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  چكيده

 همبستگي ـ توصيفي مطالعات نوع از تحقيق طرح. است كشور در داخلي توليد چاي از كنندگان مصرف رضايت و پذيرش ميزان بررسي پژوهش اين از هدف

 پايايي و ظاهري روايي يدتائ با و پيمايش روش به مطالعه اين. است شده استفاده استان هر در نامه پرسش 200 از يازموردن اطالعات گردآوري براي كه بوده

) نفر هزار 300 و يليونم 2 حدود در( كشور استان 31 لتيدو ادارات كاركنان موردمطالعه آماري جامعه. شد انجام 7/0 از بيشتر كرونباخ آلفاي با نامه پرسش

 اي پرسشنامه نمونه، اعضاي از يك هر به. شدند انتخاب تصادفي اي خوشه گيري نمونه روش به و كوكران فرمول اساس بر ها آن از نفر 3658 تعداد كه بودند

 استفاده با( ها داده وتحليل يهتجز منظور به. گرديد ارائه ،)گيالن استان در كارخانه ندچ توليد چاي از يرشيموردپذ مخلوط( ايراني سياه چاي بسته يك به همراه

 نشان نتايج. شد استفاده اسپيرمن همبستگي ضريب و واليس كروسكال  آزمون نظير اي مقايسه هاي تحليل و همبستگي تحليل روش از) SPSS افزار نرم از

 زيادي حد در را افراد درصد 9/23 انتظارات شده ارائه ايراني چاي نمونه. دادند  تشكيل را نمونه جمعيت كل از درصد 9/21 ايراني، چاي كنندگان مصرف داد

 نمونه عطروطعم كه افرادي فراواني درصد اما نپسنديدند را آن كه بود افرادي از بيشتر پسنديدند، را چاي نمونه رنگ و ظاهر كه افرادي درصد. نمود تأمين

 نكردن مصرف عوامل ترين مهم از ايراني چاي نبودن دسترس در از ناشي شناخت عدم. كردند اعالم مطلوب را آن كه بود افرادي از بيشتر دندنپسندي را چاي

  .شد عنوان ايراني چاي

  ايراني چاي پذيرش ،كننده مصرف ذائقه چاي، مصرف چاي، حسي خصوصيات سياه، چاي :مات كليديكل
  

  مقدمه

 محصوالت مصرف تداوم و پذيرش در كننده مصرف ذائقه

 نيز چاي. دارد مهمي تأثير ها نوشيدني خصوص به خوراكي

 از آب، از پس جهان در رايج نوشيدني ترين مهم عنوان به

 حدود بودن دارا با ايران كشور. نيست مستثني قاعده اين

 مصرف در اول كشور 10 جزء جهان جمعيت از درصد يك

  ). 2015 نام، بي( است جهان در چاي

 چاي كيلوگرم 5/1 حدود كشور در چاي سرانه مصرف

 كشور در چاي). 1391 همكاران، و برادران( است خشك

 جايگاهي تغذيه الگوي در سهم و مصرف ميزان ازنظر ايران

 دارد غيره و شير گوشت، گندم، اساسي محصوالت نظير

 با بدن، يازموردن مواد بودن دارا و كيفيت لحاظ به هرچند

 ايراني خانوار هر اما نيست قياس قابل غذايي مواد اين

 يا و صبحانه با همراه چاي نوشيدني از بار يك حداقل روزانه

 و مجالس اغلب در و كند مي استفاده خستگي رفع براي

 پذيرايي برنامه ناپذير ييجدا جزء نوشيدني اين مراسم

 اهميت از آن بازار جامعه، تقاضاي به توجه با لذا. باشد مي

 و بازاريابي در كه مسائلي از يكي. است برخوردار خاصي

 و كننده مصرف ذائقه گيرد، قرار موردتوجه بايد چاي فروش

 چاي انواع مصرف و خريد به گرايش در او رغبت و ميل

 بزرگي سهم كه چاي توليدكننده اصلي كشورهاي در. است

 در شود مي تأمين چاي صادرات از ها آن ارزي درآمد از

 ريزان برنامه نظر مد تنها كميت توليد، هاي ريزي مهبرنا

 قرار توليد كار مبناي نيز كنندگان مصرف گرايش بلكه نيست

 چاي نظير بازار، در موجود معطر چاي انواع تهيه. گيرد مي

 رعايت به كنندگان توليد توجه از هايي مثال برگاموت عطري

 باشد مي وليدت ريزي برنامه در كننده مصرف ذائقه به احترام و

  ).1388 معزي،(

 اسالمي شوراي مجلس هاي پژوهش مركز گزارش مطابق

 سازي فرهنگ كشور، در چاي وضعيت بررسي زمينه در

 نظير ديگر عوامل كنار در مردم بين در ايراني چاي مصرف

 از جلوگيري و توليد فرايند چاي، سبز برگ كيفي بهبود

 و احيا در موثر هاي سياست عنوان به چاي، قاچاق واردات

 همكاران، و برادران( است آمده شمار به چاي صنعت توسعه

1391 .(  

 بر مؤثر عوامل تحليل با محققين چاي، مصرف زمينه در

 ايجاد عامل ترين مهم كشور، چاي تبديلي صنايع وري بهره



   

  

 

 1397 هار و تابستانبشماره اول،  و همكاران گري حقيقتروفي

 چاي فروش و بازاريابي مشكل را چاي صنعت در نابساماني

 عوامل معلول خود ناي كه كردند، عنوان داخل توليد

 چاي گزارش، اين اساس بر. است شده يانب مختلفي

 است كننده مصرف ذائقه و آيد مي شمار به اي ذائقه محصولي

 و زاده يقل( كند مي تعيين را آن مطلوبيت و كيفيت كه

 چگونگي زمينه در تحقيقات انجام لذا) 1388 همكاران،

 و ها اسانس افزودن قبيل از داخلي چاي نمودن پسند ذائقه

. است يشنهادشدهپ ايراني ذائقه با مطابق و مجاز هاي طعم

 و داخلي چاي توليد از استقبال عدم عوامل بررسي چنين هم

 ذائقه در تغيير منظور به آن از استفاده براي يساز فرهنگ

 مدت، طوالني در داخلي، چاي مصرف سمت به كننده مصرف

  ).1388 همكاران، و زاده يقل( است يشنهادشدهپ

 مصرف بر مؤثر اجتماعي و اقتصادي عوامل بررسي نتايج

 گياهان از استفاده داد نشان يزد شهر در دارويي گياهان

 تحصيلي مدرك داراي افراد مردان، از بيشتر زنان در دارويي

 شغل، سن، بين. بود تحصيلي هاي گروه ساير از بيشتر ديپلم

 از استفاده با دياقتصا وضعيت و بيمه ماهانه، درآمد ميزان

 و پور دهقان( نداشت وجود داري معني ارتباط دارويي گياهان

  ).1393 زاده، دهقاني

 مانند عواملي كه شد داده نشان هند، در اي مطالعه در

 و رنگ ،عطروطعم كيفيت، ثبات تجاري، نام يك محبوبيت

 تأثير آن خريد و تجاري برند يك انتخاب بر چاي قيمت

 چاي مصرف الگوي و مصرفي عادات بين و گذارند مي

 رواج). 2013 قوش، و قوش( داشت وجود داري معني ارتباط

 به نيجريه در كنندگان مصرف خصوصيات و چاي مصرف

 درآمد سن، داد نشان نتايج. شد بررسي توصيفي آناليز كمك

 تأهل وضعيت و مصرف ميانگين تحصيالت، ميزان ماهانه،

 مصرف. هستند چاي مصرف رد تفاوت بر يرگذارتأث عوامل از

. داشت بااليي رواج اجتماعي هاي گروه همه در چاي

 سال 47 تا 38 سني محدوده در چاي مصرف رواج باالترين

 اين در چاي بيشتر مصرف براي. بود درصد 100 ميزان به و

 افزايش و بندي بسته بهبود اي، رسانه تبليغات افزايش منطقه،

 همكاران، و سوونمي( شد پيشنهاد ،كنندگان مصرف آموزش

2009 .(  

 مصرف مقدار بين كه داد نشان نتايج كنيا، در اي مطالعه در

 داري معني مثبت رابطه خانواده اعضاي تعداد و سن با چاي

 قيمت و درآمد ميزان آموزشي، سطح عوض، در. داشت وجود

 يريتأث سن. داشتند چاي مصرف مقدار با منفي ارتباط چاي

 سن،  كه يدرحال. داشت چاي مصرف به تصميم روي كمي

 باعث تأهل و اشتغال سطح آموزش، وضعيت ، جنس

  ).2013 همكاران، و كيپكوچ( شد مي مصرف احتمال افزايش

 سن شامل حسي غير و حسي هاي ويژگي پژوهشي، در

 از متفاوت نوع 10 روي شده درج اطالعات و كننده مصرف

 غيرحسي عوامل كه داد نشان قوطي چاي نوشابه محصول

. داشت تأثير محصول پذيرش بر داري معني طور به

 و سبز چاي به را سياه چاي تر، جوان كنندگان مصرف

 تر، مسن هاي گروه در گرايش اين اما دادند  ترجيح اوالنگ

 روي اطالعات كه زماني كنندگان، مصرف اكثر. بود كم

 ترجيح را ليمو طعم با سياه چاي بود، نشده درج محصول

 تلخ طعم با سبز چاي براي پذيرش افزايش مقابل در. دادند

 اطالعات كه چاي انواع براي( اوالنگ چاي و گس و

 اعالم سالمت بر ها آن سودمندي دليل به) داشتند شده درج

  ). 2005 همكاران، و چو( شد

 مصرف ميزان ،)2015 نام، بي( فائو هاي گزارش اساس بر

 است شده اعالم 2013 سال در تن هزار 85 تا ايران در چاي

 چاي مصرف ميزان ازنظر ايران تا شده باعث موضوع اين و

 ساليانه توليد باوجود. گردد محسوب دنيا اول كشور 10 جزء

 ،)2015 نام، بي( كشور در خشك چاي تن هزار 30 تا 25

 ترجيح داخلي چاي به را خارجي چاي مصرف مردم اغلب

 درصد 25 فقط أمينت پتانسيل باوجود داخلي چاي و دهند مي

 باقي انبارها در سال چندين تا گاهي كشور مصرفي نياز از

 مانند زيادي داليل). 1387 همكاران، و مهربانيان( ماند مي

 ذائقه تغيير متفاوت، عطروطعم بندي، بسته شكل و نوع

 ها گزارش در غيره و اسانس از استفاده ،كنندگان مصرف

 همكاران، و بانيانمهر( است شده يانب موضوع اين براي

 مورد و نداشته علمي مبناي ها آن بيشتر در كه) 1387

 و پذيرش ميزان پژوهش، اين در. اند نگرفته قرار آزمون

 از مخلوطي( داخلي توليد از چاي كنندگان مصرف رضايت
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 1397 هار و تابستانبشماره اول،  هاي گياهي نوش چاي و دم مجله ترويجي

                           .است شده يبررس كشور در) گيالن استان در سازي چاي هاي كارخانه خشك چاي

  

  ها مواد و روش

 اجراي در و بوده همبستگي ـ توصيفي نوع از پژوهش اين

. شد استفاده) Survey Research( پيمايش روش از آن

 31 در دولتي ادارات كاركنان موردمطالعه آماري جامعه

 140 تا هزار 20 از كارمندان متفاوت تعداد با كشور  استان

. بودند نفر هزار 300 و ميليون 2 كل تعداد به و نفر هزار

 گيري نمونه روش از موردمطالعه افراد به دسترسي براي

 كارمندان كل بين از ابتدا. شد استفاده تصادفي اي خوشه

 گرديد انتخاب استاني، مراكز ادارات ها، استان دولتي ادارات

 و انتخاب تصادفي طور به دولتي اداره 5 ها آن بين از سپس

 فرمول بر اساس آماري جامعه اين در انساني نمونه تعداد

 هر در كارمندان تعداد اساس بر و) 2004 بست،( كوكران

 ). 1معادله( شد محاسبه استان مراكز از يك

 ) n =  ( Nd2+t2 s2)/(Nt2  s2        )1( معادله

N :استاني، مركز هر كارمندان تعداد يا آماري جامعه اندازه t :

 توزيع بودن نرمال رضف با كه قبول قابل اطمينان ضريب

: S2 آمد، دست به استيودنت t جدول از موردنظر صفت

 دقت: d جامعه، در موردمطالعه صفت واريانس برآورد

 .است نمونه حجم: n و مطلوب احتمالي

 بسته يك به همراه اي پرسشنامه نمونه اعضاي از هريك به

 شد درخواست افراد از. شد ارائه آن طبخ روش و سياه چاي

 اعضاي از و) خانگي آزمون( طبخ خانه در را چاي مونهن تا

 بر. كنند استفاده نامه پرسش سؤاالت به پاسخ براي خانواده

 استان هر در نمونه افراد تعداد حداقل كوكران فرمول اساس

). ها استان كل در نفر 3658 معادل( گرديد برآورد نفر 118

 طرف از ها پرسشنامه همه بازگشت امكان اينكه فرض با

 پرسشنامه 200 استان هر در باشد، نداشته وجود گويان پاسخ

 ارسال و يآور جمع و شد توزيع استاني نمايندگان توسط

 . گرديد انجام افراد همين توسط نيز ها پرسشنامه

 جنس،( اجتماعي و فردي اطالعات بخش دو از پرسشنامه

 ،)غيره و درآمد شغل، تحصيالت، خانوار، افراد تعداد سن،

 و چاي مصرف به مربوط هاي سليقه و عادات از اي پاره

 و مصرفي چاي نوع( سياه چاي به مربوط تخصصي سؤاالت

 در افراد نگرش و اطالعات كسب منبع آن، مصرف علل

 تعداد درمجموع( بود شده يلتشك) غيره و داخلي چاي مورد

 را سياه چاي نمونه كه شد خواسته افراد از ابتدا). سؤال 59

 يسؤاالت سپس نمايند مصرف و طبخ شده ارائه روش مطابق

 نمونه حسي عوامل به ها آن تمايل عدم و تمايل خصوص در

 انجام با پرسشنامه اعتبار بررسي. شد پرسش افراد از چاي

 تحقيقات، سازمان كاركنان از نفر 30 تعداد روي آزمون يشپ

 روايي و گرفت انجام تهران، كشاورزي ترويج و آموزش

 ضريب محاسبه با پرسشنامه) Face Validity( ظاهري

 اين مقدار) 1387 كالنتري،( شد تعيين كرونباخ آلفاي

 7/0 از بيشتر نامه پرسش مختلف هاي مقياس براي ضريب

 نامه، پرسش در موجود هاي گويه كه معني بدين آمد دست به

 .دهد مي توضيح را وابسته يرمتغ درصد 70 از بيشتر

 ترتيبي و اسمي نوع از طرح اين در شده استفاده متغيرهاي

 اجتماعي خصوصيات برخي به مربوط متغيرهاي. بودند

 مصرفي، چاي نوع ،)تأهل وضعيت جنسيت، قوميت، استان،(

 نوع از يدم آور روش و مطلوب چاي عطروطعم رنگ،

 هاي ويژگي برخي به مربوط متغيرهاي. باشند مي اسمي

 ميزان و خانواده ادافر تعداد سواد، سطح سن،( اجتماعي

 عوامل به اهميت چاي، نوشيدن ساليق و عادات ،)حقوق

و  شناخت دسترسي، ميزان بندي، بسته و قيمت حسي،

 و چاي مصرف مقدار ،يدم آور زمان ايراني، چاي به يشگرا

 .باشند مي ترتيبي نوع از ارسالي ايراني چاي پسند ميزان

 34 از اابتد ارسالي سياه چاي هاي بسته تهيه براي

 شمال سازي چاي هاي كارخانه در سياه چاي يدكنندهتول

 و نظارت با چاي از قبول قابل كيفيت با هاي نمونه كشور،

 موردنياز حسي پارامترهاي داراي( كشور چاي سازمان تائيد

) سياه چاي هاي ويژگي استاندارد با مطابق و پذيرش براي

 از چشايي انكارشناس نظر با نهايي ي نمونه. شدند انتخاب

 80 هاي بسته در و تهيه شده، آزمون هاي نمونه اختالط

 . گرديد بندي بسته اليه، دو گرمي



   

  

 

 1397 هار و تابستانبشماره اول،  و همكاران گري حقيقتروفي

 محاسبات ،SPSS افزار نرم از اطالعات وتحليل يهتجز در

 و ميانگين فراواني، درصد فراواني، شامل( توصيفي آمار

 ضريب شامل( استنباطي آمار محاسبات و) معيار انحراف

) واليس كروسكال ناپارامتري  آزمون و يرمناسپ همبستگي

).1382 اصغري، و فتوحي و 1387 كالنتري،( شد استفاده

  

  نتايج و بحث

 كننده شركتنفر  3658نشان داد كه از تعداد  يقتحق يجنتا

در  ها آندرصد  7درصد زن بودند كه  35درصد مرد و  65

، سال 35تا  25 يندرصد ب 24سال،  25كمتر از  يگروه سن

درصد) در گروه  35( يسال و مابق 45تا  35 يندرصد ب 34

 راددرصد اف 60 يباًسال قرار داشتند. تقر 45باالتر از  يسن

  ). 1و باالتر بودند (نمودار  يسانسمدرك ل يدارا موردمطالعه

  

  گويان درصد فراواني خصوصيات اجتماعي پاسخ - 1نمودار 

 
 يندر ب يرف چامربوط به مص يقعادات و سال 1در جدول 

 يچا يدننوش يافراد برا يلشد. تما يبررس كنندگان مصرف

درصد به دست آمد در  1/68حدود  يبه منظور رفع خستگ

 يچا يدنبه نوش يكمتر يلتما يرفع تشنگ يبرا كه يحال

 رسد يبه نظر م ينچن درصد). هم 3/25مشاهده شد (

 يتوجه كمتر يچا يخواص درمان بهكنندگان،  مصرف

 يدندرصد افراد از نوش 50از  يشدرصد). ب 4/17اند ( داشته

افراد به  يوابستگ يزان. مكردند يم يزبا غذا پره يچا

 يبا افراد با وابستگ يسهدرصد در مقا 1/43 يچا يدننوش

درصد افراد،  3/54از  يشدرصد) بود. ب 4/30كمتر به آن (

راد درصد اف 45 يبرا يباٌنداشتند و تقر يرانيا ياز چا يشناخت

نبود  يرپذ امكان يرانا يداخل يدتول يبه چا يدسترس

 ).2(جدول

 يچا معموالً يموردبررسدرصد از جامعه  8/84 يكل طور به

). 2(نمودار  كردند يسبز مصرف م يدرصد چا 5/4و  ياهس

 عنوان بهرا  ياهيگ نوش دمدرصد افراد، استفاده از  2/2حدود 

درصد افراد  5/8 اعالم نمودند. حدود موردعالقه يدنينوش

 يزن نوش دما يسبز و  ياز چا ياهس يدر كنار چا طورمعمول به

 يلبه دل يرانسبز در ا ي. مصرف كمتر چاكردند ياستفاده م

 يشناخت و دسترس ينچن متفاوت آن هم يخواص حس

 يمطالعه افراد ين. در اباشد يم ينوع چا ينافراد به ا يناكاف

 يسبز آگاه يچا ييو دارو يكه نسبت به خواص درمان

مصرف  رايب يشتريب يلتما دادند، يم يتداشته و به آن اهم

درصد افراد). وجود اختالف  12سبز مشاهده شد ( يچا

دادن  يتاهم ازنظر يانواع چا كنندگان مصرف ينب دار يمعن

كه  يرتبه افراد يانگينآن و باال بودن م ييبه خواص دارو

 ينبر ا ييديتأ ،ياهس ينسبت به چا نوشيدند يسبز م يچا
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در كشور  ينوع چا ينمصرف ا يزانم ينكهباوجوداادعا بود. 

سبز  يچا يدكنندگانتعداد تول يشمستند نشده است اما افزا

به هفت كارخانه در  1385كارخانه در سال  يكاز  يراندر ا

نوع  ينمصرف ا يتقاضا برا يشافزا دهنده نشان يسال جار

          .باشد يم يراندر ا يچا

درصد فراواني ميل به نوشيدن چاي براي رفع خستگي، تشنگي،  - 1جدول 

 درمان، تفنن، نوشيدن چاي با غذا و ميزان وابستگي به آن

  ميزان

 وابستگي 

  همراه

 با غذا 
 درمان تفنن

  رفع

 تشنگي 

  رفع 

 خستگي

  ميزان

 تمايل 

 )1خيلي كم ( 3/5 6/22 3/26 6/23 6/54 6/13

 )2كم ( 2/11 4/24 4/28 8/23 7/21 8/16

 )3متوسط ( 5/28 7/27 6/27 2/33 0/13 5/26

 )4زياد ( 6/39 3/19 7/13 6/15 9/7 6/25

 )5خيلي زياد ( 4/15 0/6 0/4 8/3 7/2 5/17

  نما  4  3  2  3  1  3

 

  فراواني ميزان شناخت و دسترسي به چاي ايراني - 2جدول 

  شناخت    دسترسي
  

  ميزان شناخت

 فراواني درصد     فراواني  درصد   و دسترسي

 خيلي كم  984 0/27  761 9/20

 كم  995 3/27  868 8/23

 متوسط  1050 8/28  930 5/25

 زياد  422 6/11  709 4/19

 خيلي زياد  168 6/4  332 1/9

 جمع  3619 2/99  3600 7/98

  بدون پاسخ   28 8/0  47 3/1

 

   

  گياهي  يها نوش دمدرصد فراواني مصرف چاي سياه، چاي سبز و  - 2نمودار 
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در  يمختلف اجتماع يها گروهدر  يمقدار مصرف روزانه چا

از زنان و افراد  يشترشده است. مردان ب يسهمقا 3جدول

 يچا يگرد يسن يها از گروه يشترسال ب 45 يباال

 كند يم يانب ياجتماع يها . مقدار مصرف در گروهنوشند يم

 يبه مصرف چا يشتريبا زنان عالقه ب يسهكه مردان در مقا

و  يدكنندهتول يكشورها يشتردر ب يمشابه يجداشتند. نتا

و همكاران،  ياست (سوونم شده گزارش يچا كننده مصرف

و همكاران،  يو انداگ 2013و همكاران،  يپكوچ، ك2009

در  يوابستگ يجادو ا ي). عالوه بر محرك بودن چا2015

 شيافزا منظور بهدر مردان  يچا يشترمصرف آن، مصرف ب

بودن فقر  يعشا ينچن . هميستن تأثير يب نروزانه بد يانرژ

در مصرف كمتر  يعامل مهم تواند يزنان م ينآهن در ب

 ياهيبا منبع گ يپس از غذاها يچا يدنباشد (نوش ها آن

آهن باعث اختالل در جذب آهن در بدن خواهد شد).  يحاو

ز باالتر ا يدر رده سن يجريهدر ن يمقدار مصرف چا يشترينب

تا  51 ينب يا) و در كن2009و همكاران،  يسال (سوونم 65

 ين) گزارش شد. ا2015و همكاران،  يسال (انداگ 70

 يدنبه نوش يلسن م يشكه با افزا دهد يموضوع نشان م

موجود  يينكاف دهندگي ين. اثر تسكيابد يم يشافزا يچا

آن بر  تأثيرو  يممحرك مال يكبر بدن انسان (عنوان  يچا

شده و  يموجب رفع خستگ كهافراد)  يمركز يعصب يستمس

 تواند يم باشد، يم يزن يبه مصرف چا يوابستگ يجادعامل ا

باالتر باشد.  ينافراد با سن ينآن در ب يشترمصرف ب يلدل

مصرف  يبرا يلكمتر تما يندر افراد با سن ينچن هم

از  يشترب يرهها و غ مانند قهوه، نوشابه يگزينجا هاي يدنينوش

  باال است. يناد با سنافر

 يالتكه از تحص يافراد يبرا يمصرف چا يانگينم 

برخوردار بودند كمتر از افراد با  يباالتر يدانشگاه

 يمانند آگاه يمختلف يلبود. به دال تر يينپا يالتتحص

سطح سواد باالتر، سطح درآمد باالتر و امكان  يلبه دل يشترب

متنوع،  هاي نييداستفاده از نوش يطشرا يشتر،ب يسفرها

داده است. در  يشها افزا گروه ينرا در ا جايگزينلوكس و 

 يچا كنندگان مصرف يشترب يجريهدر ن شده انجاممطالعات 

 يناعالم شدند كه ا يررسميغ يها آموزش يدارا يا سواد يب

افراد نسبت به مصرف  يآگاه يرو يميمستق تأثيرموضوع 

كورسات و و 2003، اكونگ، 2006 ينا،داشت (آر يچا

  ).2008همكاران، 

 
  مختلف اجتماعي  يها گروهبراي ميزان مصرف روزانه چاي ايراني در   Hمن ويتني و نتايج آزمون – 3جدول

  متغيرها  تعداد افراد   ميانگين رتبه  مقدار من ويتني مقدار مربع خي

  5/1055372٭٭  -
 زن  1151  9/1492

  جنسيت
 مرد  2106  3/1703

 - 257/32٭٭

  سال 25كمتر از   213  6/1325

  سن
  سال 34تا  25  745  5/1443

  سال 44تا  35  1010  3/1490

  و باالتر 45  1050  0/1612

  -  814/88٭٭

  زير ديپلم  328  5/1898

سطح 

  تحصيالت

  ديپلم  483  4/1673

  پلميد فوق  495  0/1686

  ليسانس  1170  9/1542

  سانسيل فوق  559  2/1410

  دكتري  145  0/1370

  درصد 01/0دار در سطح  ، معني ٭٭
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درصد  60حدود  يق،تحق يندر ا كننده شركتاز كل افراد 

درصد  9/21و  يخارج يچا ي كننده افراد مصرف

از  يشترمقدار ب ينبودند كه ا يرانيا يچا كننده مصرف

 ).5(جدول باشد يدرصد) م 4/14مخلوط ( يمصرف چا

 
  شده عيتوزيزان مصرف چاي ايراني، خارجي و مخلوط در نمونه فراواني م -5جدول 

  ميزان    چاي ايراني    چاي خارجي    چاي مخلوط

  فراواني درصد     فراواني  درصد    فراواني  درصد  مصرف 

 خيلي كم  1426 1/39  437 0/12  1657 4/45

 كم  715 6/19  324 9/8  699 2/19

 طمتوس  627 2/17  636 4/17  627 2/17

 زياد  420 5/11  1084 7/29  350 6/9

 خيلي زياد  380 4/10  1054 9/28  176 8/4

 جمع  3568 8/97  3535 9/96  3509 2/96

  بدون پاسخ  79 2/2  112 1/3  138 8/3

 
 
ساكنان  يننشان داد كه ب يسوال آزمون كروسكال يجنتا

و مصرف  يششناخت، گرا ازنظرمختلف كشور  يها استان

). پاسخ 6وجود دارد (جدول داري ياختالف معن يرانيا يچا

شناخت و  ي دهنده نشانها  كل استان يمعادل نما برا

 باوجودافراد جامعه است.  يندر ب يرانيا يمصرف كم چا

 يشگرا ي،چا عطروطعماد افراد جامعه به رنگ، يز يتاهم

 يراني،ا ي) چايحس ياتبه عطر، طعم و رنگ (خصوص ها آن

 ).6آورد شده است (جدولمتوسط بر

 
  استان كشور 31نتايج آزمون كروسكال واليس براي شناخت، گرايش و مصرف چاي ايراني در  -6جدول 

 متغيرها    مقدار مربع خي  درجه آزادي  نما  پاسخ معادل نما

 ميزان شناخت چاي ايراني    83/351٭٭ 30  2  كم

  اهميت به رنگ چاي    26/97٭٭ 30  4  زياد

  اهميت به عطر چاي    52/93٭٭ 30  4  زياد

  اهميت به طعم چاي    25/155٭٭ 30  5  خيلي زياد

  گرايش به عطر چاي ايراني    36/300٭٭ 30  3  متوسط

  گرايش به طعم چاي ايراني    36/342٭٭ 30  3  متوسط

  گرايش به رنگ چاي ايراني    37/231٭٭ 30  3  متوسط

  مصرف چاي ايراني    04/762٭٭ 30  2  كم

  درصد 01/0در سطح دار  : معني ٭٭
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ها ارائه  كه به همراه پرسشنامه يرانيا يدر رابطه با نمونه چا

 يچا يشنهاديپ يآور درصد افراد طبق روش دم 3/92شد، 

درصد افراد، روش استاندارد  6/50را آماده كردند كه در 

 يتوسط افراد، تفاوت كم مورداستفادهبا روش  شده ارائه

افراد  رصدد 2/24انتظارات  راني،يا ياهس يداشت. نمونه چا

درصد افراد از  5/34 كه يدرحالبرآورده نمود  ياديرا در حد ز

درصد افراد)  40 يباً(تقر يماندهنداشتند و باق يترضا يچا ينا

كه  ي). درصد افراد7اند (جدول  نظر متوسط اعالم كرده

 8/45و  5/39 يب(به ترت يدندرا پسند يظاهر و رنگ چا

 يب(به ترت يدندرا نپسند نبود كه آ ياز افراد ريشتدرصد)، ب

متفاوت  يجه، نتعطروطعمدرصد) اما در مورد  8/18و  8/19

را  يچا عطروطعمكه  يافراد يدرصد فراوان يبود به عبارت

 ياز افراد يشتردرصد) ب 2/35و  1/41 يب(به ترت يدندنپسند

 4/29و  5/23 يببود كه آن را مطلوب اعالم كردند (به ترت

با غلظت  يرانيا يدر چا معموالًدرصد). طعم گس كه 

كنندگان  پسند اكثر مصرف مطلوب محسوس است، مورد

 يابيدر ارز يگس بودن چا كه يدرحال يستن يراندر ا يچا

در  ها فنل ي. پلشود يمثبت محسوب م ياتجزء خصوص يحس

). 1983 يگل،(ك باشند يطعم گس م يجادكنندهاعامل  يچا

و زمان  يبا مقدار چا يدر نوشابه چا يباتكتر يناستخراج ا

). 2003است (سو و همكاران، يمدر ارتباط مستق يدم آور

(تا حداكثر  يدم آور زمان مدتدم شده و  يهرچه مقدار چا

 يشترب ينوشابه چا يباشد غلظت و گس يشتر) بيقهدق 15

  است. 

در عدم  يرگذارتأثعامل  عنوان به يزن يرانيا يچا عطر

عالوه بر  يقرار داشت. عطر چا يرانيا يچابه  يشگرا

دوره رشد  يطيبه عوامل مح ياديارتباط ز يكي،ژنت يتماه

 يجادمختلف باعث ا ييآب و هوا يطدارد. ارقام و شرا ياهگ

 شوند يم يمعطر چا يباتتفاوت در مقدار و نوع ترك

قرار گرفتن در  يلبه دل يرانيا ي). چا1978 يكرماسينگه،(و

دما در فصول  ييراتمانند تغ يطيمح يطشرااز  يمعرض برخ

(نسبت به  ي)، از عطر خاصييزمختلف ( بهار، تابستان و پا

 يمصرف چا يشترينكه ب النكا يهند و سر يدتول يچا

 يفقط برا يقتحق ينرا دارد) برخوردار است كه در ا يداخل

  . رسيد ياز افراد، مطلوب به نظر م ميتعداد ك

 يرانيا كننده مصرف يبرا ياچ يمتق ينكهبا توجه به ا

رنگ  يبرا يكه شاخص يچا يده فنجان يزاندارد، م يتاهم

توسط مردم  يدر انتخاب چا يعامل مهم گردد يمحسوب م

كنندگان  مطلوب مصرف يزمان يرانيا ي. رنگ چاباشد يم

شود  يشترخواهد شد كه مقدار و زمان دم آوردن آن ب

 آيد ينم حساب به يفينقص ك ي،بودن چا رنگ كم كه يدرحال

 كه يطور بهارتباط دارد،  يچا يتهوار يذات ياتو به خصوص

 يچا ي در رده يادن  يانواع چا ينتر و گران يناز بهتر يكي

 ).1983 يگل،(ك شود يم يبند رنگ دسته كم

 ي،دسترس يزانروابط يا نسبتي كه بين م يينتع يبرا

 يندر ب يرانيا يو مصرف چا يششناخت، گرا

 ينب يهمبستگ يزانوجود داشت، م يگان چاكنند مصرف

مثبت و  ي). همبستگ8شد (جدول  يينتع يرهامتغ ينا

 يراني،ا يبه چا يشناخت و دسترس يزانم ينب داري يمعن

شناخت و  يزان، ميرانيا يشناخت و مصرف چا يزانم

و  يدسترس يزانم يراني،ا يبه عطر، طعم و رنگ چا يشگرا

و  يرانيا يمصرف چا ينب يتدرنهاو  يرانيا يمصرف چا

 مشاهده شد. يرانيا يبه عطر، طعم و رنگ چا يشگرا

با  يرانيا يو مصرف چا يششناخت، گرا ينب يهمبستگ

است.  شده ارائه 9نمونه مورد آزمون در جدول  يرشپذ يزانم

 ياتبه خصوص يشگرا ينب داري يمثبت و معن يهمبستگ

 يچا در نمونه ياتخصوص ينا يرشو پذ يرانيا يچا يحس

           .يد، مشاهده گردشده يعتوز
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  خصوصيات حسي ازنظر شده عيتوزفراواني ميزان مطلوبيت نمونه چاي ايراني  - 7جدول 

  ميزان    برآوردن انتظارات  ظاهر چاي  رنگ چاي  عطر چاي  طعم چاي

  فراواني درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  اهميت 

 خيلي كم  582 0/16 245 7/6 246 7/6 590 2/16 549 1/15

 كم  676 5/18 456 5/12 427 7/11 877 0/24 710 5/19

 متوسط  1436 4/39 1407 6/38 1230 7/33 1266 7/34 1263 6/34

 زياد  692 0/19 1159 8/31 1205 0/33 632 3/17 783 5/21

 لي زيادخي  188 2/5 279 7/7 465 8/12 207 7/5 267 3/7

 جمع  3574 0/98 3546 2/97 3573 0/98 3572 9/97 3572 9/97

  بدون پاسخ  73 0/2 101 8/2 74 0/2 75 1/2 75 1/2

  نما    3  3  3  3  3

 
 

  ضرايب همبستگي اسپيرمن بين متغيرهاي دسترسي، شناخت، گرايش -8جدول 

  و مصرف چاي ايراني 

 متغيرها  ضريب اسپيرمن  تعداد نمونه

 ميزان دسترسي به چاي ايراني  ميزان شناخت چاي ايراني    538/0 ٭٭ 3582

  ميزان دسترسي به چاي ايراني  مصرف چاي ايراني    478/0  ٭٭  3530

 ميزان شناخت چاي ايراني  مصرف چاي ايراني  441/0 ٭٭ 3546

 ميزان شناخت چاي ايراني  گرايش به عطر چاي ايراني  364/0 ٭٭ 3542

  ميزان شناخت چاي ايراني  يش به طعم چاي ايرانيگرا  364/0 ٭٭ 3551

  ميزان شناخت چاي ايراني  گرايش به رنگ چاي ايراني  317/0 ٭٭ 3512

 مصرف چاي ايراني  گرايش به عطر چاي ايراني  498/0 ٭٭ 3497

  مصرف چاي ايراني  گرايش به طعم چاي ايراني  506/0 ٭٭ 3502

  مصرف چاي ايراني   نيگرايش به رنگ چاي ايرا  385/0 ٭٭ 3467

  درصد 01/0دار در سطح  : معني ٭٭

 
  يشنهادهاو پ گيري يجهنت

افراد  يشترب يشگرفت كه گرا يجهنت توان يم يكلطور به

 يمطالعه به عطر، طعم و رنگ چا يندر ا كننده شركت

موضوع به علت شناخت  ينكم تا متوسط بوده است. ا يرانيا

 يهمبستگ يراز باشد، يم يرانيا يكم افراد نسبت به چا

و برآورده شدن  يرانيا يشناخت چا ينب داري يمثبت و معن

 ين). ا9مشاهده شد (جدول  ي،افراد از نمونه ارسال راتانتظا

نمونه  ياز عوامل حس يكشناخت افراد با هر  ينرابطه ب

 ازنظروجود دارد.  يزآن ن عطروطعمرنگ،  يرنظ يچا

لف گرايش به انجام روانشناسان اجتماعي بين سطوح مخت

 آنچهعمل (رفتار) هماهنگي وجود دارد و افراد نسبت به  يك

آشنايي و  كه يهنگامهستند. اما  اعتنا يبآگاهي ندارند، 

 ي،و قاسم يگيرد (ربان نگرش شكل مي يد،به وجود آ يآگاه

بين عناصر آگاهي، نگرش و رفتار  هرچند). بنابراين 1381

امري متقابل وجود دارد كه ي قطعي حاكم نيست اما  رابطه

و نقاط  وشانيپ توان با تغيير يكي در ديگري نيز تغيير، هم مي

). با توجه به 1381 ي،و قاسم ينمود (ربان يجادمشترك ا

برند  يجادا رسد يمطالعه به نظر م يناز ا آمده دست به يجنتا

مشخصات و كيفيت چاي توليد داخل براي  يويژه كه دارا

باشد، موجب آشنايي عموم جامعه با  كننده مصرفاطالع 

  خواهد شد.  ياز چاي داخل ها آنچاي ايران و استقبال بيشتر 



   

  

 

 1397 هار و تابستانبشماره اول،  و همكاران گري حقيقتروفي

از  خصوص به يرانيا ينقاط قوت چا يرو يغاتتبل چنين هم

 يماندهبهداشت و سالمت محصول، مانند فقدان باق يدگاهد

 هاي يكمتر و فقدان افزودن ينسموم دفع آفات، داشتن كافئ

 يرا نسبت به مصرف چا كننده مصرف تواند يم يميايي،ش

 ياتدر مورد خصوص ييها . ارائه آموزشيدنما يبترغ يرانيا

و روش طبخ آن در آشنايي  ينحوه انتخاب چا ي،چا يفيك

از چاي  ها آنو استقبال بيشتر  يعموم جامعه با چاي ايران

عامل  يرانا يخواهد بود. شناخت افراد از چا يدمف يداخل

 يبررس ين. در اباشد يمحصول م ينخاب ادر انت يمهم

داشتند،  يشتريشناخت ب يرانيا يكه از چا يافراد

 يرانيا ينمونه چا عطروطعمظاهر، رنگ،  يفيك ياتخصوص

 ياز افراد شناخت يا مالحظه قابلبودند اما درصد  يدهرا پسند

عدم شناخت تا حدود  يننداشتند. ا يرانيا ينسبت به چا

بوده  يرانيا يبه چا يكاف يسترساز عدم د يناش ياديز

و شناخت  يدسترس ينب داري يو معن يماست. رابطه مستق

كمتر  يرانيا يبه چا يهر چه دسترس كه ينحو بهشد  يدهد

كمتر  يزن ينوع چا ينبود شناخت و به دنبال آن مصرف ا

در  يععامل توز تأثيرو  يتبا توجه به اهم ين. همچنشد يم

 يها در مكان يداخل ير گرفتن چادر دسترس قرا يابي،بازار

 خواهد بود. يدمف يستهبه نحو شا يعتوز

 
ضرايب همبستگي اسپيرمن بين عوامل شناخت، گرايش و مصرف چاي  - 9جدول 

  ايراني

 شده عيتوزبا ميزان پذيرش نمونه چاي سياه 

 ظاهر چاي  رنگ چاي  عطر چاي  طعم چاي
برآوردن 

 انتظارات
 متغيرها

 131/0 ٭٭

)3548(  

 155/0 ٭٭

)3547(  

 113/0 ٭٭

)3549(  

 106/0 ٭٭

)3522(  

 159/0 ٭٭

)3550(  
ميزان شناخت 

 چاي ايراني

 351/0 ٭٭

)3496( 

 373/0 ٭٭

)3497( 

 229/0 ٭٭

)3497( 

 240/0 ٭٭

)3471( 

 335/0 ٭٭

)3501( 
گرايش به عطر 

  چاي ايراني

 396/0 ٭٭

)3503( 

 358/0 ٭٭

)3504( 

 258/0 ٭٭

)3505( 

 270/0 ٭٭

)3479( 

 380/0 ٭٭

)3509( 
گرايش به طعم 

 چاي ايراني

 299/0 ٭٭

)3465( 

 269/0 ٭٭

)3463( 

 355/0 ٭٭

)3465( 

 277/0 ٭٭

)3440( 

 319/0 ٭٭

)3468( 
گرايش به رنگ 

 چاي ايراني

 219/0 ٭٭

)3501(  

 216/0 ٭٭

)3501(  

 101/0 ٭٭

)3503(  

 114/0 ٭٭

)3475(  

 207/0 ٭٭

)3506(  
رف چاي مص

  ايراني

 
  يتشكر و قدردان

 يبررس "مصوب  يقاتيپروژه تحق يجاز نتا يمقاله بخش اين

 ياندر م يمرتبط با مصرف چا يو اجتماع يعوامل حس

 2-21-21- 90001به شماره ثبت  " يرانيا كنندگان مصرف

وزارت  يكشاورز يجو تروآموزش  يقات،در سازمان تحق

همكاران،  ياز تمام وسيله ينبداست.  يجهاد كشاورز

و  يالندر گ ياهس يچا يدتول رخانجاتمحترم كا يرانمد

 يكشاورز يقاتسازمان تحق وبودجه برنامههمكاران محترم 

 يهمكار يمانهپروژه صم ينكشور كه در انجام ا يها استان

 نمودند، كمال تشكر را دارم.
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