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هاي صيفي در استان خوزستان وري انرژي و اقتصادي گلخانهارزيابي بهره
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چكيده
اي، تحقيقـي در سـال   فرنگي گلخانـه هاي مکانيزاسيون، شامل انرژي و اقتصادي، در کشت خيار و گوجهبه منظور تعيين و ارزيابي شاخص

هاي مورد بررسي از نظر سـازه و کليـه   گلخانه. فاکتوريل و با سه تکرار در استان خوزستان انجام گرديد-در قالب طرح ترتيبي۹۱-۱۳۹۰
عامل (تيمارهاي مورد بررسي به ترتيب شامل دو ناحيه کشت شده در شمال و جنوب استان . ار برده شده کامًال مشابه بودندکهاي بهسيستم

تعيين ) عامل سوم(متر مربعي ۵۰۰۰و ۳۰۰۰، ۱۰۰۰و سطوح زير کشت در سه مساحت ) عامل دوم(فرنگي ، محصوالت خيار و گوجه)اول
هاي مورد نامه براي تمامي گلخانهداران و تکميل نمودن اين پرسشگرديد و سپس با انجام مصاحبه با گلخانهاي تهيه نامهابتدا پرسش. شدند

آمده دست نتايج به. دست آمدهاي انرژي و اقتصادي بههاي مصرفي و تعيين شاخصمطالعه، اطالعات مورد نياز جهت محاسبه انرژي نهاده
۵۰۰۰فرنگي در سـطح  متر مربع در جنوب استان و توليد محصول گوجه۳۰۰۰ل خيار در سطح در بخش انرژي نشان داد که توليد محصو

نتايج ارزيابي اقتصادي بيانگر اين نکته بود که از طرفي، . باشندوري انرژي ميمتر مربع در نواحي شمالي استان به ترتيب داراي بيشترين بهره
اي فرنگي گلخانهلص بيشتري بوده و از نظر شاخص نرخ بازده داخلي طرح، کشت گوجهفرنگي داراي درآمد و نهايتًا سود ناخاکشت گوجه

متر مربع و در ۵۰۰۰فرنگي در سطح دست آمده، کشت گوجهبنابراين، با توجه به نتايج به.تر استمقرون به صرفهدر نواحي شمالي استان 
.پيشنهاد گرديدهاي نواحي شمال استان خوزستان گلخانه

هاي اقتصادي، نرخ بازده داخليهاي انرژي، شاخصشاخص:كليديهايواژه

مقدمه
امروزه، توليد محصوالت کشـاورزي بـراي تـأمين نيـاز غـذايي      
جوامع بشري، نسبت به گذشته، بسيار مهمتر و دشوارتر گرديده 

در اين . جهت تحقق آن در دست اجراستهاي مختلفي و برنامه
راســتا، اســتفاده از منــابع توليــد و حفــظ آنهــا بــراي توليــد در  

تر کرده و به کشورهاي جهان سوم به مراتب وضعيت را حساس
گذاري در بخش کشـاورزي از  دليل نبود ثبات اقتصادي، سرمايه

بينـي  در نتيجـه، امکـان پـيش   . باشـد رشد مثبتي برخوردار نمـي 
ش توليد متناسب با رشد جمعيت وجـود نداشـته و قيمـت    افزاي

رويه، و همچنين نرخ بيکـاري،  محصوالت کشاورزي به طور بي
هاي مطلوب، براي يافتن راه حلبنابراين،.در حال افزايش است

در ايـن بـين،   . هاي نوين و مـؤثري را جسـتجو کـرد   بايد روش
اده بهينـه از  توليد بيشتر و يافتن اراضي مستعد کشت و نيز اسـتف 

عوامل و امکانات موجود براي افزايش بازده توليد، از مهمتـرين  
ايجـاد  . باشـد اهدافي است که در ايـن بخـش مـورد توجـه مـي     

ها براي توليـد محصـوالت کشـاورزي، بـه دليـل امکـان       گلخانه
کنتــرل عوامــل تأثيرگــذار محيطــي همچــون تغييــرات دمــايي،  

مازدگي، اسـتفاده بهينـه   هاي سرمازدگي و گرجلوگيري از پديده
از منابع آب و خاک، امکـان کـاربرد مناسـب کـود و سـم و در      

اي بـه ايـن   نهايت توليد در خارج از شرايط زماني، جايگاه ويژه
). ۴(نوع از توليد داده است 

اي، در کنار مزايـاي خـود، داراي معـايبي نيـز     توليد گلخانه

۱. گروه مکانيزاسيون کشاورزي، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسالمي، شوشتر، ايران
H_K379@yahoo.com: مسئول مکاتبات، پست الکترونيکي: *
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توليد زياد و خارج از فصل اين روش باعـث شـده تـا    . باشدمي
به اين کار اقدام ) انرژي و سرمايه(بردار با صرف زياد منابع بهره

هـاي انـرژي،   در ايران، به دليل کـم بـودن قيمـت حامـل    . نمايد
داران براي کاهش مصرف ايـن منـابع هيچگونـه اقـدامي     گلخانه

اي از رفت آنها، قسمت عمدهکنند و در نهايت عالوه بر هدرنمي
عمده براي گـرم کـردن و   به طور (درآمدشان صرف تهيه انرژي 

لذا، بـا بررسـي نحـوه کشـت و مشـخص      . شودمي) سرد کردن
کارهـايي در جهـت کـاهش    نمودن مراحل انـرژي، بـا ارائـه راه   

توان سود مناسـب بـا مصـرف انـرژي کمتـر را      مصرف آنها، مي
هاي مناسب در جهت نيل بـه ايـن   از گزينه). ۴(پذير نمود امکان

اط مختلـف کشـور بـه دليـل وجـود      ها در نقامر، توسعه گلخانه
از طرفي، سطح زيـر کشـت بـا مقـدار     . هاي گوناگون استاقليم

هاي صرف شده ارتباط مسـتقيمي دارد و  مصرف انرژي و هزينه
با توجه بـه تفـاوت شـرايط محيطـي کشـت هـر محصـول، بـر         

. باشدعملکرد و درآمد حاصل از آن تأثيرگذار مي
بررسـي اقتصـادي توليـد    تحقيقي تحت عنـوان  ) ۹(مهرابي 

در . اي را در استان کرمـان انجـام داده اسـت   محصوالت گلخانه
اي، نمونه در قالب طـرح خوشـه  ۳۰۹اين پژوهش، با استفاده از 

هاي اقتصادي اعم از نـرخ بـازده داخلـي طـرح و دوره     شاخص
هاي سـبزي و صـيفي، تـوت فرنگـي و     بازگشت سرمايه گلخانه

و سـپس بـا توليـد در فضـاي بـاز      هاي شاخه بريده محاسبهگل
.مقايسه شده است

هـاي  نيز تحقيقي پيرامون گلخانـه ) ۱۴(هاتيرلي و همکاران 
انـد کـه مقـدار    فرنگي تابستانه و زمستانه انجـام داده توليد گوجه

هاي انرژي و همچنين اثر هاي مصرفي، عملکرد و شاخصنهاده
ارزيـابي قـرار   ها را بر بازده انرژي مورد سطح زير کشت گلخانه

نامـه  اطالعـات مـورد نيـاز تحقيـق از طريـق پرسـش      . دهـد مي
.آوري شده استجمع

ــه منظــور ) ۳(پاشــايي  ــينب ــزانتعي ــرژي مصــرفيمي و ان
اي در اسـتان  فرنگي گلخانـه هاي انرژي در کشت گوجهشاخص

اي را در دو شـهرک  واحد گلخانـه ۱۳۸۵،۳۰کرمانشاه در سال 

ها از نظـر  اين گلخانه. ارزيابي قرار داداي مورد مطالعه وگلخانه
کار برده شده کامًال مشـابه و فقـط در   هاي بهسازه و کليه سيستم

. هايي بودندهاي مديريتي کشت داراي تفاوتسيستم
ــد  ــدي و امي ــي  ) ۱۶(محم ــوان بررس ــت عن ــي تح پژوهش

اقتصادي و نسبت انـرژي ورودي بـه عملکـرد محصـول خيـار      
وري ن تهران اجرا نموده و در نهايـت بهـره  اي را در استاگلخانه

.انرژي و اقتصادي توليد اين محصول را برآورد نمودند
اي را در هاي توليـد محصـوالت گلخانـه   روش) ۱۰(ميري 

استان تهران در تحقيقي با قالب توصيفي از نوع پيمايشي، مـورد  
هاي خود را بـه روش تصـادفي و بـا    وي نمونه. بررسي قرار داد

گلخانه انتخاب ۲۲۰ه از جدول کرسي و مورگان به تعداد استفاد
در . آوري کردنامه اطالعات مورد نظر را جمعوسيله پرسشو به

ها و درآمد، نرخ بازدهي دست آوردن مجموع هزينهنهايت، با به
هـاي فلـزي بـا    داخلي محصوالت سـبزي و صـيفي در گلخانـه   
.رديدپوشش پالستيکي برآورد و با يکديگر مقايسه گ

انــرژي عمليــاتي در توليــد   ) ۱۱(کانــاکچي و آکينچــي  
هاي اي را در آنتالياي ترکيه ارزيابي و شاخصهاي گلخانهسبزي

فرنگـي، فلفـل و   انرژي بـراي توليـد محصـوالت خيـار، گوجـه     
ايشـان در ارزيـابي اقتصـادي ايـن     . بادمجان را محاسـبه کردنـد  

درآمد و سود خالص هاي مربوط به دوره کشت، ها هزينهگلخانه
.توليد اين محصوالت را بيان کردند

بر اساس آمار اعالم شده از سازمان جهاد کشـاورزي اسـتان   
اي در ايـن اسـتان   خوزستان، سطح زير کشت محصوالت گلخانـه 

هکتار آن بـه کشـت محصـوالت    ۷/۱۶باشد که هکتار مي۷/۳۳۶
هکتـار بـه کشـت گـل و گياهـان زينتـي       ۳۲۰سبزي و صـيفي و  

محصوالت سبزي و صـيفي در  ساالنهميزان توليد. ختصاص داردا
ميليون درخت ۵/۳ميليون شاخه انواع گل، ۱۲۰تن، ۲۶۰۰استان 

هزار گيـاه  ۱۵هاي فصلي، ميليون نشاء گل۵/۸و درختچه زينتي، 
هاي پيازي به ميليون پياز و پيازچه، انواع گل۱۳۷آپارتماني و نيز 

همچنين، تعـداد توليـد کننـدگان    . استويژه مريم و نرگس، بوده 
).۲(باشد بردار ميبهره۱۲۰اين صنعت حدود 
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هاي استان خوزستانوري انرژي در سه عامل تغيير گلخانهمقايسه بهره. ۱شکل 

نيازهـا و در راستــاي   بنابراين، به منظور پاسخ به بخشي از اين 
شـود  مياي، در اين تحقيـق سعـي حل مشکالت کشت گلخـانه

هـاي انـرژي و اقتصـادي بـا     هاي مختلف از نظر شاخصگلخانه
توجه به سه عامل تأثيرگذار منطقه جغرافيايي، نـوع محصـول و   

در نهايت، بـا مقايسـه نتـايج    . سطح زير کشت آنها بررسي شود
اي در نـواحي اسـتان   توليـد گلخانـه  دست آمده، بهترين طرحبه

وري توليد و کارايي فني و اقتصادي خوزستان که از جهات بهره
. شودسطح قرار دارد، معرفي مييشتريندر ب

هامواد و روش
موقعيت جغرافيايي محل اجراي تحقيق

شمال و شرق خوزستان را سلسله جبال زاگرس فراگرفتـه اسـت،   
به طـوري  ،يابدجنوب غربي کاهش ميکه ارتفاعات آن در جهت 

. شـود تر به صورت تپه ماهورهايي نمايان ميکه در نواحي جنوبي
توان از نظر پستي و بلنـدي بـه دو   بنابراين، استان خوزستان را مي

منطقــه ). ۱شــکل (اي تقســيم کــرد منطقــه کوهســتاني و جلگــه
ايکوهستاني در شمال و شرق استان قرار گرفته و منطقـه جلگـه  

از جنوب دزفول، مسجد سليمان، رامهرمز و بهبهان آغـاز شـده و   
).۱(يابد هاي خليج فارس و اروندرود ادامه ميتا کرانه

گلخانه با توجـه  ۳۶هاي استان، در اين تحقيق، از بين گلخانه
. انـد بندي انجام شده و به صورت تصادفي انتخـاب شـده  به گروه

. آوري گرديـد اي جمـع انـه اطالعات در دو گروه ميـداني و کتابخ 
هـاي  دسـت آوردن ايـن اطالعـات، بـراي بررسـي روش     جهت به

. اي طراحي شدنامهاي، پرسشتوليد محصوالت گلخانه
در ابتدا، با . انجام اين تحقيق در دو مرحله صورت گرفت

انـرژي  (توجه به شرايط اقليمي استان خوزسـتان، ارزيـابي فنـي    
. انجـام شـد  ۲×۲×۳فاکتوريـل  -، در قالب طرح ترتيبي)مصرفي

تيمارهاي مورد بررسي به ترتيب شامل دو ناحيـه کشـت شـده،    
مقـدار  ۳فرنگي و سطح زير کشت در محصوالت خيار و گوجه

تکـرار مـورد   ۳متر مربعي بودند کـه در  ۵۰۰۰و ۳۰۰۰، ۱۰۰۰
در مرحله دوم، توليد دو محصول خيـار و  . آزمايش قرار گرفتند

ي در دو ناحيه و سه سـطح مـورد ارزيـابي    افرنگي گلخانهگوجه
.اقتصادي قرار گرفته و با يکديگر مقايسه شد

وري انرژي محاسبه بهره
هـاي کشـاورزي،   ها و سـتاده در انجام محاسبات مربوط به نهاده

ميزان انرژي به ازاي واحد يک نهاده يا ستاده را محتواي انـرژي  
يا ستاده، واحد متفـاوتي  اين ضريب، بسته به نوع نهاده . نامندمي

داشته و با توجه به شرايط موجود و استفاده مکرر در تحقيقـات  
در نظر ۱داخلي، مقادير برآورد شده اين شاخص مطابق جدول 

. شودگرفته مي
دســت آوردن مقــدار انــرژي هــر نهــاده بنــابراين، بــراي بــه
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هاي توليد و ستادهدهمحتواي انرژي نها. ۱جدول 
واحدمحتواي انرژينهادهواحدمحتواي انرژينهاده

بذر خيار
فرنگيبذر گوجه

۱
۲۸/۰MJ/kg۱۵/۱۱کود پتاسMJ/kg

۰/۳MJ/kgکود دامي۸/۰MJ/kgفرنگيخيار و گوجه

۱۲۰MJ/kgسموم۷/۶۲MJ/kgهاماشين

۹۶/۱MJ/hنيروي انساني۳۱/۵۶MJ/Lسوخت

۶/۳MJ/kWhالکتريسيته۱۴/۶۶MJ/kgنيتروژنکود

۰۲/۱MJ/m3آب۴۴/۱۲MJ/kgکود فسفر

کافيست محتواي انرژي هر نهاده را در مقدار مصرفي آن ضرب
نکته قابل ذکر در تحقيق اين است کـه بـه دليـل سـاختار     . نمود

هاي بزرگ بـه داخـل   ماشينها و عدم امکان ورود فلزي گلخانه
هـا خيلـي کـم بـوده و از     ها، کاربرد زماني ماشـين بيشتر گلخانه

بدين ترتيـب، بـراي   . شودسيلندر معمولي استفاده مي۴تراکتور 
ها بـر حسـب سـطوح مختلـف     محاسبه انرژي مربوط به ماشين

):۱۵(استفاده شده است ۱کشت از رابطه 
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انرژي غير مستقيم ماشين بر واحد سطح گلخانـه  Emکه در آن، 
)MJ/m2( ،I   ــين ــرژي ماش ــواي ان وزن MJ/kg۷/۶۲( ،G(محت

تعداد ساعت کاربرد ماشين در سطح مورد نظر kg( ،W(ماشين  
)h ( وTها عمر مفيد ماشين)h (است.

هاي استان خوزستان به طور عمده از الکتريسـيته  در گلخانه
بـراي  . شـود هـاي آبيـاري و تهويـه اسـتفاده مـي     سيستمفقط در 

. محاسبه انرژي الکتريسيته کل از شاخص کنتور برق استفاده شد
بنابراين، به منظور محاسبه و ارزيـابي انـرژي سيسـتم توليـد بـه      

:)۶(شودطريق زير عمل مي
هاي دخيل در سيستم محاسبه مقادير نهاده
 انرژي واحد توليـد آن و  ضرب کردن مقادير هر نهاده در

جمع کردن تمامي اقالم مصرف انرژي
هاي سيستم و محصوالت فرعيتعيين تمامي ستاده
محاسبه کل مقادير انرژي نهفته در توليدات سيستم
هاي مربوطه و تحليل کـارآيي انـرژي در   محاسبه شاخص

سيستم
ها به عنـوان ابـزاري هسـتند    همانطور که گفته شد، شاخص

ها و مطالعه جزء به جزء آنها با يکديگر قايسه سيستمکه امکان م
هـاي  در مکانيزاسـيون کشـاورزي، شـاخص   . کننـد را فراهم مـي 

وري شود که در اين تحقيق از شاخص بهرهگوناگوني مطرح مي
:استفاده شده است) ۲، رابطه EP(انرژي 
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شاخص اقتصادي
دست آوردن سود ناخالص و تعيين نـرخ بـازده داخلـي    براي به

)IRR(هـاي تمـامي مراحـل    هاي توليد از مجموع هزينـه ، هزينه
دست آمدند و با در نظـر گـرفتن عملکـرد محصـول و     کشت به

. قيمت فروش در محل توليد، درآمد محاسبه شد
کنـوني  نرخ بازده داخلي، نرخ تنزيلي است که ارزش خـالص 

طرح را مساوي صفر و نسـبت فايـده بـه هزينـه آن را برابـر يـک       
گـذاري در طرحـي قابـل قبـول باشـد،      براي اينکه سرمايه. سازدمي

بايد نرخ بازدهي سـرمايه آن برابـر هزينـه فرصـت از دسـت رفتـه       
):۷(قابل محاسبه است ۳نرخ بازده داخلي از رابطه . سرمايه باشد
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پذيري طرح با توجه به شاخص نرخ بـازده داخلـي   شرح توجيه
:شود کهبدين صورت بيان مي

RIRR>طرح، توجيه اقتصادي ندارد    
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در تيمارهاي مختلفوري انرژيتجزيه واريانس شاخص بهره. ۲جدول 
Fارزش ميانگين مربعاتدرجه آزاديمنابع تغييراترديف

۹/۱۲۹**۱۰۰۰۱۲/۰منطقه۱
۶۵/۱۵۰**۲۰۰۰۱۵/۰اثر متقابل منطقه در محصول۲
۲۶/۸**۲۰۰۰۰۰۸/۰سطح کشت۳
۹۹/۶۲**۲۰۰۰۰۶/۰اثر متقابل منطقه در سطح زير کشت۴

۲۰/۳۹**۴۰۰۰۰۳/۰محصول و سطح زيرکشتاثر متقابل منطقه در نوع۵

۲۴۰۰۰۰۰۱/۰خطاي آزمايش۶
دارمعنيو بدون اختالف %۵و%۱دار در سطوح احتمال به ترتيب معنيnsو *، **

IRR=Rطرح در نقطه سر به سر قرار دارد 

IRR>Rطرح توجيه اقتصادي دارداجراي 

اي اسـت کـه در اجـراي طـرح     هزينه فرصت سـرمايه Rفاکتور 
تـرين حالـت ممکـن،    اين هزينه در مطمئن. شودکار گرفته ميبه

. )۵(باشدبرابر با نرخ بهره رايج بانکي مي
گرديـد هـاي زيـر محاسـبه   شاخص اقتصادي طرح طبق فرض

:)۱۳و۱۲(
هاي مربوط به تسطيح، حصارکشـي، مجـوز، مشـاوره،    هزينه) ۱

هـاي جـانبي   انشعاب آب و برق، وسيله حمل و نقل و ساختمان
.در ابتدا و انتهاي دوره يکسان فرض شده است

هـاي موجـود کـه فلـزي بـا پوشـش       با توجه به نوع گلخانـه ) ۲
اسـقاطي يـک   سال بـا ارزش ۲۵باشند، عمر مفيد پالستيکي مي

.هفتم ارزش اوليه در نظر گرفته شد
اي، سـمپاش، هـواکش، سيسـتم    براي تأسيسات آبياري قطره) ۳

سال، بـا  ۱۰سال و پمپ آب با عمر مفيد ۵حرارتي، عمر مفيد 
.ارزش اسقاطي يک پنجم ارزش اوليه در نظر گرفته شده است

ـ    ۳عمر مفيد ابزار باغباني ) ۴ ه سـال و پوشـش پالسـتيک گلخان
.سال با ارزش اسقاطي صفر فرض گرديد۴برابر 

دست آمده در جداولي که شـامل اعـداد   آمار و اطالعات به
ضروري و رابطه بين آنهاست، تنظيم شدند تا در بخش نتـايج و  
. بحث توسط نمودارهاي الزم و جـداول ديگـر بررسـي گردنـد    

MSTATCافـزار آمـاري   تجزيه و تحليل اطالعات توسـط نـرم  

اقتصـادي و  به منظور محاسبه و ارزيابي شـاخص . انجام گرديد

.به کار گرفته شدExcelنيز رسم نمودارها، نرم افزار 

نتايج و بحث
هـا، نتـايج بـه    نامـه آوري اطالعات توسـط پرسـش  پس از جمع

صورت کدبندي وارد رايانه شده و اطالعات مورد نياز استخراج 
انـرژي و همچنـين ارزيـابي    هـاي  اثر شـاخص تحليل. گرديدند

هـاي مهـم در   هـاي فنـي، از ضـرورت   اقتصادي عالوه بر تحليل
اي بـه دليـل   کشـت گلخانـه  . هاي کشاورزي هستندبررسي طرح

بـه  . باشدانرژي ميزيادتوليد در خارج از فصل، داراي مصرف 
وري آن در دو همين دليل، بررسي مقدار انرژي مصرفي و بهـره 

اي اســتان خوزســتان شــامل خيــار و هــکشــت عمــده گلخانــه
. فرنگي صورت پذيرفتگوجه

وري انرژيبهره
هـا، پارامترهـاي   با استفاده از محتـواي انـرژي هركـدام از نهـاده    

بـر  . انرژي مصرفي بر مبناي الگوي مشخص شده محاسبه شدند
توان انرژي مصرفي هر کـدام از عوامـل مصـرف    اين اساس، مي

وري انـرژي  بهـره سـپس شـاخص  . نمـود کننده انرژي را تعيين 
نتــايج تجزيــه واريــانس شــاخص ۲جــدول . محاســبه گرديــد

بر اساس . دهدوري انرژي را در قالب طرح ترتيبي نشان ميبهره
نتايج حاصل از منابع تغيير شامل اثر منطقه، اثر متقابل منطقـه در  
محصول، اثر سطح کشت گلخانه، اثر متقابل منطقه در سطح زير 

گلخانـه، اثـر متقابـل منطقـه در نـوع محصـول و سـطح        کشت 
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به عبارت ديگر، بين . دار شده استمعني% ۱زيرکشت در سطح 
تفــاوت % ۹۹هــاي منــابع تغييــر در ســطح تمــامي زيرمجموعــه

دهـد کـه   وجـود آمـده نشـان مـي    حالت به. دار وجود داردمعني
تمامي تيمارها شـامل دو منطقـه جغرافيـايي، دو نـوع محصـول      

تـوجهی شده و سه سطح زير کشت داراي تفـاوت قابـل   کشت 
.هاي بررسي شده بودندبين نمونه

در بررسي تحقيقات کشاورزي، عامل مهم در تعيـين تيمـار   
هـاي تغييـر   در اثر متقابـل تمـامي عامـل   زيادبرتر، داشتن بازده 

نتايج تجزيه واريانس نشان داد کـه اثـر متقابـل منطقـه     . باشدمي
% ۱محصــول و ســطح زيــر کشــت در ســطح جغرافيــايي، نــوع 

هـاي اثـر متقابـل    مقايسـه ميـانگين  ۱شکل . دار شده استمعني
منطقه جغرافيايي، نوع محصـول و سـطح زيـر کشـت را نشـان      

دهد، که بر اين اساس، در منطقـه جنـوب اسـتان خوزسـتان،     مي
و ۱۰۰۰هـاي داراي سـطح زيـر کشـت     کشت خيار در گلخانـه 

فرنگي با سـطح  ل استان، کشت گوجهمتر مربع و در شما۳۰۰۰
وري متـر مربـع داراي بيشـترين مقـدار بهـره     ۵۰۰۰زير کشـت  

وري انـرژي  الزم به ذکر است که کمترين مقدار بهـره . باشندمي
متـر مربـع در   ۱۰۰۰در محصول خيار و در سـطح زيـر کشـت    

نگاهي کلـي بـه مقـدار    . منطقه شمال استان به وجود آمده است
دهد که بجز تيمارهاي ذکر شده، سـاير  نشان ميوري انرژي بهره

اند که به نوبه خود بيانگر ها تقريبًا در يک رده قرار گرفتهترکيب
.باشدوري انرژي در اين تيمارها مييکسان بودن بهره
وري انرژي مهمترين شاخص بررسي وضـعيت  شاخص بهره

واريانس که نتايج تجزيه ) ۱۷(باشد اي ميانرژي در کشت گلخانه
نتـايج  . معني دار شده اسـت % ۱آن در تمامي منابع تغيير در سطح 

وري در جنوب استان باشد که مقدار بهرهنشان دهنده اين نکته مي
خوزستان بيشتر از شمال اين استان و در محصول خيـار برابـر بـا    

. باشـد کيلوگرم بر مگاژول مي۰۱۷۸/۰فرنگي و براي گوجه۰۲/۰
دهـد کـه کشـت خيـار در     جود آمده نشـان مـي  برآيند حالت به و

. وري انرژي استجنوب استان داراي بيشترين مقدار بهره
داري بـر مقـدار   تيمارهاي سطوح زير کشـت نيـز تـأثير معنـي    

متـر  ۳۰۰۰به صورتي که سطح زير کشت . وري انرژي داشتندبهره

۵۰۰۰و ۱۰۰۰مربع در وضعيتي بهتر نسبت به سطوح زيـر کشـت   
دهد که کشـت خيـار   ترکيب اين نتايج نشان مي. قرار داردمتر مربع

ــطوح  ــتان   ۳۰۰۰و ۱۰۰۰در س ــوب اس ــه جن ــع در منطق ــر مرب مت
باشــد و ايــن در وري مــيخوزســتان داراي بيشــترين مقــدار بهــره

متـر  ۵۰۰۰فرنگي، سـطح زيـر کشـت    حاليست که در کشت گوجه
ر مربــع در منطقــه شــمال اســتان خوزســتان داراي بيشــترين مقــدا 

هــاي هــاتيرلي و نتــايج حاصــل بــا يافتــه. وري انــرژي اســتبهــره
فرنگـي  وري انـرژي کشـت گوجـه   که مقـدار بهـره  ) ۱۴(همکاران 

کـه مقـدار   ) ۹(منصـوريان  ،تعيـين نمودنـد  /kg/MJ۰۹تابستانه را 
دسـت  بـه ۵۸/۰فرنگي را حـدود  وري انرژي در زراعت گوجهبهره

در پـژوهش خـود مقـدار    که ) ۱۶(آورد و همچنين محمدي و اميد 
مگاژول براي هر کيلوگرم محصـول اعـالم   ۸/۰وري انرژي را بهره

کـه اعـالم   ) ۳(ا نتيجـه پاشـايي   ــي بـه، ولـت نداشتـداشتند مطابق
بـوده  کمهاي مورد مطالعه راندمان و کارآيي انرژي در گلخانهنمود

في هاي مصـر بودن قيمت نهادهکمباشد، اما به دليل و به صرفه نمي
اي از نظـر  فرنگـي گلخانـه  محصـول، کشـت گوجـه   زيـاد و قيمت 

.اقتصادي مقرون به صرفه است، همخواني دارد

شاخص اقتصادي
ها به تجهيزاتي كه خريداري و نصب شده هزينه ثابت در گلخانه

کـه در  شـود بسـتگي دارد،   برداري استفاده ميو طي دوران بهره
در واقع، ارزش پولي اين دارايي . نشان داده شده است۳جدول 
هاي ثابـت بـه   دارايي. دهدي ثابت مؤسسه را تشكيل ميسرمايه

يـك دسـته از آنهـا بـه مـرور زمـان       .شـوند دو گروه تقسيم مي
اما دسـته ديگـر،   ). ها و ساختمانماشينمانند (شوند فرسوده مي

۳نتـايج جـدول   ). زمـين ماننـد  (رد مرور زمان تأثيري بر آنها ندا
هـا در هـر   نشان دهنده اين نکته است که بيشترين مقدار هزينـه 

متــر مربــع بــراي احــداث گلخانــه بــراي خريــداري و احــداث 
هاي جانبي و زمـين صـرف   تأسيسات، سازه گلخانه و ساختمان

هـا بـراي کليـه    البته الزم به ذکر است که تمامي هزينـه . شودمي
، )متـر مربـع  ۵۰۰۰و ۳۰۰۰، ۱۰۰۰(زير کشت تيمارهاي سطح
يـه جغرافيايـ ـ، منطقـ )يـفرنگـ هـخيـار و گوجـ  (نوع محصـول  
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هاي مناطق مختلف استان خوزستانهاي ثابت در گلخانههزينه. ۳جدول 

نوع هزينه
)ريال در هر متر مربع(هزينه 

هاي جنوب استانگلخانههاي شمال استانگلخانه

۸۰۰۰۰۶۰۰۰۰قيمت زمين
۱۵۰۰۰۰۱۵۰۰۰۰هاي جانبيسازه گلخانه و ساختمان

۸۰۰۰۸۰۰۰ايتأسيسات آبياري قطره
۶۰۰۶۰۰سمپاش
۲۵۰۰۲۵۰۰هواکش

۰۰وسايل ايمني
۱۲۰۰۱۲۰۰وسايل باغباني

۲۰۰۰۲۱۰۰باسکول
۱۸۰۰۰۱۸۰۰۰پالستيک

۱۰۰۰۱۰۰۰پمپ آب چاه
۱۲۰۰۰۱۲۰۰۰انشعاب برق

۵۰۰۰۵۰۰۰تأسيسات حرارتي
۰۰تأسيسات خنک کننده

۰۰...)تلفن، ميز و (تأسيسات اداري 
۰۰وسيله نقليه

۳۰۰۳۰۰هاي قبل از بهره برداريهزينه
۰۰ساختمان
۳۵۰۰۰۰۳۵۰۰۰۰تأسيسات

۰۰هاماشين
۰۰وسيله نقليه

۲۸۰۹۵۰۲۶۱۰۵۰هاجمع کل هزينه

باشـد، بجـز   يکسـان مـي  ) خوزستانشمـال يـا جنـوب استـان(
ريال و ۸۰۰۰۰هزينه خريداري زمين که در مناطق شمال استان 

ر ـريال براي هر متر مربع در نظ۶۰۰۰۰در مناطق جنوب استان 
ان ـي استـ ـهاي ثابت در مناطق شمالوع هزينهـمجم. ه شدـگرفت

ريال براي هر ۲۶۱۰۵۰ريال و در مناطق جنوبي استان ۲۸۰۹۵۰
.باشدمتر مربع مي

هاي کارگري، سـوخت،  ها، مقدار هزينهبراي محاسبه هزينه
بندي و حمـل  ها، بذر، بستهکود، الکتريسيته، آب بها، سم، ماشين

دسـت آمـده،   براساس نتايج به. و نقل مورد پردازش قرار گرفت
مد و سود ناخـالص در منـاطق شـمالي اسـتان     مقدار هزينه، درآ

هاي توليـد، در  کاهش هزينه. باشدبيشتر از مناطق جنوبي آن مي
ــه کشــت    ــد ک ــد متناســب محصــول، موجــب گردي ــار تولي کن

ريال در هر متر مربع بهترين بازده ۴۶۳۵۶فرنگي با درآمد گوجه
. اقتصادي را داشته باشد

فرنگـي را  مقدار درآمد، هزينه و سود کشت گوجه۴ول جد
نتـايج در  . دهددر دو منطقه جغرافيايي استان خوزستان نشان مي
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فرنگيبراي کشت گوجه) بر حسب ريال در هر متر مربع(مقدار هزينه، درآمد و سود ناخالص . ۴جدول 

جنوب استانشمال استانفرنگيهاي اقتصادي در کشت گوجهشاخص

۵۵۷۰۸۵۳۲۱۹هاميانگين هزينه

۱۰۶۲۸۱۸۸۳۲۰ميانگين درآمد

۵۰۵۷۳۳۵۱۰۱ميانگين سود ناخالص

ايبراي کشت خيار گلخانه) برحسب ريال در هر متر مربع(مقدار هزينه، درآمد و سود ناخالص . ۵جدول 

جنوب استانشمال استانهاي اقتصادي در کشت خيارشاخص

۴۳۹۶۳۳۸۳۱۰هاميانگين هزينه

۶۶۷۳۳۶۱۶۵۹ميانگين درآمد

۲۲۷۷۰۲۳۳۴۹ميانگين سود ناخالص

درصدي درآمد در ۲۰مناطق شمالي استان بيانگر وجود افزايش 
هايـي که در يــک محــدوده قــرار گرفتــه و     کنار مقدار هزينه

سـود ناخـالص   مقـدار  . موجب افزايش سود ناخالص شده است
ريـال و در  ۵۰۵۷۳در هر متـر مربـع در منـاطق شـمالي اسـتان      

باشـد کـه بيـانگر افـزايش     ريال مي۳۵۱۰۱مناطق جنوبي استان 
ســود ناخــالص %) ۴۴حــدود (ريـال در هــر متــر مربــع  ۱۵۴۷۲

هـاي شـمال   فرنگـي در گلخانـه  بنابراين، کشت گوجـه . باشدمي
.باشدآن ميتر از مناطق جنوبي استان مقرون به صرفه

مقدار درآمد، هزينه و سود کشـت خيـار را در دو   ۵جدول 
نتايج در منـاطق  . دهدمنطقه جغرافيايي استان خوزستان نشان مي

ها در کنار درآمدي يکسـان بـا   جنوبي استان بيانگر کاهش هزينه
باشد، که منجر به افزايش سود ناخـالص  مناطق شمالي استان مي

لص در هر متر مربع در مناطق جنـوبي  مقدار سود ناخا. گرددمي
باشد که نشـان  ريال مي۲۲۷۷۰ريال و در مناطق شمالي ۲۳۳۴۹

سـود  %) ۳حـدود  (ريـال در هـر متـر مربـع     ۵۷۹دهنده افزايش 
هـاي جنـوب   بنابراين، کشت خيار در گلخانـه . باشدناخالص مي

.باشدتر از مناطق شمالي مياستان مرقون به صرفه
نوع محصـول انتخـابي بـراي کشـت در     با توجه به اهميت

نتيجـه محاسـبات اقتصـادي را بـراي خيـار و      ۲گلخانه، شـکل  
توان اعالم بر مبناي نتايج حاصل، مي. دهدفرنگي نشان ميگوجه

فرنگـي داراي هزينـه و درآمـد    اي گوجهداشت که کشت گلخانه
باشـد و بـه تبـع توليـد ايـن      بيشتري نسبت به کشت خيـار مـي  

. ته است سود ناخـالص بيشـتري را توليـد نمايـد    محصول توانس
فرنگي نسبت به خيار حدود مقدار افزايش سود در کشت گوجه

. باشدمي% ۵۰
فرنگـي  ها نيز در کشـت گوجـه  شد، هزينهذکر همانطور که 
فرنگـي، بـه   باشد که نياز حرارتي بيشتر گوجـه بيشتر از خيار مي

تـوان يکـي از   تر نسبت به خيار، را ميه کشت طوالنيعلت دور
اي فرنگـي گلخانـه  کشـت گوجـه  . داليل ايـن افـزايش برشـمرد   

ريال در متر مربع داشته باشد و با ۵۲۱۸۰توانسته ميانگين هزينه 
ريال ۴۶۳۵۶(ريال، بيشترين مقدار سود ناخالص ۹۸۵۳۷درآمد 

کشت خيار در گلخانه همچنين، . را توليد نمايد) در هر متر مربع
ريال کمترين مقدار هزينه ۳۹۷۶۰توانسته است با ميانگين هزينه 

۲۴۵۵۱(ريال، بيشترين مقدار سود ناخـالص  ۶۴۳۱۱و با درآمد 
اين حالت با نتايج زارعـي  . را توليد نمايد) ريال در هر متر مربع

که اعالم داشته حداقل مساحت الزم براي احـداث گلخانـه   ) ۴(
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محصول در استان خوزستان.۲شکل نوع دو کشت در ناخالص سود و درآمد هزينه، مقدار

و جنوبي استان خوزستان.۶جدول شمالي مناطق در محصول دو توليد داخلي بازده نرخ مقدار

منطقه
کشت زير سطح

مربع( )متر
بازده داخلي (%)نرخ

خيارفرنگيگوجه

شمالي
۱۰۰۰۸۵/۲۱۲۶/۸
۳۰۰۰۸۱/۱۷۷۱/۶
۵۰۰۰۸۳/۲۰۷۶/۴

جنوبي
۱۰۰۰۶۸/۱۱۸۴/۹
۳۰۰۰۱۵/۱۶۲۵/۷
۵۰۰۰۷۴/۱۱۰۸/۵

توليـد اقتصــاديبه منظـور و اسـت، ۳۰۰۰بهينــه متـر مربـع
کامـلي دارد هزينـه )۱۰(همچنين، ميري. مطابقـت که نشان داد

هـاي فلـزي بـا صـيفي در گلخانـهو درآمد محصوالت سبزي و 
ترتيب به پالستيکي ريال در متر مربع ۸۵۱۵۰و۶۱۸۱۰پوشش

گرديـد نيـز مشـاهده طـرح ايـن حـدودي در تا که وي . است،
جملـه  از يک محصـول را توليد براي يک منطقه اقليمي شرايط
طـرح  نتيجه با که است اقتصادي دانسته عملکرد بر عوامل مؤثر

ب بيشتر نظير هزينهحاضر نسـبت ودن اسـتان شمالي ها در مناطق
. به مناطق جنوبي آن، همخواني کاملي دارد

مهمترين نتايج حـدودايـناز افـزايش درصـدي ۸۵تحقيـق،
گوجه سود ناخالص کشت مـيمقدار به خيـار .باشـدفرنگي نسبت

وآکينچي سـبزينيز)۱۱(کاناکچي بـين در داشتند کـه هـاي اظهار
.باشدآورترين محصول ميفرنگي سودگوجهاي، گلخانه

ــايج محاســبات  ــراي   نت ــي ب ــازده داخل ــرخ ب ــه ن ــوط ب مرب
بر حسب منطقـه، سـطح زيـر کشـت و نـوع      گلخانه استان هاي

جدول  بـر اسـاس نتـايج    . ه شـده اسـت  نشان داد۶محصول در
اجراي طـرح توليـد گوجـه   به آمده، اي در فرنگـي گلخانـه  دست

اسـتان   شـمال متـر  ۵۰۰۰و ۳۰۰۰، ۱۰۰۰طوح و در سـ نواحي
نرخ بـازدهي   با ترتيب به درصـد  ۸۳/۲۰و ۸۱/۱۷، ۸۵/۲۱مربع

با در نظر گرفتن نرخ رايج بازگشت حدود  که است ، %۱۲همراه
اجراي اين طرح قابل قبول و در سـطح  مي که گفت ۱۰۰۰توان

فوق العـاده مطلـوب و از نـرخ بـازده داخلـي بيشـتري       متر مربع
است فرنگـي  اين در حـالي اسـت کـه توليـد گوجـه     . برخوردار

نواحي جنوب اسـتان در سـطوح   گلخانه و ۳۰۰۰، ۱۰۰۰اي در
بـا نـرخ   ۵۰۰۰ درصـد  ۷۴/۱۱و ۱۵/۱۶، ۶۸/۱۱هـاي  متر مربـع

. بازده داخلي طرح همراه است
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خوزستان. ۲شکل استان در مقدار هزينه، درآمد و سود ناخالص در کشت دو نوع محصول

خوزستان. ۶جدول استان مقدار نرخ بازده داخلي توليد دو محصول در مناطق شمالي و جنوبي

منطقه
سطح زير کشت

)متر مربع(
(%)نرخ بازده داخلي 

خيارفرنگيگوجه

شمالي
۱۰۰۰۸۵/۲۱۲۶/۸
۳۰۰۰۸۱/۱۷۷۱/۶
۵۰۰۰۸۳/۲۰۷۶/۴

جنوبي
۱۰۰۰۶۸/۱۱۸۴/۹
۳۰۰۰۱۵/۱۶۲۵/۷
۵۰۰۰۷۴/۱۱۰۸/۵

توليـد اقتصــادي   به منظـور و متـر مربـع اسـت،    ۳۰۰۰بهينــه
کامـلي دارد نشان داد که هزينـه  ) ۱۰(همچنين، ميري . مطابقـت

هـاي فلـزي بـا    صـيفي در گلخانـه  و درآمد محصوالت سبزي و 
ترتيب به پالستيکي ريال در متر مربع ۸۵۱۵۰و ۶۱۸۱۰پوشش

ايـن طـرح نيـز مشـاهده گرديـد       حـدودي در تا که وي . است،
براي توليد يک محصـول را از جملـه    يک منطقه اقليمي شرايط
اقتصادي دانسته است که با نتيجه طـرح   عملکرد بر عوامل مؤثر

ب بيشتر نظير هزينهحاضر ها در مناطق شمالي اسـتان نسـبت   ودن
. به مناطق جنوبي آن، همخواني کاملي دارد

مهمترين نتايج درصـدي  ۸۵تحقيـق، افـزايش حـدود    ايـناز
گوجه سود ناخالص کشت .باشـد فرنگي نسبت به خيـار مـي  مقدار

وآکينچي هـاي  اظهار داشتند کـه در بـين سـبزي   نيز)۱۱(کاناکچي
.باشدآورترين محصول ميفرنگي سودگوجهاي، گلخانه

ــايج محاســبات  ــراي نت ــي ب ــازده داخل ــرخ ب ــه ن ــوط ب مرب
نـوع گلخانه و کشـت سـطح زيـر هاي استان بر حسب منطقـه،

اسـتنشان داد۶محصول در جدول  شـده نتـايج . ه اسـاس بـر
گوجـهبه توليـد طـرح گلخانـهدست آمده، اجراي اي در فرنگـي

سـنواحي شـمال اسـتان   متـر ۵۰۰۰و۱۰۰۰،۳۰۰۰طوحو در
بـازدهي درصـد ۸۳/۲۰و۸۵/۲۱،۸۱/۱۷مربع به ترتيب با نرخ

حدود بازگشت نرخ رايج گرفتن ، %۱۲همراه است که با در نظر
سـطحمي و در قبول قابل طرح اين ۱۰۰۰توان گفت که اجراي

بيشـتري متر مربع فوق بـازده داخلـي نـرخ از و العـاده مطلـوب
گوجـه. برخوردار است توليـد کـه اسـت حـالي فرنگـي اين در

سـطوحگلخانه اسـتان در و ۱۰۰۰،۳۰۰۰اي در نواحي جنوب
درصـد ۷۴/۱۱و ۱۵/۱۶، ۶۸/۱۱هـاي متر مربـع بـا نـرخ۵۰۰۰

. بازده داخلي طرح همراه است
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خوزستان.۲شکل استان در محصول نوع دو کشت در ناخالص سود و درآمد هزينه، مقدار

خوزستان. ۶جدول  استان جنوبي و شمالي مناطق در محصول دو توليد داخلي بازده نرخ مقدار

منطقه
کشت زير سطح

مربع( )متر
بازده داخلي (%)نرخ

خيارفرنگيگوجه

شمالي
۱۰۰۰۸۵/۲۱۲۶/۸
۳۰۰۰۸۱/۱۷۷۱/۶
۵۰۰۰۸۳/۲۰۷۶/۴

جنوبي
۱۰۰۰۶۸/۱۱۸۴/۹
۳۰۰۰۱۵/۱۶۲۵/۷
۵۰۰۰۷۴/۱۱۰۸/۵

اسـت، ۳۰۰۰بهينــه و اقتصــاديبه منظـور توليـد   متـر مربـع
هزينـه )۱۰(همچنين، ميري. مطابقـت کامـلي دارد که نشان داد

هـاي فلـزي بـا صـيفي در گلخانـهو درآمد محصوالت سبزي و 
ريال در متر مربع ۸۵۱۵۰و۶۱۸۱۰پوشش پالستيکي به ترتيب 

گرديـد نيـز مشـاهده وي . است، که تا حـدودي در ايـن طـرح
جملـه  از يک محصـول را شرايط اقليمي يک منطقه براي توليد
طـرح  نتيجه با که است عوامل مؤثر بر عملکرد اقتصادي دانسته

نسـبت ودن هزينهحاضر نظير بيشتر ب اسـتان شمالي ها در مناطق
. به مناطق جنوبي آن، همخواني کاملي دارد

حـدودايـن از مهمترين نتايج افـزايش درصـدي ۸۵تحقيـق،
مـيمقدار سود ناخالص کشت گوجه به خيـار .باشـدفرنگي نسبت

سـبزينيز)۱۱(کاناکچي وآکينچي  بـين در داشتند کـه هـاي اظهار
.باشدآورترين محصول ميفرنگي سودگوجهاي، گلخانه

ــايج محاســبات  ــراي نت ــي ب ــازده داخل ــرخ ب ــه ن ــوط ب مرب
نـوع گلخانه و کشـت سـطح زيـر حسب منطقـه، بر استان هاي

جدول اسـتنشان داد۶محصول در شـده نتـايج . ه اسـاس بـر
گوجـهبه توليـد طـرح اجراي آمده، گلخانـهدست اي در فرنگـي

اسـتان شـمال سـنواحي متـر ۵۰۰۰و۱۰۰۰،۳۰۰۰طوحو در
بـازدهي نرخ با ترتيب به درصـد ۸۳/۲۰و۸۵/۲۱،۸۱/۱۷مربع

حدود بازگشت نرخ رايج گرفتن نظر با در که است ، %۱۲همراه
سـطحمي و در قبول قابل طرح اين اجراي که گفت ۱۰۰۰توان

فوق بيشـتري متر مربع بـازده داخلـي نـرخ از و العـاده مطلـوب
است گوجـه. برخوردار توليـد کـه اسـت حـالي فرنگـي اين در

سـطوحگلخانه اسـتان در جنوب نواحي و ۱۰۰۰،۳۰۰۰اي در
نـرخ۵۰۰۰ بـا درصـد ۷۴/۱۱و ۱۵/۱۶، ۶۸/۱۱هـاي متر مربـع

. بازده داخلي طرح همراه است

هزینه

درآمد

ناخالصسود
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اي ، در اجراي طرح توليد خيار گلخانـه ۶با توجه به جدول 
شـمالي و در سـطوح   شود کـه در نـواحي   در استان، مشاهده مي

ترتيب متر مربع، نرخ بازگشت سرمايه به۵۰۰۰و ۳۰۰۰، ۱۰۰۰
ايــن نـرخ در نــواحي  . درصـد بــوده اسـت  ۷۶/۴و ۷۱/۶، ۲۶/۸

تـوان دريافـت کـه    مي. درصد است۰۸/۵و ۲۵/۷، ۸۴/۹جنوبي 
بردار بخواهد همان نرخ رايـج  چنانچه در اجراي اين طرح، بهره

اي در اسـتان از  ول خيـار گلخانـه  را در نظر بگيرد، توليد محصـ 
. باشدلحاظ اقتصادي اصًال به صرفه نمي

ــياري از مــوارد، بــراي تصــميم    گيــري در مــورد  در بس
ي اي بـين نـرخ بازگشـت و نـرخ بهـره     گـذاري، مقايسـه  سرمايه

گذاري در حالتي كه عمل سرمايه. شودموجود در بازار انجام مي
فرصت موجود در بازار صورت نگيرد و در واقع فرد بخواهد از

ي موجود در بـازار در حقيقـت بازگشـت    استفاده كند، نرخ بهره
ي ايـن  بديهي است كه با مقايسه. دهدناشي از وجوه را نشان مي

كنـد كـه نـرخ    گذار طـرح را اجـرا مـي   دو نرخ، هنگامي سرمايه
ي موجـود در بـازار بيشـتر    بازگشت داخلي طرح از نـرخ بهـره  

.باشد
اقتصادي، نرخ بازده داخلـي در کشـت   اخصدر بررسي ش

ــه ــي گوج ــار  % ۵۵/۱۴فرنگ ــت خي ــتان % ۴۴/۵و در کش در اس
باشـد،  % ۱۴به طور ميانگين، اگر نرخ بهره زيـر  . محاسبه گرديد

هاي بيشتر، به معنـي از  طرح داراي بهره اقتصادي بوده و در بهره
ناپـذيري اقتصـادي آن   دست دادن سرمايه است و بيانگر توجيـه 

فرنگـي بـا   نتايج نـرخ بـازده داخلـي در کشـت گوجـه     . باشديم
که نرخ بازدهي داخلي محصوالت سـبزي  ) ۱۰(هاي ميري يافته

درصد بيان کرده اسـت،  ۳۶/۱۴هاي فلزي و صيفي را در گلخانه
که متوسط نرخ بـازده  ) ۸(همخواني داشته، ولي با نتايج مهرابي 

رآورد کـرده،  بـ % ۲۰هاي سـبزي و صـيفي حـدود    را در گلخانه
. همخواني ندارد

گيرينتيجه
فرنگـي در نـواحي شـمالي    با در نظر گرفتن اين نکته که گوجـه 

را از خـود در توليـد محصـول    يشتریاستان خوزستان توانايي ب

نشان داد، مشخص گرديد که به دليل نياز حرارتـي بيشـتر و بـه    
تبع آن افزايش مصرف سوخت، مقدار بيشـتري انـرژي مصـرف    

وري انرژي کمتري را در مقايسه با کشت خيار دارا نموده و بهره
ولي عملکرد زياد، در کنـار قيمـت مناسـب بـراي هـر      . باشدمي

واحد، موجـب گرديـد کـه سـود ناخـالص بيشـتري را نصـيب        
فرنگـي نسـبت بـه    الزم به ذکر است که گوجـه . بردار نمايدبهره

داده و بـه  افزايش سطح زير کشت واکنش مثبتي از خـود نشـان  
ها را در واحـد سـطح کـاهش،    تعبير ديگر مقدار انرژي و هزينه

کشت خيـار نيـز در نـواحي    . ولي عملکرد را افزايش داده است
متر مربع مقدار ۳۰۰۰و ۱۰۰۰جنوبي استان و در سطوح کشت 

کمتري انرژي براي هر واحد محصول توليدي مصرف نمـوده و  
وري انـرژي نسـبت بـه    بهـره را دريشتریبه بيان ديگر توانايي ب

بنابراين، با توجه به وضـعيت مصـرف   . داردفرنگي کشت گوجه
فرنگي در شمال استان هاي استان، کشت گوجهانرژي در گلخانه

متر مربع و کشت خيار در نـواحي  ۵۰۰۰و در سطح زير کشت 
متـر مربـع توانـايي    ۳۰۰۰جنوبي اسـتان در سـطح زيـر کشـت     

ر از انرژي مصرفي دارند کـه موجـب   بيشتري در استفاده حداکث
از طـرف ديگـر، عملکـرد کـم     . شودوري انرژي ميبهرهافزايش

هـاي اقتصـادي   کشت خيار موجب گرديده تا نتواند در شاخص
پذيري اقتصـادي را از  مقدار مناسبي را از سود و همچنين توجيه

بنــابراين، کشــت . نظــر نــرخ بــازده داخلــي طــرح نشــان دهــد
تواند عالوه متر مربع مي۵۰۰۰طوح بيشتر از فرنگي در سگوجه

هاي انرژي بر کاهش مقدار انرژي مصرفي، باعث بهبود شاخص
پذيري اقتصـادي  شده و در کنار تأمين سود مناسب داراي توجيه

.باشد
هـاي مـورد   انـرژي در فنـاوري  مکهمچنين، به دليل ارزش 

هــا، کـه بــه صـورت ســنتي توليـد و مــورد   اسـتفاده در گلخانـه  
گيرند، مقـدار سـوخت مصـرفي بـه عنـوان      برداري قرار ميبهره

هاي انـرژي و اقتصـادي   مهمترين عامل تعيين کننده در شاخص
و موجب افزايش انرژي مصرفي براي يک واحد توليد زياد شده

هاي نوين، بخصوص در صورتي که از فناوري. شودمحصول مي
هاي حرارتي، استفاده گردد، مقـدار سـوخت مصـرفي    در سيستم
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ها را همزمـان بـا   توان هزينهکاهش خواهد يافت و به تبع آن مي
در صورتي که با ثابت نگـه  . افزايش يا ثبات عملکرد، کاهش داد

توان انتظـار  ها را کاهش داد، ميداشتن درآمد بتوان مقدار هزينه

زده داخلي و به تبع نرخ باافزايشسود بيشتر داشت، که موجب 
يشـــــترهـــــاي بآن توانـــــايي پوشـــــش نـــــرخ بهـــــره

.خواهد شد
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