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چکیده
کشت و صنعت چای نقش بسیار مهمی را در گردش اقتصادی مناطق چایکاری شمال ایران (استانهاای گای ن و
مازندران) بر عهده دارد .چای تولیدی در این مناطق ،تقریباً  %04از مصرف سرانه کشور را تاممین مایکناد .برداشات
متوالی برگ سبز چای در ایران از اوایل اردیبهشت تا آبان در سه فصل بهار ،تابستان و پاییز انجاا مایشاود .میازان
تولید محصول و کیفیت آن در این فصلها به علت تفاوت شرایط آب و هاوایی باا یکادیمر متفااوت اسات .میاانمین
بارندگی ساالنه در مناطق چایکاری حدود  0044میلیمتر است که کمتر از  %04آن با توزیا ییریکنواتات باه دوره
رشد چای تعلق دارد.
ع وه بر مصرف چای به عنوان یکی از کاالهاایی کاه در الماوی مصارفی مارد هایمااه ویاههای دارد ،کشااورزان
تولیدکننده برگ سبز و صنای مرتبط با نمهداری ،بساتهبنادی ،فارآوری و توزیا آن نقاش مهمای در ایجااد ارزش
افزوده ،اشتغال و تجارت کشورهای تولیدکننده و مصرفکننده درگیر با آن ایفا مینمایند.
نتایج مطالعات مختلف بر روی چای تولیدی ایران نشان داده است که به طور کلی در ایاران سیاساتمااری دولات
در زمینه تنظیم بازار برای افزایش سرمایهگااری در نظا تهیه ،تدارک و توزی چای ،بیشتر مربوط به سرمایهگاااری
در بهبود بایات چای بوده و تنها بخشی از سرمایهگااری مربوط به صنای فرآوری و بستهبندی باوده اسات .در حاال
حاضر با توهه به وضعیت نه چندان توب این صنعت نیاز به سرمایهگااری در بهبود بایاات چاای و نوساازی صانای
تبدیل برگ سبز به چای تشک و بستهبندی آن الز و ضروری است؛ چرا که بسیاری از صانای مارتبط باا فارآوری
چای با فناوری قدیمی فعالیت دارند .لاا برای بهبود کیفیت چای تولیدی ،سرمایهگااری در اساتفاده از فنااوریهاای
نوین ضروری به نظر میرسد .در این مطالعه ،سعی گردید تا با بررسی وضاعیت کشات چاای در ایاران و کشاورهای
منتخب ،پیشنهاداتی در راستای مطلوبترین سیاستگااری در بانک کشاورزی بارای ارتقااص صانعت و اقتصااد چاای
کشور ارائه گردد.
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