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 مسئله يانب

است. در حال حاضر  ياآس ي، جنوب شرق 1يچا يزادگاه اصل

از صدسال  يشاست. ب يادر قاره آس كارييچا ياراض يشترب

 ي. در ابتدا اراضگذرديم يرانبه ا ياز ورود و كشت چا

شده به كشت  يتراشپاك هايجنگل يا يمخروبه جنگل

تا اواخر دهه هفتاد  كهيطوراختصاص داده شد. به ياچ

وجود داشت، اما  يراندر ا يهزار هكتار باغ چا 32 ي،شمس

 يهاباغ ي،و اجتماع ياقتصاد يلدهه هشتاد به دال يلدر اوا

 يمنازل مسكون يا يو زراع يمحصوالت باغ يربه سا يچا

 25 يباًدر حال حاضر تقر كهيطور). به1شد (نمودار  يلتبد

 ايهزار تن چ 25ساالنه حدود  يدبا تول يهزار هكتار باغ چا

 يراندر ا يساالنه چا يازموردن يزانخشك وجود دارد اما م

به  يازهزار تن برآورد شده است كه لزوماً ن 100حدود 

 ي،به باغ يريتمد يهابا روش توانيم يواردات است، ول

  كرد. ينرا تأم يازن يناز ا يبخش

سرعت  يمتنظ يبرا يطيعوامل مح ينترهماز م يكي نور

طور متوسط حداقل به پنج به ياست. بوته چا ياهانرشد گ

و  يدشد يو بارندگ يدارد. هوا ابر يازن يدساعت نور خورش

رشد  يباعث كند يدخورش يدو شد يممداوم همانند نور مستق

-. معموالً بوتهشوديم يبوته و كاهش عملكرد محصول چا

ندارد  يبانبه سا يازن  2يستاا يمهن هايبا برگ يچا هاي

 گيرندميقرار  خورشيد نور معرض در هاكه برگ يچون زمان

داغ نشده و به نور اجازه عبور به داخل بوته را  يليخ

 يبان،است كه در مناطق بدون سا يلدل ين. به همدهنديم

 هايبا بوته يسهدر مقا ايستا يمهن هايبا برگ يچا هايبوته

دارند. مقدار  يعملكرد باالتر يلپتانس ي،گ افقبا بر

 يمنفرد برا يفوقان هايكه برگ يديتشعشعات خورش

وات در مترمربع است  350فتوسنتز الزم دارند در حدود 

                                                           
1
 Tea, Chai 
2
 Semi erect 

وات در  700- 800كل بوته  يمقدار برا ينا كهيدرحال

 يهدر سا ي،پهن و افقبا برگ هايمترمربع است. بوته

كنترل شدت نور  يجهدارند. درنت يبهتر اركردعملكرد و ك

رشد و توسعه  يشافزا ي،و طعم و مزه چا يفيتبهبود ك يبرا

  مهم است. ياهگ

هستند كه  كشتيصورت تكمعموالً به هاكارييهرچند چا 

و سالمت خاك مكان  يستيبر تنوع ز يو مخرب ياثرات منف

خود، سازگار به  ياصل يستگاهدر ز يكاشت دارد اما چا

 يباران هايدرختان جنگل يراشكوباست و در ز يهاس يطشرا

 يباناستفاده از درختان سا ينبنابرا كند؛يرشد م يريگرمس

است. كشت  يعيطب يطشدن به شرا يكنزد ها،كارييدر چا

-به يتروژنن كنندهيتدرختان تثب يژهومخلوط درختان، به

است.  يضرور يچا يدارپا توليد و خاك سالمت حفظ منظور

در   3يتبال يستربل يماريب يوعبا ش 1964در سال  يفاز طر

در  يهسا يجادشد كه ا يشنهادپ يالنكا،جنوب هند و سر

شده است؛  يماريب يوعش يشباعث افزا يبوته چا رافاط

 يبانحذف درختان سا يانسبت به كاهش  يجتدربه ينبنابرا

  اقدام شد.

 يكيكشت مخلوط درختان،  يا  4يآگروفارستر هاييستمس

است كه  هاكارييشدت نور در چا يمتنظ هاياز روش

خاك، تنوع  ييعناصر غذا يدسترس يتباعث بهبود قابل

. شوديموجود م ياهانعملكرد گ يشخاك و افزا يكروبيم

 خسبمطالعات نشان داده كه كاشت درختان توسكا و شب

محصول و  يدتول ياه،بر رشد گ يمثبت أثيرت هايكاريچاي در

  دارد.سالمت خاك 

                                                           
3
 Blister blight 
4
 Agroforestry 
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1377- 1397ي هاسالي چاي به تفكيك شهرستان، طي هاباغدرصد كاهش مساحت  -1 شكل

 

در  يچا يتجار يدتول ي،ضرور ياز اجزا يباندرختان سا

درختان  يبترك يو ... هستند؛ اما اجرا يالنكاهند، سر ين،چ

 يشاكم، آرابه انتخاب درست درخت، تر يچا- يبانسا

وابسته  يبانمناسب تاج پوشش درختان سا يريتو مد ييفضا

 يبو معا ياانتخاب مناسب، مزا هاييژگيو ينتراست. مهم

  است: يربه شرح ز ياستفاده در باغ چا يبرا يبانسا تاندرخ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 يمهو ن يريمحصول گرمس يكعنوان مركبات را به

 40و  يدرجه شمال 40 ينب يدر كمربند توانيم يري،گرمس

كشت كرد.  ياد،جز در مناطق با ارتفاع زبه يدرجه جنوب

زمان آن، عوامل محدودكننده رشد حداقل و مدت يدما

23%

17%

5%23%

32%

0% رشت الهيجان لنگرود رودسر تنكابن املش

  مزاياي درختان سايبان

 افزايش كميت و كيفيت محصول �
  هاي هرز و تنوع توليد محصولكنترل علف �
 كاهش تبخير و تعرق از گياهان زير سايه �
  كاهش دماي شديد هوا، خاك و برگ محصول �
  كاهش خسارت ناشي از تگرگ و باران سنگين �
 آفات گياهي و هاكاهش شيوع بيماري �
 توسط برخي درختان سايبان تثبيت نيتروژن �

  معايب درختان سايبان

  يقارچ يهايماريب يبرارطوبت  شيهوا و افزا انيكاهش جر �

  جذب عناصر غذايي يبرا با گياه اصليرقابت  �
 هايماريآفات و ب يبرخ هيثانو زبانيم �

  نيسنگ يهاهيسابا محصول  تيفيكاهش ك �
  انبيهرس درختان سا يبرا شتريب يكارگر يرويبه ن ازين �
 رپوششيمحصوالت ز ونيزاسيمكاندادن قرار  ريتحت تأث �
  خاك زير كشتاز  ييعناصر غذا شتريخروج ب �

 

 مناسب بانيدرخت سا ييهايژگيو

  حداقل رقابت براي آب، عناصر غذايي و فضاي رشد با محصول اصلي �
  دهي قوي براي ايجاد سريع سايهاي و ريشهسيستم ريشه �
 دور از دسترس گياهتوانايي استخراج عناصر غذايي  �
  ي سايه شودهالكهتاج باز كه بجاي سايه سنگين باعث ايجاد  �
  توانايي تثبيت نيتروژن �
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 1398 پاييز و زمستان ،دوم شماره هاي گياهينوشچاي و دم مجله ترويجي

 ومانند گونه  يدرختان به عوامل ينمركبات است. فاصله ب

كاشت،  يط)، محيه(پا ينوع درختچه اصل شده،كشت رقم

دارد.  يستفاده بستگموردا يريتيمد هاييوهاندازه باغ و ش

مدنظر قرار  يدبا يزخاك و در دسترس بودن آب ن يفيتك

  .يردگ

و  يالناستان گ يپراكنده مركبات در مناطق شرق كشت

غرب استان مازندران از گذشته مرسوم بوده است. 

نامناسب شد  يدر دهه هشتاد، اقتصاد چا ينكهازاپس

شرق استان در  يژهورا به ياديز كارييچا يباغداران اراض

 يلتبد يچا- كشت مخلوط مركبات يابه مركبات  يالنگ

نهال  يارانهپرداخت  ير،اخ هايسال ر). د2كردند (شكل 

عدم  دار،يبش يدر اراض يژهوبه ييالگو هاياحداث باغ يبرا

 يبدرست، باعث ترغ يكارشناس هايو مشاوره ينظارت كاف

ت نهال و كاش اييارانهنهال  يشترب يدبه خر يانمتقاض

متر شده است  2تا  5/1در فواصل حدود  يمركبات حت

  ).1(عكس 

  

 

  
  1395- 1377هاي چاي و مركبات طي سال كشت ريزتغيير سطح  - 2 شكل

  

  

  

  

  

  

 نهال يارانهاز محل پرداخت  ياحداث باغ مركبات و كشت مخلوط با چا- 1عكس 

 يجفشرده و گسترده رااگرچه كشت مركبات به دو صورت 

از  يشتربه استفاده ب يازاست اما در كشت فشرده مركبات ن

و  هايماريكنترل آفات، ب يق،نظارت دق يميايي،ش يكودها

مؤثر و كنترل اندازه درخت وجود دارد.  ياريهرز، آب هايعلف

 لهاص 900در كشت فشرده مركبات، تعداد درخت به حدود 

 هايا مشاهده فواصل كشت باغاما ب رسد؛يم يزدر هكتار ن

شرق استان  يچا هايشده در باغمركبات تازه احداث

. با رسديم يزاصله در هكتار ن 1500تعداد درخت به  يالن،گ

و  ييبه جذب عناصر غذا يازتعداد نهال در هكتار، ن يشافزا

در  هشدانجام يها. در پژوهشيابديم يشافزا يزآب ن
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 عدم ها،و مسن بودن بوته يرعالوه بر بذ يپژوهشكده چا

 يها از عوامل اصلخاك يزيو فقر حاصلخ ياهدرست گ تغذيه

شده است. گزارش يراندر ا يبرگ سبز چا يدكاهش تول

شدت به يچا يهادرصد خاك باغحدود پنجاه كهيطوربه

در  يزن يزيمو من يمپتاس يداست. بعالوه كمبود شد يدياس

 يچا ياهدر گ ).2س (عك شوديو خاك مشاهده م ياهگ

درصد عناصر  يشترينب يحاو شوديم چينيكه برگ يقسمت

-ياز باغ خارج م يزطور مرتب ناست كه به ياهدر گ ييغذا

 ييعناصر غذا يادمقدار ز ي،چا يتجار يدتول يلذا برا شود،

مركب با  يكودها خيز،يچا يكشورها يشتراست. در ب يازن

 400حدود  يانگينبا م NPK:25:5:5 يفرمول كود

 ييعناصر غذا يهمراه با برخ يدر هكتار و گاه يلوگرمك

  .شوديمصرف استفاده مكم

يدر برگ درختان مركبات و چا يزيمو من يمپتاس ييعالئم كمبود عناصر غذا 2عكس 

ها متوسط مصرف كودهاي در ايران، بر اساس گزارش

  هاي چاي به ازاي هر هكتار حدودشيميايي در باغ

 فسفاتترتيب كود نيتروژني، كود  كيلوگرم به 200- 5/1- 5 

و عمدتاً از كودهاي تك عنصري است كه در  پتاسِو كود 

مقايسه با مقادير مصرفي در ساير كشورها، بسيار نامتعادل 

 1000شده براي توليد هر تحقيقات انجام بر اساس. است

 10- 1-4/3طور متوسط ساالنه به ،برگ سبز چاي لوگرميك

اين اساس در  نيتروژن، فسفر و پتاسيم نياز است. بر رملوگيك

صحيح عناصر غذايي موردنياز بوته چاي،  تأمينصورت 

  افزايش عملكرد قابل قبولي مورد انتظار است.

 عمقكم ريشه سيستم نيز همانند چاي داراي مركبات

توانند در جذب آب و عناصر غذايي با چاي و مي هستند

 ريشه منطقه خاك، نوع به بسته ،در مركبات .رقابت كنند

 .خاك سطحي است مترسانتي 40 تا 30 در معموالً مؤثر

توسط گياه و  ،عناصر غذايي از خاكبرداشت  ايجذب 

 تدوين در مالحظات ترينمهم از يكي توليدشدهمحصول 
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 مديريت تغذيه و حاصلخيزي خاك باغ ،كودي هايتوصيه

از خاك  شدهبرداشت غذايي عناصر مقدار 3نمودار  در. است

تن ميوه تازه مركبات و دو تن چاي خشك  20براي توليد 

  مقايسه شده است.در يك هكتار باغ توليدي 

از خاك . مقايسه برداشت عناصر غذايي با توليد بيست تن مركبات تازه و دو تن چاي خشك3نمودار 

برداشت عناصر  شود،يمشاهده م 3گونه كه در نمودار همان

 يازاز مركبات است. باتوجه به ن يشترب يتوسط چا ييغذا

 يامتراكم  هايدر كشت ي،چا يدتول يبرا يتروژنن يباال

 ينب يرقابت ي،درختان مركبات در باغ چا ينبافاصله كم ب

 شوديم يجاداز خاك ا يتروژنجذب ن يو مركبات برا يچا

را تحت  ياهمحصول در هر دو گ يدرشد و تول توانديكه م

  قرار دهد. يرتأث

 يبرا يمصرف يتروژنيمنابع كود ن يبا بررس يگرطرف د از

باورند  ينباغداران بر ا يشترنكته كسب شد كه ب ينمركبات ا

استفاده كنند. باتوجه به  يوماز كود سولفات آمون يدكه با

 يدشد يديتا اس يدياس يچا هايخاك اكثر باغ pH ينكها

با كاهش  توانديم يومت، مداومت در مصرف سولفات آموناس

 ياهانو رشد گ ييخاك، در جذب عناصر غذا pH يشترب

هر دو  يدتول ي، برا3كند. باتوجه به نمودار  يجاداختالل ا

است.  يادز يمي،به كود پتاس يازو مركبات ن يمحصول چا

 يزناچ يچا هايدر باغ يممقدار مصرف كود پتاس كهيدرحال

 يچا هايوضوح در بوتهت و عالئم كمبود آن بهاس

نوك و لبه  سوختگي ها،كوچك شدن اندازه برگ صورتهب

 يهحاش سوختگي و شدن زرد عالئم با مركبات در و هابرگ

). 2مشاهده است (عكس و مسن، قابل يينيپا هايبرگ

مؤثر  يشهعنصر در خاك، عمق ر يندسترس امقدار كم قابل

در  يديو مركبات، رقابت شد يچا يكساننسبتاً مشابه و 

 3. در عكس كنديم يجادا ياهدو گ ينب نصرع ينجذب ا

از آن نشان  يناش يجادشدها سايه و هادرخت ينفاصله كم ب

 يطيدرختان مركبات، مح يادشده است. با تراكم زداده

 هايماريآفات و ب يبرخ يوعش يتر و مستعدتر برامرطوب

مضر باشد (عكس  ياهانگ يبرا واندتيكه م شوديم يجادا

وجود  يل). بعالوه در صورت وجود آفات مشترك، به دل4

. است فراهم هاآن يررشد و تكث يبرا يطمناسب، شرا يزبانم

كه در  يآفت مهم ينچند هابيماري و آفات كنترل بحث در

 يانخسارتزا هستند و معموالً با گرم شدن هوا سبب طغ يچا

سبب كاهش  يزدر مركبات ن تواننديم طور مشتركشده و به
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 هايشپشك يبا نام عموم يمحصول شوند شامل آفات

بدون  هايو بنفش) و شپشك يخاكستر ي،اسپردار (قهوه

طور مشترك در ) بهيسپر (بالشتك درازاندام و آرد آلود ساحل

گونه  120كه روي  ياهشده و شته سهر دو محصول گزارش

 ياكاكائو و كامل ير،ه، چاي، انجازجمله مركبات، قهو ياهيگ

 يهانشان داده است كه برگ هايبررس يج. نتاكنديم يزندگ

را  يمناسب يطهر دو محصول شرا يهاجوان و شاخساره

ها فراهم آفات مكنده و نشو و نماي آن يهبراي تغذ

 يتشانولد نموده و جمع و سرعت زادبه يجهدرنت نمايند،يم

هوا باعث توقف رشد  يباال و خشك. دماهاي يابديم يشافزا

براي  يطيشرا ين. چنشوديها مبرگ نشد يدرختان و خشب

 و نبوده مناسب هاخصوص شپشكنشو و نماي اكثر آفات به

ها كنه يو برعكس برا شوديها مآن جمعيت كاهش باعث

خسارت كنه اثر  يرو يلبه هر دل يادز يمناسب است. خشك

عنوان به تواننديمركبات مدرختان  ينمثبت دارد بنابرا

 يتارعنكبوت يهاكنه قرمز و كنه پهن،كنه زرد  يهعل يبانسا

  اثر مثبت داشته باشند.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  يالنشرق استان گ يچا هايدر باغ يادز اندازييهكم درختان مركبات و سا يليفاصله كاشت خ. 3عكس 

  

آستانه و  يينتع يميايي،مسئله مهم در ارتباط با كنترل ش يك

منظور الزم  يناقتصادي آفت خسارتزا است. بد يانسطح ز

ها آن يتآفات روي درختان جوان از زمان فعال يابياست رد

 يلكه در كشت مخلوط به دل يردتا مهر) صورت گ ين(فرورد

 زساهر محصول، مشكل يخسارت آفات برا يزمانعدم هم

 يهاگبر يشترب يادرصد  25 كهي. مثالً درصورتشوديم

 آستانه باشند، شته به آلوده مركبات در هاجوان و شاخساره

هر  يآستانه برا اين البته است هاشته اقتصادي خسارت

براي هر محصول الزم  ينمحصول متفاوت است؛ بنابرا

به كنترل مشخص  يازگردد تا ن يينآستانه تع يناست سطح ا

رل كه به علت تفاوت آستانه تحمل دو محصول در كنت ودش

 يلبه دل يجه. درنتآيديها به آفات اختالل به وجود مآن

 هايمصرف نهاده ي،وجود آفات مشترك مركبات و چا

به آن  يمحصول چا كهيمركبات درحال هايدر باغ يمياييش

 يچا يفيتو كاهش ك يآلودگ يشندارد باعث افزا يازن

 يبقا يخواست تا برا كارانياز چا يدبا تيجهدرن شوديم

از كشت  يدتول يو كم يفيسطح ك يو ارتقا يچا صنعت

  كنند. يخوددار يصورت فعلبه يمخلوط مركبات با چا
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  هاي چاي و مركباتخسارت آفات مشترك در باغ عالئم. 1عكس 

. زنجرك)5.مگس سفيد  4. شته سياه 3آردآلود  . شپشك2و  1(

با  هايييهاست اما اگر سا پسنديهسا ياهيرچه گاگ يزن يچا

درصد  40از  يشجلو ب كهيطورشود به يجادا يادشدت ز

 ياثر منف يبر رشد بوته چا يرد،را بگ يدتابش نور خورش

حذف  ياباعث كاهش  توانديداشته و در صورت تداوم م

 ينكهعالوه بر ا يد). نور خورش5شود (عكس  يچا هايبوته

سبب كاهش  ينالزم است همچن يبارده يشافزا رايب

 يشه،ر يدگيپوس ي،مانند لكه تاول هايماريب يشدت برخ

 .گردديو گموز م ياهزنگ س
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يالنپس از كاشت فشرده مركبات، شرق استان گ يچا هايرفتن بوته ين.تنك شدن و از ب 5عكس 

  

  گيرييجهنت

كاشت  يمدت، روش فعلهممكن است در كوتا اگرچه

كشاورزان داشته باشد  ياضافه برا يدرآمد چاي،–مركبات 

خاك و سالمت  يفيتبر ك يبياما باتوجه به آثار تخر

هر  يبرا توانديچندان دور منه اييندهدر آ ي،چا يهابوته

باتوجه به اعالم  يگركند. از طرف د يجادمشكل ا ياهدو گ

رونق آن در دو  ي،چا برگ سبز يدخر يبرا مينيتض يمتق

 ها،سال ينمركبات در ا يمتق يادو نوسان ز يرسه سال اخ

-باغ ياباغداران محترم نسبت به اصالح و اح شوديم توصيه

كاشت مركبات ضمن توجه  ياقدام نموده و برا يچا هاي

حداقل  يتبا رعا يو تخصص يفن هايييبه نظرات و راهنما

 يريتبه مد اييژهتوجه و شده،يهفاصله كاشت توص

  داشته باشند. ياهگ يهخاك و تغذ يزيحاصلخ
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  يشنهاديپ يراهكارها

مناسب تاج پوشش  يريتازنظر تراكم، فرم هرس و مد يبانانتخاب مناسب درختان سا �

  است. يضرور

 ين. لذا حداقل فاصله بشوديم يچا يفيتعملكرد و ك يشكم تا متوسط باعث افزا يهسا �

  .شوديم يشنهاديده متر پ ي،درختان مركبات در باغ چا

 يزيحاصلخ يريتمتعادل درختان، مد يهبه تغذ يژهتوجه و ي،چا-مخلوط مركبات هايدر باغ �

  است. يخاك و هرس درختان ضرور

و  داريهمناطق سا يپهن برابا برگ يچا هاييپانتخاب ژنوت ي،چا هايباغ يااح يادر احداث  �

  .يردمدنظر قرار گ يهناطق بدون سام يبرا يستاا يمهن هايبا برگ هاييپژنوت

 يو بدون كودده يهبدون سا يبهتر از چا ي،و بدون كودده يهسا يردر ز يعملكرد بوته چا �

 يطمالك) كه شراكوچك (كشاورزان خرده هايباغ يا العبوردر مناطق صعب يناست؛ بنابرا

 يك ي،ل فنمسائ يهكل يتبا رعا يبانكاشت درختان مناسب سا يست،ن يامصرف كودها مه

  است. يتمز
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