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 مقدمه

 در کشورهای جمعیت از نفر میلیارد یک از بیش 

 که جایی آن از و برندمی سر به فقر در توسعه، حال

 فقیر مردم اکثریت معاش امرار و درآمد اصلی منبع

 تأمین کشاورزی هایفعالیت از روستایی مناطق

 دستاوردهای کشاورزی بخش توسعه بنابراین شود، می

 اهداف سایر تحقق و فقر کاهش راستای در را مهمی

 بخش چون سو، دیگر از داشت. خواهد پی در توسعه

 پیوند جامعه اقتصادی هایبخش سایر با کشاورزی

 تواندمی کشاورزی بخش رشد بنابراین دارد، تنگاتنگی

 به کالن سطح در ملی اقتصاد رشد برای محرك عاملی

 بخش توسعه که است این بیانگر شواهد آید. حساب

 از تغذیه بهبود در مهمی نقش تواندمی کشاورزی،

 غذایی، محصوالت کمیت و کیفیت بردن باال طریق

 و اندازپس سازیممکن و زاییدرآمد زایی،اشتغال

 نماید. ایفا فقیر، هایگروه برای سرمایه تشکیل

 عنوان به کشاورزی متعدد، هایبررسی طی همچنین

 در کشورهای در ویژه به اقتصادی رشد فعال منبع

 (.1919 زاده، )شریف است شده شناخته توسعه حال

 کشاورزی از ناشی هایبحران و مشکالت ،امروزه

 و فناوری بر مبتنی تولید نظام رویکرد با نوین

 و اشعه کاربرد و رتوافکنی،پ نتیکی،ژ هایدستکاری

 و هابحران ایجاد موجب آن مانند و رشد هایهورمون

 کودهای مصرف مدآـیپ که شد محیطیزیست فجایع

 رغمعلی ساله، هر بود. غیره و هاکشحشره و شیمیایی

 تنها نه کشاورزی، در شیمیایی مواد و سموم مصرف

 افزایش ـیگآلود سطوح بلکه نشده کمتر هاخسارت

 در است. شده رو به رو مشکل با تولید فرآیند و یافته

 و غذا امنیت هادولت الشچ ترینمهم سوم، یهزاره

 حاکم شرایط استمرار با بدان دستیابی که است یژانر

 تغییر بنابراین، .نیست ـذیرپامکان کنونی تولید نظام بر

 نمایدمی ضروری تولید مدیریت هایروش اصالح و

 هانقص همین وجود واقع، در (.1936 مقدم، )شریفی

 که شده هاییبحران و مشکالت ایجاد باعث بازار در

 برای کارآفرینانه هایفرصت ایجاد به منجر خود

 شودمی مشکالت این رفع جهت در جدید کارآفرینان

(Dean and McMullen, 2007.) آلایده نگاهی در 

 دستیابی برای هابنگاه در که گفت توانمی موضوع به

 مالحظه مورد بنگاه مسائل باید فقط سود، حداکثر به

 که است ضروری نکته این به توجه اما گیرد قرار

 هایجنبه مالحظه با توانندمی سود بر عالوه ها بنگاه

 اعتبار و شهرت به اکولوژیکی و اجتماعی اخالقی،

 سبز کارآفرینی بنابراین یابند. دست نیز عمومی

 از را خود تا است اقتصادی هایبنگاه برای فرصتی

 برای طالیی فرصتی و نمایند متمایز هابنگاه سایر

 لذا (.Kyro, 2001) کنند فراهم خود پیشرفت

 مدیریت برای ممکن هایراه از یکی سبز کارآفرینی

 ابعاد از یکی و رودمی شمار به زیستمحیط تخریب

  .است کشاورزی بخش  در آن مهم

 طیف از کشاورزی بخش در سبز کارآفرینی 

 بخش توسعه به هم که است برخوردار وسیعی

 کمک موجود هایبحران حل به هم و کشاورزی

 به عنایت با حاضر مروری مطالعه بنابراین کند. می

 در سبز کارآفرینی توسعه منظور به مذکور موارد

 هاییژاستراتـ بین از ،پایدار توسعه پیشبرد راستای

 همزمان یریگکار به کشاورزی، و داریمزرعه مختلف

 محصول تولید و ارگانیک کشاورزی دقیق، کشاورزی

 از استفاده کاهش برای حلیراه عنوان به را سالم

 کیفیت و سالمت هدف با شیمیایی های نهاده

 عملکرد، افزایش مزرعه، درون تولیدی محصوالت

 سوء اثرات کاهش و اقتصادی بهره افزایش

  دهد.می قرار مدنظر محیطی زیست

 از بدیعی شکل سبز کارآفرینی: سبز کارآفرینی

 برای شرکت نیازهای با که است کار و کسب فعالیت

 ابعاد گرفتن نظر در با توسعه و سودآوری

 و (Marios et al., 2011) دارد تطابق محیطی زیست
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 اصلی جزء عنوان به محیطیزیست هایارزش از

 مزیت عنوان به آن به و کنندمی استقبال خود هویت

 Ivan and) نگرندمی بازار در خود شرکت رقابتی

Sascha, 2012.) عنوان به توانمی را سبز کارآفرینی 

 یک به پاسخ در جدید کار و کسب شروع عمل

 ایجاد و سود به دستیابی برای شده شناخته فرصت

 نمود تعریف محیطیزیست جانبی اثر سازی()حداقل

(Wallenberg Pachaly, 2012.) کلی طور به 

 :تواندمی سبز کارآفرینی

 .دهد ارائه کارآفرینی هایفرصت و کند ایجاد شغل -

 منـابع  از نتیجـه  در دهـد،  افـزایش  را انرژی کارائی -

  .دهد کاهش را هاهزینه و کند حفاظت طبیعی

 کارکنان ایبر را کار محیط مخرب اثرات و صدمات -

 .دهد کاهش

 جدیـد  منابع به که سازد قادر را صادیتاق هایبنگاه -

  .شوند مجهز دولتی و ایالتی محلی، هایسرمایه

ــدگانمصــرف تشــویق ســبب و - ــه کنن  از اســتفاده ب

 Allen and) شـود  زیسـت محـیط  با سازگار کاالهای

Malin, 2008.)  

 :پایدار توسعه پیشبرد راستای در سبز کارآفرینی

 دهه هایسال اوایل در پایا یا 1پایدار توسعه اصطالح

 توسعه و محیط درباره استکهلم کنفرانس در 1112

 دو ریو کنفرانس از "پایدار توسعه" واژه رفت. بکار

 فراگیر علمی محافل در 1112 سال در برزیل ژانیرو

 زیستمحیط المللبین حقوق ادبیات وارد و شد

 کنفرانس دومین اصلی محور دیگر عبارت به گردید.

 موضوع 1112 سال در زیستمحیط المللیبین

  (.Dupuy, 1997) بود "توسعه و زیستمحیط"

 همچون جهانی جامعه رویپیش هایچالش 

 عدم جمعیت، افزایش مالی، و اقتصادی هایبحران

 تا شد باعث غیره و اقلیمی تغییرات غذایی، امنیت

                                                             
1- Sustainable development 

 خصوص در هایشفعالیت ادامه در متحد ملل سازمان

 این در شده انجام اقدامات رصد و پایدار توسعه

 برگزار را 22 + ریو کنفرانس 2212 سال در خصوص

 سازمان کنفرانس (.1919 آبادی، قوام )رمضانی کند

 برزیل ژانیروی دو ریو در 2پایدار توسعه مورد در ملل

 توسعه مسئله به جهانی توجه اوج نقطه 2212 سال در

 کنفرانس این برای RIO+ 20 عنوان بود. پایدار

 22 کننده منعکس و است تاریخی رویداد یک نشانگر

 جهان پایدارتر توسعه جهت در پیشرفت و تالش سال

 مسئله 1 است. 1112 سال در ریو کنفرانس از بعد

 انرژی، اشتغال، کنفرانس: این در توجه مورد و مهم

 پایدار، کشاورزی و غذایی امنیت پایدار، شهرهای

 RIO+20 باشد.می طبیعی بالیای و هااقیانوس آب،

 آینده برای توسعه از جدیدی اندازچشم تا کرد تالش

 غیر سند یک آن نتیجه نهایت در که کند تعریف

"خواهیممی که ایآینده" عنوان با آور الزام
 بود 9

 (.1911 سلیمانی، )رستمی

 اندیشمندان، ایدارپ توسعه تعریف خصوص در 

 که اندنموده آن از متعددی تعاریف افراد، و هاسازمان

 است. آمده 1 جدول در آنها از اینمونه

 شودمی گرفته نظر در ابزاری عنوان به کارآفرینی 

 انحطاط و زیستمحیط تخریب قبیل از بازار نقص که

 Hockerts and) کند برطرف را اجتماعی

Wüstenhagen, 2010.) در که طور همان بنابراین 

 زیستمحیط اقتصاددانان شد، بیان نیز پیشین مباحث

 نقص نتیجه زیستمحیط تخریب که گیرندمی نتیجه

 کندمی بیان کارآفرینی ادبیات که حالی در است بازار

 و شودمی ایجاد بازار در نقص علت به هافرصت که

 هایحلراه نیازمند زیستیمحیط مشکالت ماهیت

 بهتر کارآفرینان خاطر همین به و است کارآفرینانه

                                                             
2- United nations conference on sustainable 

development 

3- The future we want 
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 حفاظت هاینوآوری ارائه زمنیه در تواند  می

 Dean and) باشند پیشگام زیست محیط

McMullen, 2007.) از یکی سبز کارآفرینی 

 از و است پایدار توسعه تحقق برای ابزارها ترین مهم

 عمومی، رفاه افزایش فقر، حذف موجبات منظر این

. شودمی فراهم اجتماعی عدالت تحقق و بهداشت

 (.1919 آبادی، قوام )رمضانی

 

 

 

 

 

 

 
 نظران صاحب دیدگاه از پایدار توسعه تعاریف از برخی -1 جدول

 تعریف پژوهشگر

(Robert, 1980) 
 زندگی کیفیت افزایش با همراه افراد مندیرضایت و نیازها مستمر مینأت آن در که است ایتوسعه پایدار، توسعه

  است. نظر مد

(WCED, 1987) 
 هاینسل توانایی انداختن خطر بدون را فعلی نیازهای که است ایتوسعه پایدار، توسعه برانتلند، کمیسیون نظر از

  سازد.می مرتفع شاننیاز تحقق در بعدی

(Michael, 1987) است. اقتصادی فرایندهای در اکولوژی هایآموزه کارگیری به بیانگر پایدار توسعه واژه  

 

 
 (1811 شمسایی، و )مطیعی توسعه در پایدای ابعاد جایگاه -1 شکل

 :کشاورزی پایدار توسعه راستای در سبز کارآفرینی

 پایدار توسعه و کارآفرینی جریان با سبز کارآفرینی

 اهداف شناسایی مسیر در و دارد همپوشانی

 در فرهنگی اقتصادی، اجتماعی، و محیطی زیست

 یکی .(Crals and Vereeck, 2005) است حرکت

 از آن در پایدار توسعه که هاییبخش ترینمهم از

 هایفعالیت بخش است، برخوردار سزایی به اهمیت

  باشد.می ،(Matondi, 2013) کشاورزی کارآفرینی

 خدمات و صنعت کشاورزی، در کارآفرینی مفاهیم 

 کارآفرینی گرچه است. یکسان مبانی و اصول نظر از

 و شهری کارآفرینی با تفاوتی اصل در کشاورزی در

 دادهای درون اما ندارد، اقتصادی هایبخش دیگر یا

 سرمایه، جمله از کارآفرینی توسعه جهت موردنیاز

 توزیع شبکه ها،زیرساخت فناوری، مدیریت، آموزش،

 مناطق به نسبت کشاورزی و روستایی مناطق در

 موحدی و پناه )سپه است متفاوت صنعتی و شهری

 کارآفرینی توسعه اهداف ترینمهم طرفی از (.1911

 کشاورزی ساختار نوسازی توانمی را کشاورزی در

 منظور به جدید کشاورزی محیط ایجاد و پاخرده

 نظر در روستایی مناطق در جدید مشاغل توسعه

  (.Mc Elwee, 2005) گرفت

 توسعه از مهم شاخه یک عنوان به پایدار کشاورزی 

 این پایداری جهت در 21 قرن مناسب رویکرد پایدار،

 از عظیمی قشر زندگی به توجه و اقتصادی مهم بخش
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 و مریدی )شاهی است شده شناخته سوم جهان مردم

 ایران کشاورزی الشچ ترینمهم (.1916 همکاران،

 رشد حال در جمعیت غذایی امنیت آینده، برای

 رهیافتی از باید الشچ این بر غلبه برای و باشد می

 برای رفت.گ بهره ایداریپ مفاهیم بر مبتنی و مند نظام

 کارایی باید کشاورزی ایدارپ هایبوم کشت به دستیابی

 هاینهاده داد؛ افزایش را هانهاده و فرآیندها عملیات،

 بارزیان عملیات و هانهاده جایگزین را ارگساز بوم

 اصول مبنای بر نوینی هایسامانه نهایت در و کرد

  (.1931 دامغانی، و )کامکار کرد ایجاد شناختیبوم

 تلقی عام اصطالح یک توانمی را پایدار کشاورزی 

 اثرات کاهش هدفشان که کشاورزی انواع همه که کرد

 و گیردمی بر در را باشدمی کشاورزی عملیات منفی

 اکولوژیک، کشاورزی بیولوژیک، کشاورزی شامل

 به ولی است ارگانیک کشاورزی و نهادهکم کشاورزی

 به (.1916 همکاران، و )کوچکی شودنمی محدود آنها

 ایدارپ کشاورزی (،2211) 1همکاران و دسیلوا باور

 و اجتماعی اقتصادی، ایداریپ تضمین برای رویکردی

 نامیده برابر الگوی یک براساس که است شناختیبوم

 ایدارپ کشاورزی فائو، تعریف به بنا است. شده

 هاینسل انسانی نیازهای مستمر ارضای متضمن

 درازمدت در کشاورزی ونهگ این است. آینده و کنونی

 و غذا دهد،می ارتقا را طبیعی منابع و محیط کیفیت

 اقتصادی نظر از کند،می مینأت را انسان وشاكپ

 جامعه و کشاورز ـیگزند کیفیت بر و پویاست،

  (.1916 کارلن، و )هاتفیلد افزاید می

 به پایدار کشاورزی اصطالح ،2لوکرتز نظر به بنا 

 مشکالت با مقابله برای هامشی و خط از ایمجموعه

 شود.می اطالق کشاورزی توسعه راه سر بر موجود

 اثر بر خاك حاصلخیزی افت شامل مشکالتی چنین

 رفتن دست از نظیر آن پیامدهای و روزافزون فرسایش

                                                             
1- D Silva et al 

2- Lou Kertesz 

 و سطحی هایآب آلودگی گیاه، موردنیاز غذایی مواد

 و کودها ها،کشحشره نظیر هاییآالینده به زیرزمینی

 درآمد کمی تجدیدناشدنی، منابع نقصان رسوبات،

 نازل و تولید هایهزینه بودن باال دلیل به کشاورزی

 )ادواردز، است محصوالت فروش قیمت بودن

1911.)  

 مختلف هایبخش در سبز کارآفرینی اجرای

 و درآمد تواندمی سبز کارآفرینی: کشاورزی

 از خارج در ایمالحظه قابل اشتغال های فرصت

 اهداف به طریق این از و نماید ایجاد بزرگ شهرهای

 بین اقتصادی تعادل عدم از کاستن در دولت کلی

  رساند. یاری مناطق

 سبز کارآفرینی که است براین فرض اصوال 

 محصوالت معرفی سمت به که است رویکردی

 به مربوط خدمات و فرآیندها زیست،محیط با سازگار

 Shepherd) کندمی تغییر زیست،محیط از حمایت

and Patzelt, 2010.) از یکی سبز کارآفرینی بنابراین 

 به زیستمحیط تخریب مدیریت برای ممکن هایراه

 بخش در آن مهم ابعاد از یکی و رودمی شمار

 (.1911 ،موحدی و پناه )سپه است کشاورزی

 طیف از کشاورزی بخش در سبز کارآفرینی 

 بخش توسعه به هم که است برخوردار وسیعی

 کمک موجود هایبحران حل به هم و کشاورزی

 بسیار سبز کارآفرینی با کشاورزی بخش کند. می

 را زیستمحیط و انسان بین تعامل و است شده عجین

 کشاورزی بخش شودمی گفته عبارتی به دهد.می نشان

 فرایندهای از بسیاری آن کنار در اما است، سبز      ذاتا 

 و شودمی تعریف حاضر حال در که کشاورزی بخش

 از دارد؛ قرار سبز مشاغل جزء است، توسعه حال در

 سیستم با غذایی مواد تولید ارگانیک، کشاورزی قبیل

 اصول اساس بر همگی که سالم، غذای تولید پایدار،

 پایداری و نگهداری و حفظ و پایدار توسعه
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 به رو های زمینه سبز مشاغل اند.شده بنا زیست محیط

 محصوالت تولید خاك، علوم موضوعات در را رشدی

 خود به دام و انرژی فرآوری، صنایع غذایی،

 (.1911 همکاران، و زاده)حسین است داده اختصاص

 ایمنی همانند موضوعاتی مقیاس، بزرگ کشاورزی در

 مشاغل جمله از آفات تلفیقی مدیریت و هاآفتکش

 امیری، مرتضوی و ناصری )سلطانی است سبز

1911.) 

 بین از حاضر پژوهش در راستا این در 

 کشاورزی، و داریمزرعه مختلف های یژاستراتـ

 و سالم شده گواهی غذایی مواد ارگانیک، کشاورزی

 به غذا، تولید ـینگچگو منظور به دقیق کشاورزی

 کاهش و محیطیزیست اثرات رساندن حداقل

 است. گرفته قرار توجه کانون در ها، هزینه

 موضوع ارگانیک کشاورزی :ارگانیک کشاورزی

 غذای آن اساس بر که است روشی نیست؛ جدیدی

 و سموم پیدایش از پیش تا قبل سال هزاران از انسان

 تولید طریق بدان اخیر قرن در شیمیایی کودهای

 مواد کشاورزی کاربری دوم، جهانی جنگ طی شد. می

 سم و کود منبع عنوان به و شد کشف آمونیوم شیمیایی

 قرار مصرف مورد ایگسترده صورت به قیمت ارزان

 به متکی کشاورزی نیز صنعتی مقیاس در و گرفت

 از انتقادات تدریج به اما کرد، پیدا رشد شیمیایی مواد

 دارد ادامه کنون تا و شد شروع کشاورزی نوع این

   . (1931 )عبدالهی،

 مواد از عاری و غیرمتمرکز تلفیقی، کشاورزی 

 شد. مطرح 1112 سال در برون نورث توسط شیمیایی

 به را انیکگار کشاورزی لفظ که بود کسی اولین وی

 معرفی علم عرصه به را کشاورزی نوع این و برد کار

 سپ کلی طور به (.1932 خادمی، و ادی)میردام نمود

 عملیاتی هایفعالیت و تحقیقات 1162 دهه از

 یافت. گسترش جهان سراسر در نیکاگار کشاورزی

 تشدید از سپ هژویـ به انیکگار کشاورزی گسترش

 محیطیزیست موضوعات به نسبت هاحساسیت

 مصادف دوره این یافت. ایفزاینده رشد کشاورزی،

 در جدید هایاندیشه تعمیق گسترش و ظهور با است

 و اعتراضی هایجنبش اجتماعی، تحوالت با رابطه

 بود. جهانی سپهر زیست در جدید هایروش طرح

 منابع از ترخردمندانه مندیبهره شامل نوین اندیشه این

 نهادهکم کشاورزی رویکرد زیست،محیط حفظ طبیعی،

 حفظ و زمین به شتبازگ غذایی، امنیت باال، کارایی اب

 انیک،گار هاینظام طریق از کشاورزی ایدارپ توسعه

 با همراه طبیعی و بیودینامیک یک،ژبیولو -انیکگار

 بود آنها با رابطه در عملی و نظری گسترده مطالعات

(Shiming & Sauerborn, 2006.) کشاورزی 

 شیمیایی. مواد کاربرد بدون کشاورزی یعنی ارگانیک

 حفظ انیکگار کشاورزی خصوصیات ترینمهم از

 خاك نمودن خودکفا مدت، دراز در خاك حاصلخیزی

 و فاتآ هرز، هایعلف کنترل ازت، مینأت لحاظ به

 مختلف هایروش با غذایی عناصر تقویت حشرات،

 غیره و یکژبیولو هایروش زراعی، تناوب جمله از

 از که است ضروری لذا (.Leifeld, 2012) باشدمی

 را باری زیان اثرات که شیمیایی مواد رویهبی مصرف

 به انسان سالمت و کشاورزی اراضی زیست،محیط به

 بیشتر استفاده سمت به و کرده یریگجلو دارند همراه

 استراتژی که راچ کرد. حرکت انیکگار محصوالت از

 اندازچشم سند اهداف به توجه با کلی سیاست و

 به و سالم غذای مینأت جهت در حرکت ساله، بیست

 از ناشی زیستمحیط هایلودگیآ رساندن حداقل

 .است شیمیایی سموم کاربرد

 جوانب و ابعاد تمام در ارگانیک کشاورزی فنون 

 از قبل عملیات از زراعی محصوالت تولید چرخه

 در اجراست، قابل محصول برداشت از پس تا کاشت

 آزمون سطح ارتقاء جهت مطلوب فناوری روش این

 نظارت پاشی،سم کوددهی، کاشت، ورزی،خاك خاك،

 زودی به یا بوده، دسترس در برداشت و محصول بر
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 شامل موردنیاز ابزارهای راستا این در بود. خواهد

 ورزی،خاك کاهش جهت هاییدستگاه از استفاده

 گیاهان آفات، طبیعی دشمنان جلب دستگاه از استفاده

 (.1933 زاده، مهدی و )آجودانی باشندمی و... ایتله

 کسانی و دارد اصل چهار ارگانیک کشاورزی منشور

 اصول این بندپای را خود باید پذیرند،می را آن که

 (.1936 همکاران، و )جعفری بدانند

 جانوران، انسان، سالمت به باید :1سالمت اصل -1

 و توجه یکپارچه طور به زمین کرة و خاك گیاهان،

 شود. کوشش هاآن از حفاظت برای

 هایبوم کشت برمبنای کشاورزی :2اکولوژی اصل -2

 و طراحی باید آن هایچرخه کارکرد مطابق و طبیعی

 و هازیستگاه ایجاد با و شود ها آن تقویت باعث

 کند. کمک زیستمحیط تعادل به زیستی، تنوع تقویت

 با را حاضر نسل رفاه و سالمت :9مراقبت اصل -9

 منظور به الزم هایاحتیاط رعایت و مسئولیت احساس

 و کرد تأمین آینده هاینسل برای زیستمحیط حفظ

 نکرد. امروز نسل فدای را زمین کرة آیندة

 تولیدکنندگان، همة منافع :1انصاف اصل -1

 و کنندگانتوزیع بازرگانان، کارگران، کنندگان، مصرف

 امنیت افزایش برای و تأمین عادالنه طور به غیره

  شود. کوشش فقر کاهش و غذایی

 رشد حال در سرعت به انیکگار کشاورزی امروزه 

 هژویـ به کشورها از بسیاری و باشد می گسترش و

 )تا را انیکگار کشاورزی توسعه ایی،پارو کشورهای

 در کشاورزی( محصوالت درصد 22 حدودی

 نه ایآینده در و اندداده قرار خود اجرایی های برنامه

 در حضور مشخصه تریناصلی و ترینمهم دور ندانچ

 باغی، محصوالت برای هژویـ به جهانی بازارهای

 و شیمیایی ترکیبات از عاری محصوالت عرضه
                                                             
1- The principle of health 

2- The principle of ecology 

3- The principle of care 

4- The principle of fairness 

 همکاران، و فمی بانعلی)شع بود خواهد انیکگار

 تولید در باالیی تانسیلپ از ایران زمینه این در (.1931

 این از باید و است برخوردار انیکگار محصوالت

 محصوالت تولید در امتیاز یک عنوان به تانسیلپ

 شرایط به توجه با ما کشور در شود. استفاده انیکگار

 تولید کار، نیروی فراوانی و محیطی خشک

 بسیاری از ترآسان و تراقتصادی انیکگار محصوالت

 و اصفهانی )نصر رسدمی نظر به جهان مناطق از

  (.1931 میرفندرسکی،

 غذاهای به پرداختن اهمیت امروزه :سالم محصول

 از بیش محصوالت این فراوان فوائد به توجه با سالم،

 کنندگانمصرف و مرداندولت دانشمندان، بر پیش

 توانمی را سالم غذایی محصوالت است. شده آشکار

 از آنها تولید پروسه در که دانست محصوالتی

 دز در اصالحی هایروش و شیمیایی های نهاده

 است، شده استفاده ایشده کنترل و غیرخطرناك

 مواد این کنندهمصرف خطری گونههیچ که طوری هب

 محصوالت این تولید در .کندنمی تهدید را غذایی

 از آفات کنترل جایگزین هایروش از استفاده دلیل به

 کودهای از استفاده و بیولوژیکی و زراعی کنترل قبیل

 کمپوست،ورمی قبیل از طبیعت با سازگار و آلی

 در و تضمین فراوانی حد تا زیستمحیط پایداری

 پایدار کشاورزی به حرکت جهت در مهم گامی واقع

 بر عالوه سالم غذایی محصوالت شود.می برداشته

 آنها جمله از که دارند فراوانی فواید غذایی، سالمت

 متداول، انواع به نسبت هاآن بهتر طعم به توانمی

 بهبود آبی، منابع از حفاظت غذایی، باالتر هایارزش

 اقتصادی وضعیت بهبود خاك، حفاظت زیستی، تنوع

 با نمود. اشاره صادرات افزایش و روستایی جوامع

 پایان تا که شد مقرر جهانی، هایحساسیت افزایش

 کشاورزی محصوالت فقط میالدی، 2211 سال
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 یابند راه جهانی بازارهای به بتوانند سالم و ارگانیک

(Chrystopher and Kristallis, 2005.)  

 در و ایجاد 1132 دهه در سالم غذایی مواد برنامه 

 یک تحت سالم، غذایی مواد شد. عملیاتی 2221

 هایزمین زیست،محیط روی بر متمرکز سیستم

 شوند.می متمرکز تولید کیفیت و فرآیند کشاورزی،

 هاآن قیمت دارند، ایگسترده توزیع محصوالت، این

 است ترساده کشاورزان برای آنها تولید و پایین

 سالم محصوالت تولید به دستیابی .(1919 اد،نژ )بریم

 پذیرامکان کنونی تولید نظام با حاکم شرایط استمرار با

 تولید مدیریت هایروش اصالح و تغییر و نبوده،

 تغییر این برای شاخص ترینمهم است. ضروری

 بتواند که است 1محصول تلفیقی مدیریت نظام استقرار

 تولیدی واحدهای اقتصادی سودمندی چون مواردی

 حفظ تولید، منابع مصرف وریبهره کشاورزی، در

 مخاطرات کاهش آینده، در تولید برای شرایط

 و بازار، به دسترسی در عدالت محیطی، زیست

 نام به اساسی عامل یک تابع را یژانر مصرف مدیریت

 )شریفی کند تبیین "ایدارپ کشاورزی استانداردهای"

 نظام یک محصول تلفیقی مدیریت (.1936 مقدم،

 از محافظ اجتماعی، لحاظ از قبول قابل تولید مدیریت

 اقتصادی لحاظ از سودمند نیز و محیطیزیست لحاظ

 متناسب درك براساس ،را صولمح از حفاظت و است

 هاینظام و زیستمحیط شناسی،زیست بین تعامل از

 تلفیقی مدیریت است. داده افزایش مزرعه مدیریت

 مناسب پاخرده کشاورزان برای هژویـ به محصول

 هانهاده خرید به وابستگی کاهش آن هدف زیرا است،

 تلفیقی مدیریت .است بومی دانش یریگکار به و

 بهترین از ترکیبی و ضروری رهیافت یک محصول

 در ایهپ اصول از برخی با همراه جدید هایفناوری

 دراز راهبرد دارای که بوده ایدارپ کشاورزی راستای

                                                             
1- Integrated Crop Management (ICM) 

 محصول، زراعی یرخهچ کاربرد شامل که است مدت

 مناسب، بذر ارقام انتخاب کاشت، مناسب هایشیوه

 هایمکان بهبود و ارتقا اندازها،چشم حفاظت

 یتغذیه خاك، از حفاظت وحش، حیات ارینگهد

 مدیریت ی،ژانر مدیریت محصول، محافظت محصول،

 مدیریت ،9هابیماری تلفیقی مدیریت ،2آفات تلفیقی

 5مغذی مواد تلفیقی مدیریت ،1هرز هایعلف تلفیقی

 پی در (.Kumar and  Shivay, 2008) است

 به خاك، مغذی مواد کاهش آفات، مشکالت افزایش

 محیط، آلودگی و عمومی سالمت افتادن مخاطره

 عوامل از تلفیقی موقعیت، این بهبود برای توان می

 محیطی،زیست عوامل شامل کشاورزی تولید مشخص

 کاربرد و مزرعه بهبود و اصالح نیز و کالبدی عوامل

 توسعه راهبردهای قالب در را بیرونی هاینهاده

 (.Meerman et al., 1996) بست کار به کشاورزی

 یونان در محصول تلفیقی مدیریت اجرای تحقیق نتایج

 کمک به مدیریتی نظم این اجرای که داد نشان

 ایدارپ کشاورزی به مربوط موسسات و سیاستگذاران

 برای آشکار منافع و کارایی افزایش به بوده، پذیرامکان

 Theocharapoulos et) انجامدمی کشاورزان درآمد

al., 2007.)  

                                                             
2- Integrated Pest Management (IPM) 

3- Integrated Disease Management (IDM) 

4- Integrated Weed Management (IWM) 

5- Integrated Nutrient Management (INM) 
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 با کشاورزی بخش هایالشچ :دقیق کشاورزی

 کنار در ولی شودمی شتهگذ از تریدهپیچ زمان گذشت

 را ثرتریؤم راهکارهای فناوری، و علوم پیشرفت آن

 رو تخریب ایران، در نماید.می ارایه آنها با مقابله برای

 به مربوط مشکالت ها،جنگل و مراتع تزاید به

 و ماندابی وضعیت و شوری، خاك، فرسایش

 شدن سخت آن، به مربوط زهکشی مشکالت

 کشاورزی، عملیات شدن مشکل و مزرعه ساختمان

 دلیل به کشاورزی در آب منابع باور غیرقابل تلفات

 کودهای و سموم رویهبی مصرف ناکارآمد، آبیاری

 و بهداشتی محیطی،زیست مشکالت غیره، و شیمیایی،

 برای است کرده ایجاد را زیادی اجتماعی و اقتصادی

 هایفناوری کاربرد باید ها،چالش این تمام با مقابله

 به نیل برای که زیستمحیط با سازگار و پیشرفته

 کارآمد صورت  به را منابع تمام پایدار، کشاورزی

 که راهبردهایی از یکی یابد. تحقق کند،می مدیریت

 است 1دقیق کشاورزی شده، مطرح منظور این برای

(Mondal and Tewari, 2007.)  

 وبچارچ در که است فناوری دقیق کشاورزی 

 سازیذخیره و آوریجمع با ایدارپ توسعه اصول

 کاربرد موجب ها،داده ردازشپ و مکانی هایگییژو

 افزایش منظور به تولید هاینهاده و عوامل بهینه

 اطالعات فناوری ایهپ بر فناوری این شود.می وری بهره

 ارچه شامل انتظار، مورد اهداف تحقق برای و بوده

 سیستم ،2جغرافیایی اطالعات سیستم بخش

 سنجش و ،1تغییر میزان فناوری ،9جهانی یاب موقعیت

 بهبود به دستیابی (.Searcy, 1997) باشدمی 5دور از

 درون متغیرهای مدیریت محصول، کیفی و کمی

 عوامل از محیطیزیست اثرات حداقل و مزرعه،

                                                             
1- Precision Agriculture: PA 

2- Geographical Information System 

3- Global Positioning System 

4- Variable Rate Technology 

5- Remote Sensing 

 ر،دیگ عبارت به .باشندمی دقیق کشاورزی توسعه

 متغیر خواص آوردن دست به طریق از دقیق کشاورزی

 و متغیرها تحلیل برداری،نقشه محصول، و خاك

 به منجر تواندمی مدیریتی مناسب هایروش پذیرش

 ها،نهاده از استفاده سازیبهینه عملکرد، حداکثرسازی

 (،Mishra et al, 2003) محیطی منفی تاثیرات کاهش

 هایآلودگی کاهش کشاورزی، هایهزینه کاهش

 و وریبهره افزایش کشاورزی، ایدارپ توسعه منابع،

 شود اطالعات ایهپ بر ترقوی سازیتصمیم و مدیریت

(Du et al., 2008.)  

 کشاورزی محصوالت تولید رایج هایروش در 

 اساس این بر و شده فرض همگن هاییمحیط مزارع

 یکنواخت مدیریت این که حالی در شوندمی مدیریت

 نظر از دارد وجود مکانی تنوع که شرایطی در

 زیست مشکالت عالوه به نبوده کارآمد اقتصادی

 ,.Pierpaoli et al) داشت خواهد همراه به محیطی

 داده نشان زراعی محصوالت عملکرد پایش (.2013

 از عملکرد تغییرات مزرعه یک داخل در که است

 از       معموال  و بوده شدید بسیار دیگر محل به محلی

 ,.Oliver et al) دارد نوسان نیز دیگر سال به سالی

 6مکانی نوسانات الگوی شناخت بنابراین (.2013

 و بوده اهمیت حائز زراعی محصوالت عملکرد

 توانمی شود مشخص نیز تغییرات این دالیل چنانچه

 کاهش و عملکرد افزایش برای اصالحی هایبرنامه

 به وابسته مدیریت قالب در را محیطیزیست صدمات

 طراحی  3دقیق کشاورزی دیگر، عبارت به یا 1مکان

 واقع در (.Pierce & Nowak, 1999) کرد

 که است تلفیقی مدیریتی سیستم یک دقیق کشاورزی

 نیازهای براساس را هانهاده میزان و نوع دارد کوشش

                                                             
6- Spatial variation 

7- Site specific management 

8- Precision agriculture 
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 قرار زمین ترکوچک مناطق در که محصوالت واقعی

  .دهد تطبیق دارند،

 در دقیق کشاورزی که رسدمی نظر به اول نگاه در 

 کشاورزان وجود دلیل به توسعه، حال در کشورهای

 کوچک هایزمین معیشتی، کشاورزی سیستم فقیر،

 میان در افزارینرم و فنی دانش کمبود زراعی،

 آن، باالی هایهزینه و تولیدکنندگان، و کشاورزان

 هایپتانسیل رهیافت این کهحالی در نیست؛ اجرا قابل

 بهبود جهت توسعه، حال در کشورهای در عظیمی

 ,Mondal & Basu) باشدمی دارا کشاورزی تولیدات

 مکزیک، برزیل، آرژانتین، فیلیپین، مالزی، (.2009

 به شروع غیره و کاستاریکا اوروگوئه، جنوبی، آفریقای

 ویژه به دقیق کشاورزی هایمولفه کاربرد و پذیرش

 این سودآوری و کرده خود تحقیقاتی مزارع در

 اندکرده ارزیابی بیشتر متداول سیستم از را سیستم

(Silva et al., 2007.) کشور یک عنوان به نیز ایران 

 برای فراوانی هایقابلیت از توسعه حال در

 برای ویژه به دقیق، کشاورزی از برداری بهره

 دارا برنج و گندم، خرما، نیشکر، مانند محصوالتی

 (.1935 دیزجی، ذکی و )نیکبخت باشد می

 فزاینده کاربرد با ایپدیده سبز کارآفرینی: بندی جمع

 این در تحقیقات همچنان اما است، توسعه منظر از

 کارآفرینی تردیدبی است. شده انجام کم بسیار زمینه

 پایداری و اقتصادی توسعه در کلیدی بسیار نقش سبز

 پایدار توسعه هایآرمان به دستیابی دارد. جوامع همه

 فراهم جهانی اقتصاد در ایشایسته جایگاه که کشور

 کارآفرینی توسعه راهبرد اجرای طریق از تنها کندمی

  است. پذیرامکان سبز

 بخش در سبز کارآفرینی جایگاه تبیین راستای در 

 هاییژاستراتـ بین از حاضر پژوهش ،کشاورزی

 همزمان ریکارگی به کشاورزی، و داریمزرعه مختلف

 و ارگانیک کشاورزی دقیق، کشاورزی هایفناوری

 استفاده کاهش برای حلیراه عنوان به را سالم محصول

 کیفیت و سالمت هدف با شیمیایی هاینهاده از

 عملکرد، افزایش مزرعه، درون تولیدی محصوالت

 زیست سوء اثرات کاهش و اقتصادی بهره افزایش

 پتانسیل از ایران زمینه این در .داد قرار مدنظر محیطی

 این از باید و است برخوردار باالیی هایقابلیت و

 تولیدات بهبود جهت در امتیاز یک عنوان  به هاقابلیت

 کرد. استفاده کشاورزی

 است هاییضرورت از نیز ساختاری و نهادی بعد 

 چهارچوب در و روستایی مناطق در سازماندهی با که

 با نیز و محلی و ایمنطقه هایسیاست و ریزیبرنامه

 کارآفرینی رویکرد به توجه همچنین و دولت پشتیبانی

 در را کشاورزی در سبز کارآفرینی شدن نهادینه امکان

 توسعه برای لذا کند.می فراهم روستایی مناطق

 ارگانیک، کشاورزی گسترش و سبز کارآفرینی

 همه باید سالم، محصول تولید و دقیق کشاورزی

 به هاارگان و هاسازمان خصوصی، و دولتی نهادهای

  نمایند. جدی توجه مسئله این

 کارآفرینی توسعه برای زیر محورهای پایان در 

 گردد:می پیشنهاد کشاورزی بخش در سبز

 در پاشیسم برای کشاورزان بر نظارت و آموزش 

 )مدیریت ICM سیستم از استفاده و مناسب زمان

 هایروش و کارها و ساز سایر و محصول( تلفیقی

 سالم؛ محصوالت تولید در فیزیکی و مکانیکی

 ارتباط در کشاورزان آگاهی سطح ارتقا منظور به 

 تا شود برگزار آموزشی هایکالس دقیق، کشاورزی با

 تکنولوژی، این با آشنایی جهت در آموزش بر عالوه

 سپس شود. داده آموزش عمال نیز فنی عملکرد نحوه

 فنی عوامل نمود. مهیا را اجرا برای اقتصادی هایزمینه

 از که هستند زیادی اهمیت دارای کار تکمیل در نیز

 کارشناسی، هایتوصیه و حمایتی خدمات ارائه طریق

 ؛نمود خواهند کمک امر این تسهیل به

 خدمت، ضمن آموزش هایبرنامه گسترش 

 هایهمایش و کارگاه علمی، سمینارهای برگزاری
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 هایبرنامه در علمی بازدیدهای دادن قرار و متعدد

 آنها مهارت و دانش افزایش برای مروجان کاری

 و سالم ارگانیک، کشاورزی هایمولفه یدرباره

 ؛گرددمی پیشنهاد مختلف سطوح در دقیق کشاورزی

 کوتاه اهداف از تبلیغاتی هایبرنامه تغییراهداف 

 اهداف به احساسات( قراردادن تأثیر )تحت مدت

 وآموزش(؛ رسانی)اطالع بلندمدت

 به دولت طرف از تسهیالتی اختصاص 

 بانکی بهره با وام )مانند: سبز محصوالت تولیدکنندگان

 با بذر امکانات، طوالنی، بازپرداخت دوره و کم خیلی

 کارآفرینی بحث  در دولت تسهیلگری و پایین( قیمت

  سبز؛

 تولید کمیت به توجه از هاسیاست تغییر 

 به توجه به شدن خودکفا و کشاورزی محصوالت

 ایمنی و امنیت به )توجه کشاورزی تولیدات کیفیت

 هم(؛ کنار در و هم با غذایی مواد

 

 منابع

 و ترجمه .پایدار کشاورزی  .1911 آ. ك. ادواردز، .1

 ابوالحسن و محمدحسینی کوچکی، عوض تدوین

 مشهد. دانشگاه انتشارات مشهد: ،دزفولی هاشمی

 یابیزمینه .1933 ح. زاده، مهدی و ز. آجودانی، .2

 استان در ارگانیک کشاورزی ترویج و توسعه امکان

 هایپژوهش .کشاورزی کارشناسان دیدگاه از کرمانشاه

 .19 -65 :(1)2 کشاورزی، آموزش و ترویج

 بر مؤثر عوامل شناسایی .1919 و. نژاد، بریم .9

 اقتصاد .ارگانیک و سالم محصوالت بازاریابی

 .292 -211 نامه،ویژه کشاورزی،

 دوازده و م. ،صلحی م.، محلوجی، ،ا. جعفری، .1

 هایچالش و مبانی و اصول .1936 س. ،امامی

 پایدار، کشاورزی علمی فصلنامة .ارگانیک کشاورزی

1(9): 19-11. 

 س. احدزاده، و ر..م پور،یوسف ،.ع زاده،سینح .5

 در کارآفرینی و مهارتی هایآموزش نقش .1911
 و ملی یشهما .روستایی پایدار و سبز مشاغل توسعه

 مینأت و کار موسسه گیالن، ،سبز مشاغل و شایسته کار

 تعاون. کل اداره و اجتماعی

 به کشورها نگرش .1911 ت. سلیمانی، رستمی .6
 و انسانی توسعه هایشاخص بررسی و پایدار توسعه

 و شایسته کار ملی همایش .پایداری در محیطی زیست

 و اجتماعی مینأت و کار موسسه گیالن، ،سبز مشاغل

 تعاون. کل اداره

 گامی سبز: اقتصاد .1919 م.ح. آبادی، قوام رمضانی .1

 المللبین حقوق در پایدار توسعه تحقق سوی به

 اقتصادی حقوق دانشنامه فصلنامه دو .زیست محیط

 -111 :(6)21 جدید، دوره سابق(، توسعه و )دانش

111. 

 پایدار کارآفرینی .1911 ر. موحدی، و م. پناه، سپه .3

 در کارآفرینی نشریه .کشاورزی در نو رویکردی و

 .96-11 :(1)2 کشاورزی،

 .1911 ج. امیری، مرتضوی و ا. ناصری، سلطانی .1

 شغلی توانمندسازی با سازمانی بالندگی رابطه بررسی

 همایش .کشور شمال امید کارآفرینی صندوق کارکنان

 و کار موسسه گیالن، ،سبز مشاغل و شایسته کار ملی

 تعاون. کل اداره و اجتماعی مینأت

 ب. کامکار، و ح. کاظمی، ر.، مریدی، شاهی .12

 در پایدار کشاورزی توسعه وضعیت ارزیابی .1916

 :(1)21 پایدار، تولید و کشاورزی دانش .گلستان استان

113- 215. 

 های فعالیت و محتوا شرح .1936 م. مقدم، شریفی .11

 و ملی سطح دو در IPM/FFS پروژه در شده انجام
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 تهران: .ایران اسالمی جمهوری در FAO ای خاورمیانه

 نظام و ترویج معاونت کشاورزی، جهاد وزارت

 برداری. بهره

 پایدار کشاورزی .1919 ش. م. زاده،شریف .12

 برای مقتضی رهیافتی جستجوی در کارآفرینانه:

 .کشاورزی کارآفرینانه کارهای و کسب توسعه تسهیل

 .121 -129 :(1)1 کشاورزی، در کارآفرینی نشریه

 محمدزاده و ج. قاسمی، ح.، فمی، شعابنعلی .19

 پایدار کشاورزی های نظام .1931 م. آبادی، نصر

 موسسه تهران: .غالب( رویکردهای بر )مروری

  تربیت. منادی فرهنگی

 توسعه اندازچشم بررسی .1931 .س ،عبدالهی .11

 هایپژوهش موسسه .ایران در ارگانیک کشاورزی

 جهاد وزارت کشاورزی، اقتصاد و یزیر برنامه

 .کشاورزی

 مبانی .1931 م. ع. دامغانی، مهدوی و ب. کامکار، .15

 مشهد. دانشگاهی جهاد انتشارات .پایدار کشاورزی

 و م. قربانی، ه.، منصوری، ع.ر.، کوچکی، .16

 به تمایل بر مؤثر عوامل بررسی .1912 م. زاده، رجب

 .مشهد شهرستان در ارگانیک محصوالت مصرف

 .111 -133 :(9)21 کشاورزی، توسعه و اقتصاد نشریه

 توسعه  .1933 ا. شمسایی، و ح. لنگرودی، مطیعی .11

 تهران. دانشگاه انتشارات تهران: .پایدار کشاورزی و

 کشاورزی .1932 ه. خادمی، و م. میردامادی، .13
 مجله .آن کاربرد راهکارهای و شناخت ،ارگانیک

 .32 :261 جهاد،

 .1931 س. میرفندرسکی، و .ا اصفهانی، نصر .11

 .جهان و ایران در ارگانیک کشاورزی وضعیت بررسی
 و ریزیبرنامه معاونت ،کشاورزی جهاد وزارت

 اقتصاد و ریزیبرنامه هایپژوهش موسسه اقتصادی،

 کشاورزی.

 کشاورزی  .1935 ح. دیزجی، ذکی و م. نیکبخت، .22

 نشریه ،ایران در اندازهاچشم و هاچالش .دقیق

 .12-91 :12 طبیعی، منابع و کشاورزی

 هاینظام .1916 .ا د. کارلن، و ا. ج. هاتفیلد، .21

 محمد کوچکی، عوض ترجمه .پایدار کشاورزی

 دانشگاهی جهاد مشهد: خزایی. حمیدرضا و حسینی
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Abstract 1 

 In today's world, green entrepreneurship is recognized as an effective strategy for the socio-

economic development of countries, and its development can play an important role in 
sustainable employment creation, reducing environmental problems, reducing diseases and 

diseases caused by unhealthy food and more agricultural productivity.The purpose of this 

research is to study the Green entrepreneurship development to promote sustainable 
development (Relying on organic farming, healthy crops and precision farming). Therefore, the 

present review study is based on a comprehensive literature review of available literature and do 

scientific works in the field of green entrepreneurship and sustainable development.This 

research is aimed at explaining the role of green entrepreneurship as a new field in 
environmental protection, economic development and sustainability of all societies, among 

different strategies of agriculture and agriculture, the use of precision farming, organic farming 

and healthy crops production at the same time, as a way to reduce the use of chemical inputs 
with the aim of health and quality of product in the farm, increase performance, increased 

economic efficiency and reduced environmental impacts.In the end, there were several 

proposals for the development of green entrepreneurship in the agricultural sector. 
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