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چکیده
کارآفرینی گردشگری کشاورزی در سالهای اخی ر توج زی ادی را ب خ ود جل

ک رده اس ت و

کشورهای مختلف جهان جهت ترویج و ارتقای آن تالش زیادی نمودهاند .صاحبنظران بر ای ن باورن د ک
کارآفرینی گردشگری کشاورزی میتواند ب عنوان راهبردی جدید نقش مهمی در توسع پایدار کشاورزی و
روستایی ایفا نماید .از بعد اقتصادی ،میتواند ب متنوع سازی کشاورزی کمک کند و یک منبع درآمد مکمل
برای کشاورزان محسوب شود و همچنین فرصتهای شغلی جدیدی را در جوامع روستایی فراهم نماید و
بدین طریق فقر ،بیکاری و مهاجرت را کاهش دهد .از بعد زیستمحیطی میتوان د ب حفاظ ت از مح یط
زیست ،اکوسیستمها و زمینهای کشاورزی کمک نماید و خسارتهای زیس ت محیط ی و آل ودگی ه ای
کشاورزی را کاهش دهد .از بعد اجتماعی-فرهنگی این نوع گردشگری میتواند فرهنگ و سنن روستایی را
حفظ نماید ،وضعیت اجتماعی کشاورزان را بهبود دهد و زنان کشاورز را توانمن د س ازد .ول یکن توس ع
گردشگری کشاورزی با چالشها و مشکالت فراوانی از جمل مشکالت برنام ریزی ،کمبود من ابع م الی و
انسانی ،آموزش و حرف ایگری روبرو میباشد .مقال حاضر با استفاده از مطالع کتابخان ای ،ب بررس ی
مفهوم و اصول کارآفرینی گردش گری کش اورزی م یپ ردازد ،نمون هایی از ای ن ن وع گردش گری را در
کشورهای مختلف ذکر مینماید و مزایا و چالشه ای پ یش روی آن را در زمین توس ع روس تایی بی ان
میکند .در پایان هم پیشنهادهایی ب منظور رفع چالشها و بهرهگیری بهتر از فرصتها ارائ میشود.

واژههاي کلیدي :کارآفرینی ،گردشگری کشاورزی ،توسع پایدار ،توسع کشاورزی و روستایی
*مسئول مکاتب skarimi@basu.ac.ir :

96

نشریه کارآفرینی در کشاورزي ( ،)3شماره ( )4زمستان 3161

مقدمه
توسع روستایی علیرغم تمام کوششها و تالشها ،آن چنان ک باید و ش اید ب ا موفقی ت هم راه
نبوده و راهبردهای گذشت نتوانست اند مسایلی نظیر فقر ،اشتغال و پای داری را رف ع نماین د .از ط ر
دیگر ،چالشهای روزافزون رودرروی کشاورزی نظیر قیمتهای پایین کااله ای کش اورزی ،اف زایش
هزین های تولید ،فشارهای زیست محیطی ،تغییرات آب و ه وا ،جه انیس ازی ،ص نعتی ش دن ،نب ود
برنام های دولتی حمایت کننده از کشاورزی و نوسان بازارهای کاالهای کشاورزی ،درآم د کش اورزان
خردهپا را روز ب روز کاهش میدهند (یانگ2112 ،؛ مک گهی .)2112 ،کاهش توانایی کشاورزی برای
تولید درآمد کافی باعث شده است ک بسیاری از کشاورزان مجبور ب فروش مزارع خ ود ش وند و در
جاهای دیگر ب دنبال شغل و درآمد بگردند و یا ب دنبال راهبردهای اقتصادی جایگزین و منابع درآمد
جدید و تنوع بخشیدن ب اقتصاد محلی برای حفظ مزارع خود باشند .این راهبرده ا م یتوان د ش امل
گسترش اندازه مزاراع ،تولی د تخصص ی ،اش تغال غیرکش اورزی و ی ا متن وعس ازی م زارع از طری ق
کارآفرینی و توسع کس

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

متنوعسازی مزارع آن است ک وابستگی خانوادههای کشاورز ب محصوالت کشاورزی را کاهش ده د،
ب گون ای ک وقتی تولید در مزارع کاهش یافت ،بتوانند خودکفایی و پایدار باقی بمانند .ن وع فعالی ت
متنوع مزارع با توج ب محل و ساختار مزرع  ،عالیق خانوادهه ای کش اورز ،و ب ازار ب القوه متف اوت
میباشد .اگر متنوعسازی مزرع شامل فعالیتهای سرگرمی و اوقات فراغت شود ،عموما گردش گری
کشاورزی نامیده میشود.
گردشگری کشاورزی از جمل راهبردهایی است ک در چند ده اخیر برای متنوع س اختن اقتص اد
روستایی و توسع پایدار روستایی مطرح شده ا ست .اکثر کشورهای جهان این نوع گردش گری را ب
عنوان راهبردی نوین برای توسع اجتماعی-اقتصادی ،احیا و بازسازی نواحی روستایی م د نظ ر ق رار
دادهاند (سو .)2111 ،این امر بویژه در کشورها و مناطقی ک گزین های محدودی برای توس ع دارن د،
بیشتر مورد توج قرار گرفت است .در اقتصاد ایران نیز گردش گری روس تایی م یتوان د ب ا توج ب
گوناگونی محیطی و مزیتهای نسبی موجود در آن ب عنوان یکی از عرص های تنوع بخشی ب اقتصاد
روستایی مد نظرقرارگیرد .در شرایطی ک بسیاری از فعالی ته ای اقتص اد روس تایی و س ط درآم د
کشاورزی ،طی ده های اخیر دچار افول شدید شده و افزایش نرخ بیکاری و در نتیج خ روج نس ل
جوان و تحصیل کرده از جامع روستایی ،توسع روستاها را ب مخ اطره انداخت اس ت ،اگ ر توس ع
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گردشگری ب طور کامل در نواحی روستایی طرح ریزی شود ،میتوان ت ا ح دودی ای ن من اطق را از
رکود و انزوا خارج کرد و موج

تنوع فرهنگی و گسترش توسع روستایی و کشاورزی شد (مطیع ی

لنگرودی و نصرتی . )2111 ،اما گردشگری ب طور عام و گردشگری کشاورزی ب طور خاص ب علت
وجود تقاضاهای جدید گردشگران و نیاز ب تنوع محصوالت و خ دمات گردش گری ،زمین ای ب رای
توسع ی کس

و کارها ،ب ویژه کس

وکاره ای کوچ ک و متوس ط و توس ع ی ک ارآفرینی ف راهم

میآورد  .ب همین علت امروزه کارآفرینی در گردشگری روستایی و کشاورزی اهمیت روزافزونی یافت
و ب عنوان نیروی محرک این صنعت مورد توج قرار گرفت است (لردکیپانیدز و همکاران.)2115 ،
هد

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

توسع روستایی ،توسع کشاورزی ،کارآفرینی و گردشگری روستایی و کشاورزی ،ب بررس ی مزای ا و
چالشهای موجود در زمین کارآفرینی گردش گری کش اورزی بپ ردازد و ض من برش مردن بع

ی از

نمون های موفق گردشگری کشاورزی در کشورهای مختلف توسع یافت و در حال توسع  ،نقش ای ن
نوع گردشگری را در توسع پایدار کشاورزی و روستایی تشری نماید.
کارآفرینی و گردشگري :کارآفرینی فرانید پویای بینش ،تغییر و خلق است ک برای توس ع و اج رای
ایدههای جدید و راهحلهای خالق ب انرژی و ش ور و اش تیاق احتی اج دارد (کوراتک و .)2113 ،ای ن
تعریف بر این برداشت شومپیتر ( ) 1314تاکید دارد ک کارآفرینان س اختار موج ود ب ازار را از طری ق
نوآوری و بهرهبرداری از فرصتها ،ب طور خالقان ای تخری

م یکنن د و ی ک ک االی جدی د ،ی ک

شیوهی تولید جدید و در نهایت شیوههای سازماندهی الگوهای تولی د و من ابع را خل ق م یکنن د ک
ویژگی اساسی آنها نوآوری است .بر اساس تعاریف موجود میتوان کارآفرین را ف ردی دانس ت ک
فرصتهای موجود را کشف و دریافت میکند و یا فرصتهای جدیدی را خل ق م ینمای د و س پ
سازمان و یا شرکتی را ب منظور بهرهبرداری از این فرصتها ایجاد مینماید.
گردشگری یکی از بزرگترین و سریع الرشدترین صنایع در جهان است و همچنین مهمترین منبع
درآمد ،اشتغال و ثروت در بسیاری از کشورهاست  .اما گردشگری برای اینک بتواند ب این رشد سریع
و نقش موثر خود در زمین تولید درآمد و اشتغال ادام دهد و ب نیازهای متنوع بازار پاسخ مناس
دهد ،نیازمند تلفیق با نوآوری و کارآفرینی میباشد .در سالهای اخیر کارآفرینی در حوزه گردشگری
اهمیت روزافزونی پیدا کردهاست و ب نوعی نیروی محرک این صنعت بودهاست (لردکیپانیدز و
همکاران.)2115 ،
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گردشگری ب طور سنتی متشکل از بنگاههای کوچک و متوسط 1میباشد چرا ک اکثریت تسهیالت
و خدمات گردشگری از طریق این نوع کس

و کارها اداره و ارائ میش وند (بس تاکی

و همک اران،

 ،)2114و همین امر مقدم ای برای انواع نوآوریها میباشد .بال ( )2115بیان میکند ک کارآفرین ان از
طریق کس

وکارهای کوچک و متوسط م یتوانن د ت اثیر زی ادی در موفقی ت ه ر ص نعتی از جمل

گردشگری داشت باشند چرا ک صنت گردشگری ب میزان زیادی بر تغییر سریع در رفتار مصر کننده
یا مشتری وابست میباشد .هاتن ( )2112معتقد است ک کس

و کارهای کوچک این مزیت را دارن د

ک موانع کمی برای ورود آنها ب بازار خدمات وجود دارد و ب عالوه ب خاطر انعطافپذیری باالیی ک
دارند ،قادر هستند تقاضاها و نیازهای متنوع مش تریان را از طری ق ارائ خ دمات درخ ور و مناس
برآورده سازند .این ایده ب نوعی دربرگیرنده سخن پیتر دارکر ( )1395است ک کارآفرینی را "نی روی
محرک و پیشبرنده تغییر ،نوآوری و اشتغال" میداند و همانگون ک ب ال ( )2115مط رح م یکن د
" کارآفرینی برای تامین تقاضاها و نیازهای سریع التغییر مشتریان گردشگری امری حیاتی میباش د" و
شاید این تنها راه آوردن محصوالت نواوران و بدیع ب بازار است تا بتوانند چشم مشتری مشکل پسند
را بگیرند و دوام و بقای کس

و کارهای گردشگری را ت مین نمایند.

مفهوم گردشگري کشاورزي :هر چند ک گردشگری کشاورزی پدیدهی نسبتاً جدیدی نیست و در
اوا یل قرن بیستم ظهور و بروز پیدا کرد ،اما از اوایل ده  1321ب عنوان یک صنعت مورد توج جدی
قرار گرفت .واژه گردشگری کشاورزی ب فراهم نمودن فرصتهای گردشگری در فعالیتهای
کشاورز ی اشاره دارد .گردشگری کشاورزی معموال در مزارع و کشتزارهایی اتفاق میافتد ک در مناطق
روستایی جذاب واقع شدهاند و درکنار محیطهای کاری ،موقعیتهای جذابی برای مردمان شهرنشین
هم فراهم مینمایند و از این طریق ایجاد درآمد میکنند و یا ارزش افزودهای را برای کشاورز ایجاد
مینمایند (تئو و باربیری .)2112 ،با توج ب افزایش فاصل میان مصر

کننده و تولید کنندهی

محصوالت کشاورزی ،بسیاری از مصر کنندگان عالقمند هستند ک بدانند چگون محصوالت
کشاورزی و دامی تولید میشوند .آنها دوست دارند با کشاورزان و کسانی ک در فرآیند آمادهسازی این
مواد فعالیت میکنند ،از نزدیک آشنا شده و در این کار تجرب کس

کنند .ب عبارت دیگر مردم تمایل

دارند ک همانند گذشت دوباره ب فعالیتهای کشاورزی نزدیک شوند و تعطیالت و اوقات فراغت
)1- Small- and Medium-sized Enterprise (SME
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خود را ب دور از هیاهوی زندگی صنعتی و شهری ،در محیطی آرام و ب دور از استرسها و فشارهای
ناشی از زندگی شهرنشینی ب سربرند .بویژه کودکان ونوجوانان دوست دارند تا فعالیتهای کاشت و
برداشت محصوالت کشاورزی ،رسیدگی ب دامها ،تهی مواد غذایی چون لبنیات و ساخت صنایع
دستی را از نزدیک ببینند.
تعاریف بسیار زیادی از گردشگری کشاورزی وجود دارد .باید توج داشت ک گردشگری
کشاورزی با گردشگری روستایی یکسان نیست ،گردشگری کشاورزی در اصل جزیی از گردشگری
روستایی باشد  .گردشگری روستایی ،اشکال دیگر گردشگری ک در نواحی روستایی وجود دارند را نیز
شامل میشود ،مثل طبیعتگردی ،1گردشگری ماجراجویی روستایی 2و گردشگری فرهنگی.1
ویور و فنل ( )332گردشگری کشاورزی را اینگون تعریف میکنند" :کس

و کارهای روستایی

ک کارکردن در محیط مزرع و گردشگری تجاری را با هم تلفیق میکنند" .ب عبارت دیگر ،گردشگری
کشاورزی میتواند شکلهای مختلفی داشت باشد ،از جمل  :جا و صبحان  ،4برداشت و یا چیدن
محصول برای خود ،5جشنوارههای کشاورزی ،6آموزشی و تجربی ،صیادی و یا ماهیگیری در ازای
پرداخت مقداری پول ،یا تورهای مزرع برای بچ ها .گیل آرویو و همکاران ( )2111بیان میکنند ک
مطابق با نتایج تحقیق آنها یک تعریف مناس

از گردشگری کشاورزی باید شامل واژههایی نظیر

"محیط کشاورزی ،2یعنی جاییک فعالیت گردشگری رخ میدهد مانند مزرع یا کشتزار" " ،تفری و
سرگرمی ،"9و "آموزش" باشد .آنها در نهایت بر اساس نتایج مطالع خود ،چنین تعریفی را برای
گردشگری کشاورزی ارائ می دهند" :فعالیتهای مرتبط با کشاورزی ک در یک محیط کشاورزی
نظیر مزرع با هد

سرگرمی یا آموزش انجام میپذیرد ".الزم ب ذکر است ک در این نوع گردشگری،

1- Eco-tourism
 : Rural adventure tourism -2سفرهای مخاطرهآمیز یا حادث جویان ب مقصدهای پر خطر چون کویرها ،جنگلها،
رودخان ها را گویند.
3- Cultural tourism
4- Bed-and-breakfasts
 :Pick-your-own produce -5روشی است ک در آن بازدیدکنندگان اجازه دارند میوهجات و یا سبزیجات (مانند
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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در بیشتر موارد گردشگر ب طور فعال در روند یک زندگی روستایی قرار میگیرد و معموال
فعالیتهایی را ک روستاییان و کشاورزان انجام میدهند (مانند برداشت محصوالت باغی و زراعی،
چرای حیوانات و شیردوشی) او نیز انجام میدهد.
ب طورکلی ،گردشگری کشاورزی ب ابعادی از کشاورزی و گردشگری اشاره دارد ک بازدید از
مزارع یا نواحی روستا یی را با هد

تفری و سرگرمی ،آموزش و یا مشارکت فعال در فعالیتهای

تولید کشاورزی و زندگی در مزرع تشویق میکنند (یانگ و همکاران .)2111 ،این نوع گردشگری
تجرب گردشگری مزرع -محور را برای بازیدکنندگانی ک ب دنبال مهمان نوازی سنتی روستایی و
دسترسی ب طبیعت ،گشت و گذار و تجارب فرهنگی هستند ،فراهم میآورد و از طر

دیگر ب

کشاورزان کمک میکن د تا پویایی و دوام کشاورزی را حفظ نمایند و اقتصاد خود را تنوع ببخشند
(ویک و همکاران.)2116 ،

اصول و عناصر پایه گردشگري کشاورزي :مطابق با سزناجدر و همکاران ( )2113س ویژگی وجود
دارد ک گردشگری کشاورزی را از انواع دیگر گردشگری متمایز میسازد .نخست ،گردشگری
کشاورزی ب گردشگران این فرصت را ارائ میدهد تا در فرایند تولید مواد غذایی مشارکت نمایند.
دوم ،برای گردشگران این فرصت وجود دارد تا بیشتر درباره زندگی مردم روستایی فرابگیرند .سرانجام
این ک گردشگری کشاورزی ب گردشگران این فرصت را ارای میدهد تا با حیوانات اهلی و دشت و
صحرا (ک جزیی از تجرب و زندگی روزمره آنها نیست) تماس مستقیم داش باشند .این س ویژگی با
س اصل گردشگری کشاورزی همراه میباشد .این س اصل بیان میکنند ک در یک مقصد گردشگری
باید :چیزی برای گردشگران وجود داشت باشد تا بازدید کنند (مثال حیوانات ،مزارع ،فرهنگ و سنن
روستایی مثل جشنواره ها)؛ چیزی برای گردشگران وجود داشت باشد تا انجام دهند (مثال مشارکت در
ماهیگیری ،آشپزی ،برداشت محصول و مشارکت در بازیهای محلی) و چیزی برای گردشگران
وجود داشت باشد تا بخرند (مثال صنایع دستی روستایی ،سبزیجات تازه و مواد غذایی فراوری شده در
مزرع ) .ب عالوه ،برای اینک گردشگری کشاورزی رخ دهد باید چهار عنصر اصلی وجود داشت باشد:
"کشاورز" (کشاورز از مهمانان پذیرایی میکند و خدمات مورد نیاز را ارائ میدهد)؛ "مزرع " (مزرع
باید دارای یک ویژگی و جذابیت خاص باشد)؛ "روستا" (این محل غالبا از شهر فاصل دارد و ممکن
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است فاقد تسهیالت شهری باشد اما از لحاظ تنوع زیستی کشاورزی 1بسیار غنی میباشد) و
"گردشگران کشاورزی".
کارآفرینی در گردشگري کشاورزي :در محیط متغیر نواحی روستایی و کشاورزی سنتی ،ضروری
است تا ابزار و گزین های جدیدی برای معیشت پیدا نمود .نوآوری ابزاری کلیدی برای کس

منفعت

و دوام در بازار رقابتی و همچنین بهرهبرداری از فرصتهای حاصل از تغییر است .کارآفرینی
گردشگری کشاورزی میتواند گزین مناسبی در این رابط باشد .اما نکت ی قابل توج این است ک
کارآفرینی گردشگری کشاورزی باید جنب اکولوژیکی را نیز مدنظر قرار دهد .همانطور ک قبال ذکر
شد ،شرکت ها و کس

و کارهای فعال در این حوزه عمدتا کوچک مقیاس هستند .کس

و کارهای

کوچک مقیاس گردشگری کشاورزی این ظرفیت را دارند تا در جوامع محلی نیرو و انگیزه الزم برای
تبدیل منابع محلی ب محصوالت و خدمات گردشگری را فراهم نمایند (لردکیپانیدز و همکاران،
 .)2115براساس آنچ بیان شد میتوان کارآفرینی گردشگری کشاورزی را اینگون تعریف نمود:
شناسایی فرصتهای جدید ،نوآوری و خالقیت در فعالیتهای کشاورزی و استفادهی بهین  ،متنوع و
نوآوران از منابع کشاورزی در راستای توسع ی پایدار کشاورزی و روستایی.
نمونههایی از کارآفرینی گردشگري کشاورزي :گردشگری در بع ی از کشورهای توسع یافت نظیر
آمریکا و کشورهای اروپایی سابق نسبتا طوالنی دارد .ب طور مثال در منطق آلپاین 2اتریش نزدیک ب
یک صد سال است ک گردشگری کشاورزی رواج دارد .همچنین از سال  1332در کشورهای اروپایی
و از  1336در اتحادی مشترک کشاورزی 1این نوع گردشگری تبدیل ب یک راهبرد کلیدی جهت تنوع
بخشیدن ب اقتصاد کشاورزی شده است .در اتریش در سال  1334بیش از  21هزار مزرع وجود
داشت ک در آنها حدود  113هزار اتاق برای کسانی ک ب تفری و تماشای این مکانها میرفتند،
اختصاص یافت بود .گردش در مناطق روستایی ب کشاورزان اتریشی کمک میکند ک از منبع درآمد
دیگری بهرهمند شوند ،اصوال درآمد این افراد از محل پرورش دام و جنگل (چوب و الوار) تأمین
میشود ،جهانگردان این اتاقها را اجاره میکنند و از روستاییان محصوالت و فرآوردههای کشاورزی
را میخرند .نمون دیگر خوابگاههایی است ک برای جوانان در مناطق روستایی میسازند و جوانها
1- Agrobiodiversity
2- Alpine
3- CAP: Common Agricultural Policy
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میتوانند با پرداخت هزین اندکی در آن جا ب سر برند .در سراسر اروپا چنین خوابگاههایی وجود دارد
(مطیعی لنگرودی و حیدری.)2112 ،
مزرع آنگاوالنگارد 1در منطق زودرسالت 2در جنوب غربی سوئد قرار گرفت و نمون موفقی از
کارآفرینی خانوادگی در زمین گردشگری کشاورزی میباشد .از دیدگاه پایداری ،آنگاوالنگارد یکی از
توسع یافت ترین مزارع در این منطق میباشد ،بویژه ب خاطر کیفیت محصوالتش ک همگی ارگانیک
میباشند و مستقیم از مزرع ب سرسفره 1مصر کننده منتقل میشوند .آنچ ک صاحبان کارآفرین این
مزرع را متمایز میسازد روش نوآوران و خالقان آنها در زمین مدیریت کس

و کارش میباشد .آنها

از تولید محصوالت منحصر ب فرد و بازار ویژه 4بیشترین بهره را بردهاند .ب طور مثال ،تمامی مراحل
عرض مواد غذایی ،از کاشت و پرورش محصوالت زراعی و گیاهان علوف ای تا توزیع مواد غذایی و
گوشتی فراوری شده و بست بندی شده در مزرع  141هکتاری آنگاوالنگارد انجام میشود .این مزرع
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
باشند .بعد از این ک مردم ب خرید محصوالت این مزرع و همچنین ب خود مزرع عالقمند شدند،
خانواده صاح

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

برای برگزاری مجال
سالن کنفران

جشن و عروسی استفاده میکنند ،و پارک گردشگری ،کاف  ،رستوران ،هتل و

هم در مزرع خود تاسی

نمودهاند (لردکیپانیدز و همکاران.5)2115 ،

گردشگری کشاورزی در نواحی روستایی آمریکا بسیار گسترده است و در بع ی از روزهای سال
مزارع برای بازدید عموم آزاد میشوند .گردشگران میتوانند میوه و سبزی بچینند ،اس

سواری کنند،

عسلها را بچشند و در دک های کنار مزارع یا فروشگاه ،محصوالت مختلف و صنایع دستی را
خریداری نمایند یا فعالیت دیگر را ب انجام رسانند (هیپبرن .)2119 ،در آمریکا در سال  ،2111حدود
 61میلیون نفر یک یا چندبار در سال از مزارع کشاورزی بازدید کرده بودند ک تقریباً  11درصد
جمعیت این کشور را شامل میشد .مطالعات نشان میدهند ک درآمد حاصل از گردشگری کشاورزی
1- Angavallen Gard
2- Soderslatt
3- From land to table
4- Market niches
 5آدرس سایت مزرع آنگاوالنگاردhttp://angavallen.se :
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در آمریکا حدود  911میلیون دالر در سال است .ب دلیل تنوع محصوالت کشاورزی و مزارع ،کالیفرنیا
یکی از بهترین ایالتها در امریکا ب منظور تفری و اقامت در یک مزرع است .بسیاری از مزارع
خانوادگی کوچک در ساحل غربی آمریکا برای کس

درآمد ب صنعت گردشگری کشاورزی تکی

دارند ک بسیاری از آنها وظیف آموزش تکنیکهای کشاورزی بومی و راهبردهای رشد محصوالت
ارگانیک را نیز ب عهده دارند .دانشگاه کالیفرنیا ،ب عنوان یکی از بزرگترین نظامهای آموزش عالی
دولتی در ایاالت متحده ،با ارائ برنام آموزشی یا عنوان "مزرع کوچک" ب تولیدکنندگان در عرص
تجارت گردشگری کشاورزی کمک مینماید (تیموری گرده.)2114 ،
گردشگری کشاورزی در کشورهای در حال توسع نظیر تایلند ،ترکی و چین در س اله ای اخی ر
توسع سریعی را تجرب کرده است .مثالً در تایلند ،بودج ای مع ادل  125میلی ون ب ات (واح د پ ول
تایلند) ب وزارت کشاورزی و بخش ترویج کشاورزی اختص اص یاف ت ت ا جاذب ه ای گردش گری
کشاورزی در این کشور را توسع و ارتقا دهند .از زمان پیدایش گردش گری کش اورزی در تایلن د در
سال  ،2112تعداد روزافزونی از نواحی کشاورزی خصوصی افتتاح شده و پذیرای گردشگران بودهاند.
تا سال  39 ،2115جامع کشاورزی ب این طرح ملی پیوستند .در سال  ،2114گردش گری کش اورزی
توانست حدود  92میلیون بات برای کشاورزان تولید نماید ک ای ن درآم د حاص ل بازدی د 511111
گردشگر از مزارع کشاورزی بود.
در چین هم در سالهای اخیر توسع و ارتقای گردشگری روستایی و کشاورزی بسیار مورد توج
قرار گفت است .اساس گردشگری روستایی چین بر کشاورزی و فعالیتهای مرتبط با آن تمرکز دارد.
براساس اطالعات اداره گردشگری چین 1در سال  ،2111گردشگری روستایی و کشاورزی بیش از
 121میلیارد یوآن درآمد حاصل کرده و برای بیش از  15میلیون کشاورز شغل ایجاد کرده است.
براساس برنام توسع گردشگری روستایی ( )2113-2115پیش بینی شده است ک تا پایان سال 2115
بیش از  1111شهرک گردشگری و  11111روستای گردشگری در سراسر چین ایجاد خواهد شد.
پیش بینی می شود ک تا پایان گردشگران روستایی ب بیش از  221میلیون نفر خواهد رسید ،در این
صورت حدود  114میلیارد یوآن درآمد تولید خواهد شد ،برای  393میلیون نفر ب طور مستقیم و برای

)1- China National Tourism Administration (CNTA
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 12میلیون نفر ب طور غیر مستقیم شغل ایجاد خواهد شد و سران درآمد سالیان کشاورزان حدود 5
درصد رشد خواهد داشت (ونگ و همکاران.)2111 ،
تایوان کشوری سرسبز و کوهستانی با تعداد زیادی مزارع گردش گری اس ت و ه ر س ال در ای ن
کشور تورهای گردشگری فراوانی ب منظور بازدید از مزارع کشاورزی برگزار میشود .ب ای ن ترتی
بسیاری از محصوالت این کشور ب گوش و کنار جهان راه مییابد .تایوان ب چند دلیل کشوری ایدهآل
در زمین گردشگری کشاورزی است :دالیلی نظیر ارائ تسهیالت اقامتی در خان های روستایی واقع در
مزارع کوچک و عرض محصوالت و مواد غذایی ارگانیک ب گردشگران ک موج

حمای ت بیش تر

دوستداران طبیعت و محیط زیست از صنعت کشاورزی و گردشگری کشاورزی میشود .عالق مندان
ب چای و محصوالت آن میتوانند در یک تور تخصصی کشاورزی ب ا تمرک ز ب ر روی م زارع چ ای
درجزایر تایوان ،سفر دریایی با کشتی را نیز تجرب نمایند (تیموری گ رده .)1131 ،جزی ره فیلیپ ین ب ا
برخورداری از مزارعی متنوع و چند عملکردی ،و برخورداری از انواع محصوالت کش اورزی ،مک انی
مناس

برای گردشگری کشاورزی است .گردشگری کشاورزی در مقیاسهای متنوعی نظیر بازدی د از

مزارع بزرگ آناناس تا فعالیتهای کوچکتر کشاورزی نظیر بازدید از مزارع گل ارکیده ،مزارع زنب ور
عسل ،و حتی مزارع کوچکتر کشت محصوالت گرمسیری کمیاب مانند میوه اژدها ی ا پاپای ا ،ص ورت
میپذیرد .این جزیره زیبای واقع در جنوب شرقی آسیا ب طور فعالی ب دنبال جذب بیشتر گردشگران
و شرکتهای گردشگری است .همچنین استفاده گسترده از زبان انگلیسی ب عنوان زب ان دوم در ای ن
کشور توانست آن را ب مشهورترین مقصد بینالمللی جاذب گردشگری کشاورزی جه ان تب دیل نمای د
(تیموری گرده .)1131 ،در مراکش منطق ای با تن وع نس بتا زی ادی از درخت ان نخ ل وج ود دارد ک
برداشت و فرآوری محصوالت آن و همچنین چشم اندازهای زیبای طبیعی ایجاد شده در اث ر اح دا
این باغات ،هر سال تعداد زیادی گردشگر را ب این مناطق برده و درآمد بسیار زیادی را عاید س اکنان
منطق مینماید (معصومی.)2112 ،
ایران ب لحاظ جاذب های گردشگری در میان  11کشور برتر دنیا قرار دارد ،اما ب لحاظ بهرهبرداری
از این جاذب ها ،در ردههای آخر جدول قرار گرفت است .بر اساس آمار منتش ره ،س هم ای ران از ب ازار
گردشگری فقط  1/15درصد است .جدا از جاذب های تاریخی ک در نوع خود در سط جهانی بینظیر
هستند ،وجود برخی موهبتهای طبیعی مانند روستاهای تاریخی و شگر  ،تمدنی غن ی ،جل وهه ای
بینظیر از گردشگری طبیعی و کشاورزی هر کدام ب نوب ی خود م یتوان د گردش گری کش ور را ب ا
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تحولی عظیم روبرو سازد .تنوع آب و هوایی و چهار فصل بودن طبیعت کشور و مس تعد ب ودن کلی
مناطق برای تولید محصوالت کشاورزی عامل موثری است ک میتواند گردشگری کشاورزی کشور را
توسع دهد .روستاهای کشور ،محصوالت متنوع و متفاوت از یکدیگر را تولید میکنند .مراسم خ اص
و مرتبط با کاشت و برداشت محصول در مناطق مختلف ب شیوههای گوناگون برگزار میشود و ب تبع
آن فرهنگ ،رسوم و صنایع دستی ویژهای در هر یک از روستاها میتوان یافت .این تنوع م یتوان د در
گسترش و تقویت گردشگری کشاورزی در کشور بسیار موثر باشد (کمانی.)2111 ،
جشنواره گل و گالب در کاشان ،دهکدههای پرورش گل در محالت ،جش ن برداش ت گن دم در
خراسان رضوی ،جشن خرمن در ماسال ،گل الل و پست دریایی در صومع سرا ،م زارع چ ای گ یالن
نمون هایی از ظرفیت بسیار عظیم گردشگری کشاورزی در کشور هستند ک اگ ر ب درس تی از آنه ا
استفاده شود ،می تواند هر سال تعداد زیادی گردشگر را ب خود جذب نماید و باع ث تولی د درآم د و
ایجاد اشتغال شود.
کارآفرینی گردشگري کشاورزي و توسعه پایدار روستایی :توسع روستایی ب معنای عام اشاره ب
بهبود رفاه مردم روستایی دارد (هوگ .)1396 ،اما این مفهوم ب طور روزافزونی پیچیدهتر شده و فراتر
از حیط اقتصادی رفت و امروزه مفاهیمی نظیر توسع پایدار را در بر گرفت است .بسیاری از
صاحبنطران بر این باورند ک کارآفرینی گردشگری کشاورزی میتواند ب توسع پایدار روستایی و
کشاورزی کمک نماید (مک کلوی ،)2114 ،چرا ک از این طریق روستاییان و کشاورزان کارآفرین
عوامل مختلف تولید و بهرهوری اقتصادی را در زمین ی گردشگری گردهم آورده و با تالش و کوشش
خالقان فرصتها را شناسایی و بهرهگیری کرده و در نهایت الگو و شیوهی جدیدی از فعالیت و
زیست اقتصادی مبتنی بر گردشگری را در مناطق روستایی خلق میکنند ک منجر ب حداکثر کردن
بازده اقتصادی و ب حداقل رساندن ریسک زیست اقتصادی با رهیافت پایداری در مناطق روستایی می
شود .بنابراین ،روستاییان وکشاورزان کارآفرین گردشگری ذهنیت کارآفرینی و ظرفیتهای موجود را
ترکی

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

خلق می کنند ک جریان مداومی از درآمد و ثروت را برای آنها تولید میکند .بنابراین میتوان گفت ک
کارآفرینی گردشگری روستایی و کشاورزی ب طور خاص راهکاری جدید در نظری های توسع برای
توانمندسازی و ظرفیت سازی در مناطق روستایی درجهت کاهش شکا

شهر روستا ،ایجاد برابری

اقتصادی ،اجتماعی ،محیطی و نهادی و ابزاری مهم برای رسیدن ب توسع ی پایدار بوده و ب عنوان یک
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راهبرد نوین در توسع ی مناطق روستایی ب علت ماهیت اشتغالزایی باال ،میتواند برای روستاییان،
اشتغال مولد و برای بیکاران فصلی ،اشتغال موقت ایجاد نماید و ماندگاری در روستا را تسهیل نماید
(رکنالدین افتخاری و همکاران.)2114 ،
صاحبنظران بر این باورند ک گردشگری کشاورزی ارتباط تنگاتنگی با پایداری دارد زیرا این ن وع
گردشگری بر مشارکت و دخالت مسئوالن افراد در فعالی ته ای گردش گری تاکی د دارد و ب رخال
گردشگری عمومی ک تاکید اصلی آن بر بعد اقتصادی اس ت ،یک ی از مولف های اص لی گردش گری
کشاورزی یادگیری و آگاهی اجتماعی و زیس ت محیط ی م یباش د .ب عب ارت دیگ ر ،گردش گری
کشاورزی یک کس

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

سودمند باشد و مزایای متعددی را در این زمین ارای دهد (باربیری2111 ،؛ وادیوییا و باربیری.)2114 ،
ب طور خالص  ،کارآفرینی گردشگری کشاورزی میتوان د در بع د اقتص ادی مزای ایی مانن د اف زایش
درآمد ،ایجاد فرصت های شغلی و بازاریابی و افزایش سود کشاورزی ،در بعد اجتماعی مزایایی مانن د
بهبود امنیت اجتماعی و کیفیت زندگی کشاورزان ،توانمندسازی زنان کش اورز و حف ظ آی ین و س نن
محلی و در بعد زیست محیطی مزایایی مانند استفاده موثر از منابع ،حفاظت از زیستگاه های طبیع ی و
اکوسیستم ها و کاهش آلودگی کشاورزی را ارای دهد و ب کش اورزان و جامع محل ی در ای ن ابع اد
کمک مینماید (اسچیلینگ و همکاران2112 ،؛ تئو و باربیری2112 ،؛ باربیری2111 ،؛ یانگ.)2112 ،
در ادام این مبحث نقش کارآفرینی گردشگری کشاورزی در ابعاد مذکور بیشتر تشری میشود.
شاید بتوان گفت عمدهترین مزیت کارآفرینی گردشگری کشاورزی برای کشاورزان کس

درآمد بیشتر

میباشد (مکگهی .)2112 ،ب عبارت دیگر ،این نوع گردشگری یک منبع درآمد مکمل برای کشاورزان
محسوب میشود .صاح نظران معتقدند ک تنوع کارآفرینان مزرع یک درآمد ثابتتر ،و اغل

باالتر

برای تولید کننده ایجاد میکند (باربیری و همکاران .)2119 ،مطالعات تجربی هم نشان دهنده آن است
ک در زمان بحران اقتصادی نظیر کاهش تولید یا افت قیمتها ،گردشگری کشاورزی میتواند درآمد
اضاف ای را برای کشاورز ایجاد نماید (فیشر2116 ،؛ مک گهی2112 ،؛ اولنبرگ و باکلی.)2112 ،
همچنین گردشگری کشاورزی میتواند محرک دیگر فعالیتهای محلی باشد و باعث رونق کس

و

کارهای محلی شود و از طرق مختلفی نظیر فروش تولیدات کشاورزی ،فروش انواع سوغاتیها یا
صنایع دستی ب گردشگران ،راهاندازی سالنهای غذاخوری یا رستورانها ،انواع مختلف محلهای
اقامت نظیر هتل و ویال و خان های ییالقی ب بهبود اقتصاد روستایی کمک کند (یانگ.)2112 ،
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اگرچ بیشتر مطالعات مزایای اقتصادی گردشگری را مورد بررسی قرار دادهاند و کمتر ب مزایای
اجتماعی -فرهنگی و زیست محیطی پرداخت اند ،اما معدود مطالعات انجام شده نشان میدهند ک
گردشگری کشاورزی ب بهبود وضعیت اجتماعی و زیست محیطی جوامع روستایی نیز کمک میکند
(یانگ2112 ،؛ اولنبرگ و باکلی2112 ،؛ ویک و همکاران.)2116 ،
مطالع حمزه و همکارانش ( )2112در مالزی نشان داد ک گردشگری کشاورزی ب توانمندسازی
اجتماعی ،ب تقویت و توسع مهارتهای اجتماعی ،ب افزایش سطوح درآمد و اشتغال کمک میکند.
مطالع همیلپوکرا ( )2112نشان میدهد ک گردشگری کشاورزی در منطق کارناتاکای هند ،عالوه بر
این ک درآمد کشاورزان را افزایش داده است ب آموزش گردشگران و مردم جوامع محلی در زمین
کشاورزی پایدار هم کمک کرده است.
نتایج مطالع تئو و باربیری ( )2112در ایالت میسوری آمریکا نشان میدهد ک این نوع گردشگری
موج

استفاده موثر از منابع ،ترویج تولید محصوالت کشاورزی و بهبود بهرهوری استفاده از زمین در

مناطق روستایی می شود .عالوه بر این ،مشاغل سودآوری بسیاری را بوجود میآورد و و ساختار
اقتصاد روستایی را تنوع میبخشد و از این طریق ب امنیت و رفاه اجتماعی-اقتصادی و کاهش
مهاجرت روستاییان کمک میکند.
از دیگر مزایای غیراقصادی گردشگری کشاورزی میتوان ب مواردی نظیر حفظ سبک زندگی
روستایی ،افزایش آگاهی و توج بیشتر ب حفاظت از محیط زیست ،زمینهای کشاورزی ،مناظر
طبیعی ،رسوم و سنن و ارزشهای محلی و میرا

فرهنگی اشاره نمود (باربیری2111 ،؛ شارپلی و

واس2116 ،؛ مک گهی2112 ،؛ یانگ2112 ،؛ اولنبرگ و باکلی .)2112 ،گردشگری کشاورزی ب طور
کلی ب حفظ جوامع محلی ،مناظر طبیعی و اکوسیستمها کمک میکند (مکگهی .)2112 ،مطالع
باربیری ( )2111نشان می دهد ک گردشگری کشاورزی در مقایس با سایر کس

و کارهای کشاورزی

مزایای چندگان اقتصادی ،اجتماعی-فرهنگی و زیست محیطی بیشتری برای مزارع ،خانوادههای
کشاورز و حتی جامع ایجاد مینماید .نتایج مطالع وی نشان میدهد ک گردشگری کشاورزی باعث
افزایش منافع و سود مزرع  ،ایجاد شغل و حفاظت از میزا

طبیعی و فرهنگی میشود.

گردشگری کشاورزی برای گردشگران نیز تجرب خوشایندی از زندگی روستایی ،هوای تازه و
ف ای باز فراهم میآورد و نیازهای گردشگری و تفریحی مردم شهری را برآورده میسازد ،احترام و
جایگاه فعالیت کشاورزی از دیدگاه مردم شهری را افزایش میدهد و از طر
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نوآوری در اقتصاد جوامع روستایی و تالش برای بهرهگیری از استعدادها و کشف منابع بالقوه موجود
کمک مینماید و فرصتی را برای تنوع اقتصادی جوامع روستایی ایجاد مینماید (یانگ و همکاران،
 .)2111بع ی از پزوهشگران گزارش کردهاند ک گردشگری کشاورزی بویژه وضعیت اجتماعی-
اقتصادی زنان کشاورز را بهبود دادهاست (یانگ.)2112 ،
بنابراین ،میتوان چنین نتیج گرفت ک کارآفرینی گردشگری کشاورزی میتواند ب عنوان راهبردی
مناس

ب توسع روستایی و کشاورزی کمک نماید .از آنجایی ک زمین اصلی فعالیتهای اقتصادی در

محیط روستایی ایران کشاورزی است و حدود نیمی از شاغلین روستایی کشور در بخش کشاورزی
فعال هستند ،و از طر

دیگر با توج ب گوناگونی محیطی ،تنوع آب و هوایی و ظرفیت باالی نواحی

روستایی و کشاورزی ،دولت و موسسات مربوط باید با برنام ریزی مناس

و حمایت الزم ب توسع

گردشگری روستایی ب طور عام وگردشگری کشاورزی ب طور خاص بپردازند و با تدبیری درست از
مزایای فراوان این نوع گردشگری بهره گیرند و چالشهای آن را حل نمایند .در شرایطی ک بسیاری از
فعالیتهای اقتصاد روستایی و سط درآمد ،طی ده های اخیر دچار افول شدید شده و افزایش نرخ
بیکاری و درنتیجۀ خروج نسل جوان و تحصیلکردگان از جامعۀ روستایی ،توسعۀ روستاها را ب
مخاطره انداخت  ،اگر ب طور کامل توسعۀ گردشگری در روستاها طرح ریزی شود ،میتوان تا حدودی
این مناطق را از رکود و انزوا خارج کرد و موج

تنوع فرهنگی و گسترش توسعۀ روستایی و

کشاورزی شد (مطیعی لنگرودی و نصرتی .)1131 ،الزم ب ذکر است ک توسع و سازماندهی
گردشگری کشاورزی در کشورهای گوناگون ،متفاوت میباشد .در کشورهای در حال توسع مثل
ایران ،دولت و یا نهادهای تعاونی منبع اصلی برنام ریزی و سرمای گذاری هستند در حالیک در
کشورهای توسع یافت معموال کس

و کارها و شرکتهای خصوصی در این زمین فعال میباشند.

چالشهاي کارآفرینی گردشگري کشاورزي :همانطور ک مورد اذعان همگان است گردشگری
ضرورتا یک "چوب جادو "1نیست ک بتواند هم مشکالت توسع روستایی را حل کند و باعث
افزایش سرعت توسع و پیشرفت اقتصادی-اجتماعی در نواحی روستایی گردد .ب عبارت دیگر،
موفقیت این نوع گردشگری ت مین شده نیست و مانند هر کس

و کار کارآفرینان ای با یکسری از

1- Magic wand

77

سعید کریمی

چالشها و موانع روبرو میباشد ک ب بع ی از آنها در زیر ب صورت مختصر پرداخت میشود
(شارپلی و واس2116 ،؛ والدیویا و باربیری2114 ،؛ یانگ.)2112 ،
 مکان :هم نواحی روستایی برای گردشگران جذابیت یکسانی ندارند .تنها فراهم بودن تسهیالت وامکانات پذیرایی ،ایجاد تقاضا و جذب گردشگر را ت مین نمیکند؛ بست کلی محصول باید ب قدر
کافی جذاب باشد تا بتواند توج گردشگران را جل

نموده و آنها را حفظ نماید.

 سرمای گذاری :تنوع نیازمند سرمای گذاری بسیار بیشتر از توان کشاورز میباشد .در این گون موارد،ایجاد تنوع در کشاورزی تنها زمانی عملی است ک یاران ها و کمکهای دولتی از آن حمایت کند.
 بازاریابی :بازاریابی پیش نیاز موفقیت است و کشاورزان معموال فاقد مهارتها و یا منابع مورد نیازبرای بازاریابی اثربخش هستند .بنابراین نیاز ب همکاری جمعی و بازاریابی از طریق ساختارهای محلی
و ملی میباشد.
 کیفیت :کیفیت محصوالت و خدمات ارائ شده توسط شرکتهای گردشگری کشاورزی باید نیاز وانتظارات گردشگران را برآورده سازد.
از هم مهمتر شاید این باشد ک جامع کشاورزی ممکن است مشکالت زیادی را در راه انطباق با
نقش خدماتی تجرب کند .ارزشهای کشاورزی و ارزشهای خدماتی غالبا با هم ناسازگارند و شاید
یکی از دالیل اصلی مقاومت کشاورزان نسبت ب تغییر هم این باشد ک آنها اساسا خود را تولید کننده
مواد غذایی میدانند .هویت اجتماعی آنها ب تواناییشان برای ب حداکثر رساندن ظرفیت تولیدی
مزارع شان بستگی دارد .بنابراین ،تنوع ممکن است نیازمند آن باشد ک کشاورزان از موقعیت اجتماعی-
فرهنگی فعلی خود ک از طریق کشاورزی طی نسلهای محتلف ب دست آوردهاند ،دست بکشند
(یانگ.)2112 ،
فقدان حرف ایگری1و نداشتن مهارتهای کس

و کار یک مشکل عمومی در توسع کس

و

کارهای کارآفرینان نظیر گردشگری کشاورزی میباشد (اوریو و کورسیل .)2111 ،ب علت اینک
گردشگری کشاورزی شرایط ورودی 2نسبتا آسانی دارد ،ممکن است افرادی را ب خود جذب نمابد ک
آموزش و مهارت الزم را نداشت باشند ،و همین امر ظرفیت آنها برای موفقیت را ب طور جدی محدود
میسازد (گتز و همکاران.)2114 ،
1- Professionalism
2- Entry Requirement
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ژانگ و همکاران ( ) 2113چهار چالش عمده همراه با توسع گردشگری روس تایی را م وارد زی ر
مطرح میکند :شهری شدن مقاصد روستایی ،عدم برنام ریزی ،کمبود منابع انسانی و م الی و ک االیی
شدن 1بیش از حد .لک ( )1332هم چالشهای روردرروی گردشگری کش اورزی را ای ن م وارد بی ان
می کند :کمبود آموزش ،کمبود بازاریابی ،فقدان کنترل کیفیت ،کمبود بیم مناس  ،کمبود من ابع م الی،
ت اد گردشگری کشاورزی با فعالیت اصلی کشاورزی ،فاصل از بازار و مح دودیته ای زیرس اختی.
الزم ب ذکر است ک این چالشها ممکن است همیش و در هم جا ب ط ور یکس انی وج ود نداش ت
باشند (اوریو و کورسیل.)2111 ،
ذکر این نکت نیز ضروری است ک اگر گردشگری روستایی و کشاورزی ب خوبی مدیریت نشوند،
می توانند اثرات منفی هم بر زندگی و هم محیط زیست جوام ع محل ی داش ت باش د .ب ط ور مث ال
گردشگری میتواند از طریق تولید زبال  ،سر و ص دا و خس ارت ب من ابع طبیع ی و تن وع گی اهی و
جانوری باعث آلودگی و تباهی محیط زیست مناطق روستایی شود و ی ا ب خ اطر تعام ل و ارتب اط
جامع محلی با گردشگران مختلف از فرهنگهای متفاوت ،فرهنگ محلی دچار زوال و انحطاط شود.
ه مچنین ممکن است ب علت افزایش تقاضا ،قیمت زمین و محصوالت تولیدی افزایش یابد و در نتیج
هزین زندگی در جوامع محلی افزایش پیدا کند (کاالدو و همکاران.)2111 ،
نتیجهگیري و پیشنهادها
توسع پایدار روستایی یکی از اهدا

مهم اکثر کشورها میباشد .کشاورزی در گذشت نقش مهمی

در توسع روستایی ایفا نموده است .ولیکن ،ب دالی ل مختل ف از جمل اف زایش هزین ه ای تولی د،
تغییرات آب و هوایی و مشکالت زیست محیطی ،صاحبنظران ب دنبال راهبردهایی هستند ک ع الوه
بر بهبود وضعیت اقتصادی کشاورزان و جوامع روستایی و کاهش فقر و بیک اری و مه اجرت ،مس ال
پایداری را نیز در فرایند توسع لحاظ نمایند .مطالعات مختلف نشان میدهند ک گردشگری کشاورزی
می تواند ب عنوان راهبردی بدیل در زمین توسع پایدار روستایی و کشاورزی کمک شایانی نماید .ام ا
گردشگری ب طور عام و گردشگری کشاورزی ب طور خاص برای اینک بتواند ب تقاضای روزافزون
و نیازهای مختلف گردش گر ان پاس خ ده د ،بای د ب ا اس تفاده از خالقی ت و ن وآوری ب خ دمات و

1- Commoditization
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محصوالت خود تنوع بخشد و این امر زمین ای برای توسع ی کس

و کارها ،ب ویژه کس

وکاره ای

کوچک و توسع ی کارآفرینی فراهم میآورد.
بخش کشاورزی و روستاهای ایران با دارا بودن شرایط متنوع آب و هوایی و جاذب های طبیعی و
اقلیمی و همچنین آداب و رسوم محلی ،این توانمندی را دارند تا با شناسایی و ارزیابی جایگاه
گردشگری روستایی و کشاورزی و نقاط ضعف و قوت آنها ،فرصتهایی را فراهم آورند تا موج
توسع روستایی پایدار و بهرهمند شدن نسلهای امروز و آینده از معیشت و پتانسیلهای موجود در
ساختار اقتصادی ،اجتماعی و زیست محیطی شوند .اما نکت ی حائز اهمیت این است ک معموال دولت
مهم ترین عامل تعیین کننده در این زمین است زیرا در یک نظام باال ب پایین نظیر آنچ ک در ایران
وجود دارد ،دولت نقشهای چندگان ای نظیر توسع گر ،سرمای گذار و بازاریاب را ایفا میکند.
بنابراین انتظار میرود در رابط با توسع گردشگری روستایی و کشاورزی هم ب عنوان ابزاری مهم
برای توسع پایدار روستایی و کشاورزی ،دولت بیش از پیش مداخل و فعالیت نماید.
اگرچ اکثر مطالعات انجام شده حاکی از اثرات مثبت گردشگری کشاورزی و مزایای اقتصادی و
اجتماعی متعدد آن میباشد ،اما یکسری از محققان هم چالشهای پیش روی توسع گردشگری در
جوامع روستایی را شناسایی و گزارش کردهاند .مثال بع ی از مطالعات نشان میدهند ک اکثر جوامع
روستایی فاقد مهارت ،دانش ،منابع مالی و انسانی الزم برای راهاندازی و مدیریت جاذب های
گردشگری و کس

و کارهای مربوط میباشند؛ زیرساختهای محلی عموما مناس

نیستند و امکانات

و تسهیالت الزم وجود ندارد .موفقیت گردشگری کشاورزی فقط ب ابتکار و تالش صاحبان مزارع
گردشگری بستگی ندارد ،بلک نیازمند برنام ریزی ،دریافت حمایتهای مالی و آموزشی الزم،
زیرساخت ها و تسهیالت عمومی مناس

و مشارکت فعال مقامات و معتمدین محلی نیز می باشد.

حمایت قوی دولت از طریق مالی و بازاریابی برای توسع بیشتر گردشگری حیاتی میباشد .اگر دولت
و نهادهای مربوط قصد دارند ک از طریق گردشگری روستایی و کشاورزی ب توسع جوامع روستایی
کمک کنند ،باید محیطی مناس

برای فعالیت کس

و کارهای روستایی فراهم نمایند .این امر میتواند

از طریق تدوین خط مشیهای تشویق کننده ،دسترسی بهتر ب سرمای  ،فراهم نمودن زیرساختهای
الزم ،آموزش و مهارتآموزی بهتر ،و تسهیل فرانید کارآفرینی صورت پذیرد .با توج ب این ک
مقصدهای گردشگری کشاورزی عمدتا جوامع کوچک روستایی هستند و فرهنگ این مناطق
تفاوتهای مهم و اساسی با فرهنگ مناطق شهری دارد ،الزم است پیش از اقدام ب برگزاری هر گون
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برنام و تور مسافرتی ابتدا شناخت کافی از منطق مقصد ب دست آورده و برنام ریزی صحی انجام
 الزم است ب گردشگران آموزشهای الزم در خصوص حساسیتهای فرهنگی و سنتی و نحوه.شود
.رفتار با محیط کشاورزی و روستایی داده شود تا کمترین اصطکاک و مشکل برای آنها ایجاد شود
همچنین الزم است تا ب مردم محلی و کشاورزان نیز در زمین نحوه برخورد و پذیرایی گردشگران
.آموزشهای الزم داده شود
و کارهای کوچک میباشد و در

 گردشگری عمدتا متشکل از کس،همان طور ک قبال ذکر شد

،نتیج نقش کارآفرینان گردشگری برای توسع گردشگری روستایی و کشاورزی بسیار مهم میباشد
بنابراین بهبود محیط کارآفرینی در جوامع روستایی و همچنین افزایش دانش و مهارتهای
کارآفرینان ی کشاورزان و بویژه جوانان روستایی میتواند ب توسع ی کارآفرینی گردشگری روستایی و
.کشاورزی کمک شایانی نماید
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Abstract
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, agritourism 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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