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برای شناسایی عوامل مؤر بر کارایی کارخانههای چایسازی در استان گیالن ،تحقیقی به روش دلفی در سه مرحله به اجررا در
آمد .پس از مشورت با استادان دانشگاهی استان گیالن 02 ،نفر کارشناس خبرۀ تبدیل چای از سازمان چای اسرتان گریالن،
پژوهشگاه چای کشور و ادارات کشاورزی رودسر ،املش ،لنگرود ،الهیجان و سیاهکل بهعنوان اعضای گروه تخصصی تحقیق،
شناسایی و انتخاب شدند .برابر نتایج بهدست آمده" ،تولید مواد اولیۀ مطلوب (برگ سبز چای مناسب)"" ،استفاده از نیرروی
انسانی کارآمد در کارخانههای چایسازی" ،و "رعایت اصول فنی در هنگام احداث کارخانۀ چای" بهترتیب با کسرب ،74/74
 74/77و  70/20درصد از توافق کارشناسان فرآوری چای استان گیالن مهمترری عوامرل مرؤثر برر کرارایی کارخانرههرای
چایسازی استان گیالن شناخته شدند .بنابرای  ،توجه ویژه به عملیات بهزراعی چای از قبیل هرس بوتههرای چرای و فرراهم
شدن عناصر غذایی الزم در کنار آبیاری مکانیزۀ بوتههای چای گامهایی مهم هستند که باید مورد توجه سرازمانهرای مترولی
کشاورزی بهویژه سازمان چای کشور قرار گیرد .آموزش فنی نیروی کرار در کارخانرههرای چرایسرازی از رریرق برگرزاری
کالسهای آموزشی با بهکارگیری استادان کارآزموده همراه با سازماندهی کارخانههای چای با توجه به ظرفیت برگ سبز چرای
تولیدی در منارق چایخیز استان گیالن نیز باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

واژههای کلیدی
بهرهوری ،چایسازی ،روش دلفی ،فرآوری چای

اقع  ،م امو )(Fotouhi, 2008; Anon, 2013ت شه مداله

مقدمه

چا از ن ،ابهشا

بیح از  23شدتار خدان ار چدا کدار گیبند

د یه امدو کده ئدهدم بیشد ه

ئازند اران ،

بهگشا چا بهدا،و ،ۀ خ د را جهو فه

کش رشا جها ا را ئصهف ئ کاا ت ایها بدا جععی د

فدها ر

ح د یک درح از کل جععیو دنیا ،نتدیک به پاج درح

بده  433احد کارخاندۀ چدا مداز

چا جها را ئصهف ئ کاد ت مدح زیدهکشدو چدا در

)(Allahyari et al., 2012aت لید چدا خشدک کشد ر

ئازند را در حد د  31شدتار شک دار

اها  33درحد از

ام ا شا گدیب

بها رد ئ  ،د که افت

 33شتار

در ما امو که ای ئیتا

ق یدل ئد دشاد

نیاز داخن را أئی ئ کا ()Gholami, 2008ت

به  53درح ا در ام ا گیب
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حاعو چا کش ر در بی فعالیوشا اق صاد از نظه
لی

کش ر در ح د  24درحد امدوت از ئجعد

 33کارخانده

ا ،غا زای در مح کش ر به خص ص در ئاداطق

چا ماز ئ رد بهرم انها ،اها  43کارخانه چدا مداز

چا کار ،دعا کشد ر ،اشعیدو یدوما داردت از اید ر ،

بههم ر  13کارخانه ییهبههم ر ب دن ت از ای ر  ،پدهداخ

افدتایح لید

به قایاا در زئیاۀ رامشا افتایح کی:یو بهگ متت در

بهتد د حداعو چدا در ا،د غا ئ لد

فعا کهد ب ح بازرگان در مح ئن ناح ئهعد ای:دا

ن یجه ار اا کی:یو چا

ئ کا ()Mahdavi & Abbassi, 2005ت در ای رامد ا ،در

کارخانهشدا بده رعایدو ئد ارد امد ان ارد کی:یدو

قایدق دل:د ) ، (Allahyari et al., 2012bبهنائدهریدت
حقی ئت ا به ئحالعه کائبً ئ

راشکارشا ام اهار ئعیت ا ،

دقیق ،ضدعی الزم

اعحا

بها بهگشو مهئایه در حاعو چا  ،بهتد د مدائانهشدا
حعل نال بهگ متت ،بهت د ر
کی:یو چا داخن

شا چا ماز

لید

کارخانده ،ئندتم کدهد
ی دم ر ععن بدها

وهیب به کارخانهشدای کده چدا

اعحا

ام :ادم از افهاد با جهبه ئ صد

وهیب ئال کم بههم در زئدا ئاامدب ئهندو

داد به کارخانهدارا در بازپهداخو ب ش شا دی

در کارخاندهشدا چدا مداز جهدو خهید بدهگ مدتت از
ئهم هی راشکارشا اثهگذار به معه حاعو چا در ایها
به،عار ئ ایا ت

ب دم اموت

از اب ا قه بیو م ،کارای یا بهدهم ر بده ئعادا

نهادمشدای ئاناد نیده

ئ دش که حاایع زی

لید

طد مدا شدا  4311دا 4323

کارای فا ئاامت دا ،ا ائا ر،د فادا ر  4/3درحد
ب دم امدوت طد مدا شدا  4323دا  4383یعاد د رۀ

امدو ئود نتم حدهف

انودان  ،مد خوشدا فودین ،

جهح فادا ر در اید حداعو ،ئیدتا ر،د  5/8درحد

الک هیوی ه ئا،ی اال ت بهت د کارای یا بههم ر در ای
ب ح از لی چا میام ئ

قایق انهدا

ن دددایج قایدددق عتیدددت ) (Azizi, 2010نشدددا

ئعهف (Emami-Meibodi, 2005) ،ت ت یل بدهگ مدتت
چا به چا خشک نیدت فهایاد

ئهب ط

به ئاابع انهژ  -خص حاً بهق -در ئد اقع از مدا کده بدا
کعت د نا یاگ ئ اجه شو ا از پیشاهادشا

رابحۀ بی ئقص

لید

انهدا

ئحابق با ام ان ارد هیه  ،م با،د  ،فدهاشم کدهد ،دهای

ار اا

ع ائل بدهکدار رف ده در فهایاد

د ی

در د رۀ رقابو (ما شا  4383دا )4382

بها رد گهدی

اند نادح چشدمگیده در

ر ،کا ل ژ به  3/8درحد رمدی ت ئحالعدا پدارما از

)

ئقااا ) (Charnes et al., 1978نشا ئ دش که حاعو

کارای کن نظام لی چا خشک (دا،و ا بو هباد

دا ،ه با ،ت از ای ر بدا جده بده نادح بهجود ۀ حداایع

ئاو جا پاته در ئیا حاایع شا از لقاظ اند ازم ،ئیدتا

،

ئصهف نهدای یکد

کشا رز امد ا گدیب در ئصدهف نهدادمشدا

لید

ا ،غا  ،حادرا

بهخص ص نهادمشا انهژ  ،ار اا کدارای در اید ب دح

مهم لی داخن

از حاایع ئهم به ،عار ئ ر دت ای ئقااا کارای جتید
کن ع ائل لی را ئقامته کهدن

شع ارم ئ رد جه ب دم اموت ئه ر ئاابع نشا ئ دش که
عع م قایاا در زئیاه کدارای در ب دح حداعو چدا

که ،اخ

امدد ا گددیب بدده عیددی کددارای یددا بهددهم ر امدد ار

جت ما  ،4583ر ند

بد دم امدو (Mahdavi & Abbasi, 2005; Gholizadeh

دا ،ه اموت

) et al., 2010ت بدده ایدد امددا  ،قندد زادم شعکددارا

کارای نیه

ح:ظ پای ار

به ای ن یجه رمی ن

کار از ما  4521ا مدا 4583
حدع د یدک درحد در مدا را

لی چا  ،د ئی ئقصد

کشدا رز

) (Gholizadeh et al., 2010در بهرم شا خد د بده اید

ام ها ویک در ام ا گیب  ،بویار بااشعیو امدو نادح

ن یجه رمی ن که ئیانگی کارای کارخانهشا چا مداز

بوتای در اق صاد ای ام ا داردت ار اا کارای یا کدارای
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در شهیک از ای ئهاحدل لید چدا مدیام ئد
نهای

کاشح قیعو ئقص

در یک ئ ض

اند بده

نظه گهف ه ئ  ،د ()Baker et al., 2006; Topper, 2006ت

در ن یجه افتایح ا ئال

کارخانهدارا بیاجائ ت ای ائه بده ن بدۀ خد د انگیدتمشدا

باابهای  ،پس از ئش ر با ام ادا دانشگاش ام ا گیب

کارخانهدارا را در جهو ار اا فا خحد ط چدا مداز
لی

اح شا
مائانهشا
ئقص

خ د د چا ا ئ کا
ن مداز

ت یل ند ی

کشا رزا چا کار نیت بهت د ئ یابد

اعضدا شیدأ عنعد پو ششدگام چدا کشد ر 33 ،ن:ده
کار،اا

با بههمگیه از

جهیدتا بده کی:یدو

نهای کعک خ اش کدهدت از مد

عنع ئتاا اع تار ای

کایک ئحالعده در

ختدهم در حداعو تد یل چدا ،دائل پهمدال

مازئا چدا امد ا گدیب
ائنح ،لاگه د ،الشیجا

دیگده ،درائد

صص

ئاجده بده پاید ار

جتئیا

لی چا ئ گهددت ئحالعا نشا ئ دشد کده داکا

ادارا کشدا رز ر دمده،

میاشکل بهعا ا اعضدا گده م
ان اب ،د ن ت بعد از اعدبم

قایق، ،اامای

اش اف قایق ،نظه ئ افق انها بها شعکدار در

قایا جائع در ،اامای ع ائل ئؤثه به ار اا بههم ر

ئهاحل مهگانۀ قایق جنب  ،ت در ا لی ئهحندۀ قایدق

یا کارای کارخانهشا چا ماز در ام ا گدیب حد ر

مهگانه دل ، :یک پهمح بازپامخ به ،کل زیه ئحدها از

نگهف ه امو

پام گ یا درخ امو ،د دا بده ،دکل ئد رد بده اید

قایاا حهفاً در ح زۀ عیی بهدهم ر یدا

کارای ای ب ح از حاایع کشا رز در ام ا گیب ب دم
اموت از ای ر  ،در ای
فا  ،نیه

ئا

پهمح پامخ دشا :

قایق شعۀ ع ائل در قالب ع ائدل

انوان  ،اندهژ  ،اق صداد

 ئهم هی ِ ع ائل ئؤثه به بهت د کارای کارخاندهشداچا ماز در ام ا گیب ک امان ؟

تتت ئدؤثه بده

پهمشاائه بهح ر حض ر به افهاد ئا دب ق یدل

کارای کارخانهشا چا ماز ام ا گیب بهرمد ،د م
اموت
مواد و روشها

ای

قایدق در امد ا گدیب

در پداییت زئود ا

دادم ،

پس از زئا ئاهر جعدعا ر گهدید ت پامدخشدا

جععبا

خبحهن یو  ،ت به اید امدا  33 ،عائدل

پیحبهن م ،اامدای

ثتدو ،د ت در ئهحندۀ د م قایدق

دل ، :کنیۀ گ یهشدا

صصد بده ،دکل طدها لیکده

 4353اجها  ،ت بها ئحالعۀ ع ائل پیحبهن م بازدارند ۀ

پاجمحق ( 3خین زیاد ،زیاد ،اح د  ،کم خین کدم)

ار :ا کارای کارخانهشا چدا مداز در اید امد ا  ،از

در قالب پهمشاائۀ ئهحنده د م در ئیدا گذا،د ه ،د ن ت

کایک دل 4 :در مه ئهحنه ام :ادم ،د ت کایدک دل:د ،

ب ی ه یب ،شعۀ دی گامشا به ر یو عائ افدهاد ئا دب

یک فهایا گه شد ،دتکها  3امدو کده شد ف یدای ا

رمی

ش ایو گه ش از افدهاد ختدهم جهدو دمد یاب بده افدق

پس از جععا ر پهمشاائهشدا ئهحنده د م ،ن دایج اید

امو (Adams & O’Brien,

ئیدتا اشعیدو

نهای در یک زئیاۀ صص

)2006; Hsu & Sandford, 2007ت اید ر

ئهحنه به کعک نهمافتار  SPSSبهامدا
ائ یاز نهئا  ،م ا ل یوبا

قایدق ،بده

اع تار ن ایج ای

گ یه از اویم جعع نظها کار،اامدا (بدا لقداظ کدهد

شدا،

ضهایب ئعاد پامخشا) بده عد اد گ یدهشدا ئقامدته ،د ت

کایک نه به ع اد افهاد پام گ بنکده بده

ائ یاز ز نهئا  ،م بها شه گ یه نیدت از اودیم ئیدتا

اع تار افهاد ،هکوکاا م در قایق بو گ داردت به امدا
ئاابع ئع ته، ،هکو دا،

ح اقل  2ن:ه کار،اا

 ،ن (خین کم= ،4کم= ،3

ا ح د = ،3زیاد= 1خین زیاد=)3ت ئیدتا اشعیدو شده

پایدۀ ا :دداق نظدده افددهاد حدداحبنظدده ختددهم در ح د زما
صص ام ار امدوت از اید ر  ،بدهخبف مدایه ر

ئیتا ئ افاو افهاد در ئ رد شه گ یه پهمی م ،د ت

اشعیددو ا گ یدده بدده جعددع کددل ئیددتا اشعیددو عددائ

ختدهم

2- Group Communication Process
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گ یددهشددا عیددی ،دد ت در ادائدده ،ازئدد

دبنی کادد ا

4

نت ل ئه ب  ،ن

یدک

در بارۀ انها بقث  ،ت بده امدا

ضه ر اجها ئهحنۀ مد م قایدق دل:د را ایید کدهدت

افق نهای  ،کنیۀ ع ائل با افق باال  83درح بهعاد ا

ئاد د ار اید د ئعیدددار در ئقد د دم حددد:ه ید دک قدددهار

ئهع ددددهی ِ ع ائددددل ان دددداب ئعهفدددد ،دددد ن

داردت اگدده ضددهیب دبنی د کا د ا حدد:ه با ،د یعا د بددی

)(Zehtab-Naebi et al., 2015ت در پایددا شدده ئهحندده از
قایق دل:د  ،ن دایج ئحالعدا در قالدب جد

دیدد گامشددا افددهاد گدده م قایددق افددق جدد د ندد ارد

ا ل یوشا پیحبهن م طتاهبا

اگددده ئادد ار ایدد ضدددهیب یدددک با،دد یعادد بدددی
دید گامشددا افددهاد افددق کائددل ج د د داردت اگدده ئا د ار

 ،ن

شدای بدا

دربارۀ انها بقدث

بهرم  ،ت

دبنی کا ا در مح اح عا یک یا پاج درحد  ،ئعاد دار
با ، ،ب ا ئعاامو که بی دی گامشا افهاد ،هکوکاا م

نتایج و بحث

در قایددق افددق ج د د دارد )(Heiko, 2012ت باددابهای ،

یوگ شا فهد اعضا گده م قایدق در جد

د ازدم ا ل یو به ه از ع ائل پیحبهن م در قالب پهمشداائۀ

گددتار

ئهحنۀ م م قایق دل :ئد رد پهمدح قدهار گهف اد ت بدا

اکثه کار،ااما پامخدشا م به پهمحشا

جه به کاشح ع اد گ یهشا ،ائکدا ئاایودۀ گتیادهشدا

،دد م امددوت بدده امددا

4

ن ددایج ایدد جدد

،

قایدق  33دا

 13مدداله ( 13درحدد ) بددا قصددیب کار،اامدد ار،دد

اعبم نظه نوت در خص ص درح ئ افاو با شده گ یده بدا

( 33درح ) ب دن ت

دقو باال فهاشم ائ ت نظهشا نهدای بده ،دکل درحد
جدول  -7ویژگیهای فردی اعضای گروه تحقیق
ویژگی

به اما
ئهحنۀ ا

سطح  /طبقه

فراوانی

درصد

درصد تجمعی

م کار،اا

13-33
33-13
˃ 13

3
43
1

43/33
13/33
33/33

43/33
83/33
433

ئیتا قصیب

کار،اام
کار،اام ار،
دک ه

8
43
3

13/33
33/33
43/33

13/33
53/33
433

فها ان پامدخشدا بده ا لدی پهمدح بداز در

پهمال کارخانهشا چا به ه یدب بدا فها اند 43 ،41

قایق دل :یعا "ئهم هی ع ائل پیحبهن م

 43پامخ ،بیش هی فها ان پامخشا را در بدی جد ابشدا
گه م

معه کارای کارخانهشا چدا مداز در امد ا گدیب
ک اماند ؟" 33 ،نظده کار،اامد بده عاد ا ع ائدل ئدؤثه
،اامای  ،ن (ج

 3بها اجها ئهحنۀ د م قایدق دل:د

بهکار گهف ه  ،ت در ئهحنۀ د م قایدق دل:د  ،نظده شعدۀ

جهیدتا فدها ر چدا  ،نتد د

کار،ااما فها ر چا به ،کل پهمحشا پداج جد اب

بدا نیازشدا بدازار

ن دایج اید ئهحنده ،بده امدا

اامب کعیو کی:یدو چدا
ئصهف کشد ر ،ائد ز

ن ایج ج

)3ت ن ایج به دمو ائ م بیدانگه ا

شو ا که بده ر ز نتد د

صص

قایق دا ،ا ت

لید

ئود عه احد

به ر یو کنیۀ افهاد رمی

ئیتا اشعیو ائ یاز ز نهئا  ،م ،ا ل یوبا

چدا مداز بده

 ،ن ت

1- Kendall’s W test
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جدول  -0نتایج بهدست آمده از مرحله اول تحقیق دلفی :عوامل مؤثر بر بهبود کارایی کارخانههای چایسازی در استان گیالن
گویهها

رتبه
4

به ر ز نت د جهیتا فها ر چا

3

نت د اامب کعیو کی:یو چا

با نیازشا

43

43/31

21/12

43

5/13

43

2/82

38/83

5

2/35

33/51

8

1/33

12/31

2

3/34

14/48

2

3/34

14/48

1

1/23

33/35

3

3/51

35/14

3

3/51

35/14

1

3/43

33/33

1

3/43

33/33

1

3/43

33/33

3

3/31

42/13

3

3/31

42/13

بهکارگیه افهاد کم جهبه جهو کوب درائ بیش ه

3

3/31

42/13

ا کار خانه

3

3/31

42/13

3

4/32

44/21

3

4/32

44/21

4

3/25

3/88

4

3/25

3/88

4

3/25

3/88

432

433

212/31

3
1

ام :ادم از نیه

3

اامب نیه

1

امیس دانشگام در رام ا

1

کعت د ئاابع ئال در کارخانهشا چا ماز

8
5
5
433

فهم دگ

چا ماز به پهمال کارخانهشا چا ماز

انوان کارائ در کارخانهشا چا ماز
کار با کعیو بهگ متت چا دریاف
لی ئ ص

لی چا

در ن یجه ش ررفو انهژ در انها

جهیتا خح ط ت یل چا

لی ئ اد ا لیۀ ئحن ب (بهگ متت چا ئاامب)
اظیم زئا کار ئا،ی شا فها ر چا با نیه
نت د ابتار ماجح دقیق ر

کار

دم گامشا خح ط فها ر چا بها کا ه پارائ هشا

43

کار به ح ر فصن

43

ا اذ میاموشا ئ یهی

44

ناا،اای ئ یها کارخانهشا چا ماز با اح

44

درگیه حاحتا کارخانهشا چا ماز با ئوائل حا،یها

ش یا پهمال کارخانهشا چا ماز

لی چا

ن ی ئ یهیو

44

اپها ر کا ها خ

44

فاحنۀ ئقل لی بهگ متت چا

43

رعایو به ا،و در کارخانه

43

ام :ادم از بهخ دم گامشا فها ر ئانا خشکک

43

ال دگ دم گامشا فها ر چا به ئ اد ن:

43

رعایو اح

فا در شاگام اح اث کارخانه

43

اپها ر کا ها خ

لی چا

ییه صص

هاف در زئا ئاامب

یا گاز ک رم

بهکارگیه افهاد کم جهبه جهو کوب درائ بیش ه

جعع کل

جد د

لی

ئق دیوشا ئال چا کارا
بهکارگیه نیه

41

44/33

83/33
23/35

ائ ز

2

ئو عه اح

لی

بازار ئصهف

فراوانی

درصد پاسخها

درصد موردها

 1در ر ته ششد م ع ائدل ئدؤثه بده کدارای کارخاندهشدا

 ،3مدددح ئ افادددو کار،اامدددا حددداعو

چددا مدداز امدد ا گددیب قددهار گهف دده بدد دت "رعایددو

ت د یل چددا ام د ا گددیب را بددا دی د گامشددا ئ ن د
نشددا ئ د دش د ت جاب دهجددای ا ل یددوشددا در ئهحن دۀ د م

فادد در شاگددام احدد اث کارخاندده" "ائدد ز

احدد

کایددک ئحالعددده

ئو عه اح

چا ماز به پهمال کارخانهشا چا " کده

امددو کدده ئهحنددده بدده ئهحندده ،شع:کدده ناخ امدد ه

در ئهحنۀ ا

قایدق دل:د بده ه یدب بدا فها اند شدا

ئ جدددب شعگهاید د دید د گامشدددا کار،اامدددا ختدددهم

 43 4در ر تددهشددا مددیتدشم مدد م قددهار گهف دده

ن ددایج بددهدمددو

ب دن  ،در ئهحنۀ د م قایدق بدا ائ یداز ز نهئدا ،د م

قایددق دل:ددد  ،از یوگدد شددا ایدد

در شدده زئیادده ئدد ،دد دت بدده امددا

ائدد م از ئهحنددۀ د م قایددق دل:دد (جدد

به ه یب  1/1531 1/5331در ر تهشا د م م م قدهار

 ،)3لیدد

گهف ا ت

ئدد اد ا لیددۀ ئحندد ب (بددهگ مددتت چددا ئاامددب) ،بددا
ائ یدداز ز نهئددا ،دد م  3/4133به ددهی عائددل بدد دت
اید عائددل در ئهحندۀ ا

به اما

قایددق دل:د نیددت بددا فها اند

ن ایج بهدمو ائ م از ئهحنۀ مد م قایدق

دل،( :کل ، ،)4ح عائل از ع ائل ئ رد بهرم با کوب

57

تحقیقات سامانهها و مکانیزاسیون کشاورزی/جلد  /77شماره /07سال /7370ص 74-57

ئیتا

کعت د ئادۀ ا لیۀ ئهید ب یدا بدهگ مدتت چدا را یکد از

افق باال  83درح در ح ر ع ائل ئ رد ئحالعده

قهار گهف ا ت " لی ئ اد ا لیۀ ئحند ب (بدهگ مدتت چدا

ع ائل ئهم در کارای کارخانهشا چدا مداز ئد داناد ت

ئاامددب)" بددا کوددب  52/42درحدد از افددق نهددای

بهت د کی :بدهگ مدتت چدا ئهید ب ،یعاد ئدادۀ خدام
ر د کارخاندهشدا چدا مداز  ،ئود نتم بده کدارگیه

کار،ااما ئ اطب ،در باال هی ا ل یو از ع ائل ئدؤثه بده

شددا بددهزراعد

کارای کارخانهشا چا ماز ام ا گدیب قدهار گهفدوت

ر

قن د زادم شعکددارا ) (Gholizadeh et al., 2008نی دت

)(Gholami, 2008ت

مددائانهشددا ج ید ابیددار امددو

جدول  -3نتایج بهدست آمده از مرحلۀ دوم تحقیق دلفی :عوامل مؤثر بر بهبود کارایی کارخانههای چایسازی در استان گیالن
وزن

امتیاز وزن

نرمالشده

نرمالشده

1/11

3/3341

3/4133

1/38

3/3153

1/5331

1/31

3/3115

1/1531

1/33

3/3113

1/1354

1/33

3/3113

1/1354

1/33

3/3113

1/1354

3/51

3/3131

1/3118

رعایو به ا،و در کارخانه

3/85

3/3133

1/3331

ئق دیوشا ئال چا کارا

3/85

3/3133

1/3331

3/85

3/3111

1/1313

3/85

3/3111

1/1313

3/85

3/3111

1/1313

3/28

3/3132

1/3233

3/28

3/3132

1/3233

3/23

3/3134

1/3322

3/14

3/3148

1/4254

3/14

3/3148

1/4254

3/33

3/3133

1/3333

3/11

3/3355

3/5813

3/11

3/3355

3/5813

3/11

3/3355

3/5813

3/11

3/3355

3/5813

3/33

3/3323

3/2353

23/33

3/8353

83/5333

میزان اهمیت

گویهها

لی ئ اد ا لیه ئحن ب (بهگ متت چا ئاامب)
رعایو اح
ائ ز

فا در شاگام اح اث کارخانه چا ماز

ئو عه اح

چا ماز به پهمال کارخانهشا چا

باالب د نهخ بههۀ وهیب بانک جهو ن ماز کارخانهشا
ام :ادم از نیه
فهم دگ

انوان کارائ در کارخانهشا چا ماز

جهیتا خح ط ت یل چا

فاحنۀ ئقل لی بهگ متت چا

در ن یجه ش ر رفو انهژ در انها

ا کارخانه

ناا،اای ئ یها کارخانهشا چا ماز با اح
بهر ز نت د

ت یل چا

ن ی ئ یهیو

جهیتا فها ر چا
کار

اظیم زئا کار ئا،ی اال فها ر چا با نیه
کعت د ئاابع ئال در کارخانهشا چا ماز

ام :ادم از بهخ دم گامشا فها ر ئانا خشکک
نت د اامب کعیو کی:یو چا

لی

با نیازشا بازار ئصهف

ال دگ دم گامشا فها ر چا به ئ اد ن:
اامب نیه

هاف در زئا ئاامب

یا گاز ک رم

کار با کعیو بهگ متت چا دریاف

اجها طهاشا
بهکارگیه نیه

قایاا

کاربهد جهو ار اا کارای شا فا  ،اق صاد

کار به ح ر فصن

نت د ابتار ماجح دقیق ر

دم گامشا فها ر چا جهو کا ه پارائ هشا ئ ن

درگیه حاحتا کارخانهشا چا ماز با ئوائل حا،یها
اپها ر کا ها دم گامشا خ
ا اذ میاموشا

کاربه انهژ

لی چا

لی

ییه صص

بهکارگیه افهاد کم جهبه به ئاظ ر کوب درائ

ش یا ئاامب به ئاظ ر ایجاد انگیتم در پهمال فعا

خبق

جمع کل
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به ئ قع ب هشا چا از

ای ر ناح ئ یهیو کارخانه در شعۀ ابعاد لید پده رند

در ای ئیا  ،شه

کی:یدو بدهگ مدتت چدا ئد رد

امو بادابهای ار ادا داندح بیداح ئد یهیو در اید

بهدا،ددو امددو (Hasanpour 1998; Sadegh-Hasani,

اشعیدو بداالی داردت از اید ر  ،اجدها

ع ائل ئهم در بارا ر

اح ل

اح شا

)2000ت اب ک دشا نی ه ژ دار ،فو:هدار پ امدیمدار از

د رمشددا ائ ز ،د کدداربهد بددا بهددهمگیدده از ام د ادا

ئهم هی نهادمشدا کشدا رز ئدؤثه بده ععنکدهد بدهگ
،اخوارشا چا به،عار ئد ر ند

لید

با جهبۀ داخن

خارج در حاعو چا به ئاظ ر ار اا

(Stephens & Carr,

اطبعا ئ یهیو حاعو چددا ئ یددها کدارخانددهشدا

ئیده

اموت شعچادی  ،اجدها

)1991; Carr, 2010ت ن ایج قایدق ئجد مدنیع

چا مداز بویدار ئهم حیدا

لحی:د ) (Majd-e-Salimi & Mirlatifi 2008نیدت بیدانگه

ای د رمشا کاربهد بدها ار ادا داندح فاد پهمدال

أثیه قابل جه ئصدهف بهیادۀ اید د نهدادم بده ععنکدهد

ئهددار

کارخانددهشددا چددا مدداز از ا ل یددوشددا ئهددم

ب ددهشددا چددا امددوت ابیددار در جددذب عااحدده یدذای

در بهت د مح کدارای اید

ئد رد نیدداز ب ددهشددا چددا (نی دده ژ  ،فودد:ه پ امددیم)

ئ ر دت ر  ،امو که ئ یهیو نیده

ناح بوتای داردت در اید ئیدا  ،ابیدار بداران به دهی
ر

در ان اب نیه
اِععا میاموشا

ابیددار ب ددهشددا چددا ،ددااخ ه ،دد م امددو

()Sadegh-Hasani, 2000ت
"امد د :ادم از نید ده

احد شا

لید
ئهدار

بده،دعار
کارائد

کدارگه بدا ،دهای فیتیکد ئاامدب
ش یا پاید ار بده ئاظد ر ح:دظ انهدا

بویار ئ فق خ اشا ب دت ئحالعدا در بدارۀ مدعۀ خ ،ده
انودددان کارائد د

حاعو چا در امد ا گدیب نشدا ئد دشد کده ب ندۀ

ئددداشه در

کارخانهشا چا ماز " با کوب  82/11درحد از افدق

خ ،دده بدده ائ د ز

در مددح ا ئ ن د نیازئا د امددو

کار،اامددا پام د گ ر تددۀ د م ع ائددل ئددؤثه بدده کددارای

ائ ز

کارخانددهشددا چددا مدداز ام د ا گددیب ،ددااخ ه  ،د ت

خ اش ب دت ئحالعا شعچای بیانگه ا امدو کده پدس از

ر  ،امو که دم یداب به ای ش ف ،ب
از نیدده

بهدهمگیدده

اجها د رمشدا ائ ز،د

انوددان کدارائددد در مددده ب ددح ئ یدددهیو

کارخدانه ،فها ر ئقص

نیده

ک چک لی

( لید

کدارگه ائکدا پدذیه

ن اش ب دت کارخانهشا چا مداز در ایدها

در ب حشا ئ ن خ ،ه ائده اج ادابناپدذیه

فددها ر

ح د زمشددا ادار

احد شدا

صصد در حد زمشدا فاد

ام ان اردمدداز ) در کاددار ائد ز
ئددال  ،لی د

م د دا ر

در

اح د شا

چدددا مددداز در امد د ا گدددیب ار ادددا یاف د ده امدددو
()Salavatian, 2014ت

با ع اد پهمدال ثابدو ئقد د شود ا  ،از
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تهیه برگ سبز
چای مرغوب
97/17%
نیروی انسانی
کارآمد
87/44%

محدودیت
مالی چایکاران
80/50%
بهبود کارایی
کارخانه های
چای سازی در
استان گیالن

رعایت اصول
فنی هنگام
احداث کارخانه
86/06%

فرسودگی
تجهیزات
تبدیل چای
84/67%

فاصله باغ تا
کارخانه چای
84/67%

شکل  -7نتایج نهایی عوامل مهم مؤثر بر بهبود کارایی کارخانههای چایسازی استان گیالن

فاد در شاگدام احد اث کارخانده" بدا

ش ر رفو انهژ در انهدا" نیدت بدا کودب 81/12 81/12

"رعایو احد

کوب  81/31درح از افدق کار،اامدا حداعو تد یل

درح از افق کار،اامدا حداعو چدا امد ا گدیب ،

چا ام ا گیب  ،در ر تۀ م م ع ائدل ئدؤثه بده کدارای

ئش هکاً در ر تۀ چهارم ع ائل ئؤثه به کارای کارخانهشدا

کارخانهشا چا ماز امد ا گدیب قدهار گهف ده امدوت

چا ماز ام ا گیب قهار گهف ا ت در ای ئیدا  ،فاحدنۀ

ان اب ئقل ئاامب بها ام اهار کارخانه چدا مداز بدا

ددا احد شا فدها ر چدا بدده

جه به پهاکا گ

ظهفیو بهگ چدا مدتت لید

ان ادا بدهگ مدتت چدا

در

ئاحاه لقاظ کهد ئ قعیدو جغهافیدای

یوگد شدا

فا کارخانهشدا شعودایه از جعنده احد

فاد احد اث

غییها کی :بهگ متت چا
میام نهای

اق صدداد کارخانددهشددا چددا مدداز

دیگه ،شتیاهشا ان اا بهگ متت چدا از

باغ ا کارخانده چدا مداز نیدت بده کدارای یدا بهدهم ر
اق صاد

أثیهگددذار شو د ا ت

شعچای  ،ان اب ئا،ی شا خ فها ر چدا ئ اامدب

أثیه ئا :خ اش دا،وت باابهای  ،ئ یهیو جائع

کارخانهشا ام ا  ،بها

با ظهفیو باغشا نتدیک به اح شا چا ماز به ئاظ ر
حهفهجد ی در ئصدهف اندهژ

دأثیه ئد گدذارد (Roufigari-e-Haghighat,

)2010ت از م

کارخانه به ،عار ئ ر ن که به طدهق ئ ند بده کدارای

در ن یجه به کی:یو چدا

همیم ناشۀ رام بها چا کدارا

کارخانهشا چا ماز به ئاظ ر ش ایو بهگ متت چدا
بای د ارا بدده نتدیددک ددهی کارخان دۀ چددا در ئاحادده از

در ن یجده بهتد د مدح

بهدهم ر یدا کدارای اندهژ از ئد ارد ئهدم در اید عائددل

راشکارشدا کدداربهد امددو کده ن ددایج ئثتددو ا ئ جدده

ئقو ب ئ  ،ن ت

کشا رزا چا کار خ اش ب د ضع ایاکه کارخاندهدارا را

"فاحنۀ ئقدل لید بدهگ مدتت چدا
"فهم دگ

جهیتا خحد ط تد یل چدا

دا کارخانده"

با بهت د بههم ر ذیا:ع خ اش کهدت ائا بای

در ن یجده

جده دا،دو

که اجها ای راشکار از عه ۀ کشا رز یا کارخانهدار خارج
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ئو نتم ئ یهیو کدب ئاحادها از مد

 -لی بهگ متت چا ئحن ب با کودب  52/42درحد از

مدازئا چدا

کش ر اموت

افق نهای کار،اامدا
الک هیک در کاار انهژ ئعاد نیه

انهژ حهار

انوان از ئهع دهی نهدادمشدا

ئهع هی عائل ار اا کارای در فهایا ت یل بدهگ مدتت

ر د در حداعو تد یل

چا به چا خشک در ای ام ا ،ااخ ه  ،م امدوت بده

بهگ متت چا به چا میام به،عار ئد ر ند ت فهمد دگ
جهیددتا ئ جددب افددتایح د ا ئصددهف الک هیکد
ن یجه افتایح انهژ الک هیک
جهیتا حهار

ش ررفو انهژ حهار

ای اما  ،بها ار اا کعد
پیشاهاد ئ  ،د که ر

در

ر د ئ ،د دت فهمد دگ

در اح پب

نی ه ژ دار ،شده

در ن یجده افدو کدارای اندهژ

کاشح بههم ر اق صاد در ای

 ،ت از ای ر  ،اش عام کارخانهدارا به بازمداز

ابیددار بدده ر

حیا

فا ائه

شا بهزراع

لی چدا ،دائل

خ اشد

بدهئ قدع ئحند ب ب دهشدا چدا
بدداران در قالددب بهگددتار کددب شددا

ه یج بها چا کارا گیبن

ن مداز

حعایوشا

فا  ،ئ رد حعایدو مدازئا چدا گدیب

خح ط ت یل بهگ متت چا به چا میام بودیار ئهدم
اموت پش یتان نهادشا د ل

کی:د بدهگ مدتت چدا ،

اِععا ئا ار بهیاه ان ا ک دشا ،دیعیای بده یدوم کد د

خشککد نیدت ئ جدب
اح شا حاع

تد یل چدا در امد ا گدیب ،

یوم ئال
زار جهداد

کشا رز قهار گیهدت
 -امدد :ادم از نیدده

در اجها ای ئ ارد

اج ااب ناپذیه امو ()Salavatian, 2015

انوددان کارائدد در کارخانددهشددا

چددا مدداز بددا کوددب  82/11درحدد از افددق نهددای

عائل "ئق دیوشدا ئدال چدا کدارا " بدا ئیدتا

کار،ااما

ت یل چدا در امد ا گدیب د ئدی عائدل

افق  83/33درح در ر تۀ پاجم ع ائل ئؤثه بده کدارای

ار اا کارای در فهایا چا ماز ،ااخ ه ،د ت بادابهای ،

کارخانهشا چا ماز ام ا گیب قهار گهفوت شعا ط ر

ضه ر امو اجها د رمشا بازائ ز کاربهد بهئاظد ر

که دی یم ،لی بهگ متت چا ئهی ب "ا ل یدو ن ودو

ار اا مح ئهار پهمال ئ یهیو کارخانهشا چدا 

ار اا کارای کارخانهشا چا ماز ام ا گدیب " بد دت

ماز ئد رد جده یدوم قدهار گیدهدت جده بده جهبیدا

ائا بای

جه دا،و لی بهگ متت چا ئهی ب ئود نتم

اجها ععنیا بهزراع

کش رشا پیشه در حاعو چا ماز دنیدا ئاناد چدی ،
شا م ا

ابیار ئکانیتم امو که با جده

کایا ئ

ان در ار اا

عائ ابعاد بهدهم ر

به بضاعو ئال ئق د اینب چا کدارا امد ا  ،اید کدار

فهایا ت یل بهگ متت چا به چا میام بویار ئ:ی با ،ت

ائکا پذیه نیووت باا به ای  ،ضده ر امدو کده د لدو بدا

فاد در شاگدام احد اث کارخاندۀ چدا بدا

اجها میاموشا حعای
خص ص ئکانیتامی

 -رعایو اح

در ائی نهدادمشدا الزم ،بده

ععنیا شه

ابیار با ر

کوب  81/31درحد از افدق نهدای کار،اامدا

شدا

چا در ام ا گیب  ،م ئی ا ل یو در ار اا کارای در

ن ی از لی بهگ متت چدا ئهید ب در ن یجده بهتد د
ئعیشو کشا رزا

تد یل

کارخانهشا چا ماز ای ام ا ،ااخ ه  ،ت از ای ر با
جه به ییهفعا ب د بهخ کارخانهشا چدا مداز در

کارخانهدارا پش یتان کا ت

ام ا گیب  ،ضه ر امدو ئجد ز احد اث کارخاندهشدا
چا مداز ج ید بدا جده بده زیدع جغهافیدای مدایه

نتیجهگیری

به اما

یاف هشدا اید

کارخانهشا چا ماز

قایدق ،پیشداهادشا زیده

باغشا چا حادر  ،د دا بدها

ح:ظ کی:یو بهگ متت چا  ،ان ادا ا بده کارخاندهشدا

ارائه ئ  ،د:

چا ماز مهیع ه  ،دت
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قدردانی

قایق ق ردان ئ گهددت ن یوا گا ئااله شعچای به خد د
شکه نعایا ت

و بها حعایو از ای،اح ر

از دانشگام ازاد امبئ

ااما حاایع ت ین چا در ام ا گیب،جه دقونظه کار

الزم ئ دانا از حو
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A three-phase Delphi study was conducted to identify factors affecting efficiency of tea factories
in Guilan Province of, Iran. In this context, 20 experts from the Iranian Tea Organization (ITO)
and agricultural offices of Roudsar, Amlash, Langaroud, Lahijan, and Siahkal of Guilan Province
were selected as the members of the research panel. According to the consensus of Guilan’s tea
processing experts provision of suitable tea leaves, benefitting from skilled tea and acquisition of
well-established and organized factorywill result in 97.17%, 92.44% and 90.37% efficacy in
management of tea processing factories respectively. Further paying attention to cultural
practices, particularly pruning and providing adequate fertilization as well as implementation of
mechanized irrigation should be regarded and practiced by tea growers as well as Iranian Tea
Organization (ITO). Moreover, training and educating the tea processors in tea factories through
conduction of educational courses by using experienced educators as well as coordination of
supply of tea leaves by producers according to the processing capacity of factories in each region
are considered as important factors and are recommended.
Keywords: Delphi Technique, Productivity, Tea Making, Tea Processing
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