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وضعیت كنونی گل و گیاهان زینتی در ایران
کشـور ایـران بـا برخـورداري از شـرایط آب و هوایـي مناسـب و متنـوع و آفتاب 
درخشـان، همچنیـن برخـورداري از منابـع ژنتیکـي بسـیاري از گیاهـان زینتـي و 
گلخانـه اي و بـا در اختیار داشـتن نیروي انسـاني کارآمد ارزان و منابـع انرژي ارزان، 
یکـي از مسـتعدترین مناطـق جهـان بـراي تولیـد محصـوالت گلخانـه اي مي باشـد.   

تولیـد گل، پتانسـیل بزرگـی در اشـتغال و درآمـد ارزی کشـور مـا می باشـد. 
سـطوح نسـبتاً بـزرگ گلخانـه در کشـورهای کوچکـی نظیـر هلند و مقایسـه با 
کشـورهای وسـیعی مثـل آمریکا، حاکـی از اهمیت زیـاد موضوع بهـره وری از منابع 

محـدود آب و زمیـن می باشـد.
 همچنیـن توسـعه کشـت های گلخانـه ای در کشـور هایی بـا درآمـد ناخالـص 
پائیـن و نـرخ رشـد جمعیـت باال )کلمبیـا، کنیا، مکزیـک و اکوادور( حاکـی از نقش 

گلخانـه درایجـاد شـغل و درآمد می باشـد.
بـا توجـه بـه محدودیت منابـع آب در کشـور،  فشـردگي بـاال)intensive( تولید 
محصـوالت گلخانـه اي مي توانـد نقـش مهمـي در اسـتفاده بهینـه از منابـع و ایجاد 

شـغل و درآمدهـای ارزي ایفـا نماید.
 در ایران برگزاری مراسـم جشـن گل و ایجاد باغ های گل تقریباً به 3000 سـال

پیـش بر می گـردد. بـا ایـن حـال، بـرای اولیـن بـار مـزارع گل تجـاری کشـور و 
از 100 سـال پیـش بـه وجـود آمده انـد.  شـرکت های احـداث فضـای سـبز 

در دوران سـلطنت مظفر الدین شـاه از سلسـله قاجـار )1907-1896(، امپراطور 
 اتریـش فرانتـس ژوزف یکـی از باغبان های خـود، لئوپولدپروتیوا را به تهران فرسـتاد

تـا بـه کارگـران در بـاغ سـلطنتی آمـوزش دهـد. پیـش از انقـالب 57، ایـران و 
کشـورهایی ماننـد هلنـد روابـط تجـاری گسـترده ای در زمینـه گل و گیاه داشـتند. 
تجارت گل پس از انقالب کاهش یافت به طوری که واردات گل و گیاهان زینتی 
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 ممنـوع گردیـد. این امر سـبب شـد اتکای بیش تری بـر تولید داخل صـورت گیرد و
در نتیجه میزان تولید داخلی افزایش یافت. 

از 1380 توسـعه گلخانه هـای تونلـی فلـزی بـا پوشـش پلـی اتیلـن گسـترش 
روزافزونـی داشـته و خوشـبختانه ایـن صنعـت نوپـا مراحـل تکامـل کیفـی را نیز با 
 شـتاب کم تـر  پیـش برده اسـت .در همین حال، اسـتفاده از گلخانه های پیشـرفته و

بـا تجهیـزات نوین نسـبتاً آهسـته اسـت و در سـطح محـدود سـرمایه گذاری جهت 
سـاخت گلخانه هـای کاماًل مجهز و پیشـرفته بـا تکنولوژی روز صورت گرفته اسـت.
 در شرایط کنوني، یکي از اصلي ترین راهبردهاي کشاورزي ایران براي برون رفت

از غیـر اقتصـادي بـودن و توسـعه پایدار همـگام با روند جهانی، توسـعه کشـت هاي 
گلخانـه اي مي باشـد کـه مورد اهتمام جدي دولت واقع شـده اسـت و در این راسـتا 
انجـام مطالعـات، برنامه ریـزي و احداث بیش تر از 300 شـهرک و مجتمع گلخانه اي 
 با سـرمایه گذاري کالن در کشـور آغاز شـده اسـت و حتي در برنامه توسـعه ششـم
برابـر )48355 هکتـار  در نظـر اسـت سـطح گلخانه هـاي کشـور  بـه حـدود 5 

افزایش سطح گلخانه( افزایش یابد. 

وضع موجود
طبـق آمـار سـال 1397 معاونـت تولیـدات گیاهـي وزارت جهـاد کشـاورزي در  
مجمـوع حـدود 7798 هکتـار شـامل 2666 هکتار گلخانـه به تولیـد گیاهان زینتي 
 اختصاص دارد که حاصل آن تولید بیش از 2/6 میلیارد گل شاخه  اي، 173 میلیون

گل گلدانـی وآپارتمانـي و 472 میلیـون بوتـه و 449 میلیـون درخـت و درختچـه 
فضـاي سـبز اسـت و حـدود 80% ایـن تولیـدات بـه ترتیـب در اسـتان هاي تهـران، 

مرکـزي، مازنـدران و خوزسـتان تمرکـز دارد.
بیـش از 60 سـال از تولیـد اقتصـادي گل و گیـاه در کشـور مي گـذرد و قدمـت 



شماره 9:  مقایسه گل و گیاهان زینتی در ایران با سایر كشورها
7

تولیـد سـبزجات و میوه هـاي گلخانـه اي کم تـر از نصـف گل و گیـاه مي باشـد.
صـادرات گل و گیـاه ایـران از سـال 1370 بـا حـدود 500 هـزار دالر آغـاز و بـا 
یـک رونـد صعـودي بـه حـدود 40 میلیـون دالر افزایـش یافتـه اسـت، در حالي که 
 براسـاس آمـار AIPH )مرکز آمـار بین المللي گل و گیاه( در سـال 2004، در جهان
 360 هزار هکتار سطح زیرکشت گل و گیاه با ارزش تولیدات بیش از 60 میلیارد دالر

بوده اسـت، متأسـفانه ایران با داشـتن 1/5-2 درصد سـطح زیرکشـت جهانی کم تر 
از 0/1 درصـد صـادرات جهانـي گل را دارا مي باشـد و از سـال 1381 رونـد واردات 

پایه هـاي تکثیـري افزایـش و نگران کننده شده اسـت.
ایـن در حالـي اسـت که سـاالنه 30 تا 40 درصد به سـطح زیرکشـت محصوالت 

گلخانه اي کشـور اضافه مي شـود.
گـردش اطالعـات نـا کارا در بازارهـاي اصلـي، سـبب می شـود در بسـیاری از 
مـوارد، تقاضـای خریـد داخلـی یـا خارجی با وجـود گل مـورد نظـر در گلخانه ها یا 

بـازار، تأمیـن نگـردد یـا بـا قیمـت غیر واقعـی تأمیـن گردد. 
 حضور گسـترده واسـطه ها نیز که از نشانه های یک بازار نابسامان است سبب این

می شـود کـه سـهم تولید کننـده از قیمت نهایـی کاهـش یافتـه و مصرف کننده نیز 
بـا پرداخـت بیش تـر،گل مورد نظر خـود را دریافـت نماید.

 )بـر اسـاس بررسـی های انجـام شـده در بـازار کنونـی گل سـهم تولید کننده از
 قیمت نهایی گل 30%، سهم عمده فروش از قیمت نهایی گل 20% سهم خرده فروش
 از قیمت نهایی گل 50%  و چنانچه واسـطه بین تولید کننده و مصرف کننده بیش از

یک نفر شود، سهم ها غیر منطقی تر می شوند...(
دم کارایـي شـبکه بازار رسـاني و خدمـات بازاریابـي نیـز منجر بـه افزایش حجم 

ضایعات گل می شـود. 
شـوربختانه هنـوز حمـل گل گلدانی و شـاخه ای بـا ترولی )قفسـه های طبقاتی( 

انجـام نمـی شـود و به نـدرت حمل بـا کارتن انجام می شـود.
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 حجـم ضایعـات گل ) 30 تا 50٪( و حاشـیه سـود واسـطه ها بسـیار باال اسـت و
بـا وجـود باقـی مانـدن بخشـی از تولیـد در مـزارع، امـکان تأمیـن نیاز صـادرات به 
لحـاظ  مقـدار و کیفیـت وجـود نـدارد . ضایعات باالی گل در کشـور یکـی از دالیل 
اصلـی، قیمـت باالی گل در ایران اسـت و کاهـش این ضایعات گذشـته از تمهیدات 
 سـخت افزاری در مراحل پس از برداشـت گل، نیازمند برنامه ریزی تولید و دسترسی

به اطالعات گل کشور و تا حدی دنیا می باشد. 
کاهـش قیمـت تمـام شـده و هزینه هـاي تولیـد و قیمت هـاي منطقـي بـراي 

مي باشـد.  تولیـد  ضرورت هـاي  جملـه  از  داخلـي  مصرف کننـدگان 
 )در محصـوالت فسـاد پذیـر، تولید باید بر اسـاس تقاضـا یا برآورد تقاضا باشـد و

نه اینکه پس از تولید بازاریابی صورت گیرد.(

روند و چشم انداز جهانی صنعت گل
صنعت گل جهان یک صنعت بسـیار پویا اسـت. تنوع محصوالت، منشـاء تولید، 
روش هـای تولیـد، بازار و تنظیم خرده فروشـی تحت تأثیر تغییرات مداوم اسـت، که 
ظرفیـت تولیـد بایـد قابل تطبیق با این عوامل باشـد. در چند سـال اخیرکشـورهای 
در حـال توسـعه ای مانند کنیـا، اکوادور، اتیوپـی، ترکیه و زیمبابـوه، در بازار جهانی، 
 بـه صورت آهسـته اما پیوسـته، توانسـته اند سـهم خـود را در بـازار به دسـت آورند.
 ایـن تولید کننـدگان جدید سـعی می کنند با بـاال بردن بهـره وری و از طریق تنوع و
 نـوآوری پیشـرو باقـی بمانند. با توجه به موانـع بزرگ مانند نیاز به سـرمایه، دانش و

زیرسـاخت ها کـه جهـت ورود بـه بـازار صنعـت گل وجـود دارد، امـا ورود بـه ایـن 
 صنعـت بـرای تـازه واردان بسـیار جـذاب اسـت. در 10 سـال اخیـر کنیا، اکـوادور و

زیمبابوه، صادرکنندگانی هسـتند که با سـرعت رشـد کرده اند، تولیدکنندگان موفق 
غیـر اروپایـی، با شـرایط آب و هوایی مسـاعد طبیعـی به طور مـداوم محصول زیادی 
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 تولیـد می کننـد، امـا ایـن تولیدکننده هـا هـزاران کیلومتر دورتـر از بازارهـای اصلی
اروپایـی و آمریـکای شـمالی هسـتند، کـه ایـن مشـکل بسـیار حائز اهمیت اسـت، 
چـون ایـن محصـوالت خیلـی سـریع فاسـد خواهند شـد. ولـی بـا ایـن شـرایط هم 
سـطح تولیـد و سـود بـه دسـت آمده در صنعـت این کشـورها بـه گونه ای اسـت که 
بـا وجود بسـیاری از مسـائل لجسـتیکی و اسـتراتژیک، می توانند بـا عرضه کنندگان 

اروپایـی کـه بـه بازارهـای اصلی مصـرف خیلـی نزدیک تر هسـتند، رقابـت کنند. 
امـروزه صنعـت گل و گیاهـان زینتی یک صنعت بسـیار پویا و بین المللی اسـت 
کـه نـرخ رشـد قابـل توجهـی در طـول چنـد دهـه گذشـته بـه دست آورده اسـت. 
تجـارت بـا بزرگ تریـن بازارهـای مصرف کننـده جهـان در جنـوب و شـمال اروپا و 
شـمال آمریـکا صـورت می گیـرد، در حالـی کـه کشـورهای تولید کننـده نزدیک به 
خـط اسـتوا قـرار دارنـد. در ده سـال گذشـته، کشـورهای عمـده صادر کننـده گل، 
هلنـد، کلمبیـا، کنیـا، اکـوادور و اسـرائیل بوده اند. از چند سـال قبل، اتیوپـی نیز به 
ایـن لیسـت اضافـه شده اسـت، در حالـی کـه ایـن امـر شـرایط اسـرائیل را تضعیف 

کـرده اسـت )بانک جهانـی، 2011(.
بررسـی چنـد محصـول مبادلـه شـده ی بین المللی نشـان داده اسـت کـه زمان 

بـرای رسـیدن بـه بـازار بـرای صنعت گل بسـیار مهم اسـت.
 تولیـد کننـدگان برای تولید مناسـب به یـک زنجیره پس از برداشـت کارآمد، از 
پرورش دهنـده تـا نگهـداری و حمل و نقل نیاز مبرم دارند. در واقع، در شـرایطی که 
 قسـمتی از زنجیـره  معیـوب اسـت برای کارآمـد تریـن تولید کننده هـم غیر ممکن

است که محصوالت خود را در بازارهای اصلی به فروش برساند.
بنابراین زنجیره ای پیوسته و مناسب کلید موفقیت در این صنعت است. 

 بررسـي اقتصاد جهاني  گل و گیاه نشـان مي دهد که امروز مصرف جهانی گل و
گیاه در 3 منطقه متمرکز شده است.

 1- اروپای غربی 2- آمریکای شمالی 3- ژاپن 
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در آینده رشد مصرف زیادي در ژاپن، چین و آمریکا مورد انتظار است. 
هلنـد، دانمـارک، بلژیـک، ایتالیـا، آلمـان، کلمبیـا، اسـرائیل، کنیـا و اکـوادر  _

هسـتند. گل  صادر کننـده  کشـورهای  بزرگ تریـن 
در کشـور هلنـد بـه دلیـل محدودیـت زمیـن بـراي توسـعه صنعـت گلـکاري و 
 همچنین افزایش شـدید حقوق کارگري، شـرکت هاي هلندي را به سمت کشورهاي

دیگر آفریقایي و آسیایي براي تولید و صادرات آن به سایر کشور ها سوق داده است. 
 در حـال حاضـر اروپـای غربـی مصرف کننـده نیمـی از گل های تولیـدی جهان 
اسـت و یـک گسـترش بزرگ در مصرف در آسیای شـرقی، ژاپن، چیـن، کره جنوبی، 

تایلنـد و اندونـزي در حال شـکل گرفتن اسـت.
وارد کننده هـای اصلـی گل شـاخه بریـده آمریـکا، آلمـان، فرانسـه، انگلسـتان، 
سـویس، سـوئد، نروژ، هلنـد، دانمـارک، بلژیـک، ایتالیا، اسـترالیا و ژاپن می باشـند. 
آفریقا صادراتش را به اروپا و آمریکای جنوبی به آمریکا و کانادا  افزایش می دهد. 
در آسـیا یـک تجـارت درون منطقـه ای با کشـور هایی مانند هندوسـتان، مالزی، 

تایلند و فیلیپین شـکل گرفته اسـت. 
در حـال حاضـر هلنـد بازار گل اروپای شـرقی را هـدف قرار داده اسـت که انتظار 
مـی رود کاهشـي در تأمین گل های شـاخه بریـده آمریکا، ژاپن و کشـورهای جنوب 
آسـیا ایجـاد شـود. کـه ایـن  موضوع یـک فرصت جدید بـرای نفـوذ در این بـازار را 

می کند. فراهـم 
 رقابـت زیادي در بازار وجود دارد، به ویژه این که کشـورهاي آمریکایي و آفریقایي

به دلیل حضور زودتر در بازار جهاني نسبت به ایران داراي یک مزیت رقابتي مي باشند. 
همچنیـن تقاضـای زیـادی برای گل های خشـک در برخی کشـورهای اروپایی و 

حتی آسـیایی و عربـی وجود دارد.
مصرف در آمریکا از 5 میلیارد دالر در 1991 به 11 میلیارد دالر در 2000 رسیده است.

حرکت هایـي کـه در بـازار گل و گیـاه آسـیا رخ داده، شـبیه آنچـه در 1995 در 
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سـنگاپور رخ داد، تأسـیس مرکـز حراج گل سـنگاپور کـه  احتمال مـی رود به مرکز 
حـراج گلهای آسـیا تبدیل شـود. از آنجایکه مراکـز حراج محدود بـه هلند بود،مرکز 

حـراج سـنگاپور و مرکـز گل دبـي DFC مي توانـد یـک مزیت به حسـاب آید.
معمـوالًً دسترسـي بـه بازار هـاي حـراج گل هلنـد ) 7 مرکـز حـراج گل در هلند 
 وجود دارد( آسـان نیسـت، زیرا برقراري سـهمیه هاي غیر شـفاف روي واردات توسط
 اتحادیـه شـرکت هاي گل و گیاه هلند، وجـود دارد . بازار هلند فقط براي دوره زماني

محـدود 4 ماهـه از نوامبـر تـا مـارچ، وقتـي تولیـد بـه شـدت تحـت تاثیـر شـرایط 
زمسـتان هاي سـخت قرار دارد، در دسـترس اسـت و براي فروش در سراسـر سـال، 
بـاز کـردن بازارهـاي جایگزین در انگلسـتان، کشـورهاي خاورمیانه، آسـیاي میانه و 

اروپاي شـرقي، ضـرورت دارد . 
ژاپـن یـک یـازار مهـم و بزرگ اسـت، اما وجـود قوانیـن قرنطینه اي سـخت یک 
بازدارنـده غیـر تعرفـه اي بـراي صـادرات گل بـه ایـن کشـور اسـت. از سـوي دیگـر 
مالیـات و عـوارض ورودي 15% روي محصـوالت  گل وگیاه از اول نوامبر تا 31 مي در 
کشـورهاي EEC وجـود دارد . اگـر چـه کشـورهاي آفریقایي تحت کنونسـیون هاي 
LOME هیـچ مالیـات یـا عوارضـي را تحمل نمي کنند. کشـورهاي آمریـکاي التین 

 نیـز بـراي صدور گل و دسترسـي به بازار EEC، مالیات ندارنـد. دراین مورد ارتباط و
گفتگـو دولـت مورد نیاز مي باشـد تـا صادر کننده هاي کشـورمان بتوانند در شـرایط 
رقابتـي یکسـان قرار بگیرند . همان گونه که فراهم سـازي کارگوهـاي هوایي کافي با 
 کنترل شـرایط اقلیمي و فراهم سـازي تخفیف هاي حمل و نقل براي صادر کنندگان،
 همچنان که در کشورهاي صادر کننده گل و گیاه از جمله چندین کشور آمریکاي جنوبي و

مرکزي وجود دارد، ضروري است. 
 امـروزه عمـده گل هـای شـاخه بریـده و گیاهان زینتـی از طریق مراکـز حراج و 

عمـده فروشـي ها بـه فروش می رسـد.
سیسـتم حـراج ابتـدا در هلنـد و ژاپـن اسـتفاده شـد. در مرکـز حـراج سـازمان 
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تـالش می کنـد باالتریـن قیمـت ممکن را بـرای تولید کننـده بدسـت آورد. در هلند 
ایـن مراکـز حـراج به وسـیله تعاونی هـای فـروش و تولید کننـده ها که عضـو تعاونی 
هسـتند هدایـت می شـوند. رونـد اجـراي ایـن سیسـتم بـازار بسـیار سـاده و کارآ 
 هسـت. تولید کننده هـا گل هـاي تولیدي خـود را از طریق شـرکت هاي حمل و نقل

بـه ایـن مراکـز حـراج تحویـل مي دهنـد. گل توسـط ارزیابـان متخصـص و متعهد، 
ارزیابـي مي گـردد و مشـخصات و درجه بنـدي گل هـاي تعیین مي گـردد. چرخ هاي 
حامـل گل هـا به سـالن سـاعت حراج رفتـه و عمده فروشـان حاضر در سـالن، ضمن 
دیـدن مشـخصات کامـل گل در صفحـه روبـرو، نمونه گل هـا را نیـز در مقابل خود 
مي بیننـد. قیمـت، نمونـه گل به نمایـش درآمده و در سـاعت حراج از بـاال به پایین 
 حرکـت مي کنـد و اولین خریـدار با باالترین قیمت صاحب محموله گل عرضه شـده

مي شـود . قیمـت گل بـه صـورت کامپیوتري از حسـاب خریـدار برداشـت و پس از 
کسـر کمیسـیون بـازار، بـه حسـاب تولید کننـده  واریز مي شـود .

صنعت گل هلند
علـی رغـم کاهـش تولید و بـا توجه بـه افزایش ارزش صـادرات، هلنـد همچنان 
نقـش کلیـدی در تجارت بیـن المللی گل و گیاهان زینتـی را دارد، هلند بزرگ ترین 
واردکننـده گل از خـارج از اتحادیـه اروپـا و همچنـان بزرگ ترین عرضـه کننده گل 

بـه دیگر کشـورهای اتحادیه اروپـا )بانک جهانی، 2011( اسـت.
در هلنـد از روش هـای پیشـرفته تولیـد و فرآیند هـای بازاریابی برخوردار اسـت. 
هلنـد تنهـا 10% تولیدات جهانـی را دارد اما حجم صادرات آن 60% صادرات جهانی اسـت. 
همان گونـه که رقابت سـخت تر می شـود از سـال 2003 تعـداد تولیدکنندگان و 
صادر کننـدگان کاهـش یافته اسـت و برخـی از شـرکت های کوچک در شـرکت های 
بـزرگ ادغـام شـده اند. علتـش می توانـد نیاز بـه تجهیزات زیـاد  و ضـرورت کاهش 

هزینه هـای تولید و صادرات دانسـت. 
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مقصد اصلی صادرات گل هلند کشورهای اروپایی، آمریکا و اروپای شرقی است. 
کشـورهای آفریقایـی و آسـیایی مقصد اصلی بـرای مواد تکثیری هلند می باشـد 

به ویـژه کنیـا و چین.

شبکه های سازمانی و مشاركتی صنعت گل
امـروزه اکثـر محصـول تولیدکننده های سرتاسـر دنیـا معمـوالً حراجی های هلند 
را به عنـوان مسـیر ثابتـی طـی می کننـد، تـا بـه دسـت مصرف کننـده در بازار هـای 
اروپایـی برسـند. حضـور فیزیکـی جهـت بازرسـی، کنتـرل کیفیـت و فعالیت هـای 
کاهـش ضایعـات ضـروری اسـت. بـا توجـه به رشـد جهانی شـدن و فضـای مجازی ، 
توسـعه یـک شـبکه توزیـع مناسـب بـرای گل هـا و گیاهـان زینتـی در کشـور های 
اروپایـی را ضـروری کـرده اسـت. در این شـبکه توزیع گل های شـاخه بریده و سـایر 
محصـوالت بـه مصرف کننـدگان خـرده به صـورت اینترنتـی و با اسـتفاده از مفاهیم 
سـازمانی متفـاوت تحویـل داده می شـود. پـروژه داوینچی بـا هدف افزایـش جایگاه 
رقابـت بین الملـی بخـش باغبانی هلنـد در شـبکه بازرگانی واقعی جهانـی با تحقیق 
در مـورد فرصت هایـی جهت همکاری سـازمانی، همفکری در یک شـبکه بین المللی 
توسـعه یافته اجـرا شـده اسـت. بخـش تولیـد گل و گیاهـان زینتـی در هلنـد دارای 
کیفیـت جهانـی اسـت و به عنـوان مسـیر اصلـی بـازار اروپـا عمـل می کنـد. ایـن 
بخـش بیش تریـن اثـر را روی اقتصـاد هلنـد داشـته و ایـن کشـور را بـه بزرگ ترین 
صادرکننـده محصـوالت گل و گیاهـان زینتـی در اروپـا تبدیـل کـرده اسـت. برخی 
پیشـرفت ها از قبیـل بـه وجـود آمـدن بازارهـای جدیـد در اروپای شـرقی و افزایش 
مجازی سـازی، مرکـز گرایـش را به طـرف غرب روانه کرده اسـت، که این امر سـبب 
خواهـد شـد تـا بـه یـک شـبکه گل و گیاهـان زینتـی مؤثر تبدیل شـود کـه در آن 
گل هـای بریـده، گیاهـان و سـایر محصـوالت رسـیده بـه مصـرف کننـدگان جهانی 
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مسـیر متفاوتـی را طی کـرده و مفاهیم سـازمانی متفاوتی را اسـتفاده کننـد. مراکز 
انبـار عبـوری )cross- dock( و پارک هـای بازرگانـی در اروپـا سـاخته می شـوند و 
ایـن بخـش بـه دنبـال مکانیسـم های نحـوه همـکاری و کنترلـی مؤثری بـرای یک 
شـبکه سـازمانی کامـل اسـت تـا مسـیر و تقاضـای بـازار را تکمیـل کننـد. هرچند 
 ایـن عمـل بـه آسـانی تعریـف بخش توسـط تعـداد زیـادی از SME ها )بسـیاری از

تولیدکننده هـا، بازرگانـان و LSP هـای کوچـک( و حراجی هـای بـزرگ بـر پایـه 
همـکاری نیسـت. بلکـه هرکـدام اهـداف و دیـدگاه خـاص خود بـر اسـاس قوانین و 

کارکـرد واحـد فعـال در شـبکه زنجیـره تأمیـن را دارنـد.
داوینچـی بـه معنـی شـبکه بین المللـی واقعـی صنعت کشـاورزی هلند اسـت و 
بـر اسـاس همـکاری، همفکـری و قابلیت دسترسـی کامـل اطالعات صنعـت گل بنا 
 شده اسـت. این پروژه باهدف توسـعه مفاهیم سـازمانی مبتکرانه بنا شـده و بر اساس

اطالعـات و مشـاغل مشـارکتی حمایـت می شـود تـا قـدرت رقابتی هلنـد را تقویت 
کنـد. بـا ایـن اسـتراتژی هلند ی هـا همچنـان مسـیر اصلـی بـازار صنعـت گل را در 

اختیـار خواهند داشـت. 

خصوصیات بخش و نیازهای صنعت گل و گیاهان زینتی

هلند قلب تپنده صنعت گل  جهان اسـت. این کشـور دارای یک شـبکه سـازمان 
یافتـه متشـکل از شـرکت های اصالحـی، تولیدکننـد گان و همچنیـن متخصصیـن 
فـروش و شـرکت های صادراتـی اسـت کـه نماینـده تمـام جنبه هـای یـک شـغل 
هسـتند. این شـبکه زنجیره ایی دارای زیر مجموعه های زیر هسـتند: تولیدکننده ها، 

حراجی هـا، بازرگانـان، تهیـه کننده هـا سـرویس های سـازمانی و مراکـز فروش.
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شکل1- شبکه زنجیره ایی گل و گیاهان زینتی

شـرکت گل فلـورا هلنـد دارای 5 مرکـز حراجـی بـرای خریـد و فـروش گل های 
شـاخه بریـده )حـدود 70 درصد( و سـایر گیاهـان زینتی )30 درصد(، یک سـازمان 
ملـی واسـطه ای )کـه خریـد و فـروش مسـتقیم بیـن تولیدکننـده و بازرگانـان را 
تسـهیل می کنـد( و یـک مجموعه وارد کننـده بین المللی اسـت. فلـورا هلند به طور 
 اساسـی یـک شـرکت مشـارکتی اسـت: کـه حـدود 5000 عضـو دارد کـه بیش تـر 
تولید کننده های گل و گیاهان زینتی هلند مالک آن هستند. در این شرکت بازرگانان 
 بـه سـه گـروه تقسـیم می شـوند: عمـده فروش هـا، صادرکننده هـا و وارد کننده هـا.
 گاهـی اوقات یک همپوشـانی هـم به وجود می آیـد و خود عمده فروش هـا به عنوان

صـادر کننـده نیز عمـل می کنند. در این سیسـتم حدود 1200 تاجـر هلندی وجود 
دارد کـه بـا مشـتری های بیـن المللـی و ملـی کار می کننـد. در هلنـد بیش تریـن 
 کشـورهایی که از آنها واردات انجام می شـود شـامل کنیا، اتیوپی، اسرائیل، اکوادور و
 آلمـان هسـتند. بیش ترین صادرات هم به آلمـان، انگلیس، فرانسـه، ایتالیا، بلژیک و
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روسیه صورت می گیرد. در بسیاری از موارد، حمل  و نقل بین مراحلی از این زنجیره، 
 از 70 فراهم کننـده خدمـات سـازمانی فراتر می رود. در برخی مـوارد تأمین کننده ها

فعالیت های بیش تری مثل کنترل کیفی، نگهداری و بسته بندی را نیز انجام می دهند. 
کیفیـت محصـوالت در طی توزیـع از بین می رود، بنابرایـن تقاضا برای افزایش  _

عمر پس از برداشـت وجود دارد.
بازرگانـان به طـور افزایشـی بـا دفعـات بیش تـر و مقـدار کم تـری سـفارش  _

می دهنـد کـه سیسـتم فعلـی ایـن نیـاز را بـرآورده نمی کنـد.
یـک نیـاز اساسـی برای بـه اشـتراک گذاری اطالعـات به موقع و شفاف سـازی  _

در زنجیـره تأمیـن وجود دارد.
بـازار حمـل  و نقـل بـه خوبـی بـرای همـکاری از لحـاظ حجـم تقسیم نشـده  _

اسـت. بـا توجـه به اینکه حمـل  و نقل سـریع با کم تریـن قیمت ممکن بیـن بازارها 
بـه همـراه کیفیـت ضمانـت شـده یکـی از مؤلفه هـای اصلی صنعت گل اسـت. 

 پویایـی و عـدم اطمینان باال در تأمین و تقاضـا منجر به تغییرات دقیقه نودی، _
سفارش های یک باره و حمل  و نقل غیرکار آمد شده است.

کیفیـت محصـول )عمـر گلجایی( یکـی از فاکتورهای خیلی مهم محصول اسـت 
 )بـرای گل ها امروزه حدود 7 روز( بنابراین سـرعت و مسـئولیت پذیری امری کلیدی

هسـتند. در نتیجـه مـدت زمـان سـفارش به طـور پیوسـته در حـال کاهش بـوده و 
گرایـش بـه سـمت سفارشـات با انـدازه کوچک اسـت. 

صنعت گل تركیه 
 در ترکیه 7 منطقه برای کشـت محصوالت مختلف وجود دارد . این هفت منطقه
 شـامل مرمـره، آئـگان، مدیترانـه، آناتولی مرکـزی، منطقـه آناتولی جنوب شـرقی و
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شـرق و نوار سـاحلی دریای سـیاه می باشـد و بیش از 85 درصد واحدهای گلخانه ای 
کشـور در منطقه مدیترانه ای وقع شـده که مهم ترین مرکز آن آنتالیا می باشد. وجود 
 زمسـتان معتـدل و روزهـای آفتابـی در فصول سـرد همراه با درجه حـرارت  معتدل

)متوسـط  درجه حرارت سـاالنه 20 درجه سانتی گراد  و تغییرات درجه حرارت بین 
 9/2 تـا 28/2 درجـه سـانتی گراد در طـول سـال می باشـد . تغییرات رطوبت نسـبی
 محیـط بیـن 56 تـا 69 درصد بوده که ایدئال برای کشـت محصوالت گلخانه اسـت.

این موضوع موجب مزیت کاهش هزینه سوخت و تولید در فصول سرد شده است. 
 49 درصد از سطح زیر کشت را تونل های کم ارتفاع تشکیل می دهند و 40 درصد

را گلخانه هـای پالسـتیکی با سـازه های فلـزی و 11 درصد را گلخانه های شیشـه ای 
تشـکیل می دهند . 

 ترکیه کشوری است که به سرعت در صنعت تولیدات گلخانه ای به پیش می رود.
 ایـن کشـور در سـال 1990 چهـار هـزار هکتار گلخانه داشـته اسـت و طی ده سـال

سـطح گلخانـه ها را بـا افزایش 15 برابری به حـدود 60 هزار هکتـار افزایش می دهد 
 کـه عمدتـاً در مناطـق نیمـه گرمسـیری حاشـیه دریـای مدیترانـه، به ویـژه منطقه

آنتالیا متمرکز می باشد. 
ایـن افزایـش کمـی بـا افزایـش کیفـی تولیـدات و افزایش بهـره وری نیـز همراه 
بـوده اسـت و نکتـه بسـیار مهـم این کـه توسـعه صنعـت گلخانـه بـا بهره گیـری از 

آخریـن فن آوری هـای جهانـی کـه کامـاًلً بومـی شـده اند همـراه اسـت. 
 توجـه بـه تولید بـا کیفیت مرغوب تـر تکنولوژی های سـازگار با محیط زیسـت و

بهره گیـری از منابـع انرژی تجدید شـونده از اهـداف  تولید کنندگان برای دسـتیابی 
بـه بازارهـای جهانـی اسـت. بـه عنوان مثـال اسـتفاده از انـرژی زمیـن گرمایی طی 

سـال های اخیـر رشـد زیادی داشته اسـت. 
 تولید گل و گیاهان زینتی در ترکیه به چهارگروه گل های شاخه بریده، گیاهان آپارتمانی،

گیاهـان فضـای بـاز و گل های پیازی تقسـیم می شـود و در سـال های اخیر شـتاب 
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زیـادی گرفتـه اسـت. مزیـت نسـبی ترکیـه باعث شـده قیمـت تمام شـده گل های 
شـاخه ای شـامل میخـک، ژربـرا، رز، گالیـل، فریزیـا، لیلیـوم، اسـتاتیس و داودی 

مناسـب تولید باشـد . 
تولیـد تجـاری گل در ترکیـه در اوایل قرن بیسـتم درمنطقـه yalova و به خاطر 
نزدیکـی آن بـه اسـتانبول به عنـوان بزرگ ترین مرکـز مصرف گل آغاز شـد و اولین 

اتحادیه تولید و تجارت گل در سـال 1946 در اسـتانبول تأسـیس شـد . 
عمـده تولیـد رز در اسـتان اسـپادتا و بـرای تولیـد اسـانس انجـام می شـود کـه 
ترکیـه را بـه عنـوان یکـی از مهم تریـن تولید کننـدگان عطـر رز در جهـان مطـرح 

نموده اسـت.
 بـا توجه به تشـابهات زیاد ترکیـه با ایران، به ویژه از لحاظ پهنـاوری و تنوع آب و

هوایـی، توجـه بـه توسـعه کشـت های گلخانـه ای... بـه برخـی نکاتـی کـه می تواند 
بـرای بهبـود کشـت های گلخانـه ای کشـورمان مفیـد باشـد اشـاره می گردد. 

توسـعه سـریع کشـت گلخانـه ای در مناطـق بـا شـرایط آب وهوایـی مناسـب  _
بـرای کشـت گلخانه ای 

سـازه های گلخانـه ای و اتوماسـیون مورد اسـتفاده، سـاده و با سـرمایه گذاری  _
اولیـه پاییـن اسـت کـه ایـن موضـوع بـه تولیـد اقتصـادی پـروژه هـا کمـک زیادی 
 می کند. از سیسـتم های کشـت بدون خاک Soilles culture فقط در موارد ضروری
 استفاده شده است و کشت هایی مثل کشت گل ژربرا که اکنون در ایران،100 درصد

کشت بدون خاک است، عمدتاً در کشت خاکی انجام می شود. 
رعایـت آسـتانه حداقـل سـطح گلخانه بـا گلخانه هـای multispan چند قلو با  _

سـطوح بیـش از 3 هزارمترمربـع و کشـت تخصصـی یـک محصول که ایـن موضوع  
بـه کاهـش هزینـه تمام شـده محصـول و افزایش کیفیت منجر شـده اسـت. 

 بهره گیری از دانش فنی محصوالت گلخانه ای و ترویج و اجرایی کردن دانش  _
توسعه کنترل بیولوژیک محصوالت گلخانه ای ترکیه   _
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برگـزاری نمایشـگاه کشـاورزی آنتالیـا، هدفمنـد و منطبـق بـر اهـداف فنـی،  _
اقتصـادی نمایشـگاهی، افزایـش سـطح فـن آوری تولید، عقـد قرارداد هـای تجاری، 

صادرات  توسـعه 
واحدهـای  _ ایجـاد  بویـژه  و  تولیـدی  واحدهـای  موضوعـی  تخصصی شـدن 

تکثیـری propagation. بنابرایـن واحدهـای تخصصـی تکثیـر، نشـاء های پیوندی با 
اسـتانداردهای بـاال تولیـد و در اختیار واحدهای تولیـدی production قرار می دهند 

کـه ایـن امـر به توسـعه کمـی و کیفـی تولیـد، کمـک شـایانی می نماید.
پیشرفت ترکیه در تولید بذور اصالح شده و پایه های تکثیری سالم  _

صنعت گل كنیا
در حـال حاضـر حـدود 500 پـرورش دهنـده ی گل و گیاهان زینتـی به صورت 
تجـاری در کنیـا وجـود دارد، تولیـد گل در حـال حاضـر تـا حـد زیـادی در اطراف 

دریاچـه نایواشـا، تا شـمال غـرب نایروبـی صـورت می گیرد.
 حـدود 75 درصـد از صـادرات گل شـاخه بریده کنیا توسـط 12 تولید کننده در 
مقیـاس بزرگ و متوسـط صـورت می گیرد. چنیـن فعالیت هایـی در اندازه هایی بین 
20 تـا بیـش از 100 هکتـار، بـا نیـروی کار بیـن 250 و 6000  نفر انجام می شـود. 
25 درصـد باقی مانـده از تولیـد محصـول گل و گیاهـان زینتـی در کنیـا توسـط 
گلخانه هـای کوچک تـر در فضـای کم تـر از نیـم هکتـار صـورت می گیـرد. کیفیـت 
گل حاصـل از ایـن تولید کنندگان ضعیف اسـت، در نتیجه یکی از مشـکالت ارتباط 

خـرده مالـکان به بازارهای صادراتی، مشـکل زیرسـاختی اسـت.
در طـول سـه دهـه گذشـته، محصـول صادراتـی صنعـت گل و گیاهـان زینتـی 
کنیـا به طـور قابل مالحظـه ای افزایش یافته اسـت. بین سـال های 1978 و 1998، 
حجـم سـاالنه صـادرات نزدیـک بـه ده برابـر، از 3265 بـه 30221 تـن رشـد کرد. 
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بیش تریـن صـادرات گل و گیاهـان زینتـی کنیا به بازارهـای اروپا صـورت می گیرد. 
سـالن های حـراج گل در هلنـد بـه لحاظ تاریخـی مهم ترین چرخه فـروش گل کنیا 
اسـت کـه از طریـق آن گل و گیاهـان زینتـی تولید شـده کنیـا به عمده فروشـان و 

خرده فروشـان اروپایـی می رسـد. 
کنیـا در حـال حاضـر سـومین عرضه کننـده ی بـزرگ گل شـاخه بریده بـه بازار 
اروپـا پـس از هلنـد و اسـرائیل اسـت. بیش ترین صـادرات کنیا بـه انگلسـتان )بازار 
رو بـه رشـد کنیـا( و پـس از آن بـه هلند صـورت می گیـرد. به طور سـنتی صادرات 
میخـک و گل رز در کنیـا وجـود دارد، امـا نیـاز بـه حفـظ سـودآوری بسـیاری از 
 تولیدکنندگان را تشـویق کرده اسـت تا به محصوالت کشاورزی دیگر مانند بذر گل و

سایر خدمات با ارزش افزوده باال مانند بسته بندی گل روی آورند.

 

شکل2- بسته بندی گل در مزارع گل کنیا

 در گذشـته، تنها چند کشـاورز کنیایی با اسـتانداردهای باالی کیفیت و سالمت 
 بین المللی کار می کردند. اما از اول ژانویه سال 2005، کشاورزانی که محصوالت باغی

بـه اتحادیـه اروپا صـادرات می کردند ملزم به پیروی از مقـررات EurepGap از جمله 
مجموعـه ای پیچیـده از شـیوه های مناسـب کشـاورزی )GAP( شـدند. ایـن قانـون 
 مـواد شـیمیایی مـورد مصـرف کشـاورزی، زیرسـاخت مزرعـه، امکانات بهداشـتی و

درجه بندی و فرآیندهای بسته بندی را پوشش می دهد.



شماره 9:  مقایسه گل و گیاهان زینتی در ایران با سایر كشورها
21

آب و هـوای گرمسـیری کنیـا، کاربـرد مکرر آفت کش ها را در طول سـال بسـیار 
 افزایش داده است. مقررات اتحادیه اروپا تولید کننده های کنیایی را مجبور کرده است

که رژیم برنامه های کاربردی و انواع آفت  کش ها را تغییر دهند. 

برنامه های آینده

اسـتفاده از  فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات )ICT( بـرای توسـعه سیسـتم های  _
مؤثـر در بخـش گل بریده 

صنعـت گل بایـد قوانیـن صنعت گل شـاخه بریـده در تمام کشـورهای حاضر  _
در ایـن صنعـت را بررسـی و آن هـا را به عنـوان یک راه بـرای رقابتی تر کـردن بازار 

گل شـاخه بریـده کنیـا در بازار هـای بیـن المللی بـه کار گیرد.

صنعت گل كلمبیا
کلمبیـا در سـال 2013 بـا 378 میلیـارد دالر تولید ناخالص داخلـی، و در کل با 
6/2 درصـد تولیـد ناخالص منطقـه ای چهارمین کشـور بزرگ آمریـکای التین بود. 

صنعـت گل کلمبیـا اساسـاً در مناطقـی بـا ارتفاع زیـاد و در خـارج از زمین های 
مسـطح آفتابی دو شـهر بزرگ بوگوتا و مدلین مسـتقر شـده اسـت. دمای متعادل، 
 خاک حاصلخیز، روزهای اسـتوایی طوالنی و نیروی کار کافی به افزایش رشـد گل رز

کلمبیا در تمام طول سال بدون داشتن گلخانه های گران قیمت کمک می کند. 
 کلمبیا در مساحتی حدود 8000 هکتار گل پرورش می دهد. حدود 7000 هکتار

تحت شرایط گلخانه ای است درحالی که 1000 هکتار تولید فضای باز دارد. 
بیـش از 400 تولید کننـده گل وجـود دارد و تقریبـاً 300 مزرعـه گل هـا را برای 
 صـادرات تولیـد می کنند. حدود 50 درصد زمین های این مزارع بین 20 تا 50 هکتار

وسعت دارند و 50 درصد باقی مانده بیش از 50 هکتار هستند. 
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صادرات

محصـوالت گل و گیاهـان زینتـی در رتبـه دوم  صـادرات محصوالت کشـاورزی 
 کلمبیـا هسـتند، و بـه بیـش از 90 کشـور ارسـال می شـوند، کـه این امـر کلمیبا را
 به عنوان دومین صادر کننده گل در جهان بعد از هلند معرفی کرده اسـت. یک دهم

صـادرات گل دنیـا بـه وسـیله کلمبیـا صـورت می گیـرد. در سـال 2005  میـزان 
صـادرات 906 میلیـون دالر بـود و در سـال 2013 ارزش صـادرات گل کلمبیـا بـه 

1/34 میلیـارد دالر رسـید.  
اغلـب تولیـد گل کلمبیـا بـه آمریـکا صـادر می شـود کـه شـامل چهـار پنجـم 
 میخک ها و یک سـوم رزهای کلمبیا اسـت. در سـال 2006 کلمبیا بیش از دومیلیارد

ساقه گل و بیش از پنجاه نوع گل، معادل 418 میلیون دالر به آمریکا صادر کرد. در 
 سـال 2012 ایـن عدد تـا 1/188 میلیارد دالر آمریکا افزایش یافت. در سـال 2013،

65 درصـد کل گل هـای شـاخه بریده وارد شـده بـه آمریکا از کلمبیا بود که نسـبت 
 به 10 سـال گذشـته، 55درصد افزایش یافته اسـت. رزها با ارزش 365 میلیون دالر

گل هـای اصلـی صادراتی هسـتند و سـپس میخک بـا 156 میلیـون دالر و داودی با 
147 میلیـون دالر در رتبه هـای بعدی می باشـند. 

درحالی کـه آمریـکا بـا 77 درصد از صـادرات کل مهم ترین بـازار فروش گل های 
 صادرتی کلمبیا است، روسیه )5/4 درصد(، ژاپن )3/7 درصد(، انگلیس )3/4 درصد( و

کانادا )2/8 درصد( مقصدهای دیگر هستند.

تکنولوژی

تولیـد گل در کلمبیـا 111000 شـغل مسـتقیم و 94000 شـغل غیر مسـتقیم 
بـرای مـردان و زنـان کلمبیایی ایجـاد کرده اسـت. 60 درصد نیـروی کار مزارع گل 

را زنـان تشـکیل می دهند.
 برخـی از عملیـات تهیه گل بـازار صادرات از نظر تکنولوژی پیشـرفته هسـتند و
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از ماشـین های طراحـی شـده سفارشـی، اتاق هـای نگهـداری یخچـال دار، و تسـمه 
نقاله های خودکار اسـتفاده می کنند. برداشـت و بسـته بندی سـریع و تکنولوژی های 
جدیـد هـرس و تمیز کردن، فشـار کاری وارد شـده به کارگـران را کاهش می دهند.

آفـت کش هـا بـه نـدرت مـورد اسـتفاده قـرار می گیرنـد. بسـیاری از مـزارع در 
کلمبیـا بـه اهمیت برچسـب "کامـاًل طبیعی" بـرای ادامه رقابـت در بـازار آمریکای 
شـمالی و اروپـا پـی برده انـد. روش هایی مانند اسـتفاده از بوته های نعنـاع در انتهای 
هـر ردیـف رز یـا آتـش زدن برگ هـای تنباکـو بـرای دفـع افـات عنـوان روش های 

جایگزیـن مـورد اسـتفاده قـرار می گیرند.

تداركات

حـدود 150 واردکننـده و توزیع کننـده گل اغلـب در داخـل و اطـراف میامـی 
بـرای جابه جایـی گل  و گیاهـان زینتـی صادراتـی کلمبیـا بـه آمریکا مورد اسـتفاده 
قـرار می گیرنـد. گل هـای شـاخه بریـده اغلب محمولـه مهـم بـاری در فرودگاه های 
بیـن المللـی میامـی، بوگوتـا و مدلین هسـتند. فـرودگاه بیـن المللی بوگوتا سـاالنه 
200000 تـن حمـل و نقل هـای هوایـی مرتبـط بـا گل هـا را سـازماندهی می کند. 
گل هـا توسـط 8 خـط هوایـی حمـل می شـوند و پروازها اغلب بـه آمریکا اسـت. در 
آمریـکا حـدود 300 شـرکت روزانـه جابه جایـی صدهـا کامیـون گل به صدها شـهر 

را هدایـت می کننـد.

صنعت گل چین
صنعت گل و گیاه چین از 1984 شروع شد. 

در 1996 مجموع 3000 هکتار سطح زیر کشت گل با 09/1 میلیارد شاخه گل
همـگام بـا رشـد  اقتصـادی در 2005سـطح زیـر کشـت در چیـن بـه 60000 

هکتـار رسـید بـا 28600 هکتـار گلخانـه
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در حـال حاضـر سـطح تحصیـالت و مهارت هـای مدیریتـی گلـکاری محـدود 
می باشـد و مصـرف سـاالنه محلـی نیز پایین اسـت و زمین هـای در دسـترس ارزان 
اسـت و بازار هـای حـراج گل در مراحـل اولیـه خودش اسـت. اگر چه صنعـت دارای 
 مزایـای تنـوع ژنتیکـی بـاال گیاهانی اسـت که می تواند اصالح شـده و به بـازار گل و

گیاه معرفی شوند. 
در یـک دهـه اخیر بازار گل های شـاخه بریـده چین نزدیک 20 برابر رشـد کرد. 

صادرات و واردات محصوالت گل سـاالنه افزایش یافته اسـت. 
صنعت گل و گیاه چین شـبیه آتش وحشـی رشـد می کند. مناطق )اسـتان ها( 

در تولیـد و تجـارت گل رقابت می کند. 
اسـتان یوننـان 50 % بـازار محلـی چیـن بـا 1/4 میلیـارد شـاخه گل در سـال را 

داراست. 
گوانگجـو، ژیانگ، فوجیانگ، یوننان و شـانگهای 79% مجمـوع صادرات گل را در 

سـال 2007 داشته اند. 
)YAAS(آکادمی علوم کشاورزی یانان )FRI( مؤسسه تحقیقات گل وگیاهان زینتی 
 در شـهر کانمینـگ واقـع شـده، این مؤسسـه با وسـعت 70 هکتـار دارای 30 هکتار

گلخانـه و مـزارع تحقیقاتـی و تولیـدی با80 کارمنـد و 18 محقـق phd قراردادهای 
متعـددی بـا شـرکت های خصوصـی در تولیـد گیاهچه هـای انـواع گل بـه ویـژه 
 ژیپسـوفیل )عـروس(، ژربرا، رز، ارکیده، گیاهان حشـره خـوار،... و حتی توت فرنگی،

بلوبـری... دارد. ایـن مؤسسـه همچنیـن با نظـارت فنـی و ارائه دانش فنـی در تولید 
انـواع گل هـا بـا بخش خصوصـی مشـارکت دارد و بابـت خدمات علمی مشـاوره ای 

سـهمی حـدود 20% از درآمد را دریافـت می دارد.
ساختار سازمانی این موسسه شامل 7 مرکز : 

گیاهـان زینتـی چوبـی – گل هـای علفـی – گل های گلدانـی – گیاهـان باغی – 
گل هـای پیـازی – گل هـای آبـی و مرکز تسـت کیفی و بازرسـی گل 
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در بازدید از بخش های گوناگون این موسسه از مرکز کشت بافت و تولید گیاهان 
 سالم سـازی شـده، گلخانه هـای سـازگاری ژیپسـوفیل، بلـو بری،گیـاه حشـره خوار،

گلخانـه تولیـد ارکیده دندروبیـوم، گلخانه تولیـد رز مینیاتور گلدانـی، گلخانه تولید 
گل شـاخه بریـده ژربـرا و لیسـیانتوس و همچنین گلخانه توت فرنگـی و یک گلخانه 

کلکسـیون گل هـای گلدانی به ویـژه انواع سـرخس، ارکیده... بازدید داشـتیم. 
مؤسسـه تحقیقـات گل و گیاهـان زینتـی )FRI( آکادمـی علوم کشـاورزی یانان 
)YAAS( یـک سـازمان خدماتـی تحقیقاتـی گیاهـان زینتی هسـت کـه در یانان و 
بزرگ تریـن در چیـن می باشـد و کارهای R&D راهبردی و سراسـری روی توسـعه 
گیاهـان زینتـی در یانـان و حتی در برخی نقاط  دیگر کشـور چین را تحت پوشـش 

 . قـرار می دهد 
مـزارع و گلخانه هـای تحقیقاتـی شـامل گل هـای شـاخه بریده، گل هـای زینتی 
گلدانـی، گل هـای باغچـه ای هماننـد گل هـای دارویـی و خوراکـی مـورد توجه این 

مؤسسـه است. 
ایـن مؤسسـه روی نـوآوری ژرم پالسـم و بـه نـژادی، تکثیـر گیاهچه هـای بـا 
کیفیـت، کنتـرل اسـتاندارد ها و کیفیـت، فن آوری هـای مهندسـی طراحـی فضـای 
سـبز و فـن آوری فرآیندهـای ظریـف تمرکـز دارد . فعالیـت محـوری ایـن مؤسسـه 
به نـژادی بـود کـه از شـیوه های هیبریداسـیون، موتاسـیون فیزیکـی بـا اسـتفاده از 

پرتوتابـی اشـعه گامـا و اصـالح مولکولـی اسـتفاده می شـد.

صنعت گل ژاپن
بزرگ تریـن بـازار گل ژاپـن کـه بـه بـازار OTA معروف اسـت در حومـه صنعتی 
جنـوب غـرب توکیـو در کنـار فـرودگاه هانـدا بـا مسـاحتی بیـش از 38 هکتـار، در 
سـال 1989 شـروع بـه کار کـرد. هـر روز، بـه جـز روزهـای یکشـنبه، بازار با فشـار 
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و شـلوغی خریـد تـازه تریـن میوه ها، سـبزیجات، ماهـی، گل های زینتـی و گیاهان 
گلدانـی شـروع بـه کار می کنـد. بخـش گل و گیاهان زینتـی در بازار OTA از سـایر 
محصـوالت تـازه و ماهـی جـدا شـده اسـت و دارای 2 سـالن حراج گل اسـت: حراج 

.FAJ و حـراج گل ژاپـن OTA گل

OTA، بزرگ ترین سالن حراج كشور

مرکـز حـراج گل OTA بزرگ تریـن مرکـز حـراج گل در ژاپـن بـوده و سـهم آن 
در بـازار 6/9 درصـد اسـت، جابه جایـی در حـدود 408 میلیون سـاقه و7/5 میلیون 
گیاهان گلدانی سـالیانه از طریق سیسـتم سـالن حراج هلند )سـاعت فروش( تأمین 
می شـود. سـاالنه، بیـش از 26 میلیـارد ین از مزارع گل به حراج گذاشـته می شـود. 
خریـداران شـامل عمده فروشـان ملـی، فروشـگاه های نقدی و سیسـتم حمل و نقل 
 OTA، شـبکه ایی، برنامـه ریـزان مراسـم ها و غیـره هسـتند. بـا توجه بـه آمار بـازار
98٪ از گل تولیـد داخلـی بـرای مصـرف داخـل بـه بـازار عرضـه شـده در حالی که 

2 درصـد باقی مانـده، در درجـه اول بـه آمریـکا و سـپس بـه چین صادر می شـود.
مرکـز حـراج گل OTA یک شـرکت خصوصی اسـت که پایه و اسـاس آن ریشـه 

در عمـده فروشـی به صورت واسـطه ای دارد.
بـه ایـن ترتیـب مرکـز حـراج گل OTA یـک تعاونـی پرورش دهنـده ی گل و 
گیاهـان زینتـی مانند رویال فلـورا هلند نیسـت. در دهه ی 1980 شـهرداری توکیو 
ایـن سـاختمان را به سـبک سـالن حـراج هلند احـداث و به شـرکت های خصوصی 
اجـاره داد. معمـوالً مطابق بـا قوانین دولت هـای محلی و مقررات وزارت کشـاورزی، 
جنـگل داری و شـیالت )MAFF( قیمت گـذاری انجـام می گیـرد. بـه طـور منظـم، 
 مرکـز حراج مجبور اسـت به دولـت توکیو اطالعات کامل قیمت گـذاری را ارائه دهد

بـه طوری کـه بـه طـور مـداوم شـفافیت در داده هـا افزایش می یابـد. عالوه بـر این، 
هـر دو سـال شـورای شـهر سـالمت مالی کسـب و کار حـراج گل را از نظـر موفقیت 
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پیـش بینـی، شکسـت بالقـوه و پیشـرفت این شـرکت، بررسـی  می کند.

ساختار بازار غیر معمول

 بـا ظهـور حراج هـای آنالیـن گل، مفهـوم جدیـد مغازه هـای گلفروشـی ماننـد
 بازار گل Aoyama نمایان شده است، این سیستم پیچیده، بسیار دسته بندی شده و
 مقرراتی است که نقش حیاتی ای در متصل کردن تولید کنندگان و مصرف کنندگان

ایفا می کند.
بازارهـای داخلـی، صـادرات، واردات و توزیـع گیاهـان زینتی تحت سـلطه تعداد 
زیادی از واسطه ها است. زنجیره بازار ترکیبی از گروه های مختلف است و این شامل 
تکثیر کننده هـا، پرورش دهنده هـا، سـالن های حـراج، عمده فروشـان  به نژادگـران، 

بـزرگ، تعـداد نسـبتاً باالیی از عمده فروشـان از کوچـک تا متوسـط، تهیه کنندگان 
دسـته گل، برنامه ریـزان مراسـم ها، خرده فروشـان و خریداران می شـود.

MAFF به طـور معمـول در مقیـاس بـزرگ تصمیم گیـری را انجـام می دهـد و 

دولـت دسـتورالعمل هـا و روش هـا را اعمـال می کنـد. 

تأمین كنندگان بازار گل

در بـازار گل ژاپـن، خرده فروشـان بـا افزایش میزان کیفیـت و زیبایی محصوالت 
سـعی در  ارائـه دادن آنهـا بـا قیمت باال هسـتند. اگرچـه این روش موفق بوده اسـت 
امـا مصرف کننـدگان جدیـد هـم وجود دارد کـه در فکـر خرید از سـوپرمارکت های 

دارای تخفیف هسـتند.
  ژاپن کشوری است که در بین 6 کشور اصلی وارد کننده گل در دنیا قرار گرفته است.

کشـورهایی مثـل مالـزی، کلمبیـا و چیـن از اصلـی تریـن کشـورهای تأمین کننده 
گل هـای وارداتـی ژاپن می باشـند. 
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تغییر سیستم

در تولیـد گل سیسـتم های بازاریابـی بـه سـرعت در حـال تغییـر و دگرگونـی 
هسـتند و بـا زنجیره های عرضه به شـیوه ی سـنتی درحال هم پوشـانی هسـتند. در 
حـال حاضـر در زمینـه تولیـد گل در یـک محیط تجاری بـا عملکرد خرده فروشـی 
 محـور، تمایل و گرایش فعلی به سـمت حذف واسـطه گری بیـن پرورش دهندگان و

خرده فروشان است. 

مزارع خانوادگی كوچک

در قانـون گـذاری امـالک بعـد از دوره ی جنـگ اسـاس ایـن بوده اسـت که یک 
مزرعـه بایـد مالـک داشـته و توسـط یـک خانـوار اداره شـود. بـر این اسـاس تعداد 
 JA زیـادی از صاحبـان مزارع گل در مقیاس کوچک شـکل گرفته و در قالب تعاونی
قـرار گرفتنـد. تعاونی JA دارای شـبکه چند الیه ای و پهناور اسـت کـه تطابق آن با 
 سیسـتم های بازار خرده فروشی که مشخصه ی اصلی آنها استاندارد سازی محصوالت

با کیفیت، زمان تحویل به موقع و شفافیت آنها می باشد، کار ساده ای نیست.

مصرف گل در ژاپن

در مقایسـه بـا کشـورهای توسـعه یافتـه، متوسـط سـرانه مصـرف گل در ژاپـن 
9614 یـن )84 یـورو( بـوده کـه نسـبتاً کم اسـت. در ژاپـن، گل ها اغلب بـه عنوان 
هدیـه خریـداری می شـوند. در مواجهـه بـا کاهـش تعداد مشـتریان جـوان در میان 
رتبـه ی خریـداران گل، صنعـت پـرورش گل ژاپـن تالش هـای بازاریابـی خـود را به 
سـمت تشـویق خرید گل برای استفاده شـخصی و ارایه گل در مراسم ها و تعطیالت 

مختلـف متمرکـز کرده انـد تـا گل را بـه عنـوان یک هدیه مناسـب معرفـی کنند.
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صنعت گل بلغارستان
کشـور بلغارسـتان مسـاحت 110/910 کیلومترمربع  داشته و جمعیت آن حدود 
7077/495 نفر می باشـد  کشـور بلغارسـتان در جنوب شـرقی اروپا و شـبه جزیره 

بالـکان قرار دارد. 
 آب و هـوا و خـاک منطقه مرکزی بلغارسـتان، شـرایط بسـیار مسـاعدی را برای

پـرورش گل سـرخ و فـرآوری آن پدیـد آورده اسـت. نـوع حکومـت آن به صـورت 
جمهـوری اسـت و زبـان مـردم ایـن کشـور بلغـاری می باشـد. از لحـاظ آب و هوایی 

زمسـتان سـرد و مرطـوب و تابسـتان خشـک و گـرم دارد. 
موضـوع  بـا   FLOWER SPRING / AUTUMN بلغارسـتان  گل  نمایشـگاه 
 تخصصی گل، گیاهان زینتی، تجهیزات و لوازم باغبانی دو بار در سال در شهر صوفیه

پایتخـت این کشـور و در سـاختمان اینـدکا که مرکـز فعالیت های هنری این شـهر 
اسـت یا  در محل نمایشـگاه  بیـن المللی BALGAREKLAMA برگزارمی شـود. 
موضـوع این نمایشـگاه بین المللـی تجهیزات باغبانی، گل، بذر، پیاز گل و سـرامیک 
می باشـد. نمایشـگاه گل و گیاه در سال 2019 در شـهر پلوودیف دومین شهر بزرگ 
FLOWER AUTUMN کشور بلغارستان برگزار شد . نمایشگاه گل و گیاه و باغبانی 
 نمایشگاهی است که در آن ارائه طیف گسترده ای از محصوالت و خدمات باغبانی و
 طراحی فضای سـبز انجام می پذیرد. FLOWER AUTUMN  یک رویداد رنگارنگ

از رنـگ هـا و ایده هـای تـازه بـرای نماهـای داخلـی و خارجـی اسـت. سـهم زیادی 
از ایـن نمایشـگاه ها توسـط شـرکت های فـروش کود، مـواد شـیمیایی و محصوالت 
زیسـتی تصـرف شـده اسـت. راه حل هـای ارائـه شـده بـرای ایجـاد نقـاط رنگارنگ 
در خانـه، اداره و ویـال بـا حداکثـر نزدیکـی به طبیعـت از خدمات جانبی نمایشـگاه 
FLOWER SPRING / AUTUMN می باشـد .نمایشـگاه گل بلغارسـتان با عنوان 

.FLORA SPRING
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 به دلیل شـرایط نامسـاعد آب و هوایی به ویژه زمسـتان های سرد )حدوداً سه ماه
دمـای 20- درجـه سـانتی گراد( و نبـود دانـش فنی تولیـد، تولید گل وگیـاه در این 
کشـور بسـیار ضعیف و ناچیز اسـت. و بیش تر گل مورد نیاز از کشـور هلند و مقدار 

کمـی نیز از کشـور اکوادور وارد می شـود.  

 بخش تحقیقات گل وگیاه نگوان بلغارستان 

نگـوان شـهر کوچکی در فاصلـه حدود 30 کیلومتـری صوفیاسـت. از نکات قابل 
توجـه انجـام پروژه هـای تحقیقاتـی با حداقـل امکانـات در این مرکـز، قدیمی بودن 
سـاختمان هـا و تجهیـزات و کمبـود امکانات رفاهـی و حقوق پایین محققان اسـت. 
 همچنیـن در این مرکز وجود اتاق  های رشـد )GROWTH CHAMBER( بزرگ و

انجام قرارداد تکثیر گیاهان زینتی برای بخش خصوصی قابل توجه است. 

موضوعات تحقیقی مورد توجه 

- تشخیص و تعیین بیماری های ویروسی گیاهان زینتی 
- جنین زایی سوماتیکی و تنوع سوماکلونان در گیاهان زینتی 

تهیه مواد گیاهی عاری از بیماری در گیاهان زینتی، دارویی و گیاهان میوه ریز

ریز ازدیادی 

نگهداری طوالنی مدت گیاهان به روش درون شیشه ای _
تکثیر انبوه از طریق کشت بافت  برای کشاورزان و گلکاران.  _

بلغارسـتان بـا یک دهـم مـزارع گل سـرخ )گل محمدی( ایران، توانسـته اسـت با 
2 هـزار هکتـار مزرعه گل رز، سـاالنه 4 میلیـارد دالر درآمد به دسـت آورد.

 سالیان زیادی از پرورش و تولید گل محمدی در کازانلک می گذرد و گفته می شود
دانـش پـرورش و تولیـد گل محمدی از کاشـان به ایـن منطقه از بلغارسـتان منتقل 

شـده است.
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  در میان کشورهای اروپایی، بلغارستان یکی از بزرگ ترین تولید کنندگان گل رز و
از مراکـز عمـده تولیـد اسـانس و عطر گل رز به شـمار می آید و بلغاری هـا آن را مایه 

غـرور و افتخار ملی کشـور خـود می دانند.
 در بلغارسـتان، عطر گل سـرخ را "طالی مایع" می گویند، چرا که بسـیار گران و

ارزشمند است. 
کازانلـک یکـی از شـهرهای مرکزی و گردشـگری بلغارسـتان اسـت و در اسـتان 
استارازگورای این کشور قرار دارد. گلکاران این شهر، جمهوری بلغارستان را به قطب 
Rosa damascena تولیـد اسـانس و عطـر گل رز تبدیل کرده انـد . گلسـتان های رز 
 در دره ای معروف به گل سرخ واقع در 200 کیلومتری شرق صوفیا و 48 کیلومتری

غـرب کازانلـک قـرار دارد. این دره حـدود 160 کیلومتر طـول و از 3 تا 30 کیلومتر 
عـرض دارد گلزارهـای پرمحصـول  کازانلـک، 300 تـا 700 متر از سـطح دریا ارتفاع 
دارنـد. نهال هـای گل رز در خاک هـای سـبک شـنی و سـنگالخی اینجـا بهتر رشـد 
می کننـد و ایـن نـوع خـاک بـه علت زه کشـی خوب با ذخیـره کم آب از یـخ زدن و 

سـرمازدگی نهال گل در زمسـتان جلوگیـری می کند.
آب و هـوای مسـاعد، بهـره گیـری از تحقیقـات و تقویت خاک، این کشـور را در 

زمـره بزرگ تریـن تولید کنندگان اسـانس گل داماسـنا قرار داده اسـت. 
 تحقیقـات روی گل محمـدی بـا هـدف افزایـش درصـد اسـانس ایـن نـوع گل، 
یکصد سـال پیش با تأسـیس دانشـگاهی در بلغارسـتان آغاز شـد. تولید عطر رز در 
اقتصـاد و درآمـد مـردم شـهر کازانلک تاثیـر مهمـی دارد، به گونه ای کـه با گل های 
 کازانلـک، 70% عطـر و اسـانس رز مـورد نیـاز دنیا تأمین می شـود و سـاالنه بیش از

95 میلیون دالر برای مردم این منطقه درآمدزایی دارد.اسانس و عطر گل رز کازانلک 
 بـرای تولیـد فرآورده هـای آرایشـی، پـودر دنـدان، انـواع پمادهـا و خوشـبو کننده ها

کاربرد دارد.
دره گل سـرخ بلغارسـتان، یکـی از زیباترین جاذبه های گردشـگری بلغارسـتان، 



مجموعه نشریات تجارب دنیا در بخش کشاورزی و منابع طبیعی
32

 هرسـاله گردشـگران بسیاری را در ماه ژوئن به این منطقه ی زیبا، خوش آب و هوا و
معطر می کشاند.

صنعت گل اتیوپی
اگـر چـه کنیـا موفق تریـن تولید کننـده و صادرکننـده محصـوالت گل و گیاهان 
 زینتـی در میـان کشـورهای جنوب صحرای آفریقا اسـت، دیگر کشـورها در آفریقا و

نقـاط دیگـر هـر دو در ایـن زمینـه رقابـت زیـادی دارنـد کـه می توانـد سـهم بـازار 
صـادرات را در آینـده بـرای ایـن کشـور تضعیف کند. اکـوادور در حال تبدیل شـدن 
 بـه یـک رقیـب قوی در گل های شـاخه بریده، به ویژه در گل رز اسـت. در 10 سـال

گذشـته حجم صادرات سـاالنه محصوالت باغبانی اتیوپی با تکیه بر تولید رز شـاخه 
 بریـده افزایـش یافتـه اسـت. کـه ایـن امر بـه یارانه هـای دولتی کـه از سـال 2006

شـروع شـده و بـه بخـش خصوصی و فرصت هـای سـرمایه گذاری مسـتقیم خارجی 
کمک کرده اسـت نسـبت داده می شـود.

صنعـت باغبانـی اتیوپـی، علی رغـم ورود دیـر هنگامش به بـازار، بـا صادر نمودن 
یـک محصـول غیـر سـنتی، بـه موفقیـت بزرگی دسـت یافته اسـت. اتیوپـی دومین 
صادر کننـده بـزرگ در آفریقـا، پـس از کنیـا، و پیـش از تانزانیـا، اوگانـدا و زیمبابوه 
اسـت. ایـن کشـور همچنیـن پنجمیـن کشـور بـزرگ صادر کننـده غیـر اروپایی به 
بـازار گل بریـده اتحادیـه اروپاسـت. طبـق گـزارش روزنامـه Daily Nation کنیـا 
"اتیوپـی توانسته اسـت بـه نیمـی از آنچه کنیا طی سـه دهه به دسـت آورده اسـت، 
برسـد. بـا ایـن سـرعت، اتیوپـی می توانـد بعـد از یـک دهـه از کنیـا پیشـی گیرد. 
"صنعـت باغبانـی اتیوپی در سـال 2007 درآمد 94 میلیون دالری به همراه داشـت، 

در حالـی کـه کنیـا یـک درآمـد هنگفـت 364 میلیـون دالری داشـت. ایـن روزنامه 
 می افزایـد: علیرغـم درآمـد 4 برابـری کنیـا، پیشـرفت سـریع اتیوپـی،" کنیـا را در 
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حیـرت فـرو بـرده اسـت" البته هنـوز تا رسـیدن بـه اوج فعالیت خود بـا چالش های 
زیـادی روبه روسـت. براسـاس اظهـارات صاحبـان شـرکت های گل و گیـاه، حل این 
چالش هـا نیازمنـد دخالـت دولت اسـت. برخـی می گویند سیاسـت سـرمایه گذاری 
جدیـد اتیوپـی بـه لحـاظ مشـوق های مربوطـه، فاقـد درک درسـتی از ایـن بخـش 
 می باشـد. عدم دسترسـی به زمین برای توسـعه شرکت ها و قیمت باالی حمل ونقل

هوایی نیز از جمله مشکالت مهم این بخش محسوب می شوند.
اتیوپـی در سـال 2004 بـا 10 تولید کننـده دارای تنهـا 2 میلیـون دالر صادرات 
بـوده اسـت در حالـی که در  سـال 2008 با 81 واحـد تولیدی و 50 هـزار کارگر به 
104 میلیون دالر صادرات گل رسـیده اسـت و در سـال 2011 به 220 میلیون دالر 

صـادرات دسـت یافته اسـت و این روند جهشـی همچنـان ادامه دارد. 
دولـت اتیوپی برای رشـد ایـن صنعت و برای تشـویق سـرمایه گذاری 

خارجـی در مـورد گل وگیاه، با:
حذف مالیات برای 5 سال اول تولید.  _
حذف تعرفه های صادرات گل و واردات ابزار و دستگاه های مورد نیاز  _
اجـاره زمیـن بلند مـدت و با قیمت  بسـیار پائیـن )40-20 دالر در هر هکتار  _

سال(  در 
وام های بلند مدت  _

شـرایط را بـرای ورود سـرمایه گذاران داخلـی و خارجـی فراهـم نمـود. صنعـت 
گل اتیوپـی توانسـته بـا بهره گیـری از عوامـل فوق الذکـر بـا رشـد بی سـابقه ای در 

سـال های اخیـر مواجه شـود. 
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صنعت گل اسپانیا  
تولیـد گل هـای بریده شـده در اسـپانیا طی ده سـال گذشـته به تدریـج در حال 
افزایـش اسـت و اسـپانیا پنجمیـن بـازار بـزرگ اتحادیـه اروپـا اسـت. ایـن کشـور 
همیشـه بـرای رشـد گل هـای به صـورت محلی بسـیار مشـهور بـوده اسـت و تولید 

داخلـی تقریبـاًً سـه چهـارم مصـرف در اسـپانیا را پوشـش می دهد.
دو گل اصلـی تولید شـده میخـک و گل رز هسـتند که بیش از نیمـی از صادرات 
اسـپانیا را بـه خـود اختصـاص داده انـد. در مقایسـه با سـایر کشـورها، فقـط مقادیر 
کمـی گل از طریـق بازارهـای مرکـزی معاملـه می شـود، درعـوض عمده فروشـان 
انفـرادی و حتـی تجارت مسـتقیم بین تولید کننـدگان و خرده فروشـان وجود دارد. 
گل میخـک یکـی از گل هـای برجسـته تولید شـده و هنـوز هـم در اسـپانیا بسـیار 
 محبـوب اسـت. ایـن گل در داخـل کشـور تولید می شـود و میـزان عرضـه و قیمت 
در مقایسـه بـا سـایر کشـورهای اتحادیه اروپا بسـیار رقابتی اسـت. بـازار گل رز طی 
 سـال های اخیر رو به افزایش اسـت. گل های بریده شـده اصلی دیگری مانند الله ها،

گالیول و لیلیوم در اسپانیا تولید می شوند.
 مصرف کنندگان اسـپانیایی عمدتاً گل های بریده شـده را در دسته های مخلوط و

گلهـای تـک خریـداری می کننـد. بـا توجـه بـه افزایـش مصـرف گل اکنـون گل ها 
بـرای مصرف کننـده اسـپانیایی محبوب تـر و مقرون بـه صرفه تر هسـتند و بنابراین 

دیگـر محصولـی لوکس محسـوب نمی شـوند.
طبـق اطالعـات ارائـه شـده توسـط فدراسـیون تولید کننـدگان و صادرکنندگان 
میوه ها، سبزیجات، گل ها و گیاهان زنده )FEPEX( اسپانیا برای دومین سال پیاپی 
 کشـوری بـود کـه با 325 میلیون یـورو بیش تریـن  افزایش صـادرات گیاهان زینتی
را در اتحادیه اروپا در سال 2016 داشته است  )14 میلیون یورو بیش تر از سال 2015(  

 بـا توجـه به صادرات گیاهان گلدانی والنسـیا در سـال 2016 بـا 71 میلیون یورو
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پیشـتاز بـود.  پـس از آن اندلـس بـا 54 میلیـون یـورو، کاتالونیا با 51، و کاسـتال یو 
لئـون بـا 37.7 یورو رتبه هـای بعدی را داشـتند.

در رابطـه بـا گل شـاخه بریـده، اندلـس بـا 26.8 میلیون یورو پیشـتاز بـازار بود. 
رتبه هـای بعـدی والنسـیا بـا 5.3، گالیسـیا با 2.3، مورسـیا با 2.2 و جزایـر قناری با 

1.2 میلیون یـورو بودند.
واردات انـواع گل و گیـاه نیزافزایـش یافته و به 209میلیون یورو در سـال 2016 

رسـید )13 میلیون بیش تر از سـال 2015(. 

گل و گیاهان زینتی ایتالیا
ایتالیـا کشـوری اسـت کـه به صـورت سـنتی در حـوزه گل و گیاهـان زینتـی از 
 وضعیت بسـیار خوبی برخوردار اسـت. امروزه کم تر کسـی می داند  که پیوند گل رز

توسـط رومـی هـا اختـراع شـد در حالی کـه در آن زمـان در پمپئی پـرورش گل رز 
در سـطح وسـیعی وجـود داشـت. در حقیقت، واردات گل سـرخ به خصـوص از مصر 
در زمسـتان برای رومیان بسـیار گران بود. کشـتی های رومی در زمسـتان قایقرانی 
نمی کردنـد. فقـط یـک کشـتی از مصـر وجـود داشـت کـه در مـاه دسـامبر بـه رم 

رسید: "کشـتی گل ها".
ایـن روزهـا گل رز بـه طـور عمـده از کنیا، کلمبیا، اکـوادور و هنـد و اغلب اوقات 
از طریـق هلنـد کـه از لحـاظ بازاریابـی و لجسـتیک در گل فروشـی پیشـرفته ترین 

کشـور اسـت بـه ایتالیا وارد می شـود.
در سـال های اخیـر، بخـش زینتـی ایتالیـا شـاهد تغییـرات عظیمی بوده اسـت. 
بـه دلیـل بحـران اقتصـادی و عدم وجـود آمادگی های فنـی و مدیریتی، بسـیاری از 
شـرکت هـا بـا مشـکالتی مواجـه شـده اند.  بـا این حـال، چندیـن شـرکت بصورت 
تخصصـی  در زمینـه تولیـد Ranunculus ،Papaver، داودی و حتـی تولیـد رزهای 

خـاص ماننـد رزهای معطـر فعالیت بسـیار خوبـی دارند. 
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مناطق

مناطق پیشـرو برای گل های بریده شـده عبارتند از: لیگوریا، توسـکانی، کامپانیا، 
پوگلیا و سیسیل.

تولیـد گیاهـان زینتـی گلدانی پایـدار مانده اسـت، مهم ترین مناطق بـرای تولید 
گیاهـان گلدانـی و گیاهـان فضـای بـاز مربـوط بـه لیگوریـا )بـا جلگه هـای آلبنگا(، 
لومبـاردی، ونتـو، توسـکانی و پوگلیا می باشـد. اسـتانی کـه بیش ترین میـزان تولید 

را در سـال های اخیـر بـه خـود اختصـاص داده اسـت، التینا )التزیو( اسـت.
سیسـیل مهم تریـن تولید کننـده کنتیـا، چامامـدورا، فینکس و سـیکاس اسـت. 
منطقـه مهـم دیگر بوگلیـا با گیاهـان مدیترانه ای باکیفیت اسـت که عمدتاً صادر می شـوند.

در سـال 2018، ارزش تولید گل و گیاه در ایتالیا 2.57 میلیارد یورو  بود و برای 
دومیـن سـال پیاپی، افزایش نشـان داد. که از این تعـداد 1.15 میلیارد یورو از تولید 
گل هـای شـاخه بریـده و گیاهـان گلدانی حاصل می شـود. 27,000 شـرکت در این 
 بخـش مشـارکت دارنـد کـه در مجمـوع 100,000 کارگـر و تقریبـاًً 29,000 هکتار

سـطح زیـر کشـت دارد. در مـورد نشـاء گیاهـان زینتـی، تقریبـاًً 2000 شـرکت بـا 
حـدود  1500 هکتـار مشـغول فعالیـت هسـتند. 

 صادرات گل در سال 2018 با  7.6٪ رشد به رکورد 884 میلیون یورو رسیده است،
کـه 706 میلیـون یورو مـورد آن فقط از محصوالت ایتالیایی اسـت کـه به نوبه خود 

رشـد مثبت 9.3٪ را در مقایسـه با سـال قبل نشـان می دهد.
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جمع بندی و نتیجه گیری
 با بررسـی و مقایسه وضعیت صنعت گل و گیاهان زینتی ایران با کشورهای
گوناگـون جهان،بـه نظر می رسـد توجـه به مـوارد پایین ضرورت توسـعه 

این صنعـت در ایران می باشـد
1ـ ضـرورت بـه روز بـودن و همگامـی با شـتاب بـاالی تحـوالت صنعت 
گل وگیـاه جهانـی در فناوری هـای نویـن به ویـژه دسترسـی بـه ارقـام و 

گونه هـای جدیـد گل 
 بنابراین گسـترش تعامالت جهانی با شـیوه های سـرمایه گذاری خارجی و

مشترک، حضور در رویدادها و نمایشگاه های جهانی گل 
 2- ضرورت پیوسـتن به پروتکل هـای جهانی مالکیت معنوی )حفظ حقوق
به نژادگـر UPOV( و زیسـت محیطی مرتبـط به ویـژه ایـن که بـا عنایت به 
برخـورداری کشـور از دانـش فنـی خـوب گل وگیـاه )از آثار جانبـی وجود 
پژوهشـکده ملـی گل و گیاهـان زینتـی در شهرسـتان محـالت، اینکه هم 
اکنـون در این شـهر کوچک 5 مرکز کشـت بافت گل و گیاه فعال می باشـد( 
و وجـود منابـع انسـانی ارزشـمند و ارزان، می توانـد در ایـن خصـوص بـه 
 عنـوان هاب منطقه ای عمـل کرده و مرکـز تکثیر پایه های تکثیری سـالم و

اصیل در کشورهای منطقه شود. 
3- بهینه کردن مکان یابي تولیدات گلخانه اي:

 یک مزیت نسبي مهم ایران، تنوع آب و هوایي و تولید در سراسر سال یک ضرورت
 سـرمایه گذاري سـنگین در تولیـدات گلخانـه ای اسـت و رقابـت مفهـوم نخسـت در

اقتصـاد کنونـي جهـان اسـت )جهانـي شـدن، پیوسـتن بـه WTO(. بایسـته اسـت 
تولیـدات گلخانه ای در مناطقی توسـعه یابد که بر اسـاس بررسـی های کارشناسـی 

مسـتعد تشـخیص داده شـده است.
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4ـ افزایش سطح فن آوري گلخانه ها و بهره گیري از تأسیسات نوین گلخانه اي:
افزایـش سـطح گلخانـه ها به سـطوح بزرگتـر از 5000 متـر مربع و اسـتفاده از: 
 )Ebb and Flow- سیسـتم هاي نوین کشـت ،CO2 سـایه اندازهـا، تجهیـزات تولید
)NFT- ROCKWOOL CULTRE، سیسـتم هاي سرمایشـي و گرمایشـي مناسب، 

از ضـرورت ها محسـوب می شـود 
5ـ تبلیغات و معرفي پتانسیل ها

 توسعه فرهنگ مصرف گل و گیاه ) ساماندهي نمایشگاههاي داخلي، روز ملي گل...(،
 عضویـت در انجمن هـاي بین المللـي علمي و اقتصادي مرتبط با گل و گیاه، شـرکت

در نمایشـگاه هاي مهـم جهانـي از جملـه NTV هلنـد، اسـن آلمـان،... تبلیغـات 
گسـترده از طریـق اینترنـت،... از راه هـاي تبلیغـات و بازاریابـي مي باشـد. 

6-جداسازی واحدهای زنجیره تولید تا فروش
  بـه عنـوان یکـی دیگر از ضرورت های توسـعه صنعت گل وگیاهان زینتی کشـور
،)propagation( تکثیر ،)breeding( جداسازی واحدهای به نژادی و ارائه ارقام جدید 

تولید )Production( و بازار رسانی و بازاریابی )Marketing( بر پایه بخش خصوصی
 7- توسعه و تکمیل بازارهای گل وگیاه ایران 

 توسعه و استفاده از سیستم نوین بازار گل و گیاه )سیستم حراجی  Auction( و
سـاماندهی مبـادالت تجـاری داخلـی و خارجی که بـه کاهش ضایعـات گل، کاهش 
 حاشـیه سـود واسـطه ها و افزایش درآمـد تولید کننده، برنامه ریـزی تولید، هدایت و

توسعه تحقیقات و توسعه بازاریابی خواهد انجامید. 
)ترنـور مبـادالت عمـده فروشـي گل و گیـاه ایران حـدود 5000 میلیـارد تومان 

قابل محاسـبه اسـت.
کـه کسـر 8% به عنوان کمیسـیون بـازار معامـالت گل برابر 400 میلیـارد تومان 
درآمـد خواهـد داشـت کـه از محـل این درآمـد مي تـوان هزینه مـوارد مهـم زیر را 

تأمیـن نمود:
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ـ هزینه هـاي پایانه هـا )بازار(، توسـعه بازاریابـي، ایجاد دفاتر فـروش اتحادیه گل 
در کشـور های هـدف، تبلیغات و شـرکت در نمایشـگاه هاي خارجي، سـفارش انجام 

تحقیقـات مـورد نیاز، برگزاري دوره هاي آموزشـي داخلـي و خارجي(
8- تقویت تحقیقات گل وگیاهان زینتی 

- معرفي ارقام جدید گل
- بهره گیري از فن آوریهاي نوین

- بهبود کیفیت و کمیت تولید
- بررسي هاي اقتصادي و بازاریابي

- مسائل پس از برداشت
9ـ تولید تخصصي
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