامل از طرف
ــی  ــی اجتماع ــای منف ــی پیامده ــرای برخ ــی ب ــود و عامل ــت می ش محیط زیس
ــل  ــب و تبدی ــازی و تخری ــتفاده کنندگان از آب،  رهاس ــن اس ــری بی ــت: درگی اس
باغ هــای چــای، کاهــش کیفیــت زندگــی تمــام ذی نفعــان کشــت و صنعــت چــای، 
مهاجــرت روســتاییان بــه شــهر و حتــی مهاجــرت از کشــور و عدم خودکفایــی در 

تولیــد چــای داخلــی و واردات چــای خارجــی بــه کشــور.
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 تعریف خشک سالی 
ــن  ــی معی ــارش در مدت ــره ب ــش غیرمنتظ ــت از کاه ــارت اس ــالی عب خشک س
در منطقــه ای کــه لزومــاً خشــک نیســت. ایــن پدیــده تقریبــاً در تمامــی مناطــق 
ــاًل  ــر کام ــه دیگ ــه منطق ــه ای ب ــخصاتش از منطق ــا مش ــد، ام ــی رخ می ده اقلیم

متفــاوت اســت.

 تأثیر تنش کم آبی بر چای 
ــر  ــان تأثی ــوژی گیاه ــی و فیزیول ــات مورفولوژیک ــر خصوصی ــی ب ــش کم آب تن

ــود: ــر می ش ــوارد زی ــث م ــذارد و باع می گ

بسته شدن روزنه ها؛	 

کاهش سرعت تعرق و پتانسیل آب در بافت های گیاه؛	 

کاهش فتوسنتز و رشد گیاه؛	 

تجمــع اینــدول بوتریــک اســید، پرولیــن، مانیتــول، ســوربیتول، تشــکیل 	 
آســکوربات، گلوتاتیــون، توکوفــرول، ســنتز پروتئیــن و...؛ 

کاهش جذب مواد معدنی، هدایت روزنه ای و سرعت فتوسنتزی؛	 

کاهش سرعت رشد گیاه چای )شکل 1(.	 
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شکل 1. تأثیر خشک سالی بر بوته های چای

ــاره پاســخ فیزیولوژیکــی و بیوشــیمیایی کلون هــای  گزارش هــای متفاوتــی درب
مختلــف چــای بــه خشــکی وجــود دارد.

 تأثیر تنش خشکی بر چای 
تنش خشکی در گیاه چای پیامدهای زیر را دارد: 

ایجــاد تنــش اکســیداتیو در گیــاه )تبدیــل رادیکال هــای غیرفعــال 	 
اکســیژن ماننــد اکســیژن مولکولــی بــه رادیکال هــای فعــال(؛

کاهش غلظت مواد معدنی در برگ؛	 

رشــد و عملکــرد چــای تحــت تأثیــر نوســانات فصلــی ناشــی از عوامــل آب و 	 
هوایــی نظیــر بارندگــی، دمــای هــوا، خشــکی، تغذیــه معدنــی و غیــره قــرار می گیرد.

1- تنش اکسیداتیو در چای

ــده مهــم و خســارت زای اکســیداتیو  تنــش خشــکی یکــی از تنش هــای غیرزن
ــذارد،  ــر می گ ــیدانی تأثی ــتم های آنتی اکس ــر سیس ــه ب ــت ک ــای اس ــاه چ در گی



 راهکارهای کاهش اثرات خشک سالی در باغ های چای12

فرایندهــای فیزیولوژیکــی و بیوشــیمیایی را تغییــر می دهــد و موجــب افــت 
ــزان  ــش می ــبب کاه ــکی س ــود. خش ــاه می ش ــن گی ــول در ای ــمگیر محص چش
وزن خشــک بــرگ، میــزان کلروفیــل کل و کاروتنوئیــد در گیــاه چــای می شــود. 
ــه کاهــش  ــت ب ــن اســت در نهای ــل ممک ــای کلروفی ــه رنگدانه ه ــات وارده ب صدم
کارآیــی فتوســنتزی در گیاهــان منجــر شــود؛ اتفاقــی کــه شــاید یکــی از دالیــل 

اصلــی کاهــش رشــد گیــاه چــای باشــد.

2- کاهش غلظت مواد معدنی در چای

پرولین 

ــد. نقــش  در برگ هــای تحــت تنــش چــای، میــزان پرولیــن افزایــش می یاب
پرولیــن به عنــوان محافــظ اســمزی و تطابق دهندگــی آن در گیــاه چــای، 
تحمــل ژنوتیپــی ایــن گیــاه بــه تنــش کمبــود آب را نشــان می دهــد. همچنیــن 
ــکیل  ــب تش ــه موج ــکی ک ــش خش ــرگ و تن ــی ب ــر غذای ــت عناص ــن وضعی بی
خســارت اکســیداتیو در نهال هــای درحال رشــد چــای می شــود، رابطــه ای 

ــک وجــود دارد. نزدی

روی 

در اثــر تنــش، روی موجــود در بــرگ بوته هــای چــای کاهــش می یابــد. ایــن عنصر 
ــاده ســاختاری کلیــدی در نســخه برداری  ــز م فعال کننــده تعــدادی از آنزیم هــا و نی
ــر اســت و  ــاه مؤث ــی گی ــط آب ــر رواب منظــم پروتئین هاســت. غلظــت عنصــر روی ب
ــت  ــود عنصــر روی، هدای ــر کمب ــه ای می شــود. در اث ــت روزن ــر در هدای ســبب تغیی

ــد. ــه ای و شــدت تعــرق کاهــش می یاب روزن
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آهن و سدیم 

ــرگ کاهــش  ــون آهــِن دوظرفیتــی و ســدیِم ب ــی، غلظــت ی ــا افزایــش کم آب ب
پیــدا می کنــد. تنظیــم اســمزی در گیاهــان زراعــی ســازوکاری مفیــد در تحمــل 
ــیل  ــر پتانس ــرگ ب ــیم ب ــدیم و پتاس ــزان س ــود. می ــوب می ش ــکی محس ــه خش ب
ــود؛  ــم آن می ش ــبب تنظی ــت و س ــر اس ــش مؤث ــت تن ــاه در وضعی ــمزی گی اس
ــرای انطبــاق تنــش توســط  بنابرایــن، نســبت ایــن دو عنصــر معیــاری مناســب ب

ــق تنظیــم اســمزی اســت. گیاهــان از طری

منیزیم 

ایجــاد تنــش در نهال هــای چــای باعــث کاهــش میــزان منیزیــم در 
نظیــر  آنزیم هــا  از  تعــدادی  عملکــرد  بــرای  منیزیــم  می شــود.  برگ هــا 
ــیالز  ــنتاز وکربوکس ــون س ــاز، گلوتاتی ــن کین ــفاتاز، پروتئی ــری فس ــن ت آدنوزی

ــت. ــروری اس ض

پتاسیم 

پتاســیم یکــی از عناصــر غذایــی اصلــی و ضــروری بــرای رشــد و نمــو گیاهــان 
اســت. پتاســیم ســبب تنظیــم پتانســیل اســمزی بــرگ می شــود و تأثیــری مثبــت 
بــر کارآیــی مصــرف آب در گیاهــان دارد. تنظیــم اســمزی بــرای ایجــاد تطابــق در 
گیاهــان تحــت تنــش ضــروری اســت. همچنیــن گزارش هــا نشــان می دهنــد کــه 

پتاســیم در مقاومــت گیاهــان بــه خشــکی تأثیــر دارد.

کاهش قابلیت دسترسی به آب در اثر تنش خشکی معمواًل منجر به کاهش جذب

 تمام عناصر غذایی و کاهش غلظت عناصر غذایی معدنی در گیاهان می  شود. مهم  ترین تأثیر 

کمبود آب روی انتقال عناصر غذایی به ریشه، رشد و نمو طولی ریشه است.
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3 - رشد و عملکرد چای تحت تأثیر نوسانات فصلی

کارآیــی محصــول چــای در فصــول و مناطــق کشــت مختلــف، متفــاوت اســت.  
ایــن تغییــرات به  علــت اختــالف در پارامترهــای رشــد به وجــود می آینــد و منجــر 
ــی  ــیمیایی و به طورکل ــات ش ــادی، ترکیب ــرد اقتص ــرات در عملک ــاد تغیی ــه ایج ب

کیفیــت چــای ســیاه می شــوند. 

نوســانات فصلــی و آب و هوایــی تحــت تأثیــر عواملــی ماننــد بارندگــی، 
درجه حــرارت، فشــار بخــار آب، رطوبــت نســبی هــوا، بارندگــی، تبخیــر و تعــرق 
و کمبــود آب در خــاك قــرار می  گیرنــد کــه خــود بــر توزیــع و میــزان عملکــرد و 

ــت چــای ســیاه ســاالنه، تأثیرگذارهســتند.  کیفی

فصــول خنــک و خشــک باعــث کاهــش ســرعت رشــد شاخســاره و در نتیجــه 
افزایــش کیفیــت چــای ســیاه می شــود، درحالی کــه فصــل مرطــوب بویــژه دوره 
بارانــی منجــر بــه فــالش زدن ســریع چــای )رشــد( و درنتیجــه کاهــش کیفیــت 
ــر چــای فراوری شــده  ــر و ارزش بیش  ت ــرا کیفیــت بهت چــای ســیاه می شــود. زی
ــد.  ــود می آی ــته به وج ــد آهس ــرایط رش ــده در ش ــاره های برداشت ش از شاخس

ــرارت  ــد، درجه ح ــته باش ــود داش ــی در خــاك وج ــت کاف ــه رطوب درصورتی ک
ــش  ــرد افزای ــه عملک ــد، درنتیج ــک می کن ــاره کم ــریع شاخس ــد س ــه رش ــاال ب ب
ــد. برعکــس، درجه حــرارت  ــیاه، کاهــش می یاب ــت چــای س ــا کیفی ــرده ام پیداک
کــم در فصــول ســرد موجــب رشــد آهســته شاخســاره و کاهــش عملکــرد و بهبــود 

ــیاه می شــود. ــت چــای س کیفی

عملکــرد محصــول چــای از منطقــه  ای بــه منطقــه دیگــر متفــاوت اســت. ارتفاع 
منطقــه کشــت تأثیــر زیــادی در کیفیــت و میــزان ترکیبــات معدنــی چــای دارد.
ــه  ــرارت و درنتیج ــادی در درجه ح ــای زی ــاد تفاوت ه ــث ایج ــاع باع ــر ارتف تغیی
تغییــر الگــو و ســرعت رشــد می شــود. بــا افزایــش ارتفــاع، عملکــرد چــای کاهــش 
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و کیفیــت چــای ســیاه افزایــش می یابــد. علــت کیفیــت بهتــر چــای در مناطــق 
مرتفــع، ســرعت رشــد آهســته شاخســاره در اثــر دمــای خنــک و کاهــش اثــرات 

خشکســالی عنــوان شــده اســت. 

 اقدامــات مــورد نیاز بــرای نهال هــای جــوان، قبل از خشک ســالی 
و در طی آن 

1- خاک پوش )مالچ(

ــن  ــوش در بی ــوان خاك پ ــا به عن ــاال و مان ــف گواتم ــورها از عل ــی کش در برخ
ردیف هــای نهال هــای چــای قبــل از شــروع باران هــای موســمی اســتفاده 
ــاز  ــازه نی ــی ت ــواد آل ــار م ــن در هکت ــه حــدود 37/5 ت ــن کار ب ــرای ای می شــود. ب
ــای  ــار علف ه ــک هکت ــدن ی ــد از بری ــی می توان ــاده آل ــدار م ــن مق ــه ای ــت ک اس

ــکل 2(. ــد )ش ــت آی ــور به دس مذک

شکل 2. ریختن بقایای هرس به عنوان خاک پوش در بین ردیف های چای کاری
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موارد مناسب برای استفاده به عنوان خاک پوش

مــواد گیاهــی تجزیه شــده ماننــد بقایــای هــرس فرم دهــی ســاالنه 	 
چــای؛ نهال هــای 

کاه و کلش؛	 

پوسته برنج؛	 

پسماند چای )15 تا 20 تن در هکتار(.	 

نحوه استفاده از خاک پوش

ــه  ــانتی متر در فاصل ــا 5 س ــت 2/5 ت ــا ضخام ــه ای ب ــورت الی ــواد به ص ــن م ای
ــرای  ــوند. ب ــه می ش ــای ریخت ــاه چ ــه گی ــانتی متری طوق ــا 20 س ــدود 15 ت ح
اســتفاده از کاه وکلــش یــا پوســته برنــج به عنــوان مالــچ بایــد از کــود اوره 
به صــورت محلول پاشــی یــا مخلــوط بــا ایــن مــواد )نســبت 2 تــا 3 کیلوگــرم اوره 

ــرد. ــتفاده ک ــوش( اس ــرم از خاك پ ــر 100 کیلوگ ــه ازای ه ب

2- کنترل علف های هرز

ــه پاك ســازی علف هــای  ــدام ب ــداوم اق ــد به طــور م در دوره خشک ســالی بای
ــروز  ــل از ب ــد »قب ــرز بای ــای ه ــا علف ه ــارزه ب ــه مب ــن برنام ــرد. بنابرای ــرز ک ه
خشک ســالی« به طــور کامــل انجــام شــود. اگــر طــی خشک ســالی هنــوز 
ــات الزم را  ــد اقدام ــا بای ــردن آنه ــرای ازبین ب ــد، ب ــود دارن ــرز وج ــای ه علف ه
ــل  ــه حداق ــاك ب ــت خ ــذب رطوب ــرای ج ــا ب ــت آنه ــزان رقاب ــا می ــام داد ت انج

برســد )شــکل 3(.
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شکل 3. ازبین بردن علف های هرز برای جلوگیری از رقابت با بوته های چای

در نهال هایــی کــه در شــرایط تنــش رطوبتــی قــرار دارنــد اســتفاده از علف کــش 
بــرای ازبین بــردن علف هــای هــرز طــی خشک ســالی توصیــه نمی شــود.

3- محلول پاشی سولفات پتاسیم و کائولین

ــای  ــرق برگ ه ــزان تع ــش می ــالی، کاه ــا خشک س ــه ب ــای مقابل ــی از راه ه یک
ــوان از محلول پاشــی  ــزان تعــرق برگ هــا می ت چــای اســت. به منظــور کاهــش می
ســولفات پتاســیم )شــکل 4( بــه میــزان 2 کیلوگــرم در هکتــار روی شاخســاره های 
چــای اســتفاده کــرد؛ ایــن محلــول در 100 لیتــر آب به صــورت مه پــاش یــا 400 

لیتــر آب توســط پاشــنده های دســتی قابل حمــل اســتفاده شــود.

شکل 4. محلول پاشی سولفات پتاسیم روی بوته های چای
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نکات مهم در محلول پاشی پتاسیم

این محلول باید حداقل یک ماه قبل از شـروع خشک سـالی اسـتفاده شـود 	 
و ایـن کار باتوجـه  به شـدت خشک سـالی در دوره های 2 تا 4 هفتـه ای ادامه یابد.

 بـرای افزایـش جـذب پتاسـیم توصیـه می شـود کـه از مخلوط ایـن کود با 	 
اوره )2 کیلوگـرم در هکتار( اسـتفاده شـود.

به منظور اطمینان از نشسـت و نفوذ قطرات محلول سـولفات پتاسـیم روی 	 
برگ هـای بالـغ بهتر اسـت ایـن کار بالفاصلـه پس از برداشـت شاخسـاره های چای 

انجام شـود.
محلول پاشـی بایـد به صـورت بسـیار سـطحی انجام شـود تا از خیس شـدن 	 

کامـل برگ هـا جلوگیری شـود، زیـرا همان طـور که گفته شـد این کار باعـث ایجاد 
تـاول برگی می شـود.

محلول پاشی کائولین

اگـر ایـن محلـول به مقـدار 5 تا 10 کیلوگـرم در 100 لیتر آب حل شـود و روی 
برگ هـای جـوان نهال های چای پاشـیده شـود، سـبب کاهش گرمـا و کاهش تلفات 
آب از طریـق تعـرق می شـود. ایـن کار بایـد بالفاصله پس از بروز خشک سـالی انجام 

شـود )شکل 5(.

شکل 5. محلول پاشی کائولین روی بوته های چای



19  راهکارهای کاهش اثرات خشک سالی در باغ های چای

4- آبیاری نهال ها

در صورتــی کــه آب کافــی در دســترس باشــد، اولیــن آبیــاری بهتــر اســت در 
دوره هــای 4 تــا 6 روز بــا حجــم 350 تــا 430 میلی لیتــر و بــا روش قطــره ای بــرای 
هــر نهــال چــای اســتفاده شــود. حجــم آب مصرفــی در ســال دوم بــه بعــد بایــد بــه 

دو برابــر افزایــش یابــد و فواصــل آبیــاری هــم 6 تــا 8 روز در نظــر گرفتــه شــود.

ــره ای  ــاری قط ــتفاده از آبی ــن روش، اس ــای بهتری ــای چ ــاری نهال ه ــرای آبی ب
اســت )شــکل 6(. کاربــرد ایــن روش بــرای نهال هــای چــای مزایــای بســیاری دارد: 
کاهــش میــزان مصــرف آب و کــود )افزایــش کارآیــی مصــرف آب و کــود(، کاهــش 
رشــد علف هــای هــرز، کاهــش ســن باردهــی )تولیــد محصــول اقتصــادی(، و در 
ــوان از  ــای می ت ــای چ ــاری نهال ه ــرای آبی ــد. ب ــای تولی ــش هزینه ه ــه کاه نتیج
روش بارانــی نیــز اســتفاده کــرد، امــا کاربــرد ایــن روش باعــث افزایــش هزینه هــای 

ــد می شــود )شــکل 7(. تولی

شکل 6. آبیاری قطره ای نهال های چای
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شکل 7. آبیاری بارانی نهال های چای

5- ناخن زنی )برگ چینی انتخابی(

ــای،  ــای چ ــر نهال ه ــالی ب ــی خشک س ــرات منف ــش اث ــای کاه ــی از راه ه یک
عملیــات ناخن زنــی اســت )شــکل 8(. بــا مشــاهده شاخســاره های پژمــرده 
ــدِت  ــای طوالنی م ــی دوره ه ــح ط ــه صب ــاعات اولی ــای در س ــای چ روی نهال ه
خشک ســالی می تــوان به طــور جزئــی اقــدام بــه ناخن زنــی یــا برگ چینــی 
تعــدادی از برگ هــای باالیــی )2 تــا 3 بــرگ( در دومیــن تــا چهارمیــن ســال پــس 
ــزان  ــا( و می ــرق )برگ ه ــطح تع ــا س ــود ت ــث می ش ــن کار باع ــرد. ای ــت ک از کش
ــد داشــت و  ــاز خواه ــری نی ــه آب کم ت ــال ب ــه، نه ــد؛ در نتیج ــش یاب ــرق کاه تع

ــد. ــد دی ــری خواه ــیب کم ت آس
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شکل 8. ناخن زنی شاخساره های چای در زمان بروز خشکی

6- کاربرد کود

ــرد.  ــاب ک ــد اجتن ــک بای ــوای خش ــود در آب وه ــرد ک ــی از کارب ــور کل به ط
ــکان جــذب  ــای ســطحی خــاك طــی خشک ســالی، ام ــه خشــکی الیه ه باتوجه ب
و انتقــال عناصــر غذایــی ناشــی از کاربــرد کودهــای شــیمیایی توســط ریشــه های 
ــه های  ــی ریش ــث صدمه دیدگ ــت باع ــن اس ــی ممک ــدارد و حت ــود ن ــاه وج گی
ــن  ــود شــیمیایی در ای ــن، اســتفاده از ک ــن در چــای شــود؛ بنابرای ســطحی مویی

ــود. ــه نمی ش ــرایط توصی ش

7- کاربرد کود سبز

یکــی از مهم تریــن اقدامــات بــرای کاهــش اثــرات منفــی خشک ســالی، هــرس 
ــی  ــایر گیاهان ــردن س ــع و زیرخاك ک ــن و قط ــان پرچی ــای گیاه ــاخ و برگ ه ش



 راهکارهای کاهش اثرات خشک سالی در باغ های چای22

ــره( در بیــن ردیف هــای  ــواده بقــوالت و غی ــوان کــود ســبز )خان اســت کــه به عن
ــر  ــن عناص ــر تأمی ــالوه ب ــن کار ع ــکل 9(. ای ــوند )ش ــت می ش ــای کاری کش چ
ــای  ــن ردیف ه ــاك بی ــطحی خ ــه س ــای، الی ــای چ ــاز نهال ه ــورد نی ــی م غذای
ــت موجــود  ــق قابلیــت حفــظ رطوب ــن طری نهال هــای چــای را می پوشــاند و از ای
ــدن و  ــات بری ــدف، عملی ــن ه ــه ای ــرای رســیدن ب ــد. ب ــش می یاب در خــاك افزای

ــود. ــام ش ــالی انج ــروع خشک س ــل از ش ــد قب ــان بای ــن گیاه ــردن ای زیرخاك ک

شکل 9. کشت گیاهان کود سبز در بین نهال های چندساله چای

  اقدامات مورد نیاز برای نهال های جوان، پس از پایان خشک سالی 

1- کاربرد کود

ــرای  ــط ب ــود فق ــرد ک ــی، کارب ــش رطوبت ــالی و تن ــان خشک س ــس از پای پ
رشــد  و  نداشــته اند  برگ ریــزی  کــه  می شــود  توصیــه  جوانــی  نهال هــای 
ــش  ــرایط تن ــه در ش ــی ک ــرای نهال های ــه دارد. ب ــان ادام ــان همچن برگ هایش
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ــا  ــد آنه ــای جدی ــالی برگ ه ــاِن خشک س ــس از پای ــا پ ــته اند ام ــزی داش برگ ری
رشــد کافــی داشــته اند، می تــوان در اوایــل شــهریور )پــس از پایــان خشک ســالی( 

ــام داد. ــی را انج ــات کودده عملی

2- یکنواخت سازی سطح نهال ها و برگ چینی

چــای  نهال هــای  ســطح  یکنواخت ســازی  اتمــام خشک ســالی،  از  پــس 
ــی  ــرای نهال های ــط ب ــات فق ــن عملی ــود. ای ــام ش ــی انج ــورت انتخاب ــد به ص بای
قابل اجراســت کــه پــس از اتمــام تنــش رطوبتــی برگ ریــزی نداشــتند یــا 
به ســرعت رشــد مجــدد خــود را آغــاز کردنــد. در ایــن شــرایط، برگ چینــی فقــط 
ــی  ــش رطوبت ــت تن ــه تح ــود ک ــام می ش ــاله ای انج ــا 4 س ــای 2 ت ــرای نهال ه ب
هنــوز دارای پوشــش گیاهــی مناســب اند و رویــش مجــدد بــرگ در آنهــا شــروع 
شــده اســت )شــکل 10(. در چنــد مــاه اولیــه فقــط بایــد برگ چینــی ســبک انجــام 
ــرای اســتراحت نهال هــای چــای فراهــم شــود  شــود. ضــروری اســت شــرایطی ب
ــد،  ــزی بودن ــر خشک ســالی برگ ری ــه به طــور شــدید تحــت تأثی ــی ک ــا بوته های ت

ــاج پوشــش گیاهــی ســالم و مناســب را داشــته باشــند. فرصــت تشــکیل ت

شکل 10. برگ چینی انتخابی پس از رشد مجدد در بوته های تحت تنش
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3- جایگزینی نهال ها )واکاری(

ــدا  ــری، ابت ــات دیگ ــر عملی ــام ه ــل از انج ــالی و قب ــان خشک س ــس از پای پ
بایــد نهال هــای ازبین رفتــه را بــا نهال هــای جدیــد جایگزیــن کــرد. اگــر 
ــال(  ــک نه ــات خشک ســالی به صــورت غیرپیوســته )ت ــا تلف خســارت های وارده ی
باشــد، شناســایی دالیلــش بســیار مهــم اســت و بایــد بــا دقــت کامــل انجــام شــود؛ 
زیــرا ازبین رفتــن نهال هــا ممکــن اســت دلیــل دیگــری داشــته باشــد. بــرای مثــال، 
ــت  ــا باف ــاك ب ــا خ ــق ی ــای کم عم ــد خاك ه ــد )مانن ــب باش ــاك نامناس ــر خ اگ
ــه ایجــاد چاله هایــی  ــرای جایگزینــی مجــدد نهال هــا می تــوان اقــدام ب ســبک(، ب
بــه عــرض 30 و عمــق 45 ســانتی متر کــرد. ایــن چاله هــا بایــد بــا مــواد آلــی پــر 

شــوند و فرصــت فرونشســت بــه آنهــا داده شــود.

 اقدامـات مورد نیـاز برای بوته هـای بالغ، قبل از خشک سـالی 
و در طی آن

1- برگ چینی

ــتفاده  ــبک اس ــی س ــه از برگ چین ــود ک ــه می ش ــالی توصی ــول خشک س در ط
شــود. منظــور از برگ چینــی ســبک ایــن اســت کــه برداشــت بــرگ ســبز چــای 
ــود.  ــام ش ــول انج ــد معم ــر از ح ــی کوتاه ت ــل زمان ــی و در فواص ــورت انتخاب به ص
ــتند  ــرگ هس ــا 3 ب ــه و 2 ی ــه دارای 1 جوان ــاره هایی ک ــرایط، شاخس ــن ش در ای
ــد از  ــدف بای ــن ه ــه ای ــتیابی ب ــرای دس ــد. ب ــرار می گیرن ــت ق ــت برداش در اولوی
ــایل  ــن وس ــرا ای ــرد؛ زی ــودداری ک ــن خ ــین برگ چی ــی و ماش ــردن قیچ به کارب
ســبب آســیب دیدن بوتــه و برداشــت تمــام شاخســاره های روی ســطح آن 

می شــود )شــکل 11(.
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شکل 11. استفاده اشتباه از ماشین برگ چین طی دوره خشک سالی

2- محلول پاشی سولفات پتاسیم

به منظــور کاهــش تلفــات آب از طریــق تعــرق، می تــوان از محلول پاشــی 
ــول در 100  ــار )محل ــرم در هکت ــا 2 کیلوگ ــزان 1/5 ت ــه می ــیم ب ــولفات پتاس س
ــپری(  ــنده های اس ــط پاش ــر آب توس ــا 400 لیت ــاش ی ــورت مه پ ــر آب به ص لیت
ــغ چــای اســتفاده کــرد. محلول پاشــی پتاســیم  روی شاخســاره های بوته هــای بال
ــه  ــود و باتوجه ب ــام ش ــالی انج ــروع خشک س ــل از ش ــاه قب ــک م ــل ی ــد حداق بای
ــرای افزایــش  ــد. ب ــه یاب ــه ای ادام ــا 4 هفت شــدت خشک ســالی، در دوره هــای 2 ت
ــا اوره )4 کیلوگــرم  جــذب پتاســیم توصیــه می شــود کــه از مخلــوط ایــن کــود ب
در هکتــار( اســتفاده شــود. به منظــور اطمینــان از نشســت و نفــوذ قطــرات محلــول 
ــر  ــرداری، بهت ــای در حــال بهره ب ــغ در باغ ه ــای بال ســولفات پتاســیم روی برگ ه
ــود.  ــام ش ــای انج ــاره های چ ــت شاخس ــس از برداش ــه پ ــن کار بالفاصل ــت ای اس
ــدن  ــا از خیس ش ــود ت ــام ش ــطحی انج ــیار س ــورت بس ــد به ص ــی بای محلول پاش

×
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کامــل برگ هــا جلوگیــری شــود؛ زیــرا همان طــور کــه گفتــه شــد، ایــن کار باعــث 
ــود. ــی می ش ــاول برگ ــاد ت ایج

3- آبیاری بوته های بالغ

در برنامه ریــزی صحیــح آبیــاری بایــد دور آبیــاری، میــزان آب مصرفــی )تبخیرـ 
تعــرق(، میــزان بارندگــی و مقــدار آب آبیــاری مــورد نیــاز در هــر منطقــه مشــخص 
ــغ بیــن 16 عصــر  ــرای آبیــاری بوته هــای بال شــود )شــکل 12(. بهتریــن زمــان ب
ــا 16  ــا 11 صبــح روز بعــد اســت. از آبیــاری در ســاعات گــرم روز )11 صبــح ت ت
عصــر( بایــد اجتنــاب کــرد. آبیــاری در ایــن ســاعات، باعــث افزایــش هدررفــت آب 
و نایکنواختــی پخــش آب )کاهــش بــازده آبیــاری( و در نتیجــه افزایــش انــرژی و 

ــود. ــد می ش ــای تولی هزینه ه

تعییــن بهتریــن دور آبیــاری بارانــی بــه عوامــل زیــادی بســتگی دارد. در حالــت 
ــا  ــای متوســط، دور 6 ت ــرای آبپاش ه ــاری ب ــن دور آبی ــن و عملی تری ــی، بهتری کل
ــه حساســیت  ــا 6 روز اســت. باتوجه ب ــزرگ، دور 4 ت ــرای آبپاش هــای ب 10 روز و ب
گیــاه چــای بــه کمبــود آب و عمــق توســعه ریشــه آن، آبیــاری زمانــی بایــد انجــام 
ــده  ــه ش ــاك تخلی ــترس خ ــت قابل دس ــد کل رطوب ــر 40 درص ــه حداکث ــود ک ش
باشــد. بنابرایــن بــا مشــاهده خشک شــدن الیــه ســطحی یــا تخلیــه مقــدار کمــی 

از رطوبــت خــاك، نیــازی بــه آبیــاری نیســت.
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شکل 12. تأثیر آبیاری بارانی بر رشد شاخساره های چای

4- ناخن زنی )برگ چینی انتخابی(

در صــورت مشــاهده عالئــم پژمردگــی شاخســاره ها روی بوته هــای بالــغ چــای 
در ســاعات اولیــه صبــح طــی دوره هــای طوالنی مــدت خشک ســالی، بــرای کاهــش 
ــدادی از  ــدود، تع ــا مح ــی ام ــور انتخاب ــوان به ط ــالی می ت ــی خشک س ــرات منف اث
ــذف  ــی ح ــق ناخن زن ــاره ها را از طری ــرگ( شاخس ــا 3 ب ــی )2 ت ــای باالی برگ ه
ــذب آب از  ــرق و ج ــزان تع ــن می ــادل بی ــا تع ــود ت ــث می ش ــن کار باع ــرد. ای ک

ــم شــود. ــای چــای فراه ــرای بوته ه ــق ریشــه ها ب طری

5- هرس

قاعــده کلــی ایــن اســت کــه از هــرس بوته هــای بالــغ دقیقــاً قبــل و در طــول 
خشک ســالی بایــد خــودداری کــرد. هــرس در آب وهــوای خشــک می توانــد باعــث 

تضعیــف شــدید بوته هــای چــای شــود )شــکل 13(.
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شکل 13. اشتباه در هرس بوته های چای قبل و پس از خشک سالی

6- گسترش یا انشعاب سطح بوته ها

ــکل دهی  ــرس ش ــای )ه ــای چ ــطح بوته ه ــترش س ــرای گس ــزی ب از برنامه ری
ــرد،  ــاب ک ــد اجتن ــالی بای ــول خشک س ــل و در ط ــاً قب ــا( دقیق ــش بوته ه و آرای
زیــرا ایــن کار باعــث تشــدید ازدســت دادن رطوبــت خــاك توســط شاخســاره ها در 

ــکل 13(. ــود )ش ــای می ش ــای چ بوته ه

7- علف های هرز

ــرز  ــف ه ــه عل ــر گون ــاری از ه ــد ع ــالی بای ــای چــای در طــول خشک س باغ ه
باشــند. بنابرایــن برنامــه مبــارزه بــا علف هــای هــرز بایــد قبــل از بــروز خشک ســالی 
به طــور کامــل انجــام شــود. اگــر طــی خشک ســالی هنــوز علف هــای هــرز وجــود 
دارنــد، بــرای ازبین بــردن آنهــا بایــد اقدامــات الزم را انجــام داد تــا میــزان رقابــت 
آنهــا بــرای جــذب رطوبــت خــاك بــه حداقــل برســد. اســتفاده از هرگونــه علف کش 

ــردن علف هــای هــرز در آب وهــوای خشــک توصیــه نمی شــود. ــرای ازبین ب ب

×
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8- کاربرد کود سبز

ــواده بقــوالت و  ــا گیاهــان کــود ســبز )خان ــن ی ــوان پرچی ــه به عن ــی ک گیاهان
ــوند،  ــت می ش ــای کش ــای چ ــای کاری در باغ ه ــای چ ــن ردیف ه ــره( در بی غی
ــن کار  ــوند. ای ــوط ش ــاك مخل ــا خ ــع و ب ــد قط ــالی بای ــروع خشک س ــل از ش قب
رقابــت بیــن ایــن گیاهــان و بوته هــای چــای را بــرای جــذب آب کاهــش می دهــد 
ــود  ــای می ش ــغ چ ــای بال ــرای بوته ه ــترس ب ــزان آب دردس ــش می ــث افزای و باع

)شــکل 14(. 

شکل 14. کشت بقوالت در بین ردیف های چای کاری

 اقدامات مورد نیاز برای بوته های بالغ، پس از پایان خشک سالی

1- کاربرد کود

ــرار  ــالی ق ــر خشک س ــت تأثی ــه تح ــای ک ــغ چ ــای بال ــه بوته ه ــی ب کودده
ــا  ــه بوته ه ــی انجــام شــود ک ــی و هنگام ــش آب ــان تن ــد از پای ــط بع ــتند، فق داش
شــروع بــه فلــش زدن )تولیــد بــرگ( کردنــد و دارای پوشــش کامل شــدند. اســتفاده 
ــاً  ــته اند حتم ــزی داش ــالی برگ ری ــر خشک س ــه در اث ــی ک ــرای بوته های ــود ب از ک
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بایــد بــه تأخیــر بیفتــد. کوددهــی در ایــن شــرایط هنگامــی انجــام می شــود کــه 
ــعه  ــاًل توس ــد کام ــای جدی ــده اند و برگ ه ــرگ ش ــل دارای ب ــور کام ــا به ط بوته ه

ــکل 15(. ــد )ش ــدا کرده ان پی

شکل 15. انجام کوددهی پس از پایان تنش و رویش مجدد برگ

2- برداشت

میــزان خســارت در اثــر خشک ســالی در باغ هــای چــای متفــاوت اســت. پــس 
از پایــان دوره خشک ســالی، برگ چینــی بایــد به صــورت ســبک انجــام شــود. ایــن 

کار تــا زمــان فلــش زدن مجــدد بوته هــا در دوره تنــاوِب طبیعــی ادامــه می یابــد.

3- هرس

عملیــات هــرس در باغ هایــی کــه در معــرض خشک ســالی قــرار داشــتند باید به 
تأخیــر بیفتــد تــا بوته هــا پوشــش کاملــی پیــدا کننــد و برگ هــای کافــی برویاننــد. 
ــرار  ــالی ق ــرض خشک س ــه در مع ــی ک ــه بوته های ــود ب ــه می ش ــن توصی همچنی
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ــته  ــازی نشاس ــور ذخیره س ــی به منظ ــتراحت کاف ــرای اس ــان الزم ب ــتند، زم داش
توســط ریشــه فراهــم شــود.

4- جایگزینی )واکاری(

ــد  ــای جدی ــت نهال ه ــالی، کاش ــان خشک س ــس از پای ــا پ ــن کاره از مهم تری
چــای در جاهــای خالــِی بوته هــای بالــغ چــای قبلــی اســت. در ایــن عملیــات بایــد 

دقــت شــود تــا از نهال هــای جدیــد و مناســب چــای اســتفاده شــود.
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 خالصه مطالب 

ــای  ــالی در باغ ه ــی خشک س ــرات منف ــش اث ــرای کاه ــاز ب ــورد نی ــات م اقدام
ــا را  ــن راهکاره ــت. ای ــاوت اس ــغ متف ــای بال ــوان و بوته ه ــای ج ــای در نهال ه چ
ــالی  ــان خشک س ــس از پای ــروز و پ ــگام ب ــل، در هن ــه قب ــه مرحل ــوان در س می ت
طبقه بنــدی کــرد. مدیریت هــای مختلــف باغــی ماننــد آبیــاری، کوددهــی، هــرس، 
وجیــن، برداشــت و کاربــرد خاك پــوش و ســایر اقدامــات بایــد در وهلــه اول بــرای 
رســیدن بــه تولیــد پایــدار و ســپس بــرای دســتیابی بــه افزایــش عملکــرد و بهبــود 

کیفیــت چــای اجــرا شــود.


