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  طح برداشت شده گوجهس

 59/28,012براير با   2018 و  2017، 2016ميانگين سطح برداشت شده گوجه فرنگي در سرتاسر جهان طي سال هاي       
شده اين             هكتار بوده است.  سطح برداشت  شده گوجه در جهان در اختيار كشور چين است؛ ميانگين  سطح برداشت  بيشترين 

هكتار گزارش شــده اســت. پس از چين به ترتيب كشــورهاي هند با    1,024,749كشــور طي ســال هاي ياد شــده برابر با   
هكتار سطح برداشت شده     6/154,452و ايران با  170,960، مصر با  6/185,005، تركيه با 6/697,773، نيجريه با 6/785,666
  ار دارند.قر

  
  مقايسه رتبه كشورهاي برتر در سطح كشت با رتبه آنها در ساير شاخص ها

رتبه در    ميانگين هكتار كشور
رتبه در   ميانگين تناژ  توليد 

  هكتار
بازده (تن به 

  هكتار)
رتبه در 
  بازده

 1 58.05 44  1 59,488,179  1,024,749.00  چين، سرزمين اصلي
,785 هند 666 .67  2 19,605,667  2 24.95 87 

 11 5.46 164  3 3,808,881  697,773.67 نيجريه
 3 67.57 34  4 12,500,000  185,005.67 تركيه
 5 40.31 62  5 6,891,484  170,960.00 مصر
 6 40.23 63  6 6,213,461  154,452.67 ايران

 4 92.22 18  7 12,210,350  132,411.67 حدهاياالت مت
 7 60.68 41  8 6,083,848  100,260.67 ايتاليا

 19 11.84 138  9 1,125,922  95,099.33 كامرون
 9 46.44 53  10 4,283,201  92,230.67 مكزيك
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  توليد گوجه فرنگي

ــده گوجه فرنگي خود به لحاظ وزني چه ميزان    ــت ش ــطح برداش ــورهاي مختلف از س ــوال پيش بيايد كه كش احتماال س
برداشت كرده اند. حتما و مشخصا نمي توان داده هاي تمام كشورها را بيان نمود؛ لذا مجددا به ارايه آمار كشورهاي برتر در اين 

نامبرده در        هاي  ــال  نده مي كنيم. طي سـ ــ نه بسـ با        زمي ــت  يد گوجه فرنگي در جهان برابر بوده اسـ يانگين تول گزارش، م
كشور است مي تواند ذهن    175سال و    3 پر واضح است كه به دليل اين كه عدد ياد شده ميانگين توليد   تن.  77/1,031,163

  يم.را به غلط بي اندازد. بنابراين بهتر است به بررسي ارايه داده هاي توليدي كشورهاي مطرح در اين زمينه اشاره كن

ــيار زياد  و با ميانگين توليد  ــور چين تعلق دارد.  59,600,940جايگاه برترين توليدكننده جهان با اختالف بس تن به كش
ــت آنها نزديك به           ــاهده اسـ برابر ميانگين جهان توليد دارند. جايگاه هاي بعدي به ترتيب به هند با               60همانطور كه قابل مشـ

يد    يانگين تول با     19,605,667م حده  ياالت مت يه 12,210,355، ا با  12,500,00با   ، ترك ــر  با   6,891,484، مصـ و ايران نيز 
  تن تعلق مي گيرد. 6,213,461
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  بازده كشت

ست توليدكنندگان         شورها در لي شورها و نام ك شين نكته اي كه جلب نظر مي كند تغيير جايگاه ك ست پي با نگاه به دو لي
كند. قطعا ميزان ســطح برداشـت   اين اتفاق نظر مارا به ســمت بازده توليد جلب ميبرتر و بزرگترين مزرعه داران گوجه اســت. 

ست. به دليل همين           شد بازده كشت ا ست. موضوع مهم ديگر كه البته از نظر نگارنده گزارش مهمتر مي با سيار مهم ا (هكتار) ب
تفاوت است خبري از كشوري مانند نيجريه در ليست توليد كنندگان برتر نيست. اين كشور با وجود جايگاه بسيار خوبي كه در       

  اشت پوجه فرنگي دارد در زمينه ميزان توليد حرفي براي گفتن ندارد.سح برد

ساير موارد مانند             سبه گرديده و  شت محا شده بر زمين هاي بردا شت  سيم ميزان بردا در اين گزارش بازده توليد به تق
هزينه كشت (چه مالي و چه اقتصادي)، ميزان سرمايه اوليه  نيروي كار له دليل عدم دسترسي به داده هاي مذكور لحاظ نشده       

  است. 

سيار فاحش       جالب اين كه در بحث بازده نيز اختالف  شترين توليد ب شورهايي با بي شورهاي با باالترين بازده و ك ها بين ك
شور جهان به لحاظ بازده توليد هلند با ميانگين چشمگير      ست. برترين ك سال هاي   13/508ا  2018تا  2016تن در هكتار ي 

ست. بعد از هلند  شورهاي بلژيك با   ،ا سوئد با   98/489ك تار قرار در هك 49/391تن در هكتار، بريتانيا با  17/394تن درهكتار، 
  دارند.

  

  
  

ــه اي با    ــت و يا توليد به هيچ وجه از بازده قابل مقايس ــطح برداش ــورهاي داراي رتبه باال در س ــت كه كش اين در حاليس
تن در هكتار و  46/5نيجريه برابر با  )2018تا  2016( ساله  3كشورهاي ياد شده برخوردار نيستند. به طور مثال ميانگين بازده    

  تن در هكتار است. 05/58چين 
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  در چه وضعيتي قرار دارد؟) 070200(شماره تعرفه گمركي: جهاني گوجه فرنگي تجارت 

  صادرات

تن بوده است.  178,158,745ميالدي برابر با  2016كل توليد گوجه فرنگي جهان در سال  FAOمطابق گزارش سازمان 
ست. چيزي           8,439,720از اين مقدار چيزي در حدود  شورهاي ا صول بين ك صادرات) اين مح سهم تجارت خارجي ( در تن 

صد  7/4حدود  سال   در سطح   2017از كل توليد. در  ست.     180,945,774ميالدي، توليد كمي افزايش يافته و به  سيده ا تن ر
 7/5نيز شاهد رشد    2018براي آن گزارش شده است. در سال     8,017,801اما صادرات اين محصول دچار كاهش شده و رقم    

سال     شده و     182,256,460درصدي در توليد گوجه فرنگي هستيم؛ در اين  سراسر جهان توليد  نزديك به تن گوجه فرنگي در 
  تنن به تجارت اين محصول اختصاص يافته است. 8,371,777در صد آن يعني  6/4

سال هاي         صادرات گوجه فرنگي متعلق به كشور مكزيك است. اين كشور طي  بيشترين   2018تا  2016بيشترين حجم 
  د.حجم صادرات اين محصول را به خود اختصاص داده است. پس از مكزيك كشورهاي هلند، اسپانيا و ايران قرار دارن
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  (وزني) جدول سهم بازار كشورهاي صادر كننده

  سهم از بازار  (تن) ميانگين صادرات سه سال  كشوررتبه
 ‐  8,285,996.67                   جهان ‐

 %21.41  1,774,439.67                 مكزيك 1

 %13.07  1,082,639.00                 هلند 2

 %10.19  844,304.00                   اسپانيا 3

 %6.61  547,323.33                   ايران 4

 %6.52  540,380.00                   شمراك 5

 %6.20  513,935.00                   تركيه 6

 %3.63  300,533.00                   اردن 7

 %2.82  233,891.67                   فرانسه 8

 %2.72  225,438.67                   چين 9

 %2.67  221,140.00                   بلژيك 10

  

شد. اما نگاه به داده هاي دالري نيز خالي از لطف نيست. در رده بندي بر         ساس وزن محصول مي با شده برا اطالعات ياد 
صل        صادركنندگان تغييري حا سوم  ساس دالر در رده اول تا  شته و ايران به    ا شود. جايگاه چهارم ديگر به ايران تعلق ندا نمي 

  ليست سقوط مي كند. 13تا  10جايگاه 
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  (دالري) جدول سهم بازار كشورهاي صادركننده

سهم از   سه سال (دالر) صادرات ميانگين  كشور رتبه
  بازار

 ‐  9,094,089.00               جهان ‐

%23.41  2,129,197.33           مكزيك 1

%20.53  1,866,944.33           هلند 2

%12.12  1,102,384.00           اسپانيا 3

 %6.51  592,370.33              مراكش 4

 %4.40  400,313.33              كانادا 5

 %4.04  367,574.00              فرانسه 6

 %3.70  336,780.67              اياالت متحده 7

 %3.21  292,029.00              بلژيك 8

 %3.01  273,281.67              تركيه 9

 %2.37  215,553.67              اردن 10

  

صادراتي آن           صادركنندگان برتر به لحاظ وزني و مالي، قميت  شده در  شاهده  ست كه علت تفاوت در نام هاي م شن ا رو
شي از     ست. كه مي تواند نا شده،       ها شت  سود، نوع گوجه ك ساير رقبا به بازارهاي بزرگ و پر نزديكي يك توليد كننده و دوري 

  كيفيت، نحوه ارايه، نحوه بازاريابي محصول و انتخاب مناسب بازار مقصد است.

  2019جدول باالترين ميانگين قيمت سال 

  )2019( (دالر) ميانگين قيمت  كشور رتبه
  8,385.00 ژاپن 1
  6,000.00 دومنيكا 2
  5,000.00 بوتان 3
  4,066.00 چين تايپه 4
  4,000.00 نروژ 5
  4,000.00 ايسلند 6
  3,737.00 هنگ كنگ 7
  3,313.00 كنيا 8
  3,264.00 سوئد 9
  3,072.00 استراليا 10

  

  



  واردات

گرفته اســت. ) توســط اياالت متحده صــورت 2018تا  2016بيشــترين حجم واردات گوجه فرنگي (ميانگين ســه ســال 
تن در ســـال هاي ياده شـــده اســـت. بعد از اين كشـــور، آلمان با  1,810,453ميانگين واردات اين واردات اين اياالت متحده 

  تن قرار دارند. 404,052 با و بريتانيا 518,373، روسيه با 523,994تن، فرانسه با  739,190

  

  
  (دالري) كنندهواردجدول سهم بازار كشورهاي 

  سه سال (تن) وارداتميانگين   كشور رتبه
  1,810,453.33                     اياالت متحده 1
  739,190.67                       آلمان 2
  523,994.67                       فرانسه 3
  518,373.33                       روسيه 4
  506,855.67                       عراق 5
  404,052.67                       بريتانيا 6
  223,203.33                       هلند 7
  219,340.33                       كانادا 8
  187,588.33                       عربستان سعودي 9
  165,888.00                       امارات متحده عربي 10
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  باشد.همانگونه كه مشخص است اطالعات ياد شده بر اساس وزن مي 

ــاالنه     ــور به طور ميانگين س ــت. اين كش ــده اس ــط اياالت متحده انجام ش ــترين پول پرداختي بابت واردات نيز توس بيش
دالر، فرانسه با   1,432,877,000دالر گوجه فرنگي وارد كرده است. بعد از اياالت متحده كشورهاي آلمان با    2,373,785,000

  دالر در جايگاه بعدي قرار مي گيرند.  661,856,000و بريتانيا با  681,699,000

  
  (دالري) كنندهواردجدول سهم بازار كشورهاي 

  سهم از بازار  ميانگين صادرات سه سال (هزار دالر)  كشوررتبه
 ‐  9,125,403                              جهان ‐

 %26.01  2,373,785                              اياالت متحده 1

 %15.70  1,432,877                              آلمان 2

 %7.47  681,699                                فرانسه 3

 %7.25  661,856                                بريتانيا 4

 %6.13  559,723                                روسيه 5

 %3.67  334,750                                كانادا 6

 %3.50  319,382                                هلند 7

 %2.21  201,934                                لهستان 8

 %2.02  184,476                                بالروس 9

 %1.85  168,922                                سوئد 10
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مربوط به توليد و تجارت گوجه فرنكي را مرور كرديم. الزم به ذكر است كه اين داده ها بدون تحليل و   اطالعاتداده ها و 
داده هاي  به هر روي پس از مرور ره مورد بررســي و تفكر قرار دهيم.تعمق تعداد عدد بيش نيســت و الزم اســت تا آنها را هموا

مشاهده شده در گزارش، بررسي محدود تطبيقي و صحبت هاي محدود با توليدكنندگان و تجار فعال در اين عرصه مطالبي به      
ــد كه نگاررنده گزارش مطلوب خود مي داند كه آنها را با مخاطبان در ميان گذارد؛ چرا كه               ورد با انتقاد و بازخ    ذهن مي رسـ

  مخاطبان و كارشناسان است كه نطرات قوام يافته و رفته رفته امكان تبديل آنها به طرح هاي اجرايي فراهم خواهد آمد.
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  :بهاي تمام شده | بازده توليد

در بحث توليد گوجه فرنگي درســت اســت كه ســطح برداشــت در توليد اثر بااليي دارد اما له وضــوح مشــخص اســت كه 
سطح كشت زياد لزوما باعث بهب   ضمين كننده كيفيت باال،     دارابودن  صورتي كه به توليد باال نيز بيانجامد ت شده و در  ود توليد ن

  قيمت پايين و يا صادرات پايدار نخواهد شد.

شت       سطح زير ك صور بود،  ست       سطح  –داليل متفاوتي را مي توان براي آن مت شت ا سطح بردا شت متفاوت از   -زير ك
بيايد و قطعا باعث افزايش بهاي تمام شــده محصــول ايين با عث خواهد شــد تا راندمان توليد پگســترده و بدون توجه به بازده 

امكان مراقبت پيوسته از بخش  .را افزايش مي دهدو ساير نهاده هاي توليد را چرا كه نياز به آبياري و هدر رفت آب خواهد شد. 
ــول مقدور نخواهد بود.   ــت را افز   اعظم محصـ و هزينه هاي مربوط به زمان بري، نيرو بري بااليي را       ايش خواهد داد زمان كاشـ

سخت خواهد كرد. همچنين در             تحميل مي كند. سيار  صول را اگر غير ممكن نكند ب سب مح شت منا شد، دا چنان كه گفته 
ــخت و قطعا حفاظت از تمامي آ  ــد س ــوالت در حال رش ن غيرممكن مواقعي كه اتفاق خارج از كنترل رخ دهد حفاظت از محص

ستقيم          شده محصول تاثير م ضوع در بهاي تمام  صورت پرت و هدر رفت محصول باال خواهد رفت و اين مو خواهد بود. در اين 
يي انرژي و هزينه باالخواهد داشت و باعث زيان توليدكننده و مصرف كننده خواهد بود.برداشت محصول نيز در  زمان برداشت      

شويم       را مي طلبد ضايعات روبرو  شت به موقع محصول، مجددا با  بار آن (كه بارها اخ و امكان دارد به دليل عدم توانايي در بردا
خود يادشــده عالوه بر تاثير مســتقيم بر قيمت احتمال تاثير بر كيفت را نيز كه به دســت همه ما رســيده اســت). تمامي موارد 

سك بزرگي  شت.     ري ست به همراه خواهد دا شد  ا شده  فتن بهاتمامي اين موارد در نهايت باعث باال رهمانطور كه گقته  ي تمام 
ــد.  ــول خواهد ش ــاورز و تاجر را دوچندان خواهد كرد. يكي از مزاياي  محص هزينه باالي توليد و افت احتمالي كيفيت زيان كش

ــميم گيران دولتي    ي و بازده توليدافزايش بهره ور ــطه آن ميزان توليد را نيز افزايش دهيم، ديگر تص ــت كه اگر به واس اين اس
    امكان وضع محدوديت هاي بي برنامه بر صادرات گوجه را نخواهند داشت.

ر نمي رسد اما در اگر بازده خود را با همسايگان و كشورهاي ليست توليدكنندگان برتر مقايسه كنيم، وضعيتمان بد به نظ  
فكري براي افزايش برابر كشورهايي مانند هلند، دانمارك و سايركشور هايي مانند آنها حرفي براي گفتن نداريم. پس بهتر است     

  خود كنيم.بازده گوجه فرنگي 

آگاه مورد پيشنهاد است كه كشاورزان از نتايج تحقيق هاي صورت گرفته در خصوص افزايش بازده در زمينه كشت گوجه 
و ترغيب به اجراي اصول آن شوند. براي افزايش رغبت و سمت جويي كشاورزان به سوي افزايش بازده مي توان از روش كشت       

ستفاده كرد بيش از پيش قراردادي  شاورز از بابت        ا شد و به دليل اين كه ك ضمين خواهد  سود دو طرف ت شت قراردادي  . در ك
ــول خود و مبلغ دريافتي از پيش  ــتري محصـ ــت مي پردازد.         مشـ ــوده تر و البته جدي تر به كشـ آگاه مي گردد با خيالي آسـ

صورتي كه          شت مي پردازد؛ و نه به  سب با آن به ك شتري خود آگاهي پيدا مي كند و متنا شاورز/توليدكننده گوجه به نياز م ك
شتر        ست آمده اقدام به قيمت گذاري و م صول به د شت با توجه به به مقدار و كيفيت مح ي يابي نمايد. اين روش در پس از ك

افزايش بازده نيز كمك مي كند زيرا هم كشــاوز به لحاظ رواني به كار خود جدي تر مي نگرد و روحيه وي باال مي رود و هم به 
شده مي گردد. لذا        شخص و از پيش تعيين  شت گوجه فرنگي با نوع، كيفيت، مقدار و قيمت م سايل قانوني مجبور به ك دليل م

  ي از زيان خود و افزايش سود به سمت روش هاي افزايش بازده سوق پيدا مي كند.براي جلوگير

و عدم توجه به نياز بازار و پيك مصرف (داخلي و صادراتي) كشت صورت مي پذيرد.      بي برنامه بامشخص است   همچنين 
سد.       سنتي و غير مدرن چاره اي به نظر نمي ر شت  س     البته در ك شت مدرن بر سمت ك شت  اما اگر به  يم و بيش از پيش از ك



ــول برنامه ريزي كنيم تا از افزايش و كاهش بي رويه  ــاني محص ــتفاده نماييم مي توانيم براي بازار رس اين  قيمت گلخانه اي اس
  قيمت ضرر مصرف كننده و كاهش آن به زيان توليدكننده است.محصول جلوگيري كنيم. افزايش 

عراق و افغانستان كه هم اكنون از مشتريان ما هستند خود به فكر رقابت     اگر در همين وضعيت بمانيم، كشورهايي مانند  
كشور   20 در حال حاضر در ليست  وبي طي كرده است و  خخواهند افتاد. چنان كه هم اكنون افغانستان روند رو به رشد بسيار    

  توليدكننده قرار گرفته است.برتر 

ــيم و    بازده خود را بهبود بخشـ ما اگر  با           ا قابتي حتي  گذاري ر كان قيمت  يد خود را افزايش دهيم، ام در نتيجه آن تول
صرفه            ساير كشورها اط  شد و كشت گوجه را براي كشاورزان داخلي  ساير كشورها براي ما فراهم خواهد  توليدكنندگان داخلي 

تر در سطح نيست، سطح (زمين    خارج خواهد شد و اقدام به كشت نخواهد كرد. فراموش نشود كه بحث بازده  فقط كشت بيش     
شت،               شت و بردا شت، دا صرف آّب، كاهش زمان كا ست. مواردي مانند م صول ا شاورزي) يكي از عوامل اثرگذار بر بازده مح ك
تنطيم و استفاده بهينه از مكمل ها كمك كننده به كشت و ... نيز در افزايش بازده و كاهش هزينه هاي مالي و اقتصادي بسيار     

  موثرند.

  

  خاب بازار:انت

تنوع بازار صادراتي ايران در نگاه اول بسيار خوب به نظر مي رسد. تا زماني كه فقط نام كشورها عنوان شود. اگر به ميزان      
  صادرات و توازن صادرات به مقاصد مختلف نگاه كنيم متوجه مي شويم كه در چه ريسك بزرگي قرار داريم.

صورت مي پذيرد. مقصد بعدي گوجه فرنگي ايران، كشور        %5/69در حدود  صادرات گوجه فرنگي ايران به مقصد عراق  از 
سيه      ست. بازار رو سيه ا ست كه مطابق تحليل     %9رو شرايطي ا صادراتي ايران را به خود مي بيند. اين در  هاي  از گوجه فرنگي 

شش بازار عراق براي    مركز تجارت ج سيل و ك ست كه تحليل هاي هيچ       هاني پتان شخص ا ست. م سيار پايين تر ا گوجه ايران ب
شاهد    سازماني كامل نبوده و اين گونه نيز نخواهد يود كه بيش از پيش مقدار پيشنهادي    شد، البته بارها  آنان قابل دستيابي نبا

شنهاد مي دهد       شده به تجار ايراني پي سازمان ياد  عدم امكان ورود گوجه فرنگي ايران به بازار عراق به داليل متفاوت بوده ايم. 
  كه تمركز بيشتري بر بازار پاكستان داشته باشند.

شورهاي خاورميانه و حوزه   سال   1,354,329,000چيزي حدود  CISبزرگي بازار ك ست و   2018دالر در  ميالدي بوده ا
  است. %18سهم ما از اين بازار تنها 

شد با        شد يا محبور به اين كار با شته با ست و قطعا انتخاب بازاري كه امكان پرداخت بيشتر را دا اين ارقام بر مبناي دالر ا
صادرات را انجام          مقدار توليد ثابت مي تو شروط به اين كه با كيفيت مطلوب توليد و  سب نمود؛ م شتري در بازار ك سهم بي ان 

دالر پرداخت  7/1,089به طور ميانگين بابت هر تن گوجه فرنگي وارداتي  ، كشــور روســيه2018دهيم. به طور مثال در ســال 
دالر بابت هر تن پرداخت كرده  8/383داشته است، در صورتي كه بازار محبوب تجار گوجه فرنگي ايران، يعني كشور عراق تنها 

  است.

توقع كيفي بااليي ندارد باعث عدم پيشــرفت ما در بحث توليد  متاســفانه اعتياد به يك بازار، به خصــوص بازاري كه از ما
شــده و حتي مي تواند باعث پس رفت كيفي ما گردد. اگر چنين اتفاقي بيافتد پس از مدتي همان بازار را نيز از دســت خواهيم 

  داد؛ چرا كه مشتريان راحت تر از فروشندگان امكان تغيير شريك تجاري خود را دارند.



 

  

  
  

  
  


