
تلفن مستقیم: 86073274فرصتکسبوکار14 www.forsatnet.ir

ترجمه و گردآوری: بابک جمالی

سه شنبه
30 آذر 1395

شماره 677

تولید گل ه�ای زینتی در ط�ول تاری�خ رفته رفته به 
نوعی تجارت و در 100س�ال گذش�ته ب�ه صنعت تبدیل 
ش�ده به گونه ای ک�ه اکنون در کش�ورهای پیش�رفته، 

گل�کاری )Floriculture( به یکی از کس�ب و کارهای 
پول ساز بدل گش�ته؛ تنها بین سال های 2003 تا 2013 
یعن�ی طی ی�ک دهه حج�م تج�ارت گل ه�ای زینتی 
در س�طح جه�ان رش�دی 2/5 برابری نش�ان می دهد. 
بزرگ ترین بازار گل دنیا، حراجی های گل در شهر آلمار 

در ش�مال هلند اس�ت. تولید و پ�رورش گل و گیاهان 
زینت�ی به صورت تجاری در ایران س�ابقه طوالنی ندارد 
و قدمت آن به حدود 60 س�ال می رسد. ایران در تولید 
)ی�ک درصد کل تولید جهان( گیاه�ان زینتی مقام 20 

و در صادرات 107 جهان را به خود اختصاص می دهد. 

گزارش اینفوگرافیک »فرصت امروز« از صنعت گل و گیاه در ایران و جهان

ساالنه150میلیونشاخهگلدرایرانهدرمیرود

قرن 19
استفاده از زیبایی های بصری یا عطر گیاهان زینتی هزاران سال است 
که جزیی از زندگی بشر بوده، انقالب صنعتی در قرن 19 میالدی و تولید 
نهاده ها )کود، ماشین آالت( گلکاری را به صنعتی پررونق به ویژه در قاره 

اروپا تبدیل کرد. 

700میلیون دالر؛ سهم آفریقا از گل
کش�ورهای کلمبیا )دومین صادرکننده گل دنیا(، اکوادور، اتیوپی، کنیا 
)بزرگ ترین صادرکننده گل آفریقا، تنه�ا با اختصاص 6درصد زمین های 
کش�اورزی خود به کشت گیاهان زینتی از این راه س�االنه در حدود 700 

میلیون دالر درآمد دارد( و هند. 

تهران، مرکزی، مازندران و دیگران
در تمامی اس�تان های ایران در کنار کشت های سنتی، گل و گیاهان 
زینت�ی هم تولید می ش�وند ام�ا اس�تان های تهران )ورامی�ن، کرج، 
ش�هریار(، مرکزی )محالت(، مازندران )نوشهر( و خوزستان )دزفول( 
از تولید کنن�دگان و بازیگ�ران عمده ب�ازار گیاهان زینت�ی در ایران 

هستند. 

دسته های سه گانه
صنعت گل�کاری از س�ه عنصر پرورش دهن�دگان، عمده فروش�ان و 
خرده فروش�ان تشکیل ش�ده که کس�ب وکارش�ان در هم  تنیده و به 
یکدیگر وابس�ته اند. تمایل اصلی این سه دس�ته حذف واسطه ها برای 

کاهش قیمت و ایجاد امکان فروش و بیشتر است. 

150شاخه؛ سرانه مصرف گل
در کش�ورهای اروپایی از جمله هلند، آلمان، س�وییس، انگلس�تان، 
فرانس�ه و همچنین آمریکای شمالی س�رانه مصرف گل برای هر نفر در 
سال بیش از 150 شاخه تخمین زده می شود. این آمار برای کشور ما بین 

پنج تا هفت شاخه است. 

40میلیون دالر؛ ارزش بازار گل ایران 
متوس�ط هر کیلو کاالی صادراتی از ایران به خارج از کش�ور حدود 
25 س�نت اس�ت اما همین ش�اخص برای گل و گیاهان زینتی حدود 
2دالر اس�ت. درآمدزای�ی صنع�ت گلکاری ب�رای کش�ورمان تقریبا 

40میلیون دالر است. 

100میلیارد دالر
در ده�ه 50 می�الدی رقم کلی تج�ارت جهان�ی گل و گیاهان زینتی 
ح�دود 3میلیارد دالر بود، در س�ال 1994 به 100میلیارد دالر رس�ید و 
از آن زمان تاکنون این صنعت ساالنه رشدی 6درصدی نشان می دهد. 

82درصد؛ سهم از آمریکا از واردات گل
کش�ورهای آلم�ان )22 درص�د(، ایاالت متحده آمری�کا )15درصد، 
حدود 82درصد گل های موجود در بازار این کش�ور وارداتی اس�ت(، 
فرانس�ه )10درصد(، انگلس�تان )10درص�د(، هلند )9درص�د(، ژاپن 

)6درصد(، ایتالیا )5درصد( و سوییس )5 درصد(

محالت؛ هلند ایران
محالت به عنوان بزرگ ترین شهرستان کشور از لحاظ سطح زیرکشت 
گل، پرورش گیاهان زینتی و پایلوت گلکاری کشور محسوب می شود و 
رتبه اول را از لحاظ تنوع تولید گل در کش�ور داراس�ت. این شهر به نام  

هلند ایران معروف شده است. 

آلمار؛ باغ گل جهان
با وجود وسعت کوچک، نداش�تن خاک و اقلیم مناسب برای پرورش 
گل و گیاهان زینتی، هلند به صورت سنتی مرکز تهیه و پرورش گیاهان 
زینتی برای بازار گل دنیاس�ت. حراجی های گل در شهر آلمار در شمال 

هلند بزرگ ترین در جهان هستند. 

60سال؛ تاریخ تولید صنعتی گل در ایران
تولی�د و پ�رورش گل و گیاه�ان زینتی به صورت تج�اری در ایران 
س�ابقه طوالنی ندارد و قدمت آن به حدود 60 سال می رسد. در حال 
حاضر حدودا هزارمیلیارد تومان س�رمایه گذاری دولتی و غیردولتی 

در این بخش صورت گرفته است. 

300میلیون شاخه تولید گل در ایران 
س�االنه 2میلیارد و 300 میلیون گل ش�اخه بریده در کش�ور تولید 
می ش�ود. اش�تغال زایی در صنعت گلکاری کشور قابل توجه است و با 

توجه به گونه و محل بین 10 تا 15 نفر در هکتار تخمین زده می شود. 

فناوری کشت؛ راز موفقیت هلند
دالیل موفقی�ت هلند در بازار گل: هلند با کمک فناوری های کش�ت 
گلخانه ای ، ایجاد بازار ها و حراجی های گل های وارداتی، تولید در س�ایر 
کش�ورها با اقلیم مناس�ب و قیمت نیروی کارکم تر س�ود باالیی نصیب 
خود می س�ازد. هلند در پژوهش های نوین ب�رای تولید گل های متنوع 

و زیباتر پیشرو است. 

تنها 2 درصد ایرانی ها گل می خرند
خرید گل در سبد خانوار ایرانی جایی ندارد. ) خرید گل به مناسبت ها 
مح�دود اس�ت( کس�انی که به ط�ور دایم و خ�ارج از مناس�بت ها گل 
می خرند، وضعیت مالی خوبی دارند و این افراد تقریبا 2درصد از مردم 

جامعه را تشکیل می دهند. 

13هکتار؛ متراژ گلخانه های ایران
در ح�ال حاضر حدود 13هزار هکتار گلخانه و چهار پایانه تخصصی 
گل )تهران، محالت، دزفول و تنکابن( در ایران فعال هستند. بیش از 
5 هزار هکتار سطح زیرکشت گل های زینتی در مازندران، خوزستان، 

البرز و تهران تخمین زده می شود. 

قاچاق از معضالت گلکاری ایران
قاچاق گل های مختلف، بن سای و. . . عالوه بر اینکه می تواند آفات و 
بیماری های جدید را به کشور وارد کند سبب خسارت های عظیمی به 
تولید می ش�ود. همچنین سبب هدر رفتن منابع ارزی و رقابت ناسالم 

با تولیدات داخلی می شود. 

50درصد از گل های ایران هدر می روند 
وجود مشکالت در حوزه های مختلف از جمله هزینه سوخت، ضعف 
سیس�تم حمل و نقل مانند هواپیما، ضایع�ات باال )50درصد از گل های 
تولیدی از بی�ن می روند(، عدم حمایت مناس�ب دولتی، تاثیرپذیری 

صادرات گل از عواملی خارج از چرخه تولید و بازارسانی 

700میلیون سرمایه و فروش 250میلیونی 
 برای احداث یک گلخانه مدرن تولیدگل و گیاهان زینتی )2500متر 
مربع( به س�رمایه ای بیش از 700میلیون تومان احتیاج اس�ت. )بدون 
در نظ�ر گرفتن قیمت متنوع زمین( فروش س�االنه این گلخانه حدود 

250میلیون تومان خواهد بود. 


