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 مقدمه

های اخیر  های مختلف آن به سال گذرد ولی عمر تحقیقات در زمینه سال از ورود چای به ایران می 115بیش از  باآنکه

ان را گبتواند جوابگوی نیاز باغداران و تولیدکنندد  و کیفیکمی  ازنظرکه  ای شده اصالحشود. دستیابی به ارقام  محدود می

دستیابی به ارقدام   هدف باهای تحقیقاتی مدون ترین اهداف تحقیقاتی چای است. تدوین برنامه برآورده سازد یکی از مهم

بت بده  ضروری و الزامی است. با توجه به طوالنی بودن روند تولید رقدم در گیاهدان بداغی ن د     ،باال باکیفیت و پر محصول

ایدن اهدداف را تیدمین نمایدد.      بده  تواندد دسدتیابی  شدده مدی   دهدی  سدازمان های دقیق و  ارقام زراعی، تهیه و تدارک برنامه

گیدری، جهدش و    دو رگ، کلونیمبتنی بر گزینش  شده اصالحاصالح گیاه چای برای دستیابی به ارقام  متداول های روش

با روش گزینش  1731شده از سال  مدون صورت بههای تحقیقات چای برای تولید رقم در ایران پلوییدی است. برنامه پلی

 .امیدبخش شده است هایکه در حال حاضر منجر به دستیابی کلون است آغازشدهکلونی 

پاوهشدکده  نداادی   که در گروه ژنتیک و بده  است 1141چای تا افق  شده اصالحدستیابی به ارقام  باهدفحاضر برنامه 

 است. شده تدوین 1716 زم تانناادی مؤس ه تحقیقات علوم باغبانی در  چای و در راستای اهداف کارگروه ژنتیک و به
 

 تاریخچه ورود و توسعه چای در ایران

شخصی به نام حاج محمدد اصدفهانی    هجری شم ی 1661 برای نخ تین بار در سال ،بر اساس اسناد و مدارک موجود

هجدری   1631یکی از غیدور مدردان ایدران در سدال     . به علل نامعلومی رونق نیافتکار وی لیکن نمود  آغازکشت چای را 

سرکن ول ایران در هند که شاهد خروج مبدال  هنگفتدی    عنوان بهال لطنه  شم ی به نام مرحوم محمدمیرزا ملقب به کاشف

با آوردن بذر و نهال از کشور هند شروع نماید.  ندر ایرا را خرید چای بود، مصمم گردید کشت چای برایارز از کشور 

بده پایدان    آموزش در امدور مختلدف کشدت و صدنعت چدای در هندد را       فراگیری و، شقات زیادپس از تحمل رنج و موی 

الهیجدان را مناسدب    خصدو   بده گدیالن   وهدوای  آباقدام به ورود بذر و نهال چای از هند نمود و چون  ازآن پس. رساند

 ها زحمت سال. پس از ها و بذور وارده را در دامنه کوه چاهان ر الهیجان کشت نمود کشت چای تشخیص داد، کلیه نهال

طعدم   العاده معطدر و خدوش   ها به بار نش تند و اولین محصول از باغ چای احداثی استحصال گردید که فوق نهال ،و مرارت
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کده  ای  های عده و رفع مزاحمت کاری چایاز احداث باغ و اطمینان از ادامه تولید چای و ال لطنه پس  مرحوم کاشف بود.

هدای   فراز و نشدیب های متمادی و طی  کشت چای پس از سال. را توسعه دادای چ های ، باغمخالف بودندوضعیت با تغییر 

 .زیاد در ایران رواج یافت

 

 کشت و پرورش چای در ایران

دومین نوشیدنی رایج کشور، نقش ب دزایی در سدبد اقتصدادی خدانواده ایراندی دارد. خصوصدیات  اتدی         عنوان بهچای 

ی، نوع خداک، ارتفداع از سدطر دریدا، عدرا جغرافیدایی و اخدتالف درجده حدرارت از          وهوای آبهای چای، شرایط  بوته

و  محصدوالت اساسدی کشدور    . در حدال حاضدر چدای یکدی از    استعوامل مؤثر در ایجاد عطر، طعم و رنگ چای ایرانی 

 هرسدال  ماه اردیبهشتاز اوایل  چایبرداری  بهره  دورهپذیر است.  خزری امکان وهوای آبکشت آن تنها در مناطق دارای 

، شدخم زدن،  فوکدا زندی  امدور بداغ خدود از قبیدل      سایر و در زم تان کشاورزان به یابد میشروع و تا اواسط آبان ماه ادامه 

 پردازند. باغ میسازی  هرس و آماده

، هدا  آنی های بذری است کده بده خداطر ب دیاری از خصوصدیات مورفولدوژیک       های چای ایران مرکب از تک بوته باغ

، یصدفات مورفولدوژیک   ازلحاظ تنها نهموجود در یک باغ چای،  یها د. بوتهنشو عنوان هیبریدهای تیپ چینی شناخته می به

 متفاوت است.نیز دیگر  ی هر بوته با بوتهایی چای حاصل از  نوشابهکیفیت  بلکه ه تند و عملکرد متفاوت یفیزیولوژیک

هکتدار   63414 کشدور چدای   بدرداری  بهدره م احت  1717 کشور در سال کشاورزی عمومی بر اساس آمار سرشماری

از سدازمان   آمدده  دسدت  بده بر طبدق آمدار    است. شده واقعهکتار در مازندران  1641هکتار آن در گیالن و  65131بوده که 

هدای اخیدر بدا     هزار تن بوده که این تولید در سال 64هزار تا  55سال گذشته از  15تولید چای خشک در طی  ،چای کشور

 .است شده گزارشهزار تن  74-64توجه به میزان دریافت برگ سبز چای بال  بر 
 

 کشت و پرورش چای در جهان

)جزیدره  « نل دون »شمالی تا  درجه  17 جغرافیاییکشور دنیا از گرج تان با عرا  54، چای در بیش از در حال حاضر

متر باالتر از میانگین سطر دریدا بدا مجمدوع سدطر      6744عرا جنوبی و از سطر دریا تا درجه  16لند با یجنوبی( در نیوز

درصدد کدل سدطر زیدر      61درصدد، حددود    16درصد و هندد بدا    56چین با روید.  میلیون هکتار می 1/7زیر کشت حدود 

کنندده چدای   هشدت کشدور بدزرگ و مهدم تولید     ،تولید جهدانی چدای  در کشت چای جهان را به خود اختصا  داده اند. 

 هندد  بعددازآن  و هرد شدد درصدد بدرآو   73کنند که از این بین، سهم چین  درصد کل محصول چای را تولید می 16حدود 

 6) درصد( و ایران 7درصد(، اندونزی ) 1درصد(، ترکیه ) 1ویتنام ) ،(درصد 6) النکا سری ،درصد( 1رصد(، کنیا )د 66)

 قرار گرفتند.درصد( 

درصد مصرف جهدانی   16و  64این دو کشور به ترتیب  کننده چای ه تند.  ترین کشورهای مصرف هند و چین بزرگ

درصدد مصدرف جهدانی را دارا     5انگل تان، روسیه فدراتیو، پاک تان و ژاپن هرکدام حددود   که درحالیگیرند.  را در برمی

راستا با نرخ رشد جمعیت در حدال   در سال است که هم کیلوگرم 6/1در حدود چای جهان مصرف سرانه میانگین ه تند. 

 کیلوگرم است. 6/1مصرف سرانه چای در ایران . استافزایش 
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 چای شناسی گیاه

 ی از خدانواده  سدبز  همیشده خدزان ناپدذیر و    ،هدا  ای دولپده  ی رده پایده و از  نهاندانگان، یدک  ی گیاهی است از شاخهچای 

Theaceae  نام علمی و باO. Kuntz (L )Camellia sinensis ی بوته .است ( 74چای دیپلوئید=x6=n6    اسدت امدا اندواع )

 وجود دارد.تریپلوئید آن نیز 

ند کده  وشد  هدا اداهر مدی    در کنار برگ گل تکای و مجتمع و یا  خوشه صورت بههای چای سفید و معطر ه تند و  گل

ه دتند  حجدره   1تا  7ها دارای  تخمدان (.1 شکل) باشند کاسبرگ و تعداد زیادی پرچم می 3تا  5گلبرگ و  3تا  5دارای 

. گدل چدای خدود    (7 شدکل ) کپ دول اسدت   شدکل   هچدای بد   ی میدوه . (6 شدکل ) اسدت دانده   1یک الی  شاملو هر حجره 

افشانی مصدنوعی گدل ممکدن اسدت      گرده .گیرد افشانی توسط حشرات صورت می گردهناسازگاری گامتوفیتیک دارد که 

یکدی از   .دهندد  تشدکیل بدذر مدی    ،هدای بوتده   درصدد گدل   6در حالت طبیعی حدود  امابرساند  درصد 11را به  بذرتشکیل 

در صدورت تولیدد   دهندد و بدرعکس    برگ کمی می، گل و بذر زیاددر صورت تولید های چای این است که خوا  بوته

شود. نکته  ی چای مشاهده می ندرت در یک بوته به باهمدو خاصیت  این .کند بذر کاهش پیدا میگل و ، تولید برگ زیاد

 .ستفاده کرداهای پرگل ز بوتهمهم این است که برای تکثیر بذر نباید ا
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، سدبز  همیشده  هدا  . بدرگ دند ده ، ق مت اصلی گیداه را تشدکیل مدی   برداری اقتصادی و بهره ازنظرچای  ی بوته های برگ

و در مدواقعی کده    قرارگرفتده طور متناوب اطراف شداخه   ها به . برگدنهای ریز دارهای آن دندانه و کناره تیز نوک، کشیده

 .روند ها از بین می کرک ازآن پس شوند اما میهای سفید پوشیده  خیلی کوچک و جوان ه تند از کرک

و  گیرندد  ها، مواد غذایی را از خداک مدی  ریشه .ه تند ها و منبع  خیره غذا برگ ی دارنده نگه منزله بهها و شاخه ها ساقه

هدای   تری دارد، بدرگ که ریشه کم ای بوته .بین مقدار ریشه و برگ رابطه م تقیم وجود دارد دهند. در اختیار گیاه قرار می

موجدود  دل . تعاهای آن توسعه و رشد کافی نخواهند داشت ، ریشهدارد یکه برگ کم ای بوتهو  کمتری نیز خواهد داشت

تداج   سدطر  از هدا  شاخ و بدرگ ، در موقع هرس کردن رود. از بین می چینی برگهرس کردن و  وسیله بهبین ریشه و برگ 

مقددار  کده بده    هنگامی آورند. می آمده دست بهخود را مجدد های جدید تعادل  تولید برگ باها  شوند و بوته جدا می ها بوته

 عمدل اگدر  در ایدن وضدعیت   . کند می به ساقه  رسانی غذا، بوته شروع به شود میتشکیل چای  های شاخ ارهکافی برگ در 

گدردد  و ضعیف مینخواهد داشت را  رفته ازدستشود بوته فرصت کافی برای  خیره کردن مواد غذایی انجام چینی  برگ

با ادامده ایدن    کند. پیدا میکاهش محصول  و بنابراین پس از مدتی دیگر بوته قدرت تولید برگ جدید را نخواهد داشت .

 خیدزی خداک،   ی و حاصلوهوای آببا توجه به شرایط  ممکن است حالترود که این  به خواب میتدریج  بهبوته  وضعیت

 .طول بکشد ها ماه
 

 رفولوژیک گونهوجنس، تعداد گونه و خصوصیات فنوم

 تجدیددنظر آخدرین  . اسدت  O. Kuntz (L )Camellia sinensisبا نام علمی  شود امروزه چای زراعی نامیده می آنچه

هدای   با اسدتفاده از مشخصده  است. بر این اساس و ( 1165و  1167) Baruaو  Wight (1166) چای مربوط به بندی طبقهدر 

 شوند: کلی چای به سه دسته تق یم می های و جغرافیائی، تیپ مورفولوژیکی

هدای متعددد و منشدعب از یدک      با سداقه  متوسط های چینی، بوتهحجم  :(Camellia sinensisچینی ) چای زراعی

 شدکل ) استمتر  سانتی 5/6تا  1بین  ها آنمتر و عرا  سانتی 14تا  5/1بین  ها آنهای قائم و کوچک که طول  محل، برگ

دمای هدوا  های تیپ چینی  بوته شوند. دیده می روشنرنگ سبز به  معموالًها دارای نمای واک ی یا چرمی بوده و  . برگ(1

سدبز  ، سدیاه  زراعی، برای تولید چایگروه های این  کنند. برگ سبز حاصل از بوته گراد را تحمل می سانتی ی درجه -15تا 

امدا کیفیدت چدای تولیددی      هدای بداغی اسدت    گروهاز سایر  حاصل در گروه چینی کمتر مناسب است. محصول اولونگو 

. ایدن  دارد امدا عطدر و طعدم بهتدری      اسدت  از نوع آسدامی  تر رنگ کمگروه  در اینچای ی  نوشابه .استخوب ب یار  ها آن

توانندد   ارقدام گدروه چیندی مدی     شدود.  ژاپن، ایران، ترکیه و گرج دتان کشدت مدی    در کشورهای چین،بیشتر چای گروه از 

 .خفیف را تحمل کنند های یخبندان
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 ی چینی ـ بوته 4 شکل

 

 

ای واحدد و   بدا تنده   هدای گدروه آسدامی دارای حجدم بدزرگ      بوتده  :(Camellia assamicaآسامی )چای زراعی 

 ی . زاویده (5 شدکل ) دنباشد  متدر مدی   سدانتی  5/3تدا   5/7 و عدرا  متر سانتی 64تا  1بین  هایی بزرگ با طول مشخص، برگ

، از گروههای این  بوتهمحصول شود.  می مشاهدهها  های مشخصی روی برگ درجه )افقی( و رگبرگ 14 معموالً ها، برگ

مقدادیر تدانن و   کنندد.   گراد را تحمل مدی  درجه سانتی -1 سرمای هوا تا،  آسامی گروههای  های چینی بیشتر است. بوته بوته

بدرگ سدبز حاصدل از گدروه آسدامی      ، بندابراین  ،از چای بیشتر از گروه چینی است گروهبرگ سبز این کافئین موجود در 

ایدن تیدپ   . استاز نوع چینی تر  ، پررنگگروهاز این حاصل چای  ی رنگ نوشابهاست. تر  برای ساخت چای سیاه مناسب

اندواع بدرگ روشدن و     صدورت  بده  از چای گروهشود. این  ریقا و مناطق گرم یری کشت میفبیشتر در شمال شرق هند و آ

 .وجود داردبرگ تیره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ی آسامی ـ بوته 5 شکل
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های گدروه   مشخصات بوته :(Camellia assamica, ssp. lasiocalyxکامبوجی یا فرم جنوبی ) چای زراعی

 سدبز و روشدن اسدت    معموالً ها آنقائم داشته و رنگ  وبیش کمهای  . برگاست آسامیبا گروه مشابه  وبیش کمکامبوجی 

سردسدیری چیندی و گرم دیری    گروهدای  حد واسط بدین   ،مقاومت، میزان محصول وکیفیت ازلحاظ گروه. این (6 شکل)

 .است یافته توسعهچین، ژاپن و برمه  کاری چای مناطقکشت این گروه، بیشتر در د. نباش آسامی می

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 ی کامبوجی ـ بوته 6 شکل

 

و منبعدی بدرای    شدده  کشدت تجدارتی   طدور  بده  C.sinensisفقط  ها آنگونه است که از بین  16شامل  Camelliaجنس 

کشدی   وسدیعی در ژاپدن و چدین بدرای روغدن      طدور  به oleiferaو  japonicaهای  چای نوشیدنی است. بذر حاصل از گونه

 کاملیا صرفاً ارزش تزئینی دارند. های گونهبخش عظیمی از . شود استفاده می
 

 سنتی و جدید تکثیر های روش
 .تکثیر غیرجن یو تکثیر جن ی  پذیر است: ازدیاد چای به دو طریق امکان

تدرین روش بدوده و کشداورزان از     گیدرد کده معمدولی    ازدیاد جن ی نهال با کاشتن بذر چای انجام مدی  :تکثیر جنسی

 هدا  آنمیوه چای کپ ولی است دارای سه حجره کده در هدر یدک از     طورکلی بهنمودند.  به این کار مبادرت می االیام قدیم
در ایدن هنگدام بدذرها را     .ریزندد  روی زمین می خود خودبهیک تا سه بذر وجود دارد. بذرهای چای پس از رسیدن کامل 

آوری و بعدد   کنندد. در ایدران بدذرهای چدای در پداییز جمدع       بالفاصله برای کاشت در خزانه استفاده می هآوری نمود جمع
کاشدته شدود و در منداطق     مهرمداه و زودتدر از   اسدفندماه دیرتدر از   است که بذر چای نبای دتی   کر  شایان .شوند کاشته می

 .استهای آ ر تا اسفند  شمال کشورمان بهترین زمان کاشت بذر در بین ماه خیز چای

در تکثیدر  . گدردد  با عنایت به اینکه در تکثیر غیرجن ی تمدام خصوصدیات پایده مدادری حفد  مدی       :تکثیر غیرجنسی

از: ازدیاد از طریق قلمه، خوابانیدن، پیوند زدن و کشت بافت. تکثیر  اند عبارتغیرجن ی چای چهار روش وجود دارد که 
خیز دنیدا   چای کشورهایگیرد. روش معمول تکثیر چای در بیشتر  قرار نمی مورداستفادهبه روش خوابانیدن و پیوند چندان 

 .استهمان روش تکثیر از طریق قلمه 
 اسدت کده دارای مدواد غدذایی کدافی      متدر و یدک بدرگ کامدل و بدال       سدانتی  1ای بده طدول حددود     قلمه چای از ساقه

 خیره مواد غذایی کامل بدوده دارای صدفات    ازلحاظ ای که بای تی قلمه از آن گرفته شود، بای تی بوته. است شده تشکیل

 چینی کرد. باشد و نباید از آن برگ لآ هایدخوب و 



 7 / چای نژادی به و ژنتیک تحقیقات های برنامه و دستاوردها
 

ها چوبی نشدده باشدند. بای دتی در     ها به حد کافی رشد کرده و شاخه زمانی است که بوته گیری لقمهبهترین زمان برای 
گیری در  دقت الزم مبذول گردد. در ایران قلمه موردنیازانتخاب قلمه برای کشت و استفاده از خاک مناسب و تأمین آب 

و مرحلده دوم   یابدد  ادامه مدی  مردادماهو تا اواسط  شده شروع تیرماهمه اول گیرد که مرحله اول آن از نی دو مرحله انجام می
 گیرد. در پاییز و مهر انجام می

توان استفاده نمود که شامل کشت مری دتم، کشدت جندین، کشدت      های مختلف یک گیاه می از ق مت: کشت بافت
جدانبی   ی . کشدت جوانده  اسدت وس بذر، کشت ب اک، میکروسپور، کشت پرتوپالست و کشت نوک سداقه، قلمده و کدال   

ایدن روش   .از طریدق نمدو جوانده اسدت    و  منظدور تشدکیل سداقه    ق دمتی از شداخه بده    همراه بهشامل جدا کردن یک جوانه 
 .ستا هم قابل اجرا ای درون شیشهای است که در محیط  ترین روش تکثیر گیاهان چوبی در شرایط درون شیشه عمومی

هدای موجدود در   تواند روی محیط کشت رشد داده شدود و جوانده   ، مینوک شاخه ی جوانه جانبی همانندای  هر جوانه
. ندوبازکشت شده و نمو پیدا کنند و در نهایت به یک یا چند شاخ اره تبدیل ش دوبارهتوانند  های تازه نیز می محور برگ
طدور   ن عملیدات تولیدد شاخ داره را بده    تدوا  هدای جدیدد مدی   های جانبی موجود در شاخ داره جوانهمتوالی های با بازکشت

 .نامحدود تکرار نمود
 

 در کشورهای کیفی چای  و چالش عوامل بازدارنده افزایش تولید
 دردر ایدران تنهدا    کده  طدوری  بده اهمیت مصرف چای در ایران، محدودیت برای مناطق کشت آن وجدود دارد   باوجود

کند، از   نمی تأمینمیزان چای خشک تولیدی کشور مصرف داخلی را  متأسفانه. آید میخزری به عمل  وهوای آب شرایط
اقتصدادی در مقای ده بدا بعیدی از محصدوالت       ازنظدر هدا،   های مراحل داشت، برداشت در باغ سوی دیگر با توجه به هزینه

 .کمتری برخوردار است درآمددیگر از 

هدای بداالی   دسترسی به مواد اولیه مناسب، هزینه ها، مشکالت مدیریتی در تولید، عدم در حال حاضر افزایش سن بوته

هدا و فرسدودگی، م دتهلک و کهنده بدودن      هدای چدای، قددیمی بدودن اغلدب کارخانده      عملیات داشت و برداشدت در بداغ  

عدم استقبال تُجدار و بازرگاندان   بندی و عرضه نامناسب چای به مشتری،  ، ضعف صنایع ب تهها آنو تجهیزات  آالت ماشین

رسدانی در خصدو  کیفیدت و     در بخدش اطدالع   گدذاری  سرمایهعدم عادالنه،  باقیمتبه خرید چای داخلی  داخلی ن بت

 ازجملده تدوان   به مصدرف چدای وارداتدی را مدی     کننده مصرفکشش  درنتیجهخوا  مفید مصرف چای خالص داخلی و 

 مشکالت و معیالت کشت و صنعت چای نام برد.

 پیش روی چای ایران در نگاه اجمالی به شرح زیر است: های چالش

 در باغ چای باال ن بتاًهای تولید  هزینه .1

 های چای باغکوچک و پراکنده بودن  .6

 سال( 74)عمر باالی  چایکارخانجات قدیمی بودن  .7

 کارایی فنی پایین کارخانجات .1

 ات چای خارجیواردو  تمایل به مصرف چای خارجی .5
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 برگ سبز چایمشکالت اساسی تولید 

 چای های نظام خرده مالکی موجود در باغ .1

 های ناصحیر برداشت برگ سبز روش .6

 بعد م افت و حمل نامناسب برگ سبز چای .7

 های چای به لحاظ م ن بودن و ناهمگن بودن بوته ها عدم بازدهی اقتصادی باغ .1

 و ح اسیت ویاه برگ سبز ف ادپذیری .5

 موجود های باغپراکنش نامتناسب کارخانجات ن بت به سطر  .6

 خیز( )برخالف کشورهای چایمجزا بودن سی تم مدیریت باغ و کارخانه  .3

)تولید برگ سبز و کارخانده چدای سدازی( بدرای     ها و ایجاد واحدهای مجتمع باغ و کارخانه  عدم توجه به تشکل .1

 نظام تولید و ایجاد انگیزه برای افزایش کیفیت همگن شدن

 خرید برگبه تیمین  حمایت ابزارمحدود شدن  .1
 

 چای صنایع درمشکالت اساسی 

 ضعف در تکنولوژی فرآوری و عدم رعایت استانداردها .1

 محدودیت سرمایه برای نوسازی کارخانجاتو  آالت ماشینفرسوده بودن تجهیزات و  .6
 های فرآوری ها به دلیل فصلی بودن فعالیت کارخانه های موجود کارخانه عدم استفاده از ارفیت .7
 های داخل با خارج کارخانه عدم وجود رقابت .1

 در صنایع D&Rتوجهی به  یعدم مطالعه بازار مصرف و ب .5
 بندی ب تهدر  تنوععدم  مخصوصاًنحوه عرضه  ی بهتوجه بیتوجه به بازاریابی و عدم  .6

 محصول باغ وعدم تناسب بین ارفیت کارخانه و کارخانه وبه دلیل پراکندگی باغ  ها هزینه بودن باال .3

 تضایعا بودن باال .1

 نژادی و افزایش تنوع ژنتیک کالن به های برنامه

افدزایش کیفیدت محصدول،    چای مانند هر گیاه دیگری، افزایش عملکدرد در واحدد سدطر و زمدان،      ناادی بههدف از 

نماتد مولدد زخدم    ازجمله های مهم چای آفات، بیماری همچونای  های زنده بهبود و افزایش مقاومت چای در مقابل تنش

 .استسرما و  مانند خشکی، گرما ای غیرزندههای  و تنشریشه چای 

چدای محددود    غیربومیاین دستمایه برای گیاه  متأسفانههای اصالحی است که  ترین دستمایه برنامه بنیان ژنتیکی اصلی

امدر سدبب انتظدارات و توقعدات     هدای گذشدته هدفمندد نبدود و ایدن       چای در سال شده اصالحواردات ارقام  متأسفانهاست. 

های چدای ایدران کده از ندوع هیبریددهای       وارداتی شده است. بدیهی است که با توجه به تیپ بوته پالسم ژرمغیرواقعی از 

تیدپ   ازنظدر ، اجداد وحشی و من وبین زراعی این تیپ از کشورهایی که شده اصالحچینی است، توجه به واردسازی ارقام 

در اولویدت کداری قدرار     ،هایی با چای موجود در ایدران باشدند   )عرا جغرافیایی( دارای مشابهت زراعی و شرایط اقلیمی

 دارد.
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کده ایدن تندوع محددود      هرچندد آگداه باشدد،    درستی بهناادگر باید از مقدار تنوع ژنتیکی موجود و در دسترس خود  به

از واردات مندابع جدیدد و سدازگار نمدودن      مراتدب  بده زیرا همواره توجه به منابع ژنتیکی سازگار شده با یک محیط  ؛باشد

در تخمین میزان تنوع ژنتیکی  ها آن آیی کاراست. استفاده از نشانگرهای مختلف و ارزیابی  تر باارزشو  تر هزینه کم ها آن

در  آمدده  سدت د بده شدود تدا نتدایج     ناادی انجام می های به هایی است که معموالً قبل از اجرای طرح فعالیت ترین مهمیک از 

 تعیین استراتای یا متدولوژی اصالحی استفاده شود.

اولدین  شدود.   انجدام مدی   گدزینش های  برتر است که با روش های ژنوتیپ انتخابقدم بعدی استفاده از تنوع ژنتیکی در 

اقددامات   ،اجرای پروژه اصالح چای به روش گدزینش کلدونی   در راستایو  1731 ناادی چای از حدود سال به های برنامه

 امیددبخش نتیجه ایدن طدرح دسدتیابی بده چهدار کلدون        .گذاشته شد مورداجرابه  شده بندی زمانمنظمی در قالب یک طرح 

 گذراند. مراحل نهایی و معرفی و ثبت را می حاضر حال درداخلی است که 

، جهدش  گیدری،  رگهدای دو   چای در کشور افزایش و توسعه بنیان ژنتیکی اسدت کده بدا روش    ناادی بهمراحل بعدی 

 شود. دنبال می...  پلوییدی و نیز ایجاد تنوع سوماکلونال و گامتوکلونال و پلی
 

 چگونگی شکل گرفتن ارقام چای بومی رایج

واریتده   سده بدذری مشدتق از    هدای  نهدال ژنتیکی چای ایران بده بدذور و    منشأبه استناد مدارک تاریخی و علمی موجود، 

در شدمال هندوسدتان(    ای منطقده مربدوط بده دره کدانگرا )    Dhonjanو  Betjan ،Rajghurهدای   ( به نامjatبذری عمومی )

مخلدوط   صدورت  بهجداگانه یا  طور بهاینکه این سه واریته بذری . میالدی وارد کشور شدند 1144که در سال  گردد بازمی

نی ت اما با توجه به طبیعت دگرگشدنی چدای و    شده شناخته درستی بهباشند،  شده کشتدر یک یا چند ناحیه شمال کشور 

ها تنها ماده اولیده در دسدترس بدرای     ، بذرهای حاصل از بوتهغیرجن یهای تکثیر  اولیه با روش کاران چاینیز عدم آشنایی 

 های چای در ایران بودند. توسعه کشت باغ

 وهدوای  آبتقریبداً مشدابه بدا     کده  آناقلیمی تیپ چینی در ناحیه دره کانگرا و شرایط  های چایبا توجه به سابقه کاشت 

فعلی چای ایران و به دلیدل غلبده بیشدتر     های باغموجود در  های بوته جنوب کشور است و نیز با مطالعه صفات موفولوژیک

 چای ایران را به هیبریدهای چینی منت ب کرد. توان می، ها آندر  assasmicaن بت به گونه  sinensisصفات گونه 

وارد این کشدور   کشت قابلمواد گیاهی  عنوان به آنچهبرای ایران مح وب شده و هر  غیربومییک گیاه  عنوان بهچای 

ریدزی مشدخص    کده بددون برنامده    ای شده اصالحسال پیش و ارقام  115 حدود شده است، اعم از منابع ژنتیکی وارداتی در

 شوند. ، جزو بنیان ژنتیکی پایه مح وب میاند واردشده

 هدا  آنهای بذری اولیده   بذری است که نهال های بوتهاز  چای موجود در ایران مرکب های باغباید ااهار نمود که اکثر 

در ایدران شدده اسدت و ایدن      کداری  چدای سبب توسعه  کار چایشدن در بین کشاورزان  دست به دستسنتی و از  طور بهنیز 

دیگر بدا یکد  صدفات مورفولوژیدک، فیزیولوژیدک و عملکدرد      ازلحداظ موجود در یک باغ چای،  یها بوتهموجب شده تا 

دهدد کده ایدن     ای مناطق مختلف چایکاری در ایدران نشدان مدی    باشند. خصوصیات مرفولوژیک و بیوشیمیایی بوتهمتفاوت 
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متدوالی واجدد    هدای  ن دل طبیعی با غلبه صفات تیپ چینی ه تند که به دلیل تفدرق صدفات در    هیبریدهایهای بذری،  بوته

 .اند قرارگرفتهژنتیکی شدند و طی سالیان متمادی دستخوش گزینش طبیعی  تنوع
 

 مدیریت ژرم پالسم و کلکسیون چای

مندابع ژنتیکدی مفیددی     عندوان  بهارثی  های ریختهتبادل ریخته ارثی بین کشورها یکی از منابع مهم معرفی گیاهان است. 

و در صدورت سدازگاری بدرای تولیدد      قرارگرفتهه تند که پس از ورود به یک کشور و طی مراحل قرنطینه مورد ارزیابی 

هدای   هدای خدوبی بدرای برنامده     دسدتمایه  توانندد  مدی  شوند. عالوه بر ایدن مندابع ژنتیکدی وارداتدی     تجاری آزادسازی میدر سطر 

 د.نش باگیری  دورگ

طدی هفدت   واردسازی ارقدام چدای   دهد.  بررسی سوابق واردات ارقام چای به ایران نتایج مفیدی به دست نمی متأسفانه

دوره(، از برنامدده  1دوره( و گرج ددتان ) 1دوره(، ژاپددن ) 6دوره(، بددنگالدش ) 7دوره واردات از کشددورهای سددریالنکا )

ریالنکایی در فواصدل زمدانی کوتداه شداهدی بدر ایدن       سری تقریباً مشدابه از ارقدام سد    سهورود . کرد هدفمندی پیروی نمی

ی شبیه ایران دارند یکی از اهدداف پاوهشدکده   وهوای آبواردات هدفمند ارقام چای از کشورهایی که شرایط  مدعاست.

 چای است.

از: انتخدداب بهتددرین روش  انددد عبددارتپالسددم چددای در ایددران،  نکددات بددرای تشددکیل یددک کلک ددیون ژرم تددرین مهددم

یدابی صدحیر، آرایدش     ژنتیکی با توجه به امکانات، توقعات، دانش فنی و انتظارات از کلک یون، مکدان  ی منابع ساز  خیره

نگهداری و قابلیت مطالعه، اتخا  تدابیر مناسب برای تکثیر و حفاات از منابع کلک یون و نیدز اتخدا  تددابیر خدا  بدرای      

 .برداری است رهمراحل واردسازی، قرنطینه، مطالعه، حفاات، تکثیر و به
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 ارقام رایج تجاری چای در جهان -4جدول 

 خصوصیات مبدأ کلون نام
zimodan مخصو  ساخت چای سبز چین 

Guangdong tea (11/4کافئین باال ) چین% 
Luxi white tea (3/57فنل باال ) پلی چین% 

XiapuChunbolu مخصو  ساخت چای سیاهرقم کمی و کیفی چین ، 
Chunyu 2 مخصو  ساخت چای سبزرقم کمی و کیفی چین ، 

maolu کیفیرقم کمی و  چین 
Nonjiang 1 مخصو  ساخت چای سیاه چین 

shifocui رقم کمی و کیفی چین 
Wancha91 مخصو  ساخت چای سبز رقم کمی و کیفی، چین 

Guixiang 18 رقم کمی و کیفی چین 
Zhenong 302 رقم کمی و کیفی چین 

dangoi مخصو  ساخت چای سبزرقم کمی و کیفی چین ، 
chonlan کیفیرقم کمی و  چین 
ruixiang مخصو  ساخت چای سیاه چین 

Hongyan 7 رقم کمی و کیفی چین 
Benifuki مخصو  ساخت چای سیاهعملکرد باال، کاتچین باال،  ژاپن 
Yabukita مخصو  ساخت چای سبزعملکرد باال ژاپن ، 

Benihomare مخصو  ساخت چای سیاه ژاپن 
Benihikari مخصو  ساخت چای سیاه ژاپن 

Soufuu مخصو  ساخت چای سیاه ژاپن 
Satsumabeni مخصو  ساخت چای سیاه ژاپن 

Benifugi مخصو  ساخت چای سیاه ژاپن 
Benikaori مخصو  ساخت چای سیاه ژاپن 

Indo مخصو  ساخت چای سیاه ژاپن 
Yumewakaba مخصو  ساخت چای سبزمقاوم به سرما و آنتراکنوز،  ژاپن 

Saeakari ساخت چای سبزمخصو   ژاپن 
Sayamamidori مخصو  ساخت چای سبز ژاپن 
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Sakimidori مخصو  ساخت چای سبز ژاپن 
Saemidori مخصو  ساخت چای سبز ژاپن 
TRI 4006 مقاوم به نماتد سریالنکا 
TRI 2043 مخصو  ساخت چای سفید سریالنکا 
TRI 3069 عملکرد باال، متحمل به خشکی، تتراپلوئید سریالنکا 
HS 10A مقاوم به سرما، تریپلوئید سریالنکا 
GF 5/01 عملکرد باال، تریپلوئید سریالنکا 

TRI 4079 کیفیت باال سریالنکا 
TRI 4046 متحمل به خشکی سریالنکا 
TRI 4014 متحمل به خشکی سریالنکا 
TRI 4071 متحمل به خشکی سریالنکا 
TRI 2025 متحمل به خشکی، مقاوم به گال سریالنکا 

TS 589 به خشکیدهی و رشد متوسط، عملکرد باال، کیفیت ب یار خوب، متحمل  برگ هند 
TS 463 یکنواخت، عملکرد باالتر از متوسط، کیفیت باالتر  ن بتاًاندازه برگ متوسط، رشد  هند

 از متوسط، متحمل به خشکی
TS 557 از باالتریکنواخت، عملکرد باالتر از متوسط، کیفیت  تقریباًبرگ متوسط، رشد  هند 

 متوسط، متحمل به خشکی
TS 450 برگ متوسط، رشد یکنواخت، عملکرد باال، کیفیت باالتر از متوسط، متحمل به  هند

 خشکی
TS 379 کیفیت ب یار خوب، متوسط ازبرگ متوسط، رشد یکنواخت، عملکرد باالتر  هند ،

 متحمل به خشکی
UPASI-2 مختلف جغرافیایی ارتفاعاتمقاوم به باد و خشکی، مناسب برای  هند 

UPASI-10 متراکم، کلون مقاوم، تحمل متوسط به باد چینی برگمتحمل به خشکی، سطر  هند 
UPASI-3 گ ترده و متراکم، مناسب برای ارتفاعات جغرافیایی  چینی برگسطر ، تریپلوئید هند

 مختلف، چای شفاف و عطر و طعم مناسب
UPASI-27 متراکم چینی برگمتحمل به خشکی، سطر  هند 
UPASI-9 های جغرافیایی مختلف به خشکی، مناسب برای عرامتحمل  هند 

  

 خصوصیات مبدأ کلون نام

  -4جدول ادامه 
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 در ایران ارقام تجاری چای

: DG 7 

 موتاسیون    یریگ دورگ    (بومی های یپژنوتمعرفی )   )ارقام وارداتی سازگارمعرفی    :روش اصالحی

 --- :روش انتخاب

     --- :تاریخ معرفی

 --- :اندرکار دست ق )ان(نام محق

 نشده ثبت   شده ثبت   :سسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهالؤوضعیت ثبت رقم در م

 نشده   شده    :معرفی رسمی

 به نماتدمتحمل به خشکی، متحمل ، عملکرد باال :نسبت به ارقام متداول شده یمعرفویژگی اختصاصی رقم 

 بوته 54 :میزان سطح زیرکشت رقم در پژوهشکده )باغ اندام تکثیری(

 

 

کلون/ژنوتیپنام 
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: KEN 

 موتاسیون    یریگ دورگ    بومی( های یپژنوتمعرفی )   معرفی )ارقام وارداتی سازگار(   :روش اصالحی

 ---: روش انتخاب

      ---:تاریخ معرفی

 --- :اندرکار دست)ان( نام محقق

 نشده ثبت   شده ثبت   :تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال مؤسسهوضعیت ثبت رقم در 

 نشده   شده   :معرفی رسمی

 به خشکیمتحمل  تقریباً، عملکرد باال :نسبت به ارقام متداول شده یمعرفویژگی اختصاصی رقم 

 بوته 511 (:میزان سطح زیرکشت رقم در پژوهشکده )باغ اندام تکثیری

 

 

کلون/ژنوتیپنام 
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: DG 7.1 

 موتاسیون    یریگ دورگ    بومی( های یپژنوتمعرفی )   معرفی )ارقام وارداتی سازگار   :روش اصالحی

 --- :روش انتخاب

     --- :تاریخ معرفی

 --- :راندرکا دست (ن)انام محقق

 نشده ثبت   شده ثبت   :تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال مؤسسهوضعیت ثبت رقم در 

 نشده   شده    :معرفی رسمی

 باال عملکرد ن بتاً :نسبت به ارقام متداول شده یمعرفویژگی اختصاصی رقم 

 بوته 714 (:کشت رقم در پژوهشکده )باغ اندام تکثیریمیزان سطح زیر

 

 

  

کلون/ژنوتیپنام 
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: DN 

 موتاسیون    یریگ دورگ  بومی( های یپژنوتمعرفی )  معرفی )ارقام وارداتی سازگار(   :روش اصالحی

 --- :روش انتخاب

 --- :تاریخ معرفی

 --- :اندرکار دست )ان(نام محقق

 نشده ثبت   شده ثبت   :تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال مؤسسهوضعیت ثبت رقم در 

 نشده   شده   :معرفی رسمی

 به نماتد متحمل تقریباً ،خشکی متحمل بهعملکرد باال،  :نسبت به ارقام متداول شده یمعرفویژگی اختصاصی رقم 

بوته در  714بوته در ای تگاه ازبرم سیاهکل،  516 :میزان سطح زیرکشت رقم در پژوهشکده )باغ اندام تکثیری(

 ای تگاه فشالم

 

 

  

کلون/ژنوتیپنام 
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: B 275 

 موتاسیون    یریگ دورگ    بومی( های یپژنوتمعرفی )  معرفی )ارقام وارداتی سازگار(   :روش اصالحی

 ---: روش انتخاب

 --- :تاریخ معرفی

 --- :اندرکار دست (ن)انام محقق

 نشده ثبت   شده ثبت  : تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال مؤسسهوضعیت ثبت رقم در 

 نشده   شده   :معرفی رسمی

 ن بتاً باالعملکرد  :نسبت به ارقام متداول شده یمعرفویژگی اختصاصی رقم 

 بوته 33 :میزان سطح زیرکشت رقم در پژوهشکده )باغ اندام تکثیری(

 

 

 

 

 

کلون/ژنوتیپنام 
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: 62.5 

 موتاسیون    یریگ دورگ    بومی( های یپژنوتمعرفی )   معرفی )ارقام وارداتی سازگار(   :روش اصالحی

 --- :انتخابروش 

 ---: تاریخ معرفی

 --- :اندرکار دست (ن)انام محقق

 نشده ثبت   شده ثبت   :تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال مؤسسهوضعیت ثبت رقم در 

 نشده   شده   :معرفی رسمی

 به نماتد متحملبه خشکی،  متحمل تقریباًعملکرد باال،  :نسبت به ارقام متداول شده یمعرفویژگی اختصاصی رقم 

 بوته 163 میزان سطح زیرکشت رقم در پژوهشکده )باغ اندام تکثیری(:

 

 

  

کلون/ژنوتیپنام 
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: 204    

 موتاسیون   یریگ دورگ    بومی( های یپژنوتمعرفی )   معرفی )ارقام وارداتی سازگار(   :روش اصالحی

 --- :روش انتخاب

     ---: تاریخ معرفی

 --- :اندرکار دست )ان(نام محقق

 نشده بتث   شده ثبت   :تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال مؤسسهوضعیت ثبت رقم در 

 نشده   شده   :معرفی رسمی

 به نماتد ح اسبه خشکی،  تقریباً متحملعملکرد باال،  :نسبت به ارقام متداول شده یمعرفویژگی اختصاصی رقم 

 بوته 1 تکثیری(:کشت رقم در پژوهشکده )باغ اندام میزان سطح زیر

 

 

  

کلون/ژنوتیپنام 
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: 3020 

 موتاسیون    یریگ دورگ    بومی( های یپژنوتمعرفی )   معرفی )ارقام وارداتی سازگار(   :روش اصالحی

 --- :روش انتخاب

 ---: تاریخ معرفی

 --- :اندرکار دست )ان(نام محقق

 نشده بتث   شده ثبت   :تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال مؤسسهوضعیت ثبت رقم در 

 نشده   شده   :معرفی رسمی

 به نماتد متحملبه خشکی،  متحمل تقریباًعملکرد باال،  :نسبت به ارقام متداول شده یمعرفویژگی اختصاصی رقم 

 بوته 163 میزان سطح زیرکشت رقم در پژوهشکده )باغ اندام تکثیری(:

 

 

کلون/ژنوتیپنام 
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:  154 

 موتاسیون    یریگ دورگ    بومی( های یپژنوتمعرفی )  ارقام وارداتی سازگار(معرفی )   :روش اصالحی

 گزینش کلونی :روش انتخاب

 --- :تاریخ معرفی

 ، سیاوش پورعزیزیانرو فلکمهران غالمی، کوروش  :اندرکار دست نام محقق)ان(

 نشده ثبت   شده ثبت   :وضعیت ثبت رقم در مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال

 نشده   شده   :معرفی رسمی

بخدواب   تیپ رویشی چینی، فلش زنی زودهنگدام بهداره،   :نسبت به ارقام متداول شده یمعرفویژگی اختصاصی رقم 

یک غنچه و دو برگ( در شرایط آبیداری  استاندارد )در پاییز، رنگ برگ سبز تیره، گلدهی کم، عملکرد  یرهنگامدرفتن 

 سازی یچاتن در هکتار، کیفیت مطلوب  5/5باالی 

 بوته 13 میزان سطح زیرکشت رقم در پژوهشکده )باغ اندام تکثیری(:

 

 

 

کلون/ژنوتیپنام 
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:  184 

 موتاسیون    یریگ دورگ    بومی( های یپژنوتمعرفی )    معرفی )ارقام وارداتی سازگار(  :روش اصالحی

 گزینش کلونی :روش انتخاب

 --- :تاریخ معرفی

 ، سیاوش پورعزیزیانرو فلکمهران غالمی، کوروش  :اندرکار دست )ان(نام محقق

 نشده ثبت   شده ثبت   :وضعیت ثبت رقم در مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال

 نشده   شده   معرفی رسمی:

رندگ   تیپ رویشی چینی، فلدش زندی زودهنگدام بهداره،     :نسبت به ارقام متداول شده یمعرفویژگی اختصاصی رقم 

تدن در هکتدار،    5)یدک غنچده و دو بدرگ( در شدرایط آبیداری بداالی        برگ سبز روشن، گلدهی کم، عملکرد اسدتاندارد 

 سازی یچاکیفیت مطلوب 

 بوته 13 :کشت رقم در پژوهشکده )باغ اندام تکثیری(میزان سطح زیر

 

 
  

کلون/ژنوتیپنام 
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:  111 

 موتاسیون    یریگ دورگ    بومی( های یپژنوتمعرفی ) معرفی )ارقام وارداتی سازگار(   :روش اصالحی

 گزینش کلونی :روش انتخاب

 ---:تاریخ معرفی

 رو فلکمهران غالمی، کوروش : اندرکار دست )ان(نام محقق

 نشده ثبت   شده ثبت   :و نهال وضعیت ثبت رقم در مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر

 نشده   شده   :معرفی رسمی

رندگ   تیپ رویشی چینی، فلدش زندی زودهنگدام بهداره،     :نسبت به ارقام متداول شده یمعرفویژگی اختصاصی رقم 

 5یک غنچه و دو برگ( در شرایط آبیداری بداالی   استاندارد )برگ سبز، سطر گ ترش باالی بوته، گلدهی کم، عملکرد 

 سازی یچاتن در هکتار، کیفیت مطلوب 

 بوته 36 :میزان سطح زیرکشت رقم در پژوهشکده )باغ اندام تکثیری(

 

 
 

  

کلون/ژنوتیپنام 
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:  411 

 موتاسیون    یریگ دورگ    بومی( های یپژنوتمعرفی )    معرفی )ارقام وارداتی سازگار( :روش اصالحی

 گزینش کلونی: روش انتخاب

 --- :تاریخ معرفی

 رو فلکمهران غالمی، کوروش  :اندرکار دست )ان(نام محقق

 نشده ثبت   شده ثبت   :وضعیت ثبت رقم در مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال

 نشده   شده   :معرفی رسمی

درشدت و لطیدف،    یهدا  بدرگ تیپ رویشی چینی، دارای  :نسبت به ارقام متداول شده یمعرفویژگی اختصاصی رقم 

سطر گ ترش باالی بوته، به خواب رفتن دیرهنگام در پاییز، رنگ برگ سبز روشدن، گلددهی    زنی زودهنگام بهاره، فلش

 سازی یچاتن در هکتار، کیفیت مطلوب  5/5)یک غنچه و دو برگ( در شرایط آبیاری باالی  کم، عملکرد استاندارد

 بوته 13 :کشت رقم در پژوهشکده )باغ اندام تکثیری(میزان سطح زیر

 

 

 

  

 

 

 

 

کلون/ژنوتیپنام 
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 نژادی بهی ژنتیک و در دست اجرا ی تحقیقاتیها پروژه /طرح

  چای

---عنوان طرح:  

 --- شماره طرح:

 DNA و آندالیز  یهای تحت کشت چای بدا اسدتفاده از مورفولدوژ    بررسی روابط والدی برخی از ژنوتیپ عنوان پروژه:

 PCR-RFLP اندامکی توسط

 6-61-77-411-164164: شماره مصوب

 ---:مجری مسئول

 شاهین جهانگیرزاده خیاوی مجری:

 سال 6 اجرا: زمان مدت   1711 تاریخ خاتمه:   1716 تاریخ شروع:

 موتاسیون    گیری  دورگ  های بومی(  معرفی )ژنوتیپ    معرفی )ارقام وارداتی سازگار(روش اصالحی: 

 انتخابی کلونی روش انتخابی:

 برنامه اصالح چای از طریق تنوع موجود 1م یر  مراحل اجرای پروژه:

 

 

 ---عنوان طرح:

 --- شماره طرح:

هدای   هدای انتخدابی چدای در ایدران بدا اسدتفاده از نشدانگر        ژنوتیدپ بررسی روابط ژنتیکی ارقام وارداتی و  عنوان پروژه:

 مورفولوژی و مولکولی

 6-61-77-473-154531 :شماره مصوب

---مجری مسئول:  

 شاهین جهانگیرزاده خیاوی مجری:

 سال 6 اجرا: زمان مدت   1713 تاریخ خاتمه:   1715 تاریخ شروع:

 موتاسیون    گیری  دورگ   های بومی(  معرفی )ژنوتیپ   معرفی )ارقام وارداتی سازگار(روش اصالحی: 

 انتخابی کلونی روش انتخابی:

  برنامه اصالح چای از طریق تنوع موجود 1م یر  مراحل اجرای پروژه:
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 نژادی های پیشنهادی تحقیقات ژنتیک و به برنامه

 چای 
 

 پالسم چای آوری، تشکیل، ساماندهی و حف  مواد ژنتیکی و ژرم جمع 

 های چای با استفاده از پارامترهای فیزیولوژیکی و بیوشیمیاییارزیابی تحمل به تنش آب در برخی از ژنوتیپ 

 یها بررسی تنوع ژنتیکی موجود در ژنوتیپ ( انتخاب شده چای و ارقام وارداتیCamellisa sinensis با )

 SRAPو  RAPDاستفاده از نشانگرهای مورفولوژی و دو نشانگر مولکولی 

 پالسم توده ررسی ژرمب ( های چایCamellia sinensisایران از نظر عملکرد و خوا  آنتی ) یدانی به کا 

 SSRکمک نشانگرهای 

 محیطی ی های زنده و غیرزنده ارزیابی مقاومت یا تحمل ارقام وارداتی چای به تنش 

 پایداری ارقام چای وارداتی ی بررسی سازگاری و تجزیه 

 کننده خصوصیات کیفی چای  های کنترل ع عمل ژنبررسی نحوه توارث و نو 

 ها  بررسی ژنتیکی م یرهای بیوسنتز مواد موثر در کیفیت چای به منظور شناسایی ژن 

 های مقاوم یا متحمل به نماتد زخم ریشه چای  ارزیابی ژنوتیپ 

 تحمل به خشکی در چای/شناخت ژنتیک مقاومت 

 ها در چای های تحمل یا مقاومت به تنش خا  در برقراری مکانی مهای  ها و پروتئین بررسی نقش و اثر آنزیم 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




