
 

 

 

  



1	|	 های اجتامعی قابل انجام توسط شوراهای شهر و روستاهژ هایی از پرومنونه 	
	

																																																																																																																																																																																																																																																													www.yaldanetwork.org		

 

 

 

 : مقدمه

ساس بر  صلی قانون، علت ا شکیل ا ستا، و شهر شوراهای ت رشفت به کمک رو صادی، عمرانی،  اجتامعی، هایبرنامه پی اقت

 ورام اداره محلی مقتضایت به توجه با همیاری این. است مردم با همکاری طریق از رفاهی امور سایر و آموزشی ی، فرهنگی،بهداشت

 .شودمی معین بخش یا روستا، شهر هر

 واندتمی شوراها در زنان بیشرت حضور. استشده مردم مختلف اقشار نیازهای متامی به توجه از مانع شوراها مردانه ترکیب 

 و هااستیک به بیشرتی توجه خود زنانه هایویژگی دلیل به زنان. مناید فراهم روستاها و شهرها وضعیت بهبود در را بهرتی وضعیت

 روستایی  و شهری توسعه در زنان اجتامعی رسمایه شودمی باعث شوراها در زنان حضور همچنین. دارند مشکالت حل برای تالش

ستفاده مورد  حوزه تمشکال  و نیازها به توجه با انتخاباتی شعارهای و برنامه تدوین به نیاز شوراها در حضور برای زنان. گیرد قرار ا

ـــوراها که کارهایی از هاییمنونه زیر در. دارند خود انتخابیه ـــتور در توانندمی ش ـــدهآورده دهند قرار کار دس ـــتش  در بتواند تا اس

 :است زیر موارد شامل هامنونه این. رساند یاری زنان به برنامه تدوین پردازیایده

 شهروندی حقوق و وظایف و شغلی هایکارآفرینی، مهارت آموزش .۱ 

  گردشگری .۲ 
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 خانگی اشتغال .۳ 

 ایگلخانه کشت .۴ 

 

 هایسازمان همکاری با توانندمی شوراها که است مهمی بسیار هایرضورت از یکی شغلی هایمهارت و کارآفرینی آموزش 

سعه را آن ربطذی شتغال خدمت در باید عمدتا هاآموزش این. دهند تو شد زنان برای خصوص به زاییا شورهایی جمله از هند. با  ک

 . بگیرد قرار مدل تواندمی و داده انجام زمینه این در اقداماتی املللیبین هایکمیسیون همکاری با که است

 ایران روستاهای در کشاورزی کار درصد ۶۰که  آن با کنند، ولیمی برگزار آموزشی هایدوره مسئول هایسازمان ایران در 

ست، تنها  زنان عهده به  عهده به جهان غذایی مواد درصد ۵۰تولید  یونیسف آمار بر بنا. برندمی بهره هادوره این از آنها درصد ۱۰ا

دهند،  انجام زمینه این در توانندمی شوراها که کاری. است کمرت مراتب به مردان با مقایسه در آنها آموزش که آن حال و است زنان

 از پس. اســـت آموزشـــی هایدوره این در مشـــارکت به زنان خصـــوص به و افراد ربط، ترغیبذی نهادهای همکاری جلب بر عالوه

 . دهند قرار دستور در هم را هاآموزش این از اقتصادی برداریبهره برای الزم اقدامات توانندمی آموزش، شوراها

 

 کارآفرینی آموزش

صادی واحد یک اداره و اندازیراه  شنایی روستاها، نیازمند و کوچک شهرهای در فعال اقت  و هادانش از وسیعی طیف با آ

ـــتمهارت ـــطح از اغلب مناطق این جوانان و هاس  و کارآفرینی آموزش هایدوره برگزاری. برخوردارند زمینه این در کمرتی مهارت س

 .باشد باید مناطق این در کارآفرینی توسعه عمده هایسیاست زمینه، از این در مشاوره ارائه

																																																																				
1 vocational training  



3	|	 های اجتامعی قابل انجام توسط شوراهای شهر و روستاهژ هایی از پرومنونه 	
	

																																																																																																																																																																																																																																																													www.yaldanetwork.org		

 برای هند تجربه. اســــت الزم هایمهارت ســــمت به آنها هدایت و جدید کارآفرینانی کارآفرینان، تربیت آموزش از هدف 

 .باشد ایران برای مدلی تواندمی کارآفرینی وتوسعه آموزش

سه  س سعه ملی مو سب و کارآفرینی تو . کندمی برگزار املللیبین سطح در آموزشی هایدوره هند در 2کوچک کارهای و ک

ستفاده ستند کارآفرینان هادوره این از کنندگانا سه این. ه ص هایبنگاه توسعه و زنان نام به آموزشی برنامه همچنین موس  3ادیاقت

 و گروهی و فردی صــورت به عملی هایمترین با همراه هادوره این. اســت میدانی بازدیدهای و آموزشــی هایکارگاه شــامل که دارد

 .است میدانی بازدیدهای و مطالعاتی سمینار، تورهای در موردی، بحث، رشکت مطالعات شامل

ــب ایجاد و کارآفرینی  ــعه محرك عنوان به زنان کارآفرینی ویژه هند، به در کار و کس ــادی، در توس  هایاولویت رأس اقتص

 4.شودمی یاد ملی حرکت یک عنوانبه آن از که طوری به است قرارگرفته خصوصی بخش حتی و دولتی بخش

 به خدمات دهنده ارائه مؤســـســـهكوچك،  كارهای و كســـب به خدمات ارائه زمینه در فعال كلیدی هایســـازمان از یكی  

ست 5كوچك صنایع سه این. ا س سه این. دهدمی ارائه كارآفرینان به كاال تولید از بعد و قبل را گوناگونی خدمات مو س  تحت كه مؤ

 آموزش، مشـــاوره، ترویج، آزمایش نظیركوچك،  صـــنایع توســـعه زمینه در را هاییدارد، فعالیت قرار هند كوچك صـــنایع وزارت نظر

. دارد انجام دســـت در بازاریابی و صـــادارت ویژهبه و اطالعاتی هایهپایگا ایجاد طریق از رســـانیرســـانی، اطالع روز محصـــول، به

سه این آموزشی هایبرنامه س ست خدمات ارائه و تولید با مرتبط هایزمینه كلیه در مؤ  یفن و عمومی، مدیریتی بخش سه در كه ا

 .گرددمی ارائه

																																																																				
2 National Institute for Entrepreneurship and Small Business Development. (NIESBUD)  
3 women entrepreneurship development in India 
4 http://www.ensani.ir/storage/Files/20120413150809-3066-7.pdf 
5 Small Industry Service Institute		
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 نیز ایجداگانه طرح بخش این در كه 6اســت كارآفرینی آموزش برنامه مؤســســه این در عمده آموزشــی هایبرنامه از یكی 

 :میگردد ارائه زیر بخش سه در طرح این. دارد وجود كارآفرین زنان جهت

 زنان بین در كارآفرینی ترویج و انگیزه ایجاد :یک بخش

 )ایجاد فرآیند از قبل( كار و كسب توسعه و ایجاد زمینه در آموزش 

 )ایجاد فرآیند از بعد( مدیریتی و فنی، تكنولوژیكی هایمهارت شامل هامهارت توسعه جهت در آموزش 

 

 .دهدمی ارائه را فردی به منحرص خدمات مؤسسه صادرات، این توسعه زمینه در :دو بخش

 :از عبارتند خدمات این

 صادرات بازار اطالعات ارائه و آوریجمع 

 صادرات مقررات و قوانین و فرآیند مورد در اطالعات ارائه 

 صادرات مدیریت آموزش 

 صادراتی بندیبسته آموزش 

 صادرات هایرویه با مرتبط كارگاه و سمینار برگزاری 

 كاال صادرات با مرتبط منابع كلیه و گزارشات گردآوری 

 جهانی تجارت مورد در سمینار برگزاری 

 )رایت كپی( معنوی مالكیت مورد در سمینار برگزاری 

 7املللیبین هایمنایشگاه در برتر محصوالت رشكت جهت هامهنگی 

 

																																																																				
6  http://www.ensani.ir/storage/Files/20120413150809-3066-7.pdf 
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 شغلی هایمهارت آموزش زمینه در :سه بخش

 كه آموزشــی هایدوره. رودمی شــامر به افراد هایمهارت و دانش ســطح افزایش عملی هایراه جمله از آموزشــی هایدوره برگزاری

 هاآن زندگی كیفیت نهایت، بهبود در و تولیدات افزایش باشــــد، موجب كنندگانرشكت واقعی نیازهای با متناســــب آنها محتوای

 :است رضوری اشتغال ایجاد و تولید افزایش برای زیر هایزمینه در آموزش. شودمی

 :است زیر هایآموزش شامل) مدرن کشاورزی ویژه به( کشاورزی آموزش  

 ایگلخانه کشت 

 )سنتی درکشت بویژه( آب مدیریت 

 برداشت و داشت 

 کاشت شیوه 

 پاشی سم 

 ارگانیک محصوالت تولید 

 

 :زیراست موارد شامل دامداری 

 دام نگهداری 

 لبنیات تولید 

 دام ازدیاد 

 تغذیه 

 دامی هایبیامری با آشنایی 

 واکسیناسیون 

 

 :است زیر موارد شامل مرغداری آموزش 

 کشیجوجه با آشنایی 

 طیور هایبیامری با آشنایی 
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 واکسیناسیون 

 تغذیه 

 

 گوشتی هایپرنده انواع و عسل ابریشم، زنبور کرم ماهی، پرورش زمینه در آموزش 

 )غیره و بافی، خیاطیبافی، حصیربافی، سبدبافی، گلدوزی، شالبافی، گلیمقالی( دستی صنایع آموزش 

 )غیره و سازیسازی، ترشیمرباسازی، کمپوت( تبدیلی صنایع آموزش 

 آرایشگری آموزش 

 الکرتونیک، طراحی کامپیوتر، تایپ، حسابداری، تجارت با کار :قبیل از اطالعات آوریفن گرایش با کارهای و کسب آموزش 

 هایروزنامه و مجالت تهیه و آن، طراحی فروش و مجازی صــورت به خدمات و کاال تبلیغ ،دکوراســیون و ســاختامن داخلی

 دیگر مورد هاده و دیجیتال

 

  شهروندی حقوق و ظایفو  آموزش

ــوراها مهم وظایف از یکی  ــهرهای در خصــوص به ش ــنا و کوچک ش ــتاها، آش  و وظایف خود، با منطقه با مردم کردن روس

 شهر چند در موفق تجربه این و 8کرد برگزار را شهروندی آموزش جشنواره بار اولین برای کاشان شهر شورای. است شهروندی حقوق

 .شد تکرار نیز دیگر

ــهروندی اخالق آموزش  ــی نظام تقویت و تحکیم به منجر ش ــهروندی هایمهارت و ارزش ــتحکام جهت در ش  و هاارزش اس

شارکت و جامعه هنجارهای  جانبه همه توسعه میزان و اجتامعی حیات تداوم و بقاء ضامن لفهؤ م این. شودمی شهروندان پایدار م

 و عیاجتام نظر از را والنهئمســ رفتارهای و نفس به اعتامد نوعی طفولیت آغاز هامن از تربیتی چنین. اســت پیرشــفت به رو جوامع

																																																																				
8  http://www.knp.ir/?sysid=1&newsid=17222 
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 و محلی، ملی ابعاد در جامعه عمومی مســــائل مورد در آگاهی و اطالعات ارائه لفهؤ م این دیگر آورد؛ نقشمی وجود به اخالقی

ــهروندی اخالق آموزش واقع در. اســت جهانی ــهروندی حس از جامعه اعضــای متام که شــودمی باعث جامعه یک در ش  به مثبتی ش

سیاسی، اقتصادی مشخص و مثبت پیامدهای ملی، از احرتام از برخوداری ضمن و باشند برخوردار ملی صورت  یفرهنگ و اجتامعی، 

 زندگی در اجتامعی رسمایه تقویت و جمعی زندگی کیفیت افزایش به شــــهروندی رفتار آموزش پارامرتهای یادگیری. گردند مندبهره

سیار مدنی هایسازمان عملکرد کیفیت افزایش در شهروندی رفتارهای آموزش. کندمی شایانی کمک ست، این اثرگذار ب  به هاآموزه ا

 .کرد خواهد کمک جهانی و محلی، ملی سطح در جامعه یک اجتامعی همبستگی بسط و اجتامعی اخالق تقویت

ــهروندی آموزش   ــی ش ــهری مدیریت وظایف از بخش ــت ش ــازمانقانون نهادهای و دولت واقع در 9.اس  و ملی هایگذار، س

 شهری، نقش مدیریت اصول شناخت و جمعی زندگی هایمهارت و شهروندی حقوق آموزش طریق ، از…و  مدنی هایمحلی، تشکل

 10.داشت خواهند شهروندان تربیت در بارزی

 حقوق به آنان منودن آشــنا شــهروندی، به وظایف به شــهروندان آشــنایی بر عالوه آموزشــی، باید هایجشــنواره این در 

 اطالق ســـیاســـی-مدنی هایآزادی و حقوق متام به و دارد دمکراتیک ماهیتی شـــهروندی حقوق. شـــودپرداخته نیز خود شـــهروندی

. باشندهشد داده بازتاب ملی قوانین سایر و اساسی قانون توسط و بوده درج سیاسی و مدنی حقوق املللیبین میثاق در شود، کهمی

قانون،  مقابل در شــهروند، برابری از دولت ســیاســی و حقوقی حامیت محاکم، حق به دســرتســی عادالنه، حق محاکمۀ رأی، حق حق

 نتأمی از برخورداری اجتامعات، حق تشکیل دولتی، حق مهم هایپُست برای شدن نامزد اطالعات، حق به دسرتسی بیان، حق آزادی

سیاری. 11گردندمی شهروندی حقوق شامل… و رفاه از برخورداری حق یا اجتامعی شنواره از درب  درایران، پرداخنت شهروندی هایج

 . است مانده مغفول شهروندی حقوق به

																																																																				
9 
http://www.ghbook.ir/index.php?name=%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA+%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C&op
tion=com_mtree&task=readonline&link_id=5819&page=374&chkhashk=ACBBDD008E&Itemid=&lang=fa 

	شهرمهر سایت10 
 برش وحقوق مدنی جامعه شبکه سایت11 
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 :اجرایی برنامه

 برای الزم امکانات که اســت دولتی عمدتا و مختلف هایســازمان عهده به ایران در شــغلی هایمهارت و کارآفرینی آموزش 

 که جا آن از ندارند، ولی یادشده هایآموزش زمینه در مستقیمی وظیفه گرچه شوراها. دارند اختیار در را هاآموزش این کردناجرایی

 .کنند ایفا خود منطقه برای آموزشی امکانات سازی فراهم در مهمی نقش توانندهستند، می دولت و مردم بین ارتباطی پل

 .دهند سوق خود منطقه سمت به را دولتی امکانات توانندمی که هستند منسجمی سیستم شوراها 

 های شغلی در منطقه خود راهکارهای زیر را در پیش بگیرند:آفرینی و مهارتر شود که شوراها برای آموزش کاپیشنهاد می

 نیاز مورد هایآموزش برای خود منطقه نیازسنجی 

 شغلی هایومهارت کارآفرینی آموزش برای مکانی تخصیص  

 فن و حرفه زمینه در آموزشی هایدوره برگزاری ای، برایحرفه و فنی آموزش مرکز با تعامل و نامهتفاهم انعقاد  

شاورزی جهاد وزارت با تعامل و نامهتفاهم انعقاد  شاورزی زمینه در آموزشی هایدوره برگزاری برای ک  خصوص به و ک

 نوین کشاورزی

 بهداشت زمینه در آموزش برای بهزیستی با تعامل و نامهتفاهم انعقاد 

 و دســــتی صــــنایع زمینه در آموزشــــی هایدوره برگزاری برای فرهنگی میراث ســــازمان با تعامل و نامهتفاهم انعقاد 

 گردشگری

 امور کل اداره از گرفنتیاری با) چهارســاعت جلســه هر و جلســه چهار معموال( تخصــصــی و کاربردی هایدوره برگزاری 

 و بازاریابی، فروش آموزش برای خصوصی آموزشی سساتؤ م همکاری با و خود منطقه استانداری شوراهای و روستایی

 تلفنی بازاریابی

 با و خود منطقه اســتانداری شــوراهای و روســتایی امور کل اداره از گرفنتیاری با کارآفرینی متعدد هایهامیش برگزاری 

 وغیره مالیاتی، بیمه مسائل با آشنایی و کارآفرینی اصول آموزش برای متخصصان همکاری

 هادوره این( خصوصی بخش متخصصین و ربطذی هایسازمان همکاری با اطالعات آوریفن آموزشی هایدوره برگزاری 

 )باشد مجازی فضای از استفاده با تواندمی
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 آورینف گرایش با کارها و کسب سایر و الکرتونیکی کامپیوتر، حسابداری ، فروش با کار برای آموزشی هایدوره برگزاری 

 )باشد مجازی فضای از استفاده با تواندمی هادوره برگزاری( اطالعات

 کاشــان شــهر شــورای ابتدا را هاجشــنواره گونه این( شــهروندی وظایف به شــهروندان آشــنایی برای جشــنواره برگزاری 

 )کردند برگزار نیز تهران ازجمله شهرها از برخی سپس و کردبرگزار

 هابررســی که جاآن تا( خود شــهروندی حقوق با شــهروندان منودن آشــنا برای ســخرنانی جلســات و جشــنواره برگزاری 

 .)است نشده برگزار شهروندی حقوق با آشنایی برای شوراها توسط ایجشنواره تاکنون دهدمینشان

   

. اســـتشـــدهتبدیل ملی درآمد افزایش برای منبعی و صـــنایع ترینمهم از یکی به معارص دوران در گردشـــگری صـــنعت 

 .است روستایی گردشگری، گردشگری نوع جدیدترین

ستم قرن پایانی دهه در  سیاری بی  روستایی گردشگری ترویج که13 رسیدند نتیجه این به اروپایی کشورهای ریزانازبرنامه ب

 .شودمی روستاها رپایدا توسعه و روستاییان درآمد افزایش و) زنان برای اخص طور به( زاییاشتغال سبب

 که روســــتاهایی جمله از و مملکت نقاط اقصــــی به ایرانیان از بســــیاری و یافته رواج گردیبوم پدیده اکنون ایران در 

 زیادی تعداد 14.است داخلی هایگردشگری کل درصد ۱۲روستایی  گردشگری حارض درحال. کنندمی سفر دارند توریستی هایجاذبه

ستی هایجاذبه  و مکانی موقعیت لحاظ به ایران روستاهای از ستانی، مناظر آثار مانند توری  سنن و آداب و اقلیمی طبیعی، تنوع با

سبی هایاجتامعی، حوزه شگری هایفعالیت برای منا ستند گرد صوص به و شوراها. ه شده امتیازات از که مناطقی شوراهای خ  یاد

 .ندباش داشته خود هایحوزه ساکنین برای شغل ایجاد آن تبع به و گردشگری ترویج در مهمی بسیار نقش توانندبرخودارند، می

																																																																				
12 Turism 
13  http://www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/53413812507.pdf 
14  http://www3.irna.ir/fa/News/82133629/	
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 زا که کشورهایی از بسیاری در که آورد شامر به جهانگردی و گردشگری مجموعه از جزئی توانمی را روستایی گردشگری 

، تنوع این که اســت متنوعی و متعدد اشــکال دارای روســتایی گردشــگری. اســت اهمیت برخوردارند، دارای باالیی روســتایی جمعیت

 :گرددمی ارائه زمینه این در موجود تعاریف از اساس، برخی همین بر. است کرده دشوار حدی تا را آن از کامل و جامع تعریفی ارائه

 هک خود زندگی و کار محل از غیر مکانی از بازدید«: اســت کرده ارائه را زیر تعریف روســتایی گردشــگری زمینه در آمریکا کار وزارت

 15».باشد مذهبی مسایل یا و سیاحت، تحقیق، درمان است ممکن بازدیدی چنین باشد، هدف شهر محدوده از خارج

 مجموعه را آن و 16منود تعریف را روســـتایی گردشـــگری یا مزرعه اروپایی، گردشـــگری جوامع ، کمیســـیون۱۹۸۶ســـال  در 

ـــگری هایفعالیت طریق از که دانســـت هاییفعالیت ـــتا درباره آموزش و یادگیری و اقامتگاه، غذا تأمین مانند گردش مزرعه،  و روس

 که است یوسیاحت تفریحی روستایی، فعالیتی گردشگریگفت،  توانمی طورکلی به. کندمی ایجاد روستا ساکنان برای را درآمدهایی

 . کنندمی پرداخت را آن بهای و شوندمی مندبهره غذا و اقامت محل مانند روستاییان خدمات از گردشگران

 

 روستایی گردشگری انواع

 طبیعی مناظر دیدن برای گردشگری :الف 

 .دارد وجهت روستایی مناطق مردم باستانی و فرهنگی میراثفرهنگ، تاریخ،  به فرهنگی گردشگری :فرهنگی گردشگری :ب 

 .اردداشاره طبیعی هایجاذبه با تعامل کنار در مردم اجتامعی هنجارهای و زندگی به بومی گردشگری :بومی گردشگری :ج 

 مشــارکت هاآن اقتصــادی هایفعالیت در و منوده زندگی روســتایی هایخانواده دربین گردشــگران :روســتا گردشــگری :د 

 .کنندمی

																																																																				
15 
http://wikiroosta.ir/%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C_%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB
%8C%DB%8C 
16 http://karyabi.mcls.gov.ir/icm_content/media/image/2015/09/72413_orig.pdf 
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 گذارندب منطقه کشاورزی اکوسیستم بر منفی اثری که این بدون گردشگری، گردشگران نوع دراین :کشاورزی گردشگری :ه 

 .کنندمی مشارکت آن در یا کرده تعامل کشاورزی سنتی هایفعالیت با 

 

 روستایی گردشگری هایجاذبه

 :منود بیان رشح این به توانمی را شوندمی روستاها جذب گردشگران که دالیلی یا روستا هایجاذبه ترینمهم

 روستاها طبیعی رشایط 

 روستا فرهنگ و رسوم و زندگی، آداب شیوه 

 غیره و گلیکاه و سنگی هایها، خانهکلبه مانند روستایی اماکن و هاخانه 

 محلی و دستی صنایع 

 روستا پیرامون بکر هایجاذبه 

 اقتصادی هایجاذبه 

 روستا اجتامعی و فرهنگی هایجاذبه 

 روستا محلی و بومی حیوانات 

 کمیاب و خاص گیاهان 

 روستا باستانی و تاریخی آثار 

 روستا سنتی و محلی غذاهای 

شگران هایانگیزه دیگر از شافی، فرهنگی های، فعالیتسیاحت، ورزش به توان می گرد  نیز ار  سالمتی به مربوط هایفعالیت و اکت

 .برد نام
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 :گردشگری بخش در اشتغال انواع

 :دارد وجود گردشگری صنعت در) مدیریت و کار انسانی، نیروی نیروی( اشتغال نوع سه 

شتغال  شتغال نوع این :اولیه ا  دمانن( مسافرت حین در یا سفر انجام از قبل اقدامات و هازمینه آوردن فراهم برای عمدتا ا

 .دارد وجود هاظرفیت از بیشرت اطالع منظور به) رسانیاطالع و گردشگری مؤسسات فعالیت

ــتغال  ــتغال این :نیازها مینأ ت در اش ــتغال عمده بخش که اش ــگری هایفعالیت در اش ــامل را گردش ــود، مربوطمی ش  به ش

 دامنه و ســاخته برطرف اســت مقصــد در که زمانی تا را گردشــگر روزمره نیازهای مســتقیم طور به که اســت هاییفعالیت

 یا و هامنازل، رستوران این از هاییاتاق یا و روستاییان منازل سازی داری، آماده ونقل، هتل حمل در هافعالیت از وسیعی

 .شودمی شامل را ورزشی و تفریحی خدمات ارائه در هاخانگی، فعالیت غذاهای تهیه

 ردشگریگ در گذاریرسمایه با همزمان است مرتبط تولیدی هایفعالیت با بیشرت که اشتغال نوع این :غیرمستقیم اشتغال 

 آن، تولید از قبل هایفعالیت کلیه و منازل هایاتاق یا و منازل ســـازیآماده یا و هاهتل احداث در فعالیت. آیدمی فراهم

 رد زیربنایی تأسیسات ایجاد در گردشگری سهم نیز و) شودمی شامل را گردشگری سهم که جایی تا( نقل و حمل وسایل

 .است اشتغال نوع این زمره

 

 :گردشگری دربخش اشتغال هایویژگی ترینمهم

 گردشگری صنعت نسبی بودنکاربر: الف

شگری  ست کاربر صنعت یک گرد سیاری که جاآن از. ا شگری خدمات از ب ستفاده با توانمنی را گرد ود، من ارائه فناوری از ا

 دستی صنایع نظیر مشخصی خدمات نیز، اهمیت پدیده این پیدایش اصلی دلیل . است فراوان صنعت این در انسانی نیروی اشتغال

 رب وســـیع، رسمایه رفاهی تجهیزات با هاییهتل ســـاخنت و تورگردانی نقل، و حمل هایفعالیت که کرد توجه باید مقابل در. اســـت
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 اریبسی در کوچک کارآفرینی هایفعالیت وجود یا و منازل هایاتاق مانند روستایی موجود امکانات از استفاده که حالی در. هستند

شگری، چون هایحوزه از ستی صنایع گرد سبب د ستایی،  شتغال رو سب زاییا  هایشغل ایجاد زمینه و شودمی صنعت این در منا

 اندکی رسمایه هافعالیت گونه این. کندمی فراهم را گردشـــگران به ســـوغات فروش و تهیه مانند فصـــلی مشـــاغل همچنین و جدید

 .کاهندمی بیکاری نرخ از وقت نیمه و دائم مشاغل ایجاد با و خواهندمی

 پایین دستمزد با مشاغل :ب

 به بتنس بخش این در دستمزدها زیر، سطح دالیل به کشورها بیشرت در. کندمنی ایجاد را یکسانی درآمد گردشگری بخش  

 :است ترپایین هابخش سایر

 .هستند ساده گردشگری مشاغل از بسیاری 

 .باالست آنها خروج و ورود نرخ و نیستند دایمی صنعت این کارکنان اغلب 

 .است ضعیف اغلب دستمزدها افزایش درخواست برای جمعی زنیچانه و هااتحادیه تشکیالت 

 .است محدود دیگر مشاغل انتخاب است، امکان محدود یا ندارد وجود گردشگری جز به فعالیتی که مناطقی در 

شورهای در  سعه ک شگری تازگی به که نیافتهتو سرتش آنها در گرد سطح گ ستمزدها یافته،  سیار اغلب د  زیرا. ستا پایین ب

ست فراوان کار نیروی ست ممکن نیز کارفرمایان حال عین در و ا  ایحرفه آموزش رصف را وجوهی باید که شوند مدعی ا

 از برخی در. دهندمی هاآن به پایینی دلیل، دســتمزد همین شــوند؛ به آماده گردشــگری خدمات ارائه برای تا منایند افراد

 محدودیت دلیل هســتند، به برخوردار املللیبین ســطح در مبادله قابل هایتخصــص از افراد آن در که گردشــگری مشــاغل

 .است پایین صنعت این در شاغل افراد دستمزدهای اکرث کلی طور به اما. باشد باال تواندمی عرضه، دستمزدها
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 موقت یا و وقتنیمه اشتغال: ج

 تعداد کشــورها همه در تقریبا اما. اســت متفاوت هاآن از انتظار قابل کار ســاعات میزان و صــنعت این در شــاغالن شــامر 

 تظرفی که گردشــگری صــنعت از هاییبخش کارفرمایان. هســتند کار به مشــغول وقت نیمه و موقتی طور به صــنعت این در زیادی

کل،  در و کنند تبدیل متغیر هزینه به را کار نیروی ثابت هزینه توانندمی موقت و وقت نیمه شــــاغالن از اســــتفاده دارند، با ثابتی

سیاری ماهیت. بیاورند پایین ممکن حد تا را خود هایهزینه سطح سافرتی هایفعالیت از ب شاغالنی و م شگری،   هک طلبدمی را گرد

 یاضــاف وقت نیمه کار یا کاری نوبت چند معنای به امر این. کنند معمول، کار کار ســاعات از بیش کم دســت یا روزیشــبانه طور به

 .است

 گردشگری مشاغل بودنفصلی: د

 نشاغال  برای یکی که دارد وجود کار بازار دو کم دست مقصدها از بسیاری در که معناست این به گردشگری بودنفصلی 

 موقت، شــاغالن اشــتغال همچون فصــلی اشــتغال. اســت شــلوغ هایفصــل در گردشــگری شــاغالن برای دیگری و صــنعت این دامئی

شیه ضا میزان اگر و کندمی جذب را ایحا شد، ممکن باال تقا شتغال بودن فصلی پدیده. یابد افزایش دستمزدها است با  نعتص در ا

 این. است رگذارتأثی نیز گردشگری صنعت با مرتبط غیرمستقیمی مشاغل گردشگری، در مستقیم مشاغل بر تأثیر بر گردشگری، عالوه

 .انجامدمی کار نیروی گسرتده و موقت مهاجرت به اغلب امر

 جوانان و زنان برای اشتغال ایجاد: ه

 در و مهامنداریتدارکات،  در که کارکنانی غالب که گرفت نتیجه توانمی گردشگری صنعت به مربوط هایحرفه بررسی با 

ـــغل ـــون، مراقبت مثل هاییش ـــخدمت، گارس ـــویی خانه کودك، نظافتچی، کمک از پیش  کنند، زنمی فعالیت آن نظایر و دار، رختش
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ستند صنعت. 17ه شگری بنابراین،  سیاری شغلی هایفرصت گرد  تا. کندمی ایجاد روستایی مناطق در ویژه به جوانان و زنان برای ب

 نیز و رنددا گردشگری به وابسته مشاغل از بیشرتی سهم شهری، زنان مناطق به نسبت روستایی مناطق در رسدمی نظر به که جایی

فایی، خودک و استقالل هایفرصت ایجاد با و شده جوانان و زنان اجتامعی پایگاه و شغلی هایفرصت افزایش باعث گردشگری توسعه

 ستاهارو  در ماندن برای بیشرتی انگیزه هاآن وسیله بدین و رساندمی یاری رهربی و مدیریتی جایگاه و هاموفقیت کسب در را آنان

ــعه امن هایراه از یکی گفت توانمی کلی بندیجمع یک در بنابراین. کنندمی پیدا ــادی توس ــتغال ایجاد و پایدار اقتص  امیمت در اش

 نای در بیکاری معضل طریق این از توانمی که است گردشگری صنعت توسعه و رشد توسعه حال در کشورهای ویژه به و کشورها

 شورهایک از مساعدتر توسعه حال در کشورهای گردشگری بخش در اشتغال افزایش اثرات البته. بخشید بهبود حدودی تا را کشورها

 .است محدود صنعتی رشد امکانات و توسعه، زمینه حال در کشورهای در است؛ زیرا صنعتی

 

 :اجرایی برنامه

 :کرد خالصه رشح این به توانمی را روستایی مناطق در ویژه به و ایران در گردشگری مشکالت

 مدیریتی هایمهارت فقدان  

 بازاریابی 

 نامناسب هایجاده و هازیرساخت 

 گردشگران هایخواسته از میزبانان محدود اطالعات  

 سال مختلف فصول در گردشگران نامناسب توزیع  

 رسمایه ضعیف بازگشت و تفریحی تاسیسات و تجهیزات بودن نامناسب  

 

 

																																																																				
17	http://karyabi.mcls.gov.ir/icm_content/media/image/2015/09/72413_orig.pdf			
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 :گیرند کار به را زیر راهکارهای خود منطقه در گردشگری توسعه برای شوراها که شودمی پیشنهاد

 مذاکره یا و دهداری یا شهرداری اعتبارات محل از مناسب هایجاده و روستا و شهر هایزیرساخت ایجاد برای پیگیری 

 ذیربط هایخانهوزارت اعتبارات از استفاده برای

 منطقه در گردشگر راهنامیی و جذب برای دفرتی تشکیل 

ــاتیأ ت ایجاد   ــیس ــتوران مانند س ــم منایش برای محلی یا و محلی غذاهای با رس  و هارقص مثل محلی هایســنت و مراس

 برای الزم مجوزهای صــدور یا و هادهداری و هایشــهرداری امکانات چارچوب در وامثالهم هابازی چوب و هاکشــتی

 گذاریرسمایه و مشارکت جهت خصوصی بخش تشویق

ــاتأ ت ایجاد  ــیس ــتانی و کویری و آبی هایپارک انواع مانند تفریحی س  رایب هاییمنطقه، محل رشایط به توجه با کوهس

 غیره و کمپینگ

 غیره و گاههتل، اسرتاحت اقامتی، مانند سیساتأ ت ایجاد برای الزم مجوزهای صدور 

ــعه برای منطقه مردم آموزش و تشــویق  ــازیآماده و توس ــگران به دادناجاره برای خود هایخانه س  از پذیرایی و گردش

 خانگی امکانات و غذاها با هاآن

 ی، سایتتبلیغات بروشورهای از استفاده با گردشگران به خود روستای یا و شهر گردشگری هایجاذبه شناساندن و تبلیغ 

 .غیره و تلگرامی کانالاینرتنتی، 

ــاهای تجهیز  ــگری فض ــتفاده و گردش ــهرداری موجود امکانات از اس ــگران رفاه برای دهداری یا و ش  تجهیز مانند( گردش

 )غیره و کمپینگ هایمحل در بهداشتی هایرسویس و استحامم امکانات یا و بهداشتی سیساتأ ت به هاپارک

 منطقه تاریخی آثار یا و طبیعی هایجاذبه دیدن برای گردشگران هدایت برای غیره و راهنام، عالئم تابلوهای نصب 

 ردنکسهیم بعدا و منافع در هاآن کردنسهیم ابتدا یعنی( مارپیچی شیوه به گردشگری توسعه در اهالی دادن مشارکت 

 )گیریتصمیم در هاآن

یت به کمک  نه در ماهر نیروی ترب ثل ذیربط هایارگان هامهنگی با گردشــــگری زمی ــــازمان م فرهنگی،  میراث س

 گردشگری و دستیصنایع

 گردشگران از پذیرایی و گردشکری صنعت از وریبهره زمینه در منطقه مردم آموزش 

 گردشگران به بومی تولیدات فروش برای محلی بازارهای ایجاد 

 موجود هایجاذبه درکنار گردشگری جدید هایجاذبه ایجاد 



17	|	 های اجتامعی قابل انجام توسط شوراهای شهر و روستاهژ هایی از پرومنونه 	
	

																																																																																																																																																																																																																																																													www.yaldanetwork.org		

سم احیای  شگری جاذبه به آن تبدیل و خود منطقه سنتی و آیینی مرا سمی( گرد شان اردهال شوییقالی مانند مرا  و کا

 )سنندج هوران کومسای

 )قدیمی هایخانه از یکی ترجیحا(  شناسیمردم موزه برای مکانی اختصاص 

شگری تورهای ایجاد به کمک   بخش هایآژانس  و دولتی ذیربط هایسازمان همکاری با محلی راهنامیان تربیت و گرد

 خصوصی

 گردشگران و میزبانان توسط آن تخریب از جلوگیری و زیست محیط از حفاظت 

 طبیعی مناظر و باغات تخریب و سازها و ساخت رویه بی رشد از جلوگیری و زراعی اراضی کاربری تغییر از مامنعت 

 گردشگران شخصی خودروهای و هااتوبوس برای پارکینگ ایجاد 

 امکانات ایجاد برای شــهری مدیریت گذاریرسمایه نیز و خصــوصــی رسمایه هدایت و عمرانی اعتبارات و رسمایه جذب 

 .بیانجامد ماندگاری رضیب افزایش به نهایتا که گردشگران برای رفاهی

 

 خانگی اشتغال توسعه برای ربطذی مسئوالن با روستاها و شهر شوراهای همکاری و حامیت جلب 

سب امروزه  شتغال ایجاد برای مهم راهکاری عنوان به خانگی کارهای و ک سوب جهان رسارس در درآمد و ا . 19گردندمی مح

سیاری مزایای ایجاد سبب» منزل« در کار و کسب نوع این انجام قابلیت  جادای به توانمی جمله از شود، کهمی آنها شاغلین برای ب

 ذهاب، استفاده و ایاب و کارگاه اجاره و خرید، رهن به مربوط هایهزینه آنان، حذف اشتغال و زنان خانوادگی مسئولیت بین توازن

-اداست شیوه به غیررسمی آموزش طریق از تجارب انتقال خانوادگی، امکان کار هایزمینه ایجاد و خانواده اعضای سایر کار نیروی از

 .منود اشاره ...و خانواده اعضاء بین شاگردی

																																																																				
18 Self employment 
19 http://www.mashaghelkhanegi.ir/	
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ــالیان در که داشــت توجه باید  جدید،  مشــاغل ایجاد و جهان در اطالعات فناوری بخش در عظیم تحوالت دلیل به اخیر س

 جهان رسارس در روزانه که مشــاغل این. اســت گردیده فراهم نیز آوریفن هایزمینه در افراد از بســیاری برای خانگی اشــتغال امکان

 انبیج وسایل و رایانه از استفاده با خانه محیط در بتوانند افراد تا آوردمی فراهم را امکان این است تنوع و فزونی به رو آنها تعداد

 20.بپردازند حوزه این در گوناگون کارهای و کسب انجام نیاز، به مورد

شتغال  شتغال هایزیرساخت توانندمی شوراها. است هزینهکم بسیار خانگی زاییا سایی را منطقه هر در زاییا  و کردهشنا

. کنند فراهم  را تولید مدرن هایروش آموزش زمینه نیز و مســــئول هایســــازمان از گرفنتکمک با را بهرهکم هایوام پرداخت امکان

 21.اندکرده شناسایی هستند خانگی مشاغل عمدتا که را شغل دویست از بیش ایران در ذیربط هایخانه وزارت

 کشاورزی شامل تولیدی بخش. دارد وجود دستی صنایع رشته ۱۲۰منازل،  در انجام قابل و مجاز خانگی مشاغل لیست در 

ـــامل  زمینه این که اســـت شـــیالت و دامپروری ـــته ۱۱ش  ۱۸نیز  شـــیالت و کشـــاورزی، دامپروری خدمات در همچنین. اســـت رش

 اطالعات فناوری گرایش با کارهای و کسب. داد اختصاص خود به را رشته ۴۱صنعت  در نیز تولیدی هایفعالیت و شدشناسایی رشته

 22:است کرده ارائه را خانگی رشته، شغل ۷هم  خدمات و رشته ۱۷نیز 

 افی، داراییب بافی، سجاده بافی، مخمل بافی، ترمه بافی، زریبافی، موج توربافی، شال ):سنتی نساجی( شاخه دستی صنایع 

ی، باف بافی، چادرشب دوزی)، جاجیم الیه( دوزی دوزی، آجیده دوزی، ابریشم شبکه دوزی، بافی، تکه ایکات)، شمد(بافی

 بافی بافی، عبا ماشته

بافی، ورجینمالی، خبافی، مندمسند)، زیلو - بافیگبه - بافیورنی( بافیچنته)، گلیم( قالیبافی :زیراندازها و داری هایبافته 

 قراقی بافی، اجاقپالس

																																																																				
 خانگی مشاغل ساماندهی طرح20 

21  http://zanjan.mcls.gov.ir/icm_content/media/law/636012382816156367.pdf 
22 Ibid	
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ی، بافدوزی، قالبمحلی، گیوه لباس دوخت و دوزی، طراحیدوزی، پوستیندوزی، چموشبافی، چاروقگیوه :سنتی پوشاک 

 بافیمندی، عروسک سنتی)، کالن بافتنی - بافی کاموا( بافیمیل

 سیلک قلمکار، چاپ پارچه)، چاپ روی نقاشی( باتیک یا کالقه چاپ: سنتی هایچاپ 

 ســاخت( ســنتی چرم)، رساجی حکاکی( چرم روی رضبی اندازیچرم، نقش روی نقاشــیچرم،  معرق :چرمی دســتی صــنایع 

 )چرم روی سوخت( چرم روی داغ صورت به و...)، طراحی کیف و کمربند

سازی)، جواهر( سنتی بافی، زیورآالتسازی، گرگورفلز، میله روی فلزی، حکاکی سازیقلمزنی، مشبک :فلزی دستی صنایع 

 )تزئینی وسائیل - تابلو( مسی دستی صنایع

– بافیارغوان( بافیگلپایگان)، ترکه و آباده( ریز کاری، حصیربافی، بامبوبافی، منبتمعرق :حصیری و چوبی دستی صنایع 

سبیح – چوبی ظروف ساخت( کپوبافی)، خراطی - بافیچم – بافیمروار شیت شبکچوب، مروار روی سازی)، نقا  بافی، م

 - ایکوبه سازهای ساخت - بادی سازهای ساخت( سنتی سازهای بافی، ساختچوب، چیغ روی کاری، سوختچوب، خاتم

 )سازی مجسمه( چوبی تراشی پیکر

 سفال، مهرسازی روی کاشی، نقاشی رنگ، معرق هفت رسامیک، کاشی و سفال :سنتی کاشی و رسامیک و سفال 

 )  صدف تراشی - سازیصدف( صدف روی نقاشی :دریایی دستی صنایع 

 سنتی صحافی سازی،جلد ایرانی)، نقاشی، تشعیر، تذهیب، طراحی، نگارگری( مینیاتورسازی :مستظرفه دستی صنایع 

 شیشه، ویرتای روی نقاشی :آبگینه 

 گیاهی سنتی، رنگرزی ریسینخ :دستی صنایع به وابسته سنتی هایپیشه 

 )تراشیگوهر( قیمتی نیمه و قیمتی هایسنگ تراش :سنگی دستی صنایع 

 دوزیفتیله( دوزیدوزی، قیطاندوزی)، پیلهبرجسته( دوزییکدوزی، دهدوزی، بخارادوزی، نقدهتسمه: سنتی هایرودوزی 

 دوزیدوزی، ســکهتکهدوزی، چهلدوزی، خامهدوزی، خوسدوزی، مرواریددوزی، چشــمدوزی)، ســتارهیراق – دوزیمغزی –

ــدوزی، گالبتونارشفی( ــهدوزی)، گل ــهدوزی، پت دوزی، دوزی، پریواردوزی، قالبدوزی، تفرشــــیدوزی، بلیشدوزی، آیین
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 -اصــفهان - بلوچی( دوزیدوزی)، ســوزنســنگ( دوزیدوزی)، مرصــعکمه – دوزیکامن( دوزیدوزی، کمدوزی، کردیکتیبه

ملترکمن)، صــــدف بهدوزی، رسافیدوزی، شــــمســــهدوزی، مخ قاندوزی، دوزی، نقشدوزی، نواردوزی، رشا دوزی، مم

 دوزیدوزی، پولکمنجوق

 کشاورزی، دامپروری، شیالت شامل :تولیدی 

ـات و طیور پرورش هایفعالیت  ـــتی، پرورش اردک دهندهپرورش :حرشــ ـــتی، پرورش بوقلمون دهندهگوش  کرم دهندهگوش

 یا و طیور و دام خوراک جهت( هامورچه و هاسوسک برخی دهندهکبک، پرورش دهندهغاز، پرورش دهندهابریشم، پرورش

 هندهدوحشی، پرورش خوراکی پرندگان دهندهقناری)، پرورش و کبوتر( حیوانات و زینتی پرندگان دهندهصادرات)، پرورش

 کشیبلدرچین، جوجه

 آکورایومی و زینتی ماهیان تولید :شیالت فعالیت 

 و یبندبسته، دارویی گیاهان و) صنعتی - سنتی( کشاورزی محصوالت از غذایی مواد انواع بندیبسته :کشاورزی خدمات 

ده)، کر خرد و کردهپاک – کردهرسخ -پودر - خشک( شدهفرآوری سبزیجات بندیبسته و زراعی، تهیه محصوالت بندیدرجه

 و بندی)، فرآوریبســته و کردنخشــک( زعفران محصــول ســازی، فرآوریجالیزی، بلغور محصــوالت بذر بندیبســته و تهیه

 روغنی هایدانه انواع کردنپاک و بندیجات، بستهمیوه بندیبسته و کردنزرشک، خشک بندیبسته

 -پنیر - کشــک( مانند لبنی هایفرآورده زنبورعســل، تهیه از رویال ژل شــیر، تولید آوریجمع خدمات :دامپروری خدمات 

 عسل بندیبسته و دوغ)، فرآوری

 و هیهفسیلی، ت کودهای انواع ارگانیک، تهیه کودهای بندیبسته و تولید): شیالت - دامپروری - کشاورزی هایبخش( سایر 

 بومی مرغتخم بندیآبزیان، بسته و پرندگان، حیوانات درمیها، تاکسیگل انواع تخم بندیبسته

شاک صنایع ):صنعت( تولیدی هایفعالیت  ساجی، پو رشوط( رساجی و ن ستفاده عدم به م  و طراحی). صنعتی چرخ از ا

شلوار لباس لباس، خیاطی دوخت ستهعروس،  ضخیم دوزدوز، نازکدوز، را دوز، گانهزنانه، بچه دوزمردانه، نازک دوزمردانه، 

 ترکیبی هایرومیزی، بافت دوزی، تولیددوزی، پردهزنانه، بافندگی، ملحفه شومیزه و مردانه دوزپیراهن
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سته و تولید :غذایی صنایع  ست و ترشیجات بندیب سته و گیاهی، تولید عرقیات و گالب بند، تولیدشور، ما آبلیمو،  ندیب ب

شیرینیآبغوره، رسکه، نارنج، نبات شک، تهیه شکالت، تهیه نان، تهیه انواع سنتی، پخت پزیپزی،   ماهی یهمرباجات، ته لوا

 آشی رشته رب، تولید انواع شور)، تولید - دودی( شدهفرآوری

دوزی، ســــازی، کوبلنبافی، کیفکودکان، مکرومه فکری پرورش لوازم و بازیأســــباب مونتاژ :)صــــنعت بخش: (ســــایر 

ــک ــاختعروس ــاختبافی، گلفانتزی، طناب هایجعبه دوزی، س ــازی، س ــازی، قاب خمیر هایمیوه س ــازی، چینی، مهرس س

 تزئینی سازچرمی، تابلو دوزیای، توپپارچه دوزیتوپ

ترجمه،  نویس، خدماتمجازی، برنامه هایآموزش :)افزارینرم برنامه تهیه: (اطالعات فناوری گرایش با کارهای و کســــب 

ــفحه و چینیتایپ، حروف ــبکه مجالت، طراح و کتاب بندیص ــاوزی بخش در الکرتونیک ارتباطی، تجارت هایش  راحط کش

ساخترسانه چند کنندهتولید( مدیامولتی شی و ای)،  شن)، طراح( متحرک هاینقا  کفش و لباس وب، طراح صفحات انیمی

 اینرتنت طریق از تدریس و بانر)، آموزش طراح( حســـابداری، گرافیســـت خدمات دکوراســـیون و ســـاختامن داخلی طراح

شی ساختامنی هایسازه طراح دور راه از آموزش( صور و نقا صویری کتب کودک، طراحی کتاب سازیم  آمیزیرنگ برای ت

 تنظیم - بهداشت - پزشکی - پرستاری - روانشناسی - تغذیه( موضوعات با MMS،SMSاینرتنتی، تلفنی،  کودکان، مشاوره

یاد ترک - خانواده خل - اعت یه هایمراقبت – دارویی تدا یه و کامپیوتری، طراحی افزارهای نرم بیامری، ته  و مجالت ته

 و مختلف هایزمینه در اطالعات آوریآن، جمع فروش و مجازی صــــورت به خدمات و کاال دیجیتال، تبلیغ هایروزنامه

 دوم دست فرهنگی تولیدات و کتاب تقاضا، فروش مورد

و...)،  آموزشــی منایشــنامه - فیلمنامه - شــعر - داســتان( خطاطی، ویراســتاری، نویســندگی :هرنی فرهنگی هایفعالیت 

 کودک کتاب رنگ، تصویرگری و خمیر با نویسیبرجسته

 فرش نقشه آمیزیقالی، رنگ سنتی طراحی: فرش صنایع 
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 رسمایه خانگی اشــتغال. دارد وجود ما کشــور در زیادی خانگی مشــاغل ایجاد امکان که دهدمی نشــان باال جامع لیســت 

 ســعهتو  برای تســهیالتی دولت. دارد هم صــادرات امکان بلکه دارد کمی ارزبری تنها نه و اســت پایین تولید دارد، هزینه الزم اندکی

 توســعه و حامیت برای شــوراها. دهند انجام شــوراها توانندمی را زمینه این در ســازنده کار اســت، اما گرفته درنظر خانگی مشــاغل

 :بگذارند اجرا به را زیر موارد باید خانگی اشتغال

 هامزیت آن حول خانگی اشتغال توسعه بر مترکز و خود روستای یا و شهر نسبی هایمزیت شناسایی 

 درمنطقه موجود مشاغل از اطالعاتی بانک ایجاد 

 هاآن رفع برای تالش و خود منطقه در خانگی اشتغال هایفرصت و هاموانع، محدودیت شناسایی 

 خانگی مشاغل توسعه برای دولتی اعتبارات جذب 

 )دهیاری یا و شهرداری اعتبارات محل از( خانگی مشاغل توسعه برای اعتبار تخصیص 

 خانگی مشاغل مجوزهای تسهیل 

 آنها تشویق و گذارانرسمایه شناسایی 

 خانگی مشاغل دارندگان به اعتبار دادن برای آن مدیریت و کوچک هایوام صندوق ایجاد 

 وغیره اینرتنتی هایبروشور، سایت از استفاده با تولیدات بازاریابی برای کمک 

 روستاها در ها، بخصوصتعاونی ایجاد برای کمک و تشویق 

 خانگی مشاغل دارندگان برای اطالعات فناوری توسعه 

 خانگی محصوالت وفروش عرضه برای دائم هایبازارچه ایجاد به کمک 

 )غیره و بازاربازار، شنبهجمعه( محلی بازارهای برای مکان تخصیص 

ــوراها رسانجام و ــیص برای دولتی بوروکراتیک موانع بر باید ش ــاغل دارندگان برای مجوز اخذ و اعتبار تخص  و مادهآ  فائق خانگی مش

 .کنند فراهم خانگی اشتغال بیشرت هرچه توسعه برای را رشایط
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 منظور به ایگلخانه کشـــت توســـعه برای ذیربط هایســـازمان با روســـتاها و شـــهرها شـــورای همکاری و حامیت جلب 

 . زنان برای خصوص به و روستاها و شهرها ساکنین برای زاییاشتغال

شتغال ایجاد برای   توجه نیز تولید مدرن و جدید هایروش سنتی، به مشاغل کنار در باید روستاها و کوچک شهرهای در ا

 محاک کشور در سالیخشک و آبیبی بحران اکنون هم و ماست رکشو در روستاییان عمده شغل کشاورزی که این به توجه با. شود

ست ضعیت این نیز آینده در و ا شاورزی جدید هایروش سمت به شد، باید خواهد تروخیم و  و برده باال را تولید که رفت پیش ک

 از تولید پروســه در مهمی نقش توانندمی نیز زنان که اســت ایگلخانه کشــت هاروش این از یکی. برســاند حداقل به را آب مرصــف

 .است زنان عهده به آن از ایعمده بخش نیز سنتی کشاورزی در که داشت توجه باید. شوند دار عهده را برداشت تا کشت

 

 چیست؟ ایگلخانه کشت

 نیم در ، ولی24گرددبرمی اروپا به و ۱۷قرن  به زینتی گیاهان و فصــل خارج محصــوالت کشــت برای گلخانه احداث ســابقه 

 کلیه نآ  در که است محدودی فضای گلخانه. است یافته فراوانی گسرتش زاییاشتغال و  خاک و آب از بهینه استفاده برای اخیر قرن

 اثاحد گیاه طبیعی محیط از خارج یا و فصـــل خارج محصـــوالت تولید و مرتاکم هایکشـــت برای و بوده کنرتل قابل طبیعی عوامل

شت. گرددمی ست فراوانی مزایای دارای ایگلخانه ک شت به توانمی جمله آن از که ا صل، کنرتل از خارج ک  محیطی، امکان عوامل ف

 هرتب تولید، کیفیت باالی آب، راندمان کم ها، مرصــفبیامری و آفات هوا، کنرتل و آب هرگونه با و منطقه هر در محصــول هر کشــت

ـــول ـــاره فروش باالی قیمت و محص ـــت مزایا همین دلیل به. کرد اش ـــت که اس ـــال در ایگلخانه کش  از یکی عنوان به اخیر هایس

																																																																				
23 Farming  
24  http://www.watersku.blogfa.com/post-20.aspx 
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 در گیاهان کشت و پرورش برای که است ایشیشه پوشش با محصور گلخانه، فضایی. است درآمده کشاورزی هایرشته  ترینشاخص

 ولیدت که رســدمی نظر به روش این باالی وریبهره و دنیا جمعیت رشــد به توجه با. رودمی کار به شــده کنرتل تهویه و دما، رطوبت

 ای، گســرتدگیگلخانه تولید روش در باال وریبهره بر عالوه. اســت تزاید به رو کشــورها همه در روش این از اســتفاده با غذایی مواد

 روش آب، این کمبود بحران به توجه با ایران در. است ایگلخانه کشت مزایای جمله از نیز روش این از استفاده با تولیدی محصوالت

 .یابد گسرتش و شده داده ترویج باید

 

 :گلخانه برای الزم رسمایه برآورد

 :کندمی فرق آنها قیمت و است خصوصی به محصول مناسب آنها هرکدام که دارند متفاوتی انواع هاگلخانه

 چوبی گلخانه . ۱ 

ستم و بوده مرت ۳ تا ۲ها سازه این ارتفاع. شوندمی ساخته پالستیکی پوشش وبا چوب از چوبی هایگلخانه   گرمایش سی

 آنها ازنیســتند، امتی مناســب فرنگیگوجه و خیار مانند جاتصــیفی کشــت برای پایین ارتفاع دلیل به هاگلخانه این. ندارند مناســبی

 هایگلخانه به را جایشــان کم کم دلیل همین به و اســت کمرت ســطح واحد در هاآن تولید میزان آنهاســت، ولی پایین احداث قیمت

 .است هزارتومان ده مربعی مرت متوسط طور به چوبی گلخانه احداث هزینه. دهندمی فلزی و مدرن

 مدرن هایگلخانه .۲ 

ست، ارتفاع فلزی هایسازه دارای هاگلخانه این  سیار سطح واحد در هاآن تولید میزان و بوده مرت ۵ تا ۴ها آن ا  از بیشرت ب

ست چوبی هایگلخانه سب و ا شت برای منا صوالت انواع ک ست مح سکلت هزینه. ا شش و فلزی ا  نقاط در بتواند که ایگلخانه پو

سخ کشور مختلف شد تولید برای نیازها حداقل گویپا ست هزارتومان چهل مربعی مرت متوسط طور به با  یمتق شامل قیمت این( ا
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ــور مختلف نقاط در که زمین ــت متفاوت کش ــودمنی برق و آب به مربوط تجهیزات و اس ــتم با گلخانه تجهیز هزینه). ش ــیس  هایس

سط طور به نور کنرتل و برودتی و حرارتی ست تومان هزارسی مرتمربعی متو سیاری در که دیگری مدرن روش. ا شورها از ب  وردم ک

ستفاده ست هیدروپونیک روش گیردمی قرار ا شت. ا شت هیدروپونیک ک ست خاک بدون ک صا روش این و ا صو  که مناطقی در مخ

 و ردک کشت مختلف طبقات در توانمی که این است، برای باال بسیار نیز روش این در تراکم. است مناسب بسیار دارند آلوده خاک

 با تولیدی محصـــول. داد پرورش کوتاه مدتی در و کوچک مســـاحتی در را محصـــوالت از برخی توانمی روش این در دلیل همین به

 هایروش به نسبت آب مرصف هیدروپونیک طرح در. است بیشرت درصد ۱۰۰گاهی  و درصد ۵۰سطح  واحد در روش این از استفاده

 هزارتومان ۳۵مرتمربعی  حدود( باشد بیشرت هیدروپونیک روش به گلخانه احداث هزینه که است طبیعی. است کمرت مراتب به دیگر

 .است خارج ما بحث حوصله از که دارد زیادی مزایای هیدروپوتیک کشت). شودمی اضافه فلزی گلخانه احداث هزینه به

 )زیر جدول( :قارچ انواع و گل جات، انواعصیفی :شوندمی تولید ایگلخانه کشت از استفاده با که محصوالتی

تعداد دوره کشــــت در  نوع محصول
 سال

عملکرد ســـــاالنــه در 
 مرت مربع (تن) ۱۰۰۰

 ۱۰۰۰زایی در اشــتغال
 نفر -مرت مربع 

 مالحظات

  ۵/۱ -۱ تن ۳۰-۲۵ ۲ خیار

  ۵/۱ -۱ تن ۲۰-۱۵ ۱ فرنگیگوجه

  ۵/۱ -۱ تن ۲۰-۱۵ ۱ فلفل

  ۵/۱ -۱ تن ۲۲-۱۷ ۱ طالبی

  ۵/۱ -۱ تن ۸-۱۲ ساله ۴ دامئی گیاه فرنگیتوت

  ۲-۳ شاخه هزار۱۸۰-۱۵۰ ساله ۶ دامئی گیاه گل رز

  ۲-۳ شاخه هزار ۲۰۰-۱۸۰ ساله ۳ دامئی گیاه ژربرا

  ۲-۳ شاخه هزار ۲۲۰-۲۰۰ ساله ۶ دامئی گیاه آلسرتومریا
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  ۲-۳ هزارشاخه ۲۵۰-۲۰۰ ساله یک لیسیانتوس

 طبقه سه هایسالن ۸ تن ۶۰ دوره ۸-۱۰ صدفیقارچ 

 طبقه پنج هایسالن ۳۰ تن ۱۰۰ دوره ۴-۶ ایقارچ دکمه

 )اصفهان استان کشاورزی جهاد منبع( .دارد گلخانه احداث جهت مناسب زمین مربع مرت ۳۰۰۰ به نیاز که است مرتمربع ۲۵۰۰ گلخانه یک اقتصادی سطح حداقل 

  

 :زعفران

 صادر خارج به آن درصد ۸۰از بیش و است آن اصلی کنندگانتولید از ما کشور که است گیاهان ترینگران از یکی زعفران 

 لسا هر زعفران ایگلخانه باروش. است زعفران ایگلخانه کشت شود سنتی روش جایگزین تواندمی که هاییروش از یکی. شودمی

 .است سنتی کشت برابر چندین آن محصول و کمرت برابر ده آب مرصف میزان و دهدمی محصول بار دو

 :دارویی گیاهان

 هفت قدمت داشــــنت رغم به ایران اما شــــودمی زدهتخمین دالر میلیارد ۶۲ســــال  در دارویی گیاهان املللیبین تجارت 

 هگنجین از نتوانســته جهان کشــورهای دیگر مانند باید که چنانآن امروز دارویی گیاه نوع هزاران داشــنت و ســنتی طب در ســالههزار

 .بربد اقتصادی بهره خود ارزشمند و غنی

 ودوج ایران در آن متام تقریبا که شــده شــناخته جهان در دارویی گیاه نوع هزار هفت حدود مربوطه کارشــناســان گفته به 

 .  است شده شناسایی آن نوع ۵۰۰و  هزار دو حدود فقط تاکنون اما دارد
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 در شاغالن و تولیدکنندگان خود که است جاآن تا سنتی طب در دارویی گیاهان به پرداخنت سودآوری که است درحالی این 

ــودهای که کنندمی اذعان حرفه این ــت دارویی، نجومی گیاهان تولید س ــت نگاه در دارویی گیاهان.  25اس ــاید نخس  کاربری فقط ش

 این. هســتند صــنعتی و درمانی، بهداشــتی، غذایی کاربرد چهار دارای دارویی گیاهان بدانید اســت جالب باشــند، اما داشــته دارویی

 این به روآوردن با کنند تالش کشــورها از بســیاری تا اســتشــده موجب دارویی گیاهان کشــت کالن ســودهای و فراوان کاربردهای

 .   دهند سامان را خود صنعت، اقتصاد

 گیاهان ترینمهم از. 26دارند برابر ۲۰۰تا ۱۰۰بین  ایافزوده ارزش شــوند فرآوری مدرن صــورت به چنانچه دارویی گیاهان 

 قلم هاده و محمدی، روناس، حنا رازیانه، آویشن، گشنیز، گل بیانسبز، شیرین زیره از توانزعفران، می جز به ایران صادراتی دارویی

 .برد نام را دیگر

 انایر  اقلیمی مناســـب رشایط و آن باالی قیمت به توجه با و یافته رواج ایران در اکنون دارویی گیاهان ایگلخانه کشـــت 

 . بیاورد وجود به را زیادی زاییاشتغال تواندمی

 :قیمتگران هایمیوه انواع

 این کشــت برای معدودی هاییگلخانه درایران اکنون وهم ســودآوراســت بســیار نیز قیمتگران هایمیوه ایگلخانه کشــت 

 .کرد اشاره فرنگیتوت و فیسالیس)، موز(طالیی فرنگیآناناس، توت به توانمی هامیوه این است، ازجمله شده احداث هامیوه

 ایگلخانه کشــت. اســت اقتصــادی هایطرح در افزوده ارزش زنجیره وایجاد زاییاشــتغال شــوراها وظیفه ترینمهم ازجمله 

 است، تنها کرده مواجه بحران با را سنتی کشاورزیآب،  کمبود که رشایطی در. دارد را هکتار هر در نفر ۵۰برای  زاییاشتغال ظرفیت

 و ستاهارو  در خصوص به و کنند فراهم را دولتی امکانات از مردم استفاده بسرت باید شوراها. است ایگلخانه کشت گسرتش عالج راه

																																																																				
25  http://www.irna.ir/fa/News/80701956/ 

26 Ibid	
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شاورزان که کوچک شهرهای سبت را هاکنند، آنمی مقاومت هانوآوری مقابل در سنتی ک  امکان و کنند توجیه روش این مزایای به ن

شاورزان آموزش شت. کنند فراهم را ک ستاها و کوچک شهرهای به منحرص ایگلخانه ک ست، با رو  و حمل قیمت کاهش به توجه نی

  .     دارد اقتصادی توجیه هم بزرگ شهرهای در آن افزوده ارزش و نقل
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