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رتبه هفتم و تولید ایرانیها
آمارها گواهی میدهد بی��ش از  600هزار هکتار
از اراضی دنیا زیر کش��ت گوج��ه فرنگی قرار دارد .از
این میزان اراضی س��االنه  125میلی��ون تن گوجه
فرنگی برداش��ت و روانه بازار مصرف میش��ود .چین
ب��ا یک چهارم تولید جهانی رتبه اول را در دنیا دارد و
بعد از آن کش��ورهای امریکا و ترکیه سردمدار تولید
این محصولان��د .این محصول در  170کش��ور دنیا
زیر کش��ت میرود .سهم کشور ما از این میزان تولید
بی��ش از  7درصد تولید در دنیاس��ت و در رتبه هفتم
ق��رار دارد .ناگفته نمان��د که متوس��ط تولید در هر
هکتار در دنیا  5/27تن اس��ت ،اما در کش��ور ما این
رق��م به  5/34تن در هکتار میرس��د که در نوع خود
قابل توجه است.
در دنیا 7هزار و  500رقم گوجه فرنگی در رنگها
و اش��کال مختلف تولی��د میش��ود .زرد و نارنجی و
صورتی و س��بز و بنف��ش از جمل��ه رنگهای گوجه
فرنگیان��د ،هر چن��د در کش��ور ما تن��وع در تولید
انگشت شمار و محدود است.
تولید درگلخانه و مزرعه
در کش��ور ما گوجه فرنگی هم در مزارع و هم در گلخانهها کشت میشود .تولید گلخانهای آن به تنهایی در
سال  97هزار تن است.
البته مقداری از محصول هرس��اله از اوایل مهر و آبان به صورت س��بز برداشت و در انبار نگهداری میشود تا
بعد از رنگ گیری راهی بازار مصرف ش��ود .نگهداری در انبار به این خاطر اس��ت که فاصله زمانی در تولید این
محصول پر ش��ود .به این معنی که وقتی برداشت در مناطق سردسیر به پایان میرسد هنوز فاصلهای هست تا
برداشت در مناطق گرمسیر آغاز شود .با این کار تناسب بین عرضه و تقاضا به هم نمیخورد.
در مناطق جنوبی کشور (بوشهر ،خوزستان ،هرمزگان ،کرمان و )...که این روزها همچنان تولید و دسترنج
کشاورزان آن در بازار دیده و مصرف میشود ،ساالنه یک میلیون تن گوجه فرنگی تولید میشود که بخشی از
محصول تولیدی روانه بازارهای خارجی هم میشود .گوجه فرنگی تولیدی در این مناطق از اواخر آذر به بازار
مصرف عرضه میشود و تا فروردین ماه ادامه دارد.
سوغات قاجارها
در علم گیاه شناس��ی گوجه فرنگ��ی ،میوه تلقی
میش��ود .اما از آن به عنوان ترهبار استفاده میکنند.
تاری��خ گیاهشناس��ی تخمین میزند که نخس��تین
گوج��ه فرنگ��ی را «آزتکه��ا» پ��رورش دادند ،به
همین خاطر ای��ن محصول را بومیآمریکای جنوبی
میدانند.
به نظر میرسد این محصول ،ابتدا به شکل نوعی
میوه زردرنگ بوده که اندازه گوجه فرنگی گیالس��ی
را داشته است.
در خاورمیانه نیز از قرن  19میالدی دیده ش��د و
از کشورهای ترکیه و ارمنستان و البته از طریق سفر
قاجارها به کش��ور فرانسه بر سر سفره ما ایرانیها جا
خ��وش کرد .محوطه امروزی فرودگاه مهرآباد تهران
جایی بود که اولین مزرعه گوجه فرنگی در آن کلنگ
خورد!

مشکالت تولید
این محصول کم کالری و سرشار از ویتامینها و مواد معدنی نه فقط به غذاها و ساالدها جلوه و طعم و رنگ
میدهد که از بروز سرطان و بیماریهای قلبی و عروقی نیز جلوگیری میکند .با همه این اوصاف تولید آن به
سهولت انجام نمیگیرد و گاهی مشکالت متعددی بر سر راه تولید کنندگان آن دیده میشود.
تولی��د گوجه فرنگی هزینه باال و در آمد کمیدارد و در آمد کم آن هم به خاطر غیر اس��تراتژیک بودن این
محصول اس��ت .از طرفی پرورش این محصول به آب فراوان نیاز دارد .به طور ی که در هر هکتار تولید  15هزار
متر مکعب آب مصرف میش��ود .به همین خاطراس��ت که کمبود آب در س��ال زراعی ممکن است بسیاری از
مزارع را با خطر نابودی روبهرو کند .تامین بذر هم از مش��کالت جدی اس��ت که این محصول را با خطر مواجه
میکن��د .به ای��ن معنی که بذر خارجی و با کیفی��ت هزینه باالیی را متوجه تولید کنن��ده میکند و گاهی بذر
داخلی که مش��کالتی را با خ��ود دارد بیماری را برای محصول به ارمغان م��یآورد و منجر به کاهش تولید این
محصول میشود.

