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 چکیده

توديررد هسررت.دی  کرر  از ا ررا راهکارهررا  خررور افررزا ت توديررد و رر مررد بررزای امررزوزه کشرراورزان برره رنهرراه راهکارهررا   

رر اسرتان خوزسرتان   هيرکشر. محصروه بام عيبرا توجره بره سرس  وسر اسر.ی باغ  و زراع  محصوالتخارج از فصل 

بره  اسرتان خوزسرتانرر کره  شرد اجرزامحصروه  ا را ديرمختلر  تود یهاسرت يس یاقتصار  پژوهت با هدف بزرس ا ا

ی اطتعررات ا ررا پررژوهت از طز ررم پزسشرر.امه و بررا رشررو مکشرر. ای پو  و مزرعررهخررا   ز ررز پتسررتي سرره رو  

مقرردار  ا شررتزيبی انتخرراش شررده بورنررد برره رررورت تصررارف  وری شررد کرره جمررعکشرراورز  120ميرردان  از ی هابزرسرر 

برره رسرر.  مرردی سررور خرراد  رر  هيرربام ز ررز پتسررتي رر هکتررارد رر کشرر.  اه ررر ونيررليم 44/278) سررور خرراد 

نسرره. ی بررور رر هکتررار اه ررر ونيررليم 94/61و  06/87 بيرربرره تزت یاپو  و کشرر. مزرعررهکشرر. خررا  یهاسررت يس

و د 28/2)ای کشرر. مزرعررهراری از برره طررور م .ررا 7/3بررا نسرره. باميرره  ز ررز پتسررتي  رر کشرر. فا ررده برره هز .رره

 ز رز پتسرتي ميليرون ر راه رر هکترارد رر کشر.  103بيشرتز ا مقردار هز .ره توديرد ) د بيشرتز بروری15/2)پو  خرا 

ميليررون ر رراه رر هکتررار رر  7/48و  5/78تزتيررب  ای بررا بررهپو  و کشرر. مزرعررهکشرر. خررا  .باميرره برره رسرر.  مررد

طررور  رررررد  برره 6/10بررا  ای باميررهای مکانيزاسرريون کشرر. مزرعررههز .رره شرراخ  های ب رردی قررزار نزفت.رردیرتهرره

 ررردد بيشتز بوری 6/4) ز ز پتستي ررردد و کش.  8/6پو  )راری از کش. خا م . 

 

 کلیدی هایواژه

 نسه. فا ده به هز .ه  مکانيزاسيون ایهز .ه شاخ   سور  پتستي  

 

 مقدمه

ناهمهههههاهنهی ،مهههههانی در عییهههههت و ت ایههههها        

خههها  ماننههه  هایی محصهههوفص فصهههلی و محههه ودیت

اقتصههاد ، شههیایل اقل:مههی، ، عوامهه  خشکسهها ی،راعههی، 

و ن:هههیو  کهههار ب هههش  خهههید شههه ن ارایهههی بهههزر 

بههت منرهور کنتههی   دارد تهاوامههیکشهاور، ، کشهاور،ان را 

 بهههیدار  به:نهههت ا، ایهههو عوامههه  و بهی ب:شهههتی هیچهههت 

 بههیا   مناسهه راهکارهههایی امکانههاص مودههود، بههت دنبهها  

 ها و بهبههود کههارایی در افههزایش درآمهه  و کههاهش هزینههت

 

ههها  یکههی ا، روش 1شهه   اشههن ک کشههت کنتههی تو :هه  ب

در آنهها بهافتی کهت تو :ه  اسهت  2فشهید  نویو کشهاور، 

ک مزایهها  کننهه میبهتههی   ۀو ا، انههی   اسههت اداسههت 

نسههبت بههت  ،محصههوفصا، بسهه:ار  بههیا  ایههو گههیو  

ان  کهت بهی شهمید  ،فضها  بها،تو :ه  شه   در محصوفص 

 ۀتههوان بههت ،ودرن شهه ن محصههو ، عییهها، دملههت می

 خههارا ا، فصهه  محصههو  بههت بهها،ار، فههیوش بهها ق:مههت 

،ایی بیابههی ، اشههت ا  27/2اقتصههاد    ۀمناسهه ، فههیف

  57/2  ور  ا، منهههابع آ بیابهههی ، بههههی  18 بههه:ش ا، 

 http://doi: 10.22092/erams.2018.121717.1256 * نهارن   مسئوEmail: ghasemi.n.m@gmail.com                    

1- Controlled-Environment Agriculture  Email: ghasemi.n.m@asnrukh.ac.ir   

 2- Intensive Agriculture  

 

 

 

mailto:ghasemi.n.m@gmail.com
mailto:ghasemi.n.m@asnrukh.ac.ir


 

34 

 

33-46ص /1399بهار و تابستان  /74شماره  /21جلد /ها و مکانيزاسيون کشاورزیسامانهتحقيقات                  

 

، ح ههر رطوبههت در عمهه  خهها ، امکههان کشههت بیابههی 

او  در محصههههو  دوم پهههها ا، بیداشههههت محصههههو  

و حهه اک ی اسههت اد  ا، پتانسهه:    ،دهها :ز محصههوفص 

 & Mehrabi-Boshrabadi)کهههههید تو :ههههه  اشهههههار  
 

 Zeynalzadeh, 2008; Haddadi & Yazdani 
 

2017; Shahnavazi, 2017) ک 

گ:ههی  ا، اسههت کهت بها بهی  یبام:هت یکهی ا، محصهوفت

دار  در افههزایش معنههی ،،یههی پتسههت:  کشههتس:سههت  

ا، خههود نشههان داد  ،ودرسههی، عملکههید و ک: :ههت م:ههو  

  :پتسههت ییهه، س:سههت  کشههتاسههتک بههت کههارگ:ی  

وابسههتت بههت شههیایل آ  و هههوایی، با،ارههها  مههورد ن:هها، 

هههها  خههها ، ویهههع:ت  داخلهههی و خهههاردی ، وی گی

ک در اسههتادتمههاعی و فیهنهههی منههاط  تو :هه  و مصههی  

معمههوف در ق:ههان بهها تو :هه  در مزرعههت،  ،ایههو نههول تو :هه 

کههت اگههی بهها ب:شههتی  اسههت گذار  ن:هها، بههت سههیمایت

مههه یییت افهههو ی همهههیا  نشهههود احتمههها  شکسهههت 

ا، ایههو روش  ۀ درسههتسههتک اسههت ادبافبسهه:ار  ،اقتصههاد 

مح:طی مناسههبی نتههایا اقتصههاد ، ادتمههاعی و ،یسههت

بهتههی ا،  ۀو اسههت ادب:شههتی بههت شههک  درآمهه  و اشههت ا  

 پوشخهها   هاکشههتمنههابع را بههت دنبهها  داردک بنههابیایو 

نتههایا اطم:نههان ب شههی ا، نرههی در دسههتین بههودن  ههذا 

 بهههههههههههههههههههههههیا  دمع:هههههههههههههههههههههههت 

 ,.Flores-Parra et al)دهه  نویه  میانسهان بهت رشه   رو

بههارۀ ایههو محصههو  ا، آن رو یههیور  پهه وهش درک (2008

سههطز ،یههی کشههت بام:ههت در اسههتان خو،سههتان  اسههت کههت

ا  در تو :هه  آن ن ههش قشههی گسههتید  وسهه:ع اسههت و

مطا عههت ا  در خصههو  تههاکنون و دیهههی اینکههت  دارنهه 

 کنش   استایو محصو  

م:ل:ههون  78/0دهههان سههطز ،یههی کشههت بام:ههت در 

 هنهه  و ن:یییههت بههت تیت:هه  بهها سههطز  ؛هکتههار اسههت

تهههییو م:ل:هههون هکتهههار، مه  28/0و  35/0،یهههی کشهههت 

 تو : کننههه گان بام:ههههت در دهههههان هسههههتن ک سههههطز 

و اسهت هکتهار  1756،یی کشهت ایهو محصهو  در ایهیان 

درفهه  سههطز  58هکتههار   7/963اسههتان خو،سههتان بهها 

 داردرا کشههت کشههور  ییو سههطز ،یههیشههت، ب:کشههت  ،یههی

(Anon, 2015)ک 

 بهههیا  فصههه  ا، خهههارا بههها ی و ،راعهههی تو :ههه اص

 مودهه  سههودآور  اقتصههاد ، دنبههت ا، تو : کننهه گان

 عهواملی تهییومه  ا، آبهیکه  و اسهت و هی خشهکی ش  

 کننه مهی محه ود را ،راعهی محصهوفص تو :  کت هستن 

 هها ،یهان و عملکهید کهاهش بهت مهواردب:شهتی  در کهت

 ۀپ:شههیفت ههها روش ا، ک یکههیانیامهه مههی اقتصههاد 

کشههت  سههامانۀا،  اسههت اد  کننهه   در ایههو شههیایل،کم 

اسههتک تح : ههاص متعهه د   پوشپتسههت:  و خهها  ،یههی

 ها  کشهههت ،یهههیاسهههت اد  ا، س:سهههت آثهههار  ۀدر ،م:نههه

ک (Wayne, 2000)اسههت  پوش شهه  پتسههت:  و خهها 

بیابههی،  4مزایههایی چههون افههزایش عملکههید تهها م:ههزان 

بههافتی و تو :هه  پهها ، کههاهش مصههی  کههود تهها ک: :ههت 

 هها پاتو ن و ههی، هها علف درفه ، کنتهی  50م:هزان 

 و خها  دمها  افهزایش بسهتو، سهلت ا، خا ، دلهوگ:ی 

 و رطهوبتی هها تنش حشهیاص، کهاهش کنتهی  دمع:هت

 بها ههام:و  ن اشهتو تمهان خها ، سهطز نم  در تیمع

کودهها و کشهت دو یها  ییآبشهو میطهو ، کهاهش خها 

  کشهههتها  بهههیا  س:سهههت  سههها  در محصهههو سهههت 

س:سههت  ذکههی شهه   اسههتک بههت کههارگ:ی   ،یههی پتسههت: 

پتسهت:  بهت شهیایل آ  و ههوایی، با،ارهها   ییه، کشت

ههها  خهها ، مههورد ن:هها،  داخلههی و خههاردی ، وی گی

ویههع:ت ادتمههاعی و فیهنهههی منههاط  تو :هه  و مصههی  

ن:ههز  مزایههایی و معایهه  هاس:سههت  ک ایههواسههت وابسههتت

 و منط ههت هههی شههیایل گههیفتو نرههی بهها در کههت دارنهه 

بایه  بهتهییو   محصهو  ههی و اکو و یه  ،راعهی ن:ا،هها 

، ،یههی پتسههت:  کشههتگهیددک س:سههت   انت هها س:سهت  

معمههههوف ن:ا،منهههه   در ق:ههههان بهههها فضهههها  مزرعههههت،



 

35 

 یییهای مختل  توديد باميهتحليل اقتصاری سيست 

 ,.Tavoosi et al) ب:شهههتی  اسهههتگذار  سهههیمایت

 ک(2015

 ,Sepahvand & Omidvari) ام:هه وار سههوهون  و 

 در تو :هه  کهه  ۀکههت هزینههدهنهه  مههیگههزارش   (2015

   در منط ههههت چ لونهههه  ونیههههتی و خ:ههههار  وب:هههها،

 و 45000 ،42270800 تیت:ههه  بهههت اسهههتان  یسهههتان

 هههی ا،ا  بههت شهه   تمههام ۀهزینهه و  ریهها  53482500

  ،31820 تیت:ههه  بهههت فهههو  محصهههوفص ا، ک:لهههوگیم

ک شههه   اسهههت بهههیآورد هکتهههار در ریههها  3450 و 4950

 بهت خها   سهود و که  تو :ه  ار،ش کمتهییو و ب:شتییو

 ریهها  36475000 و 107520000  خ:ههار بههت تیت:هه 

 ریههها  10861200 و 53132000   وب:ههها و  هکتهههار در

 فایهه   نسههبت شههاخ ک اسههت محاسههبت شهه    هکتههار در

 تیت:هه  بههت یونیههت و خ:ههار  وب:هها، تو :هه  در هزینههت بههت

سههت:و و ک اسههت  آمهه  دسههت بههت 63/1 و 51/1 ،26/1

 کههتانهه  داد گههزارش   (Cetin & Varder, 2008) واردر

هها، دهز  کشآفت و ،مه:و ادهار  ماشه:و، کهارگی، ۀهزین

 ور بههههی  بهههزر  و مهههزارلسهههت هاهزینت تهههییومه 

 ک دارن  ب:شتی  اقتصاد 

 فضهها  مزرعههت و ها کشههت اقتصههاد  ار،یههابی در

  را هزینههت بههت فایهه   فینهی، نسههبتگودههت ها گل انههت

 Rezvani).کیدنههه  بهههیآورد 06/3 و 33/2 تیت:ههه  بهههت

Moghadam et al., 2011)نههوا  و همکههاران ک (Naval 

et al., 2013) تو :ههه  ۀهزینههه بهههت فایههه   نسهههبت 

 تیت:هه  بههت گل انههت و مزرعههت فضهها  دررا  فینهیگودههت

 کشهههههت س:سهههههت  دررا و عملکهههههید  83/9 و 43/9

ک آوردنه  دسهت بهت گل انهتعملکهید  بیابهی 26/1 ا مزرعت

 ا مزرعههت و کشههت ،یههی پتسههت:  ها هزینههت بیرسههی در

 ا، حافهه  درآمهه  کههت اسههت  گههزارش شهه  فینهیگودههت

 5/4 ،یهی پتسهت:  کشهت در مصهیفی انهی   واحه  ی 

 در مصههیفی انههی   واحهه  یهه  ا، حافهه  درآمهه  بیابههی

ک (Abdolahzare et al., 2014)اسههت  ا مزرعههت کشههت

 -Mehrabi) ،اد و ،ینههههه  بشهههههیآباد  مهیابهههههی

Boshrabadi & Zeynalzadeh, 2008) ر بیرسهههی د

محصههوفص و ههها سههبز ها  تو :هه  اقتصههاد  گل انههت

 در بهها،د م:ههزان  متوسههل کههت گههزارش کیدنهه  تابسههتانی

 و بییهه   ههها گ  ،ایههو محصههوفص تو :هه  ها گل انههت

 در و درفهههه  23 و 14 ،20 تیت:هههه  بههههت فینهیتههههوص

 درفهه  8/45 حهه ود مزرعههت فضهها  فهه: ی و سههبز 

 پهلهههوان و همکهههاران ا ،گل انهههت خ:هههار بهههیا  کاسهههت

(Pahlavan et al., 2012) محمههههود  و ام:هههه  و 

(Mohammadi & Omid, 2010)  را  تو :هه  ۀهزینهه کهه

 و دفر 7/33425 و 41654 تیت:ههههه  بهههههت در هکتههههار

گهههزارش  58/2 و 7/2 را هزینهههت بهههت من عهههت نسهههبت

 مکهههههارانهمحمههههه   و  در مطا عهههههاصک کیدنههههه 

(Mohammadi et al., 2008) ،هزینههت بههت فایهه   نسههبت 

 تیت:هه  بههت سهه:  ،م:نههی هکتههار یهه  تو :هه  ۀهزینهه و

 ک نتههایااسههت  دسههت آمهه  بههت دفر 17/3267 و 88/1

در  (Dileep et al., 2002) ی دیلههو و همکههارانبیرسهه

خصههو  تحل:ههه  اقتصههاد  در کشهههت گودههت نشهههان 

 محصههو  عملکههید هزینههت بهت فایهه  ، نسههبت کههت دهه می

 اسههت ب:شههتی بههزر  مههزارل در خهها   بهها،د  و هکتههار در

 کوچ ک  و متوسّل مزارل تا در

 Banaeian et) بنای:ههان و همکههاران در مطا عههاص

al., 2011) نسهههبتفینههههی در خصهههو  تو :ههه  تهههوص 

 را خهههها   سههههود و 74/1را  هزینههههت بههههت فایهههه  

دسههت آوردنهه   بههت هکتههاربههت ا،ا  هههی  دفر 91/151907

 ,.Loghmanpour et al)پور و همکههاران امهها   مههان

 دفر 4/2322 ،37/1تیت:هه  ایههو دو رقهه  را بههت  (2013

ارپناهی و   عبهههه ا هیدر تح :ههههک انهههه اعههههتم کید 

،  (Abdollahi- Arpanahi et al., 2016)همکهههاران

 نسههههبت فایهههه   بههههت هزینههههت در تو :هههه  هن وانههههت

 و  ،یههههی پتسههههت:  کشههههتها  تحههههت س:سههههت 

 تو :ههههه و در  8/1و  68/2مزرعهههههت بهههههت تیت:ههههه  
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 شهه  گههزارش  43/2و  08/3فینهههی بههت تیت:هه  گودههت

 کاست

خههارا ا، فصهه   ۀعییهه  م تلههف کشههت و هههاروش

  آور  و ارت ههاسههودتوانهه  بههی میکشههاور،   صصههوفحم

داشههتت اثههی  صمحصههوفآن سههطز ،نهه گی تو : کننهه گان 

با تودت بهت سهطز وسه:ع کشهت بام:هت در اسهتان و باش  

بهها ههه   بیرسههی اقتصههاد  ، ایههو تح :هه  خو،سههتان

کههت اسههت  ادههیا شهه  ها  م تلههف تو :هه  بام:ههت س:سههت 

اثههی  بام:ههتکننهه گان تو :  بههی تو :هه  و در نت:یههت درآمهه 

 داردک

 

 هامواد و روش

ها  اهههوا،، دشههت ایههو تح :هه  در مههزارل شهیسههتان

ادههیا شهه   آ،ادگههان، حم: یههت، بههاو ، شههادگان و هههویز 

اسهتان خو،سهتان را درفه   بام:هۀ  81کت ب هش عمه    

ک (Anon, 2015) انهه تو :هه  کید  1395در سهها  ،راعههی 

 اسههان اطتعههاص ثبههت شهه   در دهههاد کشههاور،   بههی

بام:ههههت در  ۀتو : کننهههه   عمهههه  175ایههههو اسههههتان، 

بهها تودههت بههت  وها  مههورد مطا عههت شناسههایی شهیسههتان

ها، مودهههود بهههودن اطتعهههاص ف،م و م:هههزان محههه ودیت

 120بهههههیداران ، ا، هی  ب همکهههههار  تو : کننههههه گان

ک ا، شهه آور  دمهعمههورد ن:ها، عمه   اطتعهاص  بهیداربهی 

  کشههههتفههههورص  بههههیدار بههههتبهی  57 ،ایههههو تعهههه اد

پوش و فههورص خهها  بههیدار بههتبهی  13 ،یههی پتسههت: ،

تو :ههه  بهههیدار در مزرعهههت  فضههها  بههها،  بام:هههت بهی  50

 ککیدن می

طیاحههی شهه   در ایههو تح :هه  شههش  ۀپیسشههنام

ب ههش او  اطتعههاص کشههاور، و محصههو ، دارد  ب ههش 

 ب ههش دوم منههابع تههام:و آ   منههابع آ ، روش آب:ههار ، 

ب ههش سههوم  ،تعهه اد دفعههاص آب:ههار  و ادههار  بههها  آن 

ها  مصهیفی  م:هزان بهذر، کهود و سه  مهورد شام  نهاد 

 ، ب ههش چهههارم ن:ههیو  انسههانی، آنهههاها  ن:هها، و هزینههت

ن:هها، بههیا   ح ههو  و دسههتمزد  تعهه اد کههارگی مههورد

،مهههان و ، مههه ص عمل:هههاص م تلهههف و تعههه اد عمل:هههاص

  هههههادسههههتمزد کههههارگیان ، ب ههههش پههههنی  نهاد 

مکان:زاسههه:ونی  تیاکتهههور و ادواص مهههورد اسهههت اد   و 

 ۀب ههش ششهه  اطتعههاص فههیوش  ،مههان بیداشههت، نحههو

تکم:ه  ا، بعه  فیوش و ق:مهت محصهو  هنههام فهیوش ک 

اص دسهههت آوردن اطتعههه تبهههت منرهههور بههو  پیسشههنامت

 مههورد منههاط  نریانفههاح  بهها یایهههمصههاحبت تی،دق:هه 

خهه ماص  کشههاور، ، میاکههز دهههاد سهها،مان در بیرسههی

در مههورد خهه ماص کشههاور،   ههها تعاونی و کشههاور، 

ور،  و کاشههت، داشههت و بیداشههت ،  خهها  نههول عمل:ههاص

ههها  مصههیفی، ح ههو  ن:ههیو  انسههانی و اطتعههاص نهاد 

 انیام ش کن:ز فیوش 

 1(GV) ارزش ناخالص

یههی  عملکههید محصههو  در ق:مههت فههیوش حافهه  

بهها یهها همههان درآمهه  کهه   ار،ش ناخهها  ک اسههت محصههو 

 -Rezvani)شههود مههیمحاسههبت  1 ۀاسههت اد  ا، رابطهه

Moghadam et al., 2011)ک 
 

 1  𝐺𝑉 = 𝑌 × 𝑃 
 

 ،کت در آن

GV=   بهههی حسههه  م:ل:هههون ریههها  بهههی  ار،ش ناخههها

عملکههید محصههو  بیحسهه  ک:لههوگیم در  = Y؛هکتههار

ق:مههت فههیوش بیحسهه  م:ل:ههون ریهها  بههی = P؛ و هکتههار

 ک:لوگیمک

 2(GP) ناخالص سود

 مت :ههی ها ت ایهه  ار،ش ناخهها   تو :هه  و هزینههت      

 Rezvani)شهود مهیمحاسههبت  2ا، رابطهت  اسهت و تو :ه 

Moghadam et al., 2011)ک 
 

 2  𝐺𝑃 = GV − 𝑉𝐶 
 

 ،کت در آن
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GP=  ؛ بهی حسه  م:ل:هون ریها  بهی هکتهار ناخها  سود

 بهی حسه  م:ل:هون ریها  تو :ه  مت :هی ها هزینت =VCو 
 

 بی هکتارک 

 TC(1) تولید ۀکل هزین

و مت :ههی  ثابههت ههها  تا، میمههول هزینهه کهه  ۀهزینهه      

 ,.Rezvani-Moghadam et al) آیههه دسهههت می تبههه

مت :هههی شهههام   هههها هزینهههت در ایهههو تح :ههه   ک(2011

 ح:هوانی، ن:هیو  انسهانی، و شه:م:ایی هزینت سهموم، کهود

ماشهه:و، ا کتییسهه:تت، سههوخت، بههذر، هزینههت پتسههت:  و 

  سههه:  فلهههز  مهههورد ن:ههها، بهههیا  س:سهههت  کشهههت

 ،مهه:و بههها  ثابههت تنههها ادههار   ۀو هزینهه ،یههی پتسههت: 

 گیفتت ش ک در نری

 2(C-B) هزینه به نسبت فایده

کهه   ۀهزینهه بههیا، نسههبت ار،ش ناخهها   محصههو       

آیهه ک ایههو شههاخ  بهها اسههت اد  ا، بههت دسههت می تو :هه 

 ,.Kuswardhani et al)شههود مههیمحاسههبت  3 ۀرابطهه

 ک(2013

 

 3  B − C =
GV

𝑇𝐶
 

    

 ،کت در آن

 𝐵 − 𝐶=    ؛ بهه ون واحهه  هزینههت بههت نسههبت فایهه GV= 

 و ؛بههی حسهه  م:ل:ههون ریهها  بههی هکتههار ار،ش ناخهها  

TC=   بهی حسه  م:ل:هون ریها  بهی  تو :ه  ها هزینهتک

 هکتارک

 3(𝑰𝑴)ای مکانیزاسیون هزینه شاخص

ماشهه:نی بههت دمههع  ۀایههو شههاخ  نسههبت هزینهه      

و بههها اسهههت دامهههی و کهههارگی   ،ها  ماشههه:نیهزینهههت

 ک(Singh, 2006)شود میمحاسبت  4 ۀاست اد  ا، رابط
 

 4  𝐼𝑀 =
𝐶𝐸𝑀

(𝐶𝐸𝐻 + 𝐶𝐸𝐴 + 𝐶𝐸𝑀)
 

 

 ،کت در آن

𝐶𝐸𝐻= ؛اسههت اد  ا، ن:ههیو  انسههانی ۀهزینهه 𝐶𝐸𝐴= ۀهزینهه 

 هزینهههت اسهههت اد  ا، =𝐶𝐸𝑀 و ؛اسهههت اد  ا، ن:هههیو  دام

 ماش:وک

آور  ههها  دمههعداد ها، پهها ا، تکم:هه  پیسشههنامت

ک شهه ک گههذار  وارد و  Excel 2013افههزار شهه   در نیم

 دنبهها ههها تیزیههت و تحل:   SPSSافههزاربهها اسههت اد  ا، نیم

اسههت اد   tم:ههانه:و ت:مارههها ا، آ،مههون  ۀم ایسهه بههیا  و

 کش 

 

 و بحث  نتایج 

 دهه و  در سههت س:سههت  کشههت  در تو :هه  ها هزینههت

 دهههزکههت بههت  شههوددیهه   مهههی کآورد  شهه   اسههت 1

تمههامی  بهه:و ،ا کتییسهه:تت و سههوخت، بههذر ههها هزینههت

ا، نرههی آمههار     م تلههف کشههتهادر س:سههت  هاهزینههت

 داردک دار  ودودمعنیاختت  

 کههه  ا، مت :هههی ها هزینهههت سهههه  ، 1 شهههک  در

  کشهههت ها س:سهههت  در بام:هههت تو :ههه  ها هزینهههت

 ،79/0 تیت:هه  پوش و مزرعههت بههت، خهها ،یههی پتسههت: 

 مش   ش   استک  درف  78/0 و 81/0

سه  هزینۀ ادهار  بهها چشهمه:ی و هی در م ایسهت بها  

  هاس:سههت ههها  مت :ههی م هه ار آن در تمههامی هزینههت

دخ:هه  در تو :هه ، کشههت کمتههی اسههتک در بهه:و عمل:ههاص 

 مکههان:ز  ن:سههت و همهه:و مویههول ف ههل بیداشههت بام:ههت

 ها  مت :هههی اسهههتک د :ههه  افهههلی بهههاف بهههودن هزینهههت

  ا ماسههی و همکههاران هانتههایا ایههو تح :هه  بهها یافتههت

(Almasi et al., 2011)   هم ههوانی دارد کههت معت  نهه

 در  هاباعه  افهیایش هزینهتنههیفتو مکان:زاسه:ون  بت کهار

ها، شهههودک ا، ایهههو رو بهههیا  کهههاهش هزینهههتتو :ههه  می

مکههان:ز  کههیدن ایههو ب ههش در تو :هه  بههت منرورکههاهش 

 ن:ههها، بهههت ن:هههیو  انسهههانی، بسههه:ار یهههیور  بهههت نرهههی

 رس کمی

1- Gross Value 2- Gross Profit 

  

 

1- Total Cost 2- Benefit Cost Ratio  
3- Mechanization Index Based on Cost of Use of Machinery 
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 باميه های مختل  کش.رر سيست   هکتار ررهای توديد ميانگيا هز .همقا سۀ  -1 جدوه

Table 1- Comparison of average production costs per hectare in different okra cultivation systems 

 (الیر ونیلیمحسب  بر دیتول یهانهیهز)  رهایمتغ

Variables (Production Costs in Million Rials) 

 کشت هاییستمس 

Cultivation Systems 
 

 داریمعنی

Sig.  زیر پالستیک 

Under Plastic 
 پوشخاک

Mulch 

 مزرعه

Open 

Field 
 

 سموم

Pesticides 
 b3.53 a1.87 c5.31  0.00** 

 ن:یو  انسانی

Human labor 
 c59.18 b45.3 a23.35  0.00** 

 ماش:و

Machinery 
 c1.61 b1.77 a1.65  0.00** 

 بذر

Seeds 
 a1.52 a1.57 a1.6  0.214ns 

 ا کتییس:تت

Electricity 
 a0.538 a0.269 a0.39  0.02* 

 سوخت

Fuel 
 a0.375 a0.329 a0.34  0.63ns 

 پتست: 

Plastic 
 a7.796 a6.418 -  0.00** 

 ش:م:اییکود 

Chemical fertilizers 
 a3.464 b3.480 a2.68  0.00** 

 کود ح:وانی

Manure 
 b2.848 a2.635 b2.80  *0.28* 

 میمول  هزینت مت :ی 

Total (variable cost) 

 c80.867 b63.651 a38.13  0.00** 

 دارمعنینبود اختت  و درف   5، درف  1 احتما  دار  در سطزبت تیت:  معنی   ns و*،**

 ن ارن ک درف  5در سطز  دار ت اوص معنی LSDمشابت ا، نری آ،مون  حیو  با  هاو:انه:مدر هی ردیف  

*,** and ns means significant at 5%, 1% and not significant 
Mean with similar letters in each row are not statistically significant (LSD test) 

 
  

 مزرعهجد  و پو خا  شد   ز پتستي زاد د  :کش. هایست يهز س ررهای توديد باميه سه  هز .ه -1 شکل

Fig. 1- Contribution of okra production costs in cultivaton systems: 

 a) Under plastic, b)Mulch and c) Open field 

هزینه های متغیر
Variable costs

79%

هزینه اجاره بهاء زمین
Land rental cost

21%

الف

a

هزینه های متغیر
Variable costs

81%

هزینه اجاره بهاء زمین
Land rental cost

19%
ب

b

هزینه های متغیر
Variable costs

78%

هزینه اجاره بهاء زمین
Land rental cost

22%

ج

c
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 کشههتها  کهه  در تو :هه  بام:ههت در س:سههت  ۀهزینهه

پوش و مزرعههت بههت تیت:هه  بیابههی ، خهها ،یههی پتسههت: 

 در هکتههههار ریهههها م:ل:ههههون  73/48و  57/78، 01/103

 ک محاسبت ش   است

ها  کهه  تو :هه  بام:ههت در هزینههت، 2 شههک مطههاب  

  اسهههت تههها یشهههتب: ،یهههی پتسهههت:  کشهههت س:سهههت 

پوش و مزرعههت کههت ههها  کهه  در س:سههت  خهها هزینههت

ها  مت :هی توانه  ناشهی ا، بهاف بهودن هزینهتد :  آن می

، نسههبت بههت دو س:سههت  ،یههی پتسههت:  س:سههت  کشههت

ها  کهه  در س:سههت  پوش و مزرعههت باشهه ک هزینههتخهها 

پوش ن:ز بنا بهت د :ه  ذکهی شه   نسهبت بهت کشهت خا 

ها  مت :ههی ک م:ههزان هزینههتب:شههتی شهه   اسههتدر مزرعههت 

 ، ،یههی پتسههت:  کشههتها  در تو :هه  بام:ههت در س:سههت 

 

و  65/63، 86/80پوش و مزرعههههت بههههت تیت:هههه  خهههها 

بهههت دسهههت آمههه ک  هکتهههار در ریههها م:ل:هههون  12/38

 ،یههی پتسههت: کشههت در کهه  تو :هه   ۀهزینههب:شههتییو 

ها  بههودن هزینههت ب:شههتیکههت د :هه  آن  شههوددیهه   می

در م ایسههت بهها   :پتسههتها  کشههت مت :ههی در س:سههت 

ها میبهو  بهت هزینهت فضا  مزرعهت اسهت کهت ایهو هزینهت

ن:هیو  کهار مهورد ن:ها، ب:شهتی، اسهت اد   مصی  سهوخت،

 ،یههی پتسههت: در کشههت پتسههت:کی و سهه:   ا، پوشههش 

 ک نتههههایا ایههههو تح :هههه  بهههها اسههههتپوش  و خهههها 

 (Almasi et al., 2011)ا ماسههی و همکههاران   هایافتههت

 کهههت معت  نههه  کشهههاور،  پینههههاد هم هههوانی دارد 

نهههاد  هزینههت تو :هه  ب:شههتی   کهه نسههبت بههت کشههاور،  

 داردک

 

 
 باميه های مختل  کش.متغيز و کل رر سيست  هایميانگيا هز .ه -2 شکل

Fig. 2- Average variable and total costs in different okra cultivation systems 

 ن ارن ک درف  5در سطز  دار ت اوص معنی LSDمشابت ا، نری آ،مون  حیو  با  هاو:انه:م ستوندر هی 

Mean with similar letters in each column are not statistically significant (LSD test) 

 

کهت به:و دهه  مهینشهان  2و ده و   2 شهک  نتایا 

پوش و ، خهها ،یههی پتسههت:   کهه  در کشههت هاهزینههت

و دارد ودههود  دار معنههیمزرعههت ا، نرههی آمههار  اخههتت  

ک اسههتم هه ار کمتههییو ا ، ایههو هزینههت در کشههت مزرعههت

ها  توانه  بهت د :ه  هزینهترسه  ایهو امهی میبت نرهی می

 ها  کشهههت هههها  مصهههیفی در س:سهههت نهاد ب:شهههتی 

پوش باشه ک نتهایا ایهو تح :ه  بها و خها  ،یی پتسهت: 

 -Rezvani) م  م و همکههههارانریههههو  مطا عههههاص

Moghadam et al., 2011)  کههههت هم ههههوانی دارد

  کنتههی  شهه   و هههاهزینههت در مح:لانهه  کههید گههزارش 

ب:شههتی اسههتک مطههاب   ،نسههبت بههت فضهها  بهها، ،ا گل انههت

مت :هههی تو :ههه  را  ۀم ههه ار هزینهههب:شهههتییو  2دههه و  
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 86/80بههها م:هههانه:و  ،یهههی پتسهههت: س:سهههت  کشهههت 

ها  کشهههت س:سهههت  دارد؛م:ل:هههون ریههها  در هکتهههار 

ک دارنهه ها  بعهه   قههیار پوش و مزرعههت در رتبههتخهها 

،مه:و ن:هز در کشهت بهها  ادهار   ۀم  ار هزینهب:شتییو 

 ک شوددی   می ،یی پتست: 

 تولید بامیه  های اقتصادیبررسی شاخص

کشهت  ، درآمه  که  تو :ه  بام:هت در2مطاب  ده و  

پوش و مزرعهههت بهههت تیت:ههه  ، خههها ،یهههی پتسهههت: 

در هکتهههار م:ل:هههون ریههها   68/110و  63/165، 44/381

درآمه  که   دهه نشهان مهی 3 شهک ک است  دست آم بت

درآمهه   ا،ب:شههتی  ،یههی پتسههت: تو :هه  بام:ههت در کشههت 

اسههت پوش و مزرعههت کشههت خهها کهه  تو :هه  بام:ههت در 

رسههی کههت ایههو امههی ناشههی ا، عملکههید نوبیانههت، پ:ش

بههت  ۀ محصههو ق:مههت فههیوش ب:شههتی در عییههمحصههو  و 

پوش ب:شههتی بهها،ار اسههتک درآمهه  کهه  در کشههت خهها 

د :ه  ایهو افهزایش درآمه  ؛ ا کشهت مزرعهت است تها در

توانهه  بههافتی بههودن عملکههید نوبیانههت و ق:مههت ن:ههز می

نشههان تح :هه  همینهه:و فههیوش بههافتی آن باشهه ک نتههایا 

ی ،یهکهت درآمه  ناخها   تو :ه  بام:هت در کشهت ده  می

پوش و کشهههت خههها ب:شهههتی اسهههت تههها در  پتسهههت: 

 ها  ایهو تح :ه  بها نتهایا گهزارش شه  ک یافتهتا مزرعت

  -Mehrabi) ،اد مهیابههی بشههیآباد  و ،ینهه تح : ههاص 

Boshrabadi & Zeynalzadeh, 2008) و ،

 Rezvani-Moghadam et)م  م و همکهههاران ریهههو 

al., 2011)  محصههوفص  انهه گ تههتکههت هم ههوانی دارد

کنتههی  شهه   و گل انههت ا  نسههبت بههت گههیو   کشههت

فضهها  بهها، ا، نرههی فههیفت شهه   در  کشههتمحصههوفص 

 دارن ک اقتصاد  مزیت

 

 باميه های مختل  توديدهای اقتصاری رر سيست شاخ  -2جدوه 

Table 2- Economic Indices in Different Okra Production Systems 

Economic Indicators 
 زیر پالستیک

Under Plastic 

 پوشاکخ

Mulch 

 مزرعه

Open Field 

 داریمعنی

Sig. 

 هزینۀ ک    م:ل:ون ریا  بی هکتار 

Total cost (million Rials per hectare) 
103.01c 78.57b 48.73a 0.00** 

 ار،ش ناخا     م:ل:ون ریا  بی هکتار 

Gross value (million Rials per hectare) 
381.44a 165.23b 110.68c 0.00** 

 سود ناخا     م:ل:ون ریا  بی هکتار 

Gross profit (million Rials per hectare) 
300.58a 101.98b 72.55b 0.00** 

 سود خا     م:ل:ون ریا  بی هکتار 

Net profit (million Rials per hectare) 
278.44a 78.06b 61.94b 0.00** 

 نسبت فای   بت هزینت

Benefit-Cost Ratio 
3.70a 2.15b 2.28b 0.00** 

 ا  مکان:زاس:ونشاخ  هزینت

Mechanization cost index 
4.55a 6.79b 10.58c 0.00** 

 دارمعنینبود اختت  درف  و  5درف ،  1 احتما  دار  در سطزبت تیت:  معنی   ns و*،**

 ن ارن ک درف  5در سطز  دار ت اوص معنی LSDمشابت ا، نری آ،مون  حیو  با  هاو:انه:مدر هی ردیف  

*,** and ns means significant at 5%, 1% and not significant 
Mean with similar letters in each row are not statistically significant (LSD test)
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 ک

 توديد باميه رر سه سيست  کش.سور ناخاد  و  کل رر مد ميانگيا -3 شکل

Fig. 3. Average gross value and gross profit of okra production in three cultvation systems 

 ن ارن ک درف  5در سطز  دار ت اوص معنی LSDمشابت ا، نری آ،مون  حیو  با  هاو:انه:م ستوندر هی 

Mean with similar letters in each column are not statistically significant (LSD test) 

 

و  درآمهه  کهه ، بهه:و  2و دهه و   3 شههک مطههاب  

 ها  م تلههف کشههتسههود ناخهها   تو :هه  در س:سههت 

ودههود داردک  دار معنههیبام:ههت ا، نرههی آمههار  اخههتت  

تو :هه   ب:شههتی  هاپتاسهه: توانهه  بههت ایههو اخههتت  می

  کهههت بهههت س:سهههت  کشهههت باشههه محصهههو   نوبیانهههت

  باش ،یی پتست:  میتبل می

  س:سههههت  در بام:ههههت ا، تو :هههه  سههههود حافهههه 

 در بام:ههت ا، تو :هه  سههود حافهه  ا، ب:شههتی ،یههی پتسههت: 

 در ایهههو سهههودک اسهههت مزرعهههت و پوشخههها  س:سهههت 

  مزرعهههت و پوشخههها  ،،یهههی پتسهههت:  ها س:سهههت 

  ریههها  م:ل:هههون 94/61 و 06/87 ،44/278 تیت:ههه  بهههت

 بههودن ب:شههتی ا، ناشههی امههی ایههوک اسههت  بههت دسههت آمهه 

 ،یههی پتسههت:  کشههت در درآمهه  ناخهها   تو :هه  بام:ههت

 کمتهی د :ه ک اسهت مزرعهت و پوشخها  کشهت بت نسبت

درآمهه   بههودن کمتههی مزرعههت، کشههت در سههود بههودن

  کشههت بههت نسههبت س:سههت  کشههتناخهها   تو :هه  ایههو 

 ک است پوشو خا  پتست:  ،یی

 سههود خهها   م هه ارب:شههتییو ، 2 دهه و  مطههاب 

در هکتههار در  ریهها  م:ل:ههون 44/278تو :هه  بههت م:ههزان 

ها  بههت دسههت آمهه  و س:سههت  ،یههی پتسههت: کشههت 

ها  بعهه   قههیار پوش و مزرعههت در رتبههتکشههت خهها 

 مزرعههت  و پوشخهها  گیفتنهه ک بهه:و دو س:سههت  کشههت

 دکوشمیمشاه   ن دار معنی ا، نری آمار  اختت 

نسههبت ب:شههتییو  ،4 شههک طبهه  و  2دهه و  در 

ها  بههیا  تو :هه  بام:ههت در س:سههت فایهه   بههت هزینههت 

و اسهت   بهت دسهت آمه  ،یهی پتسهت:  کشهت در  تو : 

قهیار   بعه  رتبهتپوش و مزرعهت در کشهت خها  ست :س

در نسههبت فایهه   بههت هزینههت بههودن م هه ار ب:شههتی ک دارنهه 

خها   سهود بهت د :ه  بهافتی بهودن  پتسهت: ،یی کشت 

نسههبت بههت دو س:سههت  کشههت  س:سههت  کشههتایههو 

در تو :هه   راپوش و مزرعههت اسههتک ایههو نسههبت خهها 

-Abdollahi)ن عبههه ا لهی ارپنههاهی و همکهههاراهن وانههت 

Arpanahi et al., 2016)  ها  س:سهههت در بیرسهههی و

و در  8/1و  68/2و مزرعههت بههت تیت:هه   ،یههی پتسههت: 

گههزارش  43/2و  08/3فینهههی بههت تیت:هه  تو :هه  گودههت

-Rezvani) م  م و همکههههارانریههههوانیک انهههه کههههید 

Moghadam et al., 2011)  نسههبت  گوینهه مههین:ههز

  06/3 گل انههت فینهههی تو :هه  گودههتدر فایهه   بههت هزینههت 
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و  ناو،کهها ک 33/2بهها،   مههزارل فضهها  اسههت تهها دربههافتی 

تو :هه  انهههور  ۀهزینهه (Ozkan et al., 2007) همکههاران

در ایههو محصههو  تو :هه  هزینههۀ در گل انههت را دو بیابههی 

 Naval et) نههاوا  و همکههارانک انهه داد مزرعههت گههزارش 

al., 2013)  تو :ههه   ۀن:هههز نسهههبت فایههه   بهههت هزینههه

فینهی در فضهها  مزرعههت و گل انههت را بههت تیت:هه  گودههت

 و 4 شههههک نهههه ک طبهههه  ا گههههزارش داد 83/9و  43/9

تو :ه  در کشهت  ۀنسهبت فایه   بهت هزینهبه:و  ،2د و  

پوش و مزرعههت ا، خهها  سههت :س دوبهها  ،یههی پتسههت: 

 د :هه  کههت ودههود دارد دار معنههینرههی آمههار  اخههتت  

در  تو :هه  ههها ینههتهز بههت عملکههید وتوانهه  یامههی م یههوا

پوش و مزرعههت ، خهها ،یههی پتسههت: تو :هه    هاس:سههت 

پوش و مزرعههت بهها ها  خهها و ههی س:سههت  کمیبههو  باشهه 

 ن اشتن ک دار معنییک یهی اختت  

  

 
 های مختل  کش.ميانگيا نسه. فا ده به هز .ه توديد باميه رر سيست  -4 شکل

Fig. 4- Average benefit-to-cost ratio of okra production in different cultvation systems 
 ن ارن ک درف  5در سطز  دار ت اوص معنی LSDمشابت ا، نری آ،مون  حیو  با  هاو:انه:م ستوندر هی 

Mean with similar letters in each column are not statistically significant (LSD test) 

 

در سااه سیسااتم ای مکانیزاساایون شاااخص هزینااه

  کشتمختلف 

 :نیماشهه ۀینههنسههبت هز ۀکننهه ایههو شههاخ  ب:ان

  اسههتک و کههارگی یدامهه :نی،ماشهه ها ینههتبههت دمههع هز

در مکان:زاسههه:ون تو :ههه  بام:هههت  ا هزینهههت شهههاخ 

پوش و مزرعههت ، خهها ،یههی پتسههت: کشههت   هاس:سههت 

دسههت  بههتدرفهه   6/10و  8/6، 6/4بههت تیت:هه  م:ههزان 

د :هه  پههای:و بههودن شههاخ  ک  5 شههک   اسههت آمهه  

و  در کشهههت ،یهههی پتسهههت:  ا  مکان:زاسههه:ونهزینهههت

بهاف  اسهت اد  ا، ن:هیو  انسهانی بهیا   ۀ، هزینهخاکووش

 ایههو دو س:سههت  کشههتکشهه: ن و نصهه  پتسههت:  در 

 استک
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 های مختل  توديدرر سيست  مقا سه ميانگيا شاخ  هز .ه مکانيزاسيون توديد باميه -5 شکل

Fig. 5- Comparison of the average mmechanization cost index of okra production in different cultivation systems 
 ن ارن ک درف  5در سطز  دار ت اوص معنی LSDمشابت ا، نری آ،مون  حیو  با  هاو:انه:م ستوندر هی 

Mean with similar letters in each column are not statistically significant (LSD test) 

 

 گیری نتیجه

 سههود خهها  کههت دههه  مههینشههان ههها بیرسههینتههایا 

بههت د :ه  افههزایش  ،یههی پتسهت: تو :ه  بام:ههت در کشهت 

مسههتمی و خههارا ا، فصهه  ب:شههتی ا،  ۀعملکههید و عییهه

فههورص  بههتایههو محصههو  کشههت تو :هه   سههود خهها  

 ا  استکپوش و مزرعتخا 

محصهو  بام:هت در  ۀنسهبت فایه   بهت هزینه بافتییو 

و کشههت    اسههتبههت دسههت آمهه  ،یههی پتسههت:  کشههت

بعهه   قههیار  رتبههتا  در پوش و کشههت مزرعههتخهها 

ن:ها، بهت ن:هیو  د :ه   تتو :ه ، به ۀهزینهب:شهتییو ک دارن 

 شهوددیه   مهی ،یهی پتسهت: کشهت در  ،انسانی ب:شهتی

ا  در پوش و کشههت مزرعههتها  کشههت خهها و س:سههت 

 کدارن ها  بع   قیار رتبت

 در ا  مکان:زاسهههه:ونهزینههههت شههههاخ کمتههههییو  

ن:ههیو   شههتی:ببههت د :هه  ن:هها،  ،یههی پتسههت:  کشههت

انسانی در م ایسهت بها ن:هیو  ماشه:نی اختصها  یافهت و 

ها  در رتبهههت  امزرعهههت کشهههتپوش و کشهههت خههها 

 بع   قیار گیفتن ک
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Abstract 

Farmers usually are seeking some ways to increase their crop yield and consequently their  

income. One way is following off-season crop production system. Due to the large area under 

cultivation of okra in Khuzestan province, this study aimed to evaluate different production 

systems of okra including: plantation under plastic, plantation under plastic mulch, and 

plantation in open field. Required data were collected using face-to-face questionnaire from 120 

okra growers. The highest amount of net profit (287.44 million Rials/ha) was obtained in 

producing okra under plastic. Net profit for plantation under plastic mulch and in open field 

were 87.06 and 61.94 million Rials per hectare respectively. Benefit-cost ratio in okra plantation 

under plastic, (3.7) was significantly greater than that in open field (with a ratio of 2.28) and 

under plastic mulch (with a ratio of 2.1). The highest amount of production cost (103 million 

Rials per hectare) was obtained in okra planttation under plastic. Producing okra under plastic 

mulch and in open field were in the next ranks with 78.5 and 48.7 million Rials per hectare 

respectively. Mechanization cost index in open field with 10.6 percent was significantly greater 

than that under plastic mulch (6.8%) and under plastic (4.6%)  

 

Keywords: Benefit-Cost Ratio, Income, Plastic, Mechanization Cost Index 
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