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البراتوار مهندسی انرژیهای تجدیدپذیر ،دانشکدۀ مهندسی مکانیک و انرژی ،دانشگاه شهید بهشتی تهران
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آب ،محیط زیست ،غذا و انرژی از منابع حیاتی برای بشر هستند؛ بنابراین ایجاد امینت پایدار در این منابع
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امنیت پایدار آبی ،محی 
انرژی در زندگی شهری کمک کند .گلخانۀ تاریک انرژیتیک رومیزی در مقیاس خانگی به کار گرفته میشود.
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از این دو منظر محاسبه شده است .طبق محاسبههای انجامشده ،سود و زیان تجمعی این سامانه در پایان هر
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مقدمه
آب ،محیط زیست ،غذا و انرژي چهار منبع حياتي براي انسان
هستند و كيفيت زندگي بشر را تأمين میکنند (کورین .)2017 ،1تقاضاي
جهاني براي اين منابع بهدليل افزايش جمعيت ،شهرنشینی و تغيير اقليمي
در سطح جهان در حال افزايش و پیشبینی میشود كه در مقايسه با سال
 ٢٠١٥به بیش از  ٥٠درصد برسد (ژانگ و همکاران .)2018 ،2همچنین،
پیشبینی میشود كه تكيه كردن انسان بر منابع غذا ،انرژي و آب تا
سال ٢٠٣٠بهترتيب به  ٣٥و ٥٠و  ٤٠درصد افزايش پيدا كند (شورای
اطالعات ملی .)2012 ،3كاهش امنيت غذايي ،كمبود آب آشاميدني،
آلودگي و تمام شدن منابع سوخت فسيلي ،چالشهای پيش روي جوامع
انساني است كه توجه بسياري از دولتها و مؤسسههای پژوهشی را به
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خود جلب كرده است .بههمين دليل ،فهميدن روابط پيچيده بين منابع
آب ،غذا و انرژي براي توسعۀ پايدار در آينده در همۀ مناطق و برای همۀ
ملتها ،بسيار مهم است .ارتباط ذاتي و درهمتنیده بين سه منبع آب ،غذا
و انرژي تحت عنوان «همبست» شناخته میشود .اين همبست درواقع
بيان میکند كه محدوديت هریک از منابع ،امكان دسترسي به منابع ديگر
را محدود میکند (گوالتی و همکاران.)2013 ،4
بهدلیل غنی بودن مفهوم همبست ،نمیتوان آن را از يك ديدگاه
واحد تفسير كرد .بنابراين ،این مفهوم از سه جنبۀ مختلف شامل روش
تحليلي ،ابزار مديريتي و نظم جديد كه مكمل يكديگر هستند ،بررسي
شده است (کیسکینن و همکاران .)2016 ،5مفهوم همبست براي مديريت
يكپارچۀ هر سه بخش ،براي هماهنگي بين بخشي بهمنظور كاهش
ن شده است .از اين
تبادلهای غیرمنتظره و بهبود توسعۀ پايدار ،عنوا 
نظر اين روش با شیوههای متداول تصمیمگیری که قبل از حل هر چالش
4 Gulati et al.

5 Keskinen et al.

سارا محمودیان یونسی و همکاران

بهصورت جداگانه در نظر گرفته میشدند ،متفاوت است (لیو و همکاران،6
.)2015
با در نظر گرفتن چالشهای جهانی در زمینۀ امنیت آب ،غذا و
انرژی ،تغییرهای اقلیمی ،کمبود زمین قابلکشت و با نگرشی بر همبست
چهارگانۀ آب ،محیط زیست ،غذا و انرژی  ،)WEFEN(7راهکاری تحت
عنوان «گلخانۀ تاریک انرژیتیک رومیزی» ارائه شده است .در پژوهش
حاضر این راهحل برای شهر تهران مطالعه شده است.
شهر تهران پرجمعیتترین شهر و پایتخت کشور ایران است.
جمعیت این شهر به  8،679،950طبق آمار سال  1397رسیده است
(آمارنامۀ شهرداری تهران .)1397 ،هر خانوار ایرانی در سال مقدار زیادی
سبزی و صیفی مصرف میکند؛ که بیشتر این محصوالت کشاورزی از
خارج شهر تهران و خارج استان تأمین میشود .از آنجا که منابع آب،
انرژی ،محیط زیست و غذا ،ارتباط دوسویه و متقابلی با هم دارند ،افزایش
نیاز به غذا ،منابع دیگر را دچار چالشمیکند .یکی از راهکارهایی که برای
رفع همزمان این چالشها پیشنهادمیشود ،تولید محلی بعضی محصوالت
کشاورزی توسط خود مصرفکننده است.
گلخانۀ تاریک رومیزی ،سامانهای است که میتواند برای تأمین
بخشی از محصول کشاورزی مورد نیاز مصرفکنندۀ شهری بهکار گرفته
شود .این محصول به دلیل استفاده از نور مصنوعی ،میتواند حتی در
محیطهای بدون نور کافی ،مانند آپارتمانها استفادهشده قرار گیرد .این
محصول شباهت زیادی به گلخانههای تاریک و بستۀ درحالتوسعه در
کشورهایی مانند ژاپن و آمریکا دارد ،اما تفاوت عمدۀ آن ،بهکارگیری در
ابعاد بسیار کوچک و در کاربرد خانگی است.

رسمیت شناخته شد (تورنز .)2002 ،9در سالهای گذشته ،برای رسیدن
به اهداف توسعۀ پایدار ،به گسترش مفهوم نگرش همبستی پرداخته شده
و این نگرش را تنها راه مدیریت یکپارچه و پویا برای توسعۀ پایدار معرفی
کرده است .واژۀ التین « »NEXUSبه معنای فعل گرهخوردن و بههم
پیوستن ،به گونهای که باز کردن یک گره بهتنهایی ممکن نیست ،معنا
شده است .این واژه توسط دانشگاه سازمان ملل متحد در سال  1983در
برنامۀ همبست غذا و انرژی فراگیر شد (ساچ و سیلک .)1990 ،10قبل
از آن از این واژه در ادبیات پزشکی ،اقتصاد و سیاست استفاده میشد
(اسکوپوس)2016 ،11؛ اما از دهۀ 1970دیدگاه «بررسی چرخۀ زندگی»
تحت عنوان «چرخۀ زندگی انبار» در میان صاحبان صنایع رونقیافت .این
دیدگاه در کنفرانس جهانی انرژی سال  1963مطرح شد .چرخۀ زندگی
انبار به این معناست که تولید یک واحد محصول صنعتی چه مقدار انرژی
و مواد اولیه مصرف میکند .درنهایت ،با پررنگ شدن چالش پسماندهای
جامد در دهۀ  ،1990روش «بررسی چرخۀ زندگی» در استاندارد 14000
ایزو ،بهعنوان یک روش شاخص مقایسۀ فرایندها گنجانده شد (کوران،12
« .)1996اندیشۀ همبست» اولینبار توسط گردهمایی اقتصاد جهانی در
سال  2011برای ترویج پیوندهای جداییناپذیر میان استفاده از منابع
برای تأمین حقوق بنیادی و جهانی امنیت غذا ،آب و انرژی ،به کار گرفته
شد .این گردهمایی ،بیان داشت که رویکرد همبست میتواند امنیت
پایدار آبی ،انرژی و غذایی را بهبود بخشد و در عین حال ،از انتقال به یک
اقتصاد سبز حمایت کند (مجمع اقتصادی جهان .)2011 ،13گردهمایی
اقتصاد جهانی در سال  ،2011چارچوب همبست را از منظر امنیتهای
پایدار (آب -انرژی -غذا) ارائه داد .در گزارش سال  2015هیئت بین
دولتی سازمان ملل متحد ،اندیشۀ همبست تنها راه رسیدن به  17هدف
برنامۀ توسعۀ پایدار اعالم شد.
در سالهای گذشته ،مطالعۀ فراوانی بر سامانههای مختلف در
چارچوب همبست انجام شده است .مطابق تحلیل بانک مقالههای
اسکوپوس ،روند این پژوهشها از سال  2015بهشدت افزایش یافته است
(اسکوپوس.)2016 ،14

پیشینۀ همبست
جمعیت جهان تا سال  2050از  7/5میلیارد نفر کنونی به 9/772
میلیارد نفر خواهد رسید (اجوکیشنال .)2018 ،8افزایش جمعیت سالهای
اخیر از یک طرف و افزایش سطح کیفیت زندگی از طرف دیگر ،سبب
افزایش چشمگیر تقاضا و تولید برای تأمین سه حقوق بنیادی بشر یعنی
امنیت پایدار انرژی ،امنیت پایدار آبی و امنیت پایدار غذایی شده است .از
طرفی ،این روند صعودی بدون دیدگاه کارشناسی ،کرۀ زمین را با بحران
ط زیست روبهرو کرده است .این چالش پس از سالها تحقیق در سال
محی 
 2014در گزارش جامع هیئت بین دولتی سازمان ملل متحد موسوم به
بوهوایی» به
گزارش ارزیابی پنجم و تحت عنوان «چالش تغییرهای آ 

پیشینۀ گلخانۀ تاریک
امروزه ،واحدهای تولید گیاه برای توسعۀ تولید محلی و محصول
تازه و باکیفیت در مناطق شهری توسعه پیدا کردهاند .این نوع گلخانهها،
مزایای زیادی ازجمله :کاهش مصرف آب ،استفاده حداکثری از زمین
(کشت طبقهای) امکان احداث در مناطق بدون نور ،تولید محصول خارج
از فصل ،افزایش تولید در واحد سطح ،امکان تولید بیش از یک محصول
در سال ،افزایش کیفیت محصول تولیدی (با کنترل شرایط محیطی و

پیشینۀ پژوهش
گلخانۀ تاریک انرژیتیک رومیزی ،راهکاری برای تأمین امنیت
ط زیست ،غذا و
پایدار غذایی ،در چارچوب همبست چهارگانۀ آب ،محی 
انرژی است .بههمین دلیل ،ابتدا پیشینۀ موضوع همبست بیانمیشود و
سپس ،پیشینۀ گلخانههای تاریک در ابعاد صنعتی و خانگی ارائه میشود.
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شکل  .1بهکارگیری گلخانههای کوچک با نور مصنوعی در رستورانها ،بیمارستانها و مدرسهها (کوزیا)8102 ،

ﺷﮑﻞ  .1ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮي ﮔﻞﺧﺎﻧﻪﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎ ﻧﻮر ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در رﺳﺘﻮرانﻫﺎ ،ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ و ﻣﺪرﺳﻪﻫﺎ )ﮐﻮزﯾﺎ(2018 ،

مصنوعی و با شرایط محیطی کنترلشده برای رشد گیاه است .در شکل
 ،2تصویری از سه نوع گلخانۀ تاریک رومیزی در البراتوار مهندسی
انرژیهای تجدیدپذیر دانشگاه شهید بهشتی نشان داده شده است.
مطابق شکل  ،2این سامانه دارای اجزای مختلف از جمله سازه،
چراغهای الایدی رشد گیاه ،سنسورهای اندازهگیری دما ،رطوبت و
شدت نور و واحد کنترل رشد است .هریک از این اجزا در ادامه توصیف
شده است.
 -سازه :سازۀ بهکاررفته میتواند از جنسهای مختلفی ساخته شده

جلوگیری از آفتها و بیماریها) ،افزایش راندمان استفاده از منابع آب
و انرژی ،کاهش هزینههای حملونقل بهدلیل نزدیکی به شهرها و امکان
استفاده از زمینهای غیر قابل کشت (سارکار و ماجومدر)2015 ،16
(بستورن( )2013 ،17بنک و تامکینز )2017 ،18دارند .این نوع واحدهای
تولید گیاه در بعضی از کشورها مانند ژاپن و آمریکا در مرحلۀ تحقیق و
توسعه هستند (کوزیا.)2018 ،19
در کنار این واحدهای صنعتی تولید گیاه ،بعضی از ساکنان شهرها
در کشورهایی مانند ژاپن ،تایوان ،چین و بعضی کشورهای آسیایی که
دسترسی به این نوع واحدها را ندارند ،با بهکارگیری گلخانۀ تاریک در
مقیاس خانگی و بسیار کوچک ،اقدام به تولید بعضی محصولهای گیاهی
در محیط زندگی و کار خود کردهاند .این نوع گلخانهها به دلیل ابعاد
کوچک برای کاربردهای خانگی ،مدارس ،بیمارستان و ادارهها مناسب
است (کوزیا.)2017 ،
تصویری از بهکارگیری این گلخانهها در محیطهای مختلف در
شکل  1نمایش داده شده است.
همانطور که در شکل  1مشاهدهمیشود ،استفاده از این گلخانهها
در فضای داخلی رستوران ،بیمارستان و مدرسه در کنار مزایای فراوان،
زیبایی بصری زیادی نیز ایجاد کرده است.
مواد و روشها
در این بخش ابتدا تعریفی از گلخانۀ تاریک انرژیتیک رومیزی ارائه
میشود و اجزای مختلف این سامانه تشریحمیشود .سپس ،تأثیر این سامانه بر
ط زیست) بیان میشود.
حوزههای مختلف مدیریت شهری (آب ،انرژی و محی 
در آخر نیز روش کار این پژوهش و محدودۀ مطالعهشده ذکر میشود.

الف) معرفی سامانه
گلخانۀ تاریک انرژیتیک رومیزی یک سامانۀ نیمهبسته با نور
Sarkar & Majumder
Besthorn
Benke & Tomkins
Kozai
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شکل  .2تصویری از سه نمونۀ متفاوت گلخانۀ تاریک انرژیتیک رومیزی

ﺷﮑﻞ  .2ﺗﺼﻮﯾﺮي از ﺳﻪ ﻧﻤﻮﻧﮥ ﻣﺘﻔﺎوت ﮔﻞﺧﺎﻧﮥ ﺗﺎرﯾﮏ اﻧﺮژﯾﺘﯿﮏ روﻣﯿﺰي
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مشابه انرژی مجازی وجود دارد .انرژی مجازی ،مقدار انرژی مصرفشده
برای تولید یک واحد از یک محصول تعریف میشود .در کشاورزی سنتی
با توجه به برداشت محصول در مقدار زیاد ،برای مراحل مختلف کشاورزی
شامل آمادهسازی زمین ،کاشت ،داشت و برداشت ،انرژی زیادی از طریق
تجهیزات و ماشینآالت مصرف میشود .حتی بعد از مرحلۀ برداشت
محصول ،برای حملونقل و نگهداری محصولها در سردخانهها ،انرژی
زیادی صرفمیشود .در حوزۀ انرژی ،عالوه بر میزان مصرف انرژی ،هزینۀ
انرژی نیز یکی از چالشها است ،بهطوری که گاهی بهدلیل این هزینه،
کشت برخی از انواع محصولها ،صرفۀ اقتصادی ندارد.
در گلخانۀ تاریک انرژیتیک رومیزی ،کل انرژی مورد نیاز ساالنه،
 146کیلووات ساعت است که مربوط به بخش روشنایی چراغها و سیستم
کنترلی است ،درنتیجه این سامانه ،سبب صرفهجویی زیادی در مصرف
انرژیمیشود.

باشد ،سازۀ بهکاررفته در گلخانههای تاریک انرژیتیک رومیزی شکل
 ،2از جنس امدیاف ،پیویسی و برزنت دوالیه است.
چراغهای الایدی رشد گیاه :چراغهای الایدی ،به دلیل بازده
زیاد روشنایی المپهای الایدی ،تولید حرارت کم و تنوع طیف
نوری بهعنوان نور مکمل بهکار گرفتهمیشود.
سنسورها :سنسورهای بهکاررفته شامل سنسورهای اندازهگیری
دما ،رطوبت و شدت نور است .این سنسورها ،دادهها را برای واحد
کنترل رشد ارسالمیکنند.
واحد کنترل رشد :برای پردازش و مدیریت شرایط محیطی استفاده
میشود.
بستر کشت :گیاه در این سامانه به روش هیدروپونیک کشت
میشود و بستر آن ترکیبی از کوکوپیت ،پرلیت و پیت ماس است.
این ترکیب به دلیل سبک بودن و حفظ رطوبت ریشه بهکار گرفته
شده است .این ترکیب ،مواد معدنی مورد نیاز گیاه را ندارد؛ بنابراین
مواد معدنی بهصورت محلول در آب در اختیار گیاه قرارمیگیرد.
محلول غذایی :محلول غذایی بهکاررفته ،یک نمونۀ اصالحشده
محلول هوگلند بوده که توسط البراتوار مهندسی انرژیهای
تجدیدپذیر دانشگاه شهید بهشتی ساخته شده است .این محلول
شامل انواع نمکهای معدنی مورد نیاز یک گیاه است .طبق
فرمولهای طراحیشده محلول هوگلند ،این نمکها با درصد معینی
در آب حلمیشوند.

 )3حوزۀ محیط زیست
با توجه به مفهوم همبست که در بخش مقدمه به آن پرداخته شد،
 4پارامتر ،آب ،محیط زیست ،غذا و انرژی ارتباط متقابل و دوسویه دارند،
ط زیست نیز تأثیرگذار است.
بنابراین کاهش مصرف آب و انرژی بر محی 
نیاز کمتر به کشاورزی سنتی ،سبب کاهش استفاده از منابع آبی و انرژی
میشود .یک نمونه از تأثیر مصرف انرژی بر محیط زیست ،آلودگی هوا
است .بهکارگیری گلخانۀ تاریک انرژیتیک رومیزی سبب نیاز کمتر به
حملونقل موادغذایی از بیرون به داخل شهر میشود و درنتیجه ،باعث
مصرف سوخت کمتر و ایجاد آلودگی کمتر در هوامیشود.
محصوالت تولیدی گلخانۀ تاریک انرژیتیک رومیزی به دلیل
شرایط محیطی کنترلشده ،کیفیت خوبی دارند و درنتیجه ،دورریز بسیار
کمی دارند؛ بنابراین سبب کاهش تولید پسماند ترنیز میشود و بر حوزۀ
مدیریت پسماند شهری تأثیرگذار است.

ب) تأثیر سامانه بر حوزههای مختلف مدیریت شهری
 )1حوزۀ آب
در سال  1996دکتر جان آنتونی آلن واژۀ «آب مجازی» را ابداع
و معرفی کرد .آب مجازی به مقدار آب مصرفشده برای تولید یک واحد
از یک محصول میگویند (آلن .)1998 ،20بهکارگیری گلخانههای نوین
و بهخصوص گلخانههای تاریک خانگی ،با توجه به مصرف آب کم برای
تولید هر واحد محصول ،یکی از راههای کاهش آب مجازی است .با توجه
به اطالعات بهدستآمده از مصرف آب در کشاورزی سنتی ،برای تولید
هر کیلوگرم از انواع محصول ،مقادیر زیادی آب طی دورۀ کشت مصرف
میشود .در حالیکه آبیاری محصول در گلخانۀ تاریک انرژیتیک رومیزی،
از طریق محلول غذایی حاوی مواد معدنی که بهصورت ساالنه خریداری
میشود ،انجام میشود .درنتیجه ،مصرفکننده نیازی به استفاده از آب
تصفیهشدۀ شهری برای این سامانه ندارد و از این طریق در مصرف آب
صرفهجویی درخورتوجهی شده است .همچنین ،محصول تولیدی در این
سامانه بهدلیل کشت در شرایط محیطی کنترلشده و بسته ،آلودگی ندارد
و میزان آب شستوشوی محصولهای غذایی بسیار کاهش پیدامیکند.

ج) روش کار پژوهش
در پژوهش حاضر یک تحلیل اقتصادی از منظر سرمایهگزاری
برای تولید این محصول و از منظر مصرفکننده که خانوار شهر تهران
انجام شده است .در تحلیل اقتصادی از منظر سرمایهگذار ،ابتدا هزینۀ
سرمایهگزاری ،سرمایه در گردش و هزینۀ تولید در سال محاسبه شده
است .سپس ،درآمد کسبشده از فروش این سامانه و محلول غذایی
محاسبه شده است .تحلیل سود یا زیان کسبشده از تولید این محصول
در تعداد  4هزار عدد ،به کمک هزینهها و درآمد در هر سال برآورد شده
و دورۀ بازگشت سرمایه و سود تجمعی محاسبه شده است.
در بخش دوم ،یک تحلیل اقتصادی از منظر خانوار شهر تهران
انجام شده است .در تحلیل اقتصادی بخش دوم ،هزینۀ سرمایهگذاری
ثابت (هزینۀ یک گلخانۀ رومیزی آپارتمانی) ،هزینۀ ثابت ساالنه (شامل
هزینۀ محلول غذایی و هزینۀ برق مصرفی سامانه) و صرفهجویی ساالنه
(مجموع قیمت گوجۀ چری تولیدشده در یک سال) محاسبه شده است.

 )2حوزۀ انرژی
در کنار مفهوم آب مجازی که در بخش قبل به آن اشاره شد ،مفهوم
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سپس ،با محاسبۀ اختالف هزینهها و صرفهجویی ساالنه ،سود زیان
کسبشده از این محصول برای خانواده و دورۀ بازگشت سرمایه بهدست
آمده است.

د) معرفی محدودۀ مطالعهشده
این سامانه برای بهکارگیری توسط خانوار شهری در تهران بررسی
شده است .مشخصههای شهر تهران شامل جمعیت ،تعداد خانوار شهر
تهران ،متوسط روزانۀ محصول عرضهشده و مصرف ساالنۀ میوه و سبزی
مورد نیاز خانوار شهر تهران در سال  1397در جدول  1ارائه شده است.
این آمار از سایت مرکز آمار و رصد شهری ،از زیرمجموعههای سازمان
فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران استخراج شده است.
نتایج و بحث
تحلیل اقتصادی
در این بخش برای یک گلخانۀ تاریک رومیزی که اجزای آن در
بخش قبل شرح داده شد ،تحلیل اقتصادی از منظر سرمایهگذار و از منظر
خانوار شهر تهران انجام شده است.

الف) از منظر سرمایهگذار
هزینۀ ساخت و راهاندازی خط تولید سامانۀ گلخانۀ تاریک
انرژیتیک رومیزی که قصد تولید  4هزار دستگاه از این محصول و  4هزار
محلول غذایی  500سیسی را دارد ،محاسبه شده است.
سرمایهگذاری ثابت
این هزینه شامل هزینۀ خرید تجهیزات و هزینۀ آمادهسازی است.

مجموع این هزینهها در جدول  2ارائه شده است.
هزینۀ خرید تجهیزات شامل خرید ماشینآالت و تجهیزات (چرخ
خیاطی صنعتی ،دستگاه برش برقی برزنت ،دستگاه برش و خم لوله،
دستگاه برش لیزری چوب ،میز مونتاژ ،میز لحیم ،قطعههای الکترونیکی
و تجهیزات لحیمکاری) ،تجهیزات جانبی ،وسایل حملونقل و هزینههای
احتمالی است.
هزینههای آمادهسازی نیز شامل محوطهسازی و اصالح
زمین ،کارهای عمرانی ،ساختمان و ساختوساز ،مطالعههای پیش از
سرمایهگذاری و سایر موارد مشابه برای احداث گلخانه است .این هزینهها
در جدول  3ارائه شده است.
در جدول  ،3هزینههای قبل از بهرهبرداری شامل هزینههای
مربوط به طراحی ،مشاوره ،صدور مجوزها ،قراردادها ،جانمایی کارگاهی،
همچنین ارزشگذاری ثبت اختراع این محصول و هزینۀ آموزش نیروی
انسانی خواهد بود .هزینههای ساختوساز عمرانی نیز شامل هزینههای
مربوط به آمادهسازی زمین ،سازه اصلی و سایر موارد مانند نگهبانی،
حصارکشی و خیابانکشی است.
طبق جدولهای  2و  3و با توجه به توضیحات ارائهشده ،مجموع
هزینۀ راهاندازی (سرمایهگذاری) معادل 3/710/000/000تومان است.

هزینههای جاری (سرمایه در گردش)
مطابق هزینههای برآوردشده در سال  1399میزان سرمایه در
گردش (جاری) طبق جدول  4برآورد میشود.
هزینۀ حقوق کارمندان شامل حقوق  12ماه بهعالوه  ۳ماه عیدی و
پاداش و سنوات و  1ماه حق مرخصی ساالنه کارکنان است.
هزینههای سرمایهگذاری برای راهاندازی خط تولید گلخانۀ تاریک

ﺟﺪول  .1ﻣﺸﺨﺼﻪﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﺷﺪة ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان )آﻣﺎرﻧﺎﻣﮥ ﺷﻬﺮداري ﺗﻬﺮان(1397 ،
جدول  .1مشخصههای مطالعهشدۀ شهر تهران (آمارنامۀ شهرداری تهران)1397 ،
ﻣﻘﺪار

ﺷﺮح

8،679،950
2،907،240
 3302ﺗﻦ
ﺣﺪود  76ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم اﻧﻮاع ﻣﯿﻮه
ﺣﺪود  71ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺳﺒﺰي و ﺻﯿﻔﯽ

ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان
ﺗﻌﺪاد ﺧﺎﻧﻮار ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان
ﻣﺘﻮﺳﻂ روزاﻧﮥ ﻣﺤﺼﻮل ﻋﺮﺿﻪﺷﺪه
ﻣﺼﺮف ﺳﺎﻻﻧﮥ ﻣﯿﻮه و ﺳﺒﺰي ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮادة ﺗﻬﺮاﻧﯽ

ﺟﺪول  .2ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي راهاﻧﺪازي )ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري(
جدول  .2هزینههای راهاندازی (سرمایهگذاری)

ﺷﺮح ﻫﺰﯾﻨﻪ

ﻣﺠﻤﻮع ﻫﺰﯾﻨﻪ )ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن(

ﻫﺰﯾﻨﮥ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﺠﻬﯿﺰات

350

ﺟﻤﻊ

3710

3360

ﻫﺰﯾﻨﮥ آﻣﺎدهﺳﺎزي

5
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ﺟﺪول  .3ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي آﻣﺎدهﺳﺎزي

جدول  .3هزینههای آمادهسازی

ﺷﺮح

ﻫﺰﯾﻨﻪ )ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن(

ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﻗﺒﻞ از ﺑﻬﺮهﺑﺮداري

2150

ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﺳﺎﺧﺖوﺳﺎز ﻋﻤﺮاﻧﯽ

1100

ﻫﺰﯾﻨﮥ ﺗﺠﻬﯿﺰات اداري

65

45

ﻫﺰﯾﻨﮥ اﺗﺼﺎل ﺑﺮق

3360

ﺟﻤﻊ

ﺟﺪول  .4ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش

جدول  .4سرمایه در گردش

ﺷﺮح

ﻫﺰﯾﻨﮥ ﺳﺎل )ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن(

ﻫﺰﯾﻨﻪ در ﮔﺮدش  3ﻣﺎه )ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن(

ﻫﺰﯾﻨﮥ ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮐﻨﺎن

1540

385

ﻫﺰﯾﻨﮥ اﻧﺮژي ﻣﺼﺮﻓﯽ و آب

6

1.5

 %5اﺳﺘﻬﻼك ﺗﺠﻬﯿﺰات

17.5

4.5

6.5

2

ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﮕﻬﺪاري

30

ﺑﯿﻤﮥ ﺣﻮادث

7.5

20

 %2اﺳﺘﻬﻼك ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

30

ﺟﻤﻊ

1650

ﺳﺎﯾﺮ

5

7.5
413

ﺟﺪول  .5ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﺑﺮاي راهاﻧﺪازي ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻞﺧﺎﻧﮥ ﺗﺎرﯾﮏ اﻧﺮژﯾﺘﯿﮏ
جدول  .5هزینههای سرمایهگذاری برای راهاندازی خط تولید گلخانۀ تاریک انرژیتیک

ﺟﻤﻊ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري )ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن(

ﺷﺮح

3،710
413
4،123

ﻫﺰﯾﻨﮥ ﺛﺎﺑﺖ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش  3ﻣﺎﻫﻪ
ﺟﻤﻊ

ارائه شده است.
بخشی از سرمایۀ راهاندازی این خط تولید (حدود  40درصد) از
طریق تسهیالت بانکی تأمین شده است .با دریافت  4300میلیون تومان
تسهیالت بانکی با بهره  15درصد و دورۀ تنفس  12ماه و دورۀ راهاندازی
 24ماه و بازگشت  5ساله تسهیالت و با احتساب  20درصد نرخ تورم،
درآمد ،هزینه و سود ناخالص ساالنه در جدول  8ارائه شده است .در این
جدول ،در نظر گرفته شده است که درآمد تولید ساالنه و هزینۀ تولید
ساالنه در هر سال نسبت به سال قبل  20درصد افزایش پیدا کرده است.

انرژیتیک در جدول  5آورده شده است.

هزینۀ تولید ساالنه
هزینۀ تولید در سال نیز مطابق جدول  6است.
درآمد تولید ساالنه
برای محاسبۀ درآمد ساالنه ،قیمت محصول تولیدی که شامل
گلخانۀ تاریک انرژیتیک رومیزی و محلول غذایی است ،در جدول 7
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ﺟﺪول  .6ﻣﺠﻤﻮع ﮐﻞ ﻫﺰﯾﻨﮥ ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﺳﺎل
جدول  .6مجموع کل هزینۀ تولید در سال

ﺷﺮح

ﻫﺰﯾﻨﮥ ﮐﻞ ﺳﺎﻻﻧﻪ )ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن(

ﻫﺰﯾﻨﮥ  3ﻣﺎه )ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن(

ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ

1540

385

ﻫﺰﯾﻨﮥ اﻧﺮژي )آب ،ﺑﺮق و ﺳﻮﺧﺖ(

6

1.5

ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻧﺸﺪه

34

ﻫﺰﯾﻨﮥ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ و ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪي

5600

ﻫﺰﯾﻨﮥ ﺗﻌﻤﯿﺮات و ﻧﮕﻬﺪاري
ﺟﻤﻊ

1400

30

7.5

7200

1803

9

ﺟﺪول  .7ﻗﯿﻤﺖ و درآﻣﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻓﺮوش ﮔﻞﺧﺎﻧﮥ ﺗﺎرﯾﮏ اﻧﺮژﯾﺘﯿﮏ روﻣﯿﺰي و ﻣﺤﻠﻮل ﻏﺬاﯾﯽ
جدول  .7قیمت و درآمد ناخالص فروش گلخانۀ تاریک انرژیتیک رومیزی و محلول غذایی

ﻧﺎم ﻣﺤﺼﻮل

ﮔﻞﺧﺎﻧﮥ ﺑﺮزﻧﺘﯽ
ﮔﻞﺧﺎﻧﮥ امدياف ﯾﺎ ﭘﯽويﺳﯽ
ﻣﺤﻠﻮل ﻏﺬاﯾﯽ  500ﺳﯽﺳﯽ

واﺣﺪ

ﻋﺪد
ﻋﺪد
ﻋﺪد
ﺟﻤﻊ ﮐﻞ

ﺗﻌﺪاد

2،000
2،000
4،000

درآﻣﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎﻻﻧﻪ )ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن(

واﺣﺪ ﻓﺮوش )ﺗﻮﻣﺎن(

4،200
4،500
200
8،900

2،100،000
2،250،000
50،000

ﺟﺪول  .8دادهﻫﺎي ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻗﺘﺼﺎدي ﮔﻞﺧﺎﻧﮥ ﺗﺎرﯾﮏ اﻧﺮژﯾﺘﯿﮏ از ﻣﻨﻈﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار
جدول  .8دادههای تحلیل اقتصادی گلخانۀ تاریک انرژیتیک از منظر سرمایهگذار
ﺷﺮح
درآﻣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﺛﺎﺑﺖ
ﻫﺰﯾﻨﮥ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ
ﺗﺴﻬﯿﻼت درﯾﺎﻓﺘﯽ
اﻗﺴﺎط ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت
ﺳﻮد )زﯾﺎن( وﯾﮋه ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ
ﺳﺎﻻﻧﻪ
ﺳﻮد )زﯾﺎن( وﯾﮋه ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ
ﺗﺠﻤﯿﻌﯽ

ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن

ﺳﺎل اول

ﺳﺎل دوم

ﺳﺎل ﺳﻮم

ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم

ﺳﺎل ﭘﻨﺠﻢ

1700

2،040

2،440

1،440

2،230

2،120

2290

4،030

6،470

7،910

10،230

12،350

8900
3710
7200
4300
0

10،680
300
8،640
0
0

12،810
0
10،370
0
0

15،370
300
12،440
0
1،188

18،440
0
14،990
0
1،188

ﺳﺎل ﺷﺸﻢ

ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ

ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ

ﺳﺎل ﻧﻬﻢ

3،860

2،870

6،670

16،210

19،080

25،750

22،130
900
17،920
0
1،188

26،550
0
21،500
0
1،188

31،860
2،000
25،800
0
1،188

38،230
600
30،960
0
0

ﺟﺪول  .9دادهﻫﺎي ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻗﺘﺼﺎدي ﮔﻞﺧﺎﻧﮥ ﺗﺎرﯾﮏ اﻧﺮژﯾﺘﯿﮏ از ﻣﻨﻈﺮ ﺧﺎﻧﻮار ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان
جدول  .9دادههای تحلیل اقتصادی گلخانۀ تاریک انرژیتیک از منظر خانوار شهر تهران

ﺷﺮح
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري اوﻟﯿﻪ
ﻫﺰﯾﻨﮥ ﺛﺎﺑﺖ ﺳﺎﻻﻧﻪ
ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ اﻗﺘﺼﺎدي ﺳﺎﻻﻧﻪ
ﺳﻮد )زﯾﺎن( وﯾﮋه ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎﻻﻧﻪ
ﺳﻮد )زﯾﺎن( وﯾﮋه ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺗﺠﻤﯿﻌﯽ

ﺳﺎل اول
2.100
0/208
0/500
-1،808
-1،808
7

ﺳﺎل دوم
0
0/208
0/800
0/592
-1،216

ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن
ﺳﺎل ﺳﻮم
0
0/208
1،200
0/992
-0/224

ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم
0
0/208
1،600
1،392
1،168

ﺳﺎل ﭘﻨﺠﻢ
0
0/208
2،000
1،792
2،960

سارا محمودیان یونسی و همکاران

طبق جدول  ،8دورۀ بازگشت سرمایه برای راهاندازی این خط تولید،
با توجه به بازپرداخت تسهیالت دریافتی 5 ،ساله است .ثروت تجمعی
ایجادشده برای سرمایهگذار پس از  9سال ،برابر 25/750/000/000
تومان است .مقادیر یادشده برای راهاندازی خط تولید ساخت  4هزار
نمونه از گلخانۀ تاریک انرژیتیک رومیزی بیان شده است؛ در صورتیکه
اگر برای کل خانوارهای شهر تهران یعنی تعداد  2،907،240ساخته شود،
از لحاظ اقتصادی سودآوری بسیار بیشتری خواهد داشت.

از  4سال است و ثروت تجمعی ایجادشده برای خانوار پس از  5سال،
برابر  2،960،000تومان است .در کنار مزایای اقتصادی ،این سامانه سبب
کاهش مصرف آب و انرژی و حفظ محیط زیست که در مفهوم همبست به
آن اشاره شد و همچنین ،کاهش آلودگی هوا و پسماند تولیدی شهرنیز
میشود؛ بنابراین انتظارمیرود که با توسعه و تجاری شدن این محصول،
بهزودی در هر واحد مسکونی یک سامانۀ گلخانه تاریک انرژیتیک
رومیزی در کنار دیگر وسایل خانه قرار داده شود.

ب) از منظر خانواده
برای یک خانوار شهری در تهران ،هزینۀ سرمایهگذاری اولیه شامل
هزینۀ خرید سامانۀ گلخانۀ تاریک انرژیتیک رومیزی است .همچنین،
هزینۀ ثابت ساالنه نیز مربوط به خرید ساالنۀ محلول غذایی و هزینۀ برق
مصرفی سامانه در یک سال است .درآمد ساالنه نیز ،قیمت مجموع محصول
تولیدی در سال است .محصول تولیدی در این تحلیل اقتصادی گوجه
چری در نظر گرفته شده است و مقدار تولید این محصول در یک سال20 ،
کیلوگرم فرض شده است .البته از آنجاکه خانواده ،محصول تولیدی را به
فروش نمیرساند ،واژۀ صرفهجویی اقتصادی ،واژۀ مناسبتری در مقایسه
با درآمد است .مقدار صرفهجویی اقتصادی ساالنه ،از ضرب تعداد کاشت
در سال ،درمجموع وزن محصولهای نهایی در هر دورۀ کشت در قیمت
هر واحد وزنی محصول ،بهدست میآید .مقادیر هزینۀ سرمایهگذاری اولیه،
هزینۀ ثابت ساالنه ،صرفهجویی اقتصادی ساالنه و سود و زیان محاسبه
شده ،در جدول  9ارائه شده است.
طبق جدول  ،9در سالهای اول ،میزان هزینه از صرفهجویی
اقتصادی بیشتر است؛ اما از سال چهارم به بعد ،میزان صرفهجویی ساالنۀ
سبب نفع اقتصادی این سامانه برای خانواده شده است؛ بنابراین دورۀ
بازگشت سرمایه کمتر از  4سال است .این سامانه در  5سال ،برای خانوار
ثروت تجمعی برابر  2،960،000تومان ایجاد کرده که از قیمت خرید
اولیۀ آن کمتر است.
با توجه به برآوردهای انجامشده ،این سامانه ساالنه حدود 20
کیلوگرم سبزی یا صیفی یعنی حدود یکسوم نیاز ساالنه یک خانواده
را تأمین میکند؛ بنابراین عالوه بر صرفۀ اقتصادی ،در صورتی که در
یک منزل مسکونی تعداد بیشتری از این سامانه قرار داده شود یا در
طراحیهای آینده این محصول در ابعاد یک بزرگتر تولید شود ،کل نیاز
یک خانواده طی سال تأمین خواهد شد.
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A B ST R AC T
Water, environment, food and energy are vital resources for human beings;
Therefore, creating sustainable security in these interconnected resources is very
important. In this research, a solution called Mini Energetic Dark Greenhouse
(MEDG) is introduced and its components are described. The impact of this system
on various areas of urban management is also explained. This approach can
simultaneously help to increase the sustainable security of water, environment,
food and energy in the framework of the water, environment, food and energy
nexus in urban life. Mini Energetic Dark Greenhouse (MEDG) is used on a home
scale. For this system, economic analysis has been done from two perspectives of
investors and households in Tehran and costs and revenues have been calculated
from these two perspectives. According to the calculations made, the cumulative
profit and loss of this system at the end of each year is presented from these two
perspectives. From the investor’s point of view, this system has a payback period
of about 5 years. From the perspective of Tehran households, this system has a
return on investment of less than 4 years.
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