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  گیري از الگوي کشاورزي مبتنی بر فرهنگ بومی (پرماکالچر) در توسعه کارآفرینی بهره
 استان گیالنروستایی گردشگري

  

  *1حمیده بیگی
  استادیار ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیالن1

  07/09/1399؛ تاریخ پذیرش: 25/06/1399تاریخ دریافت: 
  چکیده

 به کشاورزي است هاي تولیديسامانه کارگیري هآگاهانه در ب ییالگو) الچرپرماک( بومی فرهنگ بر مبتنی کشاورزي  
این الگو، همسونگر  .گرددمی لحاظ آنها در طبیعی هايبوم زیست پذیريانعطاف و پایداري تنوع، ویژگی سه که نوعی

از آن است.  حاصلهاي اقتصادي روستا و موجب افزایش منابع درآمدي با توسعه پایدار روستایی، تنوع بخش فعالیت
به دلیل فصلی بودن  است کهکشاورزي  ،شغل اکثر ساکنان روستایی ،هاي جغرافیایی استان گیالنتنوع و مزیتبه دلیل 

از ایـن   .ن تلقی گـردد تواند منبع درآمدي پایداري براي اقتصاد روستائیان این استانمی ها، این سبک اشتغالاین فعالیت
 توانـد  مـی  منـابع  صحیح کاربري و محیط خردمندانه برداري از ظرفیت گردشگري کشاورزي در کنار مدیریترو بهره
 و نظـري  ادبیـات  گسـترده  و وسـیع  مرور با ،حاضرمطالعه  .باشد توسعه پایداري و روستا توسعه براي مناسبی راهبرد
ـ  اسـتان گـیالن  گري کشاورزي مبتنی بر فرهنـگ محلـی   گردش، با هدف معرفی اي کتابخانه منابع و مرتبط تجربی ه و ب

دهد اسـتفاده از الگـوي   نتایج تحقیق نشان میگردشگري روستایی انجام شده است. کارآفرینی کارگیري آن در توسعه 
راقبـت از سـاکنان   مراقبـت از زمـین، م  ضـمن  ، هاي طبیعی و فرهنگی استان گیالن استپرماکالچر که برگرفته از توان

هزینه، ساده، قابل درك و اعمال توسط مردم بسیار ارزان و کمهایی به روش درآمد در روستاها،محلی و تقسیم عادالنه 
  توسعه کارآفرینی گردشگري روستایی را به دنبال دارد. ،محلی

  

  نپرماکالچر، استان گیالکارآفرینی روستایی، گردشگري روستایی، گردشگري کشاورزي،  هاي کلیدي:واژه
  

  1مقدمه
 حال در کشورهاي در روستایی جوامع از بسیاري  

 درآمــدزاي  هـاي فعالیـت  یـافتن  چــالش  بـا  توسعـه
) و 1397هستند (شعبانی و همکـاران،   روبرو مناسب

هــاي کشــاورزي نتوانســته اســت پاســخگوي فعالیــت

                                                             
  H.beigi@guilan.ac.irنویسنده مسئول: *

لزوم توجـه بـه   به طوري که معیشتی این جوامع باشد 
هـاي کارآفرینانـه در روسـتاها بـیش از پـیش      فرصت

 متوســط و کوچــک کــارآفرینی گــردد.احســاس مــی
 افـزایش  روستایی، توسعه براي مهم ايوسیله مقیاس،

 ابزاري و هاي غیرکشاورزيفعالیت و هاشغل توسعه و
شـود  مـی  گرفتـه  نظـر  در زنـان  معیشـت  بهبـود  براي

 کـه  هاییزمیـنه از ). یکی1393(افتخاري و سجاسی، 
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 مشکالت کردن برطرف براي جدیدي حرف تواندمی
 و رخــوت از را روسـتایی  جامعــه و بزنـد  روسـتاییان 

 گردشـگري  زمینـه  در کارآفرینی نماید، خارج سستی
ــتایی ــت روس ــانی اس ـــی و احس ــر، (رستم  ).1397ف
 اصالح سوي به حرکت براي الزم عنصري گردشگري

 کـه  راهبـردي  عنوان به آن از و است روستایی مناطق
 جوامـع  بـه  خـود  خاص اثربخشی به توجه با تواندمی

 دارد، نگـه  پابرجا آنرا و بخشد دوباره حیات روستایی
 کـارآفرینی  ).1395زاده و خطیبـی،  شود (فخیممی یاد

 و نو و راهکارهاي بدیع ایجاد با روستایی گردشگري
 پیشروي را جدید مسیري کارآفرینی، و خالقیت بروز

 بـاز  حـوزه  ایـن  مسئولین و کارآفرینان گذران،سرمایه
 ایـن  در). 1397فـر،  ی و احسـانی ـ(رستم است کرده
 وريبهره و دـتولی مختلف لـعوام رد روستاییانـرویک

 بـا  و آورده هـم گـرد   گردشگري زمینه در اقتصادي را
 و شناسـایی  را هـا فرصـت  خالقانـه،  و کوشش تالش

 از جدیدي شیوة و الگو نهایت در و برداري کردهبهره
 در را گردشـگري  بر مبتنی اقتصادي و زیست فعالیت

 حـداکثر  بـه  منجـر  کـه  کنندمی خلق مناطق روستایی
 ریسـک  رسـاندن  حـداقل  بـه  و بازده اقتصـادي  کردن

ــت ــا زیس ــادي ب ــت اقتص ــداري رهیاف ــاطق در پای  من
 .)1393(افتخــاري و همکـاران،    گـردد مـی  روستایی

گردشگري کشاورزي به دلیل مطابقـت بـا سـاختار و    
عالئق جوامـع روسـتایی، شـیوه مطلـوب کـارآفرینی      

 .)1393کریمی، ( شودگردشگري روستایی قلمداد می
 تــرویج بـه منظـور   فرآینــدي گردشـگري کشـاورزي،  

 در کشـاورزي  جایگـاه  تبیـین  و روسـتا  در کشاورزي
 در کشـاورزي  بهبـود محصـوالت   و گردشگران اذهان
). در ایـن  1391است (پـورجعفر و همکـاران،    روستا

ــ  ــه آگ ــوع گردشــگري توجــه ب ــور اهن ســازي و حض
زیرا  ،گرددپذیر بیشتر احساس میگردشگران مسئولیت

این گردشگري در جوامع روستایی و در بستر محـیط  
پـذیر در  گردشـگران مسـئولیت   گیرد.زیست شکل می

 شـیوه  در مسـتقیم  و فعال شرکت باجوامع روستایی، 
 یکپـارچگی  تقویـت  و محافظـت  بـا  و مقصد زندگی

ــوع و محیطــی زیســت ــات مقصــد، زیســتی تن  تجربی
(دربان آسـتانه و همکـاران،    کنند می کسب را جدیدي

در این پژوهش به منظور حفظ و حراسـت از   .)1398
هاي طبیعی جوامع روستایی و استفاده از آن در سیستم

جهت توسعه پایـدار گردشـگري کشـاورزي، الگـوي     
ــومی     ــگ ب ــر فرهن ــی ب ــاورزي مبتن ــگري کش گردش

 بـر  مبتنـی ایـن الگـو کـه     گردید.) مطرح 1(پرماکالچر
ــول ــی اص ــعهت و اخالق ــدار، وس ــگري در پای  گردش

 از حفاظـت  بـراي  مناسـبی  فرصـت  ،اسـت  روستایی
 بـه  دسـتیابی  و تر آگاه گردشگران جذب زیست، محیط
الن ـان گیـاستاست.  گردشگري بازار در رقابتی مزیت

سازمان مـدیریت  ( روستایی سکونتگاه 2905با داشتن 
ــ ــهـو برنام ــزي است ـــری ــ، )1397،النـان گی ی از ـیک

نشـینی در ایـران محسـوب    ااي اصـلی روست ـهاهـپایگ
ردم از ـاش مـاي از زندگی و معدهـبخش عم .شودمی
، لیکن شرایط شودین میـاورزي تأمـاي کشـهالیتـفع

ابلیـت  محیطی از قبیل اقلیم، ارتفاع، جـنس خـاك و ق  
طور یکسان و یکنواخت  دسترسی به آب در همه جا به

ــراهم  ــتف ــی( نیس ــاراد، تکریم ــتفاده از ). 1396نی اس
فرصت گردشگري کشـاورزي نیـز، بسـیار محـدود و     
اغلب به منظـور گشـت و گـذار در روسـتا و خریـد      
برخـی از محصـوالت کشــاورزي در مـزارع صــورت    

معرفــی الگــوي ، گیــرد. ایــن پــژوهش بــا هــدف مــی
وي قابـل  ـتـرین الگـ  شـاخص کشاورزي پرماکالچر و 

هـاي  نبرداري از آن بر مبناي اکوسیتم طبیعی، توابهره
محیطی و فرهنگ جامعه محلی استان گیالن در جهت 
توسعه کارآفرینی گردشگري کشاورزي انجام گردیـده  

نخستین سـایت پـایلوت    در داخل کشور تنها و است.
دانشگاهی در دانشگاه آزاد اسالمی واحـد  » پرماکالچر«

علوم و تحقیقات در حال فعالیت اسـت کـه عملیـات    
                                                             
1. Permaculture  
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به همـت دانشـجویان رشـته     1395اجرایی آن از آبان 
گیاه پزشکی دانشکده علوم کشاورزي و صنایع غذایی 
این واحد دانشگاهی آغاز شده است و تا کنـون هـیچ   
مطالعه و تحقیقی در کاربرد پرماکالچر در زمینه توسعه 
کشاورزي و کارآفرینی گردشگري روسـتایی متعاقـب   
آن انجام نپذیرفتـه اسـت و ایـن مطالعـه داراي جنبـه      

که به صورت مطالعه موردي بـه اسـتان    آوري استنو
گیالن پرداخته و قابلیت تعیم بـه سـایر منـاطق را دارا    

  است.
  مبانی نظري

توسـعه   در جویانـه مداخلـه  ايشـیوه  کـارآفـرینی  
ــان، اســت ــد و لطفی ــامحــیط در کــه) 1390(مری  و ه

 تغییرات آن طی و افتدمی اتفاق هاي مختلفیمجموعه
 که افـرادي هاينوآوري طریق از اقتصـادي سیستم در
دهنـد، رخ  می نشـان واکـنش اقتصادي هايفرصت به

ه بــکــارآفرینی روســتایی؛  ).1390دهــد (مقیمــی،مــی
کارگیري نوآورانه منابع و امکانات روسـتا در راسـتاي   

ــت  ــکار فرصـ ــت    شـ ــار اسـ ــب و کـ ــاي کسـ هـ
گردشـگري بـا توجـه بـه      ).1393(احمـدپورداریانی، 

هــاي انکارناپــذیر و تعریــف منــابع درآمــدي توانــایی
ــی  ــاورزي م ــد راهغیرکش ــان و  توان ــد (غنی ــا باش گش

ــاط در روســتایی گردشــگري ).1390همکــاران،   ارتب
 نهادن بـه  ارزش بهو  کشاورزي گردشگري با نزدیکی

 گردشـگري  .پـردازد می روستایی جامعه در کشاورزي
 نـاموزون  اقتصـاد  بـراي  محرکـی  عنـوان  به کشاورزي

 و هـاي احساسـی  ریشه به گرایشی و کشاورزي بخش
ــتالژیک ــهروندان نوسـ ــاي شـ ــدرن دنیـ ــت  مـ اسـ

)Schaneman, 2010( یـا  عملیـات  هرگونـه  شامل و 
 را بازدیدکننـدگان  که است کشاورزي بر مبتنی فعالیت

 باغبـانی  کشـاورزي،  عملیات هرگونه یا مزرعه یک به
 تولیدکننـدگان  وقتـی  مخصوصاً( کشاورزي تجارت یا

 .کشاند می) ندارند رقابتی دیگر اقتصادي نظر از داخلی
 مزرعه، از شده برداشت تازه محصوالت مستقیم خرید

 یـک  در اقامـت  یـا  حیوانات به دادن غذا چیدن، میوه
از  است مزرعه یک در تخت و صبحانه موقت اقامتگاه

 متنــوع ایــن گردشــگري اســت. هــاي جملــه فعالیــت
)Arnaudov, 2014(. در نیـز  را نکتـه  این بایستی البته 

ــت نظــر ــدیل گرف ــه تب ــايفرصــت ک ــگري ه  گردش
 و نبوده آسانی امر درآمدزا کاري و کسب به کشاورزي

 ایمنــی زمینــه در بــا مشــکالتی همــراه اســت ممکــن
 حیوانـات  رفاه و عمومی بهداشت مسئولیت، عمومی،

بـه منظـور    ).George and Rilla, 2011باشـد (  داشته
در کارآفرینی گردشگري کشاورزي موفقیت حداکثري 

کشاورزي مبتنـی بـر   گیري از الگوي در روستاها، بهره
  تواند مؤثر واقع گردد.می )پرماکالچرفرهنگ بومی(

 دو توسـط  70 دهـه  اواسـط  در پرماکـالچر  مفهوم  
 هولمگرن دیوید و مولیسون بیل استرالیایی، شناس بوم

 از تکامـل  حال در و یکپارچه سیستم یک تا شد ابداع
 را خودپایـدار  یا چندساله جانوري و گیاهی هايگونه

 Mollison and( کنــد توصــیف مفیــد انســان بــراي

Holmgren, 1978 .(دو واژه  از کلمــه ایــن اصـل،  در
 براسـاس  کـه  است، گرفته نشأت 1دائمی و کشاورزي

 سـنتی  کشاورزي هاي روش مورد در قبلی مطالعه یک
 فرانکلین نام به آمریکایی کشاورز یک توسط آسیا، در
 ,Paull( بـود  شـده  انجـام  1911 سـال  در 2کینگ اچ

 طراحـی  یک عنوان به را آن مولیسون ابتدا در). 2011
ــه ــداري و آگاهان ــاي اکوسیســتم از نگه  تولیــدي ه

 پـذیري  انعطـاف  و پایداري تنوع، داراي که کشاورزي
 ایـن  بعـدها، . کـرد  تعریـف  هستند، طبیعی اکوسیستم

 به زیرا یافت، گسترش مداخله زمینه چندین به مفهوم
 آن در که شد، گرفته نظر در دائمی فرهنگ یک عنوان
 آنها دهی سازمان هاي روش و آنها هاي ساختمان مردم،

 این . ذکر)Mollison, 1988(دارند  قرار توجه مرکز در
 اخالقـی  حـوزه  سه به پرماکالچر که اهمیت دارد نکته

                                                             
1. Permanent Agriculture (Permaculture) 
2. Franklin H. King 
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 ها؛ اکوسیستم حفظ براي زمین از مراقبت: است متکی
 و خویشــاوندان خــود، از مراقبــت مــردم، از مراقبــت
 هـاي  محـدودیت  تعیـین  براي عادالنه، سهم و جامعه؛
). Holmgren, 2002مـازاد (  مجـدد  توزیـع  و مصرف
 بـومی،  هاي فرهنگ از یادگیري براي پرماکالچر تمرکز

 کـه  اسـت  استوار شواهدي اساس بر محلی و اي قبیله
 محـیط  بـا  نسبی تعادل در ها فرهنگ این دهد می نشان
مطالعـات مربـوط بـه     از بـیش  و اند داشته وجود خود

 کـار،  این با). Holmegren, 1978( اند یافته بقا مدنیت،
 کـه  است سازگارانه و برگزیده رویکرد یک پرماکالچر

 دارد تأکید اي منطقه بین و محلی عملکرد و دیدگاه بر

)Veteto and Lockyer, 2008.( هـاي  طـرح  پرماکالچر 
 جوامع و ها ساختمان زراعی، هاي سیستم براي را خود

 سازيمدل طبیعت در شده مشاهده الگوهاي اساس بر
 همــه، از تــر مهـم  شــاید امــا کنـد،  مــی الگـوبرداري  و

 بـه  آنهـا  هـاي  فعالیـت  و آثـار  و ها انسان به پرماکالچر
 بـه  پرماکـالچر . نگرد می طبیعی جهان از بخشی عنوان
 پیوندهاي بر انسانی، هاي آفرینش روي بر تمرکز جاي
 تأکیـد  طبیعـی  جهـان  و هـا  ها، انسان آفرینش این میان
 روي بر تمرکز که معتقدند پرماکالچر متخصصان. دارد

 بـه  که است هایی سیستم ایجاد براي راه بهترین روابط
   ).Gomes, 2017( کنند می عمل پایدار شکل

  

  
  )Holmgren, 2020 منبع:( اصول دوازده گانه پرماکالچر -1شکل 

  

گانـه پرماکـالچر را نشـان    ، اصـول دوازده 1شکل   
ــد.  مــی ــالچر  ده ــه در الگــوي پرماک ــام از آنجــا ک  تم

 و خانوارهـا  افـراد،  توسـط  گرفتـه  صورت هاي تالش
 اسـتفاده  مورد پایدار آینده یک به رسیدن براي جوامع

 مراقبت از زمین

 تقسیم عادالنه مراقبت از مردم

 مشاهده و تعامل

انرژي سازي ذخیره و دریافت  

 بدست آوردن بازدهی

 بکارگیري خودارزیابی و پذیرش بازخورد

دادن به منابع و ارزشبکارگیري
 تجدیدپذیر

 عدم تولید پسماند

 طراحی از الگو تا جزئیات

 ادغام به جاي جداسازي

حل هاي کوچک و کندبکارگیري راه  

 بکارگیري و ارزش دادن به تنوع

هادادن به حاشیهبکارگیري مرزها و ارزش  

 بکارگیري خالقیت و واکنش به تغییر
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 بـه  پایـدار،  گردشـگري  توسعه در تواندگیرد، می قرار
 اسـتفاده  کشـاورزي  یـا  روسـتایی  گردشگري در ویژه
 بـراي  مناسـب  ابـزاري  اینکـه  از بیش پرماکالچر .شود

 محبوبیـت،  دلیـل  بـه  باشد، ارگانیک کشاورزي اجراي
 در گردشـگري  عـالی  محصـول  یک عنوان به را خود

مختلف گردشگري نشان داده اسـت از جملـه:    اشکال
هـاي  بوم کلبه، بوم روستا، بازگشت به طبیعت، برنامـه 

 ,Gomesهـاي روسـتایی (  داوطلبانه و اقامت در خانه

 افراد تربیت و آموزش ). الزم به ذکر است براي2017
 باید روستایی کارآفرینی گردشگري نوع این در درگیر
 بـا  همکـاري  ایجاد دلیل همین به. شود انجام تیاقداما

 دولتـی،  هاي سازمان(محلی متولی  و ملی هاي سازمان
 دفـاتر خـدمات   همچنـین  و) کشاورزي گردشگري و

ــه منظــور مســافرتی  گردشــگري نــوع ایــن تــرویج ب
 .است مهم بسیار روستایی

  
  پیشینه تحقیق

 مجزا صورت به متعددي مطالعات در داخل کشور،  
 صـورت  روسـتایی  گردشـگري  و کارآفرینی زمینه در

 روستایی گردشگري کارآفرینی . در زمینهاست پذیرفته
بـا   ،)1393کریمـی (  چـون،  هـاي توان به پژوهشمی

 راهبـردي  کشـاورزي  گردشـگري  موضوع کـارآفرینی 
روستایی، عنوان نمود که بر اسـاس   توسعه براي نوین

 عـجوامـ  در کـارآفرینی  محیط نتیجه این تحقیق بهبود
 هـاي مهـارت  و دانـش  زایشـافـ  همچنین و روستایی

 روسـتایی  جوانـان  ویـژه  به کشاورزان، و ارآفرینانـک
 و روسـتایی  گردشگري کارآفرینی توسعۀ به توانندمی

امیـري و همکـاران   نمایـد.   شـایانی  کمک کشاورزي
 بررسـی  به مفهومی مدل یک با موضوع ارائه ،)1395(

 کــارآفرینی توســعه بــر کشــاورزي گردشــگري ثیرتــأ
 در ایـن مطالعـه بیـان شـد کـه      و پرداختنـد روستایی 

ــاورزي گردشــگري ــق از کش ــرات طری ــادي، اث  اقتص
 توســعه بــر محیطــیزیسـت  و فرهنگــی ـــ اجتمـاعی 

ــارآفرینی ــتایی ک ــذار روس ــت اثرگ ــ .اس ی و ـرستم
توسـعه   هـاي ران)، با موضوع پـیش 1397فر (احسانی

پژوهشـی اقـدام   کارآفرینی گردشـگري روسـتایی بـه    
 پذیرش در مردم باالي عامل فرهنگنمودند که در آن 

ــداوم و دوره گردشــگر ــر ايروســتایی و نظــارت م  ب
ــاه ــا،اقامتگ ــل ه ــاهت ــط ه ــت توس ــاکن و بهداش  و ام

 زمینـه  در کارآفرینی باالترین امتیاز توسعه ،دامپزشکی
ــا  در زمینــه مطالعــات را کســب نمــود.گردشــگري  ب

تـرین مـوارد در   برخـی از مهـم  موضوع پرماکالچر به 
شــود. مولیســون و حــوزه مــورد پــژوهش اشــاره مــی

ــاله در دانشــگاه  هــولمرگن،  ــدین س در پژوهشــی چن
ــه  ــه   1970تاســمانی در ده ــتند ک ــان داش ــیالدي بی م

هـاي زیسـت   اکالچر، پاسخ مثبتی در رفـع بحـران  پرم
محیطی است که از طریق آن مردم را به عمل و ایجاد 

معمول معارض بـا محـیط   ویکردهاي تغییر در برابر ر
خواند. چهل سال بعد، الگوي پرماکالچر زیست فرا می

هـولمگرن در سـال    و شوددر سراسر جهان عملیاتی می
اي ـول و مسیرهـاص کتابی با عنوان پرماکالچر:، 2002
نمایـد. مطالعـاتی   داري را منتشـر مـی  ـابی به پایـدستی

شناسی در ارتباط با چگونگی بکارگیري موردي انسان
 پـذیرد مزرعه انجام مـی پرماکالچر در جامعه خاص یا 

 2و برونر 2008، در سال 1وتتو و الکر که از جمله آنها
)، 2012( 3کورزون و همکاران قابل اشاره است.)، 2015(

ابخشی پرماکـالچر در  ـمانی و شفـ دربه ویژگی طبیعت
به )، 2014( 4آرنادو .پرداختندهاي جنگلی دانمارك باغ

کاربرد طراحی سیستم پرماکالچر در توسعه روسـتایی  
در از پرماکـالچر بـه عنـوان فرصـتی      پرداخته است و

ارتباط با حفاظت از محیط زیست، جذب گردشـگران  
تر و دستیابی به مزیت رقابتی در بازار گردشگري آگاه

رویکـرد  با استفاده از )، 2017( 5. گومزیاد نموده است
                                                             
1. Veteto and Lockyer 
2. Brawner 
3. Corazon et al. 
4. Arnaudov   
5. Gomes 
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ــروژه  ــه بررســی پ ــالچر ب ــاي توســعه پرماک ــداره  پای
اکوتوریستی در بورنئو مالزي پرداخته است و اسـتفاده  

براي حفاظت از را از ظرفیت اکوتوریسم جامعه محور 
هـاي شـغلی روسـتاهاي دورافتـاده     فرصـت طبیعت و 

در مطالعه خود  )،2018( 1هوفت پیشنهاد نموده است.
کالچر به سراسر جهان پرداخته به ارائه الگوي سفر پرما

 و در جامعه محلی اسکاتلند آن را بومی ساخته است.
توریسـم در  به کاربرد پرماکـالچر و اکو )، 2018( 2الرا

انداز میراث منابع طبیعـی و  دستیابی به حاکمیت چشم
  خودسازي جامعه ریوریا در مکزیک پرداخته است.

 
  روش تحقیق

از مبانی نظـري  گیري بهره انجام پژوهش و جهت  
بـه بررسـی و   با استفاده از شـیوه اسـنادي،    ،مورد نیاز

بین المللی و مطالعه در تعدادي از مقاالت و مطالعات 
. در مبادرت گردیدهاي مقاله بر مبناي کلیدواژهداخلی 

هـاي  مند از دادهاین روش تالش شد تا با استفاده نظام
ارزیـابی مطالـب   بنـدي و  اسنادي به کشف، استخراج، طبقه

بـه منظـور بررسـی     مرتبط با موضوع پژوهش اقدام گـردد. 
چگونه «موضوع مورد تحقیق، این سئوال مطرح گردید که 

توان از الگوي کشاورزي مبتنـی بـر فرهنـگ محلـی در     می
جهت توسعه کارآفرینی گردشگري کشاورزي استان گیالن 

بندي هبررسی پیشینه مطالعاتی مشابه و طبق ».استفاده نمود؟
مــوارد استفـــاده شــده و شــناخت نقـــاط قــوت، ضــعف، 

گردشـگري کشـاورزي اسـتان    هـاي و تهدیـدهاي   فرصت
 بخـــش کـــارآفرینی هـــايفرصـــت از اســـتفادهگـــیالن، 

 گردشـگري  قالـب  در کشاورزي با مرتبط و غیرکشاورزي
به روستایی مدنظر قرار گرفت که بر این اساس  کشاورزي

  شد. اقدام و ارائه پیشنهادات بنديجمع، تفسیر نظري
 

  بحث اصلی
رغم تغییرات گسترده در نظام اسکان جمعیـت از  علی

جمله رشد شتابان شهرنشـینی، رونـد رو بـه افـزایش     

                                                             
1. Hooft 
2. Lara 

 مـهـ  ه درـري و شبکـ ـی به شهـاط روستایـتبدیل نق
از  روستاها همچنـان ـ روستایی،  ريـپیچیده نظام شه

جمعیـت در  موادغـذایی و اسـکان    هـاي تولیـد  کانون
 هسـتند هـاي شـهري   هاي خـارج از حـوزه  سکونتگاه

درصـد   28کشاورزي  در استان گیالن، ).1394(آمار، 
هاي شغلی را فراهم کـرده اسـت (سـازمان    از فرصت

 سـند بررسـی   ).1397برنامه و بودجه اسـتان گـیالن (  
 زیـر  و تحلیـل  )1392( گـیالن  استان سرزمین آمایش
 کشـاورزي  توزیـع  چگونگی آن، کشاورزي هايبخش

آن را  تغییـرات  و رونـد  استان هايشهرستان سطح در
 گیالن کشاورزي سهم باالبودن رغمعلیدهد. نشان می

 اساسـی  محصـوالت  برخی تولید در ویژهبه  کشور در
 و کشـت  نـوع و  زمـین  سرانه بودن پایین دلیلبه  ولی

 رویـه بی و واردات گذاريقیمت نامطمئن هايسیاست
 بـا  اسـتان  کشاورزي...  و مشابه محصوالت موقعبی و

). 1394فـرد،  مواجه است (وفایی متعددي هايچالش
ترین نقاط قوت، ضـعف، فرصـت و   ، مهم2در شکل 

به اسـتناد مـوارد    تهدید توسعه کشاورزي استان گیالن
 )1392مطروحه در سند آمایش سرزمین استان گیالن (

  آورده شده است. SWOTبه صورت ماتریس 
ترین نقاط قوت، ضعف، فرصـت  عنایت به مهمبا   

و تهدیـد توسـعه کشـاورزي اسـتان گـیالن و درصـد       
اشتغال روستــایی در ایـن بخـش و لـزوم توجـه بـه       
راهبــرد تــدافعی در زمینــه توســعه کشــاورزي اســتان 

هـاي کـارآفرینی   گیري از فرصـت گیالن، موضوع بهره
بخش غیرکشاورزي و مرتبط بـا کشـاورزي در قالـب    

ري کشاورزي روستایی مطرح گردید. اسـتفاده  گردشگ
از فرصت گسترده گردشگري کشاورزي استان گـیالن  

 زیتــون، بــرنج، کــه برپایــه محصــوالت ماننــد چــاي،
 گیاهـان  فنـدق و  گاوزبـان،  گـل  زمینـی،  بادام مرکبات،

دارویی است، در کنـار همسـویی بـا فرهنـگ جامعـه      
سـاز رونـق اقتصـادي و توسـعه     محلی گـیالن، زمینـه  

  روستاهاي این استان است.
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از : ترین الگوهاي پرماکالچر در استان گیالنشاخص
 هماهنـگ  ادغـام  یـک آنجا که در الگوي پرماکـالچر،  

 بـر  تمرکـز  بـا  اي رشـته  میـان  فعالیت یک و انداز چشم
 در جـویی  صرفه با ساختمان پایدار، غذایی مواد تولید

ــت،  ــرژي، بازیاف ــماند، تصــفیه ان  و داري زمــین پس

اسـت، بـه    اجرا قابل اقتصادي و اجتماعی ساختارهاي
بـرداري بـر مبنـاي    تـرین الگـوي قابـل بهـره    شاخص

هاي محیطی استان گیالن اشاره اکوسیتم طبیعی و توان
  شود. می

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ها، قوت ها و تهدیدات توسعه کشاورزي استان گیالنها، ضعففرصت -2شکل 
  )1394به نقل از وفایی فرد ( )1392( گیالن استان سرزمین آمایش سند منبع:

 

  همگامی استفاده از زمین و طبیعت. 1

 الگـوي  اجراي و طراحی کشت متراکم و متناوب: -
 کشـورهاي  از بسیاري در که ها استسال کشت بهینه

 از بسـیاري  آن کمـک  بـه  و شـده  گرفته کاربه  جهان
 نیـز  مرتعی و باغی زراعی، محصوالت تولید مشکالت

هـاي کشـاورزي   اسـتفاده از شـیوه   .اسـت  شده مرتفع

  
  
 آسمانی ریزشهاي از ناشی زمینی وزیر سطحی آبهاي فراوان منابع وجود-

 جلگه سمت به کوهستان از مناسب فواصل در سارهاهاي و چشمهرودخانه توزیع-
  آبگیر و
 منشعب طویل آبرسانیکانالهايشبکه و باالاولیه گنجایش با سدسفیدرود وجود - 

  آن

 اطراف در دار هوموس وخاکهاي دردشت آبرفتی حاصلخیز خاکهاي وجود-
 جنگلها

   دیم بصورت حتی محصوالت از بسیاري کشت براي مناسب وهوا و اقلیم آب -
 در آنها عرضه و اساسی کشاورزي محصوالت برخی تولید در طوالنی سابقه-  

 کشور سطح

  استان خاك سراسر در متنوع گیاهی هاي ژنوتیپ وجود-

 مصارف براي وتزئینیايداروئی،گلخانهگیاهان از بسیاري وعرضه تولید امکان -
 وخارجی داخلی

   استان )ها رودخانه(سطحی آبهاي ازمنابع اي عمده قسمت هدررفتن-
 آن گنجایش مستمر وکاهش سدسفیدرود پشت در رسوبات افزون روز تجمیع-
 آب انتقال راندمان بودن پایین وعدم آبرسانی هايشبکه از بسیاري فرسودگی- 
  استان کشاورزي اراضی قطعات بودن کوچک-
 کوچک دراراضی مکانیزاسیون وسطح آبیاري راندمان بودن پایین- 
  استان  شالیزاري اراضی سازي ویکپارچه نوسازي طرح گسترده انجام در تاخیر-
 کشت در وجود تناوب وعدم مکرر کشت اثر در ها شالیزار خاك شدن ضعیف -
  قیمت محصوالت تدریجی افزایش با مقایسه در تولید عوامل هزینه افزایش- 
 استان اساسی محصوالت وتوافقی تضمینی قیمت بودن پایین-
   طبیعی منابع هاي عرصه در نشینان وجنگل دام باالي تراکم-
 کشاورزان دانش سطح بودن پایین- 

 استان از خارج آبریز هاي حوزه از فراوان آبی منابع ورود-
 تولیدي کشاورزي محصوالت صدور براي خزر حاشیه هاي کشور با همجواري-

 استان
 محصوالت از برخی تولید و کشاورزي به وابسته صنایع از بسیاري گسترش امکان -

  وابسته
 بموقع و ارزان سریع، عرضه امکان بودن و فراهم استان شهرها به روستاها نزدیکی-

  کشاورزي محصوالت

 تولیدات سریعتر عرضه براي ریلی وخطوط رشت المللی بین فرودگاه وجود -
 کشور از خارج و کشور نقاط سایر به زینتی وگیاه گل شدنی فاسد

 

  
  
  
 آبخیزداريعملیات نبودن وکافی سدسفیدرودپشت دررسوباتخطرانباشتگی-

 درآن

 رویه بی وبرداشتهاي استانبه وروديآبازمنابع دراستفادهوحقوقیقانونیابهامات -
 ها وسیالبخشکسالی نظیر؛ نامساعدجوي عوامل ازناشی اراضیجديهايآسیب -
 پسابهاي وریختن نفتی مواد ورود ایش افز با آبزیان و دریا آلودگی افزایش-

 کشورهاي حاشیه خزر طریق از وصنعتی شهري،کشاورزي

 کشاورزياراضیکاربريتغییر وصدورسندبادررابطهمقررات وقوانینبرخینارسائی-
 آوردن فراهم براي آن از ناشی وتنگناهاي ودریا کوهستان فاصله بودن کوتاه -

  رودخانه آبی منابع ذخیره سازهاي زیر ایجاد مناسب بستر

 در دست احداث استان سدهاي اتمام زمان شدن طوالنی -

  کشاورزي محصوالت بموقع وفروش ذخیره هاي وسردخانه انبارها کمبود -

 
SWOT 

 

توسعه کشاورزي استان  نقاط ضعف نقاط قوت توسعه کشاورزي استان 

استان تهدیدات توسعه کشاورزي هاي توسعه کشاورزي استان فرصت
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ي در رپایدار مطابق با ایده پرماکالچر چون اگروفارسـت 
منطقه معتـدل و مسـتعد کشـاورزي اسـتان گـیالن از      

اگروفارسـتري   موارد قابل اشاره این پـژوهش اسـت.  
هـایی از کـاربري   ها و سیستمآورينامی کلی براي فن

ها گیاهان چوبی چندساله به طـور  زمین است که در آن
دلخواه با گیاهان علفـی (محصـوالت زراعـی، علوفـه     
مرتعی) و یا دام در یک نظم مکانی یا زمانی یا هـردو  

هاي درختی و غیردرختـی  نمایند و بین مولفهرشد می
سیستم روابط متقابل اکولـوژیکی و اقتصـادي وجـود    

هـاي  انواع مختلفی از سیسـتم  ).1387(محمدي،  دارد
گیرد که در ورد استفاده قرار میاگروفارستري در دنیا م

اي یـا  ، جلگـه استان گیالن بنا به موقعیـت کوهسـتانی  
  توان از آنها استفاده کرد.ساحلی می

 کشـاورزي،  پسـماندهاي  از کـه  کود این کمپوست: -
 تـرین  عـالی  از یکـی  شود می تولید خوراکی و خانگی
 و رود مـی  شـمار  بـه  کشـاورزي  مصـارف  براي کودها

 ایـن  از گیـري  بهره امکان نیز گیاه و گل تولیدکنندگان
 کـود  ایـن  در موجـود  فسفات و منیزیوم. دارند را کود

 جـذب  و کشـاورزي  هـاي  خـاك  شـدن  آبرفتی سبب
 کمپوسـت، . شـود  می خاك درون مغذي مواد ترسریع

ــیار خــاك ــی بس ــورد و غن ــتفاده م ــت اس ــه اس  در ک
 باغداري، سازي، محوطه ها، باغ در همچون هایی مکان

 بـه  کمپوست. روند می بکار کود عنوان به کشاورزي و
انواع  است. نیز خاك براي طبیعی کشآفت یک عنوان

که در مختلفی از کمپوست و شیوه تهیه آن وجود دارد 
هاي اقلیمـی و طبیعـی آن   استان گیالن به دلیل ویژگی

بیشتري شـکل  مراحل تولید این کود طبیعی با سرعت 
ایی گیرد و جایگزین بسیار مناسب براي مواد شیمیمی

  هاي طبیعی است.مضر و آسیب رسان به اکوسیستم
ذف ـان بــراي حـــاســتفاده از گیاهــ :1پــاالییگیــاه -

کردن آنها است  زیست و یا بی خطرها از محیطآالینده
عنوان یک روش سازگار با محیط زیسـت مـورد    که به

                                                             
1. Phytostabilization 

هـاي  گیرد. در ایـن فرآینـد از ریشـه   میاستفاده قـرار 
پـذیري  گیاهی براي کاهش تحرك و یا قابلیت زیست

شود. گیاهــانی  زیست استفاده میها در محیطآالینـده
شـوند بایـد داراي   پـاالیی اسـتفاده مـی   که براي گیــاه 

در اسـتان   ).1397هایی وسیع باشند (زعیمـدار،  ریشه
 آبی، عدسـک  سنبل آبزي زینتی گیاه 4 گیالن، قابلیت

 از حاصـل  آب پـاالیش  نخل مـرداب در  و آبی، اختر
 زرجـوب،  رودهـاي  ازجملـه  گیـاهی  آبی محیط چند

 مورد رشت آب شهري و انزلی تاالب عینک، گهررود،
، و همکـاران  ولـدي  پـور شـیرین ( گرفت قرار ارزیابی
). از آنجا کـه در الگـوي پرماکـالچر تأکیـد بـر      1398

استفـاده و بازیافـت منــابع   کاهش و عـدم پسماند و 
ــی، اســت ــتفاده مجــدد از آب  م ــه منظــور اس ــوان ب ت

خاکستري ناشی از سیستم فاضـالب خـانگی از ایـن    
گیاهان استفاده نمود و آب بازیافت شده را به منظـور  

  استفاده کشاورزي و فضاي سبز به کار گرفت.
  هاسازه. 2
 ابتـدا  در دریافت و ذخیره انرژي خورشید و بـاد:  -

 زاویـه  بـه  توجـه  بـا  گـیالن  که شدمی تصور طور این
ــابش ــید ت ــان خورش ــدازيراه امک ــاه ان ــاينیروگ  ه

 شده انجام تحقیقات به توجه با ندارد اما را خورشیدي
 موضـوع  ایـن  مـورد  در هواشناسی کارشناسان توسط
 انـرژي  هاينیروگاه برپایی امکان و گردید نظر تجدید

منطقـه لوشـان و    گیالن خصوصاً در دو در خورشیدي
(رضـایی و روحـی کلـورزي،     آمـد  وجـود  به جیرنده
 یـاده از انــرژي بــاد نیــز طـــدر زمینــه استفــ .)1393

 سـینوپتیک  ایستگاه 8 روي گرفته صورت هايبررسی
 در باد انرژي از استفاده امکان گیالن استان هواشناسی

 و جیرنـده  ماسـوله،  منجیل، دیلمان، کیاشهر، شهرهاي
  ).1392(نیاجلیلی و همکاران،  دارد وجود بندرانزلی

ــاران:  - ــال آب ب ــع استحص ــاران آب آوريجم  و ب
 قـدمت  سـال  هزار چهار تقریبی طور به آن از استفاده

 کیفیت علت به که) 1391 و همکاران، دارد (پارسایی
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 محصـوالت  باران، عـدم نیـاز بـه گنـدزدایی     آب ذاتی
 طبیعی هايآالینده دیگر و معدنی مواد ها،نمک فرعی،

طبیعـی،   PHبودن و دارا  نرمی و مصنوعی، خلوص و
آوري آب باران شـامل  . سیستم جمعمورد توجه است

آوري آب باران از سقف و جمع آوري آب باران جمع
از مناطق سنگی و صخره اي (براي مصارف خانگی و 
در مقیاس کوچک) و جمع آوري آب باران از زمین و 

ازن زیرزمینـی (آبیـاري   سدهاي شنی ـ ماسه اي و مخ 
زمین، گلخانه، دامـداري و برخـی مصـارف خـانگی)     

 بـا  گـیالن  استان ).1394و همکاران،  است (اسالمیان
متـر در طـول   میلی 1100 حدود ساالنه بارش متوسط

سال، از پتانسیل آبی قابـل تـوجهی برخـوردار اسـت     
ذخیره سازي و استفاده از آب بـاران   ).1397(قدرتی، 

توانـد در  مصارف خانگی و یا کشاورزي میظور به من
هـا و  هاي خانـه آوري آب باران از شیروانیلب جمعقا

ذخیره در مخازن باشد و یا بـه صـورت آب بنـدان و    
استخرهاي آب که ایـن شـیوه بـه صـورت سـنتی در      

ا، ـا، شالیزارهـــهــآبیــاري مــزارع و بــاغاســتان بــراي 
ه قرار ی و اردك مورد استفادـرهاي پرورش ماهـاستخ
هاي ها به تغذیه سفرهه این آب بندانن اینکـضم گیرد

  نماید.ک میهاي پایین دست نیز کمنی چاهزیرزمی
  ابزار و تکنولوژي. 3
ــه بازیافــت و مجــدد اســتفاده -  هنرمنــدان :خالقان

رو در کنـار  (علـف خـود   سوف از گیالنی دست چیره
 متنـوعی  هـاي  سـاخت  دسـت  برنج ساقه و آب بندها)

 طرفـداران  کـه  کـاله  و سـفره  زنبیل، انواع سبد، چون
همچنـین بازیافـت    کننـد.  مـی  تولید دارد زیادي بسیار

خالقانه مواد مصرفی ماننـد شیشـه، پالسـتیک، لـوازم     
الکترونیکــی و ... و بخشــیدن جلــوه هنــري بــه آن از 

  راهکارهاي الگوي پرماکالچر است.
 تـوأم پرورش ـ کاربري چندجانبه مزارع کشاورزي:

 نـوین،  ترکیبـی  هـاي روش از یکــی  مــاهی  و بـرنج
 افـزایش  باعـث  کـه  اسـت  درآمدزا و هزینه کم ساده،

 عملکـرد  بهبــود  نیــز  و بــرنج  مزارع در ماهی تولید
 هــاي ویژگـی  از بسـیاري  فنـاوري  این. شودمی برنج

ــه دســتیابی و  معتمــد( اســت دارا را پایــدار توســعه ب
 کشــت  ايتوسـعه  اثرات مهمترین ).1396، همکاران

 مـواردي  گـیالن  اســتان  در مــاهی  و بــرنج  و مأتـو
 تهیــه دلیــل بـه غذایی رژیم در توازن ایجاد همچون
 و تحصـیالت  ســطح  افـزایش  ماهی، وانیحی پروتئین

 موجـود  هـاي پیشرفت از خشنودي روستاییان، هیاآگ
 شهرها به روستاییان آمد و رفت روستاییان، زندگی در
 توسعه هاي برنامه در مردم مشارکت روستاها، دیگر و

 در سـم  و کود مصـرف کـاهش ،)اجتمـاعی( روسـتا
 عملکــرد  افــزایش  کشـتی،  تک به نسبت متوأ کشت
 نیـروي  کــاهش  آب، منـابع در جـوییصـرفه بـرنج،
 کیفیــت،  و مزرعــه  وجــین  بـراي  نیـاز  مورد کارگر
 حقدوسـت باشــند ( مـی روستاییان قوت و غذا مقدار

در کنار کشـاورزي تـوأم    ).1394منجیلی و همکاران، 
تـوان پـرورش اردك و غـاز را نیـز     برنج و ماهی مـی 

-عملیاتی نمود و به این ترتیب کـارآفرینی در بخـش 

  گیرد.تري از کشاورزي روستایی شکل میهـاي متنوع
 بـزرگ  هـا چالش از یکی :سازيآموزش و فرهنگ. 4

 طریـق  از طبیعـی  فعالیـت  نـوع  بهترین به دستیابی در
 و توانـایی  اطالعـات،  داراي کـه  افـرادي . است دانش

 رشـد  بـه  رو و ثبـات  بـا  دنیایی در هستند، صالحیت
ــارکت ــد مش ــرد ( خواهن  ;Adomssent, 2013ک

Lozano et al., 2013(.    آموزش الگـوي پرماکـالچر
در قالب آموزش کودکان در مدارس و از طریق بـازي  

زرگسـاالن بـه   آموزشـی و آمـوزش ب  و وسایل کمـک  
هــا و اســتفاده از ظرفیــت صــورت برگــزاري کارگــاه

. ایـن  گیـرد نهاد روستایی شـکل مـی  هاي مردممانساز
ها سـبب افـزایش توانـایی و دانـش، مهـارت      آموزش

ش ها در توسعه پایدار کارگیري این آموزبه آموزي و 
  گردد.روستایی می
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  بنديجمع
موتور محرکۀ توسعه اقتصـادي  عنوان  کارآفرینی به  

و اجتماعی نقشی اساسـی در فرآینـد توسـعۀ جوامـع     
ایـن اسـت کـه     هـاي کارآفرینانـه  دارد و الزمه فعالیت

هـا و  و کارهـا از مهـارت   صاحبان و کارکنـان کسـب  
هـاي کارآفرینانـه برخـوردار باشـند (عباسـی،      توانایی
کـارآفرینی کشـاورزي   از آنجا که در توسـعه   ).1395
هاي توسعه روستایی اسـت،  به روستاها و برنامهتوجه 

ــه عنــوان عامــل درآمــدزا و گردشــگري کشــاورزي  ب
 آفرین معیشت روستائیان مورد توجـه قـرار دارد.   تنوع

ــاران، (  ــه افتخــاري و همک ــر اســاس مطالع )، 1393ب
ــی  ــتائی م ــگري روس ــارآفرینی گردش ــراي ک ــد ب توان

 اشتغال فصلی، بیکاران براي و مولد اشتغال روستاییان،
 تسـهیل  را روسـتا  در مانـدگاري  و نماید ایجاد موقت

نماید که در این پژوهش نیز ضمن تأکیـد بـر توسـعه    
هـاي  پایدار گردشگري روسـتایی، اسـتفاده از الگـوي   

کشاورزي مبتنی بر فرهنگ محلی به عنوان راهکار بـه  
 ترینمهم رسانی منافع این بخش عنوان گردید.حداکثر

 هـاي فرصـت  از اسـتفاده  و خالقیـت  کارآفرینی، کلید
الگوي )، 2016( 1با استناد به مطالعه میچ .است موجود

و ) پرماکـالچر کشاورزي مبتنی بـر فرهنگـی محلـی (   
با گیري از آن در کارآفرینی گردشگري روستایی، بهره

اي وضوع بسیار گستردههمه سونگر م دارا بودن دیگاه
اعی و فرهنگـی و هـم بعـد    ـاست که هم بعـد اجتمـ  

گیرد. از بعد اجتماعی شناسی را دربر میبومفیزیکی و 
و فرهنگی، به چگونگی عملکرد انسان در مواجـه بـا   

 بومیکدیگر و همسو با پرماکالچر و در بعد فیزیکی و 
ــابع طبیعــی   ــه نحــوه اســتفاده انســان از من شناســی ب

 ایـن دو شـود و  پرداختـه مـی  تأثیرگذار بر پرماکـالچر  
بندي موارد . از جمعگذارندموضوع بر همدیگر تأثیر می

شود کـه  مطرح شده در این پژوهش این مطلب استنتاج می
 کارگیري الگوي کشاورزي مبتنی بر جامعـه محلـی  ه ب

                                                             
1. Meech 

، در مناطقی مانند استان گـیالن کـه داراي   (پرماکالچر)
حساسیت اکوسیستمی باالتري هسـتند، بیشـتر مـورد    

 را هـا  اکوسیسـتم  توانـد  این الگو مـی توجه قرار دارد. 
 و دهد افزایش را زیستی تنوع کند، محافظت و بازیابی

 را درختـان  و آب خـاك،  انسـان،  زندگی بنیادي منابع
با توجه بـه شـرایط محـیط طبیعـی      .کند احیا و حفظ

استان گیالن و به دلیل شرایط بارش مطلوب، اسـتفاده  
مخــازن و  آوري در از آب در دسترس به شیوه جمـع

جــویی  یا استخرهـاي طبیعی، در مصرف آب صرفـه
نمایـد. اسـتفاده از ضـایعات طبیعـی بـه صــورت      مـی 

سازي خاك بـه ایـن شـیوه بـه دلیـل      کمپوست و غنی
شرایط محیطی مناسب تولید این کود آلی طبیعی نیـاز  
به استفاده از کودهاي شیمیایی را بر طرف ساخته کـه  

آبی، صرفه اقتصادي بـراي   عالوه بر آلوده نشدن منابع
جوامع روسـتایی بـه همـراه دارد و اسـتفاده از منـابع      
انرژي پاك و تجدیدپذیر و الگـوي کشـت ترکیبـی از    

هـاي مطلـوب کشـاورزي پرماکـالچر در اسـتان      شیوه
ـ گیالن اسـت. بـر ایـن اسـاس،      کـارگیري الگـوي   ه ب

و  کشاورزي مبتنی بـر فرهنـگ محلـی اسـتان گـیالن     
به ، ري روستاییـرینی گردشگـاستفاده از آن در کارآف

 اعمـال  و درك قابـل  سـاده،  هزینـه، کم و سبب ارزان
از آنجـا کـه طیـف    گردد. تأکید می محلی مردم توسط

ــ ـــگردشگ ــتایی در جستج ـــران روس ــا ـوي مناط ق ب
هاي گردشگري ممتاز و منحصر به فرد هستند، ویژگی

کشـاورزي پرماکـالچر   گردشگري روستایی با الگـوي  
معرفـی   به عنوان جاذبه گردشگري کشاورزيتواند می

در پذیر با حضور گردشگران مسئولیتو ترویج گردد. 
هـاي کشـاورزي   جوامع روستایی ضمن تجربه فعالیت

ه ـو توجـ  حفظ موجبات رـوي پرماکالچـمرتبط با الگ
بـرداري اقتصـادي و   هـاي موجـود، بهـره   اکوسیستم به

را براي جوامـع روسـتایی اسـتان فـراهم     منفعت مالی 
ــی ــدآم ــ  ورن ــبب توسع ــدار ـو س ـــري ه پای گردشگ

در راستاي مطالـب عنـوان    گردد.می کشـاورزي استان
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رح ذیـل  ـایی بـه شـ  ـادهـه، پیشنهـشده در این مطالع
  گردد: ارائه می

مشـارکت جامعـه محلـی در    سازي و امکـان  فراهم -
شـناخت  هـاي تحقیقـاتی همسـو بـا     انجام پروژه

  اصول پرماکالچر در منطقه.
هاي آموزشی در تماس مسـتقیم بـا   برگزاري کارگاه -

سـازي شـرکت کننـدگان از    طبیعت به منظور آگاه
در  طبیعـت  مختلـف  عناصـر  بـین  روابـط  اهمیت

  .الگوي پرماکالچر در مناطق روستایی
ــه - ــر الگــوي  برنام ــی ب ــزي تورهــاي مزرعــه مبتن ری

زاریابــی آن از طریـق   پرماکالچـر و تبلیغـات و با 
نهاد و متولیان جهاد کشاورزي و هاي مردمسازمان

  گردشگري استان گیالن.
ــت    - ــگري برداشـ ــدادهاي گردشـ ــزاري رویـ برگـ

ــوي     ــا الگ ــزارع ب ــاورزي در م ــوالت کش محص
اي آن به منظور معرفی پرماکالچر و پوشش رسانه

  هرچه بهتر این ظرفیت گردشگري استان.
گردشـگري   فعالیـت  از حاصـل  منافع گیري ازبهره -

 سـاکنان  زندگی کیفیت بهبود در جهت کشاورزي
   جامعه.
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Abstract  

Indigenous culture-based agriculture (permaculture) is a conscious model for employing 
agricultural production systems in which three characteristics of diversity, sustainability and 
resilience are considered. This pattern is related to sustainable rural development, diversification 
of rural economic activities and increasing revenue sources from it. Due to diversity and 
geographical advantages of Guilan province, the occupation of most rural residents is 
agriculture which due to seasonality of these activities, this style of employment could not be a 
source of sustainability for rural economy. Therefore, taking advantage of agricultural tourism 
capacity along with proper environment management and correct use of resources can be a 
suitable strategy for rural development and sustainability. This study has been done with 
extensive review of relevant theoretical and empirical literature and library resources with the 
aim of introducing agricultural tourism based on local culture of Guilan province and employing 
it in rural tourism entrepreneurship development. The results show that the use of permaculture 
pattern which is derived from natural and cultural power of Guilan province, while taking care 
of the land, taking care of local residents and equitable distribution of income in rural areas, are 
very cheap and low cost, simple, understandable and applied by local people. 
 
Keywords: Rural Entrepreneurship, Rural Tourism, Agricultural Tourism, Permaculture, Guilan 
province.
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