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 چكيده

فرنگي كيي  مصواليوعمه يشارزي درمرهررهاگوجه

صوالوعممر ه  ستريههرسيير رر مرزيور  رج ي  د

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

 ستعش ه  رسي قوواهرمصرنيهفرنگ رزورهل رغمدجوهگوجه

و نيتهج كگ اخوهتوقرش،فرآدرردتج رم،ط س قر  گذشتهنت

  چنرن مآنج ره كنصوالول.ر هرصنعتج  ن تثبرترنش

رخوره ر ست،هرهرنهرجرراغذ ك خ نو ر  س قنيبه م   رتس

صوالوعت  ستره مآ سهطورگييترهاهرصين ك ءجزح ل

شوه،هرنترجه مكييو فز كشقر ت كنصختلفنرز ستف هاص 

  شهرضهآ سهخالوصهرفالولغررسره شيت،صوالولدر

صيرتب سي فيرآدرر صزيالت هرسعيشصاليرخخي نو ردصين ك

دجوهآدرهاد مسورهكگرهرفالولسره شتر  شسيرش مسه

ر ر  ر سي دجبر  نزش  زكنهتوقرشگوجهحشقر تصوالول

 .ر  شهرآصشصو جهس خته ست

ردنيشتوقريش،صختاليرصورمهسسر كن س سهر كنصط قعه

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

س ردنش  رصيرتب هرس م ر ي ره خلي صو كييهشيشاسررس د

  رچ قشكنتر  چنرنهرسخشهكگر م كنصو قهه شا. ست

 ج  ق تولرلصورمسهنظ مت ره،تش رکدتومك گوجهفرنگ 

 ي ردسررس ششادهرن  كيتيرزين  ه  ك هرق قيوتوصيره

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

سيهرد تولرلي د ر ستف ها مصني س رت سخ نيه كنصط قعهس 

  رصوجوهده ها  ر م طاله م،گز ر گرررتوصرف س س را

 . صعتبرتركنصر ج آص رر نج مگرفته ست ق للسرنه خل د

 مطير صط قعيهتنظيرمسي م رعممسهذرر سيت كينصو قيه

  رس مرگ ن هرسي لفرنگ هرصوسيهصط قع مديژد شگوجه

mailto:gholipoorsamane@yahoo.com


هرنترجيههرسرخي . نج مگرفته، سيتخر  گرهكيشا سيت0931

ل  سيتف هادآصشا مگز ر  صهستسه   مصج وعنت كجقي ت

سهطور ج  ق  ر ئهششا ستسر كين سي سهرصيورمنري مسيه

.تو  سهگز ر  صل طر صر جعهررهص ريو طاله مسرزتر

 مقدمه

فرنگ كي  مصوالوعمه شارز درمر ستريههرگوجه

  رصختلفجنبهسير رر مرزور  رج   د  چنرن كر   م

هر كن رتب طتووروي مسيهه يلآصيشا.س ششه ر ر   رتص 

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

 ي سير ر نيي  هر كينگري اآنت  رييرش    د نو عدكت صرن

س شييش،هرطييوسيينت نويي طصختلييفج يي  نرييز،سيير رصيي 

 ي تتييرندس بوهسعضي سر ي ررهرج فرنگ  ثر ت گوجه

...دهره،حاليبهنظررآسم،سرفه،آنفلوآنز ، صر ضچزم،گيو 

فرنگي ه ر رردغين  رگوجههالداسر كنه نه.س شنشق كلص 

س شينشريههرسيير رر مصني طاج ي   مآ سير رت ريهص 

   رغيذ كهالداسردكژگ .شوهص  ستف هاص رگ ركندص سو 

فرنگ ذررشش كنصوالولسهدهرص ن صختلف رهسر رگوجه

هنو  كي  مصوالوعمه شارز درمر مسعش قتال هرنرزهر

 رسرخوره رسوهادض ن   رتآ سر سرج    مج كگ ادكژا

 مآ سهطورگيترهاهرصن ك صختلفهررژكمغذ ك خ نو ر  ،

 .شوهرز ستف هاص صرتب س فر درردتومك ن

ص هر كر   گرچيه كينصواليولصزي ول قگيورصاليرف ا

 ستدهرهرنح لصرتو نش مسعش قتال هرنرزصني فع ر خ نو ر  

هرس م رصوالوعمرز درمره كشفع ع هرصهتوقريش،فيرآدررد

فرنگ  كنصوالولن  كش، ص صت سف نهس م رصوالولگوجهتج رم

 ر ي رهشكيشاخالوصهرفالولسرهس لس چ قش رس قهسه

فرنگ كيي  م قبتهگوجه.گرهههرمصرنهتوقرشدصالرخصو جهص 

  ر خررسهد سطهرزيتصوالوعمرز درمر سترههرس ل

 رصوالولتوركب هرفالولغررسره شيتسي لنريزدجيوهگلخ نه

لدهيو صل ه ره، ص ه شت توقرشآ فاليل سيوهادصج وهيههلي

قر تآ هرطولس لنوس ن مچز گرررر تجرسهصنجرششات 

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

فرنگ جزصوالوعت سوهارهه ر رس عتركننوس  گذشتهگوجه

هرهيرن.د فز كشقر تهرسرنصوالوعمرز درمرسوها سيت

جرراغيذ ك خ نو ر ي س قنييبه م   ريت كنصوالولهرح قريه

د مآ سهطورگيترهاهرصن ك صختلفنرز ستف هاسرخوره رسوها

شوه،هرنترجهس  فز كشقر ت كنصوالولدري  شهرضيهص 

آ ، رس قهصزييالت هرسعيشصاليرخخي نو ر،توقرشرننيشگ  د

كشگفيتسي م رسههب رمهكگرس .صن ك صرتب سهدجوهآصشا ست

 ي رسي قوواهرمصرنيهفرنگ رزورهل رغمدجوهيت نيرلگوجه

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

سيههبي رم.دنتو نيتهج كگ اخوهر هرصنعتج  ن تثبرترنش

سنيشر،س كشگفتصن ك صيرتب سي توقريش،نگ يش رر،سييتههكگر

مك گوجهفرنگ نوشص   هر كج ه شيتا ل، رم فرآدرردتو

 فزدها،دتج رمرزور  رهرگررس آ دهررلهرت  مهنر  كفي 

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

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

 ي رصختلفس لس چ قشتش رکدتومك  كنصوالولهرفالول

(رننيشگ  توقرشرننيشگ  دصاليرخ)صتعشههرصري  فعي ع سي م ر

 كنصو قهسيههنبي لآ  سيتتي ضي نصيردررقذ .رد ستهردس

ده خل گوجهفرنگي سي تيرريشسيرردنيشصختالرسرس م رج  ن 

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

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

س رزور  ره شادج   صورهصو كيه ج  ق قير رگريرهتي سي 

  د صي ني مدصو ني دت شكيش  ك ريههرحي لتوجهسهفرصت

تيركنر  ي ر ي هرق قيوح ضر كنسخشس آ صو جه ست،ه شا

 بيوهدضيعرتتنظيرمسي م ر كين  رسر ست هرج يتستوصره

.صوالولصطر د ر كهگرهه

فرنگي در  روري بر روند توليد و تجارت گوجهم .1

 جهان

9113ت 0333هرهدرافرنگ گوجهج  ن سررس ردنشتوقرش

توقريش كينصواليول  يو راسر نگرآ  سترهط  كينهدرا

91سيرش مردنشر فز كز ه شتهدتوقرشنيبتسه ستش رهدرا

سههيالداهر كينهدرامصي ن صري نگرن.هرصشرششه شته ست
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صر نگرنتوقرشهرصشد6/9فرنگ سر سرس رششس عنهتوقرشگوجه

هر.صرلرو تنسوها ست6/099ج  ن  كنصوالولهر كنهدرا

تيركنتوقرشرننيشا كين كنهدراچرن  و راسيههنيو  ه يشا

. نيشصتوشاهرسطحج   صطر سيوهاصوالولدسپس ك عم

رزور  ر نش،تررره،صالر،9113يس م كنهدرزور،هرس ل

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

 تنميليون رحسب ب 0221تا 1111سالهاي در  ونرخ رشد ساالنه آن فرنگي گوجه توليدجهاني روند -1جدول 

 0221 0222 0222 0222 0222 0222 0222 0220 0229 0222 9111 شرح

09/01333/01339/01199/0069/00394/09129/0916/09149/09999/09691/090 ج   

93/912/193/114/099/991/021/9 63/1-2/126/0  (هرصش)س عنهشنرخرش

 http://faostat.fao.org :ماخذ

تي 0333هرسي ق  رفرنگي گوجيهصر نگرنصالرخج  ن 

نرخرششصتوس سي عنهصاليرخصرلرو تند9/011نرز9113

هرصيش09/9هرهدراصورهسررسي سر سيرسي فرنگ گوجهج  ن 

سير كين سي سسي صو كييهردنيشتوقريشدصاليرخ.سوها سيت

طيورصتوسي تو   ذه  ه شتهر كنس ق  ،سهص فرنگ گوجه

 ز رتن فز كشهرضه كنصوالولصو جيهسيوها9/99ج   س 

. ست

 فرنگي در جهان بر حسب ميليون تن بررسي روند مصرف گوجه -0 جدول

 0222 0222 0222 0222 0222 0220 0229 0222 9111 9112 9112 کشورنام 

ج   

(هرصش)س قر نهنرخرشش

 http://faostat.fao.org: ماخذ

صاليردتررريهدچرن،آصركي ، نش،9111سههالداهرس ل

هرصيشر،سي عتركن9/9د09،3،2،4 كر  سهترتروس سي م

 .شونشفرنگ قل ش هص رننشگ  ج  ن گوجهصالرخ

هرهدرامص ن فرنگ گوجهصر نگرنص هر مج  ن   چنرن

نيرخرشيشصتوسي سي عنهصرلريو تيند9112،2/9ت 0332

6/9ص هر م كنصوالولهرج   هرهدراصورهسررس سر سرس 

ترين سهم از  به عالوه در دوره مذكور عمده .هرصشسوها ست

صادرات جهااي  ايان مولاوه باه ترتهاك باه ك اور ا         

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

فريگا  را باه داود     درصد از صاادرات جهااي  جوجاه    04تا 

.ايد ادتلاص داده

هرهدرافرنگي گوجيهصر نگرند ره مج  ن  مسورهكگر

نرخرششصتوس س عنهصرلرو تند9112،4/9ت 0332مص ن 

هرصيشسيوها9.4فرنگ هر كنهدراسر سرس د ره مج  ن گوجه

 ك عمصتوشاآصركيي   يو راسزرگتيركند رهرننيشا كين.ت س

صوالولصويوبششاديس مآ رزور  رفشر سرو ردسره،

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

. نشسعشرقر رگرفته

 تنميليون برحسب  0228تا 1118در جهان طي دوره  وجه فرنگيگ ات جهانيواردروند ميزان  -3جدول 

 0222 0222 0222 0222 0222 0222 0220 0229 0222 9111 9112 نام کشور

ج   



(هرصش)س قر نهنرخرشش

 faostat.fao.org: ماخذ

 تنميليون برحسب  0228تا 1118در جهان طي دوره  گوجه فرنگيروند ميزان صادرات جهاني  -4جدول 

 0222 0222 0222 0222 0222 0222 0220 0229 0222 9111 9112 نام کشور

ج   

(هرصش)س قر نهنرخرشش

 faostat.fao.org: ماخذ

در گوجه فرنگي مروري بر روند توليد و تجارت  .2

 ايران

 ز رتنهرسي لمر هي 390هر كر   مگوجهفرنگ توقرش

س رشيش21-22صرلرو تنهرس لمر ه 3/4سهحشده69-60

هرصيش فييز كشك فتيهدصريي نگرنتوقرييش9/2 رصعيي هلسي عنه

سيه.صرلرو تنسوها ست33/9فرنگ هر كنهدراسر سرس گوجه

رلريو تينص3/4هالداسر س س هالمف ئو، كر  س توقرشحشده

هرصر  رزور  رج   صو م فيتم9113فرنگ هرس لگوجه

  چنيرنه لييره ير.ر هرتوقرش كنصوالوله ر سوها سيت

فرنگ هر كير  نريزطي هدراصيورهسررسي  يت رتوقرشگوجه

هرصش  ير اسيوها9/9صع هل ر فز كز سوهادس رششس عنه

 ليره ر يت رگوجههر كر  د  چنرنصو كيهصرز  ه. ست

نز  (0921توركب صال هخس س ل)صرالهر9112ج   هرس ل

ه شصرز  ه ليرههر ر يت رگوجيههر كير   مصري نگرنص 

صتوسي 9112ج  ن آ س عتر سيتسيهطيوررريههرسي ل

تندصر نگرن92 ر يت ر م كنصوالولحشدهه ليرهج  ن 

.تنهر ر يت رسوها ست96ر كر  ه ليرهه

 و سهم توليد از عرضه 1386-1331فرنگي طي سالهاي  روند عرضه گوجه -6جدول 

 سال
(0222 )

9221 
9222 9229 9220 9222 9222 9222 

(0222) 

9222 
 ميانگين 9221 9222 9222

9469914 - - -901130990299099991339 94620119401011961390396111019991913(تن)صرز  هرضه

9469914 - - -90313339113949901311199939969199212910012241694104499966(تن)توقرش

 991621 93400209046996 069026096461940219992169096292 09292ص هر متن

 1 - - - 1111 1 100 1د ره م

س متوقرش م

(هرصش)هرضه
099091 009099001 004 090 094---091

 محاسبات محقق /FAO: ماخذ

تي 9111  رسر س سنت كجصنشر هر كنجشدلط س ل

سي متوقريش م0926تي 0913 ي رصرالهرصع هلس ل9111

9111هرصييشهرسيي ل099فرنگيي هر كيير   مهرضييهگوجييه

ري  شك فتيهدصجيشه هر9114هرصشت س ل004صرالهرسه

سههب رمهكگيرنيرخكي هرصشرسرشا ست،094سه9111س ل

ش خصخوهرف ك صوالول  و راط سي ق  رصيورهصط قعيه

هرصشسرزيتر مهرضيهسيوهادكي 91ه شتوقرشحشدهص نز  

.ص م هتوقرشدجوهه شته ست

ه شرهص فرنگ هر كر  نز  نت كجسررس ص هر مگوجه

ردنشص هر مسرحييوشير ك مصي ن هرنوسي  سيوهاچر ريه

صو جهسوهدحت هرس ردنشرر  ز 61هص هر مگوجههره 

14د19سرخ س ق  سهصفررسرشد كنردنشتوركب ت سي ق  ر
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 كينردنيش فز كزي سيوهاد0912تي 0914 مس ل. ه صهك فت

سهترترور  شد فيز كشك فتيه0921د0913صجشه هرس ل

هر كنردنشسهصيورمكيكسي ل0924ت 0921 مس ل. ست

توت0921س لت  كنيههر فز كش  ر اسوها-صر  س ر  ش

هر صيرس م ررسي ن د  ت ثررصزيالمنظ متومك دتعشهد سطه

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

سيرش م ز رتنرسرشادس كيكج يشسيه9جشرسهر تر م

0923 ييز رتيينهرسيي ل992د0922 ييز رتنهرسيي ل046

فرنگي هر كير  صو كيهقر ت  رص هر ت گوجه. فز كشك فت

ه شسههقرلصزييالمصوجيوهنيبتسهس كررزور  نز  ص 

ءهرهرضهدص هر م كنصواليول،هرهدراصيذرور كير  جيز

تركنقر تص هرفرنگ خوهر س ي كرنسوهارهگوجهرزور  ك 

فرنگي هره يهچر ريهقر يتصي هر ت  يرتينگوجيهررها،

هعررسرشدهر كنهدرا041سه0921تن  هرس ل21-0911

هعره شته ست،تي  كنييههرسي ل094  و راقر ت ر تر م

301ه د صوش رخوهكعني فرنگ سقر تص هر ت گوجه0926

هعرهر رتن فز كشك فتره نيومهرصو كييهسي قر ت ي ر

ص هر ت هرهكگررزيور  رصي هررننشا كينصواليولقر يت

.س ششن چرزرص 

هرد ق س عتركنصرز  ص هر مگوجيه م كير  صرسيوطسيه

 ز رتنسوهاده شاص هر مصوالول992س حشده0923س ل

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

نوسيي ن ممكيي هقر ييته خليي .گرفتييه سييتدهيير صصييورم

ددجوهصزيالمصوجيوههرنظي متومكي سينت  مفرنگ گوجه

 كينسزرگتركنصزييالت  سيتريهه يشت هرمصرنيهصي هر م

مر ركيزرسير رصي هر صوالول مرزوردجوهه شتهدسرن صيه

  رتوقرشهر كر  ،س عسوه  زكنه.رنشسعض س صزيلصو جهص 

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

  رن صن سوحفظدنگ يش ررصواليوعمرزي درمرهرشروا

ضعفهرن دگ ن ي رح يلدنويل،سرخ صن طاتوقرشهررزور

سنيشردهيشم سيتف ها مته ست نش ره،  چنرنسرييت   رسيي

 مهكگيرهليليي كرنسيوه تينوقوژك  رنيوكنهر كين رتبي ط

.ص هر مگوجهفرنگ  كر  سوها ست

 برحسب تن 1381تا  1363فرنگي در ايران طي سالهاي  روند صادرات گوجه -3جدول 

 سال
9222 

(9122) 
9222 9221 9222 9229 9220 9222 9222 9222 9222 9222 

2961121110411162191199136299صوش رص هر م

 9221 9222 9222 9222 9222 9222 9222 9220 9229 9222 9221 9222 سال

06902609646194021999216909629293400209046996991621 0431109292صوش رص هر م

 .2631-2631پايگاه آماري اطالعات سالهاي / خوارو بار و كشاورزي سازمان جهاني -2: ماخذ

 .33و  33آمارهاي مربوط به سالهاي گمرك جمهوري اسالمي ايران  -1

 .به صورت كارشناسي نشده است 2633آمار سال ** 

تي 0929صر نگرنصاليرخگوجيهفرنگي هر كير  هرهدرا

ررلوگرمسيوها،سيههيالداسررسي صاليرخ9/03سر سرس 0921

ه شط هدرامص ن صذرورص فرنگ هر كر  نز  سر نهگوجه

2/02هرخ نو ر ي رشي ررسيهطيورصتوسي  مصرز  صالرخ

ررليوگرمهرسي ل4/02سه0929ررلوگرمسر ر رنفرهرس ل

،سيه(2)هرهرنح لسر سي سجيشدل.ر  شك فته ست0921

سي 0929-21 ي رفرنگي هرسي لطورصر نگرنصالرخگوجه

ردسيردسيوها،هرررلوگرمر  شهره ك دلش رر9/1حشده

ررليوگرم9/9ح ق رهسر ره كه مش ررصالرخ كنر ع

طي هدراصيوره  چنيرن. فز كشه شيته سيت0921هرس ل

فرنگ هرصر  خ نو ر  رشي ررهرسررس صالرخسر نهگوجه

رلرهه ي  رهرآصشرسهغرر مه كن يمده يمسي ري  ش

.صو جهسوها ست
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  برحسب کيلوگرم 1383تا 1383

دهك  دهك اول  ميانگين شرح

 دوم

دهك 

 سوم

دهك 

 چهارم

دهك 

 پنجم

دهك 

 ششم

دهك 

 هفتم

دهك 

 هشتم

دهك 

 نهم

دهك 

 دهم

0929

0929

0924

0926

0921

 آمار ايران مركز: ماخذ

هرخاليوصصاليرخسير نه(3)  چنرنسر سي سجيشدل

فرنگ هرج صعهردست ك س كشگفت رفرهردسيت ك طيورگوجه

فرنگ صالرخررهاررلوگرمگوجه0929،4/03صر نگرنهرس ل

ررليوگرم فيز كشك فتيه90سهحشده0921ره كنرقمهرس ل

فرنگ هرصر  خ نو ر  رردست ك ر نهگوجه  چنرنصالرخس

سومد فتمس  فز كشهررلرهه ي  رهرآصشرسهغرر مه ك

هرصج وعهر كينهدرامصي ن صاليرخسير نه.صو جهسوها ست

فرنگ هرصر  خ نو ر ي رردسيت ك سرزيتر مخ نو ر ي رگوجه

فرنگي هش ررسوهارهس توجهسه كنيهخو سيتگ اتوقريشگوجي

رسش قبتهص ه شت ردست   ررزور يتنش، صررطبرع سهنظر

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

.ش رره ره

آمدي طي سالهاي  هاي مختلف در فرنگي در جامعه روستايي به تفكيك دهك مصرف سرانه گوجه -1 جدول

 برحسب کيلوگرم 1383تا  1383

 دهك اول  ميانگين شرح
دهك 

 دوم

دهك 

 سوم

دهك 

 چهارم

دهك 

 پنجم

دهك 

 ششم

دهك 

 هفتم

دهك 

 هشتم

دهك 

 نهم

دهك 

 دهم

0929

0929

0924

0926

0921

 مركز آمار ايران: ماخذ

س سررس س مگوجهفرنگي  م زكنيهخيور ر هرجو صي 

تو   ذه  ه شتريههرف صيلهسي ق  رش رردردست ك ص 

 رصخيي ر ،سييهطييورصريي نگرنسيي م زكنييه0921تيي 0929

سر رخ نو ر  رش رردردست ك سه0929فرنگ هرس لگوجه

سيه0921هرصشسيوهادهرسي ل6/0صشدهر4/0ترتروحشده

 كنصي قهس توجهسهث سيت.هرصشرسرشا ست2/0هرصشد1/0

سوه توركب صالرخ،هعقتسر فز كشقر ت كنصوالولطي 

آنچيهگفتيهس سهرنترجهسر .ه ره0921ت 0929هدرامص ن 

سرزترششدمنه   رت گوجهفرنگ هرصر  ردست نزرن   نشر 

 كنصوضوعسرزترصرسوطسه قگورتاذكيهد. مش رنزرن   ست

.س ششخو ستگ اتوقرشگوجهفرنگ هرصن طاردست ك رزورص 

 گوجيهفرنگي س كيشفردشهرخالوصش خصس  ره شا
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،صري نگرن كينشي خصس ي هرهدرا(01)گفتسر س سجشدل

01رششرسر سيرسي طورصر نگرنس عنهنرخهس0916-26مص ن 

0926د0912،0920 يي رهرصييشه شييتهدسييه سييتثن رسيي ل

فردش گوجهفرنگي ه ر رردنيشر  و راش خصقر ته شا

.صعوهرسوها ست

 (1336=122) 1386تا  1336در دوره  فرنگي فروشي گوجه عمدهميانگين ساالنه شاخص بهاي -12جدول 

 سال/ نام اقالم 9222 9222 9222 9221 9222 9229

 فرنگ گوجه 011 30/019 23/21 36/39 3/091 6/006

 سال/ نام اقالم 9220 9222 9222 9222 9222 (درصد) ميانگين نرخ رشد ساالنه

فرنگ گوجه 2/099 906 9/992 9/922 9/961 19/01

 اقتصاديبانك مركزي، اداره اطالعات و آمارهاي  :ماخذ

فردشي ردنششي خصس ي ره يشا(00)نجشدلهالداسر ك

0926تي 0916  رص اط س ل09فرنگ ر سهتفيركگوجه

فردشي ر س س كنجشدلش خصس ي ره يشاس.ه شنز  ص 

  رخره هت آس   رس لس ر تركنصوش رفرنگ ط ص اگوجه

خصردسردسوهادهرنترجهر تركنصرز  نوسي ن مسيرسي م رش 

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

 ي رهردس  ينس لردسه فز كشگيذ رهاتي  كنييههرصي ا

س عتركنسطحر تجرسهررهاد كندضعرتتوركب ت  رهكب زيت

گرسي عتركنشي خصقر يتسههب رمهك.ك سشس لسعش ه صهص 

فردش هرطولس لسهسهص  همصييت  د د كيلس ي رده شا

ر تركنش خصقر تسهسهص  هت سيت  دنر يه دليي كرزد

شيوههر  زص  س فاللسره شتصواليولگوجيهصرسيوطصي 

 ي رصالي هخسي فردش  كنصوالولهرصي انترجهس  ره شا

آذر)قر تدهرص    رخ ر  مفاليلفاللسره شتس ن مقتركن

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

د0916  چنرنصو كيهش خصصذرورهرص    رصز سهس ل

نز نگر ختالخف حشش خصس  رصوالولصيورهنظير0926

.ط  كنهدصوط مص ن  ست

فرنگ ط  رگوجههرنترجهس توجهسهتير ر كنردنشهرس م

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

 ه  لتعرفهفالل سرد ره مصوالول متوقرشرننيشگ  ح  كيت

سهه لآدرهد كنتعرفهر هرهدرامص ن خره هت آذرص ادض 

ن  كشدهرفاللغررسره شتكعني هرتي  رهكب زيتر تيركن

.رننشگ   ه  لن  كشر سهصنظورح  كت مصالرختعرفهفالل 

  1386 تا 1336سالهاي  طي فرنگي فروشي گوجه عمده ماهانه شاخص بهايروند  -11 جدول

 اسفند بهمن دي آذر آبان مهر شهريور مرداد تير خرداد ارديبهشت فروردين شرح

09161/299/392/209/94999/991/939/499/216/0299103/911

0912

09210913/0069/626/133/193/209/0199/0419/0311/9931/0933/091

09296/0010/0990069/269/431/626/101/264/9964/9319/9419/999

09292/1190/9042/0130/0494/320029/0092/0299296/9339/9003/903

09249/9699/9141/0296/0611/0906/0992/0909/0409/9291/1912/4492/921

09269/9922/9496/9149/0290/0499/0296/0663/9992/9991/949--

 اقتصادي يهاآمار اطالعات وبانك مركزي، اداره  :ماخذ



(رننيشاصاليرخ)فردشي سههالداردنشش خصقر تخيرها

هرس ل996سهسرش م0913هرس ل94فرنگ ، محشدهگوجه

  سي نيرخرشيشصتوسي رسرشارهنز نگر فز كشقر ت0923

.س ششهرصشص 02س عنه

 (1383=122) 1381تا  1331 در دوره فرنگي گوجهکننده  ميانگين ساالنه شاخص بهاي مصرف -10جدول 

 سال/ نام اقالم 9221 9222 9229 9220 9222 9222

 فرنگ گوجه 1/99 3/46 1/41 9/10 011 3/013

 سال/ نام اقالم 9222 9222 9222 9222 9221 (درصد) ميانگين نرخ رشد ساالنه

 فرنگ گوجه 0/092 4/099 4/901 9/061 9/996 02

 اقتصادي يهاآمار اطالعات وبانك مركزي، اداره  :ماخذ

رننيشاهر  رن رتب طسررس ردنيششي خصقر يتصاليرخ

 سيفنشفرنگ سهتفيركص    رفردرهكنتي گوجه(فردش خرها)

هعقتسرآ ه رهرههر،(09)جشدلطباهرصن طاش رر كر  

هر9/040فرنگي  مفردش گوجهش خصقر تخرها0923س ل

حيش رثر)سر سررشيشسيه4/9س (حش قلصرز  )0923خره هص اس ل

سير كين سي سدسي .هرآذرص ا كنس لرسرشا ست491(صرز  

هس كشگفت كن صرنزي نگرنوسي ن ممكي هگفتتوجهسهصو رهيرش

قر ت هرص    رسره شتدغررسره شت كينصواليولهرطيول

صريي نگرنشيي خصقر ييت  چنييرن[0]س شييشكييكسيي لصيي 

.سوها ست996،سر سرس 0923فرنگ هرس لگوجهرننشاصالرخ

  1381سال  در مناطق شهري ايران در فرنگي گوجهکننده  فمصر قيمت شاخص روند -13 جدول

 شرح فروردين ارديبهشت خرداد تير مرداد شهريور مهر آبان آذر دي بهمن اسفند متوسط

 فرنگ گوجه 6/990 9/023 9/040 9/042 9/021 0/014 013 0/990 491 0/991 991 2/991 9/996

 اقتصادي يهاآمار اطالعات واداره  ،انك مركزيب :ماخذ

سههقرل   رتدگيترهگ صييقهتومك دنويشآ هر صير

دصزييالمگوجهفرنگ سهخالوصهر صرس م ررس ن س م رك س 

ن يوه ر كينصواليولهر ه صيهيرشردرنظي متومكي سينت 

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

هالداسرصيررت ماخورر،صييررتبيشكل صواليولنريزن وه ر

.آدرهاششا ست




 مسير بازاريابي گوجه فرنگي در فصل برداشت -1نمودار 

 رننشگ  الرخص فردش  رهاخ فردش   شاه   س رس ررن توقرشرننشگ  

 فردش  رهاخ فردش   شاه رننشگ  بشكلت

 فردش  رهاخ
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س م ركي س صواليولسر كن سي سه وصي ففعي ع هرنظي م

رننشگ  تبشكل  ،فردش  ،ه شاس رس ررن:فرنگ هب رتنش مگوجه

هرصيررررههرآ صوالولسهطورصيتورمد.  فردشدخرها

رسيش،رننيشاصي د سطه متوقرشرننيشاسيههسيتصاليرخسشد 

 ي رس م ركي س د خيتالخ  رس م رك س صرسوطسهد سطهح شره

رننيشاصيفر سيتدصاليرخ  قر تن ش  مدجوه كنح شره

قر تفرد توقرشرننيشار  شيشا هقر يتكي.ييره مهصي هقرو ف

رننيشادنريزسرزيتركنقر يتر تركنقر تيره ختي صاليرخ

هرك فت توقرشرننشاهرصر  صيرر  رس م رك س چ  رگ نيهصيوره

هرصيررهكگرررهتن  ككد سيطهس م ركي س كعني .نظر ست

 ي رد زكنه    دجوهه ره،سهخ طرر  شد سطهفردشخرها

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

مك ه  ر ص هرهدصيررصذرورسههقرلدجوهد سطه.ر تر ست

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

غريرضيردررس هياري  شقيشرمچ نيهمني  ي ردد سطه

س م ررسي ن د فيز كشقر يت ي رتوقرشرننشگ  ، فز كش زكنه

سههرهرنح لت ثرر كننوس ن م.گرههص رننشگ  صالرخسر ر

ركيزرهرسخيش قصسريتمتومكي سينت ،سيرسرن صيههقرلنو

صالرخش صلصالرخخ نو ر  ،صالرخصينعت دصي هر منريز

هرهرنح لهالداسرنظ متومك سينت صواليوعم.صوثر ست

دررآتوقرييشدفييرصنيييجمتزيييلصيينف رزيي درمر،نبييوه

 ي رصينف  م/دهرنترجهنبيوهح  كيتهررزورفرنگ گوجه

سهخالوصهرفاليولسره شيترننشگ  توقرشرننشگ  دفرآدرر

قر تتوقريشتي صاليرخ، منوس ن م ختالخسهصنظورجلوگررر

رم  صوجيوشيشاتي هعع د  چنرنتو  ص ق ضعرفرز د

 سهن چ رهرمص   م كنشر ك س راسرهادرز درم گر  د سطه

گير  دمخوهر سيهقر تي ني ملسيهد سيطهسره شتصوالوع

هعع سهفرد رس نشاد م كنج يتصتو يلضيرردمكي  

 مهرفالولغررسره شترننشگ   مسورهكگرصالرخگرهنشد

  صو جهگرهنشدهرصعرض جوي خس  فز كشق سلتوجهقر ت

.قر رگررنش

 فرنگي  گوجهتهديدها در بازار داخلي مهمترين  .3

سهطوررل نظ مت رهدتومكي گوجيهفرنگي هر كير  سي 

س شيشردصي ههرسخشتوقرشت صالرخردسي ر  رهشكشا قشچ

:شر ذكل ستطورخالصهسه  سهآنكنتررهه شا

،قر ييترننييشگ  سيير سيي سآصيي رشيي خصقر ييتصالييرخ

سره شيتدغررسره شيت كينصواليول ي رفرنگ هرص اگوجه

نوس ن ممك هرر هرطيولكييي لتجرسيهن يوهادهرنترجيه

 ي رهرسخيشرننيشگ  تف دمق سلتوجهقر تسير رصاليرخ

سيه.صختلفصنجرسه كج هن رض كت هر كنسخيششيشا سيت

هررننيشاش خصقر يتتوقرشرننيشادصاليرخهالدا مصو كيه

رننيشاهكيششي خصقر يتصاليرخككه ه خررصزيخصگر

هرصش02فرنگ ط ككه ه خررسهطورصر نگرنس عنهگوجه

سهرق  صع هل0913هرس ل94نرخ فز كز ه شتهد محشده

يينجرسرشارهنز  ه نشا فز كشسرش م0923هرس ل996

هرح قرييهشي خص.رننيشا سيتسر سررش خصقر تصالرخ

رهسري نگر زكنيهت ي مشيشاصواليولسير رقر تتوقرشرننشا

سر سرر  ير ا4/9رششحشدهس رز درم ستهر كنهدرامص ن 

هرسي ل9/991سيه0913هرسي ل99/44سوهاسيهطوركييه م

هرنترجهس كشگفتهر كنهدراسخش. فز كشك فته ست0923

.صالرخصتو لضررسرزتررنيبتسهسخشتوقرشششا ست

صوجوههرنظ متومك سنت رزورسيه  رالدان رس ك سهه

غررضردرردتعريرنقر يتتوسي آن ي   رهقرلدجوهد سطه

دهرگوجيهري ر  صوجور  شهرآصشهرفاللسره شتسير ر

 مكييييودصو جييهشييش نيي  نترجييههييشمرضيي كت نشرآ

 مسيورفالولغررسره شترننشگ  س قر ت  رس عترهرصالرخ

شر ك توقريشص هررزور كنهرح ق  سترهگرششا ست،هك

نرزدجوهه ره،سههنو  صث ل صي  خ ر فاللحت هردرزت

گوجهفرنگ هرسرخ  ست ن  رگرصييرررنظرير سيت  رزت

صوجيو رصزگ  سههقرلشر ك خ صآبد و ك ح رمهرآ ،

سهرزتستو   حت هرفالولسرهس لهر كن ست گرهكشات 

دسره شتيره خت، ص ررفرتي كرنصوالولسههقرلآنيهتن ي 

شيوه نو عخ ص  م كنصوالولهرصنطوهصورهنظررزتصي 



،س هاششات توقريش منرزس شش  رهصن سوفرآدرردتبشكلن

 كن ست  دس كرصن طاصز سهق هرسهتي صرننري مسي م ردرفي 

غررسره شتحت هرسخيشفيرآدررنب شيش،هرر بوههرفالول

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

تيرر مقوي ا نبي ره ررد ستف ها م رق ص رهخو صصطليوب

گيذ رر ستف هاهرصن ك فرآدرره رنشدتوجهسرزترسهسيرص كه

تن يي هردسيي كلس م ررسيي ن صن سييوصوالييوعمفييي هيذكرنييه

تيو  صي تو  صزيالمهرضهر ت حشرصرتف ن وهسلييهص 

.هرآصشخوس نالرورز درم  ن وه

دجوهنوس ن متوقريشگوجيهفرنگي هررزيوردتي ثرر كين

ركزرهرسخشصالرخش صلصالرخخ نو ر  ،سرسرن صهنوس ن م

، كنصزييله شارسشص صالرخصنعت دص هر مرهسهنظر

نظي متومكي   رن رس ك صي كليرشگفتههر رتب طس سههقرل

نريزصوالوعمرز درمرد مج لهگوجهفرنگ هررزور ست

 .رنشسههنو  ه صلضش نگرزاسر رتوقرشرننشگ  ه لص 

هشمدجوهردنشس ثب مهرصي هر مگوجيهفرنگي ن شي  م

توقريشنوس ن مصوجوههرسخش،صزيالمنظ مت رهدتومك آ 

ركزرصن سودهشم صي  سرن صهدهرنترجهنوس  قر ته خل 

 ي رسر رص هر م كينصواليولد  چنيرننبيوهمكرسي خت

صزيلهكگرر سيتريههر كينسخيشصن سوسر رص هر م

ركزرهقراسر رتوقريشي كيش رقذ سرن صه.خورهص سرزترسهچزم

ت رريزسرزيترسيرصوالول مطركا كج هتووكمصينظمرزيت،

 سي سنري مسي م ردهر رسردتوسعهرزتگلخ نهصن طاتوقرش

  رصختلفصن طاصن سو،  چنرنتعررنس مصال رخسخش

رهرسييتر  رصي هر ت هر كين رتبي طگذ رد فز كشسرص كه

.رسشضردررسهنظرص 

صعضيلوشدهسوه  صي ن مدتو  ص ق ضعرفرز درم  ص

 سترهيرشردرس م ر كينصواليولدجيوهه ره،سيههكگرر

صوقعرتضعرفتررنيبتسيهر هررز درم  يه كنصي قهطورك

ه شد صي   ه  ل جوي خر  مص فردش  قر رهعع ده شا

س مه،هرد ق آن  س قشرم نوال ررخوههرسورآن  فر  مص 

نري مرزي درمر ريههرگررنشره صي ن مصورهص صوقعرت قر ر

 ي رصرسوطيهتي صرنس كيت مطركاهدقتدك تزييلص د ق 

يره ختصي هشادك ت ريهس ششت حشدهرفر  مآدرهاصثالص 

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

شوه،تيلرمشيشادرههرصورهقر تفرد صوالول هالمص 

.من ي كرن خو  نشه شتهرن  كتقشرمچ نه

صنييجمتزييلصينف گريرر  چنرنهشمتوجهسهشيل

  ر ه  لح  كتصنظورسهت رنو فرنگ دررگوجهآتوقرشدفر

 منوس ن مدجلوگررررننشگ  توقرشرننشگ  دفرآدررصنف  م

گريررهعع دس يراصنجيرسيهقر تتوقرشت صاليرخ ختالخ

د جويي خسييهتوقرشرننييشگ  د م كيينشيير ك گيير  د سييطه

.ششا سترننشگ  صالرخ

طي هدرافرنگي هلررغم فز كشتوقرشگوجه، مسورهكگر

  مص  تركنصعضالمييرشردصورهصط قعههر كنسررس ،كي

  رح  كت صزخصفرنگ سههشم ه  لسر ستهرس م رگوجه

،سهخالوصره كن صرس توجيهس ششص  م كنصوالولصرسوط

 ي رتوقريشآ هرصوي مصو كييهسي سي كرزكنيهس عسيوه  سه

هرآصييشريي  شصوالييوعممكرگييرداسييبزكج مدهرنترجييه

صو كييهسهطيوررريه.رسشص سهنظرترتوقرشرننشگ  ضردرر

فرنگ س س كرصوالوعمج قرزردگيرداس  رت  مششاگوجه

ه يش زكنييهت يي مشييشاتوقرييشصيي سيبزكج مهر كيير  نزيي  

فرنگ  يرچنيشنييبتسيهسي كررزيور  سيهخاليوصگوجه

رزور  رتوقرشرننشا كنصوالولر تر سيت، صي هر كير  هر

 ي رتوقريش زكنه(ج قرزر)رصوالوعم كنگرداصو كيهس س ك

صط سا كنسررس هر كر   زكنه.فرنگ سير رس عتر ستگوجه

هعر942(0921)9112فرنگ هرسي لت  مششاككتنگوجه

مصرني ،سوهاهرح قريههر  رنس ل زكنهتوقرش رتينسيرو

.هعرسوها ست996هعرد019هعر،092ير مدخر رسهترترو

 كنهرح ق  سترههررزورص هلررغمدجوهصزيالمهشكشا

 سيتر تژككسيوه غررس  نيهسهرننشگ  ،توقرشرننشگ  دصالرخ

 كنصوالولتي رنو سر سيتح ي كت ردشين  مآ  مسيور

كيشخرقر تت سبوششا  رنصوضوع[9]هدقت ه  لنزشا،

لسره شتدس توجهسيههرضيهسهخالوصهرفال كنصوالول

هرفرنگي هعع در رخ نجي مفيرآدررگوجيهتوس مك هآ ،

سطحي كرن تعريرنگيرههريههرنترجيهس هياصتضيررشيش 
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گيرهه، مسيورهكگيرهرصي  مرزت كنصواليولرز درم  

فالولغررسره شتنرزس م رس ر بوههرضهنيبتسهتو ضي دهر

.توج  صو جهگرهه ق سلنوس ن مقر تنترجه

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

 سيت   رصزگي  دفرآدررهر ست ن  رگرصيرررسهخاليوص

ررص  رهيت نيرلتوقرشدرزتخ ر فاللگوجهر هرفاليول

تيو   مطركياتوسيعهصي ر بوههرضهه رنشدهر كن ست ن  

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

.سهتع هلرس نش

هرسير ررصن طاتوقرشرننشافوش   نب ر  رصن سيوس هيا

رننشگ  سه كج هض كع مهرصر حلصختلفدس قطب مك  هرضه

  رهقرلهشمهسترس سه نب ردر  شهرضهد فز كش زكنه

.سوها سيترننشگ  ن  كتضررصالرخس م رك س دض كع مدهر

گيذ ررهردسي كلس م ررسي ن هرنترجههشمتوجيهسيهسيرص كه

عمصخالييوصدآصن سييوصوالييوعمفييي هيذكردص شييرن

ر نترنر  ركخچ قش ردنوس مرتج رز مصوجوهج يتح يلد

د نب ر  رصن سود ست نش رههر  هرض نهشمدجوهسرهخ نه

 مهكگرصعضالم كنسره شتدح لآ ت صوالش،صولتوقرشد

.ردهص سخشسهش  ر

سنشردضيعفهر سيتف ها مدجوهصزيالمهرسريتمسيته

هشمتوجيهري ف سيهشن سي ك دتينوقوژك  رنوكند  چنرن

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

.هكگرتنگن   رصوجوه ست

 هاي سياستي توصيه

سر ر صال نظ مت رهدتومك گوجهفرنگي رزيورج يت

س بوهدتوسعهتوقرشدس م رك س صوالولدح  كت م شيتا لهر

سنشردهكگرصيو رهصيرتب سي سي م رگوجيهسيتهتوقرش،فرآدرر،

رننشگ  دتوقرشرننشگ  صو رهفرنگ هرج تح  كت مصالرخ

:شوهذكليرزن  هص 

س توجهسهنوس ن متوقرشدقر تگوجيهفرنگي هره خيلد .0

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

 س س هدقتهر كنمصرنه،ح  كت متوقرشه خل دصاليرخ

نظررخركشتض رن صوالولكي  مطركاسر ست  رح  كت 

د  زص  سهخالوصهرفاللسره شتس مرسهصوق ذخررا

ت  م كنطركارز درم  س شش،س ر  شقر تفرد سر ر

رز درم  هرفاللسره شتدهرضهس  فتشيشكشقر يتد

 ي هرتبع من ش  مآ دصالرخرننشگ  س  فز كشقر يت

رييههرصييورهچيير .فالييولغررسره شييتصو جييهنگرهنييش

طيورصييتورمسيرتوقريشفرنگي سر سيت  ك ريهسيهگوجه

صواليوعمرزي درمردسييهخاليوصگيرداسييبزكج مهر

سي مر،س ق  رگذشتهصوثرسوهانظررخركشتض رن ،ذخريرا

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

 ي رتوقريشهدقت مصوالولهرق قو هط رك ر نهسهن  ها

دت حشدهرسر هصواليولرزي درمر(روهدسمدسذر)آ 

 ي ،سيير ر  رآم هس مرن  هارهيس م تخ ذسر ستسوها

 .صوشدهترششا ست

توجهسهد سيتگ حجمتوقرشسهفاليلسره شيتد كجي هس  .9

نوس ن م رس قهتوقرشدهرنترجهقر يتگوجيهفرنگي هر

ركزرسر رصالرخدص هر مر ط فاللمصيت  رهسرن صه

قيذ كيي  من يوها،  رصورهسررس س  ختاللصو جيهس ل

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

صوجوههرضهصوالولهرصن طاگرصيرررسههقرلكيي  

نبوه مص  هرضههر كنصن طاسي هرضيههرسي كرنوي ط

ركيزرصن سيودهرهيرنحي لرزور سترهس ككسرن صه

تي اريره  صال نو قصسريتمتومكي فعلي  مطركيارو

 مصوقعرت كنگونهس م ر  هرج تتو  ص   هستد سطه

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

نظرير رصزگي  س كيشگوجههرسرخ صن طاجنيوس رزيور

تو نشس  كج هتع هلهرقر تصواليولهرص  ش ران وهره

نظورح  كت مرزي درم  فالولمصيت  د د كلس  ردسهص

سير.د منوس  ششكشتوقرشدقر تصوالول،جلوگررررنيش

ركيزرصنييج  سير رتوقريشدس كيشسرن صيه كن س سصي 

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

يت نيرل  رصنطوهدخالوصير مصواليول منظيرخيو ص

 .ه لآكشهررزورسه... نب ره رر،فرآدررد



صوالولشي صل(س م رك س )   رتوقرشدتومكتزيرلتع دن  .9

  س توجهسهنوشيررنگهو صلفردشتوقرشرننشگ  ده شا

 رغررضردررهرسرخ صن طاتوقرشسهصنظورتعشكلد سطه

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

س م ررسي ن ريه  رچ نهمن توقرشرننشگ  در  ش زكنه

رننيشگ  هرن  كت مصن ف توقرشرننشاد مصن ف صاليرخ

قذ س توجهسهنبوهتزيل صنييجمهر صير.ر سههنب له ره

سير رس كيشتوقرشدفرآدررگوجهفرنگ هرح لح ضيرصي 

هرصن طاتوقريشكيك مصرحلهتوقرشت فرد صشكركتتوقرش

 ي ر سنر مسنج سي م رديت نييرلسر سج ص ركزرسرن صه

س مرسهطورررهس حش رثر.شوهتوقرشصنطوهتشدكند جر 

هرآصيشدح  كيت مصوالولرز درم  دتوقرشرننشگ  سوه

شيير كط فيير  مگييرههرييهفع قرييتح صييل مرزيي درمر

گر  صوشدهگرهكشادنتو ننش منوس ن مح رمسرس م رد سطه

. كنش ستف هان سوء

فرنگ هرفالولسره شيتدس توجهسهنوس ن مقر تگوجه .9

  رصت ي هر،هدقيتغررسره شتدتير ر كنردنشط س ل

  رتو نش م كنصي قه ستف هاررهادس  نج مر رشن س ص 

هقراس  ه  لتعرفيهفاليل سيرد ره مصواليولهرمصي  

 م(خره هت آذرتوركب ط ص    ر)سره شتدفر د ن هرضه

توقرشرننشگ  ح  كتسهه لآدرهدهرفاللغريرسره شيت

رننشگ  سهصنظورح  كت مصالرخ(توركب هرت  رهكب زت)

كينه تعرفهفالل ر هرر تركنصرز   ه ي لن  كيشتي سي

طركاستو نشنوس ن مس م رر نرزرنترلن  كش، قبته كنرد 

 . ر  رفره يرزن  هرصطر  ستسههنو  كي  مر  ي

فرنگي هره خيلدس توجهسهدجوهصزكتنيب توقرشگوجه .4

فرنگي هررزيورنييبتسيهس عترسوه ه يرهتوقرشگوجه

تو  ر  برهتوسعهتوقريشدصي هر مصر نگرنج  ن آ ،ص 

 قبتههر كين رتبي طس كيشتوجيه.صوالولر نرزيرزن  هه ه

فرنگي وجهسهنر مصنشرس عرصوالولگوجيهه شترهس ت

سهآبهرتوقرشد مسورهكگرصوشدهكتصن س آسي رزيور،

تو نشسههنو  ككر  بيرهسلنشصيشم كنيرزن  همص ن ص 

دررهرصاليرخآبقيبالسيهصطر گرههره فيز كشس يرا

سخيش ي رريال ستر تژر س س هرسر ستهنو  كك 

هر رح لسهصنظورتوسيعه.صوواگرههرز درمرت صرند

س كشسيرتوقريشفرنگ هالداسرصورهصذرورص ص هر مگوجه

هر مت رريشگيرهه،هرد قي فرنگ صن سيوسير رصي گوجه

 ي رفرنگ صخالوصص هر م،نر مصنشرت صرنگوجهمنجررا

سهخالوص ه رهرهش صل نتخ بنوعسذدرصن سوص هر م

در شتآ ت تويرمدتخالرص ر ض صن سوسر رر شت

 قبتيهنيتيهص يمس شيش،دت صرنس كرشر ك فن رزتص 

س كيشصيشنظرقير رگريرهدجيوهص هكگرررههر كن رتب ط

صزيالت  سترههرحي لح ضيرهرسرييتمتومكي  كين

ولدس كرصوالوعمرز درمرهررزيوردجيوهه ره،صوال

هرس م ر يي ر ي سيهطوركييهتعييشهدجيوههعع دد سييطه

  چنيرنهر ي رهدقيتهررن رهشمح  كت...سرصزرههد

 ي رخي صهرسخيشگيذ ررردنش نج م كنفرآكنشسرص كه

سنيشر،توورادتوسعهنوعص هر ت ،توجهسيهصووقيهسييته

س كيشنريزصي ...،س م رشن س دس م رك س صن سيودسنشرهرجه

نيتههكگرهر كنخاليوصتوجيهسيه.صورهتوجهقر رگرره

فرنگ صبتن سر قگو  ررزتتوسعهتوقرشدص هر مگوجه

سي مرصاليرخ ي ر س سي هرس رنيهسبزدتوجهسهجنبه

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

  چنرنهر كن.هصنظورتوسعهرزتي كش رصوالول ستس

فرنگي دتو نشسر رح  كت مص هر مگوجهر ست ،هدقتص 

.  رآ سر ست  رتزيوكو صن سيو ه ي لن  كيشفرآدرها

سي س يرايي كرن متي رالمس ني صثالس هر ختر رگذ شتن

ظورتزوكاتوقرشرننشگ  ص هررننشاح  كتن  كشدك سهصن

صعي هل،گيرههصي توقرشرننشگ ن رهصوالوعمآن  صي هر

سير رآن ي تيي رالمسي ني آن  ،سخز  م رم ص هر م

 .س راهرنظرگرفتهشوهسشد 

گفتيه،تزيوكاصي هر منر مصنيش قبتهسر س سصو رهييرش .6

فر  مسوه س خت ر  رصي هر ت صن سيونظريرتوجيهسيه

گيذ ررهرمصرنيهدنويلدسيرص كهن دگ ن  رصن سوح يل

آعمصخالوصح لصواليولدس ي مردنوس مرص شرن

  رصن سوهرصب هرتوقرش  چنرن كج ه نب ر  دسرهخ نه
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دهرضهآ  سترههرسنش  ريرزرنسيهآ  شي راشيشد

يرششرطهكگرهر كنمصرنهسهحيش قلرسي نش نوسي ن م

مطركيا كجي هتويوكمصينظمفرنگ  ستريه قر تگوجه

وقرشصوالولسهشيلي كيش ر،ركزرهرمصرنهترزتدسرن صه

گير  هر  ي ر  ك ج تصوشدهن وه فع قرتد سطهد ر ئ

.تو  سهآ هستك فتهرنظ متومك ص 

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

هررننيشگ  توقريش  رتع دن شي صلشررتن  كنشاشررت

سي رسيهرصر هكنصروادتيراگذ رگررك  رر رتهنرختال رم

هرصو سيلرننيشگ  صنظور فز كشقيشرمچ نيهمني توقريش

 ي ك ريهصواليولچر رههرسير رر م سيت  .صرش نش ر  

شوههرس م ر  رسرصزرهيهدصري هكنفرنگ توقرشص گوجه

ه قشرمنفيوذرزي درم  هرفرنگ ،سههقرلي كرنسوگوجه

گريرهدرد سي   سهآن ي  جوي خصيورمصي تعررنقر ت

صيثال. رهرخركشصوالول مرز درم  ح رم ستن ه هعنه

فرنگ صنب ت صرن مآنج رهتوركب سرزترتوقرشرننشگ  گوجه

 رسهجزسرص كهشخال نش شتهدسهصنظيورتي صرنسرص كه

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

كنصورم گرچهصرش نش ر  سي ه ر  صر جعهن  كشهر   شصر

رننيشهصن س ص ق سشد  خذس راسهرز درم  ر كص  ر ئ

 ص سهطورر صالغررصيتورم مطركاتعريرن فيتسرزيترد

  قع ل،هرسرزترصيو ره كينس يراجبير  فز كشهرصشحا

.گرههص 

سهطوررل  مآنج رهدضيعرتفعلي نظي مت ريهدتومكي  .2

گذشيته ي رگوجهفرنگ سر س سصج وههسر سيتگذ رر

صيشمسلييهشيلگرفته ست،قذ  صال آ نرزنههرروت ا

 ي دس كشسهصورمسريت  ترك  ر اس  صال سر سيتص 

سر رفع قرتهر  دتشدكنقو نرندصورر معممگرررج ت

 .مصرنهتوقرشت صالرخصورمگرره

 نوشت پي

سيير رصثيي لهر سييت ن  رخر سيي  د رصزگيي  سييههنييو   .0

مص  رزتسهترتريوهرف صيله ست ن  ره شاتوقرشرننشا،

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

هرسره شتدفرد صوالولنرزهر سيت  خر سي  توركبي 

دهر ست   رصزگ  توركبي  مص    رصره ه،ش ركوردص ر

 رهكب زتتي آذردحتي هرسرخي صني طاهكرتيرصيورم

.گررهص 

(0921)فالح دصرتضور .9

هالداصج وههسر ست  ك رهط هدراصيورهسررسي هرسه .9

فرنگي  م كنطر سهطورخ صهرصيورهصواليولگوجيه

ف ش صل قيش ص مصينشدصسر يهسورهدقت ه  لششاصر

فرنگ هرفضي ر  ررزتگوجهرز درمرديوششمصرن

توقريش ي ر ردهكگرريره ختك ر نهسهن  هاس مدگلخ نه

سر كن س سسر رتوقريشآ سيرطبياررفريتد.سوها ست

ن صهدك صويرر مح ي كت ر رتصزخصدصعرن رچآكرن

دقيتهرمصرنيهرزيتدتوقريشسر سته.دجوهنش شته ست

فرنگي دسيهتبي آ خركيش كينصواليول مج نييوگوجيه

ر رخ نج م  و راسير سي سهيشمصش خليههدقيتهر كين

 ي ررهآ  يمييس م تخي ذسر سيت.صنعتسوها ست

  ،سهصيورمصويشدهسيوهادتبعي ت نظريرآم هس مرن  ها

ننشگ  دسعضي توقرشر  رتوقرش مس م رآم هتوس خركشن  ها

كيي  سييتف ها مسييذدرسييذدرصن سييو،هييشمآشيين ك آن يي سيي 

خوهصالرف دهرنترجه فيز كشآقيوهگ دشيروعسر  رك ي ،

نبوهككقر ت ست نش رهد فز كشقر ت،ر  شصاليرخر 

 .هر صرتوقرش مرز درمرسه  ر اه شته ست

 منابع 

قرشصواليوعممر هي سي يذكرردصزكتنيب تو رمك س رق ست

 .0923 ستف ها مص تركستولرلسر ست هر ست  قرست  ،

 صواليوعمگوجيه ق للسرنسررس تج رم"صو ش، شيو رر،

 .0921،"فرنگ فرآدررششاهرج   دج كگ ا كر  

  ا  وزارت جهاد ك اورز ، سالها  مختلف آماريامه

د ي صررس قرر،صزيالم،چ قشسر هر  نالررر،ص ر  دد و

توقريش م)توسيعهمكيرسخشمر هيتدس غبي ن   رسر ست

.س،هفترصط قع ممكرسني ك صجل  ر،صررزيژد ش(گر   



0922. 

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

صط قعهصورهرسيشصريرم رشيرر مر:سرن ر ض مكرسش  

ر رشن س  رشش قتال هرز درمر،ه نزگ اي ك  ن صه(.رو ر)

 .0916.ت ر  ،ه نزيشارز درمر

 رجرر  ،صزكتنيب ك خوهرف ك ؟صط قعيه.ر.دع.جوعك ،ر

صج وهيه.ر رسرهرهرتعررن ستر تژرتوقرشگنشمهررزيور

صو عمشز رنرنفر نسهدس عنه قتال هرز درمر كر  ،

 .0926.صز ش

صوسييهقرصيز،صط قعهيزترب  تنظرمس م رگوشته ده،چر غ ،

.0921صط قع مديژد ز  رس مرگ ن ،

چر ن ،فركبرم،گز ر سررسي ددضيعرتسي ومرزي درمرهر

،«توقرش،تومك ،د ره م،ك ر نه،قر تدق چي ص»،0921س ل

س مص  ح  كتصالرخرننيشگ  دتوقرشرننيشگ  ،صع دنيت

 .0922. ردخشص ممكرسن ك ص كهنظ رمسرر ع  رسر

 صف  ن ،سررس ر سطه قگوررزتس شي خص.ه،د م حيرن

صط قعييهصييورهر)صزكييتنيييب دضييركوح  كييتصييوثر

صجليه(.صوالوعمرز درمرهر سيت  آذرس كجي  شيرق 

 .910.0926-912، قتال هدرز درمر

هدقيتسيرح  كت   رنجف ، ثرسر ست.دب.ر.خ هص يور،غ

ر رسرهص تركستولريل: نگرزاتوقرشصوالوعمه شامر ه 

صج وهيهصوي عمشزي رنرنفير نسهدسي عنه.سر ست 

 .0926. قتال هرز درمر كر  ،صز ش

ح ي كت  ي رها،سررس تييثررسر سيتم فوره.دم.ه  رها، 

:هدقتهرصزكتنييب سيهرد صي تركستولريلسر سيت 

صوالوعمصنتخومر ه  سيت  سرييت  دصط قعهصورهر

صج وههصوي عمشزي رنرنفير نسهدسي عنه.سلوچيت  

 . قتال هرز درمر كر  ،صز ش

 ه ليره جر ك صنشدصسر هصواليوعمرزي درمر مآغي متي رنو 

و  ركيزرسرن صيهاز ايت اارات معاويا     "ياماه بر"ياماه    فته

 .0922آذر-999ش  راجمهور يظارت را برد  ريهس

صرتضييور، سو قو سييمدفالحيي ، سيي  هرل، رمكيي س  قتاليي هر

فرنگيي ش رسييت  صردهشييت،صيييرر  رس م ررسيي ن گوجييه

 .0921،ت سيت  69،  قتال هرز درمردتوسعه

صررزيژد ز  رصجلسشيور ر سيالص ،گيز ر صزييالم،

چ قزيي  دسر سييت رتوسييعهمكييرسخشمر هييتدس غبيي ن 

 .0923(گر   توقرش م)

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

صجلييه قتاليي هد.صوالييوعممر هيي هر سييت  ررصيي  

 .923-910،رز درمر

ركزرد قتال هرز درمر،سررس ج ص صوسيهيژد ز  رسرن صه

س م رك س سرخ صوالوعممر ه  كر  ،جلش زتمس م ركي س 

 .0920گوجهفرنگ ،
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