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 خالصه
 

 ایجاد تشکلهای آبیاری تحت فشار در بین           1379به منظور بهبود تولید چای در استان گیالن، از سال               
چایکاران در دستور کار سازمان چای کشور قرار گرفت و در طی این مدت تعدادی از این تشکلها ایجاد و به                        

اله عوامل موثر در جذب چایکاران به این تشکلها در شهرستان الهیجان را بررسی               این مق . فعالیت مشغول شده اند  
 نفر از چایکاران عضو و غیرعضو با روش            135پژوهش حاضر  بصورت پیمایشی انجام گرفته و            . می کند 

رنباخ نمونه گیری چندمرحله ای انتخاب و اطالعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه که پایایی آن از طریق آلفای ک                   
برای تجزیه و تحلیل داده ها عالوه بر آمار توصیفی از آمار تحلیلی نیز نظیر ضریب               . تایید گردیده، جمع آوری شد    

نتایج .  ، تحلیل تشخیصی، تحلیل عاملی و تحلیل مسیر  استفاده شد              tهمبستگی،  آزمون من وایت نی، آزمون        
غیرهایی مانند شرکت در کالسهای آموزشی و         حاصل از تحلیل تشخیصی گام به گام، نشان می دهد که مت               

ترویجی، دفعات بازدید از باغات دارای آبیاری تحت فشار، اعتقاد به مشورت برای بهتر شدن امور و  وسعت باغ                     
همچنین تحلیل  . دارای سیستم آبیاری، بیشترین مقدار واریانس بین دو گروه عضو و غیر عضو را تبیین می کنند                  

 عامل ویژگیهای فردی و شخصی،      5ز متغیرهای تحقیق را براساس چارچوب نظری تحقیق در          عاملی انجام شده نی   
به  عامل   %) 17(اقلیمی، سازمانی، اقتصادی و اجتماعی خالصه کرده است، که بیشترین درصد تبیین واریانس                 

 ی و حمایتی با   نتایج حاصل از تحلیل مسیر نیز نشان می دهد که عامل سازمان             . سازمانی و حمایتی تعلق دارد     
 . بیشترین تاثیر مستقیم و غیرمستقیم را در جذب چایکاران به تشکلهای آبیاری تحت فشار داشته است611/0

 
 های خودیار، تحلیل تشخیصی، تحلیل عاملی و تحلیل   چایکاران، آبیاری تحت فشار، گروه:واژه هاي كليدي      

 .مسیر                                  

 مهمقد
چاي بعنوان يكي از محصوالت استراتژيك كشور، به دليل            
نياز به شرايط خاص اقليمي و طبيعي براي رشد؛ و محدود بودن            
اراضي قابل كشت، با موانع گسترش سطح زير كشت مواجه بوده           
و به همين دليل افزايش راندمان باغات چاي يكي از راهكارهاي            

تكميلي مورد توجه سازمان    افزايش توليد بويژه از طريق آبياري        
در اين راستا  و با توجه به وضعيت         . چاي كشور قرار گرفته است    

مزارع چاي و پراكندگي و قطعه بندي آن، اين سازمان درصدد             
 هكتار از   ٤٥٠٠است تا در طي برنامه پنج ساله سوم توسعه،             

اراضي ديم چايكاري را در قالب تشكل هاي گروهي آبياري تحت           
تا )  ١٣٧٧رستمي،  (تم آبياري باراني مجهز كند     فشار به سيس  

بنابراين مقاله  . راندمان توليد را از نظر كمي و كيفي بهبود بخشد         
 تدوين چارچوب نظري مناسب براي      حاضر درصدد است تا ضمن    

تبيين عوامل موثر در جذب چايكاران به تشكلهاي آبياري تحت           
وههاي عضو  فشار در شهرستان الهيجان به تبيين تفاوت بين گر        

و غيرعضو و  شناسايي متغيرهاي تفكيك كننده گرايش و عدم             
گرايش چايكاران به تشكلهاي آبياري تحت فشار بپردازد و  سهم           

 .عوامل موثر در اين خصوص را مشخص كند

  خليل كالنتري: مكاتبه كننده



 ١٣٨٤، سال ٥، شماره ٣٦مجله علوم كشاورزي ايران، جلد  ١٢٧٤

بررسي ادبيات موضوع در اين زمينه نشان مي دهد كه شكل           
دي گيري اينگونه تشكلها در بين كشاورزان به عوامل متعد              

، با بررسي نقش رهبران        )١٩٩٨(روسميالدي  . بستگي دارد 
محلي در مشاركت روستائيان براي گروههاي استفاده كنندگان از        
آب در اندونزي به اين نتيجه رسيد كه نقش رهبران محلي براي            
هدايت كشاورزان و مشاركت آنان در تشكلهاي گروهي                  

، نيز  )١٩٩٩(تون  داي. استفاده كنندگان از آب بسيار مهم مي باشد     
با بررسي سازمانهاي آبياري در مكزيك دريافت كه، اندازه زمين،          
ميزان برخورداري از خدمات و اعتبارات در گرايش كشاورزان به            

، در تحقيقي   )٢٠٠٠(كريشنا  . گروههاي آبياري بسيار موثر است    
تحت عنوان، فهم توسعه اقتصادي، آرامش اجتماعي و                   

روستاهاي شمال هند؛ به اين نتيجه       حكومتهاي دمكراتيك در     
 اقتصادي و پتانسيل فعاليتهاي        –كه عوامل اجتماعي       رسيد

جمعي و خودياري در اجتماعات روستايي در موفقيت تشكلهاي          
مطالعات انجام گرفته در زمينه       . گروهي بسيار مهم مي باشد     

 ياريگريهاي سنتي آبياري در ايران توسط جوادي دوست                
مشاركت روستاييان در طرحهاي      تفرش و     در منطقه ) ١٣٥٨(

توسعه  روستايي در بخش مركزي شهرستان قوچان توسط عفتي         
نيز نشان داد كه  وجود نظام برنامه ريزي مشاركتي و            ) ١٣٧١(

غيرمتمركز؛ وجود نهادها و سازمانهاي محلي؛ وجود روحيه              
استقالل و خوداتكايي؛ توزيع  عادالنه امكانات؛ وجود روحيه              

ي و كمك به ديگران و سازماندهي رهبران محلي از                همكار
عوامل موثر در مشاركت دادن روستائيان و كشاورزان در                 

، )١٣٧٧(همچنين محسني تبريزي     . فعاليتهاي گروهي است    
عوامل موثر بر جلب مشاركت روستاييان در پروژه هاي توسعه            

، هرستان گرمسار را در سن، ميزان تحصيالت         شپايدار روستايي   
 اقتصادي ، عضويت در انجمن ها، سازمانها،          -عيت اجتماعي وض

گروهها و شوراي محلي روستا و رضامندي شغلي روستاييان              
    ).١٣٧٦فرهادي، (خالصه مي نمايد 

بررسي ادبيات موضوع نشان مي دهد كه ديدگاه ها و نظريات          
انديشمندان مختلف در مورد عوامل موثر بر گرايش به جذب در            

عوامل فردي   : روهي، در پنج دسته كلي           فعاليتهاي گ  
، عوامل اقتصادي، عوامل اجتماعي، عوامل سازماني       )روانشناختي(

 .و حمايتي و عوامل طبيعي و اقليمي قابل تقسيم بندي مي باشند       

بطوريكه افرادي نظير ساليما عمر، رابرت دال، سوان سون، اورت          
قتصادي و  راجرز و ميسرا از جمله دانشمنداني هستند كه عامل ا         

عامل سازماني و حمايتي را در جذب افراد در فعاليتهاي گروهي            
ديويد ساموئل هانتينگتون،    ،افزون بر اين عوامل   . موثر مي دانند 
از جمله  ، مارتين ليپست، دانيال لرنر و مايرون وينر         مك كله لند  

متفكراني هستند كه به عامل اجتماعي و عامل فردي و                   
. دند در فعاليتهاي گروهي تاكيد مي كن     روانشناختي در جذب افرا   

ديويد مك كله  لند عامل طبيعي و اقليمي را جزء           در اين ميان    
 .عوامل موثر بر جذب افراد در فعاليتهاي گروهي مي داند

براساس جمع بندي ديدگاههاي فوق و به منظور ارائه               
چارچوبي مشخص از عوامل موثر بر جذب چايكاران به تشكلهاي          

 فشار ، اين عوامل در قالب يك مدل تئوريكي               آبياري تحت 
 ارائه  شده  است كه چارچوب نظري         ١خالصه و بصورت شكل      

 .تحقيق حاضر را تشكيل مي دهد
 

 ها مواد و روش
از نظر محدوده جغرافيايي اين مطالعه در شهرستان                 

سطح زير كشت    . الهيجان از استان گيالن انجام گرفته است         
 در دو استان گيالن و مازندران          هكتار ٣١٩١٥چاي در كشور     

 درصد  ٦/٨٤ درصد از آن در استان مازندران و         ٤/١٥مي باشد كه   
 هكتار از   ٧٩٣٢شهرستان الهيجان با    . در استان گيالن قرار دارد    

 نفر  ١١٤٣٠ درصد از اراضي زير كشت و با           ٨٨/٢٤باغات چاي   
مير حسيني  ( درصد چايكاران را در اختيار داشته           ٢٧چايكار  

و از اين نظر يكي از قطبهاي توليد چاي در كشور            ) ١٣٨٠م  مقد
به همين دليل اين مطالعه در شهرستان           . محسوب مي گردد 

 . الهيجان انجام گرفته است
، از نظر نحوه        تحقيق حاضر از لحاظ هدف كاربردي است            

 و از نظر بررسي روابط بين متغيرها از          جمع آوري داده ها ميداني،  
 جامعه آماري اين تحقيق شامل كليه           .ستنوع همبستگي ا   

چايكاران  دهستان بازكياگوراب از شهرستان الهيجان مي باشند         
 نفر چايكار   ١٦٥٨كه براساس آمار سازمان چاي كشور از مجموع         

 ١١٨٢ نفر عضو تشكلهاي آبياري تحت فشار بوده و           ٤٧٦تعداد  
 نفر ديگر هنوز به عضويت در تشكل هاي آبياري تحت فشار در             

روش نمونه گيري در اين تحقيق بصورت چند              . نيامده اند
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مرحله اي بوده، بطوريكه در مرحله اول تعدادي از روستاهايي كه          
اقدام به ايجاد تشكل نموده بودند برگزيده شدند و در مرحله               
بعدي تعدادي از  اعضاي هر تشكل در داخل روستا به صورت               

 با همان تعداد نيز     نمونه گيري تصادفي انتخاب شدند و متناسب      
. از اعضاي غيرعضو بصورت نمونه گيري تصادفي انتخاب گرديدند       

حجم جامعه نمونه پس از پيش آزمون پرسشنامه و محاسبه              
 واريانس متغيرهاي اصلي از طريق فرمول كوكران محاسبه             

 

 نفر غير   ٦٨  نفر عضو و      ٦٧ نفر بدست آمد كه      ١٣٥مجموعاً    و
 براي گردآوري اطالعات    .قرار گرفتند عضو انتخاب و مورد بررسي      

 دسته  ٥ متغير و در قالب         ٧٠از ابزار پرسشنامه  مشتمل بر         
براي محاسبة ضريب قابليت اعتماد ابزار       . عوامل استفاده گرديد  

اندازه گيري از آزمون آلفاي كرونباخ استفاده شدكه مقدار آن به           
به دست آمد كه از اعتماد قابل قبولي               ) ١(صورت جدول  

 .خوردار مي باشدبر

 
  مدل نظري عوامل موثر در جذب چايكاران به تشكلهاي آبياري تحت فشار-١شكل 



 ١٣٨٤، سال ٥، شماره ٣٦مجله علوم كشاورزي ايران، جلد  ١٢٧٦

 مقادير آلفاي كرونباخ براي مقياس هاي سازه ها و يا عوامل  -١جدول 
 مورد استفاده در پرسشنامه

 مقياس تعداد متغيرها مقدار آلفاي كرونباخ
 نوپذيري ٦ ٧٤١/٠
 بگرايش به جذ ٥ ٦٥٩/٠
 ويژگيهاي اقليمي ٧ ٦٩٣/٠
 ويژگيهاي اقتصادي ٧ ٦٢٣/٠
 ويژگيهاي اجتماعي ٨ ٧٢٤/٠

 
براي تجزيه و تحليل داده ها و تعيين روابط بين متغيرهاي            

 و متغيرهاي    ١فاصله اي و نسبي از ضريب همبستگي پيرسون         
.  استفاده گرديده است    ٢ترتيبي از ضريب همبستگي  اسپيرمن      

، و براي   ٤من وايت نيو  ٣ t  -ا از، آزمون هاي    براي مقايسه گروهه  
تعيين تركيب چند متغير مستقلي كه به بهترين وجه تفاوت              
بين دو گروه عضو و غير عضو را نشان مي دهد از تحليل                     

، و براي تلخيص متغيرها در تعداد محدودي از عاملها          ٥تشخيصي
 و دستيابي به مقادير عاملي براي استفاده در تحليل مسير و               
تعيين اثرات مستقيم و غيرمستقيم عاملها بر متغير وابسته و              
تعيين سهم آنها براساس چارچوب نظري تحقق از تحليل                

براي .  بر حسب مورد استفاده گرديد       ٧ و تحليل مسير    ٦عاملي
 ٨ KMO تعيين مناسب بودن داده ها براي تحليل عاملي  روش           

ر آن به ترتيب     بكار گرفته شده است،  كه مقدا        ٩و آزمون بارتلت  
 درصد  ٩٩ بدست آمد كه در سطح        ٦٧/١٢٦٨ و   ٦٧/١٠برابر با   

 . معني دار بودند
 

 نتايج و بحث
يافته هاي اين پژوهش در دو بخش توصيفي و تحليلي مورد           

 .بحث قرار مي گيرد
 توصيف داده ها

نتايج توصيفي نشان مي دهند كه ميانگين سني چايكاران           
ل مي باشد و هر دو گروه از سطح         سا ٦/٥٣ و غيرعضو     ٥/٥٤عضو  

                                                                                    
1. Pearson correlation 
2. Spearman correlation 
3. t - test 
4. Mann – Whitney test 
5. Discriminant analysis 
6. Factor analysis 
7. Path analysis 
8. Kaiser – Meyer - Oklin 
9. Bartlet test 

ميانگين ميزان مالكيت    . سواد تقريباً برابر برخوردار هستند       
 هكتار مي باشد، اما تعداد      ٣٦/٠ و غيرعضو    ٣١/٠چايكاران عضو   

قطعات چايكاري در هر دو گروه تقريباً با هم برابر هستند و                 
ميزان نوپذيري   . مالكيت غالب نيز بصورت شخصي است           

و تشكلها به مراتب باالتر از چايكاران غير عضو بوده          چايكاران عض 
ميانگين دفعات شركت در كالسهاي ترويجي براي              . است

چايكاران عضو تشكلها اندكي بيشتر از دو دوره بود، در حاليكه             
 دوره بوده   ٥/٠اين ميانگين براي چايكاران غيرعضو تشكلها تنها         

ياري تحت فشار نيز،   از نظر دفعات بازديد از باغات داراي آب       . است
ميانگين قيمت هر   . تفاوت زيادي بين دو گروه وجود داشته است       

 براي چايكاران عضو    ١٣٨٠كيلو برگ سبز فروخته شده در سال        
 تومان  ٩٣ تومان و براي چايكاران غيرعضو تنها           ١٠٦تشكلها  

اگرچه اين مقدار بسيار پايين تر از قيمت اعالم شده           . بوده است 
اشد ولي چايكاران عضو تشكلها به دليل            توسط دولت مي ب   

كيفيت باالتر محصول توليدي شان به طور متوسط در هر كيلو             
ميانگين .  تومان بيشتر دريافت نموده اند      ١٣برگ سبز چاي      

تعداد دفعات شخم چايكاران عضو  نيز حدود يك دفعه در سال             
شايد اين موضوع به علت     . باالتر از چايكاران غيرعضو بوده است      

هيا بودن شرايط براي كاشت ساير محصوالت از جمله حبوبات           م
در فصل گرما به سبب برخورداري از امكانات آبياري  باراني                

همچنين ميانگين فاصله هر دو نوبت برداشت در باغات            . باشد
 روز يكبار و در باغات چايكاران         ١٧چايكاران عضو تشكلها هر      

ين امر استفاده از     علت ا .  روز يكبار بوده است     ٢٦غيرعضو هر   
آبياري باراني مي باشد كه باعث كاهش فاصله هر دو نوبت                 

شايد . برداشت محصول و در نتيجه افزايش توليد گرديده است          
همين امر دليلي بر باالتر بودن قيمت محصول چايكاران عضو             

زيرا اين موضوع باعث شاداب تر و      . نسبت به افراد غير عضو باشد     
ز چاي و عدم خشبي شدن غنچه هاي آن        لطيف تر بودن برگ سب   

ميانگين ضايعات  . در اثر كوتاه شدن زمان برداشت مي باشد          
برآورد شده توسط چايكاران عضو و غيرعضو از زمان برداشت تا            

 .تحويل محصول به كارخانجات، تقريباً  با هم برابر بوده است
 تحليل داده ها

 بررسي روابط بين متغيرها
ط بين متغيرها از تحليل هاي          به منظور بررسي رواب       

همبستگي استفاده گرديده و از آنجا كه متغيرهاي مستقل               
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تحقيق به دو صورت پارامتري و ناپارامتري بودند، بنابراين بنا به            
ضرورت از تحليل همبستگي پيرسون براي داده هاي پارامتري و          

 .اسپيرمن براي داده هاي ناپارامتري استفاده شده است
 

يب همبستگي اسپيرمن بين متغيرهاي مستقل و متغير  ضر-٢جدول 
 وابسته جذب چايكاران در تشكلهاي آبياري تحت فشار

 ميزان ضريب همبستگي 
براي كشاورزان

 غير عضو
براي اعضاء
 تشكل ها

رديف متغيرهاي مستقل
 

 ١ تمايل به استفاده از وام ١٧١/٠ ٣٣٣/٠**
 ٢ هاي جمعيتمايل به شركت در فعاليت ٢٤١/٠* ٢٢١/٠

 ٣ ميزان اطالعات نسبت به تشكلها ٢٤٤/٠* ٢٧٨/٠*
 ٤ نياز به آبياري باغات چاي ١٧٤/٠ ١٥٢/٠
 ٥ وجود منابع آب سطحي و عمقي -٠٢٧/٠ ١٦٤/٠

 ٦ كوچك بودن قطعات چايكاري ٠٧٦/٠ ٢٧٢/٠*
 ٧ خسارت خشكسالي به باغهاي ديم ٠٤٨/٠ ٠١٥/٠

 ٨ ايل و مشكالت به سازمان چاياعتقاد به انتقال مس ١٦٢/٠ ٣١٤/٠**
 ٩ وجود رهبران فني و محلي و پيشقدمي آنان ٠٨١/٠ -٠٢٩/٠
 ١٠ منطبق بودن طرح با خواست چايكاران ١٦٢/٠ ٠٣٦/٠
٣٦٣/٠** -٠٤٤/٠  ١١ اميد به توسعه تشكل تا ايجاد كارخانه فرآوري

 ١٢ تمايل به تكميل اطالعات راجع به تشكلها ١٢٣/٠ ٢٦٩/٠*

  درصد١ و ٥ به ترتيب معني داري در سطح ** و *
 

 نيز مشخص است بين تمايل به         ٢همانطور كه از جدول      
شركت در فعاليتهاي جمعي و ميزان اطالعات نسبت به تشكلها           
با ميزان جذب چايكاران در تشكلهاي آبياري تحت فشار با                

از سوي ديگر    . ارتباط مثبت وجود دارد       % ٥احتمال خطاي    
 احتمال مي دادند كه اين تشكلها تا ايجاد              چايكاران عضو    

كارخانجات فرآوري توسعه پيدا نمايند و به همين دليل ارتباط            
مثبت و معني دار   % ١بين اين دو متغير نيز با احتمال خطاي            

همچنين ارتباط بين ميزان اطالعات نسبت به            . شده است 
تشكلها ، كوچك بودن باغات چاي، تمايل به تكميل اطالعات             

جع به تشكلها و گرايش به جذب چايكاران غير عضو به                   را
مثبت و  % ٥تشكلهاي آبياري تحت فشار نيز با احتمال خطاي           

معني دار گرديده است و بين تمايل به استفاده از وام در بين                
چايكاران غير عضو و گرايش به جذب آنان در تشكلهاي آبياري             

از .  دارد ارتباط مثبت وجود  % ١با احتمال خطاي     فشار  تحت  
سوي ديگر چايكاران غير عضو اعتقاد داشتند كه با ايجاد تشكلها           
مي توانند مسايل خود را به راحتي به مسئولين انتقال دهند به             
همين دليل ارتباط بين اين متغير با متغير وابسته با احتمال               

به عبارت ديگر پايين و ناقص بودن       . مثبت بوده است  % ١خطاي  
ت به تشكل ها، كوچك بودن قطعات باغات         ميزان اطالعات نسب  

چاي، اعتقاد به انتقال مسا ئل و مشكالت به سازمان چاي و حل             
آنها توسط اين سازمان با عدم عضويت آنها در اينگونه تشكل ها             

 .  در ارتباط بوده است
به منظور بررسي روابط بين متغيرهاي فاصله اي  از ضريب            

كه نتايج آن با توجه به       همبستگي پيرسون استفاده شده است       
ارايه شده  ) ٣(ديدگاه چايكاران عضو و غير عضو  در جدول              

 .است
 شده است، بين    نيز نشان داده  ) ٣(همانطور كه در جدول      

سطح سواد و شركت در كالسهاي آموزشي و ترويجي با ميزان             
% ٥جذب افراد به تشكلهاي آبياري تحت فشار با احتمال خطاي           

 مراجعه فرد به سازمان چاي و عضويت  در            و بين تعداد دفعات   
اين روابط  . رابطه مثبت وجود دارد   % ١تشكلها با احتمال خطاي     

حاكي از آن است كه ارائه اطالعات الزم به كشاورزان بويژه از               
طريق كالسهاي آموزشي ـ ترويجي و ايجاد ارتباط بيشتر با               

 به  سازمان چاي مي تواند، مخصوصآ در جذب چايكاران باسواد          
از سوي ديگر بين سن چايكارن       .  اينگونه تشكل ها مؤثر باشد     

غير عضو با ميزان گرايش به جذب آنان در تشكلهاي آبياري               
اين . رابطه منفي وجود دارد    % ٥تحت فشار با احتمال خطاي        

موضوع نشان مي دهد كه كشاورزان مسن گريش كمتري به              
تعداد مراجعه  همچنين بين   . عضويت در اينگونه تشكل ها دارند     

چايكاران غيرعضو  به سازمان چاي با ميزان گرايش به جذب               
رابطه % ٥آنان به تشكلهاي آبياري تحت فشار با احتمال خطاي           

 .وجود دارد
 مقايسه گروهها

به منظور بررسي تفاوت بين افراد عضو و غيرعضو تشكلهاي           
. آبياري تحت فشار از آزمون من وايت ني استفاده گرديده است           

 نشان مي دهد كه از نظر تمايل به استفاده از             تايج اين آزمون  ن



 ١٣٨٤، سال ٥، شماره ٣٦مجله علوم كشاورزي ايران، جلد  ١٢٧٨

وام، گرايش به انجام فعاليتهاي گروهي، ميزان اطالعات راجع به           
تشكلها،  دسترسي به منابع آب در منطقه و اعتقاد به مشورت،              
تفاوت معني داري بين دو گروه عضو و غير عضو وجود دارد                 

 ).٤(جدول 
  نيز مشخص است از نظر اطالع از        )٥(همانطور كه در جدول     

 تعداد افراد داراي آبياري تحت فشار، دفعات شركت در                   
كالس هاي آموزشي و ترويجي، دفعات بازديد از باغات داراي             
آبياري، مقدار توليد، ميزان وام دريافتي، قيمت برگ سبز                

 ،  دفعات شخم در سال، و فاصله           ١٣٨٠فروخته شده در سال      
 درصد بين   ٩٩ت تفاوت معني داري  در سطح       هر دو نوبت برداش   

 .چايكاران عضو و غير عضو وجود دارد
 

 ضريب همبستگي پيرسون بين متغيرهاي مستقل و متغير -٣جدول 
 وابسته  جذب چايكاران در تشكلهاي آبياري تحت فشار

 ميزان ضريب همبستگي
براي كشاورزان 

 غير عضو
براي اعضاء 

 اتشكل ه

رديف متغيرهاي مستقل

 ١ )سال(سن -٠٨٨/٠ -٢٧٤/٠*
 ٢ )كالس(سطح سواد ٢٧٤/٠* ٠٣٨/٠
 ٣ )هكتار(وسعت باغ چاي ١٦٦/٠ ١٣٤/٠
 ٤ )تعداد(تعداد قطعات باغ چاي هر كشاورز ١٢٣/٠ ١٨٦/٠
 ٥ )هزار تومان(مخارج ماهيانه چايكار -٠٩٥/٠ -٠٩٢/٠
 ٦ )هزارتومان(درآمد حاصل از چايكاري ٢٠١/٠ -٠١٩/٠

**٨٨١/٠** ٤٢٩/٠  ٧ )دفعه(ميزان مراجعه به سازمان در سال
 ٨ )دفعه(شركت در كالسهاي آموزشي و ترويجي ٢٦٩/٠* ١٨٤/٠
 ٩ )دفعه(بازديد از باغات داراي آبياري تحت فشار ١٩١/٠ ١٠٦/٠
 ١٠ )ماه(مدت زمان الزم براي اتمام طرح -٢٣٥/٠ -٢٢٢/٠

  درصد١ و ٥ به ترتيب معني داري در سطح **و *

 
  مقايسة ميانگين پاسخهاي دو گروه از چايكاران عضو و غيرعضو تشكلهاي آبياري تحت فشار-٤جدول 

سطح  ميانگين رتبه اي
 Sig معني داري

آزمون من وايت 
 عضو غير عضو U_testني 

 رديف متغيرها

 ١ تمايل به استفاده از وام ٠٩/٧٣ ١٨/٦١ ١٨١٤ ٠٢٩/٠
 ٢ ل به انجام فعاليتهاي گروهيتماي ٣٩/٧٢ ٨٥/٦١ ٥/١٨٥٩ ٠٥/٠
 ٣ ميزان اطالعات راجع به تشكلها ٩٨/٨٠ ٢١/٥٥ ٥/١٨٠٤ ٠٠/٠
 ٤ تمايل به تكميل اطالعات ٧٨/٧٥ ٣٣/٦٠ ٥/١٧٥٦ ٠٨/٠
 ٥ تمايل به نماينده شدن ١٢/٨٠ ٠٦/٥٦ ١٤٦٦ ٠٠/٠
 ٦ دسترسي به منابع آب در منطقه ٧٤ ٠٩/٦٢ ١٨٧٦ ٠٣٨/٠
 ٧ اعتقاد به مشورت ٤٢/٧٥ ٦٩/٦٠ ١٧٨١ ٠٠٥/٠

 استفاده  tهمچنين به منظور بررسي تفاوت ميانگين مقادير مربوط به متغيرهاي پارامتري در بين افراد عضو و غيرعضو، از آزمون ـ                        
 . ارائه شده است) ٥(گرديده كه نتايج آن در جدول 

 
 آبياري تحت فشار مقايسة ميانگين پاسخهاي دو گروه از چايكاران عضو و غيرعضو تشكلهاي -٥جدول 

 سطح معني داري ميانگين ها
     Sig 

 tآزمون ـ 
T_test عضو غير عضو 

 رديف متغيرها

 ١ )تعداد(اطالع از تعداد افراد داراي آبياري ٨١/١٠ ٧٥/٦ ١٧٦/٤ ٠٠/٠
 ٢ تعداد دوره هاي آموزشي و ترويجي شركت كرده ٠٣/٢ ٥٧/٠ ٢٦٨/٧ ٠٠/٠
 ٣ ازديد از باغات داراي آبياريدفعات ب ٦٧/٥ ٦٣/٣ ٠٥/٤ ٠٠/٠
 ٤ مقدار توليد ٣٦٤/٣ ٦٤١/٢ ٣١٤/٢ ٠٢٢/٠
 ٥ ميزان وام دريافتي ٣١/٥٧ ٥٤/٢٦ ١٤/٣ ٠٠/٠
 ٦ قيمت برگ سبز ٨٧/١٠٦ ٢٤/٩٣ ٥٦٢/٣ ٠٠١/٠
 ٧ تعداد دفعات شخم در سال ٣٧/٢ ٤٣/١ ١٤٩/٩ ٠٠/٠
 ٩ فاصله هر دو نوبت برداشت ٣٦/١٧ ٥٣/٢٦ -٤٩٧/٨ ٠٠/٠
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 تفكيك كردن گروهها از طريق متغيرهاي مستقل مورد          -٢-٣
 :بررسي

به منظور تعيين تركيب متغيرهاي مستقلي كه به بهترين            
وجه گروههاي عضو و غير عضو را از هم متمايز مي كنند از                  

در تحليل    . استفاده گرديد    ١تحليل تشخيصي گام به گام        
شده  براي متغيرهاي وارد      ٢تشخيصي، ميزان همبستگي كانوني   

، ٦٤٥/٠ بدست آمد كه مجذور اين عدد، يعني       ٨٠٣/٠در تحليل     
 درصد از واريانس متغير وابسته توسط مدل         ٥/٦٤نشانگر تببين   

در تحليل  . مي باشد) ٦(چهار متغيره ارائه شده در جدول            
تشخيصي گام به گام متغيرها در چهار گام بر اساس كمترين              

. ل تشخيصي شد ه اند    وارد معادله تحلي     ٣مقدار المبداي ويلكز   
 بدست آمد كه با درجه      ٥٣٣/١٣٥مقدار كاي اسكوير نيز برابر با       

اين آماره بر     . معني دار مي باشد  % ٩٩ در سطح       ٤آزادي   
. معني داري و قدرت تميز خوب تابع تشخيصي داللت دارد              

مقادير ضرايب معادله     ) ٦(ضرايب استاندارد نشده جدول         
غيرعضو را نشان     ه عضو و   تشخيصي يا متمايز كننده دو گرو       

براساس اين جدول از ميان مجموعه متغيرهاي مورد           . مي دهد
بررسي، چهار متغير شركت در كالسهاي آموزشي و ترويجي،             
ميزان بازديد از باغات داراي آبياري تحت فشار، اعتقاد به                 
مشورت براي بهتر شدن امور و ميزان وسعت باغات داراي                 

ر عضو را به بهترين وجه از هم            آبياري، گروههاي عضو و غي      
 .متمايز مي كند
 مقادير ضرايب استاندارد نشده تابع تشخيصي -٦جدول 

 متغيرها )Z1(ضرايب 
٣٢( ١٩٩/٠x (شركت در كالسهاي آموزشي و ترويجي 
٣٣( ٠٧٨/٠x (ميزان بازديد از باغات داراي آبياري تحت فشار 
٤٩( ٧٢٠/٠x ( اموراعتقاد به مشورت براي بهتر شدن 
٥٩( ٠٢٥/١x (ميزان وسعت باغات داراي آبياري 
 مقدار ثابت -٣٥٧/٤

 
براساس مقادير ضرايب استاندار نشده، معادله رگرسيوني           
متمايز كننده دو گروه عضو وغيرعضو را مي توان به شرح ذيل              

 :نوشت

                                                                                    
1. Stepwise Discriminant Analysis 
2. Canonical Correlation 
3. Wilks Lambda 

)(/)(/)(/)(// 59493332 0251720078019903574 XXXXy ++++−= 
 تلخيص متغيرها

ب نظري تحقيق،   به منظورتلخيص متغيرها و ارزيابي چارچو     
روش تحليل عاملي با مقاصد تاييدي  استفاده گرديده و               از  

خالصه ) ٧(متغيرهاي مورد مطالعه در پنج عامل به شرح جدول         
 درصد واريانس كل متغيرها را به         ٩/٥١ در مجموع     شدند كه 

اين متغيرها مطابق با مدل نظري در قالب        . خود اختصاص دادند  
، عامل  ) درصد واريانس  ٨٦/١٦با  (پنج عامل سازماني و حمايتي       

با (، عامل اقتصادي    ) درصد واريانس  ٥٨/١٠با  (طبيعي و اقليمي    
)  درصد واريانس  ٢٦/٨با  (، عامل اجتماعي    ) درصد واريانس  ٧٥/٩

 .نامگذاري شدند)  درصد واريانس٤٢/٦با (و عامل فردي 
 

 
 متغيرهاي مربوط به هر يك از عوامل و ميزان ضرايب -٧جدول 

 ده از ماتريس دوران يافتهبدست آم
 نام عامل متغيرها ميزان ضرايب

٣٢( ٦٧٨/٠x (تعداد كالسهاي ترويجي 
٤٨( ٨٠٥/٠x (گفتگو با چايكاران 
٣٣( ٥٤٠/٠x (بازديد از باغات داراي آبياري تحت فشار 

ـ عامل سازماني و١
 حمايتي

٢٦( ٥٨٥/٠x (وجود باغات داراي آبياري در منطقه 
٢٨( ٥٨٨/٠x (وجود منابع آب سطحي و زير زميني در

 منطقه
٣٢( ٥٦٠/٠x(كوچك بودن باغات چاي 

 و ـ عامل طبيعي٢
 اقليمي

٤٠( ٧١٨/٠x (كاهش هزينه هاي اجراي طرح در قالب
 تشكلها

٣٩( ٥٨٦/٠x (تغييرات درآمد ساليانه 
٤٣( ٥٧٣/٠x (پايين بودن سطح درآمد و زندگي مردم 
٤١( ٥٩٥/٠x (دادن يارانه از طرف دولت 

ـ عامل اقتصادي٣

٥٠( ٧٨٥/٠x (       ر كارها به تانجام شدن سريع و راحت
 صورت گروهي

٤٩( ٧٥٣/٠x (اعتقاد به مشورت 
١٢( ٥٩٨/٠x (عالقمندي به شركت در فعاليتهاي

 گروهي

ـ عامل اجتماعي٤

٢( ٨٣٩/٠x (سن چايكاران 
٤( -٨٣٥/٠x (رانسطح سواد چايكا 

ـ عامل ٥
 )شخصي(فردي

 
عامل سازماني و حمايتي    برمي آيد  ) ٨(همانطور كه از جدول   

 موثرترين عامل در جذب چايكاران به تشكلهاي        ٦١١/٠با ميزان   
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آبياري تحت فشار شناخته شد و اين عامل نقش سازمان چاي را            
همچنين بعد از   . در تشكيل و ترويج اين تشكلها نشان مي دهد         

  ، عامل اجتماعي، با      ٣٧٦/٠عامل سازماني، عامل اقليمي، با         
، به  ٠٤١/٠ و عامل اقتصادي، با      ١٥٦/٠ ، عامل فردي، با        ٣٤٣/٠

ترتيب بيشترين تاثير را بر متغير وابسته ميزان جذب چايكاران            
 ٢شكل  . در تشكلهاي آبياري تحت فشار بخود اختصاص داده اند        

مستقيم و غير مستقيم اين متغيرها بر متغير وابسته         نيز تاثيرات   
  .را نشان مي دهد

 :تعيين اثرات مستقيم و غير مستقيم عاملها بر متغير وابسته
در نهايت نيز به منظور بررسي اثرات مستقيم و غير مستقيم           
هر عامل بر متغير وابسته گرايش به جذب در تشكلهاي آبياري             
تحت فشار از تكنيك تحليل مسير استفاده شد و پنج عامل                

 وارد تحليل مسير گرديدند كه       مشخص شده در تحليل عاملي     
 آورده شده   ٨ غير مستقيم آنها در قالب جدول         واثرات مستقيم   

 .است
 

  جذب چايكاران در تشكلها بر تحليل مسير عاملهاي اثرگذار-٨جدول
 ميزان كل تأثير

مستقيم غير مستقيم 
رديف نام عاملها

 ١ عامل سازماني ٦٠١/٠ ٠١/٠ ٦١١/٠
 ٢ امل اقليميع ٠٧٢/٠ ٣٠٤/٠ ٣٧٦/٠
 ٣ عامل اجتماعي ٣٤٣/٠ ٠ ٣٤٣/٠

٢٧٥/٠ ٤٣١/٠ ١٥٦/٠-  ٤ عامل فردي و شخصي

 ٥ عامل اقتصادي ٠٣٥/٠ ٠٠٦/٠ ٠٤١/٠

 

 
 )تحليل مسير(مدل نهايي عوامل موثر در جذب چايكاران در تشكلهاي آبياري تحت فشار  - ٢شكل 



١٢٨١ ...عوامل مؤثر بر جذب چايكاران به تشكلهاي آبياري : كالنتري و ابراهيمي 

 
 پيشنهادات

د كه اطالع رساني    با توجه به نتايج تحقيق، پيشنهاد مي گرد      
در خصوص وظايف، كاركردها و نقش تشكلها در توسعه محصول          

همچنين كالسهاي آموزشي و ترويجي با         . چاي بيشتر گردد   
از آنجا كه چايكاران عضو     . تداوم بهتر و گسترده تري ادامه يابند      

در تشكلها، اميدواري بيشتري نسبت به توسعه تشكلها تا                 
را ) چاي خشك كني (جات تبديلي   دستيابي و رسيدن به كارخان     

داشتند، لذا پيشنهاد مي گردد كه راههاي مناسب براي حمايت           
چايكاران عضو تشكل براي ايجاد كارخانجات فرآوري چاي به            

همچنين . صورت شركتهاي تعاوني، پيش بيني و طراحي گردد        
به منظور افزايش ميزان جذب چايكاران در تشكلهاي آبياري             

 هاي مناسبي براي بازديد چايكاران از باغات         تحت فشار، برنامه  
 از سوي ديگر به    . نمونه و داراي آبياري تحت فشار طراحي گردد       

 

منظور افزايش درآمد چايكاران تدابير الزم براي گسترش                
سيستم هاي آبياري گروهي در باغات چاي با استمرار بيشتري            

ان مورد توجه قرار گيرد زيرا همانطور كه نتايج تحقيق نش                
مي دهد، ميانگين قيمت برگ سبز فروخته شده چايكاران عضو           
نسبت به چايكاران غيرعضو باالتر بوده و اين خود مي تواند كمك           

از آنجا كه    . موثري در بهبود شرايط اقتصادي چايكاران باشد         
نتايج حاصل از تحليل تشخيصي، تحليل عاملي و تحليل مسير            

 ميزان جذب چايكاران در     بر اهميت عامل سازماني و حمايتي بر      
تشكلهاي آبياري تحت فشار تاكيد دارند لذا پيشنهاد مي گردد            
كه با تداوم اين حمايتها و گسترده تر شدن آن، زمينه                     
شكل گيري تشكلهاي كشاورزي قدرتمند و پايدار در بخش چاي          
كشور فراهم و قوانين و مقررات مشخص تري براي حمايت از آن            
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