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 چکیده
ای را نشان میدلیل محدودیت منابع آبی رشد فزایندهه های اخیر بای در ایران در سالوالت گلخانهتولید محص  

ای سوّم از لحاظ سطح زیرکشت و تولید محصوالت گلخانه رتبه دارایتهران های کشور، استاندهد. در بین استان
ای در خیار، گوجه فرنگی و فلفل سبز گلخانهد فایده تولی -هزینه تحقیق در نظر دارد به بررسی این  لذاباشد. می

 -هزینه  را تعیین نماید. بدین منظور از تحلیل یاد شدههای استان تهران پرداخته و اندازه مطلوب اقتصادی گلخانه
تولیدکننده خیار، گوجه  12 شمارتکمیل پرسشنامه از  راههای مورد نیاز این تحقیق از استفاده شد. دادهفایده 
شده بودند،  گزینشبندی ای با طبقهگیری خوشهای در استان تهران که به روش نمونهو فلفل سبز گلخانه فرنگی

 هایای در استان تهران در سطح گلخانهآوری شد. نتایج این تحقیق نشان داد که تولید محصوالت گلخانهگرد
طلوب اقتصادی گلخانه تولید این محصوالت که، اندازه م . ضمن ایننداردمترمربع توجیه اقتصادی  0322کمتر از 

 باشد. هزار مترمربع می 02تا  1در استان تهران بین 
 

 JEL:   D24, Q12 بندیطبقه

  ، اندازه اقتصادیای، محصوالت گلخانهفایده  -هزینه  ارزیابی واژه های کلیدی:

 

 

 

                                                 
و ترويج كشاورزي و محقق سازمان ترتیب دكتري اقتصاد كشاورزي و عضو هیات علمي سازمان تحقیقات، آموزش  به 1

 موزش و ترويج كشاورزيآتحقیقات، 
Email: mashayekhi1346@gmail.com 
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 مقدمه
ايش تولید و درآمد اقتصادي كشور سبب شده كه، افز هكشاورزي در توسعبخش اهمیّت 

مداران بخش كشاورزي را به خود جلب نمايد. بخش همواره توجّه سیاست ،كشاورزان در ايران

كشد. لذا همواره لزوم حمايت و تأمین امنیّت جمعیّت كشور را بر دوش مي هكشاورزي بار تغذي

 شود.مي تولید آنان، احساس توانبخش  به منظور افزايش اين اقتصادي جمعیّت فعّال در 

اي از هاي اخیر، تولیدات زراعي و باغي خارج از فصل و به عبارت ديگر، تولیدات گلخانهدر سال

اقتصادي، سودآور شده است. تجربه نشان داده  هبراي تولیدكنندگان از جنب ها،جمله صیفي

ا و روزافزون جمعیّت در جهان، كشاورزي سنّتي نه تنه پرشتاباست كه با توجّه به رشد 

توان رقابت با تولیدات  نظام،كند، بلكه تولیدات حاصل از اين تكافوي تأمین غذا را نمي

 (.1421مهرابي بشرآبادي ) كشورهاي پیشرفته را ندارد

همواره توجّه  ،محدوديت آب و خاک و افزايش روزافزون جمعیت جهان ،از سوي ديگر

تولید هرچه بیشتر محصوالت كشاورزي  هاي جديد برايحلدانشمندان را به يافتن و معرفي راه

خیار و گوجه گیاهاني مانند  صیفي ي ومعطوف داشته است. در بین سبز ،در واحد سطح

به  (هیبريددورگ) و لذا امروزه با تولید بذور اي دارند اي در تولیدات گلخانهسهم عمدهفرنگي، 

رس و خارج از فصل در زود هايو صیفي سبزي ديگرگوجه فرنگي و  در تولید خیار، ويژه

 وجود آمده است. ه در تولید اين محصوالت ب دگرگوني زياديگلخانه، 

هاي نهاداستان تهران به دلیل بازار بزرگ مصرف، وجود نیروهاي متخصّص الزم، نزديكي به 

اي در ديگر، اهمیّت ويژه هايعلتباالي زمین و بسیاري  قیمتگیر بخش كشاورزي، تصمیم

هاي تولید همه باعث شده است كه، سطح گلخانهاست. اين يافتهاي گلخانه ايهتولید صیفي

. به پیدا كندرشد بسیار قابل توجّهي  ،هاي اخیرسال دردر استان تهران   سبزي و صیفي

سبزي و صیفي اعم از فلزي  ههكتار گلخان 1/1196به   1411هكتار در سال  1/1اي كه از گونه

 اولمقام  داراي( و از اين حیث، 1461، وزارت جهاد كشاورزيده )رسی 1460و چوبي در سال 

 باشد.اي ميدر كشور از لحاظ سطح زير كشت گلخانه

باشد، افزايش تولید داراي اهمیّت مي ديدهاي استان نه تنها از افزايش سطح زير كشت گلخانه

لحاظ اجتماعي نیز  ويژه در اراضي كوچک زراعي، ازه بلكه با حفظ كاربري اراضي كشاورزي ب

هاي صیفي در استان، موجب افزايش گلخانه ،باشد. از سوي ديگرداراي اهمیّت چشمگیري مي

 شود. هاي سرگردان به بخش كشاورزي و ايجاد اشتغال مولّد ميانتقال سرمايه
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مقام اوّل مي دارايدر استان تهران،  ايگلخانهدرصد كل خیار  1/16شهرستان ورامین با تولید 

هاي تولید گوجه هكتار گلخانه 18شهرستان پاكدشت قرار دارد. از مجموع  ،باشد و پس از آن

رتبۀ  دارايدرصدي ،  9/16هكتار و با سهم  1/11فرنگي استان، شهرستان ورامین به تنهايي با 

كیلوگرم،  81 میانگینطور ه باشد. ضمن اين كه، عملكرد تولید گوجه فرنگي در استان باوّل مي

 1/2و  9/16هاي ورامین و پاكدشت به ترتیب با باشد. شهرستانر هر مترمربع گلخانه ميد

اي در استان تهران را به خود اختصاص درصد تولید فلفل سبز گلخانه 22 درصد، در حدود

 (.1468جهاد كشاورزي،  وزارتاند )داده

نیز، و  محصوالت كشاورزيتقاضا براي افزايش  ،آن در پيو  در كشور جمعیت روزافزون افزايش

به سبزي و صیفي،  جامعهمین نیاز أكه براي ت سبب شده ،محصوالتاين تولید  فصليماهیت 

بدين ترتیب، تا  ، در نظر گرفته شودگلخانه تولید اين محصوالت در شرايط راهكارهايي از جمله

فراهم شود. ضمن  ،امكان تولید محصوالت در خارج از فصل ،و هم فتهافزايش يا تولیدمیزان هم 

اين كه، وجود نیروي متخصص الزم و دانش فنّي مورد نیاز به همراه امكان صادرات محصوالت 

هاي اخیر گذاري در اين زمینه را به ويژه در سالاي، جذابیّت سرمايهتولیدي به بازارهاي منطقه

اي با ز گلخانهفرنگي و فلفل سب، خیار، گوجه1460افزايش داده است. در اين بین در سال 

درصد از كل تولید سبزي و صیفي  8/61هزار تن در كشور، در مجموع،  1161تولیدي بالغ بر 

هزار  1/410اند. ضمن اين كه، استان تهران با تولید اي در ايران را به خود اختصاص دادهگلخانه

ت )وزارت جهاد اي در كشور داراي رتبه اول شده استن خیار، گوجه فرنگي و فلفل سبز گلخانه

(. اين همه باعث شده كه تحلیل اقتصادي تولید اين محصوالت در استان 1461كشاورزي، 

تهران اهمیت داشته باشد و بر اين پايه، اين تحقیق شكل گرفت. ضمن اين كه، مطالعات 

اي انجام شده نیز نشان داد كه در اين زمینه در منطقه مورد بررسي، تحقیقي صورت كتابخانه

 فته است. نگر

و ايران در زمینه تحلیل اقتصادي محصوالت مختلف كشاورزي با  جهانزيادي در  هايبررسي

تولید و  (8000بروش و بارمن )صورت گرفته است از جمله  فايده -هزينه استفاده از تحلیل 

منظور فرنگي در ايالت آسام هند را مورد تحلیل اقتصادي قرار دادند. ايشان بدين بازاريابي گوجه

و معیارهاي بازاريابي استفاده نمودند. نتايج اين تحقیق نشان داد كه  فايده -هزينه از تحلیل 

 وجود دارد.  كشتزار هخالص و انداز همستقیمي بین بازد هرابط
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مبادرت به  فايده -هزينه گیري از تحلیل با بهره (8008) ديلیپ و همكاران در تحقیق ديگري،

 پايهها بر فرنگي در ايالت هاريانا هند نمودند. نمونه اردادي گوجهتحلیل اقتصادي كشت قر

هكتار(  1تا  1/8هكتار(، متوسط ) 1/8روش فراواني تجمّعي به سه گروه شامل كوچک )كمتر از 

هزينه آن بود كه، نسبت  بررسي گويايبندي شدند. نتايج اين هكتار( طبفه 1و بزرگ )باالتر از 

ط برداران متوسّاز بهره ،برداران بزرگدر بهره ،خالص هل در هكتار و بازد، عملكرد محصوفايده -

، در سودآوري فعالیّت ميكشتزار هو كوچک بیشتر بود. اين امر به نوبه خود، نشانگر نقش انداز

 باشد. 

به تحلیل اقتصادي الگوي مصرف انرژي در  (8009كانكاكي و اكینیكي ) در تحقیق ديگري

فايده  -پرداختند. ايشان بدين منظور از تحلیل هزينه آنتالیا تركیهدر  هاسبزيد هاي تولیگلخانه

در هر اي گلخانه هايسود خالص تولید سبزي استفاده نمودند. نتايج اين تحقیق نشان داد كه

 هايدر بین سبزيضمن اين كه، . متغیّر بود دالر 1/8111تا  9/161 ازهزار مترمربع گلخانه 

 ه مورد بررسي بوده است.آورترين محصول براي منطقوجه فرنگي سودگ ،ايگلخانه

اي در ايالت فلوريدا آمريكا به بررسي اقتصادي تولید خیار گلخانه( 8002كانتلیفه و همكاران )

گذاري اوّلیه براي تولید خیار در شرايط گلخانه، به طور نمودند. نتايج نشان داد كه، سرمايه

گذاري اوّلیه مورد نیاز براي تولید اين محصول در فضاي باز مايهداري بیشتر از سرمعني

گذاري تولید خیار باشد. نتايج همچنین نشان داد كه، به رغم اين كه هزينه سرمايهمي

برابر تولید اين محصول در فضاي باز است، سود بالقوه تولید اين محصول در  1/96اي گلخانه

گذاري در تولید خیار در شرايط ضاي باز بوده است. لذا سرمايهبرابر تولید آن در ف 9/18گلخانه، 

 باشد. گلخانه در مقايسه با فضاي باز، داراي توجیه اقتصادي الزم مي

اي در استان كرمان را (، تولید محصوالت گلخانه1421در داخل كشور نیز مهرابي بشرآبادي )

بود.  فايده -هزينه حقیق وي، تحلیل مورد بررسي اقتصادي قرار داد. روش مورد استفاده در ت

 111اي و بردار خیار، گوجه فرنگي و توت فرنگي گلخانهبهره 191 شمارهاي مورد نیاز از داده

 یانگیننشان داد كه اندازه منتايج دست آمد. ه تولیدكننده خیار و گوجه فرنگي در فضاي باز ب

ها، داراي توجیه اقتصادياندازه رديگمترمربع در مقايسه با   9000تا  8100گلخانه بین 

 بیشتري بود. 
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 روش تحقیق
و از لحاظ هدف، از نوع  يشيمایپ قاتیاز نوع تحق ،هاداده يگردآور روشاز لحاظ  قیتحقاين 

بردار بهره به وسیله تكمیل پرسشنامه با توزيع وهاي اصلي اين تحقیق باشد. دادهيم يكاربرد

تولیدكنندگان خیار، گوجه فرنگي و  يهمهمعه آماري، شامل آوري شد. جاگرد 1422در سال 

باشد. با اي داراي پروانه تأسیس از سازمان جهادكشاورزي استان تهران ميفلفل سبز گلخانه

هاي مختلف از يكسو، و هاي تولید صیفي در سطح شهرستانتوجّه به پراكنش زياد گلخانه

هاي شهريار، كرج، ساوجبالغ، هرستانهاي تولید صیفي شدرصدي گلخانه 2/26پوشش 

هاي شهريار، در نهايت شهرستان ،در استان تهران ياد شدههاي پاكدشت و ورامین از كل گلخانه

. توزيع ندشد گزينشگیري كرج، ساوجبالغ، پاكدشت و ورامین از استان جهت نمونه

( ارائه شده 1ر جدول )در استان تهران د بررسيمورد  هنمون هبندي شدهاي طبقهبرداريبهره

 است.
 

 نمونه در استان تهران هبندي شدهاي طبقهتوزیع بهره برداري  (1)جدول 
 نمونه تعداد (مترمربع) گلخانه گستره طبقه

1 1100> 6 

8 8100-1100 1 

4 4100-8100 10 

1 1000-4100 6 

1 2000-1000 11 

9 10000-2000 10 

1 10000< 2 

 10 - كل نمونه

 هاي تحقیق: يافتهخذأم

 

استفاده شد.  1بندياي با طبقهگیري خوشهاز روش نمونه ،گیريدر اين تحقیق به منظور نمونه

هاي مورد نظر كه داراي بیشترين سطح زيركشت شهرستان گرينشدر اين روش، پس از 

ه شده در نمونه محاسبشمار برداران درون هر طبقه با توجّه به ، بهرهبودندمحصول مورد بررسي 

                                                 
5 Stratified cluster sampling 
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شمار كل ند. دش گزينشگیري تصادفي با استفاده از جدول اعداد تصادفي طبقه به روش نمونه

 (: 8000)راو، نمونه با استفاده از فرمول زير محاسبه شد 

(1) 

 

 

 شمار كل نمونه، n؛ام i انحراف معیار طبقه ،i؛ام iها در طبقه شمار مشاهده، iN،كه در آن

L، و ها شمار طبقهD= 
4

2B  كه در آنB  فاصله خطاي برآورد مي باشد. میزان خطاي برآورد

 د شد.ها توسط محقق تعیین خواهبا توجه به نوع محصول و واريانس موجود در مشاهده

هاي مختلف تا حدودي برابر بود. شمار نمونه در كه، هزينه آمارگیري در طبقه با توجه به اين

 هر طبقه به روش زير محاسبه شد:

(8) 

 























L

i

ii

ii
i

N

N
nn

1





 
 ام iشمار نمونه در طبقه  = in كه در آن: 

كشتي خیار، تک نظامنمونه مربوط به  14شده در استان تهران،  گزينش هنمون 10در مجموع از 

، به كشت مخلوط خیار و فلفل ديگر هنمون 1نمونه به كشت مخلوط خیار و گوجه فرنگي و  80

 اي اختصاص داشت. سبز گلخانه

اي به تفكیک محصول، میزان تولید و اطالعات مربوط به هزينه و درآمد واحدهاي گلخانه

ها به دست آمد. ديگر اطّالعات نامههاي آنها از پرسشعملكرد و هچنین تنگناها و نارسايي

اي مطالعات كتابخانهها، با هاي كشور و استان تهران و نیز پیشینه بررسيمربوط به آمار گلخانه

مراجعه به دفتر سبزي و صیفي وزارت جهاد كشاورزي، سازمان جهاد كشاورزي استان  نیزو 

 دست آمد.ه بهاي اينترنتي هاي ذيربط و  پايگاهدستگاه ديگرتهران و 

از تحلیل  بررسيهاي محصوالت مورد اقتصادي گلخانه هدر اين تحقیق، به منظور تعیین انداز

هاي مورد نظر، اقدام به براي اين منظور پس از برآورد شاخصاستفاده شد.  فايده -هزينه 

جهاد ترين اندازه گلخانه در استان تهران شد. با توجّه به اين كه، سازمان تعیین اقتصادي
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نمايد در نتیجه، هاي مشخّصي از گلخانه ميكشاورزي تنها مبادرت به صدور پروانه براي اندازه

هاي با فاصله برابر وجود ندارد زيرا در اين صورت، با شماري از در عمل امكان وجود طبقه

ا فواصل نابرابر ها برو بوديم. لذا براي پرهیز از اين امر، از روش طبقهها با فراواني صفر روبهطبقه

 هاي صادره استفاده شد.   بر پايه فراواني پروانه

تعیین و در  ،هاي طرح با استفاده از نرخ تنزيل مناسبو هزينه سودها فايده، –هزينه تحلیل در 

مدّت هاي بلندبلند مدّت طرح از ارزش كنوني كل هزينه سودهايصورتي كه ارزش كنوني كل 

 هاي زير درروش توجیه اقتصادي خواهد بود. در اين تحقیق از يداراآن بیشتر باشد، طرح 

 استفاده شد:  فايده -تحلیل هزينه

جريان يهمهيک طرح برابر است با جمع ارزش حال  )NPV( 1ـ روش ارزش كنوني خالص1

 شود:هاي نقدي وابسته به آن كه با استفاده از فرمول زير محاسبه مي

(4) 
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NPV
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 = tو ... و  t (nجريان نقدي در آخر سال ، tCF ؛ارزش كنوني خالص طرح ،NPV كه در آن

 سرمايه )نرخ تنزيل(  ههزين ،K ؛عمر طرح،n ؛(0

باشد لذا ميطرح مي سودهايها و از آنجائي كه ارزش كنوني مشتمل بر ارزش كنوني هزينه

 زير نیز محاسبه نمود:  روشتوان ارزش كنوني خالص طرح را به 

  (NPVطرح )= ارزش كنوني خالص  سودهاها ـ ارزش كنوني ارزش كنوني هزينه             ( 1)

ارزش كنوني خالص  هاز ارزش كنوني خالص، پس از محاسب به دست آمدهدر ارزيابي نتايج 

 مثبت باشد، طرح مورد نظر داراي توجیه اقتصادي خواهد بود.  نتیجهچه چنان

طرح به  سودهايطرح عبارت است از نسبت ارزش كنوني  )BCR( 8 هزينه -فايده ـ نسبت 8

 شود: صورت زير محاسبه ميه هاي طرح كه بارزش كنوني هزينه

(1)  

 

                                                 
5 Net Present Value 

2 Benefit-Cost ratio 

PVC

PVB
BCR 
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 ها ارزش كنوني هزينه، PVC و سودهاارزش كنوني  ،PVBدر آن كه

 سودهايبنابراين، در اين روش نسبت میانگین منافع احتمالي ساالنه و يا معادل يكنواخت 

شود، در پروژه پیشنهادي محاسبه مي هيكنواخت ساالن يهاهاحتمالي ساالنه به معادل هزين

 پذيرفته ،صورت و در غیر اين شودپذيرفته ميپروژه  باشد،صورتي كه اين نسبت بزرگتر از يک 

 شود.مين

طرح كه عبارت از نرخي است كه ارزش كنوني خالص طرح را صفر  IRR 1ـ نرخ بازده داخلي4

دهي پروژه نرخ بازده داخلي يا بهره اغلباني نرخ بهره را نمايد. به عبارت ديگر، ارزش بحرمي

 خوانند كه به صورت رياضي عبارت است از: مي

(9) 
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 Ms Excelاز نرم افزار داخلي  هسرمايه( در تعیین نرخ بازد هنرخ تنزيل )هزين، rكه در آن

 ،مدّت بانكي بیشتر باشدسپرده بلند هداخلي طرح از نرخ بهر هچنانچه نرخ بازداستفاده شد. 

سازي و امكان باشد. در اين تحقیق به منظور يكسانداراي توجیه اقتصادي مي ياد شدهطرح 

 ،كه به صورت سالیانه و صرف نظر از اين هاو درآمد هااقالم هزينه يهمهمقايسه اقتصادي، 

يک مترمربع  پايه و پس از تعديل و بر ،شودكبار كشت ميبار يا بیش از ييک ،محصول در سال

گذاري هاي اوّلیه )سرمايهها به دو دسته شامل هزينههزينه ،گلخانه محاسبه شد. ضمن اين كه

بندي هاي كاشت، داشت و برداشت( طبقههاي جاري )هزينهسازي زمین( و هزينهاوّلیه و آماده

ها خود به دو دسته مشتمل بر بديهي است هريک از اين هزينهشود. آن ارائه مي پايهو نتايج بر 

  منظور شده است. هاهبوده كه در انجام محاسب جداسازيهاي ثابت و متغیر قابل هزينه

به هايي است كه نهاده يهمههاي متغّیر مربوط به تولید محصول بوده و شامل هزينه هزينه

هزينه نیروي كار، كود، پوشش پالستیک، بذر، سم، به تولید وابسته بوده و شامل  طور مستقیم

هاي شود. هزينهآن مي مانندسوخت، آب و برق، گاز، جعبه، نخ، تلفن، بازاريابي، حمل و نقل و 

گذاري اوّلیه، بهره گذاري اوّلیه، هزينه سالیانه سرمايهر هزينه كل سرمايهنرخ سود دثابت شامل 

) هیكمن و  باشدمي 8هاي اجراييره زمین و هزينهبر كل هزينه متغیر و نیز هزينه اجا

                                                 
5 Internal rate of return 

2 Administrative costs 
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سه  اساسهاي اجرايي )راه اندازي و نصب( بر هزينه(. 1666؛ استس و پیت، 1664كالنسكي، 

  (.8009) انگیندنیز،  درصد از كل هزينه متغیر محاسبه شد

ضرب یر از حاصلگذاري اوّلیه و بهره بر كل هزينه متغتحقیق ، بهره بر هزينه كل سرمايهاين در 

و به صورت  ياد شدههاي درصد )نرخ سود سپرده بلند مدّت بانكي( بر هزينه 11نرخ بهره ساده 

زمین در نظر  المثلرتدست آمد. همچنین، معادل اجاره زمین گلخانه به عنوان اجه سالیانه ب

 گرفته شد. 

 نتایج و بحث
وضعیت  در آغازاي، لفل سبز گلخانهكشت خیار، گوجه فرنگي و ف فايده -هزينه براي تحلیل 

-پس از محاسبه هزينه ،بررسي شد و در نهايت نظر هاي موردي گلخانههاي فنّحقوقي و ويژگي

گفته، اندازه هاي پیشهاي مختلف، با استفاده از شاخصمحصوالت در اندازه هايو درآمد ها

 شد. تعیین  ياد شدههاي مطلوب اقتصادي گلخانه

دهد كه در استان تهران نشان مي بررسيمورد  هبرداري هاي نمونحقوقي بهرهبررسي وضعیت 

اي در استان تولید خیار، گوجه فرنگي و فلفل سبز گلخانه ههاي نموندرصد گلخانه 11بیش از 

هاي برداريدرصد بهره 84شود. از سوي ديگر، تنها كمتر از صورت فردي اداره ميه تهران ب

-باشند. بررسي وضعیت حقوقي بهرههاي رسمي و غیررسمي ميشركتبه صورت  بررسيمورد 

 ( نشان داده شده است. 8در استان تهران در جدول ) بررسيهاي نمونه مورد برداري

 در استان تهران بررسیمورد  ههاي نمونبرداريوضعیت حقوقی بهره (2)جدول 
 درصد برداريفراواني بهره  عنوان

 يبرداروضعیت حقوقي بهره

 8/11 11 فردي

 1/1 1 شركت رسمي

 1/11 11 شركت غیررسمي )شركتي(

 100 10 هاي نمونهبرداريكل بهره

 بردارينحوه تصرّف بهره

 60 94 ملكي

 10 1 اياجاره

 100 10 هاي نمونهبرداريكل بهره

 هاي تحقیقخذ: يافتهأم
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در استان تهران  بررسيمونۀ مورد هاي نهاي مهم فنّي گلخانهبررسي ويژگي ،ديگر سوياز 

اي در هاي تولید خیار، گوجه فرنگي و فلفل سبز گلخانهدرصد از گلخانه 10دهد كه، نشان مي

باشند. آبیاري سنّتي مي سامانهدرصد داراي  11استان تهران داراي اسكلت چوبي و بیش از 

 است.  ارائه شده( 4ر جدول )هاي نمونه در استان تهران دي گلخانههاي مهم فنّبررسي ويژگي

 هاي نمونه در استان تهرانی گلخانههاي فنویژگی (3)جدول 
 درصد برداريفراواني بهره عنوان

 نوع گلخانه

 1/11 10 تک قلو )منو اسپن(

 9/42 81 چند قلو )پلي اسپن(

 4/1 4 هر دو

 اسكلت گلخانه

 1/11 46 فلزي

 10 82 چوبي

 4/1 4 هر دو

 انه جهت گلخ
 1/11 10 جنوبي –شمالي 

 9/82 80 غربي –شرقي 

 سیستم آبیاري

 1/11 2 سنّتي

 9/22 98 مدرن )تحت فشار(

 100 10 هاي نمونهبرداريكل بهره

 هاي تحقیقخذ: يافتهأم

 

گوجه فرنگي و  با توجّه به نبود نظام تک كشتي و آوري شدهگردهاي به ماهیت داده توجهبا 

اي در استان تهران، در اين تحقیق، به منظور بررسي جامع ابعاد اقتصادي انهفلفل سبز گلخ

از خطاي آماري، محصوالت  پرهیزاي و تولید محصوالت خیار، گوجه فرنگي و فلفل سبز گلخانه

از  در ضمناي، مورد ارزيابي قرار گرفت. گلخانه هايعنوان صیفي باجا و صورت يکه ب ياد شده

در اي گلخانهو خیار  ،اي در سال دو بارالت گوجه فرنگي و فلفل سبز گلخانهآنجايي كه، محصو

-و هزينه هاايجاد وحدت رويه، ساختار درآمد برايشوند، لذا سال يک بار، در گلخانه كشت مي

 الزم صورت گرفت.  هايسال تنظیم و تعديلاي بر حسب يکگلخانه هايصیفي هاي

اي ميگلخانه هايگذاري اوّلیه تولید صیفيسازي و سرمايهمادههاي اوّلیه شامل هزينه آهزينه

طور میانگین ه ها اشاره شد، بسازي زمین كه در قسمت مواد و روشهاي آمادهباشد. هزينه

در سال بوده است. از سوي  بررسيهاي مورد در هر مترمربع از گلخانه ريال 8000به  نزديک

اي بالغ بر هاي اوّلیه، سالیانه به طور میانگین، هزينهگداريهاي مرتبط با سرمايهديگر، هزينه
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هاي مورد بررسي را به خود اختصاص داده است. ضمن در هر مترمربع از گلخانه ريال 40000

گذاري اوّلیه، روند سازي و سرمايههاي آمادهاين كه، با افزايش سطح گلخانه، میانگین هزينه

-لیه تولید صیفيگذاري اوّسازي و سرمايههزينه سالیانه آماده دهد. میانگیني را نشان ميكاهش

 ( نشان داده شده است. 1اي به تفكیک اندازه گلخانه در استان تهران در جدول )گلخانه هاي

اي به گلخانه هايگذاري اوّلیه تولید صیفیسازي و سرمایهمیانگین هزینه سالیانه آماده (7) جدول

 ر استان تهرانتفکیك اندازه گلخانه د
 گلخانه گستره

 )مترمربع(

 / مترمربع/ سال(ريالهزينه اوّلیه تولید )

 گذاري اوّلیهسرمايه سازي زمینآماده

1100> 8200 49400 

8100-1100 8940 41110 

4100-8100 8860 48040 

1000-4100 1620 86110 

2000-1000 1910 81810 

10000-2000 1810 89690 

10000< 1480 89110 

 40110 1660 كل میانگین

 هاي تحقیقخذ: يافتهأم

 

هاي كاشت و داشت به ترتیب هاي جاري، به طور میانگین، هزينهدر بین اقالم مرتبط با هزينه

در استان  بررسياي مورد گلخانه هايهاي جاري تولید صیفيدرصد، از كل هزينه 6/10و  2/42

هاي برداشت محصول بوده متعلّق به هزينه ،هاهزينه رديگتهران را به خود اختصاص داده و 

هاي كاشت و برداشت، است. اين در حالي است كه، با افزايش سطح گلخانه، میانگین هزينه

هزار مترمربع، روند كاهشي و  10هاي داشت تا سطح را نشان داده، ولي هزينهكاهشي روند 

اي به گلخانه هايهزينه جاري تولید صیفي دهد. میانگینپس از آن روند افزايشي را نشان مي

 ( نشان داده شده است. 1تفكیک اندازه گلخانه در استان تهران در جدول )
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 اي به تفکیك اندازه گلخانه در استان تهرانگلخانه هايمیانگین هزینه جاري تولید صیفی  (3)جدول 
 گلخانه گستره

 )مترمربع(

 ال(/ مترمربع/ سريالهاي جاري )هزينه

 برداشت داشت كاشت

1100> 41110 18190 6810 

8100-1100 40110 10810 2210 

4100-8100 81600 41190 1110 

1000-4100 89210 44920 9140 

2000-1000 88420 81110 1860 

10000-2000 11690 84160 1220 

10000< 11480 81100 1910 

 9910 48960 81610 كل میانگین

 اي تحقیقهخذ: يافتهأم

درصد از كل هزينه تولید در  1/99و  9/44هاي اوّلیه و جاري به ترتیب به طور میانگین، هزينه

در استان تهران را به خود اختصاص داده است. اين  بررسيهاي مورد يک مترمربع از گلخانه

ر هاي كاشت، داشت و برداشت( دهاي جاري )هزينهامر، خود نشانگر باال بودن سهم هزينه

هاي از سوي ديگر، هزينه كل تولید در يک مترمربع از گلخانه باشد.تولید اين محصوالت مي

به ازاء يک مترمربع از  ريال 188410دارد، به طوري كه، از رقم  كاهشيمورد بررسي، روندي 

هاي به ازاء يک مترمربع از گلخانه ريال 14210متر مربع، به رقم  1100هاي كمتر از گلخانه

اي به گلخانه هايتر از ده هزار متر مربع، كاهش يافته است. میانگین هزينه كل تولید صیفيبیش

 شده است.  ارائه( 9تفكیک اندازه گلخانه در استان تهران در جدول )

 اي به تفکیك اندازه گلخانه در استان تهرانگلخانه هايمیانگین هزینه كل تولید صیفی (2)جدول 
 گلخانه گستره

 بع()مترمر

 هزينه كل تولید  / مترمربع/ سال(ريالكل هزينه )

 جاري اوّلیه / مترمربع/ سال(ريال)

1100> 46100 24810 188410 

8100-1100 41120 16110 111110 

4100-8100 41480 18640 101810 

1000-4100 41110 99980 62410 

2000-1000 82290 11810 21010 

10000-2000 82810 19040 11810 

10000< 81110 19010 14210 

 69210 91810 48110 كل میانگین

 هاي تحقیقخذ: يافتهأم
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اي به تفكیک اندازه گلخانه در استان تهران در گلخانه هايمیانگین درآمد ناخالص تولید صیفي

 ( نشان داده شده است. 1جدول )

تفکیك اندازه گلخانه در استان  اي بهجات گلخانهمیانگین درآمد ناخالص تولید صیفی (2)جدول 

 تهران
 گلخانه گستره

 )مترمربع(

 میانگین عملكرد

 )كیلوگرم/ مترمربع/ سال(

 میانگین قیمت فروش 

 )تومان/سال(

 درآمد ناخالص 

 )تومان/ مترمربع/ سال(

1100> 818 1118 118640 

8100-1100 811 1111 111100 

4100-8100 869 4218 114180 

1000-4100 411 4216 116100 

2000-1000 411 4214 180110 

10000-2000 449 4128 188020 

10000< 411 4102 111110 

 112810 4604 404 كل میانگین

 هاي تحقیقخذ: يافتهأم

روند  ،، میزان عملكردبررسيهاي مورد با افزايش سطح گلخانهبیانگر آن است كه  (1)جدول

هاي نوين، فن و روشمندي از ناشي از امكان بهره بیشترمر دهد. اين ااي را نشان ميفزاينده

هاي با سطوح كمتر هاي بزرگتر، در مقايسه با گلخانهنیروهاي متخصّص و دانش روز در گلخانه

دهد كه، میانگین قیمت فروش محصوالت مورد بررسي، نتايج نشان مي ،باشد. از سوي ديگرمي

بي كاهش يافته است. اين امر به دلیل امكان فروش مستقیم طور نسه با افزايش اندازه گلخانه، ب

گوياي باشد. نتايج همچنین هاي كوچک در سطح خرده فروشي ميمحصوالت تولیدي گلخانه

، و اندازه گلخانه، رابطه بررسيهاي مورد كه، بین درآمد ناخالص يک مترمربع گلخانه آن بود

 1100هزار مترمربع و كمتر از  10تا  2اي بین همنظمي برقرار نیست. ولي در مجموع، گلخانه

به ترتیب بیشترين و كمترين میانگین سالیانه درآمد  ريال 118640و  188020مترمربع با 

 ناخالص را دارا بودند. 

اي به تفكیک اندازه گلخانه در استان تهران در گلخانه هاي، تولید صیفيفايده -هزينه تحلیل 

( IRRدهد كه میانگین نرخ بازده داخلي )نشان مي اين جدولاست. نشان داده شده  (2)جدول 

 متعارف باشد. اين میزان، بیشتر از نرخ سودمي 1/80برابر با  بررسيهاي مورد براي كل گلخانه

 هايدرصد( بوده است. در نتیجه، فعالیت 11) بررسيمدّت بانكي در سال مورد هاي بلندسپرده
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باشد. همچنین نتايج اين معیار، اقتصادي ميبنابري در استان تهران، اگلخانه هايتولید صیفي

هاي مورد دهد كه، میزان اين معیار براي كل گلخانه( نشان ميNPVارزش كنوني خالص )

باشد. لذا با در مي ريال 81190طور میانگین برابر  با ه با نرخ بهره مورد اشاره، مثبت و ب بررسي

ه بوده و بتوجیه اقتصادي  دارايمدّت بانكي، اين فعالیت، هاي بلندهنظر گرفتن نرخ سود سپرد

 باشد. عنوان يک فعالیت اقتصادي، قابل ادامه مي

 اي به تفکیك اندازه گلخانه در استان تهرانگلخانه هايتولید صیفیفایده  -هزینه تحلیل  (2)جدول 

 گلخانه گستره

 )مترمربع(

هزينه ارزش كنوني

 ها

 مربع(/ مترريال)

ارزش كنوني 

 منافع

 / مترمربع(ريال)

ارزش كنوني 

 خالص

 / مترمربع(ريال)

 نسبت

-فايده

 هزينه

نرخ بازده 

 داخلي

1100> 188410 118640 6110- 68/0 1/19 

8100-1100 111110 111100 4410- 61/0 1/19 

4100-8100 101810 114180 9110 09/1 1/11 

1000-4100 62410 116100 81440 88/1 2/16 

2000-1000 21010 180110 49010 14/1 9/84 

10000-2000 11810 188020 11210 91/1 8/81 

10000< 14210 111110 14100 16/1 4/81 

 1/80 89/1 81190 112810 69210 كل میانگین

 هاي تحقیقخذ: يافتهأم

 

با نرخ بهره  (BCR) فايده -هزينه كه، میانگین نسبت  دهدميهمچنین نشان ( 2)جدول نتايج 

باشد. با توجّه به اين كه، اين مي 89/1هاي مورد بررسي، معادل درصد، براي كل گلخانه 11

اي گلخانه هايكه، تولید صیفي نتیجه گرفتتوان نسبت از عدد يک بزرگتر است، بنابر اين مي

ري در زمینه گیتوجیه اقتصادي الزم است. بديهي است هرگونه تصمیم دارايدر استان تهران، 

به مقايسه نتايج اين تحقیق  مشروطاي در استان تهران، گلخانه هايتوسعه فعالیت تولید صیفي

 باشد.گذاري در بخش كشاورزي استان ميامكانات سرمايه ديگربا نتايج ارزيابي اقتصادي 

با  يبررسمورد  هايهاي تولید صیفيدهد كه، گلخانهنشان مياين تحقیق در مجموع، نتايج 

هزار مترمربع، به دلیل اين كه، باالترين میزان ارزش كنوني خالص،  10تا  2میانگین اندازه 

هاي مورد بررسي دارد، در مقايسه با اين هزينه و نرخ بازده داخلي را در بین اندازه -فايدهنسبت 

 10تا  2، بین هايفيتوان اندازه گلخانه تولید صی، ميپايهاند. بر اين تر بودهها، اقتصادياندازه

هاي تولید اقتصادي تلقّي نمود. ضمن اين كه، گلخانه بهینههزار مترمربع را، به عنوان اندازه 
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باشند. توجیه اقتصادي مي بدونمترمربع،  8100كمتر از  ايگستره، با بررسيمورد  هايصیفي

از يک و نرخ بازده  كمتر هزينه-فايدهدلیل منفي بودن ارزش كنوني خالص، نسبت ه اين امر ب

 باشد. مدّت بانكي ميسپرده بلند متعارف داخلي كمتر از نرخ سود

 و پیشنهادها گیرينتیجه

هاي مورد بررسي در استان تهران به برداريدرصد بهره 81نتايج بیانگر آن است كه كمتر از 

است كه، باشند. اين امر به نوبه خود بیانگر آن هاي رسمي و غیررسمي ميصورت شركت

برداران هاي موجود، چندان مورد پذيرش بهرهها به رغم مشوّقمديريت مشاركتي در اين فعالیّت

قرار نگرفته است. لذا با توجّه به اهمیّت روزافزون اين گونه مديريت، الزم است ضمن بررسي 

اي افزايش هاي الزم برها به ورود به اين عرصه، زمینههاي رغبت نداشتن شركتها و عاملعلت

 ها فراهم شود.سهم اين گونه مديريت

اي در استان تهران در سطوح گلخانه هاينشان داد كه، تولید صیفي فايده -هزينه نتايج تحلیل 

توجیه اقتصادي الزم است. لیكن، روند افزايش سودآوري  دارايمترمربع  8100گلخانه باالتر از 

مترمربع، روندي فزاينده  هزار 10ايش سطح گلخانه، تا هاي استان تهران با افزفعالیت در گلخانه

اقتصادي گلخانه تولید  بهینهدهد. از سوي ديگر، اندازه و پس از آن، روندي كاهنده را نشان مي

شود، د. لذا پیشنهاد ميشهزار مترمربع تعیین  10تا  2در استان تهران، بین  هايصیفي

اي در ور پروانه تأسیس براي تولید صیفي گلخانهجهاد كشاورزي استان تهران، از صدسازمان

هاي الزم را براي مترمربع خودداري نمايند. ضمن اين كه، مشوّق 8100تر از پائین هايگستره

هزار مترمربع فراهم  10تا  2بین  هايگسترهاي در استان تهران، در گلخانه هايتولید صیفي

 نمايد.

اي در استان گلخانه هايتولید صیفيفایده  -هزینه لیل از تح به دست آمدهدر مجموع، نتايج 

 با ،گلخانه وجود دارد كه اين امر هخالص و انداز همستقیمي بین بازد هتهران نشان داد كه رابط

باشد. از سوي ديگر، نسبت همسو مي (8000)بروش و بارمن، ط دست آمده توسّه نتايج ب

برداران اي در استان تهران، در مورد بهرهگلخانه هايدست آمده تولید صیفيه ب هزينه -فايده

از تحقیق  به دست آمدهنتايج  همانند ط و كوچک بود كهبرداران متوسّبیشتر از بهره ،بزرگ

 . است( 8008)ديلیپ و همكاران،  انجام شده توسط 
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