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  پایدار روستایی،تحلیل نقش گردشگري کشاورزي بر توسعه 

  روستاهاي استان اردبیل:منطقه مورد مطالعه 

  

  دکتر حسین فراهانی  دانشیار و عضو هیت علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزي روستایی، دانشگاه زنجان

  دکتر بهروز محمدي یگانه  دانشیار و عضو هیت علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزي روستایی، دانشگاه زنجان

  دانشجوي کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزي روستایی دانشگاه زنجان* ١محمود پهلوانی قره قاسملو 

  : چکیده

تغییراتآبوهواییو خشکسالی مناطقروستاییوبخشکشاورزیایرانبه علتچالش هایمختلفیهمچون

محیطی بهعلت استفاده ناکارآمد از نهادههاي ،بحرانآب،مهاجرتروستاییوکاهشجمعیتروستایی،فشارهایزیست مکررهایشدیدترو

تحقیقات اخیر و  ها، زمینه ي این نگرانی. با بحران و عدم پایداري مواجههستند ،شیمیایی و بازده پایین کشاورزي متداول

و باعث مطرح شدن کشاورزي چند کارکردي از جمله گردشگري کشاورزي شدهرات کشاورزي و روستایی تغیی تاملبراي

و به . سیاستگذاران روستایی و کشاورزي تبدیل شده استدر بینمشوق توسعه پایدار در مناطق روستایی  و بهعنوان رهیافت

تنوع سازي هاز بعد اقتصادي، میتواند بکه .ده استکشاورزي وروستایی معرفی شپایدار توسعه در منزله یک پارادایم نوین 

و یک منبع درآمد مکملبراي کشاورزان محسوب شود و همچنین فرصتهاي شغلی جدیدي را در جوامع  یاري دهدکشاورزي 

حفاظت از محیطزیست،  هاز بعد زیستمحیطی میتواند ب. بیکاري و مهاجرت را کاهش دهد تا. روستایی فراهم نماید

از بعد .به حداقل برساندها و زمینهاي کشاورزي کمک نماید و خسارتهاي زیست محیطی و آلودگی هایکشاورزي را اکوسیستم

فرهنگی این نوع گردشگري میتواند فرهنگ و سنن روستایی راحفظ نماید، وضعیت اجتماعی کشاورزان را بهبود - اجتماعی

ریزي،  هبرنامنبود هکشاورزي با چالشها و مشکالت فراوانی از جمل گردشگري هولیکن توسع.دهد و زنان کشاورز را توانمند سازد

و جامعه . تحلیلی می باشد -از نوع کاربردي و از روش توصیفی  حاضر همقال. کمبود منابع مالی وانسانی، آموزش روبرو میباشد

 GIS( رمافزارسیستماطالعاتجغرافیدادههایبدستآمدهازطریقکتابخانهایومیدانیوبهکمکن.آماري روستاهاي استان اردبیل می باشد

ري را گهایی از این نوع گردشه نمون. بررسیمفهوم و اصول گردشگري کشاورزي میپردازد هب، و برایشناختوپهنهبندیمناطق)

در پایان هم . روستایی بیانمیکند هدرکشورهاي مختلف ذکر مینماید و مزایا و چالشهاي پیش روي آن را در زمین توسع

  .دهد می همنظور رفع چالشها و بهرهگیري بهتر از فرصتها ارائ هبپیشنهادهایی 

  ، استان اردبیلروستایی ،توسعهکشاورزي هپایدار، توسع هردشگري کشاورزي، توسعگ:واژههاي کلیدي

                                                            
  Mahmoud.pahlevani1397@gmail.com   09127451922:نویسنده مسئول-١
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  :مقدمه

روستااولینسکونتگاهدائمیانسان،محل فعالیت هایکشاورزیونیزمحیطکار،تالش،تولید ودیگرکوشش هایبهره 

رونق گردشگریدر نواحی روستایی میتواند به توانمندسازیروستائیان، تنوعبخشی ).1369 بدري فر،(زمیناستوریانساناز

  ). 68-81: 1391 حیدریساربان،(فعالیتهاي اقتصادي و ایجادفرصتهاي شغلی جدید کمک کند 

روستاییو تنوعبخشی به منابع بنابراین گردشگري کشاورزي اغلب بهعنوانیک گزینه توسعه پایدار براي احیاي اقتصاد   

از دیدگاه کشاورزي، گردشگریکشاورزي به معنی گسترش عملیات مزرعه؛ Hatley, 2009).( درآمد پیشنهاد شده است

نوآورانه؛ بهبود جریان درآمد مزرعه و توسعهبازارهاي جدید   استفاده ازمحصوالت مبتنیبر کشاورزي در راههاي جدید و

آگاهی از محصوالت کشاورزي محلی و اهمیت حفظزمینهاي کشاورزي از طریق گردشگري در نتیجه. مصرف درك میشود

  Hatley, 2009).( کشاورزیافزایش مییابد

پایدار  هادروستایی و توسعاخیر براي متنوع ساختن اقتصهدر چند ده هراهبردهایی است ک هردشگري کشاورزي از جملگ

- اجتماعی هعنوان راهبردي نوین براي توسعه نوع گردشگري را باکثر کشورهاي جهان این .روستایی مطرح شده است

ه این امر بویژه در کشورها و مناطقی ک ).41: 2011سو، (اقتصادي، احیا و بازسازي نواحی روستایی مد نظر قراردادهاند

وستایی میتواند با در اقتصاد ایران نیز گردشگري ر.قرار گرفت است هدارند،بیشتر مورد توج هاي محدودي براي توسعهگزینه

اقتصادروستایی مد  ههاي تنوع بخشی ب هعنوان یکی از عرص هگوناگونی محیطی و مزیتهاي نسبی موجود در آن به به توج

هاي اخیر دچار افول  هدرآمدکشاورزي، طی دهح بسیاري از فعالیتهاي اقتصاد روستایی و سط هدر شرایطی ک. نظرقرارگیرد

مخاطره  هروستاها را ب هخروج نسلجوان و تحصیل کرده از جامع روستایی، توسع هري و در نتیجشدید شده و افزایش نرخ بیکا

طورکاملدرنواحیروستاییطرحریزیشود،میتوانتاحدودیاینمناطقرااز هاگر توسعه گردشگریب است، هانداخت

  ).84-69: 2011همکاران، مطیعی لنگرودي و (روستاییوکشاورزیشدهکودوانزواخارجکردوموجتنوعفرهنگیوگسترشتوسعر

اماگردشگریبهطورعاموگردشگریکشاورزیبهطورخاصبهعلت 

 بویژه کس هو کارها، ب بي کس هتوسعوجودتقاضاهایجدیدگردشگرانونیازبهتنوعمحصوالتوخدماتگردشگري،زمینه ایبراي 

ر گردشگري روستایی و همین علت امروزه کارآفرینی د هب. ي کارآفرینی فراهممیآورد عهوکارهاي کوچک و متوسط و توس

. ) 98: 2005لردکیپانیدزوهمکاران،( هوبهعنواننیرویمحرکاینصنعتموردتوجهقرارگرفتهاستکشاورزي اهمیت روزافزونی یافت

. گردشگرییکیازبزرگترینوسریعالرشدترینصنایعدرجهاناستوهمچنینمهمترینمنبع درآمد،اشتغالوثروتدربسیاریازکشورهاست

نیازهاي متنوع بازار  هدهد و ب هتولید درآمد و اشتغال ادام هو نقش موثر خود در زمینبهاینرشدسریع اماگردشگریبرایاینکهبتواند

اهمیت در سالهاي اخیر کارآفرینی در حوزه گردشگری. دهد، نیازمند تلفیق با نوآوري و کارآفرینی میباشدب پاسخ مناس

  ). 98-87: 2005لردکیپانیدز وهمکاران، (است نوعی نیروي محرك این صنعت بوده هروزافزونی پیدا کردهاست و ب

در زمینه گردشگري بر جنبه هاي مختلف توسعه روستایی انجام گرفته ولی در زمینه که علی رغم مطالعات گسترده اي 

بر این اساس هدف . اساسی ترین مساله جهانی محسوب می شود  مطالعات اندکی صورت گرفته استتوسعه پایدار که امروزه 

که حاضر به بررسی نقش و تاثیرات گردشگري کشاورزي بر توسعه پایدار روستایی در مناطق استان اردبیل می باشد  پژوهش

و از طریق ارائه راهبردهاي الزم، روستاها به پایداري خود ادامه و برنامه ریزان محترم جهت توسعه صنعت گردشگري در استان 
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ه بندي نقاط روستایی  از نظر قابلیت هاي توسعه ي گردشگري کشاورزي شناساي مناطق مستعد گردشگري کشاورزي و طبق

  .  مقوله توسعه پایدار را در نظر بگیرنددر روستاهاي استان اردبیل 

  

  :مبانی نظري

گردشگري کشاورزي .فراهم نمودن فرصتهاي گردشگري در فعالیتهایکشاورزي اشاره دارد هواژه گردشگري کشاورزي ب

در مناطقروستایی جذاب واقع شدهاند و درکنار محیطهاي کاري، موقعیتهاي  هکشتزارهایی اتفاق میافتد ک معموال در مزارع و

جذابی براي مردمان شهرنشینهم فراهم مینمایند و از این طریق ایجاد درآمد میکنند و یا ارزش افزودهاي را براي کشاورز 

گردشگري کشاورزي، گونهاي ازگردشگري روستایی است که در نواحی ). 224-215: 2012، همکارانتئو و (ایجادمینمایند 

گردشگري کشاورزیانعکاسی از فرصتهاي اقتصادي جدید از طریقگردشگري در مزارع . روستایی باکشاورزي ارتباط مستقیم دارد

صتی در است که میتوان آن را ترکیبی ازیک وضعیت طبیعی و روند کشت و برداشتمحصوالت کشاورزي بهعنوان فر

گردشگري کشاورزي فصل مشترك گردشگري وکشاورزي ). 16: 1395امیري و همکاران، (  محدودهتجربه گردشگري دانست

این فضاها، شرکت در فعالیتها و اقامت است که در آن بازدید از مزارع، خریداري محصوالت، استفاده از سرگرمیهاي موجود در

ه سبب میشود که تجربه گردش و تجربه کشاورزي به گونه اي جدایی در مزارع به صورت همزمان صورت میپذیرد ک

  ).2009، 2نسرز(  ناپذیرحاصل شود

نگرش . تگردشگري روستایی به عنوان فلسفهاي براي توسعهروستایی مطرح گردیده است که داراي سه دیدگاه مهم اس

در نگرشدوم  .نده ویژگی محیط روستایی استاول به گردشگري بهعنوان راهبردي براي توسعه روستایی است که انعکاس ده

در نگرشسوم گردشگري را به عنوان . نیز گردشگري را به عنوان ابزار و سیاستی براي بازساخت اقتصاد روستایی میشناسند

با توجه به نگرش اول  ).28: 1381همکاران،  افتخاري و(سیاست و ابزاري براي توسعه روستایی پایدار قلمداد کرده اند

دشگري کشاورزي از جمله راهبردهایی است که درچند دهه اخیر براي متنوع ساختن اقتصاد روستایی و توسعه پایدار گر

روستایی مطرح شده استگردشگري کشاورزي نقش مهمی در پایداري مناطق از ابعاد مختلف دارد که در ادامه به آنها اشاره

براي کشاورزان  توسعه اقتصادي و فرصت در ورزي به عنوان یک ابزار طوري که از نظر اقتصادي گردشگري کشابه . شده است

توسعه کسب و ، اورزي، تنوع و تقویت منابع درآمدتوسعه فرصت هاي بازاریابی جدید،افزودن ارزش افزوده به محصوالت کش و

  ).217: 2012، 3تاو( ارتباط استمزرعه ،عملکرد تولید در مزرعه، منابع مزرعه و مهارت کشاورزان در مورد نوآوري دردر کار

در بعد زیست محیطی مزایایی مانند استفاده مؤثر از منابع، حفاظت از زیستگاههاي طبیعی واکوسیستمها و کاهش 

در ).80: 1393کریمی، (آلودگیهاي کشاورزي را ارائه می دهد و به کشاورزان و جامعه محلی در اینزمینه کمک میکند 

محیطی، گردشگري کشاورزي بهعنوان بخشی از گردشگري روستاییبر اصول پایداري، در نظر کمیسیون همکاریهاي زیست

گردشگران و مناطق میزبان،  است به این مفهوم که گردشگري کشاورزي در حین خدماترسانی وتأمین نیازهاي شده گرفته

Necharetal.,2015,117).( گیردهابرایآیندهنیزصورتفرصتحفظوترویج

  

  :کشاورزي مفهوم گردشگري

                                                            
٢- Nasers
٣- Taw
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گردشگریکشاورزي با گردشگري روستایی ه داشتکه باید توج. تعاریف بسیار زیادي از گردشگري کشاورزي وجود دارد

. روستاییباشد  یکسان نیست، گردشگري کشاورزي در اصل جزیی از گردشگري

4ديطبیعتگردرنواحیروستاییوجوددارندرانیزشاملمیشود،مثلهگردشگریروستایی،اشکالدیگرگردشگریک
گردشگري ماجراجویی ، 

گردشگري و ،  5روستایی

وسرگرمحتفریفبازدیدازمزارعیانواحیروستاییراباهدهابعادیازکشاورزیوگردشگریاشارهداردکهطورکلی،گردشگریکشاورزیبهب.6فرهنگی

  ).85 :2010و همکاران،  یانگ(تشویقمیکنندهي،آموزشویامشارکتفعالدرفعالیتهایتولیدکشاورزیوزندگیدرمزرع

  :عناصرپایهگردشگریکشاورزياصولو

گردشگري کشاورزي را از انواع دیگر گردشگري متمایز  هویژگی وجوددارد ک هس) 2009(  مطابقنظریهسزناجدروهمکاران

. میدهد تا در فرایند تولید مواد غذایی مشارکت نمایند هگردشگران این فرصت را ارائ هنخست، گردشگریکشاورزي ب. میسازد

گردشگري  هسرانجاماینکسوم، . این فرصت وجود دارد تا بیشتر درباره زندگی مردم روستایی فرابگیرند دوم، براي گردشگران

و زندگی روزمره آنها  هجزیی از تجرب هک(گردشگران این فرصت را اراي میدهد تا با حیوانات اهلی و دشت وصحرا  هکشاورزي ب

اصل بیان میکنند  هاین س. اصل گردشگري کشاورزي همراه میباشد هویژگی باس هاین س.باشند تهتماس مستقیم داش) نیست

مثال حیوانات، مزارع، فرهنگ و (باشد تا بازدید کنند  هچیزي براي گردشگران وجود داشت: ك در یک مقصد گردشگریباید

ماهیگیري، آشپزي، مثال مشارکت در(باشد تا انجام دهند  ه؛ چیزي براي گردشگران وجود داشت)روستایی مثل جشنواره هاسنن

مثال صنایع دستی (باشد تا بخرند  هو چیزي براي گردشگرانوجود داشت) برداشت محصول و مشارکت در بازیهاي محلی

عالوه، براي اینک گردشگري کشاورزي رخ دهد باید چهار  هب). هروستایی، سبزیجات تازه و مواد غذایی فراوري شده درمزرع

مزرع ( "همزرع"؛ )میدهد همورد نیاز را ارائکشاورزازمهمانانپذیراییمی کندوخدمات ( "ورزکشا":عنصر اصلی وجود داشت باشد

دارد و ممکناست فاقد تسهیالت شهري  هاین محل غالبا از شهر فاصل(  "روستا"؛ )باید داراي یک ویژگی و جذابیت خاص باشد

  "کشاورزيگردشگران"و) بسیارغنیمیباشد7زیستیکشاورزي باشد اما از لحاظ تنوع

  :کارآفرینی در گردشگري کشاورزي

. هاي جدیدي براي معیشت پیدا نمود هدر محیط متغیر نواحی روستایی و کشاورزي سنتی، ضروریاست تا ابزار و گزین

. منفعتو دوام در بازار رقابتی و همچنین بهرهبرداري از فرصتهاي حاصل از تغییر است بنوآوري ابزاري کلیدي براي کس

کارآفرینی  هاین است ک هي قابل توج هاما نکت. مناسبی در این رابط باشد هیگردشگري کشاورزي میتواند گزینکارآفرین

و کارهایکوچک مقیاس گردشگري کشاورزي این  بکس.اکولوژیکی را نیز مدنظر قرار دهد هگردشگري کشاورزي باید جنب

محصوالت و خدمات گردشگري را فراهم  هدیل منابع محلی بظرفیت را دارند تا در جوامع محلی نیرو و انگیزه الزم برایتب

:تعریف نمود همیتوان کارآفرینی گردشگري کشاورزي را اینگونبر این اساس ). 2005لردکیپانیدز و همکاران(نمایند 

کشاورزي در ، متنوع ونوآوران از منابع هشناسایی فرصتهاي جدید، نوآوري و خالقیت در فعالیتهاي کشاورزي و استفادهی بهین

  .ي پایدار کشاورزي و روستایی هراستاي توسع

  :توسعه گردشگري روستایی

                                                            
٤- Eco-tourism
٥- Rural adventure tourism
٦- Cultural tourism
٧- Agrobiodiversity
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گردشگري میتواند بهفرایند توسعه روستایی از طریق؛ بهبود رقابتکشاورزي، بهبود حمایت از مدیریت زمین و 

 Moric, 2013).95-84 :(محیطزیست، بهبود کیفیت زندگی و تنوع بخشی به اقتصادجوامع روستایی کمک کند

ذینفعان متفاوت از توسعهگردشگریپایدار روستاییوابستهبهاجرایاهدافکلیهذینفعاناین سیستماستچراکهممکناستکهنیازگروهیاز

در سایهلحاظکردنمواردزیرامکان پذیرخواهدبودومی کشاورزیتوسعهگردشگری    Nair et., 2015 :1-17(گروه دیگر باشد

  بهبود بخشد؛ تواندشرایطزندگیدرمناطقروستاییرا

حمایتدولتودیگرسازمان هایملیوبین المللیکههدفشانحفظوجذبافرادبه ویژهافراد -1

توسعه خدمات اجتماعی، حفظ و توسعهزیرساخت ها،  ( جوانوتحصیلکردهدرمناطقروستاییاستباتضمینشرایطمناسبزندگی

  ).نگهداري از میراثفرهنگی و طبیعی

درمناطقروستاییبراساسبررسینیازهایبازارو ـتوسعهوتنوعبخشیبهعرضهکنونیگردشگري  -2

  .آرمانهایگردشگریمدرنوارتباطبهتربادیگر بخش هایصنعتگردشگریدرکشور

بهبودسیاستدولتدربخشکارآفرینیوآغاز مشاغلگردشگریدرمناطقروستایی،ارتقاء   -3

 ,Moric)( ها،به ویژهگردشگري استانداردهایزندگیافراددرمناطقروستاییبر اساسنقشسنتیوجدیدکشاورزیوارتباطآنبا دیگربخش 

2013: 84-95.(  

:نمونههایی از گردشگري کشاورزي

طور مثال در  هب. نسبتا طوالنی دارد هیافت نظیرآمریکا و کشورهاي اروپایی سابق هی از کشورهاي توسعضگردشگري در بع

در کشورهاي 1992همچنین از سال .گردشگري کشاورزي رواج دارد هیک صد سال است کبه اتریش نزدیک ٨منطق آلپاین

اقتصاد  هیک راهبرد کلیدي جهت تنوعبخشیدن ب هاین نوع گردشگري تبدیل ب٩مشترك کشاورزي هدر اتحادی1996اروپاییو از 

هزار اتاق براي کسانی  109در آنها حدود  هوجودداشت ک ههزار مزرع21بیش از 1994در اتریش در سال . کشاورزي شده است

کشاورزان اتریشی کمک میکند  هگردش در مناطق روستایی ب. بود هتماشاي این مکانها میرفتند،اختصاص یافت و حتفری هب هک

تأمینمیشود، ) چوب و الوار(از منبع درآمددیگري بهرهمند شوند،اصوال درآمد این افراد از محل پرورش دام و جنگل  هک

دیگر خوابگاههایی  هنمون. صوالت و فرآوردههاي کشاورزیرا میخرندو از روستاییان محجهانگردان این اتاقها را اجاره میکنند

در . سر برند هاندکی در آن جا ب همیتوانند با پرداخت هزینو جوان ها . براي جوانان در مناطق روستایی میسازند هاست ک

    ).35-11: 2012همکاران مطیعی لنگرودي و ( سراسر اروپا چنین خوابگاههایی وجود دارد

کرده  هسریعی را تجرب هرتوسعهاي اخی الو چین در س هنظیر تایلند، ترکی هکشاورزي در کشورهاي در حال توسع گردشگري

اختصاص وزارت کشاورزي و بخش ترویج کشاورزی هب) ولتایلندواحد پ(میلیون بات 125ادل اي معهمثالً در تایلند، بودج. است

  .و ارتقا دهند هتوسعریکشاورزي در این کشور را گه اي گردشا جاذبیافت ت

ها،  هلحاظ بهرهبرداریاز این جاذب هکشور برتر دنیا قرار دارد، اما ب 10لحاظ جاذب هاي گردشگري در میان  هایران ب  

جدا از . درصد است0.05بر اساس آمار منتشره، سهم ایران از بازارگردشگري فقط . است هدر ردههاي آخر جدول قرار گرفت

جهانی بینظیرهستند، وجود برخی موهبتهاي طبیعی مانند روستاهاي تاریخی و  حدر نوع خود در سط ههاي تاریخی ک هجاذب

ي خود میتواند گردشگري کشور را ه نوب هبینظیر از گردشگري طبیعی و کشاورزي هر کدام بایتمدنی غنی، جلوهه، فشگر

                                                            
٩- Alpine
١٠- CAP: Common Agricultural Policy
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هور و مستعد بودن کلیتنوع آب و هوایی و چهار فصل بودن طبیعت کش. باتحولی عظیم روبرو سازد

روستاهاي . دهد همیتواند گردشگري کشاورزي کشور راتوسع همناطق براي تولید محصوالت کشاورزي عامل موثري استک

مراسم خاصو مرتبط با کاشت و برداشت محصول در مناطق .کشور، محصوالت متنوع و متفاوت از یکدیگر را تولید میکنند

تبعآن فرهنگ، رسوم و صنایع دستی ویژهاي در هر یک از روستاها میتوان  هر میشود و بشیوههاي گوناگون برگزا همختلف ب

این تنوع میتواند درگسترش و تقویت گردشگري کشاورزي در کشور بسیار موثر باشد  .یافت

جشنوارهگلوگالبدرکاشان،دهکده هایپرورشگلدرمحالت،جشنبرداشتگندمدر .)2013کمانی،(

هایی از ظرفیت بسیار عظیم گردشگري ه نمونل،گلاللهوپستهدریاییدرصومعهسرا،مزارعچایگیالن خراسانرضوي،جشنخرمندرماسا

خود جذب نماید  هدرستی از آنهااستفاده شود، میتواند هر سال تعداد زیادي گردشگر را به اگر ب هکشاورزي در کشور هستندک

  .و باعث تولید درآمد وایجاد اشتغال شود

:کشاورزي و توسعه پایدار روستاییکارآفرینی گردشگري 

 مککلوي،( بسیاریازصاحبنطرانبراینباورندکهکارآفرینیگردشگریکشاورزیمیتواندبهتوسعهپایدارروستاییوکشاورزیکمکنماید

وعگردشگري بر مشارکت و دخالت تنگی با پایداري دارد زیرا این نگردشگري کشاورزي ارتباط تنگا هبر این باورند ک و).2004

ی تاکید اصلی آن بر بعداقتصادي است، یکهگردشگري عمومی کف رخالافراد در فعالیتهاي گردشگري تاکید دارد و ب مسئوالن

  ).270- 252: 2013باربیري،( دت محیطی میباشي یادگیري و آگاهی اجتماعی و زیسگریکشاورزاي اصلی گردشه از مولفه

طور  هاما این مفهوم ب). 282-271: 1986 هوگ،( توسعهروستاییبهمعنایعاماشارهبهبهبودرفاهمردمروستاییدارد

از این  هچرا ک.است هگرفتپایدار را در برهاقتصادي رفت و امروزه مفاهیمی نظیر توسع هروزافزونی پیچیدهتر شده و فراتراز حیط

م آورده و با ي گردشگري گرده هطریق روستاییان و کشاورزان کارآفرینعوامل مختلف تولید و بهرهوري اقتصادي را در زمین

فرصتها را شناسایی و بهرهگیري کرده و در نهایت الگو و شیوهی جدیدي از فعالیت و هتالش و کوششخالقان

 هحداکثر کردن بازده اقتصادي و ب همنجر ب هزیست اقتصادي مبتنی بر گردشگري را در مناطق روستایی خلق میکنند ک

کارآفرینی  هبنابراین میتوان گفت ک. اري در مناطق روستایی میشودحداقل رساندن ریسک زیست اقتصادي با رهیافت پاید

برایتوانمندسازي و ظرفیتسازي در مناطق روستایی هتوسعهایهنظریجدیددرراهکاریطورخاصهبگردشگري روستاییوکشاورزی

ي  هتوسع هب محیطی و نهادي و ابزاري مهم براي رسیدناقتصادي، اجتماعی،شهر روستا، ایجاد برابری فدرجهت کاهش شکا

مناطق روستایی و ماندگاري در روستا را تسهیل  پایدار ي هعنوان یکراهبرد نوین در توسع هپایدار بوده و ب

  ).107: 2014رکنالدینافتخاریوهمکاران،(نماید

، کارآفرینی گردشگري کشاورزي میتواند در بعد اقتصادي مزایایی مانند افزایشدرآمد، ایجاد فرصتهاي هطور خالص هب

شغلی و بازاریابی و افزایش سود کشاورزي، در بعد اجتماعی مزایایی مانندبهبود امنیت اجتماعی و کیفیت زندگی کشاورزان، 

توانمندسازي زنان کشاورز و حفظ آیین و سننمحلی و در بعد زیست محیطی مزایایی مانند استفاده موثر از منابع، حفاظت از 

).214-2012:199اسچیلینگ و همکاران، (دهد ههش آلودگی کشاورزي را ارایزیستگاه هاي طبیعی واکوسیستمها و کا

وکارهاي محلی شود و از  بهمچنین گردشگري کشاورزي میتواند محرك دیگر فعالیتهاي محلی باشد و باعث رونق کس

ازي سالنهاي گردشگران، راهاند هطرق مختلفی نظیر فروش تولیدات کشاورزي، فروش انواع سوغاتیها یاصنایع دستی ب

بهبود اقتصاد روستایی کمک کند  ههاي ییالقی ب هغذاخوري یا رستورانها، انواع مختلف محلهایاقامت نظیر هتل و ویال و خان

.)381-369: 2012 یانگ،(
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  :چالشهاي کارآفرینی گردشگري کشاورزي

باعث بتواندهممشکالتتوسعهروستاییراحلکندوهنیستک " 10چوب جادو "گردشگریضرورتا یک 

بهعبارتدیگر، . اجتماعیدرنواحیروستاییگردد - افزایشسرعتتوسعهوپیشرفتاقتصادي

ی از ضبع هب هچالشها و موانع روبرو میباشد کموفقیتایننوعگردشگریتضمینشدهنیستومانندهرکسبوکارکارآفرینانهایبایکسریاز 

  ).52: 2006، همکارانشارپلی و ( صورت مختصر پرداخت میشود هآنها در زیر ب

، خدمات مناسب تنها فراهم بودن تسهیالت. نواحی روستایی براي گردشگران جذابیت یکسانی ندارند همه :مکان -

جذاب باشد تا بتواند  و کمیاب و قدرکافی هباید ب تمین نمیکند؛ محصوالضوامکانات پذیرایی، ایجاد تقاضا و جذب گردشگر را ت

  .نموده و آنها را حفظ نماید بگردشگران را جل هتوج

موارد،ایجاد تنوع در  هدر این گون. گذاري بسیار بیشتر از توان کشاورز میباشد هتنوع نیازمند سرمای:گذاري هسرمای -

  .ها و کمکهاي دولتی از آن حمایت کند هیاران هک می باشدکشاورزي تنها زمانی عملی 

بازاریابی پیش نیاز موفقیت است و کشاورزان معموال فاقد مهارتها و یا منابع مورد نیازبراي بازاریابی اثربخش :ازاریابیب -

  . همکاري جمعی و بازاریابی از طریق ساختارهاي محلیو ملی میباشد هبنابراین نیاز ب. هستند

گردشگري کشاورزي باید نیاز وانتظارات گردشگران شده توسط شرکتهاي  هیفیت محصوالت و خدمات ارائک :کیفیت -

وکارهاي کارآفرینان  بکس هو کار یک مشکل عمومی در توسع بو نداشتن مهارتهاي کس11ایگري هفقدان حرف. را برآورده سازد

یی و اگر گردشگري روستا هنیز ضروري است ک هذکر این نکت. ) 62: 2010، همکاراناوریوو(نظیر گردشگري کشاورزي میباشد 

هم محیط زیست جوامع محلی فرهنگ جامعه محلی و خوبی مدیریت نشوند،میتوانند اثرات منفی هم بر زندگی و  هکشاورزي ب

بع طبیعی و تنوع گیاهی وجانوري امن ه، سرو صدا و خسارت بهگردشگري میتواند از طریق تولید زباللاطور مثب. دباشهتداش

روستایی شود و یا بخاطر تعامل و ارتباطجامع محلی با گردشگران مختلف از باعث آلودگی و تباهی محیط زیست مناطق 

  .)174-155: 2011 کاالدو و همکاران،( فرهنگهاي متفاوت، فرهنگ محلی دچار زوال و انحطاط شود

  

  :مزایاي گردشگري کشاورزي

  .بازاریابی و افزایش سود کشاورزي زایشدرآمد، ایجاد فرصتهاي شغلی ومزایایی مانند اف ، در بعد اقتصادي

ی کشاورزان، توانمندسازي زنان کشاورز و حفظ آیین و دبهبود امنیت اجتماعی و کیفیت زندگمزایایی مانن ، در بعد اجتماعی

  .ننمحلیس

ودگی ی واکوسیستمها و کاهش آلنابع، حفاظت از زیستگاه هاي طبیعدر بعد زیست محیطی مزایایی مانند استفاده موثر از م

  .ادکمک مینمایدمحلی در این ابعهاورزان و جامعکشهدهد و ب هکشاورزي را ارای

                                                            
١١- Magic wand
١٢- Professionalism
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هاي  هراهاندازي سالنهاي غذاخوري یا رستورانها، انواع مختلف محلهایاقامت نظیر هتل و ویال و خاندر بعد ساختاري و نهادي، 

  ).2002یانگ، (تصاد روستایی کمک کندبهبود اق هگردشگران، ب هروش انواع سوغاتیها یاصنایع دستی ب، فییالقی

  

  

  :	طبیعی استان	جغرافیایی	و	موقعیت

) درصد 1.09 حدودًا( کیلومترمربع17953مساحتایناستان. استاناردبیلدرشمالغربایرانقرارگرفتهاست

 48.55 تا 47.30 عرضشمالیو 39.42 تا 37.45 ایناستانازلحاظجغرافیاییدر.ازمساحتکلکشوراست

النهارگرینوچدرشمالغربایرانواقعشدهوازشمالباجمهوریآذربایجانازشرقبااستانگیالنازجنوببااستانزنجانوازغرببهاستانآذرطولشرقیازنصف

نفر  1٬270٬420بابرابر1395جمعیتآنبراساسسرشماریسال.بایجانشرقیمحدودشدهاست

 1713و دهستان 66شهرو21ش،بخ25شهرستان،10مرکزایناستانکالنشهراردبیالستوبرطبقآخرینتقسیماتکشوري،شامل.باشد می

 .استاناردبیلیکیازمناطقگردشگریدرایراناست. می باشدآبادي 

. هایبهاروتابستاناست هایایناستانآبوهوایمطبوعوخنکاینمنطقهدرفصل یکیازویژگی

- هایگرم کیلومتریغربشهراردبیلیکیازمشهورترینمناطقگردشگریاستاناردبیالستکهدرفصل22هایآبگرمسرعیندر مجتمع

. هاهزارنفرگردشگرازاقصینقاطایرانوکشورهایخارجیاست میزبانده -تابستانبهخصوص

  .هاراباجمعیتنسبتاًکمساکندرخوددرمقایسهباسایرمناطقگردشگریایراندارد ترینتعدادهتلوهتآلپارتمان سرعینبیش

  

  نقشھ موقعیت استان اردبیل در ایران                                     نقشھ شھرستان ھای استان اردبیل
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تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردي و از نظر روش و ماهیت توصیفی و تحلیلی بوده ،جهت جمع آوري داده ها و 

ها، مقاالت  در این زمینه کتابخانه اي، بررسی سوابق و منابع علمی و موسسات و رسانه اي، سایت  -1: اطالعات از روش هاي 

واز ....میدانی از طریق پرسشنامه و مشاهده و فیلم برداري و - 2و جمع آوري اطالعات و آمار موجود از مرکز آمار استان  

جامعه مورد مطالعه در این پژوهش سکونتگاه هاي روستایی استان . بهره گرفته شده است(GIS)سیستم اطالعات جغرافی

براي پهنه بندي مناطق  Arc (GIS)راي عملی ساختن این پژوهش ابتدا بایستی به کمک نرم افزار ب. اردبیل می باشد

مختلف استان و پراکندگی نواحی روستایی اقدام نموده و با لحاظ عوامل طبیعی چون ارتفاع، میزان بارش روستاها را به تیپ 

  . طبقه بندي کرد) و دشتی، جلگه اي کوهپایه اي و کوهستانی (هاي 

  توزیعوپراکنشسکونتگاه هایروستاییاستاناردبیل

  1390وجمعیتساکندرآنهابراساسوضعیتمحیططبیعیدرسال        

    آبادي  جمعیت 

  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تیپ

  کوهپایه اي  367  26.7  125561  28

  کوهستانی  759  55.4  179405  39.8

  جلگه اي -دشتی  246  17.9  144580  32.2

  جمع  1372  100  449546  100

  

 )جلگه اي  –کوهپایه اي، کوهستانی، دشتی (استان واقع در تیپ هاي  نقاط روستایی 1372بر اساس جدول فوق از مجموع

عامل تجمع فراوان سکونتگاه ها در این پهنه .استقرار یافته اند کوهستانیروستا درپهنه ارتفاعی  759، تعداد اردبیلاستان 

متراستقرار  2600تا  1400بیشترین تعداد روستاها در طبقه ارتفاعی .وجود دسترسی به منابع عظیم آب هاي سطحی است

: 1389مکاران، ثروتی و ه(متر تشخیص داده شده است 1600حداکثر ارتفاع براي توسعه مناطق مسکونی مناسب . یافته اند

به باال بدلیل شرایط کوهستانی ،طوالنی بودن دوره سرما ،دوري از شبکه ارتباطی در این پهنه ارتفاعی از  2600و از ).  20

ی به شبکه جلگه اي که داراي اراضی هموار و حاصلخیز ،آب وهواي مناسب و دسترسدر پهنه . تعداد نقاط روستایی کاهش یابد

و کوهپایه اي بدلیل شیب مالیم ، وجود آب و بافت خاك خوب ، پوشش ) درصد 32.2(روستا  246 ارتباطی مناسب تعداد

  .این حاکی از کوهستانی بودن استان اردبیل را نشان می دهد. سکونتگاه ها می باشداستقرار يبرا یمکان مناسبگیاهی مرغوب 
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  یافته هاي تحقیقتجزیه تحلیل و 

طبیعیوتاریخیمنحصربفردیکیازمناطقجالبگردشگریدرایرانمیباشدمهمترینویژگیایناستانآبوهوایمطاستانزیبایاردبیلباجاذبههای

میانگین ارتفاع آن از سطح دریا . استاناردبیلدرشمالیتریننقطهایرانقراردارد. بوعوخنکاینمنطقهدرفصولبهاروتابستانمیباشد

آباد و بیله سوار و بلندترین نقطه آن قله سبالن با متر در شهر پارس  100پست ترین نقطه آن با ارتفاع . متراست	2400

تراکم جمعیت در . کیلومتر مرز مشترك دارد 400استان از شمال با جمهوري آذربایجان حدود 	این.	باشد متر می 4811	ارتفاع

این استان را 	)نفردرهرکیلومتر مربع  5/37( نفر در هر کیلومترمربع است که در مقایسه با تراکم جمعیت کشوري  65حدود 

  .  )سالنامه آماري سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان ( می توان از مناطق پر جمعیت به حساب آورد 

جدول ـ پراکندگی شهرهاي استان در ناهمواریهاي مختلف

ناهمواریها  شهرها

نواحی جلگهاي و پست استان  پارس آباد، اصالندوز، بیلهسوار

نواحی دشتی  اردبیل

) کوهپایهاي(نواحی پاي کوهی  مشکین شهر، نمین، نیر، سرعین،

نواحی میان کوهی  کوثر، گرمی، خلخال

  

مهمترین عواملی که در پراکندگی و استقرار روستاها . طوالنی است اردبیلابقه شکلگیري زندگی روستایی در استان س

منابع مهم درآمد . اك، نوع معیشت و تعداد جمعیت میباشدنقش دارندعواملی چون آب و هوا، ناهمواریها، میزان آب، نوع خ

متناسب با شرایط . شامل کشاورزي، باغداري، دامداري، زنبورداري، صید و پرورش ماهی و صنایع دستی استروستاییان استان

در کوهپایه  . ندجغرافیایی و امکاناتمحل، انواع صنایعدستی در استان وجود دارد که در مناطق مختلف استان پراکنده شدها

 70 دهایحاصلخیزنیزدرپیدایشوتوسعهروستاهایاستاننقشمهمیداشتهانمنابع آب، وجود خاکهاودامنهکوهستانها،عالوهبر

 6 محصولمهموکلیدیرتبهزیر 12 دادهاست،کشاورزیاستاندرتولیدتشکیلرابخشکشاورزیاردبیل درصدازصادراتاستان

  .)اردبیلسازمانجهادکشاورزیاستان(کشوریرادراختیاردارد

  شهرستان هاي استان اردبیل 

  تعداد کل روستاها  تعداد دهستانها  تعداد شهر  تعداد بخشنام شهرستان 
تعداد روستا هاي 

  نفر  1000باالي 

تعداد روستاهاي داراي 

  999الی  500جمعیت 

٢١٠2393632  3  اردبیل

٢١۴٢٧  سرعین

24279510  2بیلھ سوار

381421316  3خلخال

۶12892131  ۵مشگین شھر

29269322  3گرمی
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۴٨1861329  ۴پارس آباد

1431829  2کوثر

37911116  3نمین

2510005  2نیر

٢۶٧١1713104170  ٢٩جمع کل 

  

  :   مدل رقومی ارتفاع

منطقه مورد  DEM. تغییرات ارتفاع در سطح زمین را به صورت رقومی نشان می دهد DEMیا  12مدل رقومی ارتفاع 

بسته به نوع فعالیت . تهیه شده است ArcGISاستان با استفاده از نرم افزار  1: 50000مطالعه از طریق نقشه هاي توپوگرافی 

جام فعالیت هاي کوهنوردي و اسکی و مواردي براي مثال براي ان. توریست ها عملکرد این الیه در طبیعت متفاوت خواهد بود

طبق نقشه بیشترین ارتفاع منطقه .از این قبیل مناطق مرتفع داراي بیشترین اولویت براي انجام این قبیل فعالیت می باشد

و جنوب استان در رده ) ارتفاعات طالش(بخش هاي شرقی استان . مربوط به توده آتشفشانی سبالن و قله هاي آن می باشد

در نواحی مرکزي و شمالی استان دشت هاي پر آوازه  اردبیل و مغان که پتانسیل . هاي بعدي از لحاظ ارتفاع قرارمی گیرند

پست ترین . عجیبی براي گردشگري کشاورزي دارند که ارتفاع کمی داشته و زمین هاي پست استان را تشکیل می دهند

فاع از سطح دریا که به دلیل خاك حاصلخیز و آب و هواي مناسب کشاورزي متر ارت  20بخش استان در منطقه مغان با ارتفاع 

و موقعیت استراتزیک وهمجوار بودن با جمهوري هاي آذربایجان و ارمنستان که دهانه ورود به اروپا و در اتیه به دلیل احداث 

متر  4811و مرتفع ترین نقطه آنبزرگ راه قفقاز از مناطق گردشگري کشاورزي حائز اهمیتی می تواند برخورد دار باشد 

  .مربوط به قله سبالن می باشد

  
  

                                                            
13- Digital Elevation Model
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  استاناردبیلDEMنقشھرستریمدلرقومیارتفاعیا

 مترازسطحدریاستپستتریننقطهداخلیباارتفاع 1400 میانگینارتفاعآنبیشاز

پستبودنمنطقهدارایآبوهوایمقسمتشمالیاستانبهجهت.مترمیباشد4811متردرشهرپارسآبادوبیلهسواروبلندترینقلهآنسبالنباارتفاع100

  .عتدلمیباشد

:استانمناطق هموار

  .دو واحد تـوپـوگــرافی جـلگه مـغان در شمال و دشـت اردبــیل در مرکز از مناطق هموار استان به شمار می رود

		مغان )جلگه(دشت : الف 	

 49 واقعشدهوبهطولمتربهصورتمثلثیاستکهرأسآنبهسمتشمالویکضلعآندرقسمتشرق+ 100 اینجلگهبامتوسطارتفاع

دشت مغان از شمال و شرق با جمهوري آذربایجان هم مرز بوده حداکثر .کیلومترمرزمشترکباجمهوریآذربایجانراتشکیلدادهاست

مهمترین مشخصه . کیلومتر مربع است 790متر و مساحت کل حوزه آبریز مغان بیش از  40متر و حداقل آن  500ارتفاع آن 

دشت مغان . متر در دشت است 20یک الیه رسی سنگین در سطح به ضخامت متفاوت حداکثر  ژئوفیزیکی جلگه مغان وجود

به دلیل تاثیرپذیري از رودخانه ارس و سد اصالندوز در دهه هاي اخیر دستخوش تغییر و تحوالت بنیادي شده و به دلیل وجود 

، چغندر قند و ذرت رفته و از نقطه نظر  خاك حاصلخیز کلیه نواحی دشتی آن زیر کشت آبی از جمله گندم ، جو ، پنبه

کشاورزي در سطح کشور مطرح بوده است ولی همین پیشرفت و توسعه خود باعث بروز مشکالت ناشی از اقتصادي و توسعه

مصارف زیاد سموم و فاضالب واحدهاي بزرگ صنعتی و شهري و معضالت زیست محیطی گردیده 

	.ناحیهواقعشدهاستشهرستانهایبیلهسواروپارسآباددراین	.	است 	

  

  نماي از کشاورزي با سیستم آبیاري نوین که در جذب توریست گردشگران کشاورزي اهمیت خاصی دارد

وصنعتمغانمی تواند  کشت	هاي شمالی استان اردبیل به ویژه دشت مغان و مجموعه شهرستان

گردشگري کشاورزي سوار براي  آباد و بیله هاي پارس به اینکه شهرستان باتوجه.بهعنوانقطبگردشگریکشاورزیدرکشورمعرفیشود
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هاو امکاناتی که در مجموعه کشت و صنعت مغان وجود دارد این مجموعه یک پاي  با توجه به زیرساختپتانسیل زیادي دارد و 

  ).مدیریت جهاد کشاورزي استان اردبیل( می باشدثابت اگري توریسم در کشور 

این رود از نظر اقتصادي و کشاورزي . هاي طبیعی پارس آباد است رودخانه مرزي ارس یکی از جاذبه حاشیه و ساحل

هاي طبیعی منطقه  ترین تفرجگاه هاي اطرافش یکی از مناسب ي رود ارس و جنگل کناره. در این منطقه اهمیت زیادي دارد

همچنین در . ناسبی براي پرندگان بومی و مهاجرندهاي کوچکی که در مسیر رودخانه قرار دارند زیستگاه م جزیره. است

. گذاري نادرشاه افشار است، و قلعه تاریخی اولتان وجود دارد نزدیکی رودخانه آثار باستانی زیادي مانند تپه نادري، که محل تاج

  .کندي هم در اطراف رودخانه زیباي ارس قرار دارد  جاذبه طبیعی تاالب تپراق

  :دشت مشگین شهر )ب

کیلومترمربع  430 کیلومترمربع و مساحت دشت حدود 3921 متر و حوزه آبریز آن 1100 فاع دشت مشگین شهر حدودارت

این دشت از شمال به رشته کوههاي صلوات و از جنوب به دامنه سبالن و از شرق به ارتفاعات غربی دشت اردبیل و از . است

این دشت با . جاري در دشت مشگین شهر خیاوچاي و قره سو می باشد رودخانه هاي . ب به ارتفاعات اهر محدود می شودغر

استفاده از دو رودخانه فوق از اهمیت ویژه اي در تولیدات باغی و تاکستان برخوردار بوده و مهمترین اجتماع انسانی آن شهر 

  .مشگین شهر و روستاهاي اطراف آن است

  

  :دشت اردبیل)ج

دشت اردبیل در پست ترین قسمت خود در حوالی پل . یک چاله تکتونیکی است این دشت مرتفع و بیضی شکل،به صورت

کیلومتر و عرض  40طول ( کیلومتر مربع  800مساحت آن حدود متر از سطح دریاي آزاد اختالف ارتفاع دارد 1294 سامیان

دشت  ارتفاع متوسط	.تدرصد اس5/0این دشت ، بسیار هموار وداراي شیب مقعر مالیمی درحدود . می باشد) کیلومتر 20

متر  1200متر ارتفاع و پست ترین نقطه در شمال  1500مرتفعترین نقطه آن در جنوب غرب با 	.مترازسطح دریاست 1350

ارتفاعات باغرو داغ سرچشمه گرفته و رود خانه هاي  می باشد که از	اصلی ترین شریان دشت، رودخانه قره سو. ارتفاع دارد

     	). 1383رستمی زاد،(د چاي و قره چاي به آن ملحق می شوندبـالخلی چاي ، حاجی محم

بویژه دشت مغان و  درسوار  آباد و بیله هاي پارس شهرستاناز جمله هاي شمالی استان اردبیل  شهرستانبا توجه به وجود 

می و امکاناتی که در مجموعه کشت و صنعت مغان وجود دارد این مجموعه ها زیرساختدلیل به  وصنعتمغان کشت	مجموعه

مدیریت جهاد ( ودشبه عنوان قطب گردشگري کشاورزي در کشور معرفی و  یک پاي ثابت اگري توریسم در کشورتواند 

و آب کافی رود  به دلیل خاك حاصل خیز و آب و هواي خوب و بیله سوار  شهرستان پارس آباد).کشاورزي استان اردبیل

در این .کشاورزي استان اردبیل شده استتبدیل به قطبدائمی ارس و همجواري با آذربایجان 

صیفی گندم،جو،دانههایروغنی،پنبهومیوههایدرختی،: ازجمله.تولیدمی شودو چند کشته محصوالتکشاورزیمرغوببسیاری	شهرستان

به دلیل وجود رودخانه هاي پر شهرستان پارس آباد از لحاظ اقتصاد کشاورزي و دامپروري در استان .علوفهولبنیاتاستجات، 
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داراي جاذبه هاي طبیعی بسیاري است و محل جذب  واست  شدهتبدیل به قطب کشاورزي استان اردبیل خاك حاصخیز ، آب

  .گردشگران بسیار از جاي جاي کشور است

  :تحقیقاهداف 

اهداف اقتصاد اهداف توسعه پایدار، حفظ منابع و جلوگیري از تخریب زیست محیطی وتحقق تحقق  تحقیق، الزمه

مقاومتی است که بخش کشاورزي استان را به سوي دانش محور و علم محور سوق دهیم تنها در این صورت است که 

دستاوردهاي جدید علمی و فنی را در راستاي برداران و تولیدکنندگان و دست اندرکاران تولید قادر خواهند بود آخرین  بهره

 اردبیل هایی که استان ظرفیت.برداران منتقل کنند تا همگام با علم و دانش بروز جهانی کشت و زرع کنند افزایش تولید به بهره

سد که با تواند به اوج پیشرفت و ترقی بر ها زمانی می این ظرفیت. در بخش کشاورزي دارد در سطح ملی منحصر به فرد است

باشد کشاورزان بهترین مخلوقات خداوند هستند این و تولید بر مبناي ذائقه گردشگر هاي دینی و عمل به آنها  الهام از آموزه

کنند هماهنگ با علم روز در سنگر تولید و خودکفایی تالش  قشر زحمتکش دوش به دوش کارشناسان و متخصصان سعی می

.کنند

  :نتیجه گیري

اي تولید،تغییرات آب و هوایی و مشکالت زیست هافزایش هزینه  هدالیل مختلف از جمل هروستایی بپایدار  هتوسع

عالوهبر بهبود وضعیت اقتصادي و  هدنبال راهبردهایی هستند ک هب و همه.مهم کشورها میباشد ف محیطی، یکی از اهدا

مطالعات . لحاظ نمایند هرا نیز در فرایند توسع پایداريهکاهش فقر و بیکاري و مهاجرت، کشاورزان و جوامع روستایی مسال

پایدار روستایی و کشاورزي  هتوسع هعنوان راهبردي بدیل در زمین هگردشگري کشاورزیمیتواند ب همختلف نشان میدهند ک

وق ف هاي هبا دارا بودن شرایط متنوع آب و هوایی و جاذب استان اردبیل بخش کشاورزي و روستاهاي .  کمک شایانی نماید

و پتانسیل این توانمندي و همجواري با جمهوري آذربایجان  طبیعی واقلیمی و همچنین آداب و رسوم محلی، العاده زیباي

نقاط ضعف و قوت آنها، فرصتهایی با بررسی را دارند تا با شناسایی و ارزیابی جایگاهگردشگري کشاورزي و روستایی و مضاعف 

روستایی پایدار و بهرهمند شدن نسلهاي امروز و آینده از معیشت و پتانسیلهاي موجود  هتوسعب را فراهم آورند تا موج

اکثر جوامعروستایی فاقد مهارت، دانش، منابع مالی و انسانی  از آنجا که .درساختار اقتصادي، اجتماعی و زیست محیطی شوند

 بزیرساختهاي محلی عموما مناسو ط میباشند؛ و کارهاي مربوب هایگردشگري و کس هالزم براي راهاندازي و مدیریت جاذب

ابتکار و تالش صاحبان مزارعگردشگري  هموفقیت گردشگري کشاورزي فقط ب؛ دننیستند و امکاناتو تسهیالت الزم وجود ندار

دریافت مطالعه نمونه هاي انجام شده در کشورهاي دیگر، ریزي،  هبرنام مشارکت همگانی، نیازمند هبستگی ندارد، بلک

و مشارکت فعال مقامات و معتمدین محلی نیز می  ب ایتهاي مالی و آموزشی الزم،زیرساختها و تسهیالت عمومی مناسحم

، فراهم نمودن هسرمای هتدوین خط مشیهاي تشویق کننده، دسترسی بهتر بو حمایت قوي دولت از طریق مالی و بازاریابی. باشد

کشاورزي  گردشگريدر زمینه بیشتر  هتسهیل فرانید کارآفرینی براي توسعزیرساختهایالزم، آموزش و مهارتآموزي بهتر، و 

  .حیاتی میباشد امري

  :پیشنهادات

، که  کشاورزيگردشگریبرگزاري تورهاي ویژه مدارس با هدف آموزش بهدانشآموزان درباره اهمیت کشاورزي از طریق -1

  .گرد آورنده خیلی مهم می باشد نظر به
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سمینارها و توسعهسرمایهگذاري در گردشگري کشاورزي بهوسیلهمیراث فرهنگی، صنایع دستی  و رگزاري نشستهاب  -2

  .دعوت از سرمایه گذاران داخلی و خارجی با سایر دستگاهها استان و گردشگري و جهادکشاورزي

پتانسیل  کشاورزي باهدف توانمندسازي جامعه محلی و معرفی معرفیدست آورده هاي جدید برگزاري جشنوارهها و -3

  .هاي مناطق گردشگري کشاورزي استان اردبیل

روستاهاي ها و شهرستان  برحسب استانمختلف  قاستعدادهاي گرد شگري کشاورزي در مناط قشناسائی دقی  -4

  .مستعد

استفاده از نیروهاي متخصص، تورگردان ها، سرمایه گذاران، استاندارد سازي و ترمیم بناهاي تاریخی از جمله   -5

  .انسرا ها، قلعه ها  در مناطق مختلف استان جهت اسکان گردشگران در محلکارو

  :تقدیر و تشکر

در نهایت از زحمات بی دریغ اساتید بزرگوارم که وقت بی وقت به پرسش ها و مشورت هاي ما بذل توجه فرموده و 

للی که با این اقدام ها موجب ارتقاي روشنایی چراغ هدایت ما بودند؛ و از شما دست اندرکاران کنفرانس گردشگري بین الم

تولد دانشگاه  دارد به نوبه خودم چهلمین سال و جا. دانش پژوهشگران ایران زمین شده اید صمیمانه تشکر قدردانی میکنم

  .محقق اردبیلی استانم اردبیل را تبریک وتهنیت بگویم

  :منابع

فرآیند بومیسازي شاخصهاي توسعهپایدار ، )1389(پور طاهري افتخاري، عبدالرضا؛ رکنالدین، داود؛ مهدوي مهدی -1

  .1-41، 4گردشگري روستایی در ایران، فصلنامه پژوهشهاي روستایی، شماره 

فصلنامھ جغرافیا ومطالعات . تحلیل موانع مؤثر بر توسعھ گردشگري سردابھ، شھرستان اردبیل1391.. حیدریساربان، و -٢

  .٨١ -۶٨): ١( ١محیطی، 

اولین همایش توریسم و گردشگریسبز در ایران، . واکاوي دیدگاهها و اثرات توسعه گردشگري روستایی1393. .افشان، مبذر -3

.همدان

گردشگري ارائه یک مدل مفهومی بهمنظور بررسی تأثیر . 1395 .، رستمی، ف.، نادري، ن.، احسانیفر، ت.امیري، ص -4

.16- 1) 1( 3نشریه کارآفرینی در کشاورزي، . کشاورزي بر توسعه کارآفرینی روستایی

کارآفرینی گردشگري کشاورزي راهبردي نوین براي توسعه روستایی،نشریه کارآفرینی در کشاورزي، ). 1393(کریمی، سعید -5

  .90-69: 4 شمارة1،سال 
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