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 17-22، ظفرات: 1400 ةِار، 1، صياره چِارمای، حهص ىخهَ جطویخی ستظیخات گهشاٌَ

 

 در جٌَب کزهاى ای هحصَالت گلخاًِ ارسیابی اقتصادی کشت

2جَاد سزحذیٍ  *1هْذیِ ساعی
 

اكحعادی، اححياؾی و جطویج کضاورزی، ىطکظ جرلیلات و آىّزش کضاورزی و ىٍاةؽ ظتیؿی اسحان کطىان، اسحادیار ةشش جرلیلات  -1

 سازىان جرلیلات، آىّزش و جطویج کضاورزی، کطىان، ایطان

جرلیلات،  سازىان حٍّب کطىان، ظتیؿی ىٍاةؽ و کضاورزی آىّزش و جرلیلات ىطکظ ساك و آب، جرلیلات اسحادیار ةشش -2

 ایطان ،طفثحی کضاورزی، طویجج و آىّزش

 m_saeey@yahoo.com*پسث انکحطوٌیکی ٌّیسٍصه ىسئّل: 

  23/3/1400جاریز پضیطش:                                                    27/11/1399جاریز دریافث: 

 

 چکیذُ

ی ذاضط،  در ىعانؿَ .دارد ای را در کضّر جّنیص و سعد زیط کضث ىرعّالت گهشاٌَ دوم ی رجتَ ،حٍّب کطىان

فطٌگی و ةادىخان ىراستَ  فطٌگی، سیار، گّحَ ُای ستظی حٍّب کطىان ةطای ىرعّالت جّت ُا و ىٍافؽ گهشاٌَ ُظیٍَ

 ای جّنیصکٍٍصگان ىرعّالت گهشاٌَ صاىم آىاری، ی حاىؿَو سّدآوری کضث ایً ىرعّالت ىّرد ةطرسی كطار گطفث. 

 82ی ذضّری و جکيیم پطسضٍاىَ از  ُای ىّرد ٌیاز، از راه ىعاذتَ داده و ةّد 1396-97در سال حٍّب کطىان 

ُای اكحعادی  از صاسط ،اكحعادیآوری گطدیص. در ایً ىعانؿَ حِث ارزیاةی  ی ىرعّالت یاد صصه گطد جّنیص کٍٍصه

سیار و فطٌگی،  کضث گّحَ ةاٌکی، ةهٍصىصّت ُای سپطده سّد ٌطخ گطفحً در ٌؼط ةاٌحایج،  اسحفاده صص. ةط اساس

 كاةم اكحعادی، فؿانیث یک ؾٍّان ةَ و ةّده اكحعادی جّحیَ در حٍّب کطىان دارای ایدر صطایط گهشاٌَ ةادىخان

یً ٌحایج ُيچٍیً ةط نظوم افظایش ی اكحعادی ةّد. ا فطٌگی ةطجطیً گظیٍَ کضث گّحَ کَ در ایً ةیً ةاصٍص ىی اداىَ

در حِث اكحعادی صصن کضث ایً ىرعّل در  ،فطٌگی ىرعّل جّتوری و کارایی اسحفاده از ىٍاةؽ در جّنیص  ةِطه

 کٍٍص. ىٍعلَ جأکیص ىی

 .ای گهشاٌَ ُای ستظی، حٍّب کطىانارزیاةی اكحعادی،  ٍاصگاى کلیذی:
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 حٍّب اسحان کطىان یؿیو ىٍاةؽ ظت یو آىّزش کضاورز لاتیىطکظ جرل

 اول / صياره چِارم/ حهص 1400ىخهَ ستظیخات گهشاٌَ ای/ سال 

  

 

 هتي هقالِ

 :بیاى هسألِ

جّنیصات زراؾی و ةاغی سارج از  ،ُای اسیط در سال

ای از حيهَ  ؾتارت دیگط جّنیصات گهشاٌَ فعم و ةَ

، ةطای جّنیصکٍٍصگان سّدآور صصه اسث. ُا ستظی

جخطةَ ٌضان داده اسث کَ ةا جّحَ ةَ رصص پطصحاب و 

روزافظون حيؿیث در حِان، کضاورزی سٍحی ٌَ جٍِا 

از  کٍص، ةهکَ جّنیصات ذاظم جکافّی جأىیً غضا را ٌيی

ایً ٌؼام، جّان ركاةث ةا جّنیصات کضّرُای پیضطفحَ 

(. از سّی دیگط 1387ىِطاةی ةضطآةادی، را ٌصارد )

ىرصودیث آب و ساك و افظایش روزافظون حيؿیث 

ی ىرللیً را ةَ یافحً و ىؿطفی  حِان، ُيّاره جّحَ

ُای حصیص ةطای جّنیص ُط چَ ةیضحط ىرعّالت  ذم راه

 . کضاورزی ىؿعّف داصحَ اسث

کضّر ایطان دارای اكهیو سضک و ٌیيَ سضک ةّده 

 یؾاىه ،و آب ةطای جّنیص ىرعّالت کضاورزی

حٍّب کطىان  .صّد کٍٍصه و ىِو ىرسّب ىی جؿییً

-ؾهث داصحً اكهیو ىٍرعط ةَ فطد، یکی از ةظرگ  ةَ

صّد کَ  ُای ظتیؿی کضّر ىرسّب ىی جطیً گهشاٌَ

ای وحّد  گهشاٌَ ُای ستظیدر آن اىکان کضث اٌّاع 

یکی از  ،در ایطان ای ُای گهشاٌَ کضث ی جّسؿَدارد. 

وری کضاورزی و  ُای افظایش ةِطه جطیً سیاسث ىِو

کَ در ُيیً  صّد ىصیطیث راُتطدی آب كهيصاد ىی

در سال کطىان  سازىان حِاد کضاورزی حٍّب ،راسحا

ُا را ةَ  ُکحاری، سعد گهشاٌَ 162ةا افظایش  1397

اول جّسؿَ  ی ُکحار رساٌصه و رجتَ 25ُظار و  2

 سّد اسحعاص داده اسث ُای کضّر را ةَ گهشاٌَ

 .(1398)سازىان حِاد کضاورزی حٍّب کطىان، 

 اٌّاع جً ُظار 400 در ایً ىٍعلَ ةیش از

 گّحَ، سیار ستظ، صاىم حانیظی ای گهشاٌَ ىرعّالت

ی  ُيَصّد کَ  فطٌگی جّنیص ىی ةادىخان و جّت فهفم،

ای و  فطٌگی، فهفم دنيَ سیار ساردار، گّحَ ىرعّالت

ةَ  ؾيصجاً صيضیطی و ةشضی از ةادىخان و سیار

. گطدد ویژه روسیَ ظادر ىیَ کضّرُای آسیای ىیاٌَ ة

ای  ت گهشاٌــَالؾيــصه ػطفیــث ظادراجــی ىرعــّ

ُکحار سعد  1783ةا ذصود  کطىان، سیار حٍّب

 جً اسث ُظار 382زیــط کضــث و ػطفیــث جّنیــص 

(. 1398)سازىان حِاد کضاورزی حٍّب کطىان، 

ت الةیضحطیً سعد زیط کضث ىرعّ ُيچٍیً

ُای  در صِطســحان ،کطىــان حٍــّب ای گهشاٌَ

در ىّرد ارزیاةی . حیطفــث و ؾٍتطآةــاد كــطار دارد

ای اٌخام  اٌصك و پطاکٍصهىعانؿات  ُا اكحعادی گهشاٌَ

 :ىّارد زیط اصاره کطدجّان ةَ  ىیصصه کَ از آن حيهَ 

(، جرهیم ىٍفؿث 2010) یػِّر و ٌژادزارع

ی جّنیص ىرعّالت جاةسحاٌَ و ستظیخات ایطان  ُظیٍَ

ُای صِطسحان  را در گهشاٌَ 2006-07ُای  ظی سال

 ُا ذاکی از سّدآوری نٍخان اٌخام دادٌص. یافحَ

 یةضطآةاد یىِطاة. گهشاٌَ ةّد در گضاری سطىایَ
و دوره ةازگضث سطىایَ در ستظی، ٌطخ ةازده  ،(1387)

ُای  گهشاٌَصطایط ُای ةطیصه در  فطٌگی و گم جّت

ٌحایج  ىلایسَ ٌيّدٌص. را فضای ةاز واسحان کطىان 

، ستظیُای  کَ ىحّسط ٌطخ ةازده در گهشاٌَ ٌضان داد

و  14، 20جطجیب ذصود  فطٌگی ةَ ُای ةطیصه و جّت گم

 8/45فضای ةاز ذصود  ُای درظص و در ستظی 23

ُای ستظی،  دوره ةازگضث سطىایَ در گهشاٌَ ودرظص 

 7و  8/29جطجیب ذصود  فطٌگی ةَ ُای ةطیصه و جّت گم

جّنیص در گهشاٌَ، دارای  ةٍاةطایًسال اسث. 

زایی ةیضحط، ؾيهکطد ةِحط، اسحفاده ةِحط از  اصحغال

اىا دارای ةازده  االجط؛ىٍاةؽ جّنیص و كیيث فطوش ة

ىاٌصه سيّم ةیضحط  ةاكی وجّنیص اكحعادی کيحط، ُظیٍَ 

ای زیادجط در ىلایسَ ةا فضای ةاز  و ٌیازُای سطىایَ

 و انیةاف کجی  ىعانؿٌَحایج ارزیاةی اكحعادی اسث. 
کضث سیار و ی  ىلایسَدر  ،(1394) ُيکاران

ةیاٌگط ایً  سّزسحان اسحاندر ای َ فطٌگی گهشاٌـ گّحَ

ٌِایحًا سّد فطٌگی دارای درآىص و  ةّد کَ کضث گّحَ

ٌاسانط ةیضحط و از ٌؼط صاسط ٌطخ ةازده داسهی 

ای در ٌّاذی صيانی  فطٌگی گهشاٌَ ظطح، کضث گّحَ

ىِطاةی ةضطآةادی . ةّده اسثجط  ظطفَ اسحان ىلطون ةَ
کَ جّنیص سیار و  دادٌصٌضان (، 1386) زاده و زیٍم

ُای  و گهشاٌَکطىان، راور و زرٌص فطٌگی در گّحَ



19 
 حٍّب اسحان کطىان یؿیو ىٍاةؽ ظت یآىّزش کضاورز و لاتیىطکظ جرل

اةی اكحعادی کضث ىرعّالت گهشاٌَ یارزىِصیَ ساؾی و ُيکاران، 

   ای

 

جّنیص در فضای ةاز در  ،اىا ؛ىظیث ٌیسثکّچک دارای 

دارای ىظیث ٌستی اسث. ُيچٍیً  سایط ٌلاط اسحان

ای ةیش از  گهشاٌَ ىرعّالتُای دونحی از  ذيایث

 اسث. ةّده فضای ةاز 

 ُای ستظیرغو اُيیث فطاوان جّنیص  ؾهی

ی ةطرسی اكحعادی جّنیص ایً  ای، در زىیٍَ گهشاٌَ

ىؿصودی در ایطان ىرعّالت جاکٍّن جرلیلات ةسیار 

ؾٍّان  ظّرت گطفحَ اسث. ُيچٍیً حٍّب کطىان ةَ

یکی از ةظرگحطیً ىٍاظق جّنیص ایً ىرعّالت در 

ظّرت پیيایضی در  کضّر، فاكص جرلیق اكحعادی ةَ

نضا ةا جّحَ ةَ ایً ٌیاز، جرلیق ؛ ةاصص ایً ىّضّع ىی

ذاضط در ٌؼط دارد ةَ جرهیم اكحعادی کضث ایً 

ُای  ىان ةا اسحفاده از صاسطىرعّالت در حٍّب کط

ٌطخ ةازده داسهی، سانط، اكحعادی ارزش کٌٍّی 

 ٌستث ىٍفؿث ُظیٍَ و دوره ةازگضث سطىایَ ةپطدازد. 

 

 هعزفی یافتِ:

 جکيیم ىعاذتَ و از راه اظهی ىعانؿَ ُای داده

 صص. ةطداران ٌيٌَّ گطدآوری پطسضٍاىَ از ةِطه

 جّنیصکٍٍصگان ىرعّالت صاىم آىاری ی حاىؿَ

ةا  ةّد. 1396-97در سال حٍّب کطىان  ای گهشاٌَ

 در ستظی جّنیص ُای گهشاٌَ زیاد پطاکٍش ةَ جّحَّ

 9/67و پّصش  سّ یک از ىشحهف ُای صِطسحان سعد

 ُای صِطسحان ستظی جّنیص ُای گهشاٌَ درظصی

در  ستظیُای جّنیص  حیطفث و ؾٍتطآةاد از کم گهشاٌَ

 گیطی ٌيٌَّ ُای یاد صصه حِث ، صِطسحان ىٍعلَ

 درآىص و ُظیٍَ ةَ ىطةّط اظالؾات .صصٌص اٌحشاب

و  جّنیص ىیظان ىرعّل، جفکیک ةَ ای گهشاٌَ واذصُای

اسحشطاج صصٌص. سایط اظالؾات  ُا پطسضٍاىَ از ؾيهکطد

 حِاد سازىان ای، ىّرد ٌیاز از راه ىعانؿات کحاةشاٌَ

 و ذیطةط ُای دسحگاه سایط حٍّب کطىان و کضاورزی

 دسث آىصٌص.  ةَ ایٍحطٌحی ُای پایگاهٌیظ 

ُای  ىٍعلَ، صاسط ستظیُای  حِث ارزیاةی گهشاٌَ

زیط ىراستَ  ُایةط اساس فطضاكحعادی ىعانؿَ 

 گطدیصٌص:

از نراظ ٌّع اسکهث، گهشاٌَ سٍحی ةا پایَ فهظی  -1

ُای ىٍعلَ  )گانّاٌیظه(، اسکهث رایج در ساسث گهشاٌَ

 ةاصص. ىی

ُا،  ُای گهشاٌَ ُظیٍَ حِث ةطآورد درآىص و -2

ىحطىطةؽ( در ٌؼط  10000ىساذث پایَ یک ُکحار )

 گطفحَ صص.

ةا جّحَ ةَ ٌّع سازه گهشاٌَ )گانّاٌیظه ةا پّصش  -3

 سال در ٌؼط گطفحَ صص.  25پالسحیک( ؾيط ىفیص 

ُا ةطای پّصش پالسحیک و  در ىراستات ُظیٍَ -4

کضی  نّنَسال، ةطای  5ىّجّر سيپاش ؾيط ىفیص 

سال و ةطای کٍحطل  10ای و انکحطوىّجّر و پيپ  كعطه

 در ٌؼط گطفحَ صص.  سال 9 ؾيط ىفیصىطکظی 

ی رایج  ؾٍّان ٌطخ ةِطه درظص ةَ 18ٌطخ ةِطه  -5

 ةاٌکی در ٌؼط گطفحَ صص.

افظار  ُای ىّرد ةطرسی از ٌطم ی صاسط حِث ىراستَ

  .اکسم اسحفاده صص

حاری و درآىص  و گضاری اونیَ ُای سطىایَ ُظیٍَ

ای در حٍّب  گهشاٌَ ُای ستظیٌاسانط یک ُکحار 

( آىصه 1در حصول ) 1396-97کطىان در سال زراؾی 

 اسث.
گضاری اونیَ کَ صاىم  ُای ىطجتط ةا سطىایَ ُظیٍَ -1

سازی  ةطداری، جسعید، آىاده ُای زىیً، ٌلضَ ُظیٍَ

ُای  ةسحط ساکی، اذصاث اسکهث گهشاٌَ، سیسحو

ضی، گطىایضی و جِّیَ، جأسیسات، آةیاری، سطىای

ةاصٍص، ةطای یک ُکحار  ادوات و جخِیظات ىی

 3765000ةا ای ىّرد ةطرسی ةطاةط  ىرعّالت گهشاٌَ

 صص.ُظار ریال ىراستَ 

آالت،  صاىم ُظیٍَ صشو، ىاصیً ُای حاری ُظیٍَ -2

، ٌیطوی اٌساٌی و احاره ّمسيىعطف کّد، آةیاری، 

زىیً ةطای یک ُکحار از ىرعّالت ىّرد ةطرسی در 

 ( آىصه اسث. 1حصول )

 ای گهشاٌَ ُای ستظی یک ُکحار درآىص ٌاسانط -3

  .اسث آىصه (1در حصول ) حٍّب کطىان در

، درآىص (1)حصول  در ىراستات حصول یاد صصه    

ضطب ؾيهکطد در كیيث ىیاٌگیً  ٌاسانط ذاظم
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 حٍّب اسحان کطىان یؿیو ىٍاةؽ ظت یو آىّزش کضاورز لاتیىطکظ جرل

 اول / صياره چِارم/ حهص 1400ىخهَ ستظیخات گهشاٌَ ای/ سال 

  

 

اسث. ةا جّحَ ةَ ایً ىؿیار ىرعّالت  ىرعّل

ُای  فطٌگی در رجتَ فطٌگی، سیار، ةادىخان و جّت گّحَ

 اول جا چِارم كطار دارٌص. 

 ٌحایج ىؿیارُای ىّرد ةطرسی  -4

 ُای ستظی جّنیص ىٍفؿث ُظیٍَ ٌحایج جرهیم

 داده ( ٌضان2) حٍّب کطىان در حصول در ای گهشاٌَ

 ىؿیار ارزش اسث. ةط اساس حصول یاد صصه، صصه

فطٌگی و  ىرعّالت سیار، گّحَ ةطای سانط کٌٍّی

اصاره  ىّرد ی ةِطه ٌطخ ةادىخان در سعد یک ُکحار ةا

فطٌگی ىٍفی  ةطای ىرعّل جّت و درظص( ىثتث 18)

 ُای سپطده سّد ٌطخ گطفحً در ٌؼط نضا ةا ؛ةاصص ىی

فطٌگی و  ىرعّالت سیار، گّحَ ةاٌکی، ةهٍصىصّت

 یک ؾٍّان ةَ و ةّده اكحعادی جّحیَ دارای ةادىخان

  .ةاصٍص ىی اداىَ كاةم اكحعادی فؿانیث

 ةَ ىٍفؿث ٌستث کَ داد ٌضان ُيچٍیً ٌحایج

درظص ةطای ىرعّالت  18ی  ةِطه ٌطخ ةا ُظیٍَ

ةیش از یک و ةطای  فطٌگی، سیار و ةادىخان گّحَ

ٌحایج ٌطخ ةازده  ةاصص. جط از یک ىی فطٌگی کّچک جّت

ای  گهشاٌَُای  ستظی کَ جّنیص داسهی ٌیظ ٌضان داد

 حٍّب کطىان اسحثٍای جّت فطٌگی در ىّرد ةطرسی ةَ

 ةاالیی اسث.  اكحعادی جّحیَ دارای

 

 تزٍیجی: ّایتَصیِ

اٌحؼار  ای، کضث گهشاٌَةا جّحَ ةَ ىظایای فطاوان 

اسحفاده از سيث جّنیص ستظی ةا  رود کضاورزان ةَ ىی

 ایگهشاٌَدر صطایط کضث ایً روش گام ةطدارٌص. 

، جّنیص ذاظم سّاُص صص افظایش جّنیص در واذص سعد

، صّدپضیط ىیاىکان ةیش از یک ىرعّل در سال

صصه از کیفیث ةاالجطی ةطسّردار  ىرعّل جّنیص

 حّیی ظطفَجا ذص زیادی  در ىعطف آب سّاُص ةّد و

 ص. سّاُص ص

ىیظان  ،گهشاٌَکضث در صطایط  ٌکحَ دیگط آٌکَ

اىکان ةازاریاةی  جّنیص ةَ صطایط ىریعی ةسحگی ٌصارد،

فطاُو  ىٍاسب و جٍؼیو ةطٌاىَ کضث ىعاةق ةا ٌیاز ةازار

و جّنیص ىرعّل در جيام  اسث و اصحغال ٌیطوی کار

 پضیط سّاُص ةّد.اىکان ُای سال فعم

 جّنیص کَةا جّحَ ةَ ٌحایج ىعانؿَ ذاضط  

فطٌگی، سیار  ىّرد ةطرسی )گّحَ ای گهشاٌَ ُای ستظی

سعد یک ُکحار  فطٌگی در اسحثٍای جّت ةَو ةادىخان( 

 صّد اسث، پیضٍِاد ىی الزم اكحعادی جّحیَ دارای

 در ای گهشاٌَ ُای ستظی ةطای جّنیص الزم ُای ىضّّق

پطداسث جّاٌص  کَ ىی فطاُو گطدد ایً ىٍعلَ

یً ُيچٍ داران ةاصص. ةَ گهشاٌَ كیيث جسِیالت ارزان

کضاورزان ىٍعلَ ةَ جطویج ىٍؼّر  صّد ةَ ىی جّظیَ

از سّی  ُای الزم آىّزش ،ای ُای گهشاٌَ کضث

کٍحطل دكیق و ىطوحان ظّرت گیطد جا کضاورزان ةا 

ُای کٍحطل ةیّنّژیک و  ُا ةا روش ةِحط آفات و ةیياری

 ،کیفیث ىرعّل افظایشستب  ،کاُش ىعطف سيّم

  .صٌّصظادرات و ذفغ ىریط زیسث  رصص
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 حٍّب اسحان کطىان یؿیو ىٍاةؽ ظت یآىّزش کضاورز و لاتیىطکظ جرل

اةی اكحعادی کضث ىرعّالت گهشاٌَ یارزىِصیَ ساؾی و ُيکاران، 

   ای

 

  

 )ُظار ریال(( 1396-97در حٍّب کطىان )ای  گهشاٌَ ُای ستظیُای یک ُکحار  درآىص و ُظیٍَ -1حصول 
 بادهجاى فزًگی گَجِ خیار فزًگی تَت اقالم

 100000 150000 250000 30000 عولکزد )کیلَگزم(

 50 80 30 115 قیوت هیاًگیي )ّشار ریال/کیلَگزم(

 5000000 12000000 7500000 3450000 درآهذ ًاخالص کل 

 3765000 3765000 3765000 3765000 گذاری اٍلیِ ّای سزهایِ ّشیٌِ

 2545000 3305000 2046000 2695000 ّای جاری ّشیٌِ

 550000 550000 550000 550000 سال یکبار 5ّشیٌِ ًایلَى یَ ٍی ّز 

 35000 35000 35000 35000 یکبارسال  5ّشیٌِ سوپاش ّز 

 120000 120000 120000 120000 سال یکبار 9ّشیٌِ کٌتزل هزکشی ّز 

سال  10ای، الکتزٍهَتَر ٍ پوپ ّز  کشی قطزُ ّشیٌِ لَلِ

 یکبار

160000 160000 160000 160000 

 ىأسض: ىراستات جرلیق

 سال )ُظار ریال( 25ای در ىصت  گهشاٌَ ُای ستظیحطیان ٌلصی یک ُکحار  -2حصول 
 بادهجاى فزًگی گَجِ خیار فزًگی تَت اقالم

 70840000 89840000 58365000 74590000 )ّشار ریال( 1ّشیٌِ

 95/18651636 4/22806485 94/15923650 83/19471672 )ّشار ریال( ّا ّشیٌِ کًٌَیارسش 

 125000000 300000000 187500000 86250000 )ّشار ریال( 2درآهذ

 23/27334529 16/65602870 85/41001793 17/18860825 )ّشار ریال( درآهذّا کًٌَیارسش 

 28/8682892 77/42796384 92/25078142 -65/610847 ارسش کًٌَی خالص )ّشار ریال(

 465/1 876/2 574/2 968/0 ًسبت هٌفعت ّشیٌِ

 59 208 136 15 ًزخ باسدُ داخلی )درصذ(

 75/1 1 1 49/6 دٍرُ باسگشت سزهایِ )سال(

 ىأسض: ىراستات جرلیق

 هَرد استفادُ هٌابع

ُای  وری اٌطژی و اكحعادی گهشاٌَ ارزیاةی ةِطه .1394ًضاد هلکی، ح. م.  بافیاى، ح.، ًصیزیاى، ى. ٍ قاسن کج

 .35-25(: 23)6 ،ای ُای گهشاٌَ ظیفی در اسحان سّزسحان. ؾهّم و فٍّن کضث

ای  ةطرسی آثار سیاسحی و ىظیث ٌستی سیار و گّحَ فطٌگی گهشاٌَ .1386سادُ، ر.  بشزآبادی، ح.، ٍ سیٌلهْزابی 

 .12-1(: 5)14. ىخهَ ؾهّم کضاورزی و ىٍاةؽ ظتیؿی، و فضای ةاز در اسحان کطىان

                                              
1
. cash outflow 

2
. cash outflow 
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سحان کطىان. ؾهّم و فٍّن ای در ا ةطرسی اكحعادی جّنیص ىرعّالت گهشاٌَ .1387هْزابی بشزآبادی، ح. 

 .384-373(: 44)12کضاورزی و ىٍاةؽ ظتیؿی، 

 ای حٍّب کطىان.گظارش سانیاٌَ ىرعّالت گهشاٌَ .1398ساسهاى جْاد کشاٍرسی جٌَب کزهاى، 

 Zarra Nezhad, M. and Zohoori, E. 2010. Cost-Benefit analysis of greenhouse summer 

crops and vegetables production: A case study of Lenjan, Iran, Green Farming 1(1): 20-

23.  

 

  

 


