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ن ش او ی چایما الم د ا ه آز سد ا دیا وراو قات چای  جان و  ند۱۴- ال ۱۳۹۲ا

کشوريصنعت چايو اقتصاديانرژيوربهروههاي شاخصیبررس

2، حمید رضا بزرگی*،1ابراهیم آذرپور

عضو باشگاه پژوهشگران و نخبگان دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت-1،2
E-mail: e786_azarpour@yahoo.com

چکیده 
نیهستند به ايوربهرهنهیر زمدییهاشرفتیبه دست آوردن پیجهان در پيکشورهایامروزه تمام

یبه منظور بررسقیتحقنیا. ابندیدست يشتریبدیکه بتوانند با مصرف منابع کمتر به مقدار تولیمعن
اجرا النیدر استان گ1392یدر سال زراعکشوريصنعت چايو اقتصاديانرژيوربهروههايشاخص

به دنیرسيبرا. شداستفاده یدانیمقاتیو تحقياپروژه، از دو روش مطالعه کتابخانهنیدر ا.دیگرد
و عیتوزيکاريو در جامعه چاهینامه تهپرسشبدر قالیپژوهش سواالتيهافرضيپاسخ مطلوب برا

نشان پژوهشنیاجینتا.ي محاسبه شدو اقتصاديانرژيوربهروههاي گردید و سپس شاخصلیتکم
به نهینسبت سود به هزی و به مصرفيدیتولينسبت انرژ، يانرژکارایینسبتاي هداد که شاخص

چاي تولیداي در میزان کل پتانسیل انتشار گازهاي گلخانه.باشدمی07/1و 58/2، 25/0ترتیب 
.محاسبه شدکربن در هکتار اکسیدکیوگرم دي26/684

.چاي، انرژي، بیالن انرژي، اقتصاد:واژگان کلیدي

مقدمه
تامینبرعالوهزیرا، شودمیمحسوبکشورهراستقاللواقتصاديزیربناییرکاناازیکیکشاورزي
فراهمرامردمازکثیريگروهاشتغالودرآمدکسبموجباتبشريمایحتاجدیگروغذایینیازهاي

کشاورزيتولیدات.)1387کهنسال و همکاران، (دارد جامعهاقتصاددربزرگیسهمرو،ایناز. کندمی
نیازهايحداقلمینأتجهتدرموجودهايتوانمنديوهاپتانسیلازاستفادهماننداهدافیتحققپیدر

کشاورزيمحصوالتکنندگانتولیدبرايمناسبدرآمدتامینوزاییاشتغالکشور،ومنطقهغذایی
کمیابیبهتوجهاباقتصادي،رشدبهدستیابیروشموثرترینوبهترینوريبهرهامروزه. گیردمیصورت
رانتیجهحداکثرکهاستبودهآنبرانساناقتصاديهايتالشتاریخطولدرهمواره. استتولیدمنابع

وريبهرهبهدستیابیتوانمیراتمایلاین. آورددستبهموجودعواملوامکاناتکمترینازاستفادهبا
اصلیپایهبهوريبهرهبهبودبرايتالشاقتصادي،مرزهايشدنترکمرنگبادیگرسوياز. نامیدباالتر
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راهابخشکاراییتوانمیوريبهرهسطحافزایشطریقاز. استشدهتبدیلجهانیصحنهدررقابت
امروزه. بخشیدارتقارامحصوالتتولیدرشدوتولیديهايفعالیتمیزانطریقاینازودادافزایش
تحققدرکانونینقطهواقتصاديجدیدهاينظریهدرمحوريعنصري، وريبهرهوتولیدرشدمفهوم
داردآنازحکایتجهاندراقتصاديتوسعهادبیاتومستنداتبررسی.شودمیشناختهپایدارتوسعه

:داردوجودکشوریکدرتولیدافزایشواقتصاديتوسعهبراياصلیرویکرددواساساکه
.سرمایهوکارنیرويلشامتولیدهاينهادهرشد-1
.تولیدعواملکلوريبهرهافزایش-2

طوريخویشتفکروعقلباانسانیعنی. استزندگیوکاربهنگرشنوعیمفهومینظرازوريبهره
رانتیجهبهترینورسیدهنظرمورداهدافبهکهکندمیساماندهیرازندگیوکاردرهایشفعالیت
استفادهجهتدرراافرادذهنیچارچوبکهاستنگرشتغییرنوعیحقیقتدرمسئلهاین. بگیرد

وواقعیدرآمدهايدربهبوداساسوريبهرهوتولیدرشد. کندمیرهنمونزندگیامکاناتازترمناسب
وکردهتاکیدزندگیاستاندارهايووريبهرهبینرابطهبراقتصاددانان. دهدمیشکلرااقتصاديرفاه
مفهوم. دارندنظراتفاقآنبراقتصاددانانکهاستنادريمواردازیکیمذکوررابطه. اندپذیرفتهراآن

هانهادهرشدادامهتوسطتواندنمیتولیدرشدکهاستشدهمشخصکهیابدمیاهمیتآنجاازوريبهره
استفادهدرفنیتغییراتاگر، یکنل. گرددتامین، هانهادهازاستفادهنزولیبازدهیدلیلبهمدتبلنددر
بهتولیدمنحنیانتقالبهتواندمیتولیدعواملازاستفادهافزایشآنگاه، گیردصورتتولیدعواملاز

بهبودکهشودمیگفتهشرایطیچنیندر. شدخواهدعایدتولیدحداکثروشدهمنجرباالطرف
کارآییعدمویافتهانتقالپایینطرفبهتولیدتابع،عکسحالتدر. استدادهرخاقتصاددروريبهره

ازکارآاستفادهبهطرفیازوريبهرهارتقاي، ترتیببدین. دهدمینشانراتولیدعواملازاستفادهدر
افزایشومنابعاینازاستفادهافزایشازناشیمحیطیزیستسوءآثاردیگرطرفازوشدهمنجرمنابع
پیدااهمیتپیشازبیشوريبهرهارتقاي، پایداراقتصاديرشددر، روایناز. دهدمیکاهشراتولید

منظوربه، موفقتوسعهحالدرکشورهاياغلبویافتهتوسعههايکشورکلیهاکنونهم. کندمی
انجامآنمانندوموسسات، بخشی، ايمنطقه، ملیسطحدرزیاديگذاريسرمایه، وريبهرهافزایش

ارتقايامربهتوجهطریقازهاآنافزونروزتوسعهورشدکهشودمیمشاهدهنیزعمالًکهدهندمی
آندرکهاستفرهنگیوبودهزندگیوکاربهگرایانهواقعنگرشیوريبهره. استشدهعایدوريبهره

رانتیجهبهترینتاازدسمیمنطبقهاواقعیتوهاارزشباراهایشفعالیت، هوشمنديوفکرباانسان
صحنهدررقابت، اقتصاديمرزهايشدنکمرنگباامروزه. کندحاصلمعنويومادياهدافجهتدر

. دهدمیتشکیلرارقابتایناصلیپایه، باالتروريبهرهبرايتالشویافتهتريگستردهابعادجهانی
ووريبهرهنگرشاشاعهبرايمختلفکشورهايوگردیدهتوسعهوپیشرفتموجبوريبهرهارتقاي
افزایش. دهندمیودادهانجامزیاديگذاريسرمایه، آنبهبودهايروشفنونکارگیريبهتعمیم

آنتبعبهوتقاضاافزایشوشدهمصرفوتقاضاافزایشموجب، زندگیاستانداردهايتوسعهوجمعیت
کاهشسببمنابعازمنطقیغیربرداريبهره. استشدهمنابعازبیشتربرداريبهرهسببتولیدافزایش
منابعآنکهحال. شودمیدیگرطرفاززیستمحیطبهآسیبوتخریبوطرفیکازهاآنسریع
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ذخایرکهاصلاینبهپایبندينیزونکتهاینبهتوجه. شودمیکاستههاآنازروزبهروزومحدودند
حیاتیاهمیت، شوندمندبهرهآنازبایدنیزآیندههاينسلونبودهنسلیکبهمتعلقتنها، طبیعی

بایدوريبهرهبهبود. دهدمیقرارتاکیدموردبشريحیاتادامهراهتنهاعنوانبهراوريبهرهبهتوجه
ازنخستدرجهدریعنیهاردهباالترینازسطوحهمهدرراخودآثار، ملیحرکتیکعنوانبه

وخصوصیودولتیعملکردهايوهاسازمانسطحتاگرفتهدولتهايریزيبرنامهوهاريسیاستگذا
برجايفرديهايفعالیتحتیوصنعتیوتولیديموسساتواقتصاديهايبخشسطوحدرسرانجام

کههنگامی. اندنامیدهوريبهرهحرکتراوريبهرهارتقايبرايهمگانیتالشوتوجهاینگونهونهاده
وخردفعالیتهايوهاگیريتصمیمدرهمهآنانعکاس، شدجامعهفرهنگورفتارجزووريبهرهنگرش
بهوريبهرهامروزه.شودمیفراهمتوسعهوپیشرفتبرايالزمشرایطوکندمیپیدانمودجامعهکالن
سادهوريبهرهلیهاومفاهیم. استمطرحکارکردنهوشمندانهمفهومبهوفکريدیدگاهیکعنوان
برايمشخصومعینکارشیوهیکفقدان، داردوجودوريبهرههايبحثراهسربرکهمشکلی. است
هايشاخصووريبهرهمورددرتعاریفارائهوريبهرهکردنهوشمندملزوماتاز. استوريبهره

همگیبیاندر، هاآناختالفاتعلیرغمکهداردوجودمتعدديتعاریفوريبهرهبراي. استآنارزیابی
ومفاهیم، تخصصیفنونوعلومدروريبهرهموضوعتوسعه. باشندمیبرخورداریکسانیمفهوماز

هايفعالیتکلیهبهراآننفوذحوزه، هاانسانزندگیمختلفشئوندرآنروزافزونکاربردهاي
درراآناساسیجایگاهواهمیتخودهکاستدادهگسترش... وسیاسی، صنعتی، اجتماعی، اقتصادي

اندیشمندانومحققان، متخصصانورودوآوردنرويشاهدروایناز. دهدمینشانهادانشسایرمیان
.هستیموريبهرهتحقیقاتومطالعاتقلمروبههاتخصصسایر

همزمانیشبردپوپایدارتوسعهایدهعملیتحققکهاستواقعیتایندهندهنشانتجربیشواهد
هايرویهکهاستپذیرامکانشرطیبهتنها، محیطیزیستوفرهنگی، اجتماعی،اقتصادياهداف

همهجایگزینعنوانبهواستخراجیمنابعبهاتکاباکهخدماتومحصولتولیدپراتالفوپراسراف
شدهساماندهیپایدارهتوسعتحققهايچالشومشکالتبارویاروییابزارترینکلیديوهانداشته

ظرفیت، ملیتوانمندیهايآناصلیابتنايکهبدهدجدیديهايرویهبهراخودجايبایستی، است
توسعهکشوريبهنیلوساله20اندازچشماهدافبهدستیابیبراي.استجامعهاجتماعیوانسانی

خاورمیانه، قفقاز، میانهآسیايشامل(غربیجنوبآسیايمنطقهسطحدراقتصادياولجایگاهبایافته
بهینهمصرفدرتوفیقبرعالوهکهبرسدهاتواناییازحديبهبایدماجامعه) همسایهکشورهايو

متغیربشدتشرایطدرراخوداستمراروپایداريبتواند، توسعهبهیابیدستجهتتولیديهاينهاده
، مهماینوبگذاردنمایشبهراايپرمایهوسنگینهکفجهانیمعادالتدرونمایدتضمینجهانی

ووريبهرهوتولیدرشدمفهومیچارچوببراساسجامعهاقتصاديهايبخشتمامیعملکردمستلزم
کههستندهاییشاخص، وريبهرهوتولیدرشد. باشدمیشدهتعییناهدافبهدستیابیبرايریزيبرنامه

، سرمایه، اولیهمواد، تکنولوژي، انسانیمنابع، انگیزهوهامهارتمیانپیوندنتوامیهاآنازاستفادهبا
، ملیسطحدروريبهرهورشدهايشاخصارتقاي.کردبررسیوتحلیلرامحیطیشرایطومدیریت
بازارهايدرملیرقابتتوانایجادوتورمکاهش، اشتغالافزایش، مردمزندگیسطحرفتنباالموجب
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بندواقتصاديامورزیربخشدراقتصادي،رشددروريبهرهاهمیتوجایگاهدلیلبه.شودمینیجها
عواملوريبهرهرشدبرايمناسبسازوکارایجادایران،اسالمیجمهوريساله20اندازچشمسند37

چشمسند 38بنددر. استگرفتهقرارتاکیدمورد...) وخاكوآبکار،نیرويسرمایه،انرژي،(تولید
وداخلیمنابعازتولیدبرتکیهباکشورغذاییامنیتتامینایراناسالمیجمهوريسالهبیست انداز

نقشبهاندازچشمسندویژهنگاهازنشاننیزکشاورزياساسیمحصوالتتولیددرخودکفاییبرتاکید
ناخالصتولیددرکشاورزيشبخنقشوسهمبهتوجهباکهاستملیاقتصاددرکشاورزيبخش

باشد میجابهکامالًصنعت،براياولیهموادتامینغذایی،امنیتتامیناقتصاد،کلاشتغالداخلی،
عوملبررسیوکشاورزيبخشدرتولیديهاينهادهوريبهرهبهتوجهلذا،)1389جاودان و همکاران، (

وريبهرهبرموثرعواملازیکیبخشایندرصرفیمانرژيمیزان. رسدمینظربهضروريآنبرموثر
کشاورزي یک فرایند تبدیل انرژي است، در این فرایند انرژي نوري خورشید، . استتولیدعوامل

امروزه. گرددهاي سوخت هاي فسیلی و الکتریسیته به غذا و الیاف مورد نیاز انسان تبدیل میفراورده
فراهموزمینکرهرشدبهروجمعیتبرايغذاافزونروزنیازبهپاسخگوییمنظوربهکشاورزيبخش
منابعبهتوجه. باشدمیانرژيمصرفبهوابستهزیاديمیزانبهمناسب،وکافیغذاییموادکردن

وانسانسالمتیرويانرژيمختلفمنابعازنامناسباستفادهعدمازناشیسوءاثراتومحدودطبیعی
هاتیرلی و (است ساختهحیاتیکشاورزيبخشدرراانرژيمصرفالگوهايررسیبلزومزیست،محیط

گردش انرژي یکی از مباحث بوم شناسی کشاورزي است و . )2004؛ ازکان و همکاران، 2005همکاران، 
در نقاط مختلف جهان نسبت انرژي خروجی و ورودي در اکوسیستم هاي مختلف کشاورزي محاسبه می 

تجزیه و تحلیل بیوفیزیکی .)2004ازکان و همکاران، ؛ 2006جیانبو، ؛ 2005مکاران، هاتیرلی و ه(شود 
کشاورزيتولیداتسیستم.و انرژي در اکوسیستم زراعی به منظور ایجاد تولید موثر و کار، ضروري است

عمیقیطوربهشدهاصالحبذرهايوشیمیاییسموموکودهامکانیزاسیون،ازاستفادهدلیلبهدنیادر
کشاورزيبخشدرمصرفیانرژيجریاندرايمالحظهقابلتغییراتنتیجه،درواستیافتهتغییر
انرژي،مصرفالگويتغییراین. استشدهفسیلیسوختانرژيبهبیشتريوابستگیموجبوایجاد
وخاكوآبآلودگیوايگلخانهگازهايانتشارازناشیزیستمحیطشدنگرمقبیلازهایی پدیده
هاي اقتصادي، سیاستگذاران در دنیاي امروز به دلیل تنوع و پیچیدگی فعالیت. کردایجادراغیره

هاي صحیح، نیازمند دریافت تصویري واقع بینانه از اوضاع و احوال فعالیتریزياقتصادي به منظور برنامه
هاي نظام مند و تحلیل به صورت مجموعهتدوین و ارایه آمار و اطالعات در این میان. باشنداقتصادي می

هاي اقتصادي ضرورتی است که در تنوع و گستردگی فعالیتاقتصاد کشور بر اساس آن با توجه به
پذیرد که تهیه اقدامات گوناگونی در این زمینه انجام میبسیاري از کشورها تشخیص داده شده است و

ستانده که در حقیقت از -جداول داده. باشدمیستانده محصوالت یکی از این موارد-جدول داده
باشد، تصویري جامع از اقتصاد، میریزيترین ابزارهاي تحلیل ساختار اقتصادي، پیش بینی و برنامهمهم

از دیدگاه .دهدها را به یکدیگر در محصول مورد مطالعه نشان میها و وابستگی آنروابط بین فعالیت
توان به هاي به کار رفته در تولید آن ستانده، را میتانده به نهادهاقتصادي تعریف کاربردي نسبت س

در اکثر کشورهاي پیشرفته و حتی در حال . وري پذیرفتعنوان یک تعریف کلی و کاربردي براي بهره
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توسعه، انرژي وارد شده در واحد سطح براي تولید محصوالت مختلف کشاورزي بررسی شده است و با 
هاي انرژي و اقتصادي سعی دست آمده از محصول تولید شده و محاسبه شاخصتوجه به انرژي به

هدف از این . اند سیستم کشاورزي خود را از نظر مصرف انرژي و تولید محصول بهینه کنندکرده
.باشدوري انرژي و اقتصادي صنعت چاي در کشور میپژوهش بررسی شاخص هاي بهروه

مواد و روش ها
کشور در استان يصنعت چاياقتصادويانرژيوربهروهيهاشاخصیر بررسبه منظوقیتحقنیا
استفاده یدانیمقاتیو تحقياپروژه، از دو روش مطالعه کتابخانهنیدر ا. اجرا شد1392در سال النیگ

و در هینامه تهپرسشبدر قالیپژوهش سواالتيهافرضيبه پاسخ مطلوب برادنیرسيبرا. شد
یمصرفيشامل انرژچاي اهیگدیدر توليوروديهايانرژ. گردیدلیو تکمعیتوزيارکيجامعه چا

شامل يچادیدر تولیخروجيباشد، انرژیمیی و الکتریسیته ایمیسموم ش،ییایمیانسان، کود شيروین
يرژان،يهم ارز انرژریبه مقادیها و دسترسنهادهیمصرفریبا داشتن مقاد. استسبز چايبرگ يانرژ

فیتعرییهاستانده و نهاده، شاخصيانرژنیروابط بنییجهت تع. شدستانده محاسبه يها و انرژنهاده
مصرف هر نهاده و ستانده در ریابتدا مقاد،يانرژيهاشاخصاینبه منظور محاسبه. شدو به کار برده 

آذرپور و همکاران، (شدمحاسبهریبه صورت زیمورد بررسيهاریو سپس متغشدهم ارز ضرب ریمقاد
1392(.
ایيوروديبه انرژ) مگاژول در هکتار(ستانده اییخروجياز نسبت انرژيانرژکارایی: يانرژکارایی
.حاصل شد)مگاژول در هکتار(نهاده 

در لوگرمیک(يچابرگ سبز از نسبت عملکرد يانرژيوربهره): در مگاژوللوگرمیک(يانرژيوربهره
.شدحاصل ) مگاژول در هکتار(نهاده ایيوروديانرژبه ) هکتار
به ) مگاژول در هکتار(نهاده ایيوروديدر واقع نسبت انرژيشدت انرژ): لویمگاژول در ک(يانرژشدت

.است) گرم در هکتارلویک(يچابرگ سبز مقدار عملکرد 
ستانده اییخروجيو انرژ) ارمگاژول در هکت(نهاده ایيوروديانرژنیاختالف ب: خالصيانرژافزوده

.است) مگاژول در هکتار(
بر يچابرگ سبز يشامل انرژيچادیدر تولیخروجيانرژ،يانرژالنیبيهاشاخصیابیبحث ارزدر

صیو تشخنییو تعيو محاسبه راندمان انرژيانرژالنیبیابیارز. استباتیترکییزاياساس ارزش انرژ
دیتوليداریپاوثبات زانیميریاندازه گيبرایروش علمکیتواند یمیمصرفيهايانواع و اندازه انرژ

ریمقاد، یمصرفيانرژ(يانرژالنیبيهابه منظور محاسبه شاخص. گرددیتلقیزراعستمیاکوسکیدر 
يو نسبت انرژیبه مصرفيدیتولينسبت انرژ، هر واحديانرژزانیحاصل در هکتار، ميانرژ، در هکتار

يهاارز آن ضرب شده و سپس شاخصهمریمصرف هر نهاده در مقادریابتدا مقاد) يدیبه تولیرفمص
در درصد يعملکرد برگ چابتداايدیتوليانرژالنیبه منظور محاسبه ب. شدمحاسبه يانرژالنیب

و نشاسته یچربن،ییپروتریو نشاسته ضرب شده و سپس از مجموع مقادیچربن،ییپروتاتیترکب
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میاز تقس) يلوکالریک(هر واحد يانرژزانیم. شدمحاسبه يدیتوليهر گرم، انرژيضرب در ارزش انرژ
از . حاصل شد) در هکتارلوگرمیک(يچاسبزبر عملکرد برگ) يلوکالریک(حاصل در هکتار يانرژ
نسبت شاخص) در هکتاريلوکالریک(یمصرفيبه انرژ) در هکتاريلوکالریک(يدیتوليانرژمیتقس
يدیتوليبه انرژ) در هکتاريلوکالریک(یمصرفيانرژمیاز تقس. آمدبه دست یبه مصرفيدیتوليانرژ

.)1392آذرپور و همکاران، (محاسبه شديدیبه تولیمصرفيشاخص نسبت انرژ) در هکتاريلوکالریک(
رپور و همکاران، آذ(تولید چاي به وسیله روابط زیر محاسبه شددر ياقتصاديهاشاخصریمقاد

1392(:
.دیارزش ناخالص تول=عملکرد × فروش متیق

.بازده خالص=دیارزش ناخالص تول-دیکل تولنهیهز
.نهینسبت سود به هز=دیارزش ناخالص تول÷ دیکل تولنهیهز
.يوربهروه=عملکرد ÷ دیکل تولنهیهز

میزان تولید گازهاي ،ايگازهاي گلخانههم ارز ریبه مقادیها و دسترسنهادهیمصرفریبا داشتن مقاد
بر نیهمچنقیتحقنیدر ا).2013خوشنویسیان و همکاران، (در کشت چاي محاسبه شد ايگلخانه

به شد ودر کشور پرداخته يچاتیوضعیبه بررسيموجود در سازمان چايآماريهااساس داده
نیدر ا.شداستفاده statisticaو  spssيآماريرهاعملکرد و سن بوته از نرم افزانیمنظور رابطه ب

بیضریبه بررسریفرمول زدو بر اساس و 1389- 1391هاي سال با استفاده از دادهپژوهش 
.شدپرداخته چاي محصول ییاتکاخود

ضریب خود اتکایی=تولید ÷ عرضه 
عرضه) = واردات+ تولید (-) ضایعات+ صادرات (

نتایج 
، )ساعت در هکتار945(اي نیروي انسانی هستانده انرژي نشان داد که در تولید چاي نهاده- جدول داده

لیتر در 1(سموم کشاورزي ، )کیلوگرم در هکتار11(کود فسفر ، )کیلوگرم در هکتار184(کود نیتروژن 
نشان داد که 1جدول . مورد نیاز است) کیلووات ساعت در هکتار720(و نیروي الکتریسیته ) هکتار

76/12169(تولید چاي مربوط به نهاده کود نیتروژن بیشترین سهم از انرژي مصرفی مورد نیاز در 
) درصد57/37: مگاژول در هکتار6/8589(و نیروي الکتریسیته ) درصد23/53: مگاژول در هکتار

انرژي ، يوروديانرژهاي نشان داد که مقادیر شاخص2هاي انرژي در جدول مقادیر شاخص. باشدمی
5600، مگاژول در هکتار22862ه انرژي خالص به ترتیب خروجی، نسبت انرژي، شدت انرژي و افزود

مگاژول در -17262کیلوگرم در مگاژول و 31/0، مگاژول در کیلوگرم26/3، 25/0،مگاژول در هکتار
نشان داد که بیشترین سهم از بیالن انرژي مصرفی مورد نیاز در تولید چاي 3جدول . باشدهکتار می

و نیروي الکتریسیته ) درصد52/55: مگاژول در هکتار3238400(مربوط به نهاده کود نیتروژن 
4هاي بیالن انرژي در جدول مقادیر شاخص. باشدمی) درصد34/35: مگاژول در هکتار2061360(
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به يدیتولينسبت انرژهاي انرژي تولیدي، انرژي مصرفی، انرژي هر واحد، نشان داد که مقادیر شاخص
5832925، کیلوکالري در هکتار10571000ي به ترتیب دیبه تولیمصرفينسبت انرژی و مصرف

و مقادیر انرژي اتیدرصد ترکببیشترین . باشدمی42/4و 58/2، کیلوکالري2153کیلوکالري در هکتار، 
تولیدي در میان ترکیبات برگ چاي مربوط به پروتیین بوده و ترکیبات نشاسته و چربی داراي مقادیر 

.باشندکمتري می

چاي در مبحث انرژيدیمختلف توليرهایمتغریمقاد-1جدول 
)درصد(سهم  انرژي کل مقادیر مصرفی واحد پارامتر

هاداده
1/8 20/1852 945 ساعت در هکتار نیروي انسانی
23/53 76/12169 184 کیلوگرم در هکتار کود نیتروژن
57/0 62/130 11 کیلوگرم در هکتار کود فسفر
52/0 120 1 لیتر در هکتار سموم کشاورزي
57/37 6/8589 720 کیلووات ساعت در هکتار نیروي الکتریسیته

ستانده
100 5600 7000 کیلوگرم در هکتار عملکرد

هاي انرژيشاخصریمقاد-2جدول 
مقدار واحد پارامتر

22862 مگاژول در هکتار يوروديانرژ
5600 مگاژول در هکتار خروجیيانرژ

25/0 - يانرژکارایی
26/3 مگاژول در کیلوگرم شدت انرژي
31/0 کیلوگرم در مگاژول يانرژوريبهره

17262- مگاژول در هکتار خالصيافزوده انرژ

چاي در مبحث بیالن انرژيدیمختلف توليرهایمتغریمقاد-3جدول 
سهم 

)درصد(
بیالن انرژي کل مقادیر مصرفی واحد پارامتر

هاداده
1/8 472500 945 ساعت در هکتار نیروي انسانی
52/55 3238400 184 کیلوگرم در هکتار کود نیتروژن
57/0 33495 11 کیلوگرم در هکتار کود فسفر
47/0 27170 1 لیتر در هکتار سموم کشاورزي
34/35 2061360 720 کیلووات ساعت در هکتار نیروي الکتریسیته
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بیالن انرژيهايشاخصریمقاد-4جدول 

ينسبت انرژ
به مصرفی

تولیدي

ينسبت انرژ
به يدیتول

یمصرف

انرژي تولیدي
کیلوکالري (

)در هکتار

مقادیر
کیلوگرم در (

)هکتار

انرژي در هر 
گرم

)کیلو کالري(

درصد 
اتیترکب

پارامتر

76/0 32/1 7700000 1925 4 5/27 پروتیین
50/2 40/0 2331000 259 9 7/3 چربی
16/1 86/0 504000 1260 4 18 نشاسته

عملکرد
کیلوگرم در (

)هکتار

انرژي مصرفی
کیلوکالري (

)در هکتار

انرژي 
تولیدي

کیلوکالري (
)در هکتار

انرژي هر 
واحد

)کیلوکالري(

ينسبت انرژ
به مصرفی

تولیدي

ينسبت انرژ
به يدیتول

یمصرف

7000 5832925 15071000 2153 42/4 58/2

رانیدر اقتصاد ايمناسب بخش کشاورزتیاز موقعیکشور، حاکياقتصاديهاارکرد بخشدر کینگرش
،یناخالص ملدیدرآمد و سهم آن در تولنیتأم،ییزاتوانسته است از نظر اشتغاليکشاورزرایز. است

يهابخشریرا نسبت به سا يترمطلوبتیارز، موقعنیتأمنیچنو همتیجمعیمصرفيازهایننیتام
اشتغال و رونق جادیالیگوناگون از قبلیاز بخش کشاورزي بنا به دالتیحما. دیکسب نماياقتصاد

ازکاالهاي کشاورزي درسبد یبودن برخیاساس،ییغذاتیبرقراري امنن،یو پسنیشیپعیدرصنادیتول
ا، حفظ و هراز مهاجرت به شهريیو جلوگییروستاتیجامعه، توسعه روستا وحفظ ساختار جمعییغذا

یدرآمد ملشیارزش افزوده و افزاجادیو استقالل کشور، ایملتیبه امنکمکست،یزطیمحداريیپا
و ارتقاء درآمد کشاورزان ییخودکفاد،یو ساختاري تولینسبتیالزامات مز،ینفتریاز راه صادرات غ

اعمالروش هاي گوناگون، و درحال توسعه به افتهیشده و در همه کشورها اعم از توسعه رفتهیپذ
به ياقتصاداستگذارانیس،ياقتصاديهاتیفعالیدگیچیتنوع و پلیامروز به دليایدر دن. شودیم

ياقتصاديهاتیاز اوضاع و احوال فعالنانهیواقع بيریتصوافتیدرازمندینح،یصحيزیمنظور برنامه ر
ارزش ناخالص ، فروشمتیقاد که مقادیرنشان د5هاي اقتصادي در جدول مقادیر شاخص.باشندیم

، کیلوگرمریال در 8700وري به ترتیب و بهرهنهینسبت سود به هز، بازده خالص، هزینه کل تولیدد، یتول
00012/0و 07/1ریال در هکتار، 3900000ریال در هکتار، 57000000ریال در هکتار، 60900000

کیوگرم 26/684چاي تولیداي در گازهاي گلخانهانتشاریل میزان کل پتانس.باشدکیلوگرم در ریال می
نشان 1در شکل تابع تولید چاي در ارتباط با سن بوته).6جدول (محاسبه شد کربن در هکتار اکسیددي

. محاسبه شد62/0داده شده است و رابطه بین عملکرد و سن بوته به صورت معادله زیر با ضریب تبیین 
عملکرد= - 0142/0) سن بوته(2+ 9343/0) سن بوته(-7865/7:           معادله

و 63/49، 84/36به ترتیب 1391و 1390، 1389هاي میزان ضریب خود اتکایی چاي خشک در سال
یسننیانگیمولی سال است30يبوته چايسن اقتصادنیانگیم).7جدول (محاسبه شد 66/53
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تنها با دو مرحله به صورت يفرسوده چايهاوتهب.استسال 50از شیبدر ایرانموجوديچايهاباغ
با توجه به مطالب گفته شده ضرورت .نداردياقتصاديوربهرهنیاز اشتریکه بشودیمتیتقويبرکف

يچايهابوتهیکنشهیربا توجه به اینکه.)2شکل (وجود داردکشورطرح اصالح ساختار چاياجراي 
سال طول 5آن حدود يتا هنگام فرآوريغرس بوته چاوداردنهیتومان هزونیلیم13در هر هکتار 

. ریزي مناسب در این زمینه انجام دهددولت باید یک برنامهکشد،یم

هاي اقتصاديشاخصریمقاد-5جدول 
مقدارواحدپارمتر

8700ریال در کیلوگرمفروشمتیق
60900000ریال در هکتاردیلارزش ناخالص تو

57000000ریال در هکتارهزینه کل تولید
3900000ریال در هکتاربازده خالص

07/1-نهینسبت سود به هز
00012/0کیلوگرم در ریاليوربهروه

اي در کشت چايپتانسیل انتشار گازهاي گلخانه-5جدول 
ايانتشار گازهاي گلخانهپارامتر

کربن در هکتاراکسیددي
2/239نیتروژن
2/2فسفر

76/437الکتریسیته
1/5سموم شیمیایی

26/684کل

تابع تولید چاي در ارتباط با سن بوته-1شکل 
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ضریب خود اتکایی چاي خشک تولیدي-5جدول 

واردات
تن

صادرات
تن

تولید
تن

ضایعات
تن

عرضه ضریب سال

2/62830 3/15284 25919 28/3110 70355 84/36 1389
6/50982 8/17414 29578 36/3549 59596 63/49 1390
1/45665 7/21362 24704 48/2964 46042 66/53 1391

کشورطرح شماتیکی اصالح ساختار چاي-2شکل 
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گیري بحث و نتیجه
صنعت چاي کردندکه فقدان مدیریت یکپارچه در زنجیره عرضه انیب) 1387(و همکاران يناصرنیام

همچنین ایجاد ساختارهاي پشتیبان در . ترین عامل تضعیف این صنعت بوده استمهمترین و اساسی
هاي مختلف زنجیره عرضه چاي و حاکم شدن تفکر مدیریت یکپارچه بر زنجیره تولید چاي و بخش

گیري ر شکلتواند به عنوان عاملی دهاي درگیر در زنجیره عرضه میوابستگی بین سرنوشت بخشجادای
.مطرح شوديمکانیزم هاي تقویت کنندة مزیت رقابتی صنعت چا

اي رسیده است که مدیران، کرد که بحران چاي در کشور به مرحله پیچیدهانیب) 1384(یمینس
تولیدکنندگان، توزیع کنندگان و تجار چاي کشور را به سردرگمی کشانده است، تولید چاي در کشور با 

باههزار نفر در منطقه شمال کشور به طور مستقیم گره خورده است که یک اشت75زندگی بیش از 
تواند زیان غیرقابل جبرانی را به وجود آورد که نمونه آن آشوبی بود که در منطقه الهیجان در دیگر می

گذاري در خصوص چاي باید با توجه به تبعات اقتصادي، اجتماعی و سیاست. رخ داد1382سال 
. اران و چاي سازان و نیز تجار انجام شودسیاسی چایک

يبرازهیو نبود انگيباغات چایکردند قدمت و فرسودگانیب) 1391(و همکاران يریبرادران نص
يو نداشتن استراتژيچایو بازگانيفرآورد،یتولرهیها، گسسته بودن زنجآنيایو اححیصحتیریمد

یفیکشور است و بهبود کيمشکالت عمده چایقطعميگذاراستیو سییاجرا- یجامع، مشکالت فن
و ادامه روند واردات کنترل شده یو آموزشیاصالحاتیبا عمليسازيچاندیو فرآيباغات چایجیتدر
استادارد به کشور، ریو غیبهداشتریغياز واردات قاچاق چايریخشک استاندارد با هدف جلوگيچا
کشور به منظور يکنترل شده در صنعت چایاقتصاد باز و رقابتاعتقاد به،یسنواتيچافیتکلنییتع

از جمله یرانیايمصرف چايو فرهنگ سازياعتماد ساز،يسامان چاتیتقو،یرانیايچادیبهبود تول
.باشدیميموثر صنعت چايکارهاراه

انیدهه اخیر ببا مروري بر سیاست هاي تنظیم بازار چاي در ایران در دو) 1388(پور یو قلیچراغ
هاي ناکارآمد براي افزایش کمی کردند بی توجهی به کشت و فرآوري این محصول در کنار سیاست

محصول و به تبع آن اعمال سیاست خرید تضمینی از کشاورزان سبب شده است که از یک طرف 
مینان از هیچ گونه تعهدي براي تحویل برگ سبز چاي مرغوب از خود نشان نداده و با اطورزانکشا

از طرف دیگر به . خرید تضمینی توسط دولت، تنها سعی در افزایش کمی محصول خود داشته باشند
فتهدلیل وجود انحصار، به تدریج نوآوري و رقابت میان تولیدکنندگان انواع مختلف چاي خشک تقلیل یا

انواع مختلف چاي که برآیند این عوامل در پایین آمدن کیفیت چاي تولیدي داخل و افزایش واردات
.خارجی نمایان شده است

در چايها در تولید محصول با تحقیق حاضر و محاسبه سهم انرژي مصرفی هر یک از عوامل و نهاده
نیروي اکتریسیته و مربوط به نهاده ، نتیجه گرفته شد که بیشترین سهم انرژي مصرفیاستان گیالن

مناسب سه تا چهار هفته پس از مصرف، آغاز به طیاشرکیدر یتروژنینيهاکود. کود نیتروژن است
درصد ماده 5تا 5/3در حدود يبرداشت شده چايهادر برگتروژنیو درصد نکنندیميگذاراثر
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در هکتار در تروژنینلوگرمیک50تا 35مقدار معادل با خروج ساالنه نیاست که ایاهیخشک گ
.خشک در هکتار در سال باشديچالوگرمیکهزارکید در حدودیها بااست که محصول آنییهاباغ

شاخه دنیو سوزاندیشديهادر مقابل برداشت محصول، انجام هرسیتروژنینيعدم استفاده از کودها
يو شستشوشیکه موجب فرساياهیدر مناطق کوهپاهیرویبيهاحاصل از آن و شخميهاو برگ
عوامل در گریاز دشیهرس، ب.در خاك هستندتروژنیبود ندر بروز کمیاز عوامل اصلشود،یخاك م

معادل مقدار شود،یشاخ و برگ از خاك خارج مقیکه از طریتروژنیمقدار ن.مؤثر استتروژنینلیتقل
بودن نییپالیاز دالیکی.رودیمنیاست که در مدت هشت سال با برداشت محصول از بیتروژنین

.استها نبودن زمان و نحوه مصرف آنحیصحي،کاریچایر اراضدنیتروژنراندمان مصرف کود
هاي تثبیت کننده و همچنین به کارگیري باکتريتروژنیمناسب مصرف نبیترککیبه یابیدست

يعنصر را برانیبه ااهیگازیو نرساندبرفت کود اوره را به حداقل اتالف و هدرزانیکه منیتروژن 
نهیزمنیدر ایقاتیتحقيهاضرورت انجام پروژهکند،ممکن فراهم يتصادعملکرد اقنیدن به بهتریرس

آوري هاي عمل، بازسازي و تجهیز دستگاهآالت و تجهیزات پیشرفتهبه کارگیري ماشین.کندیمهیرا توج
تواند نقش زیادي در پایین آوردن نیروي الکتریسیته مصرفی و هزینه تولید داشته باشد و باعث میچاي

.د تنوع محصول تولیدي و امکان دستیابی به چاي با کیفیت باالتر شودرش
هینداشتن سرمالیبه دلکارانیچازهیکاهش انگلیبه دليصنعت چاریاخيسالهایمتاسفانه ط

و رکشتیبا کاهش سطح زيباغات چايکاربررییتغ،یشتیو معدیدر بخش تولیمناسب، مشکالت مال
یاعبه زريمناسب برایمنابع مالنیصنعت به تامنیو توسعه ااءیه حال احمواجه شده است کدیتول

دارد که ازینيو بسته بنديفرآورعیدر صناينوآورن،ینويآالت و تکنولوژنیماشيریباغات، بکارگ
نانیاطمنیکه اابدییمشیافزایمحصول زمانکیدیتول.طلبدیرا مربطیمسووالن ذيجدتیحما

دهد یمحصول بازار خود را از دست میفروش محصول وجود دارد و زمانيته باشد بازار براوجود داش
هیتوجتولید چاياگر .رخ داده باشدهیرویمجوز و بیبایمانند قاچاق، واردات با وجوز یکه عوامل

نیاز بدیبه توللیرا ندهد ميجاريهانهیاز آن کفاف هزیناشينداشته باشد و درآمدهاياقتصاد
بر کاهش میمستقریکه تاثيزیآن چ. رودیبه شمار ميرکود در بازار چايبرایلیخواهد رفت و دل

متیقیعنی. استیتیریمد–یاسیبوجود آورده همان مشکل سکارانیچايبرایزگیانگیمحصول و ب
هاي ت و هزینهکارشناسی شده نبوده اسینیتضممتیرجاء واثق داریم که ق. تیریو عدم مدینیتضم
و در نظر گرفتن دیتوليهانهیهزپوششیعنین؛یتضممتیق. تولید، در آن لحاظ نشده استیواقع
یعنیکارشناسی شده ینیتضممتیق. تورم در جامعهیمطابق با نرخ واقعیسود مناسب و منطقهیحاش

روزکند نه اینکه اممصمم است بیشترین انرژي خود را در تولید محصول خود صرفدکنندهیفرد تول
چایکار گیالنی و مازندرانی ما ناامید مترصد آنند که فرجی پیش آید تا بتواند مطالبات مردم طلبکار را 

است که کشاورز نه توان خرید دیتولنهیعمده کاهش محصول چاي، باال بودن هزلیاز دال.بپردازد
مراحل داشت را دارد، بنابراین قیمت تضمینی و نه توانيو نه توان هرس باغات چايکشاورزيهانهاده

علت ه باغات چاي این نعمت الهی بتیدر نها. ستیکننده مخارج ذکر شده نأمینبه هیچ وجه ت
هستند و مساحت یتک محصولکارانیاکثر چانکهیبا توجه به ا.در حال رها شدن هستندیبرنامگیب
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فراهم نشود خطر کارانیچايدرآمد خانوارهاشیفزاانهیکم و محدود است اگر زماریباغات آنها بس
تومان است ونیلیم85شغل جادیانیانگیم. شودیفاجعه مکیموجب کاریهزار خانوار چا65يکاریب

امید است با . عده بر سر کار بروندنیتومان بدهد تا ااردیلیهزار م7تا 6دیادولت بيکاریو در صورت ب
شمال شاهد روزهاي خوشی براي محصول طالي سبز ر عت چاي کشوصنکیفی کمی و بهبود سطح 

.باشیمکشور
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