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مهدخت منصوري واجاري ،ايرج ملکمحمدی ،و سيدمهدی ميردامادی

*

تاريخ دريافت 1931/6/42 :تاريخ پذيرش1931/11/43 :

هدف کلی تحقيق حاضر واکاوي مهمترين راهکارهاي نوسازي باغهااي چااي اسات .بارای گاردووری
دادههاي مورد نياز مطالعه ،پس از سرشماری  23کارشااا مرکات تحقيقاا چااي کشاور ،بار اساا
رابطة کوکران ،از مجموع  25553چايکار ،تعداد نمونة  282نفر باهروش طبقاه باادي تااسابي انتخاا
میشوند .ابتار تحقيق پرسشاامه و مصااحبه باوده ،دادهپاردازي تحقياق در دو بخا وماار تو ايفي و
استاباطي انجام میگيرد .نتايج نشان میدهد که متغيرهاي مستقل توليد نهالهااي ا اح شاده و مجهات
بودن باغ به شبکة وبياري ،وجود ابتار و ادوا الزم براي نوسازي ،توزيع بهموقع نهادههااي کشااورزي،
هماهاگي بين دو بخ توليدي باغ و کارخانه ،تااسب بااغ باا اجاراي عملياا نوساازي ،و ارائاة
کمکهاي فاي نوسازي به چايکاران بر «تمايل چايکاران به نوسازي» مؤثرند.

کليدواژهها :نوسازي باغهاي چاي /چايکاري /توليد چاي /ترويج و وموزش چايکاري.

***

* بهترتيب ،نويسادة مسئول و دانشاجوی دکتاری کشااورزی دانشاگاه وزاد اساحمی واحاد علاوم و تحقيقاا تهاران
()mahdokht_mansouri@yahoo.com؛ استاد گروه ترويج و وموزش کشاورزی دانشگاه تهران؛ و دانشيار و مدير گاروه
توسعة روستايی ،دانشگاه وزاد اسحمی واحد علوم و تحقيقا تهران.
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ايران سومين مصرفکاادة عمدة چاي در جهان بهشامار مایرود؛ و علايرغام اياکاه خاود
توليدکاادة اين محصول بوده و زندگي گروه زيادي از کشاورزان يکسره بدان وابسته اسات،
ساالنه مقدار زيادي ارز رف واردا

چاي ميشود (ميرحسياي مقدم .)1936 ،نتدياک باه

يک قرن از ايجاد اولين باغ چاي در کشور ميگذرد و از عمر باغهاي چاي ايران نيت نتديک
به دو تا سه نسل گذشته است .قديمي بودن باغهاي چاي موجب شاده اسات کاه تولياد و
اعت چاي با مشکح

بسياري روبهرو شود و هاوز راهکاری مااسب براي بهبود وضعيت

کلي چاي کشور انديشيده و اعمال نشده است (نصيري راد .)1931 ،يکي از ماوارد اثرگاذار
بر ميتان کيفيت و عملکرد محصول چاي وضعيت بوتههاي چاي است که هماکااون از نرار
رقم ژنتيکي و ساختار ،از بازدهي کيفي و کمي مطلو
استفاده براي رفع معضح

چايکاري و افتاي

اين محصول است (اخو

و وکيلي.)1911 ،

برخوردار نيست .يکي از فاون مورد

کمي و کيفي توليد چای نوسازي بااغهاای

نوسازي باغهای چاي به معاي ريشهکنسازی بوتههاي قديمي و مسن با بازده اقتصاادي
اندک و يا بدون بهرهوري اقتصادي و سپس ،جايگتيای ونها با نهالهاي ا ح شدة جاوان و
پربازده و مقاومتر در برابر شرايط اقليمي ،وفا
که با بهرهبرداري از ونها ميتوان به افتاي

و بيماریهای گوناگون است ،نهالهايی

کمي و کيفاي محصاول چااي دسات يافات

(ديلمي معتي.)1933 ،
با توجه به اهميت موضوع ،بسياری از پژوهشگران به مطالعاتي در اين زمياه پرداختهاند.
نگاهي به پيشياة تحقيق در ساير کشورها نشان ميدهد که در ارتباا باا نوساازي بااغهااي
چاي ،کشورهايي چون سريالنکا ،هاد ،چين ،اندونتي و کاياا باه نتاايجی موفقياتومياتي
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دست يافتهاند ،که البته هيچگونه گتارشهای مکتو

و گساترده در بياان گاامهااي اجاراي

نوسازي در اين کشورها ماتشر نشده است.
سازمان چاي تانتانيا ( ،)Tea Research Institute of Tanzania, 2010در گتارش خاود ،باه
نتايج انجام نوسازي باغها در چاد کشور و نيت تأثير مثبت ون بر افتاي

سطح زير کشت و بهبود
()1

کميت و کيفيت محصول اشاره کرده است .اين گتارش نشان ميدهد که تعااوني مولياادي در
رواندا براي توسعة چاي ،احيا و نوسازي متارع کشت چاي را در دستور کار خود قرار داده و به
احيا و نوسازی د هکتار از متارع ويرانشده در جاگ  1332پرداخته است.
از  6992تا  ،6992برنامههايي در راستای رشد و توسعة جامع چاي در نيجريه با تکيه بر
مؤلفههايي ماناد بهبود ،نوسازي و توسعة متارع چاي از  550به  850هکتار و کاشات چااي
زودبازده از  650به  500هکتار به اجرا درومد که مراحل ون تاا  6992باهداليال سياساي باه
تعويق افتاد؛ اما پس از ون ،بخ
بررسي  42ملک خصو ي در غر

اعرم اين برناماههاا باه اجارا گذاشاته شاد .در  ،6981باا
جاوه اندونتي ،نقشة نوسازي باغ چاي و نيات نوساازي

کارخانههاي چايسازي تاريم شد .سازمان توسعة چاي کايا ،پس از  ،6983برنامة پر کاردن
فضاهاي خالي و ا ح امور چايکاري را در دستور کارخود قرار داده و بخ

اعرام ون را

به اتمام رسانده است.
در کشور سريالنکا نيت طر هايي اجرا ميشود که توجه عمادة ونهاا باه خاردهمالکاان
چاي بوده و به توسعة اراضي زير کشت چاي و افتاي

يارانهها باراي واکااوي و نوکاشات

انجاميده است (ريمبريا.)1930 ،
وکيلي ( )1939مسن بودن بوتههاي چاي را يکي از مشکح
ميکاد .همچاين ،عليتاده و همکاران ( )1939مهمترين معضح

توليد چاي در ايران ذکار
ناشي از وضعيت بوتهها را

عدم يکاواختي بوتههاي چاي ،عدم رعايت فوا ل کشت ،مسن بودن بوتههااي چااي و در

  608فصلاامة روستا و توسعه ،سال  ،62شمارة 3

مهدخت ماصوری واجاری ،ايرج ملکمحمدی... ،

نتيجه ،کمبازدهي ونها و ناخالص بودن کلونهاي چاي مطار مايکاااد .ارضپيماا ()1913
نيتبه قدمت بوتهها و کمتر شدن بهرهوري اقتصادي ونها و همچاين ،استفاده از نهالهااي باذري
ا ح نشده در باغهاي ايران در قالب بخشي از مشکح چاي در کشور اشاره ميکاد.
از ونجا که عمر مفي د اکثر باغهاي چاي ايران به پايان رسيده و يا در ويادهاي نتديک به
پايان خواهد رسيد و نيت با گذشت سالها ميتان توليد کمي و کيفي برگ سبت توليدشده با
کاه

مطلوبيت بيشتري مواجه بوده است و از سوي ديگر ،زندگي بي

از شصت هتار

خانوار در شمال کشور به بقاي اين کشتو اعت بستگي دارد ،مطالعه پيرامون نوسازي
باغهاي چاي در اي ران که برنامهاي بلادمد

است ،موضوعی باديهي باه نرار مايرساد

(ميرحسياي مقدم.)1936 ،
شکل  1نشاندهادة متغير وابستة تحقيق «ميتان تمايل چايکاران به نوسازي باغهايشان»
در مرکت و متغيرهاي مستقل مورد بررسي در گروه چايکاران نيت در پيرامون شکل است.
شايان يادووری است که همة اين متغي رها پس از بررسي و مرور ماابع موجود و نيت انجام
مصاحبه و تکميل فرمهاي نررساجي توسط کارشااسان مرکت تحقيقا

چاي کشاور ،در

قالب مهمتري ن عوامل مورد نرر در توسعة چاي کشور جمعووري و تعيين شدهاند .شواهد
موجود و گفتههای کشاورزان چايکار در حي ن انجام پژوه

نيت تأييدی بر اهميت موارد

يادشده است .همچاين ،شکل  3عوامل مؤثر بر تمايل چايکاران به نوسازي باغهايشان را از
ديدگاه کارشااسان نشان ميدهد.
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ارائة کمکهاي فني
نوسازي به چايکاران
ميزان توليد برگ سبز

توليد نهالهاي اصالح

چاي

شده و پربازده

مجهز بودن باغ به شبکة

تناسب باغ با اجراي

آبياري

عمليات نوسازي

ميزان تمايل چايکاران
به نوسازي باغهايشان

وجود ابزار و ادوات

هماهنگي بين باغ و

الزم براي نوسازي

کارخانه

توزيع بهموقع نهادههاي
مساحت باغ چاي

کشاورزي
پراکندگي قطعات باغهاي
چاي

مابع :يافتههای پژوه

شکل  -1عوامل فني مورد بررسي در گروه چايکاران
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ارائة کمکهاي فاي
نوسازي به چايکاران
ميتان تحقيق در زمياة

توليد نهالهاي ا ح

نوسازي باغهاي چاي

شده و پربازده

مجهت بودن باغ به
تمايل چايکاران به

شبکة وبياري

نوسازي باغهايشان از

هماهاگي بين دو بخ
توليدي باغ و کارخانه

ديدگاه کارشااسان

وجود ابتار و ادوا
الزم براي نوسازي

مساحت باغ چاي
توزيع بهموقع
نهادههاي کشاورزي

مابع :يافتههای پژوه

شکل  -2عوامل فني مورد بررسي در گروه کارشناسان
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هدف کلي تحقيق حاضر واکاوي راهکارهاي فاي نوسازي باغهاي چاي در ايران اسات.
با توجه به مطالب پي گفته ،اهداف اختصا ي تحقيق حاضر عبار اند از:
 -6بررسي وضعيت کاونی باغهاي چاي ايران؛
 -3بررسي مسائل و مشکح

چايکاران و داليل عدم انجام نوسازي در ايران؛

 -2تعيين شرايط مورد نياز براي نوسازي باغهاي چاي؛
 -5تعيين تأثير نوسازي باغهاي چاي بر کشتو اعت چاي ايران؛ و
 -5تعيين راهکارهاي فاي مااسب براي اجراي نوسازي باغها.

پژوه

حاضر ،بهلحاا هادف ،کااربردي باوده و روش ون علاي -ارتبااطي اسات .اباتار

گردووري دادهها پرسشاامه و مصاحبه است .در تحقيق حاضر ،دو ناوع پرسشااامه باراي دو
گروه چايکاران و کارشااسان تدوين شده است :پرسشاامة چايکااران داراي پااج زياربخ
عوامل فردي ،اقتصادي ،اجتماعي ،سياستي -مديريتي ،و فاي است که از بين  12224نفار از
چايکاران دو استان گيحن و مازندران با استفاده از روش نمونهگيري طبقاهاي تااسابي و بار
اسا

رابطة کوکران ،تعداد  939نفر انتخا

پرسشاامة کارشااسان داراي چهار زيربخ
موانع و مشکح
تحقيقا

شده و مورد سؤال قارار گرفتاهاناد؛ همچااين،
عوامل اقتصاادي ،سياساتي -ماديريتي ،فااي ،و

کشتو اعت چاي کشور است که در ميان  16نفار از کارشااساان مرکات

چاي کشور توزيع شده است و در نهايات 94 ،نفار از کارشااساان داراي مادرک

تحصيلي مرتبط باا زيرمجموعاة مهادساي کشااورزي باه ساؤاال

پاساخ دادهاناد .پاياايي

پرسشاامة چايکاران با استفاده از ضريب ولفای کرونباخ  α=%89محاسبه شاده اسات .باراي
ساج
تحقيقا

روايي پرسشااامه نيات از نرارا

اسااتيد دانشاگاه و تعادادي از کارشااساان مرکات

چاي کشور و کارشااسان ادارة کل چاي کشور استفاده و اعتبار پرسشاامه از سوی
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ونها تأييد شده است .تجتيه و تحليل وماري تحقيق با روشهاي وماار تو ايفي و اساتاباطي
انجام گرفته است .در بخ

ومار تو يفي ،از شاخصهايي ماناد ميانگين ،ميانه ،مد ،فراواني،

در د فراواني ،در د تجمعي ،در د معتبر ،وارياانس ،انحاراف معياار و محاسابة ضاريب
همبستگي و در بخ

ومار استاباطي ،از تحليل رگرسيون چادمتغيره باا روش گاام باه گاام

بهرهگيری شده است.

يافتههاي آمار توصيفي گروه چايکاران
نتايج نشان ميدهد که ميانگين ساي چايکاران  22سال بوده و تعداد قطعا
مورد مطالعه بين يک تا دوازده قطعاه اسات .مياتان تحصايح

بااغ چايکااران

 42/9در اد از چايکااران

ديپلم 41/2 ،در د بيسواد12/1 ،در د در حد خواندن و نوشتن 16/4 ،در د زير دياپلم،
و بقيه باالتر از ديپلم بوده است.
بر اسا

نتايج بهدست ومده 32/6 ،در اداز چايکااران تااکاون بااغ چااي خاود را

نوسازي نکردهاند .بررسي داليل عدم نوسازي باغهاي چاي نشان ميدهد که  92در د از
چايکاران متغيرهاي عدم توان مالي و عدم وگاهي دربارة نوسازي را مهمترين علل عادم
تمايل خود به نوسازي باغهاي شان اعحم کردهاند .در مورد داليل عدم تمايل چايکاران به
نوسازي 91/3 ،در د از کشاورزان وجود مشکح

مالي و  16/1در د نيت عدم حمايت

دولت و ادارة کل چاي را عامل ا لي دانستهاناد 63/4.در اد افاراد ،مشارو باه رفاع
مشکح  ،براي نوسازي باغهاي شان اعحم ومادگي کاردهاناد 20/1 .در اد از چايکااران
درختان ميوه را اولويت اول بهجاي محصول چاي ذکر کاردهاناد .در ماورد دليال عادم
استفادة چايکاران از تسهيح

مالي دولت63/1 ،در د بدي ن مورد پاسخي نداده و 44/4

در د نيت عدم پرداخت به موقع وام و مشکل بازپرداخت ون با توجه به نداشتن توان مالي
خود را مهمترين دليل بيان کردهاند.

واکاوی راهکارهای فای نوسازی باغهای ...
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جدول  -7نتايج آمار توصيفي گروه چايکاران
متغيرهاي مورد بررسي

فراواني

حداقل

حداکثر

ميانگين

تعداد سالهاي احداث باغ

911

4

30

24

وسعت باغ چاي (متر مربع)
تعداد بوتة چاي در باغ
ميتان توليد برگ سبت هر بوته (گرم)
ميتان توليد در واحد سطح (کيلوگرم)
قيمت هر کيلوگرم برگ سبت چاي فروختهشده (ريال)
ميتان کل محصول توليدی ساالنه (کيلوگرم)
هتياة ساالنة سمپاشي (ريال)

919
960
926
912
923
914
93

300
200
20
120
4300
163
100000

210000
4900000
1000
3000
22000
600000
4200000

16326/62
62131/42
396/32
1222/62
2311/13
16912/9
302219/63

هتياة ساالنة کودپاشي (ريال)
هتياة ساالنة وبياري (ريال)
هتياة ساالنة هر (ريال)
هتياة ساالنة نيروي کارگر (ريال)

966
49
962
942

6200
30000
90000
30000

60000000
20000000
60000000
140000000

1232126/11
10933262/4
2939131/13
3236321/29

32

100

3000

1202/96

هتياة ساالنة شخمزني باغ چاي (هتار ريال)
هتياة ساالنة برداشت چاي (هتار ريال)

132
992

900
1000

14000
14000

1121/632
9296/220

هتياة ساالنة مبازره با وفا

و علفهاي هرز (هتار ريال)

درومد ساالنة چايکاران
هتياة احداث مجدد باغ چاي پس از نوسازي (هتار ريال)
مقدار وام دريافتي براي انجام نوسازي باغ (هتار ريال)
مقدار کمک بحعوض دريافتی براي نوسازي باغ چاي (هتار ريال)

922
91
62
43

620
400
300
400

4100000
20000
430000
44000

69114/232
10021/02
49311
6242

مابع :يافتههاي پژوه

اغلب کشاورزان دريافتکاادة وام برای نوسازي نسبت به انجام طر مبادر
دليل ون را کافي نبودن مبلغ وام ،وجود مشکح
معاش خود در ور

نورزيده و

اقتصادي خود و نگراني از وضعيت امارار

انجام نوسازي و طوالني بودن روناد کاار تاا محقاق شادن متايااي

حا ل از ون بيان کردهاند .با توجه به اياکه يک دورة چادسااله بارای انجاام تادريجي ايان
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مهدخت ماصوری واجاری ،ايرج ملکمحمدی... ،

طر ضروری است ،اکثر کشاورزان چايکار به مخاطرهناپذيري اقتصادي خود در اين زميااه
اشاره کرده و اغلب ونها وامهاي دريافتي را رف امور جانبي مربو به باغ خود کاردهاناد.
تعداد کم نمونهها در مورد متغيرهاي مقدار وام دريافتي براي انجام نوسازي و مقادار کماک
بحعوض دريافتی براي نوسازي باغهاي چاي نشاندهادة عدم دريافت تساهيح

از ساوي

اکثر چايکاران بوده است.
يافتههاي آمار استنباطي گروه چايکاران
يافتههاي جدول  4گوياي رابطة معایدار متغيرهاي مستقل شامل توليد نهاالهااي ا اح شاده،
مجهت بودن باغ به شبکة وبياري ،وجود ابتار و ادوا

الزم براي ريشهکاي و احاداث مجادد

باغ ،توزيع بهموقع نهادههااي کشااورزي ،همااهاگي دو بخا
تااسب باغ با اجراي عمليا

توليادي بااغ و کارخاناه ،و

نوسازي و متغير وابستة ميتان تمايل چايکاران به نوسازي باغ-

هايشان بوده و فرضيههاي مربو به ونها ،پس از انجام وزمون وماري ،پاذيرش شاده اسات.
همچاين ،بررسيهاي اوليه و نتايج مصاحبهها بيانگر تفاو
در زمياة تأييد يا عدم تأييد متغير پراکادگي قطعا

نرر گروههاي مختلف چايکاران

باغهاي چاي به عاوان عامل مهام ماورد

توجه برای انجام نوسازي باغها بوده است؛ اما نتايج نهايي تحقيق نشان ميدهد که در مورد
بررسي تفاو

متغير پراکادگي قطعا

بين گروهها تفاو

باغهاي چاي و ميتان تمايل چايکااران باه نوساازي،

معايدار وجود ندارد.
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واکاوی راهکارهای فای نوسازی باغهای ...

جدول  -2نتايج آزمونهاي همبستگي بين متغير وابسته و متغيرهاي مستقل در گروه چايکاران
متغير مستقل
توليد نهالهاي ا ح شده
مجهت بودن باغ به شبکة وبياري مااسب
وجود ادوا الزم و کافي براي ريشهکاي و
احداث مجدد باغ
توزيع بهموقع نهادههاي کشاورزي
پراکادگی قطعا باغهاي چاي
مساحت باغهاي چاي
هماهاگي دو بخ توليدي باغ و کارخانه
تااسب باغ با اجراي عمليا نوسازي
ميتان توليد برگ سبت چاي

نوع آزمون

مقدار

سطح

نتيجة آزمون

همبستگي

آزمون

معنيداري

فرضيه

پيرسون
پيرسون

0/932
0/920

0/001
0/001

پذيرش
پذيرش

اسپيرمن

0/226

0/001

پذيرش

پيرسون
tهمبسته
پيرسون
پيرسون
پيرسون
پيرسون

0/940
1/2
0/09
0/143
0/263
0/920

0/001
0/1
0/2
0/01
0/001
0/001

پذيرش
عدم پذيرش
عدم پذيرش
پذيرش
پذيرش
عدم پذيرش

مابع :يافتههاي پژوه

جدول  -1ضرايب تعيين متغيرهاي مستقل
گام
1
4
9
2
2

ضريب همبستگي چندگانه
a

0/223
0/211b
0/602c
0/619d
0/642e

ضريب تعيين
0/900
0/999
0/961
0/916
0/933

ضريب تعيين تعديلشده
0/433
0/943
0/960
0/961
0/913

خطاي استاندارد
0/30421
0/33426
0/36162
0/32109
0/32339

 :aمقدار ثابت ،تااسب باغ با اجراي عمليا نوسازي
 :bمقدار ثابت ،تااسب باغ با اجراي عمليا نوسازي ،و توزيع بهموقع نهادههاي کشاورزي
 :cمقدار ثابت ،تااسب باغ با اجراي عمليا نوسازي ،توزيع بهموقع نهادههاي کشاورزي ،و توليد نهالهاي ا ح شده و پربازده
 :dمقدار ثابت ،تااسب باغ با اجراي عمليا نوسازي ،توزيع بهموقع نهادههاي کشاورزي ،توليد نهالهاي ا ح شده و پربازده،
و وجود ابتار و ادوا الزم براي انجام نوسازي
 :eمقدار ثابت ،تااسب باغ با اجراي عمليا نوسازي ،توزيع بهموقع نهادههاي کشاورزي ،توليد نهالهاي ا ح شده و پربازده،
وجود ابتار و ادوا الزم براي انجام نوسازي ،و هماهاگي بين دو بخ توليدي باغ و کارخانه

مابع :يافتههاي پژوه
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در تحقيق حاضر ،براي بررسي تأثير متغيرهاي مستقل بر متغير وابسته ،با اساتفاده از
رگرسيون گام به گام ،متغيرهاي مستقل فاي وارد معادلاة رگرسايون چاادمتغيره شادند.
نتايج تحليل رگرسي ون گام به گام نشان مي دهاد کاه در گاام وخار ،مجماوع متغيرهااي
مستقل تااسب باغ با اجراي عمليا

نوسازي ،توزيع بهموقع نهادههاي کشاورزي ،تولياد

نهالهاي ا اح شا ده و پرباازده ،وجاود اباتار و ادوا
هماهاگي دو بخ

الزم بارای انجاام نوساازي ،و

توليدي باغ و کارخاناه تواناايي تبياين  91/3در اد از تغييارا

در

متغير وابستة تمايل چايکاران به نوسازي را دارند.
جدول  -4نتايج رگرسيون گام به گام عوامل مؤثر بر تمايل چايکاران به نوسازي
B

Beta

آمارة t

سطح معنيداري

9/991

---

11/330

0/000

0/559

0/623

1/369

0/000

توزيع بهموقع نهادههاي کشاورزي

-0/946

-0/934

-2/426

0/000

توليد نهالهاي ا ح شده و پربازده

0/412

0/949

2/111

0/000

وجود ابتار و ادوا الزم برای انجام نوسازي
هماهاگي دو بخ توليدي باغ و کارخانه

-0/403
0/401

-0/423
0/134

-9/133
4/241

0/004
0/014

متغيرهاي مستقل
مقدار ثابت
تااسب باغ با اجراي عمليا

نوسازي

مابع :يافتههاي پژوه

نتا ي ج جدول  2نشان م ي دهد که متغي ر مستقل تااسب باغ با اجرا ي عملي ا

نوساز ي

بي شتر ي ن تأثي ر را در مي تان تما ي ل چا ي کاران به نوساز ي باغها ي شان داشته است و پس از
ون ،به ترتي ب ،متغي رها ي توز ي ع به موقع نهادهها ي کشاورز ي ،تولي د نهالها ي ا ح شده
و پربازده ،و وجود ابتار و ادوا
وابسته داشتها ند.

الزم برای انجام نوساز ي بي شتر ي ن اثر را بار متغيا ر

واکاوی راهکارهای فای نوسازی باغهای ...
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يافتههاي آمار توصيفي کارشناسان
نتايج ومار تو يفي گروه کارشااسان نشان ميدهد که ميانگين سای بيشاتر پاساخگوياان (62
در د) بين  21تا پاجاه سال و سطح تحصيح ونهاا کارشااساي باوده و همچااين ،ساابقة
خدمت اکثر ونها ( 62/6در د) بين شانتده تا بيست سال بوده است.
يافتههاي آمار استنباطي کارشناسان
يافتههاي جداول  2و  6نشان ميدهد که در بين مجموعة متغيرهاي مستقل مورد بررساي در
گروه کارشااسان ،متغيرهاي توزيع بهموقع نهادههاي کشااورزي ،مسااحت بااغهااي چااي،
هماهاگي دو بخ توليدي باغ و کارخانه ،ميتان تحقيق در زمياة نوسازي باغهاي چااي ،و
ارائة کمکهاي فاي نوسازي به چايکاران در ارتبا با متغير وابستة ميتان تمايل چايکاران به
نوسازي باغهايشان از ديدگاه کارشااسان ،پس از وزمون فرضيه ،پذيرفته شادند ،کاه بياانگر
وجود رابطة معايدار بين ونهاست.
جدول  -1نتايج آزمونهاي همبستگي بين متغير وابسته و متغيرهاي مستقل در گروه کارشناسان
متغير مستقل
توليد نهالهاي ا ح شده
مجهت بودن باغ به شبکة وبياري مااسب
وجود ادوا الزم و کافي براي ريشهکاي و
احداث مجدد باغ
توزيع بهموقع نهادههاي کشاورزي

نوع آزمون

مقدار

سطح

نتيجة آزمون

همبستگی

آزمون

معنيداري

فرضيه

اسپيرمن
اسپيرمن

-0/003
0/01

0/3
0/3

عدم پذيرش
عدم پذيرش

اسپيرمن

0/02

0/1

عدم پذيرش

پيرسون

0/2

0/04

پذيرش

مابع :يافتههاي پژوه

گفتای است که در جدول  ،2براي متغير توزيع بهموقع نهادههااي کشااورزي از ضاريب
همبستگي پيرسون استفاده شده که علت ون وجود سؤاال

متعدد دربارة ون و ترکيب کردن

ونها بوده که ماجر به ايجاد متغيري فا لهاي شده است .همچاين ،باه علات ونکاه در ماورد
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دو گتياهاي «بله» و «خير» اساتفاده شاده اسات ،بارای بررسای

رابطة اين متغيرها با متغير وابستة تمايل چايکاران به نوسازي از وزمون کيدو يا کاياسکوئر
استفاده شده ،که نتايج ون در جدول  6ومده است.
جدول  -6نتايج آزمونهاي همبستگی کیدو بين متغير وابسته و متغيرهاي مستقل در گروه کارشناسان
متغير مستقل
مساحت باغهاي چاي
هماهاگي دو بخ توليدي باغ و کارخانه
ميتان تحقيق در زمياة نوسازي باغهاي چاي
ارائة کمکهاي فاي نوسازي به چايکاران

مقدار

درجة

سطح

نتيجة آزمون

آزمون

آزادي

معنيداري

فرضيه

99/1
10/2
11/3
42/2

6
4
9
1

0/001
0/004
0/001
0/001

پذيرش
پذيرش
پذيرش
پذيرش

مابع :يافتههاي پژوه

کشورهاي مهم توليدکاادة چاي براي افتاي

توليد و درومد ارزي خود باه اقاداماتي مانااد

نوسازي باغها پرداختهاند و اين در حالي است که اکثر قطعا
وسعت و پراکاده بوده و با مشکح

ساختاري مواجهاند .براي انجام نوسازي ،بايد انتخاا

مکان مااسب کشت ،وزماي های خاکشااسي ،انتخا
الگوي حيح کشت و طراحي ا ولي نقشة باغ ،عمليا
زهکشي ،مبارزه با وفا

بااغهااي چااي اياران کام-

بذر ا ح شده و تکثير ون ،رعايات
داشت از قبيل هار  ،کودپاشاي،

و علفهاي هارز ،وبيااري و شاخمزناي انجاام شاود .در اور

نوسازي باغها و تغيير فای کاشت و برداشت چاي ،کيفيت برگ سبت توليادی باا توجاه باه
جوان بودن و داشتن ترکيبا

شيميايي مااسب و بيشتر ،ارتقا میيابد و از سوي ديگر ،چااي

خشک حا ل از ون داراي کيفيت باالتر بوده ،امکان مکانيتاسيون چاي و افاتاي

عمکلارد

کمي ون فراهم میشود و بدين ترتيب ،محصول بهدست ومده تاوان رقابات باا محصاوال

واکاوی راهکارهای فای نوسازی باغهای ...
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توليدکاادگان عمدة بازار جهاني چاي را خواهد داشت .طبق ومار ادارة کل چااي شامال ،در
 ،6289در سطح زير کشت معادل  23هتار هکتار از باغهاي چاي کشور 96 ،هتار تن بارگ
سبت توليد شده است؛ از اين مقدار برگ سبت چای ،د تن چاي خشک توليد شده و مياتان
واردا

رسمي چاي به کشور هجده هتار تن گتارش شده است .ايان در حاالي اسات کاه

ماابع مختلف ،ايران را از نرر مقدار واردا  ،در رتبة هفتم جهان دانسته و مياتان واردا

ون

را بين  25تا  85هتار تن چاي خشک ذکر کاردهاناد .همچااين ،از نرار پرداخات بااالترين
قيمت براي چاي وارداتي ،ايران داراي رتبة سوم جهان است .نتايج بررسي مرکات تحقيقاا
چاي ايران و ادارة کل چاي طي مصاحبههاي متعدد نشان ميدهد که باال بودن ميانگين سان
چايکاران در عدم تمايل ونها به نوسازي باغهايشان مؤثر است ،که البته اين نتيجاه باا نتاايج
کامران ( )6283و ارضپيما ( )6228مغاير

دارد.

دوتاا ( ،)Dutta et al., 2005دوتاا و فوکاان ( ،)Dutta and Phukan, 2004باانرجی
( ،)Banerjee, 2002و هاجرا ( )Hajra, 2007در تحقيقا خود به عامل مهم «توليد نهالهااي
ا ح شده» اشاره کردهاند ،که اين نتيجه با يافتة پژوه

حاضار هماهااگ اسات .ميرحساياي

مقدم ( ،)6281وکيلي ( )6282و ميرنيا و ابراهيمي ( )6283به نق

مهم عامل «مجهت باودن بااغ

به شبکة وبياري» اشاره کردهاند ،که همسو با نتاايج تحقياق حاضار اسات .همچااين ،ارضپيماا
( )6228به نق

مؤثر «هماهاگي بين دو بخ

توليدي باغ و کارخانه» اشاره داشاته ،کاه باا

نتيجة تحقيق حاضر هماهاگ است.
بررسي نتايج حا ل از مصاحبه با کارشااسان مرکت تحقيقا

چااي اياران بياانگر ون اسات

که وجود چهار عامل «مقدار مساحت باغ چاي»« ،ارائة کمکهاي فاي نوساازي باه چايکااران»،
«تااسب باغ با اجراي عمليا نوسازي» و «ميتان توليد برگ سبت چاي» در تمايال چايکااران باه
نوسازي باغهايشان مؤثر است ،که با نتايج حا ل از يافتههاي تحقيق حاضر همخوانی دارد.
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بر اسا

مهدخت ماصوری واجاری ،ايرج ملکمحمدی... ،

يافتههاي مطالعة حاضر ،پيشاهادهاي زير ارائه ميشود:

 -1تشکيل گروههاي پژوهشی در مراکت تحقيقا

چاي کشور براي گتيا

و تکثير کلاون

پر بازده چاي و بررسي راهکارهاي توليد انبوه ون در کشور؛
 -4تأمين نهادههاي کشاورزي و کمک براي ايجاد شبکة وبياري از طريق اعطاي تساهيح
مالي از سوي دولت؛
 -9ايجاد مجتمعهاي باغ و کارخانه برای تولياد محصاول مطاابق باا اساتانداردهاي جهااني و
افتاي

مسئوليتپذيري چايکاران و کارخانهداران ذیربط در توليد محصول با کيفيت برتر؛

 -2ارائة وموزشهاي فاي چادمرحلهاي نوسازي به چايکاران در حين انجاام طار توساط
کارشااسان فاي و مروجان؛
 -5تمرکت بر پر کردن فضاهاي خالي باغ چاي و انجام هر

جوانسازي؛

 -6يکپارچهسازي و نوسازي تدريجي باغهاي چاي؛
 -2توجه به دو رکن بهزراعي و بهنژادي با محوريات افاتاي
افتاي

محصاول در واحاد ساطح،

سطح زير کشت ،و واکاري و احيای باغهاي چاي مخروبه؛

 -8ارائة خدما

فاي پس از کاشت مجدد نهال تا زمان باردهي اقتصادي؛

 -9کمک گرفتن از تعاونيها و ايجاد رابطة تاگاتاگ بين مروجان و چايکاران برای توجياه
و کمکرساني چايکاران بهمارور ارائة کمکهاي فاي الزم براي نوسازي باغهايشان؛ و
 -60اعطاي تسهي ح

الزم به چايکاران و بيماه کاردن محصاول چااي باراي افاتاي

مخاطرهپذيري اقتصادي ونها و ايجاد تمايل بيشتر براي پشتيباني از انجام طر هااي
زيرساختي و پربازده اقتصادي.
1. Coopthe Mulindi

واکاوی راهکارهای فای نوسازی باغهای ...
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