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سخن سردبیر

به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل
که گر مراد نیابم به قدر وسع بکوشم

                                                                                  
فرصتی دوباره دست داد تا به مناسبت انتشار شماره ی تازه  ی 
بولتن اگروتوریسم، با خوانندگان و اندیشمندان گرانمایه سخن 
بگوییم. باید اعتراف کنیم که هرگز فکر نمی کردیم ش��ماره  ی 
پیش��ین بولتن و مطالب پربار آن تا این حد مورد اس��تقبال و 
تحس��ین بینظیر ش��ما اس��تادان عزیز و متخصص��ان گرانقدر 
دانش��گاههای کش��ور و نیز دس��تاندرکاران محترم حوزه  های 
گردش��گری و کش��اورزی قرار گیرد. این همه، از لطف و فضل 

بیکران خداوند مّنان است و بس. 
سخن سردبیر را در این شماره با بیان این نکته پی  می گیریم 
که چنان چه به خوبی واقفید ویروس کووید-۱۹ اثرات ویرانگری 
بر اقتصاد جهان و به ویژه صنعت گردش��گری داشته و حوزه ی 
اگروتوریس��م نیز از این تاثیر بی نصیب نبوده است. اما با یاری 
و لط��ف خداوند بر آن هس��تیم تا در ای��ن دوره ی رکود، وقت 
را غنیمت ش��ماریم و اه��داف و برنامه های خود را پیش ببریم. 
بولتن پیش روی ش��ما یکی از گام های اولیه ی ما در راه تولید 
محتوا در صنعت نوپای اگروتوریس��م است. در این ایام م�جوز 
گ�ردش�گری ک�ش��اورزی ت�وس���ط وزی�ر گردشگری ب�ه ۳۱ 

اس�تان اب�الغ ش�ده است و برای وارد شدن به مرحله اجرا چند 
خ��أ وجود دارد که وزارت گردش��گری در حال برطرف کردن 
آنهاس��ت. بر این اس��اس، گام بعدی ما تشکیل کارگروه تدوین 
ضوابط فنی و خدماتی گردشگری کشاورزی متشکل از فعاالن 
کش��اورزی و نخبه های گردشگری برای تدوین و نگارش شرح 
خدمات ضوابط فنی مزارع گردش��گری اس��ت که جهت تحقق 
این امر در حال تعامل با خانم دکتر لیال اژدری مدیر کل دف��تر 

ه��مکاریه��ای گ��ردش��گری هستیم. 
در آینده ای نه چندان دور شاهد خبرهای خوشی در حوزه ی 
گردشگری کشاورزی خواهیم بود. کارها و برنامه های در دست 
اقدام بزودی و از طریق بولتن به اس��تحضار خوانندگان گرامی 
خواهد رسید. در پایان، خاطرنشان میکنیم اگرچه در این مدت 
کوتاه، روند دریافت مقاالت پرمایه ی پژوهشگران و اندیشمندان 
فرهیخته، با رش��دی چش��مگیر روبه رو بوده، دوام حضور این 
بولتن به  عنوان نخس��تین بولتن تخصصی در این حوزه، بدون 
مش��ارکت فزاینده ی شما و ارس��ال مقاالت ارزنده  ی میدانی و 

علمی امکانپذیر نیست. 

لیال طاهری
سردبیر بولتن اگروتوریسم 
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اگرو توریسم به عنوان یکی از گونه ای گردشگری در کشور 
وسیع هندوستان سالهاس��ت که در جهان شناخته شده است 
این نمونه جهت آشنایی بیش��تر فعالین گردشگری کشاورزی 
ایران جهت مطالعه تطبیقی و اس��تفاده از تجارب برای برنامه 

ریزان ارایه می گردد. 
این مطالعه موردی، گردش��گری کشاورزی را نگرشی خاص 
به گردشگری معرفی می کند که می تواند راه را بر توسعه پایدار 
مناطق روستایی هموار س��ازد. به بیانی، بحثی جامع و مفصل 
درباره مفهوم گردشگری کشاورزی است که شامل مزایا، الزامات 
و عوامل موفقیت آن می ش��ود؛ و در واقع هند را به عنوان یک 
مث��ال مطرح می کند، چرا که ۸۵٪ جمعیت این کش��ور از راه 

کشاورزی امرار معاش می کنند.
شرکت توسعه گردشگری کش��اورزی )ATDC( یک نهاد 
پیشگام اس��ت که گردشگری کشاورزی را در ایالت ماهاراشترا 
ایجاد نموده و نس��بت به توسعه و ترغیب و تشویق آن اهتمام 
داش��ته است. هدف این سازمان اش��تغال زایی پایدار در نواحی 
روس��تایی بوده که با ارائه آموزش، خلق فرصت های اشتغال و 

پیوند گردشگری به تولید کشاورزی و فعالیت های مرتبط مثل 
 ATDC تولیدات صنایع دس��تی دنبال  شده اس��ت. شرکت
تعداد ۱۱۳ مرکز گردشگری کشاورزی در ایالت دایر کرده است 
که به دس��ت کشاورزان محلی اداره می شوند و از نظر سازمانی 
به شرکت مادر متصل هستند.  جهت دریافت اطالعات بیشتر 

می توانید به این سایتها مراجعه کنید. 
این مراکز غالباً در خدمت گردش��گران ش��هرهای این ایالت 
هس��تند. آن��ان از ای��ن طریق، ام��کان تعامل با روس��تائیان و 
کش��اورزان را برای تجربه کردن آیین و سنن کشاورزی اصیل 

هندی در محیط های بکر طبیعی به دست می آورند.
این مطالعه موردی راجع به تأثیرات گردشگری کشاورزی بر 
کشاورزانی که مستقیماً با آن درگیرند و نیز بر روستا نشینانی 
که غیرمس��تقیم ب��ا آن در ارتباطند، بحث می کن��د. تأثیرات 
مذکور شامل طیف گسترده ای می شود که از مزایای اقتصادی 
و آم��وزش و تحصیل گرفته تا آگاه��ی از ضرورت حفظ منابع 
طبیعی برای توانمندسازی گروه های جمعیتی حاشیه نشین را 

در بر می گیرد.
پیشینه

در س��ال ۲۰۰۵ بنگاه کارآفرینی پاندورانگ تاواری مدلی از 
کس��ب و کار را در هند مطرح کرد که پیشتر ناشناخته بود. او 
در این مدل از تجربه حرفه ای و س��ابقه کش��اورزی خانوادگی 
خود اس��تفاده کرد. وی در حی��ن کار روی مدل مذکور بر این 
باور بود که گردش��گری کش��اورزی می تواند فقر روستائیان را 
کاهش داده و معاش پایدار و تنوع در اقتصاد روستایی را فراهم 
آورد و لذا برای ارتقا و تس��هیل امور گردش��گری کشاورزی در 

 بازگشت به ریشه ها: 
گردشگری کشاورزی در هند

ترجمه یک فصل از کتاب نمونه های بین المللی ازمسافرت و گردشگری  پایدار
  sInternational Cases in Sustainable Travel&Tourism The University of Benckendorff

Edited bu Pierre Modul University Dagmar lund-Durlacher Queenland Vienna

 که توسط انتشارات مشهور گود فلو GOODFELLOW در سال 2013چاپ شده است و سایر 
بخش ها و مطالب مرتبط با موضوعات از نمونه های بین المللی در دنیا گردآوری شده است. 

) مترجم کتاب: دکتر بهار بیشمی/  انتشارات پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری(

  دکتر بهار بیشمی
استاد یار گروه گردشگری پژوهشگاه 

میراث فرهنگی و گردشگری

*. Agri Tourism Development Corporation
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ماهاراش��تر یک ش��عبه ATDC*  دایر نمود. هدف این مدل 
کسب و کار، ایجاد فرصت های شغلی و افزایش درآمد جامعه از 
طریق کارآفرینی و کس��ب و کارهای کوچک بود که ابزار آن را 
گس��ترش پایگاه بازاری کسب و کارهای محلی تشکیل می داد 
)۲۰۱۲a,WTTC(. نظر آقای تاواری صرفاً بر مفاهیم کس��ب 
و کار نبود بلکه امیدوار بود گردش��گری کشاورزی بتواند سنت 
کش��اورزی-فرهنگی هند را احیا کند و اهمیت آن را در جامعه 

هند یادآور شود.
 ATDC به سان یک سازمان مادر، ۱۱۳ مرکز گردشگری 
کشاورزی منطقه ای را سرپرستی می کند که هر یک از آن ها را 
کارمندان و کارآفرینان محلی اداره نموده و محصوالت خود را به 
بازارهای هدف ارسال می دارند. به عالوه طرح او حاوی آموزش 
و ظرفیت س��ازی برای کشاورزان، راهنمایان محلی و جوامع در 
خصوص تأسیس کس��ب و کارهای کوچک و توسعه محصول 
گردش��گری است . از سال ۲۰۰۵ این آموزش رایگان در اختیار 
۱۵۰۰ کش��اورز قرار گرف��ت )ATDC .)۲۰۱۲ ،ATDC به 
کمک های فنی و مشاوره ای مرتبط با تهیه گزارش های پروژه ای 
و فعالیت های فروش و بازاریابی هم اهتمام داشته است. برنامه 

ATDC مزایای اقتصادی اجتماعی بسیاری دارد:
   ایجاد درآمد بیش��تر برای کش��اورزان تا حد ۲۵ درصد، 

در سطح ایالت
   فعالیت های جوامع روستایی، درآمد بیشتری برای اعضا را 
به همراه دارد؛ حتی برای خرده فروشان و کارکنان بخش خدمات 
که در ATDC هم عضویت ندارند. اعضای این جامعه، مشاغل و 
 ATDC شرکت های کوچک گردشگری را تحت راهنمایی های

تأسیس کردند و در نتیجه بازار جدید مشتری شکل گرفت.
   توج��ه ب��ه محص��والت کش��اورزی محل��ی در جوامع 
ش��هری افزایش یافته و فروش مستقیم محصول روستائیان به 

خانواده های شهرنشین ممکن می گردد.
   فرصت های اشتغال در محل زندگی هم مزیت دیگر این 

پروژه  بود که نیاز به مهاجرت به مناطق شهری را از بین برد.
   درک ارزش کش��اورزی از طری��ق برقراری ارتباط میان 
شهرنشینان و روستائیان هندی در خصوص چالش های زندگی 

روزمره.
ارتباط ق��وی بین ATDC و دولت ایالتی ماهاراش��ترا هم 
منجر به ارتقای زیرس��اخت های فیزیکی ش��ده است )امکانات 
اقامتی گردش��گری، ش��بکه های ج��اده  ای، سیس��تم تولید و 
توزیع برق( که از پش��تیبانی های مراکز کشاورزی برخوردارند 

.)۲۰۱۲ ,WTTC(

 بین س��ال های ۲۰۰۷ و ۲۰۱۱ خدمات مراکز گردش��گری 
کش��اورزی در ایالت ماهاراشترا، بیش از ۲۰۰۰۰۰ گردشگر را 
جذب کرده اس��ت. ش��کل ۲-۱۰ نش��ان می دهد که ورودی و 
جذب گردش��گر از سال ۲۰۰۷ به این س��و روند رو به رشدی 

داشته است.. 
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Agri Tourism Tour Packages Under Mahabhraman 

Sr. No. Tour Name Place / Style Duration Accommodation Rate Per Head Organizer Remarks

1. Farm Tour 
Package

Malegaon 
Baramati, Katewadi 

Arya Baug
Day Tour 1200/- Economy

Respectively Adult – 599/- 
Child (4-10 yrs) 499/-, 

Adult-Rs.799/-, Child (4 to 
10yrs)- Rs.699/-

Agri 
Tourism

Lunch Dinner Breakfast, 
Transport arrangement can be 
done as per number of tourist 

on extra cost.

2. Farm Tour 
Package

Malegaon Village 
Baramati, Katewadi 

Arya Baug

1 Day, 1 
Night 1600/- Economy,

Respectively Adult-Rs.799/-, 
Child-699/-, Adult-Rs.999/-, 

Child-Rs.899/-

Agri 
Tourism  

3. Farm Tour 
Package

Malegaon Village 
Baramati, Katewadi 

Arya Baug

2 Days & 
1 Night 200/- Economy

Respectively Adult-Rs.1199/-, 
Child-(4 to 10 yrs)-999 Adult-

Rs.1399/-, Child-(Child- (4 to 10 
yrs)-Rs.899/-

Agri 
Tourism  

4.
Farm Tour 
Package - 
Palashi(1)

Baramati 
Agri Tourism 
Development 

Center,  
Gat no 631 Palashi,  
Tal Baramati, Dist 

Pune

Day Tour

- 10 rooms for 30 persons 
- Western toilets. 

- 10 rooms for 30 persons 
- Indian toilets.  

- 2 dormitories for 60 
persons (4 toilets and 3 

bathrooms each). 
- Conference hall: 100 

persons, with speakers, 
LCD Projector and TV.

Rs 600/- per person. Agri 
Tourism

Entry Fees: Rs 75/- per adult 
and child - only Herbal Tea and 

Farm Tour.

5.
Farm Tour 
Package - 
Palashi(2)

Baramati 
Agri Tourism 
Development 

Center,  
Gat no 631 Palashi,  
Tal Baramati, Dist 

Pune

1 Day, 1 
Night

- 10 rooms for 30 persons 
- Western toilets. 

- 10 rooms for 30 persons 
- Indian toilets.  

- 2 dormitories for 60 
persons (4 toilets and 3 

bathrooms each). 
- Conference hall: 100 

persons, with speakers, 
LCD Projector and TV.

Rs 1400/- per person. Agri 
Tourism

Entry Fees: Rs 75/- per adult 
and child - only Herbal Tea and 

Farm Tour.

6.
Farm Tour 
Package - 
Palashi(3)

Baramati 
Agri Tourism 
Development 

Center,  
Gat no 631 Palashi,  
Tal Baramati, Dist 

Pune

2 Days, 1 
Night

- 10 rooms for 30 persons 
- Western toilets. 

- 10 rooms for 30 persons 
- Indian toilets.  

- 2 dormitories for 60 
persons (4 toilets and 3 

bathrooms each). 
- Conference hall: 100 

persons, with speakers, 
LCD Projector and TV.

Rs 1700/- per person. Agri 
Tourism

Entry Fees: Rs 75/- per adult 
and child - only Herbal Tea and 

Farm Tour.

7.
Farm Tour 
Package - 
Palashi(4)

Baramati 
Agri Tourism 
Development 

Center,  
Gat no 631 Palashi,  
Tal Baramati, Dist 

Pune

2 Days, 2 
Nights

- 10 rooms for 30 persons 
- Western toilets. 

- 10 rooms for 30 persons 
- Indian toilets.  

- 2 dormitories for 60 
persons (4 toilets and 3 

bathrooms each). 
- Conference hall: 100 

persons, with speakers, 
LCD Projector and TV.

Rs 2200/- per person. Agri 
Tourism

Entry Fees: Rs 75/- per adult 
and child - only Herbal Tea and 

Farm Tour.

8.
School Day 

Tours - 
Palashi(5)

Baramati 
Agri Tourism 
Development 

Center,  
Gat no 631 Palashi,  
Tal Baramati, Dist 

Pune

 

- 10 rooms for 30 persons 
- Western toilets. 

- 10 rooms for 30 persons 
- Indian toilets.  

- 2 dormitories for 60 
persons (4 toilets and 3 

bathrooms each). 
- Conference hall: 100 

persons, with speakers, 
LCD Projector and TV.

a. Rs 250/- per students (4th 
- 7th Std) 

b. Rs 300/- per student (8th - 
10th Std) 

c. Rs 350/- per student (11th 
Std onwards) 

d. 2 teachers free with every 50 
students batch

Agri 
Tourism

1 Day,1 Night Students 
packages are also available. 

نمونه ای از برنامه های اگروتوریسم در هندوستان

http://www.maharashtratourism.gov.in :منبع



5  بولتن گروه فعالین گردشگری کشاورزی ایران

نواحی ش��هری ای��ن ایال��ت از بازارهای کلیدی محس��وب 
می ش��وند به طوری که ۷۰ درصد کل بازدیدکنندگان از شهر 
پونه بودن��د. برنامه ATDC ش��امل فعالیت های مش��ارکتی 
گردشگران بود که فرصت تجربه کردن فعالیت های کشاورزی 
محلی را به ایش��ان اعطا می کرد )گردش��گران می توانستند در 
امور باغبانی، برداشت، زنبورداری و تولید لبنیات فعالیت کنند( 
و آنان را با ش��یوه های زندگی و فرهنگ محلی روستائیان آشنا 
می ساخت )موسیقی، خوراک، رقص، صنایع دستی(. این برنامه 
با دخالت دادن اعضای جامعه محلی، زمینه س��از ارتقای درک 
و تش��ویق شهرنشینان هندی به کشف ریشه های خود می شد. 
همچنین گردشگران خارجی را با عرضه بسته های گردشگری 
کش��اورزی که به مس��افران مس��تقل و گروهی جذب می کند 

.)ATDC ,۲۰۱۲(
مفاهیم کلیدی   

بس��یاری از از جوامع روستایی در کشورهای در حال توسعه 
با چالش یافتن فعالیت های درآمدزای مناس��ب روبرو هس��تند 
زیرا جوامع روستایی وابسته به کشاورزی سنتی به علت نیافتن 
فرصت های کاری راهی شهرها می شوند. لذا صنعت گردشگری 
عاملی مناس��ب برای توسعه روستایی اس��ت زیرا اثرات مثبت 

عدیده ای دارد )هاسلر و کوچی، ۲۰۱۱، ۸۵(:
   به س��رعت در بخش ه��ای اقتصادی مختلف اش��تغال 
طوالنی مدت ایجاد می کند که اثرات مس��تقیمی بر کشاورزی، 

ساخت و ساز و دیگر فعالیت محلی دارد.
   فرصت های آموزش��ی و ارتقای شغلی را به وجود آورده 
و به این ترتیب عامل جهش کارگران بیکار و غیرماهر به سوی 

بازار کار می شود.
   ب��ه ویژه برای زنان و جوانان فرصت های خوب معاش و 
تنوع در شیوه های کس��ب درآمد و رفع فقر روستایی را فراهم 

می کند.
   منج��ر به خلق بنگاه های کوچک و متوس��ط در جوامع 

می گردد.
   تولید محلی )غذایی و صنایع دستی( را به همراه حس 
غرور جمعی افزایش می دهد و به حفظ میراث و محیط زیست 

کمک می کند.
   به حفظ خدمات محلی و امکانات اجتماعی کمک نموده 

و در نتیجه کیفیت زندگی را بهبود می بخشد.
 بن��ا به دالیل فوق، تعداد روزافزونی از جوامع روس��تایی در 
سراسر دنیا به گردشگری کشاورزی روی آورده و آن را به مثابه 

ابزار فقرزدایی انگاشته اند. گردشگری کشاورزی در این کتاب به 
معنی هر نوع فعالیتی به کار رفته که طی آن یک بازدیدکننده 
از مزرعه و دیگرهای محیط های کش��اورزی جذب چش��م انداز 
فضای کشاورزی شده یا در یک فرآیند خاص کشاورزی شرکت 
می جوی��د تا اوقات فراغت خود را به عنوان س��رگرمی پر کرده 
باش��د )تیو و باربی��ری، ۲۰۱۲، ۲۱۶(. این تعریف فعالیت های 
خ��ارج از محیط های سرپوش��یده مثل بازدید ه��ای روزمره از 
باغس��تان ها، گاری س��واری در علف زارها، برداش��ت تفریحی 
محصول، شکار و ماهی گیری رایگان، تماشای طبیعت و حیات 
وحش، و نیز بازدید از جشنواره های محلی و خاص، فعالیت های 

آموزشی و خرید کاالهای کشاورزی را هم در بر می گیرد.

گردش��گری کش��اورزی راهی برای احیای اقتصاد روستایی 
)سئونگ وو و سویئون، ۲۰۰۵( تلقی می شود که می تواند منجر 
به وضعیت برد-برد برای میزبان و میهمان شود. بازدیدکنندگان 
با تجربه کردن زندگی کش��اورزی، و کشاورزان با ایجاد تنوع در 
کار و پیش��ه خود، به همراه افزای��ش ارزش محصول و مایملک 
خود از آن منتفع می گردند. لذا فعالیت های زیر را باید در مفهوم 

گردشگری کشاورزی گنجانید )هاسلر و کوچی، ۲۰۱۱، ۸۴(:
   اسکان )خانه های سنتی روستایی یا در مراکز مزرعه ها(

   پانسیون )عرضه غذا و محصوالت خاص(
   ف��روش محص��والت محلی ش��امل غذا )چای، عس��ل، 
خش��کبار، گیاهان دارویی، محصوالت کش��اورزی غیراساسی، 
میوه ه��ای ب��ا ماندگاری زیاد( و صنایع دس��تی تهیه ش��ده از 
مواد طبیعی )بامبو، خیزران(، س��فال رنگ آمیزی ش��ده، قالی، 

لباس های دست بافت، مجسمه ها و اشیا سنتی و تزئینی
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   اج��اره دادن حیوانات )االغ و اس��ب( برای گردش های 
تفریحی

   ایج��اد فرصت ه��ای کار هم��راه ب��ا کش��اورزان ب��رای 
بازدیدکنن��دگان در م��زارع به منظور ایج��اد تجربه محیطی و 

بومی در ایشان
   ارتقای دانش سکنه روستا و بازدیدکنندگان از روستا در 

مورد حفاظت و بهره برداری مؤثر از منابع طبیعی
   ایجاد فعالیت های حرفه ای جدید )راهنمای گردشگری 

محلی، مدیریت مراکز سیاحتی و اقامتگاهی(
   ارتقای کاربری پایدار تنوع زیس��تی در منطقه ش��امل 
تحوالت ژنتیکی و توسعه زنجیره گیاهان دارویی، گیاهان معطر 

و گونه های خاص حبوبات و غالت.
ارتب��اط  ص��دد  در  کش��اورزی  گردش��گری  اص��ل،  در 
مصرف کنندگان شهرنشین )یعنی گردشگران( با تولیدکنندگان 
مواد غذایی به گونه ای اس��ت که کشاورزی در ابعاد کوچک به 
بقای خود ادامه دهد. گردشگرانی که اسکان در مزرعه را انتخاب 
می کنن��د و آن را به دیگر خدمات اقامتی ترجیح می دهند، در 
پی فضای بکر روس��تایی هس��تند که در آن با اعضای خانواده 
میزبان صمیمی ش��وند، صنایع دس��تی و مهارت های س��نتی 
میزبان ها را فرا بگیرند و با آنان دوس��ت ش��وند )چیزی که در 
زندگ��ی امروزی تقریب��اً از میان رفته اس��ت( و از همه مهم تر 
از غذاهای خانگی آنان لذت ببرند. گردش��گری کشاورزی یک 
فعالیت تفریحی اس��ت که قویاً حول محور خانواده قرار دارد و 
سفری است که ریش��ه های گذشته را تداعی می کند. استفاده 
از غذاهای باکیفیت خانوادگی و نوشیدنی های محلی موجبات 
گس��تردگی بازار محصوالت محلی را فراه��م نموده و وقتی به 
انتخاب گردش��گران تبدیل شوند زمینه عرضه آن ها در شهرها 
هم مهیا خواهد ش��د. حتی اگر گردشگران ش��ب را در روستا 

سپری نکنند، کشاورزی محلی به انحای گوناگون با فعالیت های 
ایشان مرتبط می گردد. هتل ها و مراکز تفریحی محلی هم این 
تولیدات غذایی و نوشیدنی را مستقیما از کشاورزان خریداری 
می کنند و فروشندگان ش��هری و خود گردشگران هم ترغیب 
می ش��وند این محصوالت را بی واسطه از تولیدکننده روستایی 
تهیه نمایند. به عالوه کشاورزان باید به فروش محصوالت متنوع 
سنتی، منحصر به فرد و مازاد خویش توجه ویژه داشته باشند و 

در این خصوص آموزش های مناسبی دریافت نمایند.
گردش��گری کش��اورزی روش آس��انی برای نیل به توسعه 
اقتصادی و فقرزدایی نیست چراکه به مهارت های کسب و کار، 
میل و رغبت به خدمات دهی به دیگران )تفکر خدمات-محور(، 
و تعهد بسیار اعضای جامعه و دولت محلی نیازمند است. برای 
نیل به دخالت جمعی مردم محلی و بومی در اقتصاد گردشگری 
روستایی اساس��اً  به  آموزش های فشرده و حرفه ای طی سالیان 
متمادی نیاز است که خود انگیزه ای محرک و اساسی محسوب 
می گردد. در حالی که زمانبندی برای بهره برداری از گردشگری 
کشاورزی و افزایش س��طوح عالقمندی مشتریان بسیار مفید 
است. ولی در مورد راه های موفقیت این روش ها خوب اندیشیده 
نش��ده و طبعاً نبود اندیش��ه خوب مثبت هر پروژه ای، احتمال 
موفقیت آن را می کاهد. برای همه دست اندرکاران )دولت، بخش 
خصوصی و جوامع( برخورداری از یک چش��م انداز دور پروژه ها 
ضروری و مهم است. آنان باید به چالش ها و موانع اجرای موفق 
پروژه های گردشکری کشاورزی پیش روی کشاورزان هم توجه 

جدی داشته باشند )هاسلر و کوچی، ۲۰۱۱، ۸۵(:
   دانش محدود صنعت گردشگری

   محدودیت قرار گرفتن در شرایط درک و دسترسی به بازار
   تجربه کم کسب و کار

   فقدان راهبردهای کسب و کار و بازاریابی 
   عدم دسترسی به صندوق های بازاریابی و توسعه

   نب��ود تفکر خدمات-محور در می��ان عرضه کنندگان یا 
دیدگاه غیرعامل در میان مردم محلی 

   عدم آموزش و تحصیل کافی
   زیرساخت های محدود

   عدم دسترسی به سایت های گردشگری کشاورزی
با توجه به این موانع، راهبردهای اجرای گردشگری کشاورزی 
را باید متناسب با محتوا و ظرفیت های محلی اتخاذ نمود. عناصر 
کلیدی موفقیت محصوالت گردشگری کشاورزی، صرف نظر از 

شرایط محلی عبارتند از )هاسلر و کوچی، ۲۰۱۱؛ ۸۸(.
   ارائه س��ایت های خاص ب��ه بازدیدکنندگان برای تمرکز 
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روی محت��وای کش��اورزی منطق��ه و آش��نایی ب��ا ویژگی های 
گردشگری منطقه

   تلفی��ق جوامع محلی با اکوسیس��تم منطق��ه در تجربه 
بازدیدکنندگان

   نشان دادن چگونگی تعامل مردم با طبیعت
   آم��وزش بازدیدکنندگان و روس��تائیان با توجه به نقش 

اساسی آموزش در تجربه
   بازتاب صحیح واقعیت الگوهای زندگی روس��تایی، آنچه 
که از کسب و کار روزمره جامعه میزبان در ذهن بازدیدکنندگان 
نقش می بندد و بس��یار با ش��کوه و برای ایشان منحصر به فرد 

است.
   ایجاد ارتباط مستقیم بین کشاورزی در مقیاس کوچک 
و تجربه گردش��گری درک این نکته اهمیت بس��یاری دارد که 
فرآیند ارتقای کیفیت بر اس��اس استانداردهای از پیش تعریف 
ش��ده مس��تلزم رابطه کاری نزدیک بین همه دس��ت  اندرکاران 
گردشگری در مقصد است که شامل مقامات محلی، سازمان های 
مردم-نهاد، کسب و کارهای خصوصی گردشگری و شرکت ها و 

بنگاه های کوچک می شود )هاسلر و کوچی، ۲۰۱۱، ۸۸(.

آنالیز موردی
هند که بزرگ ترین کشور دموکراتیک دنیا محسوب می شود 
در س��الیان اخیر با رش��د اقتصادی زیادی روبرو بوده است. اما 
به خاطر توس��عه به شدت ناهمگون، مزایای اقتصادی این رشد 
به نواحی شهری محدود ش��ده  است. روستاهای هند که غالب 
م��ردم فقیر را در خود جای داده اند به ندرت از رش��د اقتصادی 
کش��ور بهره-مند شده اند. س��لوارا )۶: ۲۰۱۱( بر همین اساس 
اظهار می دارد که رش��ِد کند کشاورزی و تولید، تغییر الگوهای 
کش��ت، افزایش مهاجرت، تغییر الگوهای مصرف، سیاست های 
دولت به نفع مراکز صنعتی و دیگر عوامل به شدت امنیت غذایی 
و مع��اش خانواده های فقیر را تحلی��ل برده اند.به عالوه تغییری 
در ساختارهای اقتصادی مش��اهده شده است. پس از استقالل 
هند در سال ۱۹۴۷، کشاورزی ۵۵ درصد تولید ناخالص داخلی 
کش��ور را تش��کیل داده اس��ت )بهاال، ۲۰۰۸(. این رقم تا سال 
۲۰۱۰ ب��ه تنها ۱۰ درص��د کاهش یافته اس��ت )بانک جهانی، 
۲۰۱۲(. با جمعیت روستایی ۵۸ درصدی هند، این کشور هنوز 
از نظر در آمدی به کشاورزی وابسته است )UNDP-۲۰۱۳( و 
کشاورزی نه یک کسب و کار صرف بلکه یک فرهنگ واقعی در 

هند و اسکلت اقتصاد این کشور است.

بازده محصول به علت عدم ثبات شرایط آب و هوایی کم شده 
اس��ت و کش��اورزان کوچک ترین تضمین برای فروش محصول 
خود را ندارند. این تغییرات سبب دگرگونی در اشکال و عملیات 
کشاورزی شده اس��ت. کشاورزان در جس��تجوی فروش عمده 
محصوالت کشاورزی س��نتی خود برای کسب درآمد هستند و 
به نوعی محصول خود را در کس��ب و کارهای غیرکش��اورزی یا 

فروش مستقیم در مزرعه عرضه     می کنند. 
 گردش��گری در هند زمینه س��از اصلی رش��د بوده است. در 
س��ال ۲۰۱۱، بخش گردشگری به طور مستقیم و غیرمستقیم 
۶/۴ درصد تولید ناخالص ملی کش��ور را تش��کیل داده اس��ت 
)WTTC، ۲۰۱۲( گردشگری داخلی در این صنعت از اهمیت 

خارق العاده ای برخودار است. با توجه به اهمیت سفرهای داخلی 
بالغ بر ۸۵۰ میلیون نفری در سال ۲۰۱۱، گردشگری بین المللی 
در س��طح ناچیز ۶/۲۹ میلیون نفر ثبت ش��ده است ولی باید به 
این نکته توجه کرد که درآمدهای ارزی گردشگری در آن سال 
۱۲/۹۲ میلی��ارد ی��ورو بوده اس��ت )MOT، ۲۰۱۲(. به عالوه 
صنعت گردش��گری در س��ال ۲۰۱۱ تعداد ۳۹/۴ میلیون شغل 
مس��تقیم و غیرمستقیم ایجاد کرده است که معادل ۷/۹ درصد 
کل اش��تغال در هند است. سرمایه گذاری در صنعت گردشگری 
و س��فر در سال ۲۰۱۱ معادل ۱۷/۸۳ یورو بوده و انتظار می رود 

طی ۱۰ سال آینده به رقم سالیانه ۷/۵ درصد افزایش برسد.
گردش��گری داخلی هم رش��د و جهش بیش��تری نسبت به 
گردشگری بین المللی داشته است. طی ۱۵ سال اخیر گردشگری 
داخلی از ۶۳ میلیون مورد در س��ال ۱۹۹۰ به ۳۶۷ میلیون در 
س��ال ۲۰۰۵ افزایش یافته یعنی حدود ۳۰۰ میلیون مورد سفر 
و رشد سالیانه ۲۰ درصدی. با توجه به رشد    طوالنی مدت این 
صنعت، ش��ورای جهانی گردش��گری و سفر هند را به یکی از ۵ 
کش��ور برتر دنیا در عرصه رشد اقتصاد گردشگری دانسته است 
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.)۲۰۱۲ ،WTTC(
 ماهاراشترا سومین ایالت هند از نظر وسعت و دومین ایالت 
پرجمعیت هند است. در س��احل غربی هند واقع شده و ۷۲۰ 
کیلومتر مرز س��احلی دارد و سرزمینی پرآب و سبز است. این 
ایالت سرشار از    جذابیت های گردشگری است. این جذابیت ها 
ش��امل کالن ش��هرهای مامبای و پونه، بناهای تاریخی غارها، 
معاب��د، دژها، زیبایی های طبیعی  و س��واحل بکر، جنگل های 
انبوه، پارک های طبیعی و     حفاظت شده حیات وحش و غنای 
فرهنگی از مراکز زیارتی گرفته تا جشنواره های پرشمار و آیین 
سنتی فرهنگی و هنری می شود )گوپال و همکاران، ۲۰۰۸(. در 
س��ال ۲۰۱۱ این ایالت میزبان ۵۵ میلیون بازدیدکننده  هندی 
و ۴/۸ میلیون گردشگر خارجی بوده است. ماهاراشترا در میان 
ایالت های هند از نظر پذیرایی از گردشگران داخلی رتبه پنجم 
را دارد و از نظر گردش��گران خارجی در رتبه نخس��ت اس��ت 

.)۲۰۱۲ ،MOT(
هنگامی که آقای تاواری، مؤس��س ATDC، ایده کس��ب و 
کار خود را مبنی تلفیق گردش��گری و کش��اورزی مطرح کرد 
یک تحقیق میدانی با جمعیت نمونه ۲۴۴۰ نفر در ش��هر پونه 
انجام داد. نتایج کار نش��ان داد که ارتباط جمعیت ش��هری در 
پونه نواحی روس��تایی اطراف شهر بس��یار ضعیف است؛ یعنی 
۳۵ درصد شهرنشینان در روستاها قوم و خویش نداشتند؛ ۴۳ 
درصد آنان هرگز از روس��تاها دیدن نک��رده بودند؛ ۵۷ درصد 
هرگ��ز یک کارخانه تولید لبنیات را ندیده بودند. از نظر تاواری 
این نتایج حکایت از ضرورت شروع یک پروژه اساسی تحقیقاتی 
دارد، زیرا آمار و ارقام به روش��نی نش��ان می دهند که جمعیت 

زیادی از مردم هند هیچ تجربه ای از زندگی روستایی ندارند. 
در ش��رح وظای��فATDC   اه��داف این نماد به روش��نی 

منعکس گردیده است:
ارتقای گروه کش��اورزی برای نیل به درآمد، اشتغال و ثبات 
اقتصادی در جوامع روستایی هند برای کمک به تقویت طیفی 
از فعالیت ه��ا، خدم��ات و امکانات اجتماعی که روس��تائیان و 
کشاورزان برای جذب گردش��گران شهرنشین ارائه می دهند و 
به این ترتیب به شهرنش��ینان فرصت بازگش��ت به پیشه های 

روستایی می دهند )گوپال و همکاران، ۲۰۰۰؛ ۵۱۸ ( 
ATDC   بعد از دو سال کار تحقیقاتی موفق در یک مزرعه 
تصمیم گرفت این پروژه را به دیگر روستاها و کشاورزان ایالت 
ماهارش��ترا تعمیم دهد. در مرحله دوم، کش��اورزان روستاهای 
مختلف برای مش��ارکت در برنامه انتخاب ش��دند و ۲۵۰ نفر از 
ایشان تحت آموزش گردشگری کشاورزی قرار گرفتند. با هدف 

کار روی چالش ها و موانع اجرای موفق گردش��گری کشاورزی، 
ATDC  به حمایت از کشاورزان در امور زیر اهتمام ورزید:

   تهی��ه گزارش ه��ای پروژه ه��ای ATDC   و طرح های 
کسب و کار برای همه مزارع کشاورزی برای این برنامه 

   کم��ک ب��ه تس��هیل حمایت ه��ای مالی ب��ه بانک های 
مالی، موسس��ات و نماده��ای دولتی برای ایجاد تاسیس��ات و 
زیرساخت های گردشگری کشاورزی )مثل اماکن اقامتی، مراکز 

بهداشت و جاده های دسترسی(.
   فروش و پشتیبانی های بازاریابی 

   هماهنگ��ی گروه های گردش��گری به بازدی��د از نواحی 
روستایی و مزارع.

فعالیت ه��ای ATDC در حوزه توس��عه محصول، گروه های 
گردش��گری مزرعه، تراکتورسواری و گاری س��واری، بازدید از 
م��زارع تولید می��وه ) انگور و مانگو( و تولی��دات فرعی مزارعی 
که طیور و دیگر حیوانات )گاو، گوس��فند، پرندگان( را پرورش 
می دهند را در بر می گیرد. )مراجعه به شکل ۳-۱۰(. همچنین 
بازدیدکنندگان می توانند از دفاتر ش��وراهای روستایی، مدارس، 
نمایش��گاه روستایی، بازارهای روس��تایی، کاراخانه تولید قند و 
شکر، مراکز جمع آوری شیر، معابد قدیمی و موزه های ماهارشترا 
دیدن کنند. برنامه-های آموزش��ی نیز به ایش��ان ارائه می شود. 
این برنامه های آموزشی شامل چگونگی پرورش محصول، کاشت 
نه��ال میوه، تعیین م��واد غذایی میوه ه��ای مختلف، چگونگی 
پرورش گاو، آموزش طبیعت شناس��ی، پرورش حیوانات اهلی، 
شیردوش��ی، تولید عسل، تولید ابریشم، تولید شکر و بازی های 
روس��تایی، تماشای حیوانات اهلی، س��فالگری، نقاشی طبیعت 
و ب��اال رفتن از درخت می ش��وند. فعالیت ه��ای مختلف اعضای 
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جامعه هایی که با حمایت ATDC همراه است، بازدیدکنندگان 
را حتی از مزارع دوردست و روستاهای هند کاماًل سرگرم می کند.
در عصره��ا مردم روس��تایی ماهاراش��ترا برنامه های رقص و 
آواز اج��را می کنند، در زمس��تان اردوی آت��ش دایر و بازی های 
خانوادگی برگ��زار می نمایند. غذای خاص ماهاراش��ترا در کنار 
سبزی تازه سرو می شود. امکانات مخابراتی و ارتباطی با استفاده 
از منابع محلی در فضاهای کوچک و آراسته با طراحی و معماری 

خاص در مزارع فراهم آمده است. 
ب��ه گفته گوپ��ال و همکاران )۲۰۰۸، ۵۱۵( س��ه عامل مهم 

موفقیت گردشگری کشاورزی عبارتند از:
   کشاورزان: اکثر کشاورزان به گرمی و بدون چشم داشت 
تجاری و مالی از بازدید کنندگان استقبال می کنند. خانواده های 
کش��اورز در حین سرگرم س��ازی خود، میزبان ها را هم سرگرم 
می کنند و همه خالء های خدماتی را در این فرآیند پر می کنند. 
به این ترتیب به شیوه ای کاماًل طبیعی و غیرتصنعی به پذیرایی 

از گردشگران می پردازند.
   روس��تاها: چون بسیاری از روس��تاها از شهرها دورند، از 
امکانات ش��هری بی بهره اند اما از نظر منابع غنی هس��تند. این 
مناب��ع طبیعی، خ��ود بهترین منابع فروش را برای کش��اورزان 

فراهم می کنند. 
   مناط��ق جغرافیای��ی: هر منطقه منحصر ب��ه فرد بوده و 
مع��رف مزیت رقابتی برای روس��تائیان و اف��زودن جذابیت نزد 

جمعیت شهرنشین است. 
طبق یک مطالعه میدانی روشن شد که ATDC  طی۷ سال 
:)ATDC-۲۰۱۲( فعالیت خود به نتایج مثبت زیر رسیده است
    زندگ��ی کش��اورزان در نتیج��ه تالش های ATDC به 

شدت تغییر کرده است. آن ها هم درآمد بیشتری کسب کرده اند 
و هم از قدرت مدیریت این کس��ب و کار جدید که به شیوه ای 

موفقیت آمیز انجام شده احساس غرور دارند.
   اکث��ر کش��اورزانی که ب��ا  ATDCهم��کاری دارند به 

کارآفرینان ملحق شده اند. 
   بط��ور متوس��ط ۳۳ درص��د درآمد کش��اورزان از محل 

گردشگری کشاورزی بوده است 
   ف��روش محص��والت گردش��گری کش��اورزی در مرک��ز 
گردشگری کشاورزیATDC منجر به درآمد ناخالص سالیانه 

حدود۴۲۷۰ یورو در هر مزرعه شده است. 
   ۴۴۲ عضو جامعه روس��تایی در مرکز مذکور ش��غل پیدا 

کردند
   هر مرکز برای هش��ت روستانش��ین ش��غل مس��تقیم و 

غیرمستقیم 
   این افراد از مهارت هایی ظریف برخوردار شدند تا بتوانند به 
مشتری خدمات بدهند و برای محصوالت خود بازاریابی نمایند.

   مش��ارکت در فعالیت های گردش��گری کشاورزی میزان 
استقالل و خودگردانی کشاورزان را ارتقا داده است.

   سایر روستائیان مثل بانوان روستایی که به خود اشتغالی 
روی آورده بودن��د، صنعت گ��ران و هنرمندان روس��تایی نیز از 

مزایای اقتصادی قابل توجهی برخوردار شدند.
   گردشگری کشاورزی در ماهاراشترا اثری مثبت بر جوامع 
مس��تعد خش��کی  و کم آبی داش��ت.  به ویژه در آمار خودکشی 

روستائیان فقیر این نواحی کاهش زیادی به وجود آورد.
   کش��اورزان محلی معتقدند که محیط زیست از طرح های 

ATDC منتفع شده اند.
   از س��ال ۲۰۰۵، مقاص��د ATDC همه س��اله بیش از 

۲۵۳۰۰ گردشگر را از شهرهای مختلف پذیرا بوده است. 
   مناب��ع طبیعی موجود به ش��کلی مؤثر مورد بهره برداری 

قرار گرفته اند.
همچنین ATDC روی چالش های مطرح درخصوص مفهوم 

گردشگری متمرکز شده است که شامل موارد زیر می شود:
   خطر بهره برداری بی رویه از منابع طبیعی.

ATDC وضع قوانین و حفظ شرایط بهداشتی در مقاصد   
   حمایت ناکافی دولت.

   آموزش پیگیر و مستمر برای کشاورزان.
   دسترس��ی و قابلیت دس��تیابی به منطقه ای برخوردار از 
امکانات اساس��ی چون خدمات پزشکی و درمانی، حمل و نقل، 

دسترسی به آب.
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طبق نظ��ر گوپال و همکاران��ش )۲۰۰۸؛ ۵۴۰( موفقیت یا 
شکس��ت هر مرک��ز کش��اورزی در نهایت به دخال��ت اعضای 
خانواده های کشاورز، جامعه محلی و الزامات شبکه ای در سطوح 
محلی و ایالتی بس��تگی دارد. در واقع شبکه س��ازی از مسائل 
کلیدی در تبدیل گردشگری کشاورزی هند در درازمدت است.
براس��اس تجربی��ات گذش��ته ATDC، ب��رای موفقی��ت 

گردشگری کشاورزی باید شرایط مهم زیر عملی گردند:
۱- گردشگران بالقوه باید از بسته کامل گردشگری برخوردار 
شوند. این امر مس��تلزم مشارکت همه بخش های کسب و کار 
در ی��ک منطق��ه و نیز ت��الش عمومی برای نهاده��ای دولتی 
محلی اس��ت که با هدف ش��روع فعالیت هایی چون زیباسازی 

و اسپانس��رینگ رویدادهای خاص مرتبط با جذب گردشگران 
محلی انجام می شوند. 

۲- ارتقای گردش��گری موفق و توس��عه آن مستلزم رهبری 
خ��وب جامعه توس��ط اف��راد روش��ن فکر و دلس��وز در دولت 
محلی، مردم، صاحبان کس��ب و کار و س��ازمان های مردم نهاد 
مثل هیئت های تجاری، دوای��ر  مردمی فعال در بخش حقوق 

بازدیدکنندگان و قراردادها است.
۳- دول��ت محلی بای��د فعاالنه در حوزه های زیر مش��ارکت 

جسته و پشتیبانی های الزم را ارائه دهد:
س��رمایه گذاری روی توسعه و ارتقای گردش��گری، ایجاد و 
حفظ زیرس��اخت الزم برای گردش��گری، ناحیه بندی و حفظ 
جوامع کوچک به گونه ای که هر جامعه پاکیزه و جذاب به نظر 

برسد و از کشاورزان حمایت های آموزشی به عمل آید.

نگاهی به آینده
توسعه گردشگری کش��اورزی در نواحی روستایی ماهاشترا 
هنوز مراحل اولیه خود را طی می کند و فرصت های بس��یاری 
برای ارتقای محصوالت این گردش��گری در ایالت مهیا اس��ت. 
اگرچه دول��ت این ایالت تاکنون اقدامات نو زی��ادی را به اجرا 
نگذاش��ته ولی گردشگری کشاورزی با همت خود کشاورزان با 

موفقیت های زیادی همراه بوده است.
 به گفته گوپال و همکاران )۲۰۰۸، ۵۲۱( ش��رایط زیر برای 
ارتقای موفق گردشگری کشاورزی و نیل به ثبات و پایداری این 

کسب و کار ضروری هستند:
۱- سرمایه گذاری کافی برای توسعه گردشگری: اکثر جوامع 
روس��تایی به صندوق های عمومی وابس��ته اند که اغلب کفاف 
پوش��ش همه نیازهای جوامع را نمی دهد. صندوق های عمومی 
چندان فراوان نیس��تند چون مردم محل��ی درآمد کافی برای 
سرمایه گذاری ندارند. لذا باید منابع دیگری برای سرمایه گذاری 

و کمک به این صندوق ها یافت.
۲- طراح��ی راهبردی:  طراحی ب��رای کاربرد موثر و کارآمد 
منابع و س��رمایه ها به ویژه در نواحی روس��تایی بس��یار مهم و 
اساس��ی است چرا که در روس��تاها این عوامل محدود هستند. 
طراحی خوب توسعه و ارتقای گردشگری می تواند به توسعه و 
حمایت کسب و کار خانوادگی مرتبط با گردشگری کمک کند 
و در راهبرد کلی اقتصادی جامعه تلفیق شود. علت نیز ارتباط 
درونی جامعه و ابعاد کلیدی توسعه و ارتقای گردشگری است. 
لذا طرح ریزی گردشگری مستلزم دخالت دادن دست اندرکاران 

مختلف جامعه در امور مربوطه است.
۳- هماهنگ��ی و همکاری بین کارکنان بخش کس��ب و کار 
و رهبران محلی: برای طرح ریزی و توس��عه موفق گردشگری، 
همکاری و هماهنگی بین کارآفرینان و دولت محلی بسیار مهم 
است. درحالی که شبکه های قدرتمند افراد از نقاط قوت جوامع 
روس��تایی هس��تند، همکاری و هماهنگی بین دولت محلی و 

جوامع کسب و کار همیشه به آسانی حاصل نمی گردد.
۴- هم��کاری و هماهنگ��ی بی��ن کارآفرین��ان و بنگاه های 
گردشگری روستایی: ماهیت اساسی گردشگری ایجاب می کند 
که کس��ب و کارهای متنوع��ی چون ورزش��گاه ها، اقامتگاه ها، 
رس��توران ها و جاذبه-های گردشگری با هم و دست در دست 
تجربه کلی و دلپذیری را برای گردش��گران فراهم س��ازند. این 
رواب��ط زنجیره ای پیچیده پش��تیبانی و عملکرد ش��رکت ها را 
می توان با ایجاد شبکه های رسمی و غیر رسمی بهبود بخشید. 
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شبکه های گردشگری امکان استانداردسازی مدیریت کسب وکار 
هرچند ب��ا کیفیت را فراهم می-کنند اگرچه بنگاه های کوچک 
مل��زم به ارتق��ای طراحی ه��ای راهب��ردی و تصمیم گیری های 
تاکتیکی در خصوص مس��ائلی چون نرخ گذاری، تولید متفاوت 
و مدیریت بازدهی نیس��تند. ش��بکه های گردشگری همچنین 
می توانند عملکرد شرکت های کسب و کاری کوچک گردشگری 
را ب��ا تغییر محص��والت بعضاً متنوع در یک فروش��گاه بزرگ و 
فروش انواع محص��والت و فرآورده هایی که از نظر کارکردی به 

گردشگری مرتبط هستند را به شدت ارتقاء ببخشند.
۵- کمک ه��ای فن��ی و اطالعاتی مرتبط با توس��عه و ارتقای 
گردش��گری: وضع مقررات و اش��تراک گذاری ان��واع اطالعات 
مرتبط با توس��عه و ارتقای گردش��گری برای توسعه گردشگری 
کش��اورزی اهمیت وی��ژه ای دارند زیرا جوام��ع کوچک معموالً 
نمی توانن��د متخصص��ان و افراد حرفه ای را ج��ذب کنند. نقش 
شبکه های مذکور در بند فوق نیز در این زمینه بسیار مهم است.
۶- پشتیبانی گسترده جامعه از توسعه گردشگری: پشتیبانی 
جامعه از توس��عه گردشگری و دیدگاه ها و رسیدگی به کارکنان 
محلی در بخش گردشگری برای موفقیت پروژه های گردشگری 
مبهم هس��تند. تالش های جمعی ب��رای مدیری��ت و بازاریابی 

گردشگری ضروری هستند.
چ��ون در واقع نمایی از کل جامع��ه را ارائه می دهند نه یک 

مجموعه از جذابیت هایی را که باید بازاریابی شوند.

خالصه و نتیجه گیری
شرکت توسعه گردشگری کشاورزی )ATDC( برای جوامع 
محلی س��ود آور است چون ش��یوه های معاش متنوعی را برای 
جمعیت روس��تایی فراهم آورده و در نتیجه اعضای این جامعه 
را به باقی ماندن در روس��تا یا بازگش��ت مهاجران به روس��تاها 
خود تش��ویق می کند. تمرکز ATDC بر ارائه آموزشی و ایجاد 
اشتغال برای جوانان محلی در مراکز گردشگری کشاورزی بوده 
و تالش می کند به زنان فرصت کس��ب درآم��د داده و زمینه را 
برای راه اندازی کسب و کار در حوزه گردشگری کشاورزی برای 
خودشان فراهم کند. به ویژه زنان در قالب قراردادهای خدماتی 
تهیه غذا در مراکز گردش��گری از حمایت های خاصی برخوردار 
می شوند. برای موفقیت گردشگری کشاورزی، ارائه خدمات زیر 

برای گردشگران اجتناب ناپذیر است:
   دیدنی ها: حیوانات، پرندگان، مزارع، فرهنگ روس��تایی، 

لباس های محلی، جشنواره ها

   انجام دادنی ها: مش��ارکت در عملیات کش��اورزی، ش��تر 
س��واری و بوفالو سوزی، آشپزی و بازی های محلی )مثل جیلی 

داندا، گوتی، ماربلز(.
   خرید: صنایع دستی روستایی، پارچه، غذاهای تهیه شده 

با محصوالت برداشت شده از مزرعه در حضور گردشگر.
اگرچه ATDC در گذشته به نتایج زیادی دست یافته است 
ولی باید الزامات دیگری جهت حصول اطمینان از پایداری کسب 
و کار در درازمدت تأمین گردند. چنین الزاماتی ش��امل سرمایه 
گذاری مناس��ب برای فعالیت های توسعه ای، طراحی راهبردی، 
همکاری دس��ت اندرکاران، مقررات اطالع رس��انی، توصیه های 
فنی و پشتیبانی های فراگیر از کشاورزان محلی و جوامع محلی 

می شود که به ایش��ان در دخالت در امور گردشگری کشاورزی 
کمک می کنند.

سؤاالت مطالعاتی
۱- جدای از مزایای اقتصادی، چگونه گردش��گری کشاورزی 
در ایجاد پایداری و رفاه در جوامع روستایی ایفای نقش می کند؟

۲- آیا از محصوالت گردش��گری کش��اورزی در کش��ور خود 
اطالعاتی دارید؟ آن ها از نظر اهداف، شرایط و عرضه و تقاضا چه 

تفاوت هایی با محصوالت مذکور در ماهاراشترا دارند؟
۳- یک برنامه بازدید دو روزه از مزرعه ای درماهاراشترا پیشنهاد 

دهید. در چنین برنامه ای چه عناصری باید لحاظ شوند و چرا؟
۴- برخ��ی چالش های پی��ش روی ATDC را ن��ام ببرید. 
راهبردهایی برای رفع س��ه مورد از چالش های برش��مرده شده، 

ارائه کنید.
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لی��ال اژدری مدیرکل دفت��ر همکاری های 
گردشگری در خصوص وارد شدن گردشگری 
کشاورزی به فاز اجرا بیان کرد: »دستورالعمل 
مجوز گردشگری کش��اورزی توسط وزیر به 
۳۱ استان ابالغ شده است و برای وارد شدن 
ب��ه مرحله اجرا چند خأ وج��ود دارد که در 

حال برطرف کردن آن ها هستیم.«
او یک��ی از این خأها را مربوط به ایجاد 

سامانه برای ثبت نام متقاضیان عنوان کرد 
و افزود: »جلس��ه کارشناس��ی نهایی برای 
ایجاد س��امانه ای که متقاضی��ان ثبت نام و 
م��دارک خ��ود را در آن بارگ��ذاری کنند 
برگزار شده و به زودی راه اندازی می شود.«

آنالی��ن  آموزش��ی  کارگاه  برگ��زاری 
گردشگری کشاورزی

مدی��رکل دفت��ر هم��کاری و توافق های 
گردشگری اظهار کرد: »گردشگری کشاورزی 
کار جدیدی اس��ت ک��ه ب��رای بهره بردن از 
مزای��ای آن نیاز به س��اخت و س��از و تغییر 
کاربری نیست. کشاورزان و مزرعه داران طبق 
ضوابط می توانند برای پذیرش گردشگر اقدام 
و از مزایای آن استفاده کنند.« او با اشاره به 
ابهامات استان ها درباره دستورالعمل صدور 
مجوز گردشگری کشاورزی، گفت: »استان ها 
در ای��ن باره ابهام دارند که برای رفع آن نیاز 
به گفت وگوهای کارشناسی است. برای پاسخ 
به س��واالت به زودی کارگاه آموزشی آنالین 
به صورت ویدئوکنفرانس برگزار خواهد ش��د 
که مشکالت و ابهامات موجود برطرف شود.«

 تشکیل کارگروه تدوین ضوابط 
فنی و خدماتی گردشگری کشاورزی

اژدری تدوی��ن ضواب��ط فنی و خدماتی 
گردشگری کش��اورزی را از دیگر کارهای 
در ح��ال انجام عن��وان کرد و اف��زود: »به 
این دلیل که در گردش��گری کشاورزی به 
ساخت و س��از نیازی نیست، ضوابط فنی 
زیادی نداریم، اما در بحث خدمات، ضوابط 
جدی خواهیم داش��ت که اس��تانداردهای 
خدمات گردش��گری باید در مزارع اعمال 
ش��ود.« او بی��ان کرد: »در حال تش��کیل 
کارگروهی متش��کل از فعاالن کشاورزی و 
نخبه های گردشگری برای تدوین و نگارش 
ش��رح خدمات ضواب��ط فن��ی و خدمات 

هستیم.«

تفاهم نامه با وزارت جهاد کشاورزی

مدیرکل دفت��ر هم��کاری و توافق های 
گردش��گری به آماده کردن تفاهم نامه ای با 
وزارت جهاد کش��اورزی اشاره کرد و گفت: 
»برای نهایی ش��دن ای��ن تفاهم نامه اخیراً 
چهار جلس��ه برگزار ش��د که ب��رای نظر و 
بررس��ی نهایی به معاونت ها و وزارت جهاد 

کشاورزی ارسال شده است.«
او اف��زود: »درای��ن تفاهم نام��ه نق��اط 
مشترک همکاری با وزارت جهاد کشاورزی 
در خصوص گردشگری کشاورزی مشخص 
شده است و می توان آن را پشتیبانی باالتر 

از دستورالعمل ابالغ شده قبلی دانست.«

مصاحبه با سرکار خانم دکتر لیال اژدری

 ۴ اقدام در حال انجام 
برای ورود گردشگری کشاورزی به فاز اجرا

  دکتر لیال اژدری
مدیر کل دفتر همکاری و توافق های ملی گردشگری 

وزارت میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی
دکترای رشته ی مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی

بولتن گروه فعالین گردشگری کشاورزی ایران
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زمان جلسه: 99/03/20
شروع جلسه: ساعت 1۷   پایان جلسه: ساعت 21:30

میزبان و برگزار کننده جلس�ه: مجی�د زمانی / مزرعه 
گردشگری توسکا

اولین همایش انجمن فعاالن گردش��گری کشاورزی کشور 
س��اعت ۱۷ روز پنج شنبه مورخ ۹۹/۰۳/۲۲  با حضور فعاالن 
بخش خصوصی، اس��اتید، محققین و مدی��ران وزارت جهاد 
کشاورزی و وزارت میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی 
و تنی چند از مس��ئولین و مدیران اس��تانی، در محل مزرعه 
گردشگری توسکا واقع در استان گلستان، شهرستان گرگان 

برگزار گردید. 
در ابت��دای همای��ش، مجید زمانی مدیر مزرعه توس��کا به 
عن��وان میزبان و مجری همایش به همراه ش��رکت کنندگان 
در همای��ش به بازدید از بخش های مختلف مزرعه پرداخت و 
ضمن معرفی مزرعه گفت: مزرعه گردش��گری توسکا از سال 
۱۳۹۶  با رویکرد گردش��گری کش��اورزی در استان گلستان 
احداث ش��ده اس��ت و تمام فعالیت هایی ک��ه در این مزرعه  
انجام می شود بر اساس الگوی کار داوطلبانه است. وی افزود: 
تم��ام محصوالت تولیدی این مزرعه در خود مزرعه به فروش 
می رس��د و همه کار های مزرعه توس��ط افرادی که داوطلب 
فعالیت در مزرعه هس��تند، انج��ام می گیرد. زمانی بیان کرد: 

اولین همایش انجمن فعاالن 
گردشگری کشاورزی ایران
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همایش امروز با هدف معرفی این صنعت نوپا و چند بخش��ی 
برگزار شده است، تا فرصت ها و ظرفیت های این صنعت بیان 

و راه کار های حل مشکالت و تهدیدات آن بررسی شود.
بعد از بازدید از مزرعه و انجام  پذیرایی از مدعوین، برنامه 
همایش در محل مورد نظر در مزرعه، به ش��کل رسمی آغاز 
گردید. پس از پخش س��رود ملی و تالوت ایاتی چند از کالم 
اهلل مجی��د، همایش با عرض خیر مقدم و اعالم س��ین برنامه 

توسط مهندس زمانی آغاز گردید.
س��پس آقای دکتر ابوالفضل فرجی ریاست مرکز تحقیقات 
و آموزش کش��اورزی و منابع طبیعی گلس��تان، ضمن خوش 
آمدگوی��ی به میهمان��ان و مدیران دس��تگاه های مختلف در 
خص��وص مهمتری��ن فعالی��ت و دس��تاوردهای تحقیقاتی و 
آموزش��ی مرکز و همچنین نحوه تعامل با بخش خصوصی و 

ایفای نقش تاثیرگذار در اشتغال پایدار، صحبت کرد.

در ادام��ه میرمحمد غراوی مع��اون هماهنگی امورعمرانی 
اس��تاندار گلس��تان ضمن تقدیر از اداره کل میراث  فرهنگی، 
گردش��گری و صنایع دستی استان گلستان، س��ازمان جهاد 
کش��اورزی اس��تان و مرک��ز تحقیقات و آموزش کش��اورزی 
و منابع طبیعی اس��تان ب��رای همکاری و تعامل در راس��تای 
ش��کل گیری مزرع��ه گردش��گری توس��کا در اس��تان گفت: 
مزارع کش��اورزی زمینه جذب بیشتر گردشگران به گلستان 
را فراهم خواهد س��اخت و موجب می ش��ود تا گردشگران در 
کن��ار اقلیم های متعدد از ظرفیت کش��اورزی اس��تان نیز که 

جاذبه های خاص و منحربه فردی دارد بهره مند شوند.
او با اش��اره به این که در حوزه گردشگری هر فرد و گروهی 
که طرح و ایده خوبی داش��ته باش��د می تواند جاذبه ای برای 
گردشگران ایجاد کند، تصریح کرد: »مزارع گردشگری عالوه 
بر جذب گردش��گران از سراسر کشور می توانند کانونی برای 
کارآفرین��ی و اش��تغال و همچنین احی��اء ظرفیت اقتصادی 

استان باشند«.
معاون هماهنگی امورعمرانی استاندار گفت: »طرح توسعه 
اس��تان بر دو محور گردشگری و کشاورزی استوار است و در 
رونق اقتصادی آن نیز گردشگری و کشاورزی می تواند بسیار 

موثر باشد«.
سپس مهندس غالمرضا تقوی مدیر کل دفتر امور گلخانه 
ها، گیاه��ان زینتی و قارچ خوراکی وزارت جهاد کش��اورزی 
به بیان نقطه نظراتش��ان پرداختند. ایش��ان در سخنان خود 
گفتند: اگروتوریس��م یا گردشگری کش��اورزی در ایران یک 
پدیده نوپاس��ت که در کش��ور در حال شکل گیری می باشد 

ولی سابقه طوالنی تری در کشورهای دیگر دارد.
وی گف��ت: در این فرایند کس��انی که عالقمن��د به تولید 
هس��تند، به مزارع، باغات و مکان های تولیدی برای آموزش، 

یاد گیری یا تفریح مراجعه می کنند.
دکت��ر تقوی بیان کرد: ما گردش��گری کش��اورزی را جدا 
از کش��اورزی تعریف نمی کنیم و در گردش��گری کشاورزی، 
امکان��ات رفاهی خاص باید در اولویت دوم باش��د و درگیری 
با موضوعات تولید، فرآیند تولید، یادگیری، تفریح و استفاده 
از مش��ارکت در برنامه ه��ای کاری کش��اورزان، محور اصلی 
گردش��گری کش��اورزی خواهد بود و در این می��ان امکانات 

رفاهی هم می تواند در اختیارشان قرار گیرد.
وی تاکی��د کرد: واحد های تولیدی با رویکرد گردش��گری 
کشاورزی دو نوع س��ازه خواهند داشت، یک سازه مربوط به 
واحدهای تولیدی و عملیات تولید و یک سازه که صرفا برای 
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پذیرش  گردشگر است.
مدی��ر کل دفت��ر امور گلخان��ه ها، گیاه��ان زینتی و قارچ 
خوراکی تصریح کرد: در گردش��گری کش��اورزی می توان در 
زمینه تدوین ضوابط ارائه تسهیالت مورد نیاز تولید کنندگان 
و بخص��وص آموزش گردش��گران، راهنمایان، صاحبان مراکز 

گردشگری کشاورزی به آنها کمک کرد.
وی در پای��ان اف��زود: ب��رای رونق گرفتن ای��ن جریان در 
کش��ور از طریق سیاستگذاری ها، برنامه ریزی ها و و تدوین 

برنامه های عملیاتی حمایت کرد و در دستور کار قرار داد.
در ادام��ه لوح تقدی��ر و تابلوی یادب��ودی از طرف انجمن 
فعاالن گردش��گری کش��اورزی ایران به آقای مهندس زمانی 

مدیر مزرعه گردشگری توسکا اهدا گردید.
در بخ��ش پایانی همایش، بنا ب��ه دعوت آقای دکتر تقوی، 
شرکت کنندگان در همایش به معرفی خود و بیان مختصری 

از سوابق خود در این حوزه پرداختند. 
در انتها و پس از پایان س��اعت رس��می همایش در ساعت 
۲۰، اعضای انجمن فعاالن گردش��گری کشاورزی با مدیریت 
آق��ای دکتر تقوی  به مدت یک س��اعت و نیم –  تا س��اعت 
۲۱:۳۰-  در قسمتی از مزرعه گرد هم آمده و  به بیان نظرات  
خ��ود در خصوص مس��ایل مختل��ف این ح��وزه و تجربیات 
خ��ود، اهداف و برنامه های آتی انجم��ن  پرداختند. در خالل 
صحبتهای پایانی، جناب آقای فرش��باف مدیر مزرعه بسکی-
فرش��باف و آقای حی��درزاده مدیر مزرعه گردش��گری آرتان 
آمادگی ضمنی خود را جهت میزبانی دومین همایش انجمن 
فعاالن گردشگری کشاورزی اعالم نمودند که مقرر گردید بعد 
از ثبت بقیه درخواستها در این خصوص تصمیم گیری گردد. 
در پای��ان مهندس زمانی ضمن قدردانی از مدعوین همایش، 

پایان رسمی جلسه را اعالم نمود.
در حاش��یه همای��ش نی��ز  آقای دکت��ر مه��دی بهاروند  
مس��ئول بخش گردش��گری روس��تایی و کش��اورزی وزارت 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز در مصاحبه با 
صدا و سیمای مرکز گلس��تان گفت: ۹۰ درصد دستورالعمل 
گردشگری کشاورزی در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و 

صنایع دستی تدوین شده است. 
ایش��ان اضافه کرد: »در صورتی که این دستورالعمل نهایی 
ش��ود یک عنوان شغلی به فهرست مشاغل حوزه گردشگری 
افزوده می ش��ود و افرادی که عالقه مند در حوزه گردش��گری 
کشاورزی هستند می توانند از این زمینه شغلی بهره برده و به 
صورت قانونی و با استفاده از ضوابط دستورالعمل های ابالغی 

فعالیت کنند.« مسئول بخش گردشگری روستایی و کشاورزی 
وزارت میراث فرهنگی بیان کرد: »در استان های مختلف کشور 
مزارعی همانند مزرعه توسکا در گلستان وجود دارد که مقصد 
گردشگران قرار گرفته اند و با ابالغ دستورالعمل ها این مشاغل 
هویت قانونی پیدا می کند. ایشان خاطرنشان کرد: »با توجه به 
این که در زمان تدوین دستورالعمل های گردشگری کشاورزی 
هس��تیم اما درخواس��ت های متع��ددی برای ایج��اد مزارع 
گردشگری کشاورزی از سطح کشور به وزارت میراث فرهنگی 
ارسال شده است که نشان از عالقه مندی مردم به فعالیت در 

این حوزه است.«
دکتر بهاروند گفت: »گردش��گری کشاورزی میبایست در 
ارتباط با گردش��گری طبیعی و همچنی��ن پایداری در حوزه 

گردشگری باشد و دس��تورالعمل ها به صورتی تدوین خواهد 
ش��د که متقاضی و گردش��گر کمترین دخالت و تصرف را در 

حوزه طبیعی و ظرفیت کشاورزی داشته باشد.«
اسامی شرکت کنندگان در همایش

مدیران مسئول عضو انجمن گردش��گری کشاورزی ایران 
حاضر در همایش:

۱. غالمرضا تق��وی مدیر کل دفتر امور گلخانه ها، گیاهان 
زینتی و قارچ  وزارت جهاد کشاورزی

۲. مهدی بهاروند مس��ئول بخش گردش��گری روستایی و 
کشاورزی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 

کشور 
اعضای انجمن فعاالن گردشگری کشاورزی ایران 
مجید زمانی - 99/03/24
مسئول برگزاری همایش
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اقلیم، ش��رایط متوسط آب و هوا براي یک محدودۀ خاص 
و یک دورۀ خاص است. بر اساس تعریف IPCC تغییر اقلیم 
عبارت است از تغییر برگشت ناپذیر در متوسط شرایط آب و  
هوایي یک منطقه نسبت به رفتاري که در طول یک افق زماني 
بلندمدت از اطالعات مشاهده یا ثبت شده در آن منطقه مورد 

انتظاراست. فعالیت-های انسانی عامل اصلی تغییرات اقلیمی 
اس��ت که به انباش��ت گازهای گلخانه ای با قدرت ماندگاری 
طوالنی مدت در جو )دی اکسید کربن، متان، اکسید نیتروژن 

و هالوکربن ها( منجر می شود. 
مقدار انتش��ار ساالنۀ کربن بین سال های ۲۰۰۴-۱۹۷۰ به 
میزان ۸۰ درصد رشد یافته و از مقدار ۲۱ گیگا تن در سال به 
حدود ۳۸ گیگا تن افزایش یافته و طی دورۀ ۱۰ ساله ۲۰۰۴-
۱۹۹۵ )۰/۹۲ گیگاتن در هر س��ال( بیش از دو برابر رشد آن 
ط��ی دورۀ ۱۹۹۴-۱۹۷۰ )۰/۴۳ گیگا تن در هر س��ال( بوده 
اس��ت. در چنین ش��رایطی پیش بینی می شود، سوخت های 
فسیلی همچنان به عنوان مهم ترین منبع تأمین انرژی جهان 
تا اواسط قرن حاضر باقی مانده و انباشت ناشی از آن طی این 

مدت به میزان ۴۰ الی ۱۱۰ درصد افزایش یابد.

 بررسی آثار بالقوه 
پدیده تغییر اقلیم بر منابع آب 

  خانم دکتر زهرا آذرشب
 دانشجوی دکتری محیط زیست

مدرس مدعو دانشگاه تهران مرکز
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پیامده��ای ای��ن پدی��ده در مقیاس کلی ش��امل: افزایش 
دمای زمی��ن بین ۱/۵ تا ۴/۵درجۀ س��انتیگراد، افزایش تراز 
آب دریاها، وقوع نوس��ان های شدید آب و هوایی و در مقیاس 
منطق��ه ای و محل��ی ش��امل:  تغییر الگو و مق��دار بارش ها، 
افزایش مقدار تبخیر و تعرق، تغییر رواناب سطحی و احتمال 
وقوع پدیده های حدی هیدرولوژیکی می باشد. امروزه از تغییر 
اقلیم به عنوان یکی از مهم ترین چالش های محیط زیس��تی 
قرن بیست و یکم یاد می-شود که پیامدهای جدی اقتصادی 

به دنبال دارد. 
بر اس��اس مطالعات، برآوردهایی ب��رای درجات مختلف از 
گرمایش کره زمین و خس��ارات ناش��ی از آن انجام شده که 
شامل: ۲ درجۀ سانتیگ�راد با خسارتی مع�ادل ۱ تا ۷ درصد، 
۳ درجۀ س��انتی گراد با خس��ارتی حدود ۱ ت��ا ۱۴ درصد و 
۵ درج�ۀ س��ان�تی گراد با خس��ارت اقتصادی بین ۵/۲ تا ۳۰ 
درصد می باش��د. این امر نگرانی هایی را در سطح بین المللی 
ایج��اد کرده و در این راس��تا برنامه های��ی از جمله: برگزاری 
کنفران��س آب و هوا در س��ال ۱۹۷۹، تاس��یس کمیتۀ بین 
الدولی تغییر اقلیم ۱۹۸۸، تهیه و تدوین کنوانس��یون تغییر 
اقلیم در سال ۱۹۹۲، تصویب متمم آن، یعنی پروتکل کیوتو 
در سال ۱۹۹۷، برگزاری اجالس بالی در اندونزی، گردهمایی 
سران بیش از ۱۸۰ کشور عضو کنوانسیون تغییرات آب و هوا 
در کپنهاگ دانمارک و گردهمایی سران اکثر کشورهای دنیا 

در پاریس فرانسه، می باشد.
بخش های مختلف اقتصادی اعم از: کشاورزی، جنگلداری، 
آب، صنعت، گردش��گری، انرژی و حت�ی  بازاره�ای مال�ی و 
بی�م��ه از تغ�ییرات اقلی�م متاثر می ش��وند لکن در این میان 

بخش ه��ای آب وابس��ته ترین بخش ها به اقلیم اس��ت. اقلیم 
تعیین کننده اصلی مکان، منابع تولید و بهره وری منابع آب 

و فعالیت های کشاورزی است. 
آب  از ارتباطات گس��ترده ای  با دیگر بخش های اقتصادی 
برخورداراست و این ویژگی، بخش های آب را به محور اصلی 
بحث ه��ای سیاس��تی و پروژه های تحقیقاتی انجام ش��ده در 
رابطه ب��ا تغییر اقلیم و راهبردهای مختل��ف کنترل گازهای 
گلخان��ه ای در س��طوح جهانی و ملی تبدیل کرده اس��ت. در 
دهه های اخیر بررسی آثار اقتصادی تغییر اقلیم بر منابع آب و 
ارزیابی راهکارهای تطبیق و سازگاری به این تغییرات به یکی 

از موضوعات مورد عالقۀ اقتصاددانان نیز تبدیل شده است. 
با درجات باالیی از اطمینان وقوع تغییر اقلیم با مش��خصۀ 
افزای��ش درجه ح��رارت و تغییر الگوی ب��ارش ها در مقیاس 
کلی در آینده امری اجتناب ناپذیر است. اگر چه تغییر اقلیم 
تهدیدی جدی برای امنیت غذایی جهانی محسوب نمی شود 
اما پیامدهای آن از دیدگاه ملی، منطقه ای و محلی برای اغلب 
کشورهای خشک و نیمه خشک )مثل ایران( جدی است. آثار 
تغییر اقلیم در تمام نقاط جهان یکس��ان نخواهد بود و پیش 
بینی می شود آسیب پذیری کشورهای در حال توسعه نسبت 
به کش��ورهای توسعه یافته بیشتر باش��د. منابع آب و بخش 
کشاورزی از هر دو جنبۀ فیزیکی و اقتصادی نسبت به تغییر 
اقلیم بسیار آسیب پذیر هستند. تغییر در عرضۀ منابع آب در 
اثر تغییر اقلیم، به تغییر س��اختار تخصیص منابع آب، تغییر 
مزیت های نسبی تولید به نفع یک منطقه و به زیان منطقه ای 
دیگر و حتی تغییر در س��اختار اقتصادی و تجاری کش��ورها 

منجر خواهد شد.
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ایران در پهنه بندی اقلیمیIPCC  جزء مناطق خشک و 
نیمه خشک دنیا قرار می گیرد و داده های تاریخی هواشناسی 
نش��ان دهنده وقوع پدیدۀ تغییر اقلیم در دهه های اخیر است. 
پیش بینی های ص��ورت گرفته از وضعی��ت اقلیمی برای این 

منظقه بیانگر ادامۀ این روند در آینده است. 
تحلیل نتایج داده های ۵ ایس��تگاه هواشناسی ایران توسط 
IPCC   افزایش معنی دار میانگین دمای س��االنه برای همۀ 
ایستگاه ها را تایید کرد و مشخص شد روند تغییرات بارندگی 
در نقاط مختلف کش��ور یکسان نبوده است )مشهد و شیراز، 
افزایش و در مقابل ب�رای ایست�گاه های ت�بریز و ک�رمانشاه به 

ش�دت کاهشی بوده است(. 
پی��ش بینی ه��ای مدل گ��ردش عموم��ی جو-اقیانوس از 
تغییرات دما برای مناطق مختلف دنیا تا سال   ۲۱۰۰: )همان 
طور که مش��اهده می شود موقعیت کش��ور ایران در محدوده 
تغیی��رات دمایی )افزایش( ۱/۵ الی ۲ درجه س��انتی گراد تا 
سال ۲۰۳۰ و ۴ تا ۵/۴ درجه تا سال ۲۱۰۰ قرار گرفته است(.

مدل تاثیر تغییرات جهانی اقلیم بر تولیدات گیاهی تا سال 2080 میالدی 

 IPCC از تغیی��ر اقلیم به عن��وان یک چالش جدی برای 
مناطق خش��ک و ک�م باران از جم�له ایران ی�اد می ک�ند و 
به عنوان یک پی�امد، پی�ش بینی می کند که تولید محصول 
اس��تراتژیک غالت در ایران تا ۳۰ س��ال آین��ده به مقدار ۳۰ 
درصد در مقایس��ه با س���طح تولید فعلی کاهش یابد. نتایج 
ارزیابي هاي انجام شده در طرح توانمندسازي تغییر آب و هوا 
نشان می دهد چنانچه میزان غلظت دي اکسید کربن تا سال 
۲۱۰۰ دو برابر شود دماي متوسط ایران به میزان ۱/۵ تا ۴/۵ 

درجه سانتیگراد افزایش خواهد یافت. 

طبق سه سناریو در صورت:
الف( میزان انتشار پایین -افزایش دما بین ۱ تا ۱/۵ درجه 
س��انتیگراد و ۱۱٪ تا ۱۹/۱٪ کاهش در مقدار بارش نس��بت 

به سال پایه
ب( ثابت نگهداشتن میزان انتشار در شرایط فعلي =افزایش 
دما بی��ن ۲/۵ تا ۴/۱درجه و ۳۰/۹٪ ت��ا ۵۰٪ کاهش بارش 

نسبت به سال پایه  
ج( میزان انتش��ار ب��اال = افزایش بین ۵/۹ ت��ا ۷/۷ درجه 
س��انتیگراد و ۵۸٪ تا ۸۰٪ کاهش بارش نسبت به سال پایه 

را به دنبال دارد 
بس��یاری از پژوهش ه��ای داخل��ی نیز وق��وع تغییر اقلیم 
هواشناس��ی و هیدرولوژیک��ی در دهه ه��ای آین��ده را برای 
حوضه های آبریز مختلف در کش��ور تأیید کرده اند. هشدارها 
درب��ارۀ بحران آتی منابع آب در ایران ناش��ی از هر دو طرف 
عرضه و تقاضای آن به وضوح در اسناد باالدستی صنعت آب 
کشور، به ویژه سیاست های کلی نظام جمهوری اسالمی ایران 
در مورد منابع آب )مصوب مجمع تش��خیص مصلحت نظام( 
و راهبردهای بلندمدت توسعۀ منابع آب کشور مصوب هیأت 

وزیران نیز انعکاس یافته است. 
در قان��ون برنام��ۀ پنجم توس��عه، ورود مدیریت منابع آب 
کشور به مرحلۀ جدیدی از مسیر تاریخی خود که چشم انداز 
آن نش��ان دهندۀ مس��ائل و محدودیت ه��ای جدیدی برای 
س��ال ها و دهه های آتی اس��ت، مورد تأکید قرار گرفته است. 
یکی از اولویتهای کش��ور در بودجه س��ال ۹۷ و برنامه ششم 
توس��عه بخش مدیریت منابع آب می باشد و از تغییر اقلیم به 

عنوان یک تهدید بالقوه یاد شده است.
بر اساس برآورد IPCC منطقه خاورمیانه در آینده گرمتر 
و خشک تر و افزایش در آستانه های دمایی و کاهش بارندگی 
منجر به خشکسالی های شدیدی در منطقه خواهد شد. مطابق 
با مدل س��ازی های IPCC بی��ش از ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون نفر 
تا س��ال ۲۰۵۰ در معرض کمبود آب در منطقه قرار خواهند 
گرفت و آب-های زیرزمینی نیز کاهش س��ریعی می یابد. این 
عوامل نش��ان می دهد که سطح آب در منطقه تا ۰/۵ متر باال 
خواهد آمد و سواحل کشورهایی همچون قطر، امارات، کویت 
و... در معرض آب گرفتگی و نابودی قرار خواهند داش��ت. بر 
اساس گزارش FAO در بیش از ۸۰ درصد مدل های برآورد 
تغییر اقلیم، بارش موجود در منطقه بیش از ۴۰ میلی متر در 
سال کاهش خواهد داشت. با کاهش بارش منطقه منابع آبی 
 )  ۲۰۰۷ IPCC Report ( .نیز با خطر روبرو خواهند شد
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افزای��ش دما در منطقه خاورمیان��ه منجر به افزایش تقاضا 
برای کش��اورزی به جهت تبخیر فراوان خواهد ش��د. افزایش 
درج��ه حرارت و تبخیر و تعرق و کاهش بارش باعث افزایش 
  ۲۰۰۵ IPCC ( .بیابان زایی و ش��ور شدن خاک خواهد شد
(. ۱۵ کش��ور منطقه بیش از ۷۵ درصد از آب در دس��ترس 
را برای کشاورزی اس��تفاده می-کنند. مصرف آب ساالنه در 
منطقه ۱۷۱۰ میلیون متر مکعب می باش��د که در مقایس��ه 
ب��ا میانگی��ن جهانی ک��ه ۶۴۵ میلیون متر مکعب در س��ال 

است، بسیار باال می باشد. کمیس��ون آب خاورمیانه پیشنهاد 
کرده بعضی از کش��ورهای منطقه آب استفاده شده در بخش 
کش��اورزی را ت��ا  ۳۰درصد کاهش دهند وب��ا توجه به اینکه 
برخی کشورها وابستگی ش��دیدی به آب وارد شده از بیرون 
از مرزهای سیاسی خود دارند؛کاهش رواناب این رودخانه ها 
ناش��ی از تغییرات اقلیم باعث کاهش حق ابه کشورها از این 
رودخانه ها شده و مناقشات بین المللی را افزایش خواهد داد. 

)UNEP۱۹۹۵(

موقعیت منطقه خاورمیانه و وضعیت توپوگرافی

منابع 
۱- پورمحمدی سمانه، دستورانی محمدتقی، مساح بوانی علیرضا و رحیمیان محمد حسن، پیشبینی خشکسالی تحت تأثیر تغییر اقلیم در سه دهه آینده به کمک مدل های 

چرخش عمومی )مطالعه موردی ایستگاه یزد(، چهارمین کنفرانس مدیریت آب ایران، اردیبهشت ۱۳۹۰. 
۲- محمدی الهام، یزدان پناه حجت ا... و محمدی فریبا، ۱۳۹۳، بررس��ی رخداد تغییر اقلیم و تأثیر بر زمان کاش��ت و طول دوره رش��د گندم دوروم )مطالعه موردی: ایستگاه 

سراورد کرمانشاه(، پژوهش های جغرافیایی. 
۳- گودرزی الهه، دس��تورانی محمدتقی و مس��اح بوانی علیرضا و طالبی علی، بررس��ی اثرات تغییر اقلیم بر وضعیت رواناب حوزه های مناطق خش��ک )مطالعه موردی: حوزه 

رودخانه اعظم هرات یزد(، چهارمین کنفرانس مدیریت آب ایران، اردیبهشت ۱۳.
۴- زارع، خ، ۱۳۹۴. بررسی تغییر اقلیم بر دبی و رسوب حوزه آبخیز سد طرق مشهد، پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده منابع طبیعی. دانشگاه یزد. 

۵- بحری، م. ارزیابی اثرات تغییر اقلیم و تغییر کاربری اراضی بر روی عکس العمل های هیدرولوِژیکی حوزه آبخیز. پایان نامه کارشناس��ی ارش��د. دانش��کده منابع طبیعی. 
دانشگاه یزد. 

۶- عساکره حسین، تغییر اقلیم، چاپ اول، انتشارات دانشگاه زنجان، ۱۳۸۶
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توانمند سازی روستاییان و توسعه 
اقتصاد روستا با محوریت گردشگری

برنامه های توسعه روس��تایی، جزئی از 
برنامه های توس��عه هر کش��ور محس��وب 
می ش��ود و کارآفرینی روستایی از طریق 
کش��ف فرصت های مطلوب در روستاها و 
ترغیب روس��تائیان به راه اندازی کسب و 
کارهای نوپا، منجر به رقابتی شدن محیط 
کس��ب و کار های کارآفرینانه روس��تایی 
میگردد و از این طریق موجبات س��رمایه 

گذاری بهینه در منابع روستایی را فراهم 
آورده و به توسعه منتهی می شود. بر اساس 
تجربه و یافته های علمی و به استناد آمار 
و ارق��ام ش��اخص های پایدار روس��تایی، 
گردش��گری از محوره��ای قاب��ل ات��کای 
توسعه اقتصاد روس��تا محسوب می شود. 
موسسه فرهنگی هنری مهرتابان با توجه 
به بررسی ها و مطالعات انجام یافته، طرح 
» توانمند س��ازی روس��تائیان و توس��عه 
اقتصاد روستا با محوریت گردشگری » را 
طراحی و جهت اجرا در روستاهای کشور، 
با همکاری استادان دانشگاه و پژوهشگران 
حوزه اقتصاد روس��تا و گردشگری، آماده 
نموده است. مخاطبان این برنامه، مدیران 
روس��تاها، کارآفرینان روستایی و اعضای 
ش��وراهای روس��تا می باش��ند. از عناوین 
برنامه طرح توانمند س��ازی روس��تائیان، 
معرف��ی ظرفیت ها و مزایای گردش��گری 

روس��تایی، راهکارهای تقویت مش��ارکت 
روستائیان در طرح های توسعه، گردشگری 
کش��اورزی و راهکاره��ای پای��داری آن و 
توجه ب��ه حفظ خرده فرهنگ های جوامع 
محلی می باشد که در برنامه آموزشی طرح 
ق��رار دارد.در برنامه به آنچه باعث تقویت 
س��اختارهای گردشگری روستایی میشود 
در حد نیاز پرداخته می ش��ود. عوامل زیر 
بنایی مانند: آب، برق، جاده و مس��یرهای 

مناسب دسترسی.
عوام�ل روبنای�ی مانن�د: متغیرهای 
رفاهی ش��امل: پارکین��گ، اماکن اقامتی، 
رستوران، کافه و قهوه خانه، سرویس های 

بهداشتی، امکانات درمانی
اطالع رس�انی، تبلیغات شامل: نصب 
عالئ��م و تابلوهای راهنمایی، بروش��ورهای 
اطالع رسانی، جاذبه های گردشگری مقصد. 
عوام�ل اجتماعی روبنایی ش�امل: 
آموزش آداب گردشگر پذیری به ساکنین 
محل��ی، آموزش ه��ای مرتبط ب��ه رعایت 
فرهنگ محل��ی به گردش��گران، آموزش 
چگونگی مش��ارکت محلی ب��رای رعایت 
رفتارهای گردش��گران و ساکنین محلی، 
ان��واع کارگاهه��ای آموزش��ی مرتب��ط با 

گردشگری کشاورزی.

  سید محمود هاشمی 
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گردشگری روستایی یکی از جذاب ترین 
اش��کال گردشگری اس��ت  که پیامدهای 
قاب��ل توجه��ی در برخ��ی از محوره��ا از 
جمل��ه جنس��یت و  بوی��ژه تغیی��رات در 
روابط جنس��یتی و تعامل های جنس��یتی 
در پی دارد. گردشگری روستایی  در عین 
حال پرچالش ترین شکل گردشگری  در 
جهت انطباق فرهنگی است. بطور معمول 
انتظ��ار می رود همه اهالی روس��تا با ورود 
گردش��گران به روس��تاها موافق نباشند و 
چالش ه��ای فرهنگی پی��ش رو بویژه در 
حوزه جنس��یت آنها را وحشت زده کرده 
و از این رو محافظه کارانه رفتار می کنند. 
با ورود اشکال جدید تفریح، فرصت های 
ش��غلی و آوردن مدلهای متن��وع الگوهای 
فرهنگی توسط گردش��گران، زمینه تغییر 
برخ��ی از مولفه ه��ای دیرپ��ای س��اختار 

اجتماع��ی، مانن��د تقس��یم کار اجتماعی، 
نقش��های جنس��یتی و فرهنگ رفتاری در 
روس��تا فراهم می ش��ود.   در روس��تا بطور 
س��نتی »کار زنان« شامل اموری است که 
درمرک��ز خانواده ق��رار دارد و معموالً زنان 
در درجه اول مسئولیت مراقبتگری از تهیه 
خوراک تا داروهای گیاهی و تهیه پوشاک 
و نوشاک  و تربیت، بویژه آموزش و حراست 
از ارزشهای اخالقی روستا بر عهده دارند.  

اما گردشگری روستایی این سنت ها را 
دستکاری می کند. قابل توجه ترین تغییر 
نیز، ایجاد فرصتهای شغلی  تازه است که 
به  توزیع  عدالت نسبی در بعد اجتماعی 
و اقتص��ادی بی��ن زنان و م��ردان منتهی 
می ش��ود. در این بستر زنان می توانند به 
استقالل مالی دست پیدا کرده و درآمدی 
اختصاصی بی��ش از آنچه قبال در خانواده 
تنیده شده بود دست یابند، نوآوری داشته 
باشند و محصوالت جدید مبتنی بردانش 

بومی تولید نمایند. 
 دومی��ن مح��ور پیام��د گردش��گری  

روس��تایی  خارج شدن روس��تا از »رکود 
گردش��گری  ورود  ب��ا  اس��ت.  دانش��ی« 
روستایی به روس��تا، همواره برای آموزش  
مدارس موضوعاتی وج��ود دارد که دامنه 
آن از کش��اورزی گرفت��ه  ت��ا کالس های 
رایانه، آموزش��های کس��ب و کار آنالین، 
صنایع دستی و... را در بر می گیرد که  بر 
مح��ور دانش بومی و تلفیق با آن، با ذائقه 
گردش��گران  تطبیق پیدا می کند والبته  
تقسیم کار جنسیتی پیشین نیز در همین 

جریان دستکاری می شود. 
ای��ن گون��ه تغیی��رات بیانگ��ر اهمیت 
جنسیت در گردشگری روستایی است که 
نش��ان می دهد که این امر تا چه حد می 
تواند جنسیت را باز تعریف نموده و حتی 
جوامع محلی محافظ��ه کار را از تغییرات 
وحشت زده کند اما در هر حال  تجربیات 
زنان ب��ه عنوان مهمترین محور برای بروز 
رویداده��ای انس��انی - در برخ��ی موارد 
- حتی مح��وری تراز تجربه ه��ای مردان  

روستا است.

ابعاد جنسیتی گردشگری روستایی

  مهتابذرافکن
دکتری جامعه شناسی تغییرات اجتماعی
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 کاربرد گــــل 
در فرهنگ های مختلف

 در اغلب کش��ورهای اروپایی مرس��وم اس��ت کسانی که به 
میهمانی شام دعوت می شوند برای تشکر از خانم میزبان چند 
ش��اخه گل به او هدیه دهن��د. در ژاپن هرگل، معنای مختلفی 
دارد و در موارد مختلف مردم آن کش��ور از گل اس��تفاده های 
فراوان می کنند.. آنها به پرورش گل عالقه مند و در گل آرایی 
اس��تادان توانمند و برجس��ته ای دارند. ژاپنی ها هر سال جشن 
گل برگزار می کنند و اغلب عش��اق آن کشور با توجه به اینکه 
هر گل معنا و مفهوم خاصی دارد، احس��اس خود را با آن بیان 

می کنند و بانوان آن س��رزمین هم برای نش��ان 
دادن درخواست و نظرات خود از گل هایی که به 
همان معنا هستند استفاده می کنند. گل داوودی 

و ش��کوفه گیالس محبوب ترین گل های اهدایی در بین ژاپنی 
ها هستند. در این کشور گل داوودی نشانه طول عمر 
است و در مراس��م بازنشستگی افراد، یک دسته گل 
داوودی ب��ه آنها هدیه می دهند و به این ترتیب برای 
او زندگی طوالنی آرزو می کنند. شکوفه های گیالس 
یادآوری می کنند که زندگی زودگذر است و نباید آن 
را س��خت گرفت و موجب آزار و اذیت دیگران ش��د. 
یونانی ها اولین ملتی بودند که برای گلهای مختلف، 
معانی مختلفی ایجاد کردند و در زندگی خصوصی و 

اجتماعی از آن استفاده نمودند. رومی ها از این روش استقبال 
کردند و سایر مردم جهان کم و بیش آن را پذیرفتند. در کشور 
ما هم گل ها کاربرد مختلفی دارند و هر گل به عنوان نوعی نماد 

و نشان مشخص، مورد استفاده قرار می گیرد.

 گل در فرهنگ 
ایرانی

معم��والً از گل ب��رای اب��راز عالقه به 
جنس مخالف، جش��ن ها و میهمانی ها، 
تبری��ک ب��ه ع��روس و دام��اد، عیادت 
مریض، کادوی خرید خانه و یا تولد فرزند 

اس��تفاده می کنند. البته گل و گیاه در کشور ما طرفداران 
زیادی دارد و در رنگ های مختلف پرورش می یابد..

 جش��نواره گل الل��ه پای��ان بهار هر س��ال، ب��ا حضور 
گردش��گران داخلی و خارجی برگزار می شود و عرضه 

آن در سطح کش��ور گسترش می یابد 
که با استقبال بی نظیر ایرانیان 

مواجه می شود

  محمد بالغی
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 اروپا
هلندی ها معتقدند، همانطور 

که مواد غذایی، انرژی مورد نیاز بدن را 
تأمین می کند، گل ها نیز تامین کننده 
غذای روح هس��تند.  گل یاس سفید 
تنها گلی اس��ت ک��ه در مراس��م یادبود 

فردی که از دنیا رفته، اهدا می شود و از آن جایی که 
در اروپا این گل به عنوان س��مبل همدردی در مرگ 

افراد شناخته شده است در هیچ مناسبت دیگری 
به عنوان هدیه کاربرد ندارد.

 آفریقا 
علیرغ��م اینک��ه در آفریقای 
جنوبی هدی��ه دادن گل، تنها 
در مراس��م کریسمس مرسوم 
اس��ت در کش��ور مصر این سنت 
تنها محدود به مراس��م یادبود فردی که 
به تازگی از دنیا رفته و همچنین مراسم 
جشن ازدواج اس��ت و جالب اینکه به 
جز این مناسبت ها، هدیه دادن گل 

در این کشور مرسوم نیست.

کشورهای آسیایی 
باید پذیرفت که همچنان در بسیاری 

از کش��ورها، زیرس��اخت های فرهنگی مختلفی 
وج��ود دارد ک��ه می توانن��د این س��نت را تحت 
تأثی��ر خود ق��رار دهند. در کش��ور چین معموالً 
دانش آموزان برای تشکر از زحمات معلمان خود 
در پایان سال، با اهدای دسته گل زیبا از او قدردانی می کنند. 

اگرچه در بس��یاری از کشورها، اهدای گلدانی از یک گیاه سبز زینتی 
می تواند جایگزین اهدای گل شود؛ اما در کشورهای آسیایی این کار 
نشان دهنده عدم وجود صمیمیت بین فرد هدیه دهنده و فرد هدیه 
گیرنده است.  در کشورهای آسیایی اهدای سبد گل در روز تولد 

افراد خیلی مرسوم نیست، بلکه اغلب برای تبریک روز تولد 
یک ش��اخه گل یا یک دسته گل زیبا به 

آنها هدیه داده می شود.
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قطار یکی از هیجان انگیزترین وس��ایل حمل و نقل اس��ت و 
طرف��داران خاص خود را دارد. قطار از اتوبوس بس��یار راحت تر 
است و در عین حال می توانید در طول مسیر از مناظر و چشم 
اندازهای سفر لذت بیشتی ببرید. بحث قطارهای گردشگری یا 
قطارهای توریستی در سرتاسر دنیا مطرح است و قطارهای ویژه 
ای در مسیرهای توریستی راه اندازی شده است. با این حال این 

مقوله در ایران عمر چندانی ندارد و از سال ۱۳۹۶ و همزمان با 
ورود نخستین قطار گردشگری به ایران مطرح شده است. پس 
از راه اندازی چندین قطار گردش��گری در مس��یرهای مختلف، 
اولین قطار گردشگری لرستان همزمان با آغاز سال ۹۸ آغاز به 
کار کرد. عاملی که موجب رونق گردش��گری این منطقه شده و 

در مسیری جذاب دیدنی های استان را نشان می دهد.

 قطارهای گردشگری
 شیوه ای هیجان انگیز برای سفر

حرکت اولین قطار گردشگری لرستان از ۲۹ اسفند ماه سال 
۹۷ آغاز ش��ده و مسافران می توانند مسیری هیجان انگیز را با 
این قطارها طی کنند. بحث قطار توریستی در ایران عمر چندانی 
ندارد و در واقع از س��ال ۱۳۹۶ و چندی پس از ورود نخستین 

 همه چیز درباره 
اولین قطار گردشگری لرستان

  حامد خلیلی 
مجری قطارهای گردشگری ریل گشت 
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قطارهای توریس��تی خارجی به ایران حرکت خود را روی خط 
راه آهن ایران آغاز کرده اند. این ایده جالب و توریستی تا کنون 
در مسیر های »تهران-سوادکوه-ساری« و »تهران-زواره« اجرا 
شده و قطار تفریحی لرستان نیز در مسیر »تهران – لرستان – 
خوزس��تان« حرکت می کند. عالوه بر این، مدتی است درهای 
ایس��تگاه راه  آهن تهران به روی گردش��گران باز شده تا پرونده 
تاریخی این ایس��تگاه را که در فهرست آثار ملی نیز ثبت شده، 

مرور کنند. با توجه به استقبال گردشگران تور قطار گردشگری 
یزد، گلستان و صحرای ترکمن، گیالن و رشت، شاهرود، بسطام 
و جنگل جادویی ابر نیز راه اندازی ش��ده ک��ه می توانید برای 
گردش سوارشان شوید. برای آشنایی با قطار گردشگری شمال 
)مسیر سوادکوه یا سه خط طال( و مقایسه مسیرها پیشنهاد می 

کنیم که نگاهی به مطلب آن در مجله بیاندازید.
متاسفانه راه اندازی قطارهای گردشگری تاکنون با مشکالت 
و موانع��ی همراه بوده که باعث اختالل و کند ش��دن این روند 
شده اس��ت. یکی از این مش��کالت تداخل برنامه حرکت قطار 
های گردش��گری با قطار های مس��افری و باری بوده است که 
باعث شده حرکت قطارهای گردشگری با محدودیت اجرا شود 
یا حتی در برخی مسیرها به صورت موقتی اجرا شود. اما تمایل 
ش��رکت  های حمل و نقل ریلی و آژانس  های مس��افرتی برای 
اجرای تورهای ریلی، از ش��کل  گیری همزمان بازار و محصولی 
جدید در دنیای گردشگری حکایت دارد که شاید به ارزان شدن 
سفر و به رونق صنعت گردشگری مناطق بکر و زیبا که از چشم 

گردشگران دور مانده کمک کند.

قطار گردشگری لرستان چیست؟

قط��ار تفریحی لرس��تان مانند س��ایر قطارهای گردش��گری 
مقصدش همان مبدا حرکت شماست و هدفش تماشای زیبایی 
های خیره کننده طبیعت اس��تان است. برای آشنایی با ویژگی 
ها و توقفگاه های مس��یر صحبت های مجری پروژه در رابطه با 
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راه اندازی قطار توریستی لرستان را بخوانید.
آقای حامد خلیلی و همس��ر ایشان خانم دکتر کبیری، زوج 
فعال در حوزه ی گردش��گری ریلی گفتن��د: این قطار یک ریل 
باس با چهار واگن به ظرفیت ۳۳۶ نفر است که در همان مسیر 

ریلی تهران خوزس��تان حرکت می  کند، ام��ا با توجه به جاذبه  
ه��ای این منطقه تنه��ا ۷۴ کیلومتر از این مس��یر ریلی، برش 
خورده که آبش��ارها، تونل  ها و پل  های تاریخی و ایستگاه  های 
قدیمی راه آهن لرس��تان نی��ز در این بخش قرار می گیرند. آنها 
اضافه کردند: مبدأ حرکت این قطار گردشگری، ایستگاه تهران 
است که مسافران از این نقطه با قطار به درود در لرستان منتقل 
می  ش��وند و از آن پس گردش مسافران روی خط آهن لرستان 

آغاز می  شود. سفر با این قطار یک روز طول می کشد. 
همچنین قطار دیدنی لرس��تان تقریباً در تمام ایس��تگاه  ها 
توقف دارد و گردش��گران از آن پیاده می  ش��وند. این توقف  ها 
در پنج، ش��ش ایس��تگاه تنها چند دقیقه طول می  کشد که ما 
به آن »توقف دیدی« می گوئیم. اما قطار گردش��گری لرس��تان 
در یکی از ایس��تگاه  ها حدود ۲۰ دقیقه توقف دارد که فرصتی 
برای دیدن پل  های بلند لرس��تان و آبش��ارهای آن به مسافران 
می دهد. در ایستگاه بیشه نیز این توقف تا دو ساعت ادامه دارد 
تا مس��افران فرصت کافی برای بازدید از این منطقه منحصر به 
فرد داشته باشند. ایستگاه پایانی قطار نیز، آب مامون است که 
بعد از یک ساعت توقف دوباره به درود برمی  گردد و حرکت آن 

تا اراک ادامه دارد.
در این مطلب با تعریف قطارهای گردش��گری آشنا شدیم و 

مسیرهای فعلی آن در کشور را نام بردیم. 
اگر تجربه سواری با قطار گردشگری لرستان را دارید آن را با 

ما و سایر خوانندگان بولتن در میان بگذارید.
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اگروتوریسم یا مزرعه گردشگری، نوعی گردشگردی است 
که در آن، دوس��تداران طبیعت، در م��زارع و باغات و گلخانه 
وس��ایت های پرورش انواع ماکیان و دام و آبزیان و زنبورداری 
و دیگر فعالیت های متنوع کشاورزی را در یک مزرعه بصورت 
یکجا مش��اهده کرده و از امکانات رفاه��ی مزرعه نظیر پیاده 
روی، س��وارکاری، ماهیگیری،  کاش��ت، داش��ت و برداش��ت 
محصوالت مزرعه، جهت مصرف در سفره لذت برده و تماشا، 
تفری��ح و تغذیه را یکجا تجربه می کنند و با س��رگرمی های 
محلی، مسابقات،  مراسم و جشنواره های سنتی آشنا می شوند.

همچنین ش��رکت تعاون��ی مزرعه آرتان به عنوان ش��رکت 
پش��تیبان مش��اغل خانگ��ی، در تولی��د، بازاریاب��ی و فروش 

محصوالت تولیدی به شرح ذیل فعالیت می کند: 
 پرورش و عرضه ماهی قزل آال 

 کارخانه جوجه کش��ی ماکیان )بوقلمون، بلدرچین، مرغ 
بومی، شتر مرغ، کبک، طاووس، غاز و...(

 کارخانه تولید دان و علوفه  دام و طیور
 تولید تخم نطفه دار و پرورش گله مولد و جوجه ماکیان

کاشت گیاهان دارویی )کاالندوال، نعناع فلفلی، مریم گلی، 
اسطوخودوس، زوفا، ریش بز، افسنطین و... (

مزرع�ه گردش�گری آرت�ان در شهرس�تان اردبیل، 
کیلومتر یک جاده ارجستان واقع شده است. این مزرعه 
هشت هکتاری توسط شرکت تعاونی مزرعه آرتان و با 
مشارکت دانشگاه آزاد اس�المی اردبیل بعنوان مزرعه 
گردش�گری ایجاد ش�ده است. ش�رکت تعاونی مزرعه 
آرت�ان 14 نفر عضوس�هامدار دارد که س�هامداران آن 
را متخصصین حوزه کش�اورزی، گردشگری، مدیریت، 

بازرگانی و حسابداری تشکیل می دهند.

مزرعه گردشگری آٓرتــان

  قهرمان حیدرزاده
مدیرعامل مزرعه گردشگری آرتان
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 پرورش قارچ خوراکی صدفی
 مزرعه فیسالیس)گیالس زمینی( و مزرعه گندم سیاه

 زنبورداری و تولید عسل طبیعی و عسل سیاه
 باغات گالبی، سیب و گیالس

 تولید گیاهان زینتی و آپارتمانی
 تولید بذر و نهال و نشا

 پرورش االغ شیری
 پرورش شتر و اسب 

 پرورش بزآلپاین وگوسفند الکن
 مزارع س��یب زمینی، پیاز، زعفران، یونجه،  کدو آجیلی، 

طبی، ذرت و سبزیجات فصلی 
 برگزاری جش��نواره های تولیدات کشاورزی،  روستایی و 
بازی ه��ای محلی )نظیر جمع آوری گردو از باغ، ماهیگیری با 

دس��ت، پی��دا کردن تخم م��رغ از داخل النه ه��ا و کلش ها، 
تکمیل کردن قاب کندوهای عس��ل،  چیدن وس��ایل داخل 

آالچیق و...(
ش��رکت مزرعه آرتان با ایجاد زنجیره خوش��ه های کسب و 
کار مش��اغل خانگی، ضمن برون سپاری بخشی از فعالیت ها 
)نظیر پرورش جوجه بوقلمون، کبک، بلدرچین و غاز،  تولید 
بذر، نشا و...( توانسته است تاکنون ۹۸ کارگاه مشاغل خانگی 

در استان اردبیل ایجاد کند. 
در مزرعه گردشگری آرتان، امکان مهارت آموزی و آموزش 
کس��ب و کارهای نوین کشاورزی فراهم ش��ده است. در این 
مزرع��ه دانش فنی و مش��اوره رایگان ب��ه عالقمندان فعالیت 
در زمین��ه تولید محصوالت کش��اورزی، دامی و گلخانه ای و 
پرورش ماکیان ارائه می ش��ود. همچنی��ن  بازاریابی  و فروش 
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محصوالت تولیدی کسانی که با این شرکت قرارداد همکاری 
داشته باشند  نیز میسر شده است.

مزرعه گردش��گری آرتان، بهترین مکان برای کسانی است 
که گریزان از محیط های پر ازدحام و متراکم شهری، به دنبال 
مکان جدیدی برای کسب تجربه های متفاوت حتی برای چند 
ساعت می باشند. انس��ان های امروزی در جنگلی از سیمان، 

آجر،  آهن و دود زندگی می کنند. 
برای ایجاد جذابیت بیشتر در راستای گردشگری کشاورزی، 
در مزرعه گردش��گری آرتان امکانات رفاهی و تفریحی شامل: 
پیست س��وارکاری اسب، ش��تر و االغ،  س��ایت تیراندازی با 
کمان س��نتی  و همچنین مزرعه بازی ک��ودکان با محوریت 

بازیهای روس��تایی مبتنی بر کشاورزی ) ماسه بازی، باالرفتن 
از تنه درخت، پرش روی کلش، بازیهای ترکیبی روس��تایی،  
فرغون س��واری، هزارتوی کلش، حلقه و درخت و.....( استخر 
ماهیگیری با دس��ت،  پیست موتورسواری، برکه غاز و اردک،  
باغ پرندگان مفید ) طاووس، شترمرغ، کبک، قرقاول، قو، غاز، 
انواع مرغ ش��اخدار و......(  و مکانی برای پذیرایی از خانواده و 

کودکان، کافه ای طراحی و اجرا شده است.
همچنین در این مزرعه، باغ رس��توران ایجاد ش��ده که به 
معنی واقعی  از مزرعه تا سفره را با مصرف محصوالت تولیدی 
مزرعه میس��ر نموده است. برگزاری جش��نها و مراسم در باغ 
رس��توران مزرعه آرتان برای ش��هروندان عزی��ز، خاطرات به 
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یادماندنی را رقم می زند.
مزرعه گردش��گری آرتان برای گردش��گران و دوستداران 
طبیع��ت ک��ه صرفا ب��ه طبیعت گ��ردی و تماش��اگری نمی 
پردازند، مناس��ب اس��ت تا بتوانند ضمن تماشا و لذت بصری 
از جذابیت های��ی مانن��د لم��س و دی��دن حیوان��ات و لحظه 
تولدشان، تغذیه و بازیگوشی حیوانات، مزارع و باغات و نحوه 

رش��د و نمو، کاش��ت، داشت و برداش��ت محصوالت زراعی و 
باغ��ی، از امتیازهایی همچون کس��ب تجربه و مهارت آموزی 
همراه با گش��ت و گذار و وقت گذرانی مفید و مش��ارکت در 
کار مزرعه، با الگوهایی جدید، کس��ب وکارهای سنتی و نوین 
بخش کش��اورزی، در انتقال و ترویج تج��ارب ارزنده خود در 
جامعه نقش آفرینی کنند و در توسعه پایدار روستایی و ایجاد 

اشتغال در این حوزه ها مثمر ثمر باشند.
در مزرعه آرتان ش��رایطی فراهم ش��ده ت��ا عالقمندان به 
ص��ورت تایم ش��یرینگ  Time sharing(  ( در قطعاتی از 
مزراع، به کش��اورزی محصوالت مورد دلخ��واه خود بپردازند. 
گلخان��ه داری، زنبورداری، دامداری و باغبانی کنند و در واقع 
مفهوم کلی )عملکرد بیشتر با داشته های کمتر( در این مزرعه 

میسر شده است.
کارشناسان ش��رکت تعاونی مزرعه آرتان اردبیل، با فراهم 
آوردن شرایط گردشگری کش��اورزی و تفریح گردشگران در 
فضای ب��از مزرعه و ایجاد فرصت آموزش��ی، به گردش��گران 
عالقمن��د به یادگیری اصول کش��اورزی، ب��ه صورت عملی و 
کارب��ردی و حمایت از این فعالیت ها می کوش��ند تا با بومی 
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سازی اگریتوریسم در اردبیل، آنرا به طرحی موفق ملی تبدیل 
نمایند تا بدین صورت ضمن ایجاد رقابت آفرینی در این حوزه، 

الگوی کامل و نمونه در سطح کشور باشد.
تولید و تکثیر بوقلمون قرمز )که به جهت کیفیت و خوش 
طعم ترین گوش��ت بوقلمون دنیاس��ت( از فعالیت های اصلی 
این ش��رکت می باش��د که س��االنه بیش از ۵۰ هزار قطعه به 

کشورهای عربی صادر می شود.
کاشت گندم سیاه و تولید عسل سیاه اختصاصا در این مزرعه 
انجام می شود که نان گندم سیاه بعنوان درمان بیماران سلیاک 

مصرف می شود و عسل سیاه گرانترین عسل در دنیاست.
م��ا با روحیه تعاون، همکاری و همیاری، ترویج و آموزش و 
هدایت های صحیح، در دش��واری ها یار و یاور تولیدکنندگان 
عزیز هس��تیم تا به سهم خود تالش کنیم؛ نه تنها نیاز خود، 
بلکه حتی نیاز ساکنان بس��یاری از سرزمین های دیگر را نیز 
برآورده س��ازیم. ه��دف تیم ما بر صدر نشس��تن و بلند آوازه 
گردیدن نیس��ت. مقصود ما به کف آوردن لقمه نانی بیش��تر 
و زیس��تن در آسایش و رفاه بیش��تر نیست. هدف راستین ما 

سربلندی و بهروزی هم میهنان عزیزمان هست.
دراین خاک، در این خاک، در این مزرعه پاک

به جز عشق، به جز مهر، دگرهیچ نروید
ما زنده به آنیم که آرام نگیریم

موجیم که آسودگی ما عدم ماست
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گردش��گری کشاورزی فصل مش��ترک دو صنعت پیچیده 
گردشگری و کش��اورزی است و امروزه، به عنوان گردشگری 
نوین در کشور مطرح شده و در برخي شهرها گسترش یافته 

است. 
به صرفه نبودن تولید ِصرف محصوالت کشاورزی )افزایش 
قیمت مواد اولیه و ماش��ین آالت کش��اورزی و ب��ه تبع آن، 
کاهش درآمد کافی(  یکی از دالیل عمده در عدم رضایتمندی 
کش��اورزان بوده که آن��ان را مجبور به ف��روش  مزارع خود و 
مهاجرت نموده است تا بتوانند راهبردهای اقتصادی جایگزین 
را برای معیشت خود برگزینند و در حوزه های دیگر،  به دنبال 
شغل و درآمد متناس��ب باشند.  از اینرو، جامعه کشاورزی به 
فکر چن��د وجهی و چند کارب��ردی کردن زمین ه��ا افتاد تا 

 رویکردهای پنجگانه 
در گــــردشگری کشـــاورزی

  عمران حیدری
دکترای کارآفرینی

پژوهشگر و مدرس حوزه کارآفرینی و گردشگری
مدیر عامل مرکز کارآفرینی پِرکا
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بتوانند عالوه بر متنوع س��ازی کس��ب وکارهای روس��تایی و 
کشاورزی، گزینه های جدیدی برای معیشت و کسب درآمد 
بدست آورند.  یکی از این رویکردهای چند وجهی، راه اندازی 
گردش��گری کشاورزی اس��ت. این نوع از گردشگری، یکي از 
عوامل مؤثر در رونق اقتصادی کش��اورزان محسوب شده که 
می تواند موجب  پایداری کش��اورزی، حفظ زیس��ت بوم ها، 

احیاء و بازسازی نواحی روستایی و ارتقاء سطح درآمد شود. 
راه اندازی، رونق و توسعۀ گردشگری کشاورزی در مناطق 
مختلف کشور می تواند از یک سو، موجب افزایش کارکردهای 
اقتص��ادی در زمینۀ گردش��گری و همچنین اش��تغال چند 
وجهی، ارتقاء س��طح زندگی، رفاه اجتماعی و افزایش درآمد 
برای کشاورزان شود و از سویی دیگر می تواند ارتباطی قوی 
بین گردش��گران و کش��اورزان برقرار کند و زمینه الزم برای 
تفریح، ترویج، آموزش و مشارکت فعال گردشگران در فعالیت 

های تولیدی و مصرفی بخش کشاورزی را فراهم آورد.
ب��ا توجه به قابلیت ها و توانمندی های بالقوه کش��ور برای 
راه اندازی گردش��گری کش��اورزی، عمده ترین رویکردهای 

گردشگری کشاورزی بر پنج بخش متمرکز است:

1( تفریح و سرگرمی

تفریح و سرگرمی یکی از نیازهای اساسی انسان ها محسوب 

می ش��ود که با احساس��ات  مثبتی مانند ش��ادی و خرسندی 
همراه است. تفریح، به کار و عملی که فرح بخش و شادی افزا 
باش��د گفته می شود و س��رگرمی نیز به هرکاری که مشغول 

کننده انسان باشد اطالق می گردد.
دایره تفریح و س��رگرمی بسیار وس��یع و گسترده است و 
حس��ب روحیات و س��الیق افراد، جلوه های متفاوتی دارد. 
ب��رای برخی از افراد،  بهترین تفری��ح، کار و فعالیت و برخی 
دیگر، تفرج و س��یاحت اس��ت. برخی مطالعه را تفریح خود 
می دانند و برخی انواع بازی و یا تماشای مسابقات را. برخی 
تفریح را در کنار و همراه خانواده بودن و یا دیدن دوستان و 
اقوام می دانند و برخی نیز، عبادت و دعا و خلوت با خداوند 
را تفریح دلپذیر می دانند . در هر صورت، تفریح حسی است 
ک��ه موجب تنوع و تحول در وضعیت انس��ان ش��ده و باعث 
شادابی، تحرک، پویایی و ... در انسان شده و او را برای انجام 
کار و فعالیت بعدی آماده می کند. از این رو حضور در سایت 
های گردشگری کشاورزی، یکی از تفریحات سالمی است که 
افراد می توانند در سبد زندگی خود قرار دهند تا با استفاده 
از فضای گردش��گری نابی که در اختیار آنان قرار می گیرد 
به پیاده روی، ورزش، بازی، مشارکت و همکاری در کاشت، 
داش��ت و برداشت محصوالت، ماهیگیری، اسب سواری، غذا 
دادن به حیوانات، حضور در جشن ها و جشنواره های محلی 

و بومی، کمپینگ، تیراندازی با کمان و ... بپردازند.
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2( سالمت

تحقیق��ات انجام ش��ده، بیان می کند که ق��رار گرفتن در 
طبیعت و تعامل ب��ا  آن، تاثیرات مثبتی بر روی فعالیت های 
فیزیک��ی، روح��ی و روانی انس��ان دارد. از این رو پزش��کان و 
روانشناس��ان توصیه می کنند که س��اعاتی از برنامه روزانه یا 
هفتگی، به طبیعت گردی و نظاره بر چشم اندازهای طبیعی 
صرف ش��ود. در گردشگری کشاورزی از دو منظر می توان به 

حوزه سالمت نگریست:
الف( تاثیر در س��المت روحی و روانی: گردش و تفریح در 
مزارع گردشگری، از ساده ترین روش هایی است که می تواند 
اس��ترس و فشار کار روزانه را از گردشگر یا بازدید کننده دور 
نموده و محیطی آرام  و توام با آرامش را برای او فراهم نماید 
و حتی به روند بهبودی و س��المت فیزیکی و روحی بیماران 

کمک نماید. 
ب( تاثیر در س��المت تغذیه: بخش کش��اورزی سهم قابل 
توجهی در تولید مواد غذایی در کشور دارد. با توجه به وسعت 
و ویژگی های ممتاز زمین های کشاورزی و تنوع آب و هوایي 
در کش��ور، امکان کش��ت بس��یاري از محصوالت در مناطق 
مختلف فراهم گردیده اس��ت ک��ه نمونه این محصوالت را در 

مزارع گردشگری می توان یافت. 
از اینرو، یکی از کارکردهای گردش��گری کشاورزی، عرضه 
محصوالت نوبرانه، فصلی و ارگانیک و حتی محصوالت ارزش 
افزوده حاصل از آنها )مثل مربا، ترش��ی، لواش��ک، سرکه و یا 
آب میوه های طبیعی( به گردشگران است تا آنان طعم تازه و 
دلچسب آن را در طول مدت اقامت بچشند و یا همراه خود به 
سوغات ببرند. اینگونه محصوالت، عالوه بر سالم بودن و ارزش 
تغذیه ای فراوان، با قیمتی پایین تر از بازار خریداری می شود 

که موجب استقبال گردشگران خواهد شد.
از اینرو گردشگری کشاورزی، تأثیر بسیار زیادی در سالمت 

فیزیکی و تغذیه و همچنین سالمت روانی گردشگران دارد.

3( آموزش و ترویج

آم��وزش و ترویج کش��اورزی نوعی آموزش غیررس��می به 
گردشگران برای آش��نائی با روند کشاورزی و تولید محصول 
است و هدف آن، نشان دادن شیوه های کشاورزی )سنتی یا 

مدرن(، سبک زندگی روستایی، تهیه غذا و ... است.
یک��ی از راهه��ای ارتباط گردش��گران با م��زارع، آموزش 
کش��اورزی اعم از کشت و زرع، باغبانی، دامپروری، ابزارآالت 
و ... اس��ت که می تواند بر کیفیت زندگی آنان تاثیر مطلوبی 
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بگذارد. این تاثیرات عبارتند از؛ کش��ف رابطه علت و معلولی 
میان عناصر، ش��بیه سازی زندگی، احساس مسئولیت نسبت 
به موج��ودات اطراف،  نگرش جدید نس��بت ب��ه تغذیه مواد 
غذای��ی  ، رش��د مهارتهای درون فردی، تمری��ن کاِر گروهی،  
بهبود مهارت های اجتماعی و رفتاری، شکوفا شدن خالقیت، 
حفاظت از محیط زیس��ت، تدبیر در چرخ��ه انرژی، زنجیره 
غذایی و حیات  و در نهایت هدفمند بودن خلقت و احترام به 

نعمات خدادادی است.
کار اصلی ترویج ایجاد تغییر اس��ت، به نحوی که تغییرات 
روند تولید محصوالت کش��اورزی از حالت س��نتی به حالت 
علمی، فناورانه و اثرات مناس��ب این تغییر برای گردش��گران 
توضیح داده خواهد ش��د.  از طرفی دیگر، گردشگران خاص، 
ب��ا حضور در این نوع از گردش��گری عالقمندند که از فرآیند 
کاش��ت، داشت و برداش��ت محصوالت کشاورزی آگاهی پیدا 
کنند و یا فرآیند تولید غذاهای محلی را از نزدیک ببینند، یاد 
بگیرند، مزه کنند و تجربه جدید کس��ب کنند. آنان به مزارع 
در مناطق روس��تایی سفر کرده و برای مدتی خاص در خانه 
های روس��تاییان و یا اقامتگاه های س��اخته ش��ده در مزارع، 
اقامت می کنند، ضمن مشاهده و لذت بردن از باغ ها، زمین 
های زراعی و همچنین دامپروری، در فعالیت های کشاورزی 
آنان ش��رکت و همکاری می کنند و به عبارتی از این طریق، 
آموزش می بینند.گردشگری کشاورزی پُر از فرصت های عالی 

برای آموزش و ترویج است.

۴( بازار مستقیم

عمده تری��ن درآمد مزارع کش��اورزی، تولی��د محصوالت 
کشاورزی است. لذا کشاورزان، دسترنج ماه ها و سال ها تالش 
و زحمت خود را در معرض دید بازدیدکنندگان و گردشگران 

گذاشته و ضمن معرفی، آن ها را به فروش می رسانند. 
مکان های گردشگری کشاورزی محل بسیار مناسبی برای 
عرضه محصوالت محلی و بومی و خصوصاً محصوالت مزرعه 
اس��ت. میزبان با در نظر گرفتن یک کلب��ه فروش در مزرعه 
م��ی تواند محصوالت خود را بی واس��طه به ف��روش بگذارد. 
میوه ها، س��بزیجات، صیفی جات، عس��ل، محصوالت فرآوری 
ش��ده )مربا، ترش��ی، محصوالت شور، ُس��س و ... (، انواع آب 
میوه ها، گیاهان دارویی، نان محلی، ش��یرینی جات، شکالت 
محلی، مواد پروتئینی، گوش��ت سفید و قرمز، صنایع دستی، 

سوغات و غیره می تواند در فروشگاه ارائه شود.

غذاهای فصلی کشاورزی، خوراک هایی هستند که در زمان 
مخصوص به طول عمر خود، برداش��ت شده و بدون استفاده 
از  مواد فریز یا کنس��رو ش��ده، آماده طبخ می شود. آلبالوپلو، 
باقالی قاتوق، کلم پلو و بس��یاری غذاهای ایرانی و محلی دیگر 
در  زمره ی غذاهای فصلی هس��تند. البته امروزه بس��یاری از 
محصوالت کشاورزی به واسطه تکنولوژی، در همه طول سال 
در  بازار یافت می شوند لیکن طعم، مزه و ارزش غذایی فصل 
برداش��ت را نخواهند داش��ت. از اینرو مصرف کنندگان سعی 

می  کنند از  محصوالت فصلی استفاده کنند. 

5( پژوهش

آخرین رویکرد گردشگری کش��اورزی، رویکرد تحقیقی و 
پژوهش��ی است. مزرعه، محل مناس��بی برای اردوهای علمی 
و پژوهش��ی برای کودکان، نوجوانان و جوانان است. مدارس 
و دانش��گاه ها می توانند این مکان را برای کارهای پژوهشی 
انتخاب کنند و حاصل دس��تاوردهای علمی و پژوهشی خود 
را به دیگران و خصوص��اً مصرف کنندگان عرضه کنند. البته 
گردش��گری کش��اورزی مکان بس��یار خوبی برای راه اندازی 
استارتاپ های کشاورزی و گردشگری و یا تلفیق آنهاست که 

می تواند مورد توجه مراکز رشد دانشگاه ها قرار گیرد.
در ای��ن مق��ال، خالص��ه ای از رویکرده��ای گردش��گری 
کش��اورزی تقدیم شد که هر کدام از این رویکردها می تواند 

مبحث علمی و پژوهشی خاصی را به خود اختصاص دهد.
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ط��ی روزهای گذش��ته افزای��ش قیمت م��رغ و تخم مرغ، 
گمانه زنی ه��ای فراوانی را درباره آینده ب��ازار این محصوالت 
ایجاد کرده اس��ت. افزایش قیمت م��رغ و تخم مرغ به گرانی 
نهاده ه��ا و کمبود آن ه��ا با قیمت دولتی و ن��رخ باالی آن ها 
در بازار آزار برمی گردد. گفتنی اس��ت تمام نهاده های دامی از 
جمله کنجاله س��ویا با ارز چهاره��زار و ۲۰۰تومانی دولتی به 
بازار ایران وارد می ش��ود و این محصول باید حداکثر دو هزار 
و ۴۵۰تومان قیمت داشته باش��د، اما در بازار آزاد تا کیلویی 

۱۷هزار تومان به فروش می رس��د. اکن��ون با توجه به گرانی 
غیرعادی کنجاله س��ویا، مرغداران برای تهیه این محصول به 
سمت سویا با مصرف انسانی رفته اند که قیمت پایین تری در 
مقایس��ه با کنجاله س��ویای دامی دارد. نکته جالب توجه این 
است که حداکثر قیمت هر تن کنجاله سویا در بورس شیکاگو 
۳۷۰دالر اس��ت که با در نظر گرفت��ن نرخ امروز دالر در بازار 
آزاد که حدود ۲۷هزار تومان اس��ت، قیم��ت هر کیلوگرم از 
این محصول حدود ۹هزار و ۹۰۰تومان می ش��ود. اما گیر کار 
کجاس��ت که این نهاده ها با چندبرابر قیمت عرضه می شود و 
تولید م��رغ و تخم مرغ و مرغداران را ب��ا چالش مواجه کرده 
اس��ت؟ کارشناس��ان معتقدند عدم تخصیص ارز کافی برای 
واردات نهاده ه��ا و در مرحله بعد ضعف در توزیع و نظارت بر 

آن از عوامل آشفتگی بازار نهاده هاست. 
در همی��ن ارتباط عضو اتاق بازرگانی تهران گفت: برخالف 
برخی دیدگاه ها، رفع مشکالت بازار تخم مرغ چندان پیچیده 

نیست و فقط به تصمیم درست دولت احتیاج دارد.

»سبزینه« نظر کارشناسان را در مورد دالیل آشفتگی بازار نهاده ها بررسی می کند

حلقه های نظارت بر توزیع نهاده ها تنگ تر شود

  مهدی احمدی لفورکی
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مه��دی معصومی اصفهانی اظهار ک��رد: این که ما در رابطه 
با مشکالت صنعت مرغداری و تولید تخم مرغ سخنرانی های 
طوالن��ی کنیم و وع��ده اصالح بدهیم، نش��ان از آن دارد که 
شناخت درس��تی از این بازار نداریم. این حوزه با یک منطق 
بس��یار س��اده عمل می کند. اگر مواد اولیه الزم تأمین شود، 
تولی��د صورت خواهد گرفت و اگر تأمین نش��ود، تولید انجام 
نمی شود؛ تمام بحث به همین سادگی قابل جمع بندی است.

وی ب��ا بی��ان این که فعاالن صنع��ت مرغداری اساس��اً در 
تصمیم��ات نق��ش و س��همی ندارند، بی��ان ک��رد: در ایران 
می��زان تولید را وزارت جهاد کش��اورزی مش��خص می کند، 
قیمت گذاری و نظارت در اختیار وزارت صمت اس��ت و ارز را 
نیز بانک مرکزی تأمین می کن��د. اگر می بینیم که نظم بازار 
به هم ریخته یا قیمت ها تغییر داشته ، ارتباطی با مرغداری که 
در یک روس��تا تولید محصول می کند ندارد، بلکه اشکال در 

حوزه تصمیم گیری است.
ای��ن فعال صنعت مرغ و تخم مرغ با بی��ان این که در ایران 
بخش قابل توجهی از مواد اولیه حوزه مرغداری وارداتی است، 
بیان کرد: وقتی ارز مورد نیاز تأمین نمی شود یا هزینه دریافت 
ای��ن مواد اولیه باال می رود، قیمت ها در بازار رش��د می کند و 
اگر قصد کاهش قیمت ها را داریم، باید مش��کالت موجود در 
تأمین ارز مواد اولیه برطرف ش��ود. این مس��أله هم تماماً به 
تصمیمات دستگاه های دولتی و هماهنگی میان این ارگان ها 
مربوط اس��ت. معصومی اصفهانی ادام��ه داد: اگر دولت توان 
تأمی��ن ارز را ندارد، باید ظرفیت تولید پایین بیاید. در چنین 
فضایی ضمن پذیرش هزینه تعطیلی واحدهای مرغداری، باید 
با کاهش قابل توجه تولید نیز مواجه ش��ویم، اما اگر بناس��ت 
ظرفیت های فعلی حفظ ش��ود، تنها برطرف کننده مشکالت 
امروز تأمین مواد اولیه و ارز الزم برای آن هاس��ت و بازار تنها 

در چنین شرایطی به ثبات می رسد.

حلقه اول تأمین نهاده های دامی مقصر نیست

دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران نیز 
گفت: برخی مس��ئوالن و مدیران ارشد کشور با دادن آدرس 
اش��تباه، افکار عمومی را به سمت حلقه اول تأمین نهاده های 

دامی هدایت می کنند.
عب��اس حاجی زاده با اع��الم این مطلب اظهار ک��رد: بازار 
نهاده های دامی با چالش ه��ای جدی در بخش توزیع مواجه 
ش��ده و همین امر در کاهش میزان تولید صنایع دام و طیور 

و افزایش قیمت اقالم پروتئینی نقش موثری داشته است.
وی اف��زود: قیمت نهاده های دام و طی��ور یکی از مولفه های 
موثر در تعیین قیمت نهایی کاال اس��ت، اما مس��أله اصلی این 
اس��ت که برخی مسئوالن و مدیران ارشد کشور با دادن آدرس 
اش��تباه افکار عمومی را به س��مت حلقه اول تأمین نهاده های 
دامی هدایت می کنند. دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام 
و طیور ایران ادامه داد: رئیس دفتر رئیس جمهوری اعالم کرده 
است که »متأسفانه شبکه توزیع و افرادی که کاال وارد می کنند، 
با دالل بازی و واسطه گری های متعدد باعث شده اند قیمت کاال 
که با ارز چهار هزار و ۲۰۰تومانی و ارزی که ستاد تنظیم بازار 
مشخص کرده وارد می شود، باال برود« و این در حالی است که 
واردکنندگان به عنوان حلق��ه اول تأمین نهاده های دامی هیچ 

نقشی در توزیع و قیمت عرضه این اقالم ندارند.
حاج��ی زاده تصریح ک��رد: واردکنندگان ب��ه محض تأمین 
ارز و صدور گواه��ی ترخیص کاال تمامی محموله را در بنادر 
و گم��رکات ب��ه دارندگان حوال��ه که از طری��ق وزارت جهاد 
کشاورزی معرفی شده اند، تحویل می دهند و به همین دلیل 
در بروز مشکالتی که در توزیع، خرید و فروش حواله و عرضه 
ای��ن اقالم و قیمت هایی که در بازار آزاد برای نهاده های دامی 
رخ می دهد، ندارند. وی خاطرنش��ان کرد: واردکنندگان فقط 
به عنوان مباش��رین دولت در تأمین کاالهای اساس��ی عمل 
می کنن��د و با توجه به این که تمامی محموله های وارداتی در 
بن��ادر و گمرکات تحویل سیس��تم و عوامل دخیل در بخش 
توزیع می شود؛ بنابراین نمی توان معضالت ایجاد شده در بازار 

نهاده های دامی را به واردکنندگان نسبت داد.
دبیر اتحادی��ه واردکنندگان نهاده ه��ای دام و طیور ایران 
تأکی��د کرد: کارشناس��ان و فعاالن بازار بر این باور هس��تند 
که ناکارآمدی س��امانه بازارگاه، دخل و تصرف عوامل انسانی 
در بخ��ش توزیع، بی توجهی به ضرروت اصالح فوری ایرادات 
س��امانه علی رغم هش��دار کارشناس��ان و فعاالن بازار و عدم 
تحقق وعده هایی که مس��ئوالن به ویژه وزیر جهاد کشاورزی 
برای اصالح ایرادات س��امانه بازارگاه داده اند، موجب ش��ده تا 

چنین وضعیتی در بازار نهاده های دامی ایجاد شود.
حاجی زاده گفت: با توجه به نقش موثر نهاده های دامی در 
قیمت تمام ش��ده محصوالت پروتئینی الزم است تا به جای 
آدرس غلط دادن در معرفی عوامل واقعی به هم خوردن نظم 
بازار نهاده های دامی، تالش ش��ود تا چالش هایی که در مسیر 
تأمین کنندگان ت��ا مصرف کنندگان نهاده ه��ای دامی وجود 

دارد، برطرف شود.

بولتن گروه فعالین گردشگری کشاورزی ایران



در س�ال 2002، گروه »مش�اوران اگروتوریس�م کبک« تعریفی را در 
مورد اگروتوریسم نگاشتند که امروزه مقبولیت عام دارد: )اگروتوریسم 
یک فعالیت توریستی مکمل کشاورزی است و در مزرعه اتفاق می افتد. 
اگروتوریسم، تولید کنندگان محصوالت کشاورزی و گردشگران را با هم 
مرتبط می کند و به گردشگران این امکان را می دهد که کشاورز، مزرعه 
و محصوالتش را کش�ف و مش�اهده کند. بنابراین اگروتوریسم ارتباط 

تنگاتنگی با اسکان و اقامت در مزرعه دارد.


