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  مقدمه و طرح مسئلهمقدمه و طرح مسئله  

 يهازاربا دجوو ،يياغذ ادمو به جامعه زنيا ك،خاآب و  يتودمحد ،جمعيت شدر ،فرهنگيو  ديقتصاا سريع شدر

 تمحصوال كشت توسعه موجب رخيا هايلسادر  فصلاز  رجخا تمحصوال توليد به يمندعالقهو  فمصر رگبز

 دموجو تمكانااز ا بهينه دهستفاا نيزو  كشت مستعد ضيارا يافتنو  بيشتر توليد بين ينا درت. سا اي شدهگلخانه

 عتنو شتندا با انيرا ر. كشودگير ارقر توجه ردمو بايد كه ستا فياهدا مهمتريناز  توليدوري هبهر يشافزا ايبر

 شتنارزان، دا يگرركا وينيرو  سستردر د نسانيا وينير ،سيعو ضيارا درخشان، خورشيد دجوو ،قليميا

از  خيلي توليد انميزو  يركشتز سطحاول در  هرد يهاركشو وجز مزيتها سايرو  باغبانيو  ورزيكشا پيشينه

  در دستور کار  ۱۴۰۴تا پایان  ۹۵سال از سال  ۱۰های کشور به مدت گلخانهبرنامه توسعه

  قرار گرفته است.

 وری های افزایش بهرهای در کشور ایران یکی از مهمترین سیاستهای گلخانهتوسعه کشت

 اقتصادی کشاورزی و مدیریت راهبردی آب است.

  تا حدودی از برنامه عقب  درصد بوده و ۹۳متوسط توسعه طرح گلخانه در سه سال اخیر

-یکشور احداث م هایهکتار در تمام استان ۳۵۵هزار و  ۴۸ جادیبرنامه ا نیدر اهستیم. 

 هایسطح گلخانه( ۱۳۹۵موجود در سال آغاز برنامه ) یهاو با احتساب سطح گلخانه شود

هزار هکتار  ۳۸حدود  زان،یم نیکه از ا رسدیهزار هکتار م ۵۸از  شیکشور در مجموع به ب

 ریو سا ینتیز اهانیهزار هکتار گل و گ ۲۰و حدود  یاگلخانه یهاوهیو م هایسبز

 محصوالت خواهد بود.

 و از اول  میدر کشور دار هاهزار هکتار سطح گلخانه ۱6حدود  ۱۳۸۹مهر ماه سال  انیتا پا

طبق برنامه  ۱۳۹۸سال  یو برا شدهکتار احداث  ۱67۰مهر ماه حدود  انیتا پا یجارسال

هکتار گلخانه در  ۵۸۰۵ دیبا یهکتار و طبق برنامه ابالغ ۳66۳ دیبا یمصوب اقتصاد مقاومت

 شود.کشور احداث 

  صد هزار تن انواع محصوالت سبزی و صیفی  ۸۰۰میلیون و  ۳میزان کنونی مجموع تولید به

 شود.هزار تن آن صادرات می ۲۰۰میلیون و  ۱ای کشور است که گلخانه

  وری باالتری در زمینه آب دارد.برابر نسبت به فضای باز، بهره ۱۰گلخانه تا 

 برابر این میزان به  ۳تا  ۲هزار نفر به صورت مستقیم و  ۱6۰های کشور بیش از در گلخانه

 صورت غیرمستقیم مشغول به کار هستند.

  درصد  ۲فعال  رانای جهان، در هاگلخانه یهزار هکتار ۳۰۰و  ونیلیم ۱با توجه به سطح

 ۲۵۰۰از  شی( با توسعه ب۱۳۹7در سال گذشته ) ی. ولباشدمی دار را هاسطح گلخانه

 رتبه اول توسعه را در جهان داشته است. ران،یگلخانه در ا یهکتار
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از  سيعيو پهنه نشد قعوا ليلد به در هر حال .هستو  دهبو باغباني تمحصوال هيژو بهو  ورزيكشا تمحصوال

 يخشكساليها كه شديد ساليانه تبخيرو  سمانيآ تالونز دكمبوو  خشك نيمهو  خشك منطقهدر  ركشو ضيارا

 با تا است هشد علت بر مزيد يرسطحيو ز سطحي هايآب منابعاز  رويههاي بييداربرهبهرو  هاي گذشتهسال

در  صوليا سياستياز  ميبايستنشود. بنابر اين  همافر يركشتز سطح يشافزا نمكاا رمذكو هاييتمز همه

و  كمتر حسطودر  توليد نندماو را دعملكر يشافزا ،سطح حددر وا بوته كماتر يشافزا يعني ورزيكشا بخش

 .كرده دستفاوري اهبهر يشافزا

در  كه ركشو توسعه يهابرنامهو  متيومقا دقتصاا بمصو يهابرنامهو  ورزيكشا دجهاوزارت  افهدا به توجه با

همچنين آب و  فمصردر  جوئيصرفهو  ييراكا دبهبو با است ورزيكشا تمحصوال كيفيو  كمي يشافزا يستارا

آب  ودمحد منابعاز  بهينه دهستفاا ايبراي گلخانه هشد لكنتر يمحيطهادر  توليد نوين يهاهشيواز  دهستفاا

 ر،كشو باغباني يربخشو ز ورزيكشا بخشدر  ودهفزارزش ا ديجاو ا ارپايد لشتغاا ديجاا ايبر زيمينهساو ز ركشو

 سساا ست. برا شده غبالو ا تصويب 1404 لسا فقا تا ساله 10 ونمد برنامه طي ركشو يهاگلخانه توسعه حطر

 هشد لكنتر يهامحيط به زبا يفضااز  لنتقاا قابل صيفيو  يسبز كشت عظما بخش كه ستا رمقر برنامه ينا

و  ورزيكشا ضيارا زيساآزاد مينهز ر،كشو بيآ منابعاز معتنابهي  يردمقا صرفهجوئي ضمن تا نددگر يتاهد

 .شود همافر نيز يتوليد تمحصوال كيفيو  كمي يشافزا

اي گلخانه هشد لكنتر يمحيطهادر  توليد نوين يهاهشيودر همين راستا و براي تحليل بيشتر نقش و اهميت 

افزايش صادرات  و ارپايد لشتغاا ديجاا ايبر زيسامينهو ز ركشوآب  ودمحد منابعاز  بهينه دهستفاا ايبر

آقای اي با مصاحبه، بخشاين در  ودهفزارزش ا ديجاا تراز تجاري بخش كشاورزي و بهبودمحصوالت در جهت 

كه  انجام شد 26/08/98 تاريخ در های کشورمجری طرح توسعه گلخانه ،عامریبنی ...ولی ا دکتر

 شود.مهمترين بخش هاي آن به شرح زير ارائه مي

  و برنامه ششمو برنامه ششمها در کشور ها در کشور اهميت توسعه گلخانهاهميت توسعه گلخانه  

 امل تعيين كننده وكشور ايران داراي اقليمي خشك و نيمه خشك بوده و آب براي توليد محصوالت كشاورزي ع

شود. كمبود آب در طي فصل رشد گياهان اثرات چشمگيري در ميزان توليد محصول به ويژه مهمي محسوب مي

  .شوندتوليد ميي داشته و در فصل گرم يمحصوالت سبزي و صيفي دارد كه اصوال نياز آبي باال

برابر  10باز حدود  يشود كه سطح اشغال شده زمين در فضاعمل آمده مشخص ميههاي كارشناسي ببا بررسي

 ياز فضا شتريبرابر ب 12محصول )عملكرد در واحد سطح ( حدود  ديتول يمصرف آب به ازا زانيها و مگلخانه

برابر كشت فضاي آزاد است و با  10اي حدود ساالنه كشت گلخانه اي بوده؛ در حالي كه نسبت عملكردگلخانه

. با توجه به رشد جمعيت در ايران، سرانه منابع استپذير امكانباالتر از آن نيز  مديريت صحيح رسيدن به ارقام

اهش مترمكعب ك 2000به  1375متر مكعب بوده، در سال  7000،  1335آب تجديد شونده ساالنه كه در سال 

تر از مرز كم آبي ) يينمترمكعب كاهش يابد كه پا 800به حدود  1400شود كه تا سال يافته و پيش بيني مي

 مترمكعب ( است. 1000



 

3 

 

با توجه به پايين بودن كيفيت و عدم يكنواختي محصوالت توليدي عالوه بر عدم امكان صادرات مناسب داراي 

وري مناسب از منابع آبي كشور و توليد محصول با كيفيت باشد وليكن به منظور بهرهضايعات فراوان نيز مي

همين راستا در  اي پرداختند.ح توسعه كشت گلخانهطراجراي  قابل رقابت در بازارهاي جهاني به مناسب و

-هاي افزايش بهرهاي در كشور ايران يكي از مهمترين سياستهاي گلخانهدهند توسعه كشتنشان مي هابررسي

هاي توان با مصرف مقدار كمي از نهادهوري اقتصاد كشاورزي و مديريت راهبردي آب است؛ به طوري كه مي

 355هزار و 48از ميزان  شوديادآوري ميبرابر افزايش كمي و كيفي توليدات دست يافت.  توليد و آب به چندين

هكتار از اراضي زراعي كه زير پوشش كشت سبزي و  هزار31مقدار  ،ششم هكتار توسعه گلخانه هم در برنامه

   .خواهد شدآزاد  ،اندصيفي بوده

 هاي کشور طرح توسعه گلخانه 

 در دستور كار قرار گرفته است. 1404تا پايان  95سال از سال  10هاي كشور به مدت برنامه توسعه گلخانه

متوسط توسعه طرح گلخانه در سه قرار داريم،  هاي كشورامسال در سال چهارم برنامه طرح توسعه گلخانه

 له جبران شود.ئدرصد بوده و تا حدودی از برنامه عقب هستیم که امیدواریم این مس ۹۳سال اخیر 

با احتساب سطح و  شودهاي كشور احداث ميدر تمام استان، گلخانههكتار  355هزار و  48در اين برنامه 

هزار هكتار  58هاي كشور در مجموع به بيش از سطح گلخانه( 1395هاي موجود در سال آغاز برنامه )گلخانه

هزار هكتار گل و  20اي و حدود خانههاي گلها و ميوههزار هكتار سبزي 38رسد كه از اين ميزان، حدود مي

 .زينتي و ساير محصوالت خواهد بود گياهان

هاي ريز و ها، ميوههاي شاخه بريده، گياهچهاي از جمله سبزي و صيفي، گلبراي توليد انواع محصوالت گلخانه

انار، هلو، زردآلو و ...( و ها )از جمله ساير محصوالت مانند گياهان دارويي، گياهان فصلي و آپارتماني، انواع ميوه

 بذور هيبريد و ... ظرفيت وجود دارد.

ميليون تن افزايش  21به حدود ( 1404ها )اي در پايان برنامه توسعه گلخانهميزان توليد محصوالت گلخانه

ه ميليون نفر( و در نظر گرفتن سران 92در ايران )بيش از  1404با توجه به برآورد جمعيت سال و  خواهد يافت

ميليون تن امكان صادرات محصول باكيفيت خواهيم  10كيلوگرم سبزي و صيفي، حدود  128مصرف حدود 

كانون  100در قالب بيش از  1404هزار نفر تا پايان سال  200براي تربيت نيروي كار ماهر به تعداد  داشت.

  .يادگيري نياز است

  هاهاتوسعه گلخانهتوسعه گلخانه  يياصلاصل  هايهاياستاستييسس  

 كنترل شده  هايطيباز به داخل مح يقابل انتقال از فضا يفيو ص ياز سبز يكشت بخش تيهدا

  ايگلخانه

 بنديكامل سورت و بسته رهيبا زنج ايگلخانه يبزرگ و اقتصاد يواحدها جاديا 

 دانش آموختگان يبه خصوص برا دارياشتغال پا نهيفراهم نمودن زم 

 در گلخانه ) انگور، هلو، زرد آلو و ...( ياقتصاد تيمز يدارا يمحصوالت باغ ديتول 
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 در گلخانه يفيو ص يسبز ديبرينشاء، نهال و بذور ه ديتول شيافزا 

 ها، كيفيت سازه يانتقال دانش فني و تكنولوژي مدرن جهاني و تقويت توان داخلي براي ارتقا     

 اي و تجهيزات جانبيهاي گلخانهپوشش

  تراز تجاري و هماهنگي براي ورود به بازارهاي خارجي بهبودتوسعه صادرات در جهت 

 افزايش توليد محصول سالم و گواهي شده 

 ها و توليد محصوالت كشاورزيهاي تامين نهادهتقويت و تكميل زنجيره 

 سازي در بازارهاي هدف اي و برندساماندهي بازار فروش، بورس محصوالت گلخانه 

  ي اگلخانه کشت يایمزااهداف و 

 اهداف : 

 جويي در آب وري و صرفهبهره يو ارتقا مصرف بهينه از آب 

  تراز تجاري  بهبودافزايش صادرات محصوالت در جهت 

 مزایا :

 و سم ،ييغذا مواد آب، م،ياقل رينظ دينمودن استفاده از منابع تول نهيبه ... 

 يطيمح طيكنترل بهتر شرا و ديتول سكيكاهش ر  

  خارج از فصل ديو تولامكان زودرس نمودن محصول 

 باز يگلخانه نسبت به فضا ديتول يبرابر 12تا  10 شيافزا 

  باز يمصرف آب نسبت به فضا يبرابر 10تا  8كاهش 

  باز ينسبت به فضا نياشغال زم يبرابر 15تا  10كاهش 

 يخاك زراع تيفيدر برابر ك تيعدم حساس 

 محصول عاتيضا زانيكاهش م 

 محصول لوگرميهر ك يبه ازا ديتول يهانهيكاهش هز 

 و سالم كيمحصوالت ارگان ديامكان تول 

 يانسان يروهاين يبرا داريپا ييزااشتغال 

 محصول پس از برداشت يماندگار تيفيك شيافزا 

 دكنندهيتول يطول سال برا در يمئدا يگردش مال جاديا 

 باز يفضا ركشتيز ياراض يبرابر 10 يال 8 يآزاد ساز 

 باز ينسبت به فضا ياقتصاد يبازده شيو افزا يسودآور 

  هاي کشور گلخانهمساحت 

 
 

جاري تا پایان  هاي در کشور داریم و از اول سالهزار هکتار سطح گلخانه 16حدود  1389تا پایان مهر ماه سال 

 3663طبق برنامه مصوب اقتصاد مقاومتي باید  1398و براي سال  شدهکتار احداث  1670مهر ماه حدود 

 .گلخانه در کشور احداث شودهکتار  5805هکتار و طبق برنامه ابالغي باید 
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ها در کشور شامل: جنوب کرمان، تهران، اصفهان، یزد، مازندران، خوزستان، های پیشرو در احداث گلخانهاستان

 باشند.و مرکزی می خراسان رضوی، آذربایجان شرقی
 

  اي محصوالت گلخانهو ارزآوري صادرات توليد، ميزان 

محصول در فضاي  150تا  100گروه محصول سبزي، ميوه و گياهان زينتي و در مجموع باالي  3در حال حاضر 

هزار تن انواع  ۸۰۰میلیون و  ۳مجموع تولید به میزان کنونی بدين ترتيب  .شودگلخانه توليد مي

و شود هزار تن آن صادر می ۲۰۰میلیون و  ۱که  رسدمیای کشور محصوالت سبزی و صیفی گلخانه

 10رسد كه قرار است ميليون تن مي 22اي به در پايان برنامه ميزان توليد محصوالت گلخانهطبق طرح توسعه 

 به بازارهاي هدف صادر شود. ميليون تن آن

شود تا بيني ميپيشو  اي باهدف ارزآوري در حال انجام استاقتصادي به بخش توليد محصوالت گلخانهنگرش 

 ميليارد دالر ارزآوري داشته باشد. 12، اين بخش 1404سال 

شود اين و پيش بيني مي میلیون دالر است ۵۰۰ای حدود هم اکنون ارزش صادرات محصوالت گلخانه

 دالر برسد.رقم امسال به يك ميليارد 

عمده کشورهای همسایه از جمله کردستان عراق، کشورهای آسیای میانه، روسیه، کشورهای حاشیه خلیج فارس و 

 ای کشور هستند.افغانستان از جمله مشتریان تولید محصوالت گلخانه
 

 ايدر کشت گلخانهآب جویي ميزان صرفه 

وري منابع آب، ها در حال انجام است و با توجه به بهرهدر تمامي استان هاي گلخانهتوسعه واحد با توجه به اينكه

ها در دستور ها در تمامي استانافزايش توليد و جلوگيري از تلفات و تبخير آب و فرونشست آب توسعه گلخانه

ر فضاي براب 12تا  10چرا كه به ازاي توليد يك كيلوگرم محصول در فضاي باز حداقل  ؛كار قرار گرفته است

 شود. درصد از تلفات آب جلوگيري مي 90تا  80كند، ضمن آنكه بسته به منطقه حداقل گلخانه آب مصرف مي

توليد يك  به عنوان مثال وری باالتری در زمینه آب دارد.برابر نسبت به فضای باز، بهره ۱۰گلخانه تا 

كه توليد اين ميزان گوجه فرنگي در حاليكند، در ليتر آب مصرف مي 250 كيلوگرم گوجه فرنگي در فضاي باز

ليتر  10تا  هاي مربوطبا استفاده از تكنولوژي كند و گاهي اين رقمليتر آب مصرف مي 40فضاي گلخانه تنها 

 يابد.كاهش مي

سالي، بحران آب و شاهد كاهش اثرات خشك( 1404 -1395ساله ) 10ها در برنامه با اجراي طرح توسعه گلخانه

 وهاي اجتماعي، سياسي و مخاطرات بهداشتي خواهيم بود از خسارات اقتصادي، تنش جلوگيري در نتيجه

 جوئي شود.ميليارد مترمكعب در مصرف آب صرفه 4.6شود بيش از بيني ميپيش
 

   گلخانه گلخانه کشت کشت   اشتغالزایي در اشتغالزایي در  

 
ميزان به صورت غير مستقيم مشغول به  برابر این 3تا  2هزار نفر به صورت مستقيم و  160هاي کشور بيش از در گلخانه

شود و به نفر اشتغال مستقيم و پایدار ایجاد مي 8-12هکتار گلخانه به طور متوسط بين  1کار هستند و با احداث 

  شود.همين نسبت حدود دو برابر اشتغال غير مستقيم ایجاد مي
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 هاتسهيالت دولت براي احداث گلخانه امکانات و 

  صدور مجوزها تسهیل فرآیند 

  شود و متقاضيان بايد از طريق ها پرداخت ميبه اجراي اين طرح بانکیتسهیالت  18از محل تبصره

درصد در مناطق كمتر  7دار با سود تسهيالت يارانهبراي دريافت اين  -سيتا  - ياعتبار التيتسهسامانه 

براي ميزان تسهيالت در نظر گرفته سقفي . البته ثبت نام كننددرصد در مناطق برخوردار  9برخوردا و 

بقي نيز اها آورده خود متقاضي و مدرصد هزينه 20و  نشده و بر اساس ميزان تقاضا و سطح خواهد بود

 شود.از طريق تسهيالت پرداخت مي

 

  وضعيت ایران در صنعت گلخانه سازي 

هاي گلخانه ساز، در و اهتمام شركتهاي وزارت جهاد كشاورزي در حمايت از توليدات داخلي با توجه به سياست

-كند بلكه به كشوراي خود را تامين ميحال حاضر ايران نه تنها بخش اعظمي از نياز سازه و تجهيزات گلخانه

 كند.صادر مينيز ها هاي آسياي ميانه و همسايه

كه ده است به طوريها به ويژه مسائل سازه و تاسيسات اتفاق افتاطي پنج سال اخير تحولي عظيم در گلخانه

و خطوط د و ديگر نيازي به واردات نداريم شوهاي گالوانيزه و فلزي در داخل توليد ميدرصد سازه 100

اي در كشور راه اندازي شده است و هم اكنون در حال ساخت آن هاي شيشههاي ساخت سازه گلخانهكارخانه

 .هستيم

     در جهاندر جهان  گلخانه ايگلخانه ايرتبه ایران در کشت گلخانه اي و توسعه کشت رتبه ایران در کشت گلخانه اي و توسعه کشت  

 

 

 

 
 

   هاهاگلخانهگلخانهموانع و مشکالت توسعه کشت موانع و مشکالت توسعه کشت  

  ضعف متقاضيان در تامين وثايق بانكي 

  عدم توانايي در تامين سهم آورده شخصي متقاضيان 

  كمبود نيروي متخصص و ماهر 

  تحريم ظالمانه و مشكل مبادالت بانكي 

  هاي حمل و نقل و صادراتي زيرساختضعف 

 

رسيده درصد  2به  97در سالایران سهم ها در جهان، هزار هکتاري گلخانه 300ميليون و  1با توجه به سطح 

هکتاري گلخانه در ایران، رتبه اول توسعه را در جهان داشته  2500با توسعه بيش از  همين سالدر  اما  .است

 است.
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  کالم آخرکالم آخر    

 نسبي رطوبت ميزان شبانه، دماي روزانه، دماي نور، شدت نظراز  خاص شرايط داشتن دليل به ايگلخانه كشت

 بكري فضاي بسيار سال طول تمام در و باال باكيفيت وا و رطوبت خاك براي توليد و پرورش تجاري گياهانه

 ديگر طبيعي هايخسارت يا و سرمازدگي مشكل با هرساله كشاورزي محصوالت و كشاورزان بيشتر چون و است

 .ز كنترل خواهد شدني خسارات اين گسترده سطحي در ايگلخانه كشت طرح اجراي با شوندمي مواجه

 از خارج جاتصيفي سبزيجات و نظراز  چه و زينتي گياهان و گل توليد نظراز  با توجه به نياز روزافزون بازار، چه

-سرمايه البتهكه  است شدهتبديل  كشاورزي هايبخش سودآورتريناز  يكي به امروزه ،توليد روش اين فصل

فقدان  گيردمي صورتزمينه  اين در كه زيادي گذاريسرمايه توجه به با .كندمي طلب نيز را فراواني اوليه گذاري

 سرمايه از مناسب وريبهره مديريت صحيح در احداث گلخانه، انتخاب مكان، نوع گلخانه و پوشش آن باعث عدم

 . شد خواهد امكانات و

اين امر در حالي است كه تكنولوژي  دارد.افزايش توليد محصوالت كشاورزي  دربسزايي تأثير اي كشت گلخانه

 محصوالت در اقتصادي رشد وري،بهره افزايش به ايگلخانه كشت واحدهاي توسعه اي وتوليد محصوالت گلخانه

برابر هواي آزاد، توليد  10 افزايش توليد در واحد سطح تا .انجامدمي پايدار اشتغال ايجاد و خوداتكايي كشاورزي،

ها با بيش از يك محصول در سال، افزايش كيفيت محصوالت توليدي )كنترل دقيق و بهتر آفات و بيماري

 .استاي جويي در مصرف آب از جمله مزاياي كشت گلخانههاي بيولوژيكي و كاهش مصرف سموم( و صرفهروش

    
 


