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 چکیده
ابکاار ددرتننکد  ر تواند به عنوان یک  یمهای ارزش محصوالت کشاورزی یرهزنجی سازمقاومتوسعه و 

یژه  ر وبکه آورشکو ی  ر موادع بحرانکی و آورتابراستای کاهش فقر و مبارزه با چالش امنیت غذایی و 
و  زا رونهای ادتصکا  مقکاومتی یاسکتسو بکه اجکرای  کشورهای  ر حال توسعه مور  توجه درار گیکر 

های ری و از بکی  رفکت  فر کتگذایهسکرماتوجهی به آن باعک  ککاهش یببو ن کن  کند و  نگربرون
 شغلی شو .  ر ای  راسکتا  اهکداپ وکژوهش شناسکایی عوامکر مکخلر  اخلکی و خکارجی زنجیکره ارزش

هت رونک  محصول استراتژی  چای و ارائه راهبر هایی برای توسعه وایدار زنجیره ارزش ای  محصول ج
نظکر ادتصکا ی   ککنن نظکام ازهای یاسکتستحقک   لحاظبکهتولید  ر نظر گرفته شد؛ زیرا ای  موضکو  

هکدپ  لحاظبکهمنیتی بسکیار بااهنیکت اسکت. لکذا وکژوهش ا-محیطی  ردابتی و سیاسییستزاجتناعی  
روری بکر آن از رویکر  کیفی بهره گرفته شد. بدی  ترتیب ابتدا مک تحلیلی و  ر -کاربر ی  از نو  وینایشی

هکای یرهزنجای  یسکهمقاری از رویککر  تحلیلکی یکگبهرهمبانی نظری و ویشینه وژوهش انجام گرفتکه و بکا 
    ابتکدا نقکاق دکوت و ضکع هکا ا هارزش چای کشورهای برتر بررسی شد؛ سکس  بکرای گکر آوری 

 منظوربکهیشکی انفکرا ی و گروهکی فطوفکان (هنکیا احصکا  و اندهمو تهدیدها طی جلسات  هافر ت
 یکد. وک  از خبرگان  نعت چای توزیع گری نظرسنجی میان هافرمی عوامر  اخلی و خارجی  بندجنع

ی و مشخص شد ککه بندجنعتهدید  24فر ت و  21نقطه ضع    24نقطه دوت   12  هافرمگر آوری 
رچگی زنجیره ارزش چای ایران از وضعیت مطلوب فا له  اشکته و بکرای توسکعه آن  راهبر هکای یکسکا

و رسکو   ر  محورا رات ک هکای تولیکد ی تولیکدی و راهبرهابخشسازی و نوسازی ینهبهاستراتژی / 
 .ارائه گر ید یامنطقهبازار 

 

 تیادتصا  مقاوم هاییاستس  محور ا راتزنجیره ارزش  محصوالت  :واژگان کلیدی
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 مقدمه

یافته و  ر حال توسعه   و واژه امنیت غذایی و توسعه وایدار توسعهامروزه  ر کشورهای 

ز تفکر اندیشنندان گذشته و به اهداپ مهم مکور  با توجه به روند تحوالت جهانی از مر

توجه سیاستگذاران و  ولتنر ان جهت تحق  اهداپ کنن ادتصا ی تبدیر شده است. از 

میلیار  نفر  1/9به  2050های  ورت گرفته  جنعیت جهان  ر سال بینییشوطب  سویی 

ابد. جهت رویارویی ییم ر د افاایش  60رسد و بالتبع تقاضای جهانی برای غذا نیا یم

گذاری معنکا اری  ر یهسکرمابا ای  چالش و  ستیابی به توسعه وایدار و امنیت غذایی  به 

هکای یتظرف ر چنی  شرایطی  بخکش کشکاورزی از  زیرا .باشدیمبخش کشاورزی نیاز 

ای برخور ار بو ه و از آن به عنوان بازوی توانای مراحر توسعه ادتصکا ی یژهومناسب و 

بازارهکای محصکوالت کشکاورزی  ر سکط   شو ؛ با ای  حال یمر فرا نعتی یا   ر عص

جهککان بککه  لیککر تغییککر و تحککوالت فااینککده  ر سککلیقه و تقاضککای مشککتریان  توسککعه 

استاندار های مربوق به امنیت و کیفیت غذایی  ویشرفت فناوری و تغییکرات  ر سکاختار 

  از  هکه 1ته وژوهشگران و  احبنظرانهنچنی  به گف .استگر یده  نعت  بسیار ویچیده 

از  شکدها ار النللی محصوالت کشاورزی به  لیر آگاهی و ریسک  ی ب  تجارت 1990

سوی مشتری و به منظور مدیریت و تأمی  امنیت غذایی   ستخوش تغییر و تحول شکده 

 ر  و یافتهبخش تولیکد کشکاورزی  ر کشکورهای توسکعه ی تربارگبه طوری که  است؛

  بلککه از طریک  رسکدیکنندگان ننمسکتقیم از تولیکد بکه مصکرپبکه طکور توسعه حال 

رسکد و ایک  یعنکی غالکب شکدن تفککر یبازاریابی چندسطحی بکه فکروش م هاییستمس

بکدی  وجکو  آور . که توانسته انقنبی  ر کشاورزی و  نعت غذایی به « 2زنجیره ارزش»

تبکدیلی و تکنیلکی و ارزش افکاو ه  ی اخیر با توجه به اهنیت  کنایع هاسالسبب   ر 

های ارزش محصوالت کشاورزی و  نایع غذایی مور  توجه بسیاری درار گرفتکه یرهزنج

ی  نوشیدنی  ر بی  مر مان جهان است  ترمحبوبو زنجیره ارزش چای که و  از آب  

و ا عاهکای وژوهشکگران  اخلکی و خکارجی  ر  هاوژوهش از ای  داعده مستثنی نبو ه و

                                                           
1. Thi Nguyen and Jolly 

2. Value Chain 
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النللککی محصککوالت کشککاورزی و ی بتای اهنیککت زنجیککره ارزش  ر بازارهککای راسکک

 النلر  گواه ای  مدعاست.ی بینی  ر معا الت جهانی امنیت غذایی و روابط آفرنقش

بنابرای  با توجه به اهنیت زنجیره ارزش چای به ویژه برای منکاط  شکنالی ایکران و 

زنجیره ارزش چای  اهکداپ وکژوهش  ی  اخلی  ر حوزه توسعه وایدارهاوژوهشکنبو  

ی هکابخشو تهدیکدهای وکیش روی  هافر کتشناسایی نقاق دوت و ضکع   »حاضر 

ارائه راهبر هایی  ر راستای توسعه وایکدار زنجیکره »و « ا لی زنجیره ارزش چای کشور

جهت کاهش شکاپ عنلکر ی نسبت بکه ردبکا  و افکاایش « محور ا راتارزش چای 

های کلی ادتصا  مقکاومتی ککه یاستسطری  رون  تولید بر اساس  ضریب خو اتکایی از

بو ن تأکید  ار    ر نظر گرفته شکد؛ زیکرا طبک  گکاارش سکازمان  نگربرونو  زا رونبر 

کشور بارگ تولیدکننده چای  ر جهکان محسکوب  10ا ایران جا 1خوارو بار جهانی ففائو

سکتراتژی  و بکاارزشب بخککش  ار  اشکو . از سکویی  چککای ایرانکی محصکولی هویککتیم

هکای کشاورزی است که عنوه بر خکوا   ارویکی و غکذایی  نقکش مکخلری  ر فعالیت

زایی  ار . چکای هنکواره  ر سکبد خانوارهکای ایرانکی  ارای جایگکاه ادتصا ی و اشتغال

تکوان گفکت عکدم ای بو ه و با توجه به گر ش مالی باالی ای   نعت  ر کشور مییژهو

های جدی بکه  کنعت و معیشکت کشکاورزان وار  تواند آسیبحصول میتوجه به ای  م

ی بندبستههای شغلی  ر بخش تولید  فرآوری   نایع ننو ه و باع  از بی  رفت  فر ت

های یاسکتسو فروش شو . حال آنکه ساماندهی و توسعه زنجیره ارزش چکای  از نظکر 

ر ی و وایبنکدی بکه ادتصکا  کنن کشور فحنایت از چای ایرانی بکه عنکوان ککاالی راهبک

مقاومتی  رون  تولید و افاایش ضریب خو اتکایی چای به عنوان محصکول راهبکر ی و 

ی ادتصا  و حنایکت سازمقاومی ادتصا ی فرون  تولید  هاجنبهتأمی  امنیت غذاییا و از 

از سرمایه انسانی و کاالی ایرانی؛ حفظ و ایجکا  اشکتغال و  رآمکد وایکدار بکرای فعکاالن 

 هاار خانوار و حکدو  50حدو  حفظ اشتغال  نعت چای به ویژه منطقه چایخیا شنال 

کارخانه موجو  و افکاایش  180گذاری و حفظ یهسرمااستنرار و وایداری  هاار نفر؛ 200

کاهش خروج ارز از کشور  ر شرایط حساس کنونی و  ا رات چکای بکا کیفیکت  ها؛آن

هکانی و ارزآوریا  اجتنکاعی فحفکظ لبکات منتاز بکرای حوکور موفک   ر بازارهکای ج

                                                           
1. FAO: Food and Agriculture Organization 
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اجتناعی و جلوگیری از افاایش نر  بیکاری و کاهش نر  مهاجرت  بهبو  رفاه زنکدگی 

محیطی فجلکوگیری از فرسکایش یسکتزی اجتنکاعیا  هاتنشچایکاران و جلوگیری از 

خا   تخریب و رهاسازی؛ جلکوگیری از جکاری شکدن سکیر و حفکظ محکیط زیسکت؛ 

حفظ منکاظر طبیعکی و گر شکگروذیر و افکاایش  رآمکد حا کر از آنا  آگروتوریسم و 

ردابتی و امنیتی فکاهش وابستگی بکه وار ات و واککنش متناسکب بکه تهدیکد کشکورهای 

 ا رکننده چای به ایران و تصاحب بازار کشورهای هنسایه از جنله کشورهای آسکیای 

 میانه و عراق و افغانستانا نیا ضروری است.

ت چای و زنجیره ارزش آن  وضکعیت ایکران  ر مقایسکه بکا وضکعیت رغم اهنییعل

مطلوب یعنی کشورهای برتر تولید و  ا رکننده چای از جنله سکریننکا  هنکد  کنیکا و 

و تهدیدهای بسیاری مواجکه اسکت.  هاضع چی  بلحاظ کنی و کیفی فا له  اشته و با 

ا نحات ساختاری هنراه سال گذشته با تغییرات و  30هنچنی   نعت چای ایران طی 

به  لیر مشکنت بادی مانکده از  1389بو ه و و  از احیای سازمان چای کشور  ر سال 

ای برای خرید تونینی برگ ینههاا عدم افاایش دابر منحظه بو جه 1گذشته از جنله: 

سبا از سوی  ولت و دانونگذاران و عدم اتخکا( تصکنینات واحکد و مبتنکی بکر ادتصکا  

برای وشتیبانی و حنایت از ای   نعت به ویژه با حذپ مالیات بر ارزش افاو ه مقاومتی 

ا عدم تخصیص مسکتنر بو جکه فنکی اعتبکاری بکرای اجکرای 2و حذپ تعرفه وار ات  

ای عنر کر ن یرهجاو سستگی زنجیره ارزش ا گ3ی ساماندهی و توسعه وایدار  هاطرح

ا افاایش اند  دینت برگ سبا چای  ر 4ی تولید  فرآوری  بازاریابی و فروش  هابخش

ا تأخیر  ر ور اخت بنودع بکرگ سکبا چکای بکه 5مقایسه با سایر محصوالت کشاورزی  

انگیاگی چایککاران بکرای ورو  بکه باغکات یبا 6چایکاران توسط  ولت و کارخانجات  

 ا رهاسازی  فروش و تغییر کاربری باغات چای به  لیر افاایش دینت زمی   باال7چای  

آالت و نیکرو ی ماشکو  هکانها هبو ن هاینه باغداری ف اشت و بر اشتا  افاایش دینکت 

بهکره مانکدن یبا 9  مترمربکعا 3000 ر کد باغکات زیکر  70فی مکالکخر ها 8کارگری  

ا کنبککو  10چایکککاران از ماایککای وار ات چککای بککه  لیککر عککدم وضککع تعرفککه مککخلر  

ا ناکارآمکدی 11النللی  ی بستاندار های ملی و های الزم برای کارخانجات با ایرساختز

یاسکت کشکاورزی دکرار ا ی سی بخش خصو کی و توجکه انکد  بکه تحقک  هاتشکر



245 

 

 

 

 

توسعععزنجیره ععع  ج

اریشجمحصعععو  ج

جصعاررا ج کشاوریی

محععورجررجراسعع ایج

تحععو  جانعععار ج

مب نععععع ج ععععع ج

جاق صارج استس های

جمقاوم  

ا؛ هنچنان با فراز و فرو های بسیاری مواجه بکو ه و نوسکان 1397فسازمان چای کشور  

ا 1میاان تولید برگ سبا و چای خش    ا رات و وار ات آن طب  اطنعکات جکدول ف

  شده که ایران جایگاه خو  را  ر بی  تولیدکنندگان برتر جهکانی  ر معکرخ خطکر باع

ببیند و از سویی سهم بازار  اخلی و خارجی خو  را به  لیر ککاهش سکط  زیرکشکت و 

 یای  دی  مبتنی بر آن از  ست بدهد.ربرنامه ر وی آن نوسان میاان تولید و عدم امکان 

 

 1389-98ی هاسالچای خش    ا رات و وار ات چای  ر  . تولید برگ سبا و1 شناره جدول

 سال
تولیددد گددر  

 *سبز )تن(

تولید چای خشد  

 *)تن(
**صادرات )تن(

 **واردات )تن( 

1398 126490 28460 4032 49317 

1397 112736 25366 16326 62289 

1396 108190 24343 14658 58146 

1395 139228 31326 14786 56427 

1394 86829 19573 24625 51157 

1393 65050 14636 35613 50916 

1392 89974 20244 29163 65689 

1391 110147 24783 26675 59260 

1390 132352 29779 21685 50982 

1389 120794 27179 22422 62860 

 *. مأخذ: سازمان چای کشور

 نخست است. هفت ماهه 1398آمار سال  -**. مأخذ: گنر  جنهوری اسنمی ایران 

 

ی وکیش روی زنجیکره ارزش محصکول اسکتراتژی  و هکاچالشحال با توجکه بکه مسکائر و 

 ا راتی چای؛ وژوهش حاضر  ر راستای موضو  وژوهش  ر د  واسخگویی بکه سکخاالت 

 باشد:یم(یر 

ی مختلک  زنجیکره هکابخشو تهدیکدهای وکیش روی  هافر کتنقاق دوت و ضع     (1

 مند؟ارزش محصول چای ایرانی کدا



246 

 

 

 

 

 فصلنامه

 های شپژوه 

الملطط   بطط  روابطط 

شطماره   ده دوره 

شطططماره  چهطططار  

  نهپ اپی سی و 

 1399زمستان  

 
 
 
 

لیکد ی مختل  زنجیره ارزش چای جهت رونک  توهابخشبهتری  راهبر ها برای توسعه   (2

 ی ادتصا  مقاومتی با توجه به تحوالت جهانی کدامند؟هااستیسو مبتنی بر 

ول بنابران اهداپ وژوهش حاضر شناسایی عوامر مخلر  اخلی و خارجی زنجیره ارزش محصک

یک  اهبر هکایی بکرای توسکعه وایکدار زنجیکره ارزش استراتژی  و  ا راتی چکای و ارائکه را

الت ی ادتصکا  مقکاومتی بکا توجکه بکه تحکوهااستیسمحصول جهت رون  تولید و مبتنی بر 

 جهانی است.

 

 . ادگیات پژوهش1

بککه عنککوان مجنوعککه  1توسککط مایکککر وککورتر 1985زنجیککره ارزش  نخسککتی  بککار  ر سککال 

منظور ارائه محصول با ارزش به بکازار انجکام هایی که بایستی  ر ی   نعت خا  به یتفعال

گیر   مطرح شد. زنجیره ارزش به طور سا ه عبارت اسکت از فکراهم ننکو ن شکرایطی بکرای 

ایجا  منافع بیشتر از هاینه و توفی  یک   کنعت خکا   ر بلندمکدت فچاربنکد و جعفکری  

سارچه  هنکاری و کنتکرل یای یکربرنامها؛ که از  یدگاهی  یگر  به عنوان ترکیبی از 18: 1395

شکو  ککه یمهای سرتاسر زنجیره برای ایجکا  ارزش افکاو ه تعریک  یتفعالهنه فرایندها و 

هاینه کر (ینفعان را کاهش  ا ه و  ر محیط جهانی امروز  منجر به ککاهش ریسک   افکاایش 

 ا.2: 2011  2شو  فجایارانتهیم رآمد کلی و بهبو  عنلکر  

هکای ارزش یرهزنجی سازمقاومره ارزش و کاربر های آن  توسعه و با توجه به منافع زنجی

بخش کشاورزی فشامر امور لجستی  و وشتیبانی  باغداری  کارخانجات فرآوری  اخکتنق و 

ی هاشکرکتو  مالککانخر هی  بازاریابی و فروش  اخلی و خکارجیا ککه مشکارکت بندبسته

کنکد  بکه عنکوان راهکی یماهداپ تسهیر  کوچ  و متوسط و بازرگان را  ر جهت  ستیابی به

ی بکه حاشکیه رانکده هاگروهو  مالکانخر هجهت توزیع عدالت و به طور هنامان کاهش فقر 

؛ اُرر 2: 2015  3شو  ف انکاوان و هنککارانیمیری  یده وذردابتشده  رشد ادتصا ی و افاایش 

و مبکارزه بکا چکالش امنیکت  ا و اباار ددرتنندی  ر راستای کاهش فقر14: 2018  4و هنکاران

به ویژه  ر کشورهای  ر حال توسکعه اسکت  آورشو ی  ر موادع بحرانی و آورتابغذایی و 

                                                           
1. Michael Porter 

2. Jayaratne 

3. Donovan 

4. Orr, Donovan and Stoian 
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ا. از سککویی   سککتیابی بککه 293: 2018  2کوکاگنککا و گلداسککنیت؛ 2: 2016  1فکومککار و شککارما

باشکد یمگذاری معنا اری  ر بخکش کشکاورزی نیکاز یهسرماتوسعه وایدار و امنیت غذایی  به 

هکای ارزش بکه ویکژه  ر بخکش یرهزنجا و  ر ای  راسکتا  212: 2016  3فسوآمی و مونوسامی

باشد  زیرا منجر به کن  و وشتیبانی سایر  نایع شده و افکاایش اشکتغال و یمکشاورزی مهم 

 رآمد را  ر وی خواهد  اشت و عنوه بر تأمی  مصارپ  اخلی  ظرفیکت  کا رات بکه سکایر 

 یری تکألیر بگکذار وکذردابتی  بکر وربهکرهتواند ضکن  بهبکو  یماهم ننو ه و کشورها را فر

کشکور و  یکداررشکد و توسکعه وا  ر؛ هنچنکی   کا رات ا10: 2017  4فتیسایاوُنگ و هنکاران

 ر زیکرا ا 249: 1397فکومنی و هنککاران   بخکتفر ف کنکد ینکیآفرکاهش اتکا به نفت نقش

کلیکه توانکد یه تولیدات و خکدمات سکایر کشکورها  ننجهان امروز هیچ کشوری بدون اتکا ب

ا؛ عنوه بر ماایکای  کا راتی 188: 1392ف بوری و هنکاران   نیازهای خو  را برآور ه ساز 

یی هکاچالشای مقاوم و وایدار برای رویارویی بکا یرهزنجناشی از توسعه زنجیره ارزش  وجو  

یا  سکوزآتشابع طبیعکی فخشکسکالی و از جنله رشد جنعیت  تغییرات ادلینی و تخریب من

اغلکب  هاشکو رشد شهرنشینی  شو  و نوسان دینکت الزم ضکروری اسکت؛ زیکرا ماهیکت 

بینی بکو ه و مکدیریت ریسک  را ککه  ر تکنش بکرای تعیکی  احتنکال و نتکای  یشوغیردابر 

 ا.2: 2018  5کند فوبروابگیندبوی و هو بو یماختنالت است  محدو  

 

 ش. پیشینه پژوه2

هکای یرهزنجی اخیر با توجه به اهنیت  نایع تبکدیلی و تکنیلکی و ارزش افکاو ه  هاسال ر 

ارزش محصوالت کشاورزی و  نایع غذایی مور  توجه بسیاری درار گرفته و زنجیکره ارزش 

 ر راستای اهنیت زنجیره ارزش به ویژه  ر  نعت چکای   از ای  داعده مستثنی نبو ه وچای 

 6و خارجی نیا  ستاور هایی  اشتند. به عنکوان ننونکه  اولومکو و هنککاران وژوهشگران  اخلی

هککای بککاالی زنجیککره ارزش بخککش یتظرفا  ر وککژوهش خککو  ضککن  اشککاره بککه 1: 2020ف

ی ادتصکا ی  ر رشکد ادتصکا ی  وکی بر نکد ککه بخکش هکابخشکشاورزی نسبت به سکایر 

                                                           
1. Kumar and Sharma 

2. Cucagna and Goldsmith 

3. Swamy and Munusamy 

4. Tippayawong et al. 

5. Vroegindewey and Hodbod 

6. Olomu, Ekperiware and Akinlo 
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ه و ککاهش عنلککر  زنجیکره ی جدی مواجه بو هاچالشی کشور نیجریه هنچنان با کشاورز

ی سیستنی و خکدماتی دکرار هاشکاپارزش بخش کشاورزی ای  کشور تا حدی تحت تألیر 

ساز نارسایی بازار فبازارهکای از  سکت رفتکه و بازارهکای ضکعی ا اسکت؛ لکذا ینهزم ار  که 

های نوآورانکه جهکت افکاایش یکدهاگذاری و یهسکرمازنجیره ارزش کشاورزی نیجریه نیازمند 

 باشد.یمی سو آورتر هابخشولید و خل  ارزش افاو ه  ر سرتاسر ت

ات از تغییکراسکت ککه زنجیکره ارزش فراینکدی     ککه ارتقکا انشان ا 52: 2016ف 1موهان

شکو ؛ لکذا وی یمآغکاز ها و هنجارهکای غیررسکنی ها  سکازماندوانی   اسکتراتژی نها ی  ر

ی برای تغییکر نهکا ی  ر زنجیکره ارزش اخهچرهای کشور نسال را تبیی  و یچازنجیره ارزش 

توانند از آن برای ارتقا  و بهبو  رفاه کلیه (ینفعان و فعاالن زنجیکره یممتخصصان که  ارائه کر 

ا به تحلیر تفصیلی وضعیت فعلی  نعت چای هنکد ور اخکت 1: 2015ف 2بهره گیرند.  ارکنب 

یی  ر هکابخشه منظکور شناسکایی و بر بازار چای هند و فرایند زنجیکره ارزش چکای هنکد بک

ی و سو آوری بهبو  یابکد  تنرککا ننکو  تکا وربهرهزنجیره ارزش که بایستی به منظور ارتقای 

یری  ر بازار  اخلی و خکارجی ویشکنها  وذردابتهای جایگاینی را به منظور تقویت یاستراتژ

  نقشکه فراینکد  کنعت ی ضن  تبییامطالعها نیا  ر 155: 2017ف 3 هد. موناسینگ و هنکاران

چای  از تحلیر زنجیره ارزش/ تأمی  و چرخه حیات ترکیبی جهت بررسی وایکداری و لبکات 

فالرات محیطی  اجتناعی و ادتصا یا تولید چای  ر سریننکا که ی  منبع ا لی  کا رات و 

نبکو   یکدگاه مکدیریت ا نیکا 31: 1394ککریم و هنککاران ف یی است بهکره گرفتنکد.زااشتغال

تری  عامر توعی  ای   کنعت تری  و اساسیمهمرا سارچه  ر زنجیره عرضه  نعت چای یک

های مختلک  زنجیکره عرضکه چکای و حکاکم ساختارهای وشتیبان  ر بخش ایجا  برشنر ه و

 کننکدهیتهکای تقوگیری مکانیامبکه عنکوان عکاملی  ر شککررا شدن تفکر مدیریت یکسارچه 

ا نیکا  ر 249: 1397فومنی و هنککاران ف بختفر  ند. ننومایت ردابتی  نعت چای مطرح 

وژوهش خو  وی بر ند که زنجیره ارزش چای ایران گسسته و ای   نعت عنوه بکر تولیکد و 

النللی و تجارت که حلقه نهایی ایک  زنجیکره بکه شکنار ی بفرآوری چای   ر بخش بازاریابی 

 .اندمواجهی بسیاری هاچالشآید با نقاق ضع  و یم

 

                                                           
1. Mohan 

2. Darkness 

3. Munasinghe et al. 
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 . مراحل انجام پژوهش3

تو کیفی  هکا ا هروش وژوهش براساس هدپ از نو  کاربر ی و براساس نحکوه گکر آوری 

لکذا  ر ایک   فغیرآزمایشیا و وینایشی و  ر انجام وژوهش از رویکر  کیفی بهره گرفتکه شکد.

 ا  ر راستای تحق  هدپ وژوهش ترسیم گر ید.1یی به  ورت شکر فهاگاموژوهش 

 
 چارچوب نظری وژوهش. 1شناره  شکر

 

 ی (یر بهره گرفته شد:هاروشو اطنعات مور  نیاز وژوهش از  ها ا هبرای گر آوری 

   ی تخصصی  مقاالت  اخلی و خارجی معتبکر و هاطرحو  هاگاارشروش استنا  به کتب

جهکت مکروری بکر ا بیکات ویشکی  وکژوهش  انجکام مطالعکه تطبیقکی  بر هکایتوبسایت 

ش کشورهای برتر تولیدکننکده چکای و احصکا  برخکی از نقکاق دکوت و ی ارزهارهیزنج

 و تهدیدها از مطالعات مشابه ویشی   اخلی. هافر تضع   

    و تهدیدها از جلسات گروهکی و  هافر تمطالعات میدانی فاحصا  نقاق دوت و ضع

 ی نظرسنجی مستخرج از نقکاق دکوت و ضکع  هافرمانفرا ی با فعاالن چایا و فتوزیع 

ی فهرسکت بنکدجنعو تهدیدهای به روش  لفی بی  خبرگان جهت احصکا  و  هافر ت

 نهاییا.

نفکرا  رسسکای ا ارات چکای  3نفکرا  معکاونی  ف 1عه آماری وژوهش شکامر رئکی  فجام

نفرا و مدیران ککر و کارشناسکان خبکره سکازمان چکای  10ی گینن و مازندران فهاشهرستان

 2ر فنی  ندوق حنایت از توسکعه  کنعت چکای کشکور فنفرا  مدیرعامر و مشاو 8کشور ف

نفرا  مدیران کارخانجات فعال چایسازی  ارای مجکوز اسکتاندار  و برنکد  ر اسکتان گکینن و 

ی هاهیکاتحا نفرا  مدیران عامکر  55مازندران و عوو  ر سندیکای کارخانجات چای شنال ف

نفکر  3نفکرا و  3ز جامعه چایکاران ففعال چایکاری مستقر  ر گینن و مازندران به ننایندگی ا
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و  چکای کشکور یبنداتحا یه تولیدکنندگان  بازرگانکان و  کنایع بسکتهاز اعوای هیأت مدیره 

نفکر  ر نظکر گرفتکه شکد. بکا  84 ر مجنو  به تعکدا   اتحا یه بازرگانان و  ا رکنندگان چای

 ارای  هکاآنسکویی  توجه به اینکه امککان مصکاحبه بکا کلیکه مکدیران کارخانجکات نبکو  و از

ی هدفننکد  ر ریگننونکهی از روش ریکگبهرهبو ند؛ لذا به طور کلی با  1ننایندگانی  ر سندیکا

نفر به عنوان ننونکه خبکره انتخکاب  34 ر نهایت  هادگاهی  سترس و با توجه به اشبا  نظری 

 شدند.

 

 های پژوهش. یافته4

 شورهای گزر  تولیدکننده چایای زنجیره ارزش چای کیسهمقا. نتایج تحلیل 4-1

کشور مطرح تولیدکننده چکای از جنلکه  5ا  مقایسه تطبیقی زنجیره ارزش چای 2 ر جدول ف

هکای یتفعالهکای ا کلی فتکدارکات و یتفعالسریننکا  کنیا  هند  نسکال و ایکران بکر اسکاس 

هکای تیفعاللجستیکی  رونی و بیرونی  عنلیات تولیکدی  بازاریکابی  فکروش و خکدماتا و 

هاا  کورت گرفتکه یرسکاختزوشتیبان فتدارکات  مدیریت منابع انسکانی  توسکعه فنکاوری و 

شکو   زنجیکره ارزش چکای یما مشاهده 2ا. هنانگونه که  ر جدول ف15: 2018  2است فآنسبر

ایران تقریباً با زنجیره ارزش کشورهای مطرح تولیدکننده و  ا رکننده چای شباهت  ار ؛ امکا 

ی اخیکر   ر عنکر هاسکالرغم تکامکر طکی یعل ه ارزش چای ایران با آن کشورهابی  زنجیر

 کندوق  1394رغم اینککه  ر سکال یعلکتفاوت معنا اری بلحکاظ کیفکی وجکو   ار ؛ زیکرا 

حنایت از توسعه  نعت چای کشور به عنوان بازوی مالی سازمان چای کشور جهت اعطکای 

آالت هرس و اعطکای وام تجهیکا ی ماشو خرید  تسهینت به باغداران برای عنلیات بهاراعی

ی بخکش هاتشککرا؛ و 1397و نوسازی به کارخانجات تأسی  گر ید فسازمان چای کشور  

خصو ی از جنله سندیکای کارخانجات چای شنال و اتحا یه تعاونی غنچه طنیی و چنکد 

ا ایک  تشکر  یگر تقویت و هنکاری وژوهشکده چای کشور تکا حکدو ی افکاایش یافکت؛ بک

ی مکذکور و تعامکر هکابخشای عنر ککر ن یرهجااو اپ زنجیره ارزش چای ایران به  لیر 

                                                           
وه بکر باغکداری  تولیکد و فکرآوری   ر حکوزه تجکارت اعوای سندیکای کارخانجات چای شنال  عکن .1

 ف ا رات و وار اتا نیا فعالیت  ارند.

2. Oncer 
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  هنچنان از وضعیت مطلوب  ور بو ه که ای  شکاپ بی  وضع جاری و مطلکوب هاآناند  

 باشد.یمتر ی  دشناسی یبآسنیازمند 

 
دکننده و . مقایسه تطبیقی زنجیره ارزش چای کشورهای گرتر تولی2جدول شماره 

 صادرکننده

مراحل 
 اصلی

 کشورها
 مراحر زنجیره ارزش

 ایران 4نسال 3هند 2کنیا 1سریننکا

 ورودی

 تدارکات ورو ی
فعنلیات لجستیکی مقدماتی: تأمی  بذر و 

ها  وشتیبانی فنی  نهال چای  کو  و آفتکش
 تأمی  نیروی انسانیا

     

 تولید

ماار  و باغات 
برای تولید برگ 

 چای سبا

      مالکیخر ه

باغات  ولتی 
 مقیاسبارگ

     

باغات خصو ی 
 مقیاسبارگ

     

آوری جمع
و حمل و 
 نقل

آوری  لبت آمار برگ بر اشت فچی ا  جنع
 تحویلی

     

حنر و نقر به 
 کارخانه

      کارخانه خصو ی

      کارخانه  ولتی

 پردازش

ت فرآوری و ور ازش فتولید چای عنلیا
 خش ا

     

 آزمایشات

آزمایش کنترل 
کیفیت  ر 
 کارخانجات

     

آزمایش  ر مرکا 
فروش به منظور 

گذاری یا دینت
 گذاریارزش

     

تجارت و 
 گازرگانی

تجارت و 
 بازرگانی

 بورس

ماایده  ر 
 بورس

     

خریداران 
محلی یا 
  ا رکننده

     

بازار 
 لانویه

     

                                                           
1. Jayaratne, (2011) 

2. Bedford, Blowfield, Burnett and Greenhalgh, (2002) 

3. Darkness, (2015) 

4. Mohan (2016) 
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      عنده فروشان

      خر ه فروشان

       ا رکنندگان

 اختالط و
 گندیگسته

های بندی شرکتاختنق و بسته
 فروش چایعنده

     

 گازار نهایی
توزیع و فروش 
 جهت مصرپ
 فبازار نهاییا

کنندگان مصرپ
  اخلی

     

کنندگان پمصر
 خارجی

     

نهادهای 
 همکار

ها  سندیکا و ها  اتحا یهنها ها  انجن 
 هامخسسات وژوهشی  وژوهشکده

     

 

 ی تحقی هاافتهمأخذ: ی

 

 . نتایج آمار توصیفی4-2

 باشد.یما 3شناختی ننونه وژوهش به شرح جدول فیتجنعهای مربوق به یافته

 

 شناختی خبرگانیتعجنآمار  .3شناره  جدول

 سن تحصیالت جنسیت

 فراوانی ر ه سنی فراوانی مقطع فراوانی جن 

 3 سال و کنتر 40 5 کارشناسی 34 مر 

 15 سال 50تا  40 24 کارشناسی ارشد 0 زن

 16 سال و بیشتر 50 5  کترا  

 ی تحقی هاافتهمأخذ: ی

 

 SWOTشناسی گه روش یبآس. نتایج 4-3

و  هافر تشناسی و احصا  نقاق دوت و ضع   یبآسشد به منظور هنانطور که اشاره 

ی از روش میدانی نیکا بهکره اکتابخانهتهدیدهای زنجیره ارزش چای  عنوه بر مطالعات 

 گرفته شد.

جلسه با اعوای بخش  14یشی انفرا ی فاندهم ر بخش اول که به  ورت جلسات 

بخش  ولتی و خصو کیا بکو   ابتکدا جلسه با حوور کلیه فعاالن  6 ولتیا و گروهی ف
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تهدید ویش روی زنجیره ارزش چکای  21فر ت و  12نقطه ضع    53نقطه دوت   13

وذیری زنجیره ارزش چای یبآساحصا و گر آوری گر ید که ای  یافته اولیه مخید  الیر 

ی گذشکته بکو . امکا بکه منظکور اعتبارسکنجی و  دکت هاسکالو فراز و فرو های آن طی 

و  هافر کتی ویرامون نقاق دوت و ضکع   بندجنعای احصا  شده و رسیدن به هیافته

ی نظرسنجی طراحی شده به هافرمتهدیدها از تکنی   لفی بهره گرفته شد. بدی  ترتیب 

های اولیه میان مدیران و کارشناسکان خبکره سکازمان چکای  ورت ترکیبی مبتنی بر یافته

بو  که از خبرگان  رخواست شد مکوار  مکذکور  بدی  ترتیب هافرمکشور توزیع گر ید. 

را دبول  ر  و یا  ر  ورت نیکاز اضکافه  ا کنح فا غکام یکا تفکیک ا و حکذپ مکوار  

و اشبا  نظری   ر نهایت نتای  بکه  هافرمبار رفت و برگشت  2غیراساسی ننایند. و  از 

 21ع   نقطه ضک 24نقطه دوت   12ا بدست آمد و  ر مجنو  5ا و ف4 ورت جداول ف

 ی درار گرفت.بندجنعتهدید مور   24فر ت و 
 

فمدیریت باغ   نقاق دوت و ضع  زنجیره ارزش چای. 4شناره  جدول
 کارخانجات فرآوری  بازاریابی و تجارتا

عوامل 
 داخلی

 شرح

نقدداط 
 قوت

 ی بو ن خرید تونینی برگ سبا چای و مشارکت بخکش خصو کی اارانهی
  ر خرید

 ا ی  به ارگانی  و بدون یا حدادر اسکتفا ه از مکوا  تولید چای طبیعی و ن
 شینیایی

  ی زراعبکهی نوی  آبیاری و عنلیکات هاروشی از ریگبهرهروند رو به رشد
 بهکرهکمی رهاسازی باغات بکه کنک  اعطکای تسکهینت هاسالنسبت به 

  ندوق حنایت از توسعه  نعت چای به چایکاران

   ده چایکشور بارگ تولیدکنن 10حوور  ر بی 

  ی مجککد  و احککدار کارخانجککات انککدازراهی جهککت گذارهیسککرماافککاایش
 تولیدی جدید

  روند رو بکه رشکد تجهیکا  توسکعه و بهداشکتی ننکو ن کارخانجکات طکی
 ندوق حنایت از توسعه  بهرهکمی اخیر به کن  اعطای تسهینت هاسال

  نعت چای

 توجه بیشتر کارخانجات به لاوم تولید چای باکیفیت 

 ی تولید فچای سیاه  سبا  سفید و ...اسازمتنو ه به استاندار سازی و توج 
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  ی بخش خصو ی  ر تولید چای خش  و  کنایع گذارهیسرمابهبو  روند
 ی نسبت به دبربندبسته

  ی النللک یبملکی و  هاشگاهینناحوور وُررنگ فعاالن  نعت چای  ر غرفه
 ی اخیرهاسالطی 

 ی اجتناعی جهت عرضکه و هارسانهجازی و بهبو  روند استفا ه از فوای م
 فروش چای

  ی و متناسب بکا بکازار فروشخر هی مختل  عنده و هاگونهفروش چای به
 کنندگانمصرپهدپ به 

نقدداط 
 ضعف

  ر د باغکات 70ی فمالکخر هنامناسب بو ن وضعیت باغات چای به  لیر  
 امترمربع 3000زیر 

  ی چایهاباغی ازسجوانکنبو  نهال برای توسعه  احیا  و 

  ی باغکات و عنلیکات ضکعی  سکازآما هبرای  هانها هعدم توزیع یکسارچه
 لجستیکی و وشتیبانی

  ی باغات و ناتوانی باغداران از انجام ای  کارسازآما هسرمایه بر بو ن 

  ی تولید چای  ر ایران فاعم از باال بو ن  سکتنا  نیکروی هانهیهاباال بو ن
اینه ضایعات  انرژی و ...ا و  رنتیجه عکدم تناسکب انسانی  حنر و نقر  ه

 بی  دینت برگ سبا و هاینه تنام شده آن

  تولید غالب باغات چای به روش سنتی و غیر نوآورانه فوایی  بو ن ضریب
ی به  لیر حاکم نبکو ن ا کر وربهرهمکانیااسیونا و  ر نهایت وایی  آمدن 

 ردابت  ر جریان تولید

 ید چای با کیفیتب  ا رات محور و  ارای ارزش وولی وایی  بو ن میاان تول
 باال

  شکاپ بی  مقدار تولید و تقاضا و عدم توازن تولید  اخلی با نیکاز مصکرفی
ی سکط  کشکت چکای و  ر نتیجکه افکاایش هاتیمحکدو کشور به  لیکر 

 وار ات و خروج ارز

  چایککاران از منکافع حا کر از  یمنکدبهرهگسستگی زنجیره ارزش و عدم
 و وار اتی یش چای  اخلفرو

  معدو  بو ن کارخانجات فکرآوری چکای  ر حکد اسکتاندار  و بکا فنکاوری
 مناسب و روند کُند ا نح وضعیت کارخانجات تولید چای

 نبو ن تجهیاات فرآوری و تولید کارخانجات چای روزبه 

  وایی  بو ن سرمایه  ندوق حنایت از توسعه  کنعت چکای و عکدم تکوان
 ی ارزش چای کشورهارهیزنجالی الزم از کافی  ر حنایت م

 ی کم از  انش و تجارب کشورهای موف  و ویشتاز  ر عر ه تولید ریگبهره
 فا ول فنی و علنی تولیدا و  نایع تبدیلی و زنجیره ارزش چای

   ی مختل  زنجیره ارزش چای بکه هابخشنبو  ارتباق وویا و تعامر ضعی
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  لیر فقدان استراتژی جامع

  ی وژوهشکی ککاربر ی  ر حکوزه هکاطرحی ضعی  سنجامکانو نیازسنجی
  نعت چای و ضع  ارتباق  انشگاه با  نعت چای

  نامناسب بو ن سیستم توزیع سراسری و متوازن چای یا درار نداشت  چکای
ایرانی  ر سیستم عرضه کشور و  ر نتیجه عدم شناخت چای ایرانی توسط 

 ی کشورهااستانبسیاری از 

 ت چای ایرانی و ماایای آن به  لیر هاینه بکاالی تبلیغکات عدم معرفی  رس
 و کنبو  بو جه برای بخش تبلیغات و بازاریابی

   ی تولیدی و  ا راتیهاهیاتحا و  هاتشکرضع 

  ی کککم از ریککگبهرهضککع  سککاختاری و محتککوایی  ر حککوزه بازاریککابی و
 رویکر های نوی  بازاریابی

  ی ضعی   فادد هایبندبستهوش  ر ی یا فرفروشفلهی و بندبستهضع   ر
 جذابیت و بدون ارزش افاو ه

  عدم حنایت برندهای معتبر  اخلی از چای  اخلی به  لیر سو آوری باالتر
 چای وار اتی

  کنبو  کارشناسان ماهر و متخصص و آشنا به فنون و رموز علنی و مسکلط
ع  ر امکر ی نکوی  بازرگکانی بکرای تسکریهکایفناوربه استفا ه از اباارها و 

 یالنلل یبتجارت 

  ی و متناسب با استاندار های کشورهای مقصدالنلل یبنبو  برند با شهرت 

  ی و تعکدا  انکد  برنکدهای مطکرح ملکی و احرفکهنبو  رویکر  بازرگکانی
 یالنلل یب

  تعامر اند  با کشورهای وار کننده چای و عدم حوور فعال بازرگانکان  ر
 کشورهای هدپ

 ی تحقی هاافتهمأخذ: ی

 
و تهدیدهای ویش روی زنجیره ارزش چای فباغ   هافر ت. 5شناره  جدول

 کارخانجات  بازاریابی و تجارتا
عوامدددل 
 خارجی

 شرح

 هافرصت

 دولتی، قانونی و حقوقی

   توجککه سیاسککتگذاران بککه تولیککد ملککی  حنایککت از محصککوالت  اخلککی
 ی ادتصا  و رون  تولیدسازمقاوم

 رزه با داچاق کاال و ر یابی کاالهای داچکاق و منانعکت از ی مباهااستیس
 ورو  آن به بازار
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  توجه سیاستگذاران به چای به عنوان کاالی اساسی  ر سبد خکانوار و بکا
 اهنیت استراتژی 

 ی اخیکر بکه هاسکالی حنایتی  ولت از بخش کشاورزی طکی هااستیس
 ویژه با کشاورزی درار ا ی

 ینت توسعه اشکتغال روسکتایی و عشکایری اولویت درار ا ن اعطای تسه
ی کشت و  نعت یکسارچه فمدیریت زنجیکره تولیکد و ارزشا هاشرکت

 فارغ از نو  محصول کشاورزی  ر سامانه کارا

 اقتصادی و شرایط گازار تقاضا

  وجو   کندوق تخصصکی حنایکت از توسکعه  کنعت چکای و اعطکای
 تسهینت جاری به زنجیره ارزش

 یی و زااشککتغالسککیار زنجیککره ارزش چککای بککرای ی ادتصککا ی بهککاتیما
  رآمدزایی

  افاایش نر  ارز و باال رفت  بهای چای خارجی و تنایر به خریکد چکای
  اخلی

   ی  ر بخش تولید و تجارتگذارهیسرمای بسیار برای هاتیظرفوجو 

   نامکهتفاهمبازار مصرپ بارگ  ر منطقه خاورمیانه  آسیای میانه و انعقکا 
 سیاتجاری اورا

  امکان افاایش ضریب خو اتکایی و کاهش نیاز به وار ات و جلوگیری از
 خروج ارز

  امکان یافت  بازارهای محصوالت ارگانی  به  لیر وجو  ایک  دابلیکت  ر
 چای ایرانی

 کنعتی و منکاط  ویکژه ادتصکا ی  ر کشکور  -وجو  مناط  آزا  تجاری 
 جهت تسهیر  ا رات

 اجتماعی -فرهنگی
 نده و توجه مر م بکه محصکوالت ارگانیک   ر  اخکر و افاایش میاان ع

 خارج از کشور

 جغرافیایی-مزیت رقاگتی
  وجو  باغات چای  ر منکاط  خکوش آب و هکوا بکه لحکاظ بارنکدگی و

 رطوبتی

 ی چای و فر ت مناسب برای چای ایرانی بکا توجکه هابوتهبو ن  آفتکم
 به شرایط آب و هوایی

 ه اتصکال آسکیا بکه ارووکا و کریکدور مودعیت ژئوولوتی  ایران  ر شکاهرا
 جنوب -شنال

  چکای نسکبت  کنندهمصرپکشورهای وار کننده و   یتربارگنا یکی به
یا/ النللک یببه سایر ردبکای تولیدکننکده ف سترسکی آسکان بکه بازارهکای 
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ی به عنوان سرزمی   ا رات چکای بکه نقکاق مختلک  نیآفرنقشفر ت 
 ا با توجه به مودعیت جغرافیاییجهان به عنوان حلقه اتصال بی  کشوره

 فناوری
  ی هکاتیفعالی باغات و توسکعه سازجواننوی   ر امر  آالت یماشظهور

ی هکایفناوری آب  تجهیکاات و وربهکرهباغداری فبهاراعکیا  مکدیریت 
 فرآوری و رویکر های نوی  تجارت و بازاریابی

 یالمللنیگوضعیت سیاسی و رواگط 

  ی وک  از بهبکو  روابکط  ر عر که النللک یبفر ت حوور  ر بازارهای
 یالنلل یب

   ی مشتر  با کشورهای برتر  ر حوزه چای بکه منظکور هانامهتفاهمانعقا
 تبا ل  انش و تجربیات

   سکال و افکاایش امککان  3با کشورهای اوراسیا به مکدت  نامهتفاهمانعقا
 یالنلل یبتعامنت 

 تهدیدها

 دولتی، قانونی و حقوقی

 رغمیعلک ر حوزه چای  نگرانهندهیآری مقطعی و نبو  رویکر  سیاستگذا 
 اهنیت استراتژی  آن

  مداخنت و اظهارنظرهای برخکی افکرا  ناآگکاه و غیرمتخصکص  ر امکور
 مربوق به چای و عدم وجو  رویکر  واحد  ر دبال چای

  عدم وجو  دوانی  ویشگیرانه و الاام آور و عدم ا نح دکوانی  مکرتبط بکا
 اضیتقسیم ار

 اقتصادی و شرایط گازار تقاضا

  نوسان مستنر متغیرهای کنن ادتصا ی فارز  تورم  رکو   کاهش دکدرت
 خرید  ...ا

  برای ورو  به  نعت چکای بکه  گذارانهیسرمای اگیانگیبکاهش تنایر و
ی بسیار  ر ای   نعت طی ا وار گذشکته و طکوالنی هابینش لیر فراز و 

 شدن  وره بازگشت سرمایه

 و  رفاً ارزان با ارز  ولتی و فکروش بکا  تیفیکیبچای  ٔ  هیرویبر ات وا
 دینت باال

 حذپ تعرفه وار ات و مالیات بر ارزش افاو ه 

 اجتماعی -فرهنگی
  اخلی به مصرپ چای خارجی به  الیلی از جنله  کنندگانمصرپتنایر 

 رنگ و طعم

  تطکاب  احتنال کاهش تداوم مصرپ چای ایرانی غیرکیفی بکه  لیکر عکدم
 چای ایرانی با کیفیتب ا عایی توسط تولیدکنندگان

  افاایش مهاجرت کشاورزان و روستائیان یا عدم عنده فرزنکدان آنکان بکه
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 ا امه شغر خانوا گی

  ی لکیمیبرشد شهرنشینی و زندگی شهری  تغییر سب  زندگی و  ر نتیجه
 به عنلیات کشاورزی

 مشککنت موجکو   ر  ی برای افاایش سط  زیرکشت بکه  لیکراگیانگیب
 هنی  سط  فعلی کشت

  رباره مورات چکای از طریک   هاشبکهو  هارسانهتبلیغات سو  برخی از 
 هارسانهبیان مطالب غیرمستند و افاایش تبلیغات چای خارجی  ر 

 ی برخی از سو اگران مبنی بر کنبو  چکای و نیکاز بکه وار ات وراکنعهیشا
 باالی ای  محصول

 رافیاییشرایط رقاگتی و جغ
   ر  تریردکابتو  ترمتنکو وجو  ردبای با میاان تولیکد و  کا رات بیشکتر 

ی هکارهیزنجبازار از جنله چی   سریننکا  هند و کنیا ککه هنگکی  ارای 
 ارزش وایدار هستند.

  افاایش حوور و سکهم بکازار ردبکا   ر جهکان توسکط کشکورهای برتکر
 تولیدکننده چای

 رجی  ر حوزه ساماندهی و توسعه زنجیکره ی بیشتر ردبای خاگذارهیسرما
 ارزش

  تغییرات آب و هوایی و  دمات ناشی از خشکسالی و یکا سکرماز گی و
و  ر نتیجکه  مکدتکوتاهعدم امکان جبران خسارات وار ه ناشی از آن  ر 

 کاهش میاان تولید

  وراکنش و نوسانات بکارش بکاران  ر فصکول مکور  نیکاز بکه  لیکر بکروز
 واییی آب و ههادهیود

 فرسایش خا  و کاهش موا  مغذی موجو   ر آن 

 فناوری

  ی  نایع تولیدی و تبکدیلی  کنعت ماندگعقبتحوالت مستنر فناوری و
 چای از فناوری روز  نیا

 ی نککوی  وکیجینککگ  بازاریککابی  هککاروشی کشککورهای برتککر از ریککگبهره
 ی نوی هایفناوری و بندبسته

  ی  وار اتی و گکران بکو ن ایک  نیچبرگنوی  هرس و  آالت یماشظهور
 برای چایکاران آالت یماش

 یالمللنیگوضعیت سیاسی و رواگط 
  ی بانکی و غیربانکی  منع تبکا الت بکانکی و  ر نتیجکه هامیتحربازگشت

روی آور ن به تبا ل کاال به کاال فویشنها  سریننکا و هند بکه  ا ن چکای 
 به ازای وول نفتا و تهدید چایکاران  اخلی

 ی تحقی هاافتهمأخذ: ی
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ی گر آوری شده  مشخص گر ید ککه ها ا ههای حا ر از تحلیر براساس یافته

نقاق ضع  و تهدیدهای وکیش روی زنجیکره ارزش چکای ایکران از نقکاق دکوت و 

ی ویش روی آن به لحاظ کنی و کیفی بیشتر است؛ یعنی هم تعکدا  نقکاق هافر ت

و تهدیکدها بکه مراتکب بیشکتر از  هاع ضضع  و تهدیدها بیشتر است و هم وزن 

رغم یعلکو ای  یعنی وضعیت زنجیکره ارزش چکای ایکران  هاستفر تو  هادوت

 ر ای   نعت  ورت گرفته از وضعیت  1398تا  1393ی هاسالیی که طی بهبو ها

مطلککوب فا ککله  ار . از سککویی تحلیککر شکککاپ بککی  سککط  زیرکشککت  تعککدا  

وار ات کشورهای برتکر و  -  میاان تولید و  ا راتها فچی  برگ سباایبر اربهره

های ارزش برتری  کشورهای تولیدکننده و  ا رکننده یعنی یرهزنجهنچنی  عنلکر  

سریننکا  هند  چی   کنیا  ویتنام نیا از عنلکر  زنجیره ارزش چکای ایکران ککه بکه 

ایسکت  ر بیملحاظ مراحر ا لی تقریباً یکسان هستند  بیشکتر اسکت و ایک  یعنکی 

ی حکاکنیتی و هکابخشراستای توسعه زنجیره ارزش چکای ایکران  راهبر هکایی  ر 

 خصو ی فمدیریت باغ  کارخانه و بازارا ارائه شو .

با توجه به شرایط موجو  زنجیره ارزش چکای ایکران و وجکو  نقکاق ضکع  و 

توانکد ینن  راهبر هکا  ر حکال حاضکر هافر کتتهدیدهای بیشتر از نقاق دکوت و 

هاجنی و حتی ردابتی باشد؛ زیرا برای هجوم به بازار  ردابت بکا ردبکا  و تصکاحب ت

باشکد یمسهم بازار نیاز به سط  زیرکشت بیشتر و  ر وی آن افاایش میاان تولیدات 

که با توجه به سط  زیرکشت لابت و میاان تولید محدو تر و کنتر نسبت به ردبا  و 

شکو . امکا بکر یمبر ی دطعاً با شکست مواجکه تقاضای بازار  اخر  اتخا( چنی  راه

و  زا رونهای ادتصا  مقاومتی مبتنکی بکر نگکاه یاستسو با توجه به  2اساس شکر 

های  اخلکی  ر راسکتای توسکعه یتوانننکدتوان راهبر هایی با اتکا  بر یم نگربرون

زنجیککره ارزش تککدوی  ننککو ؛ راهبر هککایی نظیککر راهبککر  یکسککارچگی اسککتراتژی  

شاورزی درار ا ی و مجتنع باغ و کارخانکه/ اتحکا  اسکتراتژی  بخکش  ولتکی و فک

ی تولیدی و فرآوری  ر زنجیکره هابخشسازی ینهبهخصو یا و راهبر  نوسازی و 

های نوآورانه فاز تولیکد تکا یدهایری کارگبههای مناسب و گذارییهسرماارزش که با 

ی فروشخام ه و با خل  ارزش افاو ه از بازرگانیا زمینه افاایش تولید را فراهم ننو
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کند. و  از رساندن زنجیره ارزش بکه وضکعیت متوسکط  یمیا جلوگیری فروشفلهف

بو ن سیاست ادتصا  مقکاومتی و بکا  نگربرونتوان  ر مرحله  وم مبتنی بر ا ول یم

متناسب  محور ا راتتوجه به مودعیت استراتژی  جغرافیایی  راهبر  افاایش تولید 

ی از جنلکه کشکورهای امنطقکهبا استاندار های جهانی و رسو   ر بازار کشورهای 

 منطقه آسیای میانه و شنال ارووا فاوراسیاا را اتخا( ننو .

 

 
 تحلیر وضعیت زنجیره ارزش چای ایران و راهبر های ویشنها ی .2شناره  شکر

 

 گیرییجهنت

ختل  کنن و خُر ب ادتصا ی  ی مهاجنبههنانطور که تبیی  گر ید محصول چای از 

محیطی حائا اهنیت بو ه و از ظرفیت الزم برای یستزسیاسی  اجتناعی  ردابتی و 

تبدیر شدن به یک  زنجیکره ارزش وایکدار جهکت رونک  تولیکد و افکاایش ضکریب 

خو اتکایی برخور ار است؛ اما و  از مقایسه تطبیقی زنجیره ارزش چای ایکران بکا 

د که زنجیره ارزش چای ایران با شکاپ عنلکر ی نسبت کشورهای برتر مشخص ش

بککه وضککعیت مطلککوب یعنککی کشککورهای برتککر مواجککه اسککت. از سککویی بککر اسککاس 

ا و مقایسکه عوامکر بکاغ  کارخانکه  بکازاری مختل  زنجیکره فهابخششناسی یبآس

 اخلی و خارجی مشخص گر ید که نقاق ضع  و تهدیکدهای وکیش روی زنجیکره 

وضکعیت ایک   ی ویش روی آن بیشتر بکو ه وهافر تدوت و  ارزش چای از نقاق

تکوان نقکاق یننمحصول از نقطه مطلوب فا له  ار ؛ اما ای  بدان معنا نیسکت ککه 
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ضع  را رفع یا کاهش  ا  و تهدیدها را به فر ت تبدیر کر ؛ بلککه بکرای توسکعه 

داماتی بایست راهبر هایی ارائه و متناسکب بکا هکر بخکش ادکیمزنجیره ارزش چای 

استراتژی  انجام گیر  تا بتوان نقاق ضع  را بکه دکوت و تهدیکدها را بکه فر کت 

بنابرای  وژوهش حاضر سهم بساایی  ر توسعه زنجیره ارزش محصوالت  تبدیر کر .

توانکد بکا نگکاهی یمکشاورزی به ویژه چای که محصولی راهبر ی است   اشکته و 

یک   یسلناسکی ادتصکا ی بکا کشکورهای به ای  محصول و از طر نگربرونو  زا رون

هدپ  به ویژه کشورهای هنسایه شنالی و اعوای اتحا یه اوراسیا  زمینه  کا رات 

 و ارزآوری را  ر شرایط ویچیده امروز  فراهم آور .

نشان  ا ه شد  وضعیت زنجیره ارزش  2برای ای  منظور  هنانطور که  ر شکر 

سوم دکرار گرفکت زیکرا نقکاق ضکع  و حالت کلی   ر حالت  3چای ایران از بی  

بخش باغکداری  تولیکد و فکرآوری و  3تهدیدهای زنجیره ارزش چای ایران  ر هر 

ی وکیش رو بکو ؛ و بکا توجکه بکه اینککه هافر کتبازرگانی بیشتر از نقاق دکوت و 

آل رسید  بنابرای  راهبر ها  ر  و یدهاتوان  ر چنی  شرایطی به یکباره به حالت ینن

سکازی و نوسکازی ینهبهشکنها  شکد. راهبر هکای یکسکارچگی اسکتراتژی / مرحله وی

بو ن برای جهش تولید و حرککت  زا رونی تولید و فرآوری مبتنی بر ا ر هابخش

و رسکو   ر بکازار  محور کا راتاز حالت سوم به حالت  وم؛ و راهبر های تولید 

بو ن برای  نگربرون ر ی جهت تصاحب سهم بازار بیشتر از ردبا  مبتنی بر اامنطقه

کاهش شککاپ عنلککر  فعلکی بکا مطلکوب زنجیکره ارزش چکای ویشکنها  گر یکد. 

باشد ککه  ر یمسازی راهبر های ویشنها ی  مستلام انجام اددامات استراتژی  یا هو

ی زنجیره ارزش اعم از امور هابخشویشنها هایی به شرح (یر متناسب با  ای  راستا 

 و امور تولیدی و بازرگانی ارائه شده است.تدارکاتی و زیربنایی 

 :امور تدارکاتی و زیربنایی فمدیریت باغا 

  اولویت تهیه نقشه هکوایی فکا اسکترا از باغکات بکه منظکور مکدیریت و نظکارت

 یکسارچه باغات

  ی باغات چای کشور  ا کنح سکاختار سازجوانبهاراعی باغات چای به منظور

باغات چای فخنپ جهت شکیبا  تکداوم ی چای و ا نح آرایش شیب هابوته
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ی هابوتکهی سکازمقاوم ی چای هابوته وره رویشی و جلوگیری از رشد زایشی 

ی هابوتهی هرز  گسترش سط  بر اشت هاعل چای  ر مقابر آفات  بیناری و 

ی به منظور بهبو  شرایط فیایکی خا  و آرایکش ورزخا چای  انجام عنلیات 

ال مدیریت  ر جهت عرضه متناسب برگ سبا چکای ی مغذی چای  اعنهاشهیر

 و ارتقای عنلکر  کنی و کیفی چای

  ی نوی  آبیاری از جنله آبیاری تحت فشار به منظور هاروشی ریکارگبهافاایش

افاایش عنلکر   ر واحد سط   جلوگیری از آسیب ناشی از نوسکانات جکوی و 

یش کیفیت برگ سبا چای تنش خشکی  بهبو  تغذیه گیاه از طری  آبیاری و افاا

ی و گذارهیسکرماکه مستلام افاایش  هامشوقو سایر  بهرهکمو اعطای تسهینت 

 .باشدیمافاایش تسهینت بنعوخ  ر راستای مدیریت منابع آبی 

 ی هرز گیاهی بکه هاعل ی مناسب مبارزه با آفات  بیناری و هاوهیشی ریکارگبه

د مولد زخم ریشکه  جلکوگیری از گسکترش منظور شناسایی باغات آلو ه به ننات

بیناری و هجوم آفات به باغات سکالم  آشکنایی باغکداران بکا آفکات  بینکاری و 

ی تلفیقکی بکا تأکیکد بکر روش هاروشی هرز مهم گیاه چای و مبارزه با هاعل 

 مبارزه غیرشینیایی

   افاایش سرمایه  ندوق حنایت از توسعه  نعت چای کشور  ر راستای ایجکا

م باغ کارخانه و تحق  کشاورزی درار ا ی و وشتیبانی مالی از طری  اعطکای نظا

 به کارخانجات و باغداران بهرهکمتسهینت 

  ی و توسعه کشت و ا نح و بازسکازی باغکات چکای و انجکام وربهرهمدیریت

عنلیات بهاراعی به منظور افاایش میاان تولید برگ سبا  ر واحد سط  از شش 

 هفت تا هشت هکتار  ر هر مترمربعت   ر هکتار به 

   ی باغکات بکه منظکور زراعبکهی هاوهیشی  مشاوره و تروی  آموزمهارتآموزش

ی اجتناعی  باال بر ن جایگاه و منالت شغلی چایککاران  ایجکا  هابیآسکاهش 

انگیاه برای ورو  نیروهای جوان به بخش چای  تأمی  شغلی و آتیه چایککاران  

ی چای  حفظ کاربری اراضی چایککاری  هاباغزیر کشت  افاایش میانگی  سط 
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و کارکنان  نایع  بر ارانبهرهتونی  موا  اولیه مور  نیاز  نعت چای  آموزش 

 ی آموزشی.هابرنامهچای  تولید نشریه و 

  ی هکایفناورارتقا  ضریب مکانیااسیون از طری  ترغیب چایکاران به استفا ه از

 بهرهکمبا اعطای تسهینت   یچبرگهرس و  آالت یماشنوی  و افاایش توزیع 

ی تولید به ویژه  ر بخش بر اشت  بهبو  کیفیت بکرگ هانهیهابه منظور کاهش 

سبا بر اشت شده  سهولت انجام  یگر عنلیات باغداری  ا نح باغ متناسب بکا 

 مربوطه آالت یماششرایط استفا ه از 

  بکه چایککاران جهکت افکاایش  مندنظامطراحی مکانیام نظام ور اخت هدفنند و

 انگیاه

   ی تعکاونی و  کندوق هاهیکاتحا ایجا  نظام یکسارچه بی  سازمان چکای کشکور

ی مکور  نیکاز و تسکهیر رونکد هانها هحنایت از توسعه  نعت به منظور تأمی  

 هانها هخرید و تأمی  

 :امور تولیدی و بازرگانی فمدیریت کارخانه و بازارا 

 های فعال و محیط نظارتی و ارائه نیتی باید با تدوی  سیاستبخش  ولتی و حاک

ی هانهیهاهای بیشتر متنرکا شده  گذاریخدمات حنایتی الزم بر جذب سرمایه

معامنت را کاهش  هند و گر ش مالی  ر طول زنجیره را تسهیر ننایند. تکأمی  

ره بسیار مهم اعتبار برای فرآوری و بازاریابی به ویژه برای رشد و گسترش زنجی

مکدت محکدو  شکو   بلککه ی تولیکد کوتاههاواماست. امور مالی بانکی نباید به 

گذاری  ر ی مناسب با سررسید بیشکتر بکرای تکأمی  سکرمایههاوامبایستی شامر 

و سکایر  هاکارخانکهآالت کشاورزی  حنر و نقر  انبکار اری  تجهیاات و ماشی 

 .امکانات فرآوری باشد

  اری  اخلی و خکارجی بکه ویکژه جکذب سکرمایه از کشکورهای گذیهسرماجذب

هنسایه شکنالی  آسکیای میانکه و کشکورهای عوکو اتحا یکه اوراسکیا از طریک  

 یسلناسی فعال ادتصا ی به منظور تقویت  نایع تبدیلی و تکنیلی چای با هدپ 

حفظ توانننکدی واحکدهای تولیکدی و اسکتفا ه بهینکه از تکنیر زنجیره تولید و 

ی هافر تهای انجام شده  حفظ وضعیت اشتغال موجو  و ایجا  گذارییهسرما
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ی هکابخشی  ر بندبستهسازی و یچاجدید شغلی  تجهیا و نوسازی واحدهای 

های نوی  به عامنن بخش و باال بر ن کیفیت محصوالت یفناورمختل   معرفی 

 تولیدی.

   و سکازی منکافع کارخانه بکه منظکور هنسک-ی باغهامجتنعاجرای طرح احدار

  لبات  ر جریکان تولیکد و تکأمی  مطنکا  مکا ه خکام   ارانکارخانهچایکاران و 

ی برای ایربرنامهی و مدیریت ا ولی باغ و کارخانه  امکان ایربرنامهسهولت  ر 

 توسعه محصول و فراهم شدن بستر الزم برای ایجا  برندهای تجاری.

 ی محصکوالت بکا سکازمتنو  مدیریت نوآوری استراتژی  تولید چکای خشک  و

 ی.النلل یباستاندار های ملی و 

   اجرای طرح مدیریت استراتژی  برند با رویکر  برندسازی چای فافاایش تعدا

ی توزیع محصول چای  ر کشور به منظکور هاشبکهبرندهای استاندار ا  تقویت 

 افاایش سهم و حوور  ر بازار  اخلی؛ زیرا بیشتر محصکوالت چکای  اخلکی  ر

ی توزیع سراسری بسیار ضعی  است و هاشبکهی شنالی متنرکا شده و هااستان

برای ای  منظور باید برای افاایش حوور  ر بازار  اخلی و هنچنی  حوکور  ر 

ی هکایفناوری نوی  بازاریکابی بهکره گرفکت و از هاوهیشی از النلل یببازارهای 

 نوی  از جنله بازاریابی الکترونی  بهره گرفت.

 فی مکا بکی  اعوکای  نامهتفاهمی بهینه از فر ت به وجو  آمده انعقا  بر ارهرهب

اتحا یه اوراسیا برای ایران جهت انجام تجارت آزا  با کشورهای عوو به منظور 

 ا رات چای با کیفیت و  ارای ارزش افاو ه که منجکر بکه ارزآوری بیشکتر بکه 

را محقک   نگکربرونو  زان روشده و ا ول ادتصا  مقکاومتی یعنکی نگکاه  کشور

 .ساز یم

 ی نفکو( و توسکعه هایاسکتراتژاز جنله  محور ا راتی از راهبر های ریگبهره

برگکااری  ی فبازار هکدپ آسکیای میانکه و اوراسکیاا از طریک النلل یببازارهای 

  ورو  به بازار هاسفارتخانهی تخصصی و  یسلناسی تجاری از طری  هاشگاهیننا

از  یگکر  توانکدیمی مشتر ا گذارهیسرمای   ا رات مستقیم و خارجی فاز طر
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و مبتنکی بکر ادتصکا   محور کا راتی هااستیسویشنها ها وژوهش برای تحق  

 مقاومتی باشد.

 ر  ورت اجرای راهبر ی ویشنها ی فوق  میاان تولید چای اعم از بکرگ سکبا 

ابسکتگی بکه وار ات از میاان کنونی افاایش  میکاان وبه ترتیب چای و چای خش  

یابد ککه  ر چنکی  یممیلیون  الر کاهش  100تا  چای و متعادباً خروج ارز از کشور

های تبا الت بکانکی مواجکه یتمحدو النللی و ی بهای یمتحرشرایطی که کشور با 

بخشکد. از سکویی یماست  لنربخش خواهد بکو  و ضکریب خو اتککایی را بهبکو  

عت چای  مشاغر فصلی و  ائنکی بسکیاری را بکه ویکژه توان با توسعه وایدار  نیم

ی شنالی  ر عر ه تولید و فروش ایجا  ننو . به عنوه  افاایش هااستانبرای مر م 

های ینکههاهای آبیاری نکوی  باعک  ککاهش یوهشضریب مکانیااسیون و بکارگیری 

امات بهاراعی یری از اددگبهرهشو . از سویی با یمی وربهرهتولید و ارتقا  مدیریت 

توان با توجه به ا ول ادتصکا  مقکاومتی از جنلکه یمو بهبو  کیفی چای استحصالی 

بو ن  هنراه با تحوالت جهانی زمینه حوور  ر بازارهکای  نگربرونبو ن و  زا رون

النلکر میکاان ی بالنللی را فراهم آور  و با گسترش روزافاون روابط  ر عر که ی ب

راتژی  را افاایش  ا . البته ایک  مهکم  ر  کورتی اتفکاق  ا رات ای  محصول است

یکری از گبهرهافتد که محصوالت کشاورزی استراتژی  با ارزش افاو ه یعنکی بکا یم

النللکی ی بی متنو  و متناسب بکا اسکتاندار های هاطرحی و  ر بندبستههای ی تکن

ا ارزشی معا ل ی  تولید و  ا رات شو ؛ چرا که هم اکنون چای بی کیفیت ایرانی ب

شکو  ککه ایک  یمهای وار اتی به کشورهای آسیای میانه و عربی  کا ر یچاونجم 

نقص  ر  ورت برطرپ نشدن منجر به کاهش سهم ایران  ر بازار چکای  کا راتی 

سکازی و اجکرای راهبر هکای فکوق  ر راسکتای یا هوشو . شایان توجه است ککه یم

ی هکابخشی  نیازمنکد آن اسکت ککه اتوسعهحنایت از چای ایرانی و تحق  اهداپ 

و  کنندگانعرضکهمختل  کشور اعم از مساولی   فعاالن ادتصا ی  تولیدکننکدگان و 

 آحا  جامعه نقش خو  را به بهتری  شکر ایفا کنند.
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