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 چكیده 

قویت که برای ت است راهبردهایی یکی از را دارند،  که دارای پتانسیل  الزم برای توسعه گردشگری ناطقی در م کشاورزیتوسعه گردشگری 

می تواند با توجه به گوناگونی محیطی و مزیت های نسبی موجود در  کشاورزیگردشگری  ،در اقتصاد ایران. مطرح شده است روستایینواحی 

ه ای . در این مقاله با روش توصیفی و استفاده از منابع کتابخانآن به عنوان یکی از عرصه های تنوع بخشی به اقتصاد روستایی مدنظر قرار گیرد

اسنادی، به بررسی جایگاه گردشگری کشاورزی در توسعه روستایی پرداخته شده است. بدین منظور به مطالعه مفهوم گردشگری کشاورزی  –

 است. با توجه بررسی های صورتل موثر بر آن پرداخته شدهو اهداف آن، انواع فعالیت های مرتبط با آن و   مزایا و مشکالت بالقوه و نیز عوام

گرفته می توان اذعان داشت که یکی از مهمترین راه حل ها برای کاستن از مشکالت گردشگری کشاورزی و افزودن بر مزایای بالقوه آن،  

 مدیران و برنامه ریزان مشارکت است. هم مشارکت در میان جوامع محلی و هم مشارکت و سهیم شدن جوامع محلی در کنار

 
 مشارکت -توسعه روستایی -گردشگری کشاورزی -گردشگری: کلمات کلیدی
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 قدمه م -1

امروزه با وجود پیشرفت های عظیم بشری حاصل شده، هنوز توسعه روستایی با مسائل و چالش های متعددی روبروست، چرا که  

ستایی  سعه رو شته در زمینه تو سائل همچون فقر،راهبرد های گذ ست م سته ا شت، امنیت  موفقیت امیز نبوده و نتوان شتغال، بهدا ا

(. برای تقویت روستتتتاها و مناطح محروم راهکارهای 51: 5831افتخاری و مهدوی،غذایی و پایداری محیط زیستتتت را رفع کند 

ود ا به ویژگی ها و تاثیرات اقتصادی خبا اتکاست که  صنعت گردشگری  ،راهبردها این  یکی از که گوناگونی پیشنهاد شده است

به  واند و بتمی تواند به گونه ای کامال موثر در تحرک و پویایی بخش های مختلف اقتصادی جوامع محلی نقش عمده ای ایفا کند 

اخیر گردشگری کشاورزی از جمله راهبردهایی است که در چند دهه درواقع  (. 17: 5831؛   حیدریمنجرتوسعه نواحی روستایی 

اکثر کشورهای جهان این نوع گردشگری را به  و برای متنوع ساختن اقتصاد روستایی و توسعه پایدار روستایی مطرح شده است

 (.17: 5838ه اند کریمی،داقتصادی، احیا و بازسازی نواحی روستایی مدنظر قرار دا -عنوان راهبردی نوین برای توسعه اجتماعی

صاد  شکل می دهد غیرامروز اقت سب  ترکیب های مختلفی را  ستای بازدهی منا لفیح ت ,یکی از این ترکیب ها ,متمرکز جهان، در را

یک سو گردشگرانی که در جستجوی  گردشگری کشاورزی است. این جریان از ایجاد به منظور  بخش های کشاورزی و خدمات 

شاور شرکت در مراحل ک صیلیافتن مکان های جدید و در برخی مواقع  سب تجارب ا سو  , آنان زی برای ک را جذب و از دیگر 

صاحبان مزارع و باغات  جامعه میزبان( را بهبود  صادی  ضعیت اقت شد. می و سعه  بخ سنتی این مزارع نقش مهمی در تو ماهیت 

این نوع  ند.ی کای که حس نوستالژی، گردشگران را به دیدن و تجربه کردن زندگی سنتی ترغیب مگردشگری ایفا می کند به گونه

شاورزی، با هدف ایجاد از  سب و کارک شاورزی، باغی یا ک شاورزان یا دامداران روی فعالیت های ک ست که ک شغلی ا شگری  گرد

جای فعالیت های تولیدی را نمی گیرد، بلکه درامد  و جالب ان که  آنان انجام می دهند یاد گیریتفریح برای بازدید کنندگان و 

 . کند  و انان را در همان سبک زندگی کشاورزی شان ارتقا می دهدکمیل میتنیز  کشاورزان را 

این نوع کستتب و کارها می تواند گردشتتگران را به حامیان قوی خانوارهای زراعی و دامی و حیات وحش تبدیل کند. البته تبدیل 

شکال ست م ست و ممکن ا سان نی سب و کارهای درامد زا آ شاورزی به ک شگری ک صت های گرد سئولیت، فر تی در زمینه های م

با مزیتی نسبی که در  اما درعین حال  (Rilla &George ، (2005:4 یندآایمنی عمومی، بهداشت عمومی و رفاه حیوانات پدید 

ایجاد اشتتتغال دارد، گزینه ای برای بهبود ستتبک های زندگی روستتتایی و ایجاد تغییرات مثبت در توزیع درامد در  و درامد زایی

 .(Liu،   878 :2006مناطح محروم و دارای مزایای اقتصادی و اجتماعی به شمار می اید 

ه مند که کنندگان عالق ، بسیاری از مصرفافزایش فاصله میان مصرف کننده و تولید کننده محصوالت به با توجه  از سوی دیگر  

بدانند چگونه محصوالت کشاورزی و دامی تولید می شود، آنها دوست دارند با کشاورزان و کسانی که در فرآیند آماده سازی این 

ته نند گذشتتاز نزدیک آشتتنا شتتده و دراین کار تجربه کستتب کنند. به عبارت دیگر مردم تمایل دارند که هما ,کنندمواد فعالیت می

دوباره به فعالیت های کشاورزی نزدیک شوند و تعطیالت و اوقات فراغت خود را به دور از هیاهوی زندگی صنعتی و شهری، در 

فشار های ناشی از زندگی شهرنشینی به سر برند. به ویژه کودکان و نوجوانان دوست دارند  محیطی آرام و به دور از استرس ها و

اشت محصوالت کشاورزی، رسیدگی به دام ها، تهیه مواد غذایی چون لبنیات و ساخت صنایع دستی را از تا فعالیت کاشت و برد

 (. 5811،رضوانینزدیک ببینند 
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سبی موجود در آن به عنوان یکی  ستایی می تواند با توجه به گوناگونی محیطی و مزیت های ن شگری رو صاد ایران نیز  گرد در اقت

 در شرایطی که بسیاری از فعالیت های اقتصاد روستایی و سطح نظر قرار بگیرد. اقتصاد روستایی مداز عرصه های تنوع بخشی به 

صیل کرده  سل جوان و تح شده و افزایش نرخ بیکاری و در نتیجه خروج ن شدید  شاورزی، طی دهه های اخیر دچارافول  درآمد ک

توسعه گردشگری به طور کامل در نواحی روستایی طرح ریزی  ازجامعه روستایی، توسعه روستاها را به مخاطره انداخته است، اگر

توان تا حدودی این مناطح را از رکود و انزوا خارج کرد و موجب تنوع فرهنگی و گسترش توسعه روستایی و کشاورزی شود، می

اص به علت وجود کشاورزی به طور خگردشگری به طور عام و گردشگری و باالخره آن که (. 66: 5835، افتخاری و قادریشد 

تقاضاهای جدید گردشگران و نیاز به تنوع محصوالت و خدمات گردشگری، زمینه ای برای توسعه کسب و کارها، به ویژه کسب 

  و کارهای کوچک و متوسط و توسعه  کارآفرینی فراهم می آورد.

سبتا معدودی ضوع  به لحاظ جدید بودن آن درایران تحقیقات  ن شبنه این مو صوص پی ست که به یافته های  در خ  انجام گرفته ا

 برخی از انها اشاره می شود: 

ستان در گردی جهان اهداف "(  در مقاله  5831لنگرودی  مطیعی   سان ا ست که   ،"خرا به این مطلب تاکید کرده ا

ستایی  شاورزی و رو شگران ک ستند:  همگی کلی ویژگی سه دارای گرد  به شهری نواحی یعنی دیگر محیط از ه

 فرصت و ضمنا  است ها نبوده آن زیست مسلماً در محیط هستند که چیزهایی دنبال اند,  به آمده روستا محیط

ستفاده آن از باید که دارند کمی سقایی کنند.  ا شگری"( در مقاله 5838جعفر جوان و مهدی  شاورزی و گرد رهیافتی  ،ک

سب درامد مازاد سیاری در  "برای ک ستایی ب سیدند که چون نواحی رو صادی نقاط  به این نتیجه ر شور  دچار  رکود اقت و  دندشک

برخوردارند، ضتتروری استتت تا این نواحی در تلفیح کارکرد  باالییمهاجر فرستتتی باالیی دارند و نیز از قابلیت گردشتتگر پذیری 

مهدی ستتقایی و مجید درهمین راستتتا  .ل ستتنجی شتتوندکشتتاورزی و گردشتتگری و تنوع بخشتتی به اقتصتتاد روستتتایی پتانستتی

د. نهای گردشگری کشاورزی پرداخته ابه سنجش قابلیت، "قابلیت های گردشگری کشاورزی در ایران"( در مقاله  5831رستمی 

وس در فردشهر نشان داد   "مقایسه صنعت گردشگری درشهرهای استان خراسان جنوبی  "در مقاله نیز  ( 5831رستم صابری فر 

   گرفته است. قراردر رده  هفتم , جمع یازده شهر ازو  نبوده شمار شهرهای کارا 

( در کتاب, اگریتوریسم افقی نو در توسعه گردشگری و کشاورزی,  در مورد فعالیت های گردشگری 5838خطیبی و فخیم زاده  

ستان شهر شاورزی در  سیدند که تک سان جنوبی به این نتیجه ر ستان خرا شت و تهیه عکس و خرید های ا شرکت در بردا مایل به 

سوم  را  ستان فردوس, مقام  صول انار در باغ شک, بیرجند در مقام اول,  قائن در مقام دوم و مح صول در مزرعه زعفران و زر مح

ست.  همچنین در  شده ا شرویه و عناب درمیان,  کمترین تمایل ابراز  سته ب شگری در باغات پ شتند ولی در مورد گرد سدا ان خرا

هنه اول , بیرجند وقائنات به دلیل وجود زیر ستتاخت های اقامتی و ÷جنوبی از نظر گردشتتگری چهار پهنه مشتتخه شتتده استتت: 

ارتباطی و تنوع محصتتوالت کشتتاورزی و پتابستتیل جامعه میزبان در رتبه اول,  فردوس در پهنه دوم اولویت قرار دارد که به دلیل 

با ارائه فراورده های این محصول در فصول دیگر هم می تواند گردشگر کشاورزی خود را حفظ  اهمیت جاذبه باغات  انار است و

سبی را پیدا کند ولی  سیل گل نرگس می تواند جایگاه منا شه با وجود پتان سربی ست و  ستان بهبندان ا شهر شامل  سوم   کند . پهنه 

 شود. زیر ساخت ها برای جذب گردشگر تاکید می شهرستان بشرویه ودرمیان در پهنه چهارم  قرار گرفته که بر ایجاد
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ا تواند جایگاه  قابل توجهی در توسعه روستایی  داشته باشد لذبنابر چنین پیشینه هایی مشخه است که گردشگری کشاورزی می

ی, تاریخچه و راین مقاله که از نوع توصیفی تحلیلی است و به روش کتابخانه ای تهیه شده است, ضمن  بررسی نعاریف ومبانی نظ

اهداف گردشگری کشاورزی, مزایا و معایب آن  را در مناطح روستایی تحلیل نموده و پیشنهاداتی  جهت  کاراتر بودن آن ارائه شده 

 است.

 

 تعاریف و مفاهیم گردشگری کشاورزی 

ذاری سرمایه گ "عبارتند از: تعاریف مختلفی برای گردشگری کشاورزی یا گردشگری مزرعه ای بیان شده است، این تعاریف   

سرمایه گذاری مزرعه ای  "و  "های اقتصادی روستایی که شامل دو بخش، محیط کار مزرعه و ترکیبی از گردشگری تجاری است

بنابراین، گردشگری کشاورزی می  (. 11: 5815دیبایی،   جایگزین، که یکی از چندین راه ممکن توسعه کسب و کار مزرعه بود

وان کسب و کاری توسط کشاورزان در فعالیت های کشاورزی آنها، برای لذت بردن و آموزش گردشگران انجام می تواند به عن

 به شماری از این تعاریف اشاره شده است.  5جدول (. در Srisom yong، 2015 :21شود 
 

 تعاریف مختلفی از گردشگری کشاورزی. 2جدول 

 تعریف نظریه پردازان

با تفریح و سرگرمی که روی مزرعه کار می 5311دارلینگتون   کنندهرگردشگر یا شرکت مرتبط 

لیت شان، شرکت های گردشگری  5338فارتر لیت های مزارع که فعا  .هستندتفریحی مکمل فعا

اولیه را با برخی کسب و کار 5338مورفی  گردشگری تکمیل می کند. هاکار در مزارع که عملکرد 

برتز  مالکیت مداوم، مشارکت کشاورز و سرمایه گذاری گردشگری در مقیاس  بیانگرگردشگری مزرعه  5331را

 کوچک می باشد.

 وابسته به محصوالت کشاورزی است در جایی که مشتری از محیط کشاورزی مزرعه آگاه است. 5336کالرک

 گردشگری تجاری است. شرکت های روستایی است که ترکیب محیط کاری مزرعه و یک جزء 5331ویور و فنل 

کوهن و هیلچی 

1775 

نجام شده توسط یک کشاورز به منظور لذت بردن و یا آموزش عموم، ترویج  هر کسب و کار ا

 محصوالت مزرعه و تولید درآمد اضافی برای مزرعه می باشد.

مرکز سوددهی 

 1771کشاورزی

 کشاورزی و گردشگری است. مراکز بهره وری کشاورزی و سازمان ترکیبی از عناصر و ویژگی های

مرکز پژوهشی 

گردشگری منطقه ای 

یا  ل  1773استرا

از  لیتی که بازدید کندگان را به مزرعه یا جامعه روستایی دعوت می کند تا  کسب وکار با فعا

 کشاورزی, محصوالت و محیط طبیعی لذت ببرد. در واقع یک سرمایه گذاری اضافی بر مزرعه است

 یافته های پژوهش
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 درجهان و ایرانتاریخچه گردشگری کشاورزی  -1

شکل گیری گردشگری کشاورزی ناشی از عواملی در دو سوی یک روند مابین گردشگران و کشاورزان می باشد. گردشگران که 

ی ردر ساختار شکنی پسامدرن، تجربه گردشگری انبوه را ارضا کننده نمی یابند، در پی گریز از محیط های پرازدحام و متراکم شه

اساس یافته برباشند. و زندگی در سیطره تکنولوژی، به دنبال یافتن مکان های جدید برای کسب تجربه های اصیل گردشگری می 

شاورزی به اواخر قرن  شگری ک شگاه ایالتی لوییزیانا، قدمت گرد شاورزی دان سد و در ایاالت متحده  53های مرکز ک میالدی می ر

مرتبط با مزرعه زمانی توستتعه یافت که ستتاکنان شتتهرها به علت گرمای تابستتتان، تراکم و ازدحام آمریکا، تفریحات و گردشتتگری 

سپری کنند. ستگان  شهر فرار کردند تا آخر هفته و یا مدتی طوالنی تر را در یک مزرعه خانوادگی با ب  17و  87در دهه  جمعیت از 

یحات روستتتتایی را افزایش داد. برای فرار از تنش های جنه قرن بیستتتتم، رکود بزر  و جنه جهانی دوم عالقه عمومی به تفر

جهانی دوم و رکود بزر ، سکونت در مزارع  جهت کمک به کشاورزان یا با پرداخت مبالغ ناچیز پیشنهاد گردید. در دوره  طوفان 

ش5381-5386شن  شک و لم یزرع  شدند و به علت اینکه زمین ها خ سنگینی را متحمل  صدمات  شاورزان  سفرهای (، ک دند و 

شد  شاورزی پایان یافت، زیان های مالی فراوانی بر آن ها وارد  شگری ک و  67البته در دهه   .(www.ehow.com، 1751گرد

 بدین ترتیب که عالوه برچیدن محصول و کمک در ,قرن بیستم، تغییر و تحول عظیمی در گردشگری کشاورزی صورت گرفت 17

 37و  37وانات اهلی رونح گرفت و به فعالیت های گردشگری کشاورزی افزوده شد. در دهه  اصطبل ها، سوارکاری و بازی با حی

 .(11-11: 5835،افتخاری و قادری  دنیز جای خواب و صبحانه و تورهای تجاری مزرعه محبوبیت یافتن

برای نمونه . است یح بسیار طوالنیسابقه استفاده از گردشگری روستایی به عنوان ابزار دستیابی به توسعه اقتصادی و اجتماعی، تفر

شود که یک چهارم مزارع اتریش نزدیک به  شگر می پذیرد 577گفته می  ست که گرد سابقه طوالنی در  .سال ا شور آلمان نیز  ک

هم زمان تعدادی از کشتورها در نیمه دوم قرن، دارای ستیاستت های ملی در زمینه حمایت و . زمینه تعطیالت مبتنی بر مزرعه دارد

در فرانستته، کمک های مالی دولت برای حمایت از توستتعه  .(sharpley،2006:23 ستتعه  گردشتتگری مزرعه بوده اند. تو

سال   آلمان –مزارع ایتالیا   و همچنان ادامه دارد. آغاز گردید  1954بناهای زاید مزرعه و تبدیل آنها به امکانات خوابگاهی  در 

. برنامه گردشگری کشاورزی در قبرس به بودند مند بهره گردشگری امکانات توسعه برای ملی حمایت از پیش ها سال دانمارک و

سال  شور  در  سازمان گردشگری این ک ستایی در قبرس  5335دست  سهیل بازآفرینی نواحی رو شد. و مهمترین هدف آن، ت آغاز 

افزایش است. تحقیقات  دی در حال(.در آمریکا نیز عالقه به گردشگری کشاورزی و طبیعت گر  sharply، 1771، 181بود.  

شهروندان به دنبال محصوالت محلی، تازه و ارگانیک هستند و بیش از  شان می دهد که امروزه  و تجربه های بازاریابی در امریکا ن

ست و جوی  شان را تولید می کند. طبح همین تحقیقات، عموم افراد در ج سی و چگونه غذای شته می خواهند بدانند که چه ک گذ

 .ربه های تعاملی هستند که به انها کمک می کند به اصل و نسب خود برگردنندتج

معروف است. عوامل متعددی تایوان را به « مزارع برای اوقات فراغت»کشور تایوان نیز در حوزه گردشگری کشاورزی به کشور  

های ن مزارع کوچک همراه با تسهیالت و خانهترین آهای گردشگری کشاورزی تبدیل کرده است که مهمآل برای فعالیتمکانی ایده

های موفح در یکی از نمونه (.11: 5831 کریمی، شود، استهای محلی بومی و گیاهی که برای مسافران طبخ میاقامتی در کنار غذا

فضای آموزشی گارد در جنوب غربی سوئد است که صاحبان آن هکتاری آنگاوالن 517زمینه گردشگری کشاورزی، مزرعه خانوادگی 
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بندی محصوالت ارگانیک به گردشگران نشان و تفریحی  پارک، کافه و رستوران( را در کنار مراحل کاشت تا برداشت و بسته

میلیون  51میلیارد یوان درآمد برای این کشور شد و بیش از  517باعث ( 1755همچنین گردشگری کشاورزی در چین   .دهندمی

هزار روستای گردشگری ایجاد کرد که درآمد حاصل  57میالدی بیش از  1751چین تا پایان سال  .اندکشاورز شغل جدید پیدا کرده

 (.18: همان  که به این ترتیب سرانه درآمد کشاورزان پنج درصد رشد یافت بوده استمیلیارد یوان  551از آن بیش از 

یخی و تکاپوی مستمر اجتماعی و فرهنگی، دیدنی های متنوعی دارد که بازدید از آن ها می تواند حس به دلیل پیشینه تارنیز ایران 

کرده و ستایش آنها را برانگیزد. لذا، هر مسافری با هر انگیزه ای که به  ءکنجکاوی و زیبا شناسی گردشگران و جهانگردان را ارضا

چهار فصل بودن ایران و  امه خود در ایران، دیدنی های مورد نظر خود را بیابد.ایران سفر کند، می تواند مطابح اهداف و ذوق و برن

مستعد بودن کلیه مناطح برای تولید محصوالت کشاورزی عامل موثری است که می تواند گردشگری کشاورزی ایران را توسعه دهد، 

ابع به دست آمده از گردشگری و کشاورزی قرار گرفته به ویژه آنکه اقتصاد استان هایی چون گیالن و مازندران و اردبیل بر پایه من

بی تردید، سرمایه گذاری در بخش صنعت کشاورزی و گردشگری، برگزاری تورهای کشاورزی و روستایی می تواند به  است.

ب نمونه قابل تامل، برگزاری جشنواره گل و گال معرفی بخش عظیمی از توان گردشگری کشاورزی و روستایی کشور کمک کند.

 .(11: 5838روبرو ساخته است  سقایی،  قابل توجهی در کاشان است که طی سال های گذشته، گردشگری کاشان را با تحوالت
 

 اهداف گردشگری کشاورزی -3

 ،آموزش، افزایش درآمد روستاییان و خانوارهای روستاییتوان بدین شرح ارائه داد: را میمهم ترین اهداف گردشگری کشاورزی 

فراهم کردن امکانات تفریحی، اقامت، معرفی محصول کشاورزی و بازدید از ، افزایش میزان مشارکت روستاییان در سیاستگذاری

 چهار هدف کلی گردشگری کشاورزی به این شرح است: است. لذا  در مجموع زمین ها و محصوالت کشاورزی 

 ول توسعه پایدار. آموزش افراد برای خدمت در گردشگری کشاورزی براساس اص5

 محیط زیست شان . آماده کردن افراد برای مدیریت 1

 . آماده کردن افراد برای مشارکت در تصمیم گیری در زمینه توسعه گردشگری کشاورزی8

 (.11: 5831. آموزش افراد در توسعه فرصت، فعالیت ها و تفریحات برای گردشگران براساس اصول توسعه پایدار خیاطی، 1

 

 گردشگری کشاورزی در توسعه روستایی نقش -4

گردشگری کشاورزی به دنبال مشارکت و دخالت مسئوالنه گردشگران در فعالیت های کشاورزی است که نهایت حاصل آن ایجاد 

فرصت های شغلی افزایش سود کشاورزی، بهبود کیفیت زندگی کشاورز، آگاهی مصرف کنندگان از خواص محصوالت محلی و 

سالمت  شاورزی و ارتقاء  ستم ها، کاهش آلودگی ک سی ستگاه های طبیعی و اکو سنن محلی، حفاظت از زی جامعه، حفظ آیین و 

ست. ستایی ا ساخت ها در جوامع رو ساخت و رو سعه زیر  شیوه  تو شاورزان با  توانند یک درآمد مکمل را از های مختلف میک

ها ممکن است باالخره جانشین کشاورزی به عنوان یکی از گردشگری به دست آورند و در صورت نتیجه بخش بودن این فعالیت

کشاورزان  می توانند با ایجاد شرایط جهت گردشگری و توزیع گردشگران  درآمدهای اصلی شده و به تجارتی سودآور بدل گردند.
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صورت عم شاورزی به  صول ک شگران عالقه مند به یادگیری ا ضای باز مزرعه و ایجاد فرصت آموزش به گرد  لی و کاربردی،در ف

شبانه،  شرایطی را در مزرعه خود فراهم کنند تا برای گردشگران اقامت  سازند. آنان می تواند  صادی خود را گسترده تر  فعالیت اقت

شگران با مزرعه و  ستقیم گرد سواری و تعامل م سب  صبحانه، غذا دادن به دام های اهلی برای افراد به ویژه کودکان، ا پذیرایی با 

 (. 11-11: 5835،افتخاری و قادریفعالیت های کشاورزی به وجود آید   بسیاری از

گردشگری و کشاورزی پتانسیل زیادی برای همکاری با یکدیگر در قالب یک رابطه نزدیک دارند. بهبود و توسعه نظام حمل و نقل 

  et al،5335: 13هم کمک کند  برای گردشگری از طریح افزایش سهولت دسترسی به بازارهای بالقوه می تواند به کشاورزی

،Bowen این زیر ساخت ها نه تنها به توسعه کشاورزی کمک می رساند بلکه به گردشگران امکان می دهد تا سفر کنند و چشم .)

اندازهای کشاورزی را مشاهده کنند. در مقابل، کمک گردشگری به کشاورزی می تواند از طریح تحریک و افزایش تقاضا برای 

محلی صورت گیرد. در حالی که کشاورزی  و رونح آن ممکن است از طریح عرضه چشم انداز های  طبیعی(،  رشد و تولیدات 

. در واقع محصول (Saxena et al،2007: 347؛ et al ،Bowen، 1991: 49های گردشگری را در پی داشته باشد رونح فعالیت

(. در این  Fleischer، 1771:  177ورد توجه قرار گیرد کشاورزی خود می تواند به عنوان یک محصول گردشگری هم م

لی م رابطه بسیاری از محققان، گردشگری کشاورزی را به عنوان راهی برای تعادل بخشی رقابت میان این دو فعالیت مهم در سطح 

مرتبط به گردشگری  کشاورزی با داشتن دو عرضه متفاوت امابنابراین   (. Busby and Rendle،2000، 635) پیشنهاد می دهد

طبقه بندی می شود، اولین آن عرضه مستقیم است که شامل فروش تولیدات کشاورزی به گردشگری است. دومین، عرضه غیر 

: 35)تواند نقش آفرینی کندمستقیم که مستلزم حفاظت و کشت و زرع در چشم اندازهاست و به عنوان یک منبع گردشگری می

1994،Socher and Tchurtcghenthaler .) 

بر محور تفریح، توسعه، درآمدزایی، حفظ محیط زیست، بازاریابی و برنامه ریزی استوار است گردشگری کشاورزی اصول  در کل

 (.3: 5831 محمدی و همکاران، 

 

 عوامل موثر بر گردشگری کشاورزی -5

 دسته از عوامل برای ایجاد و گسترش فعالیت های متنوع گردشگری کشاورزی معرفی کرده اند که عبارتند از: چهار محققان 

 . ویژگی های زمین مزرعه و عملکرد آن5

 (Barbieri،2008. ثروت خانوادگی مالک یا درآمد خاله مزرعه  1

 (Rilla، 1999یا مالک  . ویژگی های کشاورز8

 فیایی و اقلیم(. مکان مزرعه منطقه جغرا1

به خود مزرعه شتتتامل؛ اندازه  مزرعه، مقدار زمین متعلح به مالک مزرعه، زیبایی های منظره مزرعه، جاذبیت های  عوامل مربوط 

صرف نظر از شکل دسترسی عموم، فقط  مزرعه برای بازدید کنندگان، میزان ثروت خانوادگی مالک یا ارزش خاله مزرعه هستند.

در مزرعه می تواند فرصتی برای باال بردن درآمد گردشگری کشاورزی را فراهم کند. دسترسی عموم می تواند  حضور بازدید کننده
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اشتتکال گوناگونی به خود بگیرد؛ مانند اجازه به مردم برای پیاده روی و دوچرخه ستتواری و یا امکان شتتکار، ماهیگیری و فعالیت 

 .های تفریحی دیگر

صیات درون صو شاورز، خ صیالت، در مورد ک سن، میزان آموزش و تح ستند که عبارتند از؛  سیار اثر گذار ه شخه ب ی و بیرونی 

صاحب و بهره برداری  سودآور را ت شاورز می تواند یک فرصت  شاورز، درجه ای که ک شخصیت ک درجه مهارت های اجتماعی، 

ستفاده از توصیه های مدیریتی جدید کشاورز یرهم که به ی و گردشگری. البته یک متغیکند فرصت طلبی(، دسترسی به اینترنت، ا

کشاورز و نیز ساختار درآمدی و سازمانی مزرعه اختصاص یافته است،  وجود دارد و آن تا حدودی به توانایی های شخصی مالک 

شود شاورزی  مربوط می  شگری ک سترش گرد سرمایه گذاری برای گ ستم بانکی برای اخذ وام  و  سی شاورز و نفوذ فرد در   .یا ک

سلما  دارایی های خانوادگی هرچه بیشتر باشد، شانس موفقیت در گردشگری کشاورزی و احتمال اثر گذاری این عامل افزایش م

پیدا می کند. ساختار سازمانی یه عنوان یک شرکت سهامی و یا شراکت، شانس گردشگری کشاورزی را تحت تاثیر قرار می دهد 

سازمان دهی در قالب ( در تحقیقاتش دریافت که مز5333و کارتر  شتری برای  شانس بی شتر در فعالیت های مزرعه،  ارع با تنوع بی

 (Hilchey،1993یک شرکت دارند  
 

 انواع فعالیت های گردشگری کشاورزی -6

 گردشگری متمایز می سازد.انواع سه ویژگی وجود دارد که گردشگری کشاورزی را از دیگر 

 ارائه می دهد تا در فرآیند تولید مواد غذایی مشارکت نمایند. گردشگری کشاورزی به گردشگران این فرصت را (5

 برای گردشگران این فرصت وجود دارد تا بیشتر درباره زندگی مردم روستایی فرا بگیرد. (1

گردشگری کشاورزی به گردشگران این فرصت را ارائه می دهد تا با حیوانات اهلی و دشت و صحرا  که جزئی از تجربه  (8

 .(Martinez، 2010آن ها نیست( تماس مستقیم داشته باشند و زندگی روزمره 

این سه ویژگی به سه اصل گردشگری کشاورزی همرا می باشند. این سه اصل بیان می کنند که در یک مقصد گردشگری باید : 

چیزی برای گردشگران وجود داشته باشد تا بازدید کنند مثال حیوانات، مزارع، فرهنه و سنن روستایی مثل جشنواره ها(؛  چیزی 

جام دهند مثال مشارکت در ماهی گیری، آشپزی، برداشت محصول و مشارکت در بازی های برای گردشگران وجود داشته باشد تا ان

محلی( و چیزی برای گردشگران وجود داشته باشد تا بخرند مثال صنایع دستی روستایی، سبزیجات تازه و مواد غذایی فرآوری شده 

 نصر اصلی وجود داشته باشد: در مزرعه(. به عالوه، برای اینکه گردشگری کشاورزی رخ دهد باید چهار ع

   کشاورز از مهمانان پذیرایی می کند و خدمات مورد نیاز را ارائه می دهد(؛ "کشاورز " (5

   مزرعه باید دارای یک ویژگی  و جذابیت خاص باشد(؛  "مزرعه "  (1

 تنوع زیستی   این محل غالبا از شهر فاصله دارد و ممکن است فاقد تسهیالت شهری باشد اما از لحاظ "روستا " (8

 کشاورزی بسیار غنی باشد( و 

 "گردشگران کشاورزی " (1

 (.11: 5838فخیم زاده،خطیبی و عوامل اصلی فزاینده بیشتر به گردشگری کشاورزی  (1
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ماهیت گردشکری کشاورزی بسیار به منابع منطقه ای و مزیت های رقابتی مانند محصوالت ویژه، مناظر طبیعی و محلی و بازار 

گی دارد. مشارکت و سرمایه گذاری های اقتصادی گردشگری کشاورزی شامل انواع شرکت کنندگان،آموزش و هدف مزارع بست

 تجارب مختلف بازدید کنندگان از مزرعه می شود که در ذیل دسته بندی شده اند: 

 ( تفریحات و سرگرمی در فضای باز: ماهیگیری، اسب سواری، پیاده روی دسته جمعی5

 ورهای مزرعه، کالس های آشپزی، تورهای کشاورزی، کار در مزرعه( تجارب آموزشی: ت1

 ( سرگرمی: جشنواره های آبمیوه طبیعی و غذا8

 ( مهمان نوازی و خدمات اقامت: اقامت در مزرعه، خوابگاه، رستوران های محلی1

 ننده( فروش مستقیم در مزرعه: ایستگاه های کنار جاده ای، چیدن محصول در مزرعه توسط بازدید ک1

 (.18: 5838فخیم زاده، خطیبی و ( فروش مستقیم محصوالت تازه یا فرآوری شده در خارج از مزرعه: بازارهای کشاورزان 6

 

 مزایای بالقوه گردشگری کشاورزی در توسعه روستایی -7

  گردشگری کشاورزی می تواند ابزاری پاره وقت در کنار فعالیت اصلی مزرعه برای کسب درآمد بیشتر باشد. کشاورزان

برای افزایش ارزش تولیداتشتتان، به فرآوری و عرضتته ی مستتتقیم محصتتوالت در مزرعه یا با  می  وقت شتتان رابیشتتتر 

 پردازد. 

  سبی برای همسر مزرعه دار باشد تا بدون آنکه برای پیدا کردن کار عالوه براین گردشگری کشاورزی می تواند شغل منا

به شهرهای اطراف مزرعه برود، با کار در خانه به درآمدزایی بپردازد و نیز کودکان، خانواده، اطرافیان و دوستان می توانند 

 در این اجتماع کوچک مالی استخدام شوند.

  تماعی نظیر حفاظت از حیات وحش، کاهش وزن و دستتت یابی به گردشتتگری کشتتاورزی  رابطه مناستتبی با اهداف اج

با برنامه ریزی دقیح، گردشتتگری کشتتاورزی  .تندرستتتی و حفظ مزارع کوچک در اقتصتتاد جهانی برقرار کرده استتت

ابزارآموزشی با ارزشی برای کمک به افزایش درک عمومی خواهد شد که بر سختی های کار کشاورزی ارج نهاده و پل 

 مناسبی بین کشاورز با مصرف کننده و شهروند شهری با روستایی خواهد شد. ارتباطی

    از آنجا که گردشگری کشاورزی، ساکنان شهری و گردشگران، مخصوصا جوانان و نوجوانان، را به کانون های محلی و

 آورد. روستایی می برد، فرصتی برای تقدیر از زحمات روستاییان با تعامل پویاتر با ایشان فراهم می

  دالیل بیشتتتتری برای اقامت و ستتترمایه گذاری در مزارع  ,در ستتتاکنان محلی  "حس تعلح به مکان " ایجاد  و تقویت

  (Barbieri, 2008: 31  خانوادگی بازخوانی می گردد

    صنایع شتغال، احیا  صادی، تنوع و ثبات در ایجاد ا شد اقت ستایی، ر شگری در نواحی رو سترش گرد شکل گیری و گ

سبب می محل صاد منطقه ای را  سترش بنیان های یک اقت شاورزی و باالخره گ صوالت ک ی،  ایجاد بازار جدید برای مح

سنتی این مزارع  شیوه ها و زندگی  شگران را به دیدن و تجربه کردن  ستالژِی، عالقه گرد شود. و با برانگیختن حس نو

 افزایش می دهد.
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  رها از مزایای مهم گردشگری کشاورزی است. از آن جا که بخش وسیعی جلوگیری از پدیده مهاجرت روستاییان به شه

شاورزان می  شاورزی و درآمد زایی بزای ک شگری ک شکیل می دهند با حمایت از گرد ستاییان ت از جمعیت ایران را رو

ی تواند زی متوان به افزایش توانایی اقتصادی و ماندگاری آنان در روستاها کمک کرد. از نظر اقتصادی گردشگری کشاور

شد شته با ستایی در بر دا صادی مهمی را برای نواحی رو ستایی  و اثرات اقت سکونتگاههای رو شدن روند تخلیه  به کند 

 شود.منتهی 

   ست بلکه هم فعالیت های تفریحی و گردشگری در مناطح روستایی که گردشگری کشاورزی فقط حضور در مزارع نی

هنرها و صنایع دستی، آداب و رسوم محلی، بافت سنتی، معماری بومی، شکار و  بر پایه کشاورزی، دامداری، ماهیگیری،

بدون شک گردشگری روستایی و کشاورزی به عنوان ابزاری برای توسعه پایدار . غیره انجام می گیرد را در بر می گیرد

ش و و حفاظت از منابع طبیعی مطرح است ه ته و زمینه ساز توسعنقش مهمی در متنوع سازی اقتصاد جوامع روستایی دا

به طور کلی گردشگری کشاورزی به عنوان شیوه تحریک کننده  (.51: 5831 کالنتری و همکاران،  استپایدار روستایی 

 :بیان کرد جدول زیر رکود اقتصادی در نواحی روستایی در نظر گرفته می شود که آثار آن را  می توان به شرح

 
 

 گردشگری کشاورزی. اثرات توسعه اقتصادی 2جدول

 کمک به احیا و توسعه سنت ها، هنرها و صنایع محلی گسترش بهره برداری از مزرعه

 افزایش و احیا نمادهای محلی برای جلب توجه بازدید کنندگان نوآوری در نقدینه سازی و کسب درآمد مازاد

 خدمات محلی افزایش استفاده از محصوالت و افزایش مصرف کنندگان جدید محصوالت کشاورزی

 پیشرفت و بهبود فرهنه افزایش آگاهی پیرامون محصوالت کشاورزی محلی

 نیازمندی به مدیریت محیطی سالم برای چشم اندازروستایی درک و توجه بیشتر به اهمیت نگهداری زمین های مورد استفاده

 و اطالعات پیرامون کشاورزیافزایش آگاهی  کسب درآمد خانوار کشاورز و کسانی که در مزرعه کار نمی کنند

 افزایش پایداری در طوالنی مدت برای تجارت کشاورزی رقابتی  بازار تشویح کشاورزان به ادامه کشاورزی با وجود 
(Rilla,1999) 

کی متگردشگری کشاورزی نه تنها به برآورده شدن تقاضای در حال افزایش برای فعالیت های (, 1بنابر اثرات توسعه ای جدول    

ظت از جنگل ها، زمین های کشاورزی، اتواند با ارائه مشوق های اقتصادی به کشاورزان به حفرساند، بلکه میبر طبیعت یاری می

رودخانه ها و حیات وحش بپردازد. به عنوان نمونه، کشتتاورز می تواند با قرار دادن بخشتتی از زمین های خود به عنوان زیستتتگاه 

ه طریح عکاسی، فیلم برداری، ماهیگیری و تماشای پرندگان از سوی گردشگران به سودی چند برابر حفاظت شده  حیات وحش، ب

 (.Rilla,1999: 39  دست پیدا کند که البته همکاری نهادهای حفاظت از محیط زیست الزامی است
 

 مشكالت بالقوه گردشگری کشاورزی -8

خانوادگی شاید سبب استرس و مشکالت جدی شود. اقدامات اضافی جهت اضافه کردن گردشگری به فعالیت های مزرعه و امور 

تمیز نگه داشتن، حفظ آرامش و ایمنی و نیز آمادگی مهمان نوازی از عموم مردم نیاز است و این شاید تاثیرات زیان باری بر فعالیت 
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وج مسافرت ها تقریبا غیر ممکن در زمان کاشت و برداشت داشته باشد. حفظ حریم خصوصی در زمان ا صهای کشاورزی بخصو

است، از طرفی، در زمانی که ده ها بازدید کننده  غریبه به مزرعه می آیند خطراتی در قبال مسئولیت آن ها و نظارت بر عملکرد 

 گردشگران شاید مشکل آفرین باشد.

وستا ازدحام گردشگران در محل محیط های روستایی مامنی آرامش بخش برای شهرنشینان به شمار می آیند اما برای اهالی ر

امش روستا و ناسازگار با آن محیط رعامل برهم زدن آ که  زندگیشان که ترافیک و ایجاد قیل و قال های آزار دهنده را در پی دارد

 شناخته می شود. امکانات خدماتی محلی از عهده  جمع آوری فاضالب و انواع مختف زباله که یادگار گردشگران شهری است، بر

را باید قبل از توسعه  کسب و کار گردشگری زیر  مشکالت بالقوه  بنابراین (. Busby and Rende،97 :2000) نمی آیند

 :در ذهن  مرور کردبارها کشاورزی 

 های مدیریتی فقدان مهارت .5

 فقدان سیاست گذاری ملی و منطقه ای  .1

 بازاریابی .8

 زیر ساخت ها .1

 فاصله از منابع عمده جمعیتی .1

 محدود روستاییان از خواسته های گردشگراناطالعات  .6

 آداب و سنن .1

 (.17: 5831 کالنتری و همکاران، فصول محدود گردشگری کشاورزی .3
 

 نتیجه گیری -9

در این مقاله  با هدف بیان جایگاه گردشگری کشاورزی در توسعه روستایی، به مطالعه مفهوم گردشگری کشاورزی و اهداف آن، 

 است. با توجه بررسی های صورتانواع فعالیت های مرتبط با آن و  مزایا و مشکالت بالقوه و نیز عوامل موثر بر آن پرداخته شده

شت که  شاورزی و افزودن بر مزایای گرفته می توان اذعان دا شگری ک شکالت گرد ستن از م یکی از مهمترین راه حل ها برای کا

بالقوه آن, مشارکت است. هم مشارکت در میان جوامع محلی و هم مشارکت و سهیم شدن جوامع محلی در کنار مدیران و برنامه 

شارکت جوامع محلریزان. لذا در یک جمع بندی کلی می شرح،  م سعه توان بدین  ضروری برای تو شرط الزم و  ی و دولت ها را 

 گردشگری کشاورزی و بالطبع توسعه روستایی دانست. 

یک قلمرو، وجود یک پایگاه جامعه اطالعاتی راجع به عوامل مختلف متنوعی  برای برای تصمیم گیری در برنامه ریزی گردشگری

ستند شگری درگیر ه ست: جامعه محلی، که  ,که در گرد شده ا ست. در این رابطه، تاکنون یک ذینفع کلیدی فراموش  سیار مهم ا ب

حمایتشان برای اجرای هرگونه استراتژی گردشگری پایدار اساسی است. در حقیقت، این امر قابل انکار نیست که هرگونه توسعه 

ت نظر مردم محلی را که حح ابراز اولویت مدل مطلوب گردشتتگری پایدار باید از ویژگی مشتتارکتی برخوردار باشتتد، و می بایستت

ساکنان محلی تقریبا هزینه های اجتماعی و زیست محیطی اشکال متداول گردشگری را  .جامعه خود را دارند؛ در نظر گرفته شود

شارکت دارند( شگری م صفانه در منافع گرد ستراتژی ها برای به حد .می پردازند، اما به ندرت به طور من ساندن منافع از ا اکثر ر
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اکولوژِیکی، اجتماعی و اقتصتتادی و به حداقل رستتاندن هزینه های جانبی، تعامل با ذینعفان در توستتعه، برنامه ریزی و مدیریت 

هرگونه ستترمایه گذاری در گردشتتگری  نکته مهم ان که  بنابراین  باید بهره گرفت. های گردشتتگری طبیعی  وکشتتاورزی فرصتتت

صو شاورزی تنها در  شند،  می ک سهیم با صفانه در منافع آن  شته و به طور من رتی که جوامع محلی نیز تا حدودی روی آن کنترل دا

زیرا  در استتتفاده از منابع طبیعی می بایستتت بر ستته جزء متمرکز بود: محیط طبیعی یا منابع؛ محیط  .بایستتت در نظر گرفته شتتود

یریت. نقطه اتصال کلیدی سه جزء این چارچوب این است که، همانطوری که اجتماعی یا مردم در این رابطه گردشگر(؛ و زمینه مد

شگری روی مردمی که در مناطح طبیعی زندگی می کنند سعه گرد شگرانی که از این  ,تو تاثیر می گذارد، به همان اندازه روی گرد

 (. 11: 5838فخیم زاده، د  خطیبی و مناطح دیدن می کنند نیز تاثیر می گذار

احث اساسی دیگر در این زمینه بررسی میزان رضایتمندی ساکنین از این اثرات و پیامدها است، چنانچه پیامدها مطلوب یکی از مب

و رضتتایت بخش باشتتد به حمایت و پشتتتیبانی تمایل نشتتان می دهند و اگر پیامدها، نامطلوب و منجر به اختالل شتتود،  از میزان 

 .  (13ان:همحمایت و رضایتمندی آن ها کاسته می شود 

سعه  سترده بین الملل به تو سرمایه گذاری های کالن و مدیریت و تبلیغات و ایجاد روابط گ صاص  دولت ها با برنامه ریزی و اخت

دولت ها در  گردشتتگری کشتتاورزی در کشتتورها می پردازد که این مهم با همکاری ستتایر بخش های کشتتور تستتهیل می یابد.

سیار کلیدی و تاثیر گذار دارند و سیاست های بین المللی و روابط دولت ها با یکدیگر در به وجود  گردشگری کشاورزی نقشی ب

شور ایران در این زمینه تا حدی  صوص ک سیار موثر بوده و دولت ها به خ شگر ب آمدن مرزها و یا از بین رفتن آنها در جذب گرد

ه در صورتی که در کشورهای پیشرفت کم رنه تر شود. است که در اثر کوتاهی این نوع گردشگری در کشورمان می تواند هر لحظه

دولت طی سیاست هایی، حمایت مالی را برای  ,انگلستان برای تشویح کشاورزان در حرکت به سمت گردشگری کشاورزی مثال 

ی سازمان ها این امر در نظر گرفت و مقررات و روندی آسان را برای دستیابی به آن وضع کرد. همچنین کشورهای اتحادیه اروپا و

شرکت و  شاورزی، کمک های مالی را برای  شگری ک سعه گرد سته برای ترفیع و تو شبکه به هم پیو حمایت کننده دولتی در یک 

سقایی،  صاص دادند پاپلی یزدی و  شاورزان در این امر اخت شارکت مردم تاثیر  (.5835سهیم کردن ک لذا نقش حمایتی دولت و م

  گری دارد.بسزایی در توسعه این نوع گردش

شور  نواحی که آنجایی بنابراین از  سیاری در ک ستایی ب صادی رکود دچار که دارد وجود رو  مهاجر و بوده اقت

 تلفیح در نواحی این ضروری است تا برخوردارند، نیز گردشگر پذیری قابلیت و در مقابل از دارند باالیی فرستی

شاورزی کارکرد شگری و ک صاد  به تنوع بخشی و گرد ستاییاقت سیل رو  الزم کارهای راه و شوند سنجی پتان

 در این راستا پیشنهادهای زیر ارائه می گردد.. شود گذارده اجرا به نواحی این در جریان گردشگری یری شکل برای

سب 5 شور برح شاورزی در مناطح مختلف ک شگری ک ستعدادهای گرد سائی دقیح ا شنا شاورزی و  سم ک .تدوین طرح جامع توری

 ها و شهرستانهای مختلف.استنان 

 .تهیه نقشه گردشگری کشاورزی هر محصول برای جذب تقاضای پنهان و جواب گویی به تقاضای جاری. 1
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شاورزی به عنوان بنگاه های زودبازده و کارآفرین در 8 شگری ک شدن مزارع گرد شناخته  سئول در جهت  سازمان های م .همکاری 

سهیالت بانکی و زمی ستفاده از ت ستای ا صی بخش هایحمایت از برداری بهره و سازی نهرا صو  سرمایه برای خ

 دربخش گردشگری کشاورزی منطقه و ایجاد کسب و کارهای گردشگری کشاورزی مزارع و باغات . گذاری

شویح و سازی .زمینه1 شارکت به مردم ت سعه جهت در م ساختارها، تو سهیالت تجهیزات زیر ستی وت  و توری

 توانند نمی مردم که زمینه هایی در بخش خصوصی مشارکت از استفاده همچنین و طریح این از درآمد کسب

 گذاری کنند. سرمایه یا و مشارکت

ستفاده1 سرمایه گذاران، انجمن های هنری ( نیروهای از .ا شگری و تورگردان ها،  صه آژانس های گرد تجربه  با و متخ

 جلسه و نشستها طریح از گردشگری آموزش و ترویج وهمچنین مردمی تعاونی های تشکل ایجاد منظور به

 .مناطح و نیروهای بومی و محلی  مردم با مختلف های

 . تالش در جهت ایجاد چرخه  گردشگری در استان ها و مناطح برای حفظ جریان گردشگری در تمام فصول6

ختلف درروستاها و شهرهای مختلف آموزشی اگریتوریسمی با زمینه ها و تِم های م -.برگزاری فستیوال ها و جشن های تفریحی1

 کشور.

.استانداردسازی، بهبود و ارتقای کیفی بناهای تاریخی استان ها و مناطح مختلف کشور از جمله کاروانسراها, رباط ها و قلعه های 3

ل به تاریخی,  خانه های باغی دور افتاده در جهت استتتکان گردشتتتگران در حجره ها و اتاق های آن و در صتتتورت امکان تبدی

 بازارهای محلی فروش محصوالت کشاورزی و سنتی. 
 

 منابع
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