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حشقر تصوالول دجبر نزش  زكنهتوقرشگوجهر ر ر سي 
چكيده

ر شهرآصشصو جهس خته ست.

گوجهفرنگي كيي  مصواليوعمه يشارزي درمرهررها

سر كن س سهر كنصط قعهسهصورمصختاليرردنيشتوقريش،

صوالوعممر ه  ستريههرسيير رر مرزيور رج ي د

تج رم،قر تدس كرصو رهصرتب س س م رج ن گوجيهفرنگي 

چنرن كر  مجنبه رصختلفه ر ر رتص س شيش.سي م ر

سررس دس ردنش رصيرتب هرس م ر ي ره خلي صو كييهشيشا

گوجهفرنگ رزورهل رغمدجوه ستعش ه رسي قوواهرمصرنيه

ست .چنرنهرسخشهكگر م كنصو قهه شاتركنچ قش ر

توقرش،فرآدرردتج رم،ط س قر گذشتهنتو نيتهج كگ اخوه

نظ مت ره،تش رکدتومك گوجهفرنگ سهصورم  ج ق تولرل

ر هرصنعتج ن تثبرترنش .چنرن مآنج ره كنصوالول

دسررس ششادهرن كيتيرزين ه ك هرق قيوتوصيره ي ر

هرجرراغذ ك خ نو ر س قنيبه م رتسرخوره ر ست،هرهرن

سر ست سر رتنظرمس م ر كنصوالول ر ئهششا ست.سههالدا

ح ل جزء صوالوعت  ستره مآ سهطورگييترهاهرصين ك 

كنصط قعهس  ستف ها مصني س رت سخ نيه رسيهرد تولرلي د

صختلفنرز ستف هاص شوه،هرنترجه مكييو فز كشقر ت كن

رصوجوهده ها ر
توصرف س س راگررر م طاله م،گز ر  

صوالولدر شهرضهآ سهخالوصهرفالولغررسره شيت،

سرن ق لل صعتبرتركنصر ج آص رر نج مگرفته ست.
ه خل د 

صزيالت هرسعيشصاليرخخي نو ردصين ك صيرتب سي فيرآدرر

عممسهذرر سيت كينصو قيه مطير صط قعيهتنظيرمسي م ر

سهدجوهآدرهاد مسورهكگرهرفالولسره شتر شسيرش م


گوجهفرنگ هرصوسيهصط قع مديژد ش رس مرگ ن هرسي ل
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 0931نج مگرفته ،سيتخر گرهكيشا سيت.هرنترجيههرسرخي 

گذشتهگوجهفرنگ جزصوالوعت سوهارهه ر رس عتركننوس 

قي ت  مصج وعنت كجسههستآصشا مگز ر  صل  سيتف هاد

د فز كشقر تهرسرنصوالوعمرز درمرسوها سيت.هرهيرن

سهطور ج ق  ر ئهششا ستسر كين سي سهرصيورمنري مسيه

ح قريه كنصوالولهرجرراغيذ ك خ نو ر ي س قنييبه م ريت

ريو طاله مسرزترص تو سهگز ر  صل طر صر جعهرره.

سرخوره رسوهاد مآ سهطورگيترهاهرصن ك صختلفنرز ستف ها
ص شوه،هرنترجهس  فز كشقر ت كنصوالولدري شهرضيه

مقدمه

آ  ،رس قهصزييالت هرسعيشصاليرخخي نو ر،توقرشرننيشگ د

گوجهفرنگ كي  مصوالوعمه شارز درمر ستريههر

صن ك صرتب سهدجوهآصشا ست.سههب رمهكگرس كشگفيتسي م ر

جنبه رصختلف
د چنرن كر  م 

گوجهفرنگ رزورهل رغمدجوهيت نيرل ي رسي قوواهرمصرنيه

ه ر ر رتص س شش.هر كن رتب طتووروي مسيهه يلآصيشا

توقرش،فرآدرردتج رم،ط س قر گذشتهدضعرتس ثب ت نش شته

ح ر  مدجوهصج وهه ر مهن صر رمش نشنظرر صال صعشن ،

دنتو نيتهج كگ اخوهر هرصنعتج ن تثبرترنش.سيههبي رم

دكت صرن د نو عآنت  رييرش  ي سير ر نيي هر كينگري ا

هكگرس كشگفتصن ك صيرتب سي توقريش،نگ يش رر،سييتهسنيشر،

ص ي س شييش،هرطييوسيينت نو ي طصختلييفج ي نرييز،سيير ر

فرآدرردتومك گوجهفرنگ نوشص

هر كج ه شيتا ل ،رم 

گوجهفرنگ  ثر ت هرج تتييرندس بوهسعضي سر ي رر ي 

فزدها،دتج رمرزور رهرگررس آ دهررلهرت مهنر  كفي 

نظررآسم،سرفه،آنفلوآنز  ،صر ضچزم،گيو هره،حاليبهد...

ص ن كنش .ص صت سف نهسي م كير هرتجي رم كينصواليولهر

رگوجهفرنگي ه ر رردغين

ق كلص س شنش.هالداسر كنه نه

صور سج ن  نشکدن چرز ست ،م ص تر رس قهس م رت ريه

ص  س شينشريههرسيير رر مصني طاج ي  مآ سير رت ريه

تش رکدتومك  كنصوالولهرفالولصختلفس لس چ قش ي ر

ص رگ ركندص سو  ستف ها ص شوه.هالداسردكژگ  رغيذ ك 

صتعشههرصري فعي ع سي م ر(توقرشرننيشگ دصاليرخرننيشگ )

دهرص ن صختلف رهسر رگوجهفرنگ ذررشش كنصوالولسه

ردسهرد ست.قذ  كنصو قهسيههنبي لآ  سيتتي ضي نصيردرر

هنو كي  مصوالوعمه شارز درمر مسعش قتال هرنرزهر

صختالرسرس م رج ن ده خل گوجهفرنگي سي تيرريشسيرردنيش

 مج كگ ادكژا رسرخوره رسوهادض ن رتآ 

صتارر ره شاس م رش صلتوقرش،صالرخ،تج رمدقر تهرهدرا

هررژكمغذ ك خ نو ر   ،مآ سهطورگيترهاهرصن ك صختلف

مص ن صورهسررس ،ج كگ اددضعرت كر هر ركك م كنصو ره

سير رر مرزور رج

سر سرج

صرتب س فر درردتومك نرز ستف هاص شوه.

س رزور ره شادج

صورهصو كيه ج ق قير رگريرهتي سي 

اص هر كر  گرچيه كينصواليولصزي ول قگيورصاليرف 

توجهسهفرصت د صي ني مدصو ني دت شكيش ك ريههرحي ل

خ نو ر  ستدهرهرنح لصرتو نش مسعش قتال هرنرزصني فع ر 

ح ضر كنسخشس آ صو جه ست،ه شاتيركنر ي ر ي هرق قيو

هرس م رصوالوعمرز درمره كشفع ع هرصهتوقريش،فيرآدررد

توصره رسر ست هرج يتس بيوهدضيعرتتنظيرمسي م ر كين

تج رم كنصوالولن كش ،ص صت سف نهس م رصوالولگوجهفرنگ 

صوالولصطر د ر كهگرهه.

رس قهسهخالوصهرفالولسرهس لس چ قش ي رهشكيشا ر
هرمصرنهتوقرشدصالرخصو جهص گرهه .قبتهگوجهفرنگ كيي  م

 .1مروري بر روند توليد و تجارت گوجهفرنگي در

صوالوعمرز درمر سترههرس ل ر خررسهد سطهرزيت

جهان

گلخ نه رصوالولتوركب هرفالولغررسره شيتسي لنريزدجيوه

سررس ردنشتوقرشج ن گوجهفرنگ هرهدرا0333ت 9113

ه ره ،ص ه شت توقرشآ فاليل سيوهادصج وهيههليلدهيو صل 

سر نگرآ  سترهط  كينهدراتوقريش كينصواليول يو را

صنجرششات قر تآ هرطولس لنوس ن مچز گرررر تجرسه

ردنشر فز كز ه شتهدتوقرشنيبتسه ستش رهدراسيرش م91

رنش.سهطورررهسر س سسررس  ر نج مششا،هرسي ل ي ر

هرصشرششه شته ست.سههيالداهر كينهدرامصي ن صري نگرن

صطر سيوها نيش.

رششس عنهتوقرشگوجهفرنگ سر سرس 9/6هرصشدصر نگرنتوقرش

صوالولدسپس ك عمصتوشاهرسطحج

ج ن  كنصوالولهر كنهدرا099/6صرلرو تنسوها ست.هر

يس م كنهدرزور،هرس ل9113رزور ر نش،تررره،صالر،

كنهدراچرن و راسيههنيو ه يشاتيركنتوقرشرننيشا كين

كت قر  ،كر دسپس سپ نر دسرمكلهررها رسعشرقر ره رنش.

جدول  -1روند توليدجهاني گوجهفرنگي ونرخ رشد ساالنه آن در سالهاي 1111تا  0221برحسب ميليون تن
0222

شرح

9111

ج

006/99 011/39 013/33 013/09
1/2

نرخرششس عنه(هرصش)

0229

-0/26

0220

1/63

0222

0222

003/9

091/29 091/94
1/12

9/93

0222

1/93

0222

0222

091/6

090/91 096/99 099/49

0/14

9/99

0222

0/91

0221

9/21

ماخذhttp://faostat.fao.org :

صر نگرنصالرخج ن گوجيهفرنگي هرسي ق ر0333تي 

گوجهفرنگ ص تو  ذه ه شتهر كنس ق ،سهطيورصتوسي 

9113نرز011/9صرلرو تندنرخرششصتوس سي عنهصاليرخ

ج

س  99/9ز رتن فز كشهرضه كنصوالولصو جيهسيوها

ج ن گوجهفرنگ هرهدراصورهسررسي سر سيرسي 9/09هرصيش

ست.

سوها سيت .سير كين سي سسي صو كييهردنيشتوقريشدصاليرخ
جدول  -0بررسي روند مصرف گوجهفرنگي در جهان بر حسب ميليون تن
نام کشور
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سههالداهرس ل9111چرن،آصركي  ،نش،صاليردتررريهد

تا  04درصد از صاادرات جهااي جوجاهفريگا را باه داود

كر سهترتروس سي م 4،2،3،09د 9/9هرصيشر،سي عتركن

ادتلاص دادهايد.

صالرخرننشگ ج ن گوجهفرنگ قل ش هص شونش.


مسورهكگر صر نگرند ره مج ن گوجيهفرنگي  هرهدرا

چنرنصر نگرنص هر مج ن گوجهفرنگ هرهدرامص ن 

مص ن 0332ت 9/4،9112صرلرو تندنرخرششصتوس س عنه

0332ت 9/2،9112صرلريو تيندنيرخرشيشصتوسي سي عنه

د ره مج ن گوجهفرنگ هر كنهدراسر سرس 9.4هرصيشسيوها

هرهدراصورهسررس سر سرس 9/6

ست .ك عمصتوشاآصركيي  يو راسزرگتيركند رهرننيشا كين

هرصشسوها ست .به عالوه در دوره مذكور عمدهترين سهم از

صوالولصويوبششاديس مآ رزور رفشر سرو ردسره،

ص هر م كنصوالولهرج

صادرات جهااي ايان مولاوه باه ترتهاك باه ك اور ا

آق

مكزيك ،اسپايها و لند تعلق داشته و كه سهم معاده 04

سعشرقر رگرفته نش.

،فر نيهدسركت نر رربرر منظرصرز د ره م،هررها ي ر

جدول  -3روند ميزان واردات جهاني گوجه فرنگي در جهان طي دوره 1118تا  0228برحسب ميليون تن
نام کشور
ج
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جدول  -4روند ميزان صادرات جهاني گوجه فرنگي در جهان طي دوره 1118تا  0228برحسب ميليون تن
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نرخرششس قر نه(هرصش)
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ر هرتوقرش كنصوالوله ر سوها سيت .چنيرنه لييره ير
 .2مروري بر روند توليد و تجارت گوجه فرنگي در

يت رتوقرشگوجهفرنگ هر كير نريزطي هدراصيورهسررسي 

ايران

فز كز سوهادس رششس عنه رصع هل 9/9هرصش ير اسيوها

توقرشگوجهفرنگ هر كر  م 390ز رتنهرسي لمر هي 

ست .چنرنصو كيهصرز ه ليره ر يت رگوجههر كر د

 60-69سهحشده 4/3صرلرو تنهرس لمر ه 21-22س رشيش

ج

هرس ل9112صرالهر(توركب صال هخس س ل)0921نز 

سي عنه رصعي هل2/9هرصيش فييز كشك فتيهدصري نگرنتوقرييش

ص  ه شصرز ه ليرههر ر يت رگوجيههر كير  مصري نگرن

گوجهفرنگ هر كنهدراسر سرس 9/33صرلرو تنسوها ست.سيه

ج ن آ س عتر سيتسيهطيوررريههرسي ل9112صتوسي 

هالداسر س س هالمف ئو ،كر س توقرشحشده4/3صرلريو تين

ه ليرهج ن  ر يت ر م كنصوالولحشده92تندصر نگرن

گوجهفرنگ هرس ل9113هرصر رزور رج

صو م فيتم

ه ليرههر كر 96تنهر ر يت رسوها ست.

جدول  -6روند عرضه گوجهفرنگي طي سالهاي  1386-1331و سهم توليد از عرضه
سال
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ماخذ /FAO :محاسبات محقق

سر س سنت كجصنشر هر كنجشدلط س ل ر9111تي 
9111صرالهرصع هلس ل ي ر0913تي 0926سي متوقريش م

نز ص ه شتوقرشحشده91هرصشسرزيتر مهرضيهسيوهادكي 
ص م هتوقرشدجوهه شته ست.

هرضييهگوجييهفرنگ ي هر كيير  م099هرصييشهرس ي ل9111

نت كجسررس ص هر مگوجهفرنگ هر كر نز ص ه شره

صرالهرسه 004هرصشت س ل 9114ري شك فتيهدصجيشه هر

ردنشص هر مسرحييوشير ك مصي ن هرنوسي سيوهاچر ريه

س ل9111سه094هرصشرسرشا ست،سههب رمهكگيرنيرخكي

ص هر مگوجههره ه61س ردنشرر ز صو جهسوهدحت هر

ش خصخوهرف ك صوالول و راط سي ق رصيورهصط قعيه

سرخ س ق سهصفررسرشد كنردنشتوركب ت سي ق ر19د14

ه صهك فت .مس ل0914تي  0912كينردنيش فز كزي سيوهاد

ص هر ت هرهكگررزيور رصي هررننشا كينصواليولقر يت

صجشه هرس ل0913د0921سهترترور شد فيز كشك فتيه

ن چرزرص س شش.

ست .مس ل0921ت  0924كنردنشسهصيورمكيكسي لهر

هرد ق س عتركنصرز ص هر مگوجيه م كير صرسيوطسيه

صر س ر ش -فز كش ر اسوهات  كنيههرس ل 0921توت

س ل0923س حشده 992ز رتنسوهاده شاص هر مصوالول

ت ثررصزيالمنظ متومك دتعشهد سطه هر صيرس م ررسي ن د

هرس لصزسورسهرزور ر فا نيت  ،ص ر م ،ردسره،آذرس كج 

هرنترجهنوس ن مقر ته خل ،ص هر مآ سهكيب راس ري ش

دهيير صصييورمگرفتييه سييت.نوس ي ن ممك ي هقر ييته خل ي 

جشرسهر تر م 9ز رتنرسرشادس كيكج يشسيهسيرش م

گوجهفرنگ ددجوهصزيالمصوجيوههرنظي متومكي سينت  م

 046ييز رتنهرسيي ل0922د 992ييز رتيينهرسيي ل0923

سزرگتركنصزييالت  سيتريهه يشت هرمصرنيهصي هر م كين

فز كشك فت.صو كيهقر ت رص هر ت گوجهفرنگي هر كير 

صوالول مرزوردجوهه شتهدسرن صيهركيزرسير رصي هرمر 

نيبتسهس كررزور نز ص ه شسههقرلصزييالمصوجيوه

سعض س صزيلصو جهص رنش.س عسوه  زكنه رتوقرشهر كر ،

هرهرضهدص هر م كنصواليول،هرهدراصيذرور كير جيزء

ر بوهك سعض نبوه صي ني مسيرهخ نه ر سيت نش رهد چنيرن

رزور ك سوهارهگوجهفرنگ خوهر س ي كرنتركنقر تص هر

شروا رن صن سوحفظدنگ يش ررصواليوعمرزي درمرهر

ررها،چر ريهقر يتصي هر ت  يرتينگوجيهفرنگي هره يه


سرخ صن طاتوقرشهررزور،ضعفهرن دگ ن ي رح يلدنويل

 0911-21تن هرس ل0921سه 041هعررسرشدهر كنهدرا

ست نش ره ،چنرنسرييت رسييتهسنيشردهيشم سيتف ها م

و راقر ت ر تر م094هعره شته ست،تي  كنييههرسي ل

تينوقوژك رنيوكنهر كين رتبي ط مهكگيرهليليي كرنسيوه 
ص هر مگوجهفرنگ  كر سوها ست.

 0926قر تص هر ت گوجهفرنگ سه د صوش رخوهكعني 301
هعرهر رتن فز كشك فتره نيومهرصو كييهسي قر ت ي ر

جدول  -3روند صادرات گوجهفرنگي در ايران طي سالهاي  1363تا  1381برحسب تن
سال

9222

9222

9221

9222

9229

9220

9222

9222

9222

9222

9222

صوش رص هر م

 296

1

1

2111

0411

1

6219

1

1

9913

6299

سال

9222

9221

9222

9229

9220

9222

9222

9222

9222

9222

9221 9222

صوش رص هر م

04311

09292

06902

6096

46194

02199

92169

096292

9340

0209

991621 046996

()9122

ماخذ -2 :سازمان جهاني خوارو بار و كشاورزي /پايگاه آماري اطالعات سالهاي .2631-2631
 -1گمرك جمهوري اسالمي ايران آمارهاي مربوط به سالهاي  33و .33
** آمار سال  2633به صورت كارشناسي نشده است.

صر نگرنصاليرخگوجيهفرنگي هر كير هرهدرا0929تي 

حشده1/9ررلوگرمر شهره ك دلش ررردسيردسيوها،هر

0921سر سرس  03/9ررلوگرمسيوها،سيههيالداسررسي صاليرخ

ح ق رهسر ره كه مش ررصالرخ كنر ع9/9ررليوگرم

سر نهگوجهفرنگ هر كر نز ص ه شط هدرامص ن صذرور

هرس ل 0921فز كشه شيته سيت .چنيرنطي هدراصيوره

صرز صالرخهرخ نو ر ي رشي ررسيهطيورصتوسي  م02/2

سررس صالرخسر نهگوجهفرنگ هرصر خ نو ر رشي ررهر

ررلوگرمسر ر رنفرهرس ل0929سه02/4ررليوگرمهرسي ل

رلرهه ي رهرآصشرسهغرر مه كن يمده يمسي ري ش

0921ر شك فته ست.هرهرنح لسر سي سجيشدل(،)2سيه

صو جهسوها ست.

طورصر نگرنصالرخگوجهفرنگي هرسي ل ي ر0929-21سي 
5

بررسیهایبازرگانی
شماره  36ـ بهمن و اسفند  2631

جدول  -8مصرف سرانه گوجهفرنگي در جامعه شهري به تفكيك دهكهاي مختلف درآمدي طي سالهاي
 1383تا 1383برحسب کيلوگرم
دهك

دهك

دهك

دهك

دهك

دهك

دهك

دهك

دهك

شرح

ميانگين

دهك اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

ششم

هفتم

هشتم

نهم

دهم

 

 

 

 

 

 

 

 

0929

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0929

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0924

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0926

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0921

 

 

 

 

 

 

ماخذ :مركز آمار ايران

چنرنسر سي سجيشدل()3هرخاليوصصاليرخسير نه

صو جهسوها ست.هرصج وعهر كينهدرامصي ن صاليرخسير نه

گوجهفرنگ هرج صعهردست ك س كشگفت رفرهردسيت ك طيور

گوجهفرنگ هرصر خ نو ر ي رردسيت ك سرزيتر مخ نو ر ي ر

ررلوگرمگوجهفرنگ صالرخررها

صر نگرنهرس ل03/4،0929

ش ررسوهارهس توجهسه كنيهخو سيتگ اتوقريشگوجيهفرنگي 

ره كنرقمهرس ل0921سهحشده90ررليوگرم فيز كشك فتيه

ه شت ردست ررزور يتنش ،صررطبرع سهنظرص رسش قبته

چنرنصالرخسر نهگوجهفرنگ هرصر خ نو ر رردست ك 

س كشگفت نومه ك دلردست ك صالرف ر تير مه يك دل

هررلرهه ي رهرآصشرسهغرر مه كسومد فتمس  فز كش

ش رره ره.

جدول  -1مصرف سرانه گوجهفرنگي در جامعه روستايي به تفكيك دهكهاي مختلف درآمدي طي سالهاي
 1383تا  1383برحسب کيلوگرم
دهك

دهك

دهك

دهك

دهك

دهك

دهك

دهك

دهك

دوم

سوم

چهارم

پنجم

ششم

هفتم

هشتم

نهم

دهم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرح

ميانگين

دهك اول

0929

 

 

 

0929

 

 

 

 

0924

 

 

 

 

 

0926

 

 

 

 

 

 

0921

 

 

 

 

 

 

ماخذ :مركز آمار ايران

س سررس س مگوجهفرنگي  م زكنيهخيور ر هرجو صي 

سوه توركب صالرخ،هعقتسر فز كشقر ت كنصوالولطي 

ش رردردست ك ص تو  ذه ه شتريههرف صيلهسي ق ر

هدرامص ن  0929ت 0921ه ره.هرنترجهسر س سآنچيهگفتيه

0929تيي ،0921سييهطييورصريي نگرنسيي م زكنييه رصخيي ر 

ششدمنه رت گوجهفرنگ هرصر ردست نزرن  نشر سرزتر

گوجهفرنگ هرس ل 0929سر رخ نو ر رش رردردست ك سه

مش رنزرن  ست .كنصوضوعسرزترصرسوطسه قگورتاذكيهد

ترتروحشده0/4هرصشد0/6هرصشسيوهادهرسي ل0921سيه

خو ستگ اتوقرشگوجهفرنگ هرصن طاردست ك رزورص س شش.

0/1هرصشد0/2هرصشرسرشا ست .كنصي قهس توجهسهث سيت

هرخالوصش خصس ره شافردش گوجيهفرنگي س كيش

و راش خصقر ته شافردش گوجهفرنگي ه ر رردنيشر

گفتسر س سجشدل(،)01صري نگرن كينشي خصس ي هرهدرا

صعوهرسوها ست.

مص ن 0916-26سهطورصر نگرنس عنهنرخرششرسر سيرسي 01
هرصييشه شييتهدسييه سييتثن رسي ل ي ر0920،0912د0926

جدول -12ميانگين ساالنه شاخص بهاي عمدهفروشي گوجهفرنگي در دوره  1336تا )1336=122( 1386
نام اقالم /سال

9222

9222

9222

9221

9222

9229

گوجهفرنگ


011

019/30

21/23

39/36

091/3

006/6

نام اقالم /سال

9220

9222

9222

9222

9222

ميانگين نرخ رشد ساالنه (درصد)

گوجهفرنگ 


099/2

906

992/9

922/9

961/9

01/19

ماخذ :بانك مركزي ،اداره اطالعات و آمارهاي اقتصادي

هالداسر كنجشدل()00ردنششي خصس ي ره يشافردشي 

نترجهس ره شافردش  كنصوالولهرصي ا ي رصالي هخسي 

گوجهفرنگ ر سهتفيرك 09ص اط س ل ر0916تي 0926

فاللسره شتس ن مقتركنقر تدهرص

رخ ر  مفاليل(آذر

نز ص ه ش.سر س س كنجشدلش خصس ي ره يشافردشي 

ت  رهكب زتس لسعش)سي سي عتركنقر يتصو جيهسيوها سيت.

گوجهفرنگ ط ص ا رخره هت آس  رس لس ر تركنصوش ر

رصز سهس ل 0916د

چنرنصو كيهش خصصذرورهرص

ش خصردسردسوهادهرنترجهر تركنصرز نوسي ن مسيرسي م ر

0926نز نگر ختالخف حشش خصس رصوالولصيورهنظير

كنصوالولح رم ست .ص ش خصس توركب  مآسي صي ا ير

ط  كنهدصوط مص ن  ست.

س لردسه فز كشگيذ رهاتي  كنييههرصي ا ي رهردس ين

هرنترجهس توجهسهتير ر كنردنشهرس م رگوجهفرنگ ط 

س عتركنسطحر تجرسهررهاد كندضعرتتوركب ت  رهكب زيت

س ق رصت هر،هدقتص تو نش م كنصي قه ستف هاريرهادسي 

س لسعش ه صهص ك سش.سههب رمهكگرسي عتركنشي خصقر يت

ه لتعرفهفالل سرد ره مصوالول متوقرشرننيشگ ح كيت

ه شافردش هرطولس لسهسهص همصييت د د كيلس ي رد

سهه لآدرهد كنتعرفهر هرهدرامص ن خره هت آذرص ادض 

ر تركنش خصقر تسهسهص هت سيت دنر يه دليي كرزد

ن كشدهرفاللغررسره شتكعني هرتي  رهكب زيتر تيركن

زص س فاللسره شتصواليولگوجيهصرسيوطصي شيوههر

تعرفهفالل ر سهصنظورح كت مصالرخرننشگ  ه لن كش.

جدول  -11روند شاخص بهاي ماهانه عمدهفروشي گوجهفرنگي طي سالهاي  1336تا 1386
شرح

فروردين

ارديبهشت

خرداد

تير

مرداد

شهريور

مهر

آبان

آذر

دي

بهمن

اسفند

0916

29/1

39/9

20/2

94/9

99

99/9

93/1

49/9

21/9

029/6

910

911/3

0912

 













     

0921

091

006/3

62/9

13/6

19/3

20/3

019/9

041/9

031/9

993/1

093/1

091/3

0929

001/6

099/0

006

26/9

43/9

62/1

10/6

26/1

996/4

931/4

941/9

999/9

0929

119/2

904/0

013/2

049/0

32/4

002

009/9

029/2

929

933/6

900/9

903/3

0924

969/9

914/9

029/1

061/6

090/1

099/6

090/2

040/9

929/9

191/1

449/2

921/2

0926

992/9

949/2

914/6

029/9

049/0

029/9

066/6

999/3

999/2

949/1

-

-

ماخذ :بانك مركزي ،اداره اطالعات و آمارهاي اقتصادي
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بررسیهایبازرگانی
شماره  36ـ بهمن و اسفند  2631

0923رسرشارهنز نگر فز كشقر ت سي نيرخرشيشصتوسي 

سههالداردنشش خصقر تخيرهافردشي (صاليرخرننيشا)

س عنه02هرصشص س شش.

گوجهفرنگ  ،محشده94هرس ل0913سهسرش م996هرس ل

جدول  -10ميانگين ساالنه شاخص بهاي مصرفکننده گوجهفرنگي در دوره  1331تا )1383=122( 1381
نام اقالم /سال

9221

9222

9229

9220

9222

9222

گوجهفرنگ


99/1

46/3

41/1

10/9

011

013/3

نام اقالم /سال

9222

9222

9222

9222

9221

ميانگين نرخ رشد ساالنه (درصد)

گوجهفرنگ


092/0

099/4

901/4

061/9

996/9

02

ماخذ :بانك مركزي ،اداره اطالعات و آمارهاي اقتصادي

هر رن رتب طسررس ردنيششي خصقر يتصاليرخرننيشا

صرز )491هرآذرص ا كنس لرسرشا ست.سير كين سي سدسي 

رفردرهكنتي سيفنش

توجهسهصو رهيرشگفتهس كشگفت كن صرنزي نگرنوسي ن ممكي ه

،)09هعقتسرآ ه رهرههر
هرصن طاش رر كر طباجشدل( 

قر ت هرص

رسره شتدغررسره شت كينصواليولهرطيول

س ل0923ش خصقر تخرهافردش گوجهفرنگي  م040/9هر

كييكسيي لصيي س شييش[ ]0چنييرنصريي نگرنشيي خصقر ييت

خره هص اس ل(0923حش قلصرز )س 9/4سر سررشيشسيه(حيش رثر

گوجهفرنگ هرس ل،0923سر سرس 996سوها ست.
صالرخرننشا 


(خرهافردش )گوجهفرنگ سهتفيركص

جدول  -13روند شاخص قيمت مصرفکننده گوجهفرنگي در مناطق شهري ايران در سال 1381
شرح
گوجهفرنگ


فروردين ارديبهشت
990/6

023/9

خرداد

تير

مرداد

شهريور

مهر

آبان

آذر

دي

بهمن

اسفند

متوسط

040/9

042/9

021/9

014/0

013

990/0

491

991/0

991

991/2

996/9

ماخذ :بانك مركزي ،اداره اطالعات و آمارهاي اقتصادي

سههقرل رتدگيترهگ صييقهتومك دنويشآ هر صير

ه وص صيررس م رك س گوجهفرنگي آدرهاشيشا سيت.هر كين

س م رك س سهخالوصهر صرس م ررس ن گوجهفرنگ دصزييالم

ن وه ر  هالداسرصيررت ماخورر،صييررتبيشكل صواليولنريز

يرشردرنظي متومكي سينت  كينصواليولهر ه صيهن يوه ر

آدرهاششا ست.


رهافردش
خ 

صالرخرننشگ

رهافردش
خ 

شافردش
ه 

شافردش
ه 

بشكلرننشگ
ت 

س رس ررن

توقرشرننشگ

رهافردش
خ 


نمودار  -1مسير بازاريابي گوجه فرنگي در فصل برداشت

سر كن سي سه وصي ففعي ع هرنظي مس م ركي س صواليول

 .3مهمترين تهديدها در بازار داخلي گوجهفرنگي

تبشكلرننشگ 
گوجهفرنگ هب رتنش م:س رس ررن ،ه شافردش  ،


سهطوررل نظ مت رهدتومكي گوجيهفرنگي هر كير سي 

دخرهافردش .هرصيررررههرآ صوالولسهطورصيتورمد

چ قش رهشكشا رهرسخشتوقرشت صالرخردسيهردصي س شيش

سشد د سطه متوقرشرننيشاسيههسيتصاليرخرننيشاصي رسيش،

رهه شاتركنآن سهطورخالصهسهشر ذكل ست:

ح شره رس م رك س صرسوطسهد سطه ي رس م ركي س د خيتالخ

سيير س ي سآصي رش ي خصقر ييتصالييرخرننييشگ ،قر ييت

قر تن ش  مدجوه كنح شره صيفر سيتدصاليرخرننيشا

گوجهفرنگ هرص ا ي رسره شيتدغررسره شيت كينصواليول


هقرو فقر تفرد توقرشرننيشار صي ييره مه.قر يتكي هشيشا

نوس ن ممك هرر هرطيولكييي لتجرسيهن يوهادهرنترجيه

ر تركنقر تيره ختي صاليرخرننيشادنريزسرزيتركنقر يت

تف دمق سلتوجهقر تسير رصاليرخرننيشگ هرسخيش ي ر

هرك فت توقرشرننشاهرصر صيرر رس م رك س چ رگ نيهصيوره

صختلفصنجرسه كج هن رض كت هر كنسخيششيشا سيت.سيه

نظر ست.هرصيررهكگرررهتن ككد سيطهس م ركي س كعني 

هالدا مصو كيهش خصقر يتتوقرشرننيشادصاليرخرننيش اهر

خرهافردش دجوهه ره،سهخ طرر شد سطه د زكنه ي ر

ككه ه خررصزيخصگرهكيششي خصقر يتصاليرخرننيشا

س م ررس ن ،ح شرهس م رك س نرز نييبتسيههدصييررهكگرخرلي 

گوجهفرنگ ط ككه ه خررسهطورصر نگرنس عنه02هرصش

ر تر ست .ص هرهدصيررصذرورسههقرلدجوهد سطه رمك ه

نرخ فز كز ه شتهد محشده94هرس ل0913سهرق صع هل

س م رك س ،ح شرهس م رك س سير ر فز كشص ك سش ]9[.تعشههعع 

 996هرس ل 0923رسرشارهنز ه نشا فز كشسرش ميينج

دد سطه ي ر غريرضيردررس هياري شقيشرمچ نيهمني 

سر سررش خصقر تصالرخرننيشا سيت.هرح قرييهشي خص

توقرشرننشگ  ،فز كش زكنه ي رس م ررسي ن د فيز كشقر يت

قر تتوقرشرننشارهسري نگر زكنيهت ي مشيشاصواليولسير ر

سر رصالرخرننشگ ص گرهه.هرهرنح لت ثرر كننوس ن مسه

رز درم ستهر كنهدرامص ن س رششحشده9/4سر سرر ير ا

هقرلنو قصسريتمتومكي سينت ،سيرسرن صيهركيزرهرسخيش

سوهاسيهطوركييه م44/99هرسي ل0913سيه991/9هرسي ل

صالرخش صلصالرخخ نو ر ،صالرخصينعت دصي هر منريز

 0923فز كشك فته ست.هرنترجهس كشگفتهر كنهدراسخش

صوثر ست.هرهرنح لهالداسرنظ متومك سينت صواليوعم

صالرخصتو لضررسرزتررنيبتسهسخشتوقرشششا ست.

رزيي درمر،نبييوهتزيييلصيينف صنيييجمتوقرييشدفييرآدرر

سههالدان رس ك  رصوجوههرنظ متومك سنت رزورسيه

گوجهفرنگ هررزوردهرنترجهنبيوهح كيت /ي رصينف  م


هقرلدجوهد سطه رغررضردرردتعريرنقر يتتوسي آن ي

توقرشرننشگ دفرآدرررننشگ سهخالوصهرفاليولسره شيت

صوجور شهرآصشهرفاللسره شتسير رگوجيهري ر دهر

سهصنظورجلوگررر منوس ن م ختالخقر تتوقريشتي صاليرخ،

نترجييههييشمرضيي كت نشرآنيي  مكييييودصو جييهشييش 

چنرنتو ص ق ضعرفرز درم صوجيوشيشاتي هعع د

صالرخرننشگ س قر ت رس عترهرفالولغررسره شت مسيور

د سطهگر  م كنشر ك س راسرهادرز درم سهن چ رهرمص 

هكگرششا ست ،كنهرح ق  سترههررزورص شر ك توقريش

سره شتصوالوعمخوهر سيهقر تي ني ملسيهد سيطهگير د

درزتحت هرخ ر فاللنرزدجوهه ره،سههنو صث ل صي 

هعع سهفرد رس نشاد م كنج يتصتو يلضيرردمكي 

رزتگوجهفرنگ هرسرخ  ست ن رگرصييرررنظرير سيت 

گرهنشد مسورهكگرصالرخرننشگ  مهرفالولغررسره شت

رصزگ سههقرلشر ك خ صآبد و ك ح رمهرآ ،صوجيو

س  فز كشق سلتوجهقر ت صو جهگرهنشدهرصعرض جوي خ

گرهكشات حت هرفالولسرهس لهر كن ست ستو سهرزت

قر رگررنش.

دسره شتيره خت ،ص ررفرتي كرنصوالولسههقرلآنيهتن ي 
نو عخ ص  م كنصوالولهرصنطوهصورهنظررزتصي شيوه
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رهصن سوفرآدرردتبشكلن س شش نرز،س هاششات توقريش م

ص ششت حشدهرفر مآدرهاصثالس يره ختصي هشادك ت ريه

كن ست دس كرصن طاصز سهق هرسهتي صرننري مسي م ردرفي 

سرخ ن ها ،م رهرننرزسهن چ رهرسر سرتال ر مد طاله ت 

ر بوههرفالولغررسره شتحت هرسخيشفيرآدررنب شيش،هر

رههرصورهقر تفرد صوالول هالمص شوه،تيلرمشيشاد

ح قريههرصورمس بوهشر ك تومك سينت ،س م ركي س صن سيو،

هرن كتقشرمچ نهمن ي كرن خو نشه شت.

ستف ها م رق ص رهخو صصطليوبتيرر مقوي ا نبي ره ررد

چنرنهشمتوجهسهشيلگريررتزييلصينف صنييجم


ستف هاهرصن ك فرآدرره رنشدتوجهسرزترسهسيرص كهگيذ رر

سهصنظور ه لح كت ر
دررگوجهفرنگ ت رنو  

توقرشدفرآ

هردسي كلس م ررسي ن صن سييوصوالييوعمفيي هيذكرنييهتن ي 

صنف  متوقرشرننشگ دفرآدرررننشگ دجلوگررر منوس ن م

ص تو صزيالمهرضهر ت حشرصرتف ن وهسلييهصي تيو 

ختالخقر تتوقرشت صاليرخصنجيرسيهس يراگريررهعع د

هرآصشخوس نالرورز درم ن وه.

د سييطهگيير  م كيينشيير ك د جويي خسييهتوقرشرننييشگ د

دجوهنوس ن متوقريشگوجيهفرنگي هررزيوردتي ثرر كين

صالرخرننشگ ششا ست.


نوس ن م سرسرن صهركزرهرسخشصالرخش صلصالرخخ نو ر ،

مسورهكگر،هلررغم فز كشتوقرشگوجهفرنگي طي هدرا

صالرخصنعت دص هر مرهسهنظرص رسشه شا كنصزييل،

صورهصط قعههر كنسررس ،كي  مص تركنصعضالمييرشرد

سههقرلصي كليرشگفتههر رتب طس ن رس ك  رنظي متومكي 

هرس م رگوجهفرنگ سههشم ه لسر ست رح كت صزخص

صوالوعمرز درمرد مج لهگوجهفرنگ هررزور ستنريز

م كنصوالولصرسوطص س شش،سهخالوصره كن صرس توجيه

سههنو ه صلضش نگرزاسر رتوقرشرننشگ ه لص رنش.

سهس عسيوه  زكنيه ي رتوقريشآ هرصوي مصو كييهسي سي كر

هشمدجوهردنشس ثب مهرصي هر مگوجيهفرنگي ن شي  م

صوالييوعممكرگييرداسييبزكج مدهرنترجييهريي شهرآصييش

صزيالمنظ مت رهدتومك آ ،نوس ن مصوجوههرسخشتوقريش

توقرشرننشگ ضردررترسهنظرص رسش.سهطيوررريهصو كييه

دهرنترجهنوس قر ته خل دهشم صي سرن صهركزرصن سو

س رت مششاگوجهفرنگ س س كرصوالوعمج قرزردگيردا

سر رص هر م كينصواليولد چنيرننبيوهمكرسي خت ي ر

سيبزكج مهر كيير نزي صي ه يش زكنييهت ي مشييشاتوقرييش

صن سوسر رص هر مصزيلهكگرر سيتريههر كينسخيش

گوجه فرنگ  يرچنيشنييبتسيهسي كررزيور سيهخاليوص

سرزترسهچزمص خوره.قذ سرن صهركزرهقراسر رتوقريشي كيش ر

رزور رتوقرشرننشا كنصوالولر تر سيت ،صي هر كير هر

صوالول مطركا كج هتووكمصينظمرزيت،ت رريزسرزيترسير

صو كيهس س كرصوالوعم كنگردا(ج قرزر) زكنه ي رتوقريش

صن طاتوقرشدتوسعهرزتگلخ نه رسر سي سنري مسي م ردهر

گوجهفرنگ سير رس عتر ست.صط سا كنسررس هر كر  زكنه

صن طاصن سو ،چنرنتعررنس مصال رخسخش رصختلف

ت مششاككتنگوجهفرنگ هرسي ل942)0921(9112هعر

د فز كشسرص كهگذ ررهرسييتر رصي هر ت هر كين رتبي ط

سوهاهرح قريههر رنس ل زكنهتوقرش رتينسيرومصرني ،

ضردررسهنظرص رسش.

ير مدخر رسهترترو092هعر019،هعرد996هعرسوها ست.

صوشدهسوه  صي ن مدتو ص ق ضعرفرز درم صعضيل

كنهرح ق  سترههررزورص هلررغمدجوهصزيالمهشكشا

هكگرر سترهيرشردرس م ر كينصواليولدجيوهه ره،سيه

توقرشرننشگ دصالرخرننشگ ،سهس نيهغرر سيتر تژككسيوه 

طوركيه كنصي قهرز درم ر هر صوقعرتضعرفتررنيبتسيه

كنصوالولتي رنو سر سيتح ي كت ردشين  مآ  مسيور

هعع ده شافردش قر رص ه شد صي  ه ل جوي خر  م

هدقت ه لنزشا  ]9[،رنصوضوعسبوششات قر تخركيش

سورآن فر مص س مه،هرد ق آن س قشرم نوال ررخوههر

كنصوالولسهخالوصهرفاللسره شتدس توجهسيههرضيه

صوقعرت قر ر ص گررنشره صي ن مصوره نري مرزي درمر ريههر

مك هآ ،توس هعع در رخ نجي مفيرآدررگوجيهفرنگي هر

د ق ص س كيت مطركاهدقتدك تزييل ي رصرسوطيهتي صرن

سطحي كرن تعريرنگيرههريههرنترجيهس هياصتضيررشيش 

رز درم  مرزت كنصواليولصي گيرهه ،مسيورهكگيرهر

مطركاسر ست رح كت نظررخركشتض رن صوالولكي 

فالولغررسره شتنرزس م رس ر بوههرضهنيبتسهتو ضي دهر

ذخرراس مرسهصوق سهخالوصهرفاللسره شتد زص 

نترجهنوس ن مقر ت ق سلتوج صو جهگرهه.

س ر شقر تفرد سر ررز درم س شش،ت  م كنطركا

فر منبوه شر ك س م ررس ن  ،نب ره ررد صي ن متبشكلد

رز درم هرفاللسره شتدهرضهس  فتشيشكشقر يتد

فرآدررهر ست ن رگرصيرررسهخاليوص سيت  رصزگي د

تبع من ش  مآ دصالرخرننشگ س  فز كشقر يت ي هر

ررص رهيت نيرلتوقرشدرزتخ ر فاللگوجهر هرفاليول

فالييولغررسره شييتصو جييهنگرهنييش.چيير رييههرصييوره

ر بوههرضهه رنشدهر كن ست ن صي تيو  مطركياتوسيعه

گوجهفرنگي سر سيت ك ريهسيهطيورصييتورمسيرتوقريش

رزتگلخ نه رر بوهس م رر ت حشدهرصرتف ن يوهدسي م رر 

صواليوعمرزي درمردسييهخاليوصگيرداسييبزكج مهر

سهتع هلرس نش.

س ق رگذشتهصوثرسوهانظررخركشتض رن ،ذخريراسي مر،

هرسير ررصن طاتوقرشرننشافوش  نب ر رصن سيوس هيا

تومك د...سهر رگرفتهنزشادتن ي سر سيت ي رح ي كت 

كج هض كع مهرصر حلصختلفدس قطب مك هرضهرننشگ سه

هدقت مصوالولهرق قو هط رك ر نهسهن ها ي رتوقريش

هقرلهشمهسترس سه نب ردر شهرضهد فز كش زكنه ر

آ (روهدسمدسذر)دت حشدهرسر هصواليولرزي درمر

س م رك س دض كع مدهرن كتضررصالرخرننشگ سوها سيت.

سوهارهيس م تخ ذسر ست رآم هس مرن ها ي ،سيير ر

هرنترجههشمتوجيهسيهسيرص كهگيذ ررهردسي كلس م ررسي ن 

صوشدهترششا ست.

صن سييوصوالييوعمفييي هيذكردص شييرنآعمصخالييوصد

 .9س توجهسهد سيتگ حجمتوقرشسهفاليلسره شيتد كجي ه

ر نترنر ركخچ قش ردنوس مرتج رز مصوجوهج يتح يلد

نوس ن م رس قهتوقرشدهرنترجهقر يتگوجيهفرنگي هر

هرض نهشمدجوهسرهخ نه د نب ر رصن سود ست نش رههر

فاللمصيت رهسرن صهركزرسر رصالرخدص هر مر ط 

صولتوقرشدسره شتدح لآ ت صوالش ،مهكگرصعضالم كن

س ل رصورهسررس س  ختاللصو جيهن يوها،قيذ كيي  م

سخشسهش رص رده.

ر ي ر ره لي هر كين رتبي ط سيتف ها مترفريت ي ر

دجوهصزيالمهرسريتمسيتهسنشردضيعفهر سيتف ها م

صوجوههرضهصوالولهرصن طاگرصيرررسههقرلكيي 

تينوقوژك رنوكند چنرنهشمتوجيهري ف سيهشن سي ك د

نبوه مص هرضههر كنصن طاسي هرضيههرسي كرنوي ط

ره كت ست نش ره رس كررزور هر رتب طس سواصي هر م م

رزور سترهس ككسرن صهركيزرصن سيودهرهيرنحي ل

هكگرتنگن رصوجوه ست.

صال نو قصسريتمتومكي فعلي  مطركياروتي اريره 
هستد سطه ص تو  مصوقعرت كنگونهس م ر هرج ت

توصيههاي سياستي

سهتع هلرس نش س م ر ستف هارره.هر كن رتبي طسيهتوقريش

سر ر صال نظ مت رهدتومك گوجهفرنگي رزيورج يت

گوجههرسرخ صن طاجنيوس رزيورنظرير رصزگي س كيش

س بوهدتوسعهتوقرشدس م رك س صوالولدح كت م شيتا لهر

ش ران وهره ص تو نشس  كج هتع هلهرقر تصواليولهر

توقرش،فرآدرر،سيتهسنشردهكگرصيو رهصيرتب سي سي م رگوجيه

فالولمصيت د د كلس ردسهصنظورح كت مرزي درم 

فرنگ هرج تح كت مصالرخرننشگ دتوقرشرننشگ صو ره

د منوس ششكشتوقرشدقر تصوالول،جلوگررررنيش.سير

ذكليرزن هص شوه:

كن س سصي س كيشسرن صيهركيزرصنييج سير رتوقريشد

 .0س توجهسهنوس ن متوقرشدقر تگوجيهفرنگي هره خيلد

س م رك س گوجهفرنگ  كنگونهصن طا،سر سي سشن سي ك 

ت ثررآ سرس كرصوقفه ر قتال هر،ص س كشكي  م قش ص م

يت نيرل رصنطوهدخالوصير مصواليول منظيرخيو ص

س س هدقتهر كنمصرنه،ح كت متوقرشه خل دصاليرخ

نب ره رر،فرآدررد...هررزورسهه لآكش.
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 .9تزيرلتع دن  رتوقرشدتومك (س م رك س )صوالولشي صل

هنو كك ستر تژر س س هرسر ست ي رريال سخيش

توقرشرننشگ ده شافردش س توجهسهنوشيررنگهو صل

رز درمرت صرندصوواگرهه.هر رح لسهصنظورتوسيعه

د سطه رغررضردررهرسرخ صن طاتوقرشسهصنظورتعشكل

ص هر مگوجهفرنگ هالداسرصورهصذرورص س كشسيرتوقريش

س م ركك مهو صلس م ررس ن د چنرن فز كشقيشرم

گوجهفرنگ صن سيوسير رصيهر مت رريشگيرهه،هرد قي 

چ نهمن توقرشرننشگ در ش زكنه رس م ررسي ن ريه

منجررات صرنگوجهفرنگ صخالوصص هر م،نر مصنشر ي ر


هرن كت مصن ف توقرشرننشاد مصن ف صاليرخرننيشگ 

سهخالوص ه رهرهش صل نتخ بنوعسذدرصن سوص هر م

ر سههنب له ره.قذ س توجهسهنبوهتزيل صنييجمهر صير

در شتآ ت تويرمدتخالرص ر ض صن سوسر رر شت

توقرشدفرآدررگوجهفرنگ هرح لح ضيرصي س كيشسير ر

دت صرنس كرشر ك فن رزتص س شيش ،قبتيهنيتيهص يم

صشكركتتوقرش مصرحلهتوقرشت فرد هرصن طاتوقريشكيك

هكگرررههر كن رتب طص س كيشصيشنظرقير رگريرهدجيوه

سرن صهركزرج ص سر س سنر مسنج سي م رديت نييرل ي ر

صزيالت  سترههرحي لح ضيرهرسرييتمتومكي  كين

توقرشصنطوهتشدكند جر شوه.سهطورررهس حش رثرس مر

صوالولدس كرصوالوعمرز درمرهررزيوردجيوهه ره،

سوهرز درم دتوقرشرننشگ صوالولدح كيت مهرآصيش

سيهطوركييهتعييشهدجيوههعع دد سييطه ي هرس م ر ي ر

ح صييل مرز ي درمرشيير كط فيير مگييرههرييهفع قرييت

سرصزرههد...هررن رهشمح كت ي رهدقيت چنيرنهر

د سطهگر صوشدهگرهكشادنتو ننش منوس ن مح رمسرس م ر

ردنش نج م كنفرآكنشسرص كهگيذ رر ي رخي صهرسخيش

سوء ستف هان كنش.


توورادتوسعهنوعص هر ت ،توجهسيهصووقيهسييتهسنيشر،

 .9س توجهسهنوس ن مقر تگوجهفرنگ هرفالولسره شيتد

هرجهسنشر،س م رشن س دس م رك س صن سيود...نريزصي س كيش

غررسره شتدتير ر كنردنشط س ل رصت ي هر،هدقيت

صورهتوجهقر رگرره.نيتههكگرهر كنخاليوصتوجيهسيه

ص تو نش م كنصي قه ستف هاررهادس  نج مر رشن س  ر

توسعهتوقرشدص هر مگوجهفرنگ صبتن سر قگو ررزت

هقراس  ه لتعرفيهفاليل سيرد ره مصواليولهرمصي 

سبزدتوجهسهجنبه ي ر س سي هرس رنيهسي مرصاليرخ

رخره هت آذر) م

س ومدروه رشر ر ك هف آف مد ستف هاصن سو مآن 

توقرشرننشگ ح كتسهه لآدرهدهرفاللغريرسره شيت

سهصنظورتوسعهرزتي كش رصوالول ست .چنرنهر كن

(توركب هرت  رهكب زت)سهصنظورح كت مصالرخرننشگ 

ر ست ،هدقتص تو نشسر رح كت مص هر مگوجهفرنگي د

تعرفهفالل ر هرر تركنصرز  ه ي لن كيشتي سيه كين

فرآدرها رآ سر ست رتزيوكو صن سيو ه ي لن كيش.

طركاستو نشنوس ن مس م رر نرزرنترلن كش ،قبته كنرد 

صثالس هر ختر رگذ شتنتي رالمس ني سي س يرايي كرن م

سههنو كي  مر ي ر رفره يرزن هرصطر  ست.

توقرشرننشگ ص هررننشاح كتن كشدك سهصنظورتزوكا

 .4س توجهسهدجوهصزكتنيب توقرشگوجهفرنگي هره خيلد

توقرشرننشگ ن رهصوالوعمآن صي هرصي گيرهه ،صعي هل

س عترسوه ه يرهتوقرشگوجهفرنگي هررزيورنييبتسيه

رم ص هر مآن ،سخز  متيي رالمسي ني سير رآن ي 

صر نگرنج ن آ ،ص تو ر برهتوسعهتوقريشدصي هر م

سشد س راهرنظرگرفتهشوه.

سره شتدفر د ن هرضه(توركب ط ص

صوالولر نرزيرزن هه ه .قبتههر كين رتبي طس كيشتوجيه

 .6قبتهسر س سصو رهييرشگفتيه،تزيوكاصي هر منر مصنيش

ه شترهس توجهسهنر مصنشرس عرصوالولگوجيهفرنگي 

فر مسوه س خت ر رصي هر ت صن سيونظريرتوجيهسيه

سهآبهرتوقرشد مسورهكگرصوشدهكتصن س آسي رزيور،

ن دگ ن رصن سوح يلدنويلدسيرص كهگيذ ررهرمصرنيه

كنيرزن همص ن ص تو نشسههنو ككر بيرهسلنشصيشم

س ي مردنوس مرص شرنآعمصخالوصح لصواليولد

صطر گرههره فيز كشس يرادررهرصاليرخآبقيبالسيه

چنرن كج ه نب ر دسرهخ نه رصن سوهرصب هرتوقرش

دهرضهآ  سترههرسنش ريرزرنسيهآ  شي راشيشد

نر هس نت نر ه رهكب زتدصره هت شي ركورصي س شيش.

يرششرطهكگرهر كنمصرنهسهحيش قلرسي نش نوسي ن م

سره شتدفرد صوالولنرزهر سيت خر سي توركبيهر

قر تگوجهفرنگ  ستريهمطركيا كجي هتويوكمصينظم

ص

رصره ه،ش ركوردص ردهر ست  رصزگ توركبي  م

رزتدسرن صهركزرهرمصرنهتوقرشصوالولسهشيلي كيش ر،

رهكب زتتي آذردحتي هرسرخي صني طاهكرتيرصيورم

د ر ئهر ي ر ك ج تصوشدهن وه فع قرتد سطهگير 

ص گرره.

هرنظ متومك ص تو سهآ هستك فت.

 .9فالح دصرتضور()0921

 .1فز كشنوشنظ رت ن ه ك ص ننشش ره رر د چنرن

سههالداصج وههسر ست ك رهط هدراصيورهسررسي هر
 .9

شررتن كنشاشررت رتع دن شي صلتوقريشرننيشگ هر

كنطر سهطورخ صهرصيورهصواليولگوجيهفرنگي  م

تال رمگررك رر رتهنرخگذ ررصر هكنصروادتيراسي رسيه

سورهدقت ه لششاصرف ش صل قيش ص مصينشدصسر يه

صنظور فز كشقيشرمچ نيهمني توقريشرننيشگ هرصو سيل

رز درمرديوششمصرن ررزتگوجهفرنگ هرفضي ر

صرش نش ر .چر رههرسير رر م سيت  ي ك ريهصواليول

س مدگلخ نه ردهكگرريره ختك ر نهسهن ها ي رتوقريش

گوجهفرنگ توقرشص شوههرس م ر رسرصزرهيهدصري هكن

سوها ست.سر كن س سسر رتوقريشآ سيرطبياررفريتد

گوجهفرنگ ،سههقرلي كرنسوه قشرمنفيوذرزي درم هر

ر رتصزخصدصعرن رچآكرنن صهدك صويرر مح ي كت 

تعررنقر ت سهآن ي  جوي خصيورمصي گريرهدرد سي 

دجوهنش شته ست.سر ستهدقيتهرمصرنيهرزيتدتوقريش

ن ه هعنه رهرخركشصوالول مرز درم ح رم ست.صيثال

گوجيهفرنگي دسيهتبي آ خركيش كينصواليول مج نييو

مآنج رهتوركب سرزترتوقرشرننشگ گوجهفرنگ صنب ت صرن

ر رخ نج م و راسير سي سهيشمصش خليههدقيتهر كين

سرص كه رسهجزسرص كهشخال نش شتهدسهصنظيورتي صرن

صنعتسوها ست.رهآ  يمييس م تخي ذسر سيت ي ر

نر مص ق ،رز درم ن چ ر ستسهس كرهو صلس م ررس ن نظرر

آم هس مرن ها ،سهصيورمصويشدهسيوهادتبعي ت نظرير

صرش ه ر صر جعهن كشهر كنصورم گرچهصرش نش ر سي 

خركشن ها رتوقرش مس م رآم هتوس توقرشرننشگ دسعضي 

ر ئهصن س ص ق سشد  خذس راسهرز درم ر كص رننيش

هييشمآشيين ك آن ي س ي سييذدرصن سييو،ك ي  سييتف ها مسييذدر

ص سهطورر صالغررصيتورم مطركاتعريرن فيتسرزيترد

خوهصالرف دهرنترجه فيز كشآقيوهگ دشيروعسر رك ي ،

فز كشهرصشحا قع ل،هرسرزترصيو ره كينس يراجبير 

نبوهككقر ت ست نش رهد فز كشقر ت،ر شصاليرخر 

ص گرهه.

هر صرتوقرش مرز درمرسه ر اه شته ست.

 .2سهطوررل  مآنج رهدضيعرتفعلي نظي مت ريهدتومكي 
گوجهفرنگ سر س سصج وههسر سيتگذ رر ي رگذشيته

منابع

شيلگرفته ست،قذ  صال آ نرزنههرروت اصيشمسلييه

رمك س رق ستيذكرردصزكتنيب توقرشصواليوعممر هي سي 

ص س كشسهصورمسريت ترك ر اس  صال سر سيت ي د

ستف ها مص تركستولرلسر ست هر ست قرست .0923،

ج تگررر دتشدكنقو نرندصورر معممسر رفع قرتهر

شيو رر ،صو ش"،سررس تج رمسرن ق لل صواليوعمگوجيه
فرنگ فرآدررششاهرج

مصرنهتوقرشت صالرخصورمگرره.

دج كگ ا كر ".0921،

آماريامه ا وزارت جهاد ك اورز  ،سالها مختلف

پينوشت

سر هر نالررر،ص ر دد وصررس قرر،صزيالم،چ قش ي د

 .0سيير رصثي لهر سييت ن رخر سي د رصزگي سييههنييو 

سر ست رتوسيعهمكيرسخشمر هيتدس غبي ن (توقريش م

ست ن ره شاتوقرشرننشا،مص رزتسهترتريوهرف صيله

)،صررزيژد ش رصجلس،هفترصط قع ممكرسني ك .

گر
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.0922
ج ق ،خ.ر ر فت رك ض  -قتال هرسر رتخالرصس رنيهآب

قتال هرز درمر كر ،صز ش.
ه ليره جر ك صنشدصسر هصواليوعمرزي درمر مآغي متي رنو 

فتهياماه "برياماه" از ايت اارات معاويا

سرن ر ض مكرسش :صط قعهصورهرسيشصريرم رشيرر مر
(رو ر).ي ك ن صهر رشن س  رشش قتال هرز درمر،ه نزگ ا
ت ر ،ه نزيشارز درمر.0916.
جوعك ،ر.دع.ر.جرر ،صزكتنيب ك خوهرف ك ؟صط قعيه ر
ر رسرهرهرتعررن ستر تژرتوقرشگنشمهررزيور.صج وهيه
صو عمشز رنرنفر نسهدس عنه قتال هرز درمر كر ،
صز ش.0926.
چر غ ،ه ده،صط قعهيزترب تنظرمس م رگوشتقرصيز،صوسييه
صط قع مديژد ز رس مرگ ن .0921،
چر ن ،فركبرم،گز ر سررسي ددضيعرتسي ومرزي درمرهر
س ل«،0921توقرش،تومك ،د ره م،ك ر نه،قر تدق چي ص»،
س مص ح كتصالرخرننيشگ دتوقرشرننيشگ ،صع دنيت
نظ رمسرر ع رسرص كه ردخشص ممكرسن ك .0922.
حيرنم ه،د  .صف ن ،سررس ر سطه قگوررزتس شي خص
صزكييتنيييب دضييركوح كييتصييوثر(صط قعييهصييورهر

صوالوعمرز درمرهر سيت آذرس كجي شيرق ).صجليه
قتال هدرز درمر.0926.910-912،
خ هص يور،غ.ر.دب.نجف  ،ثرسر ست رح كت هدقيتسير
نگرزاتوقرشصوالوعمه شامر ه :ر رسرهص تركستولريل
سر ست .صج وهيهصوي عمشزي رنرنفير نسهدسي عنه
قتال هرز درمر كر ،صز ش.0926.
ه رها. ،دم.فورهم ها،سررس تييثررسر سيت ي ر ح ي كت 

يظارت را برد ريهسجمهورش را-999آذر.0922
صرتضييور ،سو قو سييمدفالح ي  ،س ي هرل ،رمك ي س  قتال ي هر
صيييرر رس م ررسي ن گوجييهفرنگي ش رسييت صردهشييت،
 قتال هرز درمردتوسعه،69 ،ت سيت .0921
صررزيژد ز رصجلسشيور ر سيالص ،گيز ر صزييالم،
چ قز ي دسر سييت رتوسييعهمكييرسخشمر هييتدس غبيي ن 
(توقرش مگر

).0923

ص رآس هرسزرآس هر،. ،سررسي آثي رسر سيت دصزكيتنييب 

صوالييوعممر هيي هر سييت ررصيي .صجلييه قتاليي هد
رز درمر.923-910،
صوسيهيژد ز رسرن صهركزرد قتال هرز درمر،سررس ج ص 
س م رك س سرخ صوالوعممر ه  كر ،جلش زتمس م ركي س 
گوجهفرنگ .0920،
FAO stat, FAOStatistics, version 2011.
Food and Agricultural Policy Research Institute.
J. Rickard Bradely and A. Summer Daniel,"EU
Support of processing tomato industry and the
"competitive consequences for California
January 28, 2006.
United States Department of Agriculture,
Vegetables and Melones: Tomatoes, 2011.
United States Department of Agriculture: National
Agricultural Statistics Services. Agricultural
Statistics. Washington, D.C, various issues.

هدقتهرصزكتنييب سيهرد صي تركستولريلسر سيت :



صط قعهصورهرصوالوعمصنتخومر ه  سيت سرييت د



سلوچيت .صج وههصوي عمشزي رنرنفير نسهدسي عنه

سرن صيهركيزر و

15

بررسیهایبازرگانی
شماره  36ـ بهمن و اسفند   2631

