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  چکیده
عنوان بخشی از کسب و کار روستایی، ابزاري براي ارتقاي کیفیت زندگی و حیات  بهامروزه گردشگري کشاورزي 

و  یحتفر یقاز طرتوانند می ،يکشاورز يگردشگراز طریق کشاورزان  ود.رمی شمار بهاقتصادي جوامع روستایی 
 را ییو فرهنگ روستا یزندگسبک  از هایی خاصتجربه ي،و محصوالت کشاورز يکشاورز يهایتفعال ی،سرگرم

هاي گردشگري کشاورزي در شهرستان جهرم را از دیدگاه مدیریت این پژوهش، پتانسیل .گردشگران فراهم کنند يبرا
کند. میبندي ارائه و اولویت  TOWSاده از تجزیه و تحلیلبا استف را دهد و پیشنهادات استراتژیکاستراتژیک نشان می

ده نفر از خبرگان گردشگري و  کسب نظرمحیط داخلی و خارجی با هاي شاخصبراي تعیین موردنیاز اطالعات 
  .آوري شدکشاورزي شهرستان جهرم جمع

حفظ و « ،»تهاجمی«اتژي نشان داد استرها تحلیلبین خبرگان توزیع گردید. نتایج صورت پرسشنامه در  و به
 و عنوان قطب کشاورزي دلیل مطرح بودن شهرستان جهرم به کید بر توسعه گردشگري کشاورزي بهأت«و  »نگهداري

بهترین » محصوالت ارگانیکمصرف مزارع و مقاصد گردشگري کشاورزي و  جهت بازدید ازتقاضاي گردشگران 
ها، راهکارها و        ً                  متعاقبا  براي این استراتژي مطالعه است.مورد  منطقهراهبرد حمایت از گردشگري کشاورزي در 

  پیشنهادات مناسب ارائه گردید.
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  مقدمه
فشارهاي حاصل از  در واکنش بهکشاورزان   

کاهش تولید مازاد کشاورزي،  هايدشواريها و هزینه
یارانه و در از حد به  یشب يمزرعه و اتکا يهادرآمد

به بخشی رهیافت تنوع ،افزایش درآمد خود راستاي
ارائه  به و انتخاب کردههاي کشاورزي را فعالیت

یک عنوان  به بازدیدکنندگان بهخدمات گردشگري 
بر این مبنا  ).1392 (ورزیده، پردازندمیمنبع درآمد 
 يتوانند درآمدهاي مختلف میشیوه هکشاورزان ب

 ).Nasers, 2009( دست آورند مکمل از گردشگري به
به بیان دیگر افزایش فشارهاي مالی بر مزارع 
خانوادگی، کسب و کارهاي مزرعه را تحت فشار قرار 

عنوان ابزاري براي حفظ عملیات  داد تا به کشاورزي به
گردشگري  از و )Nickerson, 2001( توجه کنند
حفظ  يبرا ياستراتژ ینترناسبعنوان م به کشاورزي

 Phelan and( بگیرند بهرهدوام کسب و کار مزرعه 

Sharpley, 2010گردشگري در رو  ). از این
اي که محبوبیت آن در حال رشته عنوان به کشاورزي

است، کشاورزان سعی دارند تا سود و مزایا را  افزایش
 ).Bondoc, 2009( افزایش دهند آن را و کرده متنوع
شگري کشاورزي از جمله راهبردهایی است که گرد

اقتصاد روستایی  به بخشیدر چند دهه اخیر براي تنوع
عنوان  به وو توسعه پایدار روستایی مطرح شده است 

اقتصادي، احیا  -راهبردي نوین براي توسعه اجتماعی
 گرفته استو بازسازي نواحی روستایی مدنظر قرار 

ه در کشورها و مناطقی ویژ . این امر به)1393(کریمی، 
 ارند، بیشتر موردهاي محدودي براي توسعه دکه گزینه

هدف این  ).Parkar, 2015( استتوجه قرار گرفته 
هاي ویژه کشاورزي منطقه با توجه به قابلیتمقاله، 
آن هاي گردشگري کشاورزي شناسایی ظرفیتجهرم، 

   .باشدمی منطقه
  
  

  مبانی نظري
زي محور استقالل و کشاورگردشگري کشاورزي: 

گردشگري در محیط  .)1392(ورزیده،  است توسعه
هاي خاص طبیعی و محلی و با روستا با جذابیت

سبکی جدید از زندگی روستایی براي گردشگران 
). رونق گردشگري در 1391همراه است (باقري، 

به توانمندسازي روستائیان،  تواندنواحی روستایی می
هاي تصادي و ایجاد فرصتهاي اقبخشی فعالیتتنوع

). 1391ساربان،  شغلی جدید کمک کند (حیدري
اماکن از یک طرف هاي روستایی محیط ،بنابراین

براي گذراندن اوقات فراغت  تفریحیییالقی و 
باشند و از به ویژه گردشگران داخلی می انگردشگر

جمله مواد  ها از تولیدات آن با عرضه طرف دیگر
 انروستایی به گردشگر خوراکی و صنایع دستی

از ). 1392ند (رهبر، شومی ياقتصاد موجب رونق
افزایش گردشگري کشاورزي دیدگاه کشاورزي، 

را موجب کارآفرینی کشاورزي درآمد مزرعه و 
 دیدگاهاز  ).Tew and Barbieri, 2012( شود می

بخشی تواند تنوعگردشگري، گردشگري کشاورزي می
افزایش  ،ودجي موخدمات گردشگرمحصوالت و  به

 افزایش ،هاي گردشگري به مناطق روستاییجریان

در مناطق  گردشگري کسب و کارهاي رونق فصل
 برايویژه ارز خارجی  به ،بیشتر درآمد و روستایی

 ,Hatley( را موجب شودکسب و کارهاي محلی 

). گردشگري کشاورزي به عمل بازدید از 2009
غبانی یا مزرعه فعال و یا هر گونه عملیات با

منظور لذت بردن، آموزش و پرورش یا  کشاورزي به
یا عملیات مزرعه است  هادر فعالیت نهمشارکت فعاال

 دشومی نیز کارآیی اقتصادي مزرعهافزایش  اعثبکه 
)Bondoc, 2009.(  گردشگري کشاورزي

اي از گردشگري روستایی و فعالیت زیرمجموعه
است که ابتکاري مربوط به گردشگري و کشاورزي 

تجربه زندگی دشگران اجازه بازدید از مزارع و به گر
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دهد. این نوع گردشگري را می انروزمره کشاورز
اضافی و  درآمد بزرگ براي ایجاد منبع یداراي ظرفیت

 یعنوان محرک به وهاي شغلی براي کشاورزان فرصت
 عبارتی . بهاستبراي توسعه جوامع روستایی 

دهد از ان اجازه میبه کشاورز گردشگري کشاورزي
از  به جلوگیري ببرند وبیشتري مزایاي اقتصادي لذت 
 کندکمک می کشاورزي مناطقمهاجرت جوانان از 

)Mohd Said et al., 2012وستایی). گردشگري ر 
تواند به است و میبا گردشگري کشاورزي  مرتبط

عنوان استراتژي بهبود اقتصادي در کشورهاي در حال 
 ,Petroman and Petromanید (توسعه به حساب آ

بسیاري از محققان و نتایج تحقیقات ). 2010 
 که گردشگري کشاورزي دهدمینویسندگان نشان 

گردشگري  از گردشگري روستایی است. متفاوت
هاي گردشگري و تفریح و کشاورزي به تمام فعالیت

سرگرمی مرتبط با یک مزرعه فعال یا هر عملیات 
یا کسب و کار کشاورزي الت کشاورزي، باغبانی، شی

واند تکه گردشگري روستایی میدر حالی اشاره دارد،
تفریح و سرگرمی  عنوان یک فعالیت گردشگري، به

خارج از مناطق  یچندوجهی تعریف شود که در محیط
 دافتمی اتفاقشهري (در مناطق روستایی، حومه) 

)Icoz et al., 2010 .(  
 ینهدر زم یاريبس مطالعات مروري بر ادبیات پژوهش:

انجام شده  ي در خارج از کشورکشاورز يگردشگر
  از جمله: است
از کشورها  یاريبسکه  ) معتقد است2015پارکار (  

عنوان  به يکشاورز ياز گردشگر در سراسر جهان
اقتصاد  ي، بازسازییتوسعه روستا يبرا ايياستراتژ
حفظ  ،از مشکالت مهاجرت یريجلوگ ي،کشاورز

 یلو تکم يکشاورز يهاینحفظ زم ،ییغذا یتامن
ي و محمود. انداستفاده کرده یدرآمد خانوادگ

) وضعیت فعلی گردشگري کشاورزي 2014همکاران (

از  را هاي ساحلی ایراندر مناطق روستایی استان
. نتایج کردنددیدگاه مدیریت استراتژیک بررسی 

کارانه بهترین  نشان داد استراتژي محافظهها  مطالعه آن
مورد  مناطقراهبرد حمایت از گردشگري کشاورزي 

) نیز به 2013( 1ریا و همکارانا است. ها آن مطالعه
 يهایتو انواع فعال یفیعناصر تعر ییشناسا

ها  تحقیقات آن  یج. نتاپرداختند يکشاورز يگردشگر
و  »مزرعه«، »یسرگرم«، »يکشاورز یطمح« دنشان دا

 ردشگريخوب از گ یفتعر یک در یدبا »آموزش«
عالوه، پیترومن و پیترومن  به گنجانده شود. يکشاورز

) معتقدند اصطالح گردشگري کشاورزي هر 2010(
بر رابطه بین کشاورزي و گردشگري  نوع فعالیت مبتنی

سال  100 زبیش ا ی باکند و مفهومرا توصیف می
  کند. را تداعی میسابقه 

هایی براي توسعه و بررسی در ایران نیز تالش  
  ردشگري کشاورزي صورت گرفته است از جملهگ

  :توان به موارد زیر اشاره کردمی
نشان  در تحقیق خود )1395( امیري و همکاران  

دلیل تسلط بخش  دادند در مناطق روستایی به
کشاورزي، تأکید اصلی بر کارآفرینی کشاورزي است، 
زیرا توسعه کارآفرینی روستایی قابلیتی براي کمک به 

 ی درآمد و میزان تولیدات کشاورزي وبخشتنوع
هاي و فرصت باشدمیغیرکشاورزي روستاییان 

مناسبی را براي کاهش خطر معیشتی و افزایش امنیت 
. کندفراهم میغذایی پایدار در مناطق روستایی 

افزایش معتقد است ) 1394( حسن دوستهمچنین 
ها، کمبود منابع آبی و افزایش بیکاري در قیمت نهاده

هاي کشاورزي منجر به ن جوانان روستایی و خانوادهبی
گردشگري  .شودها به سمت شهرها می مهاجرت آن

بر روشی در تأمین مالی و  کشاورزي عالوه
تواند فرصتی براي گذاري بخش کشاورزي، می سرمایه

                                                   
1- Arroyo et al. 
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 نیزآموختگان بخش کشاورزي اشتغال سایر دانش
) نیز 1393یاري و همکاران (ورمزبر این  باشد. عالوه

گردشگري کشاورزي رویکرد اظهار داشتند که 
طور صحیح مدیریت  هاي است که اگر بکارآفرینانه

در کشاورزي  تواند پیامدهاي مثبت فراوانیشود می
بدري و همکاران  الزم به ذکر است که داشته باشد.

که نواحی  نشان دادند در مطالعه خود )1392(
نطقه، یکی از دلیل اشتغال ساکنین م روستایی به

هاي اصلی ایجاد و گسترش گردشگري  سایت
ها حاکی از آن است که . یافتهاستکشاورزي 

مشارکت در اجرا در   مشارکت کشاورزان در مرحله
گیري در اولویت دوم                           اولویت او ل، شرکت در تصمیم

   و مشاوره فکري در اولویت سوم قرار دارد.
 يگردشگر یممفاه یانضمن بپژوهش حاضر   

ي گردشگر هايظرفیت یبه معرفشاورزي، ک
همچنین . پردازدمی شهرستان جهرمدر  کشاورزي

گام مهمی در  با بیان پیشنهادات کاربرديدرصدد است 
جهت رونق گردشگري در شهرستان جهرم و جذب 

و توسعه روستایی گردشگران به این شهرستان، 
هاي تفریحی سالم و کشاورزي و ایجاد فرصت

  . مردم محلی و گردشگران بردارد آموزنده براي
  

  روش پژوهش
  دنبال پاسخ به دو سوال زیر است:ه پژوهش حاضر ب

هاي گردشگري کشاورزي در شهرستان ) پتانسیل1
  ثر بر آن کدام است؟ؤجهرم و عوامل م

روي شهرستان ها و تنگناهاي پیش) محدودیت2
  جهرم جهت توسعه گردشگري کشاورزي کدامند؟ 

این پژوهش از نظر روش  است که الزم به ذکر  
باشد. تحلیلی و از نظر هدف کاربردي می -توصیفی

گیري غیراحتمالی گیري، از نوع نمونهروش نمونه
این پژوهش شامل پرسشنامه  .برفی) است(گلوله

ها، نقاط سواالت بسته مربوط به تهدیدها، فرصت

ضعف و قوت توسعه گردشگري کشاورزي در 
اختیار تعدادي از خبرگان که در  شهرستان جهرم است

، متخصصان و کارشناسان کشاورزي و (مسئوالن
کار رفته در پژوهش  گردشگري) قرار گرفت. مدل به

 مخفف تهدید،  'T'حاضر ماتریس توز است که در آن 
 'O'،فرصت  'W' و ضعفنقاط  'S' نقاط قوت است

)Weihrich, 1982.( معکوس ماتریس  ماتریس) توز
دهنده چگونگی ایجاد توازن بین عوامل شان)، ن1سوات

ها) و عوامل داخلی (نقاط خارجی (تهدیدها و فرصت
). 1381، 2باشد (هانگر و ویلنقوت و ضعف) می

مند متغیرها یا تحلیل موقعیت نمایش نظام ماتریس توز
هاي سیستم و در اصل براي تدوین استراتژي است

به  نهچنی ).Weihrich, 1999( گرددمعرفی می
 و عنوان یک چارچوب مفهومی براي تحقیقات آینده

شود که براي تجزیه و تحلیل سیستماتیک پیشنهاد می
هاي خارجی را با نقاط قوت و فرصت هاتطبیق تهدید

 Ruocco( سازدآسان میو ضعف داخلی سازمان 

and Proctor, 1994.(  است که مدل توز الزم به ذکر
تفاوت ماتریس توز و باشد از مدل سوات جدیدتر می

و سوات در آن است که ماتریس توز بر روي عوامل 
که تمرکز  در حالی ،کید داردأویژه تهدیدها ت خارجی به

اصلی ماتریس سوات بر عوامل داخلی است 
)Dawson, 2014( از آنجایی که امروزه روستاهاي .

ایران با تهدیدهایی همچون خشکسالی، مهاجرت و 
تواند میاستفاده از مدل توز  هستندبیکاري روبرو 

در ماتریس ارزیابی  هاانواع استراتژي. تر باشدمناسب
(گروه  تهاجمیاستراتژي  موقعیت و اقدام استراتژیک،

I (گروه  تدافعیاستراتژي ، حداکثر) -یا حداکثرIII  یا
یا  IV(گروه  رقابتیاستراتژي ، حداقل) -حداقل

 II(گروه  ارانهکمحافظهاستراتژي و  حداقل) - داکثرح

                                                   
1- Strengths, Weaknesses, Opportunities, and 
Threats (SWOT) Matrix 
2- Hunger and Wheelan  
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براي تجزیه و تحلیل  باشد.می )حداکثر -حداقلیا 
و  SPSSافزار  نرمهاي گردآوري شده از داده

EXCEL .استفاده شده است  
 ها ازبراي استخراج شاخص هاي پژوهش:یافته

و  شد و ادبیات پژوهش استفادهاي مطالعات کتابخانه
ها و انجام روایی محتوا، پس از تعدیل شاخص

، متخصصان و کارشناسان (مسئوالن تحقیق برگانخ
آن را تکمیل ) آشنا به منطقه کشاورزي و گردشگري

دهندگان نیز پاسخ شناختیتحلیل جمعیت . نتایجکردند
دهندگان مرد و درصد پاسخ 2/64به شرح زیر بود. 

 40دهندگان زن بودند و نزدیک به درصد پاسخ 8/35
سال داشتند.  40-31دهندگان، سن بین درصد از پاسخ

دهندگان اکثرا داراي مدرك از نظر تحصیالت نیز پاسخ
درصد از  11و نزدیک به  .کارشناسی بودند

در حوزه گردشگري فعالیت  ً ا  میمستقدهندگان  پاسخ
مراحل انجام تجزیه و تحلیل به شرح زیر  داشتند.

  باشد: می
 یعوامل داخل یابیارز یسماتر یلتشکمرحله اول: 

  یو خارج
) ماتریس ارزیابی عوامل خارجی 3) و (2( جدول
ماتریس ارزیابی  .دهدرا نشان می و خارجی داخلی

فرصت و  12تهدید و  5عوامل خارجی شامل 
 12ضعف و  5ماتریس ارزیابی عوامل داخلی شامل 

که جمع امتیاز وزنی  باشد. با توجه به اینقوت می

گین کمی باالتر از میان ،563/2عدد  ،عوامل خارجی
توان گفت که شهرستان ولی نزدیک به آن است، می

جهرم از نظر عوامل خارجی تا حدودي داراي فرصت 
توان با تهدیدها است و با ارائه استراتژي مناسب می

هاي موجود بهره برد. باالترین مقابله کرد و از فرصت
 هايوسعت زمین«ها متعلق به امتیاز وزنی فرصت
گیاهان  کشاورزي و تمحصوالکشاورزي و تنوع 

عدم «و باالترین امتیاز وزنی تهدیدات متعلق » داروئی
وجود طرح از سوي دولت براي تشویق و پشتیبانی 

است. » اقدامات و ابتکارات گردشگري کشاورزي
نتایج این ماتریس، پاسخی به پرسش اول 

هاي گردشگري کشاورزي در شهرستان  (پتانسیل
دام است؟) این پژوهش ثر برآن کؤجهرم و عوامل م

است. همچنین مجموع امتیاز وزنی عوامل داخلی 
تر از عدد باشد و از آنجا که این عدد بزرگمی 582/2

دهنده این است که شهرستان جهرم است، نشان 5/2
در زمینه گردشگري کشاورزي از لحاظ عوامل داخلی 
از وضعیت مطلوبی برخوردار است و داراي نقاط 

د. باالترین ننقاط ضعف غلبه دار بر کهقوت است 
عنوان  مطرح بودن به«امتیاز وزنی نقاط قوت متعلق به 

 باالترین امتیازو » فارس قطب کشاورزي در استان
منابع مالی کشاورزان براي کمبود «نقاط ضعف 

   است.» گذاري در زمینه گردشگريسرمایه
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  .ماتریس ارزیابی عوامل خارجی -2 جدول

  هااخصش ردیف
  ضریب اهمیت 

  شدت  (وزن)
  تهدید

  فرصت
  امتیاز
  نهایی

 118/0 تهدید 97/1 06/0 تغییر کاربري زمین (توسعه ساخت و سازها) و ایجاد ساختار شهري  )1

 119/0 تهدید 99/1 06/0 کشاورزي  وجود طرح از سوي دولت براي تشویق و پشتیبانی اقدامات و ابتکارات گردشگري  )2

3(  
 گیر در کشاورزي، گردشگري وهاي درسازمان میان نهادها و یو هماهنگ همکاري

 روستایی توسعه
 118/0 تهدید 98/1 06/0

4(  
 گردشگري منطقه و توان مزارع جهت پذیرش باراضافی فعالیتبودن تقاضاي فصلی

 اوج گردشگريایام  ویژه درگردشگران به
 117/0 تهدید 95/1 06/0

 114/0 تهدید 90/1 06/0 نرخ مهاجرت روستائیان به شهرها  )5

6(  
ارگانیک،  کشاورزي و محصوالت تقاضاي گردشگران براي مزارع و مقاصد گردشگري

 روستایی و سبک زندگی سالم
 165/0 فرصت 76/2 06/0

7(  
هاي  در فعالیت گذاري بخش خصوصیمنظور مشارکت و سرمایه بسترسازي مناسب به
 گردشگري کشاورزي

 166/0 فرصت 78/2 06/0

 132/0 فرصت 65/2 05/0 دولتی و بنیادهاي مربوطههاي غیرسازمان حمایت  )8

 163/0 فرصت 72/2 06/0 هاي کشاورزيهاي تخصصی و کنفرانسآموزشی و نشست -هاي علمیبرگزاري کارگاه  )9

 171/0 فرصت 86/2 06/0 زیست و منابع طبیعی توجه مردم محلی به توسعه پایدار و حفظ محیط  )10

 183/0 فرصت 05/3 06/0 داروئی گیاهان کشاورزي ومحصوالت  تنوع کشاورزي و هايزمین وسعت  )11

 131/0 فرصت 62/2 05/0 هاي گردشگري با عملیات کشاورزيمیزان تداخل فعالیت  )12

 177/0 فرصت 95/2 06/0 نوازي و مردم دوستی ساکنان منطقهروحیه مهمان  )13

 171/0 فرصت 86/2 06/0 ومگرديهاي روستایی به اقامتگاه ب قابلیت تبدیل خانه  )14

 170/0 فرصت 84/2 06/0 ها و رویدادهاي کشاورزي برگزاري جشنواره  )15

16(  
کشاورزي و نحوه تولید هاي فعالیتآشنایی با انجام  مزرعه وهاي در فعالیت مشارکت

 کشاورزيمحصوالت 
 174/0 فرصت 91/2 056/0

 168/0 فرصت 81/2 06/0 قیمت و وضعیت بازار محصوالت کشاورزي  )17

  563/2    -  1  مجموع
  

نقطه قوت و  24بدین ترتیب در مجموع تعداد   
نقطه ضعف و تهدید  10ها و عنوان مزیت فرصت به

ها و تنگناهاي پیشروي شهرستان عنوان محدودیت به
جهرم جهت توسعه گردشگري کشاورزي شناسایی 

و  یعوامل خارج یابیارز یسبا استفاده از ماترشد. 
 ياستراتژ یاچهار انتخاب  ینامکان تدو ی،خلدا

  شود. یفراهم م رامتفاوت 
  مرحله دوم: مقایسه

در این مرحله به بررسی ماتریس تهدیدات،   
ها، نقاط ضعف و قوت؛ ماتریس ارزیابی فرصت

موقعیت و اقدام استراتژیک؛ و ماتریس داخلی و 
ها  ترتیب از آن خارجی پرداخته شده است که به

  شده است. استفاده
: ها، نقاط ضعف و قوتماتریس تهدیدها، فرصت

 تهاجمی، (تدافعی، متفاوت استراتژي چهار
ماتریس  ترکیب طریق رقابتی) از و کارانه محافظه
 خارجی به شرح زیر عوامل ماتریس و داخلی عوامل

شوند. الزم به ذکر است که در جدول زیر ایجاد می
       ً ا مجددا  ها و تهدیدهنقاط قوت و ضعف، فرصت

  باشند.اند و همان موارد جداول فوق میتکرار نشده
  
 
  



  و همکاران آباديسحر سامانی قطب
  

33 

  .ماتریس ارزیابی عوامل داخلی -3جدول 

ف
ردی

 

 هاشاخص
ضریب 

 اهمیت (وزن)
 شدت

  ضعف
  قوت

  امتیاز
  نهایی

 095/0 ضعف 90/1 05/0 کشاورزي گردشگري بودن مفهومکامل و شناخته داشتن تعریف جامع و  )1

 117/0 ضعف 96/1 06/0 منطقه ودر استان واحد دانشگاهی  وجود وکشاورزي  حوزه به آکادمیک توجه  )2

 094/0 ضعف 89/1 05/0 میزان پژوهشات کافی و تقاضامحور در بخش گردشگري کشاورزي  )3

 162/0 قوت 71/2 06/0 نقش فناوري در فرایند تولید محصوالت کشاورزي  )4

 118/0 ضعف 98/1 06/0 در زمینه گردشگري کشاورزي و کارآفرینی رسانی کشاورزانمیزان آگاهی و اطالع  )5

 119/0 ضعف 99/1 06/0 گذاري در زمینه گردشگري منابع مالی کشاورزان براي سرمایه  )6

 177/0 قوت 53/2 07/0 منطقه هاي گردشگريها و جاذبهرسانی و تبلیغات در مورد بسیاري از تواناییاطالع  )7

 180/0 قوت 01/3 06/0 کشاورزيگردشگري ریزي و برنامهگذاري ت سرمایهجهنطقه  مستعد بودن  )8

 125/0 قوت 50/2 05/0 هاي اقتصادي گردشگري کشاورزيمنطقه به مزیت مسئولین نگرش  )9

 179/0 قوت 99/2 06/0 موقعیت منطقه از نظر نزدیکی و دسترسی به مراکز جمعیتی  )10

 183/0 قوت 05/3 06/0 شرایط آب و هوایی و چهار فصل بودن  )11

 168/0 قوت 81/2 06/0 و...) اينقل جاده فاضالب و حمل هاي آب وهاي محیطی و کالبدي موردنیاز (سیستمزیرساخت  )12

 177/0 قوت 96/2 06/0 کشاورزي گردشگري در راستاي توسعه خدمات انسانی بومی وجود نیروي  )13

 181/0 قوت 02/3 06/0 مین و ...)شناختی منطقه (اقلیم، خاك، زهاي زمینویژگی  )14

 164/0 قوت 74/2 06/0 هاي تبلیغاتی گردشگري در منطقه رسانی و فعالیت ساختار سیستم اطالع  )15

 220/0 قوت 15/3 07/0 عنوان قطب کشاورزي در استان فارس مطرح بودن به  )16

 118/0 قوت 36/2 05/0 گريگردشبخشدر  گذاريسرمایه وریزي دولت (محلی) به برنامه توجه میزان  )17

  583/2      1  مجموع

  
 شکل  :ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک

ماتریس موقعیت و اقدام استراتژیک توسعه  2
گردشگري کشاورزي در شهرستان جهرم را نشان 

 Iدهد. بر اساس این ماتریس، گروه استراتژي  می
پیشنهادي براي توسعه  (تهاجمی) استراتژي

گري کشاورزي در شهرستان جهرم هستند و گردش
بایستی از نقاط قوت گردشگري کشاورزي در 

هاي پیشرو جهت پیشرفت شهرستان جهرم و فرصت
و تقویت توسعه گردشگري کشاورزي در این منطقه 

  استفاد کرد.
  

  
  .ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک -2شکل 

  

جی
خار

مل 
عوا

ره 
نم

 

 نمره عوامل داخلی

1 

4 

3

2 

2 3 4 

I  
 تهاجمی

IV 
  رقابتی

II 
  کارانهمحافظه

III 
  تدافعی
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.TOWSایجاد یک ماتریس  -4جدول 
  W  تقاط ضعف Sنقاط قوت   

صت
فر

 
ها 

O 

  WO راهبردهاي SO راهبردهاي
دلیل مطرح بودن شهرستان جهرم  به گردشگري کشاورزي کید بر توسعهأت -1
عنوان قطب کشاورزي و تقاضاي گردشگران به مزارع و مقاصد گردشگري  به

  کشاورزي و محصوالت ارگانیک
گذاري و مشارکت در زمینه ت به بخش خصوصی به سرمایهاعطاي تسهیال -2

منظور ایجاد اشتغال و درآمدزایی براي کشاورزان  گردشگري کشاورزي به
  شهرستان جهرم

هاي ها و سازمانایجاد شبکه مندي از نیروي انسانی بومی با هدفبهره -3
  مردم نهاد گردشگري کشاورزي

ها و کشاورزان با برگزاري گسترش همکاري بین نهادها و سازمان -4
سازي منظور یکپارچه کننده بهکارگیري تدابیر مدیریتی هماهنگها و به نشست

  کارکردهاي گردشکري روستایی و کشاورزي
رسانی در جهت ایجاد انگیزه بخش خصوصی افزایش تبلیغات و اطالع -5

  گذاري در توسعه گردشگري کشاورزيبراي سرمایه
هاي مناسب گردشگري کشاورزي و زیرساخت کید برأتوجه و ت -6

هاي روستایی به اقامتگاه بومگردي با ریزي دقیق در جهت تبدیل خانه برنامه
  هدف جذب گردشگر به شهرستان جهرم

گذاري در تقویت و پشتیبانی دولتی از بخش خصوصی جهت سرمایه -7
قتصادي هاي اهاي مالیاتی و مشوقبخش گردشگري کشاورزیبا اعطاي معافیت

  براي کارآفرینان و کشاورزان شهرستان جهرم
هاي آموزشی جهت آشنایی روستائیان با فرآیند کسب و کار برگزاري دوره -8

گردشگري کشاورزي و سیاست گسترش کسب و کارهاي خانگی و 
  خانوادگی در زمینه تولید محصوالت سنتی شهرستان جهرم

ي کشاورزي با همکاري و ها و رویدادها و تورهابرگزاري جشنواره -9
هاي گردشگري و هماهنگی نهادها و مسئوالن مربوطه جهت معرفی جاذبه

  سازي هویت باستانی شهرستان جهرم بازنده

آوردن انجام مطالعه و شناسایی نیازها و تقاضاي گردشگران و فراهم -1
  هاتسهیالت و امکانات مناسب براي آن

ولتی و بنیادهاي مختلف با بخش هاي غیردهمکاري و مشارکت سازمان -2
وري آکادمیک در زمینه مباحث نظري، آموزشی و پژوهشی جهت ارتقاي بهره

  گردشگري کشاورزي
هاي ها و دورهتوانمندسازي کشاورزان و جوامع محلی با برگزاري کارگاه -3

  آموزشی
هاي کشاورزي و تنوع و محصوالت گیري از فرصت وسعت زمینبهره -4

گذاري ریزي و سرمایهگیاهان داروئی براي کارآفرینی، برنامهکشاورزي و 
  کشاورزان در زمینه گردشگري کشاورزي

قیمت و وضعیت بازار محصوالت کشاورزي محرکی براي اجرا و  -5
سازي کسب و کار گردشگري کشاورزي و کوچک مقیاس در مزرعه از  پیاده

  طریق فروش مستقیم محصوالت کشاورزي
ها و رویدادهاي کشاورزي فرصتی براي افزایش آگاهی وارهبرگزاري جشن -6

هاي روستایی به اقامتگاه بومگردي با هدف افزایش و دانش و نیز تبدیل خانه
  درآمد کشاورزان و توسعه گردشگري شهرستان جهرم

گیري از دانش تخصصی و  هاي کشاورزي با بهرهتجربه مستقیم فعالیت -7
  تجربی بخش آکادمیک

بررسی و انجام تحقیقات و مطالعات بیشتر در زمینه گردشگري کشاورزي  -8
 زیستو حفظ محیط با هدف افزایش آگاهی و دانش نسبت به توسعه پایدار

گذاري در زمینه گیري از بخش خصوصی جهت مشارکت و سرمایهبهره -9
ها  گیري آنهاي گردشگري کشاورزي با آموزش بخش آکادمیک و بهفعالیت

 هادها و مراکز مرتبط با امور گردشگري کشاورزيدر ن
هاي غیردولتی و بنیادهاي مختلف جهت استفاده بهینه از حمایت سازمان -10

 منافع و آثار مثبت گردشگري کشاورزي
  WT راهبردهاي  ST راهبردهاي  

ها 
دید

ته
T  

گیري تقویت و گسترش مدیریت، هماهنگی و همکاري، مشارکت و بهره -1
مسئوالن در عرصه کشاورزي، گردشگري و توسعه روستایی و از نظرات 

  هاي اقتصادي گردشگري کشاورزيمزیت
اندازي و توسعه گردشگري کشاورزي و برگزاري کنفراس و رویداد  راه -2

ویژه  براي کاهش نرخ مهاجرت از طریق ایجاد انگیزه براي مردم بومی به
فرهنگی به گردشگران و دستی و روستائیان در جهت ارائه هنر و صنایع

 تولیدات و محصوالت محلی
تدوین قوانین مناسب براي ایجاد هماهنگی بین نهادهاي مختلف درگیر با  -3

سازي کارکردهاي توسعه منظور یکپارچه امر گردشگري کشاورزي به
  گردشگري کشاورزي

عنوان قطب کشاورزي در جهت حمایت  کید بر مطرح بودن بهأتوجه و ت -4
  اقدامات و ابتکارات گردشگري کشاورزي دولت از

استفاده از نیروهاي متخصص و باتجربه بومی در راستاي توسعه  -5
گردشگري کشاورزي و ارائه اطالعات کافی به مدیران، کارشناسان، نهادها و 

  هاي مرتبط یا آنسازمان
 هاي گردشگري منطقه ها و جاذبهافزایش تبلیغات و آگاهی در مورد توانایی -6

 با هدف جذب گردشگر در تمام فصول
هاي کشاورزي و گردشگري منطقه و ها و ظرفیتگیري از پتانسیلبهره -7

کشاورزي در جهت کاهش  ایجاد تسهیالت و امکانات در مزارع گردشگري
 نرخ مهاجرت

مند منظور نظام ها به تدوین قوانین و مقررات مناسب و اجراي دقیق آن -8
  داخل شهرستان و مراکز گردشگري بودن ساخت و سازهاي

سازي تعریف و مفاهیم گردشگري کشاورزي در بین مسئوالن و یکسان -1
  کارشناسان

ها و نهادهاي التحصیالن دانشگاهی و سازمانگسترش همکاري بین فارغ –2
درگیر در کشاورزي، گردشگري و توسعه روستایی جهت اثربخشی و کارآیی 

  بیشتر
گذاري ریزي و سرمایهویق کشاورزان به مشارکت، برنامهایجاد زمینه و تش -3

ها، تجهیزات و تسهیالت گردشگري کشاورزي با در جهت توسعه زیرساخت
 هدف کسب درآمد و ایجاد اشتغال مکمل

تدوین مقررات و ضوابط جلوگیري از گسترش ساخت و سازهاي بیش از  -4
جریمه باال در این  حد و عدم اجازه دولت به تغییرکاربري زمین و تعیین

 راستا
سازي ریزي و پیادهحمایت و پشتیبانی دولت از کشاورزان به منظور برنامه -5

 گردشگري کشاورزي از طریق اعطاي وام و تسهیالت
تبلیغات و افزایش آگاهی و دانش درباره کسب و کارهاي گردشگري  -6

 کشاورزي
کید بر أم با تتهیه و تدوین طرح جامع گردشگري در شهرستان جهر -7

هایی با کاربري ناسازگار و توزیع گردشگران در جلوگیري از تغییرکاربري
  فصول مختلف در بین مناطق مختلف با توجه به ظرفیت تحمل شهرستان
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حسب  بر مرحله این در: ماتریس داخلی و خارجی
 عوامل ارزیابی ماتریس از حاصل نهایی نمرات جمع

شگري کشاورزي در گرد وضعیت خارجی و داخلی
گانه (رشد و هاي سهمیان استراتژي از شهرستان جهرم،

 5، 3(خانه  حفظ و نگهداري ،)4و  2، 1(خانه  ساخت
 ))9و  8، 6(خانه  ، برداشت محصول و رها کردن)7و 

شود و مانند ماتریس ارزیابی موقعیت و می مشخص
 .)3اقدام استراتژیک مراحل انجام شده است (شکل 

 5در خانه شماره ن از آنجایی که تقاطع نمرات بنابرای
توان گفت استراتژي موردنظر، گیرد میقرار می
  باشد.می» حفظ و نگهداري وضع موجود«استراتژي 

  
   .نمودار ماتریس داخلی و خارجی -3شکل 

  
  گیري سوم: تصمیم مرحله

ریزي استراتژیک کمی از براي تهیه ماتریس برنامه  
شود. الزم به ه اول و دوم استفاده میهاي مرحلنتیجه

ذکر است که هر چند استراتژي انتخابی جهت 
باشد. اما با توجه بندي، استراتژي تهاجمی میاولویت

ها در موفقیت توسعه به اهمیت سایر استراتژي
ها  گردشگري کشاورزي در شهرستان جهرم، همه آن

توسط کارشناسان مورد ارزیابی  QSPMدر ماتریس 
  .آمده است 6و  5ر گرفتند و نتایج آن در جداول قرا
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  .(عوامل خارجی) ریزي استراتژیک کمی گردشگري کشاورزي شهرستان جهرمماتریس برنامه -5جدول 

جی
خار

ل 
وام

ع
یت  

اهم
ب 

ضری
  

 هااستراتژي

SO1 SO2 SO3 SO4 SO5 SO6 SO7 SO8 SO9 

ت
ذابی

ج
ایی  

ه نه
مر

ن
  

ت
ذابی

ج
ایی  

ه نه
مر

ن
  

ت
ذابی

ج
ایی  

ه نه
مر

ن
  

ت
ذابی

ج
ایی  

ه نه
مر

ن
  

ت
ذابی

ج
ایی  

ه نه
مر

ن
  

ت
ذابی

ج
ایی  

ه نه
مر

ن
  

ت
ذابی

ج
ایی  

ه نه
مر

ن
  

ت
ذابی

ج
ایی  

ه نه
مر

ن
  

ت
ذابی

ج
ایی  

ه نه
مر

ن
  

T1 6 2  12  2  12  2  12  2  12  2  12  2  12  2  12  2  12  2  12  
T2 6 3  18  3  18  3  18  4  24  3  18  3  18  3  18  3  18  3  18  
T3 6 4  24  4  24  3  18  3  18  3  18  3  18  4  24  3  18  4  24  
T4 6 3  18  3  18  2  12  3  18  3  18  2  12  2  12  3  18  4  24  
T5 6 3  18  3  18  3  18  3  18  2  12  3  18  3  18  3  18  3  18  
O1 6 3  18  3  18  3  18  3  18  3  18  2  12  3  18  3  18  3  18  
O2 6 3  18  3  18  3  18  3  18  3  18  3  18  3  18  2  12  3  18  
O3 5 3  15  3  15  3  15  3  15  3  15  3  15  4  20  3  15  4  20  
O4 6 3  18  3  18  3  18  4  24  3  18  2  12  2  12  3  18  3  18  
O5 6 2  12  2  12  3  18  2  12  3  18  2  12  2  12  4  24  3  18  
O6 6 4  24  3  18  3  18  3  18  2  12  3  18  3  18  3  18  3  18  
O7 5 4  20  3  15  3  15  3  15  3  15  3  15  2  10  2  10  3  15  
O8 6 3  18  2  12  3  18  2  12  2  12  3  18  2  12  3  18  2  12  
O9 6 3  18  4  24  4  24  2  12  3  18  4  24  3  18  3  18  3  18  
O10 6 4  24  3  18  3  18  3  18  3  18  3  18  3  18  3  18  4  24  
O11 6 4  24  3  18  4  24  2  12  2  12  3  18  3  18  3  18  3  18  
O12 6 4  24  3  18  3  18  3  18  3  18  3  18  3  18  3  18  3  18  

  311    289    276    276    270    282    300    294    323    1  جمع امتیاز
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  .(عوامل داخلی) گردشگري کشاورزي شهرستان جهرمریزي استراتژیک کمی تریس برنامهما -6 جدول

لی
داخ

ل 
وام

ع
یت  

اهم
ب 

ضری
  

 هااستراتژي

SO1 SO2 SO3 SO4 SO5 SO6 SO7 SO8 SO9 

ت
ذابی

ج
ایی  

ه نه
مر

ن
  

ت
ذابی

ج
ایی  

ه نه
مر

ن
  

ت
ذابی

ج
  

ه نه
مر

ن
  ایی
ت

ذابی
ج

ایی  
ه نه

مر
ن

  
ت

ذابی
ج

ایی  
ه نه

مر
ن

  
ت

ذابی
ج

ایی  
ه نه

مر
ن

  
ت

ذابی
ج

ایی  
ه نه

مر
ن

  
ت

ذابی
ج

ایی  
ه نه

مر
ن

  
ت

ذابی
ج

ایی  
ه نه

مر
ن

  W1 5 4  20  3  15  4  20  3  15  2  10  2  10  2  10  3  15  2  10  
W2 6 3  18  2  12  3  18  3  18  3  18  2  12  2  12  3  18  3  18  
W3 5 2  10  3  15  3  15  3  15  3  15  3  15  3  15  3  15  3  15  
W4 6 4  24  3  18  4  24  3  18  3  18  3  18  3  18  4  24  4  24  
W5 6 3  18  4  24  4  24  3  18  3  18  3  18  4  24  3  18  3  18  
S1 6 4  24  3  18  3  18  3  18  3  18  3  18  3  18  3  18  3  18  
S2 7 3  21  2  14  4  28  3  21  3  21  2  14  3  21  3  21  3  21  
S3 6 4  24  4  24  3  18  4  24  3  18  3  18  4  24  3  18  3  18  
S4 5 3  15  3  15  3  15  3  15  3  15  3  15  4  20  3  15  3  15  
S5 6 3  18  3  18  2  12  2  12  2  12  3  18  2  12  2  12  3  18  
S6 6 4  24  2  12  3  18  3  18  3  18  3  18  3  18  3  18  3  18  
S7 6 3  18  3  18  2  12  3  18  2  12  3  18  3  18  2  12  2  12  
S8 6 3  18  3  18  4  24  3  18  3  18  3  18  3  18  3  18  3  18  
S9 6 4  24  2  12  3  18  3  18  2  12  3  18  3  18  3  18  3  18  
S10 6 3  18  3  18  3  18  3  18  4  24  3  18  3  18  3  18  3  18  
S11 7 4  28  4  28  3  21  3  21  3  21  3  21  3  21  3  21  4  28  
S12 5 3  15  3  15  3  15  3  15  3  15  3  15  3  15  4  20  4  20  

  307    299    300    282    283    300    294    294    337    1  جمع امتیاز
 

  .گردشگري کشاورزي شهرستان جهرم QSPMمنتج از ماتریس SO  هايبندي استراتژياولویت -7جدول 

 نمرات میانگین هااستراتژي رتبه
  تهاجمی استراتژي  نمره جذابیت

)SO(  عوامل خارجی  داخلیعوامل  
1 330 337 323 SO1 

4 294 294 294 SO2 

3 297 294 300 SO3 

5 291 300 282 SO4 

8 5/276 283 270 SO5 

7 279 282 276 SO6 

6 288 300 276 SO7 

4 294 299 289 SO8 

2 309 307 311 SO9 
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، نتایج حاصل از محاسبات 7 به جدول با توجه  
کید بر توسعه گردشگري أت«دهد که استراتژي نشان می

دلیل مطرح بودن شهرستان جهرم به  کشاورزي به
تقاضاي گردشگران به مزارع  و ان قطب کشاورزيعنو

و مقاصد گردشگري کشاورزي و محصوالت 
باشد و با توجه باالترین جذابیت می داراي» ارگانیک

هاي به رتبه آن، این استراتژي درصدر اولویت
  گیرد. حداکثر قرار می -استراتژي حداکثر

  
  گیري و پیشنهادهانتیجه

دهد که در بررسی دست آمده نشان می نتایج به  
هاي گردشگري کشاورزي در شهرستان جهرم، ظرفیت

عنوان  نقطه قوت و فرصت به 24در مجموع تعداد 
عنوان  نقطه ضعف و تهدید به 10ها و مزیت

ها و تنگناهاي پیشروي شهرستان جهرم محدودیت
جهت توسعه گردشگري کشاورزي شناسایی شد. الزم 

ها متعلق وزنی فرصت به ذکر است که باالترین امتیاز
کشاورزي و تنوع هاي وسعت زمین«به شاخص 

است که این » داروئیگیاهان کشاورزي و محصوالت
الزم به ذکر  است. )1393چورن (تائیدي بر نتایج ترك

توان از این فرصت در جهت اجرا و است که می
توسعه گردشگري کشاورزي بهره برد و شهرستان 

گردشگري کشاورزي در استان  عنوان قطب جهرم را به
همچنین باالترین امتیاز وزنی  فارس معرفی کرد و

عدم وجود طرح از سوي «تهدیدات متعلق به شاخص 
دولت براي تشویق و پشتیبانی اقدامات و ابتکارات 

است که با نتایج پژوهش » گردشگري کشاورزي
 یهتل و )2015پارکار ( ،)2014و همکاران ( يمحمود

عالوه، باالترین امتیاز وزنی  ق دارد. بهتطاب )2009(
عنوان  مطرح بودن به«نقاط قوت متعلق به شاخص 

است که با نتایج » قطب کشاورزي در استان فارس
و همکاران  ایکوز و )1393( چورنتركپژوهش 

تطابق دارد و باالترین امتیاز وزنی نقاط  )2010(

کمبود منابع مالی کشاورزان براي «ضعف متعلق به 
هاي است. یافته» گذاري در زمینه گردشگريسرمایه

گذاري دهد که سرمایه) نشان می2012باگی و ریدر (
در عملیات گردشگري کشاورزي به طور قابل توجهی 

با این حال، منابع  محدود به ثروت یک کشاورز است.
مالی محدود، یک ویژگی مشترك از کشاورزان کم 

اورزانی در ایجاد درآمد، اشاره به مشکالت چنین کش
گردشگري کشاورزي و پایداري در کسب و کار دارد. 

 ،)2013و همکاران ( یلیپفالزم به ذکر است که 
 ،)2015پارکار ( ،)2014و همکاران ( يمحمود

و  یدمهدس و )2009بوندوك ( )،1393( چورن ترك
گذاري در به منابع مالی براي سرمایه )2012همکاران (

اند و نشان از اهمیت کرده رهگردشگري کشاورزي اشا
آن دارد. سپس با استفاده از ماتریس توز در مجموع 

با توجه به ماتریس  استراتژي تدوین گردید که 34
ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک، استراتژي 

پیشنهادي براي توسعه گردشگري  استراتژي تهاجمی
 کشاورزي در شهرستان جهرم تعیین شدند. همچنین

هاي ساس ماتریس داخلی و خارجی، پتانسیلبر ا
هاي گردشگري کشاورزي جهرم از میان استراتژي

حفظ و نگهداري، برداشت  رشد و ساخت،( گانهسه
حفظ و نگهداري «محصول و رها کردن)، استراتژي 

) 1379هاي دیوید (باشد که یافتهمی» وضع موجود
 هاي رسوخدهد که در این شرایط استراتژينشان می

در بازار و توسعه محصول متداول است. استراتژي 
بندي با توجه به ماتریس انتخابی جهت اولویت

) SOریزي استراتژیک کمی، استراتژي تهاجمی ( برنامه
ها در موفقیت باشد که نسبت به سایر استراتژيمی

توسعه گردشگري کشاورزي در شهرستان جهرم 
 9از بین  اهمیت بیشتري دارد. الزم به ذکر است که

عه کید بر توسأت«استراتژي تهاجمی، استراتژي 
بودن شهرستان دلیل مطرح گردشگري کشاورزي به

عنوان قطب کشاورزي، تقاضاي گردشگران به  جهرم به
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دشگري کشاورزي و محصوالت مزارع و مقاصد گر
و با توجه به رتبه  داراي باالترین جذابیت» ارگانیک

هاي استراتژي ویتآن، این استراتژي در صدر اول
 گیرد که نتایج پژوهش، نتایجحداکثر قرار می - حداکثر

و همکاران  يمحمود ،)2013و همکاران ( یلیپف
و همکاران  یلینگسچ، )2012( یدرو ر یباگ ،)2014(
 چورن ترك و )2012( یريو بارب یوت ،)2006(
هاي مهم با کند. سایر استراتژيرا تائید می )1393(

ذابیت باال با توجه به نقش آنها در داشتن نمره ج
سازي صحیح گردشگري کشاورزي بکارگیري و پیاده

ایجاد «در شهرستان جهرم، شامل استراتژي تدافعی 
ریزي و زمینه و تشویق کشاورزان به مشارکت، برنامه

گذاري در جهت توسعه زیرساختارها، سرمایه
تجهیزات و تسهیالت گردشگري کشاورزي با هدف 

که با نتایج » آمد و ایجاد شغل مکملکسب در
برگزاري «پژوهش، استراتژي محافظه کارانه 

فرصتی براي  ها و رویدادهاي کشاورزي جشنواره
هاي روستایی و نیز تبدیل خانه افزایش آگاهی و دانش
 افزایش درآمد کشاورزان با هدفبه اقامتگاه بومگردي 

اي هکه با یافته» و توسعه گردشگري شهرستان جهرم
و  یکوزا ،)2009( بوندوك ،)1393( چورن ترك

 )2012و همکاران ( یدمهدس و )2010همکاران (
گیري بهره«و همچنین استراتژي رقابتی مطابقت دارد 

هاي کشاورزي و گردشگري ها و ظرفیتاز پتانسیل
شهرستان جهرم و ایجاد تسهیالت و امکانات در 

 ش نرخمزارع گردشگري کشاورزي در جهت کاه
هاي ناسرس یافتهباشند. همچنین می» مهاجرت

رشد و توسعه گردشگري  دهد که) نشان می2009(
هایی کشاورزي نیازمند هماهنگی نهادها و سازمان

ریزي استراتژیک، ارتقاء و تواند برنامهاست که می
   مدیریت اطالعات را  هماهنگ کند. 

توان نتیجه گرفت که اگر چه بسیاري بنابراین می  
از نقاط قوت و اثرات مثبت توسعه گردشگري 
کشاورزي براي اقتصاد محلی وجود دارد، اما 

یک منطقه براي کسب و کار ریزي استراتژیک  برنامه
کشاورزي نیاز به توجه بیشتري از سوي  گردشگري

جهت تقویت ها و نهادهاي مرتبط دولت، سازمان
سازي کشاورزي با آماده داخلی گردشگري

 ها وها و برنامهاران و حمایت از سیاستگذ قانون
کشاورزي در مناطق  توسعه پایدار گردشگري

روستایی از طریق حمایت و حفاظت از محیط زیست، 
آداب و رسوم و میراث فرهنگی دارد؛ به طوري که 

بر ارائه حداکثر سود براي جوامع محلی و  عالوه
ت اي متفاوت براي بازدیدکنندگان، حداقل اثراتجربه

منفی بر محیط زیست و سبک زندگی و کمک به 
شان داشته هاي سنتیجوامع محلی براي حفظ ویژگی

خصوص براي افرادي مفید هستند  ها بهباشد. این یافته
هایی مانند آموزش و پرورش، ها یا برنامهکه سیاست

کنند. فنی و تبلیغات و ترویج را طراحی می هايکمک
توانند نتایج  ارع و مدیران میطور مشابه، صاحبان مز  به

را براي ارزیابی نقاط قوت و ضعف یک مزرعه 
عنوان یک پایگاه اطالعاتی بالقوه از گردشگري  به

که سطح  حال با توجه به این .کشاورزي استفاده کنند
هاي قابل توجهی از اراضی شهرستان جهرم را زمین

هاي میوه و مرکبات تشکیل ها و باغزراعی، نخلستان
است، دهد و شغل اصلی ساکنین آن کشاورزي می

توسعه گردشگري کشاورزي در این شهرستان به 
هاي اقتصادي، بخشی فعالیتتوسعه منطقه، تنوع

افزایش نقش زنان در زایی، افزایش درآمد، اشتغال
بهبود شرایط اقتصادي  و تحوالت خانوارهاي روستایی

 تعامل ات،تبلیغ انجامد، که با تقویتجامعه محلی می

 با مرتبط هايسازمان بین مسئوالن، فکريهم و

توان شاهد این نوع کشاورزان می و مردم گردشگري،
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بود. همچنین با  شهرستان جهرم گردشگري در
 تواندعلمی این شهرستان می ریزيبرنامه و مدیریت

 تبدیل استان فارس در گردشگري کشاورزي قطب به

  شود.
استاي توسعه گردشگري از جمله پیشنهادات در ر  

توان به موارد زیر کشاورزي در شهرستان جهرم می
  اشاره کرد:

هاي صنعتی با کشاورزي کردن فعالیت همپیوند -1
  میوه، لیمو و پرتقال)(احداث کارخانه تولیدي آب

احداث موزه کشاورزي و ادوات کشاورزي در  -2
شهرستان جهرم (موزه زنده فعالیت تاریخی 

  کشاورزي)
سازي گردشگري کشاورزي در مزارع اجرا و پیاده -3

و  عنوان یک ابزار برند محصوالت محلی منطقه به
 ارگانیک 

ي براي سایت گردشگري کشاورزایجاد وب -4
هاي مرتبط کردن آن با سایت شهرستان جهرم و لینک

 هاي گردشگريبه خصوص سایت

کید بر أهاي کشاورزي با تبرگزاري جشنواره -5
  توسعه با هدفره خرما، لیموترش و مرکبات، جشنوا

هاي معرفی توانمندي اقتصاد پایدار در جوامع محلی و
  منطقه در زمینه کشاورزي

موي یو ل ویژه خرما استفاده از باغات میوه (به -6
) در جلب گردشگران در فصل جهرم شهرستان
  برداشت

کردن  برگزاري جشنواره ادبی و فیلم با همپیوند -7
 ت و نمادهاي کشاورزي جهرم و احیاادبیا

شده مانند جشن هاي سنتی کشاورزي منسوخ جشنواره
  برداشت محصول
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