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   چکیده
 ها ارزش حتی و جتماعیا زندگی هاي عرصه تمامی در روزه هر که اي گسترده و شگرف تحوالت  

 براي اثربخش راهبرد یک عنوان به کارآفرینی تا شده موجب دهد، می رخ جوامع بر حاکم فرهنگ و
 از جدیدي نسل توسعه به نیاز راستا این در .شود شناخته پایدار اشتغال ایجاد و اقتصادي توسعه

 و  کسب هاي فرصت از مزیت کسب و شناخت به هستند قادر که دادیم قرار بررسی مورد را کارآفرینان
 سبز کارآفرینی آموزش سبز، مشاغل در گذاري سرمایه توسعه، حال در کشورهاي در .بپردازند سبز کار 

 طور به کشور در سبز کارآفرینی راه سر بر اما .شود تلقی پایدار اشتغال ایجاد به بزرگی کمک تواند می
 و ها چالش بررسی حاضر مقاله هدف .دارد ارقر موانعی خاص طور به کشاورزي بخش در و ،عام

 منظور، این براي .باشد مواجه ها آن با است ممکن کشاورزي بخش در سبز کارآفرینی که است موانعی
 موضوعات در گسترده ادبیاتی مرور یک و گرفت قرار استفاده مورد اسنادي -اي کتابخانه مطالعه روش

 موانع ،اقتصادي موانع که است آن از حاکی حاضر العهمط نتایج .شد انجام مربوطه هاي زمینه و
 توسعه موانع ترین عمده حمایتی موانع و مدیریتی و فنی موانع ،آموزشی -ترویجی موانع ،زیرساختی
 راه سر بر موجود موانع رفع جهت پیشنهادهایی پایان در .باشند می کشاورزي بخش در سبز کارآفرینی

  .گردید ارائه شاورزيک بخش در سبز کارآفرینی توسعه
  

 سبز کارآفرینی توسعه موانع پایدار، کار و کسب سبز، کارآفرینی :کلیدي هاي واژه

                                                             
  rezaee61@yahoo.com :مسئول مکاتبه*

 



 1395 هارب )1(، شماره )3(کارآفرینی در کشاورزي  نشریه

36 

   مقدمه
 و درآمد ایجاد و اقتصادي دیدگاه صرفاً توسعه، هاي پروژه تمامی در میالدي، هفتاد دهه از قبل تا  
 نظام، یک در اقتصادي توسعه و رشد که بودند باور این بر واقع در بود؛ مدنظر بیشتر، اقتصادي بازده

 با و کرده نوآوري به اقدام خطرپذیري، با جامعه آحاد سایر بین در افرادي که بود خواهد میسر زمانی
 تمامی بنابراین .شود قبلی کهن و ناکارآمد راهکارهاي جایگزین جدید هاي حل راه و ها روش کار این

 ي برهه این در  نمودند، تشریح خود اقتصادي هاي ریهنظ در را کارآفرینی نحوي به اقتصادي مکاتب
 هاي کش آفت رویه بی کارگیري به و شیمیایی کودهاي حد از بیش استفاده بر، صرف تأکید زمانی

 تولید،  شیوه این کارگیري به .)1390 حسینی، مال( بود تولید میزان و سود افزایش منظور به شیمیایی
 هفتاد دهه در تا شد سبب امر همین .گردید کشاورزي بخش براي ناگواري منفی پیامدهاي به منجر

 رشد روند گونه این که شود، مطرح توسعه ریزان برنامه و گذاران سیاست افکار در ذهنیت این میالدي
 و شود می .... و منابع کاهش اجتماعی، نابرابري زیست، محیط تخریب به منجر نهایت در اقتصادي،

 ،همکاران و خلجی( شد خواهد اقتصادي فراوان ضررهاي موجب مدت دراز در معضالت این جبران
1390.(   

 هشتصد و میلیارد یک حدود میالدي 1998 يها سال در که است آن نمایانگر جهانی آمار بررسی  
 از ناشی هاي بیماري به مبتال اثر در )چین کشور جز به( توسعه حال در کشورهاي در کودك میلیون

 هر از سال هر یافته توسعه کشورهاي در و اند داده دست از را خود جان غذایی، ادمو و آب آلودگی
 پی در ).1389 صفایی،( شوند می غذایی مواد هاي آلودگی از ناشی هاي بیماري به مبتال نفر یک نفر، سه

 از یکی د،رفتن بحران این از خروج هاي حل راه یافتن دنبال به گران توسعه و ریزان برنامه شرایطی، چنین
 در سبز کارآفرینی ملزومات از استفاده گرفت، قرار ها آن توجه مورد که هایی حل راه مهمترین

 پایدار توسعه اهداف کشاورزي، نوع این د.بو سود بر مبتنی تجاري کشاورزي جاي به کشاورزي
 مواد یمیایی،ش سموم و کود طبیعی، غیر هاي نهاده مصرف کاهش به منجر و کند می دنبال را کشاورزي
 است آن نمایانگر زمینه این در شده انجام مطالعات .شود می شیمیایی داروهاي و شده سنتز نگهدارنده

 از باشد؛ می بخش امید سبز کارآفرینی از یافته توسعه کشورهاي خصوص به جهانی، استقبال روند که
 حیوانات و انسان غذا، سالمت پایه، منابع آلودگی مورد در ها نگرانی افزایش به توان می آن دالیل جمله
 همراه کیفیت بردن باال با کارآفرین منافع حفظ و سود افزایش گرفتن نظر در به توجه با البته کرد اشاره

 از سبز کارآفرینی اقتصادي، و محیطی زیست مزایاي بر عالوه باشد می محصوالت تولید افزایش با
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 وارداتی غیر و ارزان هاي نهاده از استفاده دلیل به جمله از دارد همراه به زیادي منافع نیز اجتماعی لحاظ
 و ها شیوه سبز کارآفرینی همچنین .دهد می افزایش را شغلی هاي فرصت کار، نیروي به بیشتر تکیه نیز و

 .)1387 مافی،( دارد مؤثري نقش اجتماعی انسجام تقویت در و کند می احیا را سنتی غذاهاي

 راهبردهاي اصالح و تغییر و مشکالت این با مقابله چگونگی ها، چالش و وانعم بررسی رو این از  
 شرایط اساس بر تولید مدیریت هاي روش اصالح تولید، منابع پایدار مدیریت هدف با توسعه

 شده تعریف کشاورزي پایدار توسعه کلی قالب در غذا سالمت و امنیت تولید، وري بهره اکوسیستم،
 ةکنند تولید بخش ترین مهم عنوان به کشاورزي کارآفرینی توسعه بخش در رایندف این تحقیق که است
 کارآفرینی ،فراگیر نهضت این در .رود می شمار به  سبز کارآفرینی توسعه ضروریات از و الزامی غذا
 محیط حافظ اجتماعی، عدالت اقتصادي، سودمندي غذا، سالمت و امنیت نماد کشاورزي، در سبز

 هم حاضر مقاله عمده هدف د.رو می شمار به کشاورزي توسعه در تولید مصرف در وري بهره و زیست
 زمینه در موجود هاي چالش و موانع بررسی به اسنادي، - اي کتابخانه مطالعه اساس بر تا است آن

 عقاید و نظرات از تا شده سعی امر این تحقق براي .بپردازد کشاورزي در سبز کارآفرینی توسعه
 شده، مطرح مباحث با متناسب توسعه حال در و یافته توسعه کشورهاي در مختلف انگر پژوهش
  .گردد استفاده
 و کاال که کاري و کسب :کرد تعریف گونه این توان می را سبز کارآفرینی: 1سبز کارآفرینی مفهوم

 بیشتر نراندما و کربن کاهش به  منجر و کند کمک اقتصاد در حرکت به که کند می فراهم را خدماتی
 مدیریت بازیافت، جمله (از تزیس محیط بخش در کارهایی و کسب شامل سبز کارآفرینی شود. منابع
 محیط عرصه در فعال هاي سازمان بر نظارت و زیست محیط به کمک زمینه در مشاوره زائد، مواد
 و ن)زمی يمرکز حرارت موج، باد، جمله (از رپذی تجدید هاي انرژي با مرتبط هاي آوري فن ت)،زیس

 درگیرند اقتصادي هاي فعالیت در که اند مشاغلی سبز کارهاي   و  کسب باشد. می جایگزین هاي سوخت
 جنبش ).Roth, 2012( کنند می کمک طبیعی منابع حفظ یا و زیست محیط بازیابی یا حفاظت به و

 پارلمانی گزارش، یک نیا،بریتا در ت.یاف دنیا سرتاسر در کشوري هر در عمالً توان می را سبز کارآفرینی
 تا باید کارها   و   کسب همه و است اقتصاد کل شدن بهتر نیازمند سبز اقتصاد به انتقال که کند می بیان

 ،مدیران" دشون می تعریف گونه این سبز کارهاي و  کسب نیوزیلند، و استرالیا در  د.شون "سبز" حدي

                                                             
1- Green Entrepreneurship 
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 سبزي هاي مسئولیت و ها مهارت یا کنند می کار سبز هاي سازمان در که مشاورانی و اي حرفه کارکنان
 و استرالیا زیست محیط موسسه توسط شده انجام مرتبط تحقیقات( ددارن ها  سازمان سایر درون

 چنین را سبز کار  و  کسب متحد ملل زیست محیط برنامه و کار المللی بین سازمان ).2009 ،نیوزیلند
 تعمیر تاسیسات، ساز، و ساخت اي، کارخانه صنعت شاورزي،ک در شغلی هاي فرصت اند: کرده تعریف

 احیاي و حفاظت در اساسی طور به که خدماتی و مدیریتی فنی، و علمی هاي فعالیت و نگهداري و
 عنوان به را سبز کارآفرینی  مکمیالن و دین ).2011 ،1کار المللی بین (سازمان دارند نقش زیست محیط
 اند، شکست به رو محیط با سازگار بازار در که اقتصادي هاي فرصت از برداري بهره و تعیین فرایند

 کسب شروع عمل عنوان به توان می را سبز کارآفرینی کند می پیشنهاد )2009( کوچن مشابهاً دانند. می
 اثر سازي) (حداقل ایجاد و سود به دستیابی براي شده شناخته فرصت یک به پاسخ در جدید کار  و 

 د.نمو تعریف (منفی) مثبت حیطیم زیست جانبی

 توسعه براي که مهم ابزارهاي از :مشاغل در سبز کارآفرینی توسعه براي الزم ايزمینه اصول
 محصول، شامل گذارند تأثیر محصول تقاضاي بر توانند می و است الزم مشاغل در سبز کارآفرینی

  د.باش می توزیع و ترویج قیمت،
 سبز محصول .است محصول شود، توجه آن به باید که سبز رآفرینیکا در عامل مهمترین ز:سب محصول

 .کند می کمک ضایعات و کننده آلوده مواد از استفاده حذف یا کاهش و طبیعی محیط حفظ به
 و اجتماعی تأثیرات به که هایی آن نخست .گیرند می جاي کلی طبقه دو در سبز محصوالت هاي ویژگی
 کننده تولید شرکت و کاال تولید فرایند به ها، ویژگی دوم گروه .است مربوط خدمت یا محصول محیطی

  ).Borin et al., 2011( هستند مربوط آن
 قیمتی اغلب سبز محصوالت .است سبز محصوالت عرضه مهم و بحرانی عامل قیمت :سبز قیمت
 اما نددار باالتري خروجی و ابتدایی هاي هزینه ها آن اغلب .دارند سنتی کاالهاي به نسبت باالتر
 قیمت پرداخت به حاضر صورتی در تنها کنندگان مصرف اکثر .است کمتر ها آن مدت بلند هاي هزینه
 هاي هزینه بین تعادل حفظ با باید سبز محصوالت .یابند در را محصول افزوده ارزش که هستند باالتر

 باشد محیطی امنیت خاطر به بیشتر پرداخت براي شده کسب رضایت و مشتري پرداختی
 )Polonsky and Rosenberger, 2009.(  

                                                             
1- International Labour Organization (ILO) 
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 بهره محیطی زیست مباحث از شان فعالیت ارتقاء براي ها شرکت از بسیاري :سبز تبلیغ و  ترویج
 .است محیطی زیست برانگیز بحث هاي حیطه از یکی ارتقاء، مفهوم خود حال هر به اما .گیرند می

 پیچیده مسائل دارند تالش سبز محصوالت هعرض بر کیدأت با تنها که جهت این از سنتی تبلیغات
  ).Polonsky and Rosenberger, 2009( گیرند می قرار انتقاد مورد دهند، کاهش را محیطی زیست
 درگیر هاي بخش تمام براي پایدار رقابتی مزیت یک به رسیدن براي چارچوبی عرضه زنجیره :سبز توزیع
 زنجیره فعاالن و سبز تولیدکننده هاي شرکت براي محیطی قوانین بوسیله اخیراً سبز عرضه زنجیره .است

 با باید سبز توزیع است، شده ایجاد هستند محیطی زیست دوستانه هاي فعالیت توسعه مشتاق که عرضه
 ).Chang et al., 2008( باشد همراه بازار به محصوالت انتقال در منابع نگهداري و آلودگی کاهش

 پیشرفته کشورهاي عمده هاي دغدغه از یکی :کشورها) سایر تجارب ( آینده و حال سبز: کارآفرینی
 حرکت و موجود وضعیت بهبود آیند، می حساب به زیست محیط کنندگان تخریب ترین بزرگ که دنیا
 و پیشرفته کشورهاي عمومی استقبال با که عمده راهکارهاي از یکی است. زیست محیط حفظ مسیر در

 نها، آ وظیفه که کارهایی و کسب .است سبز فرینیآکار توسعه ،است گرفته قرار کشورهاي سایر
 توسعه براي پیشرفته کشورهاي یک هر .باشد می آن از حمایت و زیست محیط تخریب از جلوگیري

 زمینه در که پیشرفته کشور 5 منظور همین به اند نموده اتخاذ را خاصی اقدامات سبز کارهاي و کسب
 متحده ایاالت چین، از اند عبارت کشورها این .شدند شناسایی اند بوده نیز پیشتاز سبز کارآفرینی توسعه
   .استرالیا و ژاپن آلمان، امریکا،

 رشد بیشترین توانست 2015 سال در چین ، 1آج کلین ساالنه گزارش اساس بر :چین کشور تجربه -1
 ایاالت همچون اي شرفتهپی کشورهاي از حیث این از و باشد داشته سبز کارهاي و کسب توسعه در را

 سایر و خورشیدي انرژي اساس بر صنعت توسعه با توانست چین .گرفت پیشی ژاپن و آلمان متحده،
 دبپرداز زیست محیط از حمایت به طریق این از و نموده ایجاد را سبزي مشاغل پاك، هاي انرژي

)Libo, 2014(. هاي پنل از استفاده ،سبز کارهاي و  کسب در چین دستاوردهاي مهمترین از یکی 
 تولید که ترتیب بدین .است کشور این هاي فروشگاه و ها کارخانه در روشنایی ایجاد براي خورشیدي

 سایر در ها آن استفاده هم و آید می حساب به سبز کارهاي و کسب جزء هم خورشیدي هاي پنل این
 نهایی اهداف از که شود می خورشیدي انرژي با آن جایگزینی و انرژي مصرف بهبود موجب اماکن

                                                             
1- Clean Edge Annual Report 
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 حمایت وقفه، بی و سریع حرکت این در مؤثر عوامل از یکی .)Drcsc, 2013( دباش می سبز مشاغل
 اقتصاد توسعه صرف دالر میلیارد 6/34 مبلغ ،2014 تا 2013 سال در چین دولت .باشد می چین دولت

 و سوختی هاي انرژي مصرف عه،توس محور آن در که اقتصادي .  )Libo, 2014( تاس نموده 1کربن کم
 آن توسعه براي غیره یا باد یا خورشیدي انرژي مانند تجدیدپذیر هاي انرژي از بلکه نباشد کربنی

 توسعه براي امریکا دولت که است مبلغی برابر دو چین در شده گذاري سرمایه مبلغ .شود استفاده
 شاهد چین، کشور در سبز، کارهاي و  کسب توسعه در .است کرده گذاري سرمایه سبز کارهاي و  کسب
 آموخت چین از باید آنچه ترتیب بدین .فریبنده ادعاهاي و تبلیغاتی شعارهاي نه هستیم واقعی عمل

 هاي انرژي مصرف بر مبتنی اقتصاد توسعه براي ها زیرساخت توسعه تسهیل و دولتی هاي گذاري سرمایه
  باشد. می تجدیدپذیر

 دانش و ها مهارت آموزش اساس بر امریکا در سبز کارهاي  و  کسب سعهتو :امریکا کشور تجربه -2
 اساس بر سبز توسعه مفاهیم پایدار توسعه در سعی امریکا دولت .است گرفته صورت نیاز مورد

 آن نیاز مورد دانش توسعه را خود کار اساس و نموده نیاز مورد هاي مهارت و کاربردي هاي آموزش
 خاص هاي مهارت به نیاز سبز کارهاي و کسب از برخی ).Boromisa et al., 2015( تاس داده قرار

 ها مهارت این توسعه و اندازي راه در امریکا دولت دارند. مناسب آموزشی هاي برنامه و دانش یا »سبز«
 عنوان به د.گرد می بر امریکا هاي دانشگاه قدرت به بودن فعال این البته ت.اس کرده عمل فعال بسیار
 20 آلی شیمی هاي مهارت با باغبان یک یا و زیست محیط مربی خورشیدي، مهندس یک پرورش مثال

 امریکا کشور عملی تجربه از توان می آنچه ترتیب بدین ت.اس کاربردي و مناسب هاي آموزش نیازمند
 مشاغل توسعه براي نیاز مورد هاي مهارت و انباشته دانش بر تمرکز آموخت، سبز مشاغل توسعه در
  ت.اس بزس
 سودمند بسیار امروزي دنیاي در اجتماعی سرمایه هاي قابلیت از استفاده :آلمان کشور تجربه .3

 را اجتماعی سرمایه مفهوم توسعه و گیري شکل امروزي، پیشرفته هاي تکنولوژي از بسیاري .باشد می
 دائمی، و وقفه بی تصالا افزارهاي نرم و ها موبایل ).Gil et al., 2013( تاس نموده میسر پیش از بیش
 که است شده موجب روزي، شبانه هاي خبررسانی و مفاهیم و مطالب اشتراك و رسانی اطالع هاي کانال

 سرمایه از استفاده .شود عوض کلی به شخصی هاي حریم و افراد خصوصی مرزهاي از قبلی تعاریف

                                                             
1- Low Carbon Economy 
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 از یکی سبز مفهوم با جامعه يها بخش کلیه کردن درگیر و سبز کارهاي و کسب سازي  شبکه اجتماعی،
 جامعه هاي بخش تمام تقریباً آلمان، در .آموخت آلمان کشور از توان می که است تجاربی مهمترین

 از بسیاري و دولت پرورش، و آموزش نقل، و حمل انرژي، غذایی، مواد کنندگان تولید شامل
 اقتصاد توسعه و سبز کارهاي و  کسب مفهوم درگیر نهاد، مردم هاي سازمان و خصوصی هاي شرکت

 و شود بدل اجتماعی دغدغه یک به سبز اقتصاد مفهوم که است شده موجب امر این .اند شده سبز
 و ها سازمان د.پذیر صورت ها سازمان و دولت توسط روزمره هاي فعالیت کلیه طریق از آن توسعه
 نام و کنند می فعالیت سبز کارهاي و کسب و اقتصاد توسعه حوزه در که هستند بسیاري هاي شرکت

 خاص گروه یک عهده به نیز مشاغل این توسعه بنابراین .باشد می غیرممکن تقریباً ها آن همگی بردن
 خود وظیفه که آید می وجود به گسترده شبکه یک سیستم، کل در آن مفهوم به دادن اهمیت با و نیست

 با طبیعت، با برخورد و انرژي فمصر قبلی هاي روش نمودن جایگزین و انرژي مصرف بهبود را
 جامعه، هاي بخش و افراد همه که شود می موجب امر این .داند می شبکه در شده تعریف هاي روش
 بدین .ننماید محدود خاص سازمان یا حرفه یک به را آن و بداند خود وظیفه را سبز اقتصاد توسعه
 .است ارزشمند بسیار که آید می دوجو به جامعه در اجتماعی وظیفه به عمل فراگیري یک ترتیب

 گمرکی هاي تعرفه سیستم آلمان در که شد مشخص گرفته، صورت مطالعات از استفاده با همچنین
 گمرکی هاي تعرفه سیستم ).Boromisa et al., 2015( ددار وجود مواد صادرات و واردات براي

 به نسبت را کمتري هاي عرفهت اند، کرده پیروي سبز اصول از که محصوالتی از حمایت با موجود
 این و پردازند می اند، نکرده تبعیت سبز اقتصاد توسعه براي شده وضع استانداردهاي از که محصوالتی

 همین با .شود ایجاد خریداران همچنین و تولیدکنندگان براي باالیی انگیزه که شود می موجب امر
 بدین ت.اس شده تبدیل آن با مرتبط تمحصوال و خورشیدي انرژي بازار بزرگترین به آلمان روش،
 گمرکی هاي تعرفه وضع و اجتماعی هاي ظرفیت از استفاده و سبز کارهاي و کسب سازي شبکه ترتیب
 برداري الگو آلمان کشور از توان می که است سودمندي بسیار تجربه سبز، محصوالت براي تر پایین
  .نمود

 4,4 به 2020 سال تا ژاپن در سبز کارهاي  و  کسب تعداد شود می بینی پیش :ژاپن کشور تجربه -4
 کارهاي و  کسب تعداد 2015 سال در که است حالی در این ).Nahmo, 2010( دبرس شغل میلیون

 سال 5 تا دارد قصد کشور این حقیقت در .است بوده شغل میلیون 2/2 به نزدیک کشور این در سبز
 تعداد در چشمگیر رشد این موجب که آنچه .نماید برابر دو را سبز کارهاي و کسب تعداد آینده
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 و دولت عزم از برگرفته استراتژي این .است ژاپن کشور در »سبز توسعه استراتژي« ،شده سبز مشاغل
 استراتژي و انداز چشم سند یک قالب در که است محیطی زیست مشکالت حل براي ژاپن ملت

 آن از مردمی حمایت و دولت هاي ریزي رنامهب ترتیب بدین .است شده طراحی کاربردي و عملیاتی
 در شده محقق هدف به باالیی رشد با کشور این در سبز کارهاي و کسب توسعه که است شده موجب
 ها، وزارتخانه همکاري مانند اهداف، تحقق ابزارهاي استراتژي این در .شود نزدیک استراتژیک برنامه
 پژوهش و گسترده مطالعه گام، به گام گسترش ناسب،م بودجه اختصاص عملیاتی، هاي برنامه تدوین
 از یکی همچنین ).Kubota, 2014( است شده دیده ها آن توسعه امکان و سبز مشاغل درباره

 بررسی است، گرفته صورت ژاپن کشور زیست محیط وزارت توسط که مطالعه مهم بسیار موضوعات
 کسب جبر به اتکا با ندارد قصد ژاپن دولت هک معنی این به .است سبز مشاغل براي ژاپن بازار ظرفیت

 و کسب براي تقاضا روي ابتدا دارد سعی ژاپن، بازار مطالعه با بلکه نماید، تولید را سبز کارهاي و
 پایدار کارآفرینی عمل، این با .کند کار مشاغل این عرضه روي آن از پس و نماید تمرکز سبز کارهاي

 و کسب براي بازار تقاضاي حجم روي را اي مطالعه ماه 6 هر زیست محیط وزارت .شد خواهد ایجاد
 این تخمین و رشد میزان نماید، می آوري جمع که هایی داده اساس بر و دهد می انجام سبز کارهاي

 بازار تقاضاي ارزش برآورد ،2011 سال دوم ماهه 6 در مثال، عنوان به .کند می برآورد را آینده در میزان
 را رشد درصد 5/2 تقریباً ،2011 سال اول ماهه شش به نسبت که و شد بررسی ین دمیلیار 65 ژاپن در

 شده داده نشان شده، برآورد و واقعی تقاضا ارزش میزان سوم، ستون در باال، جدول در .است داده نشان
 در ربازا تقاضاي ظرفیت میزان که هستند کشورهایی تنها فیلیپین، و ژاپن آسیایی، کشورهاي بین در .است

 ).Boromisa et al., 2015( باشد می ،)آبی رنگ( سبز مشاغل عرضه میزان از بیشتر ،)قرمز رنگ( ها آن
 بازار روي تمرکز هاي سیاست و توسعه منسجم استراتژي گرفت، فرا ژاپن از توان می که کلیدي عوامل
 کارهاي و کسب توسعه به زیادي حد تا تواند می عامل دو این .است عرضه جاي به تقاضا کنترل براي
  .شود منجر سبز

 بندي تقسیم استرالیا از حفاظت بنیاد مصوبات اساس بر استرالیا کشور :استرالیا کشور تجارب -5
 روي بندي، تقسیم این به توجه با و است داده انجام کشور این صنایع فعالیتی هاي حوزه در را مناسبی
 در فعالیت هاي حوزه در گرفته صورت بندي سیمتق .است نموده تمرکز سبز کارهاي و کسب توسعه
 حوزه تجدیدپذیر، هاي ژيانر به مربوط حوزه ).ACTU, 2014( باشد می زیر شرح به استرالیا صنایع
 طبیعی یا مصنوعی مواد زیستی مواد حوزه ، آب پایدار هاي سیستم حوزه مصرفی، هاي انرژي کارایی
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 دور و ضایعات بازیافت حوزه و سبز هاي سازه حوزه انرژي، منبع جاي به استفاده براي مناسب
 هزار 112 است، شده منتشر استرالیا از حفاظت بنیاد توسط 2012 سال در که آمارهایی طبق ها. ریختنی

 هزار 21 حدود .اند شده استخدام مختلف صنایع در شده، مشخص حوزه شش در سبز یقه کارمند نفر
 کار سالمت و امنیت و کشاورزي و زیست محیط زمینه در اي هحرف تخصص داراي کارکنان این از نفر

 بندي حوزه در توان می را سبز کارهاي و کسب توسعه در استرالیا کشور تجربه .دان بوده محیط و
 موجب آن بندي حوزه و فعالیت کردن تخصصی .کرد خالصه سبز کارکنان به بخشی هویت و ها فعالیت

 استخدام به اقدام آن، اساس بر و داده جاي ها حوزه این از یکی در را خود مختلف، صنایع که شود می
 مشاغلی عنوان به سبز مشاغل از حمایت و سبز کارکنان به بخشی هویت .نمایند سبز یقه کارکنان
  .است شده کارکنان این استخدام و جذب به صنایع عمومی اقبال افزایش موجب جدید،

 در .است نامشخص کشاورزي و غذا حوزه در سبز رآفرینیکا آینده :کشاورزي و سبز کارآفرینی
 - برد بازي سبز مشاغل توسعه انرژي، حفظ و تجدیدپذیر هاي انرژي مانند اقتصاد کلیدي هاي بخش

 در حال این با .کنند می ایجاد مضاعف سودي زیست محیط حفظ و اشتغال توسعه که است بردي 
 بزرگ موانع از اي مجموعه بر غلبه براي اي مداخله استسی نیازمندي سبز مشاغل سناریوي کشاورزي،

  ت.اس
 خواهد نشان را شدیدي کاهش کشاورزي بخش در جهان شاغل جمعیت سهم آینده در همچنین  
 و کشاورزي محصوالت تولید راه از جهان جمعیت از درصد 4/44 میالدي 1995 سال در .داد

 یافته کاهش درصد 1/36 به مقدار این ،2006 الس در که حالی در کردند می معیشت گذران دامپروري
 کشاورزي هاي بخش همه در شایسته کار هاي شاخص لحاظ از جدي کمبودهاي این، بر عالوه .است

 با را خود زندگی تمام یا بخشی که افرادي حال این با .دارد وجود بگیر مزد کارگران تا مالکان خرده از
 .داشت خواهد استمرار وضعیت این متوالی هاي دهه براي و دهبو توجه قابل کنند می تأمین کشاورزي

 شایسته مشاغل کلی تصویر بر بزرگی تأثیر شایسته و سبز مشاغل گسترش براي تالش هرگونه بنابراین
  .داشت خواهد

 کشورهاي در محلی غذایی مواد تولید هاي سیستم با مرتبط مشاغل اقتصادي منافع حال، عین در  
 کم محلی اقتصادهاي ثبات به حالی در مذکور هاي سیستم .است شدن شفاف الح در یافته توسعه

 انجام مطالعات .آورند می وجود به اي گلخانه گازهاي کاهش با همزمان را بیشتري درآمد که کنند می
 نیازمند معمول طور به ارگانیک کشاورزي که دهد می نشان هند و ترکیه ایرلند، انگلستان، در شده
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 مواد و آالت ماشین بر تکیه کاهش .است متداول هاي سیستم با مقایسه در بیشتري انسانی نیروي
 پوشش براي بیشتري انسانی نیروي تا شود می موجب داشت و کاشت فرآیندهاي در شیمیایی
 و دانش .باشد نیاز کمپوست تولید و هرز هاي علف وجین کود، پخش بذرکاري، چون هایی فعالیت
 به کشاورزي شیوه این در مکانیزاسیون تا شده موجب ارگانیک کشاورزي براي الزم هاي مهارت
  .)1388 همکاران، و میرهاشمی ؛Shaharoona et al., 2006( نباشد گسترش و بسط قابل راحتی

 و کند ایجاد آینده در بسیاري سبز مشاغل تواند می PES(1( یمحیط زیست خدمات براي پرداخت  
 راستا این در .باشد کشاورزي کارگران و مالکان خرده روستایی، مناطق کنانسا درآمد مکمل حداقل یا

 کود کارهاي و کسب ها گروه سایر و پیمانکاران کشاورزان، براي انگلستان در اي حومه نظارت طرح
 همراه به پایا چوبی گیاه پرورش هاي شیوه جنوبی و مرکزي آمریکاي در .است نموده ایجاد روستایی

 10 درآمد افزایش موجب ها جنگل حفظ براي نیکاراگوئه و کاستاریکا کلمبیا، وون ورهاییکش در 2دام
 PES يسو به جهانی گرایش که دهد می نشان ها مثال این .است شده کشاورزان براي درصدي 15 تا
 .کند ایجاد شغل زیادي تعداد تواند می دارد همراه به عمومی آثار آنها اجراي که مواردي در ویژه به

 25000 کار به اشتغال موجب که است جنوبی آفریقاي در آب تأمین برنامه خصوص این در بارز نمونه
  د.بردن می رنج بیکاري از آن از پیش تا که شده کار نیروي نفر

 را سبز مشاغل ایجاد پتانسیل طبیعی منابع مدیریت در آمده وجود به هاي پیشرفت رسد می نظر به  
 ضرورت یک است توجه قابل انسانی نیروي نیازمند که آن بر عالوه آبخیزداري هاي طرح اجراي .دارند
 قابلیت که تجهیزاتی براي گذاري سرمایه همچنین .شود می محسوب مراتع تخریب از جلوگیري براي

 نصب ساخت، در زایی اشتغال موجب تواند می باشند داشته آن مصدر در جویی صرفه و آب نگهداري
 وابسته هاي فعالیت و کشاورزي در سبز اشتغال پتانسیل بنابراین د.گرد نیاز مورد تتجهیزا نگهداري و
 بستگی گذاران سیاست اثربخشی و قاطعیت به مذکور ظرفیت کامل تحقق .است توجه قابل بسیار آن به

 اي گونه به اساسی تغییرات ایجاد براي خود هاي تالش در است ضروري که معنی بدین داشت خواهد
 مشکالت اما برسد ممکن حداقل به یا و حذف فعلی ناپایدار عملیاتی هاي روش که مایندن عمل

 فوري اقدام یک نیازمند را آن که است حدي به امروز دنیاي در کشاورزي اجتماعی و محیطی زیست
 بقاء براي نزاع و گرسنگی به منجر که جهانی بازارهاي در غذایی مواد قیمت شدید افزایش با .سازد می

                                                             
1- Payment for environmental services 
2- Silvopastoral practices 
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 رزاقی ؛1389 همکاران، و سعیدي ملک( شود می احساس پیش  از بیش بنیادین تغییرات براي نیاز شده
  ).1390 شهرکی، علیدوستی ؛1390 سلطانخانی، ؛1389 بورخانی،

 همچنین و تولیدي مختلف هاي بخش در سبز کارآفرینی هاي فعالیت که منافعی و مزایا رغم علی  
 هاي فعالیت توسعه در اصطحکاك ایجاد باعث که دارد وجود وانعیم اما دارد، کشور کشاورزي بخش

 تفصیل به لذا .شود می کشاورزي بخش در سبز کارآفرینی رونق از مانع زیادي حد تا و کارآفرینانه
  .گرفت قرار بحث مورد ذیل در کشاورزي بخش در سبز کارآفرینی توسعه موانع

  
  يکشاورز بخش در سبز کارآفرینی توسعه موانع
 موانعی توان می سبز کارآفرینی توسعه جهت در اقتصادي هاي محدودیت راستاي در اقتصادي: موانع

 عدم کنندگان، مصرف توسط محصوالت دیگر از سبز محصوالت تشخیص دشواري همچون
 مشخص، تجاري برندهاي با سبز محصوالت عرضه عدم سبز، محصوالت مناسب هاي بندي بسته

 تولید براي گذاري سرمایه باالي هزینه نیازمند سبز، محصوالت خرید براي شتربی هزینه نکردن پرداخت
 محصوالت کشت با درآمد و تولید کاهش ها، حوزه سایر با رقابت نابرابري شرایط سبز، محصوالت

 محققانی تحقیقات نتایج برد نام را ترپایین قیمت به دالالن توسط سبز محصوالت خریداري و سبز
 )2009( همکاران و رویتنر ،)1390( رنجبر و نادعلی ،)1386( وزین و خالدي )،2005( وپزپارال مانند؛

 .باشد می همسو ها یافته این با ،)1390( امجدي و خالدي و

 یا سازمان نبود ،سبز محصوالت فروش براي مشخص بازارهاي محدودیت یا نبود :زیرساختی انعوم
 در دولت توسط محصوالت تضمینی خرید عدم ،بزس محصوالت تأیید و نظارت براي مشخص شرکت

 و مقررات نبود ،سبز کارآفرینی از حمایت براي مناسب نهادي هاي چارچوب نبود ،استان سطح
 فرآیند در گیرانه سخت هاي نظارت و قوانین وجود ،سبز محصوالت کنترل براي خاص استانداردهاي

 محصوالت فروش و نقل و حمل براي یکاف و نیاز مورد وسایل نبود سبز محصوالت مارك کسب
 موانع غالب در توان می را بندي بسته مکانیزه هاي سیستم وجود عدم و بزرگتر بازارهاي در شده تولید

 عوامل به عمده طور به را سبز کارآفرینی از کردن دوري علت )2005( پارالوپز برد. نام زیرساختی
 و استریت ،)1390( رنجبر و نادعلی ، )2005( ارایانانن تحقیقات نتایج همچنین، .داد نسبت زیرساختی
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 سبز کارآفرینی توسعه در زیرساختی مسائل اهمیت که ،)1390( امجدي و خالدي و )2005( همکاران
  .کنند می حمایت یافته این از اند داده قرار تأیید مورد را ارگانیک کشاورزي جمله از کشاورزي در

 کشاورزي کارشناسان اطالعات و دانش سطح بودن پایین همچون موانعی :آموزشی -ترویجی موانع
 ،)1994 ،کین المپ و پدل( غیررسمی و رسمی هاي آموزش فقدان  ،سبز کارآفرینی توسعه زمینه در

 فناوري با آشنایی عدم ،سبز محصوالت مورد در کنندگان مصرف آشنایی و آگاهی سطح بودن پایین
 سبز محصوالت مصرف و تولید زمینه در مؤثر تبلیغ و رسانی اطالع عدم و سالم محصوالت تولید

 ذکر قابل رسانی اطالع و آموزشی موانع با ارتباط در )1394 (غفوري، و )1386 ،وزین و خالدي( 
 در همکارانش و ریموند و )2001( میدمور )،2008( کامن و لکاس تحقیقات؛ نتایج همچنین، باشد. می

 )ارگانیک کشاورزي جمله از( سبز کارآفرینی توسعه براي اطالعات و دانش ضرورت به نیز )2013(
  .کنند می تأیید را فوق مطالب و اند کرده تأکید کشاورزي بین در

 و آفات کنترل مشکالت سبز کارآفرینی توسعه مدیریتی و فنی موانع جمله از :مدیریتی و فنی موانع
 و مدیریت به نیاز ،)1387 سمائی،( یشیمیای سموم از استفاده عدم علت به محصوالت امراض

 ،)2005( همکاران و استریت کشاورزي در سبز محصوالت تولید به نسبت تر مناسب و بیشتر نگهداري
 ناکافی عرضه و تولید ،بیولوژیک مبارزه براي نیاز مورد موجودات و حشرات کافی عرضه و تولید عدم

 براي فنی دانش و مهارت نداشتن ،)1390 ،رنجبر و نادعلی( جمعیت رشد نسبت به سبز محصوالت
 کشت براي مناسب و خیز حاصل هاي زمین نبودن دسترس در ،)2007 ، خالدي( سبز محصوالت تولید

  باشد. می ماهر کار نیروي کمبود و سبز محصوالت
 - آموزشی هاي کالس نشدن برگزار همچون حمایتی و پشتیبانی موانع و ها محدودیت :حمایتی موانع

 جهاد سازمان توسط مناسب خدمات ارائه عدم ،سبز کارآفرینی با مرتبط مسائل زمینه در یجیترو
 سوي از دانشجویی هاي ایده و ها طرح از کافی حمایت نبود ،مرتبط هاي سازمان سایر و کشاورزي
 ندادن انجام و سبز محصوالت تولید به ها اتحادیه مثل تولیدي هاي تشکل تمایل عدم دانشگاه،

 کارآفرینی توسعه )2013 جوهري، و کریمی( سبز کارآفرینی توسعه زمینه در کاربردي هاي هشپژو
 همکاران و میدمور ،)1390( امجدي و خالدي مطالعات نتایج دهد. می قرار ابهام از اي هاله در را سبز

 نهمکارا و ساري اکبري و )1389( رضوانفر و نژادهاشمی ،)1390( همکاران و مرادي )،2001(
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  کشاورزي در سبز کارآفرینی توسعه جهت در مانعی عنوان به کشاورزان از حمایت عدم از نیز )1387(
 .کنند می تأیید را عوامل این و اند برده نام
 
 
  
  
  

      
  
  
  
  
  

                                    
  .کشاورزي در سبز کارآفرینی توسعه موانع -1 شکل

  
  بندي جمع
 شناخته کشورها اجتماعی -اقتصادي توسعه براي اثربخش راهبردي عنوان به سبز کارآفرینی امروزه  
 محیطی، زیست مشکالت کاهش پایدار، زایی اشتغال در مهمی نقش تواند می آن توسعه و است شده

 کشاورزي هاي زمین بیشتر باروري و ناسالم غذایی مواد مصرف از ناشی امراض و ها بیماري کاهش
 تعیین عوامل از آگاهی و شناخت به توجهی قابل تحقیقات و گرایش گذشته سال چند در باشد داشته
 حمایت دارد وجود زمینه این در که ارزشمندي و مهم مبحث اما .است یافته اختصاص سبز رشد کننده

 به ها نمونه پیش و الگوها تبدیل طریق از که است اقتصادي فعاالن و کارآفرینان به ویژه توجه و
 اقتصاد عرصه در فعالیت تداوم براي و سازند می محقق را سبز کارآفرینی تجاري، ملموس محصوالت

 و ها چالش رفع براي بنابراین ،هستند خاص توجهات و ها حمایت نیازمند سبز محصوالت ارائه و سبز
  خصوصی و لتیدو نهادهاي ها، سازمان ها، ارگان همه بایستی سبز، کارآفرینی توسعه روي پیش موانع

  توسعه  موانع
سبز   کارآفرینی

 در کشاورزي

 مدیریتی و فنی موانع

زیرساختی موانع  

اقتصادي موانع  

حمایتی موانع  

زشیآمو -ترویجی موانع  
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 بر که موانعی مهمترین و .باشد می ملی عزم نیازمند مقوله این دیگر عبارت به نمایند. جدي توجه آن به
 باز هدف به رسیدن براي را ها آن گاهی که دارد وجود سبز کارآفرینی توسعه نشیب و فراز پر مسیر سر
 و مدیریتی و فنی موانع آموزشی، -ترویجی موانع زیرساختی، موانع اقتصادي، موانع :از عبارتند دارد می

 محیط یک سازي فراهم و بسترسازي راستاي در شده، شناسایی موانع به توجه با حمایتی. موانع
  :داد پیشنهاد را زیر سازوکارهاي توان می کشاورزي بخش در سبز کارآفرینی توسعه براي حمایتی

 هاي انجمن و ها تشکل ایجاد باید سبز کارآفرینی هتوسع براي تحقیق از شده حاصل نتایج به توجه با ـ
 کار دستور در را زیست محیط حفظ و اجتماعی مسئولیت توسعه و تحقیق اجتماعی، هاي برنامه حامی

   د.دهن قرار
 مختلف سطوح براي آموزشی هاي برنامه شود می پیشنهاد عمومی آگاهی افزایش منظور به همچنین ـ

  و دولت استراتژي در محیطی زیست هاي واقعیت به نسبت آنان آگاهی طحس ارتقاي راستاي در جامعه
  .شود گنجانده مختلف صنایع

 یا زیستی محیط شده تولید کاالهاي کنندگان مصرف به رسانی اطالع براي مناسب هاي دستورالعمل ـ
  د.کنن تهیه شود تولید سبز کار و کسب فرآیندهاي طی در است قرار که کاالهایی

 تولید براي صنایع مناسب عملکرد ارزیابی بر مبتنی محیطی زیست هاي گواهی و استانداردها تعریف ـ
 توسعه بر تواند می نیز مربوطه دولتی هاسازمان سوي از شده تعریف استانداردهاي طبق محصوالت
  د.بگذار مثبتی تأثیر کارآفرینی

 در کار  و  کسب مدیران و صاحبان و لبالفع و بالقوه کارآفرینان آموزش پژوهش این دیگر پیشنهاد ـ
 به منجر زمینه این در بیشتر آگاهی بنگاه؛ فعالیت با رابطه در پایداري، اساسی موضوعات زمینه
 پایدارگرا عملیات اجراي و طراحی همچنین و زیست محیط حفاظت براي مؤثر هاي ایده گیري شکل

 .شود می

  
  منابع

 نگرش بررسی .1387 .م سوختانلو، و ا فخارزاده، ،.م اکبري، ،.ع اسدي، ،.م ساري، کبريا .1
 و اقتصاد تحقیقات مجله .ارگانیک کشاورزي محصوالت پذیرش بر ثرؤم عوامل و کنندگان مصرف
  .133ـ144 :)1( 39 ایران، کشاورزي توسعه
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 از ییها درس :ارگانیک کشاورزي به تبدیل موانع و ها انگیزه بررسی .1390 .ا ،امجدي و .م خالدي، .2
 دانشگاه همدان، روستایی، پایدار توسعه ملی همایش دومین مقاالت مجموعه کشورها، سایر تجربه
  تیرماه. 16 و 15 سینا، بوعلی

 به تبدیل هاي انگیزه و موانع خصوص در متداول کشاورزان نگرش .1386 .س وزین، و م الدي،خ .3
 دانشگاه .ایران شناختی بوم ورزيکشا ملی همایش دومین مقاالت مجموعه .ارگانیک کشاورزي

  .16 ص گرگان، طبیعی منابع و کشاورزي علوم
 تولید سوي به راهی ارگانیک کشاورزي .1390 .الف قجاوند، و ع شهرکی، دانش ف.، لجی،خ .4

 ارگانیک و طبیعی غذایی محصوالت جشنواره سومین تمقاال مجموعه سالم، غذایی محصوالت
 .59 ـ62 صص ایران،

 و زیست  محیط از حفاظت در برتر راهکاري ارگانیک کشاورزي .1389 .ف بورخانی، زاقیر .5
 اسالمی آزاد دانشگاه پایدار، توسعه و زیست محیط انسان، ملی .همایش .پایدار توسعه به دستیابی

  .7 ص همدان، واحد
 بیان، شیرین فصلنامه .غذایی امنیت ایجاد در آن نقش و ارگانیک کشاورزي .1389 .ا لطانخانی،س .6

  .34 ص :)4( 16
 در راهکارها ارائه و مشکالت ارگانیک، زراعی محصوالت تولید وضعیت بررسی .1387 .م سمائی، .7

 ایران، شناختی بوم کشاورزي ملی همایش دومین .ارگانیک کشاورزي ارتقاي و حمایت راستاي
  .13ص .1386 . مهرماه گرگان،گرگان، طبیعی منابع و کشاورزي علوم دانشگاه

 نثر کشاورزي، هاي فراورده و محصوالت در سالمت و امنیت الزامات و مبانی .1389 .ح صفایی، .8
 جشنواره دومین تهران، شهرداري بار تره و میوه میادین سازمان الملل بین امور و عمومی روابط
  .ارگانیک و سالم طبیعی، کشاورزي محصوالت معرفی

 آنتی ظرفیت و فنولی پلی ترکیبات میزان مقایسه و مصرف یدفوا .1390 .ن شهرکی، علیدوستی .9
 صنایع ملی همایش .ارگانیک کشاورزي و شیمیایی کشاورزي از حاصل محصوالت اکسیدانی

  .7ص .قوچان واحد اسالمی آزاد دانشگاه .غذایی
 و کارشایسته ملی همایش .گیالن استان در سبز مشاغل پتانسیل شناسایی .1394 ح. غفوري، .10

  .سبز مشاغل
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 دانشجویان دیدگاه از کارآفرینی توسعۀ بازدارندة عوامل شناسایی .1392 .ه جوهري، و .آ کریمی، .11
 توسعه نشریه تهران، استان دولتی کشاورزي هاي دانشکده :بررسی مورد تکمیلی تحصیالت
  .167ـ151 ):4( 6 تهران، .کارآفرینی

 :در موجود  ،)کشاورزي در پایداري یمبان( ارگانیک کشاورزي .1387 ح. مافی، .12
http://www.crop.blogeky.com.  

 مقاالت مجموعه راهکارها، و ها چالش ایران، در سالم محصول تولید .1390 .ح مالحسینی، .13
 .221 ـ 231 صص یران،ا ارگانیک و طبیعی غذایی محصوالت جشنواره سومین

 عنوان به ارگانیک کشاورزي جایگاه تحلیل .1390 ا. ،یعقوبی و عزیزي، ،.م حیدري، .ح ،.ژ مرادي، .14
 ،)قروه و دیواندره هاي شهرستان موردي مطالعه( کشاورزان دیدگاه از کشاورزي پایدار توسعه بستر

 و 15 ینا،س بوعلی دانشگاه همدان، روستایی، پایدار توسعه ملی همایش دومین مقاالت مجموعه
  .تیرماه 16

 کشاورزي جهاد کارشناسان دانش مطالعه .1389 .ع آجیلی، و .ك مقدم، رضایی ؛.ح سعیدي، ملک .15
 .49ـ61 :)2( 6 ایران، کشاورزي آموزش و ترویج علوم .ارگانیک کشاورزي زمینه در فارس استان

 هاي شاخص بررسی .1388 .م محالتی، نصیري و .م پارسا، ،.ع کوچکی، ،.م میرهاشمی، .16
 کشاورزي اصول بر مبتنی مخلوط و خالص هاي کشت در شنبلیله و زنبیان رشد فیزیولوژیک

  .694 :)2( 7 ایران، زراعی هاي پژوهش مجله ).ارگانیک( زیستی
 راهبردهاي ملی همایش اولین .کشور در ارگانیک کشاورزي توسعه .1390 .ا رنجبر، و ه نادعلی، .17

 .5ص .اهواز .خوزستان استان نور پیام دانشگاه ر.پایدا يکشاورز به دستیابی

 دیدگاه از ارگانیک کشاورزي مشکالت و موانع بررسی .1389 ا. ،رضوانفر و .آ نژاد، هاشمی .18
 اولین شفاهی مقاالت مجموعه کرمانشاه، استان روانسر شهرستان ارگانیک محصوالت تولیدکنندگان

 .ماه اسفند 12 و 10 کود، مصرف قرن منی :ایران در کود هاي چالش کنگره
19.ACTU (Australian Council of Trade Unions). 2014. Green Gold Rush: How 
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green jobs. Australian conservation foundation. 
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Abstract 
 Dramatic and wide developments are occurring daily in all areas of social life, 
and even values and culture of communities have led to recognition of 
entrepreneurship as an effective strategy for economic development and 
sustainable job creation. In this regard, we discuss the need to develop a new 
generation of entrepreneurs who are able to recognize and take advantage of green 
business opportunities. In developing countries, investment in green jobs and 
education of green entrepreneurship and business can be considered as a great help 
in order to create sustainable employment. But on the way of green 
entrepreneurship in the country in general, and in the agricultural sector 
specifically, there are obstacles. The purpose of the present article, An 
investigation on barriers and challenges of Green Entrepreneurship Development in 
the Agricultural Sector, That may be  encountered. For the purpose of the study, 
secondary data was used. An extensive literature review was conducted on topics 
relevant to the research. The results of this study suggest that economic barriers, 
Infrastructure barriers, promotional and Educational barriers, Technical and 
Management barriers and supportive barriers in the agricultural sector are key 
obstacles to the development of green entrepreneurship. In the end, some 
recommendations for removing barriers to the development of green 
entrepreneurship in the agricultural sector are presented. 
 
Keywords: Green Entrepreneurship, Sustainable business, Green Entrepreneurship 
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