
113

چالش های بین المللی سازی کسب وکارهای گردشگری کشاورزی در ایران◄

 عمران حیدری،1 داود ثمری،2 مرتضی موسی خانی، 3 بهار بِیَشمی4

تاریخ دریافت: 1398/06/12                 تاریخ پذیرش: 1398/07/18

چکیده
ــور  ــارت نوظه ــن تج ــت. ای ــده اس ــل ش ــود تبدی ــی پرس ــد و تجارت ــی قدرتمن ــه صنعت ــگری ب ــر، گردش ــال های اخی در س
ســبب افزایــش رقابــت در بنگاه هــای اقتصــادی بــرای تنوع بخشــی بــه خدمــات و محصــوالت در جــذب بیشــتر گردشــگران 
ــرار  ــژه ق ــواع گردشــگری، امــروزه گردشــگری کشــاورزی در بســیاری از کشــورها مــورد توجــه وی شــده اســت. در بیــن ان
گرفتــه اســت. ایــن نــوع از گردشــگری، عــاوه  بــر اینکــه محلــی بــرای تفریــح و آمــوزش گردشــگران اســت، ســبب ایجــاد 
ــبب  ــت، س ــری از مهاجــرت و درنهای ــد، جلوگی ــق تولی ــدار، رون ــرمایه گذاری پای ــف، س ــای مضاع ــتغال، کســب درآمده اش
ــاورزی در  ــگری کش ــور، گردش ــتاهای کش ــوۀ روس ــای بالق ــود ظرفیت ه ــا وج ــد. ب ــد ش ــاورزی خواه ــدار کش ــعۀ پای توس
جایــگاه مناســبی قــرار نگرفتــه و بــه گردشــگر جهانــی معرفــی نشــده اســت. بنابــر این پژوهش حاضــر بــا هــدف بررســی و 
ــۀ  ــه اســت. جامع ــای بین المللی ســازی کســب و کارهای گردشــگری کشــاورزی در کشــور صــورت گرفت شناســایی چالش ه
آمــاری ایــن پژوهــش کیفــی 23 نفــر از خبــرگان عرصــۀ گردشــگری کشــاورزی کشــور اســت و فراینــد گــردآوری داده هــا بــا 
نمونه گیــری گلولــه برفــی، از طریــق مصاحبــۀ نیمه ســاختاریافته انجــام شــده اســت. کدگــذاری داده هــا، انتخــاب مقوله هــا 
ــار  ــه اعتب ــل ب ــرای نی ــده و ب ــام ش ــودا )MAXQDA( انج ــزار مکس کی ــخۀ 2018/2 نرم اف ــج در نس ــتخراج نتای و اس
پژوهــش، داده هــای مســتخرج در گــروه کانونــی بررســی و تحلیــل نهایــی شــده اند. یافته هــا نشــان می دهــد کــه دو گــروه 
ــود دارد  ــاورزی وج ــگری کش ــب و کارهای گردش ــازی کس ــتقیم« در بین المللی س ــتقیم« و »غیر مس ــورت »مس ــش به ص چال
کــه شــامل نبــود شــناخت، فقــدان آمــوزش، قوانیــن و مقــررات، چالش هــای اختصاصــی، راهبــردی، ضعــف در بازاریابــی، 
ــاورزی در  ــگری کش ــناخته بودن گردش ــا از ناش ــن چالش ه ــی ای ــت. بررس ــکات تورهاس ــی و مش ــرایط فرهنگی ـ سیاس ش

ــت دارد ــب و کارها حکای ــوع از کس ــن ن ــازی ای ــن در بین المللی س ــور و توفیق نیافت کش
.
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مقدمه
پدیــدۀ گردشــگری کــه برخاســته از افزایــش اوقــات 
ــوخ  ــان رس ــع جه ــۀ جوام ــج در هم ــت اســت به تدری فراغ
ــت  ــات فراغ ــن بخــش از اوق ــروزه بهتری ــرده اســت و ام ک
ــاص  ــگری اختص ــه گردش ــون ب ــع گوناگ ــراد در جوام اف
ــرادی، 1394(. گردشــگری یکي از مسائل  ــه اســت )م یافت
ارتباطي،  برجستۀ  و  از عوامل مهم  و  اقتصادی  مؤثر  و  مهم 
اجتماعي و فرهنگي در جهان به شــمار می آیــد )سقایي و 
علیزاده، 1392(. بنابر ایــن، گردشــگری فعالیتــی اســت کــه 
ــد  ــرای ایجــاد کســب وکارهای جدی ــی ب قابلیت هــای فراوان
دارد و می توانــد بــه توســعۀ اشــتغال زایی و کارآفرینــی 

ــکاران، 1393(. ــان و هم ــد )اربابی ــك کن کم
ــی گردشــگری نشــان  ــد ســازمان جهان گــزارش جدی
می دهــد کــه گردشــگری بین المللــی در ســه  مــاه نخســت 
ســال 2019 بــا رشــد 4درصــدی گردشــگران ورودی همراه 
بــوده اســت )World Tourism Barometer, 2019( و 
گردشــگری به منزلــۀ صنعتــی صادراتــی، پــس از دو صنعــت 
ــوالت  ــش از »محص ــوخت« و پی ــیمیایی« و »س ــواد ش »م
خودروســازی« در جایــگاه ســوم جهــان قــرار گرفتــه اســت 

 .)UNWTO Tourism Highlights, 2018(
ــر بســزایی در ایجــاد  ــت گردشــگری تأثی رشــد صنع
ــك  ــد و تحری ــب درآم ــد، کس ــغلی، تولی ــای ش فرصت ه
ــه  ــت. به طوری ک ــته اس ــی داش ــی و بین الملل ــاد مل اقتص
نزدیــك بــه صــد نــوع شــغل به صــورت مســتقل بــا 
ــدری  ــد )حی ــتقیم دارن ــاط مس ــگری ارتب ــت گردش صنع
ــت  ــن صنع ــتغال در ای ــر اش ــب تکاث ــه، 1393(. ضری چیان
ــر  ــاد ه ــه ازای ایج ــه ب ــت. چنانچ ــب اس ــن ضری باالتری
ــا هفــت شــغل غیرمســتقیم ایجــاد  شــغل مســتقیم گاه ت

می کنــد )پاپلــی یــزدی و ســقایی، 1390(. 
در ســال های اخیــر، گردشــگری از مفهومــی کلــی بــه 
مفاهیــم تخصصــی تقســیم و ســبب بــروز انواع گردشــگری 
شــده اســت و گردشــگر از مفهــوم عــام بــه گردشــگر خاص 
و یــا تخصصــی تغییــر یافتــه اســت. بــا تعاریــف جدیــد از 
ــد  ــای جدی ــی تجربه ه ــگر در پ ــگری، گردش ــواع گردش ان

مــی رود کــه یکــی از ایــن تجربه هــای نــو، مفــرح و ســالم 
گردشــگری کشــاورزی اســت.

گردشگری کشاورزی یکي از این رهیافتهای متناسب 
 )McGehee, 2007( است  روستایي  مناطق  شرایط  با 
را  گردشگری  نوع  ایــن  نیز  جهان  کشورهای  بیشــتر  و 
به منزلــۀ راهبردی نوین برای توسعۀ اجتماعي ـ اقتصادی، 
 .)Su, 2011( احیا و بازسازی نواحي روستایي مدنظر قرار داده انــد
کشاورزی  گردشگری  که  نظرنــد  این  بر  صاحبنظران 
راهبردی جدید اســت و نقش مهم و سازنده ای در توسعۀ 
و  )رضوانــی  می کنــد  ایفا  روستایي  و  کشاورزی  پایدار 

همــکاران، 1395(. 
امــروزه پرداختــن بــه کشــاورزی صــرف )مشــابه 
ــغل  ــداری ش ــبب پای ــت( س ــوم اس ــران مرس ــه در ای آنچ
مکمل هایــی  نیازمنــد  زیــرا  نمی شــود،  محصــوالت  و 
ــاورزی  ــۀ کش ــر پای ــی ب ــب وکارهای چندوجه ــون کس چ
ــی،  ــد تفریح ــرد جدی ــا رویک ــاورزی ب ــعۀ کش ــت. توس اس
ــاورزان را  ــتر کش ــی بیش ــگری درآمد زای ــی و گردش آموزش
ــب وکارهای  ــعۀ کس ــق و توس ــرای رون ــود. ب ــبب می ش س
گردشــگری، بایــد خدمــات و محصــوالت را، عاوه بــر 
گردشــگران داخلــی، بــه گردشــگران خارجــی نیــز معرفــی 
ــد. ــازی می گوین ــه آن بین المللی س ــه ب ــرد ک ــه ک و عرض

ــی  ــروی محرک ــی و نی ــی اصل ــازی ویژگ بین المللی س
شــناخته شــده اســت کــه گردشــگری را شــکل یــا تغییــر 
شــکل می دهــد )Johnson & Vanetti, 2005(. بــر 
ــی  ــگری فعالیت های ــازی گردش ــاس، بین المللی س ــن اس ای
گردشــگر  بــه  محصــوالت  و  خدمــات  عرضــۀ  بــرای 
اســت  و ســودآوری  ارزش آفرینــی  به منظــور  خارجــی 
)حیــدری و همــکاران، 1398(. رونــد بین المللی ســازی 
براســاس  بایــد  گردشــگری  صنعــت  کســب و کارهای 
بــه  قابل ارائــه  خدمــات  و  باشــد  داخلــی  چشــم انداز 
ویــژه ای  قابلیت هــای  بایــد  خارجــی  مصرف کننــدۀ 
ــد  ــور در مقص ــا حض ــد ب ــتری بتوان ــا مش ــد ت ــته باش داش
باشــد  داشــته  رضایــت  آن  از  و  کنــد  دریافــت  را  آن 

.)Engelbertink,2010(
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ــه در  ــت ک ــروری اس ــت ض ــش از آن جه ــن پژوه ای
ــرایط  ــود ش ــبب وج ــران، به س ــتاهای ای ــیاری از روس بس
ــوع  ــوالت متن ــوب، محص ــن مرغ ــون، زمی ــی گوناگ اقلیم
ــتی  ــی، صنایع دس ــای طبیع ــی، جاذبه ه ــاورزی و باغ کش
و هنــری و همچنیــن فرهنــگ و آداب ورســوم محلــی، 
ظرفیت هــای بی نظیــری بــرای راه انــدازی گردشــگری 
کشــاورزی وجــود دارد؛ امــا بــه عللــی ایــن توفیــق 
به دســت نیامــده اســت. بررســی ها حکایــت از آن دارد 
کــه اجــرا، رونــق و توســعۀ گردشــگری کشــاورزی در 
ــوع  ــن ن ــت و ای ــددی اس ــای متع ــار چالش ه ــران دچ ای
ــواع گردشــگری کشــور  ــگاه خــود را در ان گردشــگری جای
به دســت نیــاورده و بــه گردشــگر جهانــی معرفــی )و 
پژوهــش  بنابرایــن،  اســت.  نشــده  بین المللی ســازی( 
ــده  ــام ش ــش مهم انج ــن پرس ــه ای ــاسخ ب ــش رو در پ پی
کســب و کارهای  بین المللی ســازی  چالش هــای  کــه 
گردشــگری کشــاورزی در کشــور کدام انــد. همچنیــن، 
ــط  ــرگان ذی رب ــر خب ــه نظ ــه ب ــا توج ــا ب ــن چالش ه ای

ــت. ــده اس ــل ش ــی و تحلی بررس

مروری بر ادبیات موضوع
 Tourism ــا در فرهنــگ لغــات التیــن، گردشگری ی
از کلمۀ Tour به معنی گشتن اخذ شده اســت که ریشه 
بین  برگشت  و  رفت  دورزدن،  معنی  بــه   turns لغت  در 
 Oxford Dictionary( دارد  چرخش  و  مقصد  و  مبدأ 
of English, 2010(. گردشگری عبارت است از همــۀ 
ــه در مکاني خارج از محیط معمول،  ــافر ک فعالیتهای مس
استراحت،  بهمنظور  متوالي،  سال  یك  از  کمتر  مدت  به 
تجارت یا اهداف دیگر اقامت کند. گردشگری ممکن است 
شامل تعطیات، سفرهای تجاری، دیدار دوستان و آشنایان، 
مسافرت آموزشي )سفر علمي(، ورزشي، درمان و سامتي 
 )Lordkipanidze et al, 2005( یا سفر مذهبــی باشد
و در بیانــی دیگــر، گردشگری حرکات مکاني موقت مردم به 
مکان هــا و مقصدهایي جــز مکان های معمول کار و سکونت 

آن ها، فعالیت هایي که در مدت اقامت در این مقصدها انجام 
مي دهند و نیز تسهیات ارائه شده برای تأمین نیازهای آن ها 

تعریف شده است )رضواني، 1394(.
ــت.  ــوده اس ــر ب ــه بش ــاز موردتوج ــفر کردن از دیرب س
هــدف انســان از مســافرت عمدتــاً بــرای تجــارت و خریــد 
جنــس از یــك مــکان و فــروش آن در مکانــی دیگــر بــوده 
کــه گاهــی ایــن مســافرت طوالنــی و حتــی پرخطــر بــود. 
در ســال های بعــد، برخــی از مــردم بــه ســفرهای زیارتــی 
ــا و  ــترش راه ه ــد. گس ــدا کردن ــش پی ــی گرای ــا تفریح ی
توســعۀ تجهیــزات و امکانــات ســفر از یــك ســو و افزایــش 
درآمــد، فراغــت و تمایــل بــه ســفر از ســوی دیگــر ســبب 
ــگری  ــواع گردش ــور ان ــافرت و ظه ــوع مس ــترش و تن گس
ــی  ــدری و همــکاران، 1398(. به ســبب تنوع طلب شــد )حی
انســان و عایــق گوناگــون وی، گردشــگری از معنــای عــام 
ــه گرایش هــای متعــددی تقســیم بندی شــده اســت کــه  ب
گردشــگری کشــاورزی یکــی از مفاهیــم تخصصــی جدیــد 

در حــوزۀ گردشــگری اســت.
ــت و  ــی اس ــی ترکیب ــاورزی مفهوم ــگری کش گردش
ــگری  ــاورزی و گردش ــدۀ کش ــت پیچی ــام دو فعالی از ادغ
بــرای کشــف بازارهــای ســودآور جدیــد در راســتای ترویــج 
ــفر  ــه و تجــارب س ــات مزرع و توســعۀ محصــوالت و خدم
بــرای یــك بــازار بــزرگ منطقــه ای ایجــاد می شــود 
)ماهالیانااراچــی، 1398( و معمــوالً در مزارع و کشــتزارهایی 
ــع  ــذاب واق ــتایی ج ــق روس ــه در مناط ــد ک ــاق می افت اتف
گونــه  ایــن   .)Tew & Barbieri, 2012( شــده اند 
ــتایی دارد و  ــاد روس ــزایی در اقتص ــر بس ــگری تأثی گردش
ــا کاهــش گســتردۀ درآمــد روســتایی کمــك  بــه مقابلــه ب
کنــد )Sharpley, R. & J. Sharpley, 2002(. بــه 
همیــن ســبب، کارآفرینــی در گردشــگری روســتایی و 
ــروی  ــۀ نی ــه و به منزل ــی یافت ــت روزافزون ــاورزی اهمی کش
ــت  ــه اس ــرار گرفت ــه ق ــورد توج ــت م ــن صنع ــۀ ای محرک

 .)Lordkipanidze et al., 2005(
کــه  نوپاســت  صنعتــی  کشــاورزی  گردشــگری 
هنــوز زوایــای آن به روشــنی مشــخص نشــده اســت و 
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ــی  ــاوت بررس ــای متف ــیاری آن را از زوای ــگران بس پژوهش
ــد  ــف آن پرداخته ان ــی و تعری ــه معرف ــی ب ــد و برخ کرده ان

ــود.  ــاره می ش ــا اش ــی از آن ه ــه نمونه های ــه ب ک
چــو )2012( گردشــگری کشــاورزی را زیرمجموعه ای 
ــر  ــن نظ ــر ای ــمار آورده و ب ــتایی به ش ــگری روس از گردش
اســت کــه پژوهــش در گردشــگری کشــاورزی هنــوز 
ــرای  ــه ب ــرار دارد و زمین ــعه ق ــتین توس ــۀ نخس در مرحل
ــود دارد.  ــتری وج ــی بیش ــری و مفهوم ــرفت های نظ پیش
نیکرسون و همکاران )2001( گردشگری کشاورزی را در 
حال تبدیل شدن به مؤلفۀ مهمي در جامعۀ امروز می داننــد 
کــه در کشــورهای توســعه  یافته و درحال توســعه نیــز 
و  جعفــر   .)Sznajder et al, 2009( اســت  داده  رخ 
همــکاران )2015( نیــز بــر ایــن نظرنــد کــه سیاستگذاران، 
در راستای تنوعبخشي به فعالیتها، گردشگری کشــاورزی 
مناطق  حیات  تجدید  در  مؤثر  رهیافتهای  از  یکي  را 
ایــن  پژوهشــگران  دیگــر  کرده انــد.  معرفي  روستایي 
به شــمار  تفریحــات  یــا  تعطیــات  نوعــی  را  پدیــده 
ــود  ــده می ش ــزارع گذران ــوالً در م ــه معم ــد ک می آورن
و بــا فعالیت هــای کشــاورزی ارتبــاط مســتقیم دارد 
)Barbieri, 2012; Veeck et al, 2006(. هرچنــد 
هنــوز تعریــف مشــخص و دقیقــی از گردشــگری کشــاورزی 
ارائــه نشــده اســت، امــا در همــۀ تعاریــف حلقــۀ ارتباطــی 

ــود. ــاهده می ش ــگری مش ــاورزی و گردش ــن کش بی
برخــی نیــز دســتاوردهای گردشــگری کشــاورزی 
را در مناطــق و کشــورهای مختلــف بررســی کرده انــد: 
 ،)2007( مك گهــی2  و   )2008( داوســتاد1  نظــر  از 
ــف در  ــتایی مختل ــق روس ــاورزی در مناط ــگری کش گردش
ــا، آمریــکای شــمالی و دیگــر نقــاط مزایــای اقتصــادی  اروپ
و اجتماعــی بــه همــراه داشــته اســت، ماننــد رشــد و 
ــای  ــی در بخش ه ــد اضاف ــن درآم ــادی، تأمی ــوع اقتص تن
کشــاورزی و خدمــات، افزایــش ارتباطــات اجتماعــی بــرای 
ــه حفاظــت از محیط زیســت  مناطــق روســتایی و کمــك ب
و میــراث فرهنگــی. یانــگ )2012( تأثیــرات و چالش هــای 

توســعۀ گردشــگری در یونــان و چیــن، شــو3 )2005( بــه 
شناسایي منابع نامشهود ضروری برای کسب وکار کشاورزی 
ــعه  ــی )2014( توس ــازالن و جورایم گردشگری در تایوان، و م
ــی  ــزی را بررس ــاورزی در مال ــگری کش ــای گردش و چالش ه
ــگری  ــوزۀ گردش ــز در ح ــی نی ــای فراوان ــد. پژوهش ه کرده ان
به ویــژه  غربــی،  توســعه یافتۀ  کشــورهای  در  کشــاورزی 
اروپــا، آمریــکای شــمالی، اســترالیا و نیوزیلنــد صــورت 
گرفتــه اســت، جایــی کــه ایــن نــوع گردشــگری به خوبــی 
گســترش یافتــه اســت )Das & Rainey, 2010(؛ امــا، 
در کشــورهای درحال توســعه توجــه چندانــی بــه آن نشــده 

.)Henderson, 2009( اســت 
بســیاری از پژوهشــگران نقــش گردشــگری کشــاورزی 
کورســال  و  ایوریــو4  کرده انــد:  بررســی  اقتصــاد  در  را 
در  بالقــوه  ابــزاری  را  کشــاورزی  گردشــگری   )2010(
توســعۀ اقتصــادی و بازســازی مناطــق روســتایی می داننــد 
و ســو )2011( بــر ایــن نظــر اســت کــه بیشــتر کشــورهای 
جهــان ایــن نــوع گردشــگری را راهبــردی نویــن در توســعۀ 
اجتماعی ـ اقتصــادی، احیــا و بازســازی نواحــی روســتایی 
تلقــی می کننــد. جولــی )2004( نیــز گردشگری کشاورزی 
را فعالیتــی اقتصادی می نامــد کــه در مزرعه، مرتع یا زمین 
است.  شده  آمــاده  بازدیدکنندگان  تفریح  برای  کشاورزی 
از نظــر تیــو و باربیــری )2012( گردشگری کشاورزی 
نقش  و  بازار  با  مرتبط  اهداف  برای  موضوع  مهم تریــن 

است. کشاورزی  گردشگری  اقتصادی 
بــا  مرتبــط  کســب وکارهای  بــه  نیــز  برخــی 
ــد: ویك و همــکاران  گردشــگری کشــاورزی اشــاره کرده ان
)2006( معتقدند گردشگری کشــاورزی به کشاورزان کمك 
ميکند تا پویایي و دوام تولیدات کشاورزی را حفظ نمایند. 
باربیری )2012( نیــز می نویســد کــه گردشگری کشاورزی 
در مقایسه با سایر کسبوکارهای کشاورزی مزایای چندگانۀ 
اقتصادی، اجتماعي، فرهنگي و زیستمحیطي بیشتری برای 
مزارع، خانوادههای کشاورز و حتي جامعه ایجاد ميکنــد. 
لوبو و همــکاران )1999( بررســی کرده انــد کــه گردشگری 

1 . Daugs tad
2 . McGehee

3 .  Hsu
4 .  Iorio 
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غرفهها  برپایي  همچــون  فعالیتها  انواع  شامل  کشاورزی 
کاسهای  کشاورزی،  تورهای  کشاورزی،  فروشگاههای  و 
آموزشي در مزارع، نمایشگاهها، جشنوارهها، باغهای پذیرایي 
و مهماني، کمپهای کشاورزی، برپایي مراسم و رقصهای 

محلي، شکار و ماهي گیری است.
ــا هــدف آموزشــی و تفریحــی معرفــی  برخــی آن را ب
ــگری  ــکاران )2013( گردش ــو و هم ــل آروی ــد: گی کرده ان
ــف  ــا کشــاورزی تعری ــط ب ــای مرتب کشــاورزی را فعالیت ه
می کننــد کــه در محیطــی کشــاورزی نظیــر مزرعــه 
بــا هــدف ســرگرمی یــا آمــوزش انجــام می پذیــرد و 
در  کار  از  حاصــل  درآمــد زا  فعالیــت  هرگونــه  شــامل 
مزرعــه یــا حضــور در مزرعــه بــرای لذت بــردن و آمــوزش 
 .)George & Rilla, 2008( بازدید کننــدگان اســت
یانــگ و همــکاران )2010( معتقدند گردشــگری کشــاورزی 
گردشــگران را بــا تجــارب دلپذیــر روســتایی، هــوای تــازه و 
فضــای بــاز آشــنا می کنــد و اشــنایدر و همــکاران )2009( 
هــدف از گردشــگری کشــاورزی را شــناختن فعالیت هــای 
ــد. ــاورزی می دانن ــای کش ــح در زمین ه ــاورزی و تفری کش
ــرار  ــروه ق ــات در دو گ ــز، مطالع ــور نی ــل کش در داخ
ــگری  ــای گردش ــی و پیامده ــه معرف ــی ب ــرد: گروه می گی
ــات  ــز مطالع ــر نی ــی دیگ ــد و برخ ــاورزی پرداخته ان کش
ــاورزی در  ــگری کش ــی گردش ــر بررس ــی ب ــود را مبتن خ
گــروه  مطالعــات  در  کرده انــد.  ارائــه  مناطــق خــاص 
اصــول  و  مفهــوم  بررســی  بــه   )1393( کریمــی  اول، 
ــر  ــا ذک ــردازد و ب ــاورزی می پ ــگری کش ــی گردش کارآفرین
ــای  ــا و چالش ه ــف، مزای ــورهای مختل ــی در کش نمونه های
و  اربابیان  می کنــد.  بیــان  روســتایی  توســعۀ  در  را  آن 
اثر گردشگری را در توسعۀ کارآفریني  همــکاران )1393( 
نقــش و جایــگاه  بوزرجمهــری و همــکاران )1396(  و 
ــی  ــتایی را بررس ــعۀ روس ــاورزی در توس ــگری کش گردش
پایدار  گردشگری  الگوی   )1392( ورمزیاری  کرده انــد. 
ــرد  ــد و نتیجــه می گی کشاورزی در ایران را بررســی می کن
ــه در مناطــق روســتایی کشــور، نظامهای بهرهبرداری از  ک
وضعیت پایایي برخوردار نیستند و کشاورزی درآمد چنداني 

می نویســد   )1394( مقصــودی  ندارد.  کشاورزان  برای 
گردشگری کشاورزی گامي بلند در راستای حفظ کشاورزی، 
افزایش اشتغال روســتاییان، ارتقای سطح کیفي زندگي و 

اســت. به شهرها  بي رویه  از مهاجرت  جلوگیری 
در گــروه دوم از مطالعــات، گردشــگری کشــاورزی 
ــت؛ ایماني  ــده اس ــی ش ــور بررس ــاص کش ــق خ در مناط
)1390( به امکان سنجي جاذبه های گردشــگری کشــاورزی 
اســت.  پرداخته  ساری  شهرستان  شمالي  رودپي  دهستان 
مطیعی لنگرودی و حیدری )1391( قابلیت های گردشگری 
بلدۀ  دهستان  در  گردشگران  دیدگاه  براساس  کشاورزی 
و بدری و همکاران )1392( مشــارکت  تنکابن  شهرستان 
اجتمــاع محلــی در برنامه ریــزی گردشــگری کشــاورزی در 
ــن، و  ــتان تنکاب ــزی شهرس ــش مرک ــتایی بخ ــی روس نواح
ــر  ــاورزی ب ــگری کش ــر گردش ــورن )1393( تأثی ــرک چ ت
کارآفریني در دهستان کترا در شهرستان  و  اقتصاد محلي 
ــکاران )1395(  ــد. رضواني و هم ــی کرده ان تنکابن را بررس
بــه بررســی چالشها و مباحث توسعۀ گردشگری کشاورزی 
در مناطق روستایي شاهرود پرداخته اند. ساماني قطبآبادی 
از  حاصل  کسب وکار  پتانسیلهای   )1396( همــکاران  و 
و  نــوروزی  و  جهرم،  شهرستان  در  کشاورزی  گردشگری 
توانمندی توســعۀ گردشگری کشاورزی  فتحــی )1397( 
و تعیین میزان پذیرش آن در جامعۀ هدف )کشــاورزان و 
ــد.  ــی کرده ان ــان را ارزیاب ــتان لنج ــگران( در شهرس گردش
بررســی ها نشــان می دهــد کــه پژوهشــگران خارجــی 
ــاورزی  ــگری کش ــۀ گردش ــی را در عرص ــات فراوان مطالع
انجــام داده انــد و تحقیقــات خــود را مبتنــی بــر آثــار مثبــت 
ــق  ــرد و کان مناط ــاد خ ــی و اقتص ــع محل ــر جوام آن ب
مختلــف و تــا حــدودی بررســی چالش هــای آن در جامعــه 
ــان  ــز، محقق ــران نی ــد. در ای ــز کرده ان ــورها متمرک و کش
ــا  ــی گردشــگری کشــاورزی و ی ــه معرف ــد ب ــاش کرده ان ت
پتانســیل ها و آثــار آن در برخــی روســتاها و شــهر ها 
ــه  ــد ک ــان می ده ــات نش ــی مطالع ــا بررس ــد. ام بپردازن
چالش هــای موجــود در ایــن بخــش )مخصوصــاً به صــورت 
تجمیعــی(، از منظــر خبــرگان بررســی نشــده اســت؛ 



118
سال دهم، شماره دوم، تابستان 1399فصلنامة علمی - پژوهشی گردشگری و توسعه

بین المللی ســازی  رویکــرد  می توانــد  کــه  چالش هایــی 
ــد.  ــرار ده ــر خــود ق گردشــگری کشــاورزی را تحــت تأثی
و  دقیــق  بررســی  نیازمنــد  چالش هــا  ایــن  ازایــن رو، 

همه جانبــه اســت.

روش شناسی تحقیق
ــا از  ــردآوری داده ه ــد گ ــی، فراین در این پژوهش کیف
ــت.  ــده اس ــام ش ــاختاریافته انج ــۀ نیمه س ــق مصاحب طری
ــف(  ــروه ال ــه گ ــامل س ــش ش ــن پژوه ــاری ای ــۀ آم جامع
کارآفرینــان و فعــاالن حــوزۀ گردشــگری کشــاورزی، 
ج(  و  مرتبــط،  ســازمان های  مســئوالن  و  مدیــران  ب( 
ــی و  ــا تخصــص کســب وکار، کارآفرین اســتادان دانشــگاه ب
ــتفاده  ــا اس ــه ب ــتان ها( ک ــران و اس ــگری اند )در ته گردش
ــایی  ــر شناس ــداد 23 نف ــی تع ــه برف ــری گلول از نمونه گی
شــدند و بــا آن هــا مصاحبــه صــورت گرفــت. پایــان 

نمونهگیری مبتني بر اشباع نظــری بــود.
روش گــردآوری و تحلیــل اطاعــات در ایــن پژوهــش 
در ســه مرحلــه صــورت گرفــت. ابتــدا مطالعــۀ کتابخانــه ای 
و  مطالعــه  بــرای  کتابخانه هــا  در  حضــور  طریــق  از 
ــی  ــر فارس ــاالت معتب ــا و مق ــت برداری از کتاب ه یادداش
و التیــن انجــام شــد. ابــزار گــرد آوری اطاعــات بــرای ایــن 
منظــور اســتفاده از فیش هــای کامپیوتــری بــود. دوم، 
مصاحبــه بــا خبــرگان حــوزۀ کســب و کار و گردشــگری کــه 
ــا  ــن مصاحبه ه ــا، مت ــط مصاحبه ه ــام و ضب ــس از انج پ
ــزار  ــخۀ 2018/2 نرم اف ــتفاده از نس ــا اس ــازی و ب پیاده س
ــپس  ــد و س ــوری ش ــه و مح ــذاری اولی ــودا کدگ مکس کی
و  مقوله هــا  و  متــون  تکویــن  مفاهیــم،  انتخــاب  بــه 
ــدام شــد و در نهایــت نیــز،  ــج اق همچنیــن اســتخراج نتای
گــروه کانونیــپ بــرای ســنجش اعتبــار )روایــی( و پایایــی 
ــد.  ــا تشکیل ش ــن و گوب ــی لینکول ــش از روش ارزیاب پژوه
ــرد مثلث ســازی1 ــری، از دو راهب ــه اعتبارپذی ــرای نیــل ب  ب

و بررســی در گــروه کانونی2)خبرگان حوزه های گردشــگری، 
کارآفرینــی، کشــاورزی( اســتفاده شــد و اعتبــار یافته هــا و 

تفســیرها تثبیــت گردیــد. بــرای ســنجش پایایــی پژوهــش، 
ــش و  ــات پژوه ــری، جزئی ــاد اطمینان پذی ــور ایج ــه منظ ب

ــکل 1(. ــد )ش ــط ش ــت و ضب یادداشــت برداری ها ثب

شکل 1: مدل اجرایی تحقیق

شکل 1ـ مدل اجرایی تحقیق

یافته ها
چالش های بین المللی سازی کسب وکارهای گردشگری 

کشاورزی
براســاس یافته هــای حاصــل از مصاحبــه بــا خبــرگان، 
کســب وکارهای  بین المللی ســازی  در  چالــش  دو 
گردشــگری کشــاورزی احصــا و در دو مقولــۀ اصلــی 
»چالش هــای مســتقیم« و »چالش هــای غیر مســتقیم« 

شــد: دســته بندی 
الف( مقولۀ اصلي اول: چالش های مستقیم 

عوامل این مقولــه به چالش هایــی اشاره دارد که بـر 
بین المللي سازی کســب وکارهای گردشــگری کشــاورزی 
تأثیــر مســتقیم می گــذارد. در این مقولــه، پــس از تحلیــل  1 .Triangulation

2 . Focus Group
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ــرد شناسایي شد کـه  ــوم منف ــداد 56 مفه ــا، تع مصاحبه ه
بـراساس میزان تشابه مفهومي، در یــازده مقولــۀ فرعــی 
محــوری  مقولــۀ  چهــار  ســرانجام  شــد.  دســته بندی 

شــامل »نبــود شــناخت«، »فقــدان آمــوزش«، »قوانیــن و 
ــدول  ــق ج ــی« )مطاب ــای اختصاص ــررات« و »چالش ه مق
1( احصــا شــد کــه بــه شــرح هریــك پرداختــه خواهــد شد. 

جدول 1. چالش های مستقیم بین المللی سازی گردشگری کشاورزی

مقولۀ 
اصلی

مقولۀ 
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ود 
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A1
ناآگاهی

A1.1 ناآشنایی مسئوالن و تصمیم گیران

A1.2 نگاه تك بعدی به کشاورزی در جامعۀ روستایی

A1.3 ناآشنایی گردشگران با گردشگری کشاورزی

A1.4 ناشناخته بودن گردشگری کشاورزی در کشور

A2
همکاری نکردن با 

جامعه محلی

A2.1
A2.2
A2.3

همکاری نکردن جامعۀ محلی به سبب ذی نفع نبودن

درک نکردن جامعۀ محلی از اقتصاد گردشگری

توجیه ناپذیری و مشارکت نکردن جوامع محلی
B

ش
موز

ن آ
قدا

ف
B1

آموزش رسمی

B1.1 نبود آموزش در مقاطع تحصیلی

B1.2 تخصص نداشتن فعاالن گردشگری

B2
آموزش عمومی

B2.1 نبود آموزش فعاالن و کارآفرینان گردشگری

B2.2 نبود مواجهه و برخورد صحیح با گردشگر

B2.3 نبود آموزش جامعۀ محلی

C

ات
قرر
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ق

C1
نبود سرعت 

در کار

C1.1 نبود پنجرۀ واحد در دولت برای تسریع در کار

C1.2 قوانین و مقررات متعدد در سازمان های مختلف

C1.3 زمان بر بودن صدور مجوزها

C1.4 نبود راهنما برای سرمایه گذار و کارآفرین

C1.5 فقدان همکاری و هم افزایی سازمان های مرتبط

C2
مشکات رسمی 

و دولتی

C2.1 تصدی گری دولت در حوزۀ گردشگری

C2.2 متولیان غیرمتخصص

C2.3 توجه نداشتن به مزیت های گردشگری خاص

C2.4 نبود غربالگری و نظارت بر فعاالن گردشگری

C2.5 ناآگاهی قانون گذاران از مسائل گردشگری

C2.6 توجیه نشدن مدیران و کارشناسان برای بین المللی سازی

C2.7 نبود واحد بازاریابی در نهادهای متولی گردشگری

C2.8 ناآگاهی گردشگری در حوزۀ کشاورزی و برعکس

C2.9 معرفی نشدن ایران در پایلوت گردشگری کشاورزی

C2.10 نبود دبیرخانه برای پیگیری مشکات مرتبط

C2.11 نبود آمار دقیق برای گردشگر بین المللی

C2.12 استفاده نکردن از الگوهای موفق بین المللی

C2.13 حضورنداشتن در سایت های بین المللی گردشگری 
کشاورزی

C2.14 نبود مدل بین المللی سازی گردشگری کشاورزی
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بسترهای 
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C3.1 تأمین نشدن نیازهای گردشگران

C3.2 وجود محدودیت برای گردشگران

C3.3 نبود زیرساخت های مناسب
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چال

D1
مزارع کشاورزی

D1.1 تخصصی نبودن سایت های گردشگری کشاورزی

D1.2 نبود آماده سازی ماژول های نوآورانه برای جذب گردشگر

D1.3 منابع محدود

D1.4 مشکل در ارائۀ خدمات گردشگری کشاورزی

D1.5 تصور آسیب رسانی به مزرعه

D1.6 نبود جانمایی و مکان یابی مناسب مزرعه

D1.7 امکانات محدود خدماتی در مزارع

D1.8 تبدیل نشدن تنوع فرهنگی به محصول

D1.9 نشان دادن مزیت نسبی در خدمات و محصوالت کشاورزی

D1.10 نبود زمین مناسب

D2
نیروی انسانی

D2.1 نبود متخصص در گردشگری کشاورزی

D2.2 ناآشنایی کشاورزان به زبان

D2.3 نبود آموزش نیروی انسانی شاغل در مزرعه

D3
محصول 
)مهارتی(

D3.1 نبود تفاوت بین محصوالت ارگانیك و غیرارگانیك

D3.2 تبدیل نشدن هنرهای دستی و بومی به محصول

D4
دانش و ارزش

D4.1 توجه نداشتن به گردشگری چون منبع درآمد

D4.2 توجه به سود آنی به جای سود پایدار

D4.3 نبود نمونه سازی و استفاده از تجربیات دیگران

D4.4 نبود شبکه سازی داخلی و خارجی

D4.5 نبود زنجیرۀ ارزش

D4.6 توجه نداشتن به وفاداری مشتری
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ــگری  ــناخته بودن گردش ــوری اول: ناش ــۀ مح مقول
ــاورزی کش

در  مقولــه  اولیــن  پژوهــش،  یافته هــای  براســاس 
کشــاورزی،  گردشــگری  بین المللی ســازی  چالش هــای 
ــه  ــوع گردشــگری اســت ک ــن ن ــارۀ ای ــود شــناخت درب نب
بــه دو علــت عمــده اتفــاق می افتــد: نخســت، »ناآگاهــی« 
از کارکردهــای گردشــگری کشــاورزی و دوم، »فقــدان 
همــکاری و مشــارکت جامعــۀ محلــی« در ایجــاد، رونــق و 

ــاورزی. ــگری کش ــعۀ گردش توس
ــاورزی در  ــگری کش ــای گردش ــی از کارکرده ناآگاه
ســه ســطح، 1. مســئوالن و تصمیم گیــران، 2. جامعــۀ 
روســتایی و کشــاورزان، و 3. گردشــگران وجــود دارد. 
مدیــران و مســئوالن ســازمان های مرتبــط آشــنایی و 
ــد و  ــگری دارن ــوع از گردش ــن ن ــارۀ ای ــی درب ــۀ کم مطالع
ــای گردشــگری کشــاورزی در  ــان از مکان ه بســیاری از آن
ــد. کشــاورزان  ــد نکرده ان ــا خــارج از کشــور بازدی داخــل ی
ــه بحــث کشــاورزی به صــورت تك بعــدی  نیــز در کشــور ب
و صرفــاً برداشــت و فــروش محصــول فکــر می کننــد و بــه 
دیگــر درآمدهــای حاصــل از آن توجهــی نشــان نمی دهنــد 
و به ســبب ناآگاهــی از کارکردهــای آن، بــه ســمت آن 

حرکــت نکرده انــد. 
ــی  ــۀ محل ــدان همــکاری جامع ــۀ فرعــی دوم فق مقول
ــرا  ــت، زی ــاورزی اس ــگری کش ــارکت در گردش ــرای مش ب
آنــان درک جامعــی از اقتصــاد گردشــگری در حــوزۀ 
ــه نشــده اند.  ــن خصــوص توجی ــد و در ای ــاورزی ندارن کش
بنابرایــن چــون خــود را در درآمــد ذی نفــع نمی بیننــد، بــا 
ایــن نــوع گردشــگری مخالفــت و در محیــط زندگــی خــود 

ــد. ــری می کنن ــتا( از آن جلوگی )روس

مقولــۀ محــوری دوم: فقــدان آمــوزش گردشــگری 
کشــاورزی

گردشــگری  در  آمــوزش  فقــدان  چالــش  دومیــن 
ــم  ــمی« و ه ــطح »رس ــم در س ــه ه ــت ک ــاورزی اس کش
در ســطح »عمومــی« رخ می دهــد. منظــور از ســطح 

رســمی، آمــوزش از طریــق مــدارس و آموزشــگاه ها و 
دانشگاه هاســت کــه در کتــب درســی هیچ یــك از مقاطــع 
ــژه  ــی، آمــوزش کســب وکارهای گردشــگری و به وی تحصیل
ــده نمی شــود. از ســویی دیگــر،  گردشــگری کشــاورزی دی
ــود  ــازمانی وج ــا س ــگاهی ی ــی، دانش ــع علم ــچ مرج هی
ــای آزاد  ــا آموزش ه ــت ی ــای ضمن خدم ــه دوره ه ــدارد ک ن

ــد. ــزار کن ــان برگ ــرای متقاضی را ب
در بحــث آمــوزش عمومــی نیــز، فعــاالن و کارآفرینــان 
گردشــگری، کشــاورزان و جامعــۀ محلــی آموزش هــای 

الزم را ندیده انــد.

مقــررات  و  قوانیــن  ســوم:  محــوری  مقولــۀ 
کشــاورزی گردشــگری 

قوانیــن و مقــررات مقولــۀ محــوری ســوم اســت کــه شــامل 
ســه بخــش »نبــود ســرعت در کار«، »مشــکات رســمی و 

دولتــی« و »بســترهای خدماتــی« اســت.
کار،  در  ســرعت  نبــود  چالش هــای  در 
ــد کــه پنجــرۀ واحــد در  ــن نظرن ــر ای مصاحبه شــوندگان ب
ــود  ــات وج ــی اقدام ــد اجرای ــریع در رون ــرای تس ــت ب دول
ــررات خــاص در  ــن و مق ــوه قوانی ــت آن انب ــه عل ــدارد ک ن
ــود  ــن نب ــت. همچنی ــط اس ــف و مرتب ــازمان های مختل س
ــه  ــود ک ــبب می ش ــررات س ــن مق ــتگی ای ــاط و پیوس ارتب
صــدور مجوزهــا زمان بــر و هزینه بــر باشــد. از ســوی 
در ســازمان های  و هم افزایــی  نبــود همــکاری  دیگــر، 
مرتبــط ســبب شــده اســت کــه هــر ســازمانی بــه مقــررات 
خــود عمــل  کنــد. ایــن موضــوع، عاوه بــر افزایــش 
ــرمایه گذار  ــاس کاری س ــبب پ ــی، س ــت انداز های دولت دس

و کارآفریــن بیــن ســازمان ها خواهــد شــد. 
مقولــۀ فرعــی دوم در ایــن بخــش مشــکات رســمی 
ــت عمــدۀ بخش هــای  و دولتــی اســت. نخســت آنکــه دول
ــت.  ــرار داده اس ــود ق ــدی خ ــگری را در تص ــوزۀ گردش ح
فراینــد  از  فراوانــی  بخــش  می توانــد  درصورتی کــه 
تصدی گــری خــود را بــه بخــش خصوصــی واگــذار کنــد و 
خــود بــر متولیــان و ذی نفعــان نظــارت کنــد. نکتــۀ دیگــر 
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ــگری در  ــه گردش ــط ب ــازمان های ذی رب ــه س ــه توج اینک
مفهــوم عــام بیشــتر مختــص مباحــث تاریخــی و فرهنگــی 
کشــور اســت و تقریبــاً انــواع دیگــر گردشــگری، آن چنــان 
ــد در  ــت. هرچن ــه اس ــرار نگرفت ــه ق ــد، موردتوج ــه بای ک
ــورد  ــی م ــا زیارت ــامت ی ــگری س ــر گردش ــال های اخی س
ــه اســت، گردشــگری های خــاص  ــرار گرفت ــۀ ق توجــه اولی
ماننــد گردشــگری کشــاورزی بــا همــۀ مزیت هایی کــه دارد 
توجــه متولیــان امــر را بــه خــود جلب نکــرده اســت. چالش 
مهــم دیگــر، کم اطاعــی یــا بی اطاعــی قانون گــذاران 
ایــن ســبب، قوانیــن و دســتورالعمل های  بــه  اســت. 
ــت  ــدود یاف ــورت مع ــگری به ص ــۀ گردش ــی در زمین اجرای
ــچ  ــم هی ــاورزی ه ــگری کش ــۀ گردش ــود و در زمین می ش

ــدارد.  ــی وجــود ن قانون
ــگری  ــوت گردش ــۀ پایل ــور به منزل ــدن کش معرفی نش
کشــاورزی در منطقــه و جهــان دیگــر چالــش مطرح شــده 
اســت. هرچنــد تعــدادی از آثــار فرهنگــی و هنــری و ملــی 
ــوزۀ  ــده، در ح ــت ش ــی ثب ــازمان های جهان ــران در س ای

گردشــگری کشــاورزی اقدامــی انجــام نشــده اســت. 
ــدل  ــچ م ــه هی ــت ک ــن اس ــم ای ــای مه از چالش ه
علمــی بــرای بین المللی ســازی گردشــگری کشــاورزی 
ــی  ــان و حت ــاالن و کارآفرین ــدارد و فع در کشــور وجــود ن
کشــاورزان، براســاس ســایق یــا تجربه هــای شــخصی، بــه 
راه انــدازی ایــن نــوع از کســب وکارها اقــدام می کننــد کــه 
ــو  ــا الگ ــدل ی ــتفاده نکردن از م ــوارد، اس ــیاری از م در بس

ســبب شکســت در کســب وکار خواهــد شــد.
مقولــۀ فرعــی ســوم بســترهای خدماتــی اســت. 
گردشــگران خارجــی بــه دنبــال تنــوع، آثــار ویــژه، خدمات 
ــۀ جدیــد«  ــه و در یــك کام »تجرب ــا محصــوالت نوآوران ی
هســتند کــه ســبب می شــود بــه مقصد)کشــور(های جدیــد 
ــات  ــود امکان ــبب نب ــاس، به س ــن اس ــر ای ــد. ب ــفر کنن س
مناســب بــرای گردشــگری کشــاورزی و وجــود محدودیــت 
بــرای گردشــگران، عمــًا ایــن نــوع گردشــگری در کشــور 

ــرد. ــرار نمی گی ــی ق ــگران خارج ــه گردش موردتوج

ــی  ــای اختصاص ــارم: چالش ه ــوری چه ــۀ مح مقول
ــاورزی ــگری کش گردش

چالش هــای اختصاصــی گردشــگری کشــاورزی در کشــور، 
ــروی  ــاورزی«، »نی ــزارع کش ــۀ »م ــار زیرمقول ــامل چه ش

ــش و ارزش« اســت. ــانی«، »محصــول« و »دان انس
ــاورزی  ــزارع کش ــی م ــۀ فرع ــش در مقول ــن چال اولی
اســت. منابــع خدماتــی محــدود در بســترهای کشــاورزی، 
ــوع در  ــود تن ــن، زیرســاخت های محــدود و نب ــی زمی گران
ــرای  ــزارع ب ــات و محصــوالت ســبب می شــود کــه م خدم
حضــور گردشــگران آمــاده نباشــد. همچنیــن مزارعــی کــه 
ــرای ایــن منظــور مهیــا می شــود جانمایــی و مکان یابــی  ب
ــه  ــت ک ــان نیس ــه آن آس ــی ب ــدارد و دسترس ــبی ن مناس
ســبب می شــود گردشــگران یــا تورهــای گردشــگری 
تمایلــی بــه رفتــن بــه ایــن مــزارع نداشــته نباشــند. بایــد 
بــه ایــن نکتــه اشــاره کــرد کــه مــزارع گردشــگری موجــود 

ــدارد. ــرای گردشــگران ن ــه ب ــژه و نوآوران جذابیــت وی
چالــش دیگــر تصــور آسیب رســانی بــه مزرعــه اســت. 
ــود،  ــه ش ــگر وارد مزرع ــر گردش ــدارد اگ ــاورز می پن کش
ــا را  ــد، میوه ه ــه می زن ــات صدم ــا حیوان ــان ی ــه درخت ب
ــبب  ــا س ــکنند ی ــان را می ش ــودکان درخت ــد و ک می چین
بر هــم زدن نظــم مزرعــه می شــوند. ایــن تصــورات از 

ــد. ــری می کن ــگری جلوگی ــه گردش ــاورز ب ــل کش تمای
ــانی  ــروی انس ــش نی ــن بخ ــی دوم در ای ــۀ فرع مقول
اســت. نبــود متخصــص در حــوزۀ گردشــگری کشــاورزی و 
همچنیــن آموزش ندیــدن کشــاورزان و شــاغان در مزرعــه 
ــت. ــانی اس ــروی انس ــۀ نی ــی در زمین ــای اصل از چالش ه

ــه  ــن مقول ــت. ای ــول اس ــوم محص ــی س ــۀ فرع مقول
بیشــتر بــه بحث هــای مهارتــی مربــوط می شــود کــه 
ــتی و  ــای دس ــد هنره ــه می توان ــت ک ــاورز آگاه نیس کش
بومــی را تبدیــل بــه محصــول کنــد و در کنــار محصــوالت 

ــاند.  ــروش برس ــه ف ــاورزی آن را ب کش
ــی  ــت. یک ــش و ارزش اس ــارم دان ــی چه ــۀ فرع مقول
ــش  ــه دان ــتن ب ــذار توجه نداش ــم و اثرگ ــای مه از چالش ه
گردشــگری در کنــار محصــوالت کشــاورزی و مــزارع 
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ــی،  ــت. از طرف ــواده اس ــد خان ــش درآم ــع افزای ــۀ منب به منزل
توســعۀ ارتباطــات و دیدگاه هــا و شبکه ای شــدن صرفــاً بــا پــول 
ــل و ارتباطــات چهره به چهــره  ــرد، بلکــه تعام صــورت نمی گی
ــان  ــه کارآفرین ــی ک ــن معن ــد. بدی ــه ارزش می آفرین اســت ک
و کشــاورزان بــه کســب ســود و درآمــد توجــه دارنــد، 
درصورتی کــه اگــر بــه رفتارهــای انســانی )چــون خلــق ارزش( 
توجــه داشــته باشــند، وفــاداری مشــتری بــه مزرعــه بیشــتر 
ــی به جــای ســود  ــه ســود آن ــر توجــه ب ــۀ دیگ می شــود. نکت
پایــدار اســت. کشــاورزان و فعــاالن گردشــگری تصــور می کنند 
اگــر محصولــی را بــا قیمــت بیشــتری بــه گردشــگران خارجی 
ــه  ــد، درصورتی ک ــت می کنن ــود بیشــتری دریاف ــند س بفروش
ایــن کار مقطعــی اســت. قیمــت متعــارف محصوالت گردشــگر 
را مشــتاق می کنــد کــه عاوه بــر معرفــی بــه دیگــران، مجــدداً 

بــه خریــد آن اقــدام کنــد.
ــر  ــی دیگ ــران چالش ــات دیگ ــتفاده نکردن از تجربی اس
ــچ  ــور هی ــاورزی در کش ــگری کش ــای گردش ــت. مکان ه اس
ارتباطــی بــا نمونه هــای موفــق گردشــگری کشــاورزی داخلــی 

ــد؛ یعنــی شبکه ســازی انجــام نشــده اســت.  و خارجــی ندارن
ایــن در صورتــی اســت کــه بــا شبکه ســازی می تــوان، 
ــه ارتباطــات و اســتفاده از تجربیــات  ضمــن رونق بخشــیدن ب
و ظرفیت هــای دیگــران، مکان هــای جدیــد را بــه گردشــگران 

معرفــی کــرد.

ب( مقولۀ اصلي دوم: چالش های غیر مستقیم 
بـر  که  دارد  اشاره  چالش هایــی  به  مقولــه  این  عوامل 
بین المللي سازی کســب وکارهای گردشــگری کشــاورزی 
تأثیــر غیــرمستقیم. می گــذارد. در این مقولــه، پــس از 
ــرد شناسایي  ــوم منف ــداد 48 مفه ــا، تع ــل مصاحبه ه تحلی
شد کـه بـراسـاس میـزان تشـابه مفهـومي در ده مقولــۀ 
فرعــی دســته بندی شــده اســت و ســرانجام چهــار مقولــۀ 
محــوری شــامل »راهبــردی«، »ضعــف در بازاریابــی«، 
»شــرایط فرهنگی ـ سیاســی« و »مشــکات تورهــا« در 
ــق جــدول  بین المللی ســازی گردشــگری کشــاورزی )مطاب

ــود.  ــرح داده می ش ــه ش ــد ک ــا ش 2( احص

مقولۀ اصلی مقولۀ محوری مقولۀ فرعی کد مفاهیم اولیه )کدگذاری باز(

قیم
ست

یرم
ی غ

ش ها
چال

ب( 
    

   

E
دی

هبر
را

E1
راهبردهای 
گردشگری

E1.1 توجه نداشتن به گردشگری در برنامه های 
کان دولت

E1.2 در اولویت نبودن گردشگری نزد مسئوالن

E1.3 خأ سیاست گذاری و برنامه ریزی گردشگری 
در کشور

E1.4 مشخص نبودن هدف از جذب گردشگر

E1.5 نبود راهبرد برای بین المللی سازی

E1.6 نبود شعار گردشگری

E1.7 کم توجهی به نقاط مثبت گردشگری

E2
راهبردهای 

بین المللی سازی

E2.1 حضورنداشتن در رویدادهای گردشگری جهان

E2.2 نبود تعامل با کسب وکارهای گردشگری جهان

E2.3 ثبت نشدن میراث کشاورزی در سازمان های جهانی

E3
نبود تسهیات 

کارآفرینی

E3.1 فقدان جذب سرمایه گذار

E3.2 نبود حمایت از کسب وکار و کارآفرین

E3.3 تصدی گری دولت و بی اعتمادی به کارآفرین

E3.4 وجود قیود اداری و قانونی

مقولۀ اصلی مقولۀ محوری مقولۀ فرعی کد مفاهیم اولیه )کدگذاری باز(

قیم
ست

یرم
ی غ

ش ها
چال

ب( 
    

   

F
ابی

زاری
ر با

ف د
ضع

F1
ضعف مطالعاتی

F1.1 کم بودن تحقیقات بازار

F1.2 استفاده نکردن از تولیدات علمی و دانشگاهی

F1.3 نبود مطالعۀ سایق و نیازهای گردشگران

F1.4 نبود مستندسازی مزیت ها

F2
بازاریابی عمومی

F2.1 نفوذ نداشتن محصوالت در بازارهای خارجی

F2.2 نبود بخش بندی بازار

F2.3 نبود شبکۀ بازاریابی گردشگری

F2.4 حضورنداشتن در بازارهای جهانی به سبب 
کمبود بودجه

F2.5 حضورنداشتن برندهای برتر برای جذب 
مشتری خاص

F3
تبلیغات

F3.1 منفعل بودن در برابر رویدادهای گردشگری بین المللی

F3.2 نبود تبلیغات به سبب کمبود بودجه

F3.3 تولیدنشدن  مستندهایی برای شناخت ایران

F3.4 چاپ نشدن کتاب مناسب

F3.5 کم کاری رایزنان فرهنگی

F3.6 نبود تبلیغات و اطاع رسانی

F3.7 ناآشنایی با ادبیات و سناریوی جذب گردشگر

جدول 2. چالش های غیرمستقیم بین المللی سازی گردشگری کشاورزی



123
چالشهایبینالمللیسازیکسبوکارهای

گردشگریکشاورزیدرایران ثمریوهمکاران

مقولۀ اصلی مقولۀ محوری مقولۀ فرعی کد مفاهیم اولیه )کدگذاری باز(

قیم
ست

یرم
ی غ

ش ها
چال

ب( 
    

 

G
سی

سیا
ی ـ 

هنگ
 فر

یط
شرا

G1
چالش فرهنگی

G1.1 نهادینه نکردن فرهنگ گردشگری در کشور

G1.2 آزادنبودن گردشگر خارجی در اقامت گاه ها

G1.3 نگرش منفی به گردشگران خارجی

G1.4 مغایرت فرهنگی با گردشگران خارجی

G1.5 ایجاد محدودیت برای گردشگران خارجی

G2
چالش سیاسی

G2.1 تبلیغات منفی علیه کشور

G2.2 وجود تحریم ها

G2.3 هم خوانی نداشتن رویکردهای سیاسی و اقتصادی

G2.4 نبود گردشگر به علت نبود روابط سیاسی

G2.5 ناشناخته بودن ایران از سوی گردشگران

H
رها

ت تو
کا

مش
H1

درونی

H1.1 ناآشنایی تورها با گردشگری کشاورزی

H1.2 نبود صرفۀ اقتصادی

H1.3 نبود پکیج بندی )تنوع بخشی( خدمات و 
محصوالت

H1.4 نبود سرویس دهی به گردشگر در مبادی ورودی

H1.5 ظرفیت نداشتن برای پذیرش گردشگر انبوه

H2
بیرونی

H2.1 قطع ارتباط با شرکت های معتبر بین المللی

H2.2 معرفی نشدن درست گردشگری کشاورزی در 
بنگاه های گردشگری بین المللی

H2.3 نبود تراکنش مالی آژانس ها

H2.4 استقبال نکردن گردشگران خارجی از گردشگری 
کشاورزی

مقولۀ محوری اول: راهبردی
ــۀ  ــۀ محــوری اول در چالش هــای غیر مســتقیم مقول مقول
راهبردی اســت که شــامل ســه مقولۀ فرعــی »راهبردهای 
ــود  ــازی« و »نب ــای بین المللی س گردشــگری«، »راهبرده

تســهیات کارآفرینی« اســت.
در مقولۀ راهبردهای گردشــگری، مصاحبه شــوندگان 
ــم اندازها  ــگری در چش ــه گردش ــه ب ــه توج ــد ک معتقدن
در  و  نمی شــود  مشــاهده  دولــت  برنامه هــای کان  و 
برنامه هــای پنج ســاله بــه گردشــگری توجــه اندکــی 
شــده اســت. همچنیــن در کشــور، خــأ سیاســت گذاری 
از  هــدف  به طوری کــه  دارد،  وجــود  برنامه ریــزی  و 
جــذب گردشــگر مشــخص نیســت. چنانچــه هــدف رونــق 
ــرای آن  ــۀ جامعــی ب ــد برنام ــد اســت، بای اقتصــاد و تولی

ــر،  ــی دیگ ــت. از طرف ــه نیس ــه این گون ــود ک ــن  ش تدوی
ــای  ــاب و رویکرده ــور انتخ ــرای کش ــگری ب ــعار گردش ش
گردشــگری کشــور مشــخص و اولویت بنــدی نشــده اســت. 
ــازی  ــای بین المللی س ــی دوم راهبرده ــش فرع چال
اســت. ابتــدا بایــد عنــوان کــرد کــه حضورنداشــتن 
از  یکــی  بین المللــی  گردشــگری  رویداد هــای  در 
ــا  ــه تبــع آن، تعامــل ب چالش هــای موجــود اســت کــه ب
ــود. از  ــام نمی ش ــان انج ــگری جه ــب وکارهای گردش کس
ــور،  ــاورزی کش ــف کش ــای مختل ــر، میراث ه ــوی دیگ س
ــت  ــی ثب ــازمان های جهان ــی، در س ــداد اندک ــز تع به ج

نشــده اســت.
ــی  ــهیات کارآفرین ــود تس ــوم نب ــی س ــۀ فرع مقول
ــه جذب نشــدن ســرمایه گذار و  ــن مقول ــش  ای اســت. چال
حمایــت از کســب وکار در حــوزۀ گردشــگری و کارآفرینی 
اســت کــه یکــی از علــل آن می توانــد تصدی گــری 
بــه  بی اعتمــادی  و  گردشــگری  حــوزۀ  در  دولــت 
کار آفریــن باشــد. از ســویی دیگــر، وجــود قیــود اداری و 
ــی  ــد کارآفرین ــی دســت وپاگیر ســبب می شــود رون قانون

ــد. ــته باش ــق الزم را نداش ــود و رون ــد ش کن

مقولۀ محوری دوم: ضعف در بازاریابی
ــف  ــم از »ضع ــی اع ــۀ فرع ــه مقول ــامل س ــه ش ــن مقول ای
مطالعاتــی«، »بازاریابــی عمومــی« و »تبلیغــات« می شــود.
در مقولــۀ فرعــِی ضعــف مطالعاتــی، پژوهــش دربــارۀ 
بازارهــای هــدف به نــدرت انجــام شــده اســت و از 
ــورت  ــگاهی به ص ــی و دانش ــدات علم ــا تولی ــات ی تحقیق
از ســوی دیگــر،  اســت.  اســتفاده نشــده  کاربــردی 
ــاوب  ــاز گردشــگران به صــورت دقیــق و متن ســایق و نی
ــازی  ــای گردشــگری کشــور مستند س ــه و مزیت ه مطالع
و  برنامه ریزی هــا  بــه همیــن ســبب،  اســت.  نشــده 

تصمیم گیری هــا علمــی و دقیــق نیســت.
مقولــۀ فرعــی دوم بازاریابــی عمومــی اســت. نخســت 
آنکــه بخش بنــدی بــازار صــورت نگرفتــه اســت تــا بتــوان 
از ایــن طریــق، بازارهــای فعــال در کشــورهای منطقــه یــا 
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جهــان را شناســایی و نســبت به جذب گردشــگر اقــدام کرد. 
ــه تبــع آن، محصــوالت متنــوع کشــور هــم در بازارهــای  ب
خارجــی معرفــی نشــده اســت، کــه دلیــل آن ضعــف در ارائه 
و بازاریابــی محصــوالت اســت. حضورنداشــتن در بازارهــای 
جهانــی به ســبب کمبــود بودجــه و همچنیــن معرفی نکردن 
ــرای جــذب مشــتریان خــاص در  ــر کشــور ب برندهــای برت
نمایشــگاه ها، جشــنواره ها و کنفرانس هــای خــارج از کشــور 
ســبب شــده اســت کــه محصــوالت و خدمــات گردشــگری 
کشــور آن چنــان کــه شایســته اســت بــه گردشــگران جهان 

ــود. معرفی نش
تبلیغــات مقولــۀ فرعــی ســوم اســت. تبلیغــات 
ــا  ــۀ زمینه ه ــور در هم ــم کش ــای مه ــی از چالش ه یک
ــات  ــوزۀ تبلیغ ــت. ح ــگری اس ــوزۀ گردش ــژه در ح به وی
در کشــور ضعیــف اســت کــه از علــل آن ناآگاهــی 
ــه  ــود بودج ــا کمب ــات ی ــرات تبلیغ ــه تأثی ــئوالن ب مس
گردشــگری  رویدادهــای  بــه  منفعل بــودن  اســت. 
ــات  ــوزۀ تبلیغ ــا در ح ــی از چالش ه ــز یک ــی نی بین الملل
اســت. از طرفــی می تــوان گفــت کــه رایزنــان فرهنگــی 
در خــارج از کشــور مســئولیت ســنگینی در حــوزۀ 
تبلیغاتــی گردشــگری برعهــده دارنــد کــه در ایــن حــوزه 

ــود دارد. ــکاتی وج ــز مش نی
در اطاع رســانی نیــز، چــه مجــازی و چــه در 
ــی  ــوب، چالش های ــری و مکت ــی و تصوی رســانه های صوت
وجــود دارد کــه از جملــۀ آن تولید نشــدن تیزرهــا و 
ــاب،  ــاپ کت ــت. چ ــران اس ــی ای ــتندهایی در معرف مس
ــی  ــاید یک ــد. ش ــن جمله ان ــز از ای ــور نی ــتر و بروش پوس
از عللــی کــه متولیــان امــر نتوانســته اند در ایــن زمینــه 
ــات و  ــا ادبی ــد ناآشــنایی ب ــی کســب کنن ــق چندان توفی
ــت. ــات اس ــق تبلیغ ــگر از طری ــذب گردش ــناریوی ج س

مقولــۀ محــوری ســوم: شــرایط فرهنگــی ـ 
سیاســی

ــی«  ــش فرهنگ ــۀ »چال ــامل دو زیرمقول ــه ش ــن مقول ای
اســت. در چالــش فرهنگــی،  و »چالــش سیاســی« 

و  کشــور  در  گردشــگری  فرهنــگ  نهادینه نکــردن 
ــه  ــتر ب ــی بیش ــگران خارج ــه گردش ــی ب ــرش منف نگ
ــرای  ــت ب ــاد محدودی ــی، ایج ــورد. از طرف ــم می خ چش
ــگر در  ــم گردش ــور ک ــبب حض ــی س ــگران خارج گردش

ــت. ــده اس ــور ش کش
ــی  ــات منف ــا تبلیغ ــور ب ــی، کش ــش سیاس در چال
دشــمنان خــود مواجــه اســت و بــه همیــن ســبب ورود 
گردشــگر بــا مشــکات بی شــماری مواجــه شــده اســت. 
ــرای ورود  هرچنــد در ســال های اخیــر تدابیــری مؤثــر ب
ــبب  ــی س ــات منف ــت، تبلیغ ــده اس ــاذ ش ــگر اتخ گردش
شــده گردشــگر احســاس امنیــت نکنــد. از ســویی دیگــر، 
بــه علــل سیاســی و سانســور های ایجادشــده و تبلیغــات  
ــون گردشــگری  ــای گوناگ ــگر از حوزه ه مســموم، گردش
ایــران شــناخت نــدارد و آن را بــرای مقصــد گردشــگری 

ــد. ــاب نمی کن ــود انتخ خ

مقولۀ محوری چهارم: مشکالت تورها
مقولــۀ محــوری آخــر در چالش هــای غیر مســتقیم، 
بخــش  دو  دربردارنــدۀ  کــه  تورهاســت  مشــکات 

»درونــی« و »بیرونــی« اســت.
ــگری  ــا گردش ــا ب ــی، توره ــی درون ــۀ فرع در مقول
ــی از آن  ــی ها حاک ــد و بررس ــنایی ندارن ــاورزی آش کش
ــادی را  ــۀ اقتص ــود صرف ــا نب ــکان توره ــه مال ــت ک اس
بهانــه ای بــرای برگزارنکــردن تــور گردشــگری کشــاورزی 
ــات و  ــوع خدم ــر، تن ــویی دیگ ــد. از س ــوان می کنن عن
محصــوالت در بســتۀ گردشــگری در اختیــار گردشــگران 
ــی  ــث تاریخ ــه مباح ــاً ب ــا صرف ــرد و توره ــرار نمی گی ق
ــان  ــه نش ــور توج ــهرهای کش ــی ش ــی در برخ و فرهنگ
ــر  ــواع دیگ ــی ان ــه معرف ــزم ب ــود را مل ــد و خ می دهن
ــت  ــه ظرفی ــر اینک ــئلۀ دیگ ــد. مس ــگری نمی دانن گردش
بــرای پذیــرش گردشــگران انبــوه در کشــور وجــود 
ــد  ــی مقاص ــی و حت ــای داخل ــا، آژانس ه ــدارد و توره ن
گردشــگری تــوان خدمات رســانی بــه گردشــگران انبــوه 
ــن ســبب، ظرفیت هــای گردشــگری  ــه همی ــد. ب را ندارن
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در کشــور بســیار محــدود و مبتنــی بــر مقاصــد کوچــك و 
ــت.  ــدک اس ــگران ان گردش

ــت  ــی تورهاس ــکات بیرون ــدی مش ــی بع ــۀ فرع مقول
کــه شــامل نداشــتن ارتبــاط بــا شــرکت  های معتبــر 
بین المللــی و همچنیــن معرفــی صحیــح گردشــگری 
ــی  ــگری بین الملل ــرح گردش ــای مط ــاورزی در بنگاه ه کش
ــا  ــی آژانس ه ــش مال ــه تراکن ــوط ب ــکات مرب ــت. مش اس
ــت  ــر ظرفی ــد از حداکث ــه نتوانن ــود ک ــبب می ش ــز س نی
جــذب گردشــگری بین المللــی اســتفاده کننــد و بــه 
جــذب حداقلــی اکتفــا می کننــد. نکتــۀ آخــر اینکــه 
به ســبب معرفی نشــدن صحیــح گردشــگری کشــاورزی 
ــوع  ــن ن ــی از ای ــتقبال خوب ــی، اس ــگران خارج ــه گردش ب
گردشــگری انجــام نمی شــود. شــاخص گردشــگری در 
کشــور گردشــگری تاریخی ـ فرهنگــی و تــا حــدودی 

ــت. ــی اس زیارت

بحث و نتیجه گیری
بخــش  در  جدیــد  مفهومــی  کشــاورزی  گردشــگری 
ــی  ــب وکار فراوان ــای کس ــه فرصت ه ــت ک ــگری اس گردش
را در جامعــۀ کشــاورزان ایجــاد می کنــد و بــه گردشــگران 
ــح و  ــر تفری ــد عاوه ب ــه بتوانن ــد ک ــازه را می ده ــن اج ای
ــی و  ــگ بوم ــا فرهن ــاورزی، ب ــای کش ــوزش فعالیت ه آم
محلــی منطقــه آشــنا شــوند. در ایــران روســتاهایی وجــود 
دارد کــه به ســبب داشــتن آثــار باســتانی و طبیعــی قابلیــت 
ــای  ــتاها مکان ه ــن روس ــد. ای ــگری را دارن ــوۀ گردش بالق
ــا  ــت، ام ــاورزی  اس ــگری کش ــرای گردش ــاده ای ب فوق الع
ــی و  ــگران داخل ــرای گردش ــدد ب ــکات متع ــبب مش به س

ــده اســت. ــناخته مان خارجــی ناش
ــش  ــروه چال ــه دو گ ــق نشــان می دهــد ک ــن تحقی ای
بین المللی ســازی  در  »غیر مســتقیم«  و  »مســتقیم« 
ایــران  در  کشــاورزی  گردشــگری  کســب وکارهای 
وجــود دارد. چالش هــای مســتقیم دربردارنــدۀ چهــار 
ــوزش«،  ــدان آم ــناخته بودن«، »فق ــوری »ناش ــۀ مح مقول
و  اختصاصــی«،  »چالش هــای  و  مقــررات«  و  »قوانیــن 

مقولــۀ  چهــار  دربردارنــدۀ  غیر مســتقیم  چالش هــای 
ــرایط  ــی«، »ش ــف در بازاریاب ــردی«، »ضع ــوری »راهب مح
ــن  ــت. ای ــا« اس ــکات توره ــی« و »مش فرهنگی ـ سیاس
ــکل 2  ــی آن در ش ــی و فرع ــای اصل ــا و مقوله ه چالش ه

ــت. ــده اس آم

شکل 2. چالش های بین المللی سازی کسب وکارهای گردشگری 

)نویسندگان(

شکل2: چالش های بین المللی سازی کسب وکارهای گردشگری 

)نویسندگان(



126
سال دهم، شماره دوم، تابستان 1399فصلنامة علمی - پژوهشی گردشگری و توسعه

در مقایســه بــا بررســی های شــو )2005(، یانــگ )2012( 
و مــازالن و جورایمــی )2014(، برخــی از چالش هــای 
آمــوزش،  فقــدان  و  ناشــناخته بودن  به ویــژه  موجــود، 
ســایر  محققــان  مطالعــات  بــا  اندکــی  شــباهت های 
ــای  ــور تفاوت ه ــا در کش ــتر چالش ه ــورها دارد. بیش کش
ــده  ــورهای مطالعه ش ــایر کش ــای س ــا چالش ه ــی ب فاحش
دارد و عمــدۀ آن مربــوط بــه قوانیــن و مقــررات، راهبردهــا، 
ــت  ــی اس ــرایط فرهنگی  ـ سیاس ــی و ش ــف در بازاریاب ضع
ــات  ــود. در مطالع ــده نمی ش ــر دی ــورهای دیگ ــه در کش ک
ــر  ــا نظ ــو ب ــش همس ــن پژوه ــای ای ــز، یافته ه ــی نی داخل
رضواني و همــکاران )1395( در چهــار چالــش  »فقدان 
آموزش«،  و  »آگاهي  منطقهای«،  و  ملي  سیاستگذاری 

ــی« و »قوانین« اســت.  »بازاریاب
در ایــن پژوهــش بیــان شــده کــه به ســبب نبــود بانك 
ــن  ــاورزی و همچنی ــگری کش ــوزۀ گردش ــی در ح اطاعات
ــا قابلیــت گردشــگری(  ــودن مــزارع کشــاورزی )ب پراکنده ب
ــه  ــی ازجمل ــف کشــور، محدودیت های در اســتان های مختل
کمبــود منابــع علمــی فارســی، محدودیــت در جســت وجو 
و نحــوۀ دسترســی بــه فعــاالن و کارآفرینــان در ایــن 
ــن  ــه ای ــن پژوهــش ب ــی ای حــوزه وجــود دارد. نتیجــۀ کل
ــب وکارهای  ــازی کس ــه بین المللی س ــاره دارد   ک ــه اش نکت
گردشــگری کشــاورزی، به ســبب ناشــناخته بودن ایــن 
نــوع از گردشــگری، بــا کمبــود حمایــت ســازمان های 
خطرپذیرنبــودن  و  شناخت نداشــتن  دولتــی،  ذی ربــط 
ــن ناآگاهــی و  ــرای ســرمایه گذاری و همچنی ــان ب کارآفرین
آموزش ندیــدن کشــاورزان و جامعــۀ محلــی بــرای توســعه 
و افزایــش درآمــد روبه روســت. بــر ایــن اســاس، پیشــنهاد 
ــرای  ــردی ب ــی و کارب ــی، تخصص ــوزش عموم ــود آم می ش
شــناخت گردشــگری کشــاورزی و آگاهی از کارکردهای آن 
در ســه گــروه مســئوالن و تصمیم گیــران، جامعۀ روســتایی 
و کشــاورزان و گردشــگران تقویــت شــود. همچنیــن، ضمن 
ــم اندازها  ــاورزی در چش ــگری کش ــه گردش ــژه ب ــه وی توج
و برنامه هــای کان دولــت و رفــع موانــع و خأ هــای 
موجــود، بایــد بــرای تســریع در رونــد اجرایــی و جلوگیــری 

ــت  ــد در دول ــره ای واح ــت وپاگیر پنج ــود اداری دس از قی
ــاورزی  ــگری کش ــق گردش ــت، رون ــود. در نهای تشــکیل ش
ــگری  ــح گردش ــا و لوای ــۀ طرح ه ــد ارائ ــور نیازمن در کش
ازجملــه گردشــگری کشــاورزی در مجلــس و دولــت اســت 
تــا بــا تصویــب آن بتــوان از کســب وکارها و کارآفرینــی در 

ایــن بخــش حمایــت قانونــی کــرد.
همچنیــن پیشــنهاد می شــود پژوهش هایــی در زمینــۀ 
بخش بنــدی بازارهــا انجــام شــود تا از ایــن طریــق بازارهای 
ــرای  ــه و جهــان شناســایی و ب ــال در کشــورهای منطق فع
ــوع  ــزی شــود و محصــوالت متن جــذب گردشــگر برنامه ری
ــن  ــود. همچنی ــی ش ــی معرف ــای خارج ــور در بازاره کش
ضــرورت دارد بــرای رونــق کســب وکارهای کشــاورزی، 
چــه در حــوزۀ داخلــی و چــه در حــوزۀ بین المللــی، 
ــازی در گردشــگری کشــاورزی بررســی و  ــارۀ شبکه س درب
تحقیــق صــورت گیــرد. اجرایی شــدن ایــن اقدامــات ایــران 
را بــه پایلــوت گردشــگری کشــاورزی در منطقــه و جهــان 

مبــدل خواهــد ســاخت.
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