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 25-20، صفحات: 0011 پاییز، 2، شماره چهارمای، جلد مجله ترویجی سبزیجات گلخانه

 

 ای سبزی و صیفی استان اصفهانمعرفی حداقل اندازه اقتصادی واحدهای گلخانه

 
 

 1و پریسا کرباسی*2اصغر صالحی
عضو هیات علمی و  محقق، بخش تحقیقات اقتصادی، اجتماعی و ترویج کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع  -2و  0

 طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ایران

 a.salehi47@gmail.com *پست الکترونیکی نویسنده مسئول:

  05/0/0011تاریخ پذیرش:                                                    00/8/0311تاریخ دریافت: 

 

 چکیده

به در هر منطقه با توجه  یدیواحد تول یاقتصاد یابیارز ،یدر بخش کشاورز ریزان برنامه لئمسا ترین مهمیکی از 

سبزی و  یها گلخانه یاقتصاد تعیین حداقل اندازه ،پژوهش حاضرل اقتصادی حاکم بر آن منطقه است. هدف از ئمسا

 یفلز یهاگلخانه های درآمد و هزینهلذا در این پژوهش  باشد. میاستان اصفهان  ی(او فلفل دلمه اریخصیفی )

تا  3111، 3111تا  2111، 2111سطح کمتر از  5در ، 0311ای و خیار در سال تولیدکننده محصوالت فلفل دلمه

عالوه بر شاخص  یاقتصاد یابیارز جهتاست.  گردیده اسبهمترمربع مح 01111از  شیو ب 01111تا  5111،  5111

 زین نهیبه هز دهینسبت فا و دوره بازگشت سرمایه یعنی ؛هاطرح یابیارز گریاز دو شاخص مهم د سر سربهنقطه 

و سطوح  محصول نوع برحسب یدیمحصوالت تول شده تمامکه تفاوت زیادی در قیمت  دادنشان  جی. نتاشداستفاده 

هزار مترمربع مساحت داشته  پنجحداقل  دیها باگلخانه ار،یکننده خدیتول یهامختلف گلخانه وجود دارد. در گلخانه

صرفه  یدار زیتر ن کوچک یهادر گلخانه اریبا خ سهیفلفل در مقا نیشوند. همچن یاقتصاد هیتوج یباشند تا دارا

 مربع است.هزار متر سهکننده فلفل، دیلتو یها در گلخانه موردنیازحداقل مساحت  کهیطورهبباشد، یم یاقتصاد

 استان اصفهان .فلفل ار،یخ ،، گلخانهیاقتصاد اندازه: های کلیدیواژه
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 جنوب استان کرمان یعیو منابع طب یو آموزش کشاورز قاتیمرکز تحق

 دوم / شماره چهارم/ جلد 0011مجله سبزیجات گلخانه ای/ سال 

  

 

 متن مقاله

:بیان مساله  

-گذاریو سرمایه ریاخ یهاآب در سال تیمحدود    

بخش، استان  ریهای کالن توسط کشاورزان در این ز

توسعه  هایقطب ترین بزرگاز   یکیاصفهان را به 

ای کشور تبدیل کرده است. این محصوالت گلخانه

در منطقه  0301صنعت در استان اصفهان از سال 

در سراسر استان  اکنون همفالورجان شروع شده و 

در حال  ینتیو گل ز یفیو ص یمحصوالت سبز انواع

 نیترمهماز  یکیتولید است. استان اصفهان 

 ،است یامحصوالت گلخانه دکنندهیتول یها استان

درصد از  8/00 ییتنها ، به0310سال در  که یطور به

 خود را به رانیا ای محصوالت گلخانه داتیتول

هزار  00 از شیاستان ب نیاختصاص داده است. ا

تولیدات هزار تن  215به  کینزد و هکتار گلخانه

)سازمان جهاد کشاورزی استان،  ای را داراست گلخانه

0315). 

در  هابه اهمیت و جایگاه صنعت گلخانه نظر    

در استان اصفهان، مسئله اقتصادی  یوربهره شیافزا

. ایجاد و رسد یضروری به نظر م ،کردن فرایند تولید

در استان اصفهان طی  یاتوسعه واحدهای گلخانه

اخیـر بـسیار مـورد استقبال قرارگرفته و  یها سال

کشور در این  اینهاز واحدهای گلخا یتوجه تعداد قابل

واحدهای  یاندازه اقتصاد .اند هدیاستان احداث گرد

کشاورزی یکی از موضوعات مهم در اقتصاد تولید 

کشاورزی و همچنین موضوعی در رابطه با مدیریت 

 نی. به هم(0380شناس، )سالم و وظیفه مزرعه است

واحدها بر  نیا یحداقل وسعت اقتصاد تیعلت رعا

 دهیسنج های بینی پیشو  قیدق اسباتاساس مح

از رکود یا  یدر واحد و جلوگیر داریپاموجب اشتغال 

-ها و هزینهگذاریتوقف جریان تولید با انجام سرمایه

و  قیبه توف درنهایتدر مواقع لزوم و  یکاف یها

 یدر پ شاین پژوهلذا  .انجامدیها مگلخانه یسودآور

سبزی و  یهاگلخانه ایال است که آؤس نیپاسخ به ا

اگر  که یطور هب هستند؟ یاقتصاد هیتوج یدارا صیفی

 هیسودآور نباشد ادامه آن توج یاقتصاد تیفعال نیا

خواهند  یندارد و عامالن از ادامه آن خوددار یاقتصاد

 یاتالف منابع مل تداومباعث  ابدیکرد و چنانچه ادامه 

مطالعات . (0311)روستا و همکاران،  خواهد شد

کشت  یاقتصاد یدر رابطه با بررس یمتعدد

 طورکلی به انجام گرفته است. یامحصوالت گلخانه

 یدهد که اکثر مطالعات روینشان م قیسوابق تحق

اند. متمرکز شده دیتول وهیش کی اینوع محصول و  کی

 نیدهد که  اینشان م ها بررسی نیا یاقتصاد لیتحل

)سروری،  است یاقتصاد یسودآور یحرفه دارا

0310). 

 معرفی یافته 

 یهاگلخانه در  یبیشترین فراوان هایافتهبر اساس 

و کمترین  هزار مترمربع 5تا  3با مساحت حدود 

هزار مترمربع  2از ی کمتر هاگلخانه مربوط به  یفراوان

 . است

ها، کلیه در بررسی وضعیت اقتصادی گلخانه    

ها و درآمدهای تولید محاسبه و با استفاده از هزینه

اقتصادی صورت گرفت. بدیهی نتایج حاصله، ارزیابی 

 ،های جاری یا نقدی که تهیه بستر است غیر از هزینه

سموم و کود مصرفی،  ،مین بذر یا نشاء، مزد کارگرأت

شوند، مصرف  را شامل می ونقل حمل و بندی بسته
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صالحی و همکاران، معرفی حداقل اندازه اقتصادی واحدهای 

  گلخانه

 
 

 

 

 

های  انرژی نیز یکی از اقالم مهم دخیل در هزینه

 ای است که به زمان تولید درتولید محصوالت گلخانه

ها بستگی دارند و در طول سال و مساحت گلخانه

-های جاری دارای سهم و جایگاه ویژههزینه سرجمع

های نقدی، . بنابراین عالوه بر محاسبه هزینهاستای 

های های انرژی و سهم ساالنه استهالک هزینههزینه

های مختلف کشت در گذاری برای دورهثابت سرمایه

تا  2هزار،  2ی کمتر از هاپنج سطح گلخانه با مساحت

هزار  01هزار و بیش از  01تا  5هزار،  5تا  3هزار،   3

مترمربع مورد محاسبه قرار گرفته است. با توجه 

فنی و   های تولید الگوهایفوق هزینه مراتب به

انتخاب و  ،کارشناسی گزینه مناسب و سطح مطلوب

دهد تفاوت زیادی  پیشنهاد شده است. نتایج نشان می

 برحسب ایگلخانهمحصوالت  شده تمامقیمت در 

وجود  محصول تولیدیهای متفاوت و نوع  مساحت

تفاوت در  دلیل بهکه این امر در مرحله نخست  دارد

آن  دلیل بههای این واحدها و دیگری  ماهیت هزینه

ها با باال رفتن مساحت است که برخی از هزینه

های سرشکن شده و در حقیقت تولیدکننده از صرفه

های فلزی ناشی از مقیاس بهره برده است. در گلخانه

مربوط  شده تمامترین قیمت تولیدکننده خیار نیز کم

مترمربع  01111به واحدهایی است که بیش از 

های تولیدکننده  . اما در گلخانهاندمساحت داشته

مربوط به واحدهای  شده تمامترین قیمت کم ،فلفل

مترمربع مساحت  01111تا  5111است که بین 

های با هم در گلخانه شده تمامباالترین قیمت  دارند.

 های کوچک است.مساحت

-ها ابتدا کلیه هزینهبرای محاسبه سود در گلخانه    

های جاری و همچنین درآمد حاصل از فروش 

و سپس با کم کردن هزینه از  گردیدمحصول محاسبه 

سود بررسی  آمد.دست  بهکل سود اقتصادی  ،درآمد

ای سالیانه واحدهای تولیدکننده محصوالت گلخانه

دهد همه واحدها دارای سود مثبت نیستند. نشان می

هزینه تولید افزایش  که درصورتیالزم به ذکر است 

ای ثابت بماند، بسیاری یابد و قیمت محصوالت گلخانه

باشند بلکه  دارای سود مثبت نمی تنها نهاز واحدها 

شوند. دوره ا نیز دچار مشکل میه مین هزینهأبرای ت

کشد  دوره زمانی است که طول می ،بازگشت سرمایه

گذاری های ثابت سرمایههزینه ،تا سود حاصل از تولید

محاسبه دوره بازگشت سرمایه نشان  .را جبران کند

گذاری بیشتر در نیاز به سرمایه باوجوددهد می

مختلف دوره بازگشت  دالیل به، تر بزرگواحدهای 

تر و اغلب در کمتر از پنج سرمایه این واحدها کوتاه

  کنند.سال سرمایه اولیه را جبران می

ثابت و  یها نهیهز نیسر از رابطه ب نقطه سربه    

واحد  ریمتغ یها نهیفروش واحد و هز متیتفاوت ق

نقطه  لیاز تحل یعمل جهیو سه نت شود یم نییتع

ثابت  یها نهیهرقدر هز .گردد یحاصل م یسر سربه

هرقدر  باالتر خواهد بود. زیسر ن باالتر باشد نقطه سربه

 یاتیعمل یها نهیفروش واحد و هز متیق نیتفاوت ب

خواهد بود و  تر نییسر پا باشد نقطه سربه شتریب ریمتغ

 نیتفاوت ب قیثابت از طر یها نهیحالت هز نیدر ا

 تر عیحد سروا ریمتغ یها نهیفروش واحد و هز متیق

 ؛سر باال نامتناسب است نقطه سربه کی .شود یجذب م

)فروش(  دیسطح تول راتییغرا در مقابل ت گلخانه رایز

 .سازد یم ریپذ بیآس

نسبت فایده به هزینه از تقسیم درآمد کل به     

از  تر بزرگآید. اگر این نسبت دست می هزینه کل به
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 دوم / شماره چهارم/ جلد 0011مجله سبزیجات گلخانه ای/ سال 

  

 

دهنده سود اقتصادی مثبت است.  یک باشد نشان

واحدهای تولید در دهد نشان می شده انجاممحاسبات 

 ،مربعمتر 3111های بیش از  مساحت باای فلفل دلمه

و سود اقتصادی  0نسبت فایده به هزینه بیش از 

هزار متری این  5تا  3. در واحدهای دارندمثبت 

ه ازای هر تومان ب 501و سود اقتصادی  2/0نسبت 

تن و  252این واحدها در  سر سربهو نقطه  مترمربع

سال است. در  33/3 ها آندوره بازگشت سرمایه 

و سود  5/0هزار متری این نسبت  01تا  5واحدهای 

و نقطه  مترمربعتومان به ازای هر  113اقتصادی 

تن و دوره بازگشت  228این واحدها در  سر سربه

در واحدهای بیش از  سال است. 31/3 ها آنسرمایه 

 125و سود اقتصادی  3/0هزار متری این نسبت  01

این  سر سربهو نقطه  مترمربعتومان به ازای هر 

 ها آنتن و دوره بازگشت سرمایه  535واحدها در 

 سال است. 30/0

برای واحدهای تولید خیار برای  همچنین    

فایده به نسبت  مربعمتر 5111های بیش از  مساحت

و دارای سود اقتصادی مثبت هستند.  0یش از ب هزینه

و  13/0هزار متری این نسبت  01تا  5در واحدهای 

و نقطه  مترمربعتومان به ازای هر  50سود اقتصادی 

تن و دوره بازگشت  3033این واحدها در  سر سربه

سال است. در واحدهای بیش از  23/0 ها آنسرمایه 

 328و سود اقتصادی  2/0هزار متری این نسبت  01

این  سر سربهو نقطه  مترمربعتومان به ازای هر 

 ها آنتن و دوره بازگشت سرمایه  800واحدها در 

 سال است. 31/0

های گلخانه های فوق مساحتبر اساس یافته

جیه دارای توشرح زیر  استان اصفهان در دو سطح به

 اقتصادی و مناسب تشخیص داده شدند. 

 های تولیدکننده خیار با مساحت  گلخانه

مترمربع دارای سود مثبت  5111بیش از 

 هستند.

 با مساحت  فلفلهای تولیدکننده گلخانه

 .سود مثبت دارندمربع متر 3111بیش از 

 

  گیری کلی:نتیجه

توان استنباط کرد که یم آمده دست به جیاز نتا

 لیدلهب اسیمق بزرگ یفیو ص یسبز یهاگلخانه

از طرف  دیتول یهانهیو کاهش هز یاصول فن تیرعا

نسبت  یبهتر مراتب به یاقتصاد هیتوج ،دارانگلخانه

تفاوت زیادی همچنین د. نکوچک دار یهابه گلخانه

برحسب نوع ی دیمحصوالت تول شده تمام یمتدر ق

 و سطوح مختلف گلخانه وجود دارد.  محصول

گردد که یم شنهادیپبا توجه به نتایج تحقیق 

از پنج هزار  کمتر یهابا مساحت کوچک یهاگلخانه

سطح  نکهی. با توجه به اتوسعه سطح دهندمترمربع 

 برداران بهره یمهم در سودآور اریبس عامل کی ،دیتول

 یهایافته یریکارگ ، نتایج و مزایای حاصل از بهاست

 ائهار دنظریتجدتواند در یدر عرصه م قیتحق نیا

ثر باشد و با ؤگلخانه م یبردار موافقت احداث و بهره

 یبرا ییک حداقل مساحت مناسب اقتصاد نییتع

کار در واحد  یوقت نیرو تمام احداث، موجب اشتغال

در  یکاف یهاها و هزینهگذاری و با انجام سرمایهشده 

 یاز رکود یا توقف جریان تولید جلوگیرلزوم، مواقع 

واحد گلخانه  یو سودآور قیبه توف تیدرنهاو کرده 

ها گلخانه یاقتصاد یابیارز تاًینها .منجر شود موردنظر
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صالحی و همکاران، معرفی حداقل اندازه اقتصادی واحدهای 

  گلخانه

 
 

 

 

 

-ندهیتواند در شناخت بهتر و آ یم یاصورت دوره هب

 ثمربخش یصنعت مهم در بخش کشاورز نیا ینگر

 .باشد

 

  های ترویجی:توصیه

 یبه لحاظ اقتصاد یموردبررس یاز واحدها یبعض    

قرار دارند.  ینامطلوب تیدر وضع ،یصیو تخص

 تیموفق یشاخص اصل ،یاقتصاد هیتوج که ییازآنجا

نامطلوب نشان  تیوضع نیاست، ا یدیهر واحد تول

در  اسیمق کوچک یواحدها دکنندگانیدهد که تولیم

 نیمواجه هستند. بنابرا تیاستان، با عدم موفق نیا

های یکی از موارد مهم در امر تولید، استفاده از صرفه

زیرا با افزایش  ؛اقتصادی ناشی از مقیاس تولید است

هر واحد را کاهش  ابتتوان هزینه ثمیزان تولید می

جهت  قیدر تحق آمده دست به یهاافتهی داد.

 :باشد یم ریشرح ز هدر عرصه ب یریکارگ هب

کنندگان به دلیل ناآگاهی بخش بسیاری از تولید -

-را  از دست می دیاز سود حاصل از تول یتوجه قابل

 .دهند که این امر نیاز به آموزش و ترویج مناسب دارد

بر  ،ابدی شیها افزاکشت گلخانه ریر چه سطح زه -

 .اثر مثبت دارد دیتول شدن یاقتصاد

 یهامساحت) کوچک یهاگلخانهبرداران دارای بهره -

توسعه  ( واحدهای خود رااز پنج هزار مترمربع کمتر

 .سطح دهند

با توجه به تاثیر گذاری نوع محصول در توجیه  -

برداران نسبت به رصد بازار بخصوص اقتصادی، بهره

 کشش اقتصادی اهتمام بورزند. 

 

 

 

 

 

 

 :مورد استفاده منابع

ارزیابی اقتصادی واحدهای تولیدی خیار  .2231،محمدرضا بخشیمطهره آبادی خواه و کوروش و ، روستا

  .01-1(: 1)2 ،ای های گلخانه علوم و فنون کشتفصلنامه  ،ای در شهرستان بیرجند هگلخان

 یا غیر گلخانه یها گلخانه و مقایسه آن با کشت یاقتصاد یبررس .2232، شناس فهیجالل و محمدرضا وظ سالم،

 مازندران. یانتشارات سازمان جهاد کشاورز ،یسار ،یا محصوالت گلخانه یدر یزد، اولین همایش و جشنواره مل

 کارشناسی ارشد نامه انپای ،در استان خوزستان یا گلخانه داتیتول یو فن یاقتصاد لیتحل .2232ی، منیژه، سرور

 دانشگاه شهرکرد. یعیو منابع طب یدانشکده کشاورز

  سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان. .2232، 2232کشاورزی استان آمارنامه 

 


