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  چکیده

 نظر در با توسعه و سودآوري براي شرکت زهاينیا با که است کار و کسب ایجاد از نو یشکل سبز کارآفرینی  
 کنندمی استقبال خود هویت اصلی جزء عنوان به محیطیزیست هايارزش از و دارد تطابق محیطیزیست ابعاد گرفتن

 و اجتماعی محیطی،زیست اثرات با شدن مواجه از بعد .نگرندمی بازار در خود شرکت رقابتی مزیت عنوان به آن به و
 دسترسی که چرا رسدمی نظر به حیاتی زمانی هر از بیش سالم و پایدار غذایی مواد تولید صنعتی؛ کشاورزي اقتصادي

 حاضر مروري مطالعه لذا .آیدمی شماربه توسعه اساسی محورهاي از ايتغذیه سالمت و غذایی مواد کافی مقدار به
 بررسی به ،سبز کارآفرینی حوزه در شده انجام علمی کارهاي و موجود متون در گسترده ادبیاتی مرور یک از برگرفته

 سبز کارآفرینی توانمی مطالب تحلیل و بررسی با است. پرداخته کشاورزي بخش در سبز کارآفرینی توسعه ضرورت
 در بلندي گام آن توسعه با که کرد محسوب کشورها اجتماعی -اقتصادي توسعه براي اثربخش راهبردي عنوان به را

 وريبهره و ناسالم غذایی مواد مصرف از ناشی هايبیماري کاهش محیطی،زیست مشکالت کاهش پایدار، یزایاشتغال
 و بررسی به ادامه در و است شده بیان سبز کارآفرینی مفهوم ابتدا در مقاله این در برداشت. کشاورزي هايزمین بیشتر

 سبز مالیات و سبز بازاریابی سپس و سبز نوآوري و سبز کارآفرینی رابطه غذایی، سالمت ،سبز کارآفرینی انواع تشریح
   گردد.می تشریح کشاورزي در سبز کارآفرینی پایان در و است هگرفت قرار بحث مورد سبز کارآفرینی توسعه راستاي در
  

  پایدار توسعه پایدار، کشاورزي سبز، کارآفرینی کارآفرینی، کلیدي:هاي  هواژ
  

  1مقدمه
 گذشته از کشوري هر در يکشاورز نقش مهمترین  

 کشور آن مردم نیاز مورد غذایی مواد تولید امروز به تا
 البته ).1387 همکاران، و (شفیعی است بوده

 از دیگري پراهمیت هاينقش مسلم، طور به کشاورزي

                                                             
 rezaee61@yahoo.comمسئول مکاتبه: *

 صنایع نیاز  مورد اولیه مواد تولید و اشتغال ایجاد جمله
 توسعه قاتتحقی اخیر هايدهه در دارد. عهده بر نیز را

 درآمد حداکثرسازي به معطوف عمدتا کشاورزي
 خارج هاينهاده از گسترده استفاده طریق از کشاورزان

 حفظ به کمتري توجه که حالی در بوده، مزرعه از
 نهایت در و تولیدي محصوالت کیفیت منابع،
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 ).Foresi et al., 2016( است شده پایدار کشاورزي
 فشارهاي که است معتقد )2016( 1آسلینو
 افزایش باعث متعارف تولید از ناشی محیطی زیست
 اقتصادي هايجنبه تمام در باید و شده هانگرانی
 نیز محیطیزیست مسائل به کشاورزي هايفعالیت

  .داشت توجه
 شیمیایی مواد و سموم مصرف رغمعلی ساله، هر  

 بلکه نشده کمتر هاخسارت تنها نه کشاورزي، در
 با نیز تولید کمیت و یافته ایشافز ـیگآلود سطوح
 دوره یک در که ايگونهبه است شده مواجه بحران
 ده دنیا در شیمیایی مواد مصرف میزان ساله چهل
 آفات خسارت از ناشی محصول کاهش میزان و برابر

 کشاورزي نیز ایران در است. یافته افزایش برابر دو به
 ابعمن و زیستمحیط به خسارت مانند مشکالتی رایج

 افزایش و اکولوژیک هايزیستگاه تخریب طبیعی،
 آورده وجود به را کشاورزي محصوالت ضایعات

 متعارف، کشاورزي در مجموع، در که طوري به است.
 و خطرناك شیمیایی ترکیب نوع 300 از بیش

 کودهاي و هاعلفکش ها،آفتکش نظیر مصنوعی
 حفظ و حشرات و آفات کنترل منظور به شیمایی
 این بقایاي که گردد،می استفاده خاك یزيحاصلخ

 مشکالت موجب تواندمی بدن به ورود از پس مواد
 اینجا در ).2007 ،2همکاران و (باکسل شود ايعدیده
 نظر از گردد.می مطرح سبز کارآفرینی بحث که است
 در که اندمشاغلی سبز کارآفرینی )2012( 3روث

 بازیابی یا تحفاظ به و درگیرند اقتصادي هايفعالیت
 در کنند.می کمک طبیعی منابع حفظ یا و زیستمحیط
 هابنگاه در که گفت توانمی موضوع به آلایده نگاهی

 بنگاه مسائل باید فقط سود، حداکثر به دستیابی براي
 ضروري نکته این به توجه اما گیرد قرار مالحظه مورد

                                                             
1- Aceleanu 
2- Boxall et al 
3- Roth 

 ظهمالح با توانندمی سود بر عالوه هابنگاه که است
 و شهرت به اکولوژیکی و اجتماعی اخالقی، هايجنبه
 سبز کارآفرینی بنابراین یابند. دست نیز عمومی اعتبار

 از را خود تا است اقتصادي هايبنگاه براي فرصتی
 براي طالیی فرصتی و نمایند متمایز هابنگاه سایر

   ).Kyro, 2001( کنند فراهم خود پیشرفت
 مطالعه از استفاده اب پژوهش این راستا این در  

 کارآفرینی توسعه ضرورت به اسنادي -ايکتابخانه
 تبیین راستاي در و پردازدمی کشاورزي بخش در سبز

 در جدیدي حوزه عنوان به سبز، کارآفرینی جایگاه
 مشکالت رفع دنبال به زیستمحیط از حفاظت
 این، بر عالوه .است اقتصادي و زیستیمحیط ،اجتماعی

 از استفاده براي مردم سازيفرهنگ در پژوهش این
   .شود واقع ثمر مثمر تواندمی سبز محصوالت

 اجالس و جهانی بانک تعریف در: غذایی سالمت
 اصلی عنصر سالم غذاي به دسترسی غذا، جهانی
 1996 سال در جهانی بانک است. غذایی امنیت

 کرد تعریف شرح این به را غذایی امنیت میالدي
 هر مردم همه که دارد وجود گامیهن غذایی امنیت"

 فیزیکی دسترسی مغذي، و سالم کافی، غذاي به زمان
 دسترسی، قابل غذاي و باشند داشته اقتصادي و

 هاآن تترجیحا با سازگار ايتغذیه رژیم کی نیازهاي
 ."کند برآورده پرنشاط و سالم زندگی یک براي را

 سالمت و غذایی مواد کافی مقدار به دسترسی
 زیربناي و است توسعه اساسی محورهاي از اي هتغذی

 نقش شود.می محسوب کشور آتی هاينسل پرورش
 با آن ارتباط و کارایی افزایش سالمت، در تغذیه
 سطح در گسترده تحقیقات طی اقتصادي، توسعه
 ییدأت مورد تجربی شواهد و علمی مبانی با جهانی
 کاپیدمیولوژی و آزمایشگاهی مختلف مطالعات است.

 و هاآفتکش کاربرد انواع بین ارتباط دهه، چندین طی
 مسمومیت ها،حساسیت انواع نظیر هاییبیماري بروز

 تیروئید و پانکراس روده، سینه، هايسرطان و غذایی
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 نقایص انواع بروز )،1390 همکاران، و (حیاتی
 بلوغ جنین، سقط کم، وزن با نوزادان تولد مادرزادي،

 ناباروري، یا و باروري اهشک دیررس، یا و زودرس
 غدد سیستم در اختالل متابولیسم، سرعت در تغییر

 به آسیب حافظه، کاهش عضالنی، ضعف داخلی،
 بدن ایمنی سیستم کارایی کاهش مغز، و عصبی سیستم

 ویژه به سرطان باالي آمار .دهدمی نشان انسان در را
 سایر به نسبت ایران در گوارش دستگاه سرطان

 سطح از بیش نیترات و کادمیم وجود به کشورها
 هاسبزي و کشاورزي محصوالت در جهانی استاندارد

 در مصرفی کودهاي درصد 80 زیرا باشد.می مربوط
 تشکیل فسفر و اوره کودهاي را ایران کشاورزي

 و پویا حرکتی مبنا این بر ).1388 (چایچی، دهد می
 فزایشا موجود، منابع از بهینه استفاده جهت در پایدار
 و حفظ بر تأکید با محصوالت تولید کمیت و کیفیت

 گذاريسیاست و است ضروري زیست،محیط احیا
 توسعۀ پیشبرد براي راهبردي ریزيبرنامه و عقالیی
 نهادي کنشگران اصلی هايدغدغه از یکی پایدار
   رود.می شمار به ذیربط
 )1991( 2برله )،1991( 1بنت: سبز کارآفرینی مفهوم

 کارآفرین" عبارات از بار اولین براي )1990( 3بلو و
 سازگار کارآفرین" ،"سبز کارآفرین" ،"محیطیزیست

 در "شناختیبوم کارآفرین" و "زیستمحیط با
 این مرور اساس بر نمودند. استفاده خود مطالعات

 به سبز کارآفرینان بنیادي خصوصیات منابع، دست
 است: زیر قرار

 کار و کسب جدید هايتفرص از سبز کارآفرینان  
 شامل معموال که کنندمی استفاده گذاريسرمایه و

 این نتیجه و باشدمی باالیی بسیار ریسک
 غیرقابل      ًغالبا  کار و کسب در هاگذاري سرمایه

                                                             
1- Bennett 
2- Berle 
3- Blue 

 ذاتی انگیزه از سبز کارآفرینان است. بینی پیش
 ها آن کار و کسب هاي فعالیت همچنین برخوردارند،

 پایداري و طبیعی زیستحیطم بر مثبت کلی اثر
 تضمین به معطوف آگاهانه طور به و داشته اقتصادي

   است. پایدارتر ايآینده
 شـروع  عمـل  عنـوان  بـه  توانمی را سبز کارآفرینی  

 شـناخته  فرصـت  یک به پاسخ در جدید کار و کسب
 اثر سازي)(حداقل ایجاد و سود به دستیابی براي شده

 Wallenberg( نمـود  تعریـف  محیطـی زیست جانبی

Pachaly, 2012.( ــه ــور ب ــی ط ــارآفرینی کل ــبز ک  س
  :تواند می
  .دهد ارائه کارآفرینی هايفرصت و کند ایجاد شغل  -
 منـابع  از نتیجـه  در دهـد،  افـزایش  را انرژي کارائی -

   .دهد کاهش را هاهزینه و کند حفاظت طبیعی
 کارکنـان  بـر  را کار محیط مخرب اثرات و صدمات -

  .دهد کاهش
 جدیـد  منابع به که سازد قادر را صاديتاق هايبنگاه -

   .شوند مجهز دولتی و ایالتی محلی، هايسرمایه
ــدگانمصــرف تشــویق ســبب و - ــه کنن  از اســتفاده ب

 Allen and( شـود  زیسـت محـیط  با سازگار کاالهاي

Malin, 2008.(   
 عنوان به سبز هايکارآفرین: سبز کارآفرینی انواع

 کنندمی عمل اجتماعی رتغیی براي عواملی
)Anderson, 1998،( به منحصر دیدگاه از ناشی که 

 براي اجبار از احساسشان یا و شانمشتاق و فرد
 Keogh and( است جامعه هنجارهاي شکوفایی

Polonsky, 1998(. در که کندمی استدالل اندرسون 
 اياندازه به گرایانزیست محیط و هاکارآفرین درون،

 نیستند متفاوت دهندمی نشان ظاهري صورت به که
)Anderson, 1998.(  

 ایجاد را ايویژه "شناسینوع" اخیر هايپژوهش  
 محیطیزیست کارآفرینان وسیعی طور به که است کرده
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 ؛Taylor  and Walley, 2004( کندمی بنديطبقه را
Kyro, 2001(. تفاوت که اندکرده کیدأت والی و تیلور 

 روي بیرونی ساختاري اجبارات و هاانگیزه درونی
 4 ها آن گذارد.می ثیرأت محیطیزیست هايکارآفرین

 کردند: معرفی را سبز هايکارآفرین از زیر طبقه
 محیطیزیست کارآفرینان نوآور، هايکارآفرین

 از تاثیرپذیر اخالق، به پایبند مستقل افراد غیررسمی،
 ايفشاره از ثیرپذیرأت طبقه ساختاري. فشارهاي

 عنوان به و دارند را تغییر قابلیت بیشترین ساختاري،
 Taylor  and( شودمی دیده گرایش دو بین رابط یک

Walley, 2004.(   

  
  

  نوآور طلب فرصت
 محیطیزیست کارآفرین

  رسمی غیر

 فشارهاي از ثیرپذیريأت
  ساختاري

  اخالقیات بر مبتنی مستقبل

  
    

  .سبز فرینآکار شناسینوع -1 شکل
  

 کارآفرینی انواع بین اسحاق اخیر، انواع با مطابق  
 مشاغل است. شده قائل فرق "سبز سبز" و "سبز" سبز

 واکنشی محیطیزیست هاينگرانی به نسبت "سبز"
 دلیل به را ابتکاراتی فعالیت حین در اما دهند،نمی نشان

 ایجاد ساختاري فشارهاي دلیل به یا بازار هايمزیت
 سبز کارآفرین "آل ایده نوع" دیگر، عبارت به کنند.می

 از که کرد، خواهد ایجاد را "سبز سبز مشاغل"
 که است مهمی بسیار نکته هستند. سبز کامال آغازشان
 این به بینش، این داراي محیطیزیست هايکارآفرین

 را بازار ساختار که کنندمی ارائه را کاري و کسب دلیل
 بخش در ؛اند کرده شرکت که آن از بخشی هر در

 بخش هر یا فروشی، خرده تفرج، و توریسم صنعتی،
 وکارهايکسب به سبز؛ شغل .سازند دگرگون دیگري
 به توجه بدون کارآفرینان که شودمی اطالق پایداري
 بررسی به     ًصرفا  مشاغل این بر حاکم اخالقی مسائل
 .کنندمی توجه کار و کسب در نوآوري و سود هزینه،

 اطالق کارهایی و کسب به سبز؛ سبز مشاغل اما
 تغییر با مادي، منافع و سود کسب بر عالوه که شود می

 را آنان اجتماعی، فشار همچنین و کارآفرینان فرهنگ
 کندمی پذیرمسئولیت محیطیزیست مسائل به نسبت

)Issak, 2002.(  
 سبز نوآوري: سبز نوآوري و سبز کارآفرینی رابطه

 و کسب و سبز فرینیکارآ ایجاد ساززمینه تواندمی
 مخرب اثرات کاهش سبز نوآوري باشد. سبز، کارهاي
 مورد گسترده طور به و بردارد در را محیطیزیست
 ).Zailani et al., 2014( است گرفته قرار بحث

 و باشدمی نوآوري از ناشی سبز، کارآفرینی رویکرد
 آوردمی همراه به شرکت براي رقابتی مزیت و پایداري

 کسب هايگیريتصمیم در راهبرد زیربناي پایداري و
   ).Makower, 2013( باشدمی کار و

 نوآوري گونه هر که است معنی بدین سبز نوآوري  
 سازمان محیطیزیست کارایی ارتقاي در سهمی باید

 گرایشات اقتصادي 

 کم ساختاري اثرات زیاد ساختاري اثرات

هاي فشار زیست (ناظرها، گروه
کنندگان محیطی، بازار و مصرف

 سبز و غیره)

هاي شخصی، تجارب (شبکه
گذشته، خانواده و دوستان، 

 تحصیالت و غیره)

 تمایل به پایداري
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 که تولید فرآیندهاي در نوآوري مانند باشد. داشته
 طبیعی، منابع و انرژي مصرف در جوییصرفه موجب

 محیطی هايآلودگی کاهش یا و بازیافت فرآیند بهبود
 اخیر هايسال در .)Murat Ar, 2012( شوندمی

 از زیست،محیط پایداري براي نوآوري بر تأکید
 سازمانی گیرانتصمیم بین در ايویژه اهمیت

 ).Varadarajan, 2015( است بوده برخوردار
 توسعه" خصوص در )OECD )2009 هايگزارش
 هايتوصیه برخی شامل "سبز کارآفرینی براي نوآوري

 هايمشوق باید هادولت اینکه، قبیل از شود.می مهم
 سبز کارآفرینی جهت بازارها تقویت براي کافی قانونی

 با فکري مالکیت از حمایت قانونی سیستم یک نیز و
 بخش گذاريسرمایه تقویت براي را مناسب کارکرد

 نمایند. فراهم را سبز نوآوري اشاعه و خصوصی
 بخش در را کارآفرینی باید همچنین هادولت

 حمایت و دهند توسعه و تشویق تربیش خصوصی
 تسهیل جهت توسعه و تحقیق براي را دولتی بخش

 نتایج همچنین .دهد افزایش باثبات   ّ      فن اورانه تغییرات
 عملکرد رشد و سبز نوآوري بین داد نشان تحقیق

 نقش گرفتن نظر در با بازار تالطم شرایط در مالی
 دارد. وجود معناداري ارتباط سبز کارآفرینی میانجی

 را هابنگاه تواندمی سبز کارآفرینی از استفاده نتیجه در
 مهم مسائل از که مالی عملکرد افزایش جهت در

 Ouakouak( کند یاري باشدمی غیرانتفایی هايبنگاه

et al., 2013(. 1فارستر تحقیقاتی مؤسسۀ )نیز )2015 
 60 اکنون هم که است داده نشان خود تحقیق در

 هايفناوري در را سبز معیارهاي هاسازمان درصد
 حرکت، این دلیل بیشترین کنند.می لحاظ خود جدید
 خریداران توقعات و قانونی فشارهاي ها،هزینه کاهش
 از استفاده براي یاتا سازمان مجوز صدور .است

 به بري،مسافر هواپیماهاي در سبز هايسوخت

                                                             
1- Forrester Research 

 سوخت مصرف با 380 ایرباس هواپیماي کارگیري
 مسافر، هر ازاي به کیلومتر صد در لیتر سه تنها

 تولید در تویوتا دالري میلیون 50 گذاريسرمایه
 بر گواهی همه  2تسال سبز و هوشمند تمام خودروي

 China Southern ؛IATA, 2015( هستند مدعا این

Airlines, 2015؛ Toyota, 2010(. سو، دیگر در 
 محیطیزیست مسائل به نسبت که هاییسازمان

 در اند.شده هنگفتی هايزیان دچار اندبوده توجه بی
 دالري میلیارد 500 زیان به توانمی نیز گروه این

   ).Isidore, 2015( کرد اشاره واگن فولکس
 است شده ارائه سبز نوآوري از مختلفی تعاریف  
 )1995( همکاران و پورتر ز:ا عبارتند آن از برخی که

 دادند. ارائه سبز نوآوري براي را تعاریف اولین از یکی
 و محصوالت طراحی منزلۀ به را سبز نوآوري ها آن

 با که ايگونه به ها آن فروش و بازاریابی و خدمات
 3رنینیگز .کردند تعریف باشد، سازگار زیستمحیط

 توصیف پایدار نوآوري برابر را سبز نوآوري )2000(
 و فرایندها محصوالت، توسعۀ بر مشتمل را آن و کرده
 .شود زیستمحیط حفظ سبب که داندمی هاییایده

 اثرات کردن کم سبز، نوآوري از هدف کلی طور به
 قابل عامل این و است محیطیزیست نامطلوب
 تا کنندهتأمین از ارزش زنجیرة کل در مالحظه،
 ,Zhu and Sarkis( شودمی مطرح کنندهمصرف

2010.(   
: سبز کارآفرینی توسعه بسترساز سبز بازاریابی
 معرفی 1970 دهه اواخر در بار  اولین سبز بازاریابی

 کارگاه اولین 4آمریکا بازاریابی انجمن که وقتی شد
 سال در را یکژاکولو بازاریابی مورد در 5آموزشی

 این در کتاب اولین آن ماحصل و کرد برگزار 1975

                                                             
2- Tesla 
3- Rennings 
4- American Marketing Association (AMA) 
5- Workshop 
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 توسط که بود "یکژاکولو بازاریابی" موضوع با حوزه
 اولین شد. تألیف 1976 سال در 1کاینیر و هینیون
 این به هینیون گفته طبق سبز بازاریابی از تعریف
  :است صورت

 در شده هدایت بازاریابی هايبرنامه سازيپیاده  
 آگاه محیطیزیست مسایل به نسبت که بازار از بخشی
 دیگر تعریفی در ).Mohajan, 2012( هستند

 که شودمی گفته هايفعالیت تمام به سبز بازاریابی
 جهت در مبادله هرگونه تسهیل و ایجاد براي

 شده طراحی بشر هايخواسته یا نیازها سازي برآورده
 و نیازها این کردن برطرف که طوري به است

 طبیعی محیط روي تخریبی اثر حداقل با ها خواسته
   ).Polonsky, 2011( شود انجام
 به مندعالقه افراد تعداد که دهندمی نشان، آمارها  

 طبق .یابندمی افزایش روز به روز سبز کاالي خرید
 هايملت مردم ازدرصد  87 ،2کینزي مک تحقیقات
 هند، آلمان، فرانسه، چین، کانادا، برزیل، ملل مختلف
 در شانتخریبی اثرات کاهش به آمریکا و بریتانیا
 Cherian and( اندداده نشان قهعال زیستمحیط

Jacob, 2012،( تحلیلگر موسسه گزارش براساس 
 بازاریابی جهانی بازار ،2011 سال در 3جهانی صنعت

 خواهد دالر تریلیون 5/3 ارزش به ،2017 سال در سبز
 فزاینده آگاهی کند،می بیان گزارش این همچنین بود.
 و بکس مردم، بین در زیستیمحیط مسایل مورد در

 بازار چنین براي اصلی دالیل از یکی هادولت و کارها
 .)Cherian and Jacob, 2012( است ايبالقوه

 که دهدمی نشان نیز مختلف مطالعه چندین بررسی
 را شرکت عملکرد سبز بازاریابی استراتژي داشتن

   ).Hasan and Azman Ali, 2015( دهدمی افزایش

                                                             
1- Henion and Kinnear 
2- McKinsey 
3- Global Industry Analysts Inc. 

 ارایه بازاریابان يبرا استراتژي بهترین بنابراین  
 محیطیزیست اعتبار مورد در مشروح اطالعات

 Hartmann and( است مشتریان به شانمحصوالت

Apaolaza, 2006.( باید سبز کارآفرینان راستا این در 
 کردن سبز زمینه در که اقداماتی رسانیاطالع با

 نماید. جلب را مشتریان نظر نموده خود هايفعالیت
 که اقداماتی پیامد تبلیغ با دونالدمک شرکت مثال براي

 هايفعالیت حین در اتالف میزان کاهش جهت در
 را خود هايفعالیت نمودن سبز داده، انجام بازاریابی

 ,Grove( است رسانده کنندگانمصرف اطالع به

زیست مشکالت که آنجا از دیگر سوي از ).1996
 در روز به روز هستند، مواجه ها آن با مردم که محیطی

 ها آن محیطیزیست آگاهی باید است، افزایش حال
 ).Johri and Sahasakmontri, 1998( یابد ارتقا
 اطالعات نیازمند آگاهانه خرید براي مشتریان زیرا

 کارگیري هب از مانع تواندمی اطالعات فقدان و هستند
 به تصمیم هنگام در سبز هايویژگی و معیارها

 این واقع در ).Prakash, 2002( گردد خریدشان
   است. سبز بازاریابی کلیدي جنبه رسانیاطالع
 بودن سبز براي تاکتیکی ابزارهاي از ايآمیخته  

 سبز کارآفرینی توسعه براي و سبز)، (آمیخته شرکت
 براي و شوند کنترل توانندمی که است الزم

 که شوند استفاده محصوالت تقاضاي تأثیرگذاري
 Rex( باشدمی توزیع و ویجتر قیمت، محصول، شامل

and Baumann, 2007( نمودن حداقل ضمن که 
 به نیز را کنندگانمصرف محیطی، زیست هايزیان

  دهند. سوق دوستانه زیستمحیط رفتاري سوي
 که است محصولی سبز محصول: سبز محصول الف)

 حاوي همچنین و نرسانده زیان زیستمحیط به
 زیستمحیط ايبر بالقوه طور به که است عناصري

. )Douglas and Krishnan, 2011( نیستند مضر
 محصول توسعه اجراي با توانندمی صنایع از بسیاري

 افزایش هزینه، جوییصرفه قبیل از آن نتایج از سبز
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 محصول کیفیت بهبود و بازده افزایش وري،بهره
 تعریف طبق ).Chu et al., 2009( شوند مند بهره

 ارگانیک تالمحصو )1394( همکاران و رضوي
 سیستم با رشد مراحل تمام در که هستند محصوالتی

 قبل سال چند از که خاکی در و بوده هماهنگ طبیعی
 علف نظیر: گیاهی آفات دفع سموم گونه هیچ

 استفاده آن در شیمیایی مواد و هاکشقارچ ها،هرزکش
 گیاهی وستپکمـ مانند طبیعی مواد با فقط و نشده

 کاالي توانمی بنابراین کنند.می رشد شود،می تقویت
   .گرفت نظر در سبز کاالهاي زمره در را ارگانیک

 تبلیغی عنوان به را سبز تبلیغ ،1بانرجی: سبز تبلیغ ب)
 معیارها این از یکی داراي حداقل که نموده تعریف

 یا محصول یک بین رابطه     ًضمنا  یا       ًصراحتا  )1 باشد:
 سبک نوعی )2 د.کن بیان زیستمحیط با را خدمت
 زیست پذیريمسؤولیت )3 دهد. ترویج را سبز زندگی
   ).Cox, 2008( نماید بیان را شرکت محیطی

 آمیخته مهم و بحرانی عامل قیمت: سبز قیمت ج)
 نسبت باالتر قیمتی اغلب سبز محصوالت است. سبز

 ابتدایی هايهزینه ها آن اغلب دارند. سنتی کاالهاي به
 ها آن بلندمدت هايهزینه اما ارندد باالتري خروجی و

 صورتی در تنها کنندگانمصرف اکثر است. کمتر
 ارزش که هستند باالتر قیمت پرداخت به حاضر
 Polonsky and( دریابند را محصول افزوده

Rosenberger, 2009.( بیانگر مختلف مطالعات 
 رضایت همچنین و مشتري خرید در قیمت اهمیت

 ادراك ثیرأت )2010( 2رانهمکا و لی باشد.می وي
 تصمیم بر را قیمت بودن منصفانه از کنندهمصرف

 بینیپیش عنوان به آن از و نموده بررسی آن خرید
 نام کنندهمصرف خرید تصمیم براي مناسب ايکننده

  برند.می

                                                             
1- Banergi 
2- Lee; Illia and Lawson-Body 

 رسیدن براي چارچوبی عرضه زنجیره: سبز توزیع د)
 هايبخش تمام براي پایدار رقابتی مزیت یک به

 و آلودگی کاهش با باید سبز توزیع است. درگیر
 همراه بازار به محصوالت انتقال در منابع نگهداري

 توزیع )2004( 3ریور ).Chang et al, 2008( باشد
 و نموده تعریف سبز معیارهاي با منطبق توزیع را سبز

 محصوالت محیطیزیست تأثیرات توزیع، است معتقد
 برآورده براي علت همین به و دهدمی افزایش را

 قرار بررسی مورد      ًدائما  محیطیزیست مطالبات نمودن
 مشکالت نتیجه در طبیعی محیط گیرد.می

 به اخیر، هايسال در جهانی و محلی محیطی زیست
 شده تبدیل تجاري هايسازمان براي چالشی موضوعی

 کار و کسب هايفعالیت که است این بر اعتقاد است.
 این قبال در نقل و حمل و لیدتو یابی،منبع مانند

  باشند. پذیر ولیتئمس باید مشکالت
 براي: سبز کارآفرینی توسعه راستاي در سبز مالیات

 توسعه و زیستمحیط مناسب کیفیت به دستیابی
 یک در دارد. وجود متفاوتی هايروش سبز کارآفرینی

 مستقیم دخالت مستلزم هاروش از بعضی بندي،تقسیم
 به برخی و 4آلودگی دفع مجاز میزان تعیین در دولت

 مجاز تجمع میزان در محدودیت ایجاد صورت
 هدف ).1378 اخالق،(خوش باشندمی هاآالینده
 حداکثر به دستیابی ايجامعه هر در اقتصادي سیستم

 جامعه، هر مالیاتی نظام در و است اجتماعی رفاه
 درآمدهاي انواع از یک هر نسبی سهم و منابع ترکیب

 مورد مباحث و موضوعات ترینمهم از یکی یاتیمال
 به رود،می شمار به مجریان و سیاستگذاران توجه

 این گیري شکل چگونگی گفت توانمی کهطوري
 درآمدهاي انواع از یک هر نسبی سهم و ترکیب
 عمده هايگرایش و تمایالت نشانگر      ًعموما  مالیاتی

 اجتماعی -اقتصادي ترجیحات به سیاستگذاران
                                                             
3- Rivera-Camino 
4- Emission Standards 
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 سیستم یک در کههنگامی مثال عنوان به باشد. یم
 به نسبت بیشتري سهم مصرف پایه بر مالیات مالیاتی
 بیانگر دهد،می اختصاص خود به درآمد پایه بر مالیات

 جامعه این در مالیاتی سیاستگذاران که است اصل این
 قرار توجه مورد را تولید بخش از جدي حمایت

 آحاد مصرف روي بر را یمالیات فشار لذا و اند داده
 ناهیدي، و اسکویی (پایتختی اندساخته استوار جامعه
 هدف سه داراي سیاسی ساختار هر با هادولت ).1389
 و درآمد عادالنه توزیع اقتصادي، ثبات : باشندمی اصلی

 به توجه با یکسو از هامالیات منابع. بهینه تخصیص
 ثیرگذارتأ جامعه توزیعی شرایط بر مالیاتی اصابت
 بازاري از منابع جاییهجاب با دیگر، سوي از و هستند

 رو،این از دارند. همراه به تخصیصی آثار دیگر بازار به
 از هاییپایه شناسایی پی در همواره اقتصاد متخصصان

 جامعه به را کارایی عدم کمترین که هستند مالیات
 هک مالیاتی پایه تنها هامالیات انواع بین کند. تحمیل
 است. 1زیستیمحیط هايمالیات دارد را ویژگی چنین

 زیستیمحیط هايآلودگی انواع بر که مالیاتی پایه این
 کندنمی دارخدشه را کارایی تنها نه شودمی اعمال
 فایده آلودگی از ناشی هايهزینه کاهش دلیل به بلکه

 مالیات نوع این به و دهدمی افزایش نیز را اجتماعی
 پایه بر سبز مالیات گویند.می سبز الیاتم       ًاصطالحا 

 بسیاري گستردگی رواین از شود،می اعمال هزینه
 به دارد همراه به دولت براي را مناسبی درآمد و داشته
 مالیاتی هايپایه سایر جانشین تواندمی جهت همین
 هايمالیات زاییاختالل اثر یکسو از نکته این شود.
 به جامعه براي دیگر يسو از و داده کاهش را دیگر
 فهیم (سیدنژاد دارد بسیاري فواید آلودگی کاهش دلیل

  .)93 :1390 اقدامی، و
 به ایران اسالمی جمهوري اندازچشم سند در  

 اه،رف سالمت، از جامعه مختلف آحاد برخورداري

                                                             
1- Environmental Taxes 

 برابر، هايفرصت اجتماعی، تأمین غذایی، امنیت
 و فقر از ردو به خانواده نهاد درآمد، مناسب توزیع
 شده تأکید مطلوب زیستمحیط از منديبهره و فساد

 را دولت سبز هايمالیات کارگیري به بنابراین، است.
   .کندمی یاري سند این اهداف تأمین در

  شوند:می تقسیم گروه 2 به سبز هايمالیات
 مستقیم هايمالیات - 

  محیطیزیست غیرمستقیم هايمالیات  -

  پیگو) (مالیات محیطیزیست یممستق مالیات الف)
 طرح طریق از مالیاتی هايپایه گسترش ایده  

 ،2پیگو توسط بار نخستین آلودگی، بر مالیات
 وي گردید. مطرح 1920 سال در انگلیسی، اقتصاددان

 بایستمی کنندهآلوده که داشت اعتقاد شدت به
 به آلودگی انتشار اثر در که خسارتی مقدار براساس

 این بپردازد. جبرانی مالیات کند،می وارد زیستمحیط
 دارد را جریمه نوعی حکم حقیقت در که مالیات
 شد اقتصادي ادبیات وارد پیگویی مالیات عنوان تحت

 مالیات پیگو نظریه در ).1393 دستجردي،پورغفار(
 تولید واحد هر بر آلودگی نهایی هزینه با بایستمی

 تولید سطح در اهشک با بنگاه آن نتیجه در باشد، برابر
 دست منابع بهینه تخصیص یا تولید کارآمد سطح به

 کنندگانآلوده و نباشد یکسان مالیات نرخ اگر یابد.می
 هاهزینه بنگاه باشند، مواجه مختلف مالیاتی هاينرخ با
 بخش یک از اقتصادي هايفعالیت انتقال طریق از را
 لیاتما نرخ با دیگر بخش به باالتر مالیات نرخ با

 نفع 3آلودگی بر مالیات .دهندمی کاهش ترپایین
 بدیهی دهد،می قرار تأثیر تحت را کنندهآلوده شخصی

 وادار را کنندهآلوده شخصی، منافع حفظ که است
 هايپرداخت کاهش براي را هاییراه تا سازد می

 منظور به کنندهآلوده بنگاه رو،این از بیابد. خود مالیاتی
 کاهش را خود تولید مقدار الیات،م میزان کاهش

                                                             
2- Pigou 
3- Pollution Tax 
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 اجتماعی هايهزینه کاهش به منجر امر این و دهد می
 اقدامی، و فهیم (سیدنژاد شودمی نیز آلودگی از ناشی
1390.(   

 هايمالیات: محیطیزیست غیرمستقیم مالیات ب)
 مکانیزم از استفاده با محیطیزیست غیرمستقیم

 تولیدکنندگان تا شودمی موجب تشویقی گذاري قیمت
 خود آلودگی انتشار و دفع رفتارهاي کنندگانمصرف و
 دریافت جاي به مالیات نوع این در دهند. تغییر را

 بر را مالیات آلودگی، واحد حسب بر تقسیم مالیات
 که کنندمی وضع مصرفی کاالهاي یا تولیدي هاينهاده

 زیستمحیط پذیريآسیب به منجر ها آن از استفاده
 به مالیات این ).1393 دستجردي، (پورغفار شودمی

 قرار استفاده مورد جهان کشورهاي در مختلف طرق
 شیمیایی، کودهاي عوارض انرژي، بر مالیات گیرد.می

 از فسیلی هايسوخت مالیات کربن، بر مالیات
 غیرمستقیم مالیات وضع مختلف هاي روش

 اقدامی، و فهیم (سیدنژاد باشدمی محیطی زیست
1390.( 

 کمتر کارایی وجود با غیرمستقیم هايمالیات  
 اند.گرفته قرار استقبال مورد بیشتر قبلی انواع به نسبت

 بیشتري هايهزینه پیگویی هايمالیات به نسبت ها آن
 صنعتی هايکارخانه و سازندمی وارد اجتماع بر را

 مختلف ابعاد تمام در را اصالحاتی تا کنندمی رامجبور
 با آلودگی انتشار میزان که ايگونه به دهند انجام

 تمام دیگر سوي از یابد. کاهش هزینه حداقل
 ها،کمک از ايگونه به که اقتصادي هاي بخش

 حیات و کنندمی استفاده دولتی هايیارانه و هامعافیت
 پایه این برابر در است دولت حمایت به وابسته ها آن

 و اخالق(خوش دهندمی نشان واکنش مالیاتی جدید
  ).1393 همکاران،

: کشاورزي بخش در سبز مالیات کاربرد قابلیت
 کنندهآلوده فرایندهاي انواع به نسبت سبز هايمالیات

 در آن کاربرد قابلیت و شودمی وضع زیستمحیط
 قابلیت به اینجا در دارد. وجود مختلف هايبخش
   پردازیم:می کشاورزي بخش در سبز مالیات کاربرد

 )81( ماده مستقیم هايمالیات قانون بموج به  
 کشاورزي، هايفعالیت کلیه از حاصل درآمد"

 پرورش و عسل زنبور و ماهی پرورش دامداري،
 و مراتع احیاي نوغانداري، یري، و صیادي طیور،

 از نخیالت، و قبیل هر از اشجار باغات، جنگلها،
 بخش این از حمایت و "است معاف مالیات پرداخت

 محسوب کشور توسعه کالن هايستسیا جزء
 که هاییفعالیت نوع بر مالیات برقراري اما شود، می

 پذیرامکان شود،می زیستمحیط تخریب موجب
 .است

: زمین واحد در سم و کود مصرف میزان بر مالیات
 سم، و کود کشاورزي هاينهاده از رویهبی استفاده
 و رویش بر تأثیر و هوا و خاك و آب آلودگی موجب
 نابودي و مفید جانوران و گیاهان سایر حیات
  .شودمی جانوري و گیاهی کمیاب هاي گونه

 استفاده: زمین واحد در شده مصرف آب بر مالیات
 و غیرعلمی برداشت خصوص  به آب از حد از بیش

 هاي سفره از ویژه به جایگزینی توان از خارج
 اکثر در آب سطح رفتن پایین موجب زیرزمینی،

 در که طوري به شود،می کشور زیرزمینی هاي سفره
 است. شده اعالم خطرناك وضع کشور هايدشت
 از آب ph تغییر و شوري و امالح میزان در تغییر
 و اجتماعی حیات اکنون است. آن عوارض ترین مهم

 دلیل به کشاورزي هايدشت از بسیاري اقتصادي
 .است افتاده مخاطره به آب بحران

 هايعرصه تبدیل: منطقه بومزیست تغییر بر مالیات
 گیاهان نوع تغییر و کشتزارها و باغات مراتع و جنگلی

 هايگونه نابودي باعث غیربومی گیاهان ورود و
 خاك، فرسایش افزایش گیاهان، و جانوري کمیاب
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 با شود.می منطقه هايناهمواري تغییر و زمین رانش
 بارزیان نتایج چنین با هاییفعالیت بر مالیات اعمال

 نمود تضعیف را نامطلوب رفتاري تغییرات توانمی
  ).1393 دستجردي،(پورغفار

 سبز کارآفرینی: کشاورزي در سبز کارآفرینی
 ايمالحظه قابل اشتغال هايفرصت و درآمد تواند می
 این از و نماید ایجاد بزرگ شهرهاي از خارج در

 تعادل عدم از کاستن در دولت کلی اهداف به طریق
 کارآفرینی تردیدبی رساند. یاري مناطق بین اقتصادي

 پایداري و اقتصادي توسعه در کلیدي بسیار نقش سبز
 پایدار توسعه هايآرمان به دستیابی دارد. جوامع همه

 فراهم جهانی اقتصاد در ايشایسته جایگاه که کشور
 کارآفرینی توسعه راهبرد اجراي طریق از تنها کندمی
  ).1394 وهرشاهی،(گ است پذیرامکان سبز
 جانب از ثباتبی تعهد علت به سبز کارآفرینان  

 چرا هستند، بقا براي تالش در اغلب خصوصی بخش
 هر تغییرات با سادگی به بخش این مالی حمایت که

 شود.می تغییر دستخوش هاالبی و سیاست در روزه

 بادي و خورشیدي انرژي کار و کسب نمونه، براي  
 علت به متحده ایاالت در بیشتر و 1970 دهه در

 شد. پدیدار نفت بحران به نسبت دولت واکنش
 بادي و خورشیدي انرژي فناوري در عظیم بهبودهاي

 هاي محرك و افتاد اتفاق خصوصی بخش تحقیقات در
 خصوصی بخش بیشتر گذاريسرمایه به منجر سیاسی

 اما گشت. نوظهور هايفناوري این سازيتجاري در
 دولت اقدامات عمده شد، ارزان دوباره نفت وقتی
 و شد متوقف سبز اقتصاد بخش بیشتر تقویت براي

 شدیدا جایگزین، انرژي فناوري در گذاريسرمایه
 براي مساله همین ).OECD, 2011( یافت کاهش
 افتاد. اتفاق کشاورزي در پایدار تولید تقویت
 تحقیقات در خصوصی بخش عظیم هاي گذاري سرمایه

 اتفاق جهانی جنگ دوره حین کشاورزي توسعه و
 1980 دهه انتهاي در کمونیست تهدید وقتی اما افتاد.

 گذاريسرمایه به تمایلی هادولت بیشتر رفت، بین از
 بخش به را آن و نداده نشان کشاورزي در بیشتر

 همراه به غذا جهانی بحران سپردند. خصوصی
 این هنتیج زیادي حد تا کشاورزي غیرپایدار هاي روش
 است بوده اخیر دهه دو در کشاورزي به نسبت غفلت

)Aerni, 2008.(   
 سطح در روستایی نواحی از بسیاري امروزه  

 حال در توسعه، حال در کشورهاي در ویژه به جهانی،
 کساد و ایستایی رکود، از ناشی مشکالت کردن تجربه

 تنوع در کاستی آن دالیل جمله از که هستند، اقتصادي
 در است. آن همانند و کارآفرینی نگاه نبود ،اقتصادي

 راهبردي هاي چالش با مناطق این در روز هر نتیجه
 (کمبود روستا و شهر بین ايتوسعه فاصله افزایش

 وريبهره کم، درآمد بیکاري، ساخت، انسان منابع
 هايرفتپس روستایی، مهاجرت افزایش فقر، پایین،
 و آب بحران( هاییبحران و )... و محیطیزیست

 آن، حاصلخیزي کاهش و خاك بحران خشکسالی،
 تغییر طبیعی، منابع تخریب محیطی،زیست هايآالینده
 آب تغییر کشاورزي، اراضی خردشدن اراضی، کاربري

 نارضایتی زمینه که هستند، مواجه اقلیم)، و هوا و
 زیست و زندگی شرایط از روستاییان اکثریت

 حفاظت مناطق در       ًمخصوصا  روستاها در اقتصادي
 تنوع ارتباط این در است. داشته همراه به را شده

 زیستمحیط بر مبتنی اقتصادي هايفعالیت به بخشی
 و موجود هايظرفیت و توان اساس بر روستاها در

 کننده تقویت تواندمی ها آن در روپیش هاي فرصت
 اکثر در زمینه این در باشد. روستاها اقتصادي توسعه

 رونق کل در و کارآفرینی به خاصی جهتو کشورها
 سبز کارآفرینی تقویت و شودمی سبز کارهاي و کسب

 پیشرفت ابزار از آن توسعه براي مناسب بستر ایجاد و
 به توسعه حال در کشورهاي ویژه  به کشورها توسعه و

 کارآفرینانه رویکرد با فعالیت یک زیرا آید،می شمار
 جمله (از محیطی و یاجتماع اقتصادي، توسعه به منجر
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 پذیري،رقابت ها،فعالیت در نوآوري اشتغال، ایجاد
 به توجه ویژه به شود.می زیست)محیط حفظ

 پایدار توسعه ساززمینه تواندمی سبز کارآفرینی
 روستاییان طریق این از چراکه گردد، روستایی
 را اقتصادي وريبهره و تولید مختلف عوامل کارآفرین

 و آورده هم گرد سبز کارهاي و کسب رونق زمینه در
 و شناسایی را فرصتها خالقانه کوشش و تالش با

 از جدیدي شیوه و الگو نهایت در و کرده گیريبهره
 کارهاي و کسب بر مبتنی اقتصادي زیست و فعالیت

 به منجر که کنندمی خلق روستایی مناطق در را سبز
 کریس سازيکمینه و اقتصادي بازده سازيبیشینه
 مناطق در پایداري رهیافت با اقتصادي زیست

   ).1393 (دکامین، شودمی روستایی
 طیف از کشاورزي بخش در سبز کارآفرینی  

 بخش توسعه به هم که است برخوردار وسیعی
 کمک موجود هايبحران حل به هم و کشاورزي

 بسیار سبز کارآفرینی با کشاورزي بخش کند. می
 را زیستمحیط و انسان بین تعامل و است شده عجین
 بخش شودمی گفته عبارتی به دهد.می نشان

 از بسیاري آن کنار در اما است، سبز     ًذاتا  کشاورزي
 تعریف حاضر حال در که کشاورزي بخش فرایندهاي

 قرار سبز مشاغل جزء است، توسعه حال در و شودمی
 غذایی مواد تولید ارگانیک، کشاورزي قبیل از دارد؛

 بر همگی که سالم، غذاي تولید یدار،پا سیستم با
 و نگهداري و حفظ و پایدار توسعه اصول اساس

 سبز مشاغل اند.شده بنا زیست محیط پایداري
 خاك، علوم موضوعات در را رشدي به رو هاي زمینه
 دام و انرژي فرآوري، صنایع غذایی، محصوالت تولید

 همکاران، و زاده(حسین است داده اختصاص خود به
1394.(    

 سبز کارآفرینی که کرد توجه نکته این به بایستمی  
 حداکثر به براي ابزار و دانش نیازمند قطع طور به

 است. کشاورزي در کار و کسب عملکرد رساندن
 هند و ترکیه ایرلند، انگلستان، در شده انجام مطالعات

 معمول طور به ارگانیک کشاورزي که دهد می نشان
 هايسیستم با مقایسه در بیشتري انسانی نیروي نیازمند
 مواد و آالتماشین بر تکیه کاهش است. متداول

 موجب داشت و کاشت فرآیندهاي در شیمیایی
 پوشش براي بیشتري انسانی نیروي تا شود می

 وجین کود، پخش بذرکاري، چون هاییفعالیت
 و دانش اما باشد. نیاز کمپوست تولید و هرز هاي علف

 شده موجب ارگانیک کشاورزي رايب الزم هايمهارت
 قابل راحتی به کشاورزي شیوه این در مکانیزاسیون تا

 )Shaharoona et al., 2006( نباشد گسترش و بسط

 و کسب ایجاد از نو شکلی سبز کارآفرینی: بنديجمع
 در با سودآوري براي شرکت نیازهاي با که است کار
 از و است راستاهم محیطیزیست ابعاد گرفتن نظر

 رقابتی مزیت عنوان به محیطیزیست هايارزش
 تحلیل و بررسی با نگرند.می بازار در خود شرکت
 راهبردي عنوان به را سبز کارآفرینی توانمی مطالب

 کشورها اجتماعی -اقتصادي توسعه براي اثربخش
 در بلندي گام آن توسعه با که کرد محسوب

 حیطی،مزیست مشکالت کاهش پایدار، زایی اشتغال
 ناسالم غذایی مواد مصرف از ناشی هايبیماري کاهش

 انجام برداشت. کشاورزي هايزمین بیشتر وريبهره و
 کشاورزي هايفعالیت در ویژه به اقتصادي هايفعالیت
 جمله از اجتماعی عوامل به توجه مستلزم

 در است. جامعه مقابل در اجتماعی پذیري مسئولیت
 دولتی نهادهاي مداوم تمشارک و همکاري زمینه این

 در کارآفرینی به بزرگی کمک تواندمی غیردولتی و
 بعد که دهدمی نشان مسئله این باشد. داشته زمینه این

 با که است هاییضرورت از نیز ساختاري و نهادي
 چهارچوب در و روستایی مناطق در سازماندهی

 با نیز و محلی و ايمنطقه هايسیاست و ریزيبرنامه
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 کارآفرینی رویکرد به توجه همچنین و دولت بانیپشتی
 در را کشاورزي در سبز کارآفرینی شدن نهادینه امکان
 موانع رفع براي بنابراین کند.می فراهم روستایی مناطق
 ها،ارگان همه بایستی سبز، کارآفرینی توسعه رويپیش

 توجه آن به خصوصی و دولتی نهادهاي ها،سازمان
   .نمایند جدي
 ،سبز کارآفرینی مفهوم شد تالش مقاله این در  
 کارآفرینی رابطه غذایی، سالمت سبز، کارآفرینی انواع
 مالیات و سبز بازاریابی سپس و  سبز نوآوري و سبز
 نهایت در و سبز کارآفرینی توسعه راستاي در سبز

 پایان در گردد. تشریح کشاورزي در سبز کارآفرینی
 پیشنهاد سبز رینیکارآف توسعه براي زیر محورهاي

  گردد:می
 محصوالت ییدکنندهأت و متولی سازمان تشکیل -

  ؛مصوباتشان کردن اجرایی قدرت با سالم و ارگانیک

 محصوالت تضمینی خرید و گذاريقیمت -
 در عملکرد افت جبران براي باالتر قیمت با ارگانیک
 محصوالت کشت به کشاورزان ترغیب و اولیه سالهاي

 ارگانیک؛

 تولید کمیت به توجه از هااستسی تغییر -
 کیفیت به شدن خودکفا و کشاورزي محصوالت

 مواد ایمنی و امنیت به (توجه کشاورزي تولیدات
 هم)؛ کنار در و هم با غذایی

 اهداف از تبلیغاتی هايبرنامه اهداف تغییر -
 اهداف به احساسات) قراردادن تأثیر (تحت مدت  کوتاه

 هايآموزش )؛آموزش و رسانی(اطالع بلندمدت
 مقاطع تمام براي تحصیلی مقاطع تمام در هدفمند

 سازيفرهنگ جهت ترپایین سنین ویژه به سنی،
 ؛جامعه در محصوالت این تولید و مصرف

 و دانشگاه و صنعت بین ارتباط ایجاد -
 زمینه این در دانشگاهی تحقیقات روي گذاري سرمایه

 ايهبخش بین جلسات برگزاري و هماهنگی ایجاد و
 ؛تحقیقاتی و اجرایی

 در فعال هاي NGO در متخصص افراد از استفاده -
 ارتباط برقراري در فعالیت دامنه افزایش و حوزه این

 .دولتی هايسازمان و هاNGO سایر با
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Abstract23 
 Green entrepreneurship is a new form of business that meets the company's needs for 
profitability and development, taking into account the environmental dimension. And they 
welcome environmental values as a key component of their identity and see it as a competitive 
advantage for their company on the market. After encountering the environmental, social, and 
economic effects of industrial agriculture, the production of sustainable and healthy food is 
more than ever necessary because access to adequate nutrition and nutritional health is one of 
the major pillars of development. Therefore, the present review study, based on a 
comprehensive literature review of available literature and scientific works in the field of green 
entrepreneurship, addresses the necessity of developing green entrepreneurship in the 
agricultural sector. By analyzing the content, green entrepreneurship can be considered as an 
effective strategy for the socio-economic development of countries, which, with its 
development, is a major step in sustainable employment creation, reducing environmental 
problems, reducing illnesses caused by unhealthy food and productivity Most agricultural lands 
were harvested. This paper first outlines the concept of green entrepreneurship and then 
explores the types of green entrepreneurship, food health, the relationship between green 
entrepreneurship and green innovation, and then green marketing and green taxation for green 
entrepreneurship development, and in The end of green entrepreneurship is described in 
agriculture. 
 
Keywords: Entrepreneurship, Green entrepreneurship, Sustainable agriculture, Sustainable 
development 
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