اقتصاد كشاورزي  /جلد  /1شمارهي  /4صفحههاي 21-766

تحلیل مالی کشت صیفیهاي گلخانهاي در استان تهران
سیامک مشایخی و خبات قادری
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چکیده
تولید محصوالت گلخانهای در ایران در سالهای اخیر به دلیل محدودیت منابع آبی رشد فزایندهای را نشان می
دهد .در بین استانهای کشور ،استانتهران دارای رتبه سوّم از لحاظ سطح زیرکشت و تولید محصوالت گلخانهای
میباشد .لذا این تحقیق در نظر دارد به بررسی هزینه  -فایده تولید خیار ،گوجه فرنگی و فلفل سبز گلخانهای در
استان تهران پرداخته و اندازه مطلوب اقتصادی گلخانههای یاد شده را تعیین نماید .بدین منظور از تحلیل هزینه -
فایده استفاده شد .دادههای مورد نیاز این تحقیق از راه تکمیل پرسشنامه از شمار  12تولیدکننده خیار ،گوجه
فرنگی و فلفل سبز گلخانهای در استان تهران که به روش نمونهگیری خوشهای با طبقهبندی گزینش شده بودند،
گردآوری شد .نتایج این تحقیق نشان داد که تولید محصوالت گلخانهای در استان تهران در سطح گلخانههای
کمتر از  0322مترمربع توجیه اقتصادی ندارد .ضمن این که ،اندازه مطلوب اقتصادی گلخانه تولید این محصوالت
در استان تهران بین  1تا  02هزار مترمربع میباشد.
طبقهبندی D24, Q12 :JEL

واژه های کلیدی :ارزیابی هزینه  -فایده  ،محصوالت گلخانهای ،اندازه اقتصادی

 1به ترتیب دكتري اقتصاد كشاورزي و عضو هیات علمي سازمان تحقیقات ،آموزش و ترويج كشاورزي و محقق سازمان
تحقیقات ،آموزش و ترويج كشاورزي
Email: mashayekhi1346@gmail.com
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مقدمه
اهمیّت بخش كشاورزي در توسعه اقتصادي كشور سبب شده كه ،افزايش تولید و درآمد
كشاورزان در ايران ،همواره توجّه سیاستمداران بخش كشاورزي را به خود جلب نمايد .بخش
كشاورزي بار تغذيه جمعیّت كشور را بر دوش ميكشد .لذا همواره لزوم حمايت و تأمین امنیّت
اقتصادي جمعیّت فعّال در اين بخش به منظور افزايش توان تولید آنان ،احساس ميشود.
در سال هاي اخیر ،تولیدات زراعي و باغي خارج از فصل و به عبارت ديگر ،تولیدات گلخانهاي از
جمله صیفيها ،براي تولیدكنندگان از جنبه اقتصادي ،سودآور شده است .تجربه نشان داده
است كه با توجّه به رشد پرشتاب و روزافزون جمعیّت در جهان ،كشاورزي سنّتي نه تنها
تكافوي تأمین غذا را نميكند ،بلكه تولیدات حاصل از اين نظام ،توان رقابت با تولیدات
كشورهاي پیشرفته را ندارد (مهرابي بشرآبادي .)1421
از سوي ديگر ،محدوديت آب و خاک و افزايش روزافزون جمعیت جهان ،همواره توجّه
دانشمندان را به يافتن و معرفي راهحلهاي جديد براي تولید هرچه بیشتر محصوالت كشاورزي
در واحد سطح ،معطوف داشته است .در بین سبزي و صیفي گیاهاني مانند خیار و گوجه
فرنگي ،سهم عمدهاي در تولیدات گلخانهاي دارند و لذا امروزه با تولید بذور دورگ( هیبريد) به
ويژه در تولید خیار ،گوجه فرنگي و ديگر سبزي و صیفيهاي زودرس و خارج از فصل در
گلخانه ،دگرگوني زيادي در تولید اين محصوالت به وجود آمده است.
استان تهران به دلیل بازار بزرگ مصرف ،وجود نیروهاي متخصّص الزم ،نزديكي به نهادهاي
تصمیمگیر بخش كشاورزي ،قیمت باالي زمین و بسیاري علتهاي ديگر ،اهمیّت ويژهاي در
تولید صیفيهاي گلخانهاي يافته است .اينهمه باعث شده است كه ،سطح گلخانههاي تولید
سبزي و صیفي در استان تهران در سالهاي اخیر ،رشد بسیار قابل توجّهي پیدا كند .به
گونهاي كه از  1/1هكتار در سال  1411به  1196/1هكتار گلخانه سبزي و صیفي اعم از فلزي
و چوبي در سال  1460رسیده (وزارت جهاد كشاورزي )1461 ،و از اين حیث ،داراي مقام اول
در كشور از لحاظ سطح زير كشت گلخانهاي ميباشد.
افزايش سطح زير كشت گلخانههاي استان نه تنها از ديد افزايش تولید داراي اهمیّت ميباشد،
بلكه با حفظ كاربري اراضي كشاورزي به ويژه در اراضي كوچک زراعي ،از لحاظ اجتماعي نیز
داراي اهمیّت چشمگیري ميباشد .از سوي ديگر ،افزايش گلخانههاي صیفي در استان ،موجب
انتقال سرمايههاي سرگردان به بخش كشاورزي و ايجاد اشتغال مولّد ميشود.
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شهرستان ورامین با تولید  16/1درصد كل خیار گلخانهاي در استان تهران ،داراي مقام اوّل مي
باشد و پس از آن ،شهرستان پاكدشت قرار دارد .از مجموع  18هكتار گلخانههاي تولید گوجه
فرنگي استان ،شهرستان ورامین به تنهايي با  11/1هكتار و با سهم  16/9درصدي  ،داراي رتبۀ
اوّل مي باشد .ضمن اين كه ،عملكرد تولید گوجه فرنگي در استان به طور میانگین  81كیلوگرم،
در هر مترمربع گلخانه ميباشد .شهرستانهاي ورامین و پاكدشت به ترتیب با  16/9و 2/1
درصد ،در حدود  22درصد تولید فلفل سبز گلخانهاي در استان تهران را به خود اختصاص
دادهاند (وزارت جهاد كشاورزي.)1468 ،
افزايش روزافزون جمعیت در كشور و در پي آن ،افزايش تقاضا براي محصوالت كشاورزي و نیز،
ماهیت فصلي تولید اين محصوالت ،سبب شده كه براي تأمین نیاز جامعه به سبزي و صیفي،
راهكارهايي از جمله تولید اين محصوالت در شرايط گلخانه ،در نظر گرفته شود تا بدين ترتیب،
هم میزان تولید افزايش يافته و هم ،امكان تولید محصوالت در خارج از فصل ،فراهم شود .ضمن
اين كه ،وجود نیروي متخصص الزم و دانش فنّي مورد نیاز به همراه امكان صادرات محصوالت
تولیدي به بازارهاي منطقهاي ،جذابیّت سرمايهگذاري در اين زمینه را به ويژه در سالهاي اخیر
افزايش داده است .در اين بین در سال  ،1460خیار ،گوجهفرنگي و فلفل سبز گلخانهاي با
تولیدي بالغ بر  1161هزار تن در كشور ،در مجموع 61/8 ،درصد از كل تولید سبزي و صیفي
گلخانهاي در ايران را به خود اختصاص دادهاند .ضمن اين كه ،استان تهران با تولید  410/1هزار
تن خیار ،گوجه فرنگي و فلفل سبز گلخانهاي در كشور داراي رتبه اول شده است (وزارت جهاد
كشاورزي .)1461 ،اين همه باعث شده كه تحلیل اقتصادي تولید اين محصوالت در استان
تهران اهمیت داشته باشد و بر اين پايه ،اين تحقیق شكل گرفت .ضمن اين كه ،مطالعات
كتابخانه اي انجام شده نیز نشان داد كه در اين زمینه در منطقه مورد بررسي ،تحقیقي صورت
نگرفته است.
بررسيهاي زيادي در جهان و ايران در زمینه تحلیل اقتصادي محصوالت مختلف كشاورزي با
استفاده از تحلیل هزينه  -فايده صورت گرفته است از جمله بروش و بارمن ( )8000تولید و
بازاريابي گوجهفرنگي در ايالت آسام هند را مورد تحلیل اقتصادي قرار دادند .ايشان بدين منظور
از تحلیل هزينه  -فايده و معیارهاي بازاريابي استفاده نمودند .نتايج اين تحقیق نشان داد كه
رابطه مستقیمي بین بازده خالص و اندازه كشتزار وجود دارد.
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در تحقیق ديگري ،ديلیپ و همكاران ( )8008با بهرهگیري از تحلیل هزينه  -فايده مبادرت به
تحلیل اقتصادي كشت قراردادي گوجه فرنگي در ايالت هاريانا هند نمودند .نمونهها بر پايه
روش فراواني تجمّعي به سه گروه شامل كوچک (كمتر از  8/1هكتار) ،متوسط ( 8/1تا  1هكتار)
و بزرگ (باالتر از  1هكتار) طبفهبندي شدند .نتايج اين بررسي گوياي آن بود كه ،نسبت هزينه
 فايده ،عملكرد محصول در هكتار و بازده خالص ،در بهرهبرداران بزرگ ،از بهرهبرداران متوسّطو كوچک بیشتر بود .اين امر به نوبه خود ،نشانگر نقش اندازه كشتزار ،در سودآوري فعالیّت مي
باشد.
در تحقیق ديگري كانكاكي و اكینیكي ( )8009به تحلیل اقتصادي الگوي مصرف انرژي در
گلخانههاي تولید سبزيها در آنتالیا تركیه پرداختند .ايشان بدين منظور از تحلیل هزينه -فايده
استفاده نمودند .نتايج اين تحقیق نشان داد كه سود خالص تولید سبزيهاي گلخانهاي در هر
هزار مترمربع گلخانه از  161/9تا  8111/1دالر متغیّر بود .ضمن اين كه ،در بین سبزيهاي
گلخانهاي ،گوجه فرنگي سودآورترين محصول براي منطقه مورد بررسي بوده است.
كانتلیفه و همكاران ( )8002به بررسي اقتصادي تولید خیار گلخانهاي در ايالت فلوريدا آمريكا
نمودند .نتايج نشان داد كه ،سرمايهگذاري اوّلیه براي تولید خیار در شرايط گلخانه ،به طور
معنيداري بیشتر از سرمايهگذاري اوّلیه مورد نیاز براي تولید اين محصول در فضاي باز
مي باشد .نتايج همچنین نشان داد كه ،به رغم اين كه هزينه سرمايهگذاري تولید خیار
گلخانهاي  96/1برابر تولید اين محصول در فضاي باز است ،سود بالقوه تولید اين محصول در
گلخانه 18/9 ،برابر تولید آن در فضاي باز بوده است .لذا سرمايهگذاري در تولید خیار در شرايط
گلخانه در مقايسه با فضاي باز ،داراي توجیه اقتصادي الزم ميباشد.
در داخل كشور نیز مهرابي بشرآبادي ( ،)1421تولید محصوالت گلخانهاي در استان كرمان را
مورد بررسي اقتصادي قرار داد .روش مورد استفاده در تحقیق وي ،تحلیل هزينه  -فايده بود.
دادههاي مورد نیاز از شمار  191بهرهبردار خیار ،گوجه فرنگي و توت فرنگي گلخانهاي و 111
تولیدكننده خیار و گوجه فرنگي در فضاي باز به دست آمد .نتايج نشان داد كه اندازه میانگین
گلخانه بین  8100تا  9000مترمربع در مقايسه با ديگر اندازهها ،داراي توجیه اقتصادي
بیشتري بود.
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روش تحقیق
اين تحقیق از لحاظ روش گردآوري دادهها ،از نوع تحقیقات پیمايشي و از لحاظ هدف ،از نوع
كاربردي ميباشد .دادههاي اصلي اين تحقیق با توزيع و تكمیل پرسشنامه به وسیله بهرهبردار
در سال  1422گردآوري شد .جامعه آماري ،شامل همهي تولیدكنندگان خیار ،گوجه فرنگي و
فلفل سبز گلخانهاي داراي پروانه تأسیس از سازمان جهادكشاورزي استان تهران ميباشد .با
توجّه به پراكنش زياد گلخانههاي تولید صیفي در سطح شهرستانهاي مختلف از يكسو ،و
پوشش  26/2درصدي گلخانههاي تولید صیفي شهرستانهاي شهريار ،كرج ،ساوجبالغ،
پاكدشت و ورامین از كل گلخانههاي ياد شده در استان تهران ،در نهايت شهرستانهاي شهريار،
كرج ،ساوجبالغ ،پاكدشت و ورامین از استان جهت نمونهگیري گزينش شدند .توزيع
بهرهبرداريهاي طبقهبندي شده نمونه مورد بررسي در استان تهران در جدول ( )1ارائه شده
است.
جدول ( )1توزیع بهره برداريهاي طبقهبندي شده نمونه در استان تهران
طبقه

گستره گلخانه (مترمربع)

تعداد نمونه

1
8
4
1
1
9
1

>1100
1100-8100
8100-4100
4100-1000
1000-2000
2000-10000
<10000

6
1
10
6
11
10
2

كل نمونه

-

10

مأخذ :يافتههاي تحقیق

در اين تحقیق به منظور نمونهگیري ،از روش نمونهگیري خوشهاي با طبقهبندي 1استفاده شد.
در اين روش ،پس از گرينش شهرستانهاي مورد نظر كه داراي بیشترين سطح زيركشت
محصول مورد بررسي بودند ،بهرهبرداران درون هر طبقه با توجّه به شمار نمونه محاسبه شده در

Stratified cluster sampling

5

 36اقتصاد كشاورزي /جلد  /1شمارهي 7436 /4

طبقه به روش نمونهگیري تصادفي با استفاده از جدول اعداد تصادفي گزينش شدند .شمار كل
نمونه با استفاده از فرمول زير محاسبه شد (راو:)8000 ،
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كه در آن ، N i ،شمار مشاهدهها در طبقه  iام؛  ،  iانحراف معیار طبقه  iام؛  ، nشمار كل نمونه
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4

كه در آن  Bفاصله خطاي برآورد مي باشد .میزان خطاي برآورد

با توجه به نوع محصول و واريانس موجود در مشاهدهها توسط محقق تعیین خواهد شد.
با توجه به اين كه ،هزينه آمارگیري در طبقههاي مختلف تا حدودي برابر بود .شمار نمونه در
هر طبقه به روش زير محاسبه شد:
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كه در آن = ni :شمار نمونه در طبقه  iام
در مجموع از  10نمونه گزينش شده در استان تهران 14 ،نمونه مربوط به نظام تکكشتي خیار،
 80نمونه به كشت مخلوط خیار و گوجه فرنگي و  1نمونه ديگر ،به كشت مخلوط خیار و فلفل
سبز گلخانهاي اختصاص داشت.
اطالعات مربوط به هزينه و درآمد واحدهاي گلخانهاي به تفكیک محصول ،میزان تولید و
عملكرد و هچنین تنگناها و نارساييهاي آنها از پرسشنامهها به دست آمد .ديگر اطّالعات
مربوط به آمار گلخانههاي كشور و استان تهران و نیز پیشینه بررسيها ،با مطالعات كتابخانهاي
و نیز مراجعه به دفتر سبزي و صیفي وزارت جهاد كشاورزي ،سازمان جهاد كشاورزي استان
تهران و ديگر دستگاههاي ذيربط و پايگاههاي اينترنتي به دست آمد.
در اين تحقیق ،به منظور تعیین اندازه اقتصادي گلخانههاي محصوالت مورد بررسي از تحلیل
هزينه  -فايده استفاده شد .براي اين منظور پس از برآورد شاخصهاي مورد نظر ،اقدام به
تعیین اقتصادي ترين اندازه گلخانه در استان تهران شد .با توجّه به اين كه ،سازمان جهاد
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كشاورزي تنها مبادرت به صدور پروانه براي اندازههاي مشخّصي از گلخانه مينمايد در نتیجه،
در عمل امكان وجود طبقه هاي با فاصله برابر وجود ندارد زيرا در اين صورت ،با شماري از
طبقهها با فراواني صفر روبهرو بوديم .لذا براي پرهیز از اين امر ،از روش طبقهها با فواصل نابرابر
بر پايه فراواني پروانههاي صادره استفاده شد.
در تحلیل هزينه – فايده ،سودها و هزينههاي طرح با استفاده از نرخ تنزيل مناسب ،تعیین و در
صورتي كه ارزش كنوني كل سودهاي بلند مدّت طرح از ارزش كنوني كل هزينههاي بلندمدّت
آن بیشتر باشد ،طرح داراي توجیه اقتصادي خواهد بود .در اين تحقیق از روشهاي زير در
تحلیل هزينه -فايده استفاده شد:
1ـ روش ارزش كنوني خالص (NPV) 1يک طرح برابر است با جمع ارزش حال همهي جريان
هاي نقدي وابسته به آن كه با استفاده از فرمول زير محاسبه ميشود:
n
CFt
() 4
(1  K ) t

NPV  
t 0

كه در آن  ، NPVارزش كنوني خالص طرح؛  ، CFtجريان نقدي در آخر سال  n( tو  ...و = t

)0؛ ، nعمر طرح؛  ، Kهزينه سرمايه (نرخ تنزيل)
از آنجائي كه ارزش كنوني مشتمل بر ارزش كنوني هزينهها و سودهاي طرح ميباشد لذا مي
توان ارزش كنوني خالص طرح را به روش زير نیز محاسبه نمود:
ارزش كنوني هزينهها ـ ارزش كنوني سودها = ارزش كنوني خالص طرح ()NPV
()1
در ارزيابي نتايج به دست آمده از ارزش كنوني خالص ،پس از محاسبه ارزش كنوني خالص
چنانچه نتیجه مثبت باشد ،طرح مورد نظر داراي توجیه اقتصادي خواهد بود.
8ـ نسبت فايده  -هزينه  (BCR) 8طرح عبارت است از نسبت ارزش كنوني سودهاي طرح به
ارزش كنوني هزينههاي طرح كه به صورت زير محاسبه ميشود:
()1

PVB
PVC

BCR 

Net Present Value

5

Benefit-Cost ratio

2
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كه در آن  ، PVBارزش كنوني سودها و  ، PVCارزش كنوني هزينهها
بنابراين ،در اين روش نسبت میانگین منافع احتمالي ساالنه و يا معادل يكنواخت سودهاي
احتمالي ساالنه به معادل هزينههاي يكنواخت ساالنه پروژه پیشنهادي محاسبه ميشود ،در
صورتي كه اين نسبت بزرگتر از يک باشد ،پروژه پذيرفته ميشود و در غیر اين صورت ،پذيرفته
نميشود.
1
4ـ نرخ بازده داخلي  IRRطرح كه عبارت از نرخي است كه ارزش كنوني خالص طرح را صفر
مينمايد .به عبارت ديگر ،ارزش بحراني نرخ بهره را اغلب نرخ بازده داخلي يا بهرهدهي پروژه
ميخوانند كه به صورت رياضي عبارت است از:
()9

0

CFt

t

n

)  (1  r
t 0

كه در آن  ، rنرخ تنزيل (هزينه سرمايه) در تعیین نرخ بازده داخلي از نرم افزار Ms Excel

استفاده شد .چنانچه نرخ بازده داخلي طرح از نرخ بهره سپرده بلندمدّت بانكي بیشتر باشد،
طرح ياد شده داراي توجیه اقتصادي ميباشد .در اين تحقیق به منظور يكسانسازي و امكان
مقايسه اقتصادي ،همهي اقالم هزينهها و درآمدها به صورت سالیانه و صرف نظر از اين كه،
محصول در سال ،يکبار يا بیش از يكبار كشت ميشود ،و پس از تعديل و بر پايه يک مترمربع
گلخانه محاسبه شد .ضمن اين كه ،هزينهها به دو دسته شامل هزينههاي اوّلیه (سرمايهگذاري
اوّلیه و آمادهسازي زمین) و هزينههاي جاري (هزينههاي كاشت ،داشت و برداشت) طبقهبندي
و نتايج بر پايه آن ارائه ميشود .بديهي است هريک از اين هزينهها خود به دو دسته مشتمل بر
هزينههاي ثابت و متغیر قابل جداسازي بوده كه در انجام محاسبهها منظور شده است.
هزينه هاي متغّیر مربوط به تولید محصول بوده و شامل هزينه همهي نهادههايي است كه به
طور مستقیم به تولید وابسته بوده و شامل هزينه نیروي كار ،كود ،پوشش پالستیک ،بذر ،سم،
سوخت ،آب و برق ،گاز ،جعبه ،نخ ،تلفن ،بازاريابي ،حمل و نقل و مانند آن ميشود .هزينههاي
ثابت شامل نرخ سود در هزينه كل سرمايهگذاري اوّلیه ،هزينه سالیانه سرمايهگذاري اوّلیه ،بهره
بر كل هزينه متغیر و نیز هزينه اجاره زمین و هزينههاي اجرايي 8ميباشد ( هیكمن و

Internal rate of return

5

Administrative costs

2
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كالنسكي1664 ،؛ استس و پیت .)1666 ،هزينههاي اجرايي (راه اندازي و نصب) بر اساس سه
درصد از كل هزينه متغیر محاسبه شد ( انگیندنیز.)8009 ،
در اين تحقیق  ،بهره بر هزينه كل سرمايهگذاري اوّلیه و بهره بر كل هزينه متغیر از حاصلضرب
نرخ بهره ساده  11درصد (نرخ سود سپرده بلند مدّت بانكي) بر هزينههاي ياد شده و به صورت
سالیانه به دست آمد .همچنین ،معادل اجاره زمین گلخانه به عنوان اجرتالمثل زمین در نظر
گرفته شد.

نتایج و بحث
براي تحلیل هزينه  -فايده كشت خیار ،گوجه فرنگي و فلفل سبز گلخانهاي ،در آغاز وضعیت
حقوقي و ويژگيهاي فنّي گلخانههاي مورد نظر بررسي شد و در نهايت ،پس از محاسبه هزينه-
ها و درآمدهاي محصوالت در اندازههاي مختلف ،با استفاده از شاخصهاي پیشگفته ،اندازه
مطلوب اقتصادي گلخانههاي ياد شده تعیین شد.
بررسي وضعیت حقوقي بهرهبرداري هاي نمونه مورد بررسي در استان تهران نشان ميدهد كه
بیش از  11درصد گلخانههاي نمونه تولید خیار ،گوجه فرنگي و فلفل سبز گلخانهاي در استان
تهران به صورت فردي اداره ميشود .از سوي ديگر ،تنها كمتر از  84درصد بهرهبرداريهاي
مورد بررسي به صورت شركتهاي رسمي و غیررسمي ميباشند .بررسي وضعیت حقوقي بهره-
برداريهاي نمونه مورد بررسي در استان تهران در جدول ( )8نشان داده شده است.
جدول ( )2وضعیت حقوقی بهرهبرداريهاي نمونه مورد بررسی در استان تهران
عنوان

وضعیت حقوقي بهرهبرداري

نحوه تصرّف بهرهبرداري
مأخذ :يافتههاي تحقیق

فراواني بهرهبرداري

درصد

فردي

11

11/8

شركت رسمي

1

1/1

شركت غیررسمي (شركتي)

11

11/1

كل بهرهبرداريهاي نمونه

10

100

ملكي

94

60

اجارهاي

1

10

كل بهرهبرداريهاي نمونه

10

100
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از سوي ديگر ،بررسي ويژگيهاي مهم فنّي گلخانههاي نمونۀ مورد بررسي در استان تهران
نشان ميدهد كه 10 ،درصد از گلخانههاي تولید خیار ،گوجه فرنگي و فلفل سبز گلخانهاي در
استان تهران داراي اسكلت چوبي و بیش از  11درصد داراي سامانه آبیاري سنّتي ميباشند.
بررسي ويژگيهاي مهم فنّي گلخانههاي نمونه در استان تهران در جدول ( )4ارائه شده است.
جدول ( )3ویژگیهاي فنی گلخانههاي نمونه در استان تهران
عنوان
نوع گلخانه

اسكلت گلخانه

جهت گلخانه

سیستم آبیاري

فراواني بهرهبرداري

درصد

تک قلو (منو اسپن)

10

11/1

چند قلو (پلي اسپن)

81

42/9

هر دو

4

1/4

فلزي

46

11/1

چوبي

82

10

هر دو

4

1/4

شمالي – جنوبي

10

11/1

شرقي – غربي

80

82/9

سنّتي

2

11/1

مدرن (تحت فشار)

98

22/9

كل بهرهبرداريهاي نمونه

10

100

مأخذ :يافتههاي تحقیق

با توجه به ماهیت دادههاي گردآوري شده و با توجّه به نبود نظام تک كشتي گوجه فرنگي و
فلفل سبز گلخانه اي در استان تهران ،در اين تحقیق ،به منظور بررسي جامع ابعاد اقتصادي
تولید محصوالت خیار ،گوجه فرنگي و فلفل سبز گلخانهاي و پرهیز از خطاي آماري ،محصوالت
ياد شده به صورت يکجا و با عنوان صیفيهاي گلخانهاي ،مورد ارزيابي قرار گرفت .در ضمن از
آنجايي كه ،محصوالت گوجه فرنگي و فلفل سبز گلخانهاي در سال دو بار ،و خیار گلخانهاي در
سال يک بار ،در گلخانه كشت ميشوند ،لذا براي ايجاد وحدت رويه ،ساختار درآمدها و هزينه-
هاي صیفيهاي گلخانهاي بر حسب يکسال تنظیم و تعديلهاي الزم صورت گرفت.
هزينههاي اوّلیه شامل هزينه آمادهسازي و سرمايهگذاري اوّلیه تولید صیفيهاي گلخانهاي مي
باشد .هزينههاي آمادهسازي زمین كه در قسمت مواد و روشها اشاره شد ،به طور میانگین
نزديک به  8000ريال در هر مترمربع از گلخانههاي مورد بررسي در سال بوده است .از سوي
ديگر ،هزينههاي مرتبط با سرمايهگداريهاي اوّلیه ،سالیانه به طور میانگین ،هزينهاي بالغ بر
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 40000ريال در هر مترمربع از گلخانههاي مورد بررسي را به خود اختصاص داده است .ضمن
اين كه ،با افزايش سطح گلخانه ،میانگین هزينههاي آمادهسازي و سرمايهگذاري اوّلیه ،روند
كاهشي را نشان ميدهد .میانگین هزينه سالیانه آمادهسازي و سرمايهگذاري اوّلیه تولید صیفي-
هاي گلخانهاي به تفكیک اندازه گلخانه در استان تهران در جدول ( )1نشان داده شده است.
جدول ( )7میانگین هزینه سالیانه آمادهسازي و سرمایهگذاري اوّلیه تولید صیفیهاي گلخانهاي به
تفکیك اندازه گلخانه در استان تهران
هزينه اوّلیه تولید (ريال /مترمربع /سال)

گستره گلخانه
(مترمربع)

آمادهسازي زمین

سرمايهگذاري اوّلیه

>1100
1100-8100
8100-4100
4100-1000
1000-2000
2000-10000
<10000

8200
8940
8860
1620
1910
1810
1480

49400
41110
48040
86110
81810
89690
89110

میانگین كل

1660

40110

مأخذ :يافتههاي تحقیق

در بین اقالم مرتبط با هزينههاي جاري ،به طور میانگین ،هزينههاي كاشت و داشت به ترتیب
 42/2و  10/6درصد ،از كل هزينههاي جاري تولید صیفيهاي گلخانهاي مورد بررسي در استان
تهران را به خود اختصاص داده و ديگر هزينهها ،متعلّق به هزينههاي برداشت محصول بوده
است .اين در حالي است كه ،با افزايش سطح گلخانه ،میانگین هزينههاي كاشت و برداشت،
روند كاهشي را نشان داده ،ولي هزينههاي داشت تا سطح  10هزار مترمربع ،روند كاهشي و
پس از آن روند افزايشي را نشان ميدهد .میانگین هزينه جاري تولید صیفيهاي گلخانهاي به
تفكیک اندازه گلخانه در استان تهران در جدول ( )1نشان داده شده است.
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جدول ( )3میانگین هزینه جاري تولید صیفیهاي گلخانهاي به تفکیك اندازه گلخانه در استان تهران
هزينههاي جاري (ريال /مترمربع /سال)

گستره گلخانه
(مترمربع)

كاشت

داشت

برداشت

>1100
1100-8100
8100-4100
4100-1000
1000-2000
2000-10000
<10000

41110
40110
81600
89210
88420
11690
11480

18190
10810
41190
44920
81110
84160
81100

6810
2210
1110
9140
1860
1220
1910

میانگین كل

81610

48960

9910

مأخذ :يافتههاي تحقیق

به طور میانگین ،هزينههاي اوّلیه و جاري به ترتیب  44/9و  99/1درصد از كل هزينه تولید در
يک مترمربع از گلخانههاي مورد بررسي در استان تهران را به خود اختصاص داده است .اين
امر ،خود نشانگر باال بودن سهم هزينههاي جاري (هزينههاي كاشت ،داشت و برداشت) در
تولید اين محصوالت ميباشد .از سوي ديگر ،هزينه كل تولید در يک مترمربع از گلخانههاي
مورد بررسي ،روندي كاهشي دارد ،به طوري كه ،از رقم  188410ريال به ازاء يک مترمربع از
گلخانههاي كمتر از  1100متر مربع ،به رقم  14210ريال به ازاء يک مترمربع از گلخانههاي
بیشتر از ده هزار متر مربع ،كاهش يافته است .میانگین هزينه كل تولید صیفيهاي گلخانهاي به
تفكیک اندازه گلخانه در استان تهران در جدول ( )9ارائه شده است.
جدول ( )2میانگین هزینه كل تولید صیفیهاي گلخانهاي به تفکیك اندازه گلخانه در استان تهران
كل هزينه (ريال /مترمربع /سال)

گستره گلخانه
(مترمربع)

اوّلیه

جاري

هزينه كل تولید
(ريال /مترمربع /سال)

>1100
1100-8100
8100-4100
4100-1000
1000-2000
2000-10000
<10000

46100
41120
41480
41110
82290
82810
81110

24810
16110
18640
99980
11810
19040
19010

188410
111110
101810
62410
21010
11810
14210

48110

91810

69210

میانگین كل
مأخذ :يافتههاي تحقیق
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میانگین درآمد ناخالص تولید صیفيهاي گلخانهاي به تفكیک اندازه گلخانه در استان تهران در
جدول ( )1نشان داده شده است.
جدول ( )2میانگین درآمد ناخالص تولید صیفیجات گلخانهاي به تفکیك اندازه گلخانه در استان
تهران
گستره گلخانه
(مترمربع)

میانگین عملكرد
(كیلوگرم /مترمربع /سال)

میانگین قیمت فروش
(تومان/سال)

درآمد ناخالص
(تومان /مترمربع /سال)

>1100
1100-8100
8100-4100
4100-1000
1000-2000
2000-10000
<10000

818
811
869
411
411
449
411

1118
1111
4218
4216
4214
4128
4102

118640
111100
114180
116100
180110
188020
111110

میانگین كل

404

4604

112810

مأخذ :يافتههاي تحقیق

جدول( )1بیانگر آن است كه با افزايش سطح گلخانههاي مورد بررسي ،میزان عملكرد ،روند
فزايندهاي را نشان ميدهد .اين امر بیشتر ناشي از امكان بهرهمندي از فن و روشهاي نوين،
نیروهاي متخصّص و دانش روز در گلخانههاي بزرگتر ،در مقايسه با گلخانههاي با سطوح كمتر
ميباشد .از سوي ديگر ،نتايج نشان ميدهد كه ،میانگین قیمت فروش محصوالت مورد بررسي،
با افزايش اندازه گلخانه ،به طور نسبي كاهش يافته است .اين امر به دلیل امكان فروش مستقیم
محصوالت تولیدي گلخانههاي كوچک در سطح خرده فروشي ميباشد .نتايج همچنین گوياي
آن بود كه ،بین درآمد ناخالص يک مترمربع گلخانههاي مورد بررسي ،و اندازه گلخانه ،رابطه
منظمي برقرار نیست .ولي در مجموع ،گلخانههاي بین  2تا  10هزار مترمربع و كمتر از 1100
مترمربع با  188020و  118640ريال به ترتیب بیشترين و كمترين میانگین سالیانه درآمد
ناخالص را دارا بودند.
تحلیل هزينه  -فايده ،تولید صیفيهاي گلخانهاي به تفكیک اندازه گلخانه در استان تهران در
جدول ( )2نشان داده شده است .اين جدول نشان ميدهد كه میانگین نرخ بازده داخلي ()IRR
براي كل گلخانههاي مورد بررسي برابر با  80/1ميباشد .اين میزان ،بیشتر از نرخ سود متعارف
سپردههاي بلندمدّت بانكي در سال مورد بررسي ( 11درصد) بوده است .در نتیجه ،فعالیتهاي
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تولید صیفيهاي گلخانهاي در استان تهران ،بنابراين معیار ،اقتصادي ميباشد .همچنین نتايج
ارزش كنوني خالص ( )NPVنشان ميدهد كه ،میزان اين معیار براي كل گلخانههاي مورد
بررسي با نرخ بهره مورد اشاره ،مثبت و به طور میانگین برابر با  81190ريال ميباشد .لذا با در
نظر گرفتن نرخ سود سپردههاي بلندمدّت بانكي ،اين فعالیت ،داراي توجیه اقتصادي بوده و به
عنوان يک فعالیت اقتصادي ،قابل ادامه ميباشد.
جدول ( )2تحلیل هزینه  -فایده تولید صیفیهاي گلخانهاي به تفکیك اندازه گلخانه در استان تهران
گستره گلخانه
(مترمربع)

ارزش كنوني هزينه
ها
(ريال /مترمربع)

ارزش كنوني
منافع
(ريال /مترمربع)

ارزش كنوني
خالص
(ريال /مترمربع)

نسبت
فايده-
هزينه

نرخ بازده
داخلي

>1100
1100-8100
8100-4100
4100-1000
1000-2000
2000-10000
<10000

188410
111110
101810
62410
21010
11810
14210

118640
111100
114180
116100
180110
188020
111110

-6110
-4410
9110
81440
49010
11210
14100

0/68
0/61
1/09
1/88
1/14
1/91
1/16

19/1
19/1
11/1
16/2
84/9
81/8
81/4

میانگین كل

69210

112810

81190

1/89

80/1

مأخذ :يافتههاي تحقیق

نتايج جدول ( )2همچنین نشان ميدهد كه ،میانگین نسبت هزينه  -فايده ( )BCRبا نرخ بهره
 11درصد ،براي كل گلخانههاي مورد بررسي ،معادل  1/89ميباشد .با توجّه به اين كه ،اين
نسبت از عدد يک بزرگتر است ،بنابر اين ميتوان نتیجه گرفت كه ،تولید صیفيهاي گلخانهاي
در استان تهران ،داراي توجیه اقتصادي الزم است .بديهي است هرگونه تصمیمگیري در زمینه
توسعه فعالیت تولید صیفيهاي گلخانهاي در استان تهران ،مشروط به مقايسه نتايج اين تحقیق
با نتايج ارزيابي اقتصادي ديگر امكانات سرمايهگذاري در بخش كشاورزي استان ميباشد.
در مجموع ،نتايج اين تحقیق نشان ميدهد كه ،گلخانههاي تولید صیفيهاي مورد بررسي با
میانگین اندازه  2تا  10هزار مترمربع ،به دلیل اين كه ،باالترين میزان ارزش كنوني خالص،
نسبت فايده -هزينه و نرخ بازده داخلي را در بین اندازههاي مورد بررسي دارد ،در مقايسه با اين
اندازهها ،اقتصاديتر بودهاند .بر اين پايه ،ميتوان اندازه گلخانه تولید صیفيهاي ،بین  2تا 10
هزار مترمربع را ،به عنوان اندازه بهینه اقتصادي تلقّي نمود .ضمن اين كه ،گلخانههاي تولید
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صیفيهاي مورد بررسي ،با گسترهاي كمتر از  8100مترمربع ،بدون توجیه اقتصادي ميباشند.
اين امر به دلیل منفي بودن ارزش كنوني خالص ،نسبت فايده-هزينه كمتر از يک و نرخ بازده
داخلي كمتر از نرخ سود متعارف سپرده بلندمدّت بانكي ميباشد.

نتیجهگیري و پیشنهادها
نتايج بیانگر آن است كه كمتر از  81درصد بهرهبرداريهاي مورد بررسي در استان تهران به
صورت شركتهاي رسمي و غیررسمي ميباشند .اين امر به نوبه خود بیانگر آن است كه،
مديريت مشاركتي در اين فعالیّتها به رغم مشوّقهاي موجود ،چندان مورد پذيرش بهرهبرداران
قرار نگرفته است .لذا با توجّه به اهمیّت روزافزون اين گونه مديريت ،الزم است ضمن بررسي
علتها و عاملهاي رغبت نداشتن شركتها به ورود به اين عرصه ،زمینههاي الزم براي افزايش
سهم اين گونه مديريتها فراهم شود.
نتايج تحلیل هزينه  -فايده نشان داد كه ،تولید صیفيهاي گلخانهاي در استان تهران در سطوح
گلخانه باالتر از  8100مترمربع داراي توجیه اقتصادي الزم است .لیكن ،روند افزايش سودآوري
فعالیت در گلخانههاي استان تهران با افزايش سطح گلخانه ،تا  10هزار مترمربع ،روندي فزاينده
و پس از آن ،روندي كاهنده را نشان ميدهد .از سوي ديگر ،اندازه بهینه اقتصادي گلخانه تولید
صیفيهاي در استان تهران ،بین  2تا  10هزار مترمربع تعیین شد .لذا پیشنهاد ميشود،
سازمانجهاد كشاورزي استان تهران ،از صدور پروانه تأسیس براي تولید صیفي گلخانهاي در
گسترههاي پائینتر از  8100مترمربع خودداري نمايند .ضمن اين كه ،مشوّقهاي الزم را براي
تولید صیفيهاي گلخانهاي در استان تهران ،در گسترههاي بین  2تا  10هزار مترمربع فراهم
نمايد.
در مجموع ،نتايج به دست آمده از تحلیل هزینه  -فایده تولید صیفيهاي گلخانهاي در استان
تهران نشان داد كه رابطه مستقیمي بین بازده خالص و اندازه گلخانه وجود دارد كه اين امر ،با
نتايج به دست آمده توسّط (بروش و بارمن )8000 ،همسو ميباشد .از سوي ديگر ،نسبت
فايده -هزينه به دست آمده تولید صیفيهاي گلخانهاي در استان تهران ،در مورد بهرهبرداران
بزرگ ،بیشتر از بهرهبرداران متوسّط و كوچک بود كه همانند نتايج به دست آمده از تحقیق
انجام شده توسط (ديلیپ و همكاران )8008 ،است.
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