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 *محمدی، و سيدمهدی ميردامادی، ايرج ملکيواجار يمهدخت منصور

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

رای گاردووری  با  .اسات  يچاا  يهاا باغ ينوساز يان راهکارهيترمهم يواکاو حاضر قيتحق کلی هدف
بار اساا    ، کشاور  يقاا  چاا  يکارشااا  مرکات تحق   23 پس از سرشماری از مطالعه،ين مورد يهاداده
انتخاا    يتااساب  يبااد  روش طبقاه نفر باه  282ة تعداد نمونچايکار،  25553از مجموع  ،کوکران رابطة
و  يفيق در دو بخا  وماار تو ا   يا تحق يپارداز داده ه،ق پرسشاامه و مصااحبه باود  يابتار تحق .ندشومی

مجهات  و  شاده ا اح   يهاا د نهاليتولمستقل  يرهايد که متغدهمیج نشان ينتا .گيردمینجام ا ياستاباط
 ،يکشااورز  يهاا موقع نهادهع بهيتوز ،ينوساز يوجود ابتار و ادوا  الزم برا ،ياريوب شبکةبودن باغ به 

 ةائا و ار ،يا  نوسااز يا عمل يتااسب بااغ باا اجارا    باغ و کارخانه، يدين دو بخ  توليب يهماهاگ
 .مؤثرند «يکاران به نوسازيل چايتما»بر  کارانيبه چا ينوساز يفا يهاکمک

 .يکاريچا ج و وموزشيترو /يد چايتول /يکاريچا /يچا يهاباغ ينوساز :هاواژهکليد
*** 

                                                 
*
دانشاگاه وزاد اساحمی واحاد علاوم و تحقيقاا  تهاران        نويسادة مسئول و دانشاجوی دکتاری کشااورزی   ترتيب، به  
(mahdokht_mansouri@yahoo.com)استاد گروه ترويج و وموزش کشاورزی دانشگاه تهران؛ و دانشيار و مدير گاروه   ؛

 .تهرانتوسعة روستايی، دانشگاه وزاد اسحمی واحد علوم و تحقيقا  

mailto:mahdokht_mansouri@yahoo.com)؛
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اکاه خاود   يرغام ا يو علا  رود؛شامار مای  بهدر جهان  يچا ةعمد ةکاادن مصرفيران سوميا

، ه اسات وابست دانب يکسره از کشاورزان ياديگروه ز يو زندگ ل بودهة اين محصوکاادديتول

ک باه  يا نتد (.1936 مقدم، يايرحسيم)شود يم ي رف واردا  چا ارز ياديساالنه مقدار ز

 نيت نتديکران يا يچا يهاگذرد و از عمر باغيدر کشور م ين باغ چايجاد اوليک قرن از اي

د و يا تول اسات کاه  موجب شاده   يچا يهادن باغبو يميقد. به دو تا سه نسل گذشته است

ت يبهبود وضع يمااسب برا یو هاوز راهکارد شورو هروب ياريبا مشکح  بس ي اعت چا

از ماوارد اثرگاذار    يکي (.1931 راد، يرينص)ده و اعمال نشده است يشياند کشور يچا يکل

اکااون از نرار   است که هم يچا يهات بوتهيوضع يت و عملکرد محصول چايفيتان کيبر م

مورد  از فاون يکي .ستيمطلو  برخوردار ن يو کم يفيک ياز بازده ،و ساختار يکيرقم ژنت

 هاای بااغ  ينوساز چای ديتول يفيو ک ي  کميو افتا يکاريرفع معضح  چا يبرا استفاده

 (.1911 ،يلياخو  و وک) است اين محصول

 يبازده اقتصااد  باو مسن  يميقد يهابوته سازیکنشهير يبه معا يچا هایباغ ينوساز

جاوان و   ةشدا ح  يهاونها با نهال یايگتيجا ،و سپس ياقتصاد يوربهره بدونا يو  اندک

هايی است، نهالگوناگون  هایبيماریوفا  و  ،يميط اقليشرا برابردر  ترو مقاومبازده پر

 دسات يافات   يامحصاول چا   يفا يو ک ي  کميافتا به توانياز ونها م يبرداربهرهبا  که

 (.1933 ،يمعت يلميد)

. اندزمياه پرداختهن يدر ا يمطالعات پژوهشگران بهاز  ياریت موضوع، بسيبه اهم با توجه

هااي  در ارتباا  باا نوساازي بااغ    که دهد ير کشورها نشان ميق در سايتحق ةايشيبه پ ينگاه

 يتيا ومتيا موفق یجينتاا  باه  ايا و کا ياندونت ن،يچ هاد، النکا،يچون سر ييکشورها ،چاي
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 ياجارا  يهاا ان گاام يا ب درگساترده   و مکتو  هایگتارش گونهالبته هيچ که اند،دست يافته

 .ده استشن کشورها ماتشر نيدر ا ينوساز

باه   ،در گتارش خاود  ،(Tea Research Institute of Tanzania, 2010)ا يتانتان يسازمان چا

بهبود و  ر کشتي  سطح زير مثبت ون بر افتايتأث و نيتدر چاد کشور  هاباغ يج انجام نوسازينتا

در  (1)يااد يمول يعااون ت دهد کهين گتارش نشان ميا .ت محصول اشاره کرده استيفيت و کيکم

 و بهقرار داده  را در دستور کار خود يمتارع کشت چا يو نوساز اياح ،يچا ةتوسع يرواندا برا

  .پرداخته است 1332جاگ  در شدهويران هکتار از متارع نوسازی  د احيا و

ه بر يه با تکيجريدر ن يجامع چا ةرشد و توسع راستایدر  ييهابرنامه ،6992تا  6992از 

 يکاشات چاا   و هکتار 850به  550از  يمتارع چا ةو توسع ينوساز ماناد بهبود، ييهامؤلفه

باه   ياسا يس ليا دالباه  6992ومد که مراحل ون تاا  هکتار به اجرا در 500به  650بازده از زود

باا   ،6981در  .دگذاشاته شا  باه اجارا    هاا برناماه  اين بخ  اعرم ،اما پس از ون ؛ق افتاديتعو

 يت نوسااز يا و ن يباغ چا ينوساز ةنقش ،يدر غر  جاوه اندونت يملک خصو  42 يبررس

پر کاردن   ةبرنام ،6983پس از  ،ايکا يچا ةسازمان توسع .م شديتار يسازيچا يهاکارخانه

را در دستور کارخود قرار داده و بخ  اعرام ون را   يکاريو ا ح  امور چا يخال يفضاها

 .به اتمام رسانده است

مالکاان  خارده  هبا  هاا ون ةشود که توجه عماد يم اجرا ييهاطر ت  يالنکا نيکشور سردر 

و نوکاشات   يواکااو  يها بارا ارانهي  يو افتا يکشت چا زير ياراض ةبوده و به توسع يچا

  (.1930 ا،يمبرير) ده استانجامي

ذکار   رانيدر ا يد چايتولاز مشکح   يکيرا  يچا يهامسن بودن بوته( 1939) يليوک

ها را ت بوتهياز وضع ين معضح  ناشيترمهم( 1939)تاده و همکاران يعل همچاين، .کاديم

و در  يچاا  يهاا ت فوا ل کشت، مسن بودن بوتهيعدم رعا ،يچا يهابوته يکاواختيعدم 
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( 1913) ماا يپارض .داا کايمطار  ما   يچا يهاخالص بودن کلوناونها و ن يبازده، کمجهينت

 يباذر  يهاا استفاده از نهال ،نيونها و همچا ياقتصاد يورها و کمتر شدن بهرهنيتبه قدمت بوته

 .کاديدر کشور اشاره م ياز مشکح  چا يبخش در قالبران يا يهانشده در باغا ح 

ک به ينتد ياادهيا در ويده و يرس پايانران به يا يچا يهاد اکثر باغيکه عمر مفاز ونجا 

شده با ديبرگ سبت تول يفيو ک يد کميتان توليها مت با گذشت ساليد و نيان خواهد رسيپا

هتار  شصت  از يب يزندگ ،گريد يو از سو است مواجه بوده يشتريت بيکاه  مطلوب

 يرامون نوسازيدارد، مطالعه پ ي اعت بستگون کشتيا يخانوار در شمال کشور به بقا

رساد  يرار ما  باه ن  يهيباد  موضوعی مد  است،بلاد ياران که برنامهيدر ا يچا يهاباغ

 .(1936 مقدم، يايحسريم)

 «شانيهاباغ يکاران به نوسازيل چايتان تمايم»ق يتحق ةر وابستيمتغدهادة نشان 1شکل 

. استرامون شکل يدر پ نيتکاران يروه چادر گ يمستقل مورد بررس يرهايدر مرکت و متغ

ت انجام يو مرور ماابع موجود و ن يرها پس از بررسين متغيا همة شايان يادووری است که

در  ،کشاور  يقا  چايتوسط کارشااسان مرکت تحق ينررساج يهال فرميمصاحبه و تکم

شواهد . اندن شدهييو تع يوورکشور جمع يچا ةن عوامل مورد نرر در توسعيترمهم قالب

ت موارد ياهم دی برييت تأين انجام پژوه  نيکار در حيکشاورزان چا هایگفتهموجود و 

هايشان را از بر تمايل چايکاران به نوسازي باغ مؤثرعوامل  3شکل همچاين،  .يادشده است

  .دهدديدگاه کارشااسان نشان مي
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 های پژوه يافته: مابع

 کارانيدر گروه چا يمورد بررس يمل فنعوا -1شکل 

 

هاي اصالح توليد نهال

 شده و پربازده

هاي پراکندگي قطعات باغ

 چاي

هاي موقع نهادهع بهتوزي

 کشاورزي

 شبکةمجهز بودن باغ به 

 آبياري

 

ميزان تمايل چايکاران 

 هايشانبه نوسازي باغ
 وجود ابزار و ادوات

 الزم براي نوسازي

 

 مساحت باغ چاي

ميزان توليد برگ سبز 

 چاي

تناسب باغ با اجراي 

 عمليات نوسازي

هماهنگي بين باغ و 

 کارخانه

هاي فني کمک ةارائ

 نوسازي به چايکاران
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 های پژوه يافته: مابع

 در گروه کارشناسان يمورد بررس يعوامل فن -2شکل 

هاي ا ح  توليد نهال

 پربازدهشده و 

 موقع ع بهتوزي

 هاي کشاورزينهاده

مجهت بودن باغ به 

 وبياري شبکة
تمايل چايکاران به 

هايشان از نوسازي باغ

 ديدگاه کارشااسان
 

وجود ابتار و ادوا  

 الزم براي نوسازي

 

 مساحت باغ چاي

هماهاگي بين دو بخ  

 توليدي باغ و کارخانه

هاي فاي کمک ةارائ

 به چايکاراننوسازي 

 زمياةميتان تحقيق در 

 هاي چاينوسازي باغ
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. ران اسات يدر ا يچا يهاباغ ينوساز يفا يراهکارها يواکاو حاضر قيتحق يکل هدف
 :ند ازاعبار ق حاضر يتحق ياهداف اختصا ، گفتهپي با توجه به مطالب 

 ؛رانيا يچا يهاباغ کاونیت يوضع يبررس -6
  ؛رانيدر ا يل عدم انجام نوسازيکاران و داليمسائل و مشکح  چا يبررس -3
 ؛يچا يهاباغ ينوساز ياز  برايط مورد نين شراييتع -2
   ؛ ورانيا ي اعت چاوبر کشت يچا يهاباغ ير نوسازين تأثييتع -5

 .هاباغ يوسازن ياجرا يمااسب برا يفا ين راهکارهاييتع -5

اباتار   .تاسا  يارتبااط  -يعلا  ونروش و  باوده  يکااربرد  ،هادف  لحاا  هب پژوه  حاضر،
دو  يدو ناوع پرسشااامه بارا    حاضر، قيدر تحق .ها پرسشاامه و مصاحبه استداده يوورگرد

بخ  ريا ز پااج  يکااران دارا يچا ةپرسشاام :شده استن يکاران و کارشااسان تدويگروه چا
نفار از   12224ن ياست که از ب يو فا ،يتيريمد -ياستيس ،ياجتماع ،ي، اقتصاديردعوامل ف

 و بار  يتااساب  ياطبقاه  يريگاده از روش نمونهحن و مازندران با استفيکاران دو استان گيچا
 ؛ همچااين، ناد اهنفر انتخا  شده و مورد سؤال قارار گرفتا   939تعداد  ،کوکران رابطةاسا  
و  ،يفاا  ،يتيريماد  -ياسات يس ،يبخ  عوامل اقتصااد ريز چهار يداراکارشااسان  ةپرسشاام

نفار از کارشااساان مرکات     16ان يکشور است که در م ي اعت چاوموانع و مشکح  کشت
مادرک   ينفار از کارشااساان دارا   94 ،تيا و در نهااست  شدهع يکشور توز يقا  چايتحق
 ييايا پا .اناد پاساخ داده باه ساؤاال     يکشااورز  يمهادسا  ةمجموعا ريمرتبط باا ز  يليتحص

 يبارا . ه اسات محاسبه شاد  α%=89 کرونباخ یب ولفايکاران با استفاده از ضريچا ةپرسشاام
از کارشااساان مرکات    يو تعاداد د دانشاگاه  ياساات از نرارا    نيات  پرسشااامه  ييساج  روا

 از سویکشور استفاده و اعتبار پرسشاامه  يکل چا ةکشور و کارشااسان ادار يقا  چايتحق
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 يو اساتاباط  يفيوماار تو ا   يهاق با روشيتحق يل وماريه و تحليتجت .شده استد ييتأ هانو
 ،يفراوان مد، انه،يم ن،يانگيماناد م ييهااز شاخص ،يفيتو  در بخ  ومار .گرفته استانجام 

ب يضار  ةار و محاساب يا انحاراف مع  انس،يا وار در د معتبر، ،يدر د تجمع ،يدر د فراوان
ره باا روش گاام باه گاام     يمتغچادون يل رگرسياز تحل ،يمار استاباطو در بخ  و يهمبستگ
 .گيری شده استبهره

 کارانيگروه چا يفيآمار توص يهاافتهي
کااران  يسال بوده و تعداد قطعا  بااغ چا  22کاران يچا ين سايانگيدهد که ميج نشان مينتا

کااران  يدر اد از چا  9/42 ح مياتان تحصاي   .اسات قطعاه   يک تا دوازدهن يب مطالعهمورد 
 ،پلميا ر ديدر د ز 4/16 ،در د در حد خواندن و نوشتن1/12 سواد،يدر د ب 2/41 پلم،يد

 .ه استپلم بوديه باالتر از ديو بق
خاود را   يتااکاون بااغ چاا    کااران ياز چادر اد  6/32 ،دست ومدهبه جيبر اسا  نتا

در د از  92دهد که ينشان م يچا يهاباغ يل عدم نوسازيدال يبررس .اندنکرده ينوساز
 عادم  ن علليتررا مهم ينوساز ةدربار يو عدم وگاه يعدم توان مال يرهايکاران متغيچا
کاران به يل چايل عدم تمايدر مورد دال. اندکردهشان اعحم يهاباغ يل خود به نوسازيتما

ت يم حماعد نيت در د 1/16و  يدر د از کشاورزان وجود مشکح  مال 3/91، ينوساز
باه رفاع    ، مشارو  افاراد  در اد  4/63.اناد دانسته يا ل عاملرا  يکل چا ةدولت و ادار
 کااران يچااز در اد   1/20. ناد اهکارد  يشان اعحم ومادگيهاباغ ينوساز يبرا ،مشکح 
ل عادم  يا در ماورد دل  .اناد ذکر کارده  يمحصول چا يجاهت اول بيوه را اولويدرختان م
 4/44نداده و  ين مورد پاسخيددر د ب1/63 دولت، يح  ماليکاران از تسهيچا ةاستفاد
 يموقع وام و مشکل بازپرداخت ون با توجه به نداشتن توان مالعدم پرداخت بهنيت در د 

 .اندان کردهيل بين دليترخود را مهم
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 کارانيگروه چا يفيج آمار توصينتا -7جدول 

 نيانگيم حداکثر حداقل يفراوان يمورد بررس يرهايمتغ

 24 30 4 911 احداث باغ يهاتعداد سال
 62/16326 210000 300 919 (متر مربع) يوسعت باغ چا

 42/62131 4900000 200 960 در باغ يچا ةتعداد بوت
 32/396 1000 20 926 (گرم) د برگ سبت هر بوتهيتان توليم
 62/1222 3000 120 912 (گرملويک) د در واحد سطحيتان توليم
 13/2311 22000 4300 923 (الير) شدهفروخته يبرگ سبت چا گرملويکمت هر يق
 9/16912 600000 163 914 (گرملويک) ساالنه یديتان کل محصول توليم
 63/302219 4200000 100000 93 (الير) يپاشسم ةساالن ةايهت
 11/1232126 60000000 6200 966 (الير) يپاشکود ةساالن ةايهت
 4/10933262 20000000 30000 49 (الير) ياريوب ةساالن ةايهت
 13/2939131 60000000 90000 962 (الير) هر  ةساالن ةايهت
 29/3236321 140000000 30000 942 (الير) کارگر يروين ةساالن ةايهت
 96/1202 3000 100 32 (اليهتار ر) هرز يهامبازره با وفا  و علف ةساالن ةايهت
 632/1121 14000 900 132 (اليهتار ر) يباغ چا يزنشخم ةساالن ةايهت
 220/9296 14000 1000 992 (اليهتار ر) يبرداشت چا ةساالن ةايهت

 232/69114 4100000 620 922 کارانيچا ةدرومد ساالن
 02/10021 20000 400 91 (اليهتار ر) يپس از نوساز ياحداث مجدد باغ چا ةايهت

 49311 430000 300 62 (اليهتار ر) باغ ينوسازانجام  يبرا يافتيمقدار وام در
 6242 44000 400 43 (اليهتار ر) يباغ چا ينوساز يبرا یافتيعوض درمقدار کمک بح

 پژوه  يهاافتهي: مابع

ده و ينسبت به انجام طر  مبادر  نورز ينوساز برای کاادة وامدريافت اغلب کشاورزان

ت امارار  ياز وضع يخود و نگران يمشکح  اقتصاد ، وجودوامنبودن مبلغ  يل ون را کافيدل

 يايا تاا محقاق شادن متا    کاار بودن روناد   يو طوالن يمعاش خود در  ور  انجام نوساز

ن يا ا يجيانجاام تادر   بارای سااله  ک دورة چادياکه يبا توجه به ا .اندان کردهيحا ل از ون ب
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 زميااه  نيخود در ا يداقتصا يريناپذمخاطرهکار به ياکثر کشاورزان چا ،است ضروریطر  

 .اناد مربو  به باغ خود کارده  يرا  رف امور جانب يافتيدر يهاوام هاده و اغلب ونکراشاره 

و مقادار کماک    يانجام نوساز يبرا يافتيمقدار وام در يرهايها در مورد متغتعداد کم نمونه

 ياز ساو ح  يافت تساه يعدم در ةدهادنشان يچا يهاباغ ينوساز يبرا یافتيعوض دربح

  .کاران بوده استياکثر چا

 کارانيگروه چا يآمار استنباط يهاافتهي

شاده،  ا اح   يهاا د نهاال يمستقل شامل تول يرهايمتغ داررابطة معای يايگو 4جدول  يهاافتهي

و احاداث مجادد    يکاشهير ي، وجود ابتار و ادوا  الزم براياريوب شبکةمجهت بودن باغ به 

و  ،بااغ و کارخاناه   يديا دو بخا  تول  ي، همااهاگ يکشااورز  يهاا ادهموقع نهع بهيباغ، توز

-باغ يکاران به نوسازيل چايتان تمايم ةر وابستيمتغ و يا  نوسازيعمل يتااسب باغ با اجرا

 .شاده اسات  رش يپاذ ، يپس از انجام وزمون ومار ،مربو  به ونها يهاهيبوده و فرض شانيها

کاران يمختلف چا يهاگروه نرر انگر تفاو يها بج مصاحبهيه و نتاياول يهايبررس ،نيهمچا

به عاوان عامل مهام ماورد    يچا يهاقطعا  باغ ير پراکادگيد متغييا عدم تأيد ييتأ زمياةدر 

در مورد که دهد يق نشان ميتحق ييج نهايها بوده است؛ اما نتاباغ يانجام نوساز برایتوجه 

، يکااران باه نوسااز   يل چايتما تانيم و ياچ يهاقطعا  باغ ير پراکادگيمتغتفاو   يبررس

 .دار وجود ندارديتفاو  معا هان گروهيب
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 متغيرهاي مستقل در گروه چايکاران و هاي همبستگي بين متغير وابستهنتايج آزمون -2 جدول

 متغير مستقل
 نوع آزمون

 همبستگي

مقدار 

 آزمون

 سطح

 داريمعني

آزمون  نتيجة

 فرضيه

 پذيرش 001/0 932/0 پيرسون شدههاي ا ح توليد نهال
 پذيرش 001/0 920/0 پيرسون وبياري مااسب شبکةمجهت بودن باغ به 

کاي و جود ادوا  الزم و کافي براي ريشهو
 احداث مجدد باغ

 پذيرش 001/0 226/0 اسپيرمن

 پذيرش 001/0 940/0 پيرسون هاي کشاورزيموقع نهادههتوزيع ب
 عدم پذيرش 1/0 2/1 همبسته t هاي چايقطعا  باغ گیپراکاد

 عدم پذيرش 2/0 09/0 پيرسون هاي چايمساحت باغ
 پذيرش 01/0 143/0 پيرسون هماهاگي دو بخ  توليدي باغ و کارخانه

 رشپذي 001/0 263/0 پيرسون تااسب باغ با اجراي عمليا  نوسازي
 عدم پذيرش 001/0 920/0 پيرسون ميتان توليد برگ سبت چاي

 پژوه  يهاافتهي: مابع

 مستقل يرهاين متغييب تعيضرا -1 جدول

استاندارد يخطا شدهلين تعدييب تعيضر  نييب تعيضر  چندگانه يب همبستگيضر   گام 

30421/0 433/0 900/0 a223/0 1 

33426/0 943/0 999/0 
b211/0 4 

36162/0 960/0 961/0 c602/0 9 

32109/0 961/0 916/0 d619/0 2 

32339/0 913/0 933/0 
e642/0 2 

a: ،يا  نوسازيعمل يتااسب باغ با اجرا مقدار ثابت 
b :،يکشاورز يهاموقع نهادهع بهيتوزو  ،يا  نوسازيعمل يتااسب باغ با اجرا مقدار ثابت 
:c ،و پربازده شدها ح  يهاد نهاليتولو  ،يکشاورز يهاموقع نهادهع بهيتوز ،يا  نوسازيعمل يتااسب باغ با اجرا مقدار ثابت 
d :،شده و پربازده،ا ح  يهاد نهاليتول ،يکشاورز يهاموقع نهادهع بهيتوز ،يا  نوسازيعمل يتااسب باغ با اجرا مقدار ثابت 
 يانجام نوساز يوجود ابتار و ادوا  الزم براو 
e :،شده و پربازده،ا ح  يهاد نهاليولت ،يکشاورز يهاموقع نهادهع بهيتوز ،يا  نوسازيعمل يتااسب باغ با اجرا مقدار ثابت 

  باغ و کارخانه يدين دو بخ  توليب يهماهاگو  ،يانجام نوساز يوجود ابتار و ادوا  الزم برا

 پژوه هاي يافته: مابع
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با اساتفاده از   ،وابستهمتغير مستقل بر  يرهاير متغيتأث يبررس يبرا حاضر، قيدر تحق 
. ره شادند يمتغون چااد يرگرسا  وارد معادلاة  يفا مستقل يرهايمتغ ،ون گام به گاميرگرس
 يرهاا يمجماوع متغ  ،دهاد کاه در گاام وخار    يون گام به گام نشان ميل رگرسيج تحلينتا

د يا ، توليکشاورز يهاموقع نهادهع بهي، توزيا  نوسازيعمل يمستقل تااسب باغ با اجرا
و  ،يم نوسااز انجاا  بارای وجاود اباتار و ادوا  الزم    ده و پرباازده، شا ا اح   يهانهال

را  در ييا در اد از تغ  3/91ن ياي تب ييباغ و کارخاناه تواناا   يديدو بخ  تول يهماهاگ
 . ندررا دا يکاران به نوسازيل چايتما ةر وابستيمتغ

 بر تمايل چايکاران به نوسازي مؤثرگام به گام عوامل  ونيج رگرسينتا -4 جدول

 پژوه  يهايافته: مابع

 يا  نوسازيعمل ير مستقل تااسب باغ با اجرايدهد که متغينشان م 2ج جدول ينتا
از شان داشته است و پس يهاباغ ينوساز بهکاران يچا ليتماتان ير را در مين تأثيشتريب
شده ا ح  يهاد نهالي، توليکشاورز يهاموقع نهادهع بهيتوز يرهايمتغ ،بيترت، بهون
ر يا ن اثر را بار متغ يشتريب يانجام نوساز برایوجود ابتار و ادوا  الزم  پربازده، و و

 . نداوابسته داشته

 متغيرهاي مستقل t Beta B آمارة دارييسطح معن

000/0 330/11  ---  مقدار ثابت 991/9

 تااسب باغ با اجراي عمليا  نوسازي 559/0 623/0 369/1 000/0

000/0 426/2 - 934/0 - 946/0 -  هاي کشاورزيموقع نهادهتوزيع به

 و پربازده شدههاي ا ح توليد نهال 412/0 949/0 111/2 000/0

004/0 133/9 - 423/0 - 403/0 -  انجام نوسازي زم برایوجود ابتار و ادوا  ال

 هماهاگي دو بخ  توليدي باغ و کارخانه 401/0 134/0 241/4 014/0
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 کارشناسان يفيآمار توص يهاافتهي
 62) ياان گوشاتر پاساخ  يبميانگين سای هد که ديگروه کارشااسان نشان م يفيومار تو ج ينتا

 ةساابق  و همچااين، باوده   يکارشااسا  ونهاا  ح يسال و سطح تحص پاجاه تا 21ن يب (در د
  .سال بوده است شانتده تا بيستن يب (در د 6/62) خدمت اکثر ونها

 کارشناسان يآمار استنباط يهاافتهي
در  يمستقل مورد بررسا  يرهايمتغ ةوعن مجميدر بکه دهد ينشان م 6و  2جداول  يهاافتهي

، يچاا  يهاا مسااحت بااغ  ، يکشااورز  يهاموقع نهادههع بيتوز يرهايگروه کارشااسان، متغ
 و ،يچاا  يهاباغ ينوساز زمياةق در يتان تحقيم، باغ و کارخانه يديدو بخ  تول يهماهاگ

کاران به يل چايان تماتيم ةر وابستيدر ارتبا  با متغ کارانيبه چا ينوساز يفا يهاکمک ةارائ
انگر يا بپذيرفته شادند، کاه    يه،دگاه کارشااسان، پس از وزمون فرضيشان از ديهاباغ ينوساز

 .ن ونهاستيدار بيمعا ةوجود رابط

 متغيرهاي مستقل در گروه کارشناسان وبين متغير وابسته  يهمبستگ يهانتايج آزمون -1 جدول

 متغير مستقل
 نوع آزمون

 همبستگی

 مقدار

 زمونآ

 سطح 

 داريمعني

 آزمون نتيجة

 فرضيه

 عدم پذيرش 3/0 -003/0 اسپيرمن شدههاي ا ح توليد نهال
 عدم پذيرش 3/0 01/0 اسپيرمن وبياري مااسب شبکةباغ به  مجهت بودن

کاي و جود ادوا  الزم و کافي براي ريشهو
 احداث مجدد باغ

 عدم پذيرش 1/0 02/0 اسپيرمن

 پذيرش 04/0 2/0 پيرسون هاي کشاورزيدهموقع نهاهتوزيع ب

 پژوه  يهايافته: مابع

هااي کشااورزي از ضاريب    موقع نهاده، براي متغير توزيع به2در جدول گفتای است که 
دن کرون و ترکيب  ةهمبستگي پيرسون استفاده شده که علت ون وجود سؤاال  متعدد دربار

کاه در ماورد   باه علات ون   ،نيهمچا .شده استاي بوده که ماجر به ايجاد متغيري فا له ونها
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بررسای   بارای اساتفاده شاده اسات،     «خير»و  «بله»اي ، از پرس  دو گتياهرهايبرخی از متغ
اسکوئر ا کايدو يچايکاران به نوسازي از وزمون کي تمايل ةر وابستيرها با متغين متغيا ةرابط

 .ده استوم 6در جدول ون ج يکه نتا ه،استفاده شد

 متغيرهاي مستقل در گروه کارشناسان ودو بين متغير وابسته کی همبستگی هاينتايج آزمون -6 جدول

 متغير مستقل
مقدار 

 آزمون

 ةدرج

 آزادي

 سطح

 داريمعني

آزمون  نتيجة

 فرضيه

 پذيرش 001/0 6 1/99 هاي چايمساحت باغ
 پذيرش 004/0 4 2/10 هماهاگي دو بخ  توليدي باغ و کارخانه

 پذيرش 001/0 9 3/11 هاي چاينوسازي باغ زمياةدر  ميتان تحقيق
 پذيرش 001/0 1 2/42 هاي فاي نوسازي به چايکارانکمک ةارائ

 پژوه  يهايافته: مابع

مانااد   يخود باه اقادامات   يد و درومد ارزي  توليافتا يبرا يچا ةکاادديمهم تول يکشورها
-ران کام يا ا يچاا  يهاا ست که اکثر قطعا  بااغ ا ين در حاليو ا اندها پرداختهباغ ينوساز

د انتخاا   يبا ،يانجام نوساز يبرا. ندامواجه يوده و با مشکح  ساختاروسعت و پراکاده ب
ت يا رعا ون، ريشده و تکثبذر ا ح  انتخا  ،يشااسخاک های يمکان مااسب کشت، وزما

 ،يکودپاشا  ل هار ، يا  داشت از قبيعمل ،باغ ةنقش يا ول يح کشت و طراحي ح يالگو
در  اور    .انجاام شاود   يزنا و شاخم  ياريا وب هارز،  يهامبارزه با وفا  و علف ،يزهکش
 ا توجاه باه  با  یديا ت برگ سبت توليفيک ،يشت و برداشت چااک فایر ييها و تغباغ ينوساز

 يچاا  ،گريد يو از سو يابدمی رتقاا شتر،يمااسب و ب ييايميبا  شيجوان بودن و داشتن ترک
  عمکلارد  يفاتا و ا يون چايتاسيامکان مکان، ت باالتر بودهيفيک يخشک حا ل از ون دارا

 محصاوال   دست ومده تاوان رقابات باا   همحصول ب بدين ترتيب، و شودمیفراهم  ون يکم



  3 669ة ، شمار62روستا و توسعه، سال  ةفصلاام               ...  هایواکاوی راهکارهای فای نوسازی باغ

 

 

در  ،شامال  يکل چاا  ةطبق ومار ادار .را خواهد داشت يچا يبازار جهان ةکاادگان عمدديتول
هتار تن بارگ   96 کشور، يچا يهاهتار هکتار از باغ 23شت معادل ر کيدر سطح ز ،6289
تان يا د شده و ميخشک تول يتن چاچای،  د ن مقدار برگ سبت ياز اد شده است؛ يسبت تول

سات کاه   ا ين در حاال يا ا .هتار تن گتارش شده استهجده  به کشور يچا يواردا  رسم
تان واردا  ون يا هفتم جهان دانسته و م ةدر رتب ،ران را از نرر مقدار واردا يا، ماابع مختلف

ن ياز نرار پرداخات بااالتر    ،نيهمچاا  .اناد خشک ذکر کارده  يهتار تن چا 85تا  25ن يرا ب
قاا   يمرکات تحق  يج بررسينتا. سوم جهان است ةرتب يران دارايا ،يواردات يچا يمت برايق
ن سان  يانگي بودن مباالکه دهد يمتعدد نشان م يهامصاحبه يط يکل چا ةران و اداريا يچا
ج يجاه باا نتاا   ين نتيا ، که البتهشان مؤثر استيهاباغ يبه نوساز ونهال يتماعدم کاران در يچا

  .  داردريمغا (6228) مايپو ارض( 6283) کامران
باانرجی   ،(Dutta and Phukan, 2004) وکاان دوتاا و ف  ،(Dutta et al., 2005) دوتاا 

(Banerjee, 2002)، هاجرا و (Hajra, 2007 )يهاا د نهاليتول»به عامل مهم  خود قا يدر تحق 
 يايرحسا يم .هماهااگ اسات   ة پژوه  حاضار افتيجه با  ين نتيکه ا ،انداشاره کرده« شدها ح 
مجهت باودن بااغ   »به نق  مهم عامل  (6283) يميا و ابراهيرنيو م( 6282) يلي، وک(6281) مقدم
 ماا يپ، ارضنيهمچاا  .اسات  حاضار  قيا ج تحقيبا نتاا که همسو  ،انداشاره کرده« ياريوب شبکةبه 
کاه باا    داشاته، اشاره  «باغ و کارخانه يدين دو بخ  توليب يهماهاگ»به نق  مؤثر ( 6228)
 . هماهاگ است حاضر قيتحق ةجينت

انگر ون اسات  يا بران يا ا يقا  چاا يج حا ل از مصاحبه با کارشااسان مرکت تحقينتا يبررس
، «کااران يباه چا  ينوسااز  يفا يهاکمک ةارائ»، «ياحت باغ چامقدار مس»که وجود چهار عامل 

کااران باه   يل چايا در تما «يد برگ سبت چايتان توليم»و  «يا  نوسازيعمل يتااسب باغ با اجرا»
   .خوانی داردهم حاضر قيتحق يهاافتهيج حا ل از يبا نتا ، کهشان مؤثر استيهاباغ ينوساز
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 :شودشاهادهاي زير ارائه مية حاضر، پيهاي مطالعبر اسا  يافته
ر کلاون  يا  و تکثيگت يکشور برا يقا  چايدر مراکت تحق پژوهشی يهاگروهل يتشک -1

 ؛د انبوه ون در کشوريتول يراهکارها يو بررس يپر بازده چا
ح  يتساه  يق اعطاياز طر ياريوب شبکةجاد يا يو کمک برا يکشاورز يهان نهادهيتأم -4

  ؛دولت ياز سو يمال

و  يجهاان  يد محصاول مطاابق باا اساتانداردها    يا تول برایباغ و کارخانه  يهاتمعجاد مجيا -9
 ؛ت برتريفيد محصول با کيدر تول ربطذیداران کاران و کارخانهيچا يريپذتيل  مسئويافتا

توساط   ن انجاام طار   يکاران در حيبه چا ينوساز ياچادمرحله يفا يهاوموزش ةارائ -2
 ؛و مروجان يکارشااسان فا

 ؛يسازانجام هر  جوانو  يباغ چا يخال ير پر کردن فضاهاتمرکت ب -5
  ؛يچا يهاباغ يجيتدر يو نوساز يسازکپارچهي -6
   محصاول در واحاد ساطح،   يت افاتا يا با محور ينژادو به يزراعتوجه به دو رکن به -2

 ؛مخروبه يچا يهاباغ یايو اح يو واکار ،ر کشتي  سطح زيافتا
 ؛ياقتصاد ينهال تا زمان باردهپس از کاشت مجدد  يخدما  فا ةارائ -8
ه يا توج برای کارانين و چاان مروجيتاگاتاگ ب ةجاد رابطياو  هايکمک گرفتن از تعاون -9

  ؛ وشانيهاباغ ينوساز يالزم برا يفا يهاکمک ةمارور ارائکاران بهيچا يرسانو کمک

  يافاتا   يبارا  يماه کاردن محصاول چاا    يکاران و بيح  الزم به چايتسه ياعطا  -60
 يهاا از  انجام طر  يبانيپشت يشتر برايل بيجاد تمايو ا ونها ياقتصاد يريپذاطرهمخ
 .يو پربازده اقتصاد يساختريز

1. Coopthe Mulindi 
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