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 1397 پاييز و زمستان ،دوم شماره هاي گياهي نوش چاي و دم مجله ترويجي

  گيالن استان در چاي توليد با اقليمي تغييرات ارتباط بررسي

 2محمدجواد زهد قدسي ،1پوربهروز علينقي ،*1احسان كهنه
 

  ايران- موسسه تحقيقات علوم باغباني، سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي، الهيجان پژوهشكده چاي، -*1

  ايران- شناسي استان گيالن، رشتمركز تحقيقات هواشناسي كشاورزي، اداره كل هوا - 2  
* e.kahneh@areeo.ac.ir 

  

  چكيده

-1395  هاي سال طي هواشناسي اطالعات. شد انجام گيالن استان در چاي بوته رشد بر گيالن استان اقليمي تغييرات رابطه بررسي باهدف پژوهش اين

 چاي گياه نيازهاي با گيالن استان در باران بارش الگوي كه شد مشخص اه داده وتحليل تجزيه با. شد اخذ رشت كشاورزي هواشناسي ايستگاه از 1381

 چاي رشد براي كه است متر ميلي 100 از كمتر ماهيانه بارندگي ميانگين ،1395 سال جز به ها سال بيشتر در محصول، برداشت فصول در. نداشت مطابقت

 برداشت و رشد فصول در ماهيانه دماي ميانگين اما است؛ نداشته موردبررسي دوره در اديزي تفاوت ساليانه هواي دماي ميانگين. نيست مناسب ديم صورت به

 چاي بوته فتوسنتز و رشد رسد مي باالتر و گراد سانتي درجه 35 به هوا دماي كه زماني. است داشته افزايش گراد¬سانتي درجه 6/1 ميانگين طور به چاي

 22 حدود افزايشي كه است رسيده 1395 سال در روز 22 به 1381 سال در روز يك از گراد سانتي درجه 35 از باالتر دماي با روزهاي تعداد. شود مي مختل

 1395 سال در كه درحالي است بوده مرداد و شهريور هاي¬ماه در گراد سانتي درجه 35 از بيش دماي با روزهاي پراكنش 1385 سال در. است داشته را برابري

 احياء ايران، چاي هاي¬باغ وضعيت و پژوهش اين هاي يافته به توجه با بنابراين. است رسيده ارديبهشت و تير شهريور، مرداد، هاي¬ماه به پراكنش اين

 نصب يا ترميم خاك، حاصلخيزي و گياه تغذيه مديريت موردنياز، پايه دماي حداقل با و خشكي تنش به مقاوم ارقام شناسايي باالدست، مناطق چاي هاي باغ

   .است گيالن استان در چاي عملكرد و رشد بر سالي خشك اثرات كاهش هاي راه از پاش مه سيستم ويژه به آبياري هاي¬سيستم
  

  عملكرد چاي، اقليم، :مات كليديكل

  مقدمه

هاي شديد انساني در دو قرن اخير منجر به تسريع  يتفعال

 1الدولي تغيير اقليم ينبتغيير اقليم جهاني شده است. هيئت 

گزارش كرده كه غلظت گازهاي اصلي  2012سال  در

يب به ترتاكسيد كربن، متان و نيتروزاكسايد به  ي ديا گلخانه

ppm 1/393  ، ppb1819  وppb 1/325  رسيده كه

). درنتيجه 10است (درصدي داشته  20و  160، 41افزايش 

يافته و ميانگين  يش افزااين امر، سرعت گرمايش جهاني 

 85/0حدود  1880-2012ر طي دوره دماي سطح جهان د

يافته است. سازمان هواشناسي  گراد افزايش  درجه سانتي

جهاني ادامه اين دوره گرمايي را طي پنج دهه گذشته نيز 

به   2011-2015ساله  كه دوره پنج  يطور بهيد كرده است تائ

شده  ترين دوره جهان در زمان مورد بررسي، ثبت  عنوان گرم

شده تاكنون بوده  ترين سال ثبت  گرم 2015است و سال 

بر افزايش ميانگين دما، حوادث نامساعد  عالوه ).17است (

هاي سنگين، گرماي شديد و  آب و هوايي شامل باران

  هاي دمايي نيز رخ مدت، فصول خشك و ناپايداري طوالني

ين و زمداده كه در نتيجه آن خشكي، سيالب، توفان، رانش 

                                                           
1IPCC 

 كرات بهها و كاهش تنوع زيستي نيز  يماريبطغيان آفات، 

  است. شده  مشاهده

پراكنش  Camellia sinensisعلمي  بانامگياه چاي 

ي مناطق ها خاكجغرافيايي زيادي دارد. چاي در اقليم و 

كه  شده گزارش). 4كند ( يممختلفي از جهان رشد 

درجه شمالي) تا  42گرجستان (ي تجاري چاي از ها كشت

متري  2000تا200جنوبي) و ارتفاع درجه  27( ينآرژانت

 ترين مهم). چاي يكي از 24دارد (سطح درياي آزاد وجود 

گياهان اقتصادي جهان است كه نقش مهمي در توسعه 

 درحالروستايي، كاهش فقر و امنيت غذايي كشورهاي 

شود و  يمقاره كشت  5كشور از  58كند. در  يمايفا  توسعه 

كل  2015ا است. در سال عمده مساحت آن در آسيا و آفريق

ميليون هكتار با توليد  37/4اراضي زير كشت چاي  مساحت

يژه و به ها مالك خرده). 11است (ميليون تن بوده  3/5ساالنه 

توليدكنندگان چاي هستند.  ترين مهمدر مناطق كوهستاني 

برآورد شده كه بيست ميليون نفر كارگر روستايي در چين و 

ر توليد و فرآوري چاي نقش دارند. سه ميليون نفر در هند د

چاي  درصد از كل 47و  60، 73به ترتيب  ها مالك خرده

كنند. چاي نقش  يمسريالنكا، كنيا و اندونزي را توليد 
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مثال در  طور بهمهمي در توسعه اقتصادي كشورها نيز دارد 

درصد از  84/14ميليارد دالر صادرات معادل  3/1سريالنكا 

درصد از صادرات محصوالت  72/59كل صادرات يا 

  ).10شود ( يمكشاورزي را شامل 

هاي مختلفي رشد كرده و سازگاري  يماقلبوته چاي در 

بر بنابراين خيلي سخت است كه ؛ اكولوژيكي زيادي دارد

پارامترهاي هواشناسي، نيازهاي اقليمي مناسب و  اساس

). نور، آب و 1جدول شود (ال براي رشد چاي مشخص يدها

عوامل محيطي هستند كه بر  ترين مهمغذايي عناصر 

توزيع عملكرد چاي طي فصل  .)19دارند (فتوسنتز چاي اثر 

يت اهمبه عوامل زيادي وابسته است كه اقليم آن مكان 

. تغييرات عملكرد بوته چاي در مناطق )21دارد (اي  يژهو

مختلف نشان داده كه نوع خاك و اقليم بر عملكرد چاي 

 كه اثر پراكنش باران بر عملكرد چاي يطور به) 3است ( مؤثر

). اثرات تركيبي 2( از ميزان بارندگي ساليانه است تر مهم

اكسيد كربن بر  يدگرمايش، تغيير بارش و افزايش غلظت 

و  ها بارش). فراواني 3است ( شده گزارشعملكرد چاي 

رطوبت كافي از فاكتورهاي ضروري براي توليد تجاري و 

بارندگي زياد يا بارش (شرايط نامساعد  پايدار چاي است.

هاي آسام و شمال بنگال  كاري يچاكم) اثرات منفي بر 

). با ثابت بودن ساير فاكتورها، افزايش دما به 2است (داشته 

درجه سانتي گراد، عملكرد محصول را كاهش  30بيش از 

كه افزايش بارش اين اثر را كم يا خنثي  يدرحالدهد  يم

به اينكه چاي در مناطقي با بارش  توجه با). 1(كند  يم

رود كه افزايش دما و  يممناسب باران گسترش دارد انتظار 

تغيير الگوي بارش بر كميت و كيفيت چاي توليدي جهان 

يرگذار باشد. شرايط آب و هوايي نامساعد به دليل تأث

بدي بر كشت چاي در شمال شرق  تأثيري نامنظم ها بارش

هاي اقليمي مثل باران يا  ينامنظم). 5است (هند داشته 

خشكسالي هاي شديد و ناگهاني در مقايسه با افزايش يا 

تاثير مخرب  كاهش پايدار بارش يا هر پارامتر اقليمي ديگر،

ها دارد. يك تغيير ناگهاني در بارندگي  كاري يچابيشتري بر 

ها را  كاري يچامستقيم يا غيرمستقيم  طور بهتواند  يميا دما 

ي تا طوركل بهي در اوگاندا نشان داد كه ا مطالعهكند.  تخريب

كاهش خواهد يافت.  شدت بهتوليد چاي  2050سال 

 60- 80در حال حاضر  كاري چايمساحت مناسب براي 

). 7( يابد يمدرصد كاهش  20-40كه به  استدرصد اراضي 

همچنين نشان داده كه مناطق مناسب توليد چاي  ها گزارش

باالتر از سطح دريا  1500-2100رتفاع در حال حاضر در ا

متر گسترش  2000-2300به ارتفاع  2050است و در سال 

ي مقابله با افزايش دما ها راهيابد. افزايش ارتفاع يكي از  يم

حاضر، اراضي موجود  باحالدر مقايسه  2050است. در سال 

كاهش  شدت بهي است متر 1400- 2000كه در ارتفاع 

 شدت بهمتر  2300ضي در ارتفاع حدود يابد و مساحت ارا يم

  ).5( يابد يمافزايش 

 صورت بهي و بيشتر كشت تك كاري چايسيستم  ازآنجاكه

ديم است براي رشد بهينه، به شرايط آب و هوايي وابسته 

زيادي بر رشد و توسعه چاي  تأثيراست. تغيير اقليم جهاني 

ازگاري هايي براي كاهش يا س ياستراتژبنابراين توسعه ؛ دارد

با تغييرات اقليمي ضروري است. تغيير الگوي بارش، كاهش 

مقدار بارندگي و تغييرات دمايي در چند سال گذشته در 

كه چاي براي  ييازآنجااست.  شده  مشاهدهاستان گيالن نيز 

ماند، تغيير  يمسال در زمين  50مدت طوالني بيش از 

هدف از اين  تواند بر توليد چاي اثر بگذارد. لذا يم وهوا آب

تحقيق بررسي تغييرات اقليمي استان گيالن بر آينده 

هاي استان است تا بتوان با اتخاذ  كاري يچاوضعيت 

يت و كيفيت اين كمهاي مناسب مديريتي به حفظ  ياستراتژ

  محصول اقتصادي استان كمك كرد.
  

  ها مواد و روش

ي هواشناسي ايستگاه مركز تحقيقات هواشناسي ها داده

اخذ  1381- 1395ي ها سالرزي استان گيالن طي كشاو

ياز استخراج ن مورداكسل اطالعات  افزار نرمشد. با استفاده از 

و نمودارهاي مربوطه ترسيم شد. با استفاده از منابع و مراجع 

يه هواشناسي مناسب چاي به دست آمد و پا  اطالعاتعلمي 

 اطالعات هواشناسي استان گيالن و تأثير آن بر رشد و

  سازگاري چاي بحث و بررسي شد.
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  )10( يچانيازهاي محيطي مناسب رشد  -1جدول 

  اپتيمم  دامنه نرمال  حد نيتر نييپا  پارامتر اقليمي

  گراد) سانتيدما (
  (تيپ چيني)-20

  (تيپ آسامي)-8
26-12  23-18  

درجه  10ساالنه (دماي تجمعي 

  )≤گراد سانتي
300  8000-4000  7000-6000  

  1500-2000  800-2500  500  متر) ميليالنه (سابارش 

  80-85  70-90  60  درصد)ساالنه (رطوبت نسبي 

درصد ظرفيت نگهداري خاك (رطوبت 

  آب)
50  95-60  90-70  

pH ) 5/4-5/5  5/3-5/6  0/3  در سوسپانسيون آب)خاك  

 

  نتايج و بحث

  بارندگي ساليانه و الگوي بارش

مي است كه رشد و ترين فاكتورهاي اقلي بارندگي از مهم

كند. ميزان بارندگي ساليانه  عملكرد چاي را محدود مي

متر براي رشد چاي مناسب است  ميلي 3000-2500

متر در  ميلي 100متر ساليانه ( ميلي 1200كه بارش  درحالي

عنوان حداقل مناسب براي رشد چاي در سريالنكا  ماه) به

هاي  سال). طي دوره مورد بررسي در 24است (شده  گزارش 

ميزان بارندگي ساليانه كمتر  1392و  1388، 1386، 1384

با در نظر گرفتن  ؛ كه)1نمودار است (متر بوده  ميلي 1200از 

، در دامنه نرمال قرار دارد ولي فقط در 1اطالعات جدول 

شرايط بهينه بارش براي  1395و  1390، 1383هاي  سال

) 22بو (رشد چاي وجود داشته است. بر اساس گزارش شو

متر بارندگي ساليانه نياز دارد  ميلي 1000-1400چاي به 

ي ها ماهي استثنا به، هرماهمتر باران در  ميلي 100-150يعني 

شود. در طول  با دماي باالتر كه نياز بارشي، بيشتر مي

 مدت كوتاه ها باراني بلندمدت توليد چاي كمتر از ها بارش

طوالني، باعث ي بارش ها دورهاست. به اين دليل كه 

كاهش تابش خورشيد و در نتيجه كاهش فتوسنتز در 

). در سريالنكا كاهش بارش 9شود ( هاي چاي مي برگ

متر باعث كاهش عملكرد چاي ساخته  ميلي 100ماهيانه به 

  ).25( كيلوگرم در هكتار در ماه گرديد 30-80شده به 

 طي دوره رشد فعال بوته دار ادامهكاهش بارندگي پايدار و 

 ،يك عالمت هشدار دهنده است. چون در مرحله رشد فعال

بروز خشكي  ،صورت تعرق خيلي باال است آب به هدر رفت

را  تأثيردر اين دوره در مقايسه با زمان خواب بوته، بيشترين 

حال كاهش بارندگي در  ينا با). 3بر رشد گياه چاي دارد(

 دوره خواب بوته نيز مناسب نيست چون در هر دو حالت

كاهش مقدار آب پروفيل خاك ادامه داشته كه منجر به 

هاي با  تنها هواي خشك، بلكه بارش شود. نه تخليه آب مي

تواند باعث  شدت باال با تشديد سرعت فرسايش خاك مي

 كاري شود. تخريب اراضي چاي

شود كه الگوي بارش باران  مشخص مي 2با توجه به نمودار 

ه چاي مطابقت ندارد. در در استان گيالن با نيازهاي گيا

، 1395سال  جز به ها سالفصول برداشت محصول، در بيشتر 

متر است كه  يليم 100ميانگين بارندگي ماهيانه كمتر از 

صورت ديم مناسب نيست و بوته چاي  براي رشد چاي به

تواند با خشكي مواجه شود. بيشترين بارش در فاصله  مي

دماي  ها ماهكه در اين است  داده  رخزماني شهريور تا آذر 

ميانگين هوا روند كاهشي داشته و شرايط مناسبي براي رشد 

از  عمالًچاي نيست و بوته چاي آماده به خواب رفتن است و 

برد. لذا بايد با راهكارهايي افزايش  ينمسودي  ها بارش

 .داد قرارسرعت نفوذ آب در خاك يا كاهش تبخير را مدنظر 
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انگين بارش ماهيانه براي چندين شده زماني كه مي گزارش 

متر برسد بوته چاي دچار تنش  ميلي 50ماه به كمتر از 

آمار ايستگاه هواشناسي رشت،  بر اساس). 18(شود  مي

هاي سال مردادهاي خرداد و  ميزان بارندگي ماهيانه در ماه

متر است كه بوته چاي  ميلي 50مورد بررسي كمتر از 

و نياز به آبياري تكميلي و برد  يماز خشكي رنج  شدت به

يژه مه پاشي كردن جهت افزايش رطوبت هوا، كاهش و به

  دماي هوا و سطح برگ دارد.

 

   

 

 در ايستگاه هواشناسي كشاورزي رشت 1381-1395هاي . ميانگين بارندگي ساليانه طي سال1نمودار 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

  دماي هوا

ورها از قبيل هواي خشك يا خاك زماني كه ساير فاكت

 شاخسارهخشك محدود كننده نيست سرعت و زمان توسعه 

 شود. دماي پايه يا حداقلي به شدت توسط دما كنترل مي

  شود وجود دارد كه سرعت رشد در كمتر از آن خيلي كند مي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

و يك دماي بهينه هست كه باالتر از آن سرعت رشد 

حداكثر به صفر مي رسد. براي يابد و در دماي  كاهش مي

گراد و دماي  درجه سانتي 12-13چاي مقدار دماي پايه 

گراد است. بين اين دو محدوده  درجه سانتي 30حداكثر، 

صورت  دما، سرعت گسترش شاخساره به باال رفتندمايي با 

 يموردبررسدر ايستگاه  1381-1395هاي يانگين بارندگي ماهيانه طي سالم .2نمودار 
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يابد. اگر دما بيش از اپتيمم افزايش يابد  خطي افزايش مي

  يابد. مي صورت خطي كاهش سرعت رشد به

، ميانگين دماي هواي ساليانه تفاوت 3با توجه به نمودار 

آمار  بر اساساما ؛ يادي در دوره مورد بررسي نداشته استز

، ميانگين دماي ماهيانه در فصول رشد و 4حاصل از نمودار 

يافته و در فصول خواب گياه، ميانگين   يشافزابرداشت چاي 

هر دو اين تغييرات يافته است كه   كاهشدماي ماهيانه 

ي محيطي در گياه شود. ميانگين ها تنشتواند باعث بروز  مي

دماي ماه اسفند در سال پاياني دوره مورد بررسي نسبت به 

يافته است و  يشافزاگراد  يسانتدرجه  7/2سال شروع حدود 

 شروعتغييرات ميانگين دمايي ماهيانه در دو ماه پاياني سال 

  س يكديگر است.عك كامالًو پايان دوره 

نتايج در شهر هانگژو چين نشان داده كه ميانگين دماي 

درجه  1/2-8/3و  1-6/1ترين دما به ترتيب  يينپاساالنه و 

ساله افزايش داشته است. باالترين  50گراد در دوره  سانتي

داري نداشت اما تعداد روزهاي داغ با دماي  يمعندما تغيير 

داري داشت.  يمعنافزايش گراد  درجه سانتي 35باالتر از 

 يباراناما روزهاي ؛ بارش ساالنه تغييرات محسوسي نداشت

متر) و رطوبت نسبي اتمسفر به ترتيب در  ميلي 1/0بيشتر از (

درصد كاهش  3/3- 4/9روز و  7/6-2/13دوره مشابه به 

  ).10( يافت

ويژه دماي حداقل، مناطق زير كشت چاي  با افزايش دما به

تر توسعه خواهد  هاي مرتفع ر و اكوسيستمبه ارتفاع باالت

يافت. اين افزايش دما براي توليد چاي در مناطق با اقليم 

اي مفيد  نسبتاً سرد از قبيل اراضي بلند و اراضي نيمه حاره

خواهد بود، اما در اراضي پست و مناطق معتدله اثر منفي 

بنابراين مناطقي كه در حال حاضر زير كشت ؛ خواهد داشت

ست در آينده براي كاشت چاي مناسب نخواهند بود. چاي ا

شود كه مناطق مناسب كشت چاي  بيني مي در مجموع پيش

). در دوره مورد 5( درصد كاهش يابد 5/22، به 2075تا سال 

درجه  6/1ميانگين  طور بهبررسي طي فصول برداشت دما 

گراد افزايش داشته است. با توجه به حساسيت سانتي

چيني به افزايش دما، در ايالت يوآن چين، ي تيپ ها بوته

كاهش اراضي مناسب براي چاي تيپ چيني نسبت به تيپ 

دما با افزايش  باال رفتن). 20آسامي بيشتر خواهد بود (

تبخير از خاك و تعرق گياه در مناطق با بارش كم منجر به 

  ).10( شود كمبود آب و خشكي فصلي مي

    

 در ايستگاه موردبررسي 1381-1395هاي . ميانگين دماي هواي ساالنه طي سال3نمودار 
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 در ايستگاه موردبررسي 1381و  1395هاي . ميانگين دماي هواي ماهيانه سال4نمودار 

  1381و  1395. تغييرات ميانگين دماي ماهيانه سال 2جدول 

  اسفند  بهمن  دي  آذر  آبان  مهر  شهريور  مرداد  تير  خرداد  ارديبهشت  فروردين

4/0  7/4  5/1  3/0  0/0  7/1  9/2-  1/3-  4/0  2/0  6/3-  7/2  

  

  تفاوت دماي حداقل و حداكثر

گرمايش جهاني باعث تفاوت بيشتر بين دماي حداكثر و 

شود. هرچه اختالف دماي حداقل و حداكثر بيشتر  حداقل مي

حداقل و دما (ييرات ساالنه شود. تغ باشد توليد چاي كمتر مي

حداكثر) نشان داد كه افزايش پايداري در هر دو دماي 

داده است. حداقل دما نسبت به پنجاه  حداقل و حداكثر رخ 

است يافته  گراد افزايش  سال قبل حدود يك درجه سانتي

 شاخساره). حداقل دماي برگ كه براي شروع گسترش 1(

د است و در دماي برگ گرا درجه سانتي 12الزم است حدود 

 سرعت بهگراد سرعت فتوسنتز خالص  درجه سانتي 35حدود 

درجه  13- 14). حداقل دماي هواي 3( يابد كاهش مي

گراد براي  درجه سانتي 18-30گراد با دامنه اپتيمم  سانتي

 30الزم است. حداكثر دماي روزانه بيش از  شاخسارهرشد 

گراد  يسانتدرجه  14 گراد و دماي شبانه كمتر از درجه سانتي

  ).6شود ( باعث كاهش سرعت رشد مي احتماالً

  

  

  1381. ميانگين حداقل و حداكثر دماي هواي ماهيانه در سال 5نمودار 
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  1395. ميانگين حداقل و حداكثر دماي هواي ماهيانه در سال 6نمودار 

 

  1381-1395. ميانگين تفاوت حداقل و حداكثر دماي هواي ماهيانه طي سال 7نمودار 

  درجه 35و  30دماي باالتر از 

گراد از  يسانت درجه 30ميانگين روزهاي با دماي باالتر از 

رسيده  1395روز در سال  86به  1381روز در سال  75

با  1382ز در سال است. در اين بازه زماني كمترين تعداد رو

 1393و  1389هاي  روز در سال 92روز و بيشترين با  48

اين آمار مدنظر قرار  1382كه از سال  يصورت دربوده است. 

در  درجه 30گيرد افزايش تعداد روزهاي با دماي بيش از 

توان بيان كرد كه  يمساله تكرار شده است. لذا  4بازه زماني 

بار در معرض  سال يك 4ر ي چاي ايران هها باغاحتماال 

مطالعات  بر اساسافزايش دما و خشكي قرار خواهند گرفت. 

 35روي چاي، زماني كه دماي هوا به  شده انجامفيزيولوژي 

رسد رشد و فتوسنتز بوته چاي  يمگراد و باالتر  يسانتدرجه 

ساله تعداد روزهاي با  15آمار  بر اساسشود.  مختل مي

گراد از يك روز در سال  يسانتدرجه  35دماي باالتر از 

رسيده است كه افزايشي  1395روز در سال  22به  1381

پراكنش  1385برابري را داشته است. در سال  22حدود 

هاي گراد در ماه يسانتدرجه  35روزهاي با دماي بيش از 

  روز) بوده است. 5مرداد (روز) و  10( يورشهر

درجه  35از پراكنش روزهاي با دماي بيش  1389در سال 

روز) بوده  2( يرتروز) و  14مرداد (هاي گراد در ماهسانتي

هاي اين پراكنش به ماه 1395كه در سال  است درحالي

 يبهشتاردروز) و  3( يرتروز)،  7( يورشهرروز)،  11مرداد (

يك روز) رسيده است. اگر دوره فعال توليد چاي پنج ماه در (

بوته  عمالً 1395سال  نظر گرفته شود حدود يك ماه آن در
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فعاليت فتوسنتزي خود را به صفر رسانده و در توليد عملكرد 

پس از  معموالًساله قبلي  4ي ها دورهوقفه افتاده است. در 

گراد، ابتدا روند  يسانتدرجه  35هرسال با دماي بيش از 

يابد اما در سال  يمدمايي كاهشي بوده و سپس افزايش 

ي قبلي افزايشي است ها سالكه روند نسبت به  1393

روند كاهشي نبوده است  1395و  1394ي ها سالتنها در  نه

تواند زنگ  بلكه افزايشي حدود دو برابر داشته است كه مي

  هشداري باشد.

اكسيد كربن توسط گياه چاي در دماي  حداكثر جذب دي

 اكسيد يد). جذب 8( گراد است درجه سانتي 30- 35هواي 

كند  يمگراد به سرعت افت  سانتي درجه 37ي دمادر  كربن

گراد فتوسنتز خالصي وجود ندارد.  درجه سانتي 42و در دماي 

درجه  2-12هاي كامل بازشده  در شرايط طبيعي دماي برگ

 بر اساس ).3است (گراد باالتر از دماي محيط  سانتي

درجه  30ها در ژاپن، رشد بوته چاي در دماي گزارش

درجه  5/12و در دماي كمتر از  شود تر مي يعسرگراد  سانتي

و  30). تعداد روزهاي با دماي باالتر از 16شود ( متوقف مي

يافته است اما  درجه در سي سال گذشته در هند افزايش 35

چاي همچنان رشد خوبي دارد در اين شرايط كه بيانگر اين 

است كه بوته چاي در برابر افزايش شديد دما برخي از 

  .)1رد (داها را  يخودسازگار

 

  هاي موردبررسيدرجه طي سال 30. تعداد روزهاي با دماي باالتر از 8نمودار 

 

  هاي موردبررسيدرجه طي سال 35. تعداد روزهاي با دماي باالتر از 9نمودار 
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  ساعت آفتابي

ي اقليمي براي افاكتوره ترين مهمساعت آفتابي نيز يكي از 

يش ميانگين دماي روزانه افزاگياهان است زيرا باعث 

). ساعات آفتابي طوالني براي دستيابي به حداكثر 2شود ( مي

از  ها آننور بر رشد گياهان و توليد  ).3است (عملكرد نياز 

ي ها واكنشطريق استفاده از آن در فتوسنتز و از طريق 

سايه دوست است. تابش دارد. چاي گياهي  تأثيرفتوپريودي 

تواند توليد چاي را  خورشيد خيلي كم يا خيلي زياد مي

). حداكثر انرژي نوراني كه يك برگ چاي 18كند (محدود 

تواند براي فتوسنتز استفاده كند حتي در شرايط اپتيمم از  مي

شده كه يك  گزارش ).2است (كلوني به كلون ديگر متفاوت 

ش قبل منجر به كاهش درصد كاهش در تابش در فصل روي

). نتايجي مبني بر 4شود ( درصد عملكرد چاي مي 64-54

چاي در روزهاي بلندتر و پاسخ بهتر  شاخسارهرشد بهتر 

شده  طول ساقه به طول روز نسبت به تعداد برگ گزارش

هواي ابري  اندازي سنگين يا غيرطبيعي يا  يهسا ).2است (

زماني  ).12( شود باعث كاهش مقدار كاتچين برگ سبز مي

گراد) طول روز  درجه سانتي 10است (سرد  ها شبكه 

ميزان رشد با  ندارد اما شاخ سارهيري بر گسترش تأث

 20است (گرم  ها شبساعت) زماني كه  11كوتاه (روزهاي 

ساالنه تابش و  ساعت ).3يابد ( كاهش مي گراد) درجه سانتي

 درصد در سال 3/56ساعت و  1/207درصد كاهش آن از 

 يدرس 2010درصد در سال  9/42ساعت و  158به  1950

)10.(

 

  1381و  1395. ميانگين ساعت آفتابي ماهيانه در سال 10نمودار 

 ميزان تبخير

درصد براي بوته چاي مناسب است و  80- 90نسبي  رطوبت

قرار  تأثيررا تحت  شاخسارهرطوبت كمتر از آن، رشد 

يره سلولي به شبر غلظت  تأثير). رطوبت پايين با 3دهد ( يم

بنابراين  اثرگذار است، هاي فيزيولوژيكي يتفعالشدت بر 

ي ا مطالعه). 15برند ( يمي چاي از رطوبت باال سود ها بوته

 در ماالوي نشان داد كه كاربرد آبياري با سيستم مه پاش

ي گرم و خشك اثرات منفي هواي خشك ها ماهباغ چاي در 

مشابه شرايط نرمال در روزهاي  شاخسارها برطرف كرده و ر

). در شرايط 23كند (باراني با دماي مناسب روزانه رشد مي

هايي با دماي باالتر برگ نسبت به  يپژنوتتنش آبي، 

 تر مقاوم به خشكي تر يينپاهايي با دماي برگ  يپژنوت

  ).13(هستند 
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  1381و  1395ميانگين ماهيانه ميزان تبخير در سال . 11نمودار 

  يريگ جهينت

 تغيير كه داده است نشان اوليه هاي ارزيابي

 آينده چاي توليد چاي، بر جغرافيايي توزيع از مستقل وهوا آب

 مناسب هاي زمين در حاضر حال در چاي. گذارد مي تأثير

 ازلحاظ اقتصادي، محصول يك عنوان به و شود مي كشت

. است رشد مناسب مناطق براي معقولي انتخاب يخيتار

اند و  نشده درك كامل طور به هنوز وهوايي آب تغييرات اثرات

 بر بالقوه طور به تواند مي كه دارد وجود ايناشناخته عوامل

: از اند عبارت موارد اين. بگذارد تأثير آينده توليد ميزان

 و ت خاصآفا و ها بيماري گسترش طبيعي، بالياي فراواني

 وتحليل يهتجزفقط  كه درحالي. زيربنايي هاي هزينه افزايش

 مستمر مطالعات باشد، كننده كمككار  ابتداي در تواند مي

 اي منطقه سطح در احتمالي تأثيرات درك كامل براي

هاي اين پژوهش و  است. بنابراين با توجه به يافته ضروري

براي  توان ي كه ميهاي هاي چاي ايران، توصيهوضعيت باغ

  :داد عبارت است از ها ارائهحفظ و احيا باغ

ي چاي مناطق باالدست با ارائه ها باغاحياء  �

ي ها راههاي تشويقي و اصالح و ايجاد بسته

 دسترسي به باغ
 شناسايي ارقام مقاوم به تنش خشكي �
 يازموردنشناسايي ارقام چاي با حداقل دماي پايه  �

 ب رفتن ديرتر)و به خوا زودهنگامفالش (
 مديريت تغذيه گياه و حاصلخيزي خاك �

و  فشار تحتهاي آبياري ترميم يا نصب سيستم �

  سيستم مه پاشيژه آبياري با و به

مالچ در بين  عنوان بهاستفاده از بقاياي هرس   �

 كاري يچاهاي  يفرد
هاي چاي از در جهت اصالح جهت رديف بوته �

 شيب به خالف جهت شيب
درختي مناسب براي كشت ي ها گونهشناسايي  �

 مخلوط با چاي
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