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  چکیده

صورت  1389اي در سال صنعت چاي در استان گیالن مطالعه موثر جهت توسعه راهکارهايبه منظور شناسایی مهمترین 
 15کشاورزان (نفر  54در این راستا از روش دلفی استفاده شد که در پژوهش حاضر تعداد اعضاء شرکت کننده جمعاً . گرفت

مقابله همچون  وارديمنتایج نشان داد که . انتخاب شدند) نفر 16نفر و کارشناسان  11نفر، بازرگانان  12نفر، کارخانه داران 
جدي با مافیاي ثروت و قدرت قاچاق چاي و صدور قوانین ضابطه مند، تعیین قیمت کارشناسی براي برگ سبز چاي و نظارت 
دولت در امرخرید برگ سبز چاي، توسعه مکانیزاسیون در باغات چاي، کاهش واردات و تنظیم بازار، ایجاد بازار مناسب براي 

نی در سطح کشور، فراهم کردن بستر مناسب براي چایکاران به نحوي که آنان در سود ناشی از فروش و عرضه چاي ایرا
فرآوري و فروش محصول خود شریک باشند، برنامه ریزي صحیح مبتنی بر مطالعه کامالً مدون و دقیق، تضمین الزم براي 

ي چایسازي و ارتقاء کیفیت چاي داخلی و برگشت سرمایه در صنعت چاي، بهبود سیسم حمل و نقل برگ سبز، بهبود روش ها
صنعت از مهمترین راهکارهاي اثرگذار بر توسعه  استفاده از افراد با تجربه و متخصص در کارخانجات جهت خرید برگ سبز

  .در ایران بودند چاي
  چایکاران، بازرگانان، کارشناسان، استان گیالن راهکارها،صنعت چاي،  :کلمات کلیدي

  
  مقدمه

نتیجه و عیان گردیده که ادامـه روزمرگـی   ها و آزمایشات غالباً بیصنعت چاي در ده سال اخیر موضوع انواع تجربهکشت و 
در طـی ایـن   . و فقدان استراتژي مؤثر و خالء وجود اهداف و راهبردهاي منطقی، بر مشکالت این صنعت ورشکسته خواهد افزود

کارشناسانه هر ساله بر گستره و دامنه بحران افزوده شـده و ضـمن هـدر رفـتن     ده سال به سبب عدم مدیریت متمرکز، علمی و 
اي صرف گردیده کـه اضـمحالل   نه تنها نتیجه مطلوبی حاصل نگشته بلکه این همه هزینه به گونه وقت و صرف هزینه بسیار باال
ا فشار عوامل غیرمرتبط بـا صـنعت   راهکارهایی که از سراضطرار و ب. صنعت چاي را هدف گرفته است هرچه سریعتر کل کشت و

گردید نه تنها در حد مسـکن  می حداقل فرصت ممکن اتخاذ هاي اجتماعی و درها و تنشچاي و صرفاًَ براي جلوگیري از آشوب
هاي پولی بی حاصل نیز معتـاد کـرده   هاي مختلف و کمکتأثیر گذار نشد بلکه به عنوان مثال این بخش اقتصادي را به رانت هم
این همه نابسامانی منجر به هدر رفتن سرمایه ملی و ایجاد محیط مساعد بـراي رشـد فسـادهاي مـالی و اداري و توقعـات       .است

 هـاي سـاختگی در بـین عوامـل تولیـد     رانت طلبانه گشته و توزیع این رانت خـود از عوامـل گسـترش فسـاد و ایجـاد اخـتالف      
صنعت چاي علیـرغم داشـتن اسـتعدادهاي    به طوري که  ).1389، یاورزاده( گردیده است) کشاورزان، کارخانه داران و بازرگانان(

خانواده بـه   60000وابستگی مستقیم بیش از. بالقوه در زمینه تولید، فرآوري و تجارت در چند سال اخیر دچار بحران شده است
اسـتراتژي و سـاختار مناسـب    هاي ایرانی، ضـرورت تـدوین   کشت و تولید چاي و همچنین جایگاه چاي در سبد مصرفی خانواده
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مشکالت ایـن صـنعت، بـه دلیـل اینکـه تعـداد        ).1385امین ناصري و همکاران، ( براي صنعت چاي ایران را دو برابر کرده است
هاي چاي، همچنین مشکالت سیاسی زیادي از مردم توسط آن امرار معاش می کنند سبب فقر چایکاران و ورشکستگی کارخانه

دولت با سیاستهاي آزاد سازي و حمایتی تاکنون نتوانسته بیماري صـنعت چـاي را   . یزان کشاورزي شده استرو اقتصادي برنامه
تـوجهی بـه   بـی درعـین حـال    ).1386فتـوحی،  (شود متاسفانه این مشکل به صورت مزمن درآمده و هرساله تکرارمی. حل کند

یش کمـی محصـول و بـه تبـع آن اعمـال سیاسـت خریـد        محصول چاي در کنار سیاستهاي ناکارآمد براي افزاکشت و فرآوري 
تضمینی از کشاورزان سبب شده است که از یک طرف کشاورزان هیچ گونه تعهدي براي تحویل برگ سبز چاي مرغوب از خـود  

از طـرف دیگـر   . نشان نداده و با اطمینان از خرید تضمینی توسط دولت، تنها سعی در افزایش کمی محصول خود داشته باشـند 
دلیل وجود انحصار، به تدریج نوآوري و رقابت میان تولیدکنندگان انواع مختلف چاي خشـک تقلیـل یافتـه کـه برآینـد ایـن        به

چراغـی و قلـی پـور،    ( عوامل در پایین آمدن کیفیت چاي تولیدي داخل و افزایش واردات انواع مختلف چاي نمایان شـده اسـت  
بدلیل سیاست هاي نادرست و قیمت گذاري غیـر منطقـی و مداخلـه هـاي      متاسفانه این صنعت در کشور ماهمچنین . )1388

ناروا با مسائل و مشکالتی مواجه است، به گونه اي که کاهش کیفیت چاي موجب گرایش سـلیقه مصـرف کننـدگان بـه سـمت      
یشرفت نداشته توسعه این بخش از صنعت از لحاظ کیفی چندان پبه طورکلی . چاي خارجی و افزایش تقاضا براي آن شده است

ارائـه   هاي زیربنایی، پژوهشـی و با این اوصاف بازنگري در سرمایه گذاري. است، تا در مقابل محصوالت مشابه خارجی قرار بگیرد
خدمات و کمک به ایجاد تشکلها و حمایت از آنها و سرمایه گذاري در بخش کشت و صنعت و بازرگانی و قوانین و آیین نامه ها، 

قیمـت پـایین   بعالوه  .)1381جلیلی سرابی، ( راي افزایش سهم بازار الزامی استسعه کمی و کیفی و رفع موانع ببرنامه ریزي، تو
و شرایط کار سخت در میان کارگران و کشاورزان صنعت چاي، پایداري آن را به خطر انداخته و تجارت و توزیـع چـاي را تحـت    

هـاي تأثیرگـذار   در راستاي سیاستگذاري) 1390(دلیوند و همکاران  ).Wal., 2008(دهد المللی قرار میسلطه چند شرکت بین
رویـه، عـدم توجـه دولـت بـه خریـد تضـمینی        بر باغداري استان گیالن از جمله چایکاري گزارش کردند که واردات اشتباه و بی

کافی و عدم توجه دولت بـه  هاي واقعی، عدم حمایت دولت در زمینه در اختیار گذاشتن امکانات و تسهیالت محصوالت با قیمت
نیـز در  ) Wal, 2008(وال . هـا بودنـد  ها در خرید و فروش محصوالت از مهمترین مسائل ناشـی از سیاسـتگذاري  حضور واسطه

مطالعات خود واقعی نبودن قیمت چاي تولیدي کشاورزان را مطرح نموده و به خطر افتادن پایداري کشـاورزي و صـنعت چـاي    
هـاي متعـدد دولـت جهـت پیـدا کـردن علـل        کنند کـه بررسـی  چنین بیان می) 1386(حور و شادپرور تصداق. نمایداشاره می

ا توجه ببنابراین  .ورشکستگی اقتصادي چاي در استان گیالن، اثر بخشی زیادي در کمک به حل معضل چاي ایران نداشته است
هـاي گونـاگون کشـاورزي از    ثبات و پایـداري بخـش  جهت به رشد روز افزون جمعیت کشور و محدودیت منابع تولید الزم است 

 .جمله چاي، به شناسایی راهکارهاي مؤثر و تمهیدات مدیریتی کارا و مناسب جهت برطرف کردن مشکالت آنهـا پرداختـه شـود   
داري بین نیازهاي آموزشی چایکاران و متغیرهـاي سـطح سـواد،    گزارش کردند که یک رابطه معنی) 2010( 1معتمد و همکاران

وضعیت اقتصادي، سطح زیر کشت، ارتباط چایکاران با مروجان جهاد کشاورزي و ارتباط چایکاران با یکدیگر وجود دارد که حل 
دلیونـد  نورحسـینی و  . کنـد هاي چایکاري را طلب مـی ها و اتحادیهمشکالت اقتصادي ناشی از نیازهاي آموزشی، تشکیل تعاونی

، کـافی بـراي  ارائـه تسـهیالت   ترویجی و افزایش کارشناسان در روستاها،  -اي آموزشیهبرگزاري کالسبیان کردند که ) 1390(
هـاي واقعـی و تنظـیم    خرید تضمینی محصوالت باغی با قیمـت ، هاي کشاورزي به صورت متعادل و به موقعفراهم نمودن نهاده

از مهمتـرین راهکارهـاي مطـرح    ري هاي درست در امر باغـدا گذاريبه کارگیري مسئولین متخصص جهت سیاستو  ثبات بازار
بـا توجـه بـه     )1384( ابراهیمی کالنتري و .شده جهت مقابله با عدم توفیق بسیاري از محصوالت باغی از جمله چاي می باشند

، پیشنهاد نمودند که اطالع رسانی در خصوص وظایف، کارکردها و نقـش تشـکلها در توسـعه محصـول چـاي      خود نتایج تحقیق
فرآوري چاي به صورت شرکت تعاونی، پـیش  . کالسهاي آموزشی و ترویجی با تداوم بهتر و گسترده تري ادامه یابند. بیشتر گردد

همچنین به منظور افزایش میزان جذب چایکاران در تشکلهاي آبیاري تحت فشـار، برنامـه هـاي مناسـبی     . بینی و طراحی گردد
 بـا مطالعـه بـرروي   ) 1376( اشـپري و مرادمنـد   .ي تحت فشار طراحی گـردد براي بازدید چایکاران از باغات نمونه و داراي آبیار

حمایت مالی دولت از کشـاورزان  راهکارهایی همچون  فرآوري چاي و روش هاي مختف ساخت و ارتقاء کیفیت چاي استحصالی

                                                
1 Motamed et al 
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گزین کردن بوته هاي جدید بـه  چایکار و دادن وام هاي بلند مدت و کم بهره به آنها به منظور انجام امور بهزراعی و اصالح و جای
افـزایش  ، دادن آموزشهاي الزم به چایکاران در زمینه نحوه چیدن برگ مرغوب و حمـل آن بـه کارخانـه   ، چاي بوته هاي قدیمی

اسـتفاده از   ،نرخ خرید برگ سبز با توجه به تورم و سایر هزینه ها تـا کشـاورز چایکارشـرایط الزم جهـت کشـت و تولیـد چـاي       
تاکیـد بـر انجـام    و  ه در کارخانه ها و دادن آموزشهاي الزم در جهت رعایت استاندارد هـاي چایسـازي بـه آنهـا    کارشناسان خبر

تحقیقات گسترده در زمینه اصالح ساختار چاي و اعزام مستمر کارشناسان به سایر کشورهاي موفق تولید کننـده چـاي جهـت    
باید ابعاد و جوانـب چندگانـه موجـود را    تحلیل این موارد می هتج. را پیشنهاد کردند کسب اطالعات و دیدن آموزش هاي الزم

 بـر و مـؤثر   یپرکردن خأل موجود و تأکید بر راهکارهاي اختصاص برايانجام تحقیقی ن مورد مطالعه و بررسی قرار داد که همزما
  .نمایدرا ضروري میصنعت چاي  توسعه کاراتر

  
  :اهداف تحقیق

باشـد کـه   صنعت چاي در اسـتان گـیالن مـی    راهکارهاي مؤثر جهت توسعههدف کلی این تحقیق بررسی و شناسایی مهمترین 
  :باشندبراي این منظور اهداف اختصاصی زیر مدنظر می

  صنعت چاي در از نگاه کشاورزان  راهکارهاي مؤثر جهت توسعهشناسایی و بررسی مهمترین  .1
  صنعت چاي از نگاه کارشناسان هکارهاي مؤثر جهت توسعهراشناسایی و بررسی مهمترین  .2
  صنعت چاي از نگاه کارخانه داران و بازرگانان راهکارهاي مؤثر جهت توسعهشناسایی و بررسی مهمترین  .3
  

  هامواد و روش
 هـا و سـپس آزمـون و   فرآیند معمول پژوهش در رویکرد کمی، مطالعه منابع براي انتخاب نظریه مناسب، سـاخت فرضـیه  

اي مرتبط با مطالعـه وجـود نداشـته باشـد و یـا پژوهشـگر       در مقابل در رویکرد کیفی، ممکن است نظریه. تحلیل آماري آنهاست
توانـد بـه منظـور سـاخت     به این ترتیب رویکر کیفـی مـی  . هاي موجود نداشته باشدتمایلی به محدود ساختن کار خود به نظریه

مشـایخی و همکـاران،   (شـوند  ها یافت مییف الگوهاي جدیدي به کار رود که در دادهاي جدید براي توضیح پدیده یا توصنظریه
اساس و پایه روش یا تکنیک دلفی بـر ایـن   . باشدروش دلفی به عنوان یک روش تحقیق کیفی داراي این توانمندي می). 1384

هـاي تحقیـق   ابراین بـر خـالف روش  بنـ . ترین نظرسـت بینی آینده صائباست که نظر متخصصان هر حوزه علمی درمورد  پیش
پیمایشی، اعتبار روش دلفی نه به تعداد شرکت کنندگان در تحقیق که به اعتبار علمی متخصصان شـرکت کننـده در پـژوهش    

حداقل تعـداد شـرکت کننـدگان بسـتگی بـه      . نفر را شامل می شوند 20تا  5شرکت کنندگان در تحقیق دلفی از . بستگی دارد
دلفی رویکـرد یـا روشـی سیسـتماتیک در تحقیـق بـراي اسـتخراج نظـرات از یـک گـروه           . تحقیق داردچگونگی طراحی روش 

ي چهـل مـورد توجـه قـرار     کاربرد آن در دهه). 1387احمدي و همکاران، (متخصصان در مورد یک موضوع یا یک سئوال است 
زمـانی کـه بخـواهیم دربـاره     ). 1383اروخانی، سـ (هاي کالن، به ویژه کیفی و ذهنی، بسیار کاربرد دارد گرفت و در باب موضوع

براي ایـن منظـور   . اتفاق نظر یک جمع صاحب نظر دربارة یک موضوع خاص به بررسی بپردازیم از روش دلفی استفاده می شود
شـت و از  هایی دربارة مسائل تهیه کرد و آن را براي تمـام افـراد ارسـال دا   ها یا گویهاي از سئوالاولین قدم آن است که مجموعه
بندي هاي به دست آمده دربـارة  ها در دور اول، رتبهپس از گردآوري داده. ها را مشخص کنندآنان خواست که درجه اهمیت آن

از . بندي حاصل از نظر خـواهی در دور اول اسـت  شود که حاوي رتبهاي تنظیم میمسائل مشخص شده و در دور بعد پرسشنامه
بندي به دست آمده مطابقت ندارد نسبت بـه توجیـه   شود در صورتی که نظرشان، با رتبهسته میپاسخ دهندگان در دور دوم خوا

توان به یک توافق از نقطه نظر تشـخیص مسـائل یـاد    بدین طریق می. تفاوت نظر خود با نتایج دور اول یا تعدیل آن اقدام نماید
ایـن تکنیـک در   ). 1385سرمد و همکـاران،  (رود ه کار میاي براي رتبه بندي بمعموالً یک مقیاس پنج درجه. شده دست یافت

هاي تجاري براي شناسایی نیازهاي مشتریان، در امـور دولتـی، در امـور پزشـکی و درمـانی، در      حال حاضر، در تجارت و سازمان
آینـده مـورد اسـتفاده     هايبینی نیازهاي متعدد دیگر، براي پیشریزي آموزشی و در موقعیتاي و برنامههاي منطقهبرنامه ریزي
پذیرد که در موضـوع پـژوهش داراي دانـش و تخصـص     روش دلفی با مشارکت افرادي انجام می). 1381یوسفی، (شود واقع می
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گزینش افراد واجد شرایط براي پانـل دلفـی از مهمتـرین مراحـل ایـن روش بـه       . شونداین افراد بعنوان پانل شناخته می. باشند
هـاي کمـی   این افـراد بـرخالف آن چـه در پیمـایش    . بار کار بستگی به شایستگی و دانش این افراد داردآید؛ زیرا اعتحساب می
. گیردگیري غیر احتمالی انتخاب صورت میبر مبناي نمونه گیري احتمالی انتخاب نمی شوند، بلکه از طریق نمونه. معمول است

مشـایخی و  (کنـد  هـا افـزایش پیـدا مـی    باشند، این محـدودیت در روش دلفی که اعضاء پانل باید از متخصصان موضوع پژوهش 
 12نفـر، کارخانـه داران    15نفر به تفکیک کشـاورزان   54در پژوهش حاضر تعداد اعضاء شرکت کننده جمعاً ). 1384همکاران، 

  ).1جدول (اند نفر انتخاب شده 16نفر و کارشناسان  11نفر، بازرگانان 
  

  کنندگان در مطالعه برحسب تخصص، توزیع فراوانی شرکت 1جدول 
  تعداد نمونه  ردیف

  15  تولید کنندگان  1
  12  کارخانه داران  2
  16  کارشناسان  3
  11  بازرگانان  4

  54  :جمع
  

 در. پس از تعیین اعضاء پانل به تفکیک کشاورزان، کارخانه داران، بازرگانان و کارشناسان در دو دور روش دلفی انجام شـد 
دور اول پرسشنامه باز پاسخ براي شرکت کنندگان ارسال گردید و از هر یک از متخصصین درخواست شد تا شخصاً هر نوع ایده 

-و نظر خود را آزادانه مطرح نمایند و فهرست موضوعات مورد نظر خود را بطور مختصرارائه نمایند و نیازي به توسعه کامل ایـده 
آوري گردیـد،  هاي مرتبط تا حد امکان جمعدر این مرحله، تمام پاسخ. ا قضاوت نظرات ننمایندها نیست و تالشی براي ارزیابی ی

-هاي مرحله اول و تحلیـل محتـوي پاسـخ   آوري پرسشنامهپس از جمع. گیردچرا که بقیه مراحل بر اساس مرحله اول شکل می
ندگان خواسته شده بود که میزان موافقت خود را هـر  اي براي دور دوم تنظیم گردید که از شرکت کنهاي ارائه شده، پرسشنامه

  .لیکرت بیان نمایند) کامالً موافقم= 5کامالً مخالفم تا = 1(مطرح شده در قالب طیف  راهکارهايیک از 
هاي آماري فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیـار، نسـبت تغییـرات و    به منظور تجزیه و تحلیل دادها در این تحقیق از شاخص

  .کندال استفاده شده است  Wریبض
گیري شده باشند اسـتفاده  شاخص نسبت تغییرات به منظور بررسی پراکنش در دادهایی که در مقیاس اسمی و یا ترتیبی اندازه

بـراي محاسـبه   . هاي ارائه شده استفاده می شوددر حقیقت از این شاخص براي بررسی همگونی یا عدم همگونی پاسخ. شودمی
  :طه زیر استفاده گردیدآن از راب

  
ضـریب همـاهنگی کنـدال    . استفاده شد wدر این پژوهش براي تعیین میزان اتفاق نظر اعضاي پانل، از ضریب هماهنگی کندال

حقیقت بـا کـاربرد   در . یا فرد شیئی N مقیاسی است براي تعیین درجه هماهنگی و موافقت میان چندین دسته رتبه مربوط به
روایـی  "چنین مقیاسی بـویژه در مطالعـات مربـوط بـه     . مجموعه رتبه را یافت  Kاي میاناین مقیاس می توان همبستگی رتبه

-ضریب هماهنگی کندال نشان می دهد که افرادي که چند مقوله را بر اساس اهمیت آنها مرتب کرده. مفید است "میان داوران
اند و از این لحاظ بـا یکـدیگر   ها به کار بردههاي مشابهی را براي قضاوت درباره اهمیت هر یک از مقولهاند، به طور اساسی معیار

  :شوداین مقیاس با استفاده از فرمول زیر محاسبه می. اتفاقِ نظردارند
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  :که در آن 

Sها    Rها از میانگین   Rحاصل جمع مربعات انحراف هاي  =  ∑(R − ∑    )             = R    مجموع رتبه هاي مربوط به یک عامل  = K    تعداد دوران( تعداد مجموعه هاي رتبه ها(  = N  تعداد عوامل رتبه بندي شده  =    K  (N − N)  حداکثر حاصل جمع مربعات انحرافهاي از میانگینR  ها    
  

  .رتبه بندي مشاهده می شد Kکه در صورت وجود موافقت کامل بین  Sیعنی حاصل جمع 
درصورت ثابت . مقدار این مقیاس هنگام هماهنگی یا موافقت کامل برابر یک و در زمان نبود کامل هماهنگی برابر با صفر است

دهد که افزایشی در توافق صورت توالی نشان میماندن مقدار ضریب هماهنگی کندال یا رشد اندك این ضریب در دو دور م
  . نگرفته است و می توان فرایند نظرخواهی را متوقف نمود

  
  و بحث نتایج

بر اساس نتایج پرسشنامه مرحله اول تحقیق، کشاورزان مهمترین راهکارهاي پیشنهادي جهت رفع مشکل صنعت چاي را 
درصد از کشاورزان مطرح شد عبارتند  33/53براین اساس مهمترین راهکارها که هرکدام توسط . مطرح نمودند 2جدول  بشرح
، تعیین قیمت کارشناسی براي برگ سبز چاي، مقابله جدي با مافیاي ثروت و قدرت قاچاق چاي و صدور قوانین ضابطه مند: از

  .نظارت دولت در امرخرید برگ سبز چايو  استفاده از افراد با تجربه و متخصص در کارخانجات جهت خرید برگ سبز
  

  هاي پیشنهادي جهت رفع مشکل صنعت چاي از دیدگاه  کشاورزان، مهمترین راهکار2جدول 

 فراوانی راهکارهاي پیشنهادي
درصد 

  هاپاسخ
درصد 
  موردها

  33/53  84/7 8 .مقابله جدي با مافیاي ثروت و قدرت قاچاق چاي و صدور قوانین ضابطه مند -1
  33/53  84/7 8 .تعیین قیمت کارشناسی براي برگ سبز چاي -2
  33/53  84/7 8 .استفاده از افراد با تجربه و متخصص در کارخانجات جهت خرید برگ سبز -3
  33/53  84/7 8 .نظارت دولت در امرخرید برگ سبز چاي -4
  56/46  86/6 7 بهبود سیستم حمل و نقل برگ سبز -5
  56/46  86/6 7 .و به نژادي با حمایت جدي دولت اجراي طرح بهزراعی -6
  56/46  86/6 7 .توسعه مکانیزاسیون در باغات چاي -7
  56/46  86/6 7 .آموزش کشاورزان چایکار  -8
  00/40  88/5 6 .پرداخت تسهیالت با نظارت کارشناسی براي بهزراعی باغات چاي و تجهیز کارخانجات -9

  00/40  88/5 6 هاي علمی و تجربیو متصدیان در کارخانجات مطابق آخرین یافته آموزش مدیران، مسئوالن فنی -10
  67/26  92/3 4 .ایجاد آبیاري تحت فشار -11
  00/20  94/2 3 .بیمه نمودن چایکاران با حمایت دولت و پرداخت به موقع و تعیین خسارت کارشناسی توسط دولت -12
  00/20  94/2 3 و تغییر ذائقه مصرف کنندگان از چاي خارجی به چاي داخلیتبلیغات مناسب براي فروش چاي داخلی  -13
پرداخت تسهیالت بلند مدت با بهره کم به کشاورزان جهت اصالح ساختار باغات و بهنژادي تحت نظارت -14

 کارشناسان بخش تحقیقات
3 94/2  00/20  

  00/20  94/2 3 .ایجاد یک سازمان مستقل -15
  33/13  96/1 2 .باغات چاي توسط کشاورزان با نظارت و کنترل سازمان چاي استاندارد سازي  -16
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  33/13  96/1 2 .تبادل علمی و پژوهشی با کشورهاي تولید کننده چاي17
  33/13  96/1 2 .ایجاد تشکل هاي صنفی و تولیدي توسط چایکاران -18
  33/13  96/1 2 .چاي زیاد میباشدراه اندازي نمایندگی براي مناطقی که فاصله آنها تا کارخانه  -19
  33/13  96/1 2 تنظیم برنامه هرس در کلیه باغ ها -20
  33/13  96/1 2 ساماندهی چاي هاي سنواتی -21
تنظیم بسته سیاستی ثابت و کارشناسی شده در زمینه واگذاري این صنعت به بخش خصوص و یا تثبیت در  -22

 ولتی و مشخص نمودن شرح وظایفدبخش 
1 98/0  67/6  

  67/6  98/0 1 اختالل چاي خارجی با چاي داخلی -23
  00/680  100  102  مجموع

  
مهمتـرین راهکارهـاي پیشـنهادي جهـت رفـع        کارخانـه داران و بازرگانـان  بر اساس نتایج پرسشنامه مرحله اول تحقیق، 

قیمـت کارشناسـی بـراي بـرگ      تعیینپاسخگویان به % 48/43بطوریکه  .مطرح نمودند 3جدول  شرحصنعت چاي را ب تمشکال
مقابله جـدي بـا مافیـاي ثـروت و قـدرت      . را مطرح کردند بهبود سیسم حمل و نقل برگ سبز% 78/34. اشاره کردند سبز چاي

نیـز   استفاده از افراد با تجربـه و متخصـص در کارخانجـات جهـت خریـد بـرگ سـبز       و   قاچاق چاي و صدور قوانین ضابطه مند
  .از کارخانه داران و بازرگانان بیان شد% 43/30توسط هرکدام به طور جداگانه 

  
  هاي پیشنهادي جهت رفع مشکل صنعت چاي از دیدگاه  کارخانه داران و بازرگانانمهمترین راهکار، 3جدول 

 فراوانی راهکارهاي پیشنهادي
درصد 

  هاپاسخ
درصد 
  موردها

  48/43  85/8  10 تعیین قیمت کارشناسی براي برگ سبز چاي -1
  78/34  08/7 8 بهبود سیسم حمل و نقل برگ سبز -2
  43/30  19/6 7 مقابله جدي با مافیاي ثروت و قدرت قاچاق چاي و صدور قوانین ضابطه مند -3
  43/30  19/6 7 استفاده از افراد با تجربه و متخصص در کارخانجات جهت خرید برگ سبز -4
  74/21  42/4 5 هاي علمی و تجربیکارخانجات مطابق آخرین یافتهآموزش مدیران، مسئوالن فنی و متصدیان در  -5
  39/17  54/3 4 تدوین برنامه جامع و با ثبات در امر چاي -6
  39/17  54/3 4 اجراي طرح بهزراعی و به نژادي با حمایت جدي دولت -7
  39/17  54/3 4 سنواتی فاسد شدهساماندهی چاي هاي سنواتی و قطعیت بخشیدن آن و تخلیه انبارهااز چاي هاي  -8
  39/17  54/3 4 مشارکت دادن بخش خصوصی در تشکیالت و ایجاد امنیت سرمایه گذاري -9

  04/13 65/2 3 تنظیم برنامه هرس در کلیه باغ ها -10
  04/13 65/2 3 ایجاد صندوق حمایتی جهت تامین نقدینگی براي امورجاري و زیر بنایی در صنعت چاي -11
  04/13 65/2 3 هاي گذشته کارخانه دارانتعیین تکلیف بدهی -12
  04/13 65/2 3 اعمال استانداردهاي فنی در بسته بندي دقیق و کنترل کیفیت چاي خشک و نحوه بسته بندي آن -13
  04/13 65/2 3 ایجاد کمیته راهبردي براي کل تشکیالت چاي با مشارکت بخش کشاورزي، صنعت، بازرگانی و دولت -14
  04/13 65/2 3 تربیت نیروي انسانی موثر براي کارهاي اجرایی در بخش هاي مختلف چاي -15
  04/13 65/2 3 بیمه نمودن چایکاران -16
فراهم کردن بستر مناسب براي کشاورزان چایکار به نحوي که آنان در سود ناشی از فرآوري و فروش محصول خود  -17

 شریک باشند
3 65/2 04/13  

  04/13 65/2 3 پرداخت تسهیالت با نظارت کارشناسی و مسئوالنه براي بهزراعی و تجهیز کارخانجات -18
  04/13 65/2 3 تبلیغات مناسب براي فروش چاي داخلی و تغییر ذائقه مصرف کنندگان از چاي خارجی به چاي داخلی -19
  04/13 65/2 3 کاهش واردات و تنظیم بازار -20
  70/8  77/1 2 رویکرد مسئوالن دولتی به چاي داخلیاصالح  -21
  70/8  77/1 2 اختصاص منافع حاصل از واردات چاي خارجی به تولید داخل -22
  70/8  77/1 2 ها و ماشین آالت چایسازياستاندارد سازي تجهیزات کارخانه -23
  70/8  77/1 2 ایجاد بازار مناسب براي فروش و عرضه چاي ایرانی در سطح کشور -24
  70/8  77/1 2 توسعه مکانیزاسیون در باغات چاي -25
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  70/8  77/1 2 راه اندازي نمایندگی براي مناطقی که فاصله آنها تا کارخانه چاي زیاد میباشد -26
  70/8  77/1 2 الگو برداري از کشورهاي توسعه یافته در امر چاي -27
  70/8  77/1 2 نظارت دولت در امرخرید برگ سبز چاي -28
  70/8  77/1 2 اجباري کردن مصرف چاي در سازمان و ادارت دولتی سراسر کشور -29
  70/8  77/1 2 تامین منابع مالی و انسانی براي مصوبات کمیته راهبردي -30
  70/8  77/1 2 انتخاب مدیر شایسته و کاردان و متعهد براي برنامه ریزي قابل اجرا در چرخه تولیدو توزیع -31
  70/8  77/1 2 ایجاد آبیاري تحت فشار -32
  35/4  88/0 1 تخصیص اعتبار الزم و به موقع در ردیف اعتباري محصول باغی به چایکاران در هنگام بهزراعی باغات -33
  35/4  88/0 1 راه اندازي سیستم حراج چاي -34
  35/4  88/0 1 آموزش کشاورزان چایکار در یک فرآیند حداقل پنج ساله -35

  30/491  100  113  مجموع
  

مهمترین راهکارهاي پیشنهادي جهت رفع مشکل صنعت چـاي  کارشناسان  تحقیق، اول مرحله پرسشنامه نتایج اساس بر
بهبـود سیسـم   و  تعیین قیمت کارشناسی برگ سـبز چـاي  : از مهمترین این راهکارها عبارت بودند از .مطرح نمودند 4 شرحرا ب

مقابله جدي بـا مافیـاي ثـروت و قـدرت قاچـاق      . از کارشناسان مطرح شدند% 50/37که هرکدام توسط  حمل و نقل برگ سبز
در اولویت بعـدي قـرار گرفتنـد کـه      بهبود روش هاي چایسازي و ارتقاء کیفیت چاي داخلیو  چاي و صدور قوانین ضابطه مند

  .از کارشناسان بیان شدند% 25/31هرکدام توسط 
  

  هاي پیشنهادي جهت رفع مشکل صنعت چاي از دیدگاه کارشناسانهکار،  مهمترین را4جدول 

 فراوانی هاي پیشنهاديراهکار
درصد 

  هاپاسخ
درصد 
  موردها

  50/37  56/5 6 تعیین قیمت کارشناسی برگ سبز چاي -1
  50/37  56/5 6 بهبود سیسم حمل و نقل برگ سبز -2
  25/31  63/4 5 و صدور قوانین ضابطه مندمقابله جدي با مافیاي ثروت و قدرت قاچاق چاي  -3
  25/31  63/4 5 بهبود روش هاي چایسازي و ارتقاء کیفیت چاي داخلی -4
  00/25 70/3 4 تربیت نیروي انسانی متخصص در صنعت چاي -5
  00/25 70/3 4 ایجاد و یا احیاي متولی براي تمامی مراحل تولید و فرآوري چاي -6
  00/25 70/3 4 فروش چاي داخلی و تغییر ذائقه مصرف کنندگان از چاي خارجی به چاي داخلیتبلیغات مناسب براي  -7
  00/25 70/3 4 پرداخت تسهیالت با نظارت کارشناسی و مسئوالنه براي بهزراعی و تجهیز کارخانجات صورت گیرد -8
  75/18 78/2 3 بهسازي و مدرن سازي کارخانجات -9

  75/18 78/2 3 باغات چايتوسعه مکانیزاسیون در  -10
  75/18 78/2 3 بازاریابی مناسب داخلی و بین الملی -11
  75/18 78/2 3 اعمال استانداردهاي فنی در بسته بندي دقیق و کنترل کیفیت چاي خشک و نحوه بسته بندي آن -12
  75/18 78/2 3 حمایت از تولید کنندگان چاي و ایجاد انگیزه مناسب براي کیفی کردن آن -13
  75/18 78/2 3 حمایت دولت به منظور خدمات دهی بهینه به کشاورزان -14
  75/18 78/2 3 آموزش دست اندر کاران فرآوري صنعت چاي -15
  50/12  85/1 2 راه اندازي نمایندگی براي مناطقی که فاصله آنها تا کارخانه چاي زیاد میباشد -16
  50/12  85/1 2 اصالح سیستم بازرگانی چاي -17
  50/12  85/1 2 ایجاد شبکه آبیاري -18
  50/12  85/1 2 تعیین تکلیف چاي سنواتی موجود در انبارها -19
  50/12  85/1 2 تنوع  تولیدات از محصوالت چاي -20
  50/12  85/1 2 برنامه ریزي صحیح مبتنی بر مطالعه کامالً مدون و دقیق -21
  50/12  85/1 2 تشکیل تعاونی هاي چایکاران -22
  50/12  85/1 2 تضمین الزم براي برگشت سرمایه در صنعت چاي -23
  50/12  85/1 2 تقویت همه جانبه تحقیقات چاي در دراز مدت -24



www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

8 
 

  50/12  85/1 2 بهسازي باغات و واریته هاي چاي -25
  50/12  85/1 2 مساحی جدید باغهاي چاي به منظور برنامه ریزي صحییح درازمدت از سوي دولت مردان -26
  50/12  85/1 2 الگو برداري از کشورهاي توسعه یافته در امر چاي -27
  50/12  85/1 2 نظارت کامل دولت در امرخرید برگ سبز چاي و توجه به درجه بندي تعیین شده -28
  50/12  85/1 2 دولت سیاست خودرا بصورت شفاف در مورد صنعت چاي بیان کند -29
  50/12  85/1 2 هشی چاي به دانشگاه ها و بخش خصوصیواگذاري امور پژو  -30
  50/12  85/1 2 ارائه خدمات حمایتی تامین اجتماعی به چایکاران -31
  50/12  85/1 2 پرداخت بهاي برگ سبز چاي در کوتاهترین زمان ممکن.-32
  50/12  85/1 2 بازگشایی به موقع کارخانجات و برداشت به موقع چاي توسط چایکارن -33
استفاده از افراد با تجربه و متخصص در کارخانجات جهت خرید برگ سبز و تعامل آنها با عوامل کارخانه جهت  -34

 ساخت بهتر چاي خشک
2 85/1  50/12  

  50/12  85/1 2 خرید برگ سبز چاي با قیمت تضمینی مناسب و نرخ مصوب دولتی از چایکاران بخاطر حفظ اراضی چاي -35
  50/12  85/1 2 بسته بندي محصوالت و بکارگیري انواع عطر و اسانسهاي طبیعیبهبود صنعت  -36
  25/6  93/0 1 جلوگیري از تخریب باغهاي چاي یا تغییر کاربري -37
  25/6  93/0 1 هم سو کردن اهداف تشکل ها در راستاي افزایش تولید و بهبود کیفیت چاي داخلی -38
  25/6  93/0 1 راه اندازي سیستم حراج چاي -39
فراهم کردن بستر مناسب براي چایکاران به نحوي که آنان در سود ناشی از فرآوري و فروش محصول خود  -40

 شریک باشند
1 93/0  25/6  

  25/6  93/0 1 فراهم کردن بستر مناسب و تشویق سرمایه گذاري داخلی و خارجی براي صنعت چاي -41
  25/6  93/0 1 محصول باغی به چایکاران در هنگام بهزراعی باغاتتخصیص اعتبار الزم در ردیف اعتباري  -42
  25/6  93/0 1 توسعه و تجهیز و بازسازي و بهداشتی نمودن کارخانه هاي قدیمی در جهت کیفیت بهتر چاي تولیدي-  43

  00/675  100  108  مجموع
  

توسـعه   -1: غبارت بودند از دیدگاه کشاورزانمهمترین راهکارها و پیشنهادات جهت برون رفت از ، 5براساس نتایج جدول 
 ،VR=0.133(تعیین قیمت کارشناسـی بـراي بـرگ سـبز چـاي       -2، )VR=0.066 ،M=4.357( مکانیزاسیون در باغات چاي

M=4.866( چاق چاي و صدور قوانین ضابطه مندمقابله جدي با مافیاي ثروت و قدرت قا -3 و )VR=0.133، M=4.733( . در
پیشـنهادات جهـت رهـایی از ایـن      تـرین از کـم اهمیـت  اختالط چاي خارجی با چاي داخلـی   پاسخگویان معتقد بودندکهپایان 

هـاي بعـدي قـرار    در اولویـت  راه اندازي نمایندگی براي مناطقی که فاصله آنها تا کارخانه چاي زیاد میباشد. می باشد مشکالت
  .گرفتند

ه به باال بودن هزینه تولید برگ سـبز، یکپارچـه سـازي اراضـی چایکـاري و فرهنـگ       با توجتوسعه مکانیزاسیون در باغات چاي 
هـاي چـاي بـراي اسـتفاده از ماشـین، طراحـی       آالت، اصالح ساختار بوتـه سازي و تشویق کشاورزان به استفاده مشاع از ماشین

آورد کـارآیی و ظرفیـت ماشـین، و نبـود     مناسب باغ براي استفاده از ماشین، طراحی ماشین براي استفاده در اراضی شیبدار، بر
نیروي کار نیاز است و بعنوان یک ضرورت براي افزایش تولید محصوالت کشاورزي الزامـی اسـت تـا باغـات چـاي بـه سیسـتم        

بـا نتـایج تحقیقـات نـوربخش و     حاضـر  نتـایج تحقیـق   از ایـن لحـاظ    ).1386غالمـی،  ( مکانیزه داشت و برداشت تجهیز شوند
  .باشدهمسو می) 1386( حقیقت گريروفیو ) 1387( ، صلواتیان)1384( قماش پسند ،)1382( سفردوست
. تعیین قیمت کارشناسـی بـراي بـرگ سـبز چـاي مـی باشـد       بعدي که براي برون رفت توسط کشاورزان پیشنهاد شده  راهکار

 توپوگرافی منطقه، کوچک بودن قطعاتباتوجه به . هاي کشاورزي است که به کارگر زیاد نیازمند استچایکاري از جمله فعالیت
و پراکندگی آنها موجب شده تا از ماشین آالت استفاده وسیع به عمل نیاید، از طرفی براي عملیات زراعی مانند شخم، وجـین،   

باشد لذا ضروري است کـه در قیمـت گـذاري چـاي کلیـه هزینـه       هرس، برگ چینی، حمل ونقل و غیره به کارگر زیاد نیاز می
). 1375یاسـوري،  ( وکارشناسی سپس قیمت گذاري شود تا این قیمت براي کشاورزان توجییـه اقتصـادي داشـته باشـد     برآورد

گیرد و شـوراي اقتصـاد بـا همـاهنگی سـازمان      ضمناً در مورد برگ سبز چاي سیاست دولت بر مبناي خرید تضمینی انجام می
ا توجه به قیمت برگ سبز میبایست کـامالً کارشناسـی سـپس    کند بچاي کشور اقدام به وضع قیمت مصوب تضمینی اقدام می
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لذا با توجه به اینکه در قیمت تمام شده محصول عوامل مختلفی درگیر هستند نیـاز اسـت در تعیـین    . قیمت گذاري می نماید
، شـخم زدن، هـرس  ( براي تعیین قیمت چاي هزینـه هـاي  . قیمت تضمینی خرید برگ سبز کار کارشناسی دقیق صورت گیرد

توسط گروهی متخصـص و آگـاه   ...) قیمت کود، سم، هزینه هاي حمل و نقل، ماشین آالت، هزینه کارگر جهت برداشت برگ و 
  .  تشکیل و تعیین و سپس شوراي اقتصاد بر مبنانی قیمت کارشناسی نسبت به تعیین قیمت نهایی اقدام کند

قابله جدي با مافیاي ثروت و قـدرت قاچـاق چـاي و صـدور     بعدي ذکر شده توسط کشاورزان جهت برون رفت موضوع م راهکار
هـاي کشـور بـه صـورت     مسأله نابسامانی چاي خارجی ، سبب شده تا حجم عظیمـی از نیازمنـدي  . باشدقوانین ضابطه مند می

انـان  در این میان تنها گروهی از مافیاي داد وستد بهره منـد شـده و موجـب تضـیح حقـوق کشـاورزان، بازرگ      . قاچاق وارد شود
در کاالي قاچاق هیچگاه نمی توان به کیفیـت و قیمـت درسـت رسـید و از ایـن بابـت بـه        . متعهد و مصرف کنندگان می گردد
باید سیستمی طراحی گـردد کـه میـزان مصـرف کشـور دقیقـاً بـرآورد و مابـه تفـاوت آن از          . مصرف کننده نهایی اطمینان داد

. طوري ضابطه مندگردد تا دست مافیاي قدرت و ثروت از این عمل کوتاه گـردد مسیرهاي قانونی وارد کشور شود و شرایط باید 
هاي شهري و روستایی کشور است که بـه لحـاظ زمینـه هـاي فرهنگـی و عـدالت       چاي یکی از مواد غذایی مورد مصرف خانوار

خود اختصاص میدهد، اما رونـدآن  اگر چه این کاال سهم اندکی از بودجه خانوار را به . اي دارداجتماعی، مصرف آن اهمیت ویژه
نکته قابل توجه در مصرف چاي، مالحظـات کیفـی ایـن محصـول اسـت بـه نحـوي کـه         . طی سالهاي اخیر افزایشی بوده است

به همین دلیل به رغم افزایش تولید ایـن محصـول در داخـل    . خانوارها مصرف کم اما با کیفیت این محصول را ترجیح میدهند
امـا چـون میـزان واردات ایـن کـاال بـه صـورت        . فیت آن، توجه به محصول وارداتی معطوف شده استکشور به دلیل کاهش کی
در  ). 1382ادهـم، ( اندفرصت کسب سود براي قاچاقچیان فراهم و از این راه منافع زیادي کسب کرده. قانونی محدود بوده است

  .می کند را تأیید) 1384( و قماش پسند) 1386( رحور و شادپروهاي این پژوهش نتایج تحقیقات صداقتیافتهاي راستا 
قیمت گـذاري کارشناسـی خریـد بـرگ      مدیریتی، -کشاورزان جهت برون رفت از مشکالت اقتصادي، فنی، اجتماعی و سیاسی

  .مند را خواستار بودندسبز چاي و برنامه ریزي دقیق جهت واردات و صادرات چاي آنهم بصورت قانونی و ضابطه
  

  لویت بندي پیشنهادات و راهکارهاي الزم جهت رهایی از مشکالت موجود در صنعت چاي از دیدگاه کشاورزان او ،5جدول 
 نسبت تغییرات انحراف معیار میانگین هاي پیشنهاديراهکار  ردیف

 066/0 744/0 357/4  توسعه مکانیزاسیون در باغات چاي  1
 133/0 351/0 866/4  تعیین قیمت کارشناسی براي برگ سبز چاي  2
 133/0  798/0  733/4  مقابله جدي با مافیاي ثروت و قدرت قاچاق چاي و صدور قوانین ضابطه مند  3

پرداخت تسهیالت بلند مدت با بهره کم به کشاورزان جهت اصالح ساختار باغات و   4
 261/0 617/0 666/4  بهنژادي تحت نظارت کارشناسان بخش تحقیقات

  266/0 457/0 773/4  استاندارد سازي باغات چاي توسط کشاورزان با نظارت و کنترل سازمان چاي   5
 266/0  457/0  733/4  ساماندهی چاي هاي سنواتی   6
 266/0  060/1  333/4  نظارت دولت در امرخرید برگ سبز چاي  7
 266/0 457/0 733/4  آموزش کشاورزان چایکار   8
 333/0 487/0 666/4  کشورهاي تولید کننده چاي تبادل علمی و پژوهشی با  9

تبلیغات مناسب براي فروش چاي داخلی و تغییر ذائقه مصرف کنندگان از چاي خارجی به   10
 333/0 833/0 533/4  چاي داخلی

 333/0 487/0 666/4  استفاده از افراد با تجربه و متخصص در کارخانجات جهت خرید برگ سبز  11

12 
چایکاران با حمایت دولت و پرداخت به موقع و تعیین خسارت کارشناسی بیمه نمودن 
 333/0 833/0 533/4  توسط دولت

 400/0 639/0 533/4  ایجاد یک سازمان مستقل  13

تنظیم بسته سیاستی ثابت و کارشناسی شده در زمینه واگذاري این صنعت به بخش   14
 400/0 833/0 466/4  وظایفخصوص و یا تثبیت در بخش دولتی و مشخص نمودن شرح 

15 
هاي علمی و آموزش مدیران، مسئوالن فنی و متصدیان در کارخانجات مطابق آخرین یافته

 400/0 910/0 400/4  تجربی
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 466/0 516/0 533/4  اجراي طرح بهزراعی و به نژادي با حمایت جدي دولت  16
 466/0 516/0 533/4  ایجاد تشکل هاي صنفی و تولیدي توسط چایکاران 17
 533/0 516/0 466/4  بهبود سیستم حمل و نقل برگ سبز  18
 466/0 639/0 466/4  تنظیم برنامه هرس در کلیه باغ ها  19
 466/0 617/0 333/4  ایجاد آبیاري تحت فشار  20
 466/0 639/0 426/4  پرداخت تسهیالت با نظارت کارشناسی براي بهزراعی باغات چاي و تجهیز کارخانجات  21
 533/0  883/0  266/4  راه اندازي نمایندگی براي مناطقی که فاصله آنها تا کارخانه چاي زیاد میباشد  22
 533/0 632/1 666/3  اختالط چاي خارجی با چاي داخلی  23

  
 :عبارتنـد از  مهمترین راهکارها و پیشنهادات جهت برون رفت از دیدگاه کارخانه داران و بازرگانان ،6براساس نتایج جدول 

مقابله جدي با مافیاي ثـروت و قـدرت قاچـاق چـاي و صـدور       -VR=0.344 ،M=0.086( ،2( کاهش واردات و تنظیم بازار -1
 ایجاد بازار مناسـب بـراي فـروش و عرضـه چـاي ایرانـی در سـطح کشـور         -3 و )VR=0.086 ،M=0.288(قوانین ضابطه مند 

)VR=0.288 ،M=0.086(.  آموزش مـدیران، مسـئوالن فنـی و متصـدیان در کارخانجـات       معتقد بودندکهدر پایان پاسخگویان
و راه اندازي نمایندگی ازکم اهمیت ترین پیشنهادات جهت رهایی از این مشکالت بوده هاي علمی و تجربی مطابق آخرین یافته

  . دهاي بعدي قرار داردر اولویت براي مناطقی که فاصله آنها تا کارخانه چاي زیاد میباشد
ایجـاد بـازار مناسـب بـراي     : انـد جهت رفع این مشـکل پیشـنهاد داده  یکی از مهمترین پیشنهاداتی که کارخانه داران و بازرگان 

با توجه به تبلیغات گسترده در خصوص چاي خارجی و عدم تبلیغات مناسب بـراي  . فروش و عرضه چاي ایرانی در سطح کشور
و نیـاز  . ر استانهاي چایخیز از این محصول کامالً طبیعی و ارگانیک استفاده نکنندچاي داخلی شرایط طوري ایجاد شده حتی د

هاي فصلی به مردم معرفـی  هاي داخل استان، در استانهاي دیگر هم این محصول بصورت نمایشگاهاست عالوه برایجاد نمایشگاه
  .باشدمی) 1386( ادپرورنتایج این تحقیق همسو با نتایج تحقیقات صداقت حور و شاز این لحاظ  .شوند

  
  داران و بازرگانان، اولویت بندي پیشنهادات و راهکارهاي الزم جهت رهایی از مشکالت موجود در صنعت چاي از دیدگاه کارخانه6جدول 
 انحراف معیار میانگین هاي پیشنهاديراهکار ردیف

نسبت 
 تغییرات

 086/0 344/0 869/4  کاهش واردات و تنظیم بازار 1
 086/0 288/0 913/4  مقابله جدي با مافیاي ثروت و قدرت قاچاق چاي و صدور قوانین ضابطه مند  2
 086/0 288/0 913/4  ایجاد بازار مناسب براي فروش و عرضه چاي ایرانی در سطح کشور  3
 086/0 288/0 913/4  ایجاد صندوق حمایتی جهت تامین نقدینگی براي امورجاري و زیر بنایی در صنعت چاي  4
 086/0 288/0 913/4 ساماندهی چاي هاي سنواتی و قطعیت بخشیدن آن و تخلیه انبارهااز چاي هاي سنواتی فاسد شده  5
 130/0 344/0 869/4  تنظیم برنامه هرس در کلیه باغ ها  6
 130/0 344/0 869/4  .صالح رویکرد مسئوالن دولتی به چاي داخلی  7
 130/0 344/0 869/4  .کارشناسی و مسئوالنه براي بهزراعی و تجهیز کارخانجاتپرداخت تسهیالت با نظارت   9
 130/0 344/0 869/4  .اجراي طرح بهزراعی و به نژادي با حمایت جدي دولت  10
 130/0 344/0 869/4  بیمه نمودن چایکاران  11
 173/0  764/0 695/4 .اختصاص منافع حاصل از واردات چاي خارجی به تولید داخل  12
 173/0 387/0 826/4  .تدوین برنامه جامع و با ثبات در امر چاي  13

تبلیغات مناسب براي فروش چاي داخلی و تغییر ذائقه مصرف کنندگان از چاي خارجی به چاي   14
 173/0 351/0 863/4  .داخلی

 217/0 714/0 652/4 توزیعانتخاب مدیر شایسته و کاردان و متعهد براي برنامه ریزي قابل اجرا در چرخه تولیدو   15
 217/0  634/0 695/4 .آموزش کشاورزان چایکار در یک فرآیند حداقل پنج ساله  16
 217/0 421/0 782/4  .تخصیص اعتبار الزم و به موقع در ردیف اعتباري محصول باغی به چایکاران در هنگام بهزراعی باغات  17
 260/0 558/0 695/4  .چايالگو برداري از کشورهاي توسعه یافته در امر   18
 260/0 470/0 695/4  .استفاده از افراد با تجربه و متخصص در کارخانجات جهت خرید برگ سبز   19
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 260/0 448/0 739/4  .هاي گذشته کارخانه دارانتعیین تکلیف بدهی 20
 304/0 656/0 608/4  .بندي آناعمال استانداردهاي فنی در بسته بندي دقیق و کنترل کیفیت چاي خشک و نحوه بسته  21
 304/0 662/0 565/4  ایجاد آبیاري تحت فشار  22
  304/0 845/0 529/4  .ها و ماشین آالت چایسازياستاندارد سازي تجهیزات کارخانه  23
 304/0 056/0 454/4 .مشارکت دادن بخش خصوصی در تشکیالت و ایجاد امنیت سرمایه گذاري  24
 304/0 204/1 217/4  در سازمان و ادارت دولتی سراسر کشور اجباري کردن مصرف چاي  25
  304/0  726/0 636/4 .تعیین قیمت کارشناسی براي برگ سبز چاي  26
 304/0 581/0 636/4  .توسعه مکانیزاسیون در باغات چاي  27
 304/0 567/0 681/4 .دولتایجاد کمیته راهبردي براي کل تشکیالت چاي با مشارکت بخش کشاورزي، صنعت، بازرگانی و  28

فراهم کردن بستر مناسب براي کشاورزان چایکار به نحوي که آنان در سود ناشی از فرآوري و فروش   29
 304/0 476/0 681/4  .محصول خود شریک باشند

 347/0 476/0 681/4  بهبود سیسم حمل و نقل برگ سبز  30
 391/0 800/0 545/4 .راهبرديتامین منابع مالی و انسانی براي مصوبات کمیته  31
 391/0 009/1 260/4  نظارت دولت در امرخرید برگ سبز چاي  32
 434/0 738/0 545/4 تربیت نیروي انسانی موثر براي کارهاي اجرایی در بخش هاي مختلف چاي 33
 434/0 831/0 347/4  راه اندازي سیستم حراج چاي  34
 608/0 342/1 565/3  فاصله آنها تا کارخانه چاي زیاد میباشدراه اندازي نمایندگی براي مناطقی که   35
 695/0 428/0 772/4  هاي علمی و تجربیآموزش مدیران، مسئوالن فنی و متصدیان در کارخانجات مطابق آخرین یافته  36

  
فـراهم   -1 :عبارتنـد از  مهمترین  راهکارها و پیشنهادات جهت برون رفـت از دیـدگاه کارشناسـان    7 براساس نتایج جدول

کردن بستر مناسب بـراي چایکـاران بـه نحـوي کـه آنـان در سـود ناشـی از فـرآوري و فـروش محصـول خـود شـریک باشـند               
)VR=0.062 ،M=4.937(، 2-    برنامه ریزي صحیح مبتنی بر مطالعه کـامالً مـدون و دقیـق )VR=0.062 ،M=4.666(  3و- 

راه انـدازي   در پایان پاسخگویان معتقد بودندکـه ). VR=0.062،M=4.071(چاي تضمین الزم براي برگشت سرمایه در صنعت 
از کـم اهمیـت تـرین  پیشـنهادات جهـت رهـایی از ایـن        نمایندگی براي مناطقی که فاصله آنها تا کارخانه چاي زیـاد میباشـد   

هاي بعـدي  در اولویت ت مردانو مساحی جدید باغهاي چاي به منظور برنامه ریزي صحییح درازمدت از سوي دولمشکالت بوده 
  . قرار دارد

به علت عدم توازن منطقی بین هزینه هاي تولید و بهاي برگ سبز چاي در باغ و اجرت فرآوري در کارخانه، بـرگ سـبز عرضـه    
بـین  شده، مرغوبیت الزم را نداشته و چاي حاصل نیز فاقد کیفیت مطلوب است و چایکار وکارخانه دار به منظور برقراري تعادل 

سیسـتم مـورد   . دخل و خرج سعی می کند به نحوي از انجام بعضی عملیات زراعی و ضروري رعایت و نکات فنـی سـرباز زننـد   
عمل به نحوي است که کشاورزان چایکار مسئولیتی در قبال مرغوبیت چاي خشک تولیدي احساس نمی کنند، بنـابراین مایـل   

ي ساخت چاي خشـک را بـا قیمـت بیشـتري بفروشـند و از طریـق افـزایش        هستند برگ هاي نامرغوب و فاقد کیفیت الزم برا
محصول به صورت کاذب که خود موجب کاهش سطح برگ چینی و تولید محصول در دراز مـدت مـی شـود  درآمـد بیشـتري      

یـت چـاي   هاي چایسازي نیز در پی افزایش تولید و در نتیجه منافع بیشتر هستند و کمتر به کیفصاحبان کارخانه .کسب کنند
و مصـرف بـه وجـود نیایـد و بـه      ) باغ و کارخانـه (بنابراین تا زمانی که یک خط ارتباطی صحیح بین تولید  .تولیدي توجه دارند

 نحوي کشاورز در سود حاصل از عملیات فروش سهیم نباشد مشکل بتوان در راستاي افزایش کمی و کیفی تولید گام برداشـت 
  . بودهمسو ) 1382( با نتایج تحقیق متضرعحاضر نتایج تحقیق در این رابطه  ).1387ملکوتی خواه و سوخته سرایی، (

یکی دیگر از پیشنهاداتی است کـه توسـط کارشناسـان بیـان      ایجاد و یا احیاي متولی براي تمامی مراحل تولید و فرآوري چاي
لمـی، کـاربردي و تحـت نظـارت     هرگونه ساماندهی و سیستم سازي در امر صنعت چـاي بایـد مـدیریت متمرکـز، ع     .شده است

هاي یاد اگر فرآیند تولید در هریک از بخش. هاي غیر مرتبط و غیر تخصصی مصون باشددستگاه واحدي بوده و از دخالت نهاده
درنظام مـدیریت   .)1389یاورزاده،( شده توجیه اقتصادي نداشته باشد، امکان  ادامه سیستماتیک کل پروسه تولید ممکن نیست

ري فعلی کشور، به علت عدم وجود مدیریت واحد در مراحل مختلف تولید برگ سبز و چاي خشـک، نظـارت کـافی و    بهره بردا
الزم بر انجام و رعایت استانداردها صورت نمی گیرد و کنترل کیفیت چاي خودرا به افزایش کمی و افزایش درآمد حاصل از آن 
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گـردد و در نتیجـه در اوایـل فصـل     امه ریزي هـرس و برداشـت مـی   عدم وجود مدیریت واحد، موجب عدم وجود برن. داده است
برداشت کارخانجات با هجوم برگ سبز مواجه   می شوند که با ظرفیت ماشین آالت تولیـدي هیچگونـه همـاهنگی نـدارد و در     

سازي می نماینـد کـه   نتیجه مدیران کارخانه ها به ناچار با کوتاه کردن مراحل تولید و گاهی با حذف بعضی مراحل اقدام به چای
هـاي ایـن پـژوهش نتـایج تحقیقـات علـوي       یافتهدر این راستا  .در نتیجه آن تولید چاي خشک بدون کیفیت مطلوب می باشد

  .کندتأیید می) 1388( سالکویه و دادرس
  
  اولویت بندي پیشنهادات و راهکارهاي الزم جهت رهایی از مشکالت موجود در صنعت چاي از دیدگاه کارشناسان ،7 جدول
 نسبت تغییرات انحراف معیار میانگین هاي پیشنهاديراهکار ردیف

فراهم کردن بستر مناسب براي چایکاران به نحوي که آنان در سود ناشی از فرآوري و فروش محصول   1
 062/0 250/0 937/4  باشند خود شریک

 062/0 487/0 666/4  برنامه ریزي صحیح مبتنی بر مطالعه کامالً مدون و دقیق  2
  062/0  828/0 071/4  تضمین الزم براي برگشت سرمایه در صنعت چاي 3
  062/0  845/0 000/4  نظارت کامل دولت در امرخرید برگ سبز چاي و توجه به درجه بندي تعیین شده  4

خرید برگ سبز چاي با قیمت تضمینی مناسب و نرخ مصوب دولتی از چایکاران بخاطر حفظ اراضی   5
  062/0  146/1 800/3  چاي

  062/0  961/0 733/3  راه اندازي سیستم حراج چاي  6
  062/0  994/0  714/3  تشکیل تعاونی هاي چایکاران 7
  250/0 793/0 687/4 .قوانین ضابطه مندمقابله جدي با مافیاي ثروت و قدرت قاچاق چاي و صدور  8
  250/0 478/0 487/4  فراهم کردن بستر مناسب و تشویق سرمایه گذاري داخلی و خارجی براي صنعت چاي  9
 312/0 512/0 437/4  پرداخت تسهیالت با نظارت کارشناسی و مسئوالنه براي بهزراعی و تجهیز کارخانجات صورت گیرد  10
  347/0 457/0  312/4  متولی براي تمامی مراحل تولید و فرآوري چايایجاد و یا احیاي   11
 375/0 447/0 750/4  .بازاریابی مناسب داخلی و بین الملی  12
 375/0 500/0 625/4 .دولت سیاست خودرا بصورت شفاف در مورد صنعت چاي بیان کند 13
  375/0 813/0 437/4 .پرداخت بهاي برگ سبز چاي در کوتاهترین زمان ممکن  14
 375/0 885/0 375/4  بازگشایی به موقع کارخانجات و برداشت به موقع چاي توسط چایکاران  15
  
 375/0 500/0 375/4  .اعمال استانداردهاي فنی در بسته بندي دقیق و کنترل کیفیت چاي خشک و نحوه بسته بندي آن  

  375/0  478/0  312/4 چایکاران در هنگام بهزراعی باغاتتخصیص اعتبار الزم در ردیف اعتباري محصول باغی به   17
 437/0 500/0 625/4  بهبود روش هاي چایسازي و ارتقاء کیفیت چاي داخلی  18
 437/0 500/0 625/4  حمایت از تولید کنندگان چاي و ایجاد انگیزه مناسب براي کیفی کردن آن  19
  437/0  946/0  312/4  تعیین قیمت کارشناسی برگ سبز چاي  20
 437/0 602/0 266/4  .اصالح سیستم بازرگانی چاي  21
 437/0 632/0 500/4  ایجاد شبکه آبیاري  22

توسعه و تجهیز و بازسازي و بهداشتی نمودن کارخانه هاي قدیمی در جهت کیفیت بهتر چاي   23
  437/0 516/0 500/4  تولیدي

  437/0 516/0 500/4  .بهسازي و مدرن سازي کارخانجات  24

تبلیغات مناسب براي فروش چاي داخلی و تغییر ذائقه مصرف کنندگان از چاي خارجی به چاي   25
 437/0 619/0  375/4  .داخلی

استفاده از افراد با تجربه و متخصص در کارخانجات جهت خرید برگ سبز و تعامل آنها با عوامل   26
 کارخانه جهت ساخت بهتر چاي خشک

375/4 619/0 437/0  

 437/0 806/0 375/4  .همه جانبه تحقیقات چاي در دراز مدت  تقویت  27
  500/0 500/0 625/4  تنوع  تولیدات از محصوالت چاي  28
  500/0 516/0 500/4  .آموزش دست اندر کاران فرآوري صنعت چاي  29
 500/0 516/0 500/4  تعیین تکلیف چاي سنواتی موجود در انبارها  30
 500/0 /629 437/4  .توسعه یافته در امر چايالگو برداري از کشورهاي   31
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 500/0 718/0 375/4  بهبود صنعت بسته بندي و بکارگیري انواع عطر و اسانسهاي طبیعی  32
 500/0 500/0 375/4 ارائه خدمات حمایتی تامین اجتماعی به چایکاران  33
 500/0 946/0  312/4  جلوگیري از تخریب باغهاي چاي یا تغییر کاربري  34
  500/0  602/0  312/4  بهبود سیسم حمل و نقل برگ سبز 35
  500/0  774/0 250/4  تربیت نیروي انسانی متخصص در صنعت چاي  36
  500/0  774/0 250/4  هم سو کردن اهداف تشکل ها در راستاي افزایش تولید و بهبود کیفیت چاي داخلی  37
  500/0  750/0 187/4  .حمایت دولت به منظور خدمات دهی بهینه به کشاورزان   38
 562/0 478/0 687/4  توسعه مکانیزاسیون در باغات چاي  39
  625/0  147/1 875/3 .واگذاري امور پژو هشی چاي به دانشگاه ها و بخش خصوصی 40
 625/0 403/0 812/4  .بهسازي باغات و واریته هاي چاي  41
  625/0  183/1 750/3  درازمدت از سوي دولت مردانمساحی جدید باغهاي چاي به منظور برنامه ریزي صحییح   42
  625/0  154/1  500/3  راه اندازي نمایندگی براي مناطقی که فاصله آنها تا کارخانه چاي زیاد میباشد  43

  
کشاورزان برابر با  صنعت چاي از دیدگاه راهکارهاي مؤثر جهت توسعهکندال براي  wبا توجه به اینکه مقدار ضریب 

139/0 )p< 0.05(،  412/0کارخانه داران و بازرگانان برابر با )p< 0.05(  267/0و کارشناسان برابر با )p< 0.05( بیانگر، بود 
باشد که ضرورت انجام دلفاي مرحله بعدي را منتفی میو کارشناسان کارخانه داران و بازرگانان کشاورزان، میزان توافق بین 

  ).8جدول ( نمایدمی
  

 W کندالضریب : 8جدول 
  W ضریب کندال  

  139/0  کشاورزان
  412/0  و بازرگانان کارخانه داران
  267/0  کارشناسان

  
  و پیشنهادات گیرينتیجه

مقابله جدي با مافیاي ثروت و قدرت قاچاق چاي و صدور به طور کلی نتایج این مطالعه نشان داد که مواردي همچون 
براي برگ سبز چاي و نظارت دولت در امرخرید برگ سبز چاي، توسعه قوانین ضابطه مند، تعیین قیمت کارشناسی 

مکانیزاسیون در باغات چاي، کاهش واردات و تنظیم بازار، ایجاد بازار مناسب براي فروش و عرضه چاي ایرانی در سطح کشور، 
ول خود شریک باشند، فراهم کردن بستر مناسب براي چایکاران به نحوي که آنان در سود ناشی از فرآوري و فروش محص

برنامه ریزي صحیح مبتنی بر مطالعه کامالً مدون و دقیق، تضمین الزم براي برگشت سرمایه در صنعت چاي، بهبود سیسم 
حمل و نقل برگ سبز، بهبود روش هاي چایسازي و ارتقاء کیفیت چاي داخلی و استفاده از افراد با تجربه و متخصص در 

داران و از مهمترین راهکارهاي مطرح شده توسط تولیدکنندگان، بازرگانان، کارخانه کارخانجات جهت خرید برگ سبز
پذیري باالي بخش کشاورزي از جمله چاي، لزوم حمایت دولت از این بخش با توجه به ماهیت ریسک .کارشناسان بودند
اي مدیریت صنعت چاي باید به گونهها در بازار رقابت جهانی، جهت ورود به عرصه جهانی و واقعی شدن قیمت. ضروري است

گذاري در این بخش بدین منظور باید سرمایه. وري عوامل تولیدشود که سودآور باشد و این ممکن نیست مگر با افزایش بهره
-ها یعنی صنعت و خدمات میبا ضریب امنیتی باال انجام گیرد که از راهکارهاي این افزایش امنیت، ایجاد رقابت با دیگر بخش

رات، خرید تضمینی چاي با هاي مورد نیاز باغداران، تخصیص وام و اعتباعالوه بر اقدامات حمایتی نظیر تأمین نهاده .باشد
تواند از مهمترین اقدامات دولتی در ، در اختیار گذاشتن تجهیزات مدرن به همراه کارشناسان مجرب میقیمت هاي واقعی

  .در استان گیالن باشد راستاي کاهش خطرات تهدید کننده باغداري
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