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 4/2/1134 ؛ تاریخ پذیرش: 26/12/1131 تاریخ دریافت:

 3چکیده
 و اس ت ک رده جل   خ ود ب   را یادی ز توج   ری اخ یهاسال در یکشاورز یگردشگر ینیکارآفر

 ک   باورن د نی ا بر صاحبنظران. اندنموده یادیز تالش آن یارتقا و جیترو جهت جهان مختلف یکشورها

 و یکشاورز داریپا توسع  در یمهم نقش دیجد یراهبرد عنوانب  تواندیم یکشاورز یگردشگر ینیکارآفر

 مکمل درآمد منبع کی و کند کمک یکشاورز یساز متنوع ب  تواندیم ،یاقتصاد بعد از. دینما ایفا ییروستا

 و دینما فراهم ییروستا جوامع در را یدیجد یشغل یهافرصت نیهمچن و شود محسوب کشاورزان یبرا

 طیمح  از حفاظ ت ب   توان دیم یطیمحستیز بعد از. دهد کاهش را مهاجرت و یکاریب فقر، قیطر نیبد

 یه ا یآل ودگ و یط یمح س تیز یهاخسارت و دینما کمک یکشاورز یهانیزم و هاستمیاکوس ست،یز

 را ییروستا سنن و فرهنگ تواندیم یگردشگر نوع نیا یفرهنگ-یاجتماع بعد از. دهد کاهش را یکشاورز

 توس ع  کنیول . س ازد توانمن د را کشاورز زنان و دهد بهبود را کشاورزان یاجتماع تیوضع د،ینما حفظ

 و یم ال من ابع کمبود ،یزیربرنام  مشکالت از جمل  فراوانی مشکالت و هاچالش با یکشاورز یگردشگر

 یبررس  ب   ،یاکتابخان   مطالع   از استفاده با حاضر مقال . باشدروبرو می یگریاحرف  و آموزش ،یانسان

 در را یگردش گر ن وع نی ا از ییهانمون   پ ردازد،یم  یکش اورز یگرگردش  ینیکارآفر اصول و مفهوم

 انی ب ییروس تا توس ع  ن  یزم در را آن یرو شیپ  یه اچالش و ایمزا و دینمایم ذکر مختلف یکشورها

 .شودیم ارائ  هافرصت از بهتر یریگبهره و هاچالش رفع منظور ب  ییشنهادهایپ هم انیپا در. کندیم
 

 ییروستا و یکشاورز توسع  دار،یپا توسع  ،یکشاورز یگردشگر ،ینیکارآفر :يکلیدهاي واژه

  

                                                             
 skarimi@basu.ac.ir مسئول مکاتب :*
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 مقدمه

چنان ک  باید و ش اید ب ا موفقی ت هم راه ها، آنها و تالشرغم تمام کوششتوسع  روستایی علی

اند مسایلی نظیر فقر، اشتغال و پای داری را رف ع نماین د. از ط ر  نبوده و راهبردهای گذشت  نتوانست 

های پایین کااله ای کش اورزی، اف زایش های روزافزون رودرروی کشاورزی نظیر قیمتیگر، چالشد

ش دن، نب ود  س ازی، ص نعتیهای تولید، فشارهای زیست محیطی، تغییرات آب و ه وا، جه انیهزین 

های دولتی حمایت کننده از کشاورزی و نوسان بازارهای کاالهای کشاورزی، درآم د کش اورزان برنام 

(. کاهش توانایی کشاورزی برای 2112؛ مک گهی، 2112دهند )یانگ، پا را روز ب  روز کاهش میخرده

تولید درآمد کافی باعث شده است ک  بسیاری از کشاورزان مجبور ب  فروش مزارع خ ود ش وند و در 

منابع درآمد جاهای دیگر ب  دنبال شغل و درآمد بگردند و یا ب  دنبال راهبردهای اقتصادی جایگزین و 

توان د ش امل . این راهبرده ا م یخود باشند اقتصاد محلی برای حفظ مزارع بخشیدن ب  جدید و تنوع

س ازی م زارع از طری ق ی، اش تغال غیرکش اورزی و ی ا متن وعگسترش اندازه مزاراع، تولی د تخصص 

ه د  (. 1336و توسع  کس  و کارهای روستایی و کش اورزی باش د )ب ولر و همک اران،  کارآفرینی

کاهش ده د،  را یب  محصوالت کشاورز کشاورز یهاخانواده یوابستگ ک مزارع آن است  یسازمتنوع

 تی . ن وع فعالبتوانند خودکفایی و پایدار باقی بمانند افت،یدر مزارع کاهش  دیتول یک  وقت یاب  گون 

متف اوت  ب القوهو ب ازار  ،کش اورز یه اخانواده قیمتنوع مزارع با توج  ب  محل و ساختار مزرع ، عال

 یو اوقات فراغت شود، عموما گردش گر یسرگرم یهاتیمزرع  شامل فعال یساز. اگر متنوعباشدمی

 . شودمی دهینام یکشاورز

گردشگری کشاورزی از جمل  راهبردهایی است ک  در چند ده  اخیر برای متنوع س اختن اقتص اد 

ست. اکثر کشورهای جهان این نوع گردش گری را ب   روستایی و توسع  پایدار روستایی مطرح شده ا

اقتصادی، احیا و بازسازی نواحی روستایی م د نظ ر ق رار -عنوان راهبردی نوین برای توسع  اجتماعی

دارن د، توس ع   یبرای محدودی هان یک  گز یدر کشورها و مناطق ژهیبو(. این امر 2111سو، اند )داده

توان د ب ا توج   ب   یم  ییگردش گری روس تا زین رانیدر اقتصاد ااست. بیشتر مورد توج  قرار گرفت 

ب  اقتصاد  یهای تنوع بخشاز عرص  یکیموجود در آن ب  عنوان  یهای نسبتیو مز یطیمح یگوناگون

 و س ط  درآم د ییه ای اقتص اد روس تاتی از فعال ارییک  بس یطی. در شراردیقرارگمد نظر ییروستا

روج نس ل   خ ج ینت و در کاریینرخ ب شیشده و افزا دیشد فولار ادچ ریهای اخده  ی، طکشاورزی

  توس ع ، اگ راس ت روستاها را ب  مخ اطره انداخت    توسع ،ییروستا  از جامع هکرد لیجوان و تحص
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من اطق را از  نی ت ا ح دودی ا توانیشود، م زییطرح ر ییروستانواحی طور کامل در  ب  گردشگری

ی ع یشد )مط یی و کشاورزیروستا  و گسترش توسع ی  تنوع فرهنگرکود و انزوا خارج کرد و موج

. اما گردشگری ب  طور عام و گردشگری کشاورزی ب  طور خاص ب  علت (2111 ،یو نصرت لنگرودی

ای ب رای زمین  وجود تقاضاهای جدید گردشگران و نیاز ب  تنوع محصوالت و خ دمات گردش گری، 

ی ک ارآفرینی ف راهم توس ع  و طاره ای کوچ ک و متوس ی کس  و کارها، ب  ویژه کس  وکتوسع 

 . ب  همین علت امروزه کارآفرینی در گردشگری روستایی و کشاورزی اهمیت روزافزونی یافت آوردمی

 (.2115 و همکاران، است )لردکیپانیدز و ب  عنوان نیروی محرک  این صنعت مورد توج  قرار گرفت 

های ی و من ابع اینترنت ی در زمین  ااساس مطالع  کتابخان   هد  عمده مقال  حاضر آن است تا بر

مزای ا و  یب  بررس  ،توسع  روستایی، توسع  کشاورزی، کارآفرینی و گردشگری روستایی و کشاورزی

و ض من برش مردن بع  ی از  بپ ردازد گردش گری کش اورزی ینیکارآفر ن یموجود در زم هایچالش

شورهای مختلف توسع  یافت  و در حال توسع ، نقش ای ن های موفق گردشگری کشاورزی در کنمون 

    نوع گردشگری را در توسع  پایدار کشاورزی و روستایی تشری  نماید.

بینش، تغییر و خلق است ک  برای توس ع  و اج رای کارآفرینی فرانید پویای : کارآفرینی و گردشگري

(. ای ن 2113اق احتی اج دارد )کوراتک و، های خالق ب  انرژی و ش ور و اش تیحلهای جدید و راهایده

( تاکید دارد ک  کارآفرینان س اختار موج ود ب ازار را از طری ق 1314تعریف بر این برداشت شومپیتر )

ی ک ک االی جدی د، ی ک  کنن د وای تخری  م یها، ب  طور خالقان برداری از فرصتنوآوری و بهره

کنن د ک   خل ق م یرا تولی د و من ابع  هی الگوهایهای سازماندنهایت شیوه ی تولید جدید و درشیوه

توان کارآفرین را ف ردی دانس ت ک   بر اساس تعاریف موجود می ها نوآوری است.ویژگی اساسی آن

نمای د و س پ  های جدیدی را خل ق م یکند و یا فرصتهای موجود را کشف و دریافت میفرصت

 نماید.  ها ایجاد میفرصت برداری از اینسازمان و یا شرکتی را ب  منظور بهره

 منبع نیمهمترگردشگری یکی از بزرگترین و سریع الرشدترین صنایع در جهان است و همچنین 

. اما گردشگری برای اینک  بتواند ب  این رشد سریع از کشورهاست ارییدرآمد، اشتغال و ثروت در بس

  نیازهای متنوع بازار پاسخ مناس  و نقش موثر خود در زمین  تولید درآمد و اشتغال ادام  دهد و ب

های اخیر کارآفرینی در حوزه گردشگری باشد. در سالدهد، نیازمند تلفیق با نوآوری و کارآفرینی می

است )لردکیپانیدز و صنعت بودهاین است و ب  نوعی نیروی محرک  اهمیت روزافزونی پیدا کرده

 (. 2115همکاران، 
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باشد چرا ک  اکثریت تسهیالت می 1کوچک و متوسط هایبنگاهسنتی متشکل از  طورگردشگری ب 

)بس تاکی  و همک اران، ش وند اداره و ارائ  می کس  و کارهااین نوع و خدمات گردشگری از طریق 

کند ک  کارآفرین ان از ( بیان می2115باشد. بال )ها میای برای انواع نوآوریمقدم و همین امر ، (2114

توانن د ت اثیر زی ادی در موفقی ت ه ر ص نعتی از جمل   چک و متوسط م یطریق کس  وکارهای کو

کننده گردشگری داشت  باشند چرا ک  صنت گردشگری ب  میزان زیادی بر تغییر سریع در رفتار مصر 

( معتقد است ک  کس  و کارهای کوچک این مزیت را دارن د 2112هاتن ) باشد.یا مشتری وابست  می

آنها ب  بازار خدمات وجود دارد و ب  عالوه ب  خاطر انعطافپذیری باالیی ک    ک  موانع کمی برای ورود

دارند، قادر هستند تقاضاها و نیازهای متنوع مش تریان را از طری ق ارائ   خ دمات درخ ور و مناس   

نی روی "( است ک  کارآفرینی را 1395کر )برآورده سازند. این ایده ب  نوعی دربرگیرنده سخن پیتر دار

کن د ( مط رح م ی2115گون   ک   ب ال )داند و همانمی "برنده تغییر، نوآوری و اشتغالو پیشمحرک 

و  "باش دکارآفرینی برای تامین تقاضاها و نیازهای سریع التغییر مشتریان گردشگری امری حیاتی می"

شکل پسند شاید این تنها راه آوردن محصوالت نواوران  و بدیع ب  بازار است تا بتوانند چشم مشتری م

 د.  نرا بگیرند و دوام و بقای کس  و کارهای گردشگری را ت مین نمای

جدیدی نیست و در  ی نسبتاًهر چند ک  گردشگری کشاورزی پدیده: مفهوم گردشگري کشاورزي

ب  عنوان یک صنعت مورد توج  جدی  1321یل قرن بیستم ظهور و بروز پیدا کرد، اما از اوایل ده  ااو

 یاهفعالیتدر  گردشگری یهاب  فراهم نمودن فرصتاژه گردشگری کشاورزی قرار گرفت. و

افتد ک  در مناطق ی اشاره دارد. گردشگری کشاورزی معموال در مزارع و کشتزارهایی اتفاق میکشاورز

های جذابی برای مردمان شهرنشین های کاری، موقعیتاند و درکنار محیطروستایی جذاب واقع شده

ای را برای کشاورز ایجاد کنند و یا ارزش افزودهنمایند و از این طریق ایجاد درآمد میهم فراهم می

 یکننده دیمصر  کننده و تول انیفاصل  م شیبا توج  ب  افزا(. 2112نمایند )تئو و باربیری، می

کنندگان عالقمند هستند ک  بدانند چگون  محصوالت از مصر  یاریبس ،یمحصوالت کشاورز

 نیا یسازآماده ندیک  در فرآ ی. آنها دوست دارند با کشاورزان و کسانشوندیم دیتول یو دام یکشاورز

 لیمردم تما گریکار تجرب  کس  کنند. ب  عبارت د نیآشنا شده و در ااز نزدیک کنند، یم تیمواد فعال

قات فراغت و او التیشوند و تعط کینزد یکشاورز یهاتیدارند ک  همانند گذشت  دوباره ب  فعال

                                                             
1- Small- and Medium-sized Enterprise (SME) 
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 یها و فشارهاآرام و ب  دور از استرس یطیدر مح ،یو شهر یصنعت یزندگ یاهویخود را ب  دور از ه

کاشت و  یهاتیکودکان ونوجوانان دوست دارند تا فعال ژهیب  سربرند. بو ینیشهرنش یاز زندگ یناش

 عیو ساخت صنا اتیچون لبن ییمواد غذا  یها، تهب  دام یدگیرس ،یبرداشت محصوالت کشاورز

 . نندیبب کیرا از نزد یدست

تعاریف بسیار زیادی از گردشگری کشاورزی وجود دارد. باید توج  داشت ک  گردشگری 

از گردشگری  جزییکشاورزی با گردشگری روستایی  یکسان نیست، گردشگری کشاورزی در اصل 

روستایی وجود دارند را نیز . گردشگری روستایی، اشکال دیگر گردشگری ک  در نواحی روستایی باشد

 . 1و گردشگری فرهنگی 2، گردشگری ماجراجویی روستایی1گردیشود، مثل طبیعتشامل می

کس  و کارهای روستایی "کنند: گون  تعریف می( گردشگری کشاورزی را این332ویور و فنل )

ارت دیگر، گردشگری عب. ب "کنندک  کارکردن در محیط مزرع  و گردشگری تجاری را با هم تلفیق می

، برداشت و یا چیدن 4های مختلفی داشت  باشد، از جمل : جا و صبحان تواند شکلکشاورزی می

، آموزشی و تجربی، صیادی و یا ماهیگیری در ازای 6های کشاورزی، جشنواره5محصول برای خود

ک   کنندیم انی( ب2111و همکاران ) ویآرو لیگها. پرداخت مقداری پول، یا تورهای مزرع  برای بچ 

 رینظ ییهاشامل واژه دیبا یکشاورز یمناس  از گردشگر فیتعر کیآنها  قیتحق جیمطابق با نتا

و   یتفر "، "دهد مانند مزرع  یا کشتزارک  فعالیت گردشگری رخ می، یعنی جایی2یکشاورز طیمح"

د، چنین تعریفی را برای آنها در نهایت بر اساس نتایج مطالع  خو باشد. "آموزش"، و "9یسرگرم

های مرتبط با کشاورزی ک  در یک محیط کشاورزی فعالیت"گردشگری کشاورزی ارائ  می دهند: 

الزم ب  ذکر است ک  در این نوع گردشگری،  "پذیرد.نظیر مزرع  با هد  سرگرمی یا آموزش انجام می

                                                             
1- Eco-tourism 

2- Rural adventure tourism  :ها،جنگل رها،یپر خطر چون کو یب  مقصدها ان جویحادث  ای زآمیمخاطره یسفرها 

 .ندگوی را هارودخان 
3- Cultural tourism 

4- Bed-and-breakfasts 

5- Pick-your-own produce: جات و یا سبزیجات )مانند است ک  در آن بازدیدکنندگان اجازه دارند میوه روشی

 کدو، سی ، توت فرنگی، انگور و دیگر محصوالت( مورد نیاز خود را بچینند یا برداشت کنند.
6- Agricultural festivals 

7- Agricultural setting 

8- Entertainment  
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معموال و  ردیگمیار قر ییروستا یزندگ کیگردشگر ب  طور فعال در روند در بیشتر موارد 

)مانند برداشت محصوالت باغی و زراعی،  دهندیو کشاورزان انجام م انییرا ک  روستا ییهاتیفعال

 دهد.میانجام او نیز  چرای حیوانات و شیردوشی(

طورکلی، گردشگری کشاورزی ب  ابعادی از کشاورزی و گردشگری اشاره دارد ک  بازدید از ب 

های یی را با هد  تفری  و سرگرمی، آموزش و یا مشارکت فعال در فعالیتمزارع یا نواحی روستا

(. این نوع گردشگری 2111کنند )یانگ و همکاران، تولید کشاورزی و زندگی در مزرع  تشویق می

محور را برای بازیدکنندگانی ک  ب  دنبال مهمان نوازی سنتی روستایی و -تجرب  گردشگری مزرع 

آورد و از طر  دیگر ب  ت و گذار و تجارب فرهنگی هستند، فراهم میدسترسی ب  طبیعت، گش

د تا پویایی و دوام کشاورزی را حفظ نمایند و اقتصاد خود را تنوع ببخشند کنکشاورزان کمک می

  . (2116)ویک و همکاران، 

 ( س  ویژگی وجود2113مطابق با سزناجدر و همکاران ): اصول و عناصر پایه گردشگري کشاورزي

سازد. نخست، گردشگری دارد ک  گردشگری کشاورزی را از انواع دیگر گردشگری متمایز می

دهد تا در فرایند تولید مواد غذایی مشارکت نمایند. کشاورزی ب  گردشگران این فرصت را ارائ  می

انجام دوم، برای گردشگران این فرصت وجود دارد تا بیشتر درباره زندگی مردم روستایی فرابگیرند. سر

دهد تا با حیوانات اهلی و دشت و ک  گردشگری کشاورزی ب  گردشگران این فرصت را ارای  میاین

صحرا )ک  جزیی از تجرب  و زندگی روزمره آنها نیست( تماس مستقیم داش  باشند. این س  ویژگی با 

د گردشگری یک مقصدر کنند ک  باشد. این س  اصل بیان میس  اصل گردشگری کشاورزی همراه می

باید: چیزی برای گردشگران وجود داشت  باشد تا بازدید کنند )مثال حیوانات، مزارع، فرهنگ و سنن 

تا انجام دهند )مثال مشارکت در  گردشگران وجود داشت  باشد یبرا یزیچروستایی مثل جشنواره ها(؛ 

گردشگران  یراب یزیچهای محلی( و گیری، آشپزی، برداشت محصول و مشارکت در بازیماهی

تا بخرند )مثال صنایع دستی روستایی، سبزیجات تازه و مواد غذایی فراوری شده در  وجود داشت  باشد

مزرع (. ب  عالوه، برای اینک  گردشگری کشاورزی رخ دهد باید چهار عنصر اصلی وجود داشت  باشد: 

)مزرع   "مزرع "دهد(؛ ارائ  می کند و خدمات مورد نیاز را)کشاورز از مهمانان پذیرایی می "کشاورز"

)این محل غالبا از شهر فاصل  دارد و ممکن  "روستا"باید دارای یک ویژگی و جذابیت خاص باشد(؛ 
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باشد( و بسیار غنی می 1است فاقد تسهیالت شهری باشد اما از لحاظ تنوع زیستی کشاورزی

 . "گردشگران کشاورزی"

ط متغیر نواحی روستایی و کشاورزی سنتی، ضروری در محی: کارآفرینی در گردشگري کشاورزي

های جدیدی برای معیشت پیدا نمود. نوآوری ابزاری کلیدی برای کس  منفعت است تا ابزار و گزین 

های حاصل  از تغییر است. کارآفرینی برداری از فرصتو دوام در بازار رقابتی و همچنین بهره

ی قابل توج  این است ک  در این رابط  باشد. اما نکت تواند گزین  مناسبی گردشگری کشاورزی می

طور ک  قبال ذکر ی باید جنب  اکولوژیکی را نیز مدنظر قرار دهد. همانکشاورز یردشگرگ ینیکارآفر

ها و کس  و کارهای فعال در این حوزه عمدتا کوچک مقیاس هستند. کس  و کارهای شد، شرکت

یت را دارند تا در جوامع محلی نیرو و انگیزه الزم برای کوچک مقیاس گردشگری کشاورزی این ظرف

، و همکاران تبدیل منابع محلی ب  محصوالت و خدمات گردشگری را فراهم نمایند  )لردکیپانیدز

گون  تعریف نمود: توان کارآفرینی گردشگری کشاورزی را اینچ  بیان شد می(. براساس آن2115

و  عی بهین ، متنواستفاده و های کشاورزیفعالیت در القیتخجدید، نوآوری و های شناسایی فرصت

 .یروستایکشاورزی و ی پایدار در راستای توسع  کشاورزی منابع نوآوران  از

گردشگری در بع ی از کشورهای توسع  یافت  نظیر : هایی از کارآفرینی گردشگري کشاورزينمونه

اتریش نزدیک ب   2طور مثال در منطق  آلپاینارد. ب آمریکا و کشورهای اروپایی سابق  نسبتا طوالنی د

در کشورهای اروپایی  1332. همچنین از سال رواج داردصد سال است ک  گردشگری کشاورزی  یک

تبدیل ب  یک راهبرد کلیدی جهت تنوع این نوع گردشگری  1در اتحادی  مشترک کشاورزی 1336و از 

هزار مزرع  وجود  21از  شیب 1334در سال  شیاتردر . است بخشیدن ب  اقتصاد کشاورزی شده

 رفتند،یها ممکان نیا یو تماشا  یک  ب  تفر یکسان یهزار اتاق برا 113ها حدود ک  در آن شتدا

ک  از منبع درآمد  کندیکمک م یشیب  کشاورزان اتر ییبود. گردش در مناطق روستا افت یاختصاص 

 نیافراد از محل پرورش دام و جنگل )چوب و الوار( تأم نیامند شوند، اصوال درآمد بهره یگرید

 یکشاورز یهامحصوالت و فرآورده انییو از روستا کنندیمرا اجاره ها اتاق نیگردان اشود، جهانیم

ها و جوان سازندیم ییجوانان در مناطق روستا یاست ک  برا ییهاخوابگاه گری. نمون  دخرندیرا م

                                                             
1- Agrobiodiversity  

2- Alpine 

3-  CAP: Common Agricultural Policy 
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وجود دارد  ییهاخوابگاه نیسر برند. در سراسر اروپا چن ب  در آن جا یاندک ن یهز پرداخت اب توانندیم

  (.2112 ی،دریو ح یلنگرودمطیعی )

قرار گرفت  و نمون  موفقی از در جنوب غربی سوئد  2زودرسالت منطق در  1گاردمزرع  آنگاوالن

یکی از  گاردآنگاوالنه پایداری، باشد. از دیدگاکارآفرینی خانوادگی در زمین  گردشگری کشاورزی می

باشد، بویژه ب  خاطر کیفیت محصوالتش ک  همگی ارگانیک ترین مزارع در این منطق  مییافت  توسع 

این  کارآفرینصاحبان چ  ک  شوند. آنکننده منتقل میمصر  1باشند و مستقیم از مزرع  ب  سرسفرهمی

 آنهااشد. بدر زمین  مدیریت کس  و کارش می آنهاو خالقان  سازد روش نوآوران  یمزرع  را متمایز م

. ب  طور مثال، تمامی مراحل اندبیشترین بهره را برده 4ب  فرد و بازار ویژه از تولید محصوالت منحصر

ای تا توزیع مواد غذایی و عرض  مواد غذایی، از کاشت و پرورش محصوالت زراعی و گیاهان علوف 

شود. این مزرع  انجام می گاردآنگاوالنهکتاری  141بست  بندی شده در مزرع   گوشتی فراوری شده و

تمام مالحظات زیست محیطی را مد نظر قرار داده و اقدمات الزم در زمین  صرف  جویی آب و انرژی 

را انجام داده است. مواد خام مورد استفاده در این مزرع  باید دارای استانداردهای زیست محیطی 

بعد از این ک  مردم ب  خرید محصوالت این مزرع  و همچنین ب  خود مزرع  عالقمند شدند،  باشند.

خانواده صاح  مزرع  تصمیم گرفتند ک  وارد حوزه گردشگری هم شوند. آنها همچنین از مزرع  خود 

کنند، و پارک گردشگری، کاف ، رستوران، هتل و برای برگزاری مجال  جشن و عروسی استفاده می

      . 5(2115)لردکیپانیدز و همکاران،  اندلن کنفران  هم در مزرع  خود تاسی  نمودهسا

سال  یاز روزها یگسترده است و در بع  اریبس کایآمر ییروستا یدر نواح یکشاورز یگردشگر

کنند،  یاس  سوار نند،یبچ یو سبز وهیتوانند میشوند. گردشگران معموم آزاد می دیبازد یمزارع برا

را  یدست عیفروشگاه، محصوالت مختلف و صنا ایکنار مزارع  یهاها را بچشند و در دک لعس

، حدود 2111آمریکا در سال در (. 2119)هیپبرن،  را ب  انجام رسانند گرید تیفعال ای ندینما یداریخر

درصد  11تقریباً  ک  بودند بازدید کرده کشاورزی میلیون نفر یک یا چندبار در سال از مزارع 61

کشاورزی ک  درآمد حاصل از گردشگری دهند د. مطالعات نشان میشرا شامل میاین کشور جمعیت 

                                                             
1- Angavallen Gard 

2- Soderslatt 

3- From land to table 

4- Market niches 

  http://angavallen.se: گاردآنگاوالنآدرس سایت مزرع    5

http://angavallen.se/
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. ب  دلیل تنوع محصوالت کشاورزی و مزارع، کالیفرنیا میلیون دالر در سال است 911حدود  در آمریکا

یاری از مزارع ها در امریکا ب  منظور تفری  و اقامت در یک مزرع  است. بسیکی از بهترین ایالت

خانوادگی کوچک در ساحل غربی آمریکا برای کس  درآمد ب  صنعت گردشگری کشاورزی تکی  

های کشاورزی بومی و راهبردهای رشد محصوالت ها وظیف  آموزش تکنیکدارند ک  بسیاری از آن

ای آموزش عالی هارگانیک را نیز ب  عهده دارند. دانشگاه کالیفرنیا، ب  عنوان یکی از بزرگترین نظام

ب  تولیدکنندگان در عرص   "مزرع  کوچک"دولتی در ایاالت متحده، با ارائ  برنام  آموزشی یا عنوان 

 (. 2114 گرده، یموریتنماید )تجارت گردشگری کشاورزی کمک می

ه ای اخی ر گردشگری کشاورزی در کشورهای در حال توسع  نظیر تایلند، ترکی  و چین در س ال

)واح د پ ول میلی ون ب ات  125در تایلند، بودج  ای مع ادل  است. مثالً را تجرب  کردهتوسع  سریعی 

ه ای گردش گری ب  وزارت کشاورزی و بخش ترویج کشاورزی اختص اص یاف ت ت ا جاذب  ( لندیتا

کشاورزی در این کشور را توسع  و ارتقا دهند. از زمان پیدایش گردش گری کش اورزی در تایلن د در 

اند. د روزافزونی از نواحی کشاورزی خصوصی افتتاح شده و پذیرای گردشگران بوده، تعدا2112سال 

، گردش گری کش اورزی 2114جامع  کشاورزی ب  این طرح ملی پیوستند. در سال  39، 2115تا سال 

 511111میلیون بات برای کشاورزان تولید نماید ک   ای ن درآم د حاص ل بازدی د  92توانست حدود 

 . کشاورزی بود گردشگر از مزارع

های اخیر توسع  و ارتقای گردشگری روستایی و کشاورزی بسیار مورد توج  در چین هم در سال

های مرتبط با آن تمرکز دارد. قرار گفت  است. اساس گردشگری روستایی چین بر کشاورزی و فعالیت

زی  بیش از ، گردشگری روستایی و کشاور2111در سال  1براساس اطالعات اداره گردشگری چین

میلیون کشاورز شغل ایجاد کرده است.  15میلیارد یوآن درآمد حاصل کرده و برای بیش از  121

 2115( پیش بینی شده است ک  تا پایان سال 2113-2115براساس برنام  توسع  گردشگری روستایی )

. روستای گردشگری در سراسر چین ایجاد خواهد شد 11111شهرک گردشگری و  1111بیش از 

میلیون نفر خواهد رسید، در این  221شود ک  تا پایان گردشگران روستایی ب  بیش از پیش بینی می

میلیون نفر ب  طور مستقیم و برای  393میلیارد یوآن درآمد تولید خواهد شد، برای  114صورت حدود 

                                                             
1- China National Tourism Administration (CNTA) 
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 5اورزان حدود میلیون نفر ب  طور غیر مستقیم شغل ایجاد خواهد شد و سران  درآمد سالیان  کش 12

 (.  2111درصد رشد خواهد داشت )ونگ و همکاران، 

 نی اس ت و ه ر س ال  در ا یمزارع گردش گر یادیبا تعداد ز یسرسبز و کوهستان یکشور وانیتا

  ی ترت نی شود. ب  ایم برگزار یاز مزارع کشاورز دیب  منظور بازد یفراوان یگردشگر یکشور تورها

آل دهیا یکشور لیب  چند دل وانی. تاابدیی  گوش  و کنار جهان راه مکشور ب نیاز محصوالت ا یاریبس

واقع در  ییروستا یهادر خان  یاقامت التیارائ  تسه رینظ یلیاست: دال یکشاورز یگردشگر ن یدر زم

 ش تریب تی ب  گردشگران ک   موج   حما کیارگان ییمزارع کوچک و عرض  محصوالت و مواد غذا

 نمنداشود. عالق یم یکشاورز یو گردشگر یاز صنعت کشاورز ستیز طیو مح عتیداران طبدوست

 یم زارع چ ا یب ا تمرک ز ب ر رو یکشاورز یتور تخصص کیتوانند در یو محصوالت آن م یب  چا

ب ا  نیپ یلیف رهی (. جز1131گ رده،  یموری)ت ندیتجرب  نما زیرا ن یبا کشت ییایسفر در وان،یتا ریدرجزا

 یانمک  ،یاز انواع محصوالت کش اورز یو برخوردار ،یتنوع و چند عملکردم یاز مزارع یبرخوردار

از  دی بازد رینظ یمتنوع یهااسیدر مق یکشاورز یاست. گردشگر یکشاورز یگردشگر یبرا مناس 

مزارع زنب ور  ده،یاز مزارع گل ارک دیبازد رینظ یتر کشاورزکوچک یهاتیمزارع بزرگ آناناس تا فعال

ص ورت  ا،ی پاپا ای اژدها  وهیمانند م ابیکم یریکوچکتر کشت محصوالت گرمسمزارع  یعسل، و حت

 گردشگران شتریب  دنبال جذب ب یب  طور فعال ایآس یواقع در جنوب شرق یبایز رهیجز نی. اردیپذمی

 نی ب  عنوان زب ان دوم در ا یسیاستفاده گسترده از زبان انگل نیچناست. هم یگردشگر یهاو شرکت

 دی نما لیتب د انجه  یکشاورز یجاذب  گردشگر یالمللنیمقصد ب نیآن را ب  مشهورتر کشور توانست 

ای با تن وع نس بتا زی ادی از درخت ان نخ ل وج ود دارد ک   . در مراکش منطق (1131گرده،  یموری)ت

برداشت و فرآوری محصوالت آن و همچنین چشم اندازهای زیبای طبیعی ایجاد شده در اث ر اح دا  

هر سال  تعداد زیادی گردشگر را ب  این مناطق برده و درآمد بسیار زیادی را عاید س اکنان این باغات، 

 (. 2112نماید )معصومی، منطق  می

 یبردارقرار دارد، اما ب  لحاظ بهره ایکشور برتر دن 11 انیدر م یگردشگر یهاب  لحاظ جاذب  رانیا

از ب ازار  رانی ره، س هم اش است. بر اساس آمار منتآخر جدول قرار گرفت  یهاها، در ردهجاذب  نیاز ا

 رینظیب یک  در نوع خود در سط  جهان یخیتار یهادرصد است. جدا از جاذب  15/1فقط  یگردشگر

 یه اجل وه ،یغن  یو شگر ، تمدن یخیتار یمانند روستاها یعیطب یهاموهبت یهستند، وجود برخ

کش ور را ب ا  یتوان د گردش گریخود م  یب  نوب  هر کدام یو کشاورز یعیطب یاز گردشگر رینظیب
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  ی و مس تعد ب ودن کل کشورطبیعت فصل بودن  چهارتنوع آب و هوایی و روبرو سازد.  میعظ یتحول

را  کشورکشاورزی  یتواند گردشگریاست ک  م یعامل موثری محصوالت کشاورز دیتول یمناطق برا

. مراسم خ اص کنندیم دیرا تول گریکدیفاوت از کشور، محصوالت متنوع و مت یتوسع  دهد. روستاها

و ب  تبع  شودیگوناگون برگزار م یهاوهیو مرتبط با کاشت و برداشت محصول در مناطق مختلف ب  ش

در  توان دیتنوع م  نی. اافتی توانیاز روستاها م کیدر هر  یاژهیو یدست عیآن فرهنگ، رسوم و صنا

     (.2111کمانی، ) موثر باشد اریکشور بسدر  یکشاورز یگردشگرو تقویت گسترش 

پرورش گل در محالت،  جش ن برداش ت گن دم در  یهاالب در کاشان، دهکدهگجشنواره گل و 

 ، م زارع چ ای گ یالندر صومع  سرا ییایجشن خرمن در ماسال، گل الل  و پست  در ،یخراسان رضو

هستند ک   اگ ر ب   درس تی از آنه ا هایی از ظرفیت بسیار عظیم گردشگری کشاورزی در کشور نمون 

تواند هر سال  تعداد زیادی گردشگر را ب  خود جذب نماید و باع ث تولی د درآم د و استفاده شود، می

 ایجاد اشتغال شود.     

توسع  روستایی ب  معنای عام اشاره ب  : گردشگري کشاورزي و توسعه پایدار روستاییکارآفرینی 

و فراتر  تر شده(. اما این مفهوم ب  طور روزافزونی پیچیده1396د )هوگ، بهبود رفاه مردم روستایی دار

از حیط  اقتصادی رفت  و امروزه مفاهیمی نظیر توسع  پایدار را در بر گرفت  است. بسیاری از 

تواند ب  توسع  پایدار روستایی و گردشگری کشاورزی میکارآفرینی صاحبنطران بر این باورند ک  

کارآفرین  و کشاورزان چرا ک  از این طریق روستاییان(، 2114اید )مک کلوی، کشاورزی کمک نم

ی گردشگری گردهم آورده و با تالش و کوشش وری اقتصادی را در زمین عوامل مختلف تولید و بهره

ی جدیدی از فعالیت و گیری کرده و در نهایت الگو و شیوهرا شناسایی و بهره هاخالقان  فرصت

کنند ک  منجر ب  حداکثر کردن مبتنی بر گردشگری را در مناطق روستایی خلق می یزیست اقتصاد

می  اقتصادی و ب  حداقل رساندن ریسک زیست اقتصادی با رهیافت پایداری در مناطق روستایی بازده

 های موجود راکارآفرین گردشگری ذهنیت کارآفرینی و ظرفیت وکشاورزان شود. بنابراین، روستاییان

 کشاورزی روستایی و نام گردشگری کرده و یک فعالیت اقتصادی جدید و یا ارتقا یافت  را ب  ترکی 

توان گفت ک  می کند. بنابراینکنند ک  جریان مداومی از درآمد و ثروت را برای آنها تولید میمی خلق

   برایهای توسعراهکاری جدید در نظری  طور خاصو کشاورزی ب  کارآفرینی گردشگری روستایی

برابری  سازی در مناطق روستایی درجهت کاهش شکا  شهر روستا، ایجادتوانمندسازی و ظرفیت

عنوان یک و ب  ی پایدار بودهاقتصادی، اجتماعی، محیطی و نهادی و ابزاری مهم برای رسیدن ب  توسع 
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ند برای روستاییان، توامی زایی باال،علت ماهیت اشتغال ی مناطق روستایی ب راهبرد نوین در توسع 

 دماندگاری در روستا را تسهیل نمای اشتغال مولد و برای بیکاران فصلی، اشتغال موقت ایجاد نماید و

  .(2114الدین افتخاری و همکاران، )رکن

صاحبنظران بر این باورند ک  گردشگری کشاورزی ارتباط تنگاتنگی با پایداری دارد زیرا این ن وع 

ه ای گردش گری تاکی د دارد و ب رخال  دخالت مسئوالن  افراد در فعالی ت گردشگری بر مشارکت و

های اص لی گردش گری گردشگری عمومی ک  تاکید اصلی آن بر بعد اقتصادی اس ت، یک ی از مولف  

باش د. ب   عب ارت دیگ ر، گردش گری کشاورزی یادگیری و آگاهی اجتماعی و زیس ت محیط ی م ی

ایدار است زیرا این قابلیت را دارد تا در هر س  بع د پای داری کشاورزی یک کس  و کار کارآفرینان  پ

(. 2114؛ وادیوییا و باربیری، 2111سودمند باشد و مزایای متعددی را در این زمین  ارای  دهد )باربیری، 

زای ایی مانن د اف زایش توان د در بع د اقتص ادی مب  طور خالص ، کارآفرینی گردشگری کشاورزی می

های شغلی و بازاریابی و افزایش سود کشاورزی، در بعد اجتماعی مزایایی مانن د درآمد، ایجاد فرصت

بهبود امنیت اجتماعی و کیفیت زندگی کشاورزان، توانمندسازی زنان کش اورز و حف ظ آی ین و س نن 

حفاظت از زیستگاه های طبیع ی و  محلی و در بعد زیست محیطی مزایایی مانند استفاده موثر از منابع،

ها و کاهش آلودگی کشاورزی را ارای  دهد و ب  کش اورزان و جامع   محل ی در ای ن ابع اد اکوسیستم

 (. 2112؛ یانگ، 2111؛ باربیری، 2112؛ تئو و باربیری، 2112نماید )اسچیلینگ و همکاران، کمک می

 شود.ر ابعاد مذکور بیشتر تشری  میدر ادام  این مبحث نقش کارآفرینی گردشگری کشاورزی د

مد بیشتر ترین مزیت کارآفرینی گردشگری کشاورزی برای کشاورزان کس  درآشاید بتوان گفت عمده

(. ب  عبارت دیگر، این نوع گردشگری یک منبع درآمد مکمل برای کشاورزان 2112گهی، مکباشد )می

تر، و اغل  باالتر درآمد ثابت کیمزرع   نان یک  تنوع کارآفر نظران معتقدندصاح  شود.محسوب می

 ه آن استنشان دهندتجربی هم مطالعات (. 2119)باربیری و همکاران،  کندیم جادیکننده ا دیتول یبرا

درآمد تواند می یکشاورز یگردشگر ها،متیافت ق ای دیکاهش تول رینظ یک  در زمان بحران اقتصاد

(. 2112؛ اولنبرگ و باکلی، 2112؛ مک گهی، 2116)فیشر،  دیانم جادیکشاورز ا یرا برا یااضاف 

های محلی باشد و باعث رونق کس  و تواند محرک دیگر فعالیتهمچنین گردشگری کشاورزی می

ها یا کارهای محلی شود و از طرق مختلفی نظیر فروش تولیدات کشاورزی، فروش انواع سوغاتی

های ها، انواع مختلف محلهای غذاخوری یا رستورانلناندازی ساصنایع دستی ب  گردشگران، راه

 (. 2112های ییالقی ب  بهبود اقتصاد روستایی کمک کند )یانگ، اقامت نظیر هتل و ویال و خان 
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 یایاند و کمتر ب  مزاقرار داده یرا مورد بررس یگردشگر یاقتصاد یایمطالعات مزا شتریب اگرچ 

دهند ک  معدود مطالعات انجام شده نشان میاند، اما داخت پر یطیمح ستیو ز یفرهنگ -یاجتماع

کند ب  بهبود وضعیت اجتماعی و زیست محیطی جوامع روستایی نیز کمک میگردشگری کشاورزی 

 . (2116؛ ویک و همکاران، 2112؛ اولنبرگ و باکلی، 2112)یانگ، 

شاورزی ب  توانمندسازی ( در مالزی نشان داد ک  گردشگری ک2112مطالع  حمزه و همکارانش ) 

کند. های اجتماعی، ب  افزایش سطوح درآمد و اشتغال کمک میاجتماعی، ب  تقویت و توسع  مهارت

دهد ک  گردشگری کشاورزی در منطق  کارناتاکای هند، عالوه بر ( نشان می2112مطالع  همیلپوکرا )

و مردم جوامع محلی در زمین   ک  درآمد کشاورزان را افزایش داده است ب  آموزش گردشگراناین

 کشاورزی پایدار هم کمک کرده است.     

دهد ک  این نوع گردشگری ( در ایالت میسوری آمریکا نشان می2112نتایج مطالع  تئو و باربیری )

وری استفاده از زمین در موج  استفاده موثر از منابع، ترویج تولید محصوالت کشاورزی و بهبود بهره

آورد و و ساختار شود. عالوه بر این، مشاغل سودآوری بسیاری را بوجود مییی میمناطق روستا

اقتصادی و کاهش -بخشد و از این طریق ب  امنیت و رفاه اجتماعیاقتصاد روستایی را تنوع می

 کند.مهاجرت روستاییان کمک می

بک زندگی توان ب  مواردی نظیر حفظ ساز دیگر مزایای غیراقصادی گردشگری کشاورزی می

های کشاورزی، مناظر روستایی، افزایش آگاهی و توج  بیشتر ب  حفاظت از محیط زیست، زمین

؛ شارپلی و 2111های محلی و میرا  فرهنگی اشاره نمود )باربیری، طبیعی، رسوم و سنن  و ارزش

طور  (. گردشگری کشاورزی ب 2112؛ اولنبرگ و باکلی، 2112؛ یانگ، 2112؛ مک گهی، 2116واس، 

(. مطالع  2112گهی، کند )مکها کمک میکلی ب  حفظ جوامع محلی، مناظر طبیعی و اکوسیستم

دهد ک  گردشگری کشاورزی در مقایس  با سایر کس  و کارهای کشاورزی ( نشان می2111باربیری )

های فرهنگی و زیست محیطی بیشتری برای مزارع، خانواده-مزایای چندگان  اقتصادی، اجتماعی

دهد ک  گردشگری کشاورزی باعث نماید. نتایج مطالع  وی نشان میکشاورز و حتی جامع  ایجاد می

 شود. افزایش منافع و سود مزرع ، ایجاد شغل و حفاظت از میزا  طبیعی و فرهنگی می

گردشگری کشاورزی برای گردشگران نیز تجرب  خوشایندی از زندگی روستایی، هوای تازه و 

احترام و سازد، آورد و نیازهای گردشگری و تفریحی مردم شهری را برآورده میم میف ای باز فراه

 و خالقیت رشدب  و از طر  دیگر دهد جایگاه فعالیت کشاورزی از دیدگاه مردم شهری را افزایش می
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 موجود بالقوه منابع کشف و گیری از استعدادهاهبهر برای تالش و روستایی جوامع اقتصاد در نوآوری

نماید )یانگ و همکاران، فرصتی را برای تنوع اقتصادی جوامع روستایی ایجاد مینماید و کمک می

-اند ک  گردشگری کشاورزی بویژه وضعیت اجتماعیبع ی از پزوهشگران گزارش کرده .(2111

 (. 2112است )یانگ، اقتصادی زنان کشاورز را بهبود داده

تواند ب  عنوان راهبردی گردشگری کشاورزی میکارآفرینی   توان چنین نتیج  گرفت کبنابراین، می

در  یاقتصاد یهاتیفعال یاصل ن یک  زم ییاز آنجامناس  ب  توسع  روستایی و کشاورزی کمک نماید. 

 یکشور در بخش کشاورز ییروستا نیاز شاغل یمیحدود نو  است یکشاورز رانیا ییروستا طیمح

تنوع آب و هوایی و ظرفیت باالی نواحی  ی،طیمح یج  ب  گوناگونتو، و از طر  دیگر با فعال هستند

روستایی و کشاورزی، دولت و موسسات مربوط  باید با برنام  ریزی مناس  و حمایت الزم ب  توسع  

بپردازند و با تدبیری درست از ب  طور خاص  یکشاورز یب  طور عام وگردشگر ییروستا یگردشگر

از  ارییک  بس یطیدر شراهای آن را حل نمایند. گری بهره گیرند و چالشمزایای فراوان این نوع گردش

نرخ  شیشده و افزا دیشد فولدچار ا ریهای اخده  یو سط  درآمد، ط ییهای اقتصاد روستاتیفعال

روستاها را ب   ۀتوسع ،ییروستا ۀکردگان از جامعلیخروج نسل جوان و تحص ۀجیو درنت کارییب

تا حدودی  توانیشود، م زییگردشگری در روستاها طرح ر ۀب  طور کامل توسع مخاطره انداخت ، اگر

و  ییروستا ۀو گسترش توسع یمناطق را از رکود و انزوا خارج کرد و موج  تنوع فرهنگ نیا

توسع  و سازماندهی . الزم ب  ذکر است ک  (1131 ،یو نصرت ی لنگرودیعیشد )مطکشاورزی 

در کشورهای در حال توسع  مثل . باشدگوناگون، متفاوت میگردشگری کشاورزی در کشورهای 

ک  در ریزی و سرمای  گذاری هستند در حالیایران، دولت و یا نهادهای تعاونی منبع اصلی برنام 

 . باشندمیهای خصوصی در این زمین  فعال کشورهای توسع  یافت  معموال کس  و کارها و شرکت

طور ک  مورد اذعان همگان است گردشگری همان: اورزيگردشگري کشکارآفرینی هاي چالش

نیست ک  بتواند هم  مشکالت توسع  روستایی را حل کند و باعث  "1چوب جادو"ضرورتا یک 

اجتماعی در نواحی روستایی گردد. ب  عبارت دیگر، -افزایش سرعت توسع  و پیشرفت اقتصادی

سری از ای با یککس  و کار کارآفرینان  موفقیت این نوع گردشگری ت مین شده نیست و مانند هر

                                                             
1- Magic wand 
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شود باشد ک  ب  بع ی از آنها در زیر ب  صورت مختصر پرداخت  میها و موانع روبرو میچالش

 (.2112؛ یانگ، 2114؛ والدیویا و باربیری، 2116)شارپلی و واس، 

بودن تسهیالت و  مکان: هم  نواحی روستایی برای گردشگران جذابیت یکسانی ندارند. تنها فراهم -

کند؛ بست  کلی محصول باید ب  قدر امکانات پذیرایی، ایجاد تقاضا و جذب گردشگر را ت مین نمی

 کافی جذاب باشد تا بتواند توج  گردشگران را جل  نموده و آنها را حفظ نماید.

این گون  موارد،  باشد. درگذاری بسیار بیشتر از توان کشاورز میگذاری: تنوع نیازمند سرمای سرمای  -

 های دولتی از آن حمایت کند.ها و کمکایجاد تنوع در کشاورزی تنها زمانی عملی است ک  یاران 

ها و یا منابع مورد نیاز بازاریابی: بازاریابی پیش نیاز موفقیت است و کشاورزان معموال فاقد مهارت -

عی و بازاریابی از طریق ساختارهای محلی برای بازاریابی اثربخش هستند. بنابراین نیاز ب  همکاری جم

 باشد. و ملی می

های گردشگری کشاورزی باید نیاز و کیفیت: کیفیت محصوالت و خدمات ارائ  شده توسط شرکت -

 انتظارات گردشگران را برآورده سازد. 

با از هم  مهمتر شاید این باشد ک  جامع  کشاورزی ممکن است مشکالت زیادی را در راه انطباق 

و شاید  ی خدماتی غالبا با هم ناسازگارندهاهای کشاورزی و ارزشنقش خدماتی تجرب  کند. ارزش

یکی از دالیل اصلی مقاومت کشاورزان نسبت ب  تغییر هم این باشد ک  آنها اساسا خود را تولید کننده 

ندن ظرفیت تولیدی شان برای ب  حداکثر رساها ب  تواناییهویت اجتماعی آن دانند.مواد غذایی می

-شان بستگی دارد. بنابراین، تنوع ممکن است نیازمند آن باشد ک  کشاورزان از موقعیت اجتماعیمزارع

اند، دست بکشند های محتلف ب  دست آوردهفرهنگی فعلی خود ک  از طریق کشاورزی طی نسل

 (.  2112)یانگ، 

شکل عمومی در توسع  کس  و های کس  و کار یک مو نداشتن مهارت1گریایفقدان حرف 

(. ب  علت اینک  2111باشد )اوریو و کورسیل، می کارهای کارآفرینان  نظیر گردشگری کشاورزی

نسبتا آسانی دارد، ممکن است افرادی را ب  خود جذب نمابد ک   2گردشگری کشاورزی شرایط ورودی

ای موفقیت را ب  طور جدی محدود آموزش و مهارت الزم را نداشت  باشند، و همین امر ظرفیت آنها بر

 (.2114سازد )گتز و همکاران، می
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( چهار چالش عمده همراه با توسع  گردشگری روس تایی را م وارد زی ر 2113ژانگ و همکاران )

شهری شدن مقاصد روستایی، عدم برنام  ریزی، کمبود منابع انسانی و م الی و ک االیی  کند:مطرح می

های روردرروی گردشگری کش اورزی را ای ن م وارد بی ان هم چالش (1332بیش از حد. لک ) 1شدن

کند: کمبود آموزش، کمبود بازاریابی، فقدان کنترل کیفیت، کمبود بیم  مناس ، کمبود من ابع م الی، می

ه ای زیرس اختی. ت اد گردشگری کشاورزی با فعالیت اصلی کشاورزی، فاصل  از بازار و مح دودیت

ها ممکن است همیش  و در هم  جا ب  ط ور یکس انی وج ود نداش ت  چالشالزم ب  ذکر است ک  این 

 (. 2111باشند )اوریو و کورسیل، 

ذکر این نکت  نیز ضروری است ک  اگر گردشگری روستایی و کشاورزی ب  خوبی مدیریت نشوند، 

 توانند اثرات منفی هم بر زندگی و هم محیط زیست جوام ع محل ی داش ت  باش د. ب   ط ور مث المی

ص دا و خس ارت ب   من ابع طبیع ی و تن وع گی اهی و  و تواند از طریق تولید زبال ، سرگردشگری می

جانوری باعث آلودگی و تباهی محیط زیست مناطق روستایی شود و ی ا  ب   خ اطر تعام ل و ارتب اط 

های متفاوت، فرهنگ محلی دچار زوال و انحطاط شود. جامع  محلی با گردشگران مختلف از فرهنگ

مچنین ممکن است ب  علت افزایش تقاضا، قیمت زمین و محصوالت تولیدی افزایش یابد و در نتیج  ه

 (.   2111هزین  زندگی در جوامع محلی افزایش پیدا کند )کاالدو و همکاران، 

 

 گیري و پیشنهادهانتیجه

نقش مهمی  باشد. کشاورزی در گذشت توسع  پایدار روستایی یکی از اهدا  مهم اکثر کشورها می

ه ای تولی د، اف زایش هزین  در توسع  روستایی ایفا نموده است. ولیکن، ب  دالی ل مختل ف از جمل   

، صاحبنظران ب  دنبال راهبردهایی هستند ک   ع الوه تغییرات آب و هوایی و مشکالت زیست محیطی

رت، مس ال  بر بهبود وضعیت اقتصادی کشاورزان و جوامع روستایی و کاهش فقر و بیک اری و مه اج

دهند ک  گردشگری کشاورزی پایداری را نیز در فرایند توسع  لحاظ نمایند. مطالعات مختلف نشان می

تواند ب  عنوان راهبردی بدیل در زمین  توسع  پایدار روستایی و کشاورزی کمک شایانی نماید. ام ا می

ب  تقاضای روزافزون اند ک  بتوگردشگری ب  طور عام و گردشگری کشاورزی ب  طور خاص برای این

خ دمات و ان پاس خ ده د، بای د ب ا اس تفاده از خالقی ت و ن وآوری ب   یازهای مختلف گردش گرن و

                                                             
1- Commoditization  
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کس  و کارها، ب  ویژه کس  وکاره ای  یای برای توسع زمین خود تنوع بخشد و این امر محصوالت 

 .آوردی کارآفرینی فراهم میتوسع  کوچک و

 و طبیعی هایجاذب  و هوایی و آب متنوع شرایط دارا بودن با رانبخش کشاورزی و روستاهای ای

 جایگاه ارزیابی و شناسایی با تا دارند را توانمندی این محلی، رسوم و آداب و همچنین اقلیمی

 موج  تا آورند فراهم را هاییفرصت ،هاآن قوت و نقاط ضعف و گردشگری روستایی و کشاورزی

 در موجود هایپتانسیل و معیشت از آینده و های امروزنسل شدن مندهبهر و پایدار روستایی توسع 

ی حائز اهمیت این است ک  معموال دولت اما نکت شوند.  محیطی زیست و اجتماعی اقتصادی، ساختار

ترین عامل تعیین کننده در این زمین  است زیرا در یک نظام باال ب  پایین نظیر آنچ  ک  در ایران مهم

کند. گذار و بازاریاب را ایفا میگر، سرمای های چندگان  ای نظیر توسع ، دولت نقشوجود دارد

رود در رابط  با توسع  گردشگری روستایی و کشاورزی هم ب  عنوان ابزاری مهم بنابراین انتظار می

 برای توسع  پایدار روستایی و کشاورزی، دولت بیش از پیش مداخل  و فعالیت نماید. 

ر مطالعات انجام شده حاکی از اثرات مثبت گردشگری کشاورزی و مزایای اقتصادی و اگرچ  اکث

های پیش روی توسع  گردشگری در باشد، اما یکسری از محققان هم چالشاجتماعی متعدد آن می

دهند ک  اکثر جوامع اند. مثال بع ی از مطالعات نشان میجوامع روستایی را شناسایی و گزارش کرده

های اندازی و مدیریت جاذب فاقد مهارت، دانش، منابع مالی و انسانی الزم برای راهروستایی 

های محلی عموما مناس  نیستند و امکانات باشند؛ زیرساختگردشگری و کس  و کارهای مربوط  می

و تسهیالت الزم وجود ندارد. موفقیت گردشگری کشاورزی فقط ب  ابتکار و تالش صاحبان مزارع 

های مالی و آموزشی الزم، ریزی، دریافت حمایتبستگی ندارد، بلک  نیازمند برنام گردشگری 

ها و تسهیالت عمومی مناس  و مشارکت فعال مقامات و معتمدین محلی نیز می باشد. زیرساخت

اگر دولت باشد. حمایت قوی دولت از طریق مالی و بازاریابی برای توسع  بیشتر گردشگری حیاتی می

مربوط  قصد دارند ک  از طریق گردشگری روستایی و کشاورزی ب  توسع  جوامع روستایی  و نهادهای

تواند کمک کنند، باید محیطی مناس  برای فعالیت کس  و کارهای روستایی فراهم نمایند. این امر می

های های تشویق کننده، دسترسی بهتر ب  سرمای ، فراهم نمودن زیرساختاز طریق تدوین خط مشی

ک   نیبا توج  ب  اآموزی بهتر، و تسهیل فرانید کارآفرینی صورت پذیرد. زم، آموزش و مهارتال

مناطق  نیهستند و فرهنگ ا ییعمدتا جوامع کوچک روستا یکشاورز یگردشگر یمقصدها

هر گون   یاز اقدام ب  برگزار شیدارد، الزم است پ یبا فرهنگ مناطق شهر یمهم و اساس یهاتفاوت
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انجام   یصح یزیراز منطق  مقصد ب  دست آورده و برنام  یابتدا شناخت کاف یتور مسافرتبرنام  و 

های فرهنگی و سنتی و نحوه های الزم در خصوص حساسیت. الزم است ب  گردشگران آموزششود

 .برای آنها ایجاد شوداصطکاک و مشکل رفتار با محیط کشاورزی و روستایی داده شود تا کمترین  

نیز در زمین  نحوه برخورد و پذیرایی گردشگران  و کشاورزان یمردم محلالزم است تا ب  همچنین 

 های الزم داده شود.آموزش

باشد و در طور ک  قبال ذکر شد، گردشگری عمدتا متشکل از کس  و کارهای کوچک میهمان

 باشد،مهم مینتیج  نقش کارآفرینان گردشگری برای توسع  گردشگری روستایی و کشاورزی بسیار 

های بنابراین بهبود محیط کارآفرینی در جوامع روستایی و همچنین افزایش دانش و مهارت

ی کارآفرینی گردشگری روستایی و تواند ب  توسع ی کشاورزان و بویژه جوانان روستایی میکارآفرینان 

 کشاورزی کمک شایانی نماید.  
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Abstract 1 
Agri-tourism entrepreneurship has received increasing attention in recent years 

as it has been widely promoted both in developed and developing countries. Many 
scholars argue that agri-tourism entrepreneurship can play a significant role as a 
new strategy for sustainable agricultural and rural development. Indeed, agri-
tourism entrepreneurship can deliver several benefits in the three dimensions of 
sustainability. Within the economic dimension, agri-tourism can be considered as 
an agricultural diversification strategy. It can provide a supplementary income and 
new employment opportunities to rural communities; therefore, it can reduce 
poverty, unemployment, and immigration in rural areas. From the environmental 
perspective, agri-tourism can contribute to the conservation of the environment, 
ecosystems and farm lands and minimize environmental damage and agricultural 
contaminations. From the socio-cultural perspective, agri-tourism helps preserve 
rural cultural heritage, improve farmers' social status, and empower female 
farmers. These benefits and positive effects of agri-tourism can accelerate the 
process of agricultural and rural development. However, several common 
challenges frequently hamper the development of agri-tourism, including planning 
problems, lack of financial and human resources, lack of relevant training and 
education, and lack of professionalism. Government institutions should 
increasingly encourage and promote agri-tourism in rural areas. This study is a 
descriptive and library research and its aim is to review the concept, principles of 
agri-tourism entrepreneurship, explain its benefits for sustainable rural 
development and state challenges facing agri-tourism. The paper finally presents 
some suggestions to overcome the challenges. 
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