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مقدمه مترجمان
رشد سریع وسایل حملونقل و فراوانی استفاده از آنها ،سبب گرایش جمعیت شهری برای گذران
اوقات فراغت ،بهویژه در نواحی روستایی شده است .در این زمینه ،ایجاد راههای روستایی و توجه به
فراهم ساختن امکانات خدماتی مورد نیاز گردشگران بهویژه تسهیالت اقامتی و پذیرایی اهمیت بیشتری
دارد .خانواده های شهری در مواقعی که از فرصت اندکی برخوردار میشوند ،به سوی روستاها حرکت
می کنند تا اوقات بیشتری را در روستاهای مناسب برای گذران اوقات فراغت که محیطی آرام و ارزان
برای تعطیالت هستند ،سپری کنند.
زندگی شهری همراه با آلودگیهای فراوان ،ترافیک سنگین شهری ،سروصدای بسیار و مشکالت
زندگی آپارتمانی و سایر مسائل زندگی در شهرها ،عامل توسعة گردشگری روستایی و گذران ایام
تعطیالت در مزارع و باغهای روستاها شده است .شاید بتوان پیشبینی کرد که در آیندهای نزدیک ،کار
در شهرها و استراحت و گذران اوقات فراغت برای شهرنشینها در روستاها متصور باشد .روستاهایی از
این موقعیت پیش رو برخوردار خواهند شد و از آن سود خواهند برد که با فضای گردشگری و ارائة
خدمات به گردشگران آشنا باشند و با برنامهریزی در جهت توسعة گردشگری روستایی بهویژه
گردشگری کشاورزی ،زمینه های الزم را برای جذب هر چه بیشتر گردشگران به نواحی روستایی و
کشاورزی فراهم سازند.
یکی از زمینه های رشد گردشگری روستایی و کشاورزی ،سادگی زیستی در روستاها و ارائة خدمات
سادة محلی به گردشگران است .برای بسیاری از گردشگران ،زیستن در کلبههای چوبی در مزرعه،
استفاده از غذاهای محلی تهیه شده از مواد اولیة تازه تولیدشده در مزرعه ،بازی کودکان و گردشگران با
حیوانات مزرعه ،پیادهروی در باغها و مسیر مشخص شده در مزارع و روستا ،خرید محصوالت
دستچین از مزارع کشاورزی ،دوشیدن شیر توسط گردشگران ،خرید و مصرف شیر تازه ،پختن نان و
غذای سنتی و محلی با میزبان ،استفاده از محصوالت کشاورزی مزرعه در مدت اقامت در مزارع ،لذتی
بیش از اقامت در هتلهای شهری و صرف غذا در رستورانهای شهری دارد .صرف صبحانه در هوای
پاک یک زمین کشاورزی با نان محلی و شیر دوشیده از دام خانوار کشاورز در کنار جویباری روان در
حاشیة مزرعه ،بسیار دلپذیرتر از خوردن صبحانه در رستوران هتل با کره و عسل بستهبندی شده در
کارخانه های صنعتی است .چنین حالتی از گذران اوقات فراغت ،یعنی چیدن میوه از درختان باغ محل
سکونت و مصرف آن ،صی د ماهی با ماهیگیران روستایی یا در رودخانة روستا و آماده کردن آن برای
ناهار و شام توسط گردشگران ،چیدن سبزی از مزارع و شستن آن برای صرف غذای خانوادة گردشگر،
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استراحت در آالچیق مزرعه ،از جمله محصوالت گردشگری است که بسیاری از گردشگران شهری در
پی آن هستند.
گردشگری روستایی و کشاورزی ،به عنوان جایگزین گردشگری انبوه ،میتواند ضمن رهایی از
مشکالت گردشگری انبوه ،سبب توزیع فضایی مناسب گردشگران داخلی و رونق گردشگری در نواحی
روستایی شود .گردشگری کشاورزی بیضرر است و آسیبی به طبیعت ،محیط فیزیکی و انسانی نمیزند و
تأثیرات منفی گردشگری انبوه مانند آلودگی آب ،هوا و اراضی و تأثیرگذاری منفی بر زیستگاههای طبیعی
و اثرات تخریبی گردشگری انبوه را ندارد .گردشگری جایگزین و کشاورزی ،اقتصاد خرد و کوچکمقیاس و
توسعة اجتماعی را تشویق میکند و مورد پذیرش بسیاری از جوامع محلی هست و مزایای آن برای جوامع
کوچک و محلی بیشتر است .در اغلب موارد ،گردشگری توده یا انبوه ،توسط بنگاههای اقتصادی بزرگ و
حتی شرکتهای خارجی سازماندهی میشوند و درآمد و کسبوکار حاصل از گردشگری در منطقه یا
کشور باقی نمیماند و درصد زیادی از درآمدهای گردشگری به بنگاههای اقتصادی بزرگ بازمیگردد ،در
حالی که در گردشگری کشاورزی و جایگزین ،درآمد ناشی از کسبوکار گردشگری ،عمدتاً به داخل جامعة
محلی بازمیگردد و مزایای آن نصیب روستاییان و کشاورزان میشود.
گردشگری کشاورزی یک نوع گردشگری جایگزین بهشمار میآید ،زیرا تقریباً از تمام ویژگیهای
گردشگری جایگزین که همان احیا و حفظ ارزشهای اجتماعی  -فرهنگی جوامع است ،بهره میبرد و
به بهبود استانداردهای اقتصادی آن نیز کمک میکند .گردشگری کشاورزی از نوع گردشگری
خودانگیخته است .گردشگری کشاورزی حائز ویژگیهایی است ،از جمله اینکه گردشگران میتوانند
سبک زندگی روستایی را بشناسند و با حیوانات خانگی ،غذاهای تازه ،منظرههای رنگارنگ ،صدای
پرندگان و طبیعت ،بوی محیط سالم و غیرآلوده آشنا شوند .تماس مستقیم با یک خانواده در مزرعه و
تجربة فرهنگ و سنن و آیین آنان ،مهماننوازی ،برقراری ارتباط با کشاورزان همسایه ،تجربة زندگی
روستایی ،درک نیازها و وظایف روزانة کشاورزان ،شناخت و تجسم فرهنگ ،آداب و رسوم روستا ،تاریخ
روستا و منطقه ،فرهنگ عامة ،تماس مستقیم با طبیعت و احساس کردن آن ،آزادی در حرکت و
جابهجایی در اطراف محل اقامت ،امکان دنبال کردن ورزش و تفریح.
این نوع گردشگری عمدتاً شامل فعالیتهای تفریحی مرتبط با طبیعت ،پیادهروی ،گردشگری
سالمت (تندرستی) ،گردشگری گشتوگذار ،گردشگری فرهنگی و گردشگری محیطزیست است .در
واقع گردشگری کشاورزی با آموزش کشاورزی ،باغبانی ،ماهیگیری و مزرعهای فعال در فعالیتهای
کشاورزی ارتباط دارد.
با توجه به ظهور اشکال جدیدی از نوع گردشگری جایگزین در عصر حاضر که در چند دهة گذشته
آغاز شده است ،گردشگری کشاورزی به وضوح ویژگیهای گردشگری جایگزین را نشان میدهد.

مقدمه مترجمان  ش
گردشگری کشاورزی سهم قابل توجهی در روند توسعة روستایی در مناطق روستایی ایجاد میکند.
مشارکت در امور مربوط به گردشگری کشاورزی ،میتواند در قالب افزایش مستقیم درآمد در مزارع و
ایجاد فرصتهای شغلی ،تبادل اقتصادی بین مناطق روستایی و شهری ،اثرات چندگانه بهویژه برای
سرمایه گذاری مستقیم در مقیاس کوچک در نواحی روستایی برای توسعة گردشگری ،تقویت
ساختارهای محلی و منطقهای با ایجاد شبکهها در میان طرفین درگیر در گردشگری کشاورزی ،بهبود
زیرساختهای فیزیکی روستاها ،افزایش تنوع فعالیتهای اقتصادی و باال بردن آگاهی از ارزش یک
منطقه مانند چشمانداز ،طبیعت و فرهنگ و ظرفیتهای اقتصادی آن باشد.
بسیاری از مناطق رو ستایی ایران دارای توانی بسیار باال برای توسعة گردشگری کشاورزی هستند.
ناشناخته بودن این نوع از گردشگری در ایران ،سبب عدم برنامهریزی برای توسعة آن از سوی مدیران و
مجریان امور گردشگری شده است .در حالی که با توسعة گردشگری کشاورزی در بسیاری از روستاهای
دارای توان الزم برای توسعة این نوع از گردشگری ،میتوان زمینههای کسب درآمد و اشتغال در نواحی
روستایی کشور را ایجاد کرد و سبب رونق اقتصادی روستاها شد .گردشگری روستایی یعنی روش و
برنامه ای برای توسعة اقتصادی روستاها با استفاده از توان و امکانات موجود و بدون نیاز به
سرمایهگذاریهای فراوان.
دکتر سيدحسن مطيعی لنگرودی
حبيب محمودی چناری
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مقدمه مؤلف
1

در سالهای  2014و  2015با حمایت سازمان بهرهوری آسیایی که در توکیو ژاپن قرار دارد ،موفق
به برگزاری دو کنفرانس در زمینة توسعه و ترویج گردشگری کشاورزی و گردشگری ،در کلمبو سریالنکا
شدم که از طریق این دو رویداد موفق ،توانستیم گردشگری کشاورزی و گردشگری روستایی را در میان
بخشهای دولتی و خصوصی به سطح باالتری ارتقا دهیم .در سال  2012از طرف دبیرخانة ملی
بهرهوری سریالنکا و سازمان بهرهوری آسیایی برای شرکت در برنامههای آموزشی اقامت در خانه ،مزرعة
اقامتی و گردشگری روستایی در مالزی ،هاوایی و الئوس به من فرصت مطالعاتی داده شد.
من موفق به جمعآوری تجارب بسیار زیاد و دست اول در خصوص روستاها و گردشگری کشاورزی
از این کشورها شدم که سعی می کنم آنها را از طریق این کتاب با سایر نقاط جهان به اشتراک بگذارم.
بنابراین ،هدف اصلی نوشتن این کتاب ،جمعآوری زمینهها و ظرفیتهای بالقوه و بالفعل اساسی و مهم
در خصوص مناطق دارای مزارع کشاورزی است که خوانندگان را قادر میسازد یک دانش پایه در مورد
مزرعه ،به عنوان یک سازوکار تفریحی کسب کنند .همچنین آنان را نسبت به برنامهریزی و ایجاد
مشاغل کشاورزی و راههای بازاریابی و تبلیغ آن تشویق میکند .تعدادی از نمونههای شرکتهای
روستایی و گردشگری کشاورزی در فصل نهم آمده است.
این کتاب همزمان با کنفرانس ملی «توسعة گردشگری روستایی برای بهبود معیشت روستاها در
سریالنکا» که در تاریخ  23تا  24فوریة سال  2017میالدی بهطور مشترک توسط دپارتمان مدیریت
اراضی کشاورزی در دانشکدة علوم کشاورزی دانشگاه ساباراگاموای سریالنکا و دبیرخانة ملی بهرهوری از
سریالنکا 2با حمایت سازمان تولیدکنندة آسیا در توکیو ژاپن و در کلمبو سریالنکا برگزار شد ،منتشر
شده است.
هدف اصلی کنفرانس آن بوده است که حوزههای تبادل نظر و زمینة ایجاد آگاهی عمومی
درخصوص توسعه و ترویج گردشگری روستایی در سریالنکا فراهم شود .اهداف مشخصتر این
کنفرانس ،تعریف مفهوم گردشگری روستایی و همچنین اهمیت و منافع آن به عنوان ابزار توسعة
اقتصادی و راهبردی بهمنظور ایجاد فرصتهای جایگزین درآمد برای جوامع روستایی ،بهمنظور ترویج
رشد اقتصادی فراگیر در کشور است .بهطور کلیتر اهداف اصلی این کنفرانس را باید بهشرح زیر اعالم
کرد :به اشتراک گذاشتن مدلهای موفق ،شیوههای کارآمد و نو و همچنین الزامات گردشگری روستایی
_________________________________________________________________________
)1- Asian Productivity Organization (APO
)2- National Secretariat of Productivity of Sri Lanka (NPOSL
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که می توان در کشور توسعه و ترویج داد و از سوی دیگر ،با شناسایی راهکارهای مناسب و توصیة
برنامههای عملگرا و کاربردی برای ارتقا و توسعة گردشگری روستایی در کشور اقدام کرد.
امیدوارم این کتاب اطالعات الزم را برای شرکتکنندگان این کنفرانس و نیز بقیة خوانندگان
عالقه مند به مزارع گردشگری کشاورزی و مزرعة اقامتی که بخش کوچکی از گردشگری روستایی است
فراهم کرده باشد.
بر خود الزم میدانم از سازمان بهره وری آسیایی برای تأمین بودجة انتشار این اثر ،از آقای هارسا ادا
داکانتا پریس برای ویراستاری این اثر و دادن ایدههای ارزشمند ،از آقای پراساد سی ایدیمال گودا به
دلیل طراحی جذاب روی جلد و همچنین صفحهآرایی و تنظیم کامپیوتری این کتاب تقدیر کنم.
همچنین بر خود الزم میدانم از آقای پین سیوازانکار استاد همگروه خودم ،برای حمایتهای
همیشگیاش که در همه حال شامل حال من بوده است ،تشکر کنم.
پروفسور روهانا پی مِاهاليانااراچی
(استاد تمام گروه مدیریت بازرگانی کشاورزی)
2017/2/9

