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 هچکید
. بخشدرا بهبود می جهانی بازارعرضه در ، همکاری فراملی بین کشورهای تولیدکنندهافزایش با هدف وجه به تحوالت جهانی ، و تحفظ کیفیت مواد غذایی

و وصیفی روش اجرا ت .است اتی زیتون و راهکارهای مواجهه با چالش عرضه در بازار جهانیصادرمحصول هدف پژوهش حاضرر بررسی عوام  حفظ کیفیت  

زه صادرات حوشرکت  01جامعه آماری، در شاخص 41و عام   4در قالب  پرسشنامه محقق ساختهمدل مفهومی، با توجه به لذا  .مبتنی بر پیمایش اسرت 

سالمت، »عام  دهد، نشان می، و مقایسه زوجی عوام  تلفیق ضرایبو از  AHPاز طریق روش نتایج . تبررسری شرده اسر    زیتون در شرهر تهران و رودبار 

 سیاست بخش دولتی»پس از آن، و در عرضه بازار جهانی دارد. های آن، مهمترین نقش را در کیفیت زیتون صادراتی و شاخص« زیستبهداشرت و محی  

های نظارتی، همسویی هیات، یبازاریابی جهاندر استراتژی همسو بین تولیدکنندگان و صادرکنندگان همچنین شود. عام  مهم محسوب می« و خصروصی 

ه داشررت نقش مهمی در عرضرره بازار جهانی تامین اطالعات کیفیت و اصررالت روغن زیتونو ایجاد بانک اطالعاتی قاب  توسررعه از سرروی برندهای من قه، و 

 است.  

 

 مقایسه زوجیبازار جهانی، زیتون، عرضه،  هایچالش ،یفیتک :کلیدی هایهواژ

 

   مقدمه

روغن پیش روی صررنعت  هایتحوالت جهانی و چالش 

ورود به بازار جدید، ارتقا چگونگی دهرد  زیتون نشررران می

تولید محصررول در جهان، همسررویی انوات اسررتانداردهای   

مقابله با های تسرررهی  تجارت و کیفیرت، تصرررویرب طر   

 های آیندهو ...از چالش 81گیر کوویدترثییرات بیماری همه 

 .است

المللی زیتون اسررتانداردهای ارا ه شررده شررورای بین   

(IOC)8     اغلب توسرر  کشررورهایی که عیررو این شررورا

نیستند، مورد انتقاد قرار دارد و توس  برخی کشورها مانند 

در گزارش (. 8)شوند اسرترالیا و ایاالت متحده و...اجرا نمی 

در سال  2اخیر اتحادیه اروپا در بازارهای جهانی مواد غذایی

 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
8. International Olive Council (IOC) 
2. EU Member States in Agri-Food World Markets 

گیری و ( تراکیرد شرررده، پشرررتیبرانی از تصرررمیم    2121)

ریزی اسرررتراتژیررک در بخش روغن زیتون، ترراییر برنررامرره

بسررریرراری در صرررنعررت جهررانی روغن زیتون و افزایش  

سررازی بازار داشررته، و تاییرات مسررتمر اقتصررادی و جهانی

اجتماعی، محی  تجارت کشراورزی را به سوی ایجاد تنوت  

دهد. لذا های جدید جهت میبیشتر، رقابت، و ایجاد فرصت

های کشررراورزی و تجاری با درنظرگرفتن عد  سررریاسرررت

اطمینان بازار، به ویژه نوسررانات در محی  اقتصرراد کالن و  

دسررتخوش چالش بسرریار  813گیر کوید تثییر بیماری همه

هایی مانند نوسانات سترش تولید نیز با چالشگ(. 2) اسرت 

های ها به باغآفات و بیماری ، آسررریبدر عملکرد، قیمت

زیتون، اندازه کوچک مزرعه، متوسر  سن باالی کشاورزان  

 (. 3مواجه است )

3. Covid-19 
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افزایش عرضه در کشورهای جدید تولیدکننده، کاهش  

کننده سررنتی از چالش عرضرره و کیفیت محصررول   تثمین

رشررد بازارهای زیتون صررادارتی اسررت. در حوزه تقاضررا نیز 

دار افزایش تقاضررا همراه بوده اسررت غیرسررنتی، با ایرمعنی

بینی آگراهرانره در مورد رونرد آینده بازار جهانی     (. پیش8)

زیرتون، بررا توجرره برره پیچیرردگی روزافزون نفررت برای   

ریزی اسرتراتژیک بسرریار مهم است.  برنامهگیری و تصرمیم 

کننده بر تعیین قیمرت در این برازارها نه تنها تثییر تعیین  

قیمت سررایر کشررورهای مناطق اتحادیه اروپا دارد، بلکه بر 

های صرادراتی در کشورهای تولیدکننده غیر اتحادیه  قیمت

 اروپا نیز تثییر زیادی دارد. 

ل متمایز رودبار محصو 8(EVOOروغن زیتون فرابکر ) 

ایران اسرت و از صادرات مهم مناطق مدیترانه و کشورهای  

اتحادیه اروپا نیز محسرروب شده و به عنوان یک صنعت در 

بندی این صنعت، با جهان شرناخته شرده اسرت. اما بسرته    

انجررا   ترین و کرراراترین روشترین، اقتصرررادیمنرراسرررب

یدن ید تا رستر اینکه کیفیت کاال از زمان تولشود. مهمنمی

رضه بندی و عکاال به مشرتریان، از کیفیت کمتری در بسته 

بندی و صررادرات، رمز برخوردارسررت. کیفیت بسررتهجهانی 

 بندیسرالمت و ماندگاری این محصول است. در واق  بسته 

ر دقتی دای از بازاریابی محصول است که هر گونه بیمرحله

ه شررررای  توجهی ببندی و بینوت کیفیرت، انردازه بسرررته  

تواند در قیمت، میو...فیزیکی، شررریمیرایی و محی ی کاال  

قدرت توزی  و آینده کسرب وکار و شهرت کاال تثییر بسیار  

منفی گذارد. به این مسئله، چالش تقلب و مخلوط با روغن 

شررود که در عرضرره بازار جهانی کیفیت نیز افزوده میدونب

 نیز ایرگذار است. 

بندی م لوب هرای بسرررتره  دربراره ویژگی  2هرا نگرش 

بیانگر این  محصررول زیتون و چالش صررادرات آن در ایران 

لی الملوجود مشرکالت بانکی ناشی از تحریم بین که اسرت  

برای انتقرال درآمدهای ارزی صرررادرات به داخ  کشرررور،  

کمبود مواد اولیره کارخانجات تولیدی به علت مشرررکالت  

بزرگ های ارزی و تور  داخلی یرا عرد  همکاری شررررکت  

المللی نظیر کشرررتیرانی و هواپیمررا و...، حمرر  و نقرر  بین

 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
8. Extra virgin olive oil 

با صادرکنندگان عمده  گانآزمون نگارندهای پیشمصاحبهبخشری از   2

های نوپا به ویژه مشررک  صرردور روادید برای صررادرکنندهبه

برازارهای هدف، کمبود نقدینگی به علت تور  داخلی برای  

یبت سررفارش بر زمانتهیه مواد اولیه، همچنین فرایندهای 

رای واردات برای مواد اولیره کرارخرانجرات، عرد  تمرای  ب      

همکاری مشرتریان خار  از کشرور با صادرکننده ایرانی به   

هررا، نررابسرررامررانی بررازار و وجود تردیرردهررای  علررت تحریم

گیری برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان به سبب تصمیم

ای متعدد در حی ه مقررات ارزی، گمرکی هابالغ بخشنامه

همچنین عرد  تخصررریص بودجره حمایتی و   ، و و وارداتی

بودجه  ای صرررادرکنندگان به علت محدودیتتشرررویقی بر

ریزی برای حیور دولت، نبود اسرتراتژی کالن و عد  برنامه 

های سراالنه یا فصلی  مسرتمر صرادرکنندگان در نمایشرگاه   

، هاسرایر کشرورها، وجود مشکالت مربوط به افزایش تعرفه  

وجود مشررکالت بیمه و سرریسررتم حم  و نق  کشررور و    

الت بانکی جهت اخذ وییقه و ترانزیرت کاالها، بروز مشرررک 

های بانکی از تولیدکننده، تحمی  هزینه سررنگین ضررمانت

آالت، اجبار صررادرکنندگان امکانات لجسررتیک و ماشررین 

هدف  داخلی به صرردورکاال با قیمت کمتر و زیان بیشررتر با

شرررده و کاهش توان رقابتی حفظ بازار، افزایش قیمت تما 

بندی در حوزه بسرررته هادر برازار جهرانی و کاهش نوآوری  

هرای کیفی با  تراکیرد شرررده بود. همچنین در مصررراحبره   

ا بدولت باید شرررد،  لعه تاکیداین م اکنندگان مشرررارکت

مالیاتی زمینه  هایعافیتهای بلندمدت مانند ماسرررتراتژی

محصرروالت زیتون رودبار  صررادراتافزایش مناسررب برای 

اده و استف تولیدکنندهآورد، زمینه همکاری بیشتر فراهم و...

را ایجراد کند،   از علو  نوین دانشرررگراه و مراکز تحقیقراتی  

شرررای  آموزش به روز برای تولیدکنندگان را فراهم کند تا 

عام  مناسررربی بین تحقیقات و تولید از طریق تشرررکی  ت

پذیر ها و ارتباط آنها با دانشررگاه امکان ها یا تعاونیخوشرره

 باشد.

 حوالت بازار جهانی،وجود این شررررای  و نیز تحلیر  ت  

نظران را ضروری ناخت نگرش صرادرکنندگان و صراحب  شر 

سرازد. لذا در مقاله حاضرر تالش شرده، بر اساب مبانی    می

های صادرکننده محصوالت نظری اخیر، عواملی که شررکت 

 در شهر رودبار و تهران
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های زیتون برای حفظ کیفیرت زیتون و رویارویی با چالش 

ر هر عام  و کنند، و تاییعرضررره در برازار جهانی اتخا  می 

 های آن، و نیز راهکارهای مبتنی بر نتایج ارا ه شود.شاخص

بر  19کووید چنددجدانبده و مفدداع     اثرات 

 زیتون عرضه جهانی 

و اولین  81د گیری کوویشرو  تقاضرای ناشی از همه   

 2121ها در سال ای که توس  دولتمو  اقدامات قرن ینه

برای مهار آن اعمال شرررد، بر بازارهای کشررراورزی جهانی 

بر بازار کشاورزی از  81د ایرات بلندمدت کوویتاییر داشت. 

جمله روغن زیتون هنوز نامشرررخص اسرررت و به تاییرات 

پاسررب به ها، سرربک زندگی، و...برای بالقوه اجتماعی، ارزش

(، 4) گیری و مسریرهای بهبود اقتصرادی بستگی دارد  همه

(0( ،)6.) 

بسرریاری از ( بر این باورند که 2128) 8گاراسرریا و رو یز 

، تا مزایای آن برای سالمتی 2ارگانولپتیکاز زیتون، خواص 

از ویژگی  ،81د گیرکوویخصررروص در دوره بیماری همهبه

محصرررول این ترکیبات این ماده طالیی اسرررت. در  عالی

هرایی وجود دارد کره قرادر بره انجرا  کارکردهای      مولکول

، اکسررریدانیحیاتی مانند محافظت از قلب، کاربردهای آنتی

 خواص. این ضردالتهابی، ضرددیابت و ضردسررطان هستند    

توس  اسیدهای چرب اشبات نشده و برخی ترکیبات جز ی 

 (.7) شررروندایجاد می 3ها یا ترکیبات فنلیمانند توکوفرول

های خاص فراحسررری، فرایندهای تولید، و شرررهرت ویژگی

ی هاترین مناب  چربیروغن زیتون به عنوان یکی از سرررالم

ها(، روغن فنولرژیم غرذایی و ترکیبرات جز ی )مرانند پلی   

زیتون را بره غذایی با ارزش زیاد تجاری، ارتقا داده اسرررت  

(8.) 

های صرررادراتی بر گیری و محدودیتدربراره تثییر همه  

-و تثییر کوویدمانند زیتون، برازارهرای جهانی مواد غذایی   

 م العاتیآن های تجاری و بازارهای جهانی سریاست بر 81

( 2121و همکاران ) 4اسررپیتیااز جمله  انجا  شررده اسررت.

گیر، عرضه در سه ماهه پس از شیوت بیماری همهمعتقدند 

 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
8. García and Ruiz 

2 Organoleptic 

درصرررد کاهش و قیمت  21تا  6مواد غرذایی بین  جهرانی  

. فتای درصرررد افزایش 6تا  2جهانی به طور متوسررر  بین 

 ردکبرابر سه های صادراتی شو  اولیه را تشدید محدودیت

درصررد  81و قیمت جهانی مواد غذایی به طور متوسرر  تا 

ها برای محدود کردن صرررادرات . تالش دولرت دادافزایش 

تواند اوضرررات را ن نیازهای داخلی میمواد غذایی برای تامی

 .(0) کندترنامناسب

دهد که انداز اتحادیه اروپا نشان میدر این راستا، چشم 

مزارت جدید، بهبود شررررای   این رشرررد با افزایش عملکرد

های گذاری بیشررتر در سرریسررتمزراعی درختان، و سرررمایه

شررود. با این حال، تولید فشرررده و فوف فشرررده انجا  می 

های ناشی از نوسانات در عملکرد و گسترش تولید با چالش

ها در زیتون ناشی از آفات و بیماریمزارت ها، آسریب  قیمت

و میانگین  ،برخی مناطق اتحادیه اروپا، اندازه کوچک مزرعه

ویژه در ایتالیا و یونان مواجه سرررنی براالی کشررراورزان به 

 81د گیری کوویررهمررهبنررابراین  (.2) شرررردخرواهررد  

 را ر سرریسررتم کشرراورزی و مواد غذایی دها پذیریآسرریب

بحران اقتصرررادی ناشررری از آن و تاییرات  و کردهبیشرررتر 

یر غذایی را تای -شررتابان ژ وپلیتیک، سرریسررتم کشرراورزی

میزان »و عام  مهم ددر این راسرررتا، بررسررری . خواهد داد

« ی دولتگرخلهمیزان مدا»و « های اجتماعیاولویتتاییر 

، «تحول سررربز برا فنراوری پیشررررفترره  »در اهمیرت دارد.  

 ،سررربک زندگیروند در مورد تاییر  ترین سرررناریوافراطی

این روندها یکدیگر را تقویت . اسرررتدولت و نوآوری فنی 

وانند تبینی نیسررتند، اما می پیشقاب  کنند سررناریوها  می

 آینده استفاده شوندروند برای ساختاردهی فکر و بحث در 

(6   .) 

که منجر به از دسررت دادن بیش  81د گیری کوویهمه 

ا برخی معیارها ، بباعث رکود جهانی شده و نفرهزار 011از 

قاب  مقایسرره اسررت. عل  این دو  8131با رکود بزرگ دهه 

بحران اقتصرادی اما بسیار متفاوت است و همچنین اعتقاد  

بودی بهبر این است که بهبودی از بحران کنونی سریعتر از 

با این حال هنوز ابهامات زیادی  از رکود بزرگ خواهرد بود. 

و پیامدهای اقتصادی جهانی  81د رکود کوویادامه در مورد 

3 Tocopherols or phenolic compounds 
4 Espitia 
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این امر برره عوامرر  متعررددی  وجود دارد.در میرران مرردت 

بسررتگی دارد که بر عرضرره و تقاضررای همه کاالها از جمله 

افزایش قیمت شرررتره و  کراالهرای کشررراورزی ترثییر گرذا    

ادغذایی در شرررای ی که درآمدها در حال کاهش اسررت، مو

کنندگان خالص مواد غذایی کم مشرک  عمده برای مصرف 

   (. 4) تدرآمد اس

 تولیررد در چنررد کشرررور افزایشیررک چررالش آینررده،  

دگان کننتولیدکننده جدید، به موازات رشد کندتر در تامین

 هسرررنتی اروپایی که تمرکز فزاینده بر کیفیت و پایداری ب

جای کمیت است. عالوه بر این، رشد قاب  توجه در تقاضای 

نی بیجهانی برای روغن زیتون در بازارهای غیرسنتی پیش

آگاهی بیشتر از ویژگی مثبت سالمت و در ایر شرود که  می

همراه با تاییر در سرربک زندگی و  ،پایداری این محصررول

کننده های مصررررفافزایش درآمد همراه خواهد بود. بخش

انداز امیدوارکننده برای گسترش ن بازارهای نوظهور چشمای

هرا قابلیت  دهنرد. یرافتره   را ره می ا اهر المللی شررررکرت بین

از  بخشد و در نهایتبینی و شفافیت بازار را بهبود میپیش

ریزی اسرررتراتژیک در بخش روغن گیری و برنامهتصرررمیم

در زنجیره ترامین از تولید تا مصررررف و تجارت را  و زیتون 

  .  دهدپوشش می

بر  81د ( درباره نحوه ایر کووی2128میلی و همکارش ) 

محصول زیتون صادراتی، به چند عام  که احتماالً تاییرات 

و المللی پیش رهای بینپیش بینی شده و همچنین چالش

همکاری بین  ینفعان برای دهند، تاکید دارند. را شک  می

باره بهبود عرد  اطمینران در  هرا مراننرد    مردیریرت چرالش   

های ، و رقابت دیگر انوات روغن81د گیری پس از کوویهمه

المللی و خوراکی، یررا مقررات محرردودکننررده بررالقوه بین

های نام لوب، و خسارات ناشی از تاییرات آب و هوا شو 

تواند در میزان و کیفیت عرضه محصول زیتون صادراتی می

زنجیره ند ها مانتاییر داشررته باشررد. مشررابه این همکاری  

 ترثمین روغن زیتون نیاز به پایداری و مقاومت جهانی دارد 

ی، محی زیستبیشرتر  مزایای و  پذیریپایداری و انع افو 

 اهدخو را تسری کنندگان برای مصرف بهداشتی و اجتماعی

های تواند سررود اقتصررادی را برای شرررکتچنین میکرد. ه

روغن زیتون فراهم کند و به خصررروص به بهبودی بیماری 

 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
8 Mili & Bouhaddane 

با توجه به مصرررف آن در تاذیه روزانه و تقویت  81 کووید

 (.8) کمک نمایدسیستم ایمنی 

بحران ( معتقردند در  2121بورسرررلینو و همکرارنش )  

های مواد غذایی، مانند سایر بازاردر بازار زیتون ، 81کووید 

اقدامات سریاسرتی سرری  برای مهار شیوت این بیماری، تا    

حدودی محدود بوده اسرررت. در دوره ابتدایی این شرررو  

ها و از رستوراندرصرد(   80)بزرگ، با وجود کاهش تقاضرا  

خدمات غذایی، ک  خرده فروشی و قیمت روغن زیتون در 

ننده یدکبسیاری از کشورها، به ویژه در کشورهای اصلی تول

اتحادیه اروپا افزایش یافته اسرررت. اگر چه کاهش درآمد و 

نگرانی در مورد آینررده برراعررث تاییر در الگوی هزینرره  

کننده بیشتری، مواد شود، اما اخیرا مصرفکننده میمصرف

(. به نظر 1کننرد ) غرذایی سرررالم و پرایردار را انتخراب می    

ها رنندگان در کشوکرسرد این رفتار بسریاری از مصرف  می

 بود. ، پایدار خواهد81 گیری بیمراری کوویرد  پس از همره 

توسرررعرره احتمررالی ممکن اسرررت فرصرررتی برای  چنین 

تولیدکنندگان و تجار روغن زیتون باشد تا بازارهای خود را 

گسترش دهند، زیرا روغن زیتون از نظر خواص و سالمت و 

هرای این بیماری در  زیسرررت، پراسرررخگوی نگرانی محی 

 ت. کننده اسصرفم

محصددول تحوالت جهدانی و چال  عرضدده  

  زیتون

( کشرررور ایران در 2128)  8بوهداندر م العه میلی و  

مقایسه با دیگر کشورهای تولیدکننده روغن زیتون از رتبه 

پایین تولید برخوردار اسررت و پس از اسررپانیا و تانزانیا که  

اد اند، تعدباالترین تولید و صادرات را به خود اختصاص داده

ده کشور دیگر نیز از میزان بیشتر و با افزایش ساالنه عرضه 

داشته و  تون، پیشرروتر از کشور ایران قرار جهانی روغن زی

موفق به تحقق اهداف اقتصرررادی در حوزه این محصرررول 

 (.8)نمودار  ندبود

المللی، یک مسررریر در شررررای  عد  اطمینان بازار بین 

ها و کاوش اقدامات احتمالی برای مقرابلره برا عرد  ق عیت    

ت نگری اسهای آیندهمورد نیاز در آینده، استفاده از تکنیک
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هرای کوتراه و بلندمدت قاب  اعتماد در   بینیترا برای پیش 

یبات مویر باشد. به منظور پاسخگویی به شررای  بسریار بی  

های بازار، زنجیره گیری از فرصرررتهای آینده و بهرهچالش

 تثمین روغن زیتون نیاز به پایداری و مقاومت جهانی دارد. 

ادیان درخرت زیتون و روغن آن، نمرادی در فرهنو و    

ای اسررت. تثییر اطالعات مذهبی و فرهنگی درباره مدیترانه

مصرررف روغن زیتون بر رفتار مشررتری و تمای  آنان برای  

پررداخررت هرزیرنرره مرحصررروالت روغررن زیتون، میزان     

 تولید شده»کنندگان و درجات مختلف گرایش را به مصرف

تحلیر  ابعراد تولید،   دهرد.  نشررران می« در مراکز مرذهبی 

دهد، روند تجارت روغن و تدارکات نشان میتجارت مصرف 

-8111در دوره  ٪4زیتون در سرر ج جهانی سرراالنه حدود 

( تاکید 2128افزایش یافته اسرت، گاراسیا و رو یز )  2183

کنندگان اصوالً با محی  مصرف دارند، شرهرت زیتون برای 

ر شود. شهرت، تثییجا ب و اقتصراد پیشرفته آن تبیین می 

 ید ندارد، بلکه توجه به کیفیت قاب مسررتقیم بر قصررد خر 

داشته و اهمیت بیشتر دارد  8ایزیتون، ایر هاله در  روغن

(7  .) 

 
 (8)میزان افزایش ساالنه عرضه جهانی روغن زیتون در ایران و سایر کشورها  -8نمودار 

 

 

در ا ر در بازاریابی روغن زیتون فرابکریشرررترین تخلفرات  ب

های گیاهی دیگر )آفتابگردان،  رت، مخلوط روغنعرضررره 

از نظر . کنندمعرفی میبا روغن زیتون  2نخ ، کلزا و غیره(

اولویت باالی صرررنعت، مسرررا   مربوط به تقلب ناشررری از 

با روغن بدسرررت آمده  هافزودن روغن و بوی مخلوط شرررد

اسررت. دراین  3توسرر  سررانتریفوژ دو  رب زیتون )رمولدو(

رین تمتداول، شرربکه ملی تقلب غذایی اتحادیه اروپا ،راسررتا

 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
8. Halo effect 
2. Sunflower, corn, palm, rapeseed, etc 

های زیتون با کیفیت ، مخلوط کردن با روغنرا روش تقلب

( 2128) 4کارپنا و همکارانش (.3)معرفی کرده است پایین 

 منرردنیررازرا  ونالمللی روغن زیتزنرجریرره ارزش بریرن     

، به دانندمیمتمرکز تقویت شده، و های بازاریابی استراتژی

یز مابر اساب ت ،بازار روغن زیتونآینده رود ویژه انتظار می

عالوه بر این، نوسانات در  .شرود بندی بخش ،آن کیفیتدر 

دو از  المللی هرهای بینبازارهای مبادله ارز و نوسان قیمت

3. Second centrifugation of the olive paste (remolido) 
4. Carpena et al. 
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بر اساب تمایز شدن المللیبازدارنده برای بینعوام  بالقوه 

   (.1) در کیفیت است

کرارآیی برازارهای مختلف روغن زیتون و میزان رقابت    

بینی آنهرا و ادغرا  مکرانی و زمانی، مان  شرررفافیت و پیش   

ترین نگرانی صنعت از مهم .شودبازار می قیمت در مناسرب 

افزایش مان  هایی اسررت که بینیروغن زیتون، نیاز به پیش

و اهداف اسرتراتژیک سهامداران را   شرود عد  ق عیت بازار 

گذاری و پیشرررنهادهای در جهرت مقررات بهتر، سررررمایه 

وسان تقاضا (. ن8) کلیدی فراهم نماید هایارزشی در زمینه

تواند از طریق ادغا  روغن زیتون در سبک زندگی مدرن می

یابی ارزش، گیراهخواری و تارذیه ...(، و   )خردمرات غرذایی   

کننررده در راب رره بررا نرراهمگنی ادرا  مختلف مصررررف

منشررث جارافیایی، ، های خاص روغن زیتون از جملهویژگی

رواب  قدرت در زنجیره زیرا  (.81) باشدو... صدور گواهینامه

تثمین، حتی بیشررتر از کیفیت محصررول، در تعیین قیمت  

توافق  وجود المللی،در س ج بینو  تولیدکننده اهمیت دارد

ضرررعیف در اسرررترانداردهای کیفیت باعث ایجاد تنش در  

  (.8) شده استتجارت بین کشورها 

 بندیبندی روغن زیتون در ظروف بستهکیفیت بسرته  

 8(GGمانند شریشره سبز )   سراخته شرده از مواد مناسرب   

، و چند الیه 2(UVAGGشیشه جا ب اشعه ماورابنفش )

در  3(MLPپالسررتیک( ))ورف آلومینیو  مقوایی با روکش 

. این نوت چندالیه، شودماه حفظ می 81معرض نور به مدت

بندی برای حفظ کیفیت روغن زیتون بهترین ماده بسرررته

فرابکر است. هرچند محافظت کمتری در برابر اکسیداسیون 

همچنین گاراسیا و  (.88)است بهتر  شیشه سبزدارد اما از 

بررا محتویررات  ص زیتون رال( روغن خررا2128همکررارانش )

ار برای ارزیررابی تررثییر آنهررا بر ترکیبررات مختلف فنلی و فرّ

ماه در معرض نور قرار دادند و  81کیفیرت روغن بره مدت   

پارامترهای کیفیت مانند اسررریدیته آزاد، مقدار پراکسرررید، 

ی و اکسیدانهای اسرپکتروفتومتری، ترکیبات آنتی شراخص 

دادند.  قرارفرار و همچنین خصوصیات حسی مورد ارزیابی 

 ه طوراکسیدانی ببندی و ترکیبات اولیه آنتینوت مواد بسته

ها را در برابر اکسیداسیون و توجهی مقاومت این روغنقاب 

 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
8. Green glass (GG) 
2. Ultraviolet grade absorbing glass (UVAGG) 

هررای در نتیجرره کیفیررت آنهررا تحررت تررثییر قرارداد. روغن

شرررده در ظروف چندالیه )ورف آلومینیو  مقوایی با  خیره

های دودهروکش پالسررتیک( خصرروصرریات خود را در مح  

های بیشررتر و اکسرریدانو حاوی آنتی نمودهنظارتی حفظ 

   .(7) ار مربوط هستندکمتر و ترکیبات فرّ «بوگرفتگی»

صرنعت غذا به طور مداو  از طریق استفاده از ابزارها و   

هررای مویرتر، ایمن، حرر مواداولیرره نوآورانرره در جهررت راه

زیست در جهت تحقق خواسته دار محی طبیعی و دوسرت 

شتری در حال پیشرفت است. در این زمینه مناب  طبیعی م

)به عنوان مثال برگ، دانه، پوسرت یا تفاله اسررتفاده نشده(  

های توانرد منب  ارزشرررمنردی از ترکیبرات مانند روغن   می

اکسیدانی و ضد میکروبی با خاصریت آنتی  (EO) اسراسری  

به عنوان مواد افزودنی  وند شررناخته شررده را داشررته باشرر 

 (.  1) گیرند بندی مورد استفاده قرارطبیعی در بسته

بندی بسرررته( 2128گاتیرز سرررالسررریدو و همکاران ) 

شررام  ایجاد پوشررش متنوت و نوآورانه برای   را محصررول 

 الز  اسرررتمی دانند که حفراظرت از کراالهرای تولیردی      

هندسرره، فر  و عملکردی متناسررب با کاال داشررته و از نظر 

های چرخه و در عین کاهش هزینهباشرررد گرافیکی جذاب 

زیسرررت را رعایت تولید تا مصررررف، قوانین و حفظ محی 

اهمیت برای محصرروالت صررادراتی عواملی که  (.82) نماید

شناخت ضواب  و . 2، هدفزبان کشرور  . 8دارد عبارتند از: 

. 3 ،آنها هایمجازاتهردف برای اجتنراب از   زار مقررات برا 

. طول کانال توزی : کانال 4 ،مالحظرات خریردار  توجره بره   

ی کننده نهایتوزی  در واق  مسیر انتقال محصول به مصرف

اسررت. یک کانال طوی  شررام  تعداد زیادی افراد واسرر ه  

طوالنی شدن زمان قیمت باال و است که در نهایت منجر به 

کننده پس از تولید محصررول به مصرررف رسرریدن محصررول

های متعدد ها و گذاشت و برداشتبارگیریهمچنین است. 

 بندی را با مخاطراتیو مسررافت طوالنی انتقال کاال، بسررته 

بندی باید بر پایه زمان سرازد. لذا اسرتحکا  بسته  مواجه می

. مالحظررات 0مروجود در کررانررال توزی  انجررا  شرررود.   

می، آب و هوایی، شرای  بازار محی ی: شررای  اقلی زیسرت 

. قابلیت 6بندی دارد. بر نوت طراحی بسته هدف، تثییر عمده

3. Multi Layer (Plastic-coated paperboard aluminium foil) (MLP) 



 کیفیت و ماندگاری تولیدات...            و همکاران سمانه الجوردی               17

 

 

 

. توجه به ابعاد 7بندی پس از مصررررف برازیرافرت بسرررتره    

 (. 83بندی بر اساب نیاز خریدار )بسته

 مدل مفهومی پژوه 

های و با بررسرری عوام  و شرراخص موارد فوف،  با توجه 

یی با عرضررره در بازار جهانی ایرگرذار که همبسرررتگی باال 

های صادرکننده محصوالت زیتون دارند، و بر اساب شرکت

های مدل مفهومی عوام  رواب  علی آنها، عوام  و شرراخص

ایرگرذار در عرضررره برازار جهرانی روغن زیتون عبارتند از:    

 (.8)شک 

 روش تحقیق 

هدف پژوهش حاضررر بررسرری کیفیت محصررول زیتون  

در عرضرره بازار جهانی اسررت. جامعه  صررادراتی و تاییر آن 

های صرررادرکننده زیتون در تهران و رودبار آماری شرررکت 

اسرررت نوت پژوهش از لحراف هدف، کاربردی و از نظر اجرا  

های توصررریفی، پیمایشررری اسرررت و عواملی که شررررکت 

توانند برای مواجهه با صرررادرکننده محصررروالت زیتون می

ند، در قالب هرای عرضررره در بازار جهانی اتخا  کن چرالش 

 41عام  و  4سواالت پرسشنامه محقق ساخته و بر اساب 

شراخص تهیه شرده اسرت. روایی محتوا و سازه پرسشنامه    

خبره دانشگاهی تایید شده و پایایی  81بررسری و از طریق  

بدست آمده  17/1نیز از طریق ضریب آلفای کرونباخ مقدار 

 شررکت در حوزه صادرات محصول  01اسرت. جامعه آماری 

زیتون در شررهر تهران و آران رودبار اسررت که نمونه آماری 

از جامعه متناهی است. بنابراین نگرش  به روش سرشماری

صرررادرکننرردگرران و خبرگرران در حوزه صرررادرات زیتون  

ها( شام  مدیران و کارشناسان خبره بررسی شده )شررکت 

صادرکنندگان زیتون اران و اسرت. همچنین از مصراحبه با   

های صررادرکننده نمونه نظر شرررکتحبکارشررناسرران صررا

های پژوهش مورد توجه قرار گرفته زیتون ایران، در یرافتره  

 است. 

 ها و نتایج پژوه یافته

، برره عنوان AHPهررا در در این م ررالعرره معرفی الیرره 

عواملی کرره بیشرررترین تررثییر را در بررازارجهررانی عرضررره  

 های صررادرکننده زیتون تهران و رودبار داشررته، بهشرررکت

عنوان عوامر  اصرررلی و زیر معیرارهرای آنهرا با حروف در     

 (.  2گذاری شد )شک نا  افزارنر 

 

 

 مدل مفهومی پژوهش -8 شک 
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 سابقه اجرایی برحسب دهندگانپاسب فراوانی درصد توزی  نمودار -2شک 

های آن، از تلفیق ضرررایب اهمیت هر عام  و شرراخص  

از مقایسه زوجی ها تعیین شرده اسرت که   اولویت شراخص 

عوام ، بیشرترین اهمیت مربوط به عام  سالمت، بهداشت  

سررایر امتیاز   درصررد اسررت. 61زیسررت با ارجحیت و محی 

 طراحی، نوآوری»، «رسانیاطالت»تاییرگذاری به ترتیب به 

 «و خصررروصررری یسررریاسرررت بخش دولت»و » و تبلیاات

   .(8)جدول اختصاص دارد

 

 های اصلی و امتیاز تاییرگذاری آنهابندی عام الویت -8ل جدو

 اولویت/ رتبه بر اساب وزن وزن نهایی های تاییرگذار در عرضهعام 

Z 612/1 اول 

Y 282/1  دو 

X 880/1  سو 

W 178/1  چهار 

عام  طراحی، )مربوط به  هامقایسرره زوجی شرراخصاز  

بندی ابعاد )شک  و فر ( بسته»شاخص ، (نوآوری و تبلیاات

در اولویت  317/1، با امتیاز «و تناسررب آن با نیازمشررتری 

 ترراکیررد بر خواص»شرررراخص همچنین اول قرار دارد، 

استحکا  و »، 281/1، با امتیاز «ارگانولپتیک و...در تبلیاات

طراحی و کیفیت »، 842/1با امتیاز « بندییکپارچگی بسته

توجه به زبان »، و 888/1، برا امتیاز  «نوت گرافیرک و چرا   

عالمت »، 116/1محلی کشررور مقصررد در طراحیم با امتیاز 

از امتیبا « بندی(جدید و متمایزبودن بسرررته تجاری )برند

با امتیاز « تبادل اطالعات برای نوسررازی اسررناد »، 101/1

هررای متنوت در بصرررری )رنررو توجرره بره تراییر  »، 131/1

جارافیایی  در  منشرررا»و  121/1با امتیاز « بندی(بسرررته

. همچنین نرخ تعیین شررده اسررت 121/1با امتیاز « زیتون

  .(2)نمودار است 13/1سازگاری 
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 طراحی، نوآوری و تبلیاات ها از عام بندی شاخصالویت -2 نمودار

: (رسانیعام  اطالت)مربوط به  هامقایسه زوجی شاخص 

های تجاری با مقامات تبرادل اطالعات در رویه »شررراخص 

را دارد. ترتیب اولویت ( 321/1براالترین امتیاز ) « تجراری 

در  پروانه سرراخت و شررماره »ها به ترتیب سررایر شرراخص

بررسررری رفتررار »، 216/1برا امتیرراز  « پروانره بهررداشرررتی 

، 831/1، با امتیاز «کننده و بازخورد به صادرکنندهمصررف 

در  »، 883/1با امتیاز « در  قیمت، تاریب تولید و انقیررا»

، با «ی و مصررررفدهنده و نحوه نگهدارتشرررکی  وزن مواد

، 101/1با امتیاز « در  میزان ارزش غذایی»، 112/1امتیاز 

تبادل »، 137/1، با امتیاز «در  منشرررا جارافیایی زیتون»

تبادل »، 126/1، با امتیاز «اطالعات برای نوسررازی اسررناد 

، با امتیاز «کنندهها و سبک زندگی مصرفاطالعات در رویه

مودار است )ن 13/1  نرخ سازگاری این عاماسرت.   181/1

3)  . 

 
 رسانیها از عام  اطالتبندی شاخصالویت -3 نمودار

عام  سررالمت، )مربوط به ها مقایسرره زوجی شرراخص  

مقاومت »دهد که نشررران می (زیسرررتبهداشرررت و محی 

، براالترین امتیاز  «بنردی و تراییر نور  حرارتی مواد بسرررتره 

حفظ »ها به ترتیب اهمیت ( را دارد. سرایر شاخص 218/1)

سالمت نهال و میوه هنگا  برداشت محصول )مانند استفاده 

جنس و ساختار فیزیکی »، 288/1با امتیاز « از سبد و آب(

، 804/1با امتیاز  «بندی )مانند سهولت بازشدن درب(بسته

ز برا امتیا « افزودن ترکیبرات لیپوفیلی برای مرانردگراری    »

قرابلیرت زیسرررت محی ی )قاب  بازیافت، کاهش   »، 888/1

همسویی انوات »، 177/1با امتیاز « ضایعات، استفاده مجدد

، با «اسرررتاندارهای کیفیت با اهداف تقاضرررای بازار جهانی

ی بنرردقررابلیررت بهررداشرررتی بسرررترره »، 104/1امتیرراز 

، 131/1، بررا امتیرراز «هررا، گرد و غبررار()میکروارگررانیسرررم

با  ،«بندی )گازها، بخارآب، ع ر و بو(نفو ناپذیری بسرررته»

حفظ خصوصیات ارگانولپتیک )مانند ع ر »، 121/1امتیاز 

ها )مخلوط نداشررتن ناخالصی»، 121/1، با امتیاز «و طم (

عام   /. در این180، با امتیاز «کیفیرت( برا روغن زیتون بی 

)نمودار  و بیانگر سرازگاری مدل است  06/1نرخ سرازگاری  

4)  . 

 
 زیستها از عام  سالمت، بهداشت و محی بندی شاخصالویت -4ر نمودا
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سرریاسررت ها )مربوط به عام  مقایسرره زوجی شرراخص 

 ایجاد»بخش دولتی و غیر دولتی(: م ابق نتایج شررراخص 

هرای ارزی و تجاری باییات )مانند ممنوعیت  سررریراسرررت 

ها (. سرایر شاخص 311/1باالترین امتیاز را دارد )« واردات(

های حمایت کشاورزان اصال  زیرساخت»به ترتیب اهمیت 

)مانند تامین نهاده، بیمه باغات و افزایش سرر ج زیرکشررت 

های رسررمی نامهصرردور گواهی»، 281/1، با امتیاز «زیتون(

ا ب« گرانه( ارا ه اطالعات بازار هدف به صررادرکننده)صررنعت

، 811/1با امتیاز  «تقویت صرررنای  تبدیلی»، 807/1امتیاز 

برنامه اسرتراتژیک برای ورود به بازارهای جدید و تصویب  »

ت و مدیری»، 173/1، با امتیاز «های تسرررهی  تجارتطر 

، با «هرای ارتقرای کیفیرت از تولید تا عرضررره   اجرای پروژه

فراهم نمودن همکاری بین سرررهامداران و »، 100/1امتیاز 

کنترل رواب  قدرت در »، 131/1با امتیاز  ،«کنندگانتوزی 

فعالیت بیشررتر دولت در »، 121/1با امتیاز « زنجیره تامین

ند که / هسرررت122با امتیاز  «کنترل نرا  و برندهای کا ب 

(.0است )نمودار  10/1موارد فوف با نرخ سازگاری 

 

 
 غیر دولتیها از عام  سیاست بخش دولتی و بندی شاخصالویت -0 نمودار

سالمت و قابلیت (، 6بندی نهایی )نموداراولویتبا توجه  

ها، گرد و غبار( با )میکروارگانیسررمبندی بهداشررت بسررته 

بنرردی یررا در اولویررت اول قرار دارد. سرررایر الویررت 811/1

بندی نهایی زیر معیارها شرررام  قابلیت حم  و نق  و رتبه

ا ب بندیبسته، جنس و سراختار فیزیکی  838/1نگهداری با 

عوامرر  فیزیکی )لازش، لرزش، ، مقرراومررت در برابر 110/1

، 164/1نحوه نگهداری و مصرررف با ، در  161/1با  ضررربه(

قابلیت زیسرررت محی ی )قاب  بازیافت، کاهش ضرررایعات، 

بهداشتی  ساخت و ، شماره پروانه141/1استفاده مجدد( با 

با  بندیبسرررتره ، طراحی و کیفیرت چرا  روی   148/1برا  

، در  آر  134/1، سرهولت باز شردن درب بسته با   134/1

و  بندیبسرررته ( ، ابعاد )شرررک  و فر121/1اسرررتاندارد با 

، قابلیت هوابندی 124/1تنراسرررب آن با نیاز مشرررتری با  

، در  124/1شرردگی( با الیه)خصرروصرریات هوابندی و الیه

، ورود دسرررتگراه جدید  123/1تراریب تولیرد و انقیرررا برا    

، نفو ناپذیری 128/1بندی برای حمایت از صادرات با بسته

، استحکا  187/1بندی )گازها، بخار آب، ع ر و بو( با بسته

دهنده ، در  مواد تشکی 186/1بندی با و یکپارچگی بسته

ها درخصررروص حمایت ، اصرررال  زیر سررراخت186/1برا  

، نوت گرافیک و چا  184/1کشراورزان و صادرکنندگان با  

، نوت مواد افزودنی برای 182/1)اندازه، ابعاد، فر  حروف( با 

بررا ، در  میزان ارزش غررذایی 182/1حفظ طعم و... بررا 

، توجه به زیان و قوانین و مالحظات کشور مقصد با 188/1

ها، اولویت اول تا چهار  ز میان اولویتا، و...هستند. 117/1

سرررالمت، بهداشرررت و »مربوط بره زیر معیرارهرا از عام     

که بیانگر اهمیت این عام  در عرضه است  «زیسرت محی 

  .(6)نمودار  استبرای صادرات محصول 
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 عوام  نهایی بندیاولویت -6 رنمودا

هیچ یک از در ها، در بررسررری ناسرررازگاری شررراخص  

مشرراهده  %8ز مقایسررات زوجی ضررریب ناسررازگاری باالتر ا

نشرد. بنابراین ناسازگاری نسبی قاب  قبول دارد و در امتیاز  

و ضررریب قاب  قبول  13/1ها، ناسررازگاریشرراخصنهایی 

 است.

  گیرینتیجه

 مراکزبرای شرررناخت و بازاریابی جهانی و همسرررویی  

، اتخا  بندی محصول زیتوننظارتی و کنترل کیفیت بسرته 

 واسرتراتژی مشرتر  بین تولیدکنندگان و صادرکنندگان،   

، ینجها ها در بازاراز تاییرات این گونه استراتژی گیریبهره

 اهمیت دارد. 

براسرراب نتایج حاصرر  شررده، بیشررترین اهمیت بین    

مربوط به مقاومت به ترتیب مربوط بره عام   هرا  شررراخص

بندی و تاییر نور، حفظ سررالمت نهال و حرارتی مواد بسررته

میوه هنگا  برداشت محصول )مانند استفاده از سبد و آب(، 

زشدن ابندی )مانند سهولت بجنس و ساختار فیزیکی بسته

ادل تب، درب(، افزودن ترکیبرات لیپوفیلی برای مرانردگاری   

 هرای تجراری با مقامات تجاری، قابلیت  اطالعرات در رویره  

زیسررت محی ی )قاب  بازیافت، کاهش ضررایعات، اسررتفاده  

مجدد(، در  پروانه سررراخت، شرررماره اسرررتاندارد و پروانه 

بندی و تناسب آن با بهداشرتی، ابعاد )شرک  و فر ( بسررته  

نیاز مشرتری، همسویی انوات استاندارهای کیفیت با اهداف  

د و بازخور کنندهمصرفتقاضرای بازار جهانی، بررسی رفتار  

 و به صادرکننده، تاکید بر خواص ارگانولپتیک در تبلیاات،

ن بنابراین بیشررتری بندی اسررت.قابلیت بهداشررتی بسررته 

ها در حوزه سررریاسرررت بخش دولتی و غیردولتی، و دیدگاه

 رسانی ارا ه شده است.ها در حوزه اطالتکمترین دیدگاه

های ارزی و ایجاد سرریاسررت»مهم نیز  هایشرراخصاز  

تجراری برایبرات )مراننرد ممنوعیت واردات(، نفو ناپذیری      

 بندی، اصررال اسررتحکا  و یکپارچگی بسررته بندی، بسررته

شررراورزان، طراحی و کیفیت نوت کحمرایت   زیرسررراخرت 

گرافیک و چا ، حفظ خصوصیات ارگانولپتیک، در  میزان 

ارزش غرذایی، توجه به زیان و قوانین و مالحظات کشرررور  

ها، در  منشا جارافیایی زیتون، مقصرد، نداشرتن ناخالصی  

تقویت  مانندها، شاخصسپس دیگر  دارای اهمیت هستند.

صرررنرای  تبردیلی، عالمرت تجراری، تبرادل اطالعات برای      

نوسازی اسناد، برنامه استراتژیک ورود به بازارهای جدید و 

های تسهی  تجارت، تاکید بر خواص غذایی و تصویب طر 

ها و سررربک ای در تبلیغ، تبرادل اطالعات در رویه تارذیره  

های ارتقای وژهکننده، مدیریت و اجرای پرزندگی مصررررف
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کیفیت از تولید تا عرضررره، توجه به تاییر بصرررری، فراهم 

کنندگان، کنترل نمودن همکاری بین سرررهامداران و توزی 

ا ب رواب  قردرت در زنجیره تامین، و فعالیت بیشرررتر دولت 

 . قرار دارد، کنترل نا  و برندهای کا بهدف 

دهنده م العات گذشررته نشرران با مقایسرره این نتایج  

جزای اصررلی در رویکرد عرضرره و تقاضررای جهانی روغن   ا

زیتون، شرررام  فناوری تولید، توزی  جارافیایی عرضررره و 

کننده مصرررف شرردن، رقابت قیمت و رفتارتقاضررا، جهانی

( پویایی 2128اسررت. از جمله در م العه میلی و بوهدانی )

بازار و تاییرات ساختاری در صنعت روغن زیتون جهانی، از 

عرضررره و در اسرررت که در آینده مهمترین عوامر  تاییر  

همچنین پژوهش  تاییر دارد.تقاضررای جهانی روغن زیتون  

شررور درباره گروه محصرروالت غذایی )روغن زیتون(، بین ک

مبدا و بازار هدف و شررناخت عناصررری که از تاییر میزان و 

شررده روغن زیتون، اندازه شررهرت با توجه به کیفیت در 

دگان کنننشان داد شهرت کشور تولیدکننده در بین مصرف

توان اصروالً با محی  جذاب و اقتصاد  سرایر کشرورها را می  

 و پیشررفته آنها توصریف کرد. مانند پژوهش مشابه گاراسیا  

رو یز که معتقدند شرهرت، تثییر مسررتقیم بر قصد خرید و  

 مدیریت شهرت مانندتوصیه ندارد، بلکه معیارهای دیگری 

   .گذاران کمک کندتبه سیاستواند میرقابتی کشورها، 

و  ،(84) ی سرررل انیهایافتهبا این م رالعه  همچنین  

های آنان نشررران یافته. م ابقت دارد (8) میلی و بوهدانی

بین راسرررتایی همسرررو و همتوان اسرررتراتژی دهد، میمی

تولیردکننردگران و صرررادرکننردگان اتخا  کرد که قادر به     

شرناخت و بازاریابی جهانی باشد، تامین اطالعات مربوط به  

کیفیت و اصالت روغن زیتون با حجم تولید شده و موقعیت 

ی، و ایجاد بانک های نظارتمکانی آنها برای همسرویی هیات 

اطالعاتی که قاب  توسرعه از سروی برندهای من قه باشد و   

 بره عنوان مرج  کیفیرت و اصرررالرت مورد اسرررتفاده قرار   

 گیرد.  می

 گیری کلینتیجه

جهانی و چالش  هرا از بازار نگرشبرا توجره بره نترایج،      

های صررادرکننده زیتون تهران و رودبار، عرضرره در شرررکت

« زیستسرالمت، بهداشت و محی  »بین چهار عام ، عام  

شرراخص اهمیت بیشررتری دارد. سررایر عوام    81با تعداد 

 1طراحی، نوآوری و تبلیارات با تعداد  »اصرررلی شرررامر   

سیاست »، «شاخص 1رسرانی با تعداد  اطالت»، و «شراخص 

 است. « شاخص 1بخش دولتی و خصوصی با تعداد 

از تلفیق ضرررایب اهمیت هر  ها:تبیین اولویت شرراخص 

ها تعیین شررده های آن، اولویت شرراخصعام  و شرراخص

اسرررت. اولویت اول تا چهار  مربوط به زیر معیارهای عام  

  زیست است.سالمت، بهداشت و محی 
بندی و تاییر مقاومت حرارتی مواد بستهشاخص وجود  

 نور، حفظ سررالمت نهال و میوه هنگا  برداشررت محصررول،

افزودن ترکیبات  بندی،جنس و سررراخترار فیزیکی بسرررته 

لیپوفیلی برای ماندگاری، تبادل اطالعات در رویه تجاری با 

همسرررویی انوات ، محی یتمقامات تجاری، قابلیت زیسررر

با اهداف تقاضای بازار جهانی، بررسی اسرتاندارهای کیفیت  

کننرده و برازخورد به صرررادرکننده، ایجاد   رفترار مصررررف 

هرای ارزی و تجاری بایبات )مانند ممنوعیت  سررریراسرررت 

بندی، اسررتحکا  و یکپارچگی واردات(، نفو ناپذیری بسررته

دیگر و حمایت کشاورزان،  بندی، اصرال  زیرسراخت  بسرته 

دیلی، عالمت تجاری، ها، مانند تقویت صرررنای  تبشررراخص

تبادل اطالعات برای نوسازی اسناد، برنامه استراتژیک ورود 

تبادل اطالعات در رویه و سبک زندگی و به بازارهای جدید 

های ارتقای کیفیت از کننده، مدیریت و اجرای پروژهمصرف

نمودن همکاری بین سرررهامداران و تولید تا عرضررره، فراهم

قردرت در زنجیره تامین، و   کننردگران، کنترل رواب   توزی 

فعالیت بیشرررتر دولت با هدف کنترل نا  و برندهای کا ب، 

 قرار دارد. 

زیسرررت و ت و محی بنابراین عام  سرررالمت، بهداشررر 

مهمترین نقش را در کیفیت محصرررول  زیرمعیرارهای آن، 

 زیتون صادراتی و تاییر آن در عرضه بازار جهانی دارد.   

 انداز آینده و چشم هاپیشنهاد

ها ای دیدگاهدر تحقیقات آینده، امکان تحلی  مقایسرره 

و انجا  این تحلی  در کشورهای که به صنعت روغن زیتون 

از  فرآیندهامانند تحلی  شود. وابسرته هسرتند، توصریه می   

زنجیره تامین  ح امرو مرحله تولید تا مصررررف و تجارت، 

ده برای توسرررعه سرررناریوهای آین، همچنین روغن زیتون
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ابعادی از موضوت که مان  توسعه بخش جهانی روغن زیتون 

گیری پس شرررود، مانند عد  اطمینان درباره بهبود همهمی

هرای خوراکی، یا  ، و رقرابرت دیگر انوات روغن  81د از کوویر 

هررای المللی و شرررو مقررات محرردودکننررده بررالقوه بین

 نام لوب، و خسرررارات ناشررری از تاییرات آب و هوا مانند

آفرات، بیمراری و کمبود آب که امکان تصرررویب و اجرای   

های تجاری، اتحادها و زمینه های جدید، مدلسررریاسرررت

ه های پیچیدهمکراری بین  ینفعان را برای مقابله با چالش 

 کند.فراهم می

در راسرررترای افزایش ارتقرای سرررالمت، بهداشرررت و     

هایی پژوهش شود، پیشنهاد میزیست تولیدکنندگانمحی 

واد نوت مبندی، بسرررتهخاص بر  پلمر  در خصررروص انوات 

 صادرکنندگان .کمتر میر، مورد توجه قرار گیرد نگهدارنده

 بنرردی و نیزگیری از تکنولوژی برتر در بسرررتررهبرای بهره

ابعاد  ، الز  اسرررتشرررناخت و تحلی  نیازهای مشرررتریان

 ههمکاری علمی با دانشررگاو  ،روانشررناختی و تنوت فرهنگی

 را افزایش دهند.  

دلفی در زمان واقعی اسرررتفاده کرد تا  روشتوان از می 

اد برای ایج اتیتر باشد. همچنین م العروند تعاملی سرری  

 هرای آماری یا زا برای مردل متایرهرا و پرارامترهرای برون   

مانند  از طر  دلفی اسررتفاده شررده اسررت  اقتصررادسررنجی

به ویژه سودمندی  (.81(، )81(، )87(، )86، )(80)م العات 

بالقوه ترکیب دلفی با سرررایر تکنیک به عنوان ابزاری برای 

اسرررتخرا  برآوردهای مبتنی بر گروه، برای ادغا  با سرررایر 

مانند تحلی  ایر متقاب  . ها در آینده ارزشررمند اسررتروش

(. 28(، )21انجا  شرده است )  2128و  2188که در سرال  

ی از تکنیک دلفهمچنین برای تحقیقات بیشررتر اسررتفاده  

بینی تثییرات عواملی که برای گسرررترش در  افراد و پیش

ناپذیر بازار روغن زیتون را در آینده شرررک  به طور اجتناب

سرررازی، نوآوری، ارتقا  و خواهنرد داد، از جملره دیجیتالی  

 مدیریت بحران.

( و 22) 8گزارش سرازمان همکاری اقتصررادی و توسررعه  

دهد تسررهی  تجارت از ( نشرران می32) 2نیز بانک جهانی

طریق کاهش زمان و فشارهای اداری اغلب منجر به کاهش 

 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
8 . Organisation for Economic Co-operation and Development 

(OECD) 

شود و منجر های کلی تجارت و گسرترش بیشرتر می  هزینه

 گذاری خواهد شد. به تنوت مبادالت و انوات سرمایه

انتظرار تولیردکننردگان از دولت و نهادهای نظارتی که     

کمتر در م العات ابد، یهرا اهمیت می معموال پس از بحران

وجود برندهای کا ب در بازار داخلی و توجه شررده اسررت.  

 8361در سررال رویه پس از زلزله رودبار واردات بیجهانی، 

 موجب که از کشررورهای ترکیه، یونان، اسررپانیا، ایتالیا و... 

 هدر شهرستان رودبار شد گانو تولیدکنند انزیان کشراورز 

دکننده و صررادرکننده به این درحالی اسررت که تولیاسررت. 

کمیت و  الز  اسرررتبنابراین  ،نبودهقادر رقرابت با واردات  

کیفیررت نظررارت دولررت و کنترل رواب  قرردرت در زنجیره 

 وتامین گسررترش یابد تا به افزایش کمی و کیفی عرضرره  

 صادرات محصوالت زیتون منجر شود.

 هکنندبا توجه به میزان همکاری بین سررهامدار و توزی  

زو  ل .ها داردکه بیشترین شکاف را با سایر عوام  و شاخص

و یکپارچگی برخوردار  سررروییهایی که از همراهکرار ارا ره  

متولی برای فقدان جبران برای اشرررد یا ارا ه راهکارهایی بر 

  . داهمیت دار المللی روغن زیتونقیمت در بازار بینتعیین 

 ،من قه خاورمیانهبودن بازار زیتون در برا توجره بره رقابتی   

بندی و شررناسرراندن بسررته کیفیت و کمیت صررادرات و نوت

زیتون و روغن زیتون ایرانی برره ویژه من قرره رودبررار برره 

همچنین های دولت و نهادهای حمایتی نیاز دارد. سریاست 

بیمه باغداران و ایجاد صرررندوف برای حمایت مالی، و لزو  

ز و کشررراور مورد نیرراز کرراربردی و جرردیررد هررای آموزش

مرحله کاشرت، داشررت، برداشت، حم ،  ، مانند تولیدکننده

 . نگهداری و فرآوری محصول

صرررادرات و فروش زیتون در اختیار از آنجا که معموال  

 دشوپیشرنهاد می  .شرود مدیریت غیربومی من قه انجا  می

به فروشرندگان و باغداران از سوی دولت و   یا شرناسره   کد

های وارداتی ان  ورود زیتونماختصاص یابد تا  نهاد حمایتی

 به شهرستان رودبار شد.  

انجا  تحلی  من قی از آینده عرضره جهانی و تقاضررای   

نظران درباره تاییر عوام  روغن زیتون و قیرراوت صرراحب 

 یفتحلی  من قی طتا و  ...،هابینی شرررده و فرصرررتپیش

2. World Bank 
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برای تحلی  تری را انداز وسی ها، چشمتری از دیدگاهوسی 

 .  کندمیفراهم 
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Abstract 
Quality food preservation, and paying attention to global developments with the aim of increasing transnational 

cooperation between producing countries, improves supply in the world market. The purpose of this study is to 

investigate the factors of maintaining the quality of olive export product and solutions to meet the supply challenge 

in the global market. The implementation method is descriptive and based on survey. Therefore, according to the 

conceptual model, a researcher-made questionnaire was prepared in the form of 4 factors and 40 indicators. This 

questionnaire has been distributed in the statistical population of 50 companies in the field of olive export in Tehran 

and Rudbar. The results through AHP method and combining coefficients, and pairwise comparison of factors 

show that the factor of "health, hygiene and environment" and its indicators have the most important role in the 

quality of exported olives and in the global market supply. After that, "public and private sector policy" is an 

important factor. Also, a coherent strategy between producers and exporters in global marketing, alignment of 

supervisory boards, and the creation of a scalable database by regional brands, and the provision of quality 

information and the authenticity of olive oil have played an important role in the global market supply. 
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