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 چکیده
 و هوایی و آب تغییرات چونهم مختلفی هایچالش تعل به کشاورزی بخش و ایران روستایی مناطق 

 زیست فشارهای روستایی، جمعیت کاهش و روستایی مهاجرت آب، بحران ،بیشتر تکرار با و شدیدتر های خشکسالی

 مواجه یپایدار عدم و بحران با متداول کشاورزی پایین بازده و شیمیایی هاینهاده از ناکارآمد استفاده علت به محیطی

 تأثیر روستایی و کشاورزی تغییرات سازی مفهوم مورد در تفکر و اخیر تحقیقات بر نگرانی های عرصه این هستند.

 چند کشاورزی" یا "تولیدگرایی پسا" کشاورزی الگوی به "تولیدگرایی" از پیشنهادی انتقال باعث و گذاشته

 به روستایی مناطق در پایدار توسعه مشوق رهیافت نوانع به چندکارکردی کشاورزی بنابراین، .است شده "کارکردی

 و کشاورزی توسعه نوین پارادایم یک منزله به و است شده تبدیل کشاورزی و روستایی ارانذگسیاست رجوع نقطه

 طریق از روستایی مناطق در کشاورزی جدید نقش به توجه مطالعه این هدف .است شده معرفی نیانجها به روستایی

 هاینقش از یکی عنوان به روستایی گردشگری نقش مرور سپس باشد.می چندکارکردی کشاورزی وممفه مرور

 کردیرو ران،یا ییروستا مناطق در مختلف یهاچالش به توجه با است. گرفته صورت مزرعه در چندکارکردی

 شده پیشنهاد نهایت، در دهد. توسعه و جیترو را ینیکارآفر یفضا تواندیم متداول کردیرو بلمقا در کارکردیچند

 یفضا ترویج یبرا عمل ابتکار کی ،گذاران استیس توسط یکشاورز بخش در کارکردیچند الگوی رشیپذ که است

 را اطقمن نیا آب بحران و یخشکسال ،ییهوا و آب راتییتغ عصر در جهینت در که است ییروستا مناطق در ینیکارآفر

 .دهدمی حرکت یداریپا سمت به
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 ,.Yazdanpanah et al) ندنک دنبال را ناپایداری

2015: Monfared et al., 2015). مسیر این در 

 کافی غذای تأمین همچون هاییچالش با کشاورزان

 کاهش رشد، حال در جمعیت برای باال کیفیت با سالم

 از حفاظت افزایش فسیلی، هایسوخت به وابستگی

 حفظ نیز و اندازها چشم ارزش حفظ زیست، محیط

 روبرو روستایی مناطق آبادی و اجتماعی جامعیت

 نه متعارف توسعه هایاستراتژی از استفاده و هستند

 تأثیر بلکه بوده ناموفق هاحرانب این حل در تنها

 است داشته نیز هابحران این افزایش بر ایعمده

(Yazdanpanah et al., 2014). به اشتغال بحث 

 رو، این از .است بوده ها بحران این عطف نقطه عنوان

 هستند، مشکالتی چنین درگیر که کشورها از بسیاری

 یکشاورز ریغ اشتغال هایفرصت ایجاد به ناگزیر

 شیوه دو به       عموما  که اندآورده روی روستائیان برای

 و شهرها در مشاغل ایجاد اول شیوه .شوندمی اجرا

 که ایگونه به روستائیان لهیوس  به کار نیروی تأمین

 مردم ماندن ،دوم شیوه برگردند. روستا به روستائیان

 غیر درآمد کسب شانس دادن و روستا در روستایی

 هایدیدگاه در که است وستار محیط در کشاورزی

 1چندکارکردی کشاورزی ،روستایی -کشاورزی جدید

 به تواندمی چندکارکردی کشاورزی .شودمی نامیده

 اقتصادی، محدودکننده هایچالش برای پاسخی عنوان

 .باشد روستا در فرهنگی و اجتماعی ،محیطی زیست

 کارکرد از فراتر کشاورزی فعالیت سیستم، این در

 امکانات از ایگسترده مجموعه تواندمی ن،آ اصلی

 مزایای ارائه ،اندازها چشم دهیشکل همچون

 پایدار مدیریت زمین، حفظ همچون محیطی زیست

 فراهم را زیستی تنوع حفظ و تجدیدپذیر طبیعی منابع

 اجتماعی اقتصادی، زندگی به بخشیدن رونق و کرده

 Pazek et) شود موجب را روستایی مناطق از بسیاری

                                                
1- Multi-Functional Agriculture 

al., 2014). با مرتبط هایفعالیت همچنین 

 اقتصادی، گروه سه به توانمی را چندکارکردگرایی

 بعد .نمود بندیدسته اجتماعی و محیطی زیست

 اشتغال و درآمد ایجاد و واقعی تولید شامل اقتصادی

 شامل محیطی زیست بعد است. روستایی مناطق در

 از دفاع ،ااندازه چشم زیست، محیط کیفیت از حفاظت

 طور هب و زیستی تنوع از حفاظت آب، شناسی زمین

 بعد است. محلی طبیعی منابع به دهی ارزش کلی

 و اجتماعی روان و روح حفظ شامل اجتماعی

 تفریحی، خدمات کننده تأمین همچنین روستا فرهنگی

 است غذایی امنیت و کیفیت نیز و آموزشی

(Schimmenti et al., 2016.) رهیافت در بنابراین 

 کسب برای روستایی مردم ،چندکارکردی کشاورزی

 طریق از بلکه کنند تکیه کشاورزی بر فقط نباید درآمد

 نقل، و حمل قبیل از کشاورزی غیر مختلف مشاغل

 روستایی گردشگری یا تجارت ساز، و ساخت

 Sznajder) بپردازند فعالیت به باید نیز )اکوتوریسم(

et al., 2009). علی مطالعه ایران در ال،مث عنوان هب 

 کشاورزی خصوص در (1932) برزو و بیگی

 کشور کشاورزی بخش ساخت روشن چندکارکردی

 در و است برخوردار بودن چندکارکردی خصلت از

 در کشور کشاورزی بخش برای کارکرد 44 مجموع

 در) یدیتول ریغ کارکرد 99 و تولیدی کارکرد 1 قالب

 فرهنگی، و جتماعیا کارکردهای عنوان زیر 8 قالب

 آموزشی، اقتصادی، کارکردهای سیاسی، کارکردهای

 اکولوژیکی( و محیطی زیست هنری، ،شناسی معرفت

 و شناسایی کشور کشاورزی کارکردهای منزله به

 .ندگردید تعیین

 استفاده راستا این در توجه قابل هایگزینه از یکی 

 سیستم در باشد.می گردشگری پتانسیل از

 زا درون توسعه رهیافت مجموعه زیر که یچندکارکرد

 تأمین مرکز عنوان به گردشگری نقش ،است

 کشاورز خانوارهای برای جایگزین شغلی های فرصت
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 در که مختلفی هایفعالیت بین که است شده دیده

 از و کندمی ایجاد سینرژی گیردمی صورت روستا

 کشاورزی تولیدات ارزش ،بازار بین پیوند ایجاد طریق

 در .(Karampela et al., 2016) دهدمی افزایش ار

 سیستم اساس بر اروپایی، کشورهای در رابطه همین

 ابزاری عنوان به روستایی گردشگری چندکارکردی،

 از یکی به کشاورزی هایفعالیت به یبخش تنوع برای

 پیشرفت حتی و است شده تبدیل مهم موضوعات

 ,Lun et al., 2016; Ohe) است داشته هیتوج قابل

 مروری با دارد، قصد مقاله این اساس، نیا بر .(2007

 اهمیت بررسی به چندکارکردی کشاورزی بر

 راهی و بپردازد مفهومی چارچوب این در گردشگری

 با مبارزه برای مناسب سیاستگزاری و اجرا جهت

 .نماید ارائه ایران روستایی های محیط فعلی هایبحران

 

 موضوع ادبیات مرور

: چندکارکردی کشاورزی تا تولیدگرا شاورزیک از

 سیاست و عمل دو هر از حالتی به تولیدگرایی

 صورت به هانهاده از آن در که دارد اشاره کشاورزی

 تولید حداکثر بر و شودمی استفاده زیاد بسیار و فشرده

 (.Burton, 2004) دارد تأکید کشاورزی محصوالت

 اشاره (Egoz et al., 2001) همکاران و ایگوز

 تمام از استفاده عمل" :یعنی تولیدگرایی ،کنند می

 مکانیکی منظره یک عنوان به آن ایجاد و زمین پتانسیل

 نه تولیدگرایی ."باشد تولید فرایند کننده منعکس که

 از سطحی بلکه باشد،می کشاورزی از سبکی تنها

 از را آن کشور یک دولت که دهدمی نشان را تولید

 هایسیاست و قیمت تضمین مالی، هایکمک طریق

 Argent, 2002: Gray) کندمی پشتیبانی حمایتی

and Lawrence, 2002). افزایش طریق از که چرا 

 استقالل و فاییکخود ،کشاورزی محصوالت تولید

 برای درآمدی -مالی هایپاداش و کشور نصیب

 باالیی سطوح ،تولیدگرایی شود. می حادث کشاورزان

 و بذر پرورش، کود، تزریق هایهزینه و یارانه از

 دهدمی ارائه مردم به دولت طریق از را آالتماشین

(Jack, 2007). با       عمدتا  تولیدگرایی طرفی، از 

 و شده دیده پایین به باال از گذاریسیاست ساختار

 از اغلب که باشدمی کشاورزی هایتکنیک شامل

 زیاد دارمق به سنگین آالتماشین و خارجی هاینهاده

 در را محیطی زیست شدید تخریب که کندمی استفاده

 در دارد. دنبال به شده کشت شدت به مناطق

 تولید حداکثر بر فراوانی تأکید "تولیدگرایی"دوران

 به )حومه( روستایی مناطق غالب نقش و غذایی مواد

 لذا .شدمی غذایی مواد تولید برای محلی عنوان

 های مؤلفه مزرعه زینوسا و تولید سازیحداکثر

 ساختارهای عنوان به که باشندمی تولیدگرایی کلیدی

 کشاورزی، وزارت مثال عنوان )به تولیدگرایی سازمانی

 یدهنده کمک و مشوق نقش ،کشاورزان( اتحادیه

 نشان شواهد تدریج به .کنندمی ایفا را تولید افزایش

 و تولید افزایش با تولیدگرا کشاورزی چه اگر ،ددندا

 فرآیند این اما ،باشد موفق توانست غذایی امنیت تأمین

 هاینگرانی و محیطی زیست تهدیدهای به منجر

 منجر نیز و دام رفاه و غذا سالمت به نسبت اجتماعی

 ,.Seuneke et al) گردید اقتصادی هایبحران به

 و واقعی طور به روستایی زیست محیط و (2013

 دستورالعمل از بعد ذال .گرفت قرار تجاوز مورد پایدار

 در چندکارکردی کشاورزی (،1332) ریو در 21

 توسعه و کشاورزی آینده پیرامون سیاسی مناظرات

 یافت ایویژه اهمیت حلراه یک عنوان به روستایی

(Renting et al., 2009) نوین پارادایم منزله به و 

 شد معرفی جهانیان به روستایی و کشاورزی توسعه

 .(1932 برزو، و بیگی)علی

 نوین رهیافت عنوان به چندکارکردی کشاورزی 

 به یتولیدگرای عصر از گذار بر روستایی پایدار توسعه

 عنوان به همچنین کند.می داللت تولیدگرایی فرا
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 خدماتی ارائه و فضاها ایجاد و الیاف غذا، تولیدکننده

 برونداد عنوان به ـ مزارع در گردشگری توسعه جهت

 ایجاد جهت منبعی عنوان به و - کشاورزی ییکاال ریغ

 کشاورزی .(1932 )محمودی، کرد خواهد عمل درآمد

 در تغییر نتیجه عنوان به توانمی را چندکارکردی

 مناطق در افراد و کنندگان مصرف تقاضای و نیازها

 کیفیت در تقاضا افزایش و کشاورزی و روستایی

 و یاکولوژیک ،محیطی زیست هایارزش غذا، تولید

 اجتماعی و فرهنگی هایجنبه نیز و اندازها چشم

 این ،آن بودن کارکردی چند اصلی موضوع .دانست

 بخش کل طور هب و کشاورزی تولیدات که است

 به و باشندمی ایچندگانه های نقش دارای کشاورزی

 عرضه قابلیت از و شوندنمی خالصه فیبر و غذا تولید

 در کاالیی غیر و کاالیی مختلف یبروندادها

 و تفریح سالمت، آموزش، جمله از مختلف های بخش

 این و است برخوردار محیط از حفاظت و فراغت

 اقتصاد به بخشی تنوع برای را راه مختلف بروندادهای

 مندان عالقه و کشاورز خانوار نیز و کشاورزی و روستا

 کشاورزی بخش در فعالیت و گذاری سرمایه به

 کارکردهایی و (1983 اران،همک و )عربیون گشاید می

 ،پذیر تجدید طبیعی منابع مدیریت همچون

 ثبات تداوم و زیستی تنوع از حفاظت ،اندازها چشم

 موجب را روستایی مناطق در اجتماعی ـ اقتصادی

 عبارتی به (.Renting et al., 2009) شودمی

 که دارد اشاره حقیقت این به چندکارکردی

 خروجی چندین تاس ممکن اقتصادی های فعالیت

 این بر       عموما  و (OECD, 2001) باشند داشته

 غذا تولید از بیش منافعی کشاورزی که است حقیقت

 چندکارکردی، رهیافت در درواقع، .دارد فیبر و

 در اقتصادی بخش چند از یکی عنوان به کشاورزی

 هافعالیت دیگر با که شودمی دیده روستایی مناطق

 باید و شده ترکیب خدمات و گردشگری همچون

 تضمین را روستایی زندگی کیفیت و معیشت تداوم

 به شاورزیک لذا (.Renting et al., 2009) کند

 چندکارکردی هایفعالیت ترین مهم از یکی عنوان

 اشتغال و درآمد ایجاد فیبر، و غذا تولید بر عالوه

 که دارد همراه به را داتیتول دیگر کل در و کند می

 و است خدمات دیگر و روستایی گردشگری شامل

 همچون کاالیی غیر هایخروجی دیگر دارای نیز

 ها،سنت روستایی، زندگی هایشیوه غذایی، امنیت

 و ژنتیکی تنوع روستا، انداز چشم خاک، حفاظت

 .(Kizos et al., 2011) باشدمی غیره و بهداشت

 به تنها نباید روستایی مناطق و کشاورزی ،بنابراین

 شوند دیده کشاورزی محصوالت لیدکنندهتو عنوان

 و اجتماعی کاالهای تولیدکنندگان عنوان به بلکه

 بنابراین .شوندمی دیده نیز محیطی زیست

 هایحیطه تمام عنوان به توانمی را چندکارکردی

 در اجتماعی و تولیدی اکولوژیکی، اقتصادی، کارکرد

 نتیجه در تواندمی که داد نسبت کشاورزی

 روستایی مناطق در خدمات و محصول دگانهتولیدچن

 مجموع، در .(Gerritsen, 2014) شود حاصل

 طریق از روستایی مناطق در چندکارکردی کشاورزی

 دیگر با پیوند و کشاورزی تولید بین نزدیک ارتباط

 ایوسیله که شده موجب گردشگری ویژه به هافعالیت

 به رهافشا و بحرانی شرایط در نیز و توسعه برای برتر

 روستایی مناطق در تولید برای یجایگزین عنوان

 آنجایی از لذا .(Aznar et al., 2007) شود محسوب

 منافع کاهش از روستایی مناطق از ارییبس که

 ؛برندمی رنج اقتصادی ـ اجتماعی شرایط و کشاورزی

 پساتولیدگرایی موقعیت سوی به حرکت حال در

 نیز و اقتصادی هایفعالیت تنوع پذیرش پس ،هستند

 و گردشگری هدف با زمین از چندکارکردی استفاده

 و رودمی احتمال مناطق این در سرگرمی هایفعالیت

 بر تأکید با روستایی گردشگری تفکر راستا این در

 بر گردشگری جدید محصوالت توسعه نوآوری،

 شده غالب اجتماعی منابع و انسان طبیعت، اساس
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 سطح در همچنین (.Nielsen et al., 2010) است

 ترکیبی روستایی گردشگری که شده پذیرفته وسیعی

 منابع و اکولوژیکی تولیدات کشاورزی، تولیدات از

 اقتصادی، گونناگو کارکردهای که است فرهنگی

 هایفعالیت و محیطی زیست آموزشی، اجتماعی،

 Hwang and) گیرد برمی در را درمانی و سرگرمی

Lee, 2015.) چندکارکردی ماهیت به توجه با لذا 

 پیرامون، روستایی مناطق از بسیاری در کشاورزی

 حفظ با همراه سرگرمی هایفعالیت و گردشگری

 اند.شده ظاهر کلیدی عناصر عنوان به زیست محیط

 پارادایم در روستایی گردشگری اهمیت و جایگاه

 نقش واسطه هب امروزه گردشگری: کارکردگرایی

 ساکنان زندگی کیفیت و لیمح اقتصاد در که حیاتی

 Muresan et) دارد زیادی بسیار اهمیت کند،می ایفا

al., 2016; Trivellas et al., 2016.) به گردشگری 

 با روستایی جامعه از بیرون مردم تعامل فرایند عنوان

 موجب تعامل این که است شده درک ،کشاورزان

 و گردیده کشاورزی و محلی جدید منابع درخواست

 روستا در جدید هایفعالیت به منجر هایتن در

 یک عنوان به روستایی گردشگری واقع در گردد. می

 ,Ohe) شودمی مشاهده کشاورزی کار و کسب نوع

 چند فعالیتی گردشگری گفت توانمی (.2007

 مختلف هاینقش کشوری هر در که است کارکردی

 دارای و کندمی ایفا فرهنگی و اجتماعی اقتصادی،

 پویایی، رفاه، )اشتغال، مثبت اثرات ایجاد ییتوانا

 جابجایی و ملل دوستی و هازیرساخت درآمد، افزایش

 از (Muresan et al., 2016) باشدمی جامعه بر افراد(

 جهت ابزاری عنوان به گذشته دهه چندین از رو این

 ویژه به اجتماعی اقتصادی پایدار توسعه تسریع و بهبود

 است گرفته قرار توجه ردمو روستایی مناطق در

(Festus and Omoboye, 2015; Figueiredo 

and Raschi, 2015; Musasa and Mago, 2014; 

Rathore, 2012; Egbali and Nosrat, 2011). 

 (Reeder and Brown, 2005) براوون و ریدر

 در مربوطه هایفعالیت و گردشگری توسعه معتقدند،

 سطوح و روستایی اشتغال افزایش روستایی، رفاه

 و آموزش بهبود نیز و فقر کاهش دستمزد، و درآمد

 منافع از یکی دارند. مهمی سهم ،روستاها بهداشت

 طریق از محلی جوامع برای روستایی گردشگری

 هایفرصت درآمد، ایجاد کارآفرینانه، هایفرصت

 روستا، دستی صنایع و هنر توسعه و حفظ اشتغال،

 حفظ نیز و هازیرساخت توسعه برای گذاری سرمایه

 روستاهاست فرهنگی میراث و زیست محیط

(Rathore, 2012.) تنوع به گردشگری این بر عالوه 

 آب همچون زیربنایی امکانات توسعه به و اقتصادی

 ها،بانک ها،بیمارستان ارتباطات، برق، آشامیدنی،

 موجب همچنین .کندمی کمک بازارها و هاجاده

 ها،بانک ها،رستوران مانند عمومی خدمات توسعه

 Festus) گرددمی پستی هایآژانس و استراحتگاه

and Omoboye, 2015.) در کشاورزی هایفعالیت 

 و باشندمی هافعالیت اصلی یهسته روستایی مناطق

 بر شانکارآفرینی ظرفیت افزایش وسیله هب کشاورزان

 هستند درونی توسعه عامل محلی منابع اساس

(Fagioli et al., 2014.) کشاورزی که زمانی لذا 

 مناطق در درآمد اصلی منبع و زندگی مرکزی هسته

 دوم درآمد منبع ایجاد به نیاز پس ،ستا روستایی

 کشاورز هایخانواده برای شغلی امنیت ایجاد جهت

 کار ارزش که امروزه ویژه به ،است ضرورت یک

 سابق همچون کشاورزی تولیدات نظر از کشاورزان

 است حالی در این (.Fagioli et al., 2014) نیست

 های سیاست و دهی وام سیستم تغییر اقلیم، تغییرات که

 گردشگری توسعه که شده این به منجر محیطی زیست

 شود موجب را کشاورزی بخش در مهیج تغییرات

(Moric, 2013.) اخیر هایسال در بنابراین 

 توسعه و نوسازی موتور عنوان به روستایی گردشگری
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 یبخش تنوع منظور به ،(Su, 2011) روستایی

 و روستایی مناطق در درآمد و اقتصادی های فعالیت

 اساس بر پایدار چندکارکردی فعالیت یک عنوان به نیز

 و کشاورزی ،طبیعی فرهنگی، منابع و محلی منابع

 .است گرفته قرار توجه مورد چشمگیری طور به سنتی

 بر تأکید طریق از تواند می گردشگری همچنین

 قوی مولد یک خاص محصوالت و ملی خوراک

 (.Moric, 2013) باشد کشاورزی توسعه در قدرتمند

 که است کلیدی هایبخش از یکی گردشگری لذا

 از هک شودمی نامیده "روستایی توسعه جدید پارادایم"

 هابخش جای به مکان بر تأکید آن اصلی هایویژگی

 باشدمی سوبسید جای به گذاری سرمایه همچنین و

(Neumeier and Pollermann, 2014)، ارتباط 

 گردشگری و جنگلداری غذا، صنعت با کشاورزی

 ,Madureira and Costa) است مالحظه قابل

 گردشگری معتقدند ایعده میان این در و (2009

 کارکردگرایی چند تجلی عنوان به باید روستایی

 ,.Fagioli et al) گیرد قرار توجه مورد کشاورزی

 هاییراه از یکی روستایی گردشگری واقع، در (.2014

 به و سازدمی ترجذاب را روستایی مناطق که است

 برای و کندمی کمک کشاورزی مشاغل مشکالت حل

 و کشاورزی پذیری رقابت افزایش و منافع بازگشت

 گزیدار یک و باشدمی مفید جدید مشاغل ایجاد

 ,Simkova) است اورزیکش مشاغل برای مناسب

2007.) 

 که کشاورزی تولیدی غیر کارکردهای از همچنین 

 باشد داشته اثرگذاری و مهم نقش تواندمی گردشگری

 عنوان به گردشگری اثرات هایبررسی نتایج در و

 توانمی است شده اشاره بدان گردشگری مثبت اثرات

 مهاجرت کاهش در گردشگری صنعت هایقابلیت به

 تطبیق و ارزیابی شناسایی، پایگاه شهر، به انروستائی

 جامعه در اجتماعی سرمایه ارتقا نوین، و بومی دانش

 کارکردهای عنوان به اجتماعی کارآفرینی و روستایی

 کارکرد بخش در داشت. اشاره آن فرهنگی و اجتماعی

 خودکفایی در صنعت این توانایی به توانمی سیاسی

 کارکردهای از همچنین داشت. اشاره روستایی جامعه

 کارآفرینی، و اشتغالزایی به توانمی آن اقتصادی

 خانوادگی و فردی استقالل کسب و درآمدزایی

 برای روستائیان آموزش و کرد اشاره روستائیان

 از توانمی را گردشگری صنعت ایحرفه هایمهارت

 کارکردهای زمینه در دانست. آن آموزشی کردهایکار

 فراهم در گردشگری قابلیت به وانتمی شناسی معرفت

 وابستگی و اعتقادی هایآگاهی ارتقای عرصه کردن

 هنری کارکردهای از و داشت اشاره طبیعت به حیات

 هنر توسعه و احیاء برای مناسب بسترسازی به توانمی

 گردشگری صنعت توسط روستایی دستی صنایع و

 و محیطی زیست کارکردهای از و داشت توجه

 تنوع و ذخایر از حفاظت ارتقا به توانمی اکولوژیکی

 توسعه طریق از وحش حیات و گیاهی ژنتیکی

 (.1932 برزو، و بیگی )علی داشت اشاره گردشگری

 طریق از چندکارکردی گفت توانمی خالصه طور به

 موقعیت به مفهومی موقعیت از روستایی گردشگری

 (.Ohe, 2007) است یافته تغییر واقعی

 به تواندمی گردشگری: روستایی یگردشگر توسعه

 رقابت بهبود طریق؛ از روستایی توسعه فرایند

 محیط و زمین مدیریت از حمایت بهبود کشاورزی،

 اقتصاد به بخشی تنوع و زندگی کیفیت بهبود زیست،

 اگرچه (.Moric, 2013) کند کمک روستایی جوامع

 اقتصادی توجه قابل رشد موجب روستایی گردشگری

 روستایی مناطق بیشتر در اگرچه و گرددمی

 توسعه مشتقات کاهش برای حل راه تنها گردشگری

 سهم تواندمی عوض در اما نیست روستایی

 توسعه برای جامع رهیافت یک در ارزشمندی

 برای ایوسیله عنوان به و باشد داشته روستایی

 جدید هاینوآوری کشف و سازی تجمیع مشارکت،

 است ممکن که عظیمی هاییلپتانس از استفاده برای
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 محسوب ،گردند حاصل روستایی توسعه نتیجه در

 اما (Neumeier and Pollermann, 2014) گردد

 گردشگری ویژه به و روستایی مناطق در گردشگری

 برای نوشدارو و حلراه عنوان به نباید کشاورزی

 Campanhola and da) گردد تلقی روستایی توسعه

Silva, 1999.) پایدار گردشگری توسعه زیرا 

 این ذینفعان کلیه اهداف اجرای به وابسته روستایی

 از گروهی نیاز که است ممکن که چرا است سیستم

 ,.Nair et al) باشد دیگر گروه از متفاوت ذینفعان

 عنوان به گردشگری به توجه در این بر عالوه (.2015

 به گردشگری موفقیت که بود آگاه باید توسعه فاکتور

 گردشگری است. منطقه شرایط به وابسته دتش

 خطر به حساس و است فصلی تغییرات به وابسته

 موارد بعضی در است ممکن که باشدمی ریسک

 بنابراین سازد. نسبی چشمگیری طور به را آن پتانسیل

 جوامع برای گردشگری منافع سازی تقویت برای

 گردشگری رهیافت" همچون هاییرهیافت محلی

 مناسب که "محلی رهبری رهیافت" یا "رمحو جامعه

 باشدمی کوچک مقیاس در روستایی گردشگری

 ,Neumeier and Pollermann) شودمی توصیه

 با عمومی بخش مدیریت پیوند دلیل همین به .(2014

 اهمیت دارای گردشگری بخش در افراد کارآفرینی

 موریس دیدگاه از (.Simkova, 2007) است بسیار

(Moric, 2013)، در روستایی گردشگری توسعه 

 و بود خواهد پذیرامکان زیر موارد کردن لحاظ سایه

 بهبود را روستایی مناطق در زندگی شرایط دتوانمی

 بخشد؛

 و ملی هایسازمان دیگر و دولت حمایت ـ1

 افراد ویژه به افراد جذب و حفظ هدفشان که المللی بین

 با است روستایی مناطق در کرده تحصیل و جوان

 ها،زیرساخت )توسعه زندگی مناسب شرایط مینضت

 میراث از نگهداری و حفظ اجتماعی، خدمات توسعه

 طبیعی( و فرهنگی

 گردشگری کنونی عرضه به بخشی تنوع و توسعه ـ2 

 و بازار نیازهای بررسی اساس بر روستایی مناطق در

 دیگر با بهتر ارتباط و مدرن گردشگری هایآرمان

 کشور در گردشگری صنعت هایبخش

 آغاز و کارآفرینی بخش در دولت سیاست بهبود ـ9 

 ارتقاء روستایی، مناطق در گردشگری مشاغل

 بر روستایی مناطق در افراد زندگی استانداردهای

 با آن ارتباط و کشاورزی جدید و سنتی نقش اساس

 گردشگری ویژه به ها،بخش دیگر

 و شکالتم روستایی گردشگری توسعه با ،حال نیا با

 یکی (.Su, 2011) یافت خواهد ظهور نیز هاییچالش

 است این روستایی گردشگری توسعه هایچالش از

 با مرتبط مشاغل اندازیراه برای موردنیاز سرمایه که

 سوی از نیست، فقیر ساکنان توان حد در گردشگری

 بخش در شده ایجاد شغلی هایفرصت دیگر

 هستند فصلی و کم درآمد دارای اغلب گردشگری

(Neumeier and Pollermann, 2014). سویی از 

 کار و کسب اندازیراه به روستائیان بیشتر دیگر

 متأسفانه که دارند گرایش گردشگری زمینه در کوچک

 مالی حمایت هاوام طریق از کارها و کسب نوع این

 و داشته مشکل گذاری سرمایه در افراد لذا .شوندنمی

 بخش نه هستند گذار هیسرما کشاورزان خود تنها

 کامل توسعه موانع از برخی (.Su, 2011) دولتی

 سیلوا دا و کامپانهوال دیدگاه از کشاورزی گردشگری

(Campanhola and da Silva, 1999) اند عبارت 

 هازیرساخت انواع فقدان یا مشروط ماهیت ـ1 از؛

 هایزیرساخت آب، ها،جاده ای،اجاره خانه همچون

 و ینشان آتش سازمان زباله، دفع سیستم ی،ارتباط

 و کار و کسب تسهیالت و بیمارستان پلیس،

 رستوران، داروخانه، همچون بهداشتی های مراقبت
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 این تسهیل که دسترس در هایمغازه و سوپرمارکت

 بخش توسط اولیه گذاریسرمایه به نیاز مشکالت

 در دیده آموزش افراد فقدان دیگر مانع ـ2 دارد. دولتی

 هایزمینه با گردشگران هاست.فعالیت سطوح کلیه

 در که خدماتی و هافعالیت انواع به نسبت مختلف

 انتظارات و تقاضاها شود،می ارائه روستا مناطق

 پذیرش، بخش در که افرادی دارند. مختلف

 گرفته کار هب گردشگران راهنمایی و دهی اسکان

 ردشگرانگ مختلف رفتارهای درک برای باید شوند می

 مشکل سومین ـ9 باشند. دیده آموزش مختلف نقاط

 بهبود و توسعه برای ستادی و نهادی حمایت فقدان

 ساختار و ریزیبرنامه قوانین گردشگری، هایسیاست

 و تدارکات فقدان ـ4 نهایت در و است سازمانی

 با مرتبط محصوالت فروش و بهبود برای آمادگی

 مطالعه نتایج نینهمچ روستایی. مناطق در گردشگری

 Campanhola and da) سیلوا دا و کامپانهوال

Silva, 1999) کشاورزان عمده موانع ،داد نشان 

 گردشگری مشاغل در مشارکت برای کوچک

 انجام برای آموزش فقدان ـ1 از؛ اند عبارت

 که کشاورزی هایسنت ـ2 کشاورزی غیر های فعالیت

 کسب جدید اشکال آغاز منظور به افراد تمایل مشوق

 دسترسی ـ9 پذیریریسک کم قابلیت ـ2 نیستند کار و

 کم( هایوام و )اعتبارات دولتی هایبرنامه به سخت

 خودشان سازماندهی در کشاورزان کم مهارت ـ4

 بازاریابی مبحث در ویژه به همیاری و تعاونی لهیوس به

 بازار و اطالعات به دسترسی مشکالت ـ5 تجارت و

 هایآژانس و متصدیان با دودمح تعامالت ـ6 و

  گردشگری.

 صاحبان و متصدیان بیشتر که است روشن همچنین 

 مدیریتی هایمهارت فاقد گردشگری کوچک مشاغل

 مناطق در ویژه به و هستند موردنیاز بازاریابی و

 آموزش آنان از بسیاری یافته توسعه کمتر روستایی

 ان،می این در دارند. فنی و فرهنگی زمینه در کمی

 از افراد تمایل تغییر با رابطه در توجهی قابل شکاف

 خدماتی کارهای انجام به تمایل هب زمین روی بر کار

 به تنها نه روستائیان دیگر سوی از ،دارد وجود

 هایمهارت به بلکه مالی و بازاریابی هایمهارت

 فقدان که است واضح دارند. نیاز نیز افراد با ارتباط

 توسعه تهدیدات از یکی انشد و هامهارت این

 پایان در (.Su, 2011) است روستایی گردشگری

 توانمندسازی روستایی جوامع هدف اگر گفت توان می

 رهبران ،باشدمی گردشگری طریق از جامعه اقتصادی

 پاسخگوی که مؤسساتی و هاسازمان باید محلی

 آن توسعه و کشاورزی گردشگری برای ریزیبرنامه

 Ramsey and) دهند صتشخی را هستند

Schaumleffel, 2006.) هماهنگی تقویت که چرا 

 منطقه بیرون و درون عامالن با محلی عامالن بین

 تسهیل را هاآن مشارکت و هاشبکه حفظ و ایجاد

 شد خواهد موجب را محلی سینرژی و کرد خواهد

(Neumeier and Pollermann, 2014.) طرفی، از 

 یوجهه باید روستایی ولمحص توسعه و ریزیبرنامه

 کیفیت و آورده وجود به افتخار داده، افزایش را جامعه

 Ramsey and) دهد ارتقاء را زندگی

Schaumleffel, 2006). به صرف توجه لذا 

 کافی روستایی گردشگری توسعه اقتصادی های جنبه

 باید نیز اجتماعی -فرهنگی تغییرات بلکه نیست

 همچون موضوعاتی توسعه بنابراین شوند. محسوب

 توسعه هدف از بخشی باید محلی مردم توانمندسازی

 Neumeier and) باشد گردشگری جامع

Pollermann, 2014.)  

 ساز زمینه تواند می روستایی گردشگری کارآفرینی 

 روستاییان طریق این از که چرا گردد. روستایی توسعه

 ار اقتصادی وریبهره و تولید مختلف عوامل کارآفرین

 کوشش و تالش با و آورده فراهم گردشگری زمینه در

 نهایت در و کرده گیری بهره و شناسایی را هافرصت

 افتصادی زیست و فعالیت از جدیدی شیوه و الگو
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 ایجاد روستایی مناطق در را گردشگری بر مبتنی

 به و اقتصادی بازده کردن حداکثر به منجر که کنند می

 رهیافت با تصادیاق زیست ریسک رساندن حداقل

 روستایی مناطق در روستایی مناطق در پایداری

  (.1939 همکاران، و )افتخاری شود می

 

 پیشنهادها و گیری نتیجه

 هایاستراتژی از یکی کارکردیچند کشاورزی 

 هایبحران با مقابله جهت کنونی جهان تأکید مورد

 روستایی گردشگری ارگذ این در و باشدمی فعلی

 به بخشیدن فعلیت جهت ایویژه سیلپتان دارای

 که است روستایی جوامع در چندکارکردی کشاورزی

 آن هایچالش نیز و توسعه ضرورت و آن اهمیت

 و کافی قوانین اگر .(Ohe, 2007) شد بررسی

 کشاورزی شوند نهاده بنا قانونی ساختارهای

 پایدار توسعه در تنهایی به تواندمی چندکارکردی

 مباحثه، فرایند یک به نیاز موضوع این اما باشد سهیم

 دارد اجتماعی سرمایه ایجاد و توافق ایجاد یادگیری،

(Li and Li, 2011.) در سختی ایدرجه حال این با 

 کشاورزی بخش در چندکارکردگرایی کردن درونی

 یک توسعه مثال عنوان به (؛Ohe, 2007) دارد وجود

 مناطق در مختلف عامالن لهیوس به گردشگری مقصد

 عامالن و افراد موفقیت و شودمی حاصل روستایی

 به وابسته گردشگری مقصد کل موفقیت همچون

 رهیافت یک لذا ،است مؤثر و اثربخش هماهنگی

 .است ضروری و الزم مشارکتی و جامع ریزیبرنامه

 روستایی توسعه روستایی، جدید پارادایم بنابراین

 و هابخش بین هماهنگی با که کندمی تشویق را جامع

 است پذیرامکان خصوصی و دولتی هایبخش سطوح

(Neumeier and Pollermann, 2014.) 

 مناطق که است این بر خواست اگر پایان در 

 مالی منافع و منابع باید هاآن باشند، پایدار یروستای

 نمود، بیان توانمی راستا این در باشند، داشته مناسب

 کشاورزی بخش در اتنه اشتغال هایفرصت اگرچه

 به مربوط باید هافرصت این اما نیست نیاز مورد

 (Simkova, 2007) باشند منطقه خاص هایویژگی

 و ساختار در ویژه صورت هب روستایی مناطق زیرا

 و شانانسانی و طبیعی منابع شان،اقتصادی هایفعالیت

 حمل هزینه و بازار )پتانسیل شانموقعیت جنبی مسائل

 متفاوت شاناجتماعی ـ اقتصادی هایویژگی نقل(، و

 متفاوت شانداخلی کلی شرایط دیگر، عبارت به هستند

 بنابراین .(Bryden and Bollman, 2000) است

 آن از که ایجامعه حمایت بدون گردشگری توسعه

 Musasa and) است غیرممکن پذیردمی تأثیر

Mago, 2014) و تشویق با اگر ذینفعان میان توافق و 

 بهتر جامعه تکامل گردد همراه محلی جامعه هماهنگی

 بدان این (.Garau, 2015) گرفت خواهد صورت

 و فرایند از درک و آگاهی با باید که است شرح

 بهبود در اساسی قدم هاآن بومی و محلی هایپاسخ

 Bryden and) برداشت محلی اقدامات و هاسیاست

Bollman, 2000). جهت قفو موارد به توجه با 

 و عام صورت به کارکردیچند دیدگاه گسترش

 دو در گرددمی پیشنهاد خاص سطح در گردشگری

 گردد. اعمال راستا این در تغییراتی خرد و کالن سطح

 و چندکارکردگرایی هایسیاست کالن سطح در

 و نهادی سطوح در سیاست این حمایت و تشویق

 هایسیاست اعمال گردد. اعمال سازمانی

 تواندمی گرایی، تولید از اجتناب و ردگراییچندکارک

 فراهم )کشاورزان( اصلی کنشگران برای را زمینه

 هایآموزش شودمی توصیه نیز خرد سطح در آورد.

 بر عالوه و دنگرد ترجانبه همه و ترگسترده ترویجی

 خدماتی هایآموزش کشاورزی، آموزش هایفعالیت

 داده آموزش نیز گردشگری هایزمینه در مهارتی و

 این گسترش در قدم ترین مهم دیگر طرف از شود.
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 هاآن دید و کشاورزان نگرش تغییر ،جدید رهیافت

 باید دیگر عبارت هب باشد.می نیز کشاورزی به نسبت

 و دیدگاه یک از که برسند باور این به کشاورزان

 نگاه آن به مرتبط اهداف و کشاورزی به جدید پنجره

 کشاورزان بین در نگرش تغییر این که زمانی تا کنند.

 با زمینه این در هاگذاری سرمایه اکثر ندهد، رخ

 شد. دنخواه مواجه شکست
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Abstract 1 
 Iran’s rural areas and agriculture sector due to different challenge such as climate change and 
more frequent and severe droughts, water crises, rural migration and rural population decline, 

environmental pressures due to the inefficient use of external inputs, low efficiency of 

conventional agriculture are facing crisis and unsustainability. These arenas of concern have 
influenced recent researches and thinking on conceptualizations of agricultural and rural change 

and cause to the proposed transition from a ‘productivist’ to a ‘post-productivist’ agricultural 

regime or multifunctional agricultural. therefore, multifunctional agriculture as an approach to 
encouraging sustainable development in rural areas has become an attention point of agricultural 

and rural policy makers and has been introduced as a new paradigm of agricultural and rural 

development. the aim of this study is look at the new role for agriculture in rural areas by 

reviewing the concept of multifunctional agriculture. Next, review the rural tourism as a 
multifunctional role of farming is conducted. Due to different challenge in Iranian rural area, 

multifunctionality approach in contrast to conventional approach can promote and develop 

entrepreneurship space. Finally, suggested that accepting multifunctionality regime in 
agriculture sector by policy maker is an initiative to promote entrepreneurship space in rural 

area which in the consequence in the era of climate change, drought and water crisis will lead 

these regions move toward ssustainability.  
 
Keywords: Rural tourism, Multifunctional agriculture, Entrepreneurship 
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