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اول ،آمــوزش؛ کــاس هــای فنی و حرفه ای
چقدر آب می خورد؟

طبق تعرفه های دوره های آزاد فنی و حرفه ای
شما می توانید برای کسب آموزش های عمومی
و تخصصی در این حــوزه در دوره های مختلف
شرکت کنید؛ از جمله دوره پـــرورش دهنده
گیاهان آپارتمانی و همچنین دوره های طراحی
فضای سبز شرکت کنید .معموال هزینه کالس
ها بین  200هزار تا یک میلیون تومان است .در
جدول زیر برخی تعرفه ها ذکر شده است .جدول
زیــر مشخصات و هزینه هــای برخی دوره های

ر

در ادامه معرفی کسب و کارهای حوزه کشاورزی و تولیدات گیاهی ،این هفته سراغ یک حوزه بسیار جذاب رفته ایم؛ پرورش گل و گیاه زینتی.
حوزه ای که آن قدر انرژی بخش است که برخی به عنوان سرگرمی و تفریح سراغ آن می روند .البته چنان چه توضیح خواهیم داد ،نکات دقیق
فنی علمی و تجربی وجود دارد که در این کسب و کار باید رعایت شود وگرنه ممکن است به زیان گسترده منجر شود.
اقتصادی و ِ

وابسته به نوع محصول تولیدی و همچنین تغییرات
دمای هوا ،نیازمند سیستم های گرمایشی و گاهی
سرمایشی هستید که حدود دو تا چهار میلیون
تومان هزینه خواهد برد .برای سیستم آب رسانی
هم یک میلیون تومانی کنار بگذارید و در نهایت
برای تهیه خاک مناسب و تقویت آن (انــواع کود
شیمیایی یا حیوانی که وابسته به نوع محصول
تجویز می شود) هم  500هزار تا یک میلیون تومان
در نظر بگیرید .از این رو در مجموع باید چیزی
حدود  15میلیون تومان برای یک گلخانه جمع و
جور  100مترمربعی کنار بگذارید.

عنوان

ساعات دوره /عملی /تئوری

هزینه دوره -هزار تومان

پرورش دهنده گل در فضای آزاد

42/115/157

528

پرورش دهنده گیاهان آپارتمانی

31/36/67

205

تولید گل های پیازی

35/57/92

315

کشتکار گلخانه های خاکی

75/175/250

833

برخی دوره های فنی و حرفه ای مرتبط با پرورش گل و گیاه ؛طول دوره و هزینه آن ها

مرتبط را نشان می دهد .شما بر اساس نوع گل یا
گیاه های مدنظر خودتان و بعد از مشورت با اهالی
این حوزه و همچنین کارشناسان و مدرسان فنی،
یک یا چند دوره مرتبط را انتخاب و در آن ها حضور
پیدا کنید.عنوان ،طول دوره و تعرفه های برخی
دوره های مرتبط با پرورش گل و گیاه (بر اساس
نرخ های اعالمی آموزشگاه های آزاد در منطقه
یک مشهد)

پرورشانواع گل وگیاه های زینتی
چه لوازم،آموزشها وسرمایه ای میطلبد؟

گلبکارید وپولبرداشتکنید
گروه اقتصاد

h.habibi@khorasannews.com

طی هفته های قبل درباره کاشت قارچ ،پرورش صیفی جات در گلخانه و همچنین پرورش گیاهان دارویی ،کلیاتی
مطرح کردیم تا عالقه مندان به این حوزه بتوانند با دریافت یک تصویر کلی از اقدامات و هزینه های الزم ،تصمیم
گیری کنند و در صورت تمایل ،خودشان وارد جزئیات شوند و چم و خم کار را به دقت ارزیابی کنند .امروز در
همین حوزه سراغ ایده ای می رویم که هم از نظر نوع محصول بسیار متنوع است و هم از نظر امکانات ،تجهیزات
و سرمایه الزم .پرورش گل و گیاه ،حتی می تواند به عنوان یک تفریح ونه لزوما کسب و کار تمام حرفه ای ،در
گوشه ای از حیاط یا پشت بام موردتوجه عالقه مندان به طبیعت باشد .البته در نگاه اقتصادی و برای کسب درآمد
پایدار ،مانند همه کسب و کارها ،باید به ریزه کاری های موجود درباره ویژگی ها و نیازهای گیاه ،نحوه تجهیز
گلخانه و مخصوصا بازاریابی و فروش بسیار دقت کنید .در ادامه مطلب توضیح می دهیم که فرایند کار چگونه
است و چه هزینه هایی برای شما در بر خواهد داشت.

تجربیاتشما

تجربیات خود را با ما در میان بگذارید

تولید در حیاط؛ هم تفریح هم درآمد
چنان چه گفتیم ،یک راه ورود کم هزینه به صنعت (و البته تفریح) گل
و گیاه ،شروع از پشت بام یا حیاط منزل است .آقای رنجبر از کسانی
است که حدود نیمی از حیاط  100متری اش را به این کار اختصاص
داده است و عالوه بر تفریح از این محل کسب درآمد هم می کند.
درباره آموزش و مهارت های الزم ،به ما می گوید که از زمان کودکی و
جوانی کم و بیش با حوزه کشاورزی و گیاه آشنا بوده و همین موضوع
به او در مسیر توسعه گلخانه کوچک اش یاری کرده است اما در مسیر
هم تالش کرده با مطالعه و البته سعی و خطا ،ریزه کاری ها را بیاموزد.
قلمه زدن و تکثیر ،تنظیم رطوبت و  ...کارهایی که به مرور در آن ها
خبره شده است .برای آبیاری نیز حتی االمکان به استفاده مجدد از
آب های استفاده شده در امور جاری منزل تکیه دارد.
به فکر توسعه و ایجاد اشتغال برای جوانان هستم

برای بازاریابی و فروش محصوالت هم به همسایه ها و آشنایان اشاره
می کند .می گوید که معموال درصد اندکی روی قیمت تمام شده می
کشد و به مشتریان تقدیم می کند .به طور کلی جنبه تفریحی این کار
برایش پررنگ است اگرچه درآمد هم دارد .اما می گوید که به فکر
توسعه کسب و کارش است و می خواهد با توجه به تجربه ای که دارد
با همکاری گروهی دیگر ،یک گلخانه گیاهان دارویی راه بیندازد که
البته در کنارش کار گل و گیاه زینتی هم خواهد کرد .آرزو می کند که
با راه اندازی این مجموعه چند جوان را هم به کار بگیرد.
با این اوضاع اقتصادی مردم ،گل و گیاه چشم انداز ندارد

در همین زمینه ،آقای پاکپور که سال ها تجربه در حوزه گل و گیاه
و اکنون یک گلخانه سه هزار متری دارد ،از وضعیت این روزهای
بازار راضی نیست و می گوید که با اوضاع فعلی ورود به این حوزه
چشم انداز درخشانی ندارد اما در صورت تغییر وضعیت و بهبود
قدرت خرید مردم شرایط متفاوت خواهد بود .او توضیح می دهد که
گل و گیاه یک کاالی ضروری نیست و در شرایط سخت اقتصادی،
خانواده ها ترجیح می دهند از این گونه هزینه ها اجتناب کنند.
درباره مشتریان همیشگی گل و گیاه ،یعنی شهرداری ها هم توضیح
می دهد که ما فقط با شهرداری یکی دو منطقه کار می کنیم .به
گفته او ،کار با برخی پیمانکاران (پیمانکاران فضای سبز که طرف
حساب شهرداری هستند) راحت است اما برخی دیگر نه بنابراین
فقط با برخی کار می کنیم .ضمن این که توضیح می دهد شهرداری
ها بعضا (برخی مناطق) خودشان هم گلخانه دارند و نیاز خود را
تامین می کنند.
افزایش  20درصدی هزینه احداث گلخانه با گرانی های اخیر

درباره هزینه های ورود به کار هم می گوید که تا قبل از گرانی آهن
آالت برای یک گلخانه هزار متری باید چیزی حدود  30میلیون
تومان صرف احداث گلخانه (اسکلت و عایق بندی) کنید که االن با
گرانی های اخیر فلزات تا 35میلیون تومان ( حدود 15تا 20درصد)
افزایش می یابد .وقتی می پرسیم یعنی گلخانه  100متری را می
توان با سه میلیون تومان سر پا کرد توضیح می دهد که معموال متراژ
باالتر باعث صرفه جویی در هزینه ها ،مخصوصا دستمزد احداث می
شود از این رو برای  100متر باید بیش از پنج میلیون تومان در نظر
گرفت .ادامه می دهد که برای سرمایش هم از فن و پد و برای گرمایش
از هیتر و  ...استفاده می کند که برای هزار متر گلخانه تا  15میلیون
تومان هزینه می برد.

دوم ،تخمین هزینه هــا؛ سرپاکردن یک
گلخانه در روزهای گرانی فلزات

دربــاره هزینه های اولیه الزم بــرای این کسب و
کار ،قطعا مهم ترین قلم ،تهیه و تجهیز یک فضای
گلخانه ای مناسب است .این کار را شرکت های
مربوطه برای شما انجام می دهند و حق الزحمه
خود را می گیرند .گلخانه ها معموال به شکل های
مختلفی ایجاد می شوند؛ مثال از نظر شکل نوع
تونلی مشهورتر است .از نظر نوع عایق پوشاننده
نیز ممکن است شیشه یا پالستیک استفاده شود و
مجموعه این ها باعث می شود که هزینه ها متغیر
باشد .هزینه احداث گلخانه وابسته به نوع از متری
 20تا بیش از  100هزار تومان متغیر است .اما
در مجموع بــرای سرپاکردن یک اسکلت 100
مترمربعی و عایق بندی آن به پنج تا  10میلیون
تومان سرمایه نیاز دارید .البته گرانی اخیر آهن
آالت باعث مــی شــود کــه هزینه اسکلت توسط
شرکت های مجری دوبــاره محاسبه و نرخ های
جدیدی اعالم شود .عالوه بر اسکلت و عایق بندی،

ایده های گذشته

سوم ،مجوزهای الزم از کجا و چگونه؟

فرایند دریافت مجوزهای الزم معموال به این صورت
است که شما با مراجعه به اداره جهاد کشاورزی
شهرستان خود ،ابتدا درخواست جواز تاسیس
میکنید .بعد از ارائه تقاضانامه و برخی مدارک
اولیه ،این جواز به شما داده خواهد شد .سپس می
توانید گلخانه و تجهیزات خود را خریداری و تجهیز
کنید و بعد با مراجعه مجدد پروانه بهره برداری
بگیرید .معموال در ایــن فرایند برخی مــدارک و
مستندات از شما تقاضا می شود از جمله گواهی
ایمنیگلخانهاحداثشده،گواهیمدرکآموزشی
شما (مثال مدرک تحصیلی مرتبط با مدرک شرکت
در دوره فنی و حرفه ای) ،فرم بازدید کارشناس
مربوطه و در نهایت مدارک هویتی شخصی شما.
این فرایند ممکن است کمی زمان بر باشد اما هزینه
چندانی برای شما در بر نخواهد داشت.

جاری ،هزینه انرژی و به خصوص آب را حتما در نظر
بگیرید .معموال ماهانه سه تا پنج میلیون تومان باید
برای این امور ،یعنی دستمزد و هزینه های آب و
انرژی در نظر بگیرید.

نهایت در کنار این دو روش ،فروش مستقیم را هم
در دستور کار قرار دهید .از طریق وبسایت یا شبکه
های اجتماعی ،چاپ و انتشار تبلیغات کاغذی
و همچنین تبلیغ چهره به چهره بین آشنایان،
همسایگان و اقوام ،محصوالت خود را معرفی کنید
و به صورت مستقیم بفروشید.

اما در مرحله نهایی ،یعنی بازاریابی و فروش ،کار
شما آسان نیست .به قول برخی اهالی بازار ،ابتدا
محصولت را بفروش ،بعد تولید کن! این عبارت
از اهمیت بازاریابی می گوید .مخصوصا درباره
محصوالتی که فسادپذیرند یا محصوالت زنده مثل
گل و گیاه که یک عمر محدود دارند ،باید بازاریابی
و فروش را بسیار جدی تر بگیرید .از همین االن که
هنوز در حال ارزیابی اقتصادی ایده کسب و کار
خود هستید ،مشتریان بالقوه را شناسایی کنید و با
آن ها ارتباط بگیرید .درباره گل و گیاه ،حداقل سه
مسیر برای فروش دارید.

تولید گل در حیاط و پشت بام ،شدنی است؟

پنجم ،برای بازاریابی و فروش همه گزینه ها را
روی میز داشته باشید؛

مشتریان بالقوه؛ از شهرداری ها تا فروش
مستقیم

یک مشتری عمده گل و گیاه ،این روزها ،شهرداری
ها هستند .همان طور که می دانید طی سال های
اخیر ،شهرداری ها بخش مهمی از بودجه خود را
به زیباسازی شهری اختصاص می دهند و در این
میان گل جایگاه ویژه ای دارد .بنابراین قبل از هر

اگر درباره پرورش گل و گیاه جست وجویی انجام
دهید ،به مــواردی برخورد می کنید که این کار را
در حیاط منزل و حتی پشت بام انجام می دهند.
واقعیت این است که پــرورش بسیاری از گل های
ساختمانی ،فضای زیادی نمی طلبد و حتی ممکن
است شما بتوانید در  20یا  30مترمربع فضا هم یک
گلخانه دایر و با طبقه بندی آن ،انبوهی از محصوالت
تولید کنید .در یک جست وجوی ساده می توانید
با مواردی آشنا شوید که کار را از پشت بام و حیاط
شروع کردند و بعد از مدتی تجربه اندوزی ،کار خود
را توسعه دادنــد .برخی کار را با اختصاص شش
مترمربع فضا شروع کردند و برخی نیز صرفا از سر
تفریح .به طور کلی ،اگر می خواهید تفریحی به این
کار بپردازید یا این که درباره توان فنی و اقتصادی
خود تردید دارید ،شروع کم هزینه از حیاط یا پشت
بام گزینه مناسبی خواهد بود.گفت وگوی ما با دو
تولیدکننده گل و گیاه در مشهد که اتفاقا یکی از آن
ها در حیاط خانه اش به این کار مشغول است ،نکات
مفیدی برای شما خواهد داشت.

چهارم ،شروع تولید ،هزینه های جاری را
درست برآورد کنید

اما فرایند تولید در این حوزه انبوهی از ریزه کاری ها
و جزئیات دارد که باید با تجربه و همچنین شرکت
در دوره ها بیاموزید .این نکات به نوع محصوالت
انتخابی شما وابسته است و ما در این جا به آن ورود
نمی کنیم بلکه سعی می کنیم چهارچوب کلی
مربوطه را تصویر کنیم .در فرایند تولید شما عالوه
بر یک متخصص کشاورزی یا گلخانه نیاز به یک نفر
کارگر هم خواهید داشت تا امور آبیاری روزانــه و
مراقبت و نگهداری را انجام دهد .درباره هزینه های

کاری با شهرداری شهرتان ارتباط بگیرید و ببینید
که معموال چه محصوالتی استفاده و با چه ساز و
کاری (مناقصه یا  )...تامین کننده های خودشان
را تعیین می کنند .البته آن ها ممکن است کار را
به شرکت های طراحی و اجرای فضای سبز واگذار
کنند که در این جا شما باید با این شرکت ها ارتباط
بگیرید .عالوه بر شهرداری ها با تعداد زیادی از گل
فروشی های شهر هم مذاکره کنید و درباره شرایط
معامله و محصوالت پرطرفدار پرس و جو کنید .در

فعاالناینحوزهمیگویندکهدر
شرایطفعلیاقتصادیبهخاطر
قدرتخریدپایینمردمبازارگلو
گیاهچشماندازمناسبیندارداما
درصورتتغییرشرایطمیتواند
بازدهمناسبیداشتهباشد

تجربیات خود را با ما در میان بگذارید

توضیحاتی تکمیلی درباره پرورش قارچ
پیش از ایــن دربـــاره پــرورش
قـــارچ تــاش کــردیــم در یک
چهارچوب آماری و بر اساس
تجربه بیش از هـــزار واحــد
تولیدی قــارچ در کشور ( که
در طرح سرشماری مرکز آمار
ایران شرکت کردند) ،روندها و
برخی الزامات پرورش قارچ را
توضیحدهیم.اکنونسعیمی
کنیم با توجه به تجربه فعاالن
این حوزه و مخصوصا اعضای انجمن پرورش دهندگان قارچ ،به برخی
جوانب دیگر این کسب و کار بپردازیم.
شما در پرورش قارچ در ساده ترین حالت ،می توانید کمپوست بخرید و
با قرار دادن در شرایط مناسب از نظر محیطی ،دما و رطوبت و نگهداری
مناسب منتظر ظهور قارچ ها باشید.
معموال از هر محموله کمپوست می توانید دو یا سه بار ( و در موارد
معدودی بیشتر) قارچ برداشت کنید .چنان چه توضیح دادیم ،برای
 100مترمربع فضا حدود  10تن کمپوست می توانید استفاده کنید که
با درنظر گرفتن قیمت حدود هزار تومانی هر کیلو کمپوست حدود 10
میلیون تومان هزینه در بر خواهد داشت .طبق گفته فعاالن این حوزه،
ضریب برداشت از کمپوست در ایران حدود  20تا  27درصد است؛ یعنی
هر  10تن کمپوست در مجموع حدود  2تا  2.7تن محصول خواهد داد.
(از نظر متراژ هر مترمربع در ایران حدود  22کیلوگرم یعنی  100متر
مربع حدود  2.2تن) قارچ می دهد .در گزارش مرکز آمار این رقم حدود
 3برابر محاسبه شده است که به دلیل در نظر نگرفتن طبقات (معموال
سه طبقه در هر سالن) است؛ یعنی به ازای هر مترمربع عرصه کارگاه
محاسبه انجام شده است نه هر مترمربع طبقات).
از این رو با  10میلیون تومان هزینه برای خرید کمپوست و حدود پنج
میلیون تومان ( از جمله هزینه نیروی کار که دستمزد خودتان است)،
دیگر هزینه های جاری ،شما به طور متوسط  2.5تن محصول خواهید
داشت که با فروش آن به طور متوسط به قیمت شش هزار تومان ،حدود
 15میلیون تومان درآمد ناخالص خواهید داشت و به نقطه سر به سر
میرسید.
البته در هزینه ها دستمزد شما به عنوان نیروی کار لحاظ شده است
و درآمد خالص صفر نیست حال هرچه بتوانید در هزینه های جاری
صرفه جویی کنید ،با رعایت اصول ،ضریب برداشت را از  20درصد به
 30درصد نزدیک کنید و کیفیت برداشت و فروش را افزایش دهید (هر
چه کیفیت و سرعت فروش بیشتر باشد متوسط قیمت فروش هم قابل
افزایش خواهد بود) حاشیه سود شما بیشتر و درآمد هم افزایش خواهد
یافت .اما اگر به هر دلیلی ضریب برداشت افت کند ،یا این که نتوانید
محصول را به موقع بفروشید (مثل ماه های اخیر که به دلیل موضوع قارچ
های سمی ،برخی از مردم به اشتباه در مصرف قارچ خوراکی احتیاط می
کردند) وارد منطقه ضرر می شوید.
طبیعتا بر حسب ضریب برداشت محقق شده در مزرعه شما ،میزان کنترل
هزینه های جاری و کیفیت و سرعت بازاریابی و فروش ،کسب و کار شما
می تواند سودهای شیرین قابل توجه یا ضرر تولید کند و سناریوهای
متفاوتی را رقم بزند .وظیفه ما در صفحه کسب و کار و ماموریت اصلی
شما در نوشتن یک طرح کسب و کار قبل از شروع ،تبیین سناریوهای
مختلف – از خیلی بدبینانه تا خوش بینانه -درباره کسب و کار و سنجش
احتمال وقوع هر سناریو ،با توجه به مهارت و تجربه شما و شرایط بازار
است .توضیحات تکمیلی ،سناریوهای متفاوت و برخی روندهای آماری
درباره پرورش قارچ را می توانید در شماره  65کسب و کار ،مورخ 20
خرداد  97مالحظه کنید.
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