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 عمده و تولیدکنندگان توسط زیتون فروش به مربوط اطالعات بررسی و تحلیل

 طارم شهرستان در زیتون فروشان
 

 3 عاشوری طاهره ،2پور اسماعیل حسه ،1*رجبی سعید
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 هرکس تْراى ٍاحذ اسالهی آزاد داًشگاُ هذیریت گرٍُ استادیار 2

 قیذار هرکس ًَر پیام داًشگاُ کشاٍرزی گرٍُ رسهذ 3

 

 چکیده

 شْرستاى در تَىیزّذف ایي هقالِ تحلیل ٍ بررسی اطالعات هربَط بِ فرٍش زیتَى تَسط تَلیذکٌٌذگاى ٍ عوذُ فرٍشاى 

از ّوِ است. در ایي پژٍّش رٍش تحقیق تَصیفی ٍ از ًَع پیوایشی هی باشذ. جاهعِ آهاری ایي تحقیق عبارت است  طارم

باغذاراى طارم کِ در هقطع زهاًی ایي تحقیق بِ کشت زیتَى هشغَل هی باشٌذ. ّوچٌیي عوذُ فرٍشاى ًیس جسٍ جاهعِ آهاری 

 تحقیق هی باشٌذ کِ در زهیٌِ گرداٍری اطالعات ٍ تكویل پرسشٌاهِ ٍ ّوچٌیي اًجام هصاحبِ بِ آًاى هراجعِ گردیذُ است.

 ًفر از بیي تَلیذ 30ًفر تعییي گردیذ. از بیي ایي تعذاد  40ساس فرهَل کَکراى برابر حجن ًوًَِ آهاری ایي تحقیق بر ا

 اطالعات یآٍر جوع یبرا قیتحق يیا درًفر ًیس از بیي عوذُ فرٍشاى بِ رٍش ًوًَِ گیری تصادفی اًتخاب شذ.  10کٌٌذگاى، 

بِ فرٍش زیتَى تَسط تَلیذکٌٌذگاى ٍ عوذُ . ًتایج بررسی حاصل از گرداٍری اطالعات هربَط شذ استفادُپرسشٌاهِ  از

فرٍشاى ًشاى داد کِ: اکثر زیتَى کاراى طارم بِ هجوَعِ ای از رٍشْای فرٍش اقذام هی ًوایٌذ کِ ًشاى دٌّذُ سردرگن بَدى 

-. عوذٍُ اطالعات اًذک باغذاراى از شرایط بازارّا هی باشذ. آى ّا توام یا بخشی از هحصَالت خَد را پیش فرٍش هی ًوایٌذ

تریي دالیل پیش فرٍش ًیس ریشِ در ٍضعیت ضعیف اقتصادی باغذاراى دارد. عوذُ تریي دالیل هراجعِ باغذاراى بِ دالالى 

اطالعات پاییي آًاى از قیوتْا ٍ خریذاراى ٍ ّوچٌیي عذم اعتواد بِ خریذاراى دیگر هی باشذ. عوذُ تریي رٍشْای خریذ عوذُ 

هیذاى داراى ًیس بِ عٌَاى بخشی از عوذُ فرٍشاى، در اکثر هَارد بِ صَرت  ذاراى هحلی هی باشذ.فرٍشاى ًیس از باغذاراى ٍ خری

 حق العولكاری اقذام بِ فرٍش زیتَى بِ عوذُ فرٍشاى دیگر هی ًوایٌذ.
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