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  مقدمه                                               
 

براي  مناسبارهاي از جمله راهکاي  گلخانه كشت واحدهاي توسعه

 بازارهاي در آن فعال حضور و كشاورزي بخش شدن رقابتي و تجاري

 در تولید افزایش به تنها نه اي گلخانه هاي كشت توسعه .باشد مي جهاني

 ویژه به خاك و آب از بهینه استفاده به بلکه كند، مي كمک سطح واحد

 را کانام این و كرده كمک روستاها در كوچک قطعات از گیري بهره

 روستایي، هاي محیط دربیشتر  اشتغال ایجاد ضمن تا كند مي فراهم

. دهد قرار كنندگان مصرف اختیار دررا  فصل از خارجمتنوع  محصوالت

كشت هاي  در استان كهگیلویه و بویراحمد تقاضا براي نصب سیستم

اي روند صعودي داشته و تمایل كشاورزان به تولید محصوالت  گلخانه

از سوي دیگر مشکالت فني و . ي افزایش چشمگیري یافته استا گلخانه

اقتصادي متعددي دامنگیر كارآفرینان این بخش تولیدي در استان شده 

كه بر اساس یک پژوهش كاربردي بدست  ،این نشریه ترویجي .است

اقتصادي واحدهاي فني و بر كارایي عوامل موثر به بررسي آمده است 

با  توانندبداران عزیز  گلخانهاز این رهگذر، تا . مي پردازداي  گلخانه

كارایي در بهبود كه مهم توصیه هاي فني ، آنو بهره برداري از مطالعه 

موثر مي باشد را بیش اي خیار و گوجه فرنگي  اقتصادي واحدهاي گلخانه

 . گیرندکار از گذشته ب
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 داران گلخانه اقتصادی و فني کارايي
 

واحدهاي تولیدي تجاري، بعنوان  اقتصادي و فني كارایيامروزه میزان 

توانایي  ،اقتصاد دانان. شود معیار عملکرد اقتصادي آنها در نظر گرفته مي

یک واحد تولیدي براي رسیدن به حداكثر تولید با مجموعه ثابتي از منابع 

و توانایي آن واحد تولیدي در  یدندنام  1(TE) یي فنياموجود را كار

. گویند 5(AE)یي تخصیصي ابا حداقل هزینه، كارتخصیص بهینه منابع 

در بدست آوردن تولیدي توانایي واحد در واقع  3(EE)یي اقتصادي اكار

دهد و از  ها نشان مي حداكثر سود ممکن با توجه به قیمت و سطوح نهاده

  .آید یي تخصیصي بدست ميایي فني و كاراحاصل ضرب كار

و اقتصادي  رایي فنيمیانگین كااساس پژوهش انجام شده، بر 

 حداقل مقادیر. استدرصد  5/33و  4/61داران در استان به ترتیب  گلخانه

 براي و درصد 100 و 4/51 ترتیب به داران  گلخانه فني یياكار حداكثر و

این مقادیر نشان دهنده پایین  .است بوده درصد 100 و 4 اقتصادي كارایي

رتي عدم استفاده بهینه از منابع بودن كارایي فني و اقتصادي واحدها و بعبا

 اختالف .اي در استان است موجود و ضعف مدیریت در كشت گلخانه

 مورد ي نمونه میانگین و استان دار گلخانه بهترین اقتصادي یياكار بین

                                                           
  

Technical Efficiency 
 
 Allocative Efficiency 
  Economic Efficiency 
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 در زیادي بسیار شکاف بنابراین. گردید محاسبه درصد 64 حدود مطالعه،

 به توجه با ممکن سود كثرحدا آوردن بدست در داران گلخانه توانایي

 این اگر لذا. دارد وجود محصوالت و ها نهاده قیمت و مصرف مقدار

 كاهش صفر به برداران بهره یياكار میانگین افزایش طریق از اختالف،

 استفاده با بویراحمد و كهگیلویه استان در داران گلخانه درآمد میزان یابد،

 كه یافت خواهد افزایش ددرص 64 موجود، قیمتهاي و فعلي وريافن از

 و داران  گلخانه درآمد و اي گلخانه محصوالت تولید افزایش در تواند مي

 .باشد داشته چشمگیري مساعدت استان ي افزوده ارزش
 

 

 
 نماي داخلي از یک گلخانه تولید گوجه فرنگي:  1شکل 
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  تاثیر عوامل فني بر کاراييبررسي  
 

نسببت منفعبت ببه    عوامل فني موثر بر  در این قسمت از پژوهش، برخي از

اعم از كارایي فني، تخصیصبي و اقتصبادي   داران   گلخانه یيو كارا نهیهز

DEAكه با استفاده از شاخص 
محاسبه شده اسبت مبورد بررسبي قبرار      4

هبباي  ایببن عوامببل كببه شببامل اسببتفاده از آب آهببک در ورودي. گرفببت

نوع سیستم سرمایشي،  نوع هاي گلخانه، گلخانه، مکان قرار گرفتن دریچه

جهبت جغرافیبایي   خنک كننده، نبوع سبوخت مصبرفي،      مدیریت سیستم

نوع پوشش پالستیکي و استفاده از مشباور یبا متخصبص    احداث گلخانه، 

 .به شرح ذیل تجزیه و تحلیل آماري شده استاند  بودهكشاورزي 
 

 
 نماي داخلي از یک گلخانه تولید گوجه فرنگي هیدرو پونیک:  5شکل 

                                                           
 
 Data Envelopment Analysis 
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 نوع سیستم سرمايشي   تاثیر  -1

 

به منظور تهویه هوا و خنک كردن فضاي داخل گلخانه معموال از سه نوع 

برخي . گردد سیستم سرمایشي در استان كهگیلویه و بویراحمد استفاده مي

كه یک ( پوشال و پنکه) 2داران با استفاده از سیستم فن و پد از گلخانه

برخي از . نمایند ها است استفاده مي سیستم كامل و مناسب براي گلخانه

یعني روش باز و بسته كردن )داران از روش معمولي یا طبیعي  گلخانه

اي هم از سیستم فن یا پنکه به  عده. كنند استفاده مي( هاي گلخانه دریچه

میانگین منفعت به هزینه و  1در جدول . نمایند تنهایي بدون پد استفاده مي

هاي مختلف از  صیصي و اقتصادي در بین گروهمیانگین كارایي فني، تخ

مورد بررسي ( پد-طبیعي، فن و فن)هاي سرمایشي  نظر استفاده از سیستم

( درصد 3/32)گلخانه  15با توجه به نمونه مورد مطالعه، . قرار گرفته است

 14. ها بصورت دستي استفاده نمودند از سیستم باز و بسته كردن دریچه

پد براي -گلخانه از سیستم فن 8ز سیستم فن و ا( درصد 5/41)گلخانه 

 . تهویه و خنک كردن گلخانه استفاده نمودند

 

و  هایي كه از سیستم فن دهد كه گلخانه نشان ميآماري هاي  تجزیه تحلیل

ها از میانگین كارایي فني،  پد استفاده كردند نسبت به سایر سیستم

                                                           
 
 Fan and Pad 
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زینه باالتري تخصیصي و اقتصادي و همچنین میانگین منفعت به ه

سیستم فن و سیستم دستي بدیهي است، تهویه در . برخوردار بودند

تنها قادرند هواي طبیعي محیط بیرون از ( توسط باز و بسته كردن پنجره)

-گلخانه را جایگزین هواي داخل گلخانه كنند در حالیکه در سیستم فن

مرطوب هواي بیرون قبل از ورود به گلخانه بصورت ( پوشال و پنکه)پد 

كه مناسب گیاه است تغییر كرده و سپس جایگزین هواي موجود در 

 پد-داراني كه از سیستم فن مقدار كارایي فني گلخانه. شود گلخانه مي

 6/46)درصد بود كه در مقایسه با سیستمهاي فن  6/85استفاده نمودند 

 . از مقدار باالتري برخوردار بوده است( درصد 1/23)و دستي ( درصد
 

 ها  مکان قرار گرفتن دريچهتاثیر  -2

 

، مکان قرار  اي با توجه به شرایط اقلیمي هر منطقه هاي گلخانه در كشت

هاي گلخانه، زماني كه  اصوال دریچه. باشد ها متفاوت مي گرفتن دریچه

نیاز به تهویه هوا، گرم كردن و خنک كردن گلخانه باشد باز و بسته 

استان معموال داراي یکي از سه نوع  هاي سبزي و صیفي گلخانه. شوند مي

بکارگیري نوع . جانبي هستند-و سقفي( جانبي)دریچه سقفي، دیواري 

دریچه گلخانه بستگي نوع كشت محصول، دما و رطبت نسبي هواي 

 . بادهاي موسمي داردوزش جهت و منطقه، ارتفاع گلخانه، سرعت 
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داراي ( درصد 8/11)گلخانه  4در نمونه مورد مطالعه،  1بر اساس جدول 

داراي دریچه دیواري یا جانبي و ( درصد 2/53)گلخانه  8دریچه سقفي،  

جانبي براي تهویه و خنک -از دریچه سقفي( درصد 4/64)گلخانه  55

دهد كه  نشان ميتجزیه تحلیل آماري . كردن گلخانه استفاده نمودند

انواع  اند نسبت به هاي سقفي استفاده نموده هایي كه از دریچه گلخانه

ها از میانگین منفعت به هزینه و كارایي فني و اقتصادي  دیگر دریچه

كه در موقع گرم شدن مي توان گفت همچنین . بیشتري برخوردار بودند

. رود يبه طرف باال مهوا، به دلیل كاهش وزن مخصوص آن، هواي گرم 

 نیبه هم. شود يقسمت گلخانه جمع م نیدر باالتر شهیگرم هم يهوالذا 

 يهوا عیخارج كردن سر يبرا لهیوس نیبهتر يسقف يها چهیهت درج

 . گرم است
 

 
 هیدرو پونیکخیار نماي داخلي از یک گلخانه تولید :  3شکل 



10 

 

 استفاده از آب آهکتاثیر  -3

 

یکببي از راههبباي مناسببب و كببم هزینببه بببراي جلببوگیري از ورود انببواع  

اسبتفاده از حوضبچه   هباي سببزي و صبیفي،     باكتریها و قارچ ها به گلخانه

. كوچک یا یک تشتک آب آهک در جلوي درب ورودي گلخانه است

منفعبت ببه هزینبه و    نسبت به منظور بررسي تاثیر استفاده از آب آهک بر 

بین دو گروه هاي استان، در این بخش از مطالعه،  كارایي اقتصادي گلخانه

آب  داران داراي تشتک آب آهک و آنهایي كبه فاقبد تشبتک    از گلخانه

 34 از تصبادفي یبک نمونبه   ببر اسباس   . آهک هستند مقایسه انجام گرفت

 12، (آمباري  جامعبه  درصبد  20 از ببیش ) فرنگبي  گوجبه  و خیبار  گلخانه

در جلوي درب ورودي  تشتک آب آهکداراي ( درصد 44)دار  گلخانه

نتببایج . بودنببدتشببتک آب آهببک  فاقببد ( درصببد 26)دار  گلخانببه 11و 

در سببطح  يدار ينشببان داد كببه تفبباوت معنببمحاسبببات و تجزیببه آمبباري 

از نظر میانگین منفعت به هزینه و كبارایي تخصیصبي و اقتصبادي    احتمال 

بطوریکبه مقبدار كبارایي    . هبا وجبود دارد   در بین این دو گروه از گلخانه

دارانبي كبه از تشبتک آب آهبک اسبتفاده       تخصیصي و اقتصادي گلخانه

ر مقایسه ببا آنهبایي كبه فاقبد     درصد كه د 4/38و  4/25نمودند به ترتیب 

 (. 1جدول )تشتک آب آهک بودند از مقدار بیشتري برخوردار هستند 
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همچنین نسببت منفعبت ببه هزینبه واحبدهایي كبه از تشبتک آب آهبک         

بود كه در مقایسبه ببا آنهبایي كبه     ( =840/1B/C)استفاده نمودند معادل 

خبوردار  مقدار بباالتري بر ( =085/1B/C)فاقد تشتک آب آهک بودند 

كباربرد تشبتک آب آهبک از    توان نتیجه گرفبت كبه    بنابراین مي. هستند

پایي افراد و كارگران كبه قصبد ورود ببه    مها و د طریق ضد عفوني كفش

هبا   اعم باكتري)گلخانه را دارند باعث از بین رفتن عوامل بیماریزاي زنده 

در شده و موجب افزایش كارایي اقتصبادي و بهببود عملکبرد    ( ها و قارچ

گردد و در نهایت سودآوري واحدهاي  واحد سطح و مدیریت گلخانه مي

 . اي را در استان كهگیلویه و بویراحمد افزایش خواهد داد كشت گلخانه
 

        
 نمایي از تشتک آب آهک در ابتداي درب ورودي گلخانه :  4شکل 

 

 خنک کننده   نوع مديريت سیستمتاثیر  -4
 

اي داخبل گلخانبه، معمبوال پبس از بباال رفبتن       به منظور خنک كردن فض

هباي خنبک كننبده روشبن      درجه حرارت، توسط یک كبارگر، دسبتگاه  
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این روش معموال گباهي ببا خطاهباي انسباني و سبهل انگباري       . گردد مي

. آورد شود و تاثیرات جبران ناپذیري بر گیاهان گلخانه وارد مي مواجه مي

ننده واحد گلخانه را مجهز ببه  هاي خنک ك داران، سیستم برخي از گلخانه

سنسببورهاي هشببدار دهنببده و هوشببمند كببرده و مببدیریت تهویببه مطبببوع 

بطوریکه با افبزایش یبا كباهش دمبا، كلیبه      . كنند گلخانه را  اتوماتیک مي

هاي خنک كننده، ببراي مبدت معبین روشبن یبا خباموش        ها و دستگاه فن

 ،دمبا  كشبور، در خبارج از   هباي مبدرن امبروزي    گلخانبه البتبه  . گبردد  مي

روشبنایي، میبزان دي اكسبید كبربن،      رطوبت محیط، شدت و مدت زمان

اي را ببه   بر رشد محصوالت گلخانبه  دماي خاك و سایر پارامترهاي مؤثر

در استان كهگیلویبه و   .نمایند مي طور دقیق اندازه گیري، مانیتور و كنترل

خصوص برخي از پارامترها مانند دما داران در  اي از گلخانه بویراحمد عده

 . اند هاي مدرن استفاده كرده و رطوبت نسبي از اینگونه سیستم

 

از ( درصبد  2/46)گلخانبه   56در نمونه مورد بررسبي،   1بر اساس جدول 

از ( درصبد  2/53)گلخانبه   8هاي خنک كننبده ییبر اتوماتیبک و      سیستم

نتبایج محاسببات و   . هاي خنک كننده اتوماتیبک اسبتفاده نمودنبد    سیستم

هباي   سیسبتم هبایي كبه مجهبز ببه      دهد كه گلخانبه  نشان ميتجزیه آماري 

هاي  هایي كه داراي سیستم بودند نسبت به گلخانه خنک كننده اتوماتیک

خنک كننده دستي و ییر اتوماتیک بودند از میبانگین منفعبت ببه هزینبه،     
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الف، از نظبر  ایبن اخبت  . كارایي فني و اقتصادي بیشتري برخبوردار بودنبد  

براي شاخص منفعت به هزینه و كارایي تخصیصي و ، Tآماري و آزمون 

بنابراین وجود تجهیزات فنبي مبدرن و هوشبمند    . دار بودند اقتصادي معني

 .اي اهمیت به سزایي دارد هاي گلخانه در مدیریت دما در كشت
   

 
  سیستم خنک كننده اتوماتیک در گلخانه نمایي از :  2شکل 

 

  
 پد در گلخانه  -از سیستم خنک كننده اتوماتیک فن نمایي:  6شکل 
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 نوع سوخت مصرفي    تاثیر  -5

 

به منظور گرم كردن فضاي گلخانه مخصوصا در فصول سرد، معمبوال در  

استان كهگیلویه و بویراحمد از دو نوع سبوخت گازوییبل و گباز طبیعبي     

بت میبانگین نسب   1 در جدول. گردد ها استفاده مي براي مصرف در بخاري

منفعت به هزینه و میانگین كارایي فني، تخصیصي و اقتصبادي در ببین دو   

ها از نظر نوع سوخت مصرفي مورد بررسبي قبرار گرفتبه     گروه از گلخانه

( درصد 23)گلخانه  18با توجه به نمونه مورد مطالعه، منبع سوخت . است

 . گاز طبیعي بوده است( درصد 44)گلخانه  16از گازوییل و تعداد  

 

 نشبان داد كبه تفباوت معنبي داري از نظبر میبانگین      تجزیه تحلیل آمباري  

و كارایي فني و اقتصادي در بین این دو گروه از ( B/C)منفعت به هزینه 

هباي اسبتان،    توان اذعان كرد كه در گلخانه لذا مي. ها وجود ندارد گلخانه

نوع سوخت مصرفي اهمیتي در زیانبدهي یبا سبود دهبي واحبدها نداشبته       

شاید نوع بخاري و تعداد و توزیع آنها در گرم كردن فضاي گلخانه  است

 .موثرتر از نوع سوخت باشد
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 نمایي از سیستم گرمایشي در گلخانه  :  4شکل 

 
 جهت جغرافیايي احداث گلخانه  تاثیر -6

 

باشد كه  اي مي دما و نور از عوامل بسیار مهم در تولید محصوالت گلخانه

در زمبان تاسبیس گلخانبه    . دار قرار گیبرد  باید شدیدا تحت كنترل گلخانه

بایسببتي بببا توجببه بببه موقعیببت جغرافیببایي محببل، جهببت نببور خورشببید،  

جهبت بادهباي موسبمي،    انبدازي ارتفاعبات طبیعبي، شبیب زمبین و       سایه

متاسبفانه در زمبان   . نماینبد  موقعیت و جهت احبداث گلخانبه را مشبخص    

اي این موضوع كمتر به آن توجه شده و كمتر كارشناسي  احداث گلخانه

بدیهي است موقعیت و جهت مناسب در زمبان تاسبیس، باعبث    . گردد مي

در . گبردد  بهبود عملکرد محصول و حتي كاهش مصرف انبریي نیبز مبي   

-هبا را در دو جهبت شبمالي    ستان كهگیلویه و بویراحمد معموال گلخانبه ا

در نمونبه   1ببر اسباس جبدول    . نماینبد  یربي تاسیس مبي -جنوبي و شرقي
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جنبوبي و  -شبمالي ( درصد 85)گلخانه  58مورد مطالعه، جهت جغرافیایي 

 . یربي بوده است-شرقي( درصد 18)گلخانه  6تعداد  

 

هبایي كبه در    دهبد كبه گلخانبه    نشان مبي  نتایج محاسبات و تجزیه آماري

انبد ببدلیل بهبره حبداكثري از انبریي       جنوبي احبداث شبده  -جهت شمال

اوقات زماني صبح و بعبد از  خورشیدي در گرم نمودن فضاي گلخانه در 

یرببي از میبانگین منفعبت ببه هزینبه،      -هباي شبرقي   نسبت به گلخانه ظهر،

ایبن اخبتالف، از نظبر     .كارایي فني و اقتصادي بیشتري برخبوردار بودنبد  

فني در سطح و براي شاخص منفعت به هزینه و كارایي اقتصادي ، آماري 

 .دار بود معني كامال

 

    
 

مت راست و یک گلخانه كامل گلخانه در سفلزي نمایي از اسکلت :  8شکل 

 جنوبي   -در سمت چپ تصویر در جهت جغرافیایي شمالي
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گلخانه داران با توجه به یي اكارنسبت منفعت به هزینه و اجزاء ي میانگین  مقایسه -1جدول   

 1(n=34) مددر استان كهگیلویه و بویراحعوامل فني هاي  ویژگي

 تاثیر عوامل فني
 نسبت منفعت توزيع فراواني

 (B/C)هزينه 
 DEAمیانگین کارايي با شاخص 

 اقتصادی تخصیصي فني درصد تعداد

   گلخانهنوع سیستم سرمايشي در  -1

 باز و بسته كردن دستي پنجره ها

 داراي سیستم فن 

 پد-داراي سیستم فن

15 

14 

8 

3/32 

5/41 

2/53 

061/1 

321/1 

040/5 

231/0 

466/0 

856/0 

342/0 

461/0 

211/0 

521/0 

311/0 

441/0 

F-Value  - -* 310/5 ** 381/3 440/1 301/5 
 گلخانه یها چهيمکان قرار گرفتن در -2

 سقفي

 جانبي

 جانبي-سقفي

4 

8 

55 

8/11 

2/53 

4/64 

851/1 

540/1 

408/1 

183/0 

423/0 

652/0 

435/0 

361/0 

468/0 

454/0 

338/0 

330/0 

F-Value  - -402/0 * 815/5 411/0 404/0 
 شتک آب آهک در جلوی درب ورودیوجود ت -3

 داراي تشتک

 بدون تشتک

12 

11 

1/44 

1/22 

840/1 

085/1 

451/0 

645/0 

254/0 

345/0 

384/0 

541/0 

T-Value  - -** 545/5 223/0 ** 453/5 ** 544/5 
 نوع مديريت سیستم خنک کننده -4

 ییر اتومکانیک

  اتوماتیک

56 

8 

2/46 

2/53 

160/1 

523/5 

646/0 

864/0 

315/0 

211/0 

545/0 

251/0 

T-Value  - -*** 88/5- * 84/1- ***86/5- *** 88/5- 
 نوع سوخت مصرفي  -5

 گازوییل

 گاز طبیعي

18 

16 

1/25 

1/44 

241/1 

534/1 

444/0 

611/0 

431/0 

445/0 

340/0 

510/0 

T-Value  - -166/0 * 63/1 034/0- 146/0 

 جدول ادامه دارد
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 1ادامه جدول  

 مل فنيتاثیر عوا
 نسبت منفعت  توزيع فراواني

 (B/C)هزينه 
 DEAمیانگین کارايي با شاخص 

 اقتصادی تخصیصي فني درصد تعداد

   جهت جغرافیايي احداث گلخانه -6

 جنوبي-شمالي

 یربي-شرقي

58 

6 

4/85 

6/14 

224/1 

461/0 

231/0 

466/0 

342/0 

461/0 

521/0 

311/0 

T-Value  - -*** 048/3 ** 41/5 621/1 *** 021/3 

 نوع پوشش پالستیکي -7

 پالستیک معمولي
 پالستیک آنتي یووي

10 

54 

4/51 

6/40 

042/1 

221/1 

264/0 

423/0 

445/0 

440/0 

525/0 

366/0 

T-Value  - -523/1- * 453/1- 053/0 523/1- 

 استفاده از مشاور يا متخصص کشاورزی  -8

 داراي مشاور

  بدون مشاور

14 

50 

5/41 

8/28 

826/1 

101/1 

811/0 

614/0 

464/0 

454/0 

436/0 

560/0 

T-Value  - -** 181/5 ** 156/1 241/0 ** 183/5 

 .باشد دار مي معني 01/0و  02/0،  1/0به ترتیب در سطح احتمال (  ***)و ( **)، ( *) 
 . توزیع نرمال برخوردار هستند اسمیرنوف، داده هاي متغیرهاي پارامتریک در این پژوهش از-بر اساس آزمون كولموگروف  1

 (5منبع شماره  ) هاي تحقیق یافته: مأخذ 
 

 نوع پوشش پالستیکي گلخانه     تاثیر  -7

 

6(PVC)اتیلن  پلي نوع پالستیکي گلخانه معموال از هاي پوشش
كه  بوده 

هاي معمولي و نوعي دیگر آن به پالستیک  برخي از آنها از نوع پالستیک

یبک   هبا ببه   معروف است كه اینگونه پالسبتیک ( Anti-UV)ضد یو وي 

 انبد كبه   شبده  ختبه یآم 4(UV)كننده در مقابل اشعه فرا ببنفش   مقاوم ماده

                                                           
 
 Poly Vinyl Chloride (PVC) 
 
 Ultraviolet Radiation 
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ضمن جذب این اشعه و ممانعت از بروز اثرات مخرب بر گیاهان گلخانه، 

پوشبش پالسبتیکي   . دهنبد  مبي  شیسبال افبزا   3تا حدود را طول عمر آنها 

نیبز  در انبریي   یيباعبث صبرفه جبو   یبد  من اینکه دما را كنترل مبي نما ض

 4/51)گلخانبه   10در نمونبه مبورد مطالعبه،     1بر اساس جبدول  . شوند يم

از پالسبتیک  ( درصبد  6/40)گلخانبه   54از پالستیک معمولي و  ( درصد

 . آنتي یو وي استفاده نمودند
 

از نظبر   يدار ينشان داد كه تفباوت معنب  نتایج محاسبات و تجزیه آماري 

عت به هزینه و كارایي فني و اقتصبادي ببین ایبن دو گبروه از     میانگین منف

منفعت  نیانگیدهد كه م يحال ارقام نشان م نیبا ا. ها وجود ندارد گلخانه

به هزینه و میانگین كارایي فني و اقتصادي گلخانه داراني كه از پالستیک 

هایشببان اسببتفاده نمودنببد بیشببتر از   آنتببي یببو وي بببراي پوشببش گلخانببه 

  . هاي معمولي استفاده كردند هایي بود كه از پالستیک گلخانه
  

 

 
 پوشش پالستیکي در گلخانه نمایي:  1 شکل
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 استفاده از مشاور يا متخصص کشاورزی      تاثیر  -8

 

داران استان با وجود داشتن  با توجه به اینکه صاحبان بعضي از گلخانه

ریت گلخانه تحصیالت دانشگاهي، از مهارت فني الزم در خصوص مدی

اي  برخوردار نیستند، حضور مشاور متخصص در امور كشت هاي  گلخانه

ها و افزایش كمیت و كیفیت  موجب بهبود كارایي استفاده از نهاده

براي بررسي تاثیر مشاور كشاورزي . گردد اي مي محصوالت گلخانه

داران، در این بخش از  متخصص در بهبود مدیریت و كارایي گلخانه

داران داراي مشاور و آنهایي كه فاقد  بین دو گروه از گلخانه مطالعه،

در نمونه  1براساس جدول . مشاور كشاورزي هستند مقایسه انجام گرفت

دار  گلخانه 50داراي مشاور و ( درصد 41)دار  گلخانه 14مورد مطالعه، 

 . دادند بدون مشاور و متخصص كشاورزي به فعالیت ادامه مي( درصد 41)

 

از نظر  يدار ينشان داد كه تفاوت معنمحاسبات و تجزیه آماري نتایج 

میانگین منفعت به هزینه و كارایي فني و اقتصادي در بین این دو گروه از 

بطوریکه مقدار كارایي فني و اقتصادي . ها وجود دارد گلخانه

و  1/81داراني كه از مشاور كشاورزي استفاده نمودند به ترتیب  گلخانه

كه در مقایسه با آنهایي كه فاقد مشاور بودند از مقدار درصد  6/43

توان اذعان كرد كه  بنابراین مي(. 1 جدول)باالتري برخوردار هستند 
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هاي استان نقش  وجود مشاور و متخصص كشاورزي در مدیریت گلخانه

حیاتي در افزایش كارایي و بهبود مدیریت و بالنتیجه سودآوري 

 . ستان كهگیلویه و بویراحمد دارداي در ا واحدهاي كشت گلخانه

  
 

 توصیه های فني و ترويجي                                 
 

زیبر جهبت بهببود وضبعیت     هاي ، پیشبنهاد ایبن پبژوهش  با توجه به نتبایج  

عملکببرد محصببول، بببازده اقتصببادي و كببارایي فنببي و اقتصببادي در       

اسبتان  قلیمبي  شبرایط اقتصبادي و ا  در هاي خیار و گوجبه فرنگبي    گلخانه

 :گردد كهگیلویه و بویراحمد توصیه مي

داران اسبتان،   هاي كارایي گلخانبه  با توجه به پایین بودن نسبي شاخص -1

اي  عدم استفاده بهینه از منابع موجود و ضعف مدیریت در كشت گلخانبه 

داران  گلخانبه در توانبایي  لذا ایبن شبکاف زیباد    . شود به روشني اثبات مي

، تنهبا ببا مبدیریت    وري و قیمتهاي موجبود اسود با فنن كردحداكثر براي 

 . خواهد آمدوجود اي ب صحیح و دانش محور در كشت گلخانه

و عدم بکارگیري تجهیزات صحیح فني عدم مدیریت از آنجایي كه  -5

در ها  يگذار هیسرمااین  يكاهش بازده اقتصاداي موجب  مناسب گلخانه

در خصوص  مداومهاي  وزشآم شود يم هیتوصلذا  .استان شده است

داري بر افزایش  عوامل فني كه بر اساس این پژوهش، تاثیر مثبت و معني
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داشته است توسط ارگانهاي ذیربط  داران  كارایي و بازده اقتصادي گلخانه

 .برگزار گردد( سازمان جهاد كشاورزي)

هبا كبه در ایبن     كارایي گلخانبه افزایش با توجه به تاثیر عوامل فني در  -3

در شبرایط اقتصبادي و   توصیه هباي فنبي زیبر    پژوهش بررسي گردید، به 

 :توجه شوداقلیمي استان كهگیلویه و بویراحمد 

 گلخانه،   يورود يستفاده از تشتک آب آهک در ابتداا -

  ،يسقف يها چهیدر يریبکارگ -

 پد، -فن يشیسرما ستمیاستفاده از س -

  خنک كننده، يها ستمیدر س کیاتومات زاتیداشتن تجه -

  ،يجنوب -يشمال یيایها در جهت جغراف احداث گلخانه -

 .با تجربه در طول فصل كشتاستفاده از مشاور  -
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