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چکیده
سـبز مشاغل.کنداحیارازیستمحیطوروستاییاقتصادتواندمیشناسایی و توسعه مشاغل سبز در حوزه کشاورزي و مرتع

ايجامعـه وپایـدارتر اقتصادسويو حرکت بهکنونیاقتصاد و محیط زیستهاي جهان دربحرانعنوان راهکار اصلی براي حلبه
طالعـه ایـن م ،در این راسـتا اران قرار گرفته است.زگسیاستتوجهموردکندمیحفظراآیندهوکنونیهاينسلزیستمحیطکه

بندي مشـاغل سـبز در  حـوزه    به مطالعه شناسایی و درجهدرصدد است با رویکرد تفسیرگرایانه و با استفاده از رهیافت چندعلتی، 
بـا توجـه بـه ماهیـت     اسـت. گرندد تئـوري -بنیادپردازي دادهیهنظرکیفی و در چارچوبطالعهروش مکشاورزي  و مرتع بپردازد. 

در سـازمان حفاظـت محـیط زیسـت،     خبره محیط زیسـت 50با 1395در سال ، ساختاریافتهاي موضوع، مصاحبه نیمهرشتهمیان
نهـاد  هاي مـردم زمانآبخیزداري، ادارات جهاد کشاورزي و ساها، مراتع وجنگلها، سازمان ت علمی دانشگاهأشهرداري، اعضاء هی

صـورت هدفمنـد و همـراه بـا روش گلولـه برفـی       نمونه، بهصورت گرفته است. در مباحث مربوط به چگونگی اثر ارزش بر کنش، 
دهـد  ها در این سه مرحله نشان مـی آمده از تحلیل دادهدستهاي بهیافتهها تا حد اشباع نظري انجام شد.انتخاب شده و مصاحبه

اي و ، از عوامـل زمینـه  شـغل سـبز  شـوند.  شـغل سـبز  توانند منجر بـه  میاقتصادي، اجتماعی و محیط زیست بعادا	افزاییکه هم
.  پذیردمیساختاري تأثیر 

، شغل سبز، کشاورزي و مرتعگرندد تئوري: کلیديهايهواژ

مقدمه
در بررسی سازمان خواربار و کشاورزي ملل متحدمحققان 

دارند، کشاورزي اعالم میزهحوبرايسبزضرورت مشاغل
باشد.  انتظار رو میمین غذا چالش اساسی در دهه پیشأت

درصد70به میزان 2050رود تقاضا براي غذا تا سال می
خاطر افزایش جمعیت و هافزایش یابد. این افزایش تقاضا ب

افزایش رقابت براي کسب منابع و محصوالت غذایی است. 
ن کیفیت خاك، کاهش در دسترس شدثیر این افزایش، کمأت

بودن آب آشامیدنی و وابستگی به منابع فسیلی براي 
که این هاي زراعی استساختن سمپاشی زمینمکانیزه

هاي جدید در حوزه دهنده نیاز به استفاده از روشنشان
ترین راهکارها، شغل سبز کشاورزي است که یکی از مهم

).13(باشد می
9زي باید قادر باشد تا غذاي بخش کشاور2050در سال 

مین کند. شواهد حاکی از آن أمیلیارد نفر را در کل جهان ت
تواند ضمن است که حرکت به سمت کشاورزي سبز می

برطرف نمودن نیاز غذایی مردم از سرعت مهاجرت روستاییان 
به شهرها بکاهد و باعث بهبود منابع آبی و زمین و اثرات 

برنامه ،در این راستا.هوایی گرددکشاورزي بر تغییرات آب و 
شناسایی و توسعه مشاغل (یونپ) محیط زیست ملل متحد

سبز در این حوزه را فرصت بسیار مناسبی براي تحقق اهداف 
).22(داندمطرح شده میمحیط زیستی

المللیبینیونپ با همکاري سازماندر ادامه تحقیقات،
پایداري برايناسبمحلسبز راهدارد، مشاغلکار اعالم می

هئاراتولید پسماند،طبیعی، کاهشمنابعکربن، مدیریت
اقلیمی و در نهایت تغییراتانطباقمحیطی، تعدیل،خدمات

این براي توسعه استقرار یک سیستم تولیدي پایدار است که 

است. هیچ گذاري به سرمایههاي تولیدي پایدار نیاز سیستم
مدت بلندو سنتی در یک از تجربیات کشاورزي صنعتی

هاي کشاورزي روشسازيهاي پایداري نیستند. پیادهروش
سبز (شامل کشاورزي ارگانیک و اکولوژیکی) باعث ایجاد 

هاي جدید و شغلشود که باعث ایجادکشاورزي پایدار می
).9گردد (ور در تمام سیستم غذایی میبهره

افزایشدلیلبهکشاورزي،بخشدرگذاريسرمایه
کشاورزي،محصوالتدیگروغذاییموادبرايتقاضاپیوسته

افزونگردد.بخشایندراشتغالوتولیدموجب رشدتواندمی
بههابخشدیگربابخشاینپسینوپیشینارتباطآن،بر

).6(کند میکمکدیگرهايبخشاشتغال دروتولیدرشد
بیان هاي کشاورزي پایدار،ترشارما ضمن بررسی ضرو

متداول در يرات نامطلوب کشاورزیمروزه مشاهده تأثکند امی
هاي کشاورزي سطـح جهان، نیاز فـوري براي توسعه تکنیک

که از نظر محیطی، تولیدي اقتصادي اجتماعی پایدار باشند، را 
یکارگانيراستا، کشاورزاینکید قرار داده است. درأمورد ت

هاي کشاورزي جایگزین، ترین سیستمعنوان یکی از مهمبه
یی مورد شیمیامواد غذایی سالم بدون هرگونه مواد یدبراي تول

).19(توجه قرار گرفته است
تأمیندرکشاورزيمهمنقشبهتوجهبا،منظورهمینبه

توجهباهمچنینوزاییاشتغالدرآنمهمنقشوغذاییمواد
دراولمتدکشاورزيتوسعهبرايشدهعنوانپیامدهايبه

تغییراتیمعمولکشاورزيدرداردضرورتگذشته،هايسال
خساراتکاهشوشیمیاییهاينهادهمصرفکاهشجهت
بهبودهمچنینوزیستمحیطوطبیعیمنابعبهشدهوارده

.)11(گیردصورتکشاورزيمحصوالتکیفیت

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
راهبردهاي کارآفرینی در کشاورزي
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http://jea.sanru.ac.ir/article-1-134-fa.html
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 ٍ یؾاٍرسکعاختار تخؼ  یضگٍیدر هجوَؿ، تا تَجِ تِ 
 یکؾاٍرس یعَزاى، حزکت تِایقِ اقتقاد ًقؼ آى در تَع

ًِ تٌْا تَاًذ عثة  یتن کؾاٍرسیغعایي اس  یتحوا یک ٍارگاً
غت ؽَد، تلکِ تا تَجِ تِ یظ سیهح ٍ حفؼ هٌاتـ عثیقی

 یٍرٍد تِ تاسارّا یتهحذٍدٍ تا  هْاجزتی ٍ کارتی
ذات یتَل یفٌقت یتا اعتاًذارد کؾَرّا یهحقَالت کؾاٍرس

کؾَر تِ ٍجَد  یرا در تخؼ کؾاٍرس یَلتَاًذ تحهیتا رٍػ 
اس یکی تَاًذ یک هیارگاً یي، کؾاٍرسایآٍرد. فالٍُ تز 
ٍ تَدُ  دیَُ کارتزایي ؽیزا سیتاؽذ، ًیش سایی راّکارّا اؽتغال

 . (11) ار کن اعتیآى تغ گذارییٌِذ عزهایفزا
یکی اس راّکارّای اعاعی جْت دعتیاتی تِ کؾاٍرسی   

الوللی کار ٍ تزًاهِ اعت. عاسهاى تیيپایذار، هؾاغل عثش 
 2008هحیظ سیغت عاسهاى هلل در گشارػ هؾتزک در عال 
کٌذ کِ هؾاغل عثش در تخؼ کؾاٍرسی را هؾاغلی فٌَاى هی

ٍری آب، اقذاهات آًْا هٌجز تِ حفاؽت خاک، افشایؼ تْزُ
ٍری اقتقادی هحقَالت کؾاٍرسی ارگاًیک ٍ افشایؼ تْزُ

تز اعاط گشارػ اتحادیِ ارٍپا در عال . (22) کؾاٍرسی ؽًَذ
، هؾاغل عثش در تخؼ کؾاٍرسی اس عزیق افشایؼ 2014

کیفیت هحقَالت، کؾاٍرسی ارگاًیک، هذیزیت سهیي، 
کؾاٍرسی عثش، اکَتَریغن، خذهات عثش، تَلیذ عثش در هٌاعق 
رٍعتایی ایجاد هی ؽَد. حزکت تِ عوت هؾاغل عثش در 

سّای گلخاًِ ای در اتحادیِ درفذ اس اًتؾار گا 12کؾاٍرسی، 
 (.5) ارٍپا کاعتِ اعت

رغن ایٌکِ هغالقات سیادی در خقَؿ تَعقِ پایذار فلی
الوللی اًجام گزفتِ اعت، اها تیي در کؾاٍرسی تَعظ ًْادّای

هؾاغل عثش در حَسُ کؾاٍرسی ٍ در ارتثاط تا هَضَؿ درتارُ 
 ، هغالقات کویهثاحث ًؾیز آى، اًتؾارات کوی ٍجَد دارد

 (.9) تاؽذهَجَد هی
عاسهاى ؽذُ تزای عی گشارػ تْیِ 2009ًوظ در عال 

ّای دارد، رٍػافالم هی خَارتار ٍ کؾاٍرسی هلل هتحذ
 آٍرتز اس عایز اًَاؿ کؾاٍرسی عثش اس ًؾز اقتقادی عَد

آهذ، کاّؼ اٍلیِ دررغن ، فلی تاؽذهیّای کؾاٍرسی رٍػ
افشایؼ هحقَل  در ًْایت کاّؼ ّشیٌِ هَاد اٍلیِ ٍرٍدی،

ّای تاالتز تاسار هحقَالت ارگاًیک، کلی هشرفِ ٍ قیوت
 ّوگی تافث تیؾتز ؽذى عَد در ایي حَسُ 

 (.14گزدًذ )هی
 ٍ عاسهاى  هلل هتحذ تزًاهِ هحیظ سیغتدر گشارػ 

ّای ؽغلی کِ تزای ، فزفت2010الوللی کار در عال تیي
، ٌذدّایجاد هؾاغل عثش در تخؼ کؾاٍرسی پیؾٌْاد هی

ّای کؾاٍرسی، کاّؼ هَاد ٍرٍدی ؽاهل: هذیزیت سهیي
ّای ًگْذاری، ارائِ هضز تزای کؾاٍرسی، هذیزیت عیغتن

خذهات هحیغی، هذیزیت هزتـ ٍ هشرفِ تا ّذف کاّؼ 
تغییزات اقلیوی، کؾاٍرسی عثش، کؾاٍرسی ؽْزی ٍ کاّؼ 

 .(16) پغواًذ کؾاٍرسی اعت
ذُ اعت فَاهلی در هغالقات هتقذدی کِ در کؾَر اًجام ؽ

فذم آگاّی ٍ  ّشیٌِ تاالی هحقَالت ارگاًیک، چَى
 تِ ّای فٌی اس عَی کؾاٍرساى،اعالفات ٍ ًذاؽتي هْارت

هَاًـ افلی تزای دعتیاتی تِ تَعقِ پایذار در کؾاٍرسی  فٌَاى
. در ایي ارتثاط ٍ کؾاٍرسی ارگاًیک  هقزفی گزدیذُ اعت

کؾاٍرساى  اس 1391ای در عال سى ٍ ؽیزی هغالقِپاج
ؽْز اعتاى ایالم تِ رٍػ کیفی ٍ  ارگاًیک کار ؽْزعتاى درُ

 کؾاٍرسی تَعقِ هؾکالت ٍ هَاًـ تزرعی تا ّذف کلی
 دیذگاُ ّای تحقیق ًؾاى داد کِ اسیافتِ .دادًذ اًجام ارگاًیک

ذ: هغائل هاًٌ هؾکالتی ٍ هَاًـ هغالقِ هَرد کؾاٍرساى
، کؾاٍرساى آگاّی سیزعاختی، هغاائل اقتقادی، ضقف داًؼ ٍ

هغائل فٌی ٍ هذیزیتی، هغائل حوایتی ٍ هَاًـ اًگیشؽی ٍ 
 .(15)دارد  ٍجَد ارگاًیک ًگزؽی در راُ تَعقِ کؾاٍرسی

هؾکالت ٍ هَاًـ  1393ّوچٌیي یققَتی ٍ جَادی در عال 
ثز تز آى اس دیذگاُ ؤتَلیذ هحقَالت ارگاًیک ٍ فَاهل ه

تحقیق  عزیق اسکارؽٌاعاى جْاد کؾاٍرسی اعتاى سًجاى 
ّای یافتِ قزار دادُ ٍتزرعی  هَردپزعؾٌاهِ  ٍ تا اتشارهیذاًی 

تزیي هَاًـ تَلیذ هحقَالت ایي تحقیق ًؾاى داد هْن
تَدى ّشیٌِ تَلیذ تزتیة اّویت ؽاهل تاالارگاًیک تِ

هحقَالت ارگاًیک، ًثَد داًؼ کافی در سهیٌِ تَلیذ 
اسارّای هؾخـ هحقَالت ارگاًیک در تیي کؾاٍرساى، ًثَد ت

 تزای فزٍػ هحقَالت ارگاًیک در اعتاى ٍ فذم 
ذ ٍ هقزف هحقَالت ثز در سهیٌِ تَلیؤرعاًی ٍ تثلیغ هاعالؿ

 (.24) ارگاًیک تَدًذ
تا اًجام تحقیق درتارُ ًیاس  1396هزداًؾاّی در عال 

اتشار پزعؾٌاهِ هثتٌی  تاتاغذار ؽْزعتاى عاری،  98 آهَسؽی
هَضَفاتی ًؾیز آؽٌایی تا  داردهی تیاىعٌجی تز الگَی ًیاس

 تأهیي هالی،  ّای افَل اًتخاب رقن هزکثات، رٍػ
ّای کغة ٍ کارّای ایٌتزًتی، فٌافز غذایی خاک، قاتلیت

افَل هثارسُ تیَلَصیک، افَل کؾت ارگاًیگ، قَاًیي ٍ 
ای، در تاالتزیي هقزرات تجارت ٍ کغة ٍ کار ٍ هقزرات تیوِ

 (12) اٍلَیت قزار گزفتٌذ
تحقیق اؽزاقی عاهاًی ٍ ّوکاراى در ًتایج حافل اس 

 رٍعتایی کارآفزیٌی ّای چالؼ ؽٌاعایی تا ّذف 1395عال 
هَاًـ اقتقادی تِ فٌَاى فاهل  دّذًؾاى هی ایالم اعتاى در

ثیزگذار تز أدٍهیي فاهل تاٍل تیؾتزیي عْن  ٍ هَاًـ فزٌّگی 
 (.4) کارآفزیٌی رٍعتایی اعت

یگزی افالم ؽذُ اعت کِ حضَر در تحقیقات هتقذد د
ثزی در ؤّا ٍ هذیزاى آگاُ ًقؼ هکارؽٌاعاى، تکٌغیي

دعتیاتی تِ تَعقِ پایذار کؾاٍرسی ٍ کؾاٍرسی ارگاًیک دارد 
ثیز هثثت ایي هؾاغل در ّذایت أدٌّذُ تکِ ایي ًؾاى

هحیظ کؾاٍرساى تِ عوت تَعقِ پایذار ٍ رفایت هالحؾات 
 .تاؽذهی سیغتی

-هغالقِ تَفیفی 1392اراى در عال پَرعقیذ ٍ ّوک
ّوثغتگی تز رٍی کارؽٌاعاى ؽاغل در ٍسارت جْادکؾاٍرسی 

دٌّذ کِ کارؽٌاعاى پیزاهَى  ّا ًؾاى هی یافتِاًجام دادًذ ٍ 
ّای  ّای فام، دارای داًؼ تاالتزی ًغثت تِ هقَلِ هقَلِ

ای تزای  تَاًذ سهیٌِ تز ّغتٌذ. ایي هی خاؿ ٍ تخققی
اًذرکاراى ایي  آهَسؽی ّزچِ تْتز دعتّای  ریشی تزًاهِ

ّای تزرعی ّوثغتگی،  هَضَؿ تاؽذ. تا تَجِ تِ یافتِ
ّای آهَسؽی ضوي خذهت عثة افشایؼ عغح داًؼ  دٍرُ

ؽَد ٍ ایي ًیش در  کارؽٌاعاى ًغثت تِ کؾاٍرسی ارگاًیک هی
 (.17) ّای آهَسؽی تایغتی لحاػ گزدد ریشی اهز تزًاهِ
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 54.............. ................................................................... : یه هغبلؼِ گزًذد تئَریوؾبٍرسی ٍ هزتغ هؾبغل عبش در حَسُدّی تببیي عبختبر ؽٌبعبیی ٍ اٍلَیت

در پی عزح هفَْهی  3595بل سادُ بب تحمیمی در عؽزیف
ٍ وبروزدی وؾبٍرسی پبیذار وبرآفزیٌبًِ بغبى راّبزدی بزای 

ػالم  ،تَعؼِ ٍ تغْیل فزآیٌذ وبرآفزیٌی در بخؼ وؾبٍرسی
دارد آهَسػ ٍ تَعؼِ عبىِ تزٍیح بب ّوىبری توبم هی

 (.38دیٌفؼبى خْت تحمك آى ضزٍری اعت )
بیذاری ؽذُ در خقَؿ عٌدؼ پبز اعبط هغبلؼبت اًدبم

 در اعتبى آدرببیدبى ؽزلی، ؽْزعتبى خلفب در ؽزایظ 
ٍ هحزٍم در حَسُ  (42پبیذار التقبدی ٍ اختوبػی )ًیوِ
(، بِ ّویي 3ی، ببغی، داهپزٍری ٍ هىبًیشاعیَى اعت )حعزا

دلیل هحممبى درفذد ارسیببی پتبًغیل هؾبغل عبش حَسُ 
ى ػٌَاوؾبٍرسی ٍ هزتغ ایي هٌغمِ بزآهذًذ تب آى را بِ

 راّىبری بزای حل هؾىالت هٌغمِ هَرد بزرعی لزار دٌّذ.
 روش تحقیق

ببؽذ. ابتذا تؼییي ووی هی-ایي هغبلؼِ یه تحمیك ویفی
ؽبخـ عبش هؾبغل بب اعتفبدُ اس رٍػ تحمیك ویفی گزًذد 

اعبط پزعؾٌبهِ  تئَری ٍ ابشار هقبحبِ تؼییي ؽذ ٍ عپظ بز
عبش بَدى ٍ  دعت آهذُ،ِّبی بعزاحی ؽذُ هغببك بب ؽبخـ

 بٌذی عبش هؾبغل حَسُ وؾبٍرسی ٍ هزتغ بزرعی گزدیذ.درخِ
رٍػ  ّبی عبش بَدى هؾبغل، ابتذا بببزای تؼییي ؽبخـ

در عبسهبى  خبزُ هحیظ سیغت 02 گیزی ّذفوٌذ ببًوًَِ
ت ػلوی ، ؽْزداری، اػضبء ّیأحفبظت هحیظ سیغت

ات خْبد ٍ آبخیشداری، ادار ّب، هزاتغخٌگلّب، عبسهبى داًؾگبُ
ًْبد فؼبل در ػزفِ هحیظ ّبی هزدموؾبٍرسی ٍ عبسهبى

 اس پظدر هقبحبِ،  .اًدبم گزفت ػویكًیوِ هقبحبةسیغت 

ّز چِ "عئَال ببس  اس اعتفبدُ بب دهَگزافیه، گزفتي اعالػبت
اعت، ایي  ؽذُ ، ؽزٍع"داًیذ بیبى وٌیذاس  هؾبغل عبش هی

قی ال ببس ببػث ؽذ ولیِ اعالػبت فٌی ٍ تخقعؤ
عئَاالتی  هتخققیي راخغ بِ هَضَع ارائِ گزدد ٍ عپظ

ّبی عبش پزعیذُ ؽذ. هقبحبِ بب درببرُ اعتبًذاردّب ٍ ؽبخـ
 "وٌیذ؟خبزُ بؼذی وِ بزای اًدبم هقبحبِ پیؾٌْبد هی"الؤع

گیزی گلَلِ بزفی، وبر اداهِ رعذ تب  اس عزیك ًوًَِبِ اتوبم هی
 یببذ.

ؽًَذ. وذگذاری هی هزحلِ عِ در ّبدادُ گزًذد تئَری، در
 تذریحبِ گشیٌؾی(، ٍ هحَری هزحلِ وذگذاری )ببس، عِ در ایي

 ّب،همَلِ دل اس ّب ٍهمَلِ هفبّین، دل اس هفبّین، ّب،دادُ دل اس

 ٍریبْزُای، آیذ. بزای تبییي تئَری سهیٌِهی بیزٍى ًظزیِ
بِ ػٌَاى هتغیز هزوشی در ًظز گزفتِ ؽذُ ٍ خظ هؾبغل عبش 
ّب حَل آى ی تحمیك بب اعتفبدُ اس یبدآٍرّب ٍ دیبگزامافل

ّبی عبش هٌتح ؽذُ اس آى، تذٍیي تؼزیف ٍ در ًْبیت ؽبخـ
ّب اس ؽزٍع تحمیك تب پبیبى بِ دادُ گزدیذ. تدشیِ ٍ تحلیل

 (. 43) اًدبم ؽذ 4232ًغخِ   MAXQDA افشارووه ًزم
MAXQDA  ،ای بزای تدشیِ ٍ حزفِ افشارًزم یه

ػٌَاى فشار بِّبی تزویبی ٍ ویفی اعت. ایي ًزمتحلیل دادُ
ًیبفتِ ّبی عبختبریه بزًبهِ خْبًی خْت آًبلیش اًَاع دادُ

 بىبر ّب ٍ ... ًظزعٌدی، تَییت ّب،ّب، رعبًِهبًٌذ هقبحبِ
ّبی ّب در گزٍُبًبتی ًظیز عبسهبًذّی دادُهىاس ارٍد ٍ هی

گذاری ٍ یىذیگز، بِ اؽتزان بّب بهختلف، ارتببط دادُ
      ّبیلببلیتتزیي بزد. هْنبْزُ هی ًتبیحّوچٌیي همبیغِ 

، ّبُداد بٌذیعبسهبًذّی ٍ دعتِ MAXQDA افشارًزم 

وذگذاری ٍ ...، وذگذاری اعالػبت هْن بب وذ، رًگ، عوبل 
ّبی هتٌبعب بب پضٍّؼ پظ اس ارائِ هذل، اعٌبد هتٌی

 ، ّبی وذ ؽذُبخؼ ببیببسی، وذگذاری عٌذّبی تحمیمبتی
گیزی ٍ اعتخزاج گشارػّب ٍ تئَری  هقَرعبسی ٍ تغت

ببؽذ وِ در ایي تحمیك ًیش اس آًْب هی...  ٍ بّبزرعی دادًُتبیح 
 .(7بْزُ گزفتِ ؽذ )

 اعتحىبم ٍ رٍایی، دلت بزرعی اس ّذف بب تَخِ بِ ایٌىِ

 هغبلؼِ وِ ؽَد حبفل اعویٌبى وِ اعت ویفی آى تحمیك

 ببؽذ در تحمیك در وٌٌذگبىتدزبیبت هؾبروت بیبًگز دلیمبً

 اعتفبدُ سیز ّبیرٍػ اس اػتببرعٌدی خْت حبضز، پضٍّؼ

 (:4اعت ) ؽذُ
 لزار اعتفبدُ هَرد ّوشهبى هغتوز ایتحلیل همبیغِ -3

ّبی ّوشهبى بب اًدبم هقبحبِ ٍ بذعت آٍردى دادُ .گزفت
افشار اًدبم ٍ بب یىذیگز همبیغِ خذیذ، تحلیل آًْب در ًزم

 گزدیذًذ.
 تَعظ ّبًَؽتِدعت هزٍر ٍ ًبظزیي ببسًگزی -4

 ّبوِ هقبحبِ پذیزفت اًدبم فَرت بذیي وٌٌذگبىهؾبروت
 بزای حقَل اٍلیِ، وذگذاری ٍ ولوِ بِ ولوِ اًتمبل اس پظ را

 بِ درن ؽذُ، درعت وٌٌذگبىافىبر هؾبروت ایٌىِ اس اعویٌبى
اظْبر  را خَد ًظزات ًمغِ ببسگزداًذُ ؽذ تب آًبى اس ًفز چٌذ

  ًوبیٌذ.
 ٍ آًبلیش ًتبیح خبم، ّبی)دادُ ّبدادُ اس هذاروی -5

تثبیت  هٌظَر بِ ٍ آٍری خوغ ًْبیی( گشارػ ّبیًَیظپیؼ
 در هتخققیي وِ اختیبر در اػتوبد لببلیت ٍ تأییذ لببلیت

 ًذاؽتٌذ، لزار گزفت. ؽزوت پضٍّؼ
ّبی بذعت آهذُ، در اداهِ تحمیك بز اعبط ؽبخـ

ّب ٍ لفِؤپزعؾٌبهِ بغتِ پبعخ عزاحی گزدیذ وِ در آى، ولیِ ه
هؾبغل عبش هذ ًظز لزار گزفت. پزعؾٌبهِ  ّبیؽبخـ

  0پبعخ بب عیف لیىزت فَرت تزویبی، بغتِهذوَر بِ
ًذرت، ّزگش ٍ اٍلبت، بِ، گبّی، غبلببً(ای ّویؾِ )وبهالًدرخِ

ببس بزای تؾزیح چگًَگی فزایٌذ در عِ بخؼ عزاحی گزدیذ. 
دٌّذگبى در بخؼ اٍل در ابتذای پزعؾٌبهِ بزای آؽٌبیی پبعخ

یحبتی اس افغالحبت ٍ ٍاصگبى ارائِ گزدیذ. عپظ در تَض
دٌّذگبى اس آًْب عَال بعخبخؼ دٍم، هؾخقبت ػوَهی پ

ّبی ّب ٍ ؽبخـلفِؤ. در بخؼ عَم، عَاالت هغببك هؽذ
 حبفل اس گزًذد تئَری  عزاحی گزدیذ. 

 پزعؾٌبهِ رٍایی ابشار هٌظَر تؼیـیيّبی هختلفی بِرٍػ
پزعؾٌبهِ، در ابتذا،  در عزاحـی هؼوـَالً. ؽـَداعتفبدُ هـی

هحتَایی پزعؾٌبهِ اس  خْت اًغببق ظبّزی ٍ تؼییي داهٌـِ
ؽـَد. در ایـي اعتفبدُ هی رٍػ رٍایی ظبّز ٍ رٍایی هحتـَا

عزاحی پزعؾٌبهِ اختقبفی  هغبلؼـِ اس آًدـب وـِ ّـذف،
رٍایی هحتَا اعتفبدُ ؽذ چـزا وـِ  بـزای هحـیظ وـبر بـَد اس

بیؾتزی ًغبت بِ رٍایی ظبّزی دارد.  ـَا اػتبـبررٍایـی هحت
 َایداهٌِ هحت هزٍر هغبلؼبت گذؽـتِ بـب ،در ایـي راعـتب

 . (8) گزدیـذ یيؼیت "عبش بَدى ؽغل"پزعؾٌبهِ 
هحمك  هٌظَر بزرعی رٍایی هحتَایی ایي پزعؾٌبهِبِ

بــزداری ؽـذ. اس الٍؽـی الگـَ در ایي هغبلؼِ اس هـذلعبختِ، 
ی اس همیبط فّبی هختلبزداؽت هوىـي بــَد آًدـب وــِ

در ایي پزعؾٌبهِ بِ  هـالن لضـبٍتگیزد لضبٍتی فَرت 
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 "هربلف" "ًظطی ًساضم" "هَافـق" "هَافـق کبهالً"صَضت 
ضسس ایي هقيبؼ ضَز. ثِ ًظط هی ثٌسیهقيبؼ "هَافق کبهالً"

زليـل ( ث10ِ) ليسی ٍ اٍضهطٍز ّبیهغبثق ثب ضاٌّوبیی
ّب ٍ لحبػ کطزى عجبضت تط پبسدٍسيع اظ عيـف ثطذـَضزاضی

اظ . گـَیی ضا تسـْيل ًوبیـسضًٍس پبسـد "ًظطی ًـساضم"
هقيبؼ کِ اظ هقيـبؼ ليكـطت الگـَثطزاضی  عطفـی ایـي
تـط اسـت. گَیی زض آى هطَْزتَالی پبسد ضـسُ اسـت،
زستَضالعول اثتسای پطسطٌبهِ اظ اعضب ذَاستِ  ّوچٌـيي زض

 کبهالً"یب  "هربلف"ّبی کِ ًظط آًْب هَضز سَال ضس تـب زض
است ًظـطات اصـالحی ذـَز ضا اضایـِ ًوبیٌـس ٍ  "هَافق

ّب ٍ سَاالت زیگط ثطای آًْـب فـطاّن افعٍزى جٌجِ اهكـبى
 اسبتيس ٍ ذجطگبى، اظ ًفط 11 ًظطات ،. ثٌبثطایيثَز ضـسُ

ّبی پػٍّطگطاى هحيظ ظیست کطَض زض قبلت پبسد ثِ گعیٌِ
ای ليكطت اظ کبهالً هَافقن تب کبهالً هربلفن اذص گطزیس زضجِ 5

زضصس اظ ذجطگبى ثِ صحت ٍ  70کِ ثب تَجِ ثِ ایٌكِ ثيص اظ 
 ّبی هرتلف پطسطٌبهِ ضای کبهالًزضستی سَاالت ثرص

 هَافق زازًس سَاالت هَضز قجَل قطاض گطفت.
 اظ پطسطٌبهِ، پبیبیی تعييي هٌظَضِث پػٍّص ایي زض
 استفبزُ کطًٍجبخ ثطای ثطضسی سبظگبضی زضًٍی آلفبی ضطیت

تک کطًٍجبخ ثطای تک αثب تَجِ ثِ ایٌكِ هقساض  .است ضسُ
ثسست آهس، زض ًتيجِ پبیبیی  7/0االت  تحقيق ثيص اظ ؤس

 ضطیت هقساض ،یيس قطاض گطفت. ّوچٌييأپطسطٌبهِ هَضز ت
 ثطآٍضز گطزیس. 19/0 ثب ثطاثط  پطسطٌبهِ کطًٍجبخ آلفبی

ثبظآظهبئی ٍ ضبذص  پـصیطی اظ ضٍشهٌظَض ثطآٍضز تكطاضثِ
ICC 999/0ضبذص  ستفبزُ گطزیس کـِ هقـساض ایـيا 

(001/0p< )پصیطی ثبالی تكطاض زٌّسُثسست آهس کـِ ًطـبى
 .آى است

 گطٍُ ضغلی، ثٌگبُ 9ثِ  کطبٍضظی ٍ هطتعهطبغل حَظُ 
 ٍ هطتع عوليبتی، هسیط کطبٍضظی، هسیط  ّبیظهيي هعبهالت

 -ظضاعی کبضگطاى عولكطز ثطزاضی، ًبظطًقطِ ٍ هعضعِ، هسبحی
 ثٌسی گطزیس ٍ پطسطٌبهِ ثيي عجقِکطبٍضظی  ٍ ًبظط  ثبغی

آٍضی ٍ تجعیِ ٍ صبحجبى هطبغل هصکَض پرص گطزیس ٍ جوع
 تحقيق ضبهلثرص اظ جبهعِ آهبضی ایي تحليل گطزیس. 

گطٍُ ضغلی حَظُ کطبٍضظی ٍ هطتع زض  9کبضضٌبسبى 
 گيطی ثِ ضٍشًوًَِى جلفب استبى آشضثبیجبى ضطقی ضْطستب

 ضسگطزآٍضی  جبهعِ توبم ّب اظ زازُ اًجبم ضس ٍ سطضوبضی
 .  اًساظُ ًوًَِ ثطاثط اًساظُ جبهعِ است ،ثٌبثطیي

ثَزى ٍ زضجِ آى زض هطثَط ثِ سجع ًتبیج ثطآٍضز جْت
 آهبضی ّبیتحليل ٍ اظ تجعیِ کطبٍضظی ٍ هطتع،هطبغل حَظُ 

ٍ آظهَى  ایًوًَِ تک t اسويطًَف، –لوَگطٍفکَ آظهَى
 گطزیس. استفبزُ SPSS آهبضی افعاضًطم فطیسهي تَسظ

 
 نتایج و بحث

 های مرحله اول تحقیقیافته
 اظ ثعس ایظهيٌِ ًظطیِ اظ استفبزُ ثب کيفی یک پػٍّص زض

 هطحلِ زض هطکعی تعييي هقَلِ ٍ عوسُ هقَالت استرطاج
 عوسُ هقَالت اظ استفبزُ ثب ایِظهيٌ ًظطیِ اًتربثی کسگصاضی
 ذظ تعقيت اظ استفبزُ ثب پػٍّص ًيع ایي زض کِ گطززاضائِ هی

 ثطگيطًسُ زض کِ یک هسل پبضازایوی چبضچَة زض زاستبى اصلی
 اضائِ ثِ ًسجت ثبضسهی پيبهس ٍ تعبهالت فطایٌسّب، ضطایظ،

 ضغل سجع عوسُ هقَلِ اسبؼ ایي ثط. ضس اقسام ایًظطیِ ظهيٌِ
، زستيبثی ثِ تَسعِ پبیساض ٍ هحيظ ظیستی. آگبّی است

هسبیل  اظ هتأثط سالهت جبهعِ ثب کوک هطبغل سجع کِ ذَز
 ّستٌس ، حقَقی، فطٌّگی ٍ اقتصبزیهحيظ ظیستیاجتوبعی، 

 هی ثبضٌس. زض اثطگصاض ثحث هَضز پسیسُ ثط علّی ضطایظ عٌَاىثِ
ظی سبٍ فطٌّگ هحيظ ظیستیآهَظش ٍ تَاًوٌسسبظی  ثيي ایي

صبحجبى  تطغيت جْت زض گطهساذلِ ضطایظ عٌَاىسجع ثِ
ًوبیٌس هی عول هطبغل ثِ ایجبز ضغل سجع ٍ سجعسبظی ضغل

هَجت  ّن ثب کٌص هتقبثل ٍ تعبهل زض ثعسی سِ ضطایظ ایي کِ
 ایجبز هطبغل سجع ٍ حل ثحطاى هحيظ ظیست ٍ سالهت ضسُ

 آى ضٍیكطز اکَسيستوی ثِ هٌبفع اقتصبزی ٍ کِ پيبهس
 عَضّوبى تطتيت ثسیي است. زآٍضی اقتصبزی ٍ اکَلَغیكیسَ

 اضائِ پبضازایوی هسل ایي ضطایظ ضس ًوبیص زازُ 1ضكل  زض کِ

  .گطزیس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ثطگطفتِ اظ ًتبیج ضٍش تحقيق گطًسز تئَضیهطبغل سجع  پبضازایوى الگَى -1ضكل 
Figure . Paradigm Pattern of Green Jobs Based on Grounded Theory Method  
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 34.............. ................................................................... : یک مطبلعه گرنذد تئوریکطبورزی و مرتع مطبغل سجس در حوزهدهی تججین سبختبر ضنبسبیی و اولویت

 

ثنهذی منبسهت و کهبرثردی در    ثب توجه ثهه دهذو وجهود هج هه     
ههبی  نتهبی  حبغهل از داده   ثهر اسهبض   مطبغل سجس،خػوظ 

 ثنذی ضذ.غورت ریل هج هثهمفبهیم و م والت  ،تح یق
هبی راتبً سجس ثب رویکرد اقتػبد سجس  )کهبهص تولیهذ و   ضغل -1

ه مطبغل حهوزه کطهبورزی و   انتطبر کرثن، کبرآمذی انرشی( ک
 .گیرنذمرتعذاری در این گروه قرار می

هبی راتبً سجس ثب رویکرد آموزش و پصوهص در راسهتبی  ضغل -2
 محیط زیست. یارت ب

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ثرگرفته از نتبی  روش تح یق گرنذد تئوریمطبغل راتبً سجس   -2ضکل 
Figure  . Inherently green jobs derived from Grounded Theory Method 

 
 های مرحله دوم تحقیقیافته

آوری پرسطهنبمه  هبی حبغهل از جعهع  در این مرحله یبفته
 گردد. ثطرح ریل ارائه می

 منبست نبپبرامتری یب پبرامتری هبیآزمون تطخیع جهت
 ضود. ثررسی هبداده ثودننرمبل اثتذا ثبیستی

ضهغل   6ثهرای ههر   داری که  ثب توجه ثه م ذار سطح معنی
فهرؼ   درغهذ  55ثبضذ، در سطح اهعینهبن  می 05/0ثیطتر از 

  ،ثنهبثراین  .ضهود نرمبل ثودن توزیهع جوامهع مهوردنرر رد نعهی    
هبی پهبرامتری جههت آزمهون ایهن متغیرههب       توان از آزمونمی

 (.1استفبده کرد )جذول 
 

 ی تح یقهبثودن دادهنرمبل یثررس -1جذول 
Table  . Normality Tests for research data 

 
اسهتفبده ضهذ. نتهبی      tجهت تطخیع سجس ثودن از آزمهون     

ضغل حوزه کطبورزی  6جهت تطخیع سجس ثودن هر  tآزمون 
  سههطوح ثههه توجههه . ثههبارائههه ضههذ 2و مرتعههذاری در جههذول 

 مجنی غفر فرؼ ،(کعتر است 05/0 از) 2 جذول در داریمعنی

 ثیطتر 3 ضغل از 6هبی هر ضغل میبنگین. ضودمی رد μ =3 ثر
 5 داریمعنهی  سهطح  در مطهبغل  ایهن  تعهبمی  ثنهبثراین  است،
 .ضودمی محسوة ضغل سجس دنوانثه ،درغذ

 
 
 
 

 داریسطح معنی رنوفیاسع -کلعوگروفآمبره  مطبغل گروه کطبورزی

253/0 کطبورزی  هبیزمین معبمالت ثنگبه  200/0  

265/0 دعلیبتی مذیر  200/0  

206/0 مسرده و مرتع مذیر  200/0  

300/0 ثردارین طه و مسبحی  055/0  

202/0 ثبغی -زرادی کبرگران دعلکرد نبظر  200/0  

155/0 کطبورزی نبظر  200/0  
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 مطاغلبًدن جُت تطخیص سبش tآسمًن  وتایج -2جذيل 
Table  . T-test results to detecting green job 

 سغح اعمیىان t آمارٌ میاوگیه گزيٌ

 000/0 519/15 6764/3 کطايرسی  َایسمیه مقامالت بىگاٌ

 002/0 194/6 0228/4 فملیاتی مذیز گزيٌ

 000/0 724/31 9128/3 مشرفٍ ي مزتـ مذیز گزيٌ

 001/0 525/6 0077/4 بزداریوقطٍ ي مساحی

 002/0 150/6 9922/3 باغی -سرافی کارگزان فملكزد واؽز

 001/0 711/1 1221/2 کطايرسی واؽز

 
اس آسماًن فزیاذمه   رابغٍ میاان متيیزَاا   بزای وطان دادن      

تًان يجًد ي یاا فاذ     . با استفادٌ اس ایه آسمًن میاستفادٌ ضذ
 َای مطاًُد را بزرسای وماًد    يجًد اختالف بارس میان فزاياوی

 . استآمذٌ  3کٍ وتایج آن در جذيل 

است،  05/0کمتز اس  3داری در جذيل سغح مقىیاس آوجائی کٍ 
در یا  ساغح اازار     میشان سبش بًدنبىابزایه مطاغل اس وؾز 

.آمااذٌ اساات 4میاااوگیه رتبااٍ آوُااا در جااذيل  کااٍ  وذاروااذ

 
 بىذی متيیزَای تحقیقیتآسمًن فزیذمه جُت ايلًوتیجٍ  -3 جذيل

Table  . The result of Friedman test for prioritize of research variables

 6 تقذاد

ی اسكًئزکا ٌآمار  196/6  

داریسغح مقىی  0088/0  

 
 گزيٌ َای مطاغل سبش بىذییتايلً -4 جذيل

Table  . Prioritize of Green Jobs Groups  
 متيیز میاوگیه رتبٍ

83/1  کطايرسی  َایسمیه مقامالت بىگاٌ 
58/3  فملیاتی مذیز 
17/4  مشرفٍ ي مزتـ مذیز 
58/3  بزداریوقطٍ ي مساحی 
83/3  باغی -سرافی کارگزان فملكزد واؽز 
00/4  کطايرسی واؽز 

 
بىذی ايلًیت،4 جذيل در َارتبٍ میاوگیه بٍ تًجٍ با

 ؛ضاملَا بٍ تزتیب اَمیت در سبش بًدن مطاغل سبش در گزيٌ
 کارگزان فملكزد واؽز، کطايرسی واؽز، مشرفٍ ي مزتـ مذیز

 بىگاٌ ي بزداریوقطٍ ي مساحی، فملیاتی مذیز، باغی -سرافی
 باضذ.می کطايرسی َایسمیه مقامالت

گشارش مزکش تحقیقات محیظ سیست وتایج ایه تحقیق با 
ارتباط اًی بیه ااتصاد ي کٍ  2014اتحادیٍ اريپا، در سال 

دارد ي افال  می ، تغبیق دارددَذرا وطان میسیست محیظ 
کىىذٌ حفؼ محیظ َایی کٍ تضمیهسیاست َا يمطیخظ

فىًان اثزی مىفی ريی ااتصاد پىذاضتٍ وبایذ بٍذ باضمیسیست 
َا ممكه است مىبقی بزای يااـ، ایه سیاست ضًوذ. در

مطاغل جذیذ ي وًآيری باضىذ کٍ بٍ بُبًد سالمت ااتصاد ي 
 ريپا،گشارش کمیسیًن مغابق  کىذ.يضـ اجتمافی کم  می

 اس بیص 2011 تا 2000 َایسال سبش بیه خذمات ي کاالَا
ضيل  میلیًن 3/1 اس بیص ي است یافتٍ شایصاف درصذ 50

 گذاریسزمایٍ ي اريپا اتحادیٍ سیاست یوتیجٍ ذ درضایجاد 
 َایاوزصی َایآن در راستای ایجاد مطاغل سبش در حًسٌ

 اس حفاؽت ي پایذار َا، کطايرسیجىگل مذیزیت پذیز،تجذیذ
 بٍ( ثباتی َیذريلًصیكیبی با مقابلٍ ي جلًگیزی بزای) خاک
 14 اس بیص ،َمچىیه تًجُی تيییز کزدٌ است.اابل رعً

 سیستیتىًؿ َا ي اکًسیستم بٍ مستقیماً اريپا در ضيل میلیًن
 ياست  ماَیگیزی يابستٍ ي کطايرسی جىگلذاری، جملٍ اس

 ایه مطاغل مًجب افشایص تقذاد ضاغلیه، ارتقای کزدن سبش
ر بسیا سبش ضذٌ ي مشایای گذاریسزمایٍ پایذار ي اضتيال

 .(5) در پی خًاَذ داضت محیغی ي ااتصادی اجتمافی،
المللی تحقیقات اتحادیٍ اريپا با َمكاری چىذیه وُاد بیه

در راستای  بایذ کطايرسی َایحاکی اس آن است کٍ یاراوٍ
 کطايرسی در بخص محیظ سیستی ااذامات اس بیطتز حمایت
 (. 3ضًد ) ایجاد سبش بیطتزی ضًوذ تا مطاغل َذایت

 جىبص کطايرسی المللیبیه فذراسیًن زرسیب عبق
 154 ارگاوی  کطايرسی َایاس دادٌ 2010ارگاوی  در سال 

 مذیزیت تحت کطايرسی َكتار میلیًن 35 مجمًؿ کطًر، در
 سالمتًلیذکىىذٌ محصًالت  میلیًن 4/1 ارگاوی  ازار دارد ي 

 بايجًد داضت.  سالم محصًل گًاَیىامٍدارای  ياحذ 488 ي
 بٍ جُان کطايرسی َایسمیه  اس درصذ 81/0 تىُا حال، ایه
 ایه فذراسیًن ، َذفضًدمی مذیزیت محیظ سیستی عًر

 لئکطايرسی ارگاوی  با لحاػ مسا اصًل گستزش جُاوی
 (.16است ) ااتصادی ي اجتمافی محیغی،سیست

 سبش َماوغًر کٍ وتایج ایه تحقیق وطان داد، ااتصاد
 کىیبٍ ریطٍ ،َاًسیستماک فملكزد سالمت حفؼ با بایستی

 اجتمافی، ضمًل ارتقای ااتصادی، پایذار رضذ َمچىیه ي فقز
 مىاسب کار ي اضتيال َایفزصت ایجاد ي بطزی رفاٌ بُبًد

 ي سبش ااتصاد سًیبٍ حزکت .ومایذ کم  بزای َمگان،
 یافته ي مصزف تًسیـ، تًلیذ، ساختار تيییز ویاسمىذ پایذار
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 ،هْن ایي تحَل در .است ِتَسع ابتكبری ّبیجبیگسیي
 الساهی اجتوبعی ًْبدّبی ٍ ّبگرٍُ توبم هطبرکت ٍ ّوكبری

 تَسعِ حبل در کطَرّبی در اقتصبد سبس فرآیٌذّبی .است
 کردى کيریطِ بِ کٌذ کِ ایجبد هَفقی ّبیفرصت تَاًذهی
 تَسعِ .ذًوبی کوک هحیط زیستیّبی ٍ حل بحراى فقر

 ضًَذ تعریف هلی ّبیهیٌِز در ببیذ سبس هطبغل ٍ پبیذار
 تعریف قببل کطَر ّر خبظ ّبیحلراُ ٍ ّبرٍش طَریكِبِ

 بِ بخطی رٍیكرد یک ترٍیج ببعث تَاًذهی رًٍذایي  ببضذ.
 سبس ّبیفرصت کِ ضَد ّبییبخص ّوِ ٍ ضٌبخت اقتصبد

 دارد. ٍجَد ّبآى در
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Abstract 

Identifying and developing green jobs in the agricultural and rangeland areas can revitalize 
the rural economy and the environment. Green jobs are considered by policy makers as the main 
solution to the global crisis in the current economy and environment, and the move towards a 
more sustainable economy and a society that maintains the environment of current and future 
generations. The present article aims to identify the intermediate factors and dimensions of 
green jobs through an interpretative and multifactorial approach. The method of this article is a 
qualitative and quantitative in the framework of Grounded Theory. Due to the interdisciplinary 
nature of the matter, a semi-structured interview, in     , with    experts on environmental 
experts at the department of environmental protection, municipality, faculty members of the 
universities, the natural resources and watersheds organization, the Agricultural Jihad and 
NGOs, the issue of values and actions has served as the main research tool. The samples were 
selected through purposive sampling and snowball method, and interviews were conducted to 
the point of theoretical saturation. Findings of data analysis in this three steps show that factors 
such as the synergy of the Economic, social and environmental dimensions can create green job. 
The green jobs is influenced by underlying and structural factors. 
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