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صنعت زیتون / زنجیره تأمین / رویکرد پویایی شناسی سیستم ها

چکیده
صنعت زیتون یکی از صنایع مهم در ایران می باشد. در سال های اخیر جهت توسعه این صنعت 

تبدیلی  صنایع  تا  زیتون  درخت  کاشت  و  کشاورزی  از  زنجیره تأمین  مختلف  بخش های  در 

رفتار  برآورد صحیح  به  نیاز  این صنعت  توسعه  برای  است.  گرفته  برنامه ریزی های خوبی صورت 

صنعت  این  پویایی های  درک  طریق  از  بلندمدت  افق  در  زنجیره تأمین  کل  در  تقاضا  و  عرضه 

پویایی های  تحلیل  به  سیستم ها  پویایی شناسی  رویکرد  از  استفاده  با  مقاله  این  در  لذا  می باشد. 

اصلی  قسمت   4 دارای  زیتون  صنعت  زنجیره تأمین  است.  شده  پرداخته  ایران  در  زیتون  صنعت 

کشت و برداشت زیتون؛ فرآوری، تولید، توزیع و مصرف روغن زیتون؛ فرآوری، تولید، توزیع  شامل 

که در  کنسرو زیتون می باشد. نتایج مدل سازی نشان داد  کنسرو زیتون؛ و قیمت روغن و  و مصرف 

کنسرو زیتون حدود 25 سال و برای روغن زیتون 40 سال  کاهش واردات برای  حالت عادی برای 

کشت، 20 شرکت فرآوری می باشد. همچنین رفتار  زمان الزم بوده و نیاز به 600 هزار هکتار زمین زیر 

که  که برای افزایش مصرف فرآورده های زیتون نیاز است  مدل تحت سناریوهای مختلف نشان داد 

که مصرف تابعی  سیاست های تشویقی در مصرف با سیاست های توسعه ای تولید همراه باشد چرا
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و  کاشت  تقویت تکنولوژی  با  که  تولید است. همچنین مشخص شد  از  تابعی  و قیمت  از قیمت 

آسیب  که به دلیل  کمتر می شود. همچنین مدل نشان داد  نیاز به سرمایه گذاری در زمین  برداشت 

ممنوعیت  قانون  اصالح  به  نیاز  لذا  کرد  جبران  را  آن  زیتون  واردات  با  می بایست  زیتون  دیدگی 

واردات زیتون است.

C63, L53, L66 : JEL طبقه بندی
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 مقدمه 

کشوری می باشد1.  کشاورزی و مواد غذایی یکی از حوزه های استراتژیک و پراهمیت برای هر 
یکی  لذا  است  مدیترانه ای  مناطق  در  میوه  درختان  شاخص ترین  از  یکی  زیتون  که  آنجا  از 
فراورده های  و  زیتون  ایران  همچنین  و  مدیترانه  کشورهای  برای  کشاورزی  مهم  محصوالت  از 
درمانی  خواص  و  غذایی  ارزش  دارای  آن  فراورده های  و  محصول  این  همچنین  می باشد.  آن 
از  ایران  سهم  است  مشخص   )1( شکل های  در  که  همان طور  حال  این  با  می باشد.  زیادی 
که  اندک می باشد. همان طور  دنیا  در  زیتون  کنسرو  و  روغن  یعنی  زیتون  مهم  فراورده  دو  تولید 
تولید  از یک درصد و در  کمتر  تولید روغن زیتون خیلی ناچیز و  از  ایران  مشخص است سهم 

کنسرو زیتون تنها در حدود 3 درصد می باشد.

کنسرو زیتون )انجمن بین المللی  کشورهای مختلف در تولید روغن و  شکل1 - سهم بازار 
زیتون، 2016( 

در  دنیا  در  زیتون(  روغن  و  کنسرو  ( زیتون  مصرف  و  تولید  که  می دهد  نشان  نیز   )2( شکل 
سال های اخیر رو به افزایش است و ارزش اقتصادی این صنعت در حال افزایش می باشد.

1. Higgins et al, (2010)
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کنسرو زیتون در دنیا  شکل 2- میزان تولید و مصرف روغن و 
 )انجمن بین المللی زیتون، 2016(

زیاد  نسبتا  آن  فراورده های  و  زیتون  مصرف  که  می باشد  کشورهایی  از  ایران  دیگر  طرف  از 
از  که  گرم می باشد  برابر 450  ایران  کنسرو زیتون در  که متوسط مصرف  می باشد به این صورت  
هر ساله  که  باعث شده است  این  و  است1  بیشتر  گرم می باشد خیلی   245 که  متوسط جهانی 

کنسرو زیتون بپردازد. ایران برای تأمین نیاز خود به واردات روغن زیتون و 
توسعه  زمینه  در  برنامه ریزی هایی   1372 سال  از  ایران  استراتژیک  محصول  این  برای  لذا 
کشت زیتون و تولید روغن  کنون میزان  که تا کشت این محصول و فرآوری آن انجام داده است 
ایران نه تنها صادرات  کنسرو زیتون افزایش یافته است ولی هنوز به میزان مطلوب نرسیده و  و 
خوبی ندارد بلکه هنوز واردات این محصول را انجام می دهد. بنابراین سیاستگذاران بایستی 
سیاست های مناسبی را جهت افزایش تولید این محصول در ایران تدوین نمایند. برای تدوین 
فراورده های  که  آنجا  از  می باشد.  صنعت  این  زنجیره تأمین  تحلیل  به  نیاز  صحیح  سیاست 
با عمر محدود  کاالیی  به عنوان  مواد غذایی  توزیع  و  تولید  زنجیره  در  زیتون  روغن  مانند  زیتون 
کوتاه مدت و هم بلندمدت دارای اهمیت  می باشد2 لذا تحلیل زنجیره تأمین این صنعت هم در 

است.
در تحلیل زنجیره تأمین از طریق پویایی شناسی سیستم ها هم به صورت عام و هم به صورت 
زیتون  جمله  از  و  کشاورزی  محصوالت  زنجیره تأمین  پویایی های  تحلیل  زمینه  در  خاص 

1. انجمن بین المللی زیتون، 2016
2. سمیع محمدی و یوسفی نژاد عطاری، 1396
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که هر یک قسمتی  آن است  این مطالعات  در  انجام شده است. نکته مهم  زیادی  مطالعات 
از موضوع مانند پویایی قیمت، اثر اطالعات در طول زنجیره، میزان تقاضا و ... را مورد بررسی 

قرار داده اند.
محصول  این  فراورده های  سهم  افزایش  ایران،  در  زیتون  صنعت  توسعه  برنامه  اهداف 
صادرات  حتی  و  آن  واردات  کاهش  همچنین  و  خانوار  غذایی  سبد  در  روغن(  و  کنسرو  (
کل  در  صحیح  سیاستگذاری  به  نیاز  اهداف  این  به  رسیدن  برای  می باشد.  محصول  این 
این  پویایی های  است  نیاز  زیتون  زنجیره تأمین  در  سیاستگذاری  برای  می باشد.  زنجیره تأمین 
زنجیره شناسایی شود و بر اساس آن اهداف مورد نظر را اعمال و نیازمندی های رسیدن به آن 
تامین،  زنجیره  تقاضا در طول  و  پویایی عرضه  تا  نیاز است  بنابراین  کرد.  را شناسایی  اهداف 
کارخانه های فراوری زیتون، سرمایه الزم برای تولید زیتون و فرآورده های  کشت زیتون،  سطح زیر 
آن، میزان تولید، مصرف، صادرات و واردات آن را در رابطه با سیاست های مختلف از جمله 
بهره وری  افزایش  و  کشت  نوع  تغییر  مصرف،  افزایش  صادرات،  افزایش  واردات،  کردن  صفر 
زنجیره تأمین  مدل سازی  طریق  از  فوق  سواالت  به  پاسخ  بدنبال  مقاله  این  لذا  کرد.  تعیین  آن 
دقیق  شناسایی  به  نیاز  سواالت  این  به  پاسخ  برای  که  آنجا  از  است.  آن  شبیه سازی  و  زیتون 
رویکرد  از  بنابراین  می باشد  بلندمدت  افق  در  و  زیتون  زنجیره تأمین  بر  کم  حا پویایی های 
مرور  به  اول  قسمت  در  ادامه  در  است.  شده  استفاده  مقاله  این  در  سیستم ها  پویایی شناسی 
و  شده  پرداخته  آن  زنجیره تأمین  پویایی های  تحلیل  و  زیتون  صنعت  مطالعات  نظری  پیشینه 
سپس روش پژوهش و همچنین رویکرد پویایی شناسی سیستم ها معرفی و تبیین شده است. در 
گام های مدل سازی و نتایج آن اشاره شده است و نهایتًا به نتیجه گیری  قسمت بعدی به تشریح 

از بحث پرداخته شده است.

1. روش شناسی پژوهش

الف( پیشینه نظری

مورد  گسترده  به صورت  زنجیره تأمین  تحلیل  و  مطالعه  در  سیستم ها  پویایی شناسی  رویکرد 
کرده است  کتاب خود مدل زنجیره تأمین را مطرح  گرفته است. استرمن )2000( در  استفاده قرار 
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اثر اطالعات در  بررسی  به  گاندوز1  و  بارالس  کرده است.  اثر تاخیر در طول زنجیره اشاره  به  و 
پرداخته اند.  مدل سازی  با  تولیدکننده  و  فروش  عمده  فروش،  خرده  شامل  زنجیره تأمین  طول 
کومار و نیگمتیولن2 مدل زنجیره تأمین برای چهار بازیگر شامل تولیدکننده، عمده فروش، خرده 
کننده ایجاد و به تحلیل تغییرات تقاضا و موعد تحویل پرداخته اند. لنگرودی  فروش و مصرف 
و امیری )2016( به توسعه مدل زنجیره تأمین دارای چند مرحله و چند بازیگر و چند محصول 
پرداخته اند. این مدل بر خالف مدل های قبلی چند محصول را مورد بررسی قرار داده است. 
نیز  غذایی  و  کشاورزی  محصوالت  زنجیره تأمین  در  سیستم ها  پویایی شناسی  کاربرد  زمینه  در 
در  قهوه  بازار  از  مدلی  آرانگو3   و  اوساریو  مثال  به عنوان  است.  گرفته  انجام  متنوعی  کارهای 
تقاضا  و  موجودی  و  تولید  ظرفیت  سرمایه گذاری،  قیمت،  پویایی های  و  کرده  ایجاد  جهان 
و  گئورگیادیس  است.  نشده  اعتبارسنجی  واقعی  داده های  با  مدل  این  ولی  کرده اند.  مدل  را 

کرده اند.  همکاران4 )2005( مدیریت استراتژیک زنجیره تأمین یک فست فود را مدل 
گرفته است. به عنوان  در زمینه تحلیل پویایی های زنجیره تأمین زیتون نیز مطالعاتی صورت 
مثال برلونی و همکاران5 و میگ داالس و همکاران6 به ساخت مدل ریاضی بازار روغن زیتون 
و  بوهاندان  و  است  کرده  بررسی  را  اسپانیا  در  زیتون  روغن  ارزش  زنجیره  لین7  پرداخته اند. 
که  کرده  بررسی  ارزش  زنجیره  اسپانیا در  زیتون در  بین المللی شدن روغن  استراتژی های  میلی8 
کمک  و  بازاریابی مناسب  و  کیفیت محور  تولید در اجرای سیاست های  زنجیره  کل  مشارکت 
نهادهای عمومی را در این زمینه ضروری دانسته اند. همچنین مطالعاتی در زمینه تعیین عوامل 
کارایی روش های تولید  اثر  موثر بر تقاضای روغن زیتون انجام شده است11،10،9. مطالعاتی نیز 

1. Barlas and Gunduz, (2011)
2. Kumar and Nigmatullin, (2011)
3. Osorio and Arango, (2003)
4. Georgiadis et. al., (2005)
5. Berloni et al., (2002)
6. Migdalas et al., (2004)
7. Lain, (2010)
8. Bouhaddane, Mili, (2018)
9. Kavallari et al., (2011)
10. Sabbatini, (2014)
11. Xiong et al., (2014)
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و  کریم  نجفی،  کیس2؛  گادانا و  زوکالی  کرده اند1؛  بررسی  را  زیتون  باغ  مدیریت  یا  برداشت  و 
کیس  گادانا کاپلتی و نیکولتی3؛ نیری و ترکاشوند. در این زمینه زوکالی و   ، ، 1395؛ روسو رنگریز
و  تقاضا  فشار  که  بیان می کنند  و  پرداخته  زیتون  استخراج  فرایند  در  نوآوری  تحلیل  به   )2019(
مسائل مالی چالش های مهمی در این زمینه می باشند. بعضی از مطالعات نیز بر روی روش های 
نژاد عطاری )1396(  یوسفی  و  کرده اند4. سمیع محمدی  تولید مطالعه  انتخاب محل  و  توزیع 
آن ها  پرداخته اند.  کننده  توزیع  هزینه  کردن  حداقل  هدف  با  زنجیره تأمین  مدیریت  بررسی  به 
زنجیره تأمین   )2013( همکاران  و  تیموری  کرده اند.  بررسی  را  انبار  و  تولید  مختلف  هزینه های 
در  کرده اند.  مدل  را  محصوالت  قیمت  و  واردات  به  توجه  با  فاسدشدنی  سبزیجات  و  میوه ها 
مدل آن ها عرضه، تقاضا و قیمت بررسی شده است. آتمار بالکان و مرال5 مدل پویایی شناسی 
سیستم ها برای تحلیل زنجیره ارزش و زنجیره تولید به منظور درک پویایی های موجودی زیتون 
بر  تمرکز  کرده ولی  را مدل  کشاورزی  آن ها بخش  انجام داده اند. مدل  ترکیه  زیتون در  و روغن 

روغن زیتون و قیمت گذاری آن دارد. 
موضوع  از  قسمتی  یک  هر  که  است  این  شده  اشاره  مطالعات  جمع بندی  در  مهم  نکته 
قرار  بررسی  مورد  را   ... و  تقاضا  میزان  زنجیره،  طول  در  اطالعات  اثر  قیمت،  پویایی  مانند 
فقط  تولیدکننده  مرال،  و  بالکان  آتمار  مدل  بجز  شده  اشاره  مدل ها  در  همچنین  است.  داده 
آن به عنوان تأمین  کشت و برداشت  کشاورزی فرض شده است و  تولیدکننده های فراورده های 

کننده مواد اولیه بررسی نشده است.

ب( روش پژوهش

که به دنبال ارائه نتایج تحلیل خود به سیاستگذاران  روش تحقیق از نظر هدف، کاربردی است چرا
می باشد. مدنظر  اهداف  به  دستیابی  جهت  آن  برنامه ریزی  سپس  و  سیاست  تدوین  جهت 
ریاضیات  پایه  بر  که  سازی هائی  شبیه  و  ریاضیات  پایه  بر  مدل سازی های  که  آنجا  از 
مدل سازی  مقاله،  این  تحقیق  روش  هستند،  تحقیق  روش های  از  روشی  خود  هستند 

1. Aiello, Vallone and Catania, (2019)
2. Zoccali and Gadanakis, (2019)
3. Russo, Cappelletti, Nicoletti, (2016)
4. De Propris and Pegoraro, (2019)
5. Atamer Balkan and Meral, (2018)
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روش  از  مقاله  این  مدل سازی،  روش  نظر  از  است.  ریاضی(  )مدل  سیستم ها  پویایی شناسی 
اسناد  و  منابع  از  استفاده  به  اشاره  اسنادی  مدل سازی  است.  گرفته  بهره  اسنادی1  مدل سازی 
اسناد  از  منظور  دارد.  سیستم ها  پویایی شناسی  مدل سازی  در  اصلی  منبع  به عنوان  مکتوب 
 ، جستجو از  بعد  مدلساز  روش  این  در  می باشد2.  عددی  و  مکتوب  اطالعاتی  پایگاه  شامل 
دانش  استخراج  و  آن ها  آنالیز  و  مستندات  بررسی  به  مسئله،  با  مرتبط  اسناد  و  منابع  شناخت 
1397؛  سریزدی،  غالم  )حاجی  می پردازد  خود  سیستمیک  دیدگاه  اساس  بر  مدل سازی  برای 
اطالعات،  گردآوری  روش  نظر  از  تحقیق  این  لذا   .3  2020 همکاران،  و  سریزدی  غالم  حاجی 
موجود  ادبیات  و  منابع  از  استفاده  با  مدلساز  دیگر  به عبارت  می باشد.  کتابخانه ای  مطالعه 
آماری و  کتب مرتبط به تبیین ساختار مدل پرداخته و با استفاده از اطالعات  شامل مقاالت و 
ایرانی زیتون و همچنین اطالعات  عددی موجود در سایت انجمن بین المللی زیتون و انجمن 
در  )بخصوص  کشاورزی  جهاد  وزارت  زیتون  توسعه  طرح  در  بلندمدت  برنامه های  و  آماری 
از  مدل سازی  نوع  نظر  از  است.  پرداخته  آن  شبیه سازی  و  مدل  تدوین  به  سناریوها(  با  رابطه 
طول  در  زیتون  مصرف  و  گسسته  به صورت  و  سال  در  یکبار  زیتون  محصول  برداشت  که  آنجا 
گسسته و پیوسته زمانی4 است. سال به صورت پیوسته است لذا مدل سازی از نوع مدل ترکیبی 

2. نتایج و بحث 

که قباًل اشاره شد به بیان تجزیه  گام های رویکرد پویایی شناسی سیستم ها  در این قسمت طبق 
آنها پرداخته می شود. و تحلیل داده ها و ارائه نتایج و بجث روی 

الف( تعریف مسئله

گام در رویکرد پویایی شناسی سیستم ها می باشد. برای  ساختاردهی به مسئله اولین و مهمترین 
تعریف مسئله می بایست رفتار متغیرهای نشان دهنده مسئله را در طول زمان  با استفاده از رسم 

نمودارهای مد مرجع5 نشان داد6.

1. Document Model Building (DMB)
2. Forrester, (1980)
3. Hovelynck et al., (2010)
4. A time continuous discrete hybrid model
5. Reference Mode

6.حاجی غالم سریزدی و همکاران، 1396
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ایران می باشد. مصرف  و  زیتون یک محصول مهم در جهان  اشاره شد  قباًل  که  همان طور 
به عنوان  آن  فراورده های  و  زیتون  دلیل  همین  به  است.  افزایش  حال  در  جهان  در  آن  تولید  و 
و   )5(  ،)4(  ،)3( نمودارهای  از  که  همان طور  می شوند1.  قلمداد  مهم  تجاری  محصول  یک 
زیرکشت،  زمین های  افزایش  سبب  کشور  در  زیتون  توسعه ای   برنامه های  است  مشخص   )6(
تولید  ایران در  با این حال طبق شکل )1( وضعیت  آن شده است.  و فراورده های  زیتون  تولید 
و   )5( شکل های  طبق  همچنین  و  نمی باشد  مناسب  دنیا  در  محصوالت  این  تجاری سازی  و 
که این نیز هم سبب خروج ارز از  )6( به دلیل افزایش مصرف و نبود تولید نیاز به وارادت بوده 
اثر گذار بوده و نوسانات قیمت را سبب می شود. شکل )3( بر قیمت داخلی  کشور شده و هم 
که بعد از اجرای برنامه های توسعه زمین زراعی، با تاخیر در حدود سال 1388  نشان می دهد 
شکل  است.  شده  بیشتر  غیربارور  زمین های  از  است  اقتصادی  آنها  تولید  که  بارور  زمین های 
به  رو  متوسط  به صورت  چند  هر  مختلف  سال های  در  زیتون  تولید  که  می دهد  نشان  نیز   )4(
و  تغییرات هوایی  از  ناشی  آسیب های  از جمله  آسیب های مختلف  به دلیل  ولی  افزایش است 
کاهش یافته است. عملکرد برداشت در طول سال های  آفت مگس زیتون در بعضی از سال ها 

مختلف رو به افزایش است ولی به صورت متوسط حدود 2/1 تن در هکتار می باشد.

شکل 3- سطح زیرکشت زیتون )انجمن بین المللی زیتون، 2016(

1. انجمن بین المللی زیتون، 2016
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شکل 4- میزان تولید و عملکرد تولید زیتون )انجمن بین المللی زیتون، 2016(

شکل 5- روند تولید و مصرف روغن زیتون )انجمن بین المللی زیتون، 2016(

کنسرو زیتون )انجمن بین المللی زیتون، 2016( شکل 6- روند تولید و مصرف 
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که  آنجا  از  و  است  مشخص  فوق  نمودارهای  در  که  مصرف  و  تولید  وضعیت  به  توجه  با 
به دنبال  خود  برنامه های  در  و  می باشند  صنعت  این  وضعیت  بهبود  به دنبال  سیاستگذاران 
کاهش واردات و افزایش صادرات بوده اند لذا سوال های مختلفی برای برنامه ریزی بلند مدت 
کشت  از  زنجیره تأمین  طول  در  را  مناسبی  برنامه  آن  پاسخ های  اساس  بر  بتوان  که  دارد  وجود 
زیتون تا تولید، توزیع، مصرف و قیمت گذاری فراورده های آن تدوین نمود. این سوال ها عبارتند 

: از
کاشت زیتون، تولید، توزیع، مصرف و قیمت روغن و . 1 پویایی زنجیره تأمین صنعت زیتون )

کنسرو زیتون( چگونه است؟
کنسرو زیتون چگونه است؟. 2 رفتار مصرف روغن و 
برای . 3 زیتون  وکنسرو  روغن  تولید  زیتون،  تولید  فرآوری،  کارخانه های  زیرکشت،  زمین  رفتار 

تأمین مصرف داخلی چگونه است؟
رفتار اعتبارات دولتی برای تأمین مصرف داخلی چگونه است؟. 4

آن شامل  زنجیره  و  زیتون  پویایی های صنعت  با درک  فوق  به سواالت  پاسخ  مقاله  این  هدف 
کننده فراورده های زیتون(، عمده  کارخانه های فراوری )تولید  کننده زیتون(،  کشاورزان )تولید 

کنندگان )تقاضا( می باشد. و خرده فروشان )سیستم توزیع و فروش( و مصرف 

ب( بیان فرضیه پویا 

فرضیه پویا بیان تئوری درباره چرایی مسئله به صورت مدل تشریحی می باشد. معموال در بیان 
کلی سیستم را نشان می دهد استفاده می شود1. شکل )7()  که شمای  فرضیه پویا از تصویر غنی 
زنجیره تأمین صنعت زیتون را نشان می دهد. زنجیره صنعت زیتون دارای چهار مرحله می باشد 

: که عبارتند از
کشت رفته و درخت های . 1 کاشت و برداشت: در این مرحله زمین های زراعی زیر  مرحله 

300 اصله درخت  )با  زیتون دو روش سنتی  کاشت درخت  برای  کاشت می شوند.  زیتون 
الزم  دارد.  وجود   ) هکتار هر  در  درخت  اصله   2900 تا   1600 )با  کم  مترا و   ) هکتار هر  در 

1. منطقی، حاجی غالم سریزدی و زارع مهرجردی، 1392
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آب  به طور خالص حدود چهار هزار متر مکعب  زیتون ساالنه  که هر هکتار  به ذکر است 
نیاز دارد. 

را به دو صورت . 2 کارخانه های فرآوری و تولید محصوالت زیتونی، زیتون  مرحله فرآوری: 
کنسرو )زیتون معمولی و پرورده( و روغن زیتون1  فرآوری می کنند. محصوالت فرآوری شده 

کشورهای هدف صادر می شوند 2. کشور مصرف می شوند و یا اینکه به  یا در داخل 
کفایت . 3 که تولید  کنسرو و روغن زیتون تولید داخل و در صورتی  مرحله توزیع و فروش: 

مصرف داخلی را ننماید واردات در عمده فروش ها و خرده فروش ها ارائه می شود.
و . 4 الگوی مصرف  بر اساس  را  زیتون  فراورده های  مرحله مصرف: مصرف کنندگان داخلی 

که این خود بر اساس عرضه و تقاضا و همچنین نرخ ارز )در صورت  قیمت تقاضا نموده 
واردات( قیمت را تعیین می نماید.

شکل 7- تصویر غنی زنجیره تأمین زیتون

ت و معلولی
ّ

ج( تدوین مدل عل

عّلت  نمودارهای  قالب  در  را  آن  می بایست  فرضیه  تدوین  از  بعد  سیستم ها  پویایی شناسی  در 
کم بر مسئله را با دید درون زا و سیستمی  و معلولی نشان داد. این نمودارها پویایی ساختار حا
کننده مسئله و سپس شناسایی راه کارهای  گذاشته و در درک و فهم ساختار ایجاد  به نمایش 

کمک می نماید3.  بهبود مسئله و نقاط اهرمی 

1. Table olives and olive oil
2. Zinanloo, (2010)

3. مشایخی، 1397.
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است  مشخص  که  همان طور  می دهد.  نشان  را  مسئله  معلولی  و  علت  نمودار   )8( شکل 
بیانگر   R1,2 تقویتی  حلقه  است.  شده  تشکیل  منفی  حلقه  یک  و  مثبت  حلقه  سه  از  مدل 
کارخانه های فرآوری زیتون می باشد. هر چقدر الگوی مصرف زیتون  کشت و  افزایش زمین زیر 
می شود.  بیشتر  فراورده ها  تولید  به  نیاز  لذا  شده  بیشتر  محصول  فراورده های  تقاضای   ، بیشتر
از  کشت می باشد.  زیر  زمین  افزایش  نهایتًا  و  بیشتر  زیتون  به  نیاز  فراورده ها  تولید  افزایش  برای 
کارخانه های فراوری می باشد. افزایش تولید  طرف دیگر برای تولید فرآورده های زیتون نیاز به 
که تقاضا بیشتر از تولید داخلی است  آنجا  کاهش قیمت ها می شود )حلقه R3( ولی از  سبب 
که این الگوی مصرف  ، قیمت افزایش یافته  نیاز به واردات می باشد و به دلیل نوسانات نرخ ارز

.)B1 را تحت تاثیر قرار می دهد و لذا مصرف تعدیل می شود )حلقه تعادلی

شکل 8- نمودار علت و معلولی 

د( تدوین مدل جریان

نمودار  خالف  بر  جریان  نمودار  می شود.  تشریح  و  تبیین  مدل  جریان  نمودار  قسمت  این  در 
مدل  می دهد1.  را  مدل  ساختار  از  حاصل  رفتار  نمایش  و  شبیه سازی  امکان  معلولی  و  علت 
کشت و برداشت زیتون، فرآوری، تولید،  بر اساس بازیگران زنجیره شامل  جریان زنجیره تأمین 
و  روغن  قیمت  و  زیتون،  کنسرو  مصرف  و  توزیع  تولید،  فرآوری،  زیتون،  روغن  مصرف  و  توزیع 

کلی تشکیل شده است. کنسرو زیتون از چهار نمودار 

1. استرمن، 2000؛ مشایخی، 1397



رگانی، شماره 98، بهار  1400  وهشنامه باز پژ 198 

بخش  پنج  از  مدل  این  می دهد.  نشان  را  زیتون  برداشت  و  کشت  جریان  مدل   )9( شکل 
تولید  زیتون،  غیربارور  و  بارور  درختان  زیتون،  کشت  پویایی  تبیین  به  که  است  شده  تشکیل 

که: زیتون، مصرف آب و سرمایه مورد نیاز می پردازد. در این مدل فرض شده است 
کنسرو 	  کشت تابعی از زمین مورد نیاز برای تأمین تقاضا برای روغن و  زمین مورد نیاز برای 

زیتون می باشد.
کشت 	  عملکرد تولید زیتون در وضعیت  موجود برابر 2/1 تن در هکتار می باشد و از سیستم 

برابر  درخت  اصله  هر  بهره وری  همچنین  می شود.  استفاده   ) هکتار در  اصله   300( سنتی 
0/007 تن می باشد.

میزان آسیب دیدگی محصول بین 20 تا 30 درصد در هر سال می باشد.	 
کنسروی برابر 30 درصد می باشد.	  نسبت روغن زیتون به زیتون 
و در سیستم سنتی 7 سال طول 	  برابر 25 درصد است  کل  به  بارور  ابتدا سهم درختان  در 

می کشد تا درخت به باروری اقتصادی برسد.
هر هکتار زیتون ساالنه به طور خالص حدود 4 هزار متر مکعب آب نیاز دارد. 	 
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کشت و برداشت  شکل 9- مدل جریان 

شکل شماره 10 مدل جریان فرآوری، تولید، توزیع و مصرف روغن زیتون را نشان می دهد. این 
فروش،  و  توزیع  زیتون،  روغن  تولید  پویایی  تبیین  به  که  است  شده  تشکیل  بخش   4 از  مدل 
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کارخانه های فرآوری می پردازد. در این مدل فرض شده است  مصرف، واردات و صادرات و 
که:

میانگین درصد تولید روغن از زیتون 15 درصد می باشد.	 
آنها وابسته است.	  کارخانه های  نرخ استخراج روغن زیتون به ظرفیت 
کارخانه روغن زیتون به ترتیب برابر 1000 تن می باشد.	  نرمال تولید هر 
کارخانه ها 80 درصد می باشد.	  بهره وری 
کارخانه 500 میلیون تومان می باشد.	  هزینه ایجاد 
کارخانه ها نیز 30 سال است.	  طول عمر 
کارخانه ها، 2 سال است.	  متوسط زمان ایجاد و بهره برداری از 

گرم است. مصرف )تقاضا( ابتدا از طریق تولید  در حال حاضر سرانه مصرف روغن زیتون 150 
داخل و سپس از طریق واردات تأمین می شود. در شرایط مازاد، صادرات صورت می گیرد.
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شکل 10- مدل جریان فرآوری، تولید، توزیع و مصرف روغن زیتون

کنسرو زیتون را نشان می دهد. این مدل  شکل )11( مدل جریان فرآوری، تولید، توزیع و مصرف 
که به تبیین پویایی تولید روغن زیتون، توزیع و فروش، مصرف،  از 4 بخش تشکیل شده است 

که: کارخانه های فرآوری می پردازد. در این مدل فرض شده است  واردات و صادرات و 
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کنسرو زیتون از زیتون 80 درصد می باشد.	  میانگین درصد تولید 
گرم است به عبارت 	  کنسرو زیتون در ایران 1250  در حال حاضر میزان متوسط مصرف سرانه 

کنسرو زیتون، 100.000 تن در سال می باشد. این تقاضا ابتدا از طریق  دیگر مصرف )تقاضا( 
مازاد، صادرات صورت  تأمین می شود. در شرایط  واردات  از طریق  و سپس  تولید داخل 

می گیرد.
آنها وابسته است.	  کارخانه های  کنسرو زیتون به ظرفیت  نرخ تولید 
کنسرو زیتون به ترتیب برابر 10000 تن می باشد.	  کارخانه  نرمال تولید هر 
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کنسرو زیتون شکل 11- مدل جریان فرآوری، تولید، توزیع و مصرف 

بخش   2 از  مدل  این  می دهد.  نشان  را  زیتون  کنسرو  و  روغن  قیمت  جریان  مدل   )12( شکل 
کنسرو زیتون می پردازد. در  که به تبیین پویایی قیمت روغن زیتون و قیمت  تشکیل شده است 

که: این مدل فرض شده است 
کنسرو زیتون به ترتیب 30 و 15 هزارتومان است و ثابت 	  در حالت پایه، قیمت پایه روغن و 

است.
آن هاست. 	  ، تقاضای فرآورده های زیتون تابعی از قیمت  در حالت سناریو
کنسرو زیتون تابعی از بهای تمام شده و نرخ ارز 	  ، قیمت نهایی روغن و  در حالت سناریو

است و اثر نرخ ارز نیز تابعی از میزان واردات است.
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کنسرو زیتون شکل 12- مدل جریان قیمت روغن و 

هـ( اعتبارسنجی مدل

و  تست  واقعیت  تولید  باز  و  نمایش  باز  نظر  از  مدل  بایستی  جریان  مدل  توسعه  از  بعد 
مناسب  و  مفید  در  اعتماد  ایجاد  فرایند  معنی  به  اعتبارسنجی1  واقع  در  شود.  اعتبارسنجی 
روش  چند  از  ترکیبی  سیستم ها  پویایی شناسی  رویکرد  محققان  معموال  می باشد2.  مدل  بودن 
ادامه  در  می پردازنند5.  مدل4  رفتار  تست  و  ساختار3  تست  به  و  انتخاب  را  اعتبارسنجی 

تست های بکار رفته شده در این مقاله تشریح می شوند.
نسبت  تست  و  ابعادی  سازگاری  تست   ، ساختار تایید  تست  سه  از  ساختار  تست  برای 
لحاظ  از   Check Model گزینه  از  استفاده  با  ساختار  تایید  تست  در  شد.  استفاده  فاصله 
که  ابعادی6  گردید. همچنین در رابطه با تست سازگاری  ساختاری مدل توسط نرم افزار تایید 
برای  سیستم ها  پویایی شناسی  نرم افزارهای  روتین  آنالیزهای  از  استفاده  و  معادالت  بررسی  به 

1. Validation

2. فارستر و سنگه، 1398
3. Tests of Model Structure
4. Tests of Model Behavior

5. منطقی، حاجی غالم سریزدی و زارع مهرجردی، 1392
6. Dimensional Consistency
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با  اینجا  این  در  می شود  پرداخته  معادالت  با  مدل  متغیرهای  واحدهای  سازگاری  از  اطمینان 
متغیر  واحد چند  از اصالح  بعد  که  پرداخته  واحدها  به تست   Unit Check گزینه  از  استفاده 

گردید و تایید شد. مدل چک 
که قباًل تست شده اند مقایسه  در تست نسبت فاصله، مدل یا اجزای آن با مدل های مرجع 
کمتر باشد مدل مورد تایید است )حاجی غالم  گر نسبت فاصله مدل از 25 درصد  می شود و ا
و  بالکان  آتمار  مدل  با  مقاله  این  مدل  فاصله  نسبت  تست  برای   .)1397 منطقی،  و  سریزدی 
که این تست به صورت بخشی  مرال )2017( به عنوان مدل مرجع تست شد. الزم به ذکر است 
مدل  تنها  مرال  و  بالکان  آتمار  مقاله  در  اینکه  به  توجه  با  دیگر  به عبارت  می باشد  مدل  از 
کشت و مدل تولید و توزیع روغن زیتون ارائه شده است لذا این تست به بررسی این دو قسمت 
5 درصد می باشد  برابر   MDR از جدول )1( مشخص است شاخص  که  می پردازد. همان طور 

لذا مدل مورد تایید است. 

جدول 1 - نتایج تست فاصله

نام مدل توضیح حلقه تعداد لینک ها EDR درصد LDR درصد MDR درصد

مدل مقاله
کاشت درخت حلقه 

4
%21 %7

%5

مدل مرجع 4

مدل مقاله
حلقه درخت های بارور

4
%21 %7

مدل مرجع 4

مدل مقاله
حلقه باردهی درختان

7
%29 %10

مدل مرجع 6

مدل مقاله
حلقه روغن فله

8
%28 %9

مدل مرجع 9

مدل مقاله
حلقه تولید روغن

10
%28 %9

مدل مرجع 9

مدل مقاله
حلقه توزیع روغن

9
%28 %9

مدل مرجع 8

مدل مقاله
حلقه مصرف

1
%25 %8

مدل مرجع 3
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برای تست رفتار از سه تست تست شرایط حدی1، تست حساسیت رفتار )تحلیل حساسیت(2 
که بعضی  و باز تولید رفتار3 استفاده شد. در تست شرایط حدی به بررسی رفتار مدل در حالتی 
گر  ا می شود  پرداخته  دارند  قرار  حدی  حالت  در  حالت  متغیرهای  اولیه  مقادیر  یا  پارامترها  از 
آسیب  میزان  گر  ا مثال  به عنوان   .)2000 )استرمن،  تایید است  مورد  بود مدل  رفتار مدل منطقی 
کنسرو زیتون برابر  دیدگی محصوالت زیتون برابر 100 درصد شود میزان استخراج روغن و تولید 

که در شکل )13( این رفتار قابل مشاهده است لذا مدل مورد تایید است. صفر می شود 

شکل 13- تست شرایط حدی

قرار  بررسی  مورد  رفتاری  و  عددی  مقادیر  تغییر  برابر  در  مدل  حساسیت،  تحلیل  تست  در 
نمونه  به عنوان  باشد4.  داشته  اندک  تغییرات  برابر  در  غیرمنطقی  حساسیت  نباید  و  می گیرد 
که طبق  در این تست زمان باردهی اقتصای درخت زیتون را از 3 سال تا 10 سال تغییر دادیم 
تایید  مورد  مدل  و  است  منطقی  زیتون   محصول  تولید  میزان  حساسیت   )14( شکل  نمودار 
که مشخص  کارخانه های فرآوری را نیز تغییر داده و همان طور  می باشد. همچنین زمان ساخت 

تولید منطقی می باشد. است تغییرات 

1. Extreme Condition Test
2. Behavior-Sensitivity Test
3. Reproduction Behaivior Test

4. استرمن، 2000



رگانی، شماره 98، بهار  1400  وهشنامه باز پژ 204 

sensitivity test
Current 11-1
50.0% 75.0% 95.0% 100.0%
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100,000

75,000

50,000

25,000

0
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225,000

0
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Time (Year)

شکل 14- تست حساسیت مدل

مثال  به عنوان  کند1.  تولید  باز  را  مرجع  مدل  رفتار  می بایست  مدل   ، رفتار تولید  باز  تست  در 
با واقعی  تولید زیتون شبیه سازی شده  از نمودار شکل )15( مشخص است رفتار  که  همان طور 

به هم نزدیک است.

Reproduction Test
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2

2

2

2

2 2
2

2

1

1 1

1

1

1

1

1
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Time (Year)

To
nn
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Olive Harvested : Reproduction Test 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Olive Harvested : referencemode 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

شکل 15- تست باز تولید رفتار

و( شبیه سازی و بررسی سناریوها بر روی مدل

در این قسمت ابتدا به بررسی رفتار مدل در حالت پایه به منظور تجزیه و تحلیل وضع موجود 
می باشد.  سال   50 مدت  به   1435 تا   1385 سال  از  شبیه سازی  زمانی  بازه  می شود.  پرداخته 
گزینه های مختلف سیاستی مورد بررسی قرار می گیرد. شکل )16( در  سپس رفتار مدل بر اساس 
گرم  گرفته و میزان مصرف سرانه روغن 150  کشت بهره  که از سیستم سنتی  حالت پایه در زمانی 

1. استرمن، 2000
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کارخانه های فرآوری، تولید  کنسرو زیتون برابر 100.000 تن در سال است رفتار زمین زیرکشت،  و 
کنسرو زیتون برای تأمین مصرف داخلی را نشان می دهد. زیتون، تولید روغن و 
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Arable Lands : Current 5 Hectare1 1 1 1 1 1
Oil Plant : Current 5 Company2 2 2 2 2 2
Table Olive Plant : Current 5 Company3 3 3 3 3 3
Olive Harvested : Current 5 Tonnes4 4 4 4 4 4
Olive Oil Extraction Rate : Current 5 Tonnes/Year5 5 5 5 5
Table Olive Production Rate : Current 5 Tonnes/Year6 6 6 6 6

شکل 16- شبیه سازی مدل در حالت پایه

کنسرو زیتون حدود 25  کاهش واردات در حالت پایه برای  که مشخص است برای  همان طور 
زمین  هکتار  هزار   600 به  نیاز  همچنین  که  است  الزم  زمان  سال   40 زیتون  روغن  برای  و  سال 
به دلیل  که  است  این  مهم  نکته  می باشد.  زیتون  کنسرو  و  روغن  فرآوری  شرکت   20 کشت،  زیر 
آفت های جوی  یا  آفت مگس زیتون  از جمله  آفت های مختلف  که به دلیل  آسیب های ساالنه 
مانع  که  زیتون  درختان  گل دهی  زمان  در  رطوبت  کاهش  و  گرم  باد  وزش  زیاد،  گرمای  مانند 
واردات  می شود  تولید  کاهش  سبب  و  شده  میوه  به  زیتون  گل های  از  عمده ای  بخش  تبدیل 

برای جبران این آسیب ها وجود دارد. 
که  زیتون  صنعت  برای  بلندمدت  برنامه های  به  توجه  با  مختلف  سناریوهای  ادامه  در 
که مبتنی بر اهداف،  کشاورزی در طرح توسعه زیتون  توسط معاونت امور باغبانی وزارت جهاد 
چالش ها و چشم انداز برنامه ششم طرح زیتون است تدوین شده است بر روی مدل به ترتیب 

اعمال و مدل شبیه سازی می شود1:
در 	  که  است  قرار  لذا  است  گرم   150 زیتون  روغن  مصرف  سرانه  پایه  سال  در   :1 سناریو 

گرم و در برنامه میان مدت به 200 و در بلند مدت آن  را به  کوتاه مدت، آن را به 170  برنامه 
گرم )متوسط جهانی( افزایش دهند.  500

ششم 	  برنامه  پایان  تا  تن   3 از  بیش  به   2/1 از  زیتون  تولید  عملکرد  افزایش   :2 سناریو 
کوتاه مدت(، تا 10 تن در میان مدت و 20 تن در بلند مدت. (

1. طرح توسعه زیتون، 1397
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در 	  می رسد.  درصد   80 به  کم  مترا سیستم  درصد   50 از   ،1405 سال  تا  ابتدا  از   :3 سناریو 
است. هکتار  در  اصله   2000 حدود  در  اصله   300 درخت بجای  تعداد  کم  مترا سیستم 

که در توضیح مدل شکل شماره 12 تحت عنوان 	  سناریو 4: مصرف تابعی از قیمت باشد 
در حالت سناریو تشریح شد.

که از نمودار سمت چپ  کنسرو زیتون را نشان می دهد. همان طور  شکل )17(، مصرف روغن و 
قیمت  از  تابعی  مصرف  که  حالتی  در  فقط  زیتون  کنسرو  مصرف  است  مشخص   )17( شکل 
نزدیک  بلندمدت  در  ولی  از وضعیت مطلوب رسیده است  کمتر  میزان  به  و  کرده  تغییر  باشد 
گرم به ازای هر نفر  وضعیت مطلوب می شود. ولی برای روغن زیتون در حالت پایه مقدار 150 
که در حالت سناریو اول، دوم و سوم به صورت پلکانی تغییر می کند اما  ثابت فرض شده است 
کاهش واردات  کمتر شده و سپس با افزایش تولید داخلی و  در سناریو چهارم ابتدا از وضع پایه 
)نمودار پایین شکل 17( با تعدیل قیمت میزان مصرف نیز افزایش می یابد. این نشان می دهد 
سیاست های  که  است  نیاز  مصرف  افزایش  برای  و  نمی دهد  جواب  دستوری  برنامه ریزی  که 

تشویقی در مصرف با سیاست های توسعه ای تولید همراه باشد.
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Import Olive Oil : Current 5 1
Import Olive Oil : Current 6 2 2
Import Olive Oil : Current 7 3 3
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شکل17- رفتار متغیر مصرف در شبیه سازی مدل با اعمال سناریوها
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شکل )18(، رفتار زمین زیرکشت و تولید زیتون را نشان می دهد. طبق نمودار سمت چپ شکل 
)18( تنها در سناریو دوم به شدت میزان عملکرد تولید زیتون افزایش می یابد هر چند در سایر 
کّمی افزایش می یابد. در رابطه با زمین زیرکشت نیز سناریو  سناریوها نیز در بلندمدت عملکرد 
کشت به میزان زیادی افزایش می یابد اما در سناریو  اول به دلیل افزایش مصرف میزان زمین زیر 
کمتر می شود به عبارت دیگر این نمودار  کشت بردن زمین  2 به دلیل افزایش عملکرد نیاز به زیر 
کمتر شده  کاشت و برداشت نیاز به سرمایه گذاری در زمین  نشان می دهد با تقویت تکنولوژی 
کم می کند. در سناریوهای سوم و چهارم نیز نیاز به زمین  را نیز  آب  که این نیز نیاز به مصرف 
کاهش واردات می باشد. که این به دلیل افزایش مصرف و  کّمی افزایش می یابد  در بلند مدت 
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شکل 18- رفتار متغیرهای زمین زیرکشت و تولید زیتون در شبیه سازی مدل با اعمال 
سناریوها

کنسرو زیتون را نشان می دهد. کارخانه های فرآوری، تولید روغن و  شکل )19( 
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Olive Oil Extraction Rate : Current 5 1 1 1 1 1 1
Olive Oil Extraction Rate : Current 6 2 2 2 2 2 2
Olive Oil Extraction Rate : Current 7 3 3 3 3 3 3
Olive Oil Extraction Rate : Current 8 4 4 4 4 4 4
Olive Oil Extraction Rate : Current 9 5 5 5 5 5 5

کارخانه های فرآوری، تولید روغن وکنسرو زیتون در شبیه سازی  شکل 19- رفتار متغیرهای 
مدل با اعمال سناریوها

کنسرو  و  روغن  فرآوری  کارخانه های  به  نیاز  زمان  طول  در   )19( شکل  باالی  نمودارهای  طبق 
و  مصرف  افزایش  به  توجه  با  چهارم  و  اول  سناریوهای  در  بخصوص  می باید.  افزایش  زیتون 
کارخانه های  آن  تبع  به  و  زیتون  تولید  میزان  که  است  شده  سبب  واردات،  کاهش  سیاست 
فراوری افزایش یابد. در نمودارهای پایین شکل )19( رفتار تولید این دو فراورده نمایش داده 
آن  تبع  به  و  زیتون  تولیدات  زمان  در طول  آسیب های مختلف  به دلیل  هر چند  که  است  شده 
شکل  این  است.  داشته  رشد  بلند مدت  در  اما  است  داشته  نوسان  زیتون  فراورده های  تولید 
می یابد  کاهش  زیتون  تولید  مختلف  آسیب های  به دلیل  که  سال هایی  در  که  می دهد  نشان 
که در حال حاضر واردات زیتون ممنوع  کرد در حالی  می بایست با واردات زیتون آن را جبران 

گردد. است. لذا نیاز است تا قانون در این زمینه منعطف شده و اصالح 
که  است  مشخص  شکل  این  در  می دهد.  نشان  را  دولتی  اعتبارات  رفتار   ،)20( شکل 
است  نیاز  واردات  کاهش  سیاست  همچنین  و  استانداردها  اساس  بر  مصرف  افزایش  برای 
نیز  تولیدات  کارایی  افزایش  حال  عین  در  پذیرد.  صورت  تولید  در  مناسبی  سرمایه گذاری  که 
ضمن  می بایست  دولت  می رسد  نظر  به  لذا  گردد.  نیاز  مورد  اعتبارات  کاهش  سبب  می توان 
در  عملکرد  افزایش  برای  الزم  اعتبارت  مصرف،  الگوی  افزایش  برای  تشویقی  سیاست های 

آورد.  کوتاه مدت و سپس افزایش تولید در بلندمدت را فراهم 



اهفرح دوادحاووسمحساوخیحکو 209 حی حرافرتح وحرسخنوریحرن خدتحر  یوشااح دوادحکورحاوم حر

800 M

599 M

398 M

197 M

-4 M
5 5 5 5 5 5

5 5

4 4 4 4 4 4
4 43

3 3
3

3 3 3 3

2

2
2 2

2 2

2

2 2

1

1
1 1 1 1 1 1 1

1385 1390 1395 1400 1405 1410 1415 1420 1425 1430 1435
Time (Year)

M
ill

io
n 

To
m

an

Cost of Production : Current 5 1 1 1 1 1 1
Cost of Production : Current 6 2 2 2 2 2 2
Cost of Production : Current 7 3 3 3 3 3 3
Cost of Production : Current 8 4 4 4 4 4 4 4
Cost of Production : Current 9 5 5 5 5 5 5 5

شکل 20- رفتار متغیر اعتبارات دولتی در شبیه سازی مدل با اعمال سناریوها

نتیجه گیری و مالحظات 

کشاورزی می باشد. این  که بیان شد زیتون و فراورده های آن یکی از محصوالت مهم  همان طور 
قرار  ایرانیان  مصرفی  سبد  در  و  داشته  توجهی  قابل  مصرف  میزان  اینکه  با  ایران  در  محصول 
کشت و فرآوری زیتون( در ایران مناسب است با این حال ایران  دارد و همچنین شرایط تولید )
برنامه ریزی   بدنبال  سیاستگذاران  لذا  می باشد.  محصول  این  فرآورده های  کننده های  وارد  جز 
با  محصول  این  فراوری  و  تولید  افزایش  همچنین  و  زیتون  فراورده های  مصرف  افزایش  جهت 
صنعت  بر  کم  حا پویایی های  درک  به  نیاز  منظور  این  برای  می باشند.  واردات  کاهش  هدف 
زیتون و زنجیره تأمین این محصول می باشد. در این مقاله با استفاده از رویکرد پویایی شناسی 
کم بر این صنعت شد و سپس رفتار  سیستم ها سعی در شناخت، درک و تحلیل پویایی های حا

گرفت. مدل تحت سناریوهای مختلف مورد ارزیابی قرار 
در این مقاله ابتدا پویایی زنجیره تأمین صنعت زیتون در چهار مدل شامل مدل پویایی های 
مدل  زیتون؛  روغن  مصرف  و  توزیع  تولید،  فرآوری،  پویایی های  مدل  زیتون؛  برداشت  و  کشت 
و  روغن  قیمت  پویایی های  مدل  و  زیتون؛  کنسرو  مصرف  و  توزیع  تولید،  فرآوری،  پویایی های 
کنسرو زیتون تبیین و تشریح شد. سپس رفتار متغیرهای مختلف از جمله رفتار مصرف روغن و 
زیتون  کنسرو  و  روغن  تولید  زیتون،  تولید  میزان  فرآوری،  کارخانه های  زیرکشت،  زیتون،  کنسرو 
تحلیل  و  ارائه  مختلف  سناریوهای  تحت  داخلی  مصرف  تأمین  برای  دولتی  اعتبارات  رفتار  و 
زیتون  کنسرو  واردات  کاهش  برای  عادی  حالت  در  که  داد  نشان  شبیه سازی  نتایج  گردید. 
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حدود 25 سال و برای روغن زیتون 40 سال زمان الزم است و نیاز به 600 هزار هکتار زمین زیر 
ساالنه  آسیب های  به دلیل  همچنین  می باشد.  زیتون  کنسرو  و  روغن  فرآوری  شرکت   20 کشت، 

واردات وجود خواهد داشت.
برنامه ریزی  که  داد  نشان  مختلف  سناریوهای  در  زیتون  کنسرو  و  روغن  مصرف  رفتار 
در  تشویقی  سیاست های  که  است  نیاز  مصرف  افزایش  برای  و  نمی دهد  جواب  دستوری 
قیمت  و  قیمت  از  تابعی  مصرف  که  چرا باشد  همراه  تولید  توسعه ای  سیاست های  با  مصرف 

تابعی از تولید است. 
کشت است اما  از طرفی دیگر هر چند طبق مدل برای افزایش تولید نیاز به افزایش زمین زیر 
نیاز به سرمایه گذاری در  و برداشت  کاشت  با تقویت تکنولوژی  که  شبیه سازی مدل نشان داد 
کم می کند. به عبارت دیگر محدودیت آب  که این نیز نیاز به مصرف آب را نیز  کمتر شده  زمین 

نیز با تقویت فناوری می تواند تضعیف شود.
به  مقاله  نزدیک ترین  که  مرال  و  بالکان  آتمار  مطالعه  با  مدل  نتایج  تطبیقی  بررسی  با 
اقتصادی در خصوص  اثرگذاری سیاست های  با  رابطه  در  که  گفت  مدل سازی  باشد می توان 
صادرات  بر  بیشتر  آن ها  مدل  ولی  دارد  وجود  مطابقت  زیتون  صنعت  توسعه  در  قیمت گذاری 

کشت را مطرح نمی کند. تمرکز دارد و مباحث تکنولوژی 
دارد  زیتون وجود  آسیب دیدگی  که  در سال هایی  که  داد  نشان  همچنین شبیه سازی مدل 
که در حال حاضر واردات زیتون ممنوع  کرد و از آنجا  می بایست با واردات زیتون آن را جبران 

گردد. است لذا نیاز است تا قانون در این زمینه منعطف شده و اصالح 
افزایش  برای  تشویقی  سیاست های  ضمن  می بایست  دولت  که  داد  نشان  نتایج  همچنین 
در  تولید  افزایش  سپس  و  کوتاه مدت  در  عملکرد  افزایش  برای  الزم  اعتبارت  مصرف،  الگوی 

آورد.  بلندمدت را فراهم 
بهتر  سیاستگذاری  برای  زیر  کاربردی  پیشنهادات  فوق  نتایج  اساس  بر  خالصه  به طور 

توصیه می شود:
ارائه سیاست های تشویقی در مصرف به همراه سیاست های توسعه ای تولید	 
کشت	  کاشت و برداشت تا افزایش سطح زیر  تمرکز بر تقویت تکنولوژی 
تصویب قانون منطعف در زمینه واردات در هنگام کاهش عرضه زیتون ناشی از آسیب دیدگی	 
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با  عمیق  مصاحبه  برای  زمانی  محدودیت  جمله  از  تحقیق  محدودیت های  به  توجه  با 
متخصصان حوزه صادرات و واردات زیتون و همچنین در دسترس نبودن اطالعات مرتبط به 
نظر  به  آن  واردات  و  صادرات  با  مرتبط  ساختارهای  و  زیتون  جهانی  رقابت  به  مربوط  قوانین 
بر  کم  حا پویایی های  زیتون  صنعت  در  بهتر  سیاستگذاری  و  درک  برای  تا  است  نیاز  می رسد 
کم بر آفت ها و  صادرات و واردات و تاثیر نرخ ارز بر آن و قیمت گذاری محصوالت و پویایی حا

آن بر صنعت زیتون بررسی شود. تاثیر 
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