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ગજુરાતમાાં ગ્રીનહાઉસ ખેતી અને સામાન્ય ખેતી  કરતા ખેડતૂોનો તલુનાત્મક આર્થિક અભ્યાસ : 
નવસારી જજલ્લાના સાંદર્ભે 

(Greenhouse Farming and General Farming Comparative Economic Study of Farmers in Gujarat with 
Special Reference to Navsari District) 

 

પ્રસ્તાવના : 
માનવ જીવનના શરૂઆતથી જ ખેતીની અગત્યતા ખબુ ઊંચી રહી છે. આદદકાળથી માનવ સમાજ ખેતી કરતો 

આવ્યો છે અને સમયાાંતરે ખેત પેદાશ મેળવવાની પદ્ધર્તમાાં ફેરફાર થતા રહ્ાાં છે. ર્વશ્વના સામાન્ય રીતે દેશના અથથતાંત્રમાાં 
પ્રાથર્મક, દ્વિતીય અને સેવાક્ષેત્રની ભરૂ્મકા પર આધાર રાખે છે. ર્ભારત ર્વકાસશીલ દેશ છે અને જયાાં પ્રાથર્મક ક્ષેત્રની ભરૂ્મકા 
ઘણી મહત્વની છે. ર્ભારતની રાષ્ટ્રીય આવકમાાં કૃર્િક્ષેત્રનુાં યોગદાન નોંધનીય રહ્ુાં છે.  

ર્ભારતમાાં આયોજનકાળથી ર્વર્વધ પદરવતથનો અને ખતેી માટેની ર્વર્વધ જોગવાઈઓ થતી રહી છે અને ખાસ 
કરીને 1966 થી હદરયાળીક્ાાંર્તના કારણે કૃર્િક્ષેત્રમાાં નવો વળાાંક આવ્યો. ખેતી કરવા માટે નવી-નવી ટેકનોલોજીનો 
ઉપયોગ થવા લાગ્યો અને કૃર્િની પેદાશોમાાં ધાર્ુું પદરવતથન થવા લાગ્ર્ુાં. જેમાાં અનાજની સાથે શાકર્ભાજીનુાં વાવેતર 
સારા એવા પ્રમાણમાાં વધર્ુાં છે. શાકર્ભાજીના ઉત્પાદન માટે નવી-નવી ઉત્પાદન પદ્ધર્તનો ઉપયોગ શરૂ થયો છે. જેમાાં 
ગ્રીનહાઉસ જેવી મહત્વની પદ્ધર્તનો ઉપયોગ દદવસને દદવસે વધી રહ્ો છે. શાકર્ભાજી અને ફુલોની ખેતી કરવા માટે 
ગ્રીનહાઉસ પદ્ધર્તનો ઉપયોગ ર્ભારતીય ખેડુતોએ મોટા પાયા પર ચાલ ુકયો છે.  

ર્ભારત અને ગજુરાતમાાં પણ કૃર્િક્ષેત્ર ે ગ્રીનહાઉસ પદ્ધર્તનો ઉપયોગ વધી રહ્ો છે. તેથી ગ્રીનહાઉસ ખતેી 
સામાન્ય ખેતીની તલુનાએ કેટલી દહતાવહ છે એ માટે ગજુરાતના ર્વર્વધ જજલ્લામાાંથી નવસારી જજલ્લાનાાં સાંદર્ભ ે
ગ્રીનહાઉસ ખેતી અને સામાન્ય ખેતી અને ખેડુતોની તલુનાત્મક આર્થિક અભ્યાસ પસાંદ કયો છે. ખેતીના આધરુ્નકરણમાાં 
ગ્રીનહાઉસ પદ્ધર્તનો અભ્યાસ એ ગ્રીનહાઉસ પર કામ કરનારા માટે અને કૃર્િ સાંશોધકો માટે સહાયરૂપ બનશે. 
ગ્રીનહાઉસનો અર્થ  

‘‘ગમે તે ઋતમુાાં ઇચ્છછત પાક લેવા માટે બનાવટી ઋત ુપેદા કરવી તે ગ્રીન હાઉસ.’’i 

‘‘વાતાવરણને ર્નયાંર્ત્રત કરીને ખેતી કરવાની આધરુ્નક પદ્ધર્ત એટલ ેગ્રીન હાઉસ.’’ 

ગ્રીન હાઉસ ટેકનોલોજીનો મખુ્ય ધયેય ઉછચ ગણુવત્તાની વનસ્પર્તઓને આખા વિથ દરર્મયાન ઉગાડવા માટે 
આવશ્યક વાતાવરણ પરુુ પાડવાનો છે. ગ્રીનહાઉસને કારણે શાકર્ભાજીનો વિથ પયુંત પરુવઠો જાળવી શકાય છે. દેશમાાં 
પ્રવતથમાન સમયમાાં અર્નર્િત આબોહવાકીય સાંજોગોમાાં ગ્રીનહાઉસ એક ર્નયાંત્રણ વાતાવરણ પરુુ પાડત ુાં હોવાને કારણે વધ ુ
દહતાવહ બની જાય છે. આમ દેશમાાં અને રાજયમાાં શાકર્ભાજીનુાં ઉત્પાદન ખલુ્લા ખતેીની સાથે, ગ્રીનહાઉસ જેવી પદ્ધર્તનો 
ઉપયોગ કરીને પણ વધી રહ્ો છે અને જે શાકર્ભાજીનુાં ઉત્પાદન અને ગણુવત્તા સધુારવામાાં અગત્યનુાં ગણાવી શકાય છે. 
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સબંધંિત સાહહત્ય અવલોકન : 

ર્ભારતમાાં કેટલાક અભ્યાસો થયા છે જેમાાં સાંશોધકના અભ્યાસ િારા જણાય આવે છે કે સામાન્ય ખેતી કરતા 

ગ્રીનહાઉસ ખેતી પદ્ધર્ત િારા કરતી ખેતીમાાંથી ઉત્પાદકતા વધ ુમળે છે, તેમજ તે વધારે આવકારદાયક પણ છે, જેના 

માટે ર્વર્વધ સાંશોધકોએ ર્વર્વધ ર્વસ્તાર ઉપર પ્રકાશ પાડી પોતાની વાત રજૂ કરી છે, જેના કેટલાક અભ્યાસોનો અતે્ર 

સમાવેશ કરવામાાં આવ્યો છે. 
એસ.એમ.સરવૈયા (૨૦૧૩)ii પોતાના લેખમાાં ગ્રીનહાઉસ સાંદર્ભે ચચાથ કરે છે, તેઓ જણાવે ર્ભારત દુર્નયામાાં 

શાકર્ભાજી ઉત્પાદનમાાં ચીન પછી બીજા નાંબરે આવે છે, જે દુર્નયાના કુલ ઉત્પાદનમાાં ૧૪.૪ ટકા દહસ્સો ધરાવે છે. 

ર્ભારતમાાં છેલ્લા પાાંચ વિથમાાં બાગાયત પાકોના વાવતેર ર્વસ્તારમાાં ૪.૩૩ લાખ હકેટર જયારે તેના ઉત્પાદનમાાં ૬૦.૦૫ 

લાખ ટન વધારો નોંધાયેલો છે અને આ વધારા માટે ગ્રીનહાઉસ પદ્ધર્ત ખબૂ જ લાર્ભકારક નીવડી છે. પ્રસ્તતુ સાંશોધન 

પેપરમાાં સ્પષ્ટ્ટ થાય છે કે શાકર્ભાજીના ર્વકાસમાાં ગ્રીનહાઉસ પદ્ધર્તનો ખબૂ જ મોટો ફાળો છે અને શાકર્ભાજીના વધ ુઅને 
ગણુવત્તાર્કુ્ત ઉત્પાદન માટે ગ્રીનહાઉસ પદ્ધર્ત અર્નવાયથ બની જાય છે. પી. કે. શમાથ (૨૦૧૩)iii જણાવે છે કે કોઈપણ 

જૈર્વક દક્યા માટે યોગ્ય વાતાવરણની જરૂર પડ ેછે. તેમના ખલુ્લા ખેતરોમાાં પરાંપરાગત ખેતીથી ક્યારેક-ક્યારેક જ વધારે 

ઉત્પાદકતા પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. જેમ-જેમ વસ્તી વધતી જાય છે અને ખેતીલાયક જમીનનુાં કદ ઘટતુાં જાય છે. તેમ-તેમ ખેત 

ઉત્પાદનની ક્ષમતા વધારવુાં જરૂરી બની ગર્ુાં છે. પાક ઉત્પાદન માટે જરૂરી સાધનોને એક ર્નર્િત હદથી વધારવુાં શક્ય 

નથી. એવામાાં પણ ઓછામાાં ઓછા સાધનોથી વધમુાાં વધ ુઉત્પાદન ક્ષમતાનો ર્વકાસ જરૂરી થઈ ગયો છે. પ્રસ્તતુ લેખમાાં 

સ્પષ્ટ્ટ થાય છે કે ખલુ્લા ખેતર એટલે કે સામાન્ય ખેતીની તલુનાએ ગ્રીનહાઉસ ખેતી લાર્ભકારક બની રહ ે છે. ઓછી 
જમીનમાાંથી વધ ુઉત્પાદન ગ્રીનહાઉસ િારા શક્ય બને છે.  યસુફુ એ. શેખiv િારા પ્રકાર્શત થયેલાાં લખેમાાં જણાવાર્ુાં છે કે 

હાઇટેક પોલલહાઉસમાાં વદટિકલ ફાર્મિંગ િારા ઓછા ર્વસ્તારમાાં શાકર્ભાજીનુાં વધમુાાં વધ ુઉત્પાદન મેળવી શકાય છે. રાજયમાાં 

બાગાયતી પાકોનુાં વાવેતર દદનપ્રર્તદદન વધત ુ જાય છે. શાકર્ભાજી તથા મરી-મસાલા પાકો એ બાગાયતી ખેતીની 

કરોડરજ્જુ સમાન છે. લેખક જણાવે છે કે પાકોની વૈજ્ઞાર્નક ખેતીમાાં હવે હાઈટેક પોલલહાઉસમાાં વદટિકલ ફાર્મિંગ િારા ઓફ 

ર્સઝનમાાં બાગાયતી પાકો ખાસ કરીને શાકર્ભાજીનુાં ઉત્પાદન મેળવી શકાય છે. ઓફ ર્સઝનમાાં પાકના ર્ભાવ સારા મળતા 
હોવાથી ખેડુતોને નોંધપાત્ર આર્થિક લાર્ભ થાય છે.  અસ્પી હોદટિકલ્ચર કૉલેજના ડૉ.એસ.એન.સરવૈયા જણાવે પોલલહાઉસ 

ટેકનોલોજી િારા ઓફ ર્સઝનમાાં સારી ગણુવત્તાવાળા શાકર્ભાજીનુાં એકમદીઠ ઉચુાં ઉત્પાદન મેળવી શકાય છે. શ્રી 

એ.એમ.એમ.ગરુુગપ્પાv િારા પ્રકાર્શત લેખમાાં તેઓ જણાવે છે કે, ર્વકર્સત દેશોમાાં કૃર્િ માટે વાતાવરણ અનકુળૂ હોત ુાં 

નથી. તેથી ગ્રીનહાઉસ જેવી પદ્ધર્તનો ઉપયોગ કરીને કૃર્િનુાં ઉત્પાદન વધારી શકાય છે. બી. કે. સ્વેન અને એન. પી. 

ધસિંગvi િારા પ્રકાર્શત લેખ તેઓ જણાવે છે કે હાઈડ્રોપોર્નક્સ વદટિકલ ફાર્મિંગ જેના િારા એક એકર જગ્યામાાં બેથી ત્રણ 

ગણુાં શાકર્ભાજીનુાં ઉત્પાદન મેળવી શકાય છે. હાઇડ્રોપોર્નક્સ વદટિકલ ફાર્મિંગ ર્વથ ગ્રીનહાઉસ પદ્ધર્તમાાં સ્રોબરેી, ટામેટા, 

કોલબજ, દુધી, રીંગણ, લસણ, ફલાવર, લીલી ડુાંગળી, મળુા ગાજર, બીટ, કાકડી જેવી દરેક શાકર્ભાજીનુાં ઉત્પાદન ઘણુાં વધારે 
મેળવી શકાય છે. ડી. વી. કે. સૈમ્યલુ (ખેતી-૨૦૧૩)vii િારા પ્રકાર્શત લખેમાાં તેઓ જણાવે છે કે પાકોના રક્ષણ, ગણુવત્તા અને 

વધ ુ ઉત્પાદન માટે સાદી ખેતી કરતા ગ્રીનહાઉસ પદ્ધર્ત મહત્વની છે. રેન ુ જેઠી, મનોજ ભટ્ટ, પષુ્પા ઉપાધ્યાય (ખેતી-

૨૦૧૩) viii િારા પ્રકાર્શત અભ્યાસમાાં જાણવા મળે છે કે ખલુ્લા ખેતરની સરખામણીએ ગ્રીનહાઉસમાાં પાકનુાં ઉત્પાદન 
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વિથમાાં એકથી વધારે વાર અને બમણુાં લઈ શકાય છે. રાજેશ પટેલ (૨૦૧૧)ix િારા થયેલા અભ્યાસ પરથી સ્પષ્ટ્ટ થાય 

છે કે આકાશી ખેતીની સરખામણીએ ગ્રીનહાઉસ િારા શાકર્ભાજીના પાકનુાં ઉત્પાદન વધ ુલઈ શકાય છે.  

અભ્યાસના હતેઓુ 

ગજુરાતના નવસારી જજલ્લામાાં ગ્રીનહાઉસ ખતેી અને સામાન્ય ખેતી વછચે શુાં તફાવતો રહલેા છે. તેમજ બાંને 

ખેડતૂોની આર્થિક પદરસ્સ્થર્તમાાં શુાં તફાવત છે તે બાબત તપાસવાનો પ્રસ્તતુ અભ્યાસનો મખુ્ય હતે ુછે. 
અભ્યાસની પહરકલ્પના : 

૧. ગ્રીનહાઉસ અને સામાન્ય ખતેી કરતા ખેડુતોનાાં કુટુાંબનો કુલ ખાદ્ય વસ્ત ુપાછળ થતા ખચથ વછચે કોઈ તફાવત નથી. 

૨. ગ્રીનહાઉસ અને સામાન્ય ખતેી કરતા ખેડુતોના કુટુાંબોમાાં સ્વાસ્્ય પાછળ થતા ખચથ વછચે કોઈ તફાવત નથી. 

૩. ગ્રીનહાઉસથી ખેતી કરતા અને સામાન્ય ખેતી કરતા ખેડતૂોના કુટુાંબોનો ર્શક્ષણ પાછળ થતા ખચથ વછચ ે કોઈ 

તફાવત નથી. 

૪. ગ્રીનહાઉસથી ખેતી કરતા અને સામાન્ય પદ્ધર્ત િારા ખેતી કરતા ખેડુતોના કુટુાંબમાાં કુલ ખચથ વછચ ેકોઈ તફાવત 

નથી. 

૫. ગ્રીનહાઉસથી ખેતી કરતા અને સામાન્ય પદ્ધર્ત િારા ખેતી કરતા ખેડુતોની કુલ બચતો વછચે કોઈ તફાવત નથી. 
સશંોિન પદ્ધધત અને માહહતીનુ ંએકત્રીકરણ : 

પ્રસ્તતુ સાંશોધન મહદઅંશે પ્રાથર્મક માદહતીને આધારે તૈયાર કરવામાાં આવ્ર્ ુછે. પ્રસ્તતુ ર્વસ્તારમાાં ખેતી કરતા 

ખેડતૂો અને પ્રસ્તતુ ર્વસ્તારમાાં ગ્રીનહાઉસ િારા ખેતી કરતા ખેડતૂોની પ્રાથર્મક મલુાકાત, િારા માદહતી એકર્ત્રત કરવામાાં 

આવી છે. 

ગૌણ માદહતી માટે સાંશોધન અહવેાલો, લેખો, સરકારી વેબસાઈટો વગેરેનો ઉપયોગ કરવામાાં આવ્યો છે. 

અભ્યાસને લગતી કેટલીક માદહતી જીલ્લા પાંચાયત, તાલકુા પાંચાયત જેવી કચેરીનો પણ સાંપકથ કરવામાાં આવ્યો છે. 
માહહતીનુ ંપરૃ્ક્કરણ : 

પ્રસ્તતુ અભ્યાસમાાં ગ્રીનહાઉસ ખેતી અને સામાન્ય ખતેી વછચેનો તલુનાત્મક આર્થિક અભ્યાસ કરવા નવસારી 

જજલ્લાની પસાંદગી કરેલી છે. પ્રાથર્મક જાત તપાસ દરમ્યાન પ્રશ્નાવલી િારા જે માદહતી એકત્ર કરવામાાં આવી છે. તેના 

આધારે આ અભ્યાસના હતેઓુને તપાસવામાાં આવ્યા છે. અભ્યાસ દરર્મયાન જે આંકડાકીય માદહતી પ્રાપ્ત કરી તેને 

કમ્પ્ર્ટુરના જુદા-જુદા પ્રોગ્રામ જેવા કે Excel અન ેSPSS ના ઉપયોગ િારા જુદા-જુદા પ્રકારના પદરણામો પ્રાપ્ત કરી તેન ે

ટેબલના સ્વરૂપમાાં મકુીને જરૂરી આંકડાશાસ્ત્રીય ગણતરી તેમજ પદરક્ષણો િારા પથૃક્કરણ કરવામાાં આવ્ર્ુાં છે. પ્રસ્તતુ 

અભ્યાસની પદરકલ્પના પદરક્ષણ માટે χ2-પદરક્ષણ, t–પદરક્ષણનો ઉપયોગ કરવામાાં આવ્યો છે.  

ધનદશથની પસદંગી : 

પ્રસ્તતુ અભ્યાસમાાં ગ્રીનહાઉસ અને સામાન્ય ખેતી અને ખેડતૂોનો તલુનાત્મક આર્થિક અભ્યાસ કરવા માટે 

નવસારી જીલ્લાની પસાંદગી કરેલી છે. નવસારી જીલ્લામાાં ખેડુતોની સાંખ્યા ૯૨૬૩૨ છે અન ેગ્રીનહાઉસની સાંખ્યા ૮૧ છે.x 

પ્રસ્તતુ જજલ્લામાાં ૫ તાલકુા છે તેમાાંથી ૬૦ ટકા પ્રમાણે ત્રણ તાલકુાની પસાંદગી કરી છે અને તે તાલકુાના ર્વર્વધ 

ર્વસ્તારોમાાંથી નીચ ેમજુબ ર્નદશથની પસાંદગી કરવામાાં આવી છે. પ્રસ્તતુ અભ્યાસમાાં કુલ ગ્રીનહાઉસમાાંથી ૬૨ % પ્રમાણ ે
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૫૦ ગ્રીનહાઉસ અને  સામાન્ય ખેડતૂોમાાંથી યદૃછછ રીતે  ૫૦ જેટલા ખેડતૂો સાંશોધન માટે પસાંદ કરવામાાં આવ્યો છે. કુલ 

૧૦૦ જેટલા ખેડુતોને પસાંદ કરી તેનો તલુનાત્મક અભ્યાસ કરવામાાં આવ્યો છે.  

ભાગ – ૨ 

પ્રસ્તતુ પેપરમાાં અભ્યાસના ઉદે્દશ અનસુાર યદૃછછ રીતે પસાંદ કરવામાાં આવેલા ર્નદશથની ર્વસ્તતૃ માદહતી 

આધારે ગ્રીનહાઉસ ખેતી અને સામાન્ય ખેતીમાાંથી થતી આવક અને ખચથનુાં ર્વશ્લિેણ અને તેનો તલુનાત્મક અભ્યાસ 

તેમજ તેમના આર્થિક પ્રશ્નો વગેરે બાબતોનો અભ્યાસ સાંશોધન પેપરના પ્રસ્તતુ ર્ભાગમાાં કરવામાાં આવ્યો છે. સાંશોધન 

પેપરના પ્રસ્તતુ ર્ભાગમાાં ઉપયોગમાાં લેવામાાં આવેલી માદહતી પ્રાથર્મક જાત તપાસના આધારે છે. 
ઉત્તરદાતાની જમીન અને આવક સબંધંિત માહહતી 

ગ્રીનહાઉસ ખેતી અને સામાન્ય ખેતી કરતા ખેડતૂો પાસે જમીન ધારણ અંગેની માદહતીનો અભ્યાસ કરતા નીચે 

મજુબનુાં પદરણામ પ્રાપ્ત થર્ુાં છે.  

કોષ્ટક ન.ં૪.૫ ઉત્તરદાતા પાસે જમીન િારણ ધવષયક માહહતી દશાથવત ુ ંકોષ્ટક (એકરમા)ં 
ક્મ જમીન ગ્રીનહાઉસ ખેડુત ટકા સામાન્ય ખેડુત ટકા 
૧ ૧.૧ થી ૩ - - ૪૫ ૯૦ 
૨ ૩.૧ થી ૫ ૩૩ ૬૬ ૫ ૧૦ 
૩ ૫.૧ થી વધ ુ ૧૭ ૩૪ - - 
 કુલ ૫૦ ૧૦૦ ૫૦ ૧૦૦ 

ઉપરોક્ત કોષ્ટ્ટકમાાં પસાંદ કરેલા ઉત્તરદાતાઓની જમીન ર્વિયક માદહતી દશાથવી છે. કોષ્ટ્ટકમાાં જોઈ શકાય છે કે 

ગ્રીનહાઉસ િારા ખેતી કરતા ખેડુતોમાાં  ૩.૧ થી ૫ એકર જમીન હોય એવા ૬૬ ટકા છે. જયારે ૫.૧ થી વધ ુએકર જમીન 

ધરાવતા ઉત્તરદાતાનુાં પ્રમાણ ૩૪ ટકા છે. સામાન્ય ઉત્તરદાતાઓમાાં ૧.૧ થી ૩ એકર સધુીના જમીન ધરાવતા 

ઉત્તરદાતાઓનુાં પ્રમાણ ૯૦ ટકા છે. જયારે ૩.૧ થી ૫ એકર સધુીની જમીનનુાં પ્રમાણ માત્ર ૧૦ ટકા પાસ ેજ છે. પ્રાથર્મક 
માહહતીમાાં આધારે ર્પયત, લબનર્પયત અને કુલ જમીનનો અભ્યાસ કરતા જણાય છે કે સામાન્ય ખેતીની સરખામણીએ 

ગ્રીનહાઉસ ખેતીના ખેડુતો પાસે જમીનનુાં પ્રમાણ વધારે છે. પ્રસ્તતુ આંકડા દશાથવે છે કે વધ ુજમીન ધરાવતા ખેડતૂોએ 

ગ્રીનહાઉસની ખેતી સાથ ે સાંકળાયેલા જોવા મળે છે. પ્રાથર્મક તપાસ આધારે જાણવા મળે છે કે સામાન્ય ખતેીની 

સરખામણીમાાં ગ્રીનહાઉસથી ખેતી કરતા ખેડતૂોની આવક વધ ુજોવા મળે છે.  

પસદં કરેલા ઉત્તરદાતાના કુટંુબની માહહતી :  

પ્રસ્તતુ સાંશોધનમાાં પસાંદ કરેલા ઉત્તરદાતાના કુટુાંબની ર્શક્ષણ, ઉંમર પ્રમાણ ેસભ્યોનુાં વગીકરણ અને ઘરના કુલ 

સભ્યોની ર્વગતનો અભ્યાસ કરતા જણાય છે કે ગ્રીનહાઉસ ખેતીમાાં સ્ત્રી અને પરુુિનુાં પ્રમાણ સરખુાં છે. જયારે સામાન્ય 

ખેતીમાાં સ્ત્રીઓની સરખામણીએ પરુુિોનુાં પ્રમાણ વધારે છે. કુટુાંબદીઠ સભ્ય સાંખ્યાનો અભ્યાસ કરતા જણાય છે કે 

ગ્રીનહાઉસ ખેતી, સામાન્ય ખેતી અને કુલ કુટુાંબોમાાં કુટુાંબદીઠ સભ્યનુાં પ્રમાણ એકાંદરે સરખુાં જોવા મળે છે. ગ્રીનહાઉસ 

ખેતી અને સામાન્ય ખેતી તથા કુલ કુટુાંબનો જાર્ત ગણુોત્તર દરજણાય છે કે દર૧૦૦૦ પરુુિોએ સ્ત્રીઓનુાં પ્રમાણ ૯૪૩ છે. 

પ્રસ્તતુ અભ્યાસમાાં પસાંદગીર્કુ્ત કુટુાંબોમાાં ર્શક્ષણનુાં પ્રમાણ અભ્યાસ કરતા જોઈ શકાય છે કે ગ્રીનહાઉસ કરતા કુટુાંબોમાાં 

૩૪.૭૫ ટકા લોકોએ પ્રાથર્મક ર્શક્ષણ મેળવ્ર્ુાં છે, ૩૦.૧૨ ટકા લોકોએ માધયર્મક સધુીનુાં ર્શક્ષણ મેળવ્ર્ુાં છે. જયારે 
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૧૧.૯૬ ટકા ર્નરક્ષર છે. સામાન્ય ખેતીના કુટુાંબોમાાં ૩૨.૧૬ ટકા લોકોએ માધયર્મક, ૩૨.૫૫ લોકોએ પ્રાથર્મક ર્શક્ષણ 

અને ૧૬.૮૬ ટકા ર્નરક્ષર છે. 

 ઉંમર પ્રમાણે સભ્યોનુાં વગીકરણ અંગેનો અભ્યાસ કરતા જણાય છે કે ગ્રીનહાઉસ ખેતીમાાં સૌથી વધ ુપ્રમાણ ૧૪.૧ 

થી ૨૫ વિથ સધુીના સભ્યોનુાં છે. જે ૩૫.૫૨ ટકા છે. જયારે સામાન્ય ખેતીમાાં આ પ્રમાણ ૨૯.૦૨ ટકા છે. સામાન્ય ખેતીમાાં 

સૌથી વધ ુપ્રમાણ (૩૦.૩૯ ટકા) ૪૫.૧ થી ૫૯ વિથ સધુીના સભ્યોનુાં છે. ૦-૬ વિથના બાળકોનુાં પ્રમાણ ગ્રીનહાઉસ ખેતીમાાં 

જોવા મળતુાં નથી, જયારે સામાન્ય ખેતીમાાં ૦-૬ વિથના બાળકોનુાં પ્રમાણ ૦.૭૮ ટકા છે. સામાન્ય રીતે ૧૪ થી ૫૯ વિથની 

વસ્તીને ઉત્પાદકીય વસ્તી તરીકે ગણાવી શકાય. ગ્રીનહાઉસ અને સામાન્ય ખેતી કરતા ખેડતૂોમાાં ઉત્પાદકીય વસ્તીનો 

તલુનાત્મક અભ્યાસ કરતા જણાય છે કે ગ્રીનહાઉસ ખેડુતોના કુટુાંબમાાં તેનુાં પ્રમાણ ૭૯.૨૫% અને સામાન્ય ખેતી કરતા 

કુટુાંબોમાાં તેનુાં પ્રમાણ ૮૩.૩૩% જેટલુાં પ્રાપ્ત થર્ુાં છે. જે દશાથવે છે કે સામાન્ય ખેતી કરતાાં કુટુાંબોમાાં ઉત્પાદકીય વસ્તીનુાં 

પ્રમાણ વધ ુજોવા મળે છે.   
ગ્રીનહાઉસ ખેતી અને સામાન્ય ખેતીના કુટંુબોનો ખાદ્યવસ્ત ુપાછળ ર્તા ખર્થની ધવગત  

ખેડતૂોની આર્થિક પદરસ્સ્થર્ત જાણવા માટે તેમના કુટુાંબોના ખાદ્યવસ્ત ુપાછળ થતા ખચથનો અભ્યાસ કરવો જરૂરી 

છે. પ્રસ્તતુ અભ્યાસમાાં કુટુાંબોના ખાદ્યવસ્તમુાાં અનાજ, શાકર્ભાજી, કઠોળ, તેલ, દુધ, ફળફળાદી અને અન્ય ખચથનો 

સમાવેશ કયો છે જેનો અભ્યાસ કરતા ગ્રીનહાઉસ ખેતી કરતા ૧૮ ટકા કુટુાંબોનો અનાજ પાછળનો ખચથ ૧૫૦૧ થી વધારે 

છે જયારે સામાન્ય ખતેીના ૧૦ ટકા જ કુટુાંબો અનાજ પાછળ ૧૫૦૧ થી વધારે ખચથ કરે છે. દુધ પાછળ ગ્રીનહાઉસના ૧૪ 

ટકા કુટુાંબો ૧૫૦૧ થી વધારે ખચથ કરે છે. સામાન્ય ખતેીના કુટુાંબો દુધ પાછળ ૧૫૦૧ થી વધારે ખચથ કરતા નથી. આમ 

આ તારણોને આધારે કહી શકાય કે સામાન્ય ખેતીના કુટુાંબોની સરખામણીમાાં ગ્રીનહાઉસ ખેતીના કુટુાંબોનો ખાદ્યવસ્ત ુ

પાછળનો ખચથ વધારે જોવા મળે છે 

 

કોષ્ટક ૪.૧૧ ગ્રીનહાઉસ અને સામાન્ય ખેતીમા ંખાદ્યવસ્તનુ ુ ંમહત્તમ, ન્યનુત્તમ અને સરેરાશ ખર્થની ધવગત 
દશાથવત ુ ંકોષ્ટક (માધસક ખર્થ) 

ધવગત 
ગ્રીનહાઉસ ખેતી સામાન્ય ખેતી 

ન્યનુતમ 

ખર્થ 
મહત્તમ ખર્થ સરેરાશ ખર્થ ન્યનુતમ 

ખર્થ 
મહત્તમ 
ખર્થ 

સરેરાશ 
ખર્થ 

અનાજ ૮૦૦ ૩૦૦૦ ૧૩૦૧ ૭૦૦ ૨૩૦૦ ૧૦૦૪ 
શાકર્ભાજી ૪૦૦ ૨૫૦૦ ૧૦૭૦ ૩૦૦ ૧૭૦૦ ૪૯૫ 
કઠોળ ૫૦૦ ૨૦૦૦ ૧૦૪૬ ૩૦૦ ૧૯૦૦ ૫૬૯ 
દુધ ૬૦૦ ૨૦૦૦ ૧૦૮૨ ૫૦૦ ૧૧૦૦ ૮૭૦ 
તેલ ૯૦૦ ૨૧૦૦ ૧૭૨૪ ૧૨૦૦ ૧૭૦૦ ૧૩૭૯ 

ફળફળાદી ૩૦૦ ૧૨૦૦ ૬૨૨ ૩૦૦ ૫૦૦ ૩૩૯.૮૦ 
માાંસાહાર ૩૦૦ ૧૦૦૦ ૫૦૦ ૨૦૦ ૬૦૦ ૨૧૩ 
અન્ય ૨૦૦ ૨૦૦૦ ૬૭૨ ૨૦૦ ૫૦૦ ૨૯૨ 
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ઉપરોક્ત કોષ્ટ્ટકમાાં ગ્રીનહાઉસ ખેતી અને સામાન્ય ખતેીમાાં થયેલા ખાદ્યવસ્તનુા મહત્તમ, ન્ર્નુતમ અને સરેરાશ 

ખચથની ર્વગતો દશાથવી છે. કોષ્ટ્ટકમાાં જોઈ શકાય છે કે ગ્રીનહાઉસ ખેતીમાાં અનાજ પાછળનો મહત્તમ ખચથ ૩૦૦૦ અને 

ન્ર્નુતમ ખચથ ૮૦૦ રૂર્પયા છે. જે સામાન્ય ખેતીમાાં થયેલ અનાજ પાછળના ખચથ કરતા વધારે છે. એવી જ રીતે દુધ 

પાછળ થયેલા ખચથનો અભ્યાસ કરતા જણાય છે કે સામાન્ય ખેતીની તલુનાએ ગ્રીનહાઉસ ખેતીના કુટુાંબોનો દુધ 

પાછળનો ખચથ વધારે છે. 

 ર્ભણતર પાછળ થતા ખચથનો અભ્યાસ કરતા જાણવા મળર્ુાં કે સામાન્ય ખેતીની તલુનાએ ગ્રીનહાઉસ ખેતીના 

કુટુાંબો ર્શક્ષણ પાછળ વધારે ખચથ કરે છે, જયારે મોજશોખ અને સામાજજક ખચથનો અભ્યાસ કરતા જાણવા મળે છે કે 

ગ્રીનહાઉસની સરખામણીએ સામાન્ય ખેતીના કુટુાંબો વધારે ખચથ કરે છે. ખચથવરૃ્ત્તનો અભ્યાસ કરતા જણાય છે કે 

ગ્રીનહાઉસ ખેતી કરતા ખેડતૂો અન ેસામાન્ય ખેતી કરતા ખેડતૂોની ર્શક્ષણ અને સ્વાસ્્ય પાછળની ખચથવરૃ્ત્ત સરખી છે. 

જયારે બચતવરૃ્ત્તનો અભ્યાસ કરતા જણાય છે કે ગ્રીનહાઉસ ખેતી કરતા ખેડતૂોની બચત વરૃ્ત્ત કરતા સામાન્ય ખેતી 

કરતા ખેડતૂોની બચત વરૃ્ત્ત નીચી છે. કુલ ખચથની વરૃ્ત્તનો અભ્યાસ કરતા જણાય છે કે ગ્રીનહાઉસ કરતા ખેડતૂોની 

સરખામણીએ સામાન્ય ખેતી કરતા ખેડતૂોની ખચથવરૃ્ત્ત ઓછી છે. 

ગ્રીનહાઉસ ખેતી અન ેસામાન્ય ખેતી કરતા કુટુાંબનો કુલ ખાદ્યવસ્ત ુપાછળના તફાવતને આંકડાશાસ્ત્રીય રીતે 

તપાસવા માટે નીચ ેમજુબની પદરકલ્પના કરી તેને t - પદરક્ષણ િારા તપાસવામાાં આવી છે. 
H૦ : ગ્રીનહાઉસ અને સામાન્ય ખેતી કરતા ખેડુતોના કુટંુબનો કુલ ખાદ્ય વસ્ત ુપાછળ ર્તા ખર્થ વચ્રે્ કોઈ તફાવત નર્ી. 

H૧ : ગ્રીનહાઉસ દ્વારા અને સામાન્ય ખેતી કરતા ખેડુતોના કુટંુબનો કુલ ખાદ્ય વસ્ત ુપાછળ ર્તા ખર્થ વચ્રે્ સાર્થક 

તફાવત છે. 

પ્રસ્તતુ t-પદરક્ષણ િારા કુલ આવકનો ખાદ્ય વસ્ત ુપાછળનો ખચથનો તફાવત ગ્રીનહાઉસ અને સામાન્ય ખેતી કરતા 

ખેડુતો વછચે તપાસતા નીચ ેમજુબનુાં પદરણામ પ્રાપ્ત થર્ુાં છે. 
Group Statistics 

કુટુાંબનો કુલ 
ખાદ્ય વસ્તનુો 
ખચથ 

ખેત પદ્ધર્ત N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

ગ્રીનહાઉસ ખેતી ૫૦ ૧૭૪૬૨.૦૦૦૦ ૨૬૬૦.૨૮૧૫૬ ૩૭૬.૨૨૦૬૩ 

સામાન્ય ખેતી ૫૦ ૧૬૦૬૦.૦૦૦૦ ૧૮૩૪.૦૩૨૦૩ ૨૫૯.૩૭૧૩૦ 

 

Independent Samples Test 

 Levene's Test for 

Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t Df Sig. (૨-

tailed) 

Mean 

Differenc

e 

Std. Error 

Difference 

૯૫% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

કુટુાંબનો કુલ 
ખાદ્ય વસ્તનુો 

Equal variances 

assumed 
૬.૮૦૪ .૦૧૧ 

૩.૦
૬૮ 

૯૮ .૦૦૩ 
૧૪૦૨.૦

૦૦૦૦ 

૪૫૬.૯૬૩
૨૭ 

૪૯૫.૧
૭૧૨૭ 

૨૩૦૮.

૮૨૮૭૩ 
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ખચથ Equal variances 

not assumed 

  ૩.૦
૬૮ 

૮૬.૯
૯૫ 

.૦૦૩ 
૧૪૦૨.૦

૦૦૦૦ 

૪૫૬.૯૬૩
૨૭ 

૪૯૩.૭
૩૫૩૩ 

૨૩૧૦.

૨૬૪૬૭ 

પ્રસ્તતુ t પરીક્ષણનુાં મલૂ્ય ૩.0૬૮ જેટલુાં જોવા મળે છે. તેની સાથથકતાનુાં મલૂ્ય 0.0૩ જેટલુાં છે, જે 0.00૧ કરતાાં 

ઓછાં છે. પ્રસ્તતુ પદરણામ દશાથવે છે કે ગ્રીનહાઉસથી ખેતી કરતા અને સામાન્ય ખેતી કરતા ખેડુતોના કુલ ખાદ્યવસ્ત ુ

પાછળના થતા ખચથ વછચે આંકડાશાસ્ત્રીય સાથથક તફાવત છે જે ૯૯ ટકાની કક્ષાએ ર્નરાકરણીય પદરકલ્પનાનો અસ્સ્વકાર 

થાય છે. કોષ્ટ્ટકમાાં અભ્યાસ કરતા જોવા મળે છે. ગ્રીનહાઉસ િારા ખતેી કરતા ખેડતૂોના કુટુાંબોમાાં માર્સક ખચથ ૧૭૪૬૨ રૂ. 

જોવા મળયો છે. જયારે સામાન્ય ખેત પદ્ધર્તથી ખેતી કરતા કુટુાંબોમાાં આ ખચથ (માર્સક સરેરાશ ખચથ) ૧૬0૬0 રૂ. જોવા 

મળયો છે, જે ૧૪0૨ રૂ.નો તફાવત દશાથવે છે.  

ગ્રીનહાઉસ ખેતી અને સામાન્ય ખેતી કરતા ખેડુતોના સ્વાસ્્ય પાછળ થતા ખચથનો તલુનાત્મક તફાવત જાણવા 

નીચે મજુબની પદરકલ્પના કરી તેને t-પદરક્ષણ િારા ચકાસવામાાં આવી છે.  

H૦ : ગ્રીનહાઉસર્ી ખેતી કરતા અને સામાન્ય ખેતી કરતા ખેડુતોના સ્વાસ્્ય પાછળ ર્તા ખર્થ વચ્રે્ કોઈ 

તફાવત નર્ી. 

H૧ : ગ્રીનહાઉસ ખેતી  કરતા ંઅને સામાન્ય ખેતી કરતા ખેડુતોના કુટંુબોમા ંસ્વાસ્્ય પાછળ ર્તા ખર્થ વચ્રે્ 

સાર્થક તફાવત છે. 

પ્રસ્તતુ t-પદરક્ષણ િારા ગ્રીનહાઉસ અને સામાન્ય પદ્ધર્તથી ખેતી કરતા ખેડુતોના કુટુાંબોમાાં સ્વાસ્્ય પાછળ 

કરાતા ખચથ વછચે સાથથક તફાવત છે કે નહી તે તપાસતા નીચે મજુબનુાં પદરણામ પ્રાપ્ત થર્ુાં છે. 
 

Group Statistics 

 ખેતીનો પ્રકાર N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

સ્વાસ્્યનો 
પાછળનો ખચથ 

ગ્રીનહાઉસ ખેતી ૫૦ ૨૨૪૪.૦૦૦૦ ૬૨૪.૩૮૮૬૮ ૮૮.૩૦૧૮૯ 

સામાન્ય ખેતી ૫૦ ૨૦૪૬.૦૦૦૦ ૫૬૩.૨૩૦૪૮ ૭૯.૬૫૨૮૨ 

 

 

Independent Samples Test 

 Levene's Test 

for Equality 

of Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. T df Sig. (૨-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Differenc

e 

૯૫% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

સ્વાસ્્ય 
પાછળનો 
ખચથ 

Equal variances assumed 
૧.૧૪

૬ 
.૨૮૭ 

૧.૬૬
૫ 

૯૮ .૦૯૯ 
૧૯૮.૦૦૦

૦૦ 

૧૧૮.૯૧૯
૨૮ 

-

૩૭.૯૯
૧૪૫ 

૪૩૩.૯૯
૧૪૫ 

Equal variances not 

assumed 

  
૧.૬૬

૫ 

૯૬.૯
૭૭ 

.૦૯૯ 
૧૯૮.૦૦૦

૦૦ 

૧૧૮.૯૧૯
૨૮ 

-

૩૮.૦૨
૨૫૭ 

૪૩૪.૦૨
૨૫૭ 
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પ્રસ્તતુ t પરીક્ષણનુાં મલૂ્ય ૧.૬૬૫ જેટલુાં જોવા મળે છે. તેની સાથથકતાનુાં મલૂ્ય 0.0૯૯ જેટલુાં છે, જે 0.0૫ અને 

0.0૧ કરતાાં વધ ુછે. જે દશાથવે છે કે ર્નરાકરણીય (Ho) પદરકલ્પનાનો સ્વીકાર થાય છે. અથાથત ્ગ્રીનહાઉસ ખેતી કરતા 

અને સામાન્ય ખેતી કરતા ખેડુતોના કુટુાંબોમાાં સ્વાસ્્ય પાછળ થતા ખચથ વછચે કોઈ આંકડાશાસ્ત્રીય સાથથક તફાવત નથી 

તેવુાં કહી શકાય. 

ગ્રીનહાઉસ ખેતી અને સામાન્ય ખેતી કરતા ખેડુતોના ર્શક્ષણ પાછળ થતા ખચથનો તલુનાત્મક તફાવત જાણવા 

નીચે મજુબની પદરકલ્પના કરી તેને t-પદરક્ષણ િારા ચકાસવામાાં આવી છે.  

H૦ : ગ્રીનહાઉસર્ી ખેતી કરતા અને સામાન્ય ખેતી કરતા ખેડુતોના કુટંુબોનો ધશક્ષણ પાછળ ર્તા ંખર્થ વચ્રે્ કોઈ 
તફાવત નર્ી. 

H૧ : ગ્રીનહાઉસ ખેતી  કરતા અને સામાન્ય ખેતી કરતા ખેડુતોના કુટંુબોમા ંધશક્ષણ પાછળ ર્તા ખર્થ વચ્રે્ સાર્થક 
તફાવત છે. 

પ્રસ્તતુ t-પદરક્ષણ િારા ગ્રીનહાઉસ અને સામાન્ય પદ્ધર્તથી ખેતી કરતા ખેડુતોના કુટુાંબોમાાં ર્શક્ષણ પાછળ કરાતા 

ખચથ વછચ ેસાથથક તફાવત છે કે નહીં તે તપાસતા નીચ ેમજુબનુાં પદરણામ પ્રાપ્ત થર્ુાં છે. 

Group Statistics 

 ખેતીનો પ્રકાર N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

કુટુાંબનો શૈક્ષલણકખચથ 
ગ્રીનહાઉસ ખેતી ૫૦ ૯૦૬૦.૦૦૦૦ ૨૪૦૨.૪૬૪૭૨ ૩૩૯.૭૫૯૮૨ 

સામાન્ય ખેતી ૫૦ ૫૪૬૦.૦૦૦૦ ૧૨૩૬.૩૫૪૦૯ ૧૭૪.૮૪૬૮૭ 

 

Independent Samples Test 

 Levene's Test 

for Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. T Df Sig. (૨-

tailed) 

Mean 

Differenc

e 

Std. 

Error 

Differenc

e 

૯૫% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

કુટુાંબ
નો 
શકૈ્ષ
લણક
ખચથ 

Equal variances 

assumed 

૧૭.

૪૧૧ 
.૦૦૦ 

૯.૪૨
૧ 

૯૮ .૦૦૦ 
૩૬૦૦.૦
૦૦૦૦ 

૩૮૨.૧૧
૦૧૫ 

૨૮૪૧.૭૧૪
૮૫ 

૪૩૫૮.૨૮૫
૧૫ 

Equal variances not 

assumed 

  
૯.૪૨
૧ 

૭૩.૨
૫૩ 

.૦૦૦ 
૩૬૦૦.૦
૦૦૦૦ 

૩૮૨.૧૧
૦૧૫ 

૨૮૩૮.૪૯૯
૮૨ 

૪૩૬૧.૫૦૦
૧૮ 

પ્રસ્તતુ t પરીક્ષણનુાં મલૂ્ય ૯.૪૨૧ જેટલુાં જોવા મળર્ુાં છે. તેની સાથથકતાનુાં મલૂ્ય 0.000 જેટલુાં છે, જે 0.0૧ કરતાાં 

ઓછાં છે. પ્રસ્તતુ સાથથકતાનુાં મલૂ્ય ૯૯ ટકા સાથથકતાની કક્ષાએ ર્નરાકરણીય પદરકલ્પનાનો અસ્વીકાર કરે છે.  

પદરણામ દશાથવે છે કે ગ્રીનહાઉસ િારા અને સામાન્ય ખતેી િારા ખેતી કરનારા કુટુાંબોમાાં ર્શક્ષણ પાછળ થતા ખચથ 

વછચ ેઆંકડાશાસ્ત્રીય સાથથક તફાવત છે. જેમાાં સરેરાશ તફાવત ૩૬00 રૂ. જેટલો જોવા મળયો છે. ગ્રીનહાઉસ િારા ખેતી 

કરતા કુટુાંબોમાાં ર્શક્ષણ પાછળનો સરેરાશ ખચથ  ૯0૬0 રૂ. જેટલો છે. જયારે સામાન્ય ખતેી કરતા ખેડતૂના કુટુાંબોમાાં 
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ર્શક્ષણ પાછળનો સરેરાશ ખચથ ૫૪૬0 રૂ. જેટલો જોવા મળયો છે. જે ગ્રીનહાઉસ પદ્ધર્ત િારા ખેતી કરતા કુટુાંબો કરતા 

ઓછો છે. 

ગ્રીનહાઉસ ખેતી અને સામાન્ય ખેતીના કુટુાંબનો કુલ ખચથનો તલુનાત્મક તફાવત જાણવા નીચે મજુબના 

પદરકલ્પના કરી તેને t-પદરક્ષણ િારા ચકાસવામાાં આવી છે. 
H૦ : ગ્રીનહાઉસર્ી ખેતી કરતા અને સામાન્ય પદ્ધધત દ્વારા ખેતી કરતા ખેડુતોના કુટંુબમા ંકુલ ખર્થ વચ્રે્ કોઈ 

તફાવત નર્ી. 
H૧ : ગ્રીનહાઉસ ખેતી કરતા અને સામાન્ય પદ્ધધત ખેતી કરતા ખેડુતોના કુટંુબોમા ંકુલ ખર્થ વચ્રે્ સાર્થક તફાવત 

છે. 

પ્રસ્તતુ t-પદરક્ષણ િારા કુલ ઘર ખચથનાાં તફાવત બાંને પ્રકારના ખેડુતોમાાં નીચે મજુબનુાં પદરણામ પ્રાપ્ત થર્ુાં છે. 
 

Group Statistics 

 ખેતીનો પ્રકાર N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

કુટુાંબનો કુલ ખચથ 
ગ્રીનહાઉસ ખેતી પદ્ધર્ત ૫૦ ૩૭૮૪૪.૦૦૦૦ ૬૨૧૮.૩૧૨૬૫ ૮૭૯.૪૦૨૨૧ 

સામાન્યખેતી પદ્ધર્ત ૫૦ ૩૩૪૯૨.૦૦૦૦ ૪૦૬૯.૯૪૧૫૮ ૫૭૫.૫૭૬૬૬ 

 

Independent Samples Test 

 Levene's Test 

for Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. T df Sig. 

(૨-

taile

d) 

Mean 

Differenc

e 

Std. 

Error 

Differen

ce 

૯૫% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower Upper 

કુટુાંબનો 
કુલ ખચથ 

Equal variances 

assumed 

૧૮.

૦૧૪ 
.૦૦૦ 

૪.૧
૪૧ 

૯૮ 
.૦૦
૦ 

૪૩૫૨.૦
૦૦૦૦ 

૧૦૫૧.૦
૧૭૦૦ 

૨૨૬૬.૨
૯૦૯૭ 

૬૪૩૭.૭૦૯૦૩ 

Equal variances not 

assumed 

  ૪.૧
૪૧ 

૮૪.૪
૭૨ 

.૦૦
૦ 

૪૩૫૨.૦
૦૦૦૦ 

૧૦૫૧.૦
૧૭૦૦ 

૨૨૬૨.૧
૦૮૦૩ 

૬૪૪૧.૮૯૧૯૭ 

પ્રસ્તતુ t પરીક્ષણનુાં મલૂ્ય ૪.૧૪૧ જેટલુાં પ્રાપ્ત થર્ુાં છે અને તેની સાથથકતાનુાં મલૂ્ય 0.000 જેટલુાં છે, જે 0.0૧ 

કરતાાં ઓછાં છે. પ્રસ્તતુ સાથથકતાનુાં મલૂ્ય ૯૯ ટકાની કક્ષાએ ર્નરાકરણીય પદરકલ્પનાનો અસ્વીકાર કરે છે.  

અથાથત ્ ગ્રીનહાઉસથી ખેતી કરતા અને સામાન્ય પદ્ધર્તથી ખેતી કરતા ખેડતૂોના કુટુાંબોમાાં કુલ ખચથ વછચે 

આંકડાશાસ્ત્રીય સાથથક તફાવત છે. કોષ્ટ્ટકનો અભ્યાસ કરતા જણાય છે કે ગ્રીનહાઉસથી ખેતી કરતા કુટુાંબોનો કુલ ખચથ 

૩૭૮૪૪ રૂ. છે. જયારે સામાન્ય ખેતી કરતા કુટુાંબોમાાં તે ૩૩૪૯૨ રૂ. છે. સરેરાશ તફાવત ૪૩૫૨ જેટલો છે. અતે્ર પ્રસ્તતુ 

તફાવત ૯૯ ટકા સાથથકતાની કક્ષાએ સાથથક છે તમે કહી શકાય. 
ખેડુતોએ કરેલી બર્ત અને દેવા અંગેની ધવગત 

વ્યસ્ક્ત પોતાની કુલ આવકમાાંથી અમકુ ટકા રકમની બચત કરે છે. વ્યસ્ક્તની નબળી આર્થિક પદરસ્સ્થર્ત સમય ે

આ બચત ખબુ જ ઉપયોગી બની રહ ેછે. પ્રસ્તતુ અભ્યાસમાાં ગ્રીનહાઉસ ખેતી અને સામાન્ય ખેતી કરતા ખેડુતોએ કરેલી 

બચતનો અભ્યાસ કરતા નીચે મજુબનુાં પદરણામ પ્રાપ્ત થર્ુાં છે. 
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કોષ્ટક-૪.૧૪ બર્તની ધવગત દશાથવત ુ ંકોષ્ટક (વાધષિક બર્ત) 

ક્રમ 
ગ્રીનહાઉસ ખેતી સામાન્ય ખેતી 

બચત (રૂ.માાં)  સાંખ્યા ટકા બચત (રૂ.માાં)  સાંખ્યા ટકા 
૧ ૧૫૦૦૦ થી ઓછા ૫ ૧૦ ૧૫૦૦૦ થી ઓછા ૧૧ ૨૨ 
૨ ૧૫૦૦૧ થી ૩૦,૦૦૦ ૮ ૧૬ ૧૫૦૦૧ થી ૩૦,૦૦૦ ૧૩ ૨૬ 
૩ ૩૦૦૦૧ થી ૪૫૦૦૦ ૯ ૧૮ ૩૦૦૦૧ થી ૪૫૦૦૦ ૧૭ ૩૪ 
૪ ૪૫૦૦૧ થી ૬૦૦૦૦ ૧૮ ૩૬ ૪૫૦૦૧ થી ૬૦૦૦૦ ૭ ૧૪ 
૫ ૬૦૦૦૧ થી વધ ુ ૧૦ ૨૦ ૬૦૦૦૧ થી વધ ુ ૨ ૪ 
 કુલ ૫૦ ૧૦૦ કુલ ૫૦ ૧૦૦ 

ઉપરોક્ત કોષ્ટ્ટકમાાં ગ્રીનહાઉસ ખેતી અને સામાન્ય ખતેીના ખેડુતોની બચત અંગેની ર્વગતો આપી છે. ઉપરોક્ત 

કોષ્ટ્ટક મજુબ ગ્રીનહાઉસના મોટાર્ભાગના (૩૬ ટકા) ખેડુતો ૪૫૦૦૧ થી ૬૦૦૦૦ સધુીની બચત કરે છે અને ૩૦ ટકા 

ખેડુતો ૬૦૦૦૧ થી વધારે બચત કરે છે. જયારે સામાન્ય ખેતીના મોટાર્ભાગના (૩૪ ટકા) ખેડુતો ૩૦,૦૦૧ થી ૪૫૦૦૦ 

રૂર્પયાની વાર્િિક બચત કરે છે અને માત્ર ૪ ટકા ખેડુતો જ ૬૦૦૦૧ થી વધનુી બચત કરે છે. આથી ઉપરોક્ત કોષ્ટ્ટકના 

આધારે કહી શકાય કે સામાન્ય ખેતીના ખેડુતોની સરખામણીએ ગ્રીનહાઉસના ખેડુતોની વાર્િિક બચત વધારે જણાય છે. 

ગ્રીનહાઉસ ખેતીના કુટુાંબોની વાર્િિક મહત્તમ ૮૦૦૦૦ રૂ.ની બચત કરે છે અને સરેરાશ ૪૫૫૪૦ રૂ.ની બચત કરે છે. 

સમાન્ય ખેતીના કુટુાંબો મહત્તમ ૬૫૦૦૦ રૂ. વાર્િિક બચત કરે છે અને સરેરાશ ૧૭૦૬૦ રૂ.ની બચત કરે છે જે 

ગ્રીનહાઉસની સરખામણીએ ઓછી છે. બાંને ખેત પદ્ધર્તનો અભ્યાસ કરતા જણાય છે કે કુલ કુટુાંબની સરેરાશ બચત 

૩૧૩૦૦ રૂ. છે. 

ગ્રીનહાઉસ ખેતી અને સામાન્ય ખેતી કરતા ખેડુતોની કુલ બચતનો તલુનાત્મક તફાવત જાણવા નીચે મજુબની 

પદરકલ્પના કરી તેને t–પરીક્ષણ િારા તપાસવામાાં આવી છે. 
H૦ : ગ્રીનહાઉસર્ી ખેતી કરતા અને સામાન્ય પદ્ધધત દ્વારા ખેતી કરતા ખેડુતોની કુલ બર્તો વચ્રે્ કોઈ તફાવત 

નર્ી. 
H૧ : ગ્રીનહાઉસ ખેતી  કરતા અને સામાન્ય પદ્ધધત દ્વારા ખેતી કરતા ખેડુતોની કુલ બર્તો વચ્રે્ સાર્થક તફાવત 

છે. 

પ્રસ્તતુ t-પદરક્ષણ િારા બાંને પ્રકારની ખેતી પદ્ધર્ત િારા ખેતી કરતા ખેડુતોના કુટુાંબોમાાં બચતો વછચેનો તફાવત 

તપાસતા નીચે મજુબનુાં પદરણામ પ્રાપ્ત થર્ુાં છે. 

 

Group Statistics 

 ખેતી પદ્ધર્ત N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

કુલ બચતો 
ગ્રીનહાઉસ ખેતી પદ્ધર્ત ૫૦ ૪૫૫૪૦.૦૦૦૦ ૧૯૪૯૬.૯૪૯૦૦ ૨૭૫૭.૨૮૪૯૭ 

સામાન્ય ખેતી પદ્ધર્ત ૫૦ ૧૭૦૬૦.૦૦૦૦ ૧૦૨૦૪.૮૬૦૭૯ ૧૪૪૩.૧૮૫૨૫ 
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Independent Samples Test 

 Levene's Test 

for Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (૨-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

૯૫% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

કુલ 
બ
ચ
તો 

Equal variances 

assumed 

૯.૫
૮૫ 

.૦૦૩ 
૯.૧૫

૧ 
૯૮ .૦૦૦ 

૨૮૪૮૦.૦
૦૦૦૦ 

૩૧૧૨.૧૩૮
૧૮ 

૨૨૩૦૪.૦
૬૩૦૬ 

૩૪૬૫૫.૯૩
૬૯૪ 

Equal variances not 

assumed 

  ૯.૧૫
૧ 

૭૩.૯
૭૩ 

.૦૦૦ 
૨૮૪૮૦.૦

૦૦૦૦ 

૩૧૧૨.૧૩૮
૧૮ 

૨૨૨૭૮.૮
૯૨૨૪ 

૩૪૬૮૧.૧૦
૭૭૬ 

પ્રસ્તતુ t પરીક્ષણનુાં મલૂ્ય ૪.૧૫૧ જેટલુાં પ્રાપ્ત થર્ુાં છે અને તેની સાથથકતાનુાં મલૂ્ય 0.000 જેટલુાં છે, જે 0.0૧ 

કરતાાં ઓછાં છે. પ્રસ્તતુ સાથથકતાનુાં મલૂ્ય ૯૯ ટકાની કક્ષાએ ર્નરાકરણીય પદરકલ્પનાનો અસ્વીકાર કરે છે.  

અથાથત ્ગ્રીનહાઉસથી ખતેી કરતા અને સામાન્ય પદ્ધર્તથી ખેતી કરતા ખેડતૂોની કુલ બચતો વછચે આંકડાશાસ્ત્રીય 

સાથથક તફાવત છે. કોષ્ટ્ટકનો અભ્યાસ કરતા જણાય છે કે ગ્રીનહાઉસથી ખેતી કરતા ખેડતૂોમાાં સરેરાશ બચતનો પ્રમાણ 

૪૫૫૪0 રૂ. છે. જયારે સામાન્ય ખેતી કરતા ખેડતૂના કુટુાંબમાાં તેનુાં પ્રમાણ સરેરાશ ૧૭0૬0 રૂ. જેટલુાં છે. પ્રસ્તતુ બાંને 

વછચે સરેરાશ ૨૮૪૮0 રૂ.નો તફાવત પ્રાપ્ત થયો છે, જે ઘણો મોટો છે. અતે્ર પ્રસ્તતુ તફાવત ૯૯ ટકાની સાથથકતાની 

કક્ષાએ સાથથક છે તેમ કહી શકાય. 

ખેડુતોને ખેતીમાાં વધારે નાણાાંની જરૂર પડ ે છે ત્યારે તેઓ દેવુાં કરવા માટે પે્રરાય છે. પ્રસ્તતુ અભ્યાસમાાં 

ગ્રીનહાઉસ ખતેી અને સામાન્ય ખેતીના ખેડુતોએ કરેલા દેવાનો અભ્યાસ કરતા જણાય છે કે બધાજ ખેડતૂોએ ર્વર્વધ 

કારણોસર દેવુાં કર્ુું છે, જેનો ર્વસ્તતૃ અભ્યાસ કરતા નીચે મજુબનુાં પદરણામ પ્રાપ્ત થર્ુાં છે. 

કોષ્ટક ૪.૧૫ દેવાનો હતે ુસબંધંિત ધવગત દશાથવત ુ ંકોષ્ટક 

ક્રમ 
ગ્રીનહાઉસ ખેતી સામાન્ય ખેતી 

ધવગત  સખં્યા ટકા ધવગત સખં્યા ટકા 
૧ ઘરબાાંધકામ ૧ ૨ ઘરબાાંધકામ ૧૦ ૨૦ 
૨ દેવાની ચકુવણી ૫ ૧૦ દેવાની ચકુવણી ૧૩ ૨૬ 
૩ ધાંધામાાં રોકવા ૨ ૪ ધાંધામાાં રોકવા ૩ ૬ 
૪ ઉછીના આપવા - - ઉછીના આપવા ૬ ૧૨ 
૫ સામાજજક પ્રસાંગ ૨ ૪ સામાજજક પ્રસાંગ ૧૭ ૩૪ 
૬ ગ્રીનહાઉસ બનાવવા ૪૦ ૮૦ અન્ય ૧ ૨ 
 કુલ ૫૦ ૧૦૦ કુલ ૫૦ ૧૦૦ 

ઉપરોક્ત કોષ્ટ્ટક મજુબ ગ્રીનહાઉસ ખેતીના મોટાર્ભાગના (૮૦ ટકા) ખેડુતોએ ગ્રીનહાઉસ બનાવવા માટે દેવુાં કર્ુું 

છે અને દેવાની ચકુવણી માટે ૧૦ ટકા ખેડુતોએ દેવુાં કર્ુું છે. સામાન્ય ખેતીમાાં મોટાર્ભાગના (૩૪ ટકા) ખેડુતોએ સામાજીક 

પ્રસાંગ માટે દેવુાં કર્ુું છે અને ઘર બાાંધકામ માટે ૨૦ ટકા તથા દેવાની ચકુવણી માટે ૨૬ ટકા ખેડુતોએ દેવુાં કર્ુું છે. આમ, 

ઉપરોક્ત કોષ્ટ્ટકના આધારે કહી શકાય કે ગ્રીનહાઉસ અને સામાન્ય ખેતીના ખેડુતોએ જુદા-જુદા હતેથુી દેવુાં કર્ુું છે. 



KCG- Portal of Journals 

Page 12  

 

પ્રાથર્મક અભ્યાસ આધાદરત જાણવા મે છે કે ગ્રીનહાઉસના મોટાર્ભાગના (૭૪ ટકા) ખેડુતોએ સહકારી બેંક 

પાસેથી દેવુાં કર્ુું છે અને ૨૨ ટકા ખેડુતોએ રાષ્ટ્રીયકૃત બેંક પાસેથી દેવુાં કર્ુું છે. સામાન્ય ખેતીમાાં સગાસાંબાંધી અને 

સહકારી બેંક પાસેથી અનકુ્મે ૩૬ ટકા અને ૩૪ ટકા ખેડુતોએ દેવુાં કર્ુું છે, ૧૬ ટકા ખેડુતોએ શાહકુારો પાસેથી દેવુાં કર્ુું છે 

અને ૧૦ ટકા ખેડુતોએ ર્મત્રો પાસેથી નાણા લઈને દેવુાં કર્ુું છે. આમ, ઉપરોક્ત કોષ્ટ્ટક પરથી કહી શકાય કે ગ્રીનહાઉસ 

ખેતી અને સામાન્ય ખેતીના ખેડુતોએ કરેલ દેવાના સ્રોતમાાં પણ લર્ભન્નતા જોવા મળે છે. 

ગ્રીનહાઉસ ખેતી અને સામાન્ય ખેતી સબંધંિત માહહતી :  

       ગ્રીનહાઉસ બનાવવા માટે ખેડુતોએ કેટલુાં મડૂીરોકાણ કર્ુું છે તેનો અભ્યાસ કરતા નીચે મજુબના પદરણામ મળયા છે. 

કોષ્ટક ન.ં૪.૧૭ ગ્રીન હાઉસ ઊભુ ંકરવા ર્યેલુ ંમડૂીરોકાણ 
ક્મ ખચથ સાંખ્યા ટકા 
૧ ૧૫૦૦૦૦૦ થી ઓછો ૨૬ ૫૨ 
૨ ૧૫૦૦૦૦૧ થી ૩૦,૦૦,૦૦૦ ૨૦ ૪૦ 
૩ ૩૦૦૦૦૦૧ થી ૬૦,૦૦,૦૦૦ ૦૩ ૦૬ 
૪ ૬૦૦,૦૦૦૧ થી ૭૫,૦૦,૦૦૦ ૦૧ ૦૨ 
 કુલ ૧૦૦ ૧૦૦ 

ઉપરોક્ત કોષ્ટ્ટકમાાં જોઈ શકાય છે કે ૧૫,0૦,૦૦૦ સધુી ગ્રીનહાઉસનો ખચથ થયો હોય તેવા ગ્રીનહાઉસ સૌથી 

વધ ુછે અને ૬૦,૦૦,૦૦૦ થી વધ ુખચથ થયો હોય તેવા માત્ર ૨ ટકા જ છે. જયારે ૧૫,૦૦૦૦૧ થી ૩૦,૦૦,૦૦૦ સધુીનો 

ખચથ થયો હોય એવા ૪૦ ટકા ગ્રીનહાઉસનો સમાવેશ થાય છે. 

ખેતી કરવા માટે નાણાના સ્ત્રોત સાંદર્ભે અભ્યાસ કરતા જણાય છે કે ગ્રીનહાઉસ િારા ખેતી કરતા ૯૮ ટકા 

ખેડુતોએ ખેતી માટે સરકારી સહાય/સબસીડી િારા નાણાાં મેળવ્યા છે તથા ૨ ટકા ખેડુતોએ બેંકમાાંથી નાણાાં મેળવ્યા છે. 

સામાન્ય ખેતીના ખેડુતોમાાંથી ૬૮ ટકા ખેડુતોએ કૃર્િર્ધરાણ બેંક િારા નાણાાં મેળવ્ર્ુાં છે. 
 

ગ્રીનહાઉસ ખેતી અને સામાન્ય ખેતીનો તલુનાત્મક અભ્યાસના સાંદર્ભે ર્વશ્લેિણ િારા જાણવા મળર્ુાં કે બાંને ખતેી 

પદ્ધર્તનો ઉત્પાદન ખચથનો અભ્યાસ કરતા જાણવા મળર્ુાં કે ગ્રીનહાઉસની સરખામણીએ સામાન્ય ખેતીમાાં થત ુાં ઉત્પાદન 

ખચથ ઓછાં છે. ખેતીમાાં ઉત્પન્ન થતા પાકના ર્ભાવોનો અભ્યાસ કરતા જાણવા મળર્ુાં કે ગ્રીનહાઉસ અને સામાન્ય ખેતીના 

મોટાર્ભાગના પાકોનો ર્ભાવો સરખા પ્રાપ્ત થાય છે, માત્ર ર્ભીંડા અને ટામેટાના ર્ભાવોમાાં જ તફાવત જોવા મળયો છે. 

ગ્રીનહાઉસ ખેતી અને સામાન્ય ખેતીની ર્સિંચાઈ પદ્ધર્તમાાં પણ તફાવત જોવા મળે છે. 

અભ્યાસના મહત્વના તારણો  

 ઉત્તરદાતાની કુલ વાર્િિક આવક તપાસતા એવુાં તારણ મળર્ુાં કે સામાન્ય ખતેીના ખેડતૂો કરતા ગ્રીનહાઉસના 

ખેડુતોની વાર્િિક આવક વધ ુછે. 

 સામાન્ય ખેતીના ખેડુતો કરતા ગ્રીનહાઉસના ખેડુતો પાસે જમીનનુાં પ્રમાણ વધારે છે. 
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 ગ્રીનહાઉસનાાં ૯૮ ટકા ખેડુતોએ બેંક સહાય િારા ખેતી માટે નાણાાં મેળવ્યા છે. જયારે સામાન્ય ખેતીનાાં ૬૮ ટકા 

ખેડુતોએ બેંક િારા નાણાાં મેળવ્યા છે. 

 ર્સિંચાઈના સ્રોત તરીકે ગ્રીનહાઉસના ૯0 ટકા ખેડુતો બોરવેલનો ઉપયોગ કરે છે. જયારે સામાન્ય ખેતીનાાં ૫૮ ટકા 

ખેડુતો ર્સિંચાઈ તરીકે બોરવેલનો ઉપયોગ કરે છે. 

 ગ્રીનહાઉસના બધા ખેડુતો ટપક ર્સિંચાઈ પદ્ધર્તનો ઉપયોગ કરે છે, જયારે સામાન્ય ખેતીના ૯૬ ટકા ખેડુતો ર્સિંચાઈ 

માટે પાઈપલાઈનનો ઉપયોગ કરે છે, એટલ ેએવુાં કહી શકાય કે બાંને ખેતીની ર્સિંચાઈ પદ્ધર્તમાાં લર્ભન્નતા જોવા મળે 

છે. 

 ગ્રીનહાઉસના ૪૮ ટકા ખેડુતો ઉત્પાદીત પાકોનુાં વેચાણ તાલકુા સ્તરે શાકર્ભાજી બજારમાાં કરે છે, જયારે સામાન્ય 

ખેતીનાાં ૬૬ ટકા ખેડુતો ઉત્પાદીત પાકોનુાં વેચાણ તાલકુા સ્તરે શાકર્ભાજી બજારમાાં કરે છે. આથી કહી શકાય કે બાંને 

ખેતીનાાં ઉત્પાદીત પાકોનાાં વેચાણનાાં સ્થળોમાાં લર્ભન્નતા જોવા મળે છે. 

 ગ્રીનહાઉસનાાં મોટાર્ભાગના ખેડુતોનુાં એકરદીઠ મજુરી ખચથ ૩000૧ થી ૬0000 રૂ. સધુીનુાં થાય છે, જયારે સામાન્ય 

ખેતીના મોટાર્ભાગના ખેડુતોનુાં એકરદીઠ મજુરી ખચથ ૧0,000 થી ૩0,000 રૂ. સધુી થાય છે, આથી કહી શકાય કે 

સામાન્ય ખેતીની સરખામણીમાાં ગ્રીનહાઉસ ખેતીનુાં એકરદીઠ મજુરી ખચથ વધારે થાય છે. 

 ગ્રીનહાઉસ ખેતીના મોટાર્ભાગના ખેડુતોનુાં એકરદીઠ લબયારણ ખચથ ૬00૧ થી ૯000 રૂ. સધુીનુાં થાય છે. જયારે 

સામાન્ય ખેતીના મોટાર્ભાગના ખેડુતોનુાં એકરદીઠ મજુરીખચથ ૩00૧ થી ૬000 રૂ. સધુી થાય છે, આથી કહી શકાય કે 

સામાન્ય ખેતીની સરખામણીમાાં ગ્રીનહાઉસ ખેતીનુાં એકરદીઠ લબયારણ ખચથ વધારે થાય છે. 

 ગ્રીનહાઉસનાાં મોટાર્ભાગના ખેડુતોનુાં રાસાયલણક ખાતરનો એકરદીઠ ખચથ ૧0,000 થી ૧૫,000 રૂ. સધુીનો થાય છે, 

જયારે સામાન્ય ખેતીના મોટાર્ભાગના ખેડુતોનુાં રાસાયલણક ખાતરનો એકરદીઠ ખચથ ૫00૧ થી ૧0,000 રૂ. સધુી થાય 

છે. પ્રસ્તતુ પદરણામના આધારે કહી શકાય કે સામાન્ય ખેતીની સરખામણીમાાં ગ્રીનહાઉસ ખેતીનુાં રાસાયલણક 

ખાતરનો એકરદીઠ ખચથ વધારે થાય છે. 

 ગ્રીનહાઉસ ખેતી અને સામાન્ય ખેતી િારા થતા ઉપકરણ પાછળનો કુલ ખચથનો અભ્યાસ કરતા જાણવા મળર્ુાં કે બાંને 

વછચે આંકડાશાસ્ત્રીય તફાવત છે. ગ્રીનહાઉસ પદ્ધર્ત િારા થતો સરેરાશ કુલ ખચથ ૯૨૮૬૨ રૂ. જેટલો છે. જયારે 

સામાન્ય ખતે પદ્ધર્તનો સરેરાશ કુલ ખચથ ૫0૭૧૩ રૂ. જેટલો છે, જે ૪૨૧૪૯ રૂ.નો તફાવત દશાથવે છે. જે ૯૯ ટકાની 

સાથથકતાની કક્ષાએ સાથથક છે. 

 ગ્રીનહાઉસ ખેતી અને સામાન્ય ખેતી િારા ર્વર્વધ ઉત્પાદીત પાકો પાછળ થયેલા ખચથ વછચ ેઆંકડાશાસ્ત્રીય સાથથક 

તફાવત છે. ગ્રીનહાઉસ િારા ર્વર્વધ પાકો પાછળનો સરેરાશ ખચથ ૧,૧૧,૧૨0 રૂ. જેટલો છે, જયારે સામાન્ય પદ્ધર્ત 

િારા ર્વર્વધ પાકો પાછળનો સરેરાશ ખચથ ૫૫,૯00 રૂ. જેટલો છે. બાંને વછચનેો તફાવત ૫૫૨૨0 રૂ. જેટલો જોવા 

મળે છે. જે ૯૯ ટકાની સાથથકતાની કક્ષાએ સાથથક છે. 

 ગ્રીનહાઉસ િારા અન ેસામાન્ય ખતેી િારા ઉત્પાદીત શાકર્ભાજીના ર્ભાવોનો અભ્યાસ કરતા જાણવા મળર્ુાં કે ર્ભીંડા અને 

ટામેટાના ર્ભાવોમાાં આંકડાશાસ્ત્રીય સાથથક તફાવત જોવા મળે છે, જયારે બાકીના શાકર્ભાજીમાાં ર્ભાવો વછચે કોઈ 

તફાવત જોવા મળયો નથી. 
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 ગ્રીનહાઉસ અન ે સામાન્ય ખેતી િારા ર્વર્વધ ઉત્પાદીત પાકો િારા થયેલી આવક વછચ ે આંકડાશાસ્ત્રીય સાથથક 

તફાવત છે. સામાન્ય ખેતીના ખેડુતોની સરખામણીમાાં ગ્રીનહાઉસ િારા ખેતી કરતાાં ખેડુતો પાકદીઠ વધ ુઆવક પ્રાપ્ત 

કરે છે. અભ્યાસમાાં પ્રસ્તતુ તફાવત ૨૩૫૬00 રૂ. જેટલો જોવા મળે છે. 

 ગ્રીનહાઉસ િારા થયેલા ઉત્પાદન ખચથ અને આવક તથા સામાન્ય ખેતી િારા થયેલા ઉત્પાદન ખચથ અને આવક 

વછચે રહલે સહસાંબાંધાકોનુાં મલૂ્ય તપાસતાાં એવુાં તારવી શકાય છે કે સામાન્ય ખતેી પદ્ધર્ત િારા ઉત્પાદીત પાકોની 

આવક અને ખચથ વછચ ેરહલે સહસાંબાંધાાંકનુાં પ્રમાણ ગ્રીનહાઉસ ખેત પદ્ધર્ત િારા પ્રાપ્ત પદરણામ કરતા વધ ુગાઢ 

જોવા મળે છે. 

 ગ્રીનહાઉસ ખેતી કરતા અને સામાન્ય ખતેી કરતા ખડુેતોના કુટુાંબનો કુલ ખાદ્યવસ્ત ુપાછળ થતા ખચથનો અભ્યાસ 

કરતા જોવા મળે છે કે ગ્રીનહાઉસ િારા ખેતી કરતા ખેડુતોના કુટુાંબોમાાં માર્સક ખચથ ૧૭૪૬૨ રૂ. જેટલો જોવા મળે છે, 

જયારે સામાન્ય પદ્ધર્તથી ખતેી કરતા કુટુાંબોમાાં આ ખચથ(માર્સક સરેરાશ ખચથ) ૧૬0૬0 રૂ. જોવા મળયો છે જે ૧૪0૨ 

રૂ.નો તફાવત દશાથવે છે, જે ૯૯ ટકાની સાથથકતાની કક્ષાએ સાથથક છે. 

 ગ્રીનહાઉસ ખેતી કરતા અને સામાન્ય ખેતી કરતા ખેડુતોના કુટુાંબોમાાં સ્વાસ્્ય પાછળ થતા ખચથ વછચ ે કોઈ 

આંકડાશાસ્ત્રીય સાથથક તફાવત પ્રાપ્ત થયા નથી. 

 કુટુાંબોનો ર્શક્ષણ પાછળ થતા ખચથનો અભ્યાસ કરતાાં જણાય છે કે ગ્રીનહાઉસ િારા અને સામાન્ય ખેતી િારા ખેતી 

કરનારા કુટુાંબોમાાં ર્શક્ષણ પાછળ થતા ખચથ વછચ ે આંકડાશાસ્ત્રીય સાથથક તફાવત પ્રાપ્ત થયો છે. જેમાાં સરેરાશ 

તફાવત ૩૬00 રૂ. જેટલો જોવા મળયો છે. ગ્રીનહાઉસ ખેત પદ્ધર્તની સરખામણીએ સામાન્ય ખેત પદ્ધર્તમાાં ર્શક્ષણ 

પાછળનો ખચથ ઓછો છે. 

 ગ્રીનહાઉસથી ખેતી કરતા અને સામાન્ય પદ્ધર્ત િારા ખેતી કરતા ખેડુતોના કુટુાંબોમાાં કુલ ખચથ વછચ ેઆંકડાશાસ્ત્રીય 

સાથથક તફાવત છે અભ્યાસના પદરણામમાાં જણાય છે કે ગ્રીનહાઉસથી ખેતી કરતા કુટુાંબોનો કુલ ખચથ ૩૭૮૪૪ રૂ. છે, 

જયારે સામાન્ય ખેતી કરતા કુટુાંબોમાાં તે ૩૩૪૯૨ રૂ. જેટલો જોવા મળે છે. સરેરાશ તફાવત ૪૩૫૨ રૂ. જેટલો છે. અત્રે 

પ્રસ્તતુ તફાવત ૯૯ ટકા સાથથકતાની કક્ષાએ સાથથક છે.  

 ખેડુતોની કુલ બચતોનો અભ્યાસ કરતા જણાય છે કે ગ્રીનહાઉસથી ખેતી કરતા ખેડુતોમાાં સરેરાશ બચતનુાં પ્રમાણ 

૪૫૫૪0 રૂ. છે, જયારે સામાન્ય ખેતી કરતાાં ખેડુતોનાાં કુટુાંબમાાં તેનુાં પ્રમાણ સરેરાશ ૧૭0૬0 રૂ. જેટલુાં છે. પ્રસ્તતુ બાંને 

વછચ ેસરેરાશ ૨૮૪૮0 રૂ.નો તફાવત પ્રાપ્ત થયો છે જે ઘણો મોટો છે, અતે્ર પ્રસ્તતુ તફાવત ૯૯ ટકાની સાથથકતાની 

કક્ષાએ સાથથક છે. 

અભ્યાસના મહત્વના સરૂ્નો 

 પ્રસ્તતુ અભ્યાસમાાં ર્શક્ષણનો અભ્યાસ કરતા જાણવા મળર્ુાં કે ગ્રીનહાઉસ ખેતી અને સામાન્ય ખેતીમાાં ઉછચર્શક્ષણનુાં 

પ્રમાણ નીચુાં જોવા મળે છે. આથી ઉછચ ર્શક્ષણનુાં પ્રમાણ વધે એ માટે પ્રયત્નો કરવા જોઈએ. 

 સામાન્ય ખેતીના ખેડુતોએ મોટાર્ભાગ ે સગાસાંબાંધી શાહકુારો અને સહકારી બેંક પાસેથી જ દેવુાં કર્ુું છે. જયારે 

રાષ્ટ્રીયકૃત બેંક પાસેથી માત્ર ૪ ટકા ખેડુતોએ જ દેવુાં કર્ુું છે. તો સામાન્ય ખતેીના ખેડુતોને રાષ્ટ્રીયકૃત બેંકો કે અન્ય 
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સાંસ્થાઓમાાંથી નાણાાંકીય સહાય મળી રહ ેતેવી વ્યવસ્થા ઊર્ભી કરાવી જોઈએ જેથી તેમની પ્રર્તક્ષા શસ્ક્તમાાં વધારો 

થઈ શકે. 

 પ્રસ્તતુ અભ્યાસમાાં ર્સિંચાઈની પદ્ધર્તનો અભ્યાસ કરતા જાણવા મળર્ુાં કે ગ્રીનહાઉસમાાં બધા જ ઉત્તરદાતાઓ ર્સિંચાઈ 

માટે ટપક પદ્ધર્તનો ઉપયોગ કરે છે. જયારે સામાન્ય ખેતીના ૪ ટકા ઉત્તરદાતાઓ જ ટપક પદ્ધર્તનો ર્સિંચાઈ તરીકે 

ઉપયોગ કરે છે તો તેઓએ ટપક પદ્ધર્તથી થતા ફાયદા સમજાવી તેનો ઉપયોગ કરવા સમજાવવુાં જોઈએ. 

 પ્રસ્તતુ અભ્યાસમાાં પાકના વેચાણનો અભ્યાસ કરતા જાણવા મળર્ુાં કે સામાન્ય ખેતીના ઘણાર્ભાગના ઉત્તરદાતાઓ 

પાકનુાં વેચાણ સ્થાર્નક અને તાલકુા સ્તરે કરે છે, જયારે જીલ્લા સ્તરે પાકનુાં વેચાણ ૨ ટકા જ કરે છે, તેથી સામાન્ય 

ખેતીના ખેડુતો ઊંચા બજારમાાં પોતાના પાકનુાં વેચાણ કરે તે માટે પ્રયત્નો થવા જરૂરી છે. 

 પ્રસ્તતુ અભ્યાસમાાં પાકના ર્ભાવોનો અભ્યાસ કરતા જાણવા મળર્ુાં કે રીંગણ, કાકડી, ફલાવર અને મરચાનાાં ર્ભાવો 

ગ્રીનહાઉસ ખેતી અને સામાન્ય ખતેીમાાં સરખા જોવા મળે છે, જયારે ર્ભીંડા અને ટામેટાના ર્ભાવોમાાં જ તફાવત જોવા 

મળે છે, જેથી ગ્રીનહાઉસ ખતેીના ખેડુતો પાકની ગણુવત્તા સધુારી સારો ર્ભાવ મેળવી શકે એ માટે પાકોની ગણુવત્તા 

અને તેનુાં વગીકરણ યોગ્ય રીતે થવુાં જરૂરી છે. જેથી તેમને તેમના પાકોના સારા ર્ભાવો મળી શકે. 

 ગ્રીનહાઉસ પદ્ધર્તનો અભ્યાસ કરતા જાણવા મળર્ુાં કે ખેડુતોમાાં ગ્રરીનહાઉસ મેનેજમેન્ટના પ્રશ્નો મોટા જોવા મળયા છે, 

આથી ગ્રીનહાઉસ પદ્ધર્તનુાં સારુ મેનેજમેન્ટ કરી શકે એ માટે તાલીમનુાં આયોજન કરવુાં જોઈએ. 

 સામાન્ય રીતે ખેડુતો આગલા વિથમાાં રહલેા ખતેપેદાશને ધયાનમાાં રાખીને વાવેતર અંગેનો ર્નણથય લેતા હોય છે. 

કોઈ એક વિથ રીંગણના ર્ભાવ ઊંચા ગયા હોય તો ખેડતૂો રીંગણનુાં વાવેતર કરશે. પદરણામે રીંગણનુાં ઉત્પાદન વધશે, 

આથી તેની દકિંમત નીચે આવશે. આ સ્સ્થર્તમાાં ખેડુતોને નકુશાન થાય છે. આ નકુશાનીથી ખેડુતોને બચાવવા યોગ્ય 

માગથદશથન આપવુાં જોઈએ. 

 ખેડુતો ઓછાં પાણી જોઈએ તેવા પાકને પણ ર્સિંચાઈની સવલતો વધતા વધ ુપાણી આપે છે. આથી ઉત્પાદન વધતુાં 

નથી. આ પ્રકારની પદરસ્સ્થર્ત દુર થાય તે માટે પ્રચાર કરવો જોઈએ અને ખેડુતોને ર્શક્ષણ આપવુાં જોઈએ. 

 પ્રસ્તતુ અભ્યાસમાાં જાણવા મળર્ુાં કે જીલ્લામાાં ખેતરોનાાં કદ નાના છે. અત્યાંત નાના ખેતરો પાક માટે અનરુૂપ ગણાતા 

નથી. આથી નાના કદના ખતેરોને એકર્ત્રત કરી તેમાાં તેને અનરુૂપ પાકનુાં વાવેતર કરાવવુાં જોઈએ. 

 કૃર્િ વ્યવસાય (Agribusiness) અને તેની સમજનો અર્ભાવ જોવા મળે છે, જેથી કૃર્િ ઉત્પાદનમાાં જેટલી મલૂ્ય વદૃ્વદ્ધ 

કરવી જોઈએ એટલી સ્થાર્નક ખેડુતો કરી શકતા નથી. કૃર્િ વ્યવસાય થતી મલૂ્યવદૃ્વદ્ધ કેવી રીતે કરી શકાય તે 

માટેના કાયથક્મો થવા જોઈએ. 

 ગ્રીનહાઉસ અંગ ેખેડુતોમાાં કૌશલ્ય ર્વકાસ જરૂરી ગણાય છે, જે અંગે યોગ્ય તાલીમ અને માગથદશથન આપતા કાયથક્મો 

થવા જોઈએ. 

 ગ્રીનહાઉસનો શરૂઆતનો ખચથ બહ ુઊંચો હોય છે અને સામાન્ય ખેડતૂને તે પોિાય તેમ નથી, માટે તેનુાં ર્વસ્તરણ 

બહ ુઓછા પ્રમાણમાાં રહવેા પામ્ર્ુાં છે. પ્રસ્તતુ બાબતેને ધયાનમાાં રાખીને નાના અને સીમાાંત ખેડુતો માટે શરૂઆતમાાં 
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નાણાાંકીય સહાય આપવી જોઈએ, જેથી નાના અને સીમાાંત ખેડુતો પણ ગ્રીનહાઉસ ખેત પદ્ધર્ત િારા ઉત્પાદન કરી 

પોતાની આર્થિક પદરસ્સ્થર્તમાાં સધુારો લાવી શકે. 
 

                                                           
i
  http//www.ammresearchcenterchennai.in//01:45, 05:09:13 
ii
  સરવયૈા એસ.એમ. (2013) “શાકર્ભાજીની ખેતીનો ર્વકાસ, કૃર્િજીવન, ફેબ્રઆુરી અંક-532 

iii
  શમાથ પી. કે. (2013), “ખતેીમાાં ગ્રીનહાઉસની વધતી ઉપયોલગતા”, ખતેી, સપ્ટેમ્બર, અંક-6, પાન નાં.7-8 

iv
  ibid 

v
  http//www.ammresearchcenterchennai.in//01:45, 05:09:13 

vi
  સ્વને બી. કે., ર્સિંગ એન.પી., “હાઇડ્રોપોર્નક્સ ગ્રીનહાઉસ” (માચથ, 2013) Indian Dairyman. 

vii
  ડૉ.સમૈ્ર્લુ વી. કે. (2013) “ગ્રીનહાઉસ ટેકનોલોજી”, ખતેી, સપ્ટેમ્બર, અંક-6, પાન નાં.9 
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 જેઠી રેન,ુ ર્ભટ્ટ મનોજ, ઉપાધયાય પષુ્ટ્પા (૨૦૧૩), “સાંરલક્ષત વાતાવરણમાાં મોસમ વગર શાકર્ભાજીનુાં ઉત્પાદન”, ખેતી, અંક-૬ 
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 સૈમ્ર્લુ વી. કે. (૨૦૧૩), “ગ્રીનહાઉસ ટેકનોલોજી”, ખેતી, સપ્ટેમ્બર, અંક-૬ 

 શમાથ પી. કે. (૨૦૧૩), “ખેતીમાાં ગ્રીનહાઉસની વધતી ઉપયોલગતા”, ખેતી, સપ્ટેમ્બર, અંક-૬ 

 પટેલ પ્રર્વણ બી. (નવેમ્બર, ૧૯૯૬), “કૃર્િર્વજ્ઞાન”, અંક-૧૦ 

 શાહ અરર્વિંદ (માચથ ૨૦૦૮) શાકર્ભાજી ર્વજ્ઞાન, પાના નાં.૪૨ 

 સ્વેન બી. કે., ર્સિંગ એન.પી. (માચથ, ૨૦૧૩), “હાઈડ્રોપોર્નક્સ ગ્રીનહાઉસ” Indian Dairyman. 

 એગ્રો સાંદેશ, ૨૦ જાન્ર્આુરી ૨૦૧૪ 

 એગ્રો સાંદેશ, ૭ જાન્ર્આુરી, ૨૦૧૩ 

 રલક્ષત ખેતી – હદરયાળી ક્ાાંર્ત તરફ એક કદમ (૨૦૧૧-૧૨), બાગાયત ખાત,ુ કૃર્િર્ભવન, ગાાંધીનગર, ગજુરાત. 
 કૃર્િર્વજ્ઞાન (ડીસેમ્બર, ૧૯૯૬), કૃર્િર્વજ્ઞાન, અંક-૧૦, પેજ નાં.૧૨ 

 સામાજજક-આર્થિક સમીક્ષા (૨૦૧૧-૧૨), નવસારી જજલ્લા પાંચાયત. 
 સામાજજક-આર્થિક સમીક્ષા અથથશાસ્ત્ર અને આંકડાશાસ્ત્ર ર્નયામકની કચેરી, ગાાંધીનગર, ગજુરાત. 
 આંકડાકીય રૂપરેખા (૨૦૧૨-૧૩), નવસારી જજલ્લા પાંચાયત. 
 ખેડુત માગથદર્શિકા ર્ભાગ-૨, (૧), નવસારી જજલ્લા પાંચાયત 

 ખેતીવાડી શાખા, નવસારી જજલ્લા પાંચાયત 

 વસ્તી ગણતરી પસુ્સ્તકા (૨૦૦૬), આંકડાશાખા, નવસારી 
 CMIE (Centre for Monitoring Indian Economy Pvt. Ltd.) August ૨૦૧૩, National Income Statistics. 

 http ://navsaridp.gujarat.gov.in / Navsari/jilavishe / vasti-visayak-mahiti.htm (Surfing date : ૧૨th
 July, ૨૦૧૪, at ૨.૨૦ pm) 
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 July, ૨૦૧૪ at ૪:૨૦ pm) 

 http : // navsaidp.gujarat.gov.in / Navsari/shakhao / khetivadi / pak-angenimahit.htm (surfind date : ૨૭th
 Sept., ૨૦૧૪ at 

૧.૦૦ am) 

 http : //www.navsari.gujarat.in // ૦૧:૪૫, ૦૫ : ૦૯ : ૧૩ 

 http : //www/divyabhaskar.com.in / ૨૧ :૫૮, ૦૧:૦૪:૨૦૧૨ 
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૦૭:૧૨:૨૦૧૧ 

 http : www.ammresearchcentere Chennai.in // ૦૧:૪૫, ૦૫:૦૯:૧૩ 

 http : //article.wh.com / view / ૦૧ : ૨૦, ૧૭ : ૧૨ : ૨૦૧૩ 
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 Sept., ૨૦૧૪, at ૧.૦૦ am) 
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