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  چکیده
 هاي نهاده حد از بیش  هاستفاد از ناشی ناپذیر جبران خسارات همچنین و غذایی امنیت موضوع اهمیت به توجه با

 وجود به گرایش ارگانیک کشاورزي به نسبت پیش از بیش امروزه ،بشر سالمت و زیست محیط بر کشاورزي شیمیایی
 شود. مردم سالمت افزایش و زیست محیط حفظ پایداري، بهبود باعث تواند می ارگانیک کشاورزي است. آمده

 در جمله از ارگانیک محصوالت عرضه چرخه طول در متوسط و کوچک کارها و کسب اندازي راه و کارآفرینی
 ها، آن فروش و عرضه و بازاریابی توزیع، بندي، بسته فرآوري، ارگانیک، محصوالت و ها نهاده تولید ندمان هایی بخش

 نماید ایجاد کشاورزي التحصیالن فارغ و کشاورزان روستایی، زنان و جوانان براي متعددي شغلی هاي فرصت تواند می
 کشور، در ارگانیک کشاورزي توسعه و ارتقا تجه ولیکن کند. کمک کشاورزي و روستایی توسعه به طریق این از و

 و الزم شرایط و گیرد قرار مدنظر ارگانیک کشاورزي آموزش و ترویج و سازي فرهنگ باید اقدامی هر از بیش و پیش
 يکشاورز تیاهم و مفهوم یبررس به ،يا کتابخانه مطالعه از استفاده با حاضر قالهم شود. فراهم آن براي مناسب محیط

 ایجاد در ارگانیک کشاورزي نقش حیتشر به تینها در و دهد یم حیتوض را کشاورزي ینیکارآفر پردازد، یم ارگانیک
  .دهد یم هیارا نهیزم نیا در ییشنهادهایپ و پردازد یم اشتغال و کار و کسب هاي فرصت

  
 روستایی توسعه کار، و کسب فرصت ارگانیک، کشاورزي کشاورزي، کارآفرینی کلیدي: هاي واژه
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 کودهاي انواع مصرف نامطلوب و منفی اثرات
 محصوالت سایر و ها هورمون سموم، شیمیایی،
 و زیست محیط بر متعارف کشاورزي در شیمیایی
 مختلف کشورهاي که است شده باعث بشر، سالمتی

 پیش از بیش ارگانیک کشاورزي به نسبت جهان
 رشگست و رشد براي مختلفی دالیل کنند. پیدا گرایش
 همه از اما دارد وجود ارگانیک کشاورزي هاي روش
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 محلی غذایی سیستم یک سوي به حرکت تر مهم
 است نوینی شیوه ارگانیک کشاورزي باشد. می پایدار

 کیفیت و کرده حذف را شیمیایی هاي نهاده مصرف که
 رغم علی و دهد می افزایش را تولیدي محصوالت

 به سبتن محصوالت این برابري ده تا دو قیمت
 کیفیت افزایش دلیل به غیرارگانیک، محصوالت
 این سالمت و باال غذایی ارزش تولیدي، محصوالت
 مناسب اقتصادي هاي فرصت و سو یک از محصوالت

 دیگر، سوي از ارگانیک محصوالت بازارهاي در
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 توسعه حال در کشورهاي جمله از کشورها از بسیاري
 و جائیپری (عابدي اند شده فعال عرصه این در

   ).1392 همکاران،
 محصوالت عرضه هاي زنجیره به توجه رغم علی
 این در بسیاري هاي فرصت گذشته، دهه طی ارگانیک

 نوع این براي تقاضا و دارد وجود بازار در زمینه
 کشورهاي در جمله از جهان سرتاسر در محصوالت

 Edwardson( است افزایش به رو توسعه حال در

and Santacoloma, 2013.( ،نوآوري 
 از نوپا صنعت این در کارآیی و رقابت پذیري، ریسک
 در تواند می کارآفرینی هستند. مهم بسیار عوامل جمله
 و کند کمک ارگانیک کشاورزي به عوامل این بهبود

 و کسب هاي فرصت شناسایی یا خلق براي را شرایط
 رشد و ارگانیک محصوالت عرضه هاي زنجیره در کار

 امروزه نماید. فراهم صنعت این تر یعسر ارتقاي و
 نگرانی به  پاسخ ارایه فرایند مرکز در کارآفرینی
 که هرچند باشد، می پایداري درباره روزافزون

 است، شده انجام باره این در اندکی هاي تالش
 )Hall et al., 2010( همکاران و هال که همچنان

 ان،صاحبنظر از بسیاري پیشنهاد بنابر کنند، می تاکید
 یک به گذار در اساسی نقش تواند می کارآفرینی

          .باشد داشته پایدارتر جامعه
 قانون یفرادست اسناد در که است ذکر به الزم

 افق در رانیا یاسالم يجمهور انداز چشم سند ،یاساس
 دولت یکل عزم و یاسیس تعهد ،یشمس يهجر 1404

 کاهش يبرا یمل سطح يها يارذگاستیس در
 ییغذا تیامن به یابیدست و هیتغذ سوء و یگرسنگ

 قانون 43 و 29 ،3 اصول است. شده اعالم داریپا
 و فقر رفع ،یاساس يازهاین نیتأم ضرورت ،یاساس

 ،هیتغذ نهیزم در تیمحروم نوع هر ساختن برطرف
   است. قرارداده دیتأک مورد را یاجتماع و يفرد رفاه

 اورزيکش ضرورت و اهمیت به توجه با بنابراین،
 سالمت و پایداري غذایی، امنیت بهبود در ارگانیک

 فراوانی هاي فرصت همچنین و مردم و زیست محیط
 کند، می فراهم کارآفرینی براي کشاورزي نوع این که

 مطالعه از استفاده با تا است آن حاضر مقاله هدف
 کشاورزي مفهوم تشریح به اي کتابخانه و اسنادي

 و جهان در کشاورزي منظا این وضعیت و ارگانیک
 ارگانیک کشاورزي که فرصتی و پرداخته ایران

 را کند،  فراهم زایی اشتغال و کارآفرینی براي تواند می
   نماید. تشریح

 با و بیستم قرن اوایل زا :ارگانیک کشاورزي
 اکنـون، کـه کشاورزي از اي سامانه گیري شکل

 در هایی نگرانی شود، می نامیـده رایـج کشـاورزي
 این است. شده ابراز سامانه این پیامدهاي خصوص

 بیش کاربرد با و گذشته سده هـاي میانـه در هـا دغدغه
 و کودها ویژه به اي، مزرعه برون هاي نهاده حد از

 تا و یافت افزایش مصنوعی شـیمیایی هـاي کش آفت
 تالش جایگزین، هاي رهیافت یافتن براي زیادي حد
 مطرح پایدار کشاورزي فهومم نهایت در که این تا شد
 هـاي سـامانه در کـه پایـدار کشـاورزي .شد

 کم هاي نهاده از گیري بهره بـا سـنتی، کشـاورزي
 سازگار بوم نوین عملیات و ها فناوري بر و دارد ریشه
 مطلوب عملکرد با تولید دنبال به       ًعمـدتا  اسـت، مبتنی

 در حـال عـین در و است محیط ساختار حافظ و
 نیز کشاورزي هاي فعالیت منفی پیامـدهاي اهشکـ

 نیز (زیستی) ارگانیک کشاورزي .دارد مطلوبی تأثیر
 که است پایدار کشاورزي اصلی هاي شاخه از یکی
 آن به بسیار جهان مختلف نقاط در اخیر دهه دو طی

  .)1389 شهبازي، و (نوروزي است شده توجه
 وانعن به فیتعر نیتر ساده در کیارگان يکشاورز

 »یصنعت ییایمیش مواد افزودن بدون يکشاورز«
 ارگانیک کشاورزي دیگر، عبارت به .است شده فیتعر
 زیست نظر از که است کشاورزي تولید روش یک

 هیچ از و است پایدار و مناسب اجتماعی و محیطی
 Lampkin( کند نمی استفاده شیمیایی کود یا سم گونه
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et al., 1999.( سیستم یک ارگانیک کشاورزي 
 را مردم و اکوسیستم خاك، سالمت که است تولیدي

 جنبش جهانی فدارسیون تعریف بنابر کند. می حفظ
 سیستم این )IFOAM, 2008( 1ارگانیک کشاورزي

 و مضر اثرات داراي که هایی نهاده از استفاده جاي به
 اکولوژیکی، فرایندهاي بر متکی بیشتر هستند، منفی
 و محلی شرایط با ازگارس هاي چرخه و زیستی تنوع
 ,USAD( کایامر يکشاورز اداره باشند. می بومی

 کرده فیتعر نیچن را کیارگان يکشاورز هم )2015
 آن در که است يدیتول نظام کیارگان يکشاورز است:

 خاك، يزیحاصلخ سطح ينگهدار و حفظ يبرا
 کنترل و اهیگ به ازین مورد ییغذا مواد رساندن

 باتیترک از آفات، گرید و هرز يها علف حشرات،
 سموم ،ییایمیش يکودها (مانند شده ساخته ییایمیش

 دام) خوراك به یافزودن مواد و هورمونها کش، آفت
 ،یزراع تناوب از عوض در بلکه شود، ینم استفاده

 يکودها حبوبات، کشت سبز، کود ،یاهیگ يایبقا
 مولد يها سنگ ن،یزم شخم ،یآل فضوالت ،یوانیح

 استفاده کیولوژیب مبارزه از ییها  جنبه و یمعدن مواد
 کشاورزي هاي ویژگی مهمترین از بنابراین، .شود یم

 مدت، دراز در خاك حاصلخیزي حفظ ارگانیک
 کنترل ازت، تأمین لحاظ به خاك نمودن خودکفا

 عناصر تقویت حشرات، و آفات ،هرز هاي علف
 زراعی، تناوب جمله از مختلف هاي روش با غذایی
 ,Leifeld( باشد می غیره و بیولوژیکی يها روش

2012.(  
 که گفت توان می مذکور تعرایف به توجه با

 از حفاظت ضمن تا دارد قصد کیارگان يکشاورز
 نیکمتر محصول، دیتول شیافزا و خاك يزیحاصلخ

 در شد.با داشته زین را ییایمیش مواد از استفاده به اتکا
 از ادهاستف بر بیشتري کیدأت کشاورزي نوع این

                                                             
1- International Federation for Organic 
Agriculture Movement (IFOAM) 

 سبز، کود همانند طبیعی و اي مزرعه درون هاي نهاده
 زراعی، تناوب گیاهی، بقایاي کمپوست، ،حیوانی کود

 کیفیت با سالم محصول و شود می ... و مخلوط کشت
 قرار کنندگان مصرف اختیار در طبیعی و مطلوب

 مواد از يشتریب ریمقاد يدارا ک،یارگان مواد گیرد. می
 و هستند یمعدن مواد و ها نیتامیو دمانن ،یاتیح يمغذ
 یسالمت نیتأم با همراه مواد نیا با هیتغذ که نیا تر مهم

 شود. یم داده زین عتیطب به دوباره اتیح اجازه جامعه،
 نیاز بیشتري کار نیروي و زمان به محصوالت نوع این

 از تر گران بازار در ها آن قیمت دلیل همین به و دارند
 کشاورزي که است ذکر شایان .است محصوالت سایر

 گذشته در ما چه آن انجام و عقب به برگشت ارگانیک
 کشاورزي بلکه نیست، دادیم می انجام خود مزارع در

 کند می ترکیب هم با را علم و نوآوري سنت، ارگانیک
 ارتقا را منصفانه روابط و ببرد سود زیست محیط از تا

 دخیل دافرا همه براي را زندگی خوب کیفیت و دهد
 براي بزرگی ظرفیت ارگانیک کشاورزي نماید. فراهم

 و دارد پایدار اقتصادي و اجتماعی رشد به دستیابی
 روستایی نواحی توسعه به تواند می خوبی به هچنین
  ).Arabska, 2015( نماید کمک

 براي تقاضا :ایران و جهان در ارگانیک کشاورزي
 و است رشد حال در سرعت به ارگانیک غذایی مواد

 تریناصلی و ترینمهم دور چندان نه ايآینده در
 براي ویژه به جهانی بازارهاي در حضور مشخصه

 ترکیبات از عاري محصوالت عرضه باغی، محصوالت
 و فمی (شعبانعلی بود خواهد ارگانیک و شیمیایی

 تجارت مرکز آمار اساس بر ).1387 همکاران،
 ارگانیک یغذای مواد صنعت رشد سرعت المللی، بین
 غذایی مواد فروش میزان باشد. می سال در درصد 20
 دالر میلیارد 42 از بیش جهان در ارگانیک نوشیدنی و

 جنبش المللی بین فدارسیون است.  بوده 2014 سال در
 کشاورزي تحقیقات موسسه و ارگانیک کشاورزي



  1396 پاییز) 3)، شماره (4(کارآفرینی در کشاورزي  نشریه
 

16 

 ارگانیک کشاورزي درباره گزارشی ساله هر 1ارگانیک
 دو این اخیر گزارش براساس کند. می منتشر جهان در

 هکتار میلیون 7/43 حدود ،2014 سال در مذکور، نهاد
 داشته وجود جهان در ارگانیک کشاورزي اراضی
 کشاورزي اراضی کل از درصد یک (حدود است

 3/17( اقیانوسیه در آن مقدار بیشترین که جهان)
 اراضی کل از درصد 40 حدود هکتار، میلیون

 3( آفریقا در آن کمترین و جهان) کارگانی کشاورزي
 حدود هم آسیا در باشد. می هکتار) میلیون 3/1 درصد،

 محصوالت کشت زیر درصد) 8( هکتار میلیون 6/3
 هکتار)، میلیون 2/17( استرالیا باشد. می ارگانیک
 میلیون 2/2( آمریکا و هکتار) میلیون 1/3( آرژانتین
 ورزيکشا اراضی میزان بیشترین داراي هکتار)

 آسیا در پیشرو کشورهاي باشند. می جهان در ارگانیک
 7/0( هند و هکتار) میلیون 9/1( چین از عبارتند
 هکتار 11601 تنها  گزارش اساس بر هکتار). میلیون

 (یعنی ایران کشاورزي اراضی هکتار میلیون 15 از
 کشور) کشاورزي اراضی کل از درصد 08/0 حدود

 بین در که باشد یم ارگانیک محصوالت کشت زیر
 حالی در این دارد. را 84 رتبه مطالعه مورد کشور 172
 سطح درصد سه تا دو پیشرو کشورهاي در که است
 الزم دارد. اختصاص محصوالت این به آنها کشت زیر
 از هکتار 43332 حدود 2011 سال در که است ذکر به

 بوده ارگانیک محصوالت کشت زیر کشاورزي اراضی
 اراضی توسعه اخیر سال سه طی در یعنی است،

 است بوده برخوردار منفی رشد از ارگانیک کشاورزي
)Willer and Lernoud, 2016.( ،اساس بر همچنین 

 در ارگانیک کشاورزي تحقیقات موسسه رسمی اعالم
 ایران اراضی از هکتار هزار 15 حدود 2007 سال

 از و است بوده ارگانیک کشاورزي پوشش تحت
 به تعدادي نیز کشور کشاورزي ولمحص 66 مجموع

                                                             
1- Research Institute of Organic Agriculture 
(FiBL) 

 آنها مهمترین از که شوند می تولید ارگانیک صورت
 دارویی، گیاهان بادام، پسته، خرما، انجیر، به توان می
 انار، دانه روغن( جمله از حاصله هاي فرآورده و انار

 شیرین خشک، گل گل، روغن گالب، ،)انار کنسانتره
   کرد. اشاره زعفران بیان،

 و محیطی خشک شرایط به توجه با ما کشور در
 ارگانیک محصوالت تولید کار، نیروي فراوانی

 نظر به جهان مناطق از بسیاري از ترآسان و تراقتصادي
 هر ).1384 میرفندرسکی، و (نصراصفهانی رسدمی

 و تیحما جهت در یاقدامات ریاخ هاي سال در چند
 و آمار یول گرفته صورت کیارگان محصوالت دیتول

 ها آن شرفتیپ سرعت که دهد می نشان موجود ارقام
 موجود بالقوه هاي لیپتانس رغم یعل و نبوده ریچشمگ

 عملکرد، رکشت،یز سطح در یچندان رشد کشور، در
 چشم به محصوالت نیا مصرف یحت و دیتول
 کشاورزي به یتوجه یب مهم لیدال از خورد. ینم

 میتصم و تیجمع شیافزا ران،یا در کیارگان
 به یابیدست براي شتریب چه هر دیتول بر ارانذاستگیس
 به دنیرس براي تیفیک کردن فدا و ییغذا تیامن
 از کشاورزان استقبال عدم گرید سوي از است. تیکم
 کاهش از ینگران لیدل به کیارگان محصوالت دیتول

 جهینت در و سطح واحد در محصول عملکرد یاحتمال
   است. بوده درآمد کاهش

 و موانع داد نشان )1391( شیري و زنپپا مطالعه
 اقتصادي، مسایل زیرساختی، مسائل مانند مشکالتی

 و فنی مسایل کشاورزان، آگاهی و دانش ضعف
 نگرشی و انگیزشی موانع و حمایتی مسایل مدیریتی،

 بر دارد. وجود ارگانیک کشاورزي توسعه راه در
 )1389( رضوانفر و نژادهاشمی مطالعه نتایج اساس

 مانند مشکالتی و موانع با ارگانیک کشاورزي وسعهت
 و حمایتی هايارگان و هانهاده نبود مناسب، بازار نبود

 تولید براي مشخص هاياستاندارد نبود و کننده کمک
 همچنین باشد.می رو به رو محصوالت نوع این
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 این به خود پژوهش در )1390( امجدي و خالدي
 و ها روش اغلب برخالف که رسیدند نتیجه

 نقش تنهایی به اقتصادي عوامل نوین، هاي فناوري
 ندارد، ارگانیک کشاورزي توسعه و پذیرش در اساسی

 گرایش اطالعات، و آگاهی مانند دیگري عوامل بلکه
 و تکنولوژیکی فنی، هاي مهارت و فردي تمایالت و

 مانند نهادي عوامل و اجتماعی، مسایل مدیریتی،
 این در دولتی حمایتهاي و ارهاباز مقررات، و قوانین
  گیرند. قرار جدي توجه مورد باید فرایند

 تیوضع به دنیرس براي دهند یم نشان ها یبررس
 دیبا کشور در الزم ییغذا مواد نیمأت نهیزم در مطلوب

 کشت ریز را کشاورزي نیزم هکتار هزار 400 تا 300
 زین توسعه پنجم برنامه در و برد کیارگان محصوالت

 چهار معادل یعنی درصد 25 که بود شده ینیب شیپ
 پوشش تحت یباغ و یزراع یاراض از هکتار ونیلیم

 صورت هر در .رندیگ قرار کیارگان محصوالت دیتول
 حیصح تیریمد و زيیر برنامه با که بود دواریام دیبا

 از یتوجه قابل سهم ک،یارگان کشت توسعه
 دیتول کیارگان صورت به کشور کشاورزي محصوالت

 و (کاظمی شود عرضه جهان و رانیا بازارهاي به و
  ).1393 همکاران،

 کار و کسب جادیا و ینیکارآفر :کشاورزي کارآفرینی
 حل بر تواند یم که است یعوامل جمله از دیجد

 در ينوآور يارتقا و ياقتصاد توسعه ،يکاریب مشکل
 از بسیاري ).1394 (کریمی، باشد موثر کشور کی

  توسعه اساس عنوان به را فرینیکارآ نظران صاحب
 کارآفرینی  دانند. می محور  دانش اقتصاد ایجاد و پایدار

 مبانی و اصول نظر از خدمات و صنعت کشاورزي، در
 اصل در کشاورزي در کارآفرینی گرچه است. یکسان
 دیگـر یـا و شـهري کـارآفرینی بـا تفاوتی
 دادهاي درون اما ندارد، اقتصادي هـاي بخـش

 سرمایه، جمله از کارآفرینی توسعه جهت ردنیازمو

 توزیع شبکه ها، زیرساخت فناوري، مدیریت، آموزش،
 مناطق به نسبت کشاورزي و روستایی مناطق در

 موحدي، و پناه (سپه است تفاوتم یصـنعت و شهري
 به معناي به کشاورزي در ینیکارآفر عبارتی  به ).1394
 با مرتبط هاي تیفعال در نوآوري و تیخالق ريیکارگ

 نیا در یمتنوع ینیکارآفر هاي نهیزم و است کشاورزي
 ای میمستق تواند یم که یاقدامات  همه دارد. وجود بخش

 برداري بهره و درآمد اشتغال، جادیا به میرمستقیغ
 توجه کشاورزي بخش ازهايین به داریپا و مطلوب

 ینواح در یزندگ تیفیک بهبود موجب و دینما
 ینیکارآفر قلمرو در شود شاورزيک و ییروستا

 به ).1394 آگهی، و (کرمی ردیگ یم قرار کشاورزي
 اي شیوه توان می را کشاورزي کارآفرینی دیگر، عبارت
 خلق و افزایش براي کشاورزي بخش در جدید

 نمود قلمداد اشتغال ایجاد نیز و ثروت و درآمـد
 همین در ).1389 ،همکاران و يافتخار نیالد رکن(

 ینیکارآفر که کنند می بیان همکاران و موحدي ا،راست
 از شدن رها و دیتول تنوع جادیا يبرا تالش يکشاورز

 محصوالت عرضه چرخه در خام مواد دیتول تیوضع
 ارائه خاص، يبازارها يبرا دیتول سمت به حرکت و

 ،ییروستا نیشاغل و کشاورزان ریسا به خدمات
 يواحدها و مزارع يکشاورز يها تیظرف از استفاده
 ییزا اشتغال و نگردشگرا جذب يبرا يدامپرور

 هم )1389( همکاران و افتخاري الدین رکن باشد یم
 ها، فرصت شناسـایی فراینـد را کشـاورزي ارآفرینیک

 از فعالیـت هاي محیط ضعف و قوت نقاط تهدیدها،
 گزینـی سیاسـت و شناسی روش بـا کشـاورزي جملـه
 دگرگـونی و تحـول ـادایج بـراي جدیـد و خـاص

 این که متقدند ها آن .کنند می تعریف کشاورزي در
 حل براي نو تدبیري و روش تفکر، یهارا با تحول

 که است، همراه کشاورزي کنونی و گذشته مشکالت
 کشـاورزي اصـلی عـامالن بـین همکـاري حاصـل



  1396 پاییز) 3)، شماره (4(کارآفرینی در کشاورزي  نشریه
 

18 

 بیرونی عامالن و کشاورزي) بخش فعاالن(
 گرفتن نظـر در با مسئوالن) و مدیران ریزان، (برنامه
 فرهنـگ نوین، فناوري جهانی، تحوالت و شرایط

 در محیطی زیست هـاي محـدودیت و روسـتایی،
 باال براي کشاورزي در نو الگوهاي به دستیابی راستاي

 نـو بازارهاي به دستیابی و کارآیی و وري بهره بردن
 چنـین کـل، در اسـت. تـر بـزرگ هـاي مقیـاس در
 ویژه به و روستاییان اقتصادي وضع بهبود به ینديفرا

 ,McElwee( الوي مک انجامـد. مـی کشـاورزان

 تواند می کشاورزي کارآفرینی کند می بیان )2005
 پا خرده کشاورزي ساختار تجدید و وسازين موجب

 منظور به نوین کشاورزي محیط آوردن وجود به و
 شود. اییروست مناطق در جدید مشاغل توسعه و ایجاد
 )1393( سلجوقی از نقل به هم آقایی و کالگر

 و توجه قابل زیر هاي جنبه از را کشاورزي کارآفرینی
 کشاورزي، هاي فعالیت ساختن متنوع داند: می اهمیت
 کاهش کشاورزي، محصوالت به ارزش افزودن

 و اشتغال ایجاد و غذایی مواد فساد از ناشی ضایعات
 و روستایی مناظق در بیکاري مشکل حل به کمک
    کشاورزي. بخش

 مشکالت :ارگانیک کشاورزي در کارآفرینی
 اقتصادي مختلف هاي بخش در متعدد محیطی زیست

 کارآفرینی بحث که شد باعث کشاورزي جمله از
 بسیاري و گیرد قرار جدي توجه مورد سبز و پایدار

 توسعه در حیاتی عامل یک عنوان به را آن کشورها
 بگیرند. نظر در اقتصادي رشد هبودب و جدید مشاغل

 که شود می شامل را یکارهای و کسب سبز کارآفرینی
 ای حفاظت به و رندیدرگ اقتصادي هاي تیفعال در
 کمک یعیطب منابع حفظ ای و ستیز طیمح یابیباز

 توسعه هاي زمینه از یکی .)Roth, 2012( کنند یم
 به مربوط کشاورزي بخش در سبز کارآفرینی

   باشد. می ارگانیک کشاورزي ايه فعالیت
 در متوسط و کوچک کارهاي و کسب جادیا

 ارگانیک محصوالت عرضه هاي چرخه مختلف مراحل
 و کود نهال، (بذر، ارگانیک هاي نهاده دیتول مانند

 و فرآوري هاي کارخانه و ها ه کارگا ارگانیک)، سموم
 و یابیبازار تینها در محصوالت، این بندي بسته

 یفراوان یشغل هاي فرصت جادیا باعث ها آن  عرضه
 انسانی نیروي فعالیت کشاورزي نوع این .شود یم

 را مناسبی امکانات تواند می که کند می طلب را زیادي
 فراهم مهاجرت از جلوگیري و اشتغال و جذب در

 از و داده افزایش را غذایی امنیت همجنین و آورد
 سیاسی و اقتصادي معضالت و مشکالت بروز

 ساربان، و افتخاري الدین (رکن نماید لوگیريج
 کشاورزي مفهوم شدن مطرح به توجه با ).1385

 کسب و وري بهره باالبردن هاي راه از یکی رقابتی،
 به ارگانیک کشاورزي هاي روش از استفاده سود،
 در ساختاري دگرگونی ایجاد براي ابزاري عنوان
 که اییآنج از است. کشاورزي تولید کنونی هاي شیوه

 قلب عنوان به ها فرصت منشا ساختارها در تغییري هر
 کشاورزي هاي ظرفیت از استفاده است. کارآفرینی

 مشتریان نیازهاي ارضاي و شناسایی بر عالوه ارگانیک
 در را شماري بی هاي فرصت امروز رقابتی شرایط در

 قرار حوزه این در فعالین اختیار در کشاورزي حوزه
 قرار رقابتی مزیت کسب منشا اندتو می که دهد می

 ارگانیک تولیدات ).1390 همکاران، و (داوري گیرد
 زیرا باشد می مناسب پا خرده کشاورزان براي ویژه به
 متکی بیرونی منابع به کمتر تا کند می کمک ها آن به

 اتکا خود سنتی مهارت و دانش بر بتوانند و باشند
 این نمایند. کسب افزوده ارزش طریق این از و نمایند

 کشاورزي هاي استاندارد توانند می تر آسان کشاورزان
 سازگار آن هاي روش با و کنند رعایت را ارگانیک

 از بعضی هم حاضر حال در واقع در شوند.
 شیمیایی هاي ه نهاد از استفاده بودن ها آن محصوالت

 این ولیکن هستند. ارگانیک بنابراین و شود می تولید
 ییدأت مربوطه موسسات طریق زا باید محصوالت
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 مناسب قیمت و ارگانیک برچسب با بتوانند تا شوند
 که دهند می نشان متعدد هاي گزارش برسند. فروش به

 بازاریابی و تولید به که پایی خرده کشاورزان
 و وري بهره از اند آورده روي ارگانیک محصوالت

 بهتري غذایی امنیت و پایدارتر و باالتر درآمد
 ,IFAD, 2005; UNEP-UNCTAD( دارندبرخور

2008.(   
 نیالرشدتر عیسر و نیبزرگتر از یکی يگردشگر

 درآمد، منبع نیمهمتر نیهمچن و است جهان در عیصنا
 (کریمی، کشورهاست از ياریبس در ثروت و اشتغال
 گردشگري ویژه به گردشگري براي تقاضا .)1393

 .است افزایش حال در همچنان کشاورزي و روستایی
 جوامع داریپا توسعه هدف با گردشگري نوع این
 توسعه يبرا يابزار عنوان به ییروستا ینواح در یمحل

 کارها راه نیمهمتر از یکی و یاجتماع و ياقتصاد
 تجسم ییروستا مناطق در مدرن مشاغل جادیا يبرا

 يداریپا بعد سه در يگذار ریثأت با که است افتهی
 رکتمشا جلب ضمن یطیمح و یاجتماع ي،اقتصاد
 حفظ لیپتانس با یمل ياقتصاد توسعه در یمحل جوامع

 باعث ستیز طیمح و یعیطب منابع از تیحما و
 جهت یگام ياقتصاد بعد در .شود یم یطیمح يداریپا

 و شیافزا کوچک اشتغال مراکز توسعه با فقر کاهش
 منابع سمت به خطر معرض در منابع شکل رییتغ

 دارد یبرم آمددر عیتوز و يسودمند با همراه و پربازده
 از يریجلوگ و ینیکارافر باعث زین یاجتماع بعد در و

 داریپا توسعه جادیا   ًتا ینها و انیروستائ مهاجرت
 راستا همین در ).1390 (زوله، گردد یم ییروستا

 زیادي هايفرصت تواندمی هم ارگانیک کشاورزي
 از روستایی گردشگري حوزه در سبز کارآفرینی براي

 و مناظر حفظ به کمک جمله از مختلف قطر
 براي سالم غذایی مواد تامین و روستایی انداز چشم

 کشاورزي گردشگري ادغام با نماید. فراهم گردشگران

 افزایش و تنوع ایجاد بر عالوه برداريبهره نظام در
 محصوالت براي هم مناسبی بازار توانمی درآمد

 گردشگري ).Fowler, 2011( نمود فراهم ارگانیک
 روستایی پایدار توسعه به تواند می سبز کشاورزي

 نسل براي را متعددي شغلی هاي فرصت و کند کمک
   نماید. ایجاد آتی و فعلی

 زیادي هاي فرصت همچنین ارگانیک کشاورزي
 اولیه سرمایه دهد. می ارایه زنان کارآفرینی براي

 ورود باشد، می متعارف کشاورزي نیاز مورد که سنگین
 در سازد می محدود بخش این به را کارآفرین انزن

 سرمایه نیازمند ارگانیک کشاورزي به ورود که حالی
 روستایی کارآفرین زنان عالوه، به نیست. سنگین

 یا و تولید پرورش، براي تعاونی تشکیل با توانند می
 بازار وارد بهتر امکانات با ارگانیک، محصوالت فروش

 موردنیاز اساسی منابع هب و شوند ارگانیک محصوالت
 ارتقاي کنند. پیدا دسترسی کار و کسب براي

 ویژه به زنان تعاونی تشکیل طریق از زنان کارآفرینی
 تواند می ارگانیک محصوالت 1بازارهاي گوشه در

 فقر کاهش زنان، توانمندسازي براي اثربخشی روش
 باشد روستایی توسعه نهایت در و روستایی

)Sanyang and Huang, 2008.(   
  

  گیري نتیجه
 و غذایی امنیت موضوع اهمیت به توجه با

 بیش  هاستفاد از ناشی ناپذیر جبران خسارات همچنین
 و زیست محیط بر کشاورزي شیمیایی هاي نهاده ازحد

                                                             
1 - Niche market  قسمت  کی ژه،یبازار جاو ایگوشه بازار

کسب و کاري که  .گذاري بازار است متمرکز و قابل هدف
از بازار ارائه  یکوچک اریبخش بس براي را یخدمت ایمحصول 

بازار کوچک است.  نیسهم در ا نیشتریو به دنبال ب دینما یم
به دنبال  کنند یروش کار م نیا که به ییکارها لب کسب واغ

بازاري بدون رقابت جدي و مطمئن هستند و از تنوع محصوالت 
  کنند. یاجتناب م خدمات و



  1396 پاییز) 3)، شماره (4(کارآفرینی در کشاورزي  نشریه
 

20 

 کشاورزي به نسبت پیش از بیش امروزه ،بشر سالمت
 کشاورزي است. آمده وجود به گرایش ارگانیک
 محیط حفظ پایداري، بهبود عثبا تواند می ارگانیک
 و کارآفرینی شود. مردم سالمت افزایش و زیست

 طول در متوسط و کوچک کارها و کسب اندازي راه
 در جمله از ارگانیک محصوالت عرضه چرخه
 ارگانیک، محصوالت و ها نهاده تولید مانند هایی بخش

 و عرضه و بازاریابی توزیع، بندي، بسته فرآوري،
 متعددي شغلی هاي فرصت تواند یم ها، آن فروش

 التحصیالن فارغ و کشاورزان روستاییان، براي
  نماید. ایجاد کشاورزي
 محیطی، زیست مانند مختلف دالیل به اگرچه

 به ارگانیک محصوالت براي تقاضا پایداري، و سالمتی
 این در وسیعی بازار و است رشد حال در سرعت

 ساالنه که طوري به است گرفتن شکل حال در حوزه
 نوشیدنی و غذایی مواد خرید صرف دالر میلیاردها
 هاي فرصت روند این در و شود می جهان در ارگانیک
 هاي چالش اما دارد، وجود کارآفرینی براي فراوانی
 از دارد. وجود مسیر این در هم مهمی بسیار عملی
 آگاهی عدم و فرهنگ ضعف ها، چالش مهمترین جمله
 کشاورزي فراوان هاي زیان و خسارات از مردم عموم

 و باشد  می ها آن سالمتی و زیست محیط براي متعارف
 نظام مزایاي و فواید با آشنایی عدم همچنین

 محیط سالمتی و پایداري براي ارگانیک کشاورزي
 که است آن دیگر مهم چالش باشد. می مردم و زیست

 فرایند با کشاورزي التحصیالن فارغ و کشاورزان اکثر
 و ها مهارت فاقد و نبوده آشنا ارگانیک زيکشاور

 چالش باشند. می زمینه این در نیاز مورد هاي صالحیت
 که این براي ارگانیک محصوالت که است آن هم سوم

 باید شوند، فروخته "ارگانیک" برچسب تحت بتوانند
 به امر این و شوند ییدأت تخصصی موسسات توسط

 زحمت پر و رب هزینه پا خرده کشاورزان براي ویژه
 هم محصوالت این به مردم اعتماد جلب باشد. می

 مذکور هاي چالش بر عالوه است. آفرین چالش بسیار
 هاي چالش با حوزه این در کار و کسب اندازي راه

 مدیریتی هاي مهارت کمبود و زیاد هزینه مانند دیگري
    باشد. می رو به رو بازاریابی و

 موسسات گزاران، سیاست دولت، حال هر در
 پایداري دنبال به اگر ذیربط نهادهاي سایر و آموزشی

 و ترویج قصد روند این در و هستند سالمتی و
 هاي چالش باید دارند را ارگانیک غذایی مواد گسترش

 بر را زمینه این در موجود هاي چالش سایر و مذکور
 توسعه براي مناسبی محیط باید دولت نمایند. طرف

 براي هم ارگانیک صوالتمح عرضه هاي زنجیره
 کار این نماید. فراهم صادرات هم و داخلی بازراهاي
 ترویجی -آموزشی خدمات گسترش نیازمند      ًمشخصا 

 توسعه ارگانیک، تولید هاي تکنیک بهبود منظور به
 هاي هزینه پوشش براي اعتباري و مالی هاي حمایت

 و الزم، هاي گواهی اخذ و زراعی نظام تبدیل و تغییر
 مدیریت و غذایی امنیت زمینه در آموزش هارای

  اي مشاوره خدمات و کار و کسب مدیریت کیفیت،
 و بازارها توسعه طریق از باید همچنین دولت باشد. می

 مشارکت با ارگانیک محصوالت هاي فروشگاه
 طریق از همچنین و ها شهرداري مانند ذیربط نهادهاي

 مانند عمومی نهادهاي براي ارگانیک محصوالت تهیه
 ارتقاي و بهبود به ها بیمارستان ها، دانشگاه مدارس،
 نماید. کمک ارگانیک محصوالت داخلی مصرف

 و صدا مانند ذیربط نهادهاي سایر و عمومی هاي رسانه
 و سازي فرهنگ در خود مهم نقش باید هم سیما

 و گرایش ایجاد و ارگانیک محصوالت تبلیغ و ترویج
 به را محصوالت نای به نسبت مردم مثبت نگرش
 گسترش و گرفتن رونق با نمایند. ایفا خوبی

 طول در متعددي هاي فرصت ارگانیک، کشاورزي
 شد خواهد فراهم کیارگان محصوالت عرضه چرخه

 و کشاورزي توسعه به توان می ها آن از گیري بهره با که
      ًمسلما  راستا، این در نمود. فراوانی کمک روستایی
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 توسعه منظور به دولت شویقیت و حمایتی هاي سیاست
 ارایه ارگانیک، کشاورزي در کارآفرینی ارتقاي و

 به دولت طرف از مناسب یارانه و اقتصادي تسهیالت
 روند در اساسی نقش تواند می کارها و کسب نوع این

 ایفا ارگانیک کشاورزي بخش در کارآفرینی توسعه
 در کارآفرینی و ارگانیک کشاورزي اگر واقع در کند.

 صحیح سیاست و حمایت مدیریت، از بخش این
 و تولید در اساسی گامی تواند می باشد برخوردار

 اقتصادي معضالت حل و ارگانیک محصوالت مصرف
 به منحر       ًنهایتا  که برداشته جامعه محیطی زیست و

 توسعه نتیجه در و کارآفرینی توسعه و زایی اشتغال
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Abstract 5 

Considering the importance of food safety and adverse effects of chemical inputs on the 
environment and human health, there is an increasing interest in organic farming around the 
world. Organic farming can improve sustainability, protect the environment, food safety, and 
increase people’s health. Entrepreneurship and the establishment of small and medium 
enterprises in organic supply chains including production of organic inputs and products, 
processing, aggregation and distribution, marketing, delivering and selling them, could create 
many job opportunities for rural youth, women, farmers and agricultural graduates and thereby 
help rural and agricultural development, however, for the promotion and development of 
organic farming, it is firstly needed to promote culture, education and information about organic 
farming and provide favorable conditions and conducive environment for it. This study is a 
descriptive and library research and its aim is to review the concept and definition of organic 
farming and agricultural entrepreneurship. The paper finally explains the role of organic 
farming in creating business opportunities and presents some suggestions in this regard. 
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