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ای و ، از دو روش مطالعه ک ابخانهمطالعهاین کاری بود. در برداری مخ لف در مناطق چایهای بهرهبرداری مناسب از نظر آبیاری با مطالعه عملی نظامالگوی بهره
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 مقدمه
هزار هک ار باغ چاای در منااطق    43در کشور با داش ن ضدود  1

نیمی از نیازهای چای خشک داخلی تولید گیالن و مازندران، تقریباً 

شاود )اخاوت و وکیلای،    می تأمینگردد و مابقی از محل واردات می

(. مصر  چای در سبد خانوار ایرانی از جمله نیازهای ،روری 1411

روزانه بوده است. امروزه طباق برآوردهاا و آمارهاا، میازان مصار       

پاور،  اناد )ضسان  هکیلوگرم بیان نمود 5/1سرانه چای در کشور را تا 

میلیون  08(. اگر این میزان مصر  را با جمعیت کشور )ضدود 1411

گردد. باا  هزار تن برآورد می 128نفر( مقایسه شود، نیاز واقعی چای 

 34کاه   1401تا  1451توجه به میانگین تولید چای خشک از سال 

(؛ کساری و نیااز باه چاای     1402)ادهم،  است شدهگزارشهزار تن 

 باشد.هزار تن می 11 وارداتی

ترین و برداری در هر جامعه از اساسیهای بهرهنظام کهازآنجایی

شاوند  ترین مسائل بخش کشاورزی آن جامعاه محساوم مای   عمده

کاری نیاز ضال مساائلی از قبیال     (، در جامعه چای1411)عبداللهی، 

ارا،ی، عدم اسا فاده بهیناه از مناابو تولیاد،      پراکندگیمالکی، خرده

                                                           
نویسنده )*انشیار گروه اق صاد کشاورزی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیالن د 1

 (motamed@guilan.ac.irمسئول 
 مرکز تحقیقات چای کشورپهوهشگر  2
 ه گیالناس ادیار گروه علوم اج ماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگا 4

 12/11/1443تاریخ دریافت: 
 5/12/1443تاریخ پذیرش: 

نظاام   نهادیناه شادن  عملکرد و غیره؛ بادون اصاالو و    ین بودنپای

برداری مطلاوم عملای نیسات، زیارا قسامت اعظام مالکیات        بهره

( از قطعاات  چای خیزهای چای ایران )برخال  اغلب کشورهای باغ

تر از ها کمدرصد وسعت آن 34که ضدود  شده استتشکیلکوچکی 

نظار از  ان صر کارسطح عمل چای کوچک بودنیک هک ار است. 

یا عادم باازدهی کامال عوامال تولیاد، اجارای هرگوناه         هدر رف ن

کارگرف ن ابازار مادرن و پیشارف ه    نهادی و بهزراعی و بهعملیات به

 صورت مطلوم مشکل ساخ ه است.داشت و برداشت را به

هاای مخ لاف   بارداری در دیادگاه  بهاره  با توجه به تعریف نظام

ای از نیروهای تولیدی )فن داری مجموعهبرتوان گفت نظام بهرهمی

های تولید، منابو تولید، ابزار و نیروی کار( و روابط اج مااعی  و روش

تولید است. مناسبات اج ماعی تولید دو وجه دارد، وجهی از مناسبات 

تولید، ناظر بر مالکیات )کن ارل( ابازار اسات و وجاه دیگار آن باه        

در  ازآنجاکاه اماا  ؛ شاود بوط میمناسبات میان افراد در روند تولید مر

تعریااف فااوغ م غیرهااای کیفاای م عااددی وجااود دارد و قابلیاات    

هاای  گیری آنان زمانی میسر است که ب وان با توجه به سنجهاندازه

م غیرهای کیفی را به مفاهیم کمی بادل سااخت،    گونهینامخ لفی 

تاوان تعریاف کااربردی    با الهام از تعریف نظری مذکور مای  روینازا

بارداری  برداری را چنین بیان کارد: نظاام بهاره   )عملیاتی( نظام بهره

و تلفیاق   فاراهم آوردن های ضقوقی و عرفی در عبارت است از رویه
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عوامل تولید )فناوری و سازمان کار( و مناسبات اج ماعی معین برای 

 (.1402تولید یک یا چند فرآورده و عر،ه آن )ازکیا، 

هاای  نظاام  در خصاو  شاورها،  در ایران نیاز مشاابه ساایر ک   

 گرف ه اسات های مخ لفی صورت بندیبرداری کشاورزی طبقهبهره

تاوان در قالاب شاش    بنادی را مای  ترین طبقهترین و مع برکه مهم

 -داری ار،اای،  ساارمایه -هااا، مکشاات و صاانعت-نظااام؛ الااف

هاای تعااونی   نظاام  -سهامی زراعی، ه-واضدهای تجاری کوچک، د

هاای تولیادی مشااع، تعااونی     ید روس ایی، تعاونیشامل؛ تعاونی تول

نظاام   -و زا )بنه، نظاام ضیااتی و غیاره(   های درونخدمات و تعاونی

داری و غارس و بری، اجارهمالکی، دهقانی سهمدهقانی شامل؛ خرده

و  1415؛ ازکیا، 1411مالکی تعریف نمود )نوری نائینی و همکاران، 

 (.1402ازکیا، 

کاری شمال ایران، شده در مناطق چایانجامبا توجه به تحقیق 

هاای دهقاانی،   برداری مع بار داخلای، نظاام   از بین شش نظام بهره

 روشان شادن  رایج باوده کاه بارای     کوچک یتجارو  تعاونی مشاع

هاا پرداخ اه   هاا در ییال باه تشاریح مخ صار آن     مفاهیم این نظاام 

 شود.می

 برداری دهقانینظام بهره -الف

برداری، عوامل تولید، نحوه اس فاده و ترکیاب  هدر این نظام بهر

های تولیدی واضد در ارتباط با خانواده کشااورز و  ها و تمام برنامهآن

شود. بنابراین، ضق اس فاده از با مشارکت این گروه در نظر گرف ه می

عامل تولیدی زمین در اخ یار خانواده کشاورز است. تمام یا قسامت  

گاذاری و  در واضد از کشاورز بوده، سرمایه اعظم نیروی انسانی فعال

هاای  فعالیت ترتیبینابهمدیریت مزرعه هم با خانوار کشاورز است. 

برداری دهقانی محدود به امکانات مجموعاه  کشاورزی در نظام بهره

باشد. شیوه دهقانی یاک  عوامل تولید است که در اخ یار کشاورز می

از فضاای مناسابی در   نظام سن ی و معیش ی خودمصرفی است کاه  

 (.1415این مرضله زمانی برخوردار نیست )ازکیا، 

 تعاونی مشاعبرداری نظام بهره -ب

مشااع یعناای مالکیاات تفکیاک نشااده یااا واگاذاری زمااین بااه    

کنناد،  کاه روی زماین کاار مای     ینای کم زمروس اییان فاقد زمین و 

یاک واضاد    یگار دعباارت باه مشروط به تشکیل واضد تعاونی تولید. 

ای کشاورز در یک یاا چناد قطعاه زماین      قل کشاورزی که عدهمس

مشخص و سرمایه )اعم از وسایل کار و ابزار( م علق باه مشااع باه    

ای کاه عملیاات عماومی زراعای     گونهپردازند. بهامور کشاورزی می

تعااونی  و نظایر آن توسط وسایل عماومی   کاشت ،شخم زدنمانند 

در امور فردی که توساط هار   گیرد. صورت جمعی انجام میبه مشاع

و  کااارکردهشااود هاار کااس روی زمااین خااود شااخص انجااام ماای

بارداری  هاای بهاره  خویش است )صندوغ مطالعاتی نظام کارصاضب

 (.1411کشاورزی ایران، 

 برداری تجارینظام بهره -ج

هاا، واضادهای   هاای تجااری یاا کشات و صانعت     بارداری بهره

ود از راه تولیاد کااال و   کشاورزی هس ند که بنای کارشان کسب سا 

های دهقانی تفاوت برداریبا بهره روازاینعر،ه آن در بازار است و 

هک ار وسعت دارند.  58ها باالی برداریدارند. از نظر اندازه این بهره

هاای ساهامی زراعای،    هاا، شارکت  بارداری گوناه بهاره  از جمله این

 .واضدهای بزرگ مکانیزه و واضدهای کشت و صنعت هس ند

تارین منااطق   در کشور هندوس ان، منطقه آساام یکای از مهام   

کاااری آن کشااور بااوده کااه بااا محاادودیت کااوچکی ارا،اای چااای

ای کاری مواجه بود. برای ضل ایان مشاکل مطالعاات گسا رده    چای

صورت گرفت و با بررسی مشاکالت عماومی منطقاه، کمبودهاا و     

اونی ضل موجود با شروع فعالیت گروهی و تشکیل تع هایمحدودیت

برداری خاود را از  کاران منطقه نظام بهرهچای دیگرعبارتبهگردید؛ 

مالکی )دهقانی( به تعاونی تغییر دادند. این امر موجاب گردیاد   خرده

امروزه منطقه آسام  کهطوریبه، باال رف همیزان تولید در این منطقه 

درصد از کل چای تولیدی کشاور هندوسا ان را باه خاود      54ضدود 

 .(Baruah et al. 2007)دهد صا  میاخ 

دهی واضدهای کوچک در چین، با ایجاد سازمان توسعه و سامان

برداری چای و مطالعات وسیو در این خصو ، سعی بار تغییار   بهره

باارداری در چااای را نمااوده و شااروع بااه اصااالضات   نظااام بهااره

هاای  نمودند. در این کشور با ضمایت دولات تعااونی   مرضلهبهمرضله

چناین  ها و هام در این تعاونی مالکانخردهگروهی ایجاد و با تجمیو 

هااا توسااط دولاات نااوع نظااام خریااد تضاامینی محصااول چااای آن

های دول ی تغییر دادند. ایان  برداری را از خرده مالکی به تعاونیبهره

کیلوگرم به  588تغییر نظام باعث شد میزان عملکرد چای خشک از 

سال برساد. ایان    18هک ار در عرض کیلوگرم چای خشک در  488
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یکام نیاز اداماه    های اب دایی قرن بیست و افزایش عملکرد در سال

 (.Farrel, 2008) داش ه است

 مواد و روش

این تحقیق در راسا ای اهادا  کلای پاهوهش یعنای مطالعاه       

 هاای مقایساه نظاام  کااری و  برداری در مناطق چاای های بهرهنظام

آبیاری بر عملکرد چاای در هار    تأثیرو  موجود از لحاظ نوع مالکیت

های موجود و در نهایات تعیاین الگاوی مناساب نظاام      یک از نظام

مطالعه  شدهشناخ هبرداری در چای صورت گرف ه و از دو روش بهره

روش ای و تحقیقااات میاادانی اساا فاده شااد. تحقیااق بااه ک ابخانااه

توصیفی و کاربردی است از روش  کهازآنجاییشده و پیمایشی انجام

 تحلیلی اس فاده شد.

در آمار توصیفی به تهیه جداول توزیو و درصد فراوانی، میانگین 

( کاه به ارین   Fو در آمار اس نباطی از طریق آزمون توکی )آزماون  

باشاد  آزمون برای بررسی تفاوت دو و یا چند میانگین مسا قل مای  

 (.1408زاده، بهره گرف ه شد )سیدعباس

آزمایشای،   آزموننامه از طریق ع بار پرسشیابی به ابرای دست

پهوهشای تهیاه و توساط     ی هاعضاء کمنامه توسط پرسش 48تعداد 

کاری من خاب توزیاو و تکمیال    همکاران پروژه در روس اهای چای

ناماه  گردید. پس از اسا خرا  اطالعاات، سانجش پایاایی پرساش     

گیری اندازه SPSSافزار توسط نرم کرون باخوسیله ،ریب آلفای به

اع بار خوم  دهندهنشانآمد که  به دستدرصد  48شد )،ریب آلفا 

 (.1405بود( )کالن ری،  شدهتهیهی نامهپرسش

کااری  کاران مناطق مخ لف چایجامعه آماری این تحقیق چای

 بار اسااس  هاای گایالن و مازنادران باود کاه اب ادا جامعاه        اس ان

یماای اصالی( و   صاورت میکروکلیماا در کل  های اقلیمای )باه  ویهگی

 ییل تقسیم شد: به شروهای فرهنگی به سه منطقه تفاوت

های رشات،  کاری شامل شهرس انبخش غربی نوار چای -الف

 فومن و شفت

هاای  کااری شاامل شهرسا ان   بخش مرکازی ناوار چاای    -م

 سیاهکل، الهیجان، لنگرود، املش و رودسر

 های رامسار و کاری شامل شهرس انبخش شرقی نوار چای - 

 تنکابن

و پاراکنش   گسا ردگی مالک اصلی تعیین میزان ضجم نموناه؛  

هار   زیار کشات  ، زمان اجرای پهوهش و سطح جامعه آماری، هزینه

برداری تصادفی در بخش غربی، نمونه بر اساسکاری بود. نوار چای

هاای  های شفت و فومن و در بخش مرکازی، شهرسا ان  شهرس ان

شارقی، شهرسا ان رامسار     الهیجان، لنگرود و رودسر و در بخاش 

ای، گیاری تصاادفی خوشاه   ی بعدی از نمونهان خام شد. در مرضله

هر شهرس ان دارای چندین بخاش، دهسا ان و روسا ا     کهازآنجایی

تار باه جامعاه آمااری در هار      منظاور دس رسای راضات   باشد، بهمی

شهرس ان، تنها یک بخش و از هر بخش تنهاا یاک دهسا ان کاه     

از  ماوردنظر باوده ان خاام شادند. روسا اهای     دارای چندین روسا ا  

 ییل تعیین شدند. به شروای برداری تصادفی خوشهطریق نمونه

 کاریغرب نوار چای -1

 شهرستان فومن-1-1

روسا ا باوده )ثناایی،     133دارای دو بخش، شاش دهسا ان و   

برداری تصادفی، بخش مرکازی  ( که با اس فاده از روش نمونه1404

عناوان نموناه   ای این بخش، دهس ان گشت باه هو از بین دهس ان

کاری این دهس ان، روس اهای روس ای چای 12ان خام و از مجموع 

عنوان جامعه آمااری آن  و شولم به پیش ضصارآباد، ، ضسینعلی سر

 شهرس ان ان خام شدند.

 شهرستان شفت  -1-2

( 1404روس ا بوده )ثنایی،  43دارای دو بخش، چهار دهس ان و 

گیری تصادفی بخش اضمد سرگورام تعیاین و از  طریق نمونهکه از 

عنوان نمونه ان خاام  های این بخش، دهس ان چوبر بهبین دهس ان

های السک، کاری این دهس ان روس اروس ای چای 13و از مجموع 

 عنوان روس اهای نمونهمحله بهآباد و نصیررودخان، بیجارپس، کاظم

 ان خام شدند.

 کارینوار چایبخش مرکزی  -2

 شهرستان الهیجان -2-1

روسا ا باوده )ثناایی،     100دارای دو بخش، هفات دهسا ان و   

های این شهرس ان، بخش مرکزی و از پانج  ( و از بین بخش1404

عناوان نموناه ان خاام و از    دهس ان این بخش، دهسا ان لیال باه   

سار،  کاری این دهس ان، روس اهای ساطل روس ای چای 44مجموع 

فیادره،  ایین، دانگایاه، سرچشامه، سا ارآباد، گرکار ، بااال     زمیدان پ
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عناوان روسا اهای   زمیدان باال، ک شال پایین و بااال و بیجاربااغ باه   

 نمونه ان خام شدند.

 شهرستان لنگرود  -2-2

روسا ا باوده )ثناایی،     212دارای سه بخش، هفات دهسا ان و   

گیاری تصاادفی بخاش اطااقور باا دو      ( که از طریاق نموناه  1404

های این بخش دهسا ان اطااقور   هس ان ان خام و از بین دهس اند

کااری ایان   روسا ای چاای   31عنوان نمونه ان خام و از مجماوع  به

بان پاایین،   سارا، ناارنج  کشات دهس ان روس اهای سورگوابر، پاایین 

بااال،  سرا، اشکال، پاروش باغ، اربولنگه، ناوسر، اکبرپسسرا، بهطالب

له، محمدجعفر محله، کندسار و مالزگاوابر   خلیفه گوابر، نقارچی مح

 عنوان روس اهای نمونه ان خام شدند.به

 شهرستان رودسر -2-3

روسا ا باوده )ثناایی،     414دهسا ان و   18دارای چهار بخاش،  

آباد ان خاام و  گیری تصادفی بخش رضیم( که از طریق نمونه1404

نموناه  عناوان  آباد بهاز بین چهار دهس ان این بخش، دهس ان رضیم

کاری این دهسا ان  روس ای چای 14در نظر گرف ه شد و از مجموع 

عناوان  کاوه باه  بان بنکسار و کاوش   روس اهای بنکسر، گوزلبن، بند

 روس اهای نمونه ان خام شدند.

 کاریبخش شرقی نوار چای - 3

 شهرستان رامسر -3-1

هاای ایان   دارای یک بخش و چهار دهس ان و از بین دهسا ان 

ا دو دهسا ان دارای کشات چاای باوده و از طریاق      شهرس ان، تنه

 21سار ان خاام و از مجماوع    گیری تصادفی دهس ان ساخت نمونه

سای،  کاری ایان دهسا ان روسا اهای، کلیجکاو، باام     روس ای چای

عناوان  محله، ف اوک و واجکالیاه باه   منصورمحله، کلک، طالششاه

 نمونه ان خام شدند.

آوردن  باه دسات  قت در یابی به ضداکثر ،ریب دمنظور دستبه

های جامعه آماری باوده  هایی که دارای درجه باالیی از ویهگینمونه

جامعاه باشاد، از    کال باه  تعمایم قابال از آن  آماده دسات باه و ن ایج 

گیری، نمونه درروشای بهره گرف ه شد. گیری تصادفی خوشهنمونه

ران، ضجم نمونه با اس فاده از معادله ییال  اب دا از طریق فرمول کوک

 (.1405محاسبه شد )کالن ری، 

(1) n= N.p.q.t 2 / N.d2 + p.q.t2 

تی اسا ودنت   ؛t، تعداد کل جامعه ؛N، تعداد نمونه ؛n که در آن

محاسبه که برابر  zدرصد )این شاخص از جدول  45با سطح اع ماد 

گیاری )در ایان تحقیاق    درجه خطا یا دقت نمونه ؛dاست(،  41/1با 

83/8=d ،)p5/8برآورد نسبت صفت م غیر در جامعه کاه معماوالً    ؛ 

 (.q =p-1شود )در نظر گرف ه می

 موردنیااز های آوری دادهآوری اطالعات )جموروش و ابزار جمو

اسات. از روش اسانادی   این پهوهش( روش اسنادی و میدانی بوده 

ن اهادا ، تعیاین جامعاه    منظاور تادوی  آوری اطالعات بهبرای جمو

آماری، تعیین روش تحقیق و بررسی ادبیات مو،اوع اسا فاده شاد.    

 باه هماراه  صورت پیمایشای  آوری اطالعات بهمیدانی، جمو درروش

 درروشنامه پرسش کهازآنجاییمشاهده و مصاضبه انجام پذیرفت و 

باشد؛ در این پاروژه  آوری اطالعات میترین ابزار جموپیمایشی مهم

چناین قبال از   گوناگون تدوین شد. هام  هایسؤالای با نامهسشپر

نامه، روایی و های تحقیق توسط پرسشآوری دادهانجام عملی جمو

ناماه موصاو  دارای مشخصاات    پایایی آن انجام پذیرفت. پرساش 

کاار، مشخصاات عماومی چاای و     عمومی و محال ساکونت چاای   

اهادا  پاهوهش    تخصصی و مسائلدر ارتباط با  سؤاالتیچنین هم

 بود.

 نتایج و بحث

بار  شود جامعاه آمااری   مالضظه می 1گونه که در جدول همان

های اقلیمی و فرهنگی در سه نوار غربی، نوار مرکزی ویهگی اساس

میزان سطح زیر کشات هار    بر اساسباشد. سپس و نوار شرقی می

ه در شدبرآورد شد. طبق آمار گرف ه موردنیازنوار، تعداد و ضجم نمونه 

 1/11درصد، نوار مرکزی شامل  5/4این پهوهش، نوار شرقی شامل 

 باه خاود  درصدی از ضجم نموناه را   0/14درصد و نوار غربی سهم 

کااری،  کاران هار ناوار چاای   اند که با مراجعه به چایاخ صا  داده

هاای  شایوه  2های مربوطه توزیو و تکمیل شاد. جادول   نامهپرسش

 کند.مالکیت را بیان می
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 اقلیمی و فرهنگی هایویژگی بر اساسبندی جامعه آماری تقسیم-1جدول 

 درصد تعداد ضجم نمونه سطح زیر کشت و،عیت جامعه آماری

 5/4 50 4234 نوار شرقی

 1/11 310 21401 نوار مرکزی

 0/14 03 3134 نوار غربی

 188 118 43405 جمو کل

 

 موردبررسیهای چای در جامعه آماری اغهای مالکیت بشیوه -2 جدول

 میانگین سطح زیر کشت )م رمربو( درصد فراوانی شیوه مالکیت

 18401 1/00 520 مالکیت شخصی

 4053 1/4 22 ایاجاره

 20558 2/0 34 مشاع

 11312 188 544 کل

 

در این  موردبررسیگویان جامعه آماری پاسخ 2جدول  به اس ناد

درصاد   1/4ها دارای بااغ چاای شخصای،    درصد آن 0/01پهوهش 

گویاان دارای بااغ چاای    درصد پاساخ  1/1ای، دارای باغ چای اجاره

بار  اناد.  ای بودهدرصد دارای باغ چای شخصی و اجاره 2/0مشاع و 

 08در این پاهوهش   موردبررسی(، در جامعه آماری 4جدول ) اساس

آبیاری  درصد دارای سیس م 28صورت دیم و های چای بهدرصد باغ

 اند.بارانی بوده

در تمامی  منبو تغییرات، میزان عملکرددر این  متغیر آبیاری:

در ساطح اض ماال    بین گروهیموجود از نظر برداری های بهرهنظام

 (.3دار شد )جدول درصد معنیپنج 

 

 موردبررسیکاری در جامعه آماری بررسی وضعیت آبیاری مناطق چای -3جدول 

 میانگین سطح زیر کشت )م رمربو( درصد اوانیفر و،عیت آبیاری

 23841 28 32 های آبیاری شدهباغ

 18181 08 114 های دیمباغ

 14240 188 211 کل

 

 موردبررسیبرداری های بهرهدر نظامآبیاری  تجزیه واریانس میزان عملکرد نسبت به متغیر -4جدول 

 مجموع مربعات درجه آزادی منبو تغییرات

 144/282 * 2 بین گروهی

 011/3410 288 خطا() یگروهدرون

 111/5111 282 کل

 

هاا و  ی اخا ال  میاانگین  باا مقایساه   آمدهعملبههای بررسی

بارداری موجاود   هاای بهاره  م غیر آبیااری در نظاام   بر اساسها زو 

(، نشان داد که میانگین عملکرد محصول در شرایط آبیاری 5)جدول 

 تعاونی مشاعبرداری های بهرهدهقانی با نظامبرداری بین نظام بهره

تفاوت آماری میانگین عملکرد در  کهدرضالیداری دارد. تفاوت معنی
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بارداری تعااونی مشااع و دهقاانی در     همان شرایط برای نظام بهره

 دار نیست.برداری تجاری معنینظام بهره مقایسه با

تاوکی نشاان   بررسی مقایسه میانگین عملکرد از طریق آزمون  

تارین عملکارد و   دارای بایش  تعاونی مشاعبرداری داد که نظام بهره

 (.1ترین عملکرد است )جدول برداری دهقانی دارای کمنظام بهره

 

 موجود برداریبهرههای متغیر آبیاری در نظام بر اساسمقایسه میانگین عملکرد  -5جدول 

 برداریهای بهرهنظام
 هاو مقایسه ز اخ ال  میانگین

 سطح دوم سطح اول

 دهقانی
 >p 885/8 -2803/2* تعاونی مشاع

 ns -1511/1 تجاری

 تعاونی مشاع
 >p 885/8 2803/2* دهقانی

 ns 5581/8 تجاری

 تجاری
 ns 1511/1 دهقانی

 ns -5581/8 تعاونی مشاع

    

 فشارتحتوجود سیستم آبیاری 

موقعیت توپوگرافی جلگه های چای با ، باغتعاونی مشاعدر نظام 

هاای  هاا باا موقعیات   تری نسبت باه ساایر بااغ   دارای عملکرد بیش

تواند به این دلیل باشد که باشند. این مهم میم فاوت جغرافیایی می

( فشاار تحتدر مناطق جلگه، امکان اس قرار سیس م آبیاری تکمیلی )

 یااز موردنفراهم بوده و با انجام آبیاری مشکل خشکی و کمباود آم  

شود که مناطق جلگه نسبت شود. این امر باعث میچای برطر  می

تری باشند. از طرفی، به سایر مناطق جغرافیایی دارای عملکرد بیش

در ایان موقعیات توپاوگرافی، امکاان      شاده واقاو های چاای  در باغ

هاای چاای ایان منااطق بارای اعماال       تار باه بااغ   بیش دس رسی

ها باه محال ساکونت    بودن آنهای مطلوم باغی، نزدیک مدیریت

سازی )هزیناه  های چایکاران صاضب باغ و نزدیکی به کارخانهچای

(؛ نیز از دالیل منطقای و علمای افازایش عملکارد     ونقلضملتر کم

باشد. ن ایج ضاصل از تجزیه واریانس های چای مناطق جلگه میباغ

ای هو مقایسه میانگین م غیر آبیاری روی عملکرد محصول در نظام

اثر این م غیر در نظاام تعااونی مشااع     دهد کهمیبرداری نشان بهره

تاوان  داراست و میدرصد معنی پنجمشهود بوده و در سطح اض مال 

 گفت:

 خصوصااً های کشاورزی )عناصر غاذایی،  اس فاده از نهاده -الف

های مشاع به و غیره( از طریق سیس م آبیاری در تعاونی هاریزمغذی

اصولی صاورت   صورتبهد جمعی و ارتقاء دانش فنی دلیل وجود خر

 پذیرید و این امر باعث افزایش عملکرد شده است.می

های مشاع امکان اس فاده از سیس م مکانیزاسیون در تعاونی -م

 عملکرد باالتری باشند. باعث شده که دارای

هاای مادرن تولیاد و    اصاولی از شایوه   کارگیریبهبه دلیل  - 

هاای مشااع دارای   زراعی باعث شده کاه تعااونی  هرعایت عملیات ب

 عملکرد باالتری باشند.

 برداریهای بهرهمقایسه میانگین عملکرد محصول )تن در هکتار( و متغیر مستقل آبیاری از طریق آزمون توکی در نظام -6جدول 

 آبیاری بردارینظام بهره

  0/1a دهقانی

  8/4b تعاونی مشاع

  3/0ab تجاری

 م فاوت بیانگر اخ ال  آماری است.ضرو  
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جاوار در  نظام تعاونی مشاع که با تجمیو قطعات کوچک و هام 

 طار  ازیاک ، باعث شاده  گرف هشکلهک ار  58تا  48قالب قطعات 

کاری از بین رود و از طر  مشکل کوچکی و پراکندگی قطعات چای

زراعای و  ی آبیااری و ساایر عملیاات باه    دیگر امکان ایجاد ساامانه 

ترین مکانیزاسیون فراهم شود، بنابراین کمبود آم که یکی از اساسی

باشاد تاا ضاد    های گرم و خشک مای ی چای در ماههااغمشکالت ب

چنین وجاود تفکارات جمعای و ان قاال     شود. همقابل قبولی ضل می

شود کاه  کاری در این نظام باعث میها در زمینه چایدانش و آموزه

زراعی از باین رود و انگیازه   عملیات به لمسائبسیاری از کمبودهای 

 کاری به وجود آید.الزم برای فعالیت چای

 کهازآنجاییدر این پهوهش،  آمدهعملبههای با توجه به بررسی

تارین عملکارد باوده و    برداری تعاونی مشااع دارای بایش  نظام بهره

داده شاد، بارای بهباود فعالیات      تشخیصبرداری به رین نظام بهره

اری در مناطق شمال کشور از منظر مدیریت آم در کشاورزی کچای

شود مطالعه و شناسایی منابو آبی )چشمه، نهر و اسا خر  پیشنهاد می

ی انادازی ساامانه  ایجااد و راه  منظاور بهطبیعی( در مناطق کوهپایه 

 های چای انجام شود.در باغ فشارتحتآبیاری 
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 Role of Irrigation in Different Operating Systems in Tea Growing Areas 

 

M.Motamed1*, H. Alavy-Salkuyeh2 and H .Hallajzadeh3 

 

Abstract 

In tea cultivation areas, irrigation, adapting new irrigation systems, small and distributed lands, low technical 

knowledge, high cost of production, low yield and low income of tea farmers reflects the effect of production system in 

the country. In this research, to achieve a proper production pattern regarding irrigation aspect, practical investigation of 

production systems in tea growing regions was conducted. In this project two methods of library and field research were 

used. Style of sampling was cluster randomly using the Kokran formulae to find out volume and number in the society. 

By filling the questionnaire, relation between irrigation as independent variant and yield as dependent variant in 

different production systems were investigated. Then, data were analyzed with using of descriptive and inference 

statistics (Tuki test). In all three systems, irrigated gardens got more yield. Out of three identified systems in tea 

growing regions (rural, common cooperative and commercial), the maximum yield was belong to the common 

cooperative system regarding the mentioned variable.  
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