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  راهبردهاي تحقق اگروتوریسم با استفاده از مدل سوات 
 در روستاي گرمه

 ** آمنه سادات فتاحی معصوم، * الحسابی ن علیمهرا  

 
  31/02/1397                                        تاریخ دریافت مقاله:                                                                                                          

  18/02/1398                                                                                                                                        تاریخ پذیرش مقاله:          

  چکیده  
دگی مردم، هنر، تعامل سازنده بین گردشگر و مردمان روستایی که در خالل آن زن اگروتوریسم یا گردشگري کشاورزي عبارت است از

 تر کشاورزي آنان به گردشگر شناسانده شده و امکان درآمدزایی مستقیم و توسعه اقتصادي را فراهم آورد. میراث فرهنگی و از همه مهم
 .هاي بسیار مناسب براي توسعه پایدار در روستاها است اي از گردشگري روستایی، یکی از زمینه عنوان زیر مجموعه اگروتوریسم به

دهند. هم اکنون در کشور روستاهایی خاص  باشد که روستاییان به آن می خاطر ابعاد فرهنگی می  ابیت این نوع گردشگري بیشتر بهجذ
وري اقتصادي، فرهنگی و  مشخص شده و براي حضور گردشگر در روستا و امکان بهره "روستاهاي هدف گردشگري"تحت عنوان 

این مدل   این است کهنماید  هاي متنوعی انجام گرفته است. اما آنچه اگروتوریسم را شاخص می يریز اجتماعی مردم ساکن در آن، برنامه
تواند زمینه ساز توسعه در هر روستایی باشد،  همراه باشد، می ریزي صحیح و همه جانبه گردشگري روستایی اگر با مطالعه دقیق و برنامه

کشاورزي است که معشیت غالب روستاییان کشور است.این   ،مبناي اگروتوریسمکه  هاي خاص ندارند. چرا حتی روستاهایی که ویژگی
  باشد. مورد توجه نمی ما موضوعی است که برخالف تجارب جهانی در این زمینه، در حال حاضر آن چنان که باید و شاید در کشور

صورت آزمایشی در روستاي  زمان محدود به در"تور گردشگري کشاورزي"در راستاي بررسی میزان موفقیت این نوع گردشگري، برنامه
هاي اگروتوریسم پرداخته و  گرمه از توابع فریمان در استان خراسان رضوي اجرا شد. مقاله حاضر در ابتدا به تبیین مفاهیم، فواید و آسیب

که   ها و با استفاده از مدل سوات توصیفی مبتنی بر مشاهدات میدانی و پرسشنامه -ات این طرح با روشی تحلیلی یی در ادامه با بیان جز
نحوه عملیاتی کردن اگروتوریسم در   هاي داخلی است، قابلیت هاي تحلیل، تهدیدهاي خارجی و ابزاري براي کنارهم قراردادن یافته

ري با توجه روستایی به غیر از روستاهاي هدف گردشگري را مورد بررسی قرار دهد. در انتها راهبردهاي رشد و گسترش این نوع گردشگ
  شود. به نتایج ماتریس سوات بیان می

  
  

  
  

  .روستاي گرمه، توسعه پایدار روستایی، )SWOTمدل سوات ( ،اگروتوریسم ،روستاي هدف گردشگري کلمات کلیدي:
  

   .دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران* 
  a.s.fattahi.m@gmail.com. دانشگاه آزاد واحد مشهد - ي معماري اپژوهشگر دوره دکتر** 

در  "طراحی مجموعه گردشگري روستاي گرمه با تکیه بر اگروتوریسم "ارشد نگارنده با عنوان  نامه کارشناسی این پژوهش بر مبناي پایان 
 الحسابی تدوین شده است. )، با راهنمایی دکتر خانمحمدي و مشاوره دکتر علی1390( ندانشگاه علم و صنعت ایرا
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  مقدمه   
دلیـل   کـه بـه  گردشـگري  ي  هـا  امروزه یکـی از گزینـه  

هاي شـهري، ذهـن    گسترش شهرنشینی و آلودگی محیط
بسیاري را بـه خـود مشـغول کـرده، ایجـاد و گسـترش       

ــی  ــتایی م ــگري روس ــنعت گردش ــوع   ص ــن ن ــد. ای باش
عنوان یکـی از صـنایع مهـم و اساسـی در      ي بهگردشگر

در   یتواند نقش قابل تـوجه  بخش اقتصاد و فرهنگ، می
کاهش فشارهاي روحی و روانی و همچنـین جلـوگیري   

رویـه روسـتاییان ایفـا نمایـد. انـواع       هاي بی از مهاجرت
گوناگون آن که ارتباط مستقیم با روستا، محیط طبیعی و 

یــک تعریــف جــامع از   کالبــد فیزیکــی دارد، ارائــه   
در نتیجه هر  ، گردشگري روستایی را دشوار نموده است

ها در قالـب مفـاهیم و اصـول خـود تعریـف       کدام از آن
  کنند.  مشخصی پیدا می

هاي اولیه گردشـگري در   وجود روستاهایی با جذابیت
صــنعت  ایــران ایــن امکــان را فــراهم آورده اســت کــه  

توجـه قـرار    گردشگري روستایی به مفهـوم عـام مـورد   
ــوان    ــت عن ــتا تح ــدادي روس ــتا تع ــن راس ــرد. در ای گی

در قالـب برنامـه چهـارم     "روستاهاي هدف گردشگري"
توسعه در کشور شناسایی شدند و براي رشـد و توسـعه   

ها اقدامات مؤثري صورت گرفتـه   صنعت توریسم در آن
اما در این میان اگروتوریسم کمتر مورد توجه بوده  است

مطلـوبی در ایـن رونـد نـدارد. اکثـر       و در واقع جایگـاه 
هـاي اولیــه   روسـتاهاي هـدف گردشــگري داراي مؤلفـه   

در حـالی کـه اگروتوریسـم در     انـد  جذب توریست بوده
ها را نداشته باشند نیـز کارسـاز    روستاهایی که این مؤلفه

ــرااســت.  ــه    زی ــر پای ــگري کشــاورزي ب ــوم گردش مفه
ــره ــتایی     به ــول روس ــدگی معم ــگر از زن ــدي گردش من

توانـد از مواهـب طبیعـی     چرخد که در کنـار آن مـی   می
روستا نیز برخوردار گردد. اگروتوریسـم فـراهم نمـودن    

اي از خـــدمات و تســـهیالت رفـــاهی و     مجموعـــه

وسیله کشاورزان است و  سکونتگاهی براي گردشگران به
فرق آن با انواع دیگر توریسم در این است که گردشـگر  

شـود. در   زبـانی مـی  طور معمول از سوي کشاورزان می به
که در دیگر انواع توریسم، روستاییان غیر کشـاورز   حالی

ــذیرایی و تســهیالت رفــاهی گردشــگران را   اقــدامات پ
کنند. بر این اساس گردشـگري کشـاورزي در    فراهم می

اندازي براي  تواند چشم قالب توسعه پایدار روستایی، می
زایی، بهبود کیفیت زندگی، ایجاد معیشت پایدار، اشتغال 

عدم مهاجرفرستی و بهبود وضیعت اقتصادي روسـتاییان  
ــراث    ــر ضــرورت حفاظــت می باشــد. در عــین حــال ب
فرهنگی، سبک زندگی روستایی، تنوع قومی و محلی و 

  نگهداشت و ترمیم محیط زیست روستایی تأکید دارد.
در راستاي تحقق  اهداف اگروتوریسم که در ایـن مقالـه   

روستاي گرمـه از توابـع فریمـان    ها اشاره خواهد شد،  بدان
ــراي طــرح  بــه ــه آزمایشــی ب تورگردشــگري "عنــوان نمون

ــاورزي ــدت    "کش ــه م ــم ب ــوم اگروتوریس ــاب و مفه انتخ
الب یـک برنامـه توریسـتی در ایـن روسـتا      قمحدود و در 

اجرا شد. مقاله حاضر پس از تبیین مفهـوم اگروتوریسـم و   
ر یــات تــویهــا و فوایــد آن در روســتا، جز بررسـی آســیب 

مبناي تحلیل نقـاط   بر در ادامه مذکور را تشریح می نماید.
س هـا و تهدیـدها (در قالـب مـاتری     قوت ضـعف، فرصـت  

SWOTهـاي توسـعه و رشـد اگروتوریسـم را      )، استراتژي
دارد. شایان ذکر است کـه نتـایج    در روستاي گرمه بیان می

به دست آمده بر مبناي تور گردشگري آزمایشی اسـت کـه   
بنـابراین   اسـت.  محدود در گرمه اجرا شـده  در مدت زمان

گسترش این قبیـل تورهـا کـه     براي توسعه طرح و بسط و
سـت، نیـاز بـه مطالعـه     ا در راستاي اهـداف اگروتوریسـم  

  باشد.   تر می تر و موشکافانه دقیق
  

  هاي پژوهش پرسش
توانـد   اگروتوریسم در معناي کامل خویش چگونه می

ي هـدف گردشـگري   در روستاهایی به غیر از روسـتاها 
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مؤثر واقع شود؟ راهکارهاي تحقق این امـر بـا کمتـرین    
رسانی به بافت و هویت فرهنگی روسـتاي گرمـه    آسیب

  باشد؟  چه می
 پیشینه پژوهش

با توجه به موضوع مورد مطالعه در مورد اگروتوریسم 
هایی اعم از داخلی و خارجی انجام شده  تاکنون پژوهش

این رویکرد در منطقه مورد است. اما تاکنون پژوهشی با 
تـوان   میها  ترین پژوهش مهماز  نظر انجام نگرفته است.
  به موارد زیر اشاره کرد:

) در پژوهشـــی بــه امکـــان ســـنجی  1390ایمــانی ( 
هاي اگروتوریسم در دهسـتان رودپـی شـمالی در     جاذبه

دهـد کـه    ساري پرداخته است. نتایج تحقیق او نشان می
ــا    ــان در اقتص ــش زن ــزایش نق ــتغال و  اف ــتا، اش د روس

هـاي اقتصـادي از    درآمدزایی و تنوع بخشی بـه فعالیـت  
موجبات توسعه اگروتوریسم است. لنگرودي و حیدري 

ــده در   1390( ــه بل ــی در منطق ــی پیمایش ــی پژوهش ) ط
عامـل مهـم بـراي جـذب      یـک تنکابن، اگروتوریسـم را 

طقه نگردشگرانی که تمایل به گذران اوقات فراغت در م
) در 1390بـاالگر و قربـان موحـد (   نند. ک میدارند، بیان  

با توجه به تولید محصول ویژه (انار) در منطقه   پژوهشی
ور را واجد شرایط بـراي توسـعه از   کارسباران، مکان مذ

) در 1391دانند. مرادي ( رزي میوطریق گردشگري کشا
ــاه را   ــرورش گــل و گی تحقیقــی مشــابه در محــالت، پ

توریسم و توسعه و رونق ترین عامل جذب  عنوان مهم به
 کنـد.  اگروتوریسـم معرفـی مـی    روستاهاي آن از طریـق 

ــه 1391خســروي دانــش و همکــاران( ) در منطقــه نمون
ــان   گردشــگري پیربکــران پژوهشــی انجــام داده  و اذع

توانـد   هاي طبیعی و کشاورزي منطقه، می دارند جاذبه می
ها در این منـاطق روسـتایی    موجب رشد سرمایه گذاري

هـاي   ) با توجه به پتانسیل1393ردي و همکاران (شود. ب
روستاهاي منطقه سوادکوه، ایـن مکـان را بـراي جـذب     

ــم  ــق اگروتوریس ــخیص  ،توریســت از طری مناســب تش
ــیدي (  داده ــایی و رش ــد. رض ــی در 1393ان ) در پژوهش

صومعه سرا، اگروتوریسم را عامل رشـد و توسـعه ایـن    
ــدات منــدي گردشــگران از ت هبهــر منطقــه دانســته و ولی

اي  ، نیشکر و شکر سیاه، را فـاکتور ارزنـده   کشاورزي آن
) بـا تحقیقـی در   1397ند. نـوروزي و فتحـی (  ا هبرشمرد

جامعه هـدف در شهرسـتان لنجـان، اگروتوریسـم را در     
  هاي مرتبط با آن مثبت ارزیابی نمودند.  اکثر گویه

) 2005در بخش مطالعات خارجی نیز چ و همکاران (
ن دادنـد کـه کشـاورزان بـا تکیـه بـر       طی تحقیقـی نشـا  

اگروتوریسـم ضـمن ایجـاد کـارآفرینی، باعـث افـزایش       
حضور توریسـت در منطقـه شـدند. اولنبـرگ و اوکلـی      

اي در بـین کشـاورزان اسـترالیا،     ) مطالعه مقایسـه 2007(
اروپا و آمریکا انجام دادند. نتایج نشان داد که در اروپا و 

هـاي   ادي، انگیـزه رغم اهمیت مسـایل اقتصـ   آمریکا علی
) نیـز در  2007تر است. گراد و جی هـی (  اجتماعی مهم

هـاي راهبـردي بـراي رشـد      تحقیقی در امریکا استراتژي
اگروتوریسم را ارائه کردند و توصیه نمودند کـه از ایـن   

  زایــی، بهبــود  تــوان بــراي اشــتغال نــوع گردشــگري مــی
پایـداري در همـه جوانـب بهـره      کیفیت زندگی و نهایتاً

) در تحقیــق کمــی بــر روي 2012د. تــاو و بــاربري (بــر
کننده دارد نشـان دادنـد کـه     مزارعی که هم اکنون بازدید

ترین موضوعات در ارتبـاط بـا    اگروتوریسم یکی از مهم
  رونق اقتصادي است.

  

با توجه به مجموع مطالعات انجام شده کـه برخـی از   
ـ  ها در این مقاله عنوان شد، یک نکتـه حـا   آن ز اهمیـت  ی

خصـوص در مـورد    است و آن اینکه تحقیقات مذکور به
هایی انجام گرفته بـود کـه از    روستاهاي داخل، در مکان

غناي نسبی طبیعی، تاریخی و فرهنگی برخوردار بودنـد  
عنـوان روسـتاي هـدف نمونـه گردشـگري       یا پیشـتر بـه  

انتخاب شده بودند. بنابراین پیش از آنکـه اگروتوریسـم   
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ــق اقتصــادي و بازگشــت  بخواهــد باعــث رشــد و رو  ن
هـاي توریسـتی ماننـد     روستاییان به منطقه شـود، جاذبـه  

طبیعت و تاریخ روستا، بخشی از این موارد را به ارمغان 
که اگروتوریسم در تعریـف ابتـدایی    آورده بود. در حالی

خود مبنا را معیشت اصلی روسـتاییان یعنـی کشـاورزي    
دي از قرار داده است و خواهـان رشـد و توسـعه اقتصـا    

  طریق حضـور گردشـگر بـر سـر مـزارع در هـر روسـتا       
اي اسـت کـه در تحقیقـات پیشـین      باشد. این مسـئله  می

نادیده گرفته شـده بـود و در تحقیـق حاضـر مبنـا قـرار       
  خواهد گرفت.

  مبانی نظري 
اگروتوریسم در یک تعریف کلی هر گونه عمـل مـرتبط   

ه هـاي وابسـته بـه روسـتا اسـت کـ       با کشاورزي و فعالیت
گردشگر را به روستا بیاورد. این مفهـوم در گوشـه و کنـار    
ــده      ــث ش ــده و باع ــر ش ــاوتی تعبی ــانی متف ــه مع ــا ب دنی

ــه  ــده گون ــم دربردارن ــواع   اگروتوریس ــی از ان ــاي مختلف ه
دهـد.   هاي متفرقه شود که یک روستایی انجـام مـی   فعالیت

ها از چه طریقـی تهیـه    مردم دوست دارند بدانند غذاي آن"
قـه دارنـد تـا مـزارع و رونـد بدسـت آوردن       شـود. عال  می

انـدر   ها را دیده و تجربه نماینـد و بـا دسـت    محصول از آن
ــر ــان را شــامل   ،کــاران ام کــه روســتاییان بخــش مهــم آن

کودکـان  روسـتاییان  شوند گفتگو نماینـد. در ایـن بـین     می
هـاي روسـتایی درگیـر کـرده و      خود را نیز با انواع فعالیت

ها به وجود آوردند. از غـذا دادن بـه    ناي تازه براي آ تجربه
دام، چیدن میوه با دستان خود و حتـی تجربـه نشسـتن بـر     

تـرین   این مسائل اصـلی ). Porcaro,2009,2("روي تراکتور
  باشد. می پشتوانه صنعت گردشگري بر پایه کشاورزي

ــم     ــورد اگروتوریس ــده در م ــه ش ــاریف ارائ ــر تع اکث
ریسم و ترکیـب  دربرگیرنده مفاهیم روستایی، صنعت تو

باشد. مبناي این فعالیت، آوردن مردم به  این دو با هم می
رسـانی بـه     مناطق روستایی است و  هدف نهـایی سـود  

ـ  باشد. اگرچه اهـداف جـز   روستا از نظر اقتصادي می ی ی
از جملـه   ،بسیاري از این طریق بـه دسـت خواهـد آمـد    

حفظ میراث فرهنگی و تاریخی روستا، محیط زیسـت و  
تر  بازگشت برخـی از   یستی منطقه و از همه مهمتنوع ز

دلیــل بیکــاري بــه شــهرها مهــاجرت  روســتاییان کــه بــه
هـاي   اند. مجموع این عوامل و سرازیر شدن سرمایه کرده

شهري به روستا از این طریق در نهایت به توسعه روستا 
ریزي صـحیح   برنامهبا  .(Chesnutt, 2007,4)انجامد  می

به اهداف برنامه، اگروتوریسـم در  و جامه عمل پوشاندن 
اکثر موارد راهی مناسب براي منفعت مستقیم روستاییان 

اگرچـه توریسـم کشـاورزي بـر مبنـاي شـرکت در       است. 
سـت، امـا در ذیـل    ا هـا  کارهاي کشاورزي و آشنایی بـا آن 

هـایی بـراي جلـب     فعالیـت توانـد   مـی مفهوم اگروتوریسم 
ــد  ــگران و درآم ــر گردش ــا   بهت ــتر ب ــی بیش ــه  زای ــه ب توج

عبارتنـد   هـا   فعالیـت . این  انجام شود هاي هر منطقه  ظرفیت
اقامت در روستا و صرف غذاي محلی، تورهـاي مزرعـه    از
 و دامـداري  میـوه،  و سـبزي  چیدن مزرعه، در نیک پیک –

 بازارهـاي  شـکار،  و مـاهیگیري  آن، بـه  وابسته هاي فعالیت
 هـاي  جشـن  ارگانیـک،  محصـوالت  عرضـه  مراکـز  محلی،

اي انجـام   در منطقـه  هایی که منحصراً نی محلی،  فعالیتیی آ
 شناسـی،  آوري عسـل و پیلـه، باسـتان    گیرد مانند جمـع  می

گردي، شـناخت گیاهـان دارویـی     گردي و رودخانه طبیعت
هـاي   هاي فرهنگـی هنـري، فعالیـت    ها، فعالیت و کاربرد آن

سـواري،   سـواري، بـالن   ورزشی ماننـد اتـومبیلرانی، کایـت   
ــخره رانــی،  روي، قــایق کوهنــوردي، پیــاده  ،ينــورد ص

سـواري   سواري و دوچرخـه  سواري، شنا، اسکی، اسب موج
  .)12، 1380(شارپلی،   کوهستانی

  اهداف و ارکان گردشگري  کشاورزي 
اگروتوریسم در مقایسه بـا دیگـر مفـاهیم گردشـگري     

فعالیـت اقتصـادي یـا     "دربردارنده مفهوم بکرتري است:
ــه عناصــر او  ــه  بازرگــانی ک ــه و کاراکترهــاي دو مقول لی
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کشاورزي و توریسم را با هم پیونـد مـی زنـد و تجربـه     
آفریند و باعـث   را از این رهگذر براي گردشگر می یی نو

هـاي کشـاورزي و توسـعه     فعالیـت   يدرآمدزایی و ارتقا
نتیجه تعامـل مثبـت    .(Eckert, 2010,1)"شود منطقه می

این طرح بین گردشگر و روستایی هدف اصلی موفقیت 
باشد. گردشگري کشاورزي منبع بسیار مهمـی بـراي    می

اشتغال نیروي کار غیر ماهر و کسانی کـه کارهـاي پـاره    
ویژه زنـان و مهـاجران فقیـر     دهند، به وقت را ترجیح می

طـور قابـل تـوجهی بـه      توانـد بـه   و مـی   اسـت  روستایی
سازي آنان و کاهش فقر کمک کند. ایـن اشـتغال    توانمند

هاي مرتبط با گردشگري نظیر صـنایع   در بخشتواند  می
دستی، خدمات اقامتی، رفاهی و تفریحـی انجـام شـود.    

اما   ها چندان پردرآمد نباشد گرچه ممکن است این شغل
نیاز بسیاري از افراد روستایی و سایر افراد کم درآمـد را  

عنـوان شـغل دوم بـراي     تواند به کند و حتی می تأمین می
هاي کشاورزي و  ینان در کنار فعالیتبسیاري از روستانش

دامــداري و دیگــر کارهــاي روســتایی باشد(راســق،     
ارائـه راهکـار    ،ترین هـدف  نتیجه اصلی در. )102،1388

رشد روستاها اسـت کـه در درجـه     براي توسعه و  نوین
اول درآمدزایی، اشتغال زایی، کاهش فقر و مهـاجرت و  

ی در درجــه دوم بقــاي فرهنــگ، هویــت و ســنت اهــال 
روستا از طریق حضور گردشـگر و افـراد غیـر بـومی را     

  همراه دارد. به
گردشگري کشاورزي بر ایـن مبنـا اسـتوار اسـت کـه      

هـاي   کـه منفعـت   ترین افـرادي هسـتند   روستاییان اصلی
مبناي این   زیراشود.  ها می قطعی این طرح شامل حال آن

که گفته شد عالوه بر معرفی   نوع از گردشگري همانطور
ها، آشنایی بـا فرهنـگ    والت کشاورزي و دامی آنمحص

بومی، آداب و رسوم، میراث تاریخی منطقه و در نهایت 
  باشـد. در ایـن راسـتا    توسعه همه جانبه روستایشان مـی 

هـاي ایـن امـر     روستاییان باید کامالً بـه فوایـد و آسـیب   

  آشنایی پیدا کنند و در این زمینه آمـوزش ببیننـد. تقریبـاً    
هــا نظــر ســنجی و  وارد بهتــر اســت از آندر تمــامی مــ

  مشـورت شــود و  آنــان در الویـت قــرار گیرنــد. دیگــر   
ریزي براي امـر گردشـگري در یـک     ارکانی که در برنامه

روستا باید مورد توجه قرار داد، شامل موارد ذیل اسـت  
طور اخـص نیـز مـورد     که براي گردشگري کشاورزي به

    .باشد توجه می
از این طریق بایـد حفـظ محـیط     توسعه: توسعه روستا

طـور مثـال    زیست و اهداف تفریحی را تقویت کنـد. بـه  
هـاي تـاریخی    تواند اسـتفاده بهتـري از مکـان    توسعه می

هـاي   داشته باشد تا مکمل درآمـدهاي حاصـل از زمـین   
هاي متروك و  کشاورزي گردد و این مهم با احیاي زمین

حاصل هاي جدید براي دسترسی به روستا  ایجاد فرصت
شود. از سوي دیگر در قالـب طـرح توسـعه روسـتا،      می

باید حضور گردشگر در این مناطق توجیه شود. اقتصـاد  
گذاري در گردشگري روستایی بایـد از   روستایی: سرمایه

اقتصاد آن حمایت کند، با این حال باید در مناطق وسیع 
کـم جمعیـت صــورت گیـرد تــا از انبـوهی جمعیــت و     

ایش منایع طبیعی و استفاده بـیش  خسارات ناشی از فرس
ها جلوگیري شود و موجب گسترش اقتصاد و  از حد آن

  فواید دیگر شود.
ریزي: طرح و اداره گردشگري کشـاورزي بایـد    برنامه 

با پتانسیل منطقه توازن داشته باشد و هر جـا کـه امکـان    
آن فراهم است طرح گسترش و توسعه آتی نیـز مـدنظر   

  .)85، 1395(اکبري،   قرار گیرد
تفریح: گسـترش تفریحـات در روسـتا بایـد براسـاس      

هـا،   زیبایی  هایی باشد که نمایانگر ویژگی روستا، فعالیت
  فرهنگ، تاریخ و تنوع زیستی آن باشد.

حفظ محیط زیست: کسانی که از گردشگري روستایی 
ــا   ســود مــی ــد بایــد در حفــظ آن ســهیم باشــند و ب برن

ــت ــیط  حمای ــی از مح ــی و عمل ــاي سیاس ــت و  ه   زیس
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را  هـاي تفریحـی کیفیـت آن    هـا و برنامـه   اجراي سیاست
  بهبود بخشند.

بهتر است بازاریابی و اطالع رسانی در مـورد   تبلیغات:
صنعت گردشگري کشاورزي فهم مردم را نسبت بـه آن  
عمیق کند تا اسـتفاده بهینـه از روسـتا منجـر بـه درك و      

شـگران  شود. بازاریابی براي جذب گرد  لذت بردن از آن
به روستا از نکات اولیه و کلیدي در رابطه با این صنعت 

گردد: شناخت کامـل از   است و بر چهار اصل استوار می
هاي موجود براي جلب نظـر افـراد غیـر     محل و پتانسیل

اندر کاران امر بـا ایـن    آموزش روستاییان و دست ،  بومی
ــه ــول   ( مقول ــداف و اص ــتایی اه ــگري روس ــا   ) گردش ت
هـا و   شناخت نیـاز   ، احتمالی به حداقل برسد هاي آسیب

عنـوان گردشـگر وارد روسـتا     هاي افرادي که بـه  خواسته
معنـا کـه ازهمـان ابتـدا ایـن نکتـه        بـه ایـن    خواهند شد

 مشخص گرددکه طرح توریسم کشاورزي دریک روسـتا 
شود وتالش براي رسـیدن   بینی می براي چه افرادي پیش

هاي افراد و جلـب نظـر    به یک تعامل مثبت بین خواسته
از این طریق  تا هاي منطقه، پتانسیل هاي و آنان با سرمایه

عالوه بر رضـایت گردشـگر، روسـتایی نیـز بـه سـود و       
  .)23، 1380(شارپلی،  خود دست یابد عتمنف

در همین راستا و براي دستیابی به اهداف گردشـگري  
کشاورزي نکات اولیه بسیار مهـم در انتخـاب روسـتا و    

شـوند.   ریزي براي این منظور متعاقبا برشمرده مـی  مهبرنا
ریـزي طـرح    توجه به این نکات تنها بـراي آغـاز برنامـه   

گردشگري کشاورزي در یک روستا است و رسـیدن بـه   
تـر و شـناخت    غایت اصلی طرح نیازمند مطالعات دقیق

    .بیشتر است
قبول گردشگر از سوي روستاییان از شروط اصـلی   -

  ي است.گردشگري کشاورز
گردشگري کشاورزي بایـد از    منطقه مورد نظر براي -

 لحاظ فرهنگی و طبیعی داراي غناي نسبی باشد.

از نظر سیاسی و مدیریتی، بهتر اسـت روسـتا داراي    -
اي در آن نباشد تـا   هاي قومی قبیله ثبات بوده و درگیري

 تمامی افراد سود برند.   ،از طریق همکاري و همیاري
منظور تـأمین نیازهـاي    هاي الزم به اختس داراي زیر -

  اولیــه توریســت از جملــه بــرق، آب بهداشــتی، گــاز و  
  غیره باشد.

هاي مناسب براي آمـد و شـد افـراد     داراي دسترسی -
  بــوده و در نقــاط خیلــی پــرت و دور افتــاده قــرار      

  نداشته باشد.  
هایی کـه   با بررسی اصول و اهداف ذکر شده به تفاوت

با دیگر انواع گردشگري روستایی  گردشگري کشاورزي
 توان پی برد. اول آنکه روستاي مورد نظر الزامـاً  دارد می

اي در زمینه میراث تاریخی فرهنگی  نباید از شهرت ویژه
برخوردار باشد و یا حتمـا جـزو روسـتاهایی باشـد کـه      

عنوان روسـتاهاي مـورد توجـه گردشـگري برشـمرده       به
ریفی که ارائه شد و نیـز  چرا که با توجه به تعا .شوند می

اصول این نوع گردشگري، از نکات اولیـه اگروتوریسـم   
هاي بصري و طبیعی  براي جذب گردشگر، نه تنها جاذبه

باشـد. گردشـگر در    هاي فرهنگ روستایی می بلکه جاذبه
دنبال تفـریح چنـد روزه در    این نوع گردشگري صرفاً به

ــا مکــانی ســبز و  خــرم، بــه دور از هیــاهوي شــهرها   ب
هـاي تـاریخی و    امکانـات رفـاهی مطلـوب و بـا جاذبـه     

تفریحات متفرقه نیست و یا همچون اکوتوریست در پی 
حفاظت محض از محیط زیسـت و رسـاندن پیـامی بـه     

باشد. بلکه هدف گردشگر کشاورزي درگیـر   دیگران نمی
، 1390(فتـاحی،   شدن با زندگی صاف و ساده روستاست

است که طعم روسـتایی  در یک کالم تالش بر این  .)87
بچشد و از این طریق   بودن را در مدت اقامت چند روزه

گیـرد   ارتباط مطلوبی با فضا و مکانی که در آن قرار مـی 
اي به دست آورد که در هیچ جـاي   برقرار سازد و تجربه

را ندارد. حال اگر در کنـار   دیگر امکان بدست آوردن آن
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دازد، از بــه تفریحــات فرعــی بپــر هــاي اصــلی  فعالیــت
محصوالت روسـتایی بخـرد و در طبیعـت بکـر روسـتا      

عنـوان انتخـاب ایـن     گردش نماید، در جلب نظـر او بـه  
تفریح براي اوقات فراغت موفقیت هاي بیشتري حاصل 

  شود. آید و بر جاذبه این گردشگري افزوده می می
   

  هاي اگروتوریسم در روستاها فواید و آسیب
وسـتاها، توسـعه اقتصـادي    یکی از اهداف توسعه پایدار ر

ــق جــذب گردشــگر    ــاطق روســتایی از طری و اجتمــاعی من
ریـزي   است. پر واضح اسـت کـه ایـن مهـم جـز بـا برنامـه       

 صــحیح و نظــارت دقیــق حاصــل نخواهــد آمــد. چــرا کــه 
عنوان عضوي خـارج از خـانواده روسـتایی وارد     گردشگر به

شـود. در   فضاي کامالً سنتی با هویت متفاوت فرهنگـی مـی  
هـایی   تواند عالوه بر فواید بسـیار آسـیب   جه حضور او مینتی

مجمـوع   .)134،1375همراه داشته باشـد (سـینایی،    را نیز به
طـور خالصـه    بـه  1ها در جـدول شـماره    این مزایا و آسیب

بیان شده است. شناسایی ایـن فوایـد و بررسـی موشـکافانه     
هاي احتمالی تـا حـد امکـان     شود تا از آسیب ها باعث می آن

کاسته شده و رشد و اعـتالي محـیط روسـتایی کـه مـدنظر      
  توسعه پایدار است، فراهم آید.

  روش تحقیق
براي ارائه مدلی جهت سنجش میـزان اجرایـی شـدن    

عنـوان نمونـه    اگروتوریسم در روستاها، روستاي گرمه به
موردي انتخاب و طرح اگروتوریسم به مـدت کوتـاه در   

 در. اسـت  تحلیلی –آن اجرا شد. روش تحقیق توصیفی 
صورت مشاهدات میـدانی   ابتدا مجموع اطالعات اولیه به

ــه  ــات کتابخان ــتا،    و مطالع ــیم روس ــا اقل ــه ب   اي در رابط
موقعیت مکانی و جغرافیـایی، پوشـش گیـاهی و منـابع     

هــا و  تهــاي تــاریخی و طبیعــی و نیــز ســن آب، جاذبـه 
ــردآوري  ــتاییان گـ ــومات روسـ ــاي آن  رسـ ــر مبنـ   و بـ

   

گروتوریسم گرمه تهیه شـد. در مراحـل   تور گردشگري ا
جهت تجزیه و تحلیـل اطالعـات و ارائـه      بعدي تحقیق

اســتراتژي و راهبــرد توســعه اگروتوریســم در روســتاي 
اسـتفاده شــده   SWOTمـورد مطالعـه، از روش تحلیــل   

هــا و  اسـت. فهرسـتی از نقـاط قـوت، ضـعف، فرصـت      
وسـیله   تهدیدها مورد شناسایی قرار گرفت و سـپس بـه  

کننـده در   سنجی از روستاییان و گردشـگران شـرکت  نظر
آوري نهایی نتایج، راهکارهاي  طرح اگروتوریسم و جمع

  مناســب جهــت توســعه و پــذیرش اگروتوریســم ارائــه 
  شده اسـت. الزم بـه ذکـر اسـت جامعـه آمـاري کـه در        
ایــن طــرح شــرکت کردنــد از دو گــروه تشــکیل شــده  

ــوده ــد ب ــه  :ان ــان،  گردشــگران (ب ــوان مهم ــر) و  85عن نف
دلیـل اینکـه    نفـر). بـه   20عنـوان میزبـان،    بـه  روستاییان (

شود و  روستاي گرمه غیر هدف گردشگري محسوب می
اند، از مرجـع   در واقع گردشگران مهمان روستاییان بوده

قانونی خاصی در ایـن طـرح نظرخـواهی نشـده و تنهـا      
ها اسـتفاده   براي تحلیل اطالعات در جدول سوآت از آن

  شده است.
  معرفی روستاي مورد مطالعه

نظر به آن که در صنعت اگروتوریسم، بازدید کننده بـه  
مانند فرد روستایی امکان تعامل مستقیم با تمام جوانـب  
ــان   ــه در ادامــه بی زنــدگی روســتایی را دارد، مطــالبی ک

  شود در راستاي هدف این نوع گردشگري است. لـذا  می
ی اگروتوریسم را در این مقاله به اطالعاتی که اهداف کل

گیــرد ماننــد طــرح توســعه روســتا، مســائل  نمــی در بــر
جمعیتی، نحوه تملک اراضی و مـواردي از ایـن دسـت،    

شـود. ذکـر برخـی از ایـن مطالـب ماننـد        پرداخته نمـی 
ــ آ هــاي ســنتی از آن جهــت اهمیــت دارد کــه تــور   ینی

هاي  ها و در زمان گردشگري بازدیدکنندگان  بر مبناي آن
  ریزي  شده است. ر صحیح برنامهطو مرتبط به
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  گرمه  شرایط جغرافیایی و اقلیمی
 10 اي،  در روستاي گرمه در موقعیتی کوهستانی دامنه

 کیلومتري جنوب غربی شهر فرهادگرد در بخش مرکزي
قـرار دارد.   رضـوي  شهرستان فریمان در استان خراسـان 

ــه گرمــه روســتاي آب  نزدیــک کــوه در تــرین روســتاها ب
کیلومتر، روستاي کالت سـبز و   15غربی با فاصله  شمال

 6 کیلـومتر و  3کالت خـوش در جنـوب در بـا فاصـله     
هـا مـراودات فرهنگـی دارد.     باشد کـه بـا آن   کیلومتر می

هـاي   هاي معتدل و زمسـتان  روستاي گرمه داراي تابستان
صـورت   سرد و خشک است. بارش در زمستان بعضا بـه 

). 1387دسـین مشـاور نقـش کـوثر،     مهن(باشـد   برف می
چنـد   تأمین آب شرب روستا از طریق چشـمه، قنـات و  

  هاي اخیر حفر شده است. عدد چاه است که در سال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

هـاي   هـاي متعـدد روسـتا یـک از جاذبـه      مظهر قنـات 
چمنزار  گردشگري آن است. پوشش گیاهی منطقه سابقاً

ون بیشـتر منـاطق   و علفزارهاي وسیعی بوده اسـت. اکنـ  
گرفته اسـت. از   مزارع صیفی جات فرارا نزدیک روستا 

روستا، گیاهان دارویـی   هاي پوشش گیاهی دیگر ویژگی
انـدکی از طریـق    فراوان و متنوع اسـت کـه درآمـدزایی   

اسـت  شده ها براي روستاییان به ارمغان آورده  فروش آن
 اکثـر نسـل جـوان     . )34، 1363،  (اداره جغرافیایی ارتش

 30حـدود   اند و اکنون در گرمه به مشهد مهاجرت نموده
خانوار اعم از سـاکنان اصـلی گرمـه و افـرادي کـه از سـه       
دهه قبل از روستاهاي اطـراف بـراي کـار بـه گرمـه آمـده       

دهنـد. معیشـت سـاکنان     را تشـکیل مـی   جمعیت آن بودند،
کنونی کشاورزي و دامداري اسـت. قالیبـافی و نمـد بـافی     

  کالبدي  زیست محیطی  اجتماعی  اقتصادي  

  مزایا

  تنوع اقتصاد محلی -
هـاي جدیـد و بـاال     ایجاد اشـتغال در حـوزه   -

  رفتن درآمدها
ــا - ــنایع و    يارتق ــل، ص ــل و نق ــتم حم سیس

  هاي سنتی حرفه
هـاي   بـراي فعالیـت  هـاي تـازه    ایجاد فرصت -

  چندگانه و از بین بردن رکود اقتصادي.
 زایی براي بانوان روستایی اشتغال -
ــا - ــ پ ــاورزي در  ی ــاي کش ــه ه ین آوردن هزین

  اقتصاد جوامع محلی.  يراستاي ارتقا
  ها حمایت از خدمات موجود و گسترش  آن -

افزایش روابط اجتماعی در جوامع  روسـتایی   -
  ي مبادله فرهنگیهایی برا و ایجاد فرصت

ایجــاد آگــاهی بیشــتر در زمینــه اصــطالح      -
هـا و هویـت فرهنگـی،     هاي محلی حرفه فرهنگ

  مشارکت مردمی
 تر افزایش نقش زنان در جوامع سنتی -
 افزایش جمعیت مناطق روستایی -
بازگشت مهاجران به شهرها و تشـکیل مجـدد    -

  نهاد خانواده روستایی

در افـزایش انگیــزه در روســتاییان   -
ــادانی    ــت و آب ــظ، حمای ــت حف جه

  محیط زیست طبیعی روستا
بهبود وضعیت محـیط زیسـت بـا     -

هایی از قبیل دفع زباله،  انجام فعالیت
ــین  ــیم آئ ــه تنظ ــک و   نام ــاي ترافی ه
  اصالح بناها.

برانگیختن حس طبیعـت دوسـتی    -
افراد در اثر ارتباط با طبیعت بکـر و  

لیت در قبال حفـظ   وئایجاد حس مس
 ي از آلوده کردن آنو جلوگیر

هــاي  برقـراري مجــدد اکوسیســتم  -
 هاي حمایتی منطقه از طریق طرح

حفـظ محــیط زیســت در مقیــاس   -
  کالن

ــاهاي   - ــادانی فضـ ــظ و آبـ حفـ
 تاریخی

هاي قـدیمی   بازسازي ساختمان -
ــه    ــدیل ب ــتا و تب ــروك روس و مت

  هاي متنوع کاربري
هـاي جدیـد مثـل     ایجاد جاذبـه  -

فریحـی  امکانات فرهنگی، مراکز ت
  یا ورزشی

هاي رفت و  بهبود مسیرها و راه -
 آمد

هـا   توجه به سیماي بیرونی خانه -
در  جهـت عـدم ایجـاد آشــفتگی    

 بصري
ــت و حمایــت خــدمات    - تقوی

محلی مانند حمل و نقل عمـومی  
  هاي بهداشتی و مراقبت

  ها آسیب

افــزایش هزینــه خــدمات عمــومی خــدمات   -
  تیدارویی و تأمین مخارج نیروهاي امنی

هــاي فرادســتی مثــل ایجــاد  افــزایش هزینــه -
  هاي توسعه امکانات توریستی و زیرساخت

افــزایش مشــاغل فصــلی و متعاقبــا بیکــاري  -
 فصلی

هاي شغلی جدیـد توسـط غیـر     اداره فرصت -
  روستاییان

افزایش بـدون کنتـرل قیمـت زمـین، کـاال و       -
 ویژه  ویالها خدمات به

ــت   - ــودن فعالی ــاري نم ــزایش انحص ــا اف ي ه
عـدم بهبـود وضـع معیشـتی      توریستی و نهایتاً

  روستاییان

ــایر     - ــرم و س ــه ج ــا ب ــزایش ارتک ــال اف احتم
  رفتارهاي ضداجتماعی

واسـطه   تعرض بـه حـریم سـاکنان روسـتا بـه      -
افــزایش جمعیــت غیــر بــومی و عــدم نظــارت  

  صحیح.
کاهش خـدمات محلـی روسـتاییان در برخـی      -

  موارد
ی روسـتاییان  هاي سنتی فرهنگـ  مقابله با ارزش -

و آشنایی نسل جوان با عقاید جدید، مد لبـاس و  
 هاي غیر متعارف رفتاري شیوه

افزایش تردید در اقامت دائم با درآمـد موقـت    -
  یا مهاجرت به شهر.

افزایش انـواع آلـودگی در منـاطق     -
روستایی از جمله بصري، صـوتی و  

 زیست محیطی.
هــاي زیســـت   تخریــب جاذبــه   -

صورت عـدم   یان درایمحیطی روست
 نظارت صحیح

ایجاد فرصت براي افراد سـودجو   -
ــب    ــق تخری ــدزایی از طری در درآم

 مزارع و باغات
هاي کنترل نشـده در   آرامیایجاد نا -

  هاي طبیعی اکوسیستم

ــاخت و   - ــزایش سـ ــان افـ امکـ
 سازهاي ناخواسته

  هاي دست بشر افزایش ساخته -
رسانی بـه کالبـد بناهـاي     آسیب -

مذهبی توسط مسکونی و تاریخی 
 گردشگر

  

  

  ).88، 1390 معایب و مزایاي اگروتوریسم(فتاحی،. 1ج 
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رونـق دوران گذشـته در گرمـه بـوده      ي پـر جمله هنرها از
    که اکنون به فراموشی سپرده شده است.

  هاي طبیعی گرمه جاذبه
 روســتاي گرمــه از لحــاظ ســاختار طبیعــی داراي    

 . قرارگیـري آن در دشـت و در   سـت هاي خاصی ا جاذبه
و  گردي ها، مسیرهاي زیبایی براي طبیعت انتهاي کوهپایه

را  ک بـا ارتفـاع مناسـب   هاي نزدی امکان کوهنوردي کوه
دلیل  و به آورد. روستاییان براي شناسایی منطقه فراهم می
اسـم خاصـی    اي ها را گم نکنند، براي هر نقطـه  اینکه راه
آن منطقـه بـوده    اند که هر کدام بیانگر خاصـیت  گذاشته

سـر آسـیاب    و  حیوان ین، آغل فالنی مانند سر چشمه پا
رخی از این منـاطق  . ب )1389(معاونت عمران روستایی، 

دسـت دادنـد. ماننـد آغـل      اکنون موجودیت خـود را از 
اي (نـوعی   نقـره  در منطقه بوزو بوزونقره که اکنون دیگر

شود. اما منطقه همچنـان بـه همـان     نمی خارپشت) یافت
ها و مسیرهاي رسـیدن   شود. در واقع راه اسم خوانده می

ــ بــه هــر کــدام از ایــن نقــاط مــی  ــه دتوان هــاي  از جاذب
  ردشگري روستا محسوب گردد.گ

اي در مسـیر تنگـل شـوربزه کـه      چشمه قلقلی: چشمه
مواد معدنی یا آتشفشـانی از آن   جوشان است و  احتماالً

ــی ــراوش م ــد،  ت ــراکن ــه روي آن  زی ــگ  را الی اي زرد رن
  پوشانده و اطراف آن قارچ می روید.

هـاي هسـته    سر قلعه باال: تپه جلویی روستا که خرابـه 
ا بـر روي آن قابـل مشـاهده اسـت و داراي     اولیه روسـت 

غارهاي طبیعی و کوچکی معروف بـه غـار آجـی (غـار     
  مادربزرگ) است.

 هاي تمشک در هـم  جنگل مزار: زمینی پوشیده از بوته
 تنیده و درختان سر به فلک کشیده در جنوب و نزدیـک 

به بافت روستا که به اعتقاد روستاییان شخص بزرگی در 
بـه   هم تنیـده   درهاي تمشک  بوته آن مدفون است و این

هـاي آن   کنند تا کسی به زمـین  نوعی از آن محافظت می
    .معترض نشود

هاي غربی روستا که  کوه تاق تاق: کوهی در رشته کوه
صـورت سـکوهایی بـراي نشسـتن      هـا بـه   چیدمان سنگ
  . درآمده است

هاي یکپارچـه کـه سـابق     معدن سنگ: معدنی داراي سنگ
سـنگ اسـتخراج    تن آسـیاب آبـی از آن  بر ایـن بـراي سـاخ   

  کردند. اما اکنون آسیابی در روستا وجود ندارد. می
آسیا خرابه: آخرین بازمانده آسـیاب آبـی گذشـته کـه     

  سنگ آن از همان معدن تهیه شده بوده است.
مـزار کـه    اي جوشان در کنار جنگـل  ین: چشمهی چشمه پا

 سـابقاً  ایـن چشـمه   دورتادور آن پر از دار و درخـت اسـت.  
براي دور هم جمـع شـدن،    تنها منبع آب روستاییان و محلی

  .انجام کارهاي روزانه بوده است خبر رد و بدل کردن و
هـایی کـه از کـوه هـامی      تنگل شوربزه: محل ریختن آب

آیدرا تنگل گویند. آب پس از عبور از تنگل در کنار قنـات  
  . شود جمع می اي گود شوربزه در شمال روستا در نقطه

سـازي از مـواد طبیعـی کـه       تلخ بـاال: اسـتخر دسـت   
روستا،  هاي جنوب آوري آب قنات روستاییان براي جمع

دلیـل اینکـه    هاي اخیر بـه  اند. در سال ساخته  کال حلوایی
را گــل و الي و جلبــک پوشــانده بــود، تلــخ را  کــف آن

انـد. مسـیر    را سیمان کاري کرده بازسازي کرده و کف آن
هـاي کشـاورزي     بز و از میان زمـین رسیدن به تلخ سر س

است و آب قنات جمع شده در آن شـفاف و زیباسـت.   
    .ستامظهر قنات نیز در همان نزدیکی و قابل دسترسی 

  آداب و رسوم در گرمه
کـه در گذشـته در     رسـومی  متاسفانه برخی از آداب و

 شـده، بـا گذشـت    روستا با تشریفات خاصی انجـام مـی  
اند و شـاید کمتـر کسـی یـادي از      ها رفته  خاطرهاز  زمان

  بعضی با کمی تغییر دراما  ها درذهنش داشته باشد. آن

71 



 
 

 
 

ره 
شما

16
6

 ♦ 
ان 

بست
تا

98 ♦
  

و هـر سـاله اجـرا     انـد  بـاقی   نحوه برگـزاري همچنـان  
شوند. مجموع این آداب بیانگر نوع خاصی از دیانت  می

مجموعـه  باشد.  و اعتقاد سنتی مذهبی مردمان روستا می
ا روســتاییان از گفتگــو بــ ایــن آداب و غــذاهاي ســنتی،

  تر و مشاهدات عینی استخراج شده است. قدیمی
جشن دیم کاري: روزي که بنا بود کاشـت دیـم آغـاز    
شود، کشاورزان روستا خرما یا شیرینی محلی تهیه کرده 

کردند. شب نیز بـه مسـجد رفتـه     و بین اهالی پخش می
براي محصول خوب و پر برکت دعا کـرده و حیوانـات   

  کردند.   رد میخود را از زیر قرآن 
  جشــن درو: کشــاورزانی کــه کــار دروي خــود را     

  کردنـد   رسانند بـه دیگـران کمـک مـی     زودتر به پایان می
 ،هــا نیــز تمــام شــود. در مقابــل تــا درو محصــوالت آن

  کشاورزي که به کمـک او آمـده بودنـد، ناهـار مفصـلی      
کـرده و در مقابـل    از غذاهاي محلی مانند تپشی تهیه می

داده اسـت و   هـا ناهـار مـی    بودند بـه آن  کمکی که کرده
ــی  ــان درو خــود را جشــن م ــق پای ــدین طری ــد.  ب   گرفتن

مراسم کشت آبی: براي آغاز کشـت محصـوالت آبـی       
شـده اسـت. صـبح شـروع      نیز مراسم خاصی برگزار می

شخم زدن) یک جوغ بـه گـردن گـاو آهـن      شیار کردن (
 را بـر گـردن گـاو آهنـی دیگـر      بستند و سر دیگر آن می
شکسـته   ها نان تافتونی می سپس در میان آن. انداختند می

کردند و اعتقاد داشتند به برکـت   می  و بین دیگران تقسیم
  این نان، محصول پر ثمري را خواهند داشت.

  شـود کـه محصـوالت     جشن خرمن: زمانی برگزار می
ــا برداشــت    ــان ب ــن زم در حــال برداشــت اســت. در ای

هـا شـادمانی خاصـی     جوانان و بچـه  محصوالت معموالً
  رونـد و   دارند و با ایـن شـادمانی بـه محـل خـرمن مـی      

ــی  ــت م ــداري از  از صــاحب خــرمن درخواس ــد مق کنن
هـا بدهـد. صـاحب     بـه آن  هدیـه  صـورت   محصول را به

  را کــه  خــرمن نیــز بــا شــادمانی خاصــی مقــداري از آن 

داده است. سـپس   ها می باشد به آن کیلو می 3تا  2حدود 
بچه هاي دیگر بـا پـول یـا کـاالیی کـه از      همراه  ها به آن

گیرنـد.   اند جشن مـی  فروش یا معامله آن به دست آورده
اعتقــاد بــر ایــن اســت کــه ایــن عمــل موجــب برکــت  

  شود. محصوالت می
  

مراسم عاشـورا: در روز عاشـورا از ابتـداي صـبح بـه      
پردازند و بزرگ روستا بـراي   خوانی می زنی و نوحه سینه

از تـن   د. در چند سـال اخیـر چنـد   کن ها سخنرانی می آن
بزرگان جمع شده و در روز عاشورا به همه اهالی ناهـار  

 و رونـد  دهند. در عصر عاشورا نیز بـه قبرسـتان مـی    می
  کنند. خیرات پخش می

  

علم خبرکنی: پـس از اتمـام دهـه اول، بـزرگ روسـتا      
فرستد تا با علم و  نامه می براي روستاهاي اطراف دعوت

سمت روستا بیایند. همه اهـالی کمـک   به  عزاداران خود 
به  ،ینروز علم خبرک اهالیکنند.  تهیه می کرده و ناهاري

استقبال مهمانان عزادار خود رفته و اشعار خاصـی را رد  
 هاي خود را عوض کـرده، بـه   لمکنند. سپس ع و بدل می

زنـی   کنند و با نوحه و سینه اصطالح با علم روبوسی می
در آن مکـان نیـز بـه عـزاداري     به سمت مسجد رفتـه و  

  خورند.  پردازند و پس از نماز ناهار می مفصلی می
  

  تور اگروتوریسم روستاي گرمه 
در راستاي دستیابی به معیاري براي سـنجش و میـزان   
تحقق اهداف اگروتوریسم در گرمه، با همکاري جمعـی  
از روستاییان عالقمند، برنامه گردشگري روستاي گرمـه  

اه در فصــول بهـار و تابسـتان اجــرا   مـ  3در طـی مـدت   
دلیل بافت مذهبی  گردید. اگرچه اکثریت بزرگان گرمه به

روستا مایل به انجام این طرح نبودند، امـا در نهایـت بـا    
رعایت تمام موازین اخالقی و فرهنگی برنامـه تـور بـه    

ولیت اسـکان، غـذا، خـدمات اولیـه و     ئاجرا درآمد. مسـ 
تأمین امنیت گردشگران را روستاییان میزبـان بـر عهـده    
گرفتنــد. البتــه در ابتــداي برنامــه ضــمن تشــریح کامــل 
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شرایط، سندي مبنی بر تمایل گردشگر و میزان هزینـه و  
  اي از ایشان دریافت شد.  نیز تعهدنامه

عنوان فردي کـه از خـارج محـیط روسـتا      گردشگر به
ــاً ارد آن مــیو ــاي   شــود، عموم ــات و رفتاره ــا اخالقی ب

روستاییان ناآشناست. اگرچه وقتی به قصـد گردشـگري   
روستایی و با آشنایی مختصـري کـه در مـورد روسـتا و     
کشاورزي دارد، براي شرکت در طرح اگروتوریسم وارد 

مردمـان   مکان با فرهنگا در حدشود، آماده است که  می
دلیـل   . با این حـال بـه   دا کندسازگاري پیو محیط روستا 

عدم وجود تجربه قبلی در این زمینه، گردشگرانی بـراي  
این طـرح انتخـاب شـدند کـه آشـنایی قبلـی بـا گرمـه         

سوي دیگر روستاییان میزبان نیـز بـه تعـداد     اند. از داشته
محـدود از بـین کسـانی انتخـاب شـدند کـه عـالوه بـر         

خـود  مشارکت باال، به حضور مهمان در منزل شخصـی  
ــت    ــد قیم ــالی مانن ــائل م ــتند. مس ــل داش ــذاري  تمای گ

 محصوالت و خدمات، بر میناي عرف بازار و با در نظـر 
تور اگروتوریسـم  برنامه گرفتن سود حداقلی بوده است. 

روستاي گرمه براي گردشگران منتخـب بـه شـرح زیـر     
   :است

روز اول: ورود به روستا، آشـنایی بـا طبیعـت روسـتا،     
 همراه گردو چینی از ت و گردش بهصرف ناهار در طبیع

باغ یکی از روستاییان، شـام  میزبـان کشـاورز در خانـه     
  شخصی. 

روز دوم: تور مزرعه، شامل کار در مزرعه متناسب بـا  
ــان کاشــت گوجــه  ــد و   فصــل (زم ــدر قن فرنگــی، چغن

دهی، صـرف ناهـار سـنتی در     زمینی) آبیاري و کود سیب
ــا غــروب آفتــاب، آتــش  ــازي و  مزرعــه، ادامــه کــار ت ب

  خوانی، خرید محصوالت روستایی. قصه
هاي روستا و کارهاي  روز سوم: تور دام، آشنایی با دام

  دامداري متناسب با جدول زمانی دامداري( شیر دوشـی، 
  

ــم ــتا     اول پش ــاش روس ــار در گ ــرف ناه ــی) ص چین
شـود)،   اي که در قسمتی از آن دام نگهداري می (محوطه

  ینی در مسجد.ی اجراي مراسم آ
 14عـزاداري   وز چهارم: شرکت در مراسـم مـذهبی (  ر

خرداد، علم خبرکنـی) صـرف غـذا در مسـجد، مراسـم      
  هاي میزبان. خوانی، صرف غذاي سنتی در خانه شبیه

آوري گیاهــان  گــردي، جمـع  روز پـنجم: تــور طبیعـت  
دارویی و کوهنوردي در طبیعت اطراف روستا، بازگشت 

  به شهر.
  تجزیه و تحلیل

هاي توسـعه پایـدار    ه راهکارها و سیاستمنظور ارائ به
ــل      ــناخت عوام ــم، ش ــق اگروتوریس ــتایی از طری روس

هـا و   ) در جهت رفـع ضـعف  SWOT(سوآتچهارگانه 
ها امري ضـروري   ها و فرصت تهدیدها و نیز بهبود قوت

رسد. ماتریس سوآت کـه بیـان کننـده عوامـل      نظر می به
اشد ب داخلی و خارجی مؤثر بر اگروتوریسم در گرمه می

ناي تجزیه و بم ترسیم شده است. بر  2جدول شماره در 
هـایی کـه در مـدت     تحلیل این جدول و نیز نظرخواهی

محدود اجراي طرح از دو گروه گردشگر و روستایی بـه  
شـود.   عمل آمده است، راهبردهاي چهارگانه عنـوان مـی  

هدف این مرحله در وهله اول سـنجش محـیط داخلـی    
ی نقـاط ضـعف و قـوت آن    نمونه موردي جهت شناسای

ریـزي اولیـه طـرح     باشد. این بررسـی مبنـاي برنامـه    می
 اگروتوریسم بوده و تور گردشگري بر پایه اطالعـات آن 

بـه کنـد و کـاو در      ریزي شده است. در مرحله بعد طرح
آثار محیط خارجی بر نمونه موردي پرداخته شده، که از 

رتبـاط  ها و تهدیدهایی که روسـتا در ا  این طریق فرصت
باشـد مـورد    با گسترش اگروتوریسـم بـا آن مواجـه مـی    

بررسی قرار گرفته است. مجموع عوامل مطرح شـده در  
  آمده است. 2جدول شماره 
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  تحلیل ماتریس عوامل خارجی و داخلی

نشان داده شده است  2 شماره طور که در جدول همان
 نقطه قوت و فرصـت خـارجی در برابـر    23در مجموع 

مشکل و تنگناهاي بیرونی پیش روي روستاي گرمـه   20
ها،  باشد. حال با توجه به ماتریس عوامل و تحلیل آن می

کننـده در طـرح در ادامـه     نقطه نظرات دو گروه شـرکت 
  شود. بیان می

میزبانان(روستاییان): بر مبناي نظـر روسـتاییان کشـاورز و    
سـب  منا دامدار، وجـود منـابع آبـی، آب و هـواي معتـدل و     

شـهر بـزرگ مشـهد و     بـه  گردشگر، دسترسی نسـبتاً آسـان   
تـرین نقـاط    برگزاري مراسمات مذهبی خاص در گرمه مهـم 

ــوده ــین کشــاورزان و دامــداران، وجــود   قــوت ب انــد. همچن
ــان    ــورده، امک ــت نخ ــر و دس ــت بک ــوم طبیع ــردي ب و  گ

ــ  ــراف روست ــوردي در اط ــوالتـکوهن ــک  ا و محص ارگانی
قـرار دادنـد. از نقطـه     همیتتولیدي روستا در درجه بعدي ا

بیرونـی، ایجـاد انگیـزه در بـین      ترین فرصت نظر ایشان مهم
دولتـی بـراي    کـه  حـالی  بوده است در گردي مردم براي بوم

  ترین تـاهمی وان کمـعن گردي به عتـبرگزارکنندگان طبی

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  . عـدم اجـراي طـرح     مطرح بوده استفرصت بیرونی 
رویـه و   ده که منجر به سـاخت بـی  هادي و نبود شوراي 

تـرین نقطـه    بدون نظارت در روسـتا شـده اسـت، مهـم    
باشـد. در نهایــت   ضـعف گرمـه از نظـر روسـتاییان مـی     

هـاي   اکثریت قریب به اتفاق حضور گردشگر بـا تفـاوت  
فرهنگی در بافت مذهبی روستا و برهم خوردن آرامـش  

 حالی. در دانستند ترین تهدید خارجی می را مهم کنونی آن
که آلودگی محیط زیست و اغتشاش در سـیماي روسـتا   

  ترین تهدید بیرونی عنوان نمودند. را کم اهمیت
مهمانان(گردشگران): از نقطه نظـر گردشـگران دسترسـی    

همـراه امکـان    نسبتاً مطلـوب از شـهر مشـهد و فریمـان، بـه     
کوهنوردي و طبیعت گردي و نیـز تهیـه آسـان محصـوالت     

ین نقاط قـوت گرمـه بـوده اسـت. از     تر ارگانیک روستا مهم
منظر آنان وجود تنوع پوشـش گیـاهی و گیاهـان دارویـی و     

کمتـري از اهمیـت واقـع     نیز مراسم خاص مذهبی در درجه
 خصـوص در بـدو   آشـفته بـه   شده بـود. در مقابـل، سـیماي   

ورود و عدم وجود تصویري زیبـا از بافـت روسـتا و میـزان     
خت از دلیـــل عـــدم شـــنا ین مشـــارکت جمعـــی بـــهیپـــا

  .(نگارندگان)  SWOTماتریس. 2 ج

  تهدید  فرصت  ضعف  قوت

  گردي هاي بوم جاذبه. 1
  وجود طبیعت بکر و دست نخورده. 2
محیط اجتماعی طبیعی آرام و بـی سـر و   . 3

  صدا
هـاي زیبـا بـا دسترسـی نسـبتاً       وجود کوه. 4

  آسان
خصـوص   ي از نزوالت جوي بـه گیر بهره. 5

  برف
  وجود مزارع متنوع کشت دیم و آبی. 6
  رویش گیاهان دارویی متنوع در منطقه. 7
  دسترسی آسان به شهرهاي همجوار. 8
ب آهــاي اولیــه مثــل  وجــود زیرســاخت. 9

  کشی و گاز طبیعی لوله
  ارائه محصوالت ارگانیک. 10
  صنایع دستی و هنري. 11
در مراســم   برخــورداري از مرکزیــت  . 12

  مذهبی در طول سال
  وجود درصد باالي روستاییان با سواد. 13
  

واسـطه   برهم خوردن سیماي روسـتا بـه  . 1
ساخت و ساز بی رویه توسط نسـل دوم و  

  سوم روستاییان
عدم توجه بـه محـیط زیسـت و بافـت     . 2

  روستا
  از بین رفتن مناظر طبیعی. 3
  عدم وجود شوراي ده. 4
  گرمه هادي عدم اجراي طرح. 5
عدم وجـود سـندهاي ملکـی مشـخص     . 6

  هاي زراعی و باغی براي زمین
ــور    . 7 ــه حض ــتاییان ب ــت روس ــدم رغب ع

هـاي فرهنگـی و    دلیـل تفـاوت   هگردشگر ب
  مذهبی

ــع نامناســب گردشــگر در فصــول  . 8 توزی
  سال

ورود بی نظارت وسایط نقلیه به داخـل  . 9
  بافت

 عدم وجود فضاهاي خدماتی اولیه. 10
هـاي کشـاورزي،    دهی زمینعدم سامان. 11

  ها باغات و دام

ریزي و سرمایه گـذاري   افزایش توجه دولت به برنامه. 1 
در بخش توسعه پایدار روستایی با رویکرد گردشـگري  

  روستایی
ــا هــدف توســعه   . 2  ــه روســتاها ب اعطــاي تســهیالت ب

  گردشگري روستایی
اعطــاي تســهیالت بــه برگزارکننــدگان تورهــاي     . 3 

هاي مالیاتی و تسـهیالت   ي معافیتروستاگردي و  اعطا
  هاي خصوصی مرتبط با گردشگري بانکی براي بخش

  هاي حمل ونقل بین شهر وروستا بهبود زیرساخت. 4 
هاي گوناگون به حفـظ محـیط    افزایش رویکرد گروه. 5 

  زیست
هـاي طبیعـت دوسـت بـه      افزایش عالقمنـدي گـروه  . 6 

 روستاگردي و تجربه زندگی روستایی
ــ. 7  ــا   ا و دورهایجــاد توره ــه ب ــی در رابط ــاي آموزش ه

  گردشگري روستایی
عدم وجـود رقیـب در حـوزه مشـابه در روسـتاهاي      . 8 

  همجوار
هـاي   افزایش انگیزه براي مسافرت و تفریح در منطقه. 9 

  همجوار
امکان تعامالت فرهنگـی گسـترده بـین گردشـگر و     . 10 

  روستایی

  افزایش قیمت زمین  بدون نظارت صحیح. 1 
  دن سیما و  بافت اصلی روستابرهم خور. 2 
عدم توانایی در حفظ و نگهـداري اراضـی   . 3 

  از سوي مراجع ذیربط
ــب  . 4  ــابع آبــی و خــاکی و تخری ــودگی من آل

 محیط زیست توسط گردشگران
هـاي فرهنگـی و    حضور گردشگر با تفاوت. 5 

  مذهبی در روستا
اي  هـاي توسـعه   عدم اجراي صحیح طـرح . 6 

  روستا
اً خـدماتی و افـزایش   هاي صـرف  ایجاد شغل. 7 

  هاي فصلی بیکاري
ــراي    . 8  ــحیح ب ــاي ص ــه راهکاره ــدم ارائ ع

هـاي خـدماتی    یان در بخشی درآمدزایی روستا
  از سوي شوراي شهر فرهاد گرد

  کاهش جمعیت روستا. 9 
افزایش تملک اراضی طبیعی جهت سـاخت و   

  ساز یا کاشت صیفی
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ترین نقطه ضعف گرمـه در نگـاه مهمانـان     اگروتوریسم، مهم
مندي از زندگی روسـتایی   بوده است. گردشگران امکان بهره

در مدت محدود که منجر بـه ایجـاد تجربـه هـاي فرامـوش      
تـرین   نشدنی و تعامالت فرهنگـی نـاب شـده بـود، را مهـم     

 آنـان فرصت در این طرح گردشگري عنوان کردنـد. اگرچـه   
ه خدمات از سوي دولـت در زمینـه توریسـم روسـتایی،     ارائ

هاي حمل و نقل و گسـترش اگروتوریسـم    بهبود زیرساخت
ــال ــت   در س ــی را از فرص ــاي آت ــترس   ه ــاي دور از دس ه

تـــرین تهدیـــدهاي خـــارجی از منظـــر  برشـــمردند. مهـــم
هـاي   هـا و هزینـه   گردشگران، نبود نظارت صحیح بر قیمـت 

رسـت بـراي تورهــاي   ریـزي د  خـدماتی و نیـز عـدم برنامـه    
همـراه آلـودگی    اگروتوریسم (در صورت گسترش طرح) بـه 

ــه  ــت ب ــیط زیس ــوب    مح ــگر محس ــور گردش ــطه حض واس
رویه سـاخت و سـاز و گرانـی     که رشد بی شوند. در حالی می

تـرین تهدیـد خـارجی از نگـاه مهمانـان       ها کم اهمیـت  زمین
  .بوده است

  ارائه راهبردهاي توسعه اگروتوریسم در گرمه
): در راهبردهـــاي SOرقابتی/تهـــاجمی(  ردهـــايراهب

ــاجمی ــی و      ته ــوت درون ــاط ق ــر نق ــز آن ب ــه تمرک ک
هاي بیرونی استوار است، راهکارهاي زیر جهـت   فرصت

منظـور توسـعه    هـاي موجـود بـه    بـرداري از برتـري   بهره
  شود: اگروتوریسم در گرمه ارایه می

  افزایش تأکید بر توریسم روستایی و اگروتوریسم. -
سایی و توسعه روستا بـراي کسـب جایگـاه اول    شنا -

  .اگروتوریسم در منطقه
  ایجاد تعاونی گردشگري در روستا. -
حفاظت محیط زیسـت و شناسـایی منـاطق بکـر و      -

  مناسب براي گردشگر.
هـا در   مندي از سواد روستاییان براي آموزش آن بهره -

  برخورد با اهداف طرح اگروتوریسم.  
  شناسایی گیاهان دارویی.هاي  برگزاري کارگاه -

ــی    - ــروش ب ــاي ف ــایی بازاره ــطه محصــوالت   برپ واس
  روستایی.

هـاي زود بـازده تولیـدي     تشویق به ساخت کارگـاه  -
 آب معدنی، بلدرچین و نان.  مانند
 مراسم مذهبی با محوریت گرمه ياحیا -
در راهبردهاي تنوع، بخشـی بـر    ):STع(تنويهادهبررا

یرونـی متمرکـز اسـت،    نقاط قوت درونی و تهدیدهاي ب
هـاي   اي از نیازمنـدي  منظور تأمین پاره راهکارهاي زیر به

  شود:   نواحی روستایی در جهت رفع تهدیدها ارائه می
ها بـراي   مندي از قوانین اراضی در تملک زمین بهره -

اي ماننـد سـاخت    هاي  توسـعه  ها در طرح استفاده از آن
  اقامت سراها.

ــاخ  - ــب و س ــوگیري از تخری ــارت جل ــدون نظ ت ب
  منظور حفظ طبیعت بکر.  به

هاي متنوع خدماتی تولیدي با توجـه بـه    ایجاد شغل -
  بافی و داروسازي گیاهی. پتانسیل روستا مانند قالی

  ازگشت به روستا باب مهاجر برايترغیب روستاییان  -
  هاي تولیدي و درآمدزا. ایجاد فعالیت

 ریزي جهت تأمین امنیت. برنامه -
 تعاونی روستا و شوراي گرمه.ایجاد  -
واگذاري بخش نظارت و مدیریت اگروتوریسـم بـه    -

  بخش خصوصی از طریق مزایده.
 

): در راهبردهـاي بـازنگري   WOراهبردهاي بازنگري(
گیـري   ضمن تأکید بر نقاط ضعف درونی، سعی بر بهـره 

هــاي بیرونــی در جهــت رفــع نقــاط ضــعف  از فرصــت
د. بـه ایـن منظـور    باشـ  فراروي بخش توریستی گرمه می

  :شود راهکارهاي زیر ارایه می
 هـاي  ریزي و حمایت بازنگري به نوع و نحوه برنامه -

  .دولتی و مالیاتی از نواحی غیر هدف گردشگري
  .بازنگري نحوه توزیع تسهیالت به مناطق روستایی -
منظـور   بازنگري قوانین و مقررات ارضـی روسـتایی بـه    -
  .جلوگیري از فعالیت سودجویانها و  مندي بهینه از آن بهره
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ــی   - ــارکت مردم ــوه مش ــازنگري نح ــد    ب ــه مانن گرم
   .واگذاري کارها به مردم

منظور جلـوگیري از تملـک    اعمال قوانین نظارتی به -
  .رویه اراضی روستا بی

  

 .هاي پیاده و سواره اصالح دسترسی -
آموزش و ترغیب روستاییان به مشـارکت در طـرح    -

ــظ م  ــم و حف ــتفاده از   اگروتوریس ــا اس ــت ب ــیط زیس ح
  .نیروهاي باسواد منطقه

منظـور   ریزي تورهاي متناسـب بـا  فصـل بـه     برنامه -
  .توزیع متعادل گردشگران

  

 ): در این راهبرد ضمن تأکید WTراهبردهاي تدافعی (
پـذیري روسـتاي گرمـه، راهکارهـاي زیـر       آسیب بر رفع

 گردد: عنوان می
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نتیجه
ــاي    آنچــه مســلم ــر مبن ــاورزي ب ــگري کش اســت گردش

اي ـایی مزایـ ـتعاریف و اهداف خـود، بـراي جوامـع روستـ    
  حـد  بسیاري را در بر دارد. اما این نوع گردشـگري تـا چـه   

ــت  - ــمینارها و نشسـ ــزاري سـ ــناخت   برگـ ــاي شـ هـ
توریسم روستایی توسـط شـوراي شـهر     اگروتوریسم و

  فرهادگرد با حضور بزرگان گرمه و روستاهاي همجوار.
گــذاري در توریســم  هــاي ســرمایه ایجــاد فرصــت -

 روستایی در گرمه.
رسانی گردشگر و روسـتا در مـورد    آموزش و اطالع -

 ياگروتوریسم، حفظ طبیعت و بافت روستا بـراي ارتقـا  
  منطقه و جلوگیري از تخریب.

 تدوین قوانین ویـژه بـراي گردشـگري روسـتایی و     -
  یی آن.هاي اجرا طور خاص اگروتوریسم و ضمانت به

هادي گرمه و تخصیص صحیح بودجـه   تدوین طرح -
 ها. منظور گسترش زیرساخت به
  .)3(جدول شماره  گیري از تبلیغات و بازاریابی مؤثر بهره -

  
  

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

موفق ظاهر شـود؟ آیـا    دتوان در جامعه روستایی کشور می
ـ   صرف برنامه  در طـریزي صحیح و تصویب قـوانین و ضواب

 آیـد. را  نظر این گونه نمی باشد؟ به مینه کافی میدر این ز
که این مقوله بـراي دسـتیابی بـه اهـدافی کـه ذکـر شـد        

  هاي گسترش اگروتوریسم در گرمه (نگارندگان). بردها و استراتژيراه. 3 ج
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هاي متفاوت و متعدد اسـت و   نیازمند تعامالت در حوزه
، در حـد امکـان   تمامی جوانب ایـن طـرح  که   زمانی تا 

مورد مطالعه و بررسی دقیـق و مثمـر ثمـر قـرار نگیـرد،      
ل نخواهـد شـد و چـه بسـا     گیـري حاصـ   چشم یتموفق

  مضرات آن بیشتر از فوایدش باشد.
  

لحـاظ   اولین حوزه خود روستاست. روسـتاهاي ایـران بـه   
باشـند. ایـن    اجتماعی داراي فرهنگ و سنت خاص خود می

اند و براي خـود سـاختار    جوامع در طول سالیان شکل گرفته
مشخصی دارند. اجراي هر طرحـی در روسـتا بـدون توجـه     

ها، شکست کامـل خواهـد    جتماعی این سکونتگاهبه اخالق ا
بود. بنابراین در پاسخ به سوال پژوهش باید عنوان کـرد کـه   
اگروتوریسم بـا توجـه بـه اهـداف خـود منفعـت اصـلی را        

داند و محـیط اولیـه و سـاده روسـتا را      متوجه کشاورزان می
دانـد. امـا    براي موفقیت نسبی این نوع گردشگري کافی مـی 

ــه مط   ــه ب ــا توج ــدود    ب ــه مح ــده و تجرب ــوان ش ــب عن ال
توان اذعـان داشـت کـه ایـن نـوع       اگروتوریسم در گرمه می

گردشگري براي رسـیدن بـه اهـداف اقتصـادي و اجتمـاعی      
هـر   خود نیازمند مطالعات بسیار دقیق و موشکافانه اسـت و  

روستا جداگانه باید مورد بررسی قرار گیرد. به دیگـر سـخن   
تـوان یـک برنامـه و فرمـول      براي موفقیت اگروتوریسم نمی

کلی براي تمام روسـتاها ارایـه داد. مقولـه فرهنـگ و شـکل      
سنتی زندگی که هنوز در اکثریت روستاها برقـرار اسـت، از   

توجـه نمـود. بـا ایـن       بـه آن ترین نکاتی است که بایـد   مهم
وجود این تجربه در روستاي گرمـه کـه غیـر از روسـتاهاي     

ـ  هدف گردشگري می ت نسـبی همـراه بـود و    باشد، با موفقی
توان با تکیه بر آن، با افزایش نقاط قوت، بهـره گیـري از    می

ها و نیز بـه حـداقل رسـاندن تهدیـدات بیرونـی، بـه        فرصت
  ل آمد.ی نتیجه مطلوب نا

  

طـرح گردشـگري   اجراي که  آن استدیگر   مهم نکته 
الگوبرداري عین به عین  ،کشاورزي در روستاهاي کشور

دیگر موارد و همچون  از کشور باشد هاي خارج از طرح

هاي منطبق بر  با مؤلفه (موضوعاتی که از خارج کشور و 
شـود و اجـراي    وارد ایـران مـی   )فرهنگ و اجتماع آنـان 

صدمات جبـران ناپـذیري را    ، ها بدون انطباقات بومی آن
هاي گردشگري کشـاورزي نیـز    طرح اگر سازد، وارد می

ند به چنـین سرنوشـتی   انجام شو بدون مطالعات تطبیقی 
ها صـرفاً   دچار خواهند شد. بنابراین بهتر است این طرح

جهت آشنایی با تجربیـات کشـورهاي موفـق در زمینـه     
گردشگري کشاورزي مورد مطالعه قـرار گیرنـد و بـراي    

الگوهـاي بـومی و    از هـا در روسـتاها،   کردن آن ییاجرا
ز منطبق بر فرهنگ و جامعه روستایی استفاده شـود. تـا ا  

این طریق اهداف توسـعه پایـدار در روسـتاها در قالـب     
  هاي گردشگري مانند اگروتوریسم به دست آید. طرح

توان گفت  در نهایت با توجه به مطالب عنوان شده می
اگر اگروتوریسم بخواهد به توسعه پایدار روستاها منجر 
شود و نقش مثبتی در زنـدگی مـردم روسـتا ایفـا کنـد،      

عیین راهکارهاي مشـخص، مـدیریت   نیازمند توسعه و ت
محیط زیست، توسعه مشارکت محلی، قوانین صـریح و  

ریزي واقع بینانـه اسـت.    محکم، بازاریابی پایدار و برنامه
تـرین مسـئله    همچنین در روسـتاي مـورد مطالعـه مهـم    

تشکیل شوراي ده و ترغیب کشاورزان به مشارکت بـاال  
ن جهـت  عالوه داشـتن سـاز و کـاري مطمـئ     باشد. به می

ها و افـزایش آگـاهی از طریـق     موارد مالی، کنترل آسیب
تواند رونق و رشد اقتصادي را در این روستا  آموزش می

  همراه داشته باشد. با تکیه بر اگروتوریسم به
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  مشهد.

هــاي  ســنجی جاذبــه  ، امکــان)1390( .فاطمه هسید ،یمانیا -
آگروتوریسم بخـش دهسـتان رودپـی شـمالی بخـش مرکـزي       
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اساس دیـدگاه گردشـگران   هاي گردشگري کشاورزي برقابلیت

ــده شهرســتان تنکــابن  :(مطالعــه مــوردي ــه ).دهســتان بل مجل
 .1-23، صص 3ریزي و توسعه گردشگري، ش برنامه

    ،)1391(.کبري ،مرادي -
   

تحلیلی بر اگروتوریسـم و راهکارهـاي
ــان ــالت) پای ــتان مح ــوردي شهرس ــه م ــعه آن(نمون ــه توس نام

روسـتایی. اسـتاد راهنمـا هـدایت ا...   ي ارشد جغرافیـا کارشناسی
ریزي. دانشگاه اصفهان.نوري. دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه

هـــاي )، گـزارش فعالیـت   1389( .معاونـت عمـران روســـتایی    -
. عمران روستایی، بنیاد مسکن خراسان رضوي، مشهد

هــادي شــهر ، طــرح )1387 .(مهندســین مشــاور نقــش کــوثر -
 .فرهادگرد، استانداري استان خراسان رضوي، فریمان

هاي ارزیابی توانمندي ،)1397(.عفت ،فتحی؛ اصغر ،نوروزي -
توسعه گردشـگري کشـاورزي و تعیـین میـزان پـذیرش آن در   

، 51جامعه هدف در شهرستان لنجـان، جغرافیـا و توسـعه، ش   
 .242-260صص 

- Bues C.E., (2008) “Agritourism: Cultivating 
Tourists on the Farm” Washington DC, Washington 
State University Publication. 
- Che, D, Veeck,, A, Veeck, Gregory (2005) 
Sustaining production and strengthening the 
agritourism product: Linkages among Michigan 
agritourism destinations, Agriculture and Human 
Values, Volume 22, Issue 2, PP: 225-234. 
- Chesnutt J., (2007) Developing an Agri-Tourism, 
Attraction in Alabama, Alabama &Mand Auburn 
University,USA,  
- Conrado M., (2008) “A Profile of Agritourism in 
the State of Oklahoma”, USA, University of 
Oklahoma Publication. 
- Dahlan, I., (2004) “Opportunities for Agro-Eco-
Tourism in Bario Highlands.” Special Papers 
Presented in: Seminar on Opportunities for Agro-
Eco-Tourism in Bario Highlands, Bario Seminar 
and Festival, 11-14. 
- Eckert J, (24/10/2010)What is Agritourism in 
http://www.eckertagrimarketing.com/eckert-
agritourism-agritours.php. 
- Gard, N, Gehee, Mc (2007). An Agritourism 
Systems Model: A Weberian Perspective, Journal of 
Sustainable Tourism, Volume 15, Issue 2, PP: 111-
124. 
- Kumar SinghA., (2010) “Agri-Tourism 
Entrepreneurship: A Tool to Rural Development” 
International Referred Research Journal, 21:10-14. 
- Ollenburg, C, Buckley, R (2007). Stated 
Economic and Social otivations of Farm Tourism 
Operators, Journal of Travel Research, 
jtr.sagepub.com,vol. 45 no. 4, PP: 444-452. 
- Porcaro P., (2009), “Agritourism in Italy”, 
Australia, ISS Institute Inc. 
Sznajder M, Przezbórska L., (2009) “Agritourism”, 
UK, CABI Publishing. 
- Tew, Ch, Barbieri, C (2012). Tourism 
Management,Volume 33, PP:  215–224. 

78

- https://doi.org/10.22034/38.166.63

http://www.eckertagrimarketing.com/eckert-

