اهمیت تولید گل و گیاهان زینتی در کشور:
-1

تًاومىذی تؼیاس تاالی ایه دػتٍ اص گیاَان دس ایزاد اؿتغال ( َش َکتاس گلخاوهٍ
گل ي گیاَان صیىتی تشای  12وفش ایزاد اؿتغال مؼتقیم می کىذ)

-2

تٍ دلیل تاال تًدن ملشف ایه محلًالت دس تاصاس کـهًسَای َمؼهایٍ ي تًاوهایی
سقاتت محلًالت تًلیذی ،ایهشان مهی تًاوهذ تخـهی اص ویاصَهای اسصی سا اص ایهه
طشیق تامیه ومایذ.

-3

گل ي گیاَان صیىتی رض کـت َای متشاکم محؼًب ؿذٌ ي اص تًاومىذی تاالیی
دس تُشٌ يسی وُادٌ َا تٍ يیظٌ آب تشخًسداس اػت.

-4

پیک ملشف آب محلًالت گلخاوٍ ای تٍ دلیل خاسد اص فلل تًدن ( دس پهاییض ي
صمؼتان) تقاسوی تا دیگش محلًالت کـايسصی وذاسد.

-5

کـًس ایشان تٍ دلیل داسا تًدن اقلیم َای متىهً ،،ویهشيی کهاس اسصان ي فهشايان ،
اوشطی تاتـی فشايان ،اوشطی فؼیلی اسصان داوؾ فىی تًلیذ  ،وضدیکی تٍ تاصاسَهای
ملشف ي  ...تمامی ؿشایط ایذٌ آل تشای تًػعٍ ایه تخؾ مُم سا داساػت.

تنوع و آمار گیاهان زینتی در ایران:
-1

گلُای ؿاخٍ تشیذٌ :ایه تخؾ اص مُمتشیه تخؾ دس صیش مزمًعٍ گل ي گیاَهان
صیىتی اػت ي دس ػال  83حذيد  1486/1میلیًن ؿاخٍ گل تًلیذی دس ایه صیش
مزًعٍ اػت ي عمذٌ ایه محلًالت ؿامل اقهذا ریهل مهی تاؿهذ :گ،یهًل ،سص،
مشیم ،داييدی ،میخک ،لیلیً  ،اػتشلیضیا ،طستشا ،آوتًسیً  ،ماسگشیت ي آفتهاتگشدان
صیىتی.

-2

گیاَان گلذاوی :دس ػال  83حذيد  37/9میلیًن گیاٌ گلذاوی دس ایهشان تًلیهذ ي
سياوٍ تاصاسَای داخلی ي كادساتی گشدیذکٍ اص رملٍ مُمتشیه آوُا مهی تهًان تهٍ
گلُایی وظیش :دیفه تاخیا ،پتًع ،یًکا ،فیکًع ،آگلًوما ،اػپاتی فیلً کهشيته،
دساػىا ،لیىذا ي  ...اؿاسٌ کشد.

-3

دسخت ي دسختچٍ َای صیىتی :دس ایه تخؾ دس ػال  83حذيد  120/9میلیهًن
اكلٍ دسخت ي دسختچٍ صیىتی تًلیذ می ؿذ کٍ دس تاصاسَهای ملهشف داخلهی ي
خاسری تٍ ملشف سػیذ کٍ اص عمذٌ تشیه آوُا می تًان تٍ کارُا ،ػهشيَا ،تًتهٍ
َای سص ،تشگ وً ،ػذسيع َا ،چىاس ،اقاقیا ي  ...اؿاسٌ کشد.
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تًلیذ ػایش اسقا :دس ایه تخؾ می تًان تٍ تًلیذ پیهاص ي پیاصچهٍ صیىتهی ،تًلیهذ
وـاء ي تزس اوًا ،گلُای صیىتی اؿاسٌ کشد.

مقدمه ای بر آمار تولید گل و گیاهان زینتی در ایران و جهان:
دس ػالُای اخیش تذلیل ویاص سيص افضين تاصاس ي خًاػت افشاد رامعٍ ي تهذلیل محهذيد ؿهذن
فضای صوذگی مشد يضعیت تًلیذ گل ي گیاٌ ،دس کـًس تغییهش کهشدٌ اػهت .تطًسیکهٍ دس
ػالُای اخیش احذاث گلخاوٍ َای وؼثتاً مزُض ي کاسآمذ تٍ مىظًس کـت ي پشيسؽ ي تکخیهش
گیاَان صیىتی ي ویض تًػعٍ اقتلادی پیـشفت صیادی داؿتٍ اػت .تش اػهاع آمهاس مىتـهش
ؿذٌ اص طشف دفتش گل ي گیاَان صیىتی يصاست رُاد کـهايسصی ػهطز صیهش کـهت گهل ي
گیاَان صیىتی دس کـًس حذيد َ 44000کتهاس مهی تاؿهذ کهٍ ؿهامل َ 82کتهاس گلخاوهٍ
ؿیـٍ ایَ 112 ،کتاس گلخاوهٍ چهًتی – پ،ػهتیکی ي َ 1925کتهاس فضهای آصاد تهًدٌ ي
 8795وفش تًلیذ کىىذٌ آوُا تًدٌ اوذ .دس ػال  84دس مزمً ،حذيد  1/5میلیاسد ؿاخٍ گل
تشیذٌ  120میلیًن گیاٌ گلذاوی ي  800میلیًن ؿاخٍ گیاٌ تًتٍ ای تًلیذ ؿذٌ اػهت ي دس
آمذ حاكل اص كادسات ایه گلُای یک دسكذ اص کل دسآمذَای كادسات رُان مهی تاؿهذ
کٍ دس مقایؼٍ تا مؼاحت َ 4400کتاسی ػطز صیش کـت گلُا ي گیاَان صیىتی سقم تؼیاس
کمی اػت .تش پایٍ آماس مشکض تیه المللی آمهاس گهل ي گیاَهان صیىتهی ( )AIPHدس ػهال

 2000میضان کل ػطز گل ي گیاٌ دس دویا َ 360000کتاس گضاسؽ ؿهذٌ اػهت کهٍ اسصؽ
آوُا تالغ تش  60میلیاسد دالس تخمیه صدٌ ؿذٌ ا ػت.
کـًسَای طاپه ،تایلىذ ي آفشیقایی ویض دس حال پیـشفت َؼتىذ ي سقثای مُمی تشای
کـًسَای اسيپایی دس آیىذٌ می تاؿىذ کٍ ایه تٍ علت ؿشایط آب ي ًَایی مىاػة
آوُاػت .طاپه َم ا کىًن یک کـًس مطشح دس ایه صمیىٍ اػت  10 .کـًس مُم اص وظش
ػطز صیش کـت عثاستىذ اص :طاپه ،ایتالیاَ ،ىذ ،آمشیکا ،مکضیک ،اػپاویا ،آلمان ،کلمثیا،
فشاوؼٍ ،فلؼطیه اؿغالی ي ایشان تا حذيد َ 4400کتاس ػطز صیش کـت گل ي گیاَان
صیىتی ستثٍ دياصدَم ساداسا می تاؿذ.

برنامه ها و اهداف کلی تولید گل و گیاهاان زینتای زوزارج جهااد کشااورزی –
معاونت باغبانی):
-1

تًلیذ َش چٍ تیـتش گل ي گیاَان صیىتهی قاتهل كهذيس ي افهضایؾ دس آمهذ اسصی
کـًس
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فشاَم ػاصی ؿشایط مطلًب كادسات گل ي گیاَان صیىتی ي ایزهاد پایاوهٍ َها ي
ػیؼتم كحیز حمل ي وقل ي تاصسگان

-3

ایزاد اؿتغال اص طشیق تًػعٍ پایذاس تخؾ ي فعالیت َای ياتؼتٍ

-4

افضایؾ دسآمذ ي اسصؽ افضيدٌ حاكل اص تًلیذات

-5

تقًیت تـکل َای تًلیذ کىىذٌ ي كهادس کىىهذٌ گهل ي گیهاٌ ي َمهاَىگی تهیه
تـکلُا

-6

طشاحی ي ارشای ػیؼتم اط ،،سػاوی کاسآمذ ي ایزاد پایگهاٌ اطه ،،سػهاوی دس
دفتش گل ي گیاٌ
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کاَؾ فعالیت اص طشیق تُیىٍ ػاصی يضعیت عشضهٍ ي وگُهذاسی گهل ي گیهاٌ ي
ػاماوذَی تا کمک مزتمع َا ي دَکذٌ َا

-8

افضایؾ عملکشد تا ػطًح قاتل سقاتت رُاوی

-9

اقتلادی کشدن تًلیذ ي کاَؾ َضیىٍ تا ػطًح قاتل سقاتت رُاوی

 -10تُثًد کیفی محلًالت متىاػة تا اػتاوذاسدَا ي ػلیقٍ ملشف کىىذگان داخلی
ي خاسری
 -11افضایؾ ػطز صیش کـت

راهکارهای بهبود تولید گل و گیاهان زینتی :
-1

فشَىگ ػاصی ملشف گل ي گیاٌ دس کـًس( مفل ً،دس تخؾ فشَىگ ملشف گل
دس ایه مقالٍ تًضیز دادٌ خًاَذ ؿذ) الثتٍ پاییه تًدن ملشف ػشاوٍ گل یکی اص

دالیل مقشين تٍ كشفٍ وثًدن تًلیذ ایه محلهًالت تهشای تًلیهذ کىىهذگان مهی
تاؿذ.
-2

اقذا تٍ تزضیٍ خاک ي آب تٍ عىًان یک پیؾ ویاص تًلیذ مًفق ي تها کیفیهت دس
آصمایـگاٌ َای معتثش ي مـايسٌ تا متخللیه مشتًطٍ دس مًسد وتایذ آصمایؾ َا.
َمچىیه پیـىُاد می گشدد طشح مُىذػیه واظش کٍ دس حهال حاضهش دس مهًسد
گیاَان صساعی ارشا می گشدد دس مًسد گیاَان صیىتی مُم ارشا ؿًد کٍ تا ارشای
ایه طشح َم صمیىٍ اؿتغال تشخی اص داوؾ آمًختگان سؿتٍ علً تاغثاوی فهشاَم
می ؿًد ي َم تٍ وًعی ایه طشح تلفیق تزشتهٍ تًلیهذ کىىهذگان یها داوهؾ سيص
داوؾ آمًختگان می تاؿذ.
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پیـىُاد می گشدد کٍ دس ػهاصمان وظها مُىذػهی کـهايسصی ي مىهاتع طثیعهی
کمیتٍ َای تخللی گشایؾ َای مختلف کـايسصی تـکیل ؿًد کٍ َهم خهًد
ایه کمیتٍ َا ،مشرع مـايسٌ ای افشاد حقیقی ي حقًقی می تاؿهىذ ي َهم تهک
تک اعضا تتًاوذ خذمات مـهايسٌ ای خهًد سا تهٍ تًلیهذ کىىهذگان اسایهٍ دَىهذ.
تشگضاسی کاسگاٌ َای آمهًصؽ گهل ي گیهاٌ ي َمچىهیه تشگهضاسی وـؼهت َهای
مـتشک تا حضًس تًلیذ کىىذگان ي تزلیل اص تًلیذ کىىذگان اسایٍ دَىذ.

تشگضاسی کاسگاٌ َای آمًصؽ گل ي گیاٌ ي َمچىیه تشگضاسی وــت َهای مـهتشک تها
حضًس تًلیذ کىىذگان ي تزلیل اص تًلیذ کىىذگان مًفق گل ي گیاَان صیىتهی ي تقهذیم

لًح تقذیش ي اعضا آوان تٍ کـًسَای مًفق تًلیذ کىىهذٌ گهل ي گیاَهان صیىتهی ویهض اص
سيؽ َای احش گزاس می تاؿذ.
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اعطای تؼُی،ت تاوکی دساص مذت تا تُشٌ کم تٍ داوهؾ آمًختگهان سؿهتٍ َهای
کـايسصی (تاغثاوی)کٍ تُتشیه سيؽ آن تـکیل ؿشکت َای تعايوی تًلیهذ مهی
تاؿذ يدسقالة آن يامُای تعايوی تعلق خًاَذ گشفت.

-5

تشگضاسی ومایـگاَُا يرـىًاسٌ َا يَمایؾ َای گل يگیاٌ دسطًل ػهال ياسایهٍ
تُتشیه َای گل يگیاٌ دستیه تًلیذ کىىذگان گل يگیاٌ کـًس.

-6

پًؿؾ تیمٍ ای مىاػة محلًالت گیاَان صیىتی ،تٍ يیظٌ اَتما ديلت تٍ تیمٍ
کشدن ياحذَای تًلیذی دسمقاتل حًادث پیؾ تیىی ؿذٌ دسوظا تیمٍ کهٍ صیهش
پًؿؾ قشاسدادن محلًالتی کٍ اصوظش گلخاوٍ ای اصسیؼک تاالتشی تشخًسداس مهی
تاؿىذ.

فرهنگ مصرف گل ومشکالج آن:
گل َذیٍ ای تٍ تـشاصراوة خالق َؼتی تشای تعالی سيح ي سيان ياوذیـٍ يخشداوؼان.
محیط صیؼت ؿُشی تٍ يیظٌ تا گؼتشؽ سيصافضين تاػیؼات،تًػهعٍ ؿُشوـهیىی ،کهم
ؿذن ػشاوٍ فضای ػثض،ماؿیىی ؿذن صوهذگی يوگهشؽ ستًتیهک تهٍ آن سؿهذ آػهمان
خشاؽ َا،آلًدگی كًتی يتلًیشی،فاكلٍ گشفته اصطثیعت يغیهشٌ صوهذگی کؼهالت آيس

َمشاٌ تا اوًا ،واتؼاماوی َای سياوی،افؼشدگی،تضَکاسی َا ي ...ساتهشای دویهای امهشيص تهٍ
اسمغان آيسدٌ اػت.
گـت يگزاسی َشچىذ کًتاٌ مذت دستًػتان يگلؼتان،ادتیات دیشیىٍ يپشتاسيغىی ایهشان
تیاوگشایه اػت کٍ مشد متمذن يفشَىگ ػاصایه مشصيتً َمًاسٌ تا گلُا َمىـیه تًدٌ
اوذ يد يتاصد صوذگی سا تا وفغ گش گلُا ادامٍ دادٌ اوهذ.اگشوگاَی تهٍ تمهذن چىهذیه
َضاسػالٍ ایه مشصيتً داؿتٍ تاؿهیم .وقهؾ دیهًاس داسیهًؽ تهضسگ دسمزمًعهٍ تخهت
رمـیذ کٍ یک دػتٍ گل دسدػت داسد وـان دَىذٌ ایه اػت کٍ فشَىگ ملشف گل
اصػالُای ديس دستیه ایشاوی َا مشػً تًدٌ اػت.تًرٍ يیظٌ دیه مثهیه اػه ،تهٍ ایهه
امشاَمیت آن ساديچىهذان کهشدٌ اػت.حضهشت محمهذ(ف) مهی فشمایىهذَ:شکغ کهٍ
ديقشف وان داسد تُتشاػت یکی سا تفشيؿذ يیک گل وشگغ تخشد صیشا وان غزای رؼهم
(تذن)اػت يوشگغ غزای سيح.
دس صوذگی امشيصی ویض تًییذن یک ؿاخٍ گل خالی اصلطف ویؼهت يَمهیه وکتهٍ تهشای
تًرٍ ياَمیت دادن تٍ پشيسؽ گل يگیاٌ ياقذامات رذی تشای فشَىگ ػهاصی ملهشف
گل کافی اػت.
كىعت گل يگیاٌ تاعهج سؿهذ فشَىگی،علمی،ارتماعی،تًسیؼهم يمهذیشیت يَمچىهیه
تاعج افضایؾ ػشمایٍ گزاسی اقتلادی خًاَذ ؿذ.داوـهمىذان معتقذوهذ عطهش طهشايت

يسوگ صیثای گل،عامل مُمی دستعذیل سفتاساػت صیشا َشتاس وگاٌ کشدن تهٍ گهل تاعهج
ایزاد یک اتلال علثی يمخثت دسمغض می گشدد.
پظيَؾ َا وـان دادٌ اػت خشیذ يکاؿت يوگهاٌ کهشدن تهٍ گهل مًرهة تشاوگیختگهی
احؼاع ؿادی،آسامؾ ،طشايت،مخثت اوذیـی يديسی اصغم ياوذيٌ می گشدد.تىاتشایه گل
تٍ عىًان ومادی اص صیثایی،آسامؾ يعـق يديػتی يمحثهت دسدویهای ماؿهیىی امهشيصٌ
رزاتیت صیادی تشای مشد داسد.
چالش های تولید گل وگیاهان زینتی درایران:
یکی اصمـک،ت پایٍ ای يعمذٌ کٍ تًلیذ گل يگیاَان صیىتی ساتهٍ ؿهذت تحهت تهاحیش
قشاسدادٌ اػت عذ تًرٍ تٍ کیفیت خاک يآب اػت تٍ طًسیکٍ یها پهشيسؽ دَىهذگان
اصایه مًضً ،تی خثشَؼتىذ يیا تٍ دلیل ومًوٍ َای ػىگیه تزضیٍ خهاک يآب،اصاوزها
آن خًدداسی می ومایىهذ.تا تًرهٍ تهٍ ایىکهٍ تًلیهذ محلهًالت تاغثهاوی دسمقایؼهٍ تها
محلًالت صساعی تؼیاسگشان تما می ؿًد یکی اص مًاوع مًرهًد سيؿهه وثهًدن تیمهٍ
محلًالت می تاؿذ.دسحالی کٍ محلًالت صساعی ماوىهذ گىذ ،پىثهٍ ،چغىذسقىذي...کهٍ
تًلیذ آوُا تاسیؼک چىذاوی سيتٍ سي ویؼت،اصوظشتیمٍ يضع تُتشی داسوذَ،مچىیه تعضی
اصمحلًالت صساعی تٍ كًست تضمیىی تًػط ديلت خشیذاسی مهی ؿهًوذ دسحهالی کهٍ
چىیه تضمیىی دسمًسد گل يگیاٌ يرًد وذاسد.

مـکل دیگشتُیٍ وُادٌ َا دستخؾ تًلیذ گیاَان صیىتی اػت کٍ تا مـک،ت يیظٌ خهًد
َمشاٌ اػت کٍ می تًان تهٍ مـهکل ياسدکهشدن تعضهی اصمًادگیهاَی ماوىذ:قلمهٍ،گیاٌ
کامل،تزس ي پیاص(ػًخ) اؿاسٌ ومًد کهٍ تهٍ دي گهشيٌ تقؼهیم مهی گشدوهذ.گشيٌ ايل کهٍ
اکخشیت ساتـکیل می دَىذ افشاد قذیمی يػشمایٍ داسکهٍ تخلهق علمهی چىهذاوی دس
صمیىٍ تًلیذ گل يگیاَان صیىتی وذاسوذ،اما تٍ كًست صوزیشٌ ای قؼمت عمذٌ تاصاس گهل
يگیاَان صیىتی سا دساختیاس داسوذ.گشيٌ دي کٍ تعذادؿان اوذک اػهت افهشاد متخلهق
يداوؾ آمًختگان سؿتٍ َای کـايسصی َؼهتىذ کهٍ اگشچهٍ اصتخلهق وؼهثتا خهًتی
تشخًسداسمی تاؿىذ يلی تٍ دلیل وذاؿته تزشتٍ يػشمایٍ کافی قادستٍ سقاتت تا گشيٌ ايل
ویؼتىذ.
اصدیگشچالؾ َای تًلیذ می تًان تٍ چگًوگی تشداؿت ياوتقال گیاَان صیىتی اؿاسٌ کشد
کٍ تیـهتش دسخلهًف گلُهای ؿهاخٍ تشیهذٌ تحهج مهی گشدد،عهذ تًرهٍ تهٍ صمهان
تشداؿت،ؿیًٌ تشداؿت يمشحلٍ تشداؿت می تًاوذ معض،تی تشای كادسات گل يگیاَهان
صیىتی ویض تثاسآيسد.چالؾ رذی دیگشدسایه صمیىٍ چگًوگی حمهل يوقهل مهی تاؿهذ.کٍ
دساکخش مًاسد تٍ ػىتی تشیه ؿکل آن كًست می گیشد .يومًوٍ تهاسص آن تشاتهشی تؼهتٍ
َای گل تا اتًتًػُای مؼافشتشی اػت کٍ دسایىلهًست گلُها دچهاستىؾ اوتقهال ؿهذٌ
يکیفیت يعمشپغ اصتشداؿت آوُا کاَؾ می یاتذ.

