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 چکیده

جزء کشورهای پیشرو  مانند گوجه فرنگی و زعفران تیهای کشاورزی صادرامحصولایران در بسیاری از 

مصرف آب، امکان صادرات و افزایش تقاضا، باالی ، کارآیی زیادبه دلیل ارزآوری و درآمد رود. شمار میکننده در دنیا بهتولید

است و  بوده ای در کشور، روز به روز در حال افزایشهای گلخانهکشتهای باغبانی به ویژه محصولهای اخیر تولید در سال

دارا بودن  دلیلها به سبزیامروزه توجه به وجود دارد. از سوی دیگر، ا ه نآو تولید پایدار  توسعهدر آینده امکان 

دهی ، به گل و گیاهان زینتی به خاطر زیبا شناختی و آرامشهاآنتی اکسیدانها، مواد معدنی و مانند ویتامینی یهاترکیب

گیری از بهرهبا  .افزون است روزجانبی، عارضه های یا نداشتن دلیل پایین بودن ها و به داروهای گیاهی به انسانروان  به

و گیاهان زینتی و  هاها، گلسبزیمربوط به  هایوزارت جهاد کشاورزی و دیگر نهادها، آماردر آخرین آمارهای منتشر شده 

های فرنگی و محصول، گوجهزمینی، پیازسیب ،هاسبزی از. شدندبررسی  1396تا  1391های در سالگیاهان دارویی 

از و  ها وگیاهان فصلی و نشاییدرختچه های گلدانی، درختان وهای بریدنی، گلگلو گیاهان زینتی  هاگلاز ، جالیزی

های وضعیت شواریدپس از ارائه آمارها، به واکاوی  مقاله،در این برگزیده شدند.  گل محمدی و زعفرانگیاهان دارویی 

ررسی  و راهکارهایی ب هامحصول این پیش روی یهادشواریترین مهمپرداخته می شود و سرانجام زیربخش موجود در هر 
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 مقدمه

. سطح کشت استهکتار  14،636،000 ر ایراندسطح کل زیر کشت ( 8) وزارت جهاد کشاورزی پایه آمارنامه بر

های از محصولاست و  باغبانی هایمحصولهکتار زیر کشت  287،000 که از این مقدار استهکتار  8،578،371آبی کشور 

 است.مجان( دفرنگی، فلفل و با)خیار، گوجه ایگلخانهمحصول های هزار هکتار( زیر کشت  9)حدود  %3 باغبانی کشور

 کشت سطح ای،گلخانه هایکشتدر  گزارش شده است.هکتار 33،000 حدودنیز جالیزی  هایمحصولزیر کشت  سطح

 گیاهان ،%2/5 فرنگی توت ،%5/4 ها سبزی سایر ،%6/2 بادمجان ،%5 فلفل انواع ،%1/8 فرنگی گوجه ،%72/8 خیار

های منطقهدهند که میآمارهای وزارت جهاد کشاورزی نشان  .استباغبانی  یهامحصول دیگر بقیه زیرکشت و% 7/0دارویی

در اما دارند،  ایزیرکشت گلخانه یتهران، اصفهان و جنوب کرمان )جیرفت و کهنوج( سطح زیاد دارای هوای معتدل مانند

سوخت و سرمازدگی،  ه زیادهای سرد مانند آذربایجان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد به دلیل هزینمنطقه

 .(8) اندک استای گلخانهسطح کشت 

ها، یدانها، آنتی اکسنی،  فیبر، رنگیزهها، مواد معدهای مختلف از ویتامینترکیبدارا بودن دلیل ها به سبزی

 توصیه ،انهدر رژیم غذایی روز هاسبزیاستفاده از نقش مهمی در سالمت جامعه دارند و  ،ها اینهای فنولی و مانند ترکیب

 . (20) دبسیاری دارهای مندیسودشود  که تنها در موادغذایی گیاهی یافت می هافیبر موجود در سبزی شده است.

روانی  ودر سالمت جسمی  نقش مهمی زیباشناختی ان زینتی جدای از اهمیتگل و گیاه ها،پژوهش پایهبر 

مش موجب آرا گیمحیط زنددهند و در میافزایش در محیط کار ، بازده کاری را کنندمیبزهکاری را کم  ،ها دارندانسان

دیل ترین صنایع تبیکی از سودآور بهصنعت تولید گل و گیاهان زینتی  از دیدگاه اقتصادی، (.11) گردندمیروح و روان 

این . کندمیینتی زها و گیاهان نصیب کشورهای عمده تولیدکننده گلبه طوری که ساالنه میلیاردها دالر سود ت، شده اس

ز ت استفاده ادر صور و این بخش دارد آموختگاندانشدر میان  ویژهاشتغال به  توسعهدر  چشمگیرینقش  همچنینصنعت 

های جغرافیایی و ویژگی با توجه به .(13) یافت بیشتر و پایدارتری خواهد توسعهدر این بخش، اشتغال  نوینهای فناوری

این اهمیت نکته پر .کندایجاد میتولید گل و گیاه زمینه کاری مناسب برای ارزآوری و ایجاد اشتغال پایدار کشور،  اقلیمی

ب ر خوبسیا خریداران جنوبی ایران از های شمالی وهمسایه دارد.ایران در کنار کشورهای پرمصرف گل وگیاه  قرار  است که

 . (16) ندتهای زینتی هسو بازارهای مناسبی برای گل

و ( بستر ساز) و گیاهان فصلی ،گلدانی، درخت و درختچهگیاه، نیگل برید و گیاهان زینتی در چهار گروه هاگل

های تهران، مرکزی، استان .شوندکشت می د و گلخانهفضای آزادر و گیاهان زینتی  هاگل شوند.بندی میدسته نشایی

هکتار زمین  7000حدود  (.2) رونددر کشور به شمار می هافراوردهترین تولیدکنندگان این مازندران و خوزستان عمده

ای های گلخانههکتار برای گل 2500های زینتی در کشور اختصاص داده شده است که از این مقدار، حدود برای کاشت گل

زمین زیر کشت گل و گیاهان هکتار  7000حدود در  ،(8) وزارت جهادکشاورزیآمارهای  پایه(. بر 8) شوداستفاده می

گل بریدنی،  2،561،975،140انواع گل تولید می شود که از این تعداد 3،459،872،475ساالنه  ،کشور زینتی

ست. هم اکنون ا و درختچه درخت 361،298،713 و و نشا،گیاهان بستر ساز  416،264،310،گل گلدانی 120،334،312

گل کشور در استان های تهران، مرکزی )محالت و خمین(، مازندران، خوزستان )دزفول(، اصفهان، شیراز، تعداد  بیشترین

عراق، های های گل از کشورهای ایران برای خرید شاخهمشتری بزرگترین .(1) شودمی تولیدچهارمحال بختیاری و گیالن 

آذربایجان، اوکراین، مولداوی، بالروس، گرجستان، ارمنستان، تاجیکستان، قرقیزستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان و 
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رد )رز(، میخک، داوودی، مریم، گالیول، وَ در برگیرندهد نشوهایی که از ایران صادر می گل د. بیشترینهستنروسیه 

 (.15، 12،14 ،11) هستندریت، پرنده بهشتی، ژربرا و آلسترومریا آنتوریوم، الله، نرگس، سوسن، مارگ

-آرایشی و ایویهاد عطری، دارویی،صیت دارای خا ایران ازگیاهان گونه 2300از بیش که ندا نشان داده هاپژوهش

 شوندمی محسوب درکشور انحصاری تیو ظرفیاند بومی ایران گیاهان این از گونه 1728، افزون بر این. هستند بهداشتی

 داروهای های جانبیعارضه نداشتنکم بودن یا  دلیل به ربیشت های اخیردارویی در سال افزون به گیاهان توجه روز (.10)

همچنین، . بوده است خویش سالمت حفظ برای های طبیعیمحصول بیشتر از هرچه استفاده به مردم تمایل و شیمیایی

محیط  لی، آلودگیهای زیاد، استفاده از منابع برگشت ناپذیر مانند منابع فسیهای سیستم دارویی نوین مانند هزینهدشواری

جه ، موجب توود داردطور طبیعی در گیاهان وجبهتوسط صنایع دارویی و ناتوانی بشر برای ساخت برخی از مواد دارویی که 

ای ه کشورهاختصاص ب به گیاهان دارویی گردیده است. مصرف رو به افزایش داروهای گیاهی تنها مردمهرچه بیشتر 

هانی، بهداشت ج . بر پایه گزارش سازمانشوداین نوع داروها مصرف میکشورهای پیشرفته نیز  در، ندارددرحال گسترش 

اروهای دتقریب یک چهارم بهکنند. گیاهی استفاده میاز داروهای  هااز مردم جهان، برای درمان بیماری %80امروزه بیش از 

اند یا بر پایه ترکیب گیاهی هگیری شدعصارهطور مستقیم از گیاهان بهدنیا دارای منشأ گیاهی هستند که یا  تهیه شده

 ،%65، هند %70انادا ک، %70، چین %100جمعیت کشورهای مختلف، مجارستان  از ،اند. برای نمونهساخته شده

. (19)کنند استفاده می هاهای آغازین بیماریاز داروهای گیاهی برای درمان %42 آمریکا و %48 استرالیا ،%49انسه فر 

جارت این بل توجه تولید و تنوبه خود موجب رونق قابههای طبیعی حمایت سازمان بهداشت جهانی نیز از مصرف فراورده

ای نیست علت هساد تعیین دقیق سطح زیر کشت گیاهان دارویی در ایران کار(. 10)گروه از گیاهان در جهان شده است 

از ا هنآ سازیجدابندی دقیق گیاهان دارویی و دسته نبودو  ارائه آمار واقعی بارهدر مطمئناین موضوع نبود منبع 

یاهان گیر کشت افزایش سطح ز نشانگرنامه وزارت کشاورزی ررسی منابع رسمی کشور مانند آماردیگر است. ب هایمحصول

 ر کشور در سالکل گیاهان دارویی د کشت سطح ،نامهبوده است. بر اساس این آمار 1396تا  1391های  سالدر دارویی 

هکتار رسیده  51799هکتار به  10000با افزایش حدود  1395در سال  مقدارهکتار بوده که این  41605برابر با  1392

 .(7، 4) است

 ها، گل و گیاهان زینتی و گیاهان داروییسبزی های پیش روی دشواریموجود و  به واکاوی وضع مقاله،در این 

 .دنارائه می گردو سرانجام راهکارها پرداخته می شود 

 

 مواد و روش ها 

وزارت  هایاسنادی از آمارنامه باغبانی به روش مطالعه هایهای مورد استفاده در بررسی وضع موجود تولیدداده

گمرک جمهوری اسالمی آمارهای سازمان (، 22، 21آمارهای سازمان خواربار و کشاورزی جهان ) ،(8تا  3) جهاد کشاورزی

های پژوهشی داخلی و گزارشپژوهشی و  -های علمیمقالهکتاب ها، و  (1) ، انجمن گل و گیاهان زینتی ایران(9)ایران 

 بهره گیری شده است.ها از آن های مورد نیاز برای این پژوهشبررسیدر چارچوب است که  (24، 23 ،2) خارجی
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 نتایج

 هاسبزی -اول

 گوجه فرنگی، زمینی، پیاز،سیبها آنهوای آزاد و هم در گلخانه کشت می شوند و مهمترین  ها در ایران هم درسبزی

در ها محصول نای در واحد سطحو تولید  تولیدمقدار  5تا  1که در جدول های  هستندهای جالیزی محصولدیگر خیار و 

 نشان داده شده اند. (8تا  3)بر پایه آمارنامه های وزارت جهاد کشاورزی  1396 تا  1391سال های 

 

 .1396تا  1391های سالسیب زمینی در ایران در سطح زیرکشت و مقدار تولید  -1جدول 

 سطح زیر کشت سال

 )هکتار( 

 مقدار تولید

 )تن( 

تولید در واحد سطح 

 هکتار(در  )تن

 99/28 4597631 158564 1392تا  1391

 36/31 4988655 159079 1393تا  1392

 08/32 5140623 160217 1394تا  1393

 40/31 4995327 159061 1395تا  1394

 25/34 5019271 146538 1396تا  1395

 

 .1396تا  1391های سالپیاز در ایران در سطح زیرکشت و مقدار تولید  -2جدول 

 سطح زیر کشت سال

 )هکتار( 

 مقدار تولید

 )تن( 

تولید در واحد سطح 

 هکتار(در  )تن

 99/36 2050000 55415 1392تا  1391

 50/37 2065503 55082 1393تا  1392

 09/38 2426050 63685 1394تا  1393

 53/38 2400585 62297 1395تا  1394

 78/42 2304877 53878 1396تا  1395

 

 .1396تا  1391های سالگوجه فرنگی در ایران در سطح زیرکشت و مقدار تولید  -3جدول 

 سال
 سطح زیر کشت )هکتار(

تولید در واحد سطح  مقدار تولید )تن(

 هکتار(در  )تن

 46/37 5649999 150838 1392تا  1391

 46/39 6243992 158223 1393تا  1392

 57/39 6013142 151946 1394تا  1393

 06/39 5828557 149235 1395تا  1394

 57/42 5351294 125716 1396تا  1395
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 .1396تا  1391های سالخیار در ایران در سطح زیرکشت و مقدار تولید  - 4جدول 

 سال
 سطح زیر کشت )هکتار(

تولید در واحد سطح  مقدار تولید )تن(

 هکتار(در  )تن

 37/19 1776923 91709 1392تا  1391

 04/23 1561278 67751 1393تا  1392

 74/23 1578201 66480 1394تا  1393

 21/23 1681784 72445 1395تا  1394

 74/23 1495019 62974 1396تا  1395

 

 .1396تا  1391های سالهای جالیزی در ایران در محصولسطح زیرکشت و مقدار تولید  -5جدول 

 سال
 سطح زیر کشت )هکتار(

تولید در واحد سطح  مقدار تولید )تن(

 هکتار(در  )تن

 18/25 8872293 352275 1392تا  1391

 74/26 9259588 346242 1393تا  1392

 94/24 7607290 305015 1394تا  1393

 70/24 8048034 325759 1395تا  1394

 09/27 8031005 296444 1396تا  1395

 

 و گیاهان زینتی هاگل -دوم

 66/4509 دربرگیرندههکتار بوده است که  36/6979کل سطح زیرکشت گل و گیاهان زینتی  1396در سال 

 %2/2، 1396به سال   1395تولید گل بریدنی از سال مقدار . استهکتار مساحت کل گلخانه  7/2469هکتار فضای باز و 

. داشته است کاهش %6/53 ،1395 سال به نسبت 1396 سال در گلدانی گلتولید  در حالی که ،افزایش نشان می دهد

تولید گیاهان فصلی و نشایی از . رشد داشته است %8/25 ،1395به نسبت سال  1396تولید درخت و درختچه در سال 

آمار سطح  6در جدول  ،(8 تا 3) . بر پایه آمار وزارت جهاد کشاورزیاست داشتهکاهش 1395به نسبت سال  1396سال 

 اند.آورده شده 1396تا  1391های سالبریدنی، درخت و درختچه و گیاهان فصلی و نشایی برای  هایگلزیر کشت، تولید 
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 .1396تا  1391های سالدر ایران در گل و گیاهان زینتی  سطح زیرکشت و تولید -6جدول 

تولید گیاهان 

و نشا بستر ساز 

 )بوته(

تولید درخت و 

 درختچه )اصله(

تولید گل گلدانی 

 )گلدان(

تولید گل بریدنی 

 )تعداد(

کل سطح 

زیرکشت 

 )هکتار(

 سال

268882370 166535242 43396443 1526149933 5135 1391 

288267193 210119173 82579547 2064598249 5734 1392 

449873773 407214828 116410979 2452026415 6193 1393 

612865214 257085092 111724000 2327603847 6329 1394 

455278888 287158398 259195000 2506109460 6586 1395 

416264310 361298713 120334312 2561975140 6979 1396 

 

تا  1391های سالهای گل و گیاهان زینتی برای گلخانه، مساحت (8تا  3) پایه آمار وزارت جهادکشاورزی بر

 آورده شده است.  7در جدول  1396

 

 .1396تا  1391های سالدر ایران در ای گل و گیاهان زینتی مساحت تولیدهای گلخانه -7جدول 

مساحت گلخانه گیاهان 

( آپارتمانی)ای خانهدرون

 )هکتار(

گل بریدنی مساحت گلخانه 

 )هکتار(

 مساحت گلخانه

 )هکتار(

 سال

- - 2041 1391 

- - 2187 1392 

500 1722 2222 1393 

523 1742 2265 1394 

491 1901 2392 1395 

470 1999 2469 1396 
 

 

 گیاهان دارویی -سوم

ارویی یاهان دگافزایش سطح زیر کشت  کشاورزی نشانگر جهاد نامه وزارتآماربررسی منابع رسمی کشور مانند  

نین گل محمدی و زعفران سطح زیرکشت و مقدار تولید گیاهان دارویی و همچ. (8تا  3) است 1396تا  1391های در سال

 .اندشدهده رآو 10تا  8های در جدول 1396تا  1391های ، در سالهستندهای این زیربخش در ایران محصولترین که مهم
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 .1396تا  1391های سالطح زیرکشت و مقدار تولید گیاهان دارویی در ایران در س - 8جدول 

 سال
 سطح زیر کشت )هکتار(

تولید در واحد سطح  مقدار تولید )تن(

 هکتار(در  )تن

1391 39960 132418 31/3 

1392 41605 125399 01/3 

1393 39426 100363 54/2 

1394 44862 140492 13/3 

1395 51859 157575 04/3 

1396 60691 204256 65/3 

 

 .1396تا  1391های سالطح زیرکشت و مقدار تولید گل محمدی در ایران در س - 9جدول 

 سال
 سطح زیر کشت )هکتار(

تولید در واحد سطح  مقدار تولید )تن(

 هکتار()تن

1391 13198 23695 79/1 

1392 12569 24378 94/1 

1393 15188 27041 78/1 

1394 16506 32760 98/1 

1395 18130 35193 94/1 

1396 20684 32208 56/1 

 

 .1396تا  1391های سالطح زیرکشت و مقدار تولید زعفران در ایران در س - 10جدول 

 سال
 سطح زیر کشت )هکتار(

مقدار تولید 

 (کیلوگرم)

تولید در واحد سطح 

 هکتار(در کیلوگرم)

1391 78800 262000 32/3 

1392 80184 297000 70/3 

1393 86641 281000 24/3 

1394 95126 352000 70/3 

1395 105269 336000 19/3 

1396 108086 376000 48/3 
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 بحث 

های زیادی ز فرصتاکشور  محصول باغبانی در جایگاه هفتم جهان قرار دارد. بخش باغبانی 22ایران از نظر تولید 

ر تولید د. ایران دنفت وجود دار هبوابسته اقتصادی پایدار و غیر دستیابیامکان  ها آنکه با تکیه بر  برخوردار است

سیب  وجه فرنگی،گجالیزی )خیار، هندوانه و خربزه(،  هایفراوردهویژه مواردی مانند زعفران، کشاورزی به های محصول

 د.ندهمیوید نرای ایران ها درآمدهای صادراتی مناسبی را بمحصولو این  داردنسبی  برتری، بادمجان و پیاز زمینی، رازیانه

رای بکشاورزان  د، سابقه کاشت موفق، تمایل زیاگوناگون، شرایط اقلیمی هامحصول گوناگونی، زیادژنتیکی  تنوعوجود 

لیدی از محصول تو خوبو کیفیت آزموده کارهای مستعد، نیروی انسانی متخصص و های باغبانی، زمینمحصولتولید 

توان به مواردی رو است که میروبههایی نیز . این بخش با چالشهستند کشور ها در بخش باغبانیترین فرصتجمله مهم

رزی، ها در بخش کشاویمتأثیر تحرهای مستعد کشاورزی، شهرنشینی و کاهش زمین توسعهمانند کم آبی، ضعف مدیریت، 

ای ود اعطو کمب کشاورزانکمبود منابع و تسهیالت، سنتی بودن کشاورزی و سیستم آبیاری، نبود حمایت الزم از 

 اعتبارهای الزم به این بخش اشاره کرد.

 هاسبزی -اول

های از سطح برداشت محصول %71/4هـزار هکتـار معـادل  517، حدود 1395-96به طور کلی، در سال زراعی 

و  %3/24فرنگی، گوجه%4/10، پیـاز %3/28زمینیسیبکشت ها اختصاص داشته است. سطح زراعی کشور به گروه سبزی

مربوط ( از سطح برداشت این گروه 53%/1) نیمیحدود  .ندها بوده ا% از کل سطح برداشت سبزی37ها حدود سبزی دیگر

 همدان، (%4/6هریک )، جنوب استان کرمان و مازندران (%9/6)، فارس (%2/7)، هرمزگان (%7/10)استان خوزستان  8 به 

، خربزه با %1/40هندوانه با  ،های جالیزیسطح برداشت محصول در زمینه .( است% 5/4)و اردبیل  (5%/2 )، اصفهان (8/5%)

% از سطح 2/13های جالیزی در جمع حدود محصول دیگرو  را دارندهای اول تـا سوم % رتبه2/21و خیار با %  5/25

جنوب  ،%1/23یزد با  ، %4/35با  تهرانهای استاننیز از نظر کشت گلخانه ای  .(8) دارندها را برداشـت این گروه محصول

 .(8) ای کشور قرار دارندان خیار گلخانهتولیدکنندگ چهارم تا اول هایرتبه در%  3/8و اصفهان با  %4/17استان کرمان با 

های مرحلهفسادپذیر هستند و در  آبدار بودنبه دلیل  د،ندارنقش مهمی در تأمین نیاز غذایی انسان  اینکهبا  ،هاسبزی

روند. مقدار %( ازبین می50تا  %5)بین  هاآنای از بخش عمده برداشتپسبندی و ترابری و در دوره بندی، بستهدرجه

وری ناکشاورزی پیشرفته، در زمینه فدارای  در کشورهای .نیز گزارش شده است %80تا  گاهیها حتی تلفات سبزی

ها را به محصولاین گروه از  دورریزنه تنها  هااین پیشرفتصورت گرفته است. های قابل توجهی پیشرفتبرداشت ازپس

 راهکارهایتوان با اجرای را می دورریزای از این د. بخش عمدهنکنرا نیز حفظ می هاآند، بلکه کیفیت نرسانکمینه می

های گیاهی در دوره ، کنترل آفت و بیماریگیاهان . مدیریت تغذیهکردحذف  برداشت در کشتزارپیشدر دوره درست 

، دورریزهای طبیعی برای کنترل ترکیبشیمیایی و استفاده از برداشت، تیمارهای غیردرست ناوری برداشت، فپیش

راهکارهای موجود هستند که تا حد قابل مناسب بندی جدید، انبارداری و سرانجام ترابری های بستهسرمادهی، سیستمپیش

سبزیکاران به نیاز است.  پساب فاضالب ها باسبزی آبیاریها دشواریرسانند. از دیگر دورریز را به کمینه میتوجهی این 

بازار و سلیقه مصرف کنندگان از نظر عطر و طعم رقم تولیدی توجه ندارند و نیز تولیدکنندگان به شرایط اقلیمی و 

هایی محصولیا به مصرف آب  کنندنمی شینه محصول توجهسازگاری محصول مورد نظر به آن شرایط، برای برداشت بی

سطح زیرکشت گلخانه در  گسترشدهند. از سوی دیگر، نمیشود، اهمیت ب خروج آب مجازی میمانند هندوانه که موج
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خیلی سریع بوده است.  ، در واحد سطحزیاد مقدار تولید مصرف آب و  کاهشها مانند گلخانههای سودمندیدلیل دنیا به 

شود این روند در آینده هم ادامه بینی میسرعت افزایش یافته و پیش ها بهای سبزیدر ایران هم سطح زیرکشت گلخانه

به کشورهای همسایه  آن کردنصادرامکان  ،کیفیت خوب محصول ،کنندگاناستقبال مصرفافزون بر یابد که دلیل آن 

به  خیار از جمله ایی گلخانههاتولید بسیاری از سبزی وابسته بودن :هایی وجود دارند مانند. در این راستا نیز دشواریاست

به وسایل  هانبودن آن مجهز، ها از نظر سازهدرصد قابل توجهی از گلخانهاستاندارد نبودن ، (از نظر بذر) خارج از کشور

در برخی از ، مدیریت نامناسب های نوینگلخانهگذاری زیاد برای احداث کننده شرایط محیطی، نیاز به سرمایهکنترل

دشواری  انجامد.ها میآنگسترش بیشتر به که هاو بیماری هاو دمای مطلوب برای آفت زیادها و وجود رطوبت نسبی گلخانه

های تولیدی محصولسم و نیترات در  پسماندبودن  زیادکش و کش و علفهای آفتتر، آلوده بودن محصول به سمهمیتپرا

 اندازد. است که سالمت جامعه را به خطر می

 و گیاهان زینتی هاگل -دوم

 اماایران از نظر سطح زیرکشت گیاهان زینتی در فضای باز و گلخانه وضعیت خوبی دارد، دهند نشان می هابررسی

بهای گل و گیاه در ایران و همچنین نبود امکان گسترده برای صادرات، صنعت گل نتوانسته نقش  بودنزیاد  به دلیل

مؤثری در درآمدزایی و ارزآوری برای کشور داشته باشد. درحالی که ایران هفدهمین کشور تولیدکننده گل و گیاه جهان 

زینتی  تولیدکننده گل و گیاه 10000حدود  آمار،بر اساس آخرین . (12) دارداست، رتبه صد و هفتم بازارهای صادراتی را 

 %5تونل پالستیکی و  %95شده )هکتار در شرایط کنترل 2500هکتار تولید در فضای باز و  4500در ایران با حدود 

بیشتر مانند بازده دارد، های بسیاری در تولید ای برتریکشت گلخانه که این. با توجه به (8، 2، 1) ای( وجود دارندشیشه

و همچنین گیاهان را از اثرهای نامساعد اقلیمی از جمله باد، باران، سرما و گرمای شدید  ،مصرف آب از نظر ( %25تا  %15)

هایی منطقهزینتی رو به افزایش است. در  به منظور تولید گل و گیاه ای در کشورنههای گلخاکند، تعداد سازهنگهداری می

ها و کشت بدون خاک، که با استفاده از گلخانه شودایجاد میکشاورزان  این امکان براید، که خاک حاصلخیز وجود ندار

های زینتی را در هر محصولها، کشت های غیرقابل استفاده برای کشاورزی را زیر کشت ببرند. بدین ترتیب گلخانهزمین

های بریدنی ایران تقریب همه گلبه  .کنندمی پذیررو هستند، امکانروبه، حتی جایی که با شرایط خاک ضعیف منطقه

هایی مانند مرکزی، از استان گل از کل تولید ساالنه %2شوند و در بهترین حالت تا ( برای بازار داخلی تولید می%98)

صادرات انواع گل و گیاه  ،های تولیدی در ایرانبودن کیفیت گل زیادبا وجود . (1)د نتهران، مازندران و گیالن صادر می شو

، زیادکه هنوز به تولید گل با وجود سوددهی، کارآفرینی و امکان صادرات  استها این یکی از دلیل وبسیار کم است 

کردن زیر آمادهبه شرط صادرات غیرنفتی، زمینه در شود. گل کاالیی است که عنوان یک صنعت راهبردی نگاه نمیبه

های تولید، افزایش بهای تمام شده نهاده زیادهای . هزینهداردی صرفه اقتصادی بسیار زیاد خوب و ارزآوری بسیار ها،ساخت

 .تولید گل، نبود بازار رقابتی، کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش از تنگناهای تولید و صادرات گل و گیاهان زینتی است

حسوب می شود که در صورت حمایت و برداشتن ، تولید گل و گیاه زینتی صنعتی سودآور و اشتغال زا مکلدر 

های محروم کمک کند و بستری برای تولید و منطقهاقتصادی به ویژه در  توسعهتواند به می آن های پیش رویدشواری

توجه که  استهای تولید گل و گیاهان زینتی های باز نیز یکی از فرصتکشت در محیط .آورد وجود بهاشتغال پایدار 

ها، سمت حذف واسطهاست. روند فعلی بازار جهانی گل به  خود جلب کردهرا بهخصوصی  گذاران بخشاز سرمایه بسیاری

های گذاریسرمایه توسعه، های صادراتهدفهای بسیار مؤثر برای رسیدن به فروشان است یکی از راهفروشان و خردهعمده
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طور مؤثری به صنعت گل کشور و پیوستن به صنعت گل جهانی به هاخارجی در صنعت گل ایران است. حذف کامل تحریم

های خوب و شدن واحدهای تولیدی افزایش یافته و تالشتر و تخصصیایکمک خواهد کرد. در حال حاضر، رویکرد حرفه

، 12، 11)شود کوفا تر شهای رقابتیو با قیمت باالایران برای تولید گل با کیفیت  تواناییتا  شودمیمؤثری در این زمینه 

اما گل صادراتی  ؛تشکیل می دهندبیشترین بازار فروش گل را کشورهای حاشیه خلیج فارس، ترکیه و روسیه . (16، 14

بسیار کمی هم مقدار ایران به کشورهای امارات متحده عربی، عربستان، کویت، بحرین، عراق، چین، ژاپن، ویتنام، تایوان و 

محصول صادراتی نیازمند پایانه  (. صادرکنندگان گل بر این باورند که12) شودفرانسه صادر میبه کشورهای آلمان و 

نشود. از دیگر  و زمان ترخیص طوالنی باشدهای گمرکی وجود نداشتهدشواریتا  خود استویژه صادراتی با امکانات 

با تخصصی چنانچه ایران . استگل  یاختصاصباری  یماهایهواپ نبود رانیا گل و گیاه زینتی در مورد صادرات درها دشواری

از نظر )متفاوت به شرایط مطلوب محیطی  یککه هر گام بردارد های مختلف ها برای پرورش گلکردن تولید در گلخانه

فراهم را هوایی  ترابریهای صادراتی گل و گیاه مانند زمینهدی اکسید کربن، دما، نور، رطوبت و مانند این ها( نیاز دارد، و 

پیش روی صادرات گل ایران که  یهای دیگرعامل .(1دهد )در سال افزایش  تاحد زیادیصادرات را  قدارم دتوانمی ،آورد

سردخانه، نبود توجه الزم به زمان مناسب برداشت، دسترسی نداشتن به  چونهمبرداشت از پس  هایخدمتنبود  است،

های تولیدی تبدیل به گلاز  %50د نشومی موجبکه  استو بسته بندی نامناسب  نیهای بریدگلمواد افزایش دهنده عمر 

 و برای پرورش نوینامکانات و تجهیزات  تا زمانی که های زیادظرفیت دارا بودن باایران ند. به طور کلی، شو دورریز

یا ، باشددستی و سنتی به صورت ها گلسیستم چیدن  و نشودآماده بسته بندی های صادراتی  همراه با های مناسبگلخانه

، بازارهای تجاری گل و گیاه در کشور نشود گیریهای نگهدارنده الزم بهرهمحلولی از صادرات هایگلبرای ماندگاری زیاد 

 از لحاظنمی تواند  ؛وجود نداشته باشدهای زینتی گلبرای صادرات  ویژههواپیماهای پایانه صادرات گل و و  نشودخته شنا

کشورهای رقیب بازارهای هدف مانند  وحتی ممکن استپیدا کند   از نظر صادرات گل و گیاه جایگاه بهتریو بین المللی 

 .(10ایران بربایند )کشورهای همسایه را از دست دیگر عراق و 

 گیاهان دارویی -سوم

های گیاهان دارویی شرایط ویژگیگیاهی، سابقه طوالنی و آشنایی افراد جامعه با  و اقلیمی هایگوناگونیوجود 

تواند از می و الزم داردرا بسیار مطلوبی برای رشد و شکوفایی این بخش از کشاورزی فراهم کرده است که توجه همه جانبه 

بهبود سطح  پایانمقابله با تغییر اقلیم و در های کم بهره، زمینارزآوری، کمک به اشتغال زایی، استفاده بهینه از  نظر

و نیز وضع موجود تولید،  1404های کالن کشور در افق ها و هدفسالمت جامعه موثر باشد. با در نظر گرفتن سیاست

 .الزم است های کشاورزی در دنیاهای هدف این گروه از محصولبازارفراوری و صادرات گیاهان دارویی کشور و نگاه به 

های تولید )در زمینهتربیت نیروهای عملیاتی در  برایها و مرکزهای آموزش عالی دانشگاههای موثر و کارآمد در آموزش

دارویی و بازرگانی و صادرات گیاهان  ،های کشاورزی و دانشکده های داروسازی(ه های کشاورزی(، فراوری )دانشکدهدانشکد

های مرتبط در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و نیز وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در ها و گرایشمعطر در رشته

های ژنتیکی گیاهان ذخیره نگهداریو  هاآنیری از تخریب پیشگهای طبیعی برای عرصهنظر گرفته شود. نظارت کافی بر 

های خصوصی از بخش ،با گیاهان داروییهای مرتبط بخشدارویی و معطر کشور ضروری است. همچنین الزم است بین 

ای کالن کشور هماهنگی توسعهدستیابی به دورنمای تعیین شده در برنامه  برای ،سازمان های دولتی و گرفته تا کشاورزان

 ، تحقیقات و فناوریهای وزارت علومنماینده ایجاد شود. این هدف با تاسیس یک نهاد هماهنگ کننده باالدستی متشکل از
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امکان پذیر خواهد بود.  ، معدن و تجارتکشاورزی، و وزارت صنعتجهاد وزارت  دئرمان و آموزش پزشکی زارت بهداشت،و و

دانش بنیان در راستای فراوری گیاهان دارویی  هایشرکتوکیفی  کمی توسعه و ایجاد از و حمایت خصوصی بخش تقویت

بینجامد، همچنین الزم های باغبانی افزوده این گروه از محصولش ارزش به کاهش خام فروشی و افزای ضروری است تا

گذاری و ثبات بازرگانی خارجی سرمایهاز و نیز  ها و فراورده های حاصل از گیاهان داروییمحصولاز تجاری سازی  است

دستیابی به استانداردهای جهانی نیز باید تقویت شود. برای . سیستم نظارتی بر تولید و فراوری گیاهان دارویی حمایت شود

الزم است مرکزهای خرید و فروش و تجارت داخلی گیاهان دارویی و بورس گیاهان دارویی تاسیس و تجهیزات و 

 . (19، 18) برداشت گیاهان دارویی تامین گرددپسهای تولید از کاشت تا برداشت و زمینهآالت تخصصی در ماشین

ن را نشا ها آنروند رو به رشد تجارت ، اهنآهای فراوردهوضعیت صادرات و واردات گیاهان دارویی و بررسی 

وسعه ته ریزی و برنام دهد. توجه به نیاز کشورهای وارد کننده هم از نظر نوع محصول و هم ازنظر ارزش دالری آن، برایمی

 شانگردیگر ن اهمیت است. صادرات گیاهان دارویی در کشورهایپرکشت گیاهان دارویی و یافتن بازارهای هدف بسیار 

صادرات  های اقتصادی است. بیشترینبرنامهاز منابع مهم در  های کشاورزی به عنوان یکیاهمیت این گروه از محصول

در  .(19)وده است بعراق  وگیاهان دارویی به ترتیب به کشورهای پاکستان، امارات متحده عربی، ترکیه، ایتالیا، آلمان، هند 

و عصاره  رد که صمغشاره کتوان به آلمان و ایتالیا ابین کشورهای اروپایی که از ایران گیاهان دارویی را وارد می کنند می

ن از مهمتری بیان، گیشنیز و گالبشیریندهند که . آمارها نشان میستبیان مهمترین اقالم صادراتی به این کشورهاشیرین

 .(17)گیاهان دارویی صادراتی ایران بوده اند 

 ایگلخانه هایکشت -چهارم

وجه قرار تدر آب مصرفی مورد  کاهشای برای گلخانههای کشتهای اخیر و کمبود آب، خشکسالیبا توجه به  

 بیشترین، جمعر دست. ا شده نیز متداول هاگلخانهدر  )کشت هیدروپونیک(  آبکشتگیری از سیستم های بهره. نداگرفته 

% 5/16و یزد با  %7/19، جنوب اسـتان کرمـان بـا %9/22های تهران با به استانمربوط های در کشور سطح محصول گلخانه

میلیون  21نظر مقدار تولید، از مجموع حدود  از .(8) دارندرا ی ایران ها% از سطح گلخانه59است. این سه استان در جمع 

. ای بوده استگلخانه هایاوردهفر% مربوط به 6/9میلیون تن معادل  2حدود  ،1396های باغبانی در سال محصولتن تولید 

، %5/3اع فلفل ، انو%8/10فرنگی ، گوجه%6/79 تولید خیارمقدار ای در سال یاد شده، گلخانه فراوردهمیلیون تن  2از تولید 

بیشترین  .بوده است% 3/0 گیاهان و سایر %3/0، گیاهان دارویی %1/1فرنگی ، توت%7/2 هاسبزی، سایر %7/1بادمجان 

% است. 2/15ا و جنوب استان کرمان ب 1/22، یزد با 5/28های تهران با به استانمربوط های کشور های گلخانهفراوردهتولید 

تولید مقدار رتبه چهارم  1396مع، در سال در ج .دارندهای را گلخانههای فراورده% از تولید 8/65این سه استان در جمع 

ارتقای موجب ها گلخانهدر سطح زیر کشت  توسعه .(8) ن بوده استمیلیون ت 6/1ای با تولید حدود مربوط به خیار گلخانه

 اهشکحصول و های آن، از جمله افزایش کمی و کیفی ماز سودمندی گیریبهرهسطح مکانیزاسیون در گلخانه به منظور 

یط اقلیمی خانه متناسب با شراگذاری در این بخش برای طراحی و ساخت گلگردد. سرمایهزایی میمصرف آب و نیز اشتغال

 د.رارگیرمختلف کشور و نیز تأمین کارشناس ماهر برای مدیریت تولید در گلخانه باید مورد توجه ق هایمنطقه

 باد، ازجمله اقلیمی نامساعد اثرهای از را گیاهان هاگلخانه هاینک به باتوجهزینتی  ای گل و گیاهگلخانهدر پرورش 

موارد فنی هم . در این راستا است افزایش در حال اینهگلخا هایسازه تعداد کنند،می نگهداری شدید گرمای و باران، سرما

 درمیانگیری از سازه مناسب و جایابی مناسب گلخانه باید مورد توجه قرار گیرد. موضوع، مانند جهت گلخانه، بهره



 و همکاران  خوشخوی

80 

 

 این حال، با. دارند را مقدارتولید بیشترین داودی و میخک مریم، رز(،رد )وَ ل،وگالی کشور، زینتی هایمحصول ترینمهم

گیاهان  وآگلونما  آمریکایی، یوکای سینرر، گل بنجامین، فیکوس، پوتوس، ایخانهدرون مانندگیاهان هامحصول برخی

 .(2، 1) اندشده برخوردار یزیاد ازاهمیت نیز ژربرا و آنتوریوم کالنکوئه، داودی، گلدانی

  
 

 هاپیشنهادها و راهکار

و نیز وضع موجود تولید، فراوری و صادرات  1404های کالن کشور در افق ها و هدفبا در نظر گرفتن سیاست

 پژوهشیو نبود نتایج های کشاورزی در دنیا هدف این گروه از محصول هایهای باغبانی کشور و با نگاه به بازارمحصول

دستیابی به نتایج مطلوب  برایو های موجود برون رفت از چالشبرای  ار زیر تجربی راهکارهای نویسنگان این مقاله بسنده،

 : دکننمیهای باغبانی توصیه محصولکشت و تولید  توسعهدر راستای 

ای تولید هنیروهای عملیاتی در زمینه آموزش عالی برای تربیت های زش موثر و کارآمد در دانشگاه ها و مرکزآمو -1

 های باغبانی.محصول

 ها وکشتزارها.گلخانهها ، ها به باغهای نوین از دانشگاهفناوریانتقال دانش و  - 2

 رب داخلی. المللی و یا مجگیری از مشاوران خبره بیننتقال فناوری و دانش فنی الزم از کشورهای پیشرو با بهرها -3

 اشند.با اقلیم کشور سازگار ب، الت و سالمتگواهی اص ضمن داشتنهای تجاری که ها، بذر و پایهرقماستفاده از  -4

 بندی.برداشت و بستهپسهای نوین این بخش از کشاورزی به ویژه در زمینه حمایت ویژه دولت از فناوری -5

آوری عنوان یک صنعت سودآور با برتری نسبی تولید و ارزبهگذاری در این صنعت تشویق بخش خصوصی به سرمایه -6

ی ایط اقلیمبا شر گذار برای طراحی و ساخت گلخانه متناسبکنندگان برتر به ویژه جذب سرمایهتولیدزیاد و حمایت از 

 ندگان.درکناصهای مختلف کشور و نیز تأمین کارشناس ماهر برای مدیریت تولید هر گلخانه و همچنین تشویق منطقه

های گاهرگزاری کاربهای آموزشی و نیز ایجاد باغ های الگو. ها و کارگاهفزایش دانش و آگاهی باغداران با برگزاری کالسا -7

 ها.گلخانهها، کشتزارها و باغها  برای نگهداری از بیماریو  آموزشی در زمینه مدیریت آفت

های نوین تولید کارگیری شیوهههای آبی مجاز، همراه با بذخیرههبود کارایی مصرف آب، ضرورت استفاده بهینه از ب -8

 باغبانی.های فراورده

 .اهنآهای تولید برای ارائه خدمات ممکن به کنندگان به تأسیس تعاونیتشویق تولید - 9 

ود و سم( ها )مصرف کمتر کبرای استفاده بهینه از نهاده ،های تولیدکنندگان به اعضاها و اتحادیهآموزش از راه تعاونی -10

 بردن عملکرد.  برای باالو 

روز کردن و توسعه بهکه سازه چوبی دارند( برای  هایی آن داران )به ویژهبهره به تولیدکنندگان و گلخانه دادن وام کم -11

 ذر.و تولید ب ای و بهنژادیگلخانههای بهره( برای توسعه و بهبود سازهیمت )وام کمها. تأمین تسهیالت ارزان قگلخانه

های افزایش ی، برای استفاده از سودمندها آنها همراه با توسعه سطح زیر کشت لخانهگارتقای سطح مکانیزاسیون در  -12

 زایی. کمی و کیفی محصول و کاهش مصرف آب و نیز اشتغال

 های دانش بنیان.شرکتایجاد و توسعه کمی و کیفی  حمایت از-13

 نظارتی بر تولید و فراوری گیاهان دارویی برای دستیابی به استانداردهای جهانی. تقویت سیستم -14
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فاده از های الزم توسط تولیدکنندگان با استنکتههای باغبانی کشور با رعایت لجلوگیری از تلفات زیاد محصو -15

 ها.هگیری از رسانهای صحیح مصرف با بهرهروشها و همچنین آموزش رعایت سردخانهدار و انواع ردخانهسهای ماشین

 موقع به بازار. بهگسترده و عرضه  ایمنههای زودرس و دیررس برای برداشت در دااستفاده از رقم -16

 های سالم و استاندارد.نهالها و تولید رقراری ضوابط و مقررات در احداث نهالستانب -17

 مقدار مورد نیاز. به هاانبارهای فنی و سردخانه فزایش ظرفیتا  -18

 های نوین کشت.ها و روشگیری از نهادهبهرهرتقای دانش فنی و مهارت کارشناسان برای آموزش کشتکاران به منظور ا -19

 های داخلی.رقمسازی ای متحمل به بیماری و سالمهرقمهای کاربردی به ویژه برای تولید پژوهشتشویق  -20

 .گیاهانررسی منابع آب و خاک هر منطقه در دراز مدت، پیش از هر گونه برنامه برای توسعه کشت ب  -21

 باغبانی برای بازدهی اقتصادی بهتر. گیاهانلگوی کشت ابررسی هر گونه تغییر  -22

 باغبانی. گیاهانهای جدید برای گسترش کاشت منطقهررسی مسائل زیست محیطی و توسعه کشت پایدار در ب -23

توسط  باغبانی هانگیاها، با هدف دستیابی به توسعه پایدار زمینبندی تناسب پهنهبررسی دقیق آمایش سرزمین و  -24

 وزارت های جهاد کشاورزی و وزارت نیرو.

 

 سپاسگزاری

وم گروه عل مالی اجرای طرح تأمین هزینه رایفرهنگستان علوم جمهوری اسالمی ایران ب محترم هایمقاماز 

 شود.می سپاسگزاری کشاورزی که این پژوهش بخشی از آن طرح است،
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Iran is one of the leading producing countries in the world in some of exported 

agricultural products such as tomatoes and saffron. In recent years, the production of 

horticultural crops, especially greenhouse products in the country has been increasing. Due 

to high exchange rate and income and also high-water use efficiency, the possibility of 

export and increasing demand, there is a possibility of their sustainable development and 

production of these crops in the future. On the other hand, today, attention to vegetables 

due to the presence of compounds such as vitamins, minerals and antioxidants, to flowers 

and ornamental plants due to aesthetics and peace of mind of humans and herbal medicines 

due to low or lack of side effects, are increasing. Using the latest statistics published by the 

Iranian Ministry of Agriculture Jihad and other sources, production of vegetables, flowers, 

ornamentals and medicinal plants in the years from 2012 to 2018 were examined. From 

vegetables, potatoes, onions, tomatoes and cucurbits, from flowers and ornamental plants, 

cut flowers, pot plants, trees and shrubs, bedding plants and transplants, and from 

medicinal plants, Damask rose and saffron were selected and analyzed. In this article, after 

presenting the statistics, the problems of the current situation in each subsector are 

analyzed and finally, the most important challenges and opportunities facing these 

subsectors of horticulture are examined and solutions are suggested. 

Key words: Flowers, Medicinal plants, Ornamental plants, Vegetables. 
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