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 مسئله يانب

 صديكبيش از  ياسابقه باوجودو چاي سازي  اريكيچا

به هدف  يدندررس تنهانهزماني چنين طوالني  درگذرساله 

 يهاداشتهخوداتكايي در توليد اين محصول ناكام ماند بلكه 

 5000خود در بخش زيرساختي نظير وسعتي به ميزان 

دولتي مجهز به  يهاكارخانههكتار اراضي آبي و 

  چاي غير ارتدوكس را از كف داد. توليد آالتينماش

دولتي و پيشنهادهاي سياستي  يهاگزارشاز مجموعه 

در دو ويژگي مشترك هستند. اول،  هاآنكه تمام  يابيميدرم

بحث پيرامون نقش دولت و دوم، تعيين سازوكار فروش 

  .چاي داخلي

گرچه صنعت چاي ايران از همان ابتدا به امور ترويج و 

ا در نظر گرفتن بيگانگي اين محصول ب خصوصاًتحقيقات 

مشكالت ديگري در آن رخ  رفتهرفتهتوجه نشان داد اما 

نماياند كه مانع انجام اقدامات زيربنايي شد. در اين مقاله 

تحقيقاتي در طول  هاييتفعالضمن مرور سريع برخي از 

اي توزيع مساحتي حيات صنعت چاي به بررسي مقايسه

) و درآمد 1399تا  1396خير (باغات چاي طي چند سال ا

قسمت شدن  رسديم. به نظر شوديمپرداخته  هاآنمالكان 

 هاييتفعالو كوچكي اراضي از موانع جدي براي اجراي 

آبياري و مكانيزاسيون  يهاسامانهزيربنايي مانند استقرار 

  است. 

  در توسعه كشاورزينقش ترويج 

ا و مواد اوليه غذ تأمينتوجه به بخش كشاورزي حتي در حد 

متخصصان توسعه  يدتائاقتصاد، مورد  يهابخشبراي ساير 

ميالدي با توجه به اهميت  70و  60است و حتي در دهه 

 يهانظامكشاورزي شاهد رخداد انقالب سبز بوديم كه 

مالي  يهاكمك اهداكنندگاندولتي ترويج در كنار 

العات نقش زيادي در پيشبرد آن داشتند. اما مط الملليينب

برخي توفيقات در بخش فني،  رغميعلبعدي نشان داد 

شده است. لذا  ترگستردهنابرابري و فقر در مناطق روستايي 

به مطالعات قبلي  ايينهزمعامل جديدي به نام شرايط 

  افزوده شد.

  ترويجي يهاتيفعالسوگيري در  ريتأث

مواجهه مروجان با ذينفعان  ◌ٔ ينهدرزم) 1990رابرت چمبرز (

است كه مانع رسيدن به اهداف  برشمردهند سوگيري چ

 ،ياحرفه سوگيري از دنعبارتكه  گردنديمكالن ترويج 

 سوگيري تماس، و دسترسي شخصي، سوگيري سوگيري

  ي.اپروژه سوگيري آماري و سوگيري خشك، فصل

  بخش ترويج در صنعت چاي ايران
صنعت چاي ايران از همان بدو استقرار به امور ترويج و 

تحقيقات اين محصول توجه نشان داد. بارها از كارشناسان 

 ◌ٔ ينهدرزمگوناگوني  ياتوسعه يهابرنامهدعوت و  الملليينب

اصالح نهال، مصرف انواع كود و آبياري اجرا شد. اما 

انجام مشكالت ديگري در آن رخ نماياند كه مانع  رفتهرفته

موجود آسيب  يهاعرصهاقدامات زيربنايي شد و حتي به 

سبب حاكميت دولت بر  درمجموعوارد كرد. اين مشكالت 

 باوجودكل زنجيره توليد اين محصول شد. امري كه امروز 

ساختار بخش  حالينباااست.  مشاهدهقابلتغييرات ظاهري 

چاي به لحاظ مالكيت دچار تغييرات فاحشي شده كه ديگر 

مانند گذشته در پي پيشبرد اقدامات زيربنايي بود و  توانينم

در قالب خريد به قيمت  صرفاًدولت كه امروزه  هاييتحما
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مشكالت اين  يگشاگره تواندينم شدهخالصهحداقلي 

  بخش باشد.  جداول زير گوياي اين واقعيت هستند.

  

  
  1381نسبت به سال  1395ور در سال كار كشدرصد كاهش اراضي و تعداد خانوارهاي چاي - 1جدول 

  درصد كاهش تعداد خانوار  برداريدرصد كاهش سطح بهره  استان  سال

  51,3  40  گيالن  1395

  92,5  87  مازندران  1395

  56  41  كل  1395

  ) 1395) و مركز آمار ايران (1381منبع: وزارت جهاد كشاورزي (                          

  

  1395و  1381هاي چاي در سال اضي بر اساس مساحت باغبندي ارتقسيم - 2جدول 

  هكتار (هكتار) 5بيشتر از   هكتار (هكتار) 1- 5  كمتر از يك هكتار (هكتار)  مكان  سال

  1666  7371  22421  كل كشور  1381

  1102  5385  12133  كل كشور  1395

  ) 1395) و مركز آمار ايران (1381منبع: وزارت جهاد كشاورزي (    

  

  

درصد مالكان داراي باغات چاي كمتر از  92ال حاضر، در ح

درصد بيشتر  3هكتار و 5/1تا  1درصد بين  5يك هكتار و 

درصد باغات نيز كمتر از  30هكتار هستند. وسعت 5/1از 

و حتي  هانهادهاست. بنابراين افزايش هزينه  مترمربع 2000

شدن باغداري چاي منجر خواهد  يراقتصاديغخدمات به 

  شد. 

به سطوح  هاآنموضوع كوچكي اراضي چاي و تقسيم شدن 

مانعي جدي براي ارائه و دريافت خدمات ترويجي  تريينپا

زيادي بر آينده مديريت و ارائه خدمات فني و  يرتأثاست كه 

ترويجي خواهد داشت. لذا بايد راهكارهاي جديدي براي 

 انكنندگيافتدرو اخذ بازخورد از  بردارانبهرهارتباط با 

  خدمات اتخاذ نمود.

 


