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 مقدمه

و ذکر شده  وری در تولید محصوالت کشاورزیکاهش مصرف آب و افزایش بهرهشامل دالیل توجیهی طرح مذکور 

وری کشاورزی، توسعه از منظر افزایش بهرهاست.  ای عنوان شدههای گلخانهگلخانه و شهرکاحداث چاره آن توسعه 

ای های گلخانهحداث گلخانه و یا شهرکامواردی است که حاکمیت باید به آن توجه نماید. جهت  ءای جزصنعت گلخانه

دیگری نیاز است که در ذیل به اختصار  تجهیزات سایر عوامل تولید نظیر انرژی، آب و عالوه بر زمین و محیط مناسب

 است: هایی از آن اشاره شدهبه نمونه

 انواع سیستم گرمایشی (الف

 .شودآب یا آب داغ استفاده می هکتار( در این سیستم از بخار 4/۰های باالی )برای گلخانه سیستم مرکزی: سیستم شوفاژ .1

 و همرفتی یا کنوکسیونی هایبخاری ؛منفرد یا تراکمیهای بخاری :سیستم موضعی: بخاری شامل سه دسته .2

  .پایین با انرژی تابشی هایبخاری

 انواع سیستم سرمایشی (ب

 کننده تابستانهسیستم خنک  .1

 کننده فن و پد سیستم خنک .2

  پاش()مه کننده تبخیریسیستم خنک .3

 کننده زمستانهسیستم خنک  .4

 فشار سیستم آبیاری تحت .3ترموستات  .2ضطراری( ژنراتور )برق اج( 

میزان مصارف برق و  همچنینشود. ها محسوب میترین اقالم گلخانههای انرژی و آب از مهمفراهم کردن زیرساخت

مورد  که در 1در یک مطالعه ل،ها بسته به نوع کشت و منطقه و نوع محصول متفاوت است. برای مثاگاز در گلخانه

متوسط مصرف انرژی مصرفی برای تولید یک کیلوگرم  ،استان کرمانشاه انجام شدفرنگی در ای گوجهکشت گلخانه

کیلوگرم بر مگاژول،  327/1دهی انرژی برابر با مگاژول بوده است. مقادیر متوسط بهره 8۰/۰ای فرنگی گلخانهگوجه

یلوگرم محاسبه شد. ول بر کمگاژ 8۰8/۰تار و عملکرد انرژی مگاژول بر هک 426/1225متوسط افزوده خالص انرژی 

مگاژول انرژی صرف شود؛  8۰82/۰ای باید در حدود گلخانه فرنگیدر استان کرمانشاه برای تولید هر کیلوگرم گوجه

بدین ترتیب بازده انرژی در  .مگاژول بر کیلوگرم بیشتر از مقدار متوسط جهانی است ۰828/۰که این مقدار در حدود 

 ه بسیار کم ارزیابی شده است.ها و در استان مورد مطالعگلخانه
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 نظركارشناسیاظهار

شود، قانونگذار نوع و میزان تسهیالت به آن اشاره می در ذیلهای توسعه کشور که ( قانون احکام دائمی برنامه54اساس ماده )بر .1

مشخص  های صنعتی را به دولت واگذار کرده است. شمول این ماده و اختیارات آن کامالا کار در شهرکوجهت رونق گرفتن کسب

جزا ذیل قانون برای هر به تبصره مهای صنعتی منجرهای متنوع شهرکیک از فعالیتاست، در غیر این صورت با نگاه بخشی به هر

 بخش خواهد شد که خود موجب عدم کارکرد و اختیاراتی است که در قانون مذکور لحاظ شده است.

به دولت  یو معدن یصنعت داتیتول یریپذو رقابت یصنعت یها و نواحدر شهرک عیاز استقرار صنا تیحما یدر راستاـ  (54) ماده

در امور  ژهیوبه یردولتیو غ یدولت یصنعت یها و نواحالزم را به شهرک یهاکمک یسنوات یهاقالب بودجهشود در یاجازه داده م

وزارت  شنهادیماده با پ نیها انجام دهد. دستورالعمل اشهرک نیمستقر در ا یواحدها یورود تاراه، آب، برق، گاز و تلفن  نیتأم

 رسد.یسازمان برنامه و بودجه کشور م دییصنعت، معدن و تجارت به تأ

برای تسریع  -و اساسکل کشور بر 14۰۰قانون بودجه سال « 15»تبصره « و»عنوان مثال، در راستای اجرای قانون فوق در بند به

پذیر و ارتقای نظام مالی ( قانون رفع موانع تولید رقابت12های کشاورزی از محل ظرفیت ماده )و تسهیل در اجرای طرح تأمین برق چاه

های عامل با ( ریال تسهیالت تکلیفی از طریق بانک۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.2۰زی مکلف است مبلغ بیست هزار میلیارد )کشور بانک مرک

 .های کشاورزی پرداخت نمایدهای زیرمجموعه آن جهت تأمین برق چاهشرکتتضمین وزارت نفت به شرکت توانیر و 

واحده و اصل طرح مباحث مربوط به که در متن مادهدر حالیجویی در مصرف آب عنوان شده در مقدمه توجیهی این طرح صرفه .2

 است. ای ارائه شدههای گلخانهها و شهرکمنظور رایگان شدن برق و گاز گلخانهآب مطرح نبوده و این طرح به

  ای( سازهرای و غیهای نوین آبیاری اجرای عملیات آب و خاک )سازه( قانون برنامه ششم توسعه به روش35ماده ) «ب»در بند

درصد کمک بالعوض توسط دولت  85است و در تبصره این بند حداقل  های سطوح آبگیر اشاره شدهبندها و سامانه )سیستم(توسعه آب

 شده است.نها از مصادیق اعطای این تسهیالت عنوان گلخانهالذکر، فوقهای نوین آبیاری در نظر گرفته شده است. در بند برای توسعه روش

  ها توضیح داده شده و بازچرخانی خصوص نحوه حمایت و تأمین آب گلخانه( قانون برنامه ششم توسعه در35ماده ) «پ»در بند

 است. ها در نظر گرفته شدهعنوان راهکارهای تأمین آب گلخانههای نامتعارف و مدیریت آب مجازی بهها مدیریت آبپساب

 های آبیاری قدیمی ها با روشآبیاری در نظر گرفته شده برای جایگزینی این روش های نوینتسهیالتی که برای گسترش روش

وری باال بوده که این امر با کاهش های با بهرهوری پایین در بخش کشاورزی با روشواقع هدف تبدیل مصارف با بهرهو سنتی است و در

جویی آب در به صرفهنهایت باید منجرافتد و دره اتقاق میهای با تبخیر و تعرق کنترل شدسطح زیر کشت و در مواردی در محیط

ها جایگزین کشت افتد که سطح زیر کشت کاهش یافته و گلخانهجویی در مصرف آب اتفاق میمقیاس حوضه آبریز شود. زمانی صرفه

 در زمین شوند.

  که مصرف آب وجود  موجود است. بدین معناواقع برای بهبود وضعیت مصارف ( قانون برنامه ششم در35ماده )« ب»مفاد بند

ها مصرف جدید آب است. اما احداث گلخانه وری در نظر گرفته شدهرفت آب و افزایش بهرهداشته و این تسهیالت برای کاهش هدر

 ها تعمیم داد. گلخانهه توان بمفاد این بند را نمی نکند و بنابرایایجاد می

 این طرح قابل ذکر است: هایعنوان چالشموارد ذیل به
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ای فعال در کشور وجود دارد و میزان بازدهی و سود حاصل از تولید محصوالت کشاورزی شهرک گلخانه 164در حال حاضر  .1

های مولد محصوالت کشاورزی صورت شفاف محاسبه و بررسی شود تا عملکرد این بخش نسبت به سایر بخشبایست بهصنعتی می

 قابل مقایسه باشد. 

ای در این طرح مشخص نیست و شمول معافیت مصرف انرژی له مهم این است که مدل حمایتی توسعه صنعت گلخانهئمس .2

های گلخانه و همچنین گردد. نوع طراحی، کیفیت سازه و پوششها در هر موقعیت مکانی و میزان مصرف انرژی میشامل همه گلخانه

ثر است. از طرفی محل قرارگیری گلخانه که در کدام اقلیم از وسعت مؤانرژی نوع تجهیزات گرمایش و سرمایش در میزان مصرف 

ین مدل یدهد. بدون مالحظات کیفیت طراحی گلخانه، آمایش سرزمین و تعثیر قرار میأایران قرار دارد نیز میزان مصرف را تحت ت

 به شکست چنین طرحی خواهد شد.  حمایت هدایت شده جهت توسعه صنعت گلخانه منجر

شرطی موجب رانت وم حمایتی بدون هیچ قیدئالمنفعه باشد. احکام داانرژی )نفت و گاز( جزو انفال است و عواید آن باید عام .3

گیرد. از طرفی با خصوصی شدن تولید برق )بیش بر نمیالمال به یک بخش خاص خواهد شد که منافع عام را درمنابع بیت اختصاصو 

 ها( باید متناسب با بازار انرژی تصمیمات اتخاذ گردد.هها )برخی پاالیشگاو فراورده ها(از نیمی از برق نیروگاه

ها توسعه گلخانهاصلی  مسئلههای انرژی این هزینهبنابر .شود بسیار باالستای که به بخش انرژی داده مییارانه در حال حاضر .4

 نیست.در کشور 

شود که محل تأمین آن تعیین به کاهش درآمد عمومی میاین طرح، منجر های دولتی درایجاد تکلیف جدید برای وزارتخانه .5

 قانون اساسی مغایرت دارد. (75) پنجمهفتادو نشده است، لذا این طرح با اصل

برنامه است  نهای توسعه کشور، جزئی از قانوقانون برنامه ششم، قانون احکام دائمی برنامه (122)نظر به اینکه بر اساس ماده  .6

نامه داخلی مجلس، اصالح قانون برنامه نیاز به رأی دوسوم نمایندگان دارد، باید مفاد قانون آیین (181)و با توجه به اینکه طبق ماده 

 این طرح به تصویب دوسوم نمایندگان برسد.

 

 گیرینتیجه

 گردد.مین شنهادیپهای توسعه كشور قانون احکام دائمی برنامه( 54الحاق تبصره به ماده ) تصویب ،با توجه به موارد فوق

 


