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  چکیده

اصالح ژنتیکی چاي و معرفی ارقام مناسب نقش مهمی در افزایش عملکرد و کیفیت محصول چاي و مقاومت یا تحمل آن به 
هر ، بسته به نیاز هر منطقه از کشوري به کشور دیگر متفاوت استنژادي چاي اهداف به. ي محیطی داردهاي زنده و غیرزندهتنش

هاي چندین ي تالشواسطهامروزه ارقام جدید چاي به. باشدبهبود عملکرد و کیفیت چاي می شورها کمک بهي کچند هدف کلیه
 گیري و اصالح فیزیکی و شیمیاییگنژادگران و کشاورزان باتجربه در طی مراحل مختلف تولید گیاه، گزینش، دوري بهساله

  . اندتکامل یافته

 .ینشگز ،گیريدورگاصالح، : کلمات کلیدي

 

 شناسی چاي گیاه -1

  منشا و پراکنش چاي - 1-1

هاي بین  ي تفاوتپس از مطالعه 1919اند اما استوارت در سال ي گیاه چاي را کشور چین دانستهواویلوف و همکاران مبدا اولیه
به شرق و جنوب شرق چین هاي ریز برگ را هاي بومی چین و بومی آسام هند ادعا کرد که چاي داراي دو منشاء است و واریتهبوته

این ) 1950(و کینگدان وارد ) 1933(هاي درشت برگ را به هند و استان ینان چین منتسب کرد که بعدها توسط هارلر و واریته
برگ و درشت برگ نشان داد که همگی آنها هاي ریزو شمارش کروموزوم واریته هاي سیتوژنتیکبررسی. تئوري تایید شد
هاسیموتو در . تئوري دو منشایی را رد کرد 1935کروموزوم بودند و بر این اساس بود که سیمورا در سال  2n=30دیپلوئید و واجد 

هاي تحت بندي ژنوتیپهاي موجود در ژاپن، تایوان، برمه و آسام هند و گروهچاي با بررسی صفات مورفولوژیک 1978ل سا
ها از که این مکانیوان و ارتفاعات هند شباهت زیادي بهم دارند در حالیي تامطالعه مشاهده کرد که گیاهان موجود در دو منطقه

در  2چوآن و سی 1هاي ینان بر این اساس وجود دو منشاء براي گیاه چاي را منتفی دانست و استان. نظر جغرافیایی از هم فاصله دارند
ریقایی و بیستم به کشورهاي مختلف آسیایی، آف چاي طی قرون هفدهم تا. چاي معرفی نمود کشور چین را به عنوان تنها منشاء

درجه عرض  27درجه عرض شمالی در گرجستان تا  43ي پراکنش جغرافیایی آن از به طوري که دامنه آمریکایی راه یافته است،
  .جنوبی در آرژانتین است

  

  هاها و گونهنام علمی چاي، جنس - 1-2

 ي رده ،3نهاندانگان ي از شاخه ، همیشه سبزاي لپهیک پایه، دو گیاهی است O. Kuntz )L (Camellia sinensisنام علمی با چاي 
   .Camelliaو جنس  Theaceaeي  خانواده ،5لزگوتی فرا يراسته ،4هااي دو لپه

                                                             
1 Yunnan 
2 Sichuan 
3 Angiosperms 
4 Dicotyledone 
5 Guttiferales 
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 دانشمندان پیدایش. باشد که در مناطق استوایی و اطراف آن پراکنده استگونه می 240جنس و حدود  18چاي داراي  يخانواده

هاي این تیره در مناطقی از آمریکا و همچنـین در منـاطقی از آسـیا ماننـد      ونهگبرخی از  .داننداین گیاه را در دوره کرتاسه فوقانی می
ژاپن، پاکستان، مناطق شمالی ایران، آذربایجان، مناطق مرکـزي چـین، جنـوب شـرقی، اتـازونی همچنـین در منـاطقی از اروپـا ماننـد          

  .گیاهان این تیره به صورت درخت، درختچه و گاهی باالرونده هستند. رویدلمان و روسیه میانگلستان، فرانسه، آ

 267به  1982، و تا سال )1958، 1سیلی( 87به  1958ها در سال تعداد گونه. گونه بود 40شامل  1920در سال  Camelliaجنس 

و  3اي این جنس با معرفی آخرین گونه توسط موندالهدر حال حاضر تعداد گونه). 1984، 2چانگ و بارتولومئو(گونه رسید 
که اشاره به طبیعت دگرگشن  ه استگونه رسید 300، به بیش از )2012، 4اورل و ویلسون) (C. cherryana( 2012همکاران در سال 

. وجود داردواریته از کاملیاي زینتی در سراسر جهان  30000طبق تخمین صورت گرفته بیش از . و ناپایدار این جنس دارد

Camellia يبزرگترین جنس خانواده Theaceae کافئین و آلکالوئید پورین که به داشتن این جنس به دلیل  .شودمحسوب می
گونه از  23گزارشی مبنی بر وجود کافئین در  5نگاتا و ساکاي. است مورد توجهکند، عنوان محرك سیستم عصبی انسان عمل می

  Camellia sinensis: ها بر اساس وزن خشک به این صورت استمیزان کافئین برخی از گونه .ارائه نمودند Camelliaجنس 

)5/3٪( ،Camellia sinensis var. assamica )4 %( ،C. taliensis )54/2 % ( وC. kissi )02/0 % .(ي ها، گونهاز میان این گونهC. 

kissi  متعلق به بخشParacamellia به بخش ها متعلق و سایر گونهThea ي سه جنس دیگر خانواده. باشدمیTheaceae عبارتند از :

Eurya  گونه،  140باTernstroemia  گونه و  130باAdinandra  جنس  ي گونه 50حدود، از عالوه بر این. گونه 100باCamellia، 
   ).2011موندال، (گردد روغن براي مصارف صنعتی تولید می

را  Camelliaجنس  6دین مرتبه توسط چندین محقق تجدید نظر شده است اما چانگ و بارتولومئوچن Camellia بندي جنسطبقه
  .بندي نمودندبخش تقسیم 20زیر جنس و  چهاررا به 

ي چاي بواسطه. دست آمده استدهاي با ارزشی بهی، هیبرCamelliaهاي مختلف گونهاز اي، درون گونه گیريدورگبا توجه به 
ي با دو گونه. هستند هاییدورگمند به شناسایی اینچنین قابل اصالح بوده و گیاهشناسان همواره عالقه ،حشیبرخی خویشاوندان و

با یکدیگر همپوشانی  د که از لحاظ خصوصیات مورفولوژیکباشنمی C. taliensisو  C. irrawadiensisهاي ارزش چاي، گونه
هاي آنتوسیانین و یا خصوصیات خاص خصوصیات مطلوب مانند رنگدانهفرض بر این است که برخی ). 1992a، 7بانرجی(دارند 

که از ، Camelliaهاي جنس سایر گونه). 1958، 8وود و باروآ(هاي وحشی باشد ممکن است ناشی از گونه Darjeelingکیفی چاي 
 C. lutescensو  )1962، 9توای( C. flava ،C. petelotii: به ذخایر ژنتیکی چاي کمک کردند عبارتند از گیريدورگاز طریق 

به خوبی آشکار نیست به این دلیل که این گونه هیبرید حاصل از تالقی  C. taliensisي نقش گونه). 1974، 10شارما و ونکاتارامانی(
، C. assamicaي گونه سهطور کلی به). 1969، 11؛ ویسر1958وود و باروآ، (باشد می C. irrawadiensisو  C. sinensisهاي گونه

                                                             
1 Sealy 
2 Chang and Bartholomew 
3 Mondal 
4 Orel and Wilson 
5 Nagata and Sakai 
6 Chang and Bartholomew 
7 Banerjee 
8 Wood and Barua 
9 Wight 
10 Sharma and Venkataramani 
11 Visser 
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C. sinensis  وC. assamica sub sp. Lasiocalyx ي نتاج حاصل ي چاي به کلیهواژه. گردندهاي چاي محسوب میبه عنوان ژنوم
هاي مختلف تحقیقات چاي و عالوه بر وجود تنوع طبیعی در این جنس، ایستگاه. شودمیها و هیبریدهاي آنها اطالق از این گونه

تخمین زده شده است که بیش . اندها توسعه دادهرد و کیفیت مطلوب و همچنین مقاوم به خشکی و بیماريباغداران ارقامی با عملک
 . اي هستندو بسیاري از این ارقام داراي خصوصیات ویژه شدهرقم تجاري چاي براي کشت و کار در سراسر جهان معرفی  1200از 

  

  چاي يریشه -1-3

هـاي ایـن    ریشـه . دهدین است که نسبت به شرایط فیزیکی خاك از خود حساسیت نشان مهاي سطحی و افشا چاي گیاهی با ریشه
بـا توجـه   . نمایدهاي نامرغوب و نامناسب به سختی نفوذ میگیاه براي نفوذ در خاك نیاز به زمین مناسب دارد به طوري که در خاك

چـاي در قسـمت سـطحی خـاك پراکنـده       يهاي بوتـه  ریشهباشد، در نتیجه بیشتر به اینکه اغلب سطح خاك مملو از مواد غذایی می
رشـد  . نفوذ ریشه در خاك بستگی به خصوصیات گیاه، ممکن است به صورت عمودي و افقی و یا بین ایـن دو حالـت باشـد   . هستند

کـه زمـین بـراي رشـد     هـاي افقـی باشـند و یـا این     ها داراي ریشـه  چنانچه واریته. افتدهاي پشته اتفاق می ها بیشتر در زمین عمودي ریشه
 .)1شکل ( روندها مساعد نباشد در برابر کمبود آب اغلب حساس بوده و از بین می عمودي ریشه

  

  

   ي چايریشه -1شکل 

  برگ چاي - 1-4

ویشـی  با وجود اینکه خصوصـیات ر . باشدبندي درون جنس چاي می هاي برگ و عادات رویشی معیارهاي مهم براي طبقه ویژگی
هاي رویشـی اغلـب    بندي چاي دارند ولی هنوز هم ویژگی طبقه ه ساختمان زایشی اعتبار کمتري درنسبت ب پذیر بودن فبه دلیل انعطا

  . شودها استفاده می هاي ابتدائی میان تاکسون در تشخیص تفاوت

  :شوند عبارتند ازبندي چاي استفاده می هاي مهم رویشی که عموماً در طبقهویژگی
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  نسبت طول به عرض برگ -1

 )ساقه(ي میان برگ و محور زاویه -2

 طول دمبرگ -3

 ي برگاندازه -4

 طول میانگره -5

  طول و قطر جوانه -6

هاي این گیاه متناوب، همیشه  برگ. دنده برداري، قسمت اصلی گیاه را تشکیل می چاي از نظر اقتصادي و بهره ي هاي بوته برگ
هاي  برگ. باشد هاي ریز یا صاف می هاي آن داراي دندانه کنارهمرغی شکل بوده و  اي، مستطیلی و تخمسبز، به اشکال بیضوي، نیزه

سطح روئی برگ بدون کرك، ولی . سانتیمتر هستند 20تا  پنجبالغ به رنگ سبز درخشان، نماي چرمی و نرم و داراي طولی متغیر از 
هاي مسن براق و  برگ. باشند یهاي زیاد به رنگ زرد و یا سفید م هاي جوان، پوشیده از کركسطح زیرین آن به خصوص در برگ

ي ها مواد شیمیائی حاصل از شیره شوند زیرا این کرك ها در چاي موجب افزایش کیفیت و مرغوبیت می کرك. بدون کرك هستند
را   هاي باز نشده حداکثر کرك آیند، جوانه سلولی را در خود ذخیره کرده و در هنگام دم کردن به صورت محلول در آب در می

موجب کیفیت و  آورند که بوجود میرا  1چاي ها پس از خشک شدن در چاي ساخته شده، همان قسمت زرین این جوانه .دارند
  .شود می ايمرغوبیت چ

  

  

  

  

  

  

  

   برگ چاي -2شکل 

  

  

  

                                                             
1 Robscense 
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  افشانیشناسی گل و مکانیسم گردهزیست - 1-5

هاي  گل. بنابراین به عنوان معیار تمایز معتبرترند ،هاي زایشی مجزا بوده و تنوع کمتري دارندویژگی رویشی،هاي  برخالف قسمت
هاي  اي و یا مجتمع و گاهی به صورت دوتایی و یا دستهها به صورت تک گل، خوشه گل .و معطر هستند رنگ، خوشبو سفید ،چاي

و  بیضـی شـکل   گلبرگ هفتتا  پنجکه داراي  ،سانتیمتر است 3/3ها در حدود  قطر این گل. شوندها ظاهر می پنج تایی در بغل برگ
د، مومی، به شکل بیضی محدب گلبرگ ها سفی ).3 شکل( باشند می) عدد 200بیش از (کاسبرگ و تعداد زیادي پرچم  هفتتا  پنج

  . مادگی شامل کالله، خامه و تخمدان است. ها متصلندها به خارج و در پایه با هم و به پرچم قسمت محدب گلبرگ هستند که

خامـه  . به شکل خطی و انتهـائی اسـت  کالله . گرده، قسمتی از خامه است که در وسط گل قرار دارد هاي ه دانهکالله، عضو پذیرند
چـاي، خامـه را بـه انـواع افراشـته، زانـودار و        بنـدي طبقـه و در  پیوندنـد  شامل سه قسمت است که به صورت متنوع در طول به هم می

هـاي  وضـعیت خامـه گـل نیـز در گونـه     . دارد که گاهی تا تخمدان پائین می آید خامه در ثلث باالئی شکاف. انتهائی تقسیم می کنند
هـا در  خامـه  C. assamicaقسمت بیشتري از طول خامـه آزاد اسـت امـا در     C. sinensisبه طوري که در . مختلف چاي تفاوت دارد

-ز نیمه طول خود آزاد هستند و این یکـی از معیـار  ها تقریبا ا خامه lasiocalyxباشند و در زیر گونه بیشتر طول خود پیوسته به هم می

  .باشدهاي چاي می هاي تشخیص تیپ

هاي چینی و آسامی وجود دارد که توسط محققان مختلف گزارش داده شده است تیپ اي بین گل درهاي قابل مالحظهوتتفا
هاي داخلی بر این موضوع ي گلبرگو اندازهخصوصیاتی مانند طول خامه، تعداد و طول پرچم ). 1975، 1؛ بزباروا1933ولنسیک، (

  ). 1975بزباروا، (هایی وجود دارد هاي مختلف از لحاظ خصوصیات گل تفاوتکند که بین واریتهداللت می

کلی بذور خودگشن، میزان به طور). 1964، 3؛ وو1938، 2وایت(اي داراي خودناسازگاري است گیاه چاي به میزان قابل مالحظه
هاي بررسی. گرده افشان از لحاظ قدرت کمتر استافشان نسبت به گیاهان دگرنتاج گیاهان خود گرده. کمتري دارند زنیجوانه

هاي چاي در طبیعت سنگین و چسبنده هستند و به صورت انبوه وجود دارند و شرایط براي افشانی نشان داده که گردهمکانیسم گرده
باروا، ( گردندي دیگر میاي به بوتههر چند حشراتی مانند زنبور باعث انتقال گرده از بوته. انتقال آنها از طریق باد مناسب نیست

1989 .(  

-هاي کاسهلوله. گرددي گرده از ساقه جدا میساعت پس از گرده افشانی، جام گل پژمرده شده و به همراه لوله 48تا  24معموال 

در ( افتد افشانی در خالل گلدهی اتفاق میاگرچه گرده. گرددله پژمرده میتدریج کالي گل به تخمدان و خامه نزدیک شده و به
ها حاوي جنین و کوتیلدون کامال رسیده است و جنین بالغ میوه. ، ولی اولین عالئم ظهور میوه قبل از اسفندماه است)ایران از مهرماه

دانه  سهتا  یکدر هر حجره . دهدارجی را تشکیل میاي احاطه شده و پوسته خبه همراه دو کوتیلدون توسط پوشش سخت و قهوه
  ). 1999سینگ، (انجامد ماه از زمان گلدهی تا رسیدگی به طول می 12زمان رسیدن میوه حدود . وجود دارد

  

  

  

  

                                                             
1 Bezbaruah 
2 Wight 
3 Wu 
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   گل چاي -3شکل 

  کاریوتیپ - 1-6

 هايتاکسون اکثر هاياریوتیپک. شودمی محسوب هاگونه شناسایی جهت سیتولوژیک نشانگر ترینمهم عنوان به کاریوتیپ

داتا و ؛ 1975، 3کوندو؛ 1971، 2آکرمن ؛1966و همکاران،  1فوکوسیما(است  چاي مشخص گردیده جمله از جنس کاملیا
 باالي چسبندگی دلیل به کاملیا، هايدر تاکسون کروموزوم ياندازه اساس بر کاریوتیپ بنديگروه هرچند،. )1992، 4آگاروال

 مشابه کاملیا در موجود همولوگ کروموزوم جفت سازي،آماده روش بهترین در حتی این، بر عالوه. نبوده است وفقم هاکروموزوم

). 1975کوندو، ( گردیده است مشاهده کاملیا قابل کشت هايگونه نسبتا کمی براي ايدرون گونه تنوع کاریوتیپیک. نیست

 بنابراین، .هستند متغیر کمی و مورفولوژیک هاي کاملیا از لحاظهاي گونهیتکاریوتیپ توده جمع در هاي داراي ماهوارهکروموزوم

 .نبودند دارمعنی تاکسونومیک نظر از کاملیا از هايتاکسون هاي داراي ماهواره برايکروموزوم هاي حاوي خصوصیاتکاریوتیپ

 را نشان داده است؛ کاریوتیپیک تنوع یشترینب C. japonica L. sensu latoي ، گونهCamellia دیپلوئیدي هايگونه میان در

 C. japonica L. var واقع، در ).1975کوندو، (حاکی از الگوي کاریوتیپیکی مشابه بودند  مطالعه مورد هايجمعیت از بسیاري

macrocarpa Masamune یندوم روي ماهواره متاسانتریکی و جمعیتی دیگر داراي کروموزوم روي چهارمین داراي ماهواره 

-C نشان دادند که روش) 1980(بعدها، کوندو و پارکس . )1980، 5کوندو و پارکس(باشد متاسانتریک میساب کروموزوم

banding هاي هاي سوماتیکی اواسط متافاز در تاکسونکروموزوم براي تواندمیcamellia رنگ هاياین باند .کار برده شودبه-

 هايجفت جابجایی امکان و داده منفرد را کروموزوم 238 شناسایی ياجازه ،واسط متافازهاي اکروموزوم ي مختلف درآمیزي شده

 آمیزي رنگ با C. japonica L. sensu lato جمعیت 7 میان کاریوتیپی تنوع و تغییرات. کرد تردقیق را هاکروموزوم همولوگ

                                                             
1 Fukusima 
2 Ackerman 
3 Kondo 
4 Datta and Agarwal 
5 Kondo and Parks 
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 سیتولوژیک از مارکر ترتیب، این به. )1980و پارکس،  کوندو(شده است  داده نشان C-banding استفاده از روش با استورورسئین

   .شودمی استفاده هاژنوتیپ بنديطبقه و سازيمرتب به منظور

 هاي قابل کشتپلوئیدي به جز گونهتاکنون هیچ نوع پلی. )4شکل ( باشندمی 2n=30دیپلوئید  Camelliaهاي جنس اکثر گونه

C. sinensis و C. assamica  بخش کاریوتیپ تکامل کهاست  داده شده نشان. استگزارش نشده Thea ژن و طریق از عمدتا 

 اکثر کاریوتیپ. باشدمی معتدله يمنطقه در Camellia جنس هايگونه سایر از متفاوت چوبی استوایی بوده و گیاهان سایر مشابه

-هاي ساب تلوسانتریک میا داراي کروموزومهمتاسانتریک و ساب متاسانتریک است و تنها بعضی از گونه Theaهاي بخش گونه

هاي ساب متاسانتریک بیشتر از تریک بیشتر از ساب متاسانتریک و تعداد کروموزومنهاي متاساطوري که تعداد کروموزومباشند، به
  .باشدساب تلوسانتریک می

باشد که عبارتند می 15ایه، سطوح پلوئیدي مختلفی با تعداد کروموزوم پ داراي C. reticulata توجه است که جالب
به منظور  .است ناشناخته پلوئیدي هنوزانواع پلی والدینی ژنوم و آلوپلوئیدي منشأ. 2n=6x=90و  2n=2x=30 ،2n=4x=60:از

 DNAکل  .استفاده شده است) 1GISH(موضعی ژنومی  گیريدورگاز روش  C. reticulata تکامل و ي ساختار ژنوممطالعه

 DNA حضور در ،2n = 2x = 30 کروموزوم تعداد با) C. saluenensis و C. pitardii( دیپلوئیدي خویشاوند هايگونه ژنومی

 هايژنوم از بخشی C. pitartii پروب. شدند هیبریداسیون و گذاري برچسب C. reticulata متافازي گسترش يکننده متوقف

 C. reticulata ژنوم از جزئی C. saluenensis پروب کهحالی در وده،آمیزي نمرنگ را C. reticulata هگزاپلوئید و تتراپلوئید

داده و اثبات  نشان C. reticulata منشاء آلوپلوئیدي ژنوم مورد در را ايکننده قانع شواهد نتایج، این. دهدمی تشکیل هگزاپلوئید را
-می C. reticulate پلوئیدتتراآلو ي جد گونه ،C. saluenensis و C. reticulata، C. pitardii هاي دیپلوئیدگونه) 1(شده است که 

 .C تتراپلوئیدآلوي وجود آمدن گونهباعث به C. pitardii و C. reticulata هاي دیپلوئیدگونه بین هیبریداسیون) 2( باشند،

reticulata ي آلوتتراپلوئیدي، گونهبین گونه آن از هیبریداسیون از پس) 3( گردید و C. reticulata ي دیپلوئیدگونه و C. 

saluenensis ي گونهC. reticulata  گرفته توسط غالمی و همکاران ي صورتطبق مطالعه). 2003، 2گو و زیائو(وجود آمد به
عدد کروموزوم بوده و از انواع متاسانتریک و ساب  30هاي مورد ارزیابی دیپلوئید و داراي عنوان گردید که تمامی کلون) 1392(

  .دار مشاهده نگردیدهاي متفاوت بوده و کروموزوم ماهوارهسانتریک با فراوانیمتا

  

                                                             
1 Genomic In Situ Hybridization 
2 Gu and Xiao 
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  چاي هاي میتوزيکروموزوم -4شکل 

  

  بیولوژي بذر - 1-7

هـاي سـفیدرنگ پوشـیده شـده      حجره می باشد که از کرك چهارتا  سهها داراي  تخمدان. تخمدان از سه برچه تشکیل شده است
  . باشد دانه می 4ی یک ال شاملاست و هر حجره 

در داخل هـر میـوه آن نیـز    و  متر به صورت پوشینه بودهسانتی 5/2چاي با قطري حدود  يمیوه. غالف میوه چاي بدون کرك است
ها  قطر این میوه .شکل ظاهري این میوه به صورت کروي یا صاف و گاهی اوقات داراي دو سرپهن است. دانه قرار دارد ششتا  یک

 يدوره و هـاي دیـررس داراي سـرعت جوانـه بیشـتر      عموماً دانه. )5شکل ( باشداي تیره میانتیمتر و رنگ آن قهوهس 27/1در حدود 
  .تري هستندکوتاه زنیجوانه

مانی آنها با ضدعفونی کردن هر چند قدرت زنده. مانی پایینی دارندبذور چاي چندین روز پس از ریزش از بوته، قدرت زنده
. گرددحفظ می سلسیوسي درجه چهاردقیقه و سپس نگهداري در سرماي  15به مدت %  01/0ک کلرید توسط محلول مرکوری

براي تکثیر تجاري، بذور چاي در ). 1999، 1سینگ(تواند نگهداري شود اگر چه بذور در گرد ذغال مرطوب به مدت چند روز می
هاي بذري تجاري به منظور تولید بذور کلونی  ام کلونی، باغارق بعد از آزادسازي. گردندهاي بذري با اهداف خاص کشت می باغ

بذور چاي به . شوند تا بذور بسیار کوچک حذف گردندآوري، بذور از روتاري عبور داده میبعد از جمع. شودهیبرید بنا نهاده می
  . )6شکل ( متر دارندمیلی 20تا  10طور نرمال قطري بین 

                                                             
1 Singh 
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  ي چايمیوه -5شکل 

  

  

 ر چايبذ-6شکل 
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 زراعی در دنیا هاي چايانواع تیپ -2

  )Camellia sinensis(چاي زراعی چینی  -2-1

 14 تا 5/1 بین ها آن طول که کوچک و قائم هاي برگ محل، یک از منشعب و متعدد هاي ساقه با بزرگ چینی، هاي بوته حجم

 سبز رنگ به معموال و بوده چرمی یا واکسی نماي داراي ها برگ). 7شکل ( باشد می متر سانتی 5/2 تا 1 بین ها آن عرض و متر سانتی

  .شوند می دیده تیره

 براي زراعی، گروه این هاي بوته از حاصل سبز برگ. کنند می تحمل را سلسیوس درجه -15 تا هوا دماي چینی تیپ هاي بوته

 چاي کیفیت اما است باغی هاي گروه ایرس از کمتر چینی گروه در حاصل محصول. است مناسب تخمیر نیمه و سبز چاي تولید

 این. دارد  بهتري طعم و عطر اما است آسامی نوع از تر رنگ کم گروه این در چاي ي نوشابه. باشد می خوب بسیار ها آن تولیدي

 هاي دانیخبن توانند می چینی گروه ارقام. شود می کشت گرجستان و ترکیه ایران، ژاپن، چین، کشورهاي در بیشتر چاي از گروه

  .هستند حساس سرما برابر در آسامی گروه اما کنند تحمل را خفیف

  

  

  ي چاي رقم چینیبوته -7شکل 

  )Camellia assamica(چاي زراعی آسامی  -2-2

 عرض و متر سانتی 20 تا 8 بین طول با بزرگ هایی برگ مشخص، و واحد اي تنه با کوچک حجم داراي آسامی گروه هاي بوته

 مشاهده ها برگ روي مشخصی هاي رگبرگ و) افقی( درجه 90 معموال ها، برگ ي زاویه). 8شکل ( باشند می متر سانتی 5/7 تا 5/3

 -4 تا هوا سرماي ، آسامی گروه هاي بوته. است بیشتر چینی هاي بوته عملکرد از گروه، این هاي بوته عملکرد یا محصول. شود می

 بنابراین، است چینی گروه از بیشتر چاي از گروه این سبز برگ در موجود کافیین و ننتا مقادیر. کنند می تحمل را سلسیوس درجه

 گروه، این از حاصل چاي ي نوشابه رنگ. است چینی گروه از تر مناسب سیاه چاي ساخت براي آسامی گروه از حاصل سبز برگ

 به چاي از گروه این. شود می کشت گرمسیري مناطق و آفریقا و هند شرق شمال در بیشتر تیپ این. باشد می چینی نوع از تر پررنگ

  .دارد وجود تیره برگ و روشن برگ انواع صورت
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  ي چاي رقم آسامبوته -8شکل 

  )Camellia assamica ssp. lasiocalyx(چاي زراعی کامبوجی یا فرم جنوبی  -2-3

 معموال ها آن رنگ و داشته قائم بیش و کم هاي برگ. است آسامی گروه با مشابه بیش و کم کامبوجی گروه هاي بوته مشخصات

 گرمسیري و چینی سردسیري ايهگروه بین واسط حد وکیفیت، محصول میزان مقاومت، لحاظ از گروه این. است روشن و سبز

  .است یافته توسعه برمه و ژاپن چین، کاري چاي مناطق در بیشتر گروه، این کشت. باشند می آسامی

  

  نژادي چايبه هايروش -3

هاي جنس نژادي، پیشرفت قابل توجهی در رابطه با چاي و سایر گونههاي بهبا وجود مشکالت برنامه 1939از سال در جهان 
Camellia فته که ري ژنتیک و اصالح چاي صورت گهاي مختلفی در زمینهدنبال آن پیشرفتاز طریق اصالح کالسیک انجام و به

  :یددر ذیل بحث خواهند گرد

اصالح ژنتیکی چاي و معرفی ارقام مناسب نقش مهمی در افزایش عملکرد و کیفیت محصول چاي و مقاومت یا تحمل آن به 
نژادي چاي مانند هر گیاه دیگري، افزایش عملکرد در واحد سطح و زمان، هدف از به. ي محیطی داردهاي زنده و غیرزندهتنش

اي مانند  زندههاي غیر هاي مهم چاي و تنش چون آفات، بیماري اي هم هاي زنده نشبهبود و افزایش مقاومت چاي در مقابل ت
  .باشد خشکی، گرما، سرما و یخبندان می

 ي کشورها کمک بههر چند هدف کلیه، بسته به نیاز هر منطقه از کشوري به کشور دیگر متفاوت استچاي  نژاديبهاهداف 

، کنیا و وستاني چاي سیاه نظیر هندکنندهاصالحی در کشورهاي تولید هايبرنامهور کلی طبه. باشدچاي میبهبود عملکرد و کیفیت 
به خط استوا مانند چین و ژاپن دورتر  کشورهايدر که در حالی ،هاي با عملکرد و کیفیت باال استي کلونتوسعه مبنی برسریالنکا 

 ،)ه و کیفیت چاي ساخته شده تاثیر چندانی بر قیمت چاي نداردقرار داشت اهمیت ي اولکشورهایی که تولید چاي سبز در درجه(
نژادگران و ي بههاي چندین سالهي تالشواسطهارقام جدید چاي بهامروزه . باشدمیهاي متحمل به سرما و یخبندان ي کلونتوسعه
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-روش. اندتکامل یافته شیمیایی، گیري و اصالح فیزیکی و، گزینش، دورگدر طی مراحل مختلف تولید گیاهکشاورزان باتجربه 

  .)2014موندال، ( به شرح ذیل توصیف خواهند گردیدنژادي چاي بهمختلف  هاي

  

  معرفی - 3-1

 .مشخص باشدي هاي جدید در یک ناحیهخویشاوندان وحشی و گونههاي جدید، واریتهوارد نمودن معرفی ممکن است شامل 

هر چند  ست،یا سربازان مستعمراتی ایجاد گردیده ا زیارت بودایییافته مانند غیرسازمان در رابطه با چاي، معرفی اولیه توسط عوامل
خواهد گونه که در ذیل بحث ي انگلیسی یا جوامع علمی همانداران باتجربهمعرفی ثانویه در کشورهاي تحت کشت چاي توسط باغ

  .)2014موندال، ( ، صورت گرفته استگردید

هاي ارثی به عنوان منابع ژنتیکی مفیدي هستند که ریخته. کشورها یکی از منابع مهم معرفی گیاهان استي ارثی بین تبادل ریخته
پس از ورود به یک کشور و طی مراحل قرنطینه مورد ارزیابی قرار گرفته و در صورت سازگاري براي تولید در سطح تجاري 

منابع . شوند نیز محسوب می نژاديبههاي  هاي خوبی براي برنامه مایهعالوه بر این منابع ژنتیکی وارداتی دست. شوند آزادسازي می
توانند به طور مستقیم یا غیرمستقیم براي اهداف تجاري اصالحی و تولیدي  ژنتیکی اجزاي انتقال یافته در چاي ارزشمند هستند و می

  .)2014موندال، ( استفاده شوند

 معرفی اولیه -1- 3-1

چاي در کشور . شان از چین به کره صورت گرفتدر طی تهاجم 1وو دي زان امپراطورتوسط سربا ،ورود چاي به کشور کره
 3هی یی ي کوهدامنهدر و آنها را  بذر چاي را وارد ژاپن نمود 2سیاکو به نامکه راهب بودایی قرن وارد شد، زمانی 8ژاپن، طی 

مجددا بذر چاي  6یی ساي راهب دیگري به نام ،مسیحبعد از میالد  1191سپس در سال . کشت نمود 5اومی شهر 4ساکوموتوروستاي 
نه یی ساي . کشت نمود) 9چیکوزن در استان 8فوکوکا يجنوب شرقی قلعه( 7سبوري هاي کوهو بر روي تپها از چین به ژاپن وارد ر

   .)2014موندال، ( معرفی نمودمقدس  داروییرا کشت نمود بلکه آن را به عنوان تنها چاي 

                                                             
11 Wu Di 
2 Siacho 
3 Hi Yei 
4 Sakomoto 
5 Omi 
6 Yei Sai 
7 Seburi 
8 Fukuoka 
9 Chikuzen 
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 يا از کشور چین وارد و نزدیک به منطقهبذور چاي ر 1کامفوییجس.جی ، والی اندونزيد از میالد مسیحبع 1690در سال 
به چین رفته و مجددا بذور چاي را که در اندونزي کشت از شرق هند  3جکسون 1833تا  1828هاي بین سال. کشت نمود 2جاکارتا

  . )2014موندال، ( کردکشت شده بود، وارد 

این افسانه . هاي حکومتی وارد گردیدچاي از راه زمینی توسط کاروان 1735سپس در سال . ارد روسیه شدو 1567چاي در سال 
ي دریاچه به سمت روسیه، 6مونگولیا در 5اوالن باتور از طریق 4گوبی مایل از بیابان 800از مرز چین به سمت شمال غربی در میان 

  .)2014 موندال،( ادامه یافت 8ایرکوتسک به شهر 7بایاکال

. تصمیم به کشت چاي نمود 1841و به دنبال آن در سال  دست نیافتموفقیتی به اما  کردشروع به کشت قهوه در ابتدا سریالنکا 

برد، همزمان، بذر  11پوسالوا هاي چاي را بهکرد، از چین بازدید نمود و گیاهچهزندگی می 10ر سیلونشخص آلمانی که د9ورمز
 نزدیک 13پرادنیا ي باغ گیاهشناسی سلطنتی درآورده شد و در خزانه 1839هند در سال  12کالکوتا چاي نیز از باغ گیاهشناسی

  . )2014موندال، ( کشت گردیددر سریالنکا  14کندي

هجري شمسی شخصی به نام حاج محمد اصفهانی کشت چاي  1261بر اساس اسناد و مدارك موجود، براي نخستین بار در سال 
هجري شمسی به نام مرحوم محمدمیرزا  1278یکی از غیور مردان ایران در سال . علل نامعلومی رونق نیافت را آغاز نمود لیکن به

السلطنه به عنوان سرکنسول ایران در هند که شاهد خروج مبالغ هنگفتی ارز از کشور براي خرید چاي بود، مصمم  ملقب به کاشف
وي پس از تحمل رنج و مشقات زیاد، کار آموزش . کشور هند شروع نماید گردید کشت چاي را در ایران با آوردن بذر و نهال از

پس از آن اقدام به ورود بذر و نهال چاي از هند نمود و چون آب و . در امور مختلف کشت و صنعت چاي در هند را به پایان رساند
کوه چاهانسر  يوارده را در دامنه ها و بذور نهال يهواي گیالن به خصوص الهیجان را مناسب کشت چاي تشخیص داد، کلیه

ها به بار نشستند و اولین محصول از باغ چاي احداثی استحصال گردید که  ها زحمت و مرارت نهال پس از سال. الهیجان کشت نمود
و رفع کاري تولید چاي و چاي يالسلطنه پس از احداث باغ و اطمینان از ادامه مرحوم کاشف. طعم بود العاده معطر و خوش فوق

هاي متمادي و طی فراز  کشت چاي پس از سال. چاي را توسعه داد هاي اي که با تغییر وضعیت مخالف بودند، باغ هاي عده مزاحمت
  . هاي زیاد در ایران رواج یافت و نشیب

  

                                                             
1 J. Camphuijs 
2 Djakarta 
3 Jacson 
4 Gobi 
5 Ulan Bator 
6 Mongolia 
7 Bayakal 
8 Irkutsk 
9 Worms 
10 Ceylon 
11 Pussellawa 
12 Calcutta 
13 Peradeniya 
14 Kandy 
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  فرآیند معرفی رقم - 1-1- 3-1

هاي اظهارنامه يبا تکمیل و ارائه) ايینهپس از طی مراحل قرنط(ثبت و یا تجاري سازي ارقام جدید گیاهی اعم از داخلی یا وارداتی 
ها در این اظهارنامه. شودثبت و تجاري سازي به طور جداگانه و در موعد مقرر به موسسه ثیت و گواهی بذر و نهال آغاز می

وابق اطالعاتی شامل مشخصات متقاضی، مشخصات رقم کاندیداي ثبت یا تجاري شدن، سوابق ثبت در ایران یا سایر کشورها، س
معرفی رقم در سایر کشورها، سوابق اولین عرضه تجاري و سوابق رسمی بررسی فنی رقم از حیث انجام آزمون تمایز، یکنواختی و 

  . )موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال( گرددمنعکس می) DUS١(پایداري 

  

  معرفی ثانویه -2- 3-1

ین سرسخت در سراسر جهان در رابطه با ورود قطعات قابل تکثیر گیاه هر چند اطالعات مربوط به معرفی ثانویه به دلیل وجود قوان
ي چاي توسط تولیدکنندگان تجاري به صورت مسکوت عالوه بر آن، معرفی ثانویه ،هاي اخیر، بسیار اندك استاز مرزها در سال

ي ترین موسسهکند که قدیمیمیتاکید  یی کشت چاي به وضوح بر این موضوعجالب توجه است که تاریخ ابتدا. مانده استباقی 
طی یک . نقش داردي چاي در سراسر جهان معرفی ثانویه درطور قابل توجهی هند، به در ،، آسام)TES(تحقیقات چاي دنیا 

طور مستقیم یا غیرمستقیم از ذخایر ژنتیکی ي خود را بهقابل کشت اولیهگیاهی هاي زیر کشت دنیا مواد از زمین% 60برآورد، 
هاي تجاري چاي تاسیس شدند و سپس به عنوان در ابتدا شرکت. کننددر هند دریافت می ،آسام) TES(ي تحقیقات چاي هموسس

  . مورد استفاده قرار گرفتند ،ي ارقام جدیدمنابع مادري به منظور توسعه

  گزینش - 3-2

در روش . 4و گزینش کلونی 3، اصالح رگه2ايگزینش توده: اصالح چاي به روش گزینش شامل سه تکنیک جداگانه است
هاي بذري  ي بذري کاشته و نسبت به انتخاب نهالاند در چند خزانهآوري شدهبذوري را که به طور  توده جمع، ايگزینش توده

برخی از این خصوصیات عبارتند از ارتفاع نهال، تعداد برگ، قطر . نمایند فیزیولوژي اقدام می-مناسب بر اساس خصوصیات مورفو
پس از انتخاب تک  ....دهی و هاي جوان، عادت رشد و شاخه دار بودن غنچه و برگ، طول ریشه، کرك ي برگاندازه ساقه،
ي مطالعه. کنند منتقل نموده و با فواصل ثابتی کشت می Holding Plot هایی معروف به  آنها را به پالت ،هاي بذري برتر نهال

هاي نامطلوب حذف و فیزیولوژیک در زمین اصلی ادامه یافته و بوته-هاي مورفوها بر اساس معیار خصوصیات مختلف تک بوته
پس از تشکیل . گردد هاي مطلوب باقیمانده، اقدام می هاي حاصل از تکثیر غیرجنسی بوته نسبت به پرکردن جاهاي خالی باغ با نهال

به بذور . تبدیل شده و از این باغ بذرگیري خواهد شدهاي بذري باغ بذري، گیاهان موجود با مدیریت صحیح هرس و تغذیه، به بوته
. گردند ري میاگذشوند نام اي که در آنجا تولید میشود که بر حسب منطقهیا واریته بذري عمومی گفته می Jatحاصل از این باغ 

رد و کیفیت با وجود منبع ، عملکي از لحاظ پارامترهاي مورفولوژیکي بذري عمومی، تنوع زیاددر بین نتاج حاصل از یک واریته
اولین تالش علمی به منظور گزینش چاي اصالح . این امر به دلیل طبیعت دگرگشن گیاه چاي است ود دارد کهبذري یکسان، وج

                                                             
1 Distinctness, Uniformity and Stability 
2 Mass Selection 
3 Line Breeding 
4 Clonal Selection 
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طور به. با تاسیس منابع استاندارد بذور چاي صورت گرفت 1860در سال  1شرقی هندوستان توسط برادران استیفلهاگنشده در شمال
کوهن ( ، جاوا)1934ولنسیک، ( هاي علمی چاي از طریق گزینش، در بسیاري از کشورها مانند اندونزيیشرفتهمزمان پ
ادري بر هاي مدر این روش، بوته. انجام شد )1939، 4وایت( و شمال شرقی هندوستان )1935، 3بختادز( ، روسیه)1929، 2سفوآرت

انتخاب  )1936، 5تیموشنکو( و حسی چاي )1956وایت، ( آناتومیکیهاي و به دنبال آن ویژگی اساس خصوصیات مورفولوژیک
  . گردندمی

در این . طراحی گردید 1963اي به اهداف مورد نظر، در سال ، روشی است که به دنبال عدم دستیابی گزینش توده6اصالح رگه
. شوند گذاري مییا جفت نشانه اند، به صورت تکهاي بذري خاصی که بر اساس بررسی صفات معینی انتخاب شدهروش بوته

هاي  نتاج هر والد به صورت نهال. شوند آوري و کاشته می گذاري شده بطور مجزا از هم، جمعهاي نشانه سپس بذور بوته یا بوته
 در صورتی که بهترین نتاج با بیشترین محصول و یکنواختی الزم شناسایی شوند، از. گیرند بذري مورد آزمون و بررسی قرار می

استفاده از اصالح رگه براي ترکیب کردن . دنشو هاي والدینی براي تشکیل یک باغ بذري جدید استفاده می والدین یا جفت
  . نماید جاد میاي ایبیشتري نسبت به گزینش توده شکلی مورفولوژیکخصوصیات مطلوب آسانتر است و نیز هم

صورت  1931ی براي گیاه چاي که توسط تانستال در سال هاي تک برگپس از کشف روش تکثیر غیرجنسی از طریق قلمه
اما در آن زمان، معیارهاي مناسبی براي گزینش در گیاه چاي . )10شکل ( گذاري شد، اصالح به روش گزینش کلونی پایهگرفت

انتخاب تک : د ازي اساسی است که به ترتیب عبارتناین روش داراي سه مرحله. شناخته نشده بود و این روش بعدها تکامل یافت
پس از انتخاب بصري تک . ايهاي بلندمدت مزرعه اي و آزمایشهاي خزانه هاي بذري و قدیمی چاي، آزمایش هاي برتر از باغبوته
هاي مختلف قرار ها در طول یک سال مورد ارزیابیگذاري آنها، بوتهفیزیولوژیک و نشانه-هاي برتر بر اساس معیارهاي مورفوبوته
گیري مقدار ترکیبات موثر بر کیفیت برگ  زنده و اندازههاي زنده و غیر از جمله این مطالعات، بررسی مقاومت به تنش. دگیرن می

باشد که از طریق  اکسیداز می فنل همچنین سنجش میزان فعالیت آنزیم پلی...) نظیر تانن، کافئین، ماده خشک و (ها  سبز تک بوته
هاي آماده شده به منظور انجام  گیري شده و قلمههاي انتخابی، قلمه سپس از بهترین بوته. دگرد آزمون کلروفرم ارزشیابی می

ها در  هاي مورفولوژیک، یک سال پس از کاشت قلمه بررسی. شوند هاي آماده شده کشت می زایی در خزانههاي ریشه آزمایش
گیري ارتفاع نهال، قطر ساقه،  اي شامل اندازه هاي خزانه شي دوم گزینش نیز با جمع بندي نتایج آزمایخزانه انجام شده و مرحله

هاي  هاي نامطلوب و انتقال ژنوتیپ ها در خزانه، اقدام به حذف ژنوتیپ ماه پس از کاشت قلمه 18. رسد به پایان می... طول ریشه و 
ب یک طرح آزمایشی تکراردار خواهد هاي انتخابی در مزرعه با فواصل ثابت و در قال کشت ژنوتیپ. گردد برتر به زمین اصلی می

هاي الزم انجام  ها یادداشت برداري سال زمان نیاز است و در طول این سال 5بندي نهایی بوته به  از کاشت نهال تا اسکلت. بود
و  ها انجام شده ي ژنوتیپي عملکرد برگ سبز و چاي ساخته شدهبندي نهایی و تشکیل بوته، مقایسهپس از اسکلت. خواهد شد

  . شود بهترین ژنوتیپ به عنوان رقم کلونی اصالح شده براي همان منطقه آزادسازي می

                                                             
1 Stiefelhagen 
2 Cohen Stuart 
3 Bakhtadze 
4 Wight 
5 Timoshenko 
6 Line Breeding 
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  ي گزینش شدهبوته –9شکل 

  

  هاي مادري چاي معیارهاي انتخاب بوته -1- 3-2

ول میانگره، برگ با ساقه، ط يبرگ، زاویه يشاخساره، اندازه ي، تعداد شاخساره، اندازه)قطر بوته(بوته  ياسکلت قوي، اندازه
 ي، تولید ماده 1)فالش دهی(تراکم نقاط برگچینی، تعداد جوانه روي سطح هرس شده، توانایی رقابت در رشد، جهش رشد 

.. به تنش هاي زنده و غیر زنده ودار بودن پشت برگ، پایداري عملکرد، مقاومت  خشک، وزن بقایاي هرس، رگبرگ جوان، کرك

  :گردندنها مرور میکه به اجمال بهترین آباشند می

  اسکلت خوب - 1-1- 3-2

. شونداي استفاده میملکرد هستند که در انتخاب مشاهدهاسکلت خوب و عادت رشدي مطلوب از صفات مهم و مرتبط با ع

ه دست آمده که در انتخاب تک ها ببوته و تعداد شاخسارهداري بین سطح بوته و عملکرد و نیز بین سطح همچنین همبستگی معنی
در نظر گرفته شود، به عنوان یک  دهیي بوته اگر به همراه ظرفیت فالشعالوه، اندازههب. گیردهاي برتر مورد توجه قرار میوتهب

  .پارامتر مهم در تخمین ظرفیت تولید محصول چاي محسوب می گردد

  تعداد شاخساره - 1-2- 3-2

چرا که عدم . تفاوت قائل شد 2فعال و راکد ياید بین تعداد شاخسارهتعداد شاخساره معیار بسیار مهمی در انتخاب بوته است، اما ب
بنابراین تراکم نقاط . هاي راکد بیشتر منحرف کنداب را به سوي بوته هایی با جوانهتوجه به نسبت آنها روي یک بوته می تواند انتخ

                                                             
1- Flushing 
2 Banjhi 
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یک بوته مادري  ياي برآورد عملکرد بالقوهها، معیارهاي مفیدي برته و به همان نسبت تعداد شاخسارهچینی روي سطح بوبرگ
  .  هستند

  چاي يبرگ و عملکرد بوته يهمبستگی اندازه - 1-3- 3-2

برگ روي عملکرد این گیاه  يبرگ و عملکرد گیاه چاي به دست آمده است که حاکی از اثر اندازه يهمبستگی مثبتی بین اندازه
هاي کمتري نسبت به گیاهان داراي برگ برگ داراي عملکرد یاهان ریزتصور عمومی بر آن است که به طور معقول، گ. است

 . باشندمیبزرگ 

 خشک  يماده- 1-4- 3-2

برگ و تراکم شاخساره، ظرفیت تولید محصول در گیاه چاي به طور اساسی تحت  يگیاه، اندازه يصرف نظر از تغییر در اندازه
  .ته قرار داردبوي خشک تولیدي و تقسیم آن در ادهتاثیر مقدار م

  سازگاري گیاه - 1-5- 3-2

عملکرد چاي فقط تحت تاثیر محل کاشت و فصول سال نیست، بلکه تاثیر ژنوتیپ، عوامل اقلیمی و خاکی و نیز ارتفاع از سطح 
ر د از این رو ثبات یا پایداري عملکرد که ناشی از سازگاري گیاه در محیط است نیز. دریا بر تغییر عملکرد محرز گردیده است

 .گیردانتخاب بوته مورد توجه قرار می

  پذیريرقابت- 1-6- 3-2

هاي انتخابی در براي این منظور، عملکرد تک بوته .گیري عملکرد آنها میسر استهاي چاي نیز با اندازهپذیري بوتهتوان رقابت
  .شودیسه میکننده مجاور آنها مقاهاي رقابتوته محاسبه شده و با عملکرد بوتهبوته و واحد سطح ب

  ها مقاومت به آفات و بیماري - 1-7- 3-2

هاي قارچی، توجه به خصوصیات برگ  زا به برگ، مانند شته و بیماريي خسارتها هاي مقاوم به آفات و بیماريبراي انتخاب بوته
بیشتري  1آنها داراي مومبرگ  لکوتیکواپیهاي مقاوم به خشکی، انتخاب گیاهانی که چنین براي انتخاب بوته هم. بسیار مهم است

 .باشد مطلوب خواهد بود

  هادار بودن و رنگ سبز روشن برگبرگ - 1-8- 3-2

ن هاي جواهایی که پشت برگانتخاب بوته. ء در اصالح چاي استترین جزکیفیت ضروريو  چاي یک محصول کیفی است
  . دستیابی به چاي کیفی را تضمین کند تواندروشن باشند، می ها به رنگ سبزمملو از کرك بوده و این برگ هاآن

  

                                                             
1 Wax 
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  ها پلی فنل- 1-9- 3-2

چاي هستند که در انتخاب تک  کننده کیفیتاکسیداز نیز از عوامل مهم کنترلها و میزان فعالیت آنزیم پلی فنل مقدار کل پلی فنل
عنوان یک عامل کیفی انجام تست هها بنلن پلی فمناسب براي تعیین میزا يانتخاب بوته به همین منظور در. شوندها لحاظ میبوته

 .گرددتوصیه می کلروفرم

هاي بذري قدیمی، فقط یک بوته داراي عملکرد و کیفیت هزار بوته در باغ 100تا  40به ازاي هر ) 1956( ي وایتبنا بر عقیده
گزینش را طی  يمراحل اولیهکه هایی درصد از بوته 002/0ه است که فقط تخمین زد )1975(بزباروآ  همچنین. مطلوب است

هاي درصد از تغییرات عملکرد بوته 67 همچنین وي. شوندالح شده معرفی میاند، به طور موفقیت آمیزي به عنوان کلون اصکرده
بر طبق منابع موجود طول  .درصد باقیمانده را ناشی از تفاوت هاي ژنتیکی برآورد کرده است 33اثر محیط و  يچاي را به واسطه

ها و نیز عدم وقوع تنش خشکی شدید و  هاي جدید از آفات و بیماريلونی چاي به شرط عدم ظهور بیوتیپمر مفید یک رقم کع
 40بلکه تا هاي بزرگ، نباید تمامی قطعات را به کشت یک رقم کلونی اختصاص داد، در باغ .سال است 40طوالنی، حداکثر 

خصوصیات  ارقام کلونی کشت شده در یک باغ باید. ح شده مشابه کشت نمودتوان با دو کلون اصالدرصد از یک باغ را می
  .هاي چیده شده آنها خصوصیات پالس، مالش، تخمیر و قابلیت اختالط را داشته باشندرشدي مشابه داشته و برگ

ملی مورد توجه قرار  يامهعنوان یک برنهتواند بمیچاي کشور براي اطالع کامل از وضعیت موجود هاي  باغ دار نمودنشناسنامه
  .گرددفته و بدین لحاظ اکیداً توصیه میگر
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  ).Singh, 1999(گزینش کلونی چاي  –10شکل 

  

کارييهاي چاي مناطق چاهاي هیبرید بذري باغبوته  

هاي چاي بر اساس معیارهاي مورفولوژیک و ي تک بوتهانتخاب اولیه
گذاري آنهافیزیولوژیک و نشانه  

تعداد ، ي بوتهاندازه، اسکلت قوي
- اندازه، ي شاخسارهاندازه، شاخساره

طول ، ي برگ با ساقهزاویه، ي برگ
، چینیتراکم نقاط برگ، میانگره

 تعداد جوانه روي سطح هرس شده،

توانایی رقابت در رشد، جهت رشد 
ي خشک، ، تولید ماده)دهیفالش(

وزن بقایاي هرس، رگبرگ جوان، 
دار بودن پشت برگ، پایداري کرك

هاي زنده عملکرد، مقاومت به تنش
 ....و غیر زنده و 

 معیارهاي انتخاب

 ماه 12

  ايهاي خزانهآزمایش

هاي تک برگی و قلمههاي انتخابی از طریق تکثیر غیرجنسی تک بوته
هاي انتخابی در خزانه براي حذف بررسی خصوصیات رشدي ژنوتیپ

  هاي نامطلوبژنوتیپ

 ماه 18

  ماهه 12و  6ثبت درصد تلفات 

ها، تعداد گیري ارتفاع نهالاندازه
  ...برگ، طول ریشه و 

ايهاي بلند مدت مزرعهآزمایش  

هاي آزمایشی تکراردار و ر کرتهاي مطلوب دماهه ژنوتیپ 18هاي کاشت نهال
منظور ساله، بهبندي پنجانجام هرس بر روي آنها بر اساس سیکل هرس اسکلت

ي مقدماتی عملکرد، ارزیابی کیفی و حسی چاي ساخته شده، بررسی مقایسه
هاي محیطی و نیز مطالعات مورفولوژیک به مدت دو مقاومت در مقابل بروز تنش

  .ي نهائیبندسال پس از هرس اسکلت

 سال 7

هاي هاي امیدبخش و کشت آنها در حداقل دو ناحیه براي انجام آزمایشدستیابی به کلون
 )هاي تمایز، یکنواختی و پایداريدستورالعمل ملی آزمون( DUSپایداري و 

 عنوان مواد گیاهی جدیدها بهآزادسازي کلون

 سال 7
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  گیريدورگ - 3-3

ر ، مانند عملکرد، کیفیت یا تحمل به بیماري در کنابر اساس خصوصیات مطلوب ، دو والد)11شکل ( گیري طبیعیدر دورگ
اگر متوسط عملکرد این گیاهان . گردندکشت میمجددا برداشت شده و    F1پس از آن بذور و کشت  ایزولهیکدیگر و به صورت 

هاي  آزمایش انجام براي برتربرخی نتاج به دنبال آن . دور به عنوان بذور هیبرید معرفی خواهند گردید، این بذباشاز والدینشان بهتر 
ها از این کلون. شوندمعرفی می یا هیبرید1یکلونرقم بذري دو به عنوان  در صورت مناسب بودن،و  گردندیاي انتخاب مچند ناحیه

 گاهی طی فرآیند. اندهایی براي مناطق خود تولید نمودهکلونو اکثر موسسات تحقیقات چاي دنیا بوده  خاص ،لحاظ جغرافیایی

تنوع بیشتر  ایجاداین کار از انجام و هدف  گیرندقرار میاستفاده مورد  2کلونی بذور چندتولید  ذکر شده بیش از دو والد به منظور
سال متغیر  26تا حداکثر  21بذري دو یا چند کلونی از حداقل  يمدت زمان الزم براي تولید یک واریته. است   F1در میان بذور 

سال و براي  5تا  4سال، براي آزمون نتاج به  6تا  5بذري به هاي  سال، براي رشد بوته 8تا  6است زیرا براي گزینش اجداد کلونی به 
الزم به ذکر است که بعد از . باشدسال زمان نیاز می 7تا  6اي به هاي منطقه هاي بذري دو یا چند کلونی جهت آزمایش تاسیس باغ

ي هر آنجایی که دستیابی به شجرهاز طور که توضیح داده هاي برتر از روش گزینش کلونی همانگیري براي انتخاب کلوندورگ
  . شودرقم دشوار است، شانس بازآفرینی مجدد عملکرد پایین بوده و در نتیجه در حال حاضر این فرآیند ترجیح داده می

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
1 Biclonal seed 
2 Polyclonal seed 
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  )Willson and Clifford, 2012( گیري طبیعیدورگ -11شکل 

  

شود و حتی برخی  نیز در اصالح چاي استفاده می) 12شکل () افشانی دستی یا تالقی کنترل شدهگرده(گیري مصنوعی از دورگ
و در ) پرگامین(هاي پلیتنی  هاي گل والد نر با پاکت در این روش ابتدا غنچه. انداز ارقام کلونی چاي از این طریق به وجود آمده

صبح روز ( ز در مرحله بالنهاي گل والد ماده نی غنچه. شوند فشانی پوشانده میساعت قبل از گرده ا 24تا  18مرحله پیش بالن یعنی 
ي رسیده بر روي ي گردههاي دانهصورت تکان دادن گلبه گرده افشانی دستی. شوند گذاري میاخته شده و پاکت )هاباز شدن گل

از گرده افشانی حفظ شده و سپس با خشکیده  ساعت پس 48هاي ماده،  هاي ایزوالسیون گل انجام شده و پاکت گل ماده کالله
هاي چاي با انجام گرده افشانی دستی و مقایسه نتاج با والدین قابل  سازگاري تالقی بین کلون. شوند ها برداشته می پاکت ،شدن کالله

 3-2(زمانی کوتاه  يهاي چاي در دورهدر دسترس بودن گل-2میزان موفقیت پایین -1این روش به دالیلی همچون . ارزیابی است

به عنوان یک روش اصالحی  ،هاي مختلفزمان متفاوت گلدهی کلون-4و ) ماه 12-14(مدت زمان طوالنی رسیدن بذر  -3) ماه
   .چاي به موفقیت کمی دست یافته است

F1 

و میزان رشد بذور هیبرید  F1ی بذور زنو ارزیابی میزان جوانه F1کاشت بذور 
  در گلخانه بر اساس ارتفاع، قطر ساقه، نسبت ریشه به ساقه

ماه 12  

هاي آزمایشی تکراردار و انجام هرس بر روي آنها هاي بذري به زمین اصلی در کرتانتقال بوته
رزیابی ي مقدماتی عملکرد، امنظور مقایسهساله، بهبندي پنجبر اساس سیکل هرس اسکلت

هاي محیطی و نیز کیفی و حسی چاي ساخته شده، بررسی مقاومت در مقابل بروز تنش
  .بندي نهائیمطالعات مورفولوژیک به مدت دو سال پس از هرس اسکلت

سال 7  

هاي دستیابی به ارقام امیدبخش و کشت آنها در حداقل دو ناحیه براي انجام آزمایش
  )هاي تمایز، یکنواختی و پایداريدستورالعمل ملی آزمون( DUSپایداري و 

سال 7  

 ي گرده افشانی آزادرقم برتر و اجازه 2ایجاد باغ بذري ایزوله از طریق کاشت 

  آزادسازي ارقام به عنوان مواد گیاهی جدید
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  گیري مصنوعیدورگ -12شکل 

 B کلون  Aکلون 

-ي قوي و با بنیه و تکثیر بهبوته 1000، انتخاب F1گیاهچه  10000کاشت 

  صورت کلون

F1 

ماه 18  

 100وفرم و انتخاب زایی و تست کلرارزیابی مقدماتی نتاج از نظر صفات رویشی، سهل ریشه

  کلون برتر
ماه 18  

ماه 18  کلون برتر 10کلون انتخابی و انتخاب  100کاشت   

سال 7  

ايهاي بلند مدت مزرعهآزمایش  

هاي آزمایشی تکراردار و انجام هاي مطلوب در کرتماهه کلون 18هاي کاشت نهال
ي قایسهمنظور مساله، بهبندي پنجهرس بر روي آنها بر اساس سیکل هرس اسکلت

مقدماتی عملکرد، ارزیابی کیفی و حسی چاي ساخته شده، بررسی مقاومت در 
هاي محیطی و نیز مطالعات مورفولوژیک به مدت دو سال پس از مقابل بروز تنش

  .بندي نهائیهرس اسکلت

-هاي امیدبخش و کشت آنها در حداقل دو ناحیه براي انجام آزمایشدستیابی به کلون

 )پایداري هاي تمایز، یکنواختی ودستورالعمل ملی آزمون( DUSهاي پایداري و 
سال 7  

 عنوان مواد گیاهی جدیدها بهآزادسازي کلون
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  پلی پلوئیدي - 3-4

هاي  گزارش طبق. کم برگ در زمان برداشت داردت چاي تجاري، بستگی به اندازه و تراعملکرد چاي، به عنوان معیار اصلی کش
هاي چاي با ي ژنوتیپي برگ و عملکرد چاي وجود دارد، بنابراین توسعه، همبستگی مثبتی بین اندازه1)1982( ساتیانارایان و شارما

به عالوه، در گیاهانی که به روش . رد چاي مفید باشدپلوئیدي ممکن است براي افزایش عملکروش پلیبه تر هاي بزرگبرگ
پلوئیدي به میزان زیادي به روش پلیچاي اصالح . تواند موثر واقع شودپلوئیدي مییابند، اصالح به روش پلیرویشی تکثیر می

  :)2003، 2گوناسکارا و راناتونگا( پردازیمها میصورت گرفته است که در ذیل به شرح آن

  

 پلوئیدي طبیعیپلی -1- 3-4

-پلوئیدي درون و بین گونه، پلی)1989؛ باروآ، 1929، 3مورینگو و همکاران( ي چايهاي کشت شدهبا وجود دیپلوئیدي بودن گونه

و خویشاوندان ) 1991، 6؛ واچیرا و کیپالنگات1975، 5؛ جایاسوریا و گووینداراجولو1971؛ بزباروآ، 1952، 4جاناکی آمال(اي چاي 
نسبت به سایر  هاي چاي کشور ژاپنپلوئیدهاي طبیعی در جمعیتجالب توجه است که وجود پلی. زارش گردیده استوحشی آن گ

پلوئیدي، تتراپلوئیدي، گزارش نمود که تري )1968(ا 8بزبارو. )1952، 7؛ سیمورا و ایناب1992بانرجی، ( کشورها متداول است
  .افشانی طبیعی نتاج با فراوانی بسیار پایین استرگردهناشی از دگ ،پنتاپلوئیدي و آنیوپلوئیدي در چاي

  

  مصنوعی پلوئیديپلی -2- 3-4

طور گسترده از این به ها در تقسیم سلولی،منظور دو برابر کردن تعداد کروموزومبهسین اثر کلشی) 1930دهه (از زمان کشف 
هاي سلول تقسیم میتوزدر سین کلشی. )1937، 9ی و آوريبالکسل( پلوئیدي در گیاهان استفاده گردیدروش براي افزایش سطح پلی

هاي دوبل شده لذا کروموزوم. گرددهاي پروتئینی تقسیم سلولی جلوگیري نموده و یا باعث قطع آنها میمریستمی از تشکل دوك
در چاي نیز مشابه سایر . گرددبدین ترتیب باعث دوبرابر شدن تعداد کروموزوم داخل سلول میبه قطبین سلول مهاجرت ننموده و 

گیاه  5 )1976( 10در سریالنکا، سباستیامپیالي. پلوئیدي مصنوعی استفاده گردیده استسین به منظور القاء پلیگیاهان، از کلشی
سین ي انتهایی با کلشیهاي مریستمی جوانهاز طریق تیمار بافت DT 95و  TRI 2023 ،2024 ،2025 ،2026هاي تتراپلوئید به نام

سین دریافت که هاي چاي به تیمار کلشیاگرچه وي با پاسخ متفاوت ژنوتیپ. روز، تولید کرده است 2-7شته به آگار به مدت آغ

                                                             
1 Satyanarayan and Sharma 
2 Gunasekara and Ranatunga 
3 Morinago 
4 Janaki Ammal 
5 Jayasuriya and Govindarajulu 
6 Wachira and Kiplangat 
7 Simura and Inabe 
8 Bezbaruah 
9 Blakeslee and Avery 
10 Sebasthiampillai 
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هر چند  .هاي نوك ریشه دست یافت، تتراپلوئید بودندوژیک سلولپلوئید وي، نظیر آنچه که از طریق بررسی سیتولگیاهان پلی
با این . آمیز نبوده استهاي آسام و هند موفقیتدر گونه) EMS(استفاده از اتیل متان سولفانات  پلوئیدي باها براي القاء پلیتالش

سین پلوئید به ترتیب از طریق هیبریداسیون متداول و تیمار کلشیپلی 70و  170وجود، پس از آن زمان در همان موسسه، بیش از 
زا، سین به عنوان عامل جهشپلوئیدي با استفاده از کلشی% 30از  در عین حال، در چاي بیش. )1999، 1سینگ( تولید شده است

  .بدست آمده است

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  پلوئیدي مصنوعیتعیین سطح پلوئیدي در پلی-13شکل 

  

  

                                                             
1 Singh 

 هرس شده هاياز بوته هبرگ 2-3هاي انتخاب شاخساره

 روز 2- 7درصد به مدت  5/0سین و کلشی% 1ها با آگار ي انتهایی شاخسارهتیمار بافت مریستمی جوانه

 شستشوي نواحی تیمار شده با آب

 ي تیمار شدههاي جانبی از زیر منطقهرشد نواحی تیمار شده و حذف جوانه

 برگی برسند 5- 6ي یمار شده به مرحلههاي تهاي تحت تیمار تا زمانی که جوانهادامه رشد شاخساره

 هاتکثیر شاخساره

 تعیین سطح پلوئیدي
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  پلوئیدهاي پلی، آناتومیکی و سیتولوژیکی در چايمورفولوژیک نشانگرهاي -3- 3-4

صورت القاء مصنوعی و چه طبیعی، پلوئیدي، چه بهومی یا سیتولوژي در غربال پلیشناسایی نشانگرهاي مرتبط با مورفولوژي، آنات
عنوان مثال هاي مریستمی بهها در بافتکلی سطح پلوئیدي چاي از طریق شمارش تعداد کروموزومطوربه. دارداهمیت بسیار زیادي 

اي از تنوع ه طیف گستردهدریافت ک) 1979( 1يچادهور. گرددهاي مادري گرده تعیین میهاي نوك ریشه یا سلولدر سلول
چادهوري و بزباروآ، ( ي روزنه و اسکلریدها در میان نتاج چاي تریپلوئید وجود داردی و آناتومیکی از قبیل فراوانی و اندازهفنوتیپی
حاصل از تالقی بین ارقام   F1 هاي شناسی جمعیت گیاهچهپلوئیدي بر ریختطور مشابه به منظور بررسی اثرات سطح پلیبه. )1985

و همکاران،  2رشید( شناسی نشان داده شده استي واضحی بین سطوح پلوئیدي و تغییرات ریختدیپلوئید و تتراپلوئید، رابطه
1985(.  

که گسترش برگ یا به عبارتی حالیتر است، دردر بین نشانگرهاي مختلف مورفولوژیک، سطح برگ در چاي تریپلوئید بزرگ
علت این امر ممکن . )1992، 3انگتیچ و واچیرا( تر استهاي دیپلوئید پایینهاي تریپلوئید در مقایسه با گونهرشد برگ در گونه میزان

پلوئید بیشتر تحت تاثیر شرایط محیطی قرار هاي پلیهاي دیپلوئید نسبت به گونهاست به این دلیل باشد که صفات مذکور در گونه
  . گیرندمی

که طوريآناتومیکی مانند تراکم روزنه به منظور تشخیص تریپلوئیدي از دیپلوئیدي مورد استفاده قرار گرفتند، بهنشانگرهاي 
به طور مشابه، . )1994؛ واچیرا، 1985؛ چادهوري و بزباروآ، 1974، 4آما( تراکم روزنه در ارقام تریپلوئید کمتر از ارقام دیپلوئید است

هر چند این . )1974آما، ( ي روزنه در چاي تریپلوئید و تتراپلوئید بیشتر از دیپلوئید استنند اندازههاي محافظ هماي سلولاندازه
در حقیقت . پلوئیدي در چاي مورد استفاده قرار گیردند همیشه به عنوان یک نشانگر قابل اعتماد براي شناسایی پلینتوانمی هانشانگر

 5از طرف دیگر، واچیرا. ه بین سطح پلوئیدي و تراکم روزنه همبستگی وجود نداردگزارش نمودند ک) 1985(چادهوري و بزباروا 

. داري وجود نداردهاي محافظ در بین دیپلوئیدها و تریپلوئیدها تفاوت معنیدریافت که از لحاظ نسبت طول به عرض سلول )1994(

احمد و ( تماد پلوئیدي در چاي شناسایی شده استهاي محافظ به عنوان یک نشانگر قابل اعهمچنین تعداد کلروپالست در سلول
عالوه بر آن، کوسکی و واچیرا . )1989، 9؛ چن و یی2002، 8؛ راناتونگا و گوناسکار2000، 7؛ کوسکی و واچیرا1993، 6سینگ

باشد که همانند می 4:3:2هاي محافظ در دیپلوئیدها، تریپلوئیدها و تتراپلوئیدها دریافتند که نسبت تعداد کلروپالست سلول) 2000(
کنند که ها بر این موضوع داللت میبنابراین، یافته. )1993احمد و سینگ، ( )60:45:30(هاي آنها است نسبت تعداد کروموزوم

تواند به درستی و سریعا از طریق روش شمارش کلروپالست نسبت به معیارهاي اندازه و تراکم روزنه سطح پلوئیدي چاي می
  . شناسایی گردد

                                                             
1 Chaudhuri 
2 Rashid 
3 Ngetich and Wachira 
4 Amma 
5 Wachira 
6 Ahmed and Singh 
7 Koskey and Wachira 
8 Ranatunga and Gunasekare 
9 Chen and Ye 
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که در در حالی. )2000گوناسکارا، ( ي گرده در اکثر ارقام تتراپلوئید بیشتر از همتاي دیپلوئیدیشان استهاي زایشی مانند دانهاندام
تنها . )2001، 1تیروکوماران و گوناسکار( تر از ارقام دیپلوئید استي گرده در ارقام تتراپلوئید ضعیفاي، دانهزنی درون شیشهجوانه

مانی گرده گزارش گردیده است که درصد زنده. )1971بزباروآ، ( ي تریپلوئیدهاي طبیعی قابل زنده ماندن هستندي گردهانهاز د % 2
ی این چنین نشانگرهاي کلطوربه. به دانه و میوه نیستند اي است که قادر به تبدیل شدنگونهو باروري ارقام تریپلوئید به 

  . شوندنژادگران مورد قبول واقع نمیتومیکی پایدار نبوده و توسط بههمانند نشانگرهاي آنا مورفولوژیک

ها به منظور شناسایی تریپلوئیدها از دیپلوئیدها به عنوان یک نشانگر قابل بنابراین، نشانگر سیتولوژیکی همانند شمارش کروموزوم
هاي بافت مریستمی نوك نوك ریشه و سلول هايهاي مادري گرده، سلولها در سلولتعداد کروموزوم. اعتماد یافت شده است

یک روش سیتولوژیکی جدید به منظور  )1997( 2واچیرا و موکی. )2001گوناسکارا و راناتونگا، ( اندریشه، در چاي استاندارد شده
آنها نشان داد که مطالعات . اندپلوئیدها و دیپلوئیدها ابداع نمودهي پلیي هستهارزیابی فعالیت هستک و نواحی سازماندهی شده

رو، به عنوان یک نشانگر مناسب براي پی بردن به سطح از این. هاي سوماتیک مطابقت داردتعداد هستک با مضربی از تعداد سلول
تر از ر دقیقهاي آناتومیکی بسیافرض بر این است که خصوصیات مربوط به ویژگی. گیردپلوئیدي مورد استفاده قرار می

باشند و به دلیل این حقیقت گرفته، میپلوئید چاي مورد استفاده قرار میهاي پلیکه براي غربال ژنوتپ کخصوصیات مورفولوژی
  . گیرنداست که نسبت به گذشته تحت تاثیر شرایط محیطی بیشتري قرار می

  

  چاي نژاديبهپلوئیدي در استفاده از پلی-4- 3-4

و اصالح به ) 1984، 3؛ سارما و بزباروآ1968، بزباروآ(باشند فات مطلوب میچاي فاقد ص طبیعی پلوئیدهايکلی اغلب پلیطوربه
باشد تا عملکردشان به پلوئیدهاي امیدبخش و ارزیابی دقیق میپلوئیدي نیازمند هیبریداسیون طراحی شده، گزینش پلیروش پلی

ن چاي، از طریق تالقی با رقم دیپلوئید داراي کیفیت باال، پلوئیدهاي با عملکرد باال و کیفیت پاییپلی. عنوان ارقام بالقوه تایید گردد
رشید و همکاران، (و بنگالدش ) 1979چادهوري، (، هند )1985، 4اوسون( در ژاپن. )1984سارما و بزباروآ، ( بهبود یافته است

  . دست آمده استچاي تریپلوئید از طریق تالقی چاي تتراپلوئید با چاي دیپلوئید به) 1985

هیبرید  238به عنوان مثال، بیش از . مصنوعی، تالقی تتراپلوئیدها با ارقام دیپلوئید است لقاحداول تولید تریپلوئید از طریق روش مت
هیبرید تریپلوئید  79از طریق تالقی بین تتراپلوئیدها و دیپلوئیدها در ایستگاه تحقیقات توکالي، آسام و هند تولید شده که فقط 

هاي نارس براي ي دیپلوئید گلي گردهاز دانه )1958( اوسوناست،  برجایی که القاء دیپلوئیدي زماناز آن. )1996، 5باربورا( اندبوده
هرچند، شواهدي وجود ندارد که نشان دهد این روش . افشانی گیاهان دیپلوئید به منظور تولید تریپلوئیدي استفاده نمودبراي گرده

به منظور بررسی کیفیت ارقام ) 2013(و همکاران  6داساخیرا، . ر گسترده قابل اجرا باشدپلوئیدي به طوهاي اصالحی پلیدر برنامه

                                                             
1 Thirukkumaran and Gunasekare 
2 Muoki 
3 Sarmah and Bezbaruah 
4 Osone 
5 Barbora 
6 Das 
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سطح کافئین . نتاج در حال تفرق، والدین تتراپلوئید و دیپلوئید را مورد بررسی قرار دادند 97میزان کافئین و کاتچین  تریپلوئید چاي،
هاي با کیفیت بعضی از نتاج نسبت به والدین دیپلوئیدشان، کلون. ه شدندو کاتچین نتاج تریپلوئید با والدین دیپلوئیدشان مقایس

ي تتراپلوئید، هتروزیس باالیی را از لحاظ کافئین و و گونه C. sinensisي دیپلوئید اکثر نتاج حاصل از تالقی گونه. بهتري بودند
 این. گرددبین دو جمعیت محسوب میهم در تنوع مشارکت ژنومی والدین دیپلوئید به عنوان یک فاکتور م. کاتچین نشان دادند

افزایش کمی برخی از معیارهاي مربوط به کیفیت در چاي را اثبات نمودند و یک چهارچوب به منظور تمرکز بر روي محققان 
  . ي کیفیت ارقام چاي فراهم نمودندروش اصالحی کالسیک براي توسعه

  

  پلوئیدهابرداري تجاري از پلیبهره -5- 3-4

حاصل از هاي  گزارش هاي مصنوعی تاکید شده است، میزانپلوئیدي پلیپلوئیدهاي طبیعی و توسعهگرچه به شناسایی پلیا
؛ آما، 1971؛ بزباروآ 1932، 1کاراساوا( پلوئیدهاي طبیعی چايبعد از کشف پلی. ارزیابی عملکرد و کیفیت صفات بسیار کم است

هاي گزینش ارقام به منظور شناسایی صفات زراعی پلوئیدهاي طبیعی در برنامه، پلی)1976سباستیامپیالي، ؛ 1966، 2؛ کاتسو1974
پلوئیدهاي طبیعی در جنوب هند یافت شده و داراي عملکرد و کنند که پلیمطالعات بر این موضوع داللت می. مطلوب وارد شدند

پلوئیدها قدرت گزارش نمود که اگرچه پلی 1992b(4(بانرجی از طرف دیگر،. )1986، 3شارما و رانگاناتان( باشندکیفیت باالیی می
؛ سارما و 1968بزباروآ، ( دهنددر بعضی مواقع کیفیت پایینی را نشان می اما هاي محیطی هستندباالیی داشته و متحمل به تنش

هاي محافظ عداد کلروپالست در سلولپلوئیدها ممکن است با افزایش فتوسنتز با توجه به افزایش ترشد زیاد در پلی. )1984بزباروآ، 
  . ارتباط داشته باشد

. )1999؛ واچیرا و انگتیچ، 1992b؛ بانرجی، 1974آما، ( اثرات پلوئیدي بر عملکرد و اجزاي عملکرد چاي مطالعه شده است

 تر اما در واحد سطحنتر، سنگیهاي قابل برداشت بزرگمشخص شده که ارقام تریپلوئید در مقایسه با ارقام دیپلوئید، شاخساره

. )1994واچیرا، ( ي بیشتر، عملکرد تریپلوئیدها کمتر از دیپلوئیدها استرغم وزن شاخسارهکنند به این دلیل که علیتولید می کمتر،

وزن که طوريپلوئید در هند تولید شده بهانجام شده، دریافت که نوع متفاوتی از پلی) 1980( 5ي دیگر که توسط سینگدر مطالعه
هر . هاي دیپلوئید بوده استدرصد بیشتر از برگ 109و  14برگ کامال شکل یافته در تریپلوئیدها و تتراپلوئیدها به ترتیب  5خشک 

  . چند سایر پنتاپلوئیدها و آنیوپلوئیدها وزن خشک برگ نسبتا پایینی داشتند

؛ 1975، 6جایاسوریا و گووین داراجولو( دهدفزایش میپلوئیدي در چاي میزان عملکرد را ااگرچه نشان داده شده است که پلی
پلوئیدي کند و مواردي وجود دارد که افزایش پلیولی این مورد همیشه صدق نمی )1986؛ شارما و رانگاناتان، 1980، 7کوالسگارام

ها در سطوح نوتیپداري بین ژهر چند، تفاوت معنی. )1994؛ واچیرا، 1992bبانرجی، ( پلوئیدي منجر به کاهش تولید گردیده است
                                                             
1 Karasawa 
2 Katsuo 
3 Sharma and Ranganathan 
4 Banerjee 
5 Singh 
6 Jayasuriya and Govindarajulu 
7 Kulasegaram 
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در موارد خاص، که تریپلوئیدها عملکرد باالتري از دیپلوئیدها دارند، به . تواند وجود داشته باشدپلوئیدي مشابه از لحاظ عملکرد می
برگ و  يدهی، اندازهبا این اوصاف، توانایی ریشه. پلوئید با عملکرد باال داللت داردي ارقام پلیپتانسیل براي گزینش و یا توسعه

 وزن خشک برگ تریپلوئیدها و تتراپلوئیدها بیشتر از دیپلوئیدها است در حالی که در پنتاپلوئیدها و آنیوپلوئیدها کمتر است

  . )1992bبانرجی، (

باشد که تتراپلوئید ناشی از می TRI 3069اولین رقم . دو رقم تریپلوئید در صنعت چاي سریالنکا از لحاظ تجاري موفق بوده است
TRI 2025 ي بسیاري است و دیگري یافتهصورت تجاري پذیرفته شده و داراي صفات بهبوداست و بهHS 10A  تریپلوئید طبیعی

سریالنکا گزینش شده است و نسبت به ارقام دیپلوئید به سطوح جفرافیایی باال  Hethersettبذري چاي در ایستگاه  باغکه از 
تر بوده هاي دیپلوئید به سرما مقاومهاي تریپلوئید چاي نسبت به فرمارش شده است که فرمگز. )1980کوالسگارام، ( سازگاري دارد

جایاسوریا و گووین ( شود تریپلوئید طبیعی استو کلونی که براي کاشت در جنوب هندوستان به طور گسترده پیشنهاد می
  . )1975داراجولو، 

شده نتایج ثابت ولی  ح پلوئیدي در چاي انجام شده است،براي سط هاي زیادي براي شناسایی نشانگرهاي مشخصاگرچه تالش
هاي محافظ و تراکم روزنه به عنوان یک معیار قابل هر چند در بین معیارهاي مورد مطالعه، تعداد کلروپالست در سلول. نیست

پلوئیدها ا ممکن است براي گزینش پلیاین نشانگره. تواند مورد استفاده قرار گیرداعتمادتر براي تجزیه و تحلیل سطح پلوئیدي می
-اد کروموزوم به عنوان قابل اعتمادترین معیار بوده و این روش میدکار روند، اگر چه تعهاي چاي بهدر میان تعداد زیادي ژنوتیپ

  . سیتولوژیکی بعدي را کاهش دهد الزم براي مطالعاتتواند زمان و منابع 

  

  اصالح از طریق جهش - 3-5

در ایستگاه تحقیقات آسام در هند با هدف افزایش تنوع ژنتیکی  1967-1968هاي ي جهش در خالل سالواسطههاصالح چاي ب
ها، بر قلمه ي گاماهر چند به استثناي یک گزارش در رابطه با تابش اشعه. به منظور استفاده در ارزیابی مواد گیاهی برتر آغاز گردید

اي از تنوع را از توان طیف گستردهمطالعات دیگر نشان داده است که می. )1984گ، سین( تاکنون پیشرفتی صورت نگرفته است
 هاي نوك ساقه و جانبی ایجاد نمود که این امر منجر بههاي برگی و جوانههاي مختلف گیاه مانند بذر، قلمهطریق پرتوتابی به بخش

  .)1979تاوادگیریدز، (گردد جهش می ایجاد

  

  ايریداسیون فاصلهپیش اصالح و هیب - 3-6

در ابتدا . و چندین خویشاوند وحشی قابل اصالح است C. assamicaو  C.sinensisي قابل کشت یعنی ي دو گونهواسطهچاي به
تالقی موفقی ) 1972( 1سپس بازباروآ و گوگیی. را تالقی دادند C.sinensisو  C. irrawadiensisي دو گونه) 1957(وایت و بارو 
که بین دو گونه قرار داشتند در حالی مورفولوژیک نتاج حاصل از لحاظ. انجام دادند C. japonicaو  C.sinensisي بین دو گونه

                                                             
1 Bazbarua and Gogoi 
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) TES(با عملکرد باال در ایستگاه تحقیقات  به عنوان کلون TV-24هر چند کلون تجاري . تري را نشان دادندعملکرد و کیفیت پایین

اي از گونهنتاج حاصل از بک کراس بینشش  .بدست آمد TV-2و  F1، C. irrawadensisي در آسام هند از تالقی بین هیبریدها
نتاج مورد  شش صفت در اینپنج  .ایجاد گردید) C. japonicaبک کراس با ( C. saluensis × C. japonicaهاي طریق تالقی

رسید که در هر به نظر می. صیات رویشی بودبررسی قرار گرفت که سه صفت مربوط به فالوونوئید و دو صفت در رابطه با خصو
 .Cي با کیفیت بین دو گونه) 2005(لی و همکاران . حالت لینکاژي را نشان دادند ه و دو صفتیک ژن بزرگ اثر دخیل بود مورد

sinensis   وC. ptilophylla تست ارگانولیپتیک نتاج بر اساس پارامترهاي بیوشیمیایی و سه  نتاج، 62از میان  ،تالقی انجام دادند
  .داراي این خصوصیت بود C. ptilophyllaي که گونه نتاج متحمل به سرما بودهسه  ن اینهمچنی. داراي ارزش تجاري بودند

  

 چاي در ایران نژاديبههاي برنامه -4

  :توان به سه دسته تقسیم نمودانجام شده در ایران را می نژاديبههاي فعالیت

 گزینش کلونی - 4-1

که  هاي اصالح شدههاي برتر چاي و معرفی کلوناي با عنوان گزینش کلنی براي انتخاب بوتهبا انجام پروژه همکارانو غالمی 
گزارش نهائی ارائه نشده ( را معرفی نمودند 444و  101، 100، 482، 451هاي با نام کلون امیدبخش 5، آغاز گردید 1378از سال 

-طبق دستاوردها و برنامه. صالحی جدید بتوان ارقامی با عملکرد و کیفیت مطلوب معرفی نمودهاي اامید است با انجام پروژه. )است

ي هایی همچون ارزیابی مقاومت به نماتود مولد زخم ریشههاي آتی برنامهدر سال )1396(نژادي چاي هاي تحقیقات ژنتیک و به
هاي کلکسیون و ارزیابی خصوصیات ارقام تجاري و کلونهاي متحمل به نماتود، احداث چاي در شرایط خزانه و معرفی پایه

 . قابل اجرا خواهد بودهاي امیدبخش و معرفی ارقام جدید ارزیابی سازگاري ژنوتیپانتخابی چاي و معرفی ارقام سازگار جدید، 

 مطالعات سیتوژنتیک - 4-2

ژنوتیپ از منابع ژنتیکی داخلی  13چاي، اي هو همبستگی کاریوتیپی ژنوتیپبه منظور انجام مطالعه سیتوژنتیکی  )1386( غالمی
آلفا برومو (، دو محلول پیش تیمار )نوك ریشه و نوك جوانه انتهایی(پس از مقایسه اثر دو نوع نمونه گیاهی  وانتخاب را و خارجی 
محلول (کننده  یتتثب ، دو محلول)چهار، شش و هشت ساعت(با سه تیمار زمانی ) موالر 002/0هیدروکسی کینولئین  -8نفتالین و 

با دو رنگ استوکارمن و استوآیرون هماتاکسیلین، بهترین شرایط براي  ها آمیزي کروموزوم و نیز رنگ) فارمر و محلول لویتسکی
براي ) ساعت 8به مدت (اي نشان داد که استفاده از آلفابرمونفتالین  نتایج مشاهده. نمودندتعیین  را مطالعات کاریوتیپی چاي

تواند هاي چاي با محلول آستوآیرون هماتاکسیلین می آمیزي کروموزوم محلول فارمر براي تثبیت و در نهایت رنگتیمار،  پیش
مطالعه . هاي چاي فراهم آورد برداري و مطالعه خصوصیات کروموزوم تري را براي عکس اسالیدهاي میکروسکوپی واضح

کروموزوم  n2=30و بوده هاي مورد مطالعه، دیپلویید  چايهاي وتیپژنکروموزومی نُه ژنوتیپ از مجموعه فوق نشان داد که همه 
  .داشتند
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ژنوتیپ چاي از منابع ژنتیکی داخلی و خارجی را مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه  26تنوع ژنتیکی  )1397( عاشوري
باشند، طبق گزارش این محققین می وزومکروم n2=30ها به جز یک ژنوتیپ دیپلوئید بوده و داراي دست یافتند که کلیه ژنوتیپ

  . داشتکروموزوم  x3=n2=45تریپلوئید بوده و  2021ژنوتیپ 

پلوئیدي ي اصالحی چاي به روش پلیهاي آتی برنامهدر سال )1396(نژادي چاي هاي تحقیقات ژنتیک و بهطبق دستاوردها و برنامه
  . با هدف دستیابی به ارقام پرمحصول و با کیفیت مطلوب قابل اجرا خواهد بود هاي تجاريپلوئید از کلونبا عنوان تولید ارقام پلی

 بررسی تنوع ژنتیکی - 4-3

مورد بررسی قرار  RAPDهاي انتخابی چاي ایران را با استفاده از نشانگر ژنتیکی ارقام وارداتی و ژنوتیپ تنوع) 1395( روفلک
هاي اصالحی آینده مورد استفاده قرار توان در برنامهژنتیکی باالیی بوده و می هاي انتخابی داراي تنوعکه ژنوتیپ داده و عنوان نمود

  . گیرند

نیز تنوع ژنتیکی ) Jahangirzadeh et al., 2017و  1396 ،1395(همکاران و جهانگیرزاده و ) 1395(رو فلکجهانگیرزاده و 
-ISSR ،SRAP ،PCR، کلروپالستی، شانگرهاي مورفولوژیکاستفاده از نهاي انتخابی چاي ایران را با ارقام وارداتی و ژنوتیپ

RFLP هاي توان در برنامههاي انتخابی داراي تنوع ژنتیکی باالیی بوده و میمورد بررسی قرار دادند و عنوان نمودند که ژنوتیپ
  . اصالحی آینده مورد استفاده قرار گیرند

ي اصالحی چاي به روش هاي آتی برنامهدر سال )1396(ي چاي نژادهاي تحقیقات ژنتیک و بهطبق دستاوردها و برنامه
  . گیري با هدف دستیابی به اقرام متحمل به خشکی با کیفیت مطلوب و معرفی ارقام جدید قابل اجرا خواهد بوددورگ

  

  چاي نژاديبههاي چالش -5

  : از عبارتند چاي نژاديبههاي چالش

   ساله، چند طبیعت) 1(

  )3( طوالنی، ريبارو يدوره) 2(

   زادآوري، درون رکود 

   خودناسازگاري،) 4(

   غیرزیستی و زیستی ناشی از تنش متمایز هايبه موتانت دسترسی عدم) 5(

   مشخص انتخاب معیارهاي کمبود) 6(

   دستی افشانیگرده در موفقیت میزان بودن کم) 7(
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  ) ماه 3-2( کوتاه گلدهی زمان) 8(

  ) ماه 18-12( ذرب رسیدگی طوالنی يدوره) 9

  . رسیدن میوه دهی وگل از نظر زمان هاکلون تفاوت) 10

  :مانند، اما توسط چندین عامل آیدشمار میبه چاي ازدیاد در مؤثر یروش رویشی رثیتک هرچند ،طور مشابهبه

   ،نرخ کند تکثیر) 1(

   ،تحت کشت چاي مناطق از بعضی در خشکسالی و زمستانی عمیق خواب علت به مناسب به مواد گیاهی دسترسی عدم) 2(

   و هاکلون از برخی يریشه شدن ضعیف علت به در خزانه بقاء پایین نرخ) 3(

  . گرددمحدود می ... و گیريقلمه فصلها بسته به قلمه زایی ریشه توانایی) 4(

 مکملهاي روش از برخی یافتن به وعشر جهان سراسر در دانشمندان چاي، اصالح به مربوط مشکالت بر غلبه منظوربه بنابراین،

  .اندنموده بیوتکنولوژي هايروش طریق از

  

  گیرينتیجه -6

-چاي مناطق سراسر درهیبریدهاي دو والدي  و ايمنطقه هايکلون از تعدادي و گرفته صورت خوبی به چاي در اصالح متداول

 ،نیاز به تقویت دارند که اندباقی مانده خود اولیه مراحل در چاي اصالح مهم يجنبه چندین حال، این با. اندخیز دنیا توسعه یافته
ي هاي کنترل کنندهژنیابی مکان براي باالیی بسیار پتانسیل داراي که 1ارتباطی بردارينقشه) 1: (از عبارتند هااین جنبه از برخی

اصالح به  در آنها از استفاده و بزرگ مقیاس در مولکولی نشانگرهاي يتوسعه) 2. (هستند چاي در ویژه به) QTL( کمی صفات
  .اولیه لینکاژي ينقشه يتوسعه) 3( ؛نشانگر کمک

  

  

  

  

  

                                                             
1 Association mapping 
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