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 دهيچک1.

 يي در مورد زيره سبز با محوريت بخش کشاورزي سازمان پژوهشهاي علميي ها دهه گذشته پژوهش در دو

بعضي از ابعاد ناشناخته زراعت اين گياه را روشن نموده است ولي هنوز تا  صنعتي خراسان انجام گرفته و و

تعيين مسير بازاريابي و مهمتر از آن نوع بسته بندي و مرغوبيت بسته بندي  حل مشکالت توليد وشناسايي و

 .اين محصول، راه طوالني در پيش است

ي دوگانه اي وجود ها زاريابي محصوالت کشاورزي و بسته بندي آنها ديدگاهارتباط با تعريف با اگر چه در

مراحل تأکيد شيده اسيت کيه درجيه اهمييت آن در       ها و اي از ويژگي ، بر پارهدارند، لکن در هر دو تعريف

حضيور   فرايند توليد محصول، تأمين رفاه توليد کنندگان و مصرف کنندگان، کاهش ضايعات، فرايند تبديل و

با توجه به اهميت بازارييابي در يي    . دهد نشان مي را و عرضه مناسب آن( بين المللي)بازارهاي جهاني در 

 جايگاه ويژه آن در تقويت انگيزه توليد، افيزايش سيود آوري، کياهش ضيايعات و     نظام کارايي کشاورزي و

در نحوه ورود به بازارهياي  از ي  سو و بسته بندي و جايگاه آن ( باتوجه به مزيت نسبي)آوري ويژه آن  ارز

 از قبيل) خارجي از سوي ديگر و  وجود مشکالت متعدد در مراحل مختلف اين جريانهاداخل و 

 
1- کارشناس اقتصاد کشاورزي، مشمول سازندگي در جهاد کشاورزي استان خراسان شمالي شهرستان اسفراين

      2- ،غذايي دانشگاه آزاد اسالمي و احد قوچانعضو هيات علمي گروه صنايع دکتراي علوم تغذيه 
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ي زياد، حاشيه بازاريابي باال، نبود خدمات بازاريابي مناسب در ارتباط با محصيول و بسيته بنيدي    ها واسطه

بازارييابي زييره سيبز و اهمييت      ضرورت دارد پيرامون مسيايل بازاررسياني و   ،(نامناسب يا عدم بسته بندي

، راهکارهياي  هيا  تحقيقي صورت گيرد تا بتوان با توجه به مجموعه يافته( بزرگ)خراسانبندي در استان  بسته

 .ه دادرائمناسبي را ا

هدف کلي از اين مطالعه بررسي تعيين مسير بازاريابي زيره سبز و اهميت و نوع بسته بندي زييره سيبز در   

بيا اسيتفاده از رون نمونيه گييري     مورد نياز در اين مطالعيه   اطالعات دادها و. است (بزرگ)استان خراسان

بيه صيورت    با تکميل پرسشنامه و همچنين مصاحبه با عمده فروشان وخرده فروشان زيره سبز و تصادفي و

ي بازاريابي، خرده فروشي، عمده ها حاشيه و جمع آوري شدبراساس اطالعات آخرين برداشت زيره  مقطعيو

. مطرح شد( از نوع شفاف)نوع بسته بندي مشخص و ،ريابيمسير بازا محاسبه و  ،فروشي و کارايي بازاريابي

هاي اخير زيره سيبز بيا نوسيانات شيديد قيميت هميراه بيوده اسيت و از آنجيا کيه            نتايج نشان داد در سال

نات قيميت  خسارت را از نوسيا  توليدکنندگان اين محصول از بنيه اقتصادي بااليي برخوردار نيستند بيشترين

هاي همه جانبيه در زمينيه ييافتن بازارهياي مطميان بيراي ايين         ضرورت بررسي رو از اينکنند،  يافت ميدر

هياي حميايتي از طريي      سياسيت  همچنين در داخيل کشيور نييز باييد    . محصول درسطح جهاني وجود دارد

اهش فاصيله  همچنين کي  سازمانهاي مساول دولتي و چه از طري  ايجاد بورسي مناسب براي اين محصول و

و براي بهتر شدن . ايجاد کردرا  (دولتي يا خصوصي)صادرکنندگان ا نهادهاي عمده فرون وکاران ب بين زيره

 .بازار صادرات آن وفرون داخلي از نوعي بسته بندي واحد، براي عرضه به بازار استفاده شود

 

 سطح زيرکشت2.

طيي   اسياس در بير ايين   . شيود  استان خراسان عمده ترين منطقه توليدکننده زيره سبز کشور محسوب ميي  

 63متوسي  رشيد سياالنه معيادل      و شيده برابير   23سطح زراعت آبي اين محصول  1831ييي 1831سالهاي 

هکتيار در سيال    18131بيه   011از  1831به طوري که سطح زير کشيت آن در سيال    ؛را داشته است درصد

بيه   13011از کياهش يافتيه و    1831نسبت به سال  1831سطح زير کشت ديم در سال . رسيده است 1831

 .هکتار رسيده است 6161

سطح زير کشت در کشور ؛ سطح زير کشت آبي و ديم اين محصول طي سالهاي گذشته از رشد صيعودي  

 13030بيه   8363از  1832ييي  1833سطوح کشت زارع آبي زيره سبز در طي سالهاي . برخوردار بوده است

 .هکتار بوده است 13208آبي زيره سبز سطح زير کشت  1831، در سال  هکتار افزايش يافته است

دهد، به طوري که ميزان سطح زراعيت   ديم نيز وضعيت مشابهي را نشان ميتغييرات سطوح زراعت کشت 

سطح زير کشت زراعت دييم طيي   . هکتار رسيده است 63330به  3010ديم اين محصول طي پانزده سال از 

به دلييل   1831در سال )برخوردار بوده است  درصد 23طور متوس  از رشدي معادل ه دوره مذکور ساالنه ب

 (. هکتار تقليل يافته است 3333سطح زير کشت ديم به  1833 و 1833هاي  خشکسالي سال

 



 صادرات و واردات 3.

زيره سبز يکي ازمحصوالت مهم صادراتي است که با توجه به شراي  خيا  اکوليو ي ميورد نيياز بيراي      

لبنيان   کشيورهاي هندوسيتان، اييران، انيدونزي و    . شيود  هان تولييد ميي   کشت آن، در مناط  محدودي از ج

، سوريه، چين، قبرس، آر انتين  صادرکنندگان اصلي زيره سبز بوده، ولي کشورهاي ديگري مانند ترکيه، مصر

صادرات زيره سبز اييران از سيالها پييش شيروع شيده و مييزان       . هستندو مکزي  نيز صادر کننده زيره سبز 

همه ساله درصيدي از تولييد زييره سيبز اييران بيه       . تن بوده است 3333بالغ بر  1883صادرات آن در سال 

کشورهاي دوبي، پاکستان،  اپن، کامبوج، کويت، امارات متحده عربي، آلمان، فرانسه، هلند، جمهوري چ ، 

بزرگترين   1331ايران تا سال . شود ، مجارستان، سنگاپور، بلژي  و انگليس صادر مي عربستان سعودي، قطر

 .به مقام چهارم تنزل پيدا کرد  1331صادر کننده زيره سبز در جهان بود ، اما در سال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کشورهاي عمده وارد کننده زيره سيبز اييران بيه ترتييب پاکسيتان، اميارات متحيده عربيي،          1833در سال 

درصيد    20/2،  82/8،  03/8، 12/ 33،  30/82،  30/83ترتيب ه که ب استاوکراين،  اپن، انگلستان و آلمان 

مييزان صيادرات از    1833 تيا  01بر اين اسياس طيي دوره   . از صادرات زيره سبز ايران را از آن خود نمودند

حاکي از آن اسيت کيه سيهم اييران از بازارهياي       ها بررسي. برخوردار بوده است چهار درصدرشدي معادل 

آن را  ،توان با رفع محدوديت مجوز صادراتي و پيمان ارزي که مي است درصد 8/82اتحاديه اقتصادي اروپا 

 .درصد افزايش داد 60تا حدود 

. بيش از بيش آشکار اسيت  ،لزوم بررسي مسير بازاريابي و بازاررساني اين محصولبا توجه به مطالب فوق 

بنابراين هدف اين مطالعه تعيين مسير بازاريابي زيره سبز و اهميت و نوع بسته بندي آن در شهرستان سبزوار 

 .است
 

 نتايج وبحث4. 
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ان داد کيه منطقيه جيوين وجغتياي     نتايج حاصل از تعيين مسير بازاريابي زيره سبز در شهرستان سبزوار نش

يا همه محصول توليدي خود  اکثر توليدکنندگان قسمت اعظم زيره سبز و و استعمده توليد زيره سبز  مرکز

 .دنرا به فرون ميرسان

قيمت توليد کننده ي  کيلو گرم زيره سبز بيه دسيت    متوس  قيمت عمده فروشي، قيمت خرده فروشي، و

 . ارائه شده است ي  آمده که اين قيمتها در جدول
 (ريال)قيمتهاي يک کيلوگرم زيره سبز در شهرستان سبزوار   -1جدول 

 قيمت خرده فروشي قيمت عمده فروشي قيمت توليد کننده  زيره سبز

 17000 13300 10000 قيمت

 ي تحقيقها يافته: مأخذ            

 

 بندي بسته 1-4. 

 بسته بندي مواد غذايي خشك1-4- 1. 

،کمي  بيه    جابجيايي مياده غيذايي   بسته بنيدي ابيزار   . ي وظايف زير را بر عهده دارديبندي مواد غذابسته 

ابزار خريد و فرون، وسيله کاهش هزينيه و وسييله محيافا مياده      فراوري ماده مناسب براي مصرف کننده،

در . ر گرفتيه شيود  بنابراين  بسته بندي بايد به عنوان بخش مهمي از فراوري ماده غذايي در نظ. غذايي است

اين بخش ما نقش محافظتي بسته بندي در حفا کيفيت و توسعه زمان ماندگاري مواد غذايي خش  را مورد 

 .انتخاب ماده بسته بندي يا ظرف بر اساس عوامل زير صورت مي گيرد. دهيم بحث قرار مي

 آسيب ميکانيکي. 4-1-1-1

هنگامي  ها يي و انتقال و نيز ارتعان و فشردن بستهاين نوع آسيب از تماس ناگهاني يا شوك در طي جابجا

با انتخاب مناسب مواد قوي و محکم بسته بندي که شامل ميواد  . گردد شود، ناشي مي ذايي انبار ميکه ماده غ

 .پوشاننده باشد، مي توان از اين صدمه جلو گيري کرد

 ويژگيهاي قابليت نفوذ. 4-1-1-2

هنگيامي کيه   . تواند سبب افيت کيفييت شيود    رطوبت دارند که ميمحصوالت خش  شده تمايل به جذب 

گازهيا و بخيار   . دهيد  فعاليت آب از ي  مقدار معين بيشتر شود، فساد ميکروبي يا تغييرات شيميايي رخ مي

 .توانند توس  انتشار مولکولي ماده منتشر شوند مي

 .تغييرات دما قرار مي گيرد، حفا شودکارايي و ظاهر بسته بندي بايد هنگامي که در معرض  :تغيير دما 

بيه منظيور   . افت ويتامين، کمرنگ شدن و تجزيه چربي ناشي از قرار گرفتن در معرض نور است :عبور نور 

 .حذف امواج با طول موج بلند، بسته بندي بايد مات يا رنگي باشد
 

 حظات شيميايي و بيوشيمياييمال. 4-1-1-3

در انتخياب يي  مياده     .در تماس است، سيازگاري داشيته باشيد   که با آن ماده بسته بندي بايد با محصولي 

 .ي و کيفي در نظر گرفته شودالحظات ايمنبندي بايد م بسته



بسيته بنيدي   . حمله حشرات است  ،و سبزيها، و مواد گياهي ها مشکل اصلي در جابجايي و انبارداري ميوه

هياي فشيرده، ظيروف کاغيذي      ي چوبي، کارتنها بهجع. نفوذ کنندنبايد از موادي باشد که حشرات به داخل 

هايي با  بسته بندي جزي شامل کارتن. روند کار ميه ها ب ي فله ميوهبراي بسته بند ،هاي بزرگ مقوايي و حلب

اي  يي با پوشش سلوفان، پلي اتيلن و کيسيه ها ي کششي، کيسهها پوشش مقوايي با ورقي از آستر يا پالستي 

اي پالسيتيکي سياده سيلوفان، ييا      در کيسيه ( لوبيا، نخود سيبز، عيدس  ) حبوبات خش  . پلي پروپيلن است

 .شوند هاي پلي اتيلن با دانسيته کم بسته بندي مي فيلم

 

 هاي بسته بندي مواد غذايي  ويژگي. 5

طور کلي بسته بندي بايد بتواند اين اطمينان را به مصرف کننده بدهد که محصول درون آن در شيرايطي  ه ب

مقررات مربوط به بسته بندي صحيح را به مورد اجرا گذاشته  به زمان توليد بوده و عالوه بر آن قوانين ومشا

 :باشد يعني

 نندگي و حفاظيت از مياده غيذايي را   بسته بايد محصول را کامالً تميز نگه داشته و خاصيت ممانعت ک -

و کلييه عواميل آليودگي گسيترن      ها اکسيژن، نور و ميکروارگانيزم "رطوبت "عليه مخاطرات فيزيکي

 .دهد

ارزن غذايي محصول را درحد قابل قبول حفا نموده و روي کيفيت ميکروبيولو ي  ماده غذايي تاثير  -

 .و تغيير نامطلوب نداشته باشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سيالمتي   راياي بي  به دست مصرف کننيده هيچگونيه صيدمه    در طول زنجيره توليد تا توزيع و رساندن -

 .توليد کننده، توزيع کننده و مصرف کننده نداشته باشد

توليد کننده، وزن، قيمت، تاريخ توليد، تاريخ  نشانيحاوي اطالعاتي نظير نام محصول، شرکت و  ،بسته -

 (چاپ پذير باشد.)انقضا و دستورالعمل مصرف محتوي باشد

 .بسته بندي مجدد داشته باشد قابليت به سهولت باز شده و -
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حتي االمکان  ،سبت به مخاطراتي نظير ضربه، فساد، لرزن و مخاطرات آب و هوايي طي حمل و نقلن -

 .مقاوم باشد

 .کندسب  بوده و به لحاظ حجم به گونه طراحي شود که حتي االمکان حجم کمي را اشغال  -

 (از جنبه اقتصادي ) مقرون به صرفه باشد -

هيارا کياهش    کننده قبل از خريد در سوپر مارکيت بسته بايد امکان ناخن  زدن محتوي توس  مصرف  -

 .دهد

بسته داراي ويژگي قابليت رويت محتوي باشد و در صورت حساس بودن ماده غذايي به نور بيا قيرار    -

 .شودامکان رويت محتوي براي مصرف کننده فراهم  ،دادن پنجره در ي  طرف بسته

اشيد و در صيورت عيدم بازيافيت در     محتوي ماده بسته بندي قابل بازيافيت مجيدد ب   ،پس از مصرف -

 .طبيعت به سرعت تجزيه شود

 :براي توليد موفقيت آميز بسته بندي مواد غذايي، توجه و دقت نظر در موارد زير الزامي است

نظيير  )خصوصيات فيزيکي محصول : عبارتند از توليد مطرح هستند و واقعيتهاي مهمي که در ارتباط با -1

نظير خورنيدگي، فيرار بيودن،    ) ، طبيعت کل محصول بسته بندي ...(جامد بودن، مايع بودن، خميري بودن و

 :محصول و پاسخ دقي  به سواالت ذيل جرم حجمياندازه و شکل بسته بندي، وزن و ...(. شکننده بودن و

مثال به وسيله ش  مکانيکي، ساييدگي، ارتعان، فشيردن،  )بيند؟چگونه محصول بسته بندي صدمه مي -الف

 ...(.تغييرات دما، رطوبت، اکسيژن، ابر، نور، جوندگان و

مثال بوسيله خورندگي، زنگ زدگي، نشت، سهولت در  ؟شود نامطلوب مي ،چگونه محصول بسته بندي -ب

 ...تقلب و کم فروشي و

 : و نقل مربوط به مضرات وخطرات حمل يواقعيتها  -2

 :نوع حمل و نقل -الف

 .گيرد اي است، از طري  راه آهن، دريا يا هوا انجام مي مثال آيا حمل و نقل  جاده

 :درجه کنترل در حمل ونقل -ب

 .مثال آيا وسيله حمل ونقل خصوصي است يا عمومي و کنترل آن تا چه حد است

 :فرم حمل و نقل -ج

 اي ديگر ه وسيلهگيرد يا ب کانتينر انجام مياي است با  مثال اگر حمل و نقل جاده

 مدت نگهداري در حمل ونقل -د

 مصرف داري، فرون و ات آب و هوايي  در حمل ونقل، نگهمقاومت مکانيکي و مخاطر طبيعت و - ه

 نقل  در ارتباط با ارزن و هزينه حمل و( حجم)گنجايش حداقل جعبه  -و

 .هاي مربوط به فرون وبازار واقعيت -8

تعييين کمييت و کيفييت و    . عمل بزرگي در شروع کار کردن اسيت  ،سبه و مقايسه ارزن اقتصادي کارمحا

بنيابراين باييد هزينيه    . تماماً عواملي است که براي انتخاب ي  سيستم بسته بندي بايد بررسي شيود  ،قيمت



 ها و ش به شرکتپخ ي حمل ونقل وها عوامل مختلف نظير هزينه ظرف بسته بندي، پُرکني، دربندي و هزينه

جنس بسته بندي را در ارتباط  بر اساس آن نوع و ي تبليغات و بازاريابي و غيره را در نظر بگيريم وها هزينه

 .درخواست مشتري انتخاب کنيم با نوع محصول  و

( نسبت به مقيدار حجيم   )داراي هزينه مساوي   Tine plateي ها آلومينيوم وقوطي ،در ميان ظروف فلزي

ها، قيمت آلومينييوم اميروزه افيزايش بيشيتري      لبته با توجه به بازار جهاني و تغيير و تحوالت قيمتا هستند؛

 .يافته است

 :مسائل مربوط به انتخاب مواد اوليه بسته بندي ها و واقعيت -6

 :در طي فرايند براي انتخاب مواد اوليه  بسته بندي چهار ساوال مطرح است  که بايد پاسخ داده شوند 

 هدف ما از بسته بندي چيست ؟   -الف

 (مواد اوليه بسته بندي ماشين آالت)قابل دسترس کدامند؟ يها انواع بسته بندي -ب

 ؟ف مطلوبمان چگونه استهاي قابل دسترس و موجود بر حسب اهدا اطمينان از بسته بندي -ج

توزييع و نيوع تولييدات بيراي     استفاده از بسته بندي خا  با توجه به مواد اوليه بسيته بنيدي سيسيتم     -د

 .ي چگونه بايد باشدکننده نهاي مصرف

 

 ظروف شيشه اي  شيشه و. 6

سياخت آنهيا بيه     و شيوند  ترين ظروف بسته بندي مواد غيذايي محسيوب ميي     اي از قديمي ظروف شيشه

هياي   ب دراي با  ن ماشين اتومات دربندي ظروف شيشهاولي1333در سال . ميگردد اي قبل از ميالد بازه هزاره

 .پيچي در اياالت متحده عرضه شد

تزئين   -ب تزئين پايدار و  -افزايش بازار پسندي آن معموالً عمليات الف به منظور تزئين ظروف شيشه و

 .گيرد ناپايدار روي آنها  صورت مي

 (:  زيره)در بسته بندي مواد غذايي  يل استفاده از ظروف شيشه ايمهمترين دال. 7

که موجيب تغييير در عطير و طعيم آن      يشيميايي خنثي است و با ماده غذايي  واکنششيشه از نظر  -1

 .دهد شود انجام نمي

بسته بنيدي و فيرون در سيوپر     اجازه رويت محتوي خود در هنگام ؛ از اين روشيشه شفاف است -2

 .دهد ها را مي مارکت

 .اي استحکام زيادي دارند ظروف شيشه -8

 .بسازيم هاي مختلف و رنگ ها اندازه اي را قادريم در اشکال، ظروف شيشه -6

طول عمير بيشيتري داشيته و از قابلييت نگهيداري بياالتري        ،مواد غذايي بسته بندي شده در شيشه -0

 .برخوردارند

 

 



 معايب ظروف شيشه اي  . 8

 .شود انتقال نسبت به ديگر انواع بسته بندي مي وزن باالتر که باعث بيشتر شدن قيمت نقل و -1

 ...هاي حرارتي ،شکستن و به مواد ديگر در برابر  شوك مقاومت کمتر نسبت -2

 بي ثباتي بيشتر ابعاد نسبت به ظروف ديگر    -8

 سري مخاطرات بالقوه از امکان وجود نرمه و خرده شيشه در غذا  ي  -6

 

 طراحي ظروف شيشه اي . 9

بسيته خاصييت   شيد؟ آييا   مندي اين است که آيا بسته فروخته خواهد  ن عالقهاولي ،براي ي  خرده فرون

آيا بسته  کند؟ ، محصول را تعريف ميوجود آورد؟ آيا بستهه تواند اطمينان را ب چشم نوازي دارد؟ آيا بسته مي

آيا بسته به راحتي قابل حمل  جلوه خوبي دارد؟ آيا بسته پايدار است ؟ براي مصرف کننده نيز ساواالتي نظير

وجه خوبي خواهيد داشيت؟    بسته روي ميز،  است؟ آيا يخچال است؟ آيا بسته قابل قرار گرفتن در قفسه و

را دارد؟ و از طرف ديگر مي دانيم ظروفي که براي بسته بنيدي  (چند بار استفاده شدن)آيا بسته قابليت مجدد

شوند نياز است که مقياوم بيه دماهياي     وي آنها صورت مي گيرد استفاده ميمواد غذايي که فرايند حرارتي ر

 .مختلف باشند

 چسب زنيبر. 11
هاي فرون و رساندن اطالعات الزم که توسي    ها به منظور مشخص کردن هويت محصول و پيام برچسب

هيا کيه بيروي ظيرف      برچسيب  .شيوند  ه کار بيرده ميي  قوانين مواد غذايي براي محصول تدوين شده است ب

 :شوند شامل کار برده ميه اي ب شيشه

 .هاي کاغذي که اطراف ظرف پيچيده ميشوند برچسب -1

انيد معميوالً در ظيروف شيشيه اي چنيد       که توس  حرارت روي شيشه پخت شيده  ي ثابتها برچسب -2

 .شوند کنند استفاده مي بار گردن مي 81مثالً بطري نوشابه و شير که حدود  ؛مصرف بار

 هاي ترموپالستي  برچسب -8

 اي در پون فلزي ظروف شيشههاي ح  شده به طريقه ليتوگرافي بر روي  طرح -6

 

 ي داخلي بستهها جداکننده. 11
يکديگر و خطير شکسيتن آنهيا از    ها با  ي به منظور جلوگيري از تماس شيشها در بسته بندي ظروف شيشه

 ،اي ننده عيالوه بير جداسيازي ظيروف شيشيه     هاي جداک اين اليه. شود هاي جداکننده داخلي استفاده مي اليه

 .دهند م ميکارتن يا جعبه را نيز استحکا

 .دليل ديده نشدن جنس، استفاده نشوده ود از ظروف فلزي براي بسته بندي، بش پيشنهاد مي

 

 



 (شياردار  مقواي: )بسته بندي با ظروف مقوايي . 12

ها  است و اليه( موج دار)هاي آستر داخلي خارجي کاغذ گرافت و اليه مرکزي شياردار در اين نوع مقوا اليه

نوع مقيوا بيه    هاي حاصل از اين بسته. اند نشاسته چسبيدهيکات سديم يا خمير توس  چسب مخصو  سيل

ه از اسيتفاد  بيا . شيود  هاي حمل و نقل نيز استفاده ميي  علت مقاومت به خران، فشار و سايش به عنوان بسته

ي مقاوم به نفيوذ رطوبيت و چربيي را نييز     ها قادريم دسته ،هاي مقاوم به روغن ها و کاغذ وموم PEهاي  اليه

 .و مواد غذايي منجمد به دست آوردها  ي لبني، گوشتها مواد غذايي نظير فرآورده براي بسته بندي

 بار گيري  يا پر کردن ظرف. 13

فق   ي  طرف ظرف باز اسيت اميا در سيسيتم بيارگيري از      ،در سيستم بارگيري از باال در لحظه پر شدن

 .شود کارتن بسته ميدو طرف  پس از آن هر پاره اي از محصوالت بارگيري شده و ،پايين

 دربندي و دوخت. 14

دسيت،   تيوان بيا   اميي  ر( ساختن ظروف، بارگيري ييا پير کيردن ظيرف،در بنيدي و دوخيت      )سه عمليات 

هياي   ازنظر مصرف کننده چندين مزيت بيراي اسيتفاده از سيسيتم   . اتومات و يا کامالً اتوماتي  انجام داد نيمه

دن بيه طريقيه افقيي و    عمليات کارتن کر. استباالي توليد  سرعت ،کارتن کردن وجود دارد که مهمترين آن

 .  شود عمودي انجام مي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نتيجه گيري خالصه و. 15

نتايج حاصل از تعيين مسير بازاريابي زيره سبز نشانگر اين است که زيره سبز توليدي در شهرستان سيبزوار  

در داخل شهر . استاکثر توليدات براي فرون  اين شهرستان بوده وبيشترين توليد در بخش جوين وجغتاي 

داير است کيه افيراد تشيکيل دهنيده آن از     ( مِرچ زيره)هاي غير رسمي به نام  اماکن قديمي سبزوار بورس و

هنگيام  )ايين افيراد قيميت زييره را     .هستندمقدار کمي از محصوالت ديگر  عمده صادر کنندگان زيره سبز و

 . کنند اعت به بازار اعالم ميبه س( برداشت

ebagh.com 

 



آنجيا کيه    از نتايج نشان داد در سالهاي اخير زيره سيبز بيا نوسيانات شيديد قيميت هميراه بيوده اسيت و        

توليدکنندگان اين محصول از بنيه اقتصادي بااليي بر خوردار نيستند بيشترين خسيارات را از نوسيان قيميت    

هاي همه جانبيه در زمينيه ييافتن بازارهياي مطميان بيراي ايين         ضرورت بررسي از اين رو کنند، دريافت مي

ي حميايتي چيه از طريي     ها سياست بايدهمچنين در داخل کشور نيز . محصول در سطح جهاني وجود دارد

چه از  قيمت تضميني براي اين محصول و بيمه محصول و سازمانهاي مساول دولتي از جمله پرداخت وام و

 و همچنيين کياهش فاصيله بيين زييره کياران بيا نهادهياي عميده فيرون و          طري  ايجاد بورس زيره سيبز  

 .ايجاد کرد( دولتي يا خصوصي) صادرکنندگان

،  8311بازاريابي بيه طيور متوسي  بيه ترتييب       ي عمده فروشي، خرده فروشي وها حاشيه ،طي محاسبات 

کارايي بازارييابي زييره   . ستبوده ا درصد  13/61ضريب هزينه بازاريابي برابر با . است، ريال 3111،  8811

 . تعيين شد درصد 333سبز نيز 

نفير از   يي  نفرتوليد کننده زيره سبز تعداد  81از تعداد  آيد که هدات پرسشنامه نيز اينگونه بر ميمشااز  *

اکثير تولييد کننيدگان بيه اتفياق،       نفر نا راضيي بودنيد و   13 نفر نسبتاً راضي و 11سياستهاي دولت راضي و

ترسيي آسيان   رميزان مصرف زيره را مصرف دارويي آن تشيخيص داده وهمچنيين دس   مل موثر دمهمترين عا

در سواالت مربوط به مشکالت توليد کننده اکثيراً از نيوع وجيين، برداشيت،     . دانند مصرف کننده به زيره مي

تن قيميت  زيره نيز نداش قيمت داللي خريد از کشاورزي ناراضي بوده و از مهمترين مشکالت بازار فرون و

 .    بيمه محصول که باعث ضرر توليد کننده مي شود، اشاره کردند ثابت و ندادن وام و

قسيمت  ( توليد کننيده )که در هنگام عرضه محصول از توليد کننده به خريداران، زارع  مي دهدنتايج نشان 

بيراي  ( کيسه)همچنين زيره به صورت بسته بندي رايج  .رساند ره سبز توليدي خود را به فرون مياعظم زي

نيز به همين شيکل و در   ها شود که اين محصول در عطاري فرون  به خريداران عمده و کارخانه استفاده مي

و خرييداران عميده کيالن بيراي     . شيود  ينهايت در ابعاد کوچکتر در داخل نايلون به مصرف کننده تحويل م

 و در کشور مقصد با بسته بندي شکيل به اسم خود به فرون و کنند  استفاده مي ي بزرگها صادرات از کيسه

 . شود به عنوان سوغات به بازار عرضه مي


