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ارزآوری؛
47میلیوندالر

40 تا 50هزار نفر تنها در بخش تولید 
و پخش گل در ایران مشغول به کار هستند. 

به این آمار باید انبوهی از گل فروشی های سراسر 
کشور را هم اضافه کرد.، هرچند این میزان می تواند 

چندین برابر هم باشد. همچنین ارزآوری 47میلیون 
دالری صادرات گل ایران در سال 93 را هم باید 

مهم ترین اتفاق این صنعت بدانیم. 

ارزبری؛
60تا70میلیوندالر

واردات در این حوزه به  شکل نشاء است 
و اکثر گل های پیازی که در ایران کشت 
می شوند، از اروپا وارد می شوند. به این 

آمار باید واردات غیررسمی بذر از 
کشورهایی مانند ترکیه، ژاپن و 

آمریکا را هم اضافه کرد که 
معموال توسط مسافران و... 
انجام می شود که ارزبری 
واردات نشاء و... بین 60 

تا 70میلیون دالر در 
سال است.

3تا5هزار
مترمربع

سطوح تولیدی در ایران از 
استانداردهای جهانی برای تولید بسیار 

کمتر است. با وجود تنوع گل های موجود در 
ایران به دلیل کمبود سطوح زیرکشت، میزان تولید 
کاهش می یابد. در سطح جهان به طور معمول سطح 

زیرکشت برای بخش خصوصی 4تا 5هکتار فضای گلخانه ای 
است. در نتیجه با تولید انبوه هزینه تمام شده کاهش 

می یابد. اما در ایران فضای گلخانه ای در 
بهترین حالت بین 3تا 5هزار متر 

مربع است. 

فرصت4میلیارددالری
در پی به وجود آمدن اختالالتی در روابط روسیه با ترکیه 
و سایر کشورهای اروپایی، فرصت مناسبی برای صادرات گل ایران به 
این کشور ایجاد شده است، زیرا واردات ساالنه گل این کشور بیش 
از 4میلیارد دالر است. کما اینکه در حال حاضر هم تقاضاهای 
زیادی از بازار گل این کشور وجود دارد که خواهان 
گل ها و گیاهان زینتی ایران هستند. 

80میلیونتومان
هزینه ایجاد ساختار گلخانه ای به صورت میانگین 

برای هر هزار متر، 80میلیون تومان برآورد می شود که البته برای 
همین متراژ با 40میلیون تومان هم می توان این ساختار را ایجاد کرد، 

البته با امکانات کمتر و بازدهی کمتر. همچنین برای افزایش 
بهره وری باید گلخانه ها را در مناطقی با آب وهوای 

معتدل بنا کرد. 

10تا15شاخهگل
سرانه مصرف گل در ایران بین 10تا 

15شاخه است که نسبت به سرانه جهانی 
150شاخه ای، بسیار کم است. کارشناسان این فاصله را 

نتیجه عدم آگاهی نسبت به خواص درمانی گل دانسته 
و فرهنگ خرید گل در ایران را بیشتر مربوط به 

عیادت ها و دید و بازدید ها می دانند. البته 
طی سال های اخیر تغییرات اندکی 

ایجاد شده است. 

500نوع؛
تنوعگلو
گیاهایران

و  گل  تع��داد  ای��ران  در 
ب��ه حدود500نوع  گیاه زینتی 

می رس��د. مث��ال تنه��ا در بخ��ش 
آپارتمان��ی 80ن��وع داریم.  گیاه��ان 

گل ه��ای فضای ب��از و گل های ش��اخه 
بریده ه��م دیگر انواع گل و گیاه هس��تند. 

رز، گالی��ل، مری��م، ژرورا، داوودی، پت��وس و 
دیفن باخیا مهم ترین و بیش��ترین گل های تولیدی 

در ای��ران هس��تند. به  لحاظ پراکن��ش تولید هم در 
تهران گل های ش��اخه بریده بیش��تر تولید می شود، در 

بخش های ش��مالی کش��ور گل های آپارتمانی و در محالت 
گل های مربوط به فضای باز، شاخه بریده و آپارتمانی.  

2تا3هزارمتر
در تولید ماشینی گیاهان موردنظر 

ردیفی باید کاش��ته ش��وند و سیستم آبیاری 
قطره ای یا بارانی با فواصل یکسان و منظم کار گذاشته 

ش��وند که در ی��ک واحد معمولی که 2 تا 3هزار متر مس��احت 
دارد هیچ صرفه ای ندارد و امکان پذیر نیس��ت. عالوه بر آن 

تجهیزات دیگری مثل دماسنج هوشمند، رطوبت سنج 
الکترونیک، سمپاش ماشینی، سیستم آبیاری )که 

بنا به نوع محصول کار گذاش��ته می شود( 
یخچال مخصوص یا سردخانه، استخر 

و اق��الم دیگر که ب��رای تولید 
همگی مورد نیاز است. 

30تا40تن
مواد اولیه کشت وکار گل از خاک مخصوص، کود 
حیوانی، پوس��ت برنج و ورمی کمپوست )کود 
حیوان��ی با کرم خاکی که فضوالت آن برای 
رشد گیاه مقوی است( تشکیل می شود 
که برای تهیه آنها معموال کشاورزان 
با مشکل روبه رو هستند. مثال هر 
تن کود حیوانی بی��ن 1/4 تا 
1/6میلیون تمام می ش��ود 
که برای ه��ر مزرعه ای 
تا 2هزار متر، ساالنه 
30 تا 40تن کود 
مورد  حیوانی 

4برابرقیمتنیاز است.  
چون شبکه توزیع منسجم 
و یکپارچه نداریم و نظارتی هم صورت 
نمی گیرد، دالل بازی رونق زیادی دارد. یک واسطه، گل را 
از تولیدکننده می گیرد و اگر خیلی باانصاف باشد چهاربرابر قیمت 
خرید می فروشد. زحمت را کشاورز می کشد و سود را دیگران 
با استفاده از نابسامانی توزیع و پخش، می برند. 
همچنین باید از تولید بی رویه یک 
محصول جلوگیری شده تا 
منابع هدر نرود.

10تا
15درصدضایعات

عمده ترین مش��کل کشت وکار گل 
به صورت سنتی این است که 10 تا 15درصد 

ضایعات دارد. تهیه مواد اولیه هم کار چندان راحتی 
نیست. چون تا چهار، پنج سال پیش کود و مواد شیمیایی 

به صورت حواله ای از اداره  کل جهاد کشاورزی هر 
اس��تان در اختیار افراد قرار داده می شد 

ول��ی االن مقدارش بس��یار کم 
شده و مابقی باید به طور 

آزاد تامین شود. 

500متر
تا30هکتار

تدوی��ن و تصوی��ب قوانین 
کارآم��د، ارائه تس��هیالت بانکی با 

بازپرداخت طوالنی، ایجاد شبکه توزیع 
مناس��ب، از مهم ترین موارد ب��رای افزایش 

تولید و اشتغال زایی در این صنعت است. چون در 
یک زمین 500متری هم می توان فعالیت کرد 

ک��ه به نوع گل و وضعی��ت جغرافیایی 
منطق��ه بس��تگی دارد و اینکه 

ن��وع  چ��ه  بخواهی��د 
گیاهی پرورش 
بدهید.

کلمبیا؛15درصد
کلمبیا دومین کشور صادرکننده گل  های چیده 

در جهان است که با داشتن 15درصد از سهم بازار جهانی 
گل، درآمد ساالنه آن در حدود یک میلیارد دالر است. آمریکا به عنوان 

یکی از بازارهای بزرگ صنعت گل کلمبیا محسوب می شود، 
به طوری که 65درصد از گل  های وارداتی 

آمریکا در سال 2013 از این 
اکوادور؛9درصدکشور بوده است. 

اک��وادور در حال حاض��ر 9درصد از 
س��هم جهانی این بازار را به خود اختصاص 

 داده اس��ت. خصوصا گل س��رخ یک��ی از مهم ترین 
گل  های صادراتی اکوادور است که تقریبا 60گونه مختلف 

از این نوع گل را تولید و صادر می کند. ایاالت 
متحده آمریکا، ایتالی��ا، کانادا، آلمان و 

روس��یه از جمل��ه بازارهای مهم 
ب��رای گل  ه��ای صادراتی 

محس��وب  اکوادور 
می شوند. 

550میلیون
دالر؛سهم
اتیوپی

آب و هوای گرمسیری 
و شرایط مناسب زمین، 

اتیوپی را در کنار کنیا در جایگاه 
صادرکنندگان آفریقایی گل قرار 

داده است. در حال حاضر اتیوپی با 
داشتن 2درصد از سهم جهانی صادرات 

صنعت گل، به عنوان یک تولیدکننده عمده 
جهانی شناخته شده و پیش  بینی می شود 

تا پایان سال 2016، درآمد ساالنه این کشور به 
550میلیون دالر برسد. 

1218هکتار
با توجه به رش��د ثابت��ی که در 

بازارهای داخل��ی مالزی در صنعت گل به 
چش��م می  خورد، به نظر می  رسد این کشور بتواند 
در ردیف صادرکنندگان بزرگ این صنعت قرار گیرد و 

چشم  انداز روشنی را پیش روی خود داشته باشد. 
در حال حاضر یک درصد از س��هم صادرات 

جهانی گل به این کش��ور اختصاص 
داش��ته و حدود 1218هکتار از 

کش��ور  این  زمین  های 
تحت کشت گل 

هستند.

8میلیاردشکوفه
در حال حاضر بیشترین سهم از بازار جهانی گل  های 
چیده  شده را کشور هلند به خود اختصاص داده است. 
صنعت گل  های چیده  شده در هلند، در دهه 1970 

شکوفا شد و این رشد به حدی بود که در سال 1995، 
پرورش  دهندگان گل در هلند توانستند بیش از 

8میلیارد شکوفه را به صورت ساالنه تولید کنند که منجر 
به درآمدی به ارزش تقریبی 3.2میلیارد دالر شده بود. 
در حال حاضر کشور هلند با داشتن سهم 52درصدی از 
بازار جهانی گل، به عنوان بزرگ ترین صادرکننده گل  های 

چیده در جهان به شمار می رود. 

کنیا؛7درصد
کشور کنیا نیز با داشتن سهم 7درصدی، یکی از 

بزرگ ترین صادرکنندگان گل در جهان به شمار می رود. 
جالب است بدانید در سال 2013، 125هزارتن از 

گل  های شاخه بریده، به ارزش 507میلیون دالر توسط 
کنیا صادر شده بود که 35درصد از فروش این گل ها، در 
اتحادیه اروپا بوده است. همچنین نوعی گل  رز که عمر 
طوالنی تری دارد، گل تابستانی و میخک نیز از جمله 

گل  های صادراتی کنیا به ایاالت متحده آمریکا و روسیه 
است. ظهور و رشد صنعت گل در کنیا باعث رونق 

اقتصادی در این کشور آفریقایی شده است، به طوری که 
در سال های اخیر 500هزار کنیایی به استخدام این 

صنعت درآمدند که 90هزار نفر از آنها به صورت مستقیم 
در مزارع گل مشغول به کار هستند. 

3درصد؛سهمبلژیک
بلژیک نیز از تولیدکنندگان برجسته جهانی در 

صنعت گل به شمار می رود که 3درصد از سهم صادرات 
این بازار را به خود اختصاص داده است. گل سرخ، 
مهم ترین محصول تولیدی این کشور در صنعت 

گل است، به طوری که نیمی از مناطق تحت کشت 
گلخانه  ای این کشور، به گل سرخ اختصاص دارند. در 
میان دیگر کشورهای اروپایی آلمان و ایتالیا با داشتن 

سهم یک درصدی از صادرات جهانی گل، از جمله 
تولیدکنندگان موفق گل در سطح جهان محسوب 

می شوند. 


