گردشگری کشاورزی :دعوت گردشگرها به مزرعه
معرفي گردشگری کشاورزی
صنعت عظيم و پويای گردشگری
امروزه گردشگری بزرگترین صنعت دنيا است و یکي از سریعترین رشدها را دارا است .هرساله دو ميليارد گردشگر در سراسر دنيا در
مکانهای مورد بازدید هزاران ميليارد دالر هزینه ميکنند .در سال  846 ،2006ميليون گردشگر درآمدی برابر  733ميليارد دالر توليد کردند
(سازمان گردشگری جهاني .)2007 ،در ایاالتمتحده ،سفرهای خانوادگي همراه با گردشگری بينالمللي یک صنعت  1.3هزار ميليارد دالری
است ،با پرداخت مستقيم  162ميليارد دالر که  1موقعيت از  8موقعيت شغلي را در برميگيرد] انجمن صنعت سفر آمریکا .[2005 ،در واشنگتن،
گردشگری بهعنوان سومين صنعت بزرگ ایالت رتبهبندی ميشود که در سال  2007درآمد حاصل از آن  14.8ميليارد دالر تخمين زدهشده
است .از سال  ،2002ميزان پرداختي گردشگری ساالنه بهطور متوسط  %7.4رشد داشته است که نرخ تورم در آن دوره نيز مدنظر قرارگرفته است
(.)Dean Bunyan Associates,2007

تقالی کشاورزی
در مقابل ،اقتصاد کشاورزی در سه دهه گذشته نسبتاً راکد بوده است .بهغيراز افزایش قيمت کاالهای کشاورزی در چند سال اخير (-2007
 ،)2004کشاورزی رشد کمي از دهه  1970داشته است .مزارع خانوادگي کوچک تا متوسط از زمان افزایش قيمت مواد اوليه سوددهي ندارند و
مزارع بزرگ در مقياس اقتصادی ازدسترفتهاند .در حقيقت دوسوم مزارع ایاالتمتحده ،مزارعي کوچک هستند (بهطور مثال ساالنه کمتر از 250
هزار دالر فروش دارند) که درآمد خالص منفي در سال  2004داشتهاند ( )Hoppe et as.,2007باوجود قيمتهای کاالهای موردنياز مزارع
مانند سوخت ،دستگاهها و ماشينهای کشاورزی ،حقالزحمه کارگر و هزینه کود که سریعتر از درآمد کشاورزان در حال رشد است ،اکثر مزارع
کوچک خانوادگي بهسختي در حال تقال و کوشش هستند .در مناطقي چون واشنگتن غربي و اورگن غربي ،جایي که سختي و مشقت توسعه،
زیاد است ،زمينهای کشاورزی بهسرعت در حال تبدیلشدن به مناطق مسکوني و تجاری هستند .خيلي از خانوادههای کشاورز در این مناطق
خواهان ادامه کشاورزی هستند و بسياری از افراد مقيم غير کشاورز به شکلي روزافزون مزارع را جهت حفظ مناطق باز زیبا با خصایص مناطق
روستایي در حومه شهرها ،ارج مينهند .پيمان مدیریت رشد واشنگتن ( ،)Washington’s Growth Management Actمرزهای رشد
شهری اورگن ( ،)Oregon's Urban Growth Boundariesقوانين منطقه بندی محلي و قوانين مربوط به مزرعه ،ترجيح ميدهند که از
سياستهای مالياتي با ویژگي فالحتي استفاده کنند و سایر طرفداران زمينهای کشاورزی از سياستهایي استفاده ميکنند که موفقيتهایي نيز
در سدکردن جریان از دست رفتن زمينهای فالحتي نيز داشتهاند .بااینحال ،همچنان در خيلي از مناطق تلف شدن زمينهای کشاورزی با نرخي
هولناک ادامه دارد .یک دليل ادامه تنزل کشاورزی ،فقدان گزینههای فالحتي سودبخش و ماندگار در بسياری از مناطق به دليل افزایش قيمت
زمين و محصوالت مرتبط با آن است .حتي باوجود سياستهای مالياتي مناسب ،حمایتهای منطقهای و سایر سياستهای تنظيمي حمایتي ،اگر
کشاورزی سودبخش نباشد ،کشاورزان قادر به ماندن در صنعت کشاورزی نيستند.
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گردشگری کشاورزی بهعنوان يک راهبرد تنوعبخش ممکن
برای بسياری از کشاورزان ،تنها شيوه ماندن در صنعت کشاورزی پيدا کردن شيوههای تنوعبخش و توسعه درآمدهایشان ،از طریق
سرمایهگذاریهای جدید در مزرعه و یا فرصتهای شغلي کشاورزی .یک راهبرد تنوعبخش که برخي کشاورزان ایاالتمتحده شروع به بهکارگيری
آن کردهاند «پرورش» گردشگرها عالوه بر محصوالت کشاورزی است (تصاویر  .)1a-dبا مراجعه به «گردشگری کشاورزی» در ایتاليا
(« ،)agriturismoخواب در کاه» در سوئيس« ،ماندن در مزرعه» در نيوزیلند و «تعطيالت مزرعه» در انگلستان ،مشاهده ميشود که گردشگری
کشاورزی بهخوبي در کشورهای اروپایي و برخي کشورهای دیگر بنانهاده شده است (.)Rilla, 1999a
گردشگری کشاورزی در بسياری از کشوها ،در ابتدا شامل اتاق کرایهای و صرف وعدههای غذایي در مزرعه ميشود .خانوادههای مزرعهدار
اغلب ساختمانهای مزرعه را به اتاقهای کرایهای روستایي تغيير مدل داده و سپس از آنها بهعنوان مسافرخانه استفاده ميکنند.
تصاویر  .1a-dمزارعي که دارای مارپيچها ،گردش با واگن و تپههای کاهي و غارها هستند ،مکانهایي عالي برای نمایش به مدرسه ،کليسا و یا
سایر گروههای جوانان است.
در برخي مزارع ،خصوصاً در سوئيس ،انبار علوفه را تميز و کاه را در کف آن پخش کرده ،مردم کيسههای خواب خود را بر روی کاهها پهن
ميکنند .برخي دیگر ،وسایل نسبتاً لوکسي را فراهم ميکنند .بازدیدکنندگان اغلب قادر خواهند بود که در مزارع سياحت کرده ،در کارهای مزرعه
کمک کنند ،با خانواده کشاورز غذا بخورند و به شکلي دوستانه و صميمانه زندگي در مزرعه را تجربه کنند .آنچه بسياری از این اتاقهای کرایهای
اروپایي را از سایر مهمانسراهای روستایي دیگر متمایز ميکند این است که در بيشتر این کشورها ،از زارع خواسته ميشود که واقعي باشند (مزرعه
واقعي باشد و نهفقط مکاني گردشگری) ،بهگونهای که به شکل واقعي در مزارع کار کنند به شکلي که درصدی از درآمد خانواده از راه کشاورزی
حاصل شود.
در انگلستان %23 ،مزارع برخي انواع سرویسهای فراغتي تجاری مانند ماهيگيری ،مسيرهای پيادهروی در طبيعت و مکانهایي جهت
پيکنيک را فراهم ميکنند .درحاليکه  %24مزارع انگلستان ،وسایل راحتي و خوردوخوراک شبانه را مهيا ميکنند ( Turner and Winter,
 .)2003در فرانسه ،گردشگرهای پياده و یا دوچرخهسواران ميتوانند شبکهای از مسيرهایي را در کشور دنبال کنند که آنان را از مزرعهای به
مزرعهی دیگری هدایت ميکنند .هلند و برخي کشورهای اروپایي دارای مکانهای متمرکز برای تماس و مطالعه در مزارع هستند.
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حاشیه  -1توان فعالیتهای توریسم کشاورزی
از سیاهه ایدههای زیر برای فعالیتهای بیهمتا ،مفرح ،امکانپذیر و سودبخش که میتوانید برای مزرعه توریستی
کشاورزی خود فراهم آورید استفاده کنید.
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قطع درخت کریسمس
چیدن میوه
راندن واگن حمل علوفه

حاشیه  -2اتاقهای کرایهای شبانه
تختخواب و صبحانه ( / )Bed and Breakfastتختخواب و غذا ( :)Bunk and Brunchتبدیل یکخانه قدیمی در
مزرعه به یک مهمانسرای (B&Bتختخواب و صبحانه) خیلی ظریف ،با قرار دادن تعدادی تختخواب در ساختمانهای
سادهی کوچک و فراهم آوردن ماجراجوییهای بیشتر با یک مهمانسرای روستایی.
محوطه اردو زدن :آیا مقداری چوب خوب در مزرعه خود داشتهاید؟ ممکن است مدیریت یک محوطه اردو در
مزرعه و روند کار روزانه شما مناسب باشد.
تعطیالت مزرعه :اجاره اتاقکها ،اتاقها یا حتی چادرها و خیمهها به اشخاص و خانوادهها در روز ،آخر هفته یا در
طول هفته .به آنها اجازه بدهید در کار مزرعه کمک کنند ،یک حصار را تعمیر کنند ،یا اگر خواستند یک درخت را
هرس کنند.
خوابیدن در کاه :آیا به سوئیس یا برخی کشورهای اروپایی عالقهمندید؟ :انبارهای کاه بالاستفاده را تمیز کنید ،مقداری
کاه تمیز در کف انبار بریزید و بر روی کاه ،در کیسههای خواب بخوابید.
کارهای فراوانی وجود دارد که میتوانید در تجارت اتاق کرایهای انجام دهید ،بنابراین اگر ایدهای دارید با صاحب
منسبان همکار کنید.
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تعريف گردشگری کشاورزی
همانگونه که دو مزرعه شبيه هم نيستند ،دو موسسه گردشگری کشاورزی نيز شبيه یکدیگر نيستند .بنابراین ،توصيف کردن یک نمونه
کسبوکار گردشگری کشاورزی مشکل است .بهطورکلي« ،یک موسسه گردشگری کشاورزی ،کسبوکاری است که توسط یک گرداننده مزرعه
برای خوشي و آموزش عموم مردم اداره ميشود و محصوالت مزرعه را توسعه داده درنتيجه درآمد اضافي برای مزرعه توليد ميکند» ( Hilchey,
 .)1993:4حتي برخي مزارع اقامت تفریحي گستردهتری را ارائه ميکنند بهگونهای که بازدیدکنندگان هنگام طلوع آفتاب بيدار شده و در کارهای
مزرعه کمک ميکنند .تعداد رو به افزایشي از مردم مایلاند که هزینهای بالغبر  500دالر یا بيشتر به ازای هر هفته برای هر نفر بپردازند تا زندگي
در مزرعه را از طریق تعطيالت در مزرعه تجربه کنند .گردشگری کشاورزی درحاليکه برای خيلي از کشاورزان آمریکایي موضوعي جدید به شمار
ميآید ،قسمت بزرگي از توسعه صنعت شراب آمریکا برای چندین دهه شده است .بسياری از کارخانههای شراب سازی بهعنوان قسمتي از تورهای
شراب محلي سازماندهي شدهاند و برخي از آنها رویدادهایي چون کنسرتها ،جشنوارهها و مراسمات ازدواج را نيز برگزار ميکنند .گونه دیگری
از گردشگری کشاورزی که در حدود چندین دهه وجود داشته« ،گلهداری» است که خدماتي چون اتاق کرایهای ،مهماننوازی و فعاليتهای خارج
از خانه را ارائه ميکنند .بههرحال برای بيشتر مزارع ایاالتمتحده ،گردشگرهای کشاورزی بهعنوان منبع درآمد مزرعه ،پدیدهای نسبتاً جدید و
بدیع بهحساب ميآید.
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حاشيه  -3رويدادهاي خاص
خيلي از گروهها عاشق اين هستند که مکانهاي منحصربهفردي را براي رويدادهاي خاص خود پيدا کنند .چرا مزرعه شما
نه؟ .تعدادي از مزارع در اطراف کشور بهواسطه ميزباني رويدادهاي خاصي همانند آنچه در زير ميآيد درآمدزايي دارند:
مهمانيهاي جشن تولد :خصوصاً براي کودکان ،اما برخي بزرگساالن نيز خواهان داشتن جشن تولد در مزرعه هستند.
گردشهاي دستهجمعي کليسا :يک احساس نوستالژيک واقعي درباره پروردگار که تصوير «والتونها*» را تداعي

ميکند.
کنج خلوت براي شرکتها :بسياري از شرکتها در جستجوي فرصتي تمامعيار هستند تا کتوشلوارهاي خود را کنار
گذاشته و برخي تفريحات خالق و غيرمتعارف داشته باشند .گوشهنشيني در يک مزرعه ممکن است فرصت مناسبي براي
آنان باشد.
تجدیددیدارهاي خانوادگي :چرا مکاني بينقص و خاطرهانگيز ايجاد نکنيد تا خانوادهها در مزرعه دور يکديگر جمع
شوند؟
اردوهاي تابستانه :آيا در مزرعه خود مکاني براي اردو زدن داريد؟ يک درياچه براي شنا کردن؟ يک مسير براي

دوچرخهسواري کوهستان؟ چرا مزرعه را به يک گروه براي اردوي تابستاني اجاره نميدهيد؟
جشنهاي عروسي :بسياري از تازهعروسان روياي داشتن عروسي در روستا را دارند .اگر شما در مزرعه خود مکاني زيبا
داريد ،چادري صحرايي ،عمارت تابستانه يا سرپناهي قابلحمل برپا کنيد تا يک جشن عروسي بينقصي به تصوير بکشيد.
مراقب باشيد ،درهرحال مردم ميتوانند در مورد رويدادهاي خاصي ،عليالخصوص ازدواج (که اغلب همراه با فشار رواني
است) سختگير باشند .رويدادهاي خاص نيازمند مقدار زيادي برنامهريزي ،تجربه و پول هستند ،پس شما نيازمند آن
هستيد که مطمئن شويد بهخوبي از پس اين کار برميآييد.

* نام يک سريال آمريکايي که موضوع اصلي آن زندگي يک خانواده در يک مزرعه بود.
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مزايای پنهاني
مؤسسات گردشگری کشاورزی ميتوانند بهعنوان بخش کوچک مکمل کارهای مزرعه و یا بهعنوان ویژگي اصلي درآمدزای مزرعه باشند.
آنها اغلب از طریق عملآوری محصوالت کشاورزی و عرضه مستقيم آنها ،به ارزش مزرعه ميافزایند .گردشگری کشاورزی ميتواند این موقعيت
را برای همسران کشاورزان ایجاد کند که در امور مالي مزرعه همکاری کنند بدون اینکه شغلي در شهر داشته باشند ،بهعالوهی اشتغالزایي برای
کودکان ،دوستان و سایرین در جامعه .اگر برنامهریزی درستي انجام گيرد ،گردشگری کشاورزی ميتواند ابزار آموزشي ارزشمندی برای کمک به
عموم مردم باشد تا فهمي بهتر و قدرداني بيشتری از کشاورزی داشته باشند ،ميتواند پلهایي ميان کشاورزان و مشتریان و بين روستا و شهروندان
شهرها ایجاد کند.

زيانهای پنهاني
به همان اندازه ،نکات منفي نيز در مورد گردشگری کشاورزی وجود دارد .اضافه کردن گردشگری به یک خانوادهای که اخيراً تحتفشار قرار
داشتهاند ميتواند مشکالت حادی را ایجاد کند .کار بيشتری برای تميز ،ایمن و آماده نگهداشتن مزرعه نياز است و این موضوع برخي اوقات
ميتواند به شکلي زیانآور بر روی کارهای اصلي و ابتدایي مزرعه تأثير بگذارد (خصوصاً مواقعي که زمان از اهميت باالیي برخوردار است ،مانند
کاشت و برداشت محصول) .حفظ حریم شخصي در ایام اوج فصل گردشگری تقریباً غيرممکن است .داشتن صدها و یا حتي هزاران بازدیدکننده
غریبه ،به شکلي چشمگير ریسکهای مدیریتي و مسئوليت کشاورزان را افزایش ميدهد .این مشکالت پنهاني باید هنگام تصميمگيری در مورد
ایجاد کسبوکار گردشگری کشاورزی مدنظر قرار گيرند.
طرفداران و مخالفان مؤسسات گردشگری کشاورزی در ادامه با جزئيات بيشتری موردبررسي قرار خواهند گرفت .آن چيزی که الزم است
در آغاز توضيح داده شود این است که گردشگری کشاورزی یک اکسير برای کشاورزی نيست ،ولي اگر آنها مهارتها ،منابع و تمایل الزم را به
اداره چنين کسبوکاری داشته باشند ،ميتواند نسبتاً برای آنان سودمند باشد.

روندی که داللت بر خوب بودن گردشگری کشاورزی ميکند
گردشگری کشاورزی ارتباط نزدیکي با «گردشگری طبيعت» و «گردشگری تاریخي» دارد که ساالنه  20و  %34از سهم گردشگری در دهه
 1990را در مقایسه با حدود  %7گردشگری معمولي به دست آوردهاند ( .)International Ecotourism Society, 2006سفرهای روزانه و
آخر هفتگي به مناطق روستایي نزدیک که جایگزیني برای زندگي پرسرعت شهری است ،در حال همهگير شدن است.

اتصال با طبيعت ،فرهنگ و تاريخ
درحاليکه خيلي از مردم راضي به مشاهده طبيعت از پنجره خودروی خود و یا یادگيری در مورد فرهنگ و تاریخ از طریق کتب خود
هستند ،تعداد رو به افزایشي از آنان ،چيزی بيش از این را خواستارند .ازآنجاکه بيشتر مردم زندگي خود را در محيطهای شهری ميگذرانند،
بيشتر از دنيای طبيعت و شهرهای کوچک که منابع ميراث طبيعي و فرهنگي ما هستند فاصله گرفتهاند ،بسياری از آنها در جستجوی راهي
برای پر کردن این فاصله با نزدیکتر شدن به طبيعت و ریشههای تاریخي و فرهنگي خود در ایام فراغت هستند .متشابهاً ،همانطور که جمعيت
شهری بهگونهای افزایشي در حال فاصله گرفتن از کشاورزی هستند ،در مقابل ،عدهی روبه رشدی خواهان ارتباط با معاش و تغذیه طبيعي و
تجربه کردن زندگي روستایي هستند .امروزه ،افراد کمي با مزرعه مرتبط هستند و بنابراین نميتوانند در طول تابستان به دیدار «پدربزرگ جونز»
یا مزرعه « عمو فرانک» بروند همانگونه که نسلهای قبل ميتوانستند.
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گردشگری طبيعت (با نام اکوگردشگری نيز شناخته ميشود) دربردارنده اردو زني و پيادهرویهای سنتي است ،ولي همچنين شامل عکاسي
حياتوحش ،مطالعه زیستبومها و یا گونههای نادر ،بقا در صحرا ،تماشای پرندگان ،قایقراني با کایاک ،قایقراني با کلک ،کوهنوردی و بيشتر نيز
ميشود .در مطالعهای که در سرتاسر کشور انجام شد ،گزارششده است که  %48از آمریکایيها در فعاليتهای طبيعي در آخرین تعطيالت خود
شرکت داشتهاند (.)Brusking Goldring Research, 1998
گردشگری تاریخي در جستجوی مکانهای تاریخي ،ساختمانها و مسيرهای تاریخي است ،آنها خواهان یادگيری در مورد فرهنگهای
ملي ،مهاجرین اخير و شيوهای یکتا از زندگي هستند که سرشار از مناظر طبيعي و عوام باشند ( Natural Resources Conservation
 .)Service, 2001گردشگری کشاورزی پلي ميان این دو نوع گردشگری برقرار ميکند چراکه کشاورزی یکي از اندک صنایعي است که ارتباط
ما با دنيای طبيعت بعالوه گذشته فرهنگي ما را برقرار ميکند .مزارع ،منابع بيهمتایي از ثروت زیستي ،تاریخي و فرهنگي بوده و درنتيجه برای
بسياری از مردم دارای جاذبه هستند .گردشگری کشاورزی فرصتي را برای مردم فراهم ميآورد تا یک تغيير واقعي در شيوه زندگي خود را تجربه
کنند ،به طبيعت نزدیکتر شوند ،چگونگي توليد غذا و زندگي کشاورزان را یاد بگيرند و اوقات خوش و تجارب بهیادماندني را داشته باشند (تصویر
)2

فرار از شهرها
گرایش «پيش بهسوی جلو به هر قيمتي» که شخصيت بسياری از کودکان را در دهههای  1980و  1990شکل داد ،کليد درک این موضوع
است که چيزهایي بيشتر از زندگي یکنواخت شهری وجود دارد .برای چندین دهه ،اکثر آمریکایيها کار خود را در زمره مهمترین چيزی که در
طول اوقات فراغت ميتوانستند انجام دهند قرار ميدادند ،ولي در سال  ،1991این موضوع برعکس شد .بااینحال ،مطالعات نشان ميدهند که
ميزان اوقات فراغت مردم در حال کاهش بوده ،درحاليکه استرسي که آنان احساس ميکنند در حال افزایش است ( .)Whelan, 1991اوقات
بيکاری گرانبهاتر ميشود و مردم در جستجوی آرامش و راههای فرونشاندن استرس جهت بهترین بهرهبرداری از اوقات فراغت محدود خود
هستند .متعاقباً ،مردم تعطيالت کوتاهتر ولي مکرر را ميگذرانند.

www.modiriran.ir

7|Page

حاشيه  -4نمايش مزرعه
يکي از بهترين راههاي آموزش و پذيرايي از گردشگرهاي کشاورزي نمايش فعاليتهاي عمده موردنياز جهت اداره مزرعه
شما است که اموري ناچيز به شمار ميآيند اما براي خيلي از بازديدکنندگان امري عادي است.
جمعآوري گله :جمعآوري گله و داغ زدن احشام را تبديل به يک رويداد براي مردم کنيد .يک گوينده داشته باشيد که
به مردم روند کار را توضيح دهد.
پنيرسازي :براي پنيرسازيهاي اطراف مزارع عادي بوده و مردم جذب آن ميشوند.
پرورش اسبهاي بارکش :آيا شما اسبهاي بارکش داريد؟ آيا دوست يا همسايهاي داريد که داشته باشد؟ پرورش
اسبهاي بارکش انسان را کمي به گذشته ميبرد ،مردم عاشق تماشاي آن هستند.
تغذیه حيوانات :به مردم اجازه دهيد که کمک کنند و به آنها در مورداحساس خود و علت آن بگوييد.
تهيه علف خشک :علف چيدن ،با چنگک جمعکردن ،خشککردن ،خرمن کردن :اين فعاليتها براي اکثر مردم جالب
است.
نعلبندي اسبها :ديدن يک نعلبند ماهر يا کار نعلبندي هميشه يک نمايش بوده.
شيردوشي :احتماالً نياز داريد که يک پنجره براي مشاهده و کمي تغييرات در سالن اعمال کنيد تا براي اين نمايش اين
کار مناسب باشد.
شخم زدن و کاشت :نمايش آن آسان نيست ولي مردم ميخواهند بدانند که چگونه روي زمين کار ميشود.
هرس کردن  :اين موضوع هميشه براي مردم معما بوده ،ولي ممکن است به آنان در هرس کردن درختان ميوه خود
کمک کند.
جمعآوري گوسفندان :عالوه بر اينکه قسمت مهمي از کار با گله گوسفندان است ،جمعآوري گله يک ورزش رو به رشد
است .مردم عاشق تماشاي سگهايي هستند که با يک مربي ماهر کار ميکنند.
چيدن پشم گوسفندان :يک پشمچين حرفهاي براي يک رويداد خاص داشته باشيد .مردم شديداً مجذوب سرعت کار
آنها و چگونگي حالت پوست گوسفندان بعد از چيدن پشم آنان هستند.
وجين کردن :موجب هالکت هستي هر کشاورز ،اما ممکن است تازهواردان بخواهند کمک کنند!
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تصویر  .2مزرعه  Shelburneدر ورمونت یک مزرعه با وسعت حدوداً  6کيلومترمربعي است ،نقطه تحول تاریخي ملي و محيطي غيرانتفاعي و
مرکز آموزش کشاورزی که دارای انبار و ساختمانهایي با معماری خاص ،یک مهمانسرای روستایي لوکس ،دارای کيلومترها مسيرهای طبيعي و
بسياری برنامههای آموزشي منحصربهفرد.
در سال  ،1986سفرهای آخر هفته  %42کل سفرها را شامل ميشد .ده سال بعد ،این مقدار به  52درصد افزایش پيدا کرد (.)TIA, 2001
در سال  %30 ،2005آمریکایيها گفتند که آنها  5یا بيش از  5سفر آخر هفته در سال دارند و تعداد کم و کمتری آمریکایي گزارش کردهاند که
سفرهای یکهفتهای یا بيشتر داشتهاند ( .)TIA, 2005به شکلي روزافزون ،مردم سفرهای آخر هفته و یا روزانه بيشتری انجام ميدهند ،کشف
مکانهای جدید ،فعاليتها ،تفریحات و گزینههای غني موجود در نزدیک جایي که زندگي ميکنند .اخيراً افزایش قيمت سوخت باعث تقویت
این گرایش شده است .بنابراین مؤسسات گردشگری کشاورزی باید در مکانهای مناسبي باشند تا بازار گردشگری را تغيير دهند.

حمايتهای دولتي از گردشگری کشاورزی
موفقيت گردشگری کشاورزی در اروپا تا حد زیادی ناشي از همکاریهای فعال دولت بوده است .بيشتر مزارعي که در گردشگری کشاورزی
واردشدهاند از کمکهای دولتي جهت رفع نيازمندیهای خود بهرهمند شدهاند ،بهگونهای که گذار به گردشگری کشاورزی بدون مساعدت دولت
بسيار سخت است ( .)Rilla, 199aهمه کشورهای جوامع اروپایي ،سازمانهای دولتي دارند که گردشگری کشاورزی را توسعه ميدهند و اغلب
تأمينکننده حمایتهای مالي و مشوق برای کشاورزان شریک در این امر هستند ( .)Rilla, 1999aجوامع اروپایي به شکلي فعال ،گردشگری
کشاورزی را تشویق کرده تا کشاورزان را در مزرعهها نگه دارند ،اقتصاد ارزشمند روستایي را حفظ کرده ،از زیبایي و یکپارچگي محيطهای
روستایي محافظت کنند.

برنامههای گردشگری کشاورزی انگلستان
در طي یک بررسي در مورد عملکرد گردشگری کشاورزی در انگلستان در سال  Rilla(1999a) ،1997کشف کرد که بيشتر آنان در
نزدیکي  11پارک ملي قرار دارند (که تقریباً از زمينهای کامالً شخصي ساختهشدهاند) .بيشتر این مزرعهها کمکهای بالعوض و یا وام با سود
کم ،جهت اعمال تغييرات الزم در ساختمانها و بهسازیهای دیگر برای اسکان شبانه دریافت کردهاند .دولت انگليس نيز اداره مزرعه روز تعطيل
) (FHBرا ساخت که از  65گروه مزرعه روز تعطيل ) (FHGتشکيلشده که جمعاً بيش از  1000مزرعه را در انگلستان ،اسکاتلند و ولز شامل
ميشوند .هدف ابتدایي  FHBکمک به مزارع عضو از طریق بازاریابي ،توسعه و ثبت بازدیدکنندگان است .بيشتر کشاورزان انگليسي با موفقيت و
رشد در صنعت گردشگری کشاورزی به  FHBاعتبار بخشيدند ( .)Rilla, 1999aدولت انگلستان متوجه شده که وجود یک ناحيهی روستایي باز
و جذاب در موفقيت کل گردشگری بسيار مهم است ،بعالوه ارتقای بوم حياتوحش ،حفظ نواحي تاریخي و نگهداری مناطق باز و زمينهای
جنگلي.

بکار بستن ايدههای گردشگری کشاورزی اروپا در اياالتمتحده
هيچچيز مشابه حمایتهای دولتي مانند آنچه در انگلستان و اروپا وجود دارد در ایاالتمتحده وجود ندارد ،بهغيراز ورمونت .در سال ،2000
نماینده کنگره ورمونت Bernie Sanders ،موفق شد  2ميليون دالر بودجه برای توسعه گردشگری کشاورزی اخذ کند که  750هزار دالر آن
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به ایالت ورمونت اختصاص یافت .در همان سال موسسه گردشگری کشاورزی ورمونت ،یک شراکت عمومي-خصوصي بين انجمن مزارع ورمونت،
دپارتمان کشاورزی ورمونت ،دپارتمان گردشگری و بازاریابي ورمونت ،صندوق وام جامعه رومونت ،تجارت خوابگاه ورمونت و نواحي اطراف ،اداره
نماینده کنگره  Bernie Sanderو  ...شکل داد (تصویر .)3
این برنامه به صدها کشاورز ورمونتي توسط آموزش ،بازاریابي ،شبکهبندی ،کمکهای فني و یک وام چرخشي جهت تأمين هزینه شروع
برای کساني که بهتازگي در گردشگری کشاورزی مشارکت کردند کمک کرد .اگرچه موسسه فدرال گردشگری کشاورزی ورمونت در آگوست سال
 2003رسماً به کار خود پایان داد ،اما انجمن کشاورزان ورمونت همچنان به فعاليت در زمينه ارتقاء گردشگری کشاورزی در ورمونت ادامه ميدهد
(.)http://www.vtfarms.org

تصویر  .3مسکن اجارهای در مزرعه یکي از قدیميترین شکلهای گردشگری کشاورزی خصوصاً در اروپا است.
موسسه گردشگری کشاورزی به همان دليلي به وجود آمد که برنامههای گردشگری کشاورزی اروپا شروع به کار کرد :جهت پيدا کردن
راهي برای باقي ماندن کشاورزان باقيمانده در ایاالت بر روی زمين ،در راستای حفظ کردن مناظر طبيعي و ميراث روستایي ایاالت و بيمه کردن
صنعت گردشگری ورمونت و حفظ تصویر آن بهعنوان مکاني زیبا جهت بازدید .اخيراً ،ایالت کنتاکي شروع به راهاندازی یک موسسه گردشگری
کشاورزی جدید کرده که یک وبگاه به نشاني  http://www.kentuckyfarmsarefun.comنيز دارد .موسسه اظهار ميکند که «ایالت
کنتاکي فرصتي را برای آنان در کشاورزی یافته است که مزارع خود را به روی عموم بهواسطه تأسيس اداره گردشگری کشاورزی و هيئت نظارتي
گردشگری کشاورزی باز کنند .گردشگری کشاورزی فرصتهای گوناگون و منابع درآمدی جدیدی را برای کشاورزان بعالوه فرصتهای آموزشي
و سرگرمي را برای بازدیدکنندگان فراهم ميآورد ».شرکای پشتيبان این موسسه شامل اداره سياستهای فالحتي فرماندار ،دپارتمان گردشگری
کنتاکي ،دپارتمان کشاورزی کنتاکي ،هيئت مزرعه کنتاکي ،شرکت تعاوني به عمل آورنده مواد اوليه کشاورزی ،انجمن گاوداران و هيئت گوشت
کنتاکي ،سرویس توسعه تعاوني دانشگاه کنتاکي ،محصوالت خوک کنتاکي و اتحادیه ماکيان کنتاکي.
درحاليکه کارآفرینان شخصي ميتوانند با موفقيت یک موسسه گردشگری کشاورزی را تأسيس کنند ،اما این برنامههای ایالتي مزایای
قابلتوجهي را به ادارهکنندگان گردشگری کشاورزی از طریق بازاریابي ،تبليغات و به اشتراکگذاری اطالعات ارائه ميکنند .اگر مزارع خانوادگي
به تقال و کوشش کردن ادامه دهند و اگر روند از دست رفتن زمينهای باز در مناطق کشاورزی نزدیک مراکز شهرها ادامه پيدا کند ،این امکان
وجود دارد که گردشگری کشاورزی از توجهات و کمکهای بيشتر دولتي برخوردار شود .مؤسسات دولتي فدرال ،ایالتي و محلي ممکن است توجه
بيشتری به گردشگری کشاورزی کنند که این به معنای کمک و حمایت مزارع خانوادگي است ،خصوصاً در نواحي که منابع کشاورزی و مناظر
طبيعي با تهدیدات روزافزوني روبرو است.

www.modiriran.ir

10 | P a g e

تأثير اقتصادی گردشگری کشاورزی
گردشگری کشاورزی هنوز یک فعاليت اقتصادی کوچک و محلي است که تحقيقات و تحليلهای رسمي در مورد آثار اقتصادی آن انجام
نگرفته است .بااینحال ،یک ارزیابي از مزارع در سال  2003در ورمونت نشان داده که یکسوم مزارع ( )2200بهطور متوسط  8900دالر از
فعاليتهای گردشگری کشاورزی در سال  2002درآمد داشتهاند .مجموع درآمدهای گردشگری کشاورزی برای همه مزارع ورمونت  19.5ميليون
دالر در سال  2002بود 80% ،رشد نسبت به سال  .)New England Agricultural Statistics Service, 2004(2000یک ارزیابي از
ادارهکنندگان گردشگری کشاورزی در نيویورک نشان داد که تقریباً نزدیک به  2100مزرعه در ایالت در سال  1999با مؤلفههای گردشگری
کشاورزی وجود داشت که مبلغ  211ميليون دالر درآمد ناخالص کسب کردند و تخمين زده شد که درآمد خالص بيش از  25ميليون دالر بود
(.)Kuehn and Hilchey, 2001
یک تحقيق در دانشگاه  Rutgersایالت نيوجرسي از مزارعي که مستقيماً دادوستد ميکنند و یا به فعاليتهای گردشگری کشاورزی
ميپردازند نشان داد که این مزارع درآمد بيشتری را در مقایسه با مزارعي در همان اندازه که در این فعاليتها شرکت نميکردند حاصل کردند
(.)Govindasamy et al., 1998
مطالعات دیگر که در  Arizona ،California and Cochise County ،San Diego Countyانجام شد نشان ميدهد که گردشگری
کشاورزی ميتواند تأثير فصلي قابلتوجهي بر اقتصادهای محلي داشته باشد .برای هر دالری که بازدیدکنندگان در مزارع پرداخت ميکنند،
چندین دالر اضافي در نواحي محلي دیگر که سایر کسبوکارها را پشتيباني ميکند پرداخت ميشود .در  150 ،San Diego Countyهزار
بازدیدکننده از (Flower Fieldsیک موسسه پرورش گل و گردشگری کشاورزی بزرگ) بيش از  600هزار دالر در این مزرعه در سال 1998
پرداخت کردهاند ،اما بيش از  7ميليون دالر عایدی حاصل سفر آنان بوده است ( .)Lobo et al., 1999یک ارزیابي از بيش از  81هزار
بازدیدکننده غير محلي از مؤسسات گردشگری کشاورزی در  Cochise Cuntyدر  Arizonaنشان داد که آنها تأثير اقتصادیای در حدود 2
ميليون دالری داشتهاند ()Leones et al., 1994؛ و یک مطالعهای که در سال  2000از فستيوال  Skagit Tulipدر ایالت واشنگتن انجام
شد نشان داد که این فستيوال بيش از  14ميليون دالر درآمد از بازدیدکنندگان درآمد داشته است (پولي که توسط ساکنين مقيم پرداختشده
بهحساب نيامد) ( .)Dean Runyan Associates, 2000این سه مطالعه واضحا تأیيد ميکند آن چيزی را که اروپایيان فهميدند که مردمي
که به ناحيهای ميآیند تا جذابيتهای گردشگری کشاورزی محلي را مشاهده کنند ،عالوه بر خرج کردن پول ،خيلي از کسبوکارهای محلي را
نيز حمایت ميکنند .بنابراین گردشگری کشاورزی ایاالتمتحده نهتنها پتانسيل سودرساني به مزارع خاص را دارد ،به شکل قابلتوجهي ميتواند
در اقتصاد محلي به شکلي وسيعتر همکاری کند (تصویر .)4
تصویر  .4آخرین تحقيقات نشان ميدهد که جشنواره گل سنبل  Sequimدر واشنگتن ،ساالنه درآمدی بالغبر  3.65ميليون دالر توليد
ميکند.
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قسمت  -2شروع و اداره يک موسسه گردشگری کشاورزی
تصميم برای شروع اداره یک گردشگری کشاورزی یک تصميم بزرگ است .گردشگری کشاورزی یک درمان جادویي برای مزارعي که در
حال دستوپا زدن هستند نيست و باید به شکلي قابلتوجه سنجيده شود .بااینحال ،اگر یک شخص یا خانوادهای ملزومات الزم را دارند و اگر
مزرعه و مکان آنها مناسب این نوع موسسه است ،گردشگری کشاورزی ميتواند شيوهای هيجانانگيزی و فوقالعاده جهت تکميل کردن درآمد
مزرعه باشد .بخشي که در ادامه ميآید در مورد بسياری از موضوعاتي که درگير با شروع یک موسسه گردشگری کشاورزی است بحث ميکند و
برخي شاخصها را برای آنان که بهتازگي شروع کردهاند فراهم ميآورد.

اهميت کار خانگي
قبل از اینکه یک موسسه گردشگری کشاورزی را تأسيس کنيد ،اکيداً توصيه ميشود که در مورد نوع کسبوکاری که در نظر دارید تحقيق
کاملي انجام دهيد .جستجوی کلمات کليدی در اینترنت شيوهای خوبي برای شروع است .بسياری از مؤسسات گردشگری کشاورزی اکنون دارای
وبگاه هستند و شما ميتوانيد با مطالعه پستهای آنان مطالب خوبي در مورد آنها یاد بگيرید( .یک سياهه از نشانيهای اینترنتي برای برخي
مؤسسات گردشگری کشاورزی و منابع دولتي و دانشگاهي مرتبط در انتهای این پژوهشنامه آمده است ).اگر موسسهای را یافتيد که شما را فریفته
خود کرد و خواستيد که بيشتر بدانيد ،با آنان تماس بگيرید و یا بهتر ،به دیدار آنها بروید .ایدهی خوبي است که تعدادی از کسبوکارهای
گردشگری کشاورزی در ناحيه ،در کشور و یا حتي در کشورهای دیگری که مشابه آن چيزی هستند که شما مایل به انجام آن هستيد را مشاهده
کنيد .وقت بگذارید و به مالقات آنها بروید ،سؤال بپرسيد ،یادداشتبرداری کنيد و عکسهای زیادی بگيرید .البته شما قبل از اینکه بيشازحد
اطالعات جمعآوری کنيد باید از ميزبان خود اجازه بگيرید ،ولي اکثر مردم از کمک کردن خوشحال ميشوند.
برای تفکر در مورد کاری که این مؤسسات مایل به انجام آن هستند وقت بگذارید .در مورد اوقات سخت و پر از تنش و همچنين در مورد
اوقات جالب و فوقالعادهی این کار فکر کنيد .خود را در جایگاه اداره این کسبوکار قرار دهيد و از خود و خانواده خود بپرسيد ،اگر این نوع از
سبک زندگي متعلق به شما است ،اگر فکر ميکنيد اینگونه است ،هر کاری را که ميتوانيد در این زمينه انجام دهيد به روی کاغذ بياورید .یک
برنامه کسبوکار تهيه کنيد .ولو اینکه بدون شک از برنامه خود منحرف ميشوید (همانطور که همه مؤسسات گردشگری کشاورزی منحرف
ميشوند) ،این تمرین به شما کمک خواهد کرد که تمرکز کرده و از تعداد بيشماری از اشتباهات جلوگيری کنيد .مجموعههای خوبي از منابع
جهت کمک در تهيه یک برنامه کاری گردشگری کشاورزی وجود دارد (مانند Kuehn et al., 1998; Jolly, 2001, 2006; George and
 .)Rilla, 2005در نهایت درحاليکه جلوگيری از اشتباهات ایدهی خوبي است ،از نوع آوری و تجربه چيزهای جدید نترسيد .یک ادارهکننده
گردشگری کشاورزی این توصيه را کرده است« :زماني را برای پيشرفت بگذارید ،برای هر ده ایدهی احمقانه که موفقيتآميز نيست ،یازدهمين
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ممکن است موفقيتآميز باشد .دستورالعمل یا فرمول جادویي برای موفقيت وجود ندارد که بتوانيد به آن دست یابيد .شما نياز دارید که آماده
چالش یک سفر باشيد» (.)Rilla, 1999a:26

ارزيابي بازار گردشگری کشاورزی
در هر کسبوکاری ،شناخت کسبوکارتان یک مؤلفه کليدی در موفقيت در صنعت گردشگری است .بازار فعاليتهای گردشگری کشاورزی
بستگي زیادی به نوع کسبوکاری که درگير آن هستيد دارد .فعاليتهایي چون باغوحشهای حيوانات خانگي ،به شکلي آشکار کودکان کوچک،
خانوادهها ،مدارس و غيره را تحت پوشش قرار ميدهد .تورهای مزرعه ،جشنوارهها ،رستورانها و فروشگاههای مزارع مالقاتکنندگان وسيعتری
را جذب ميکنند ،ولي از طرفي ميتواند توسط دیگران نيز انتخاب شود .بهعنوان نمونه ،اگر ویژگي مزرعه ،نمایش کارهای قدیمي در مزرعه مانند
پشمچيني یا نعلبندی باشد ،یا اگر ویژگي ابتدایي یک اداره گردشگری کشاورزی یک موزه مزرعه است که استفاده از وسایل قدیمي در مزرعه
را نشان ميدهد ،احتماالً برای گردشگرهای مسنتر جذاب خواهد بود ،کساني که با اتوبوس تور سفر ميکنند.

خانوادهها
خانوادهها یک بخش اصلي گردشگری کشاورزی هستند Hilchey .و  Kuehnدر سال  2001دریافتند که  %72بازدیدکنندگان ادارات
گردشگری کشاورزی در نيویورک با اعضای خانواده خود از این مؤسسات دیدار کردند .خانوادهها به دنبال تجاربي هستند که هم سرگرمکننده و
هم آموزشي باشد .مزارع گردشگری کشاورزی که برای خانوادهها آماده ميشوند نيازمند آن هستند که مطمئن شوند ،فعاليتها و جذابيتهای
موسسه آنها ،همه ردههای سني را شامل ميشود .بهطورکلي ،خانوادهها ،شهروندان مسن و گروههای کودکان تمایل دارند که از مشتریان عمده
فعاليتهای گردشگری کشاورزی باشند ،درحاليکه نوجوانان ،جوانان و زوجهای جوان کمتر به محلهای گردشگری کشاورزی عالقهمندند ،اما
نباید از آنها صرفنظر کرد.

شهرنشينان نزديک مزارع
ازآنجایيکه مشتریان عمده گردشگری کشاورزی از شهرهای نزدیک ميآیند ،بهتر است که بيشترین تالشهای خود را بر روی این
مالقاتکنندگان متمرکز کنيد .بااینحال ،پذیرش مهمان در بسياری از مؤسسات گردشگری کشاورزی نشان داده است که بازدیدکنندگاني از
سراسر ایاالتمتحده و اقصي نقاط دنيا غيرمعمول نيست .این افراد از مؤسسات گردشگری کشاورزی بهعنوان اهداف اصلي گردشگری خود بازدید
نميکنند ،اما نسبتاً تمایل دارند که در مورد گردشگری کشاورزی بدانند و این مؤسسات را در برنامه سفر خود بگنجانند .این بدان معناست که
مؤسسات گردشگری کشاورزی در نواحي مختلف که رفتوآمد گردشگری قابلتوجهي را توليد کردهاند ،بيشتر مایلاند که از این موضوع بهرهمند
شوند .تسخير کردن بازار گردشگری در منطقهای که گردشگری وجود دارد نيازمند این است که بررسي شود چه کساني از این منطقه بازدید
ميکنند و چگونه ميتوان آنها را به شکلي مؤثر جذب کرد .این موضوع در مناطق مختلف متفاوت است .بازدیدکنندگان محلي و انجمنهای
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(گردشگری) منابع بزرگي از اطالعات مربوط به گردشگرها هستند که شامل فصلهای پررفتوآمد گردشگر ،سبکهای سفر آنان و نواحي که
گردشگرها ازآنجا سفر ميکنند ميشود .اگر شما انجمن گردشگری ندارید ،بسياری از خوابگاههای محلي تجاری ،ميتوانند برخي اطالعات در این
زمينه را برای شما فراهم کنند.

غير از شهرنشينان
بهطورکلي ،ساکنين روستاهای نزدیک تمایلي به بازدید مؤسسات گردشگری کشاورزی محلي ندارند .بااینحال ،دو استثنا برای این قانون
وجود دارد .زماني که افراد مقيم ،ميزبان خانوادهها و دوستاني از خارج شهر هستند ،ضرورتاً با این سؤال مواجه ميشوند که « آنجا چهکاری انجام
ميدهند؟» .به این دليل بسيار مهم است که ادارهکنندگان گردشگری کشاورزی شکل و وجههی محلي باالیي را حفظ کنند .مزرعه شما باید
بهگونهای باشد که افراد دیگر با خود بگویند حتماً باید این مزرعه را دید که افراد محلي کمکي نميکنند-بازدید نميکنند اما ميتوانند به
بازدیدکنندگان در مورد مزرعه شما بگویند.
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حاشيه  -5موسيقي ،هنر و آموزش در مزرعه
براي خيلي از خانوادهها و مشتاقان هنر ،اين شيوه ممکن است يک جذابيت واقعي باشد .جشنواره موزيک المپيک در
 Chimacumواشنگتن ،هرساله هزاران نفر را براي شنيدن موسيقي خوابگاهي در سطحي جهاني در يک انبار غله به
خود جذب ميکند.
نمایشهاي هنري  :اگر شما ارتباطات مناسبي داريد ،يک گروه هنرمند را به مزرعه بياوريد تا آخرين ساختههاي خود را
به نمايش بگذراند.
کالسها و درس گروهيها :شما و يا شخصي که ميشناسيد ميتوانيد در مورد باغباني ،توليدمثل سريع ،کشاورزي
ارگانيک و يا هر موضوعي ديگري که در مورد آن ذوق و استعداد داريد کالس برگزار کنيد.
کنسرتها :مردم خوب ،موسيقي کالسيک يا  bluegrassدر يک مکان زيبا ،محيط بيخطر شبيه يک مزرعه که
محيطي طبيعي است.
نمایشگاههاي صنایعدستي :صنعتگران صنايعدستي را براي يک جشنواره يا برخي رخدادهاي خاص به مزرعه دعوت
کنيد.
رقصها :به شکلي منظم ميزبان رقص خاصي باشيد ،رقص گروهي يا انواع ديگر رقصها در مزرعه شما.
بازيهایي در فضاي باز در مزرعه :مزرعه مکاني عالي براي يک  Tom Sawyerکوچک است يا يک بازي در مورد
يک افسانه محلي.
تئاتر در انبار کاه :نظرتان در مورد شکسپير در ميان علفهاي خشک چيست؟
نگاهي به امکانات خود در مزرعه بيندازيد و در مورد اينکه چگونه با عالقهمنديها ،استعدادها و روابط شما جور درميآيند
تفکر کنيد.
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محليها
شيوه دیگری که ميتوانيد به واسط آنها محليها را اغوا کنيد تا در فعاليتهای گردشگری کشاورزی شرکت داشته باشند ،برگزاری جشنها
و تورهای خاص آنها است .در ابتدای سال  ،1996چندین شهرستان شروع به برگزاری (Harvest Celebration Dayروز جشن خرمن) در
اولين یکشنبه اکتبر کردند ،ارائه تورهای توضيحي از مزرعهها ،سواری در واگنهای علوفه ،رویدادهای مخصوص کودکان ،غذا و موسيقي .این
جشنهای خرمن در ابتدا بهصورت محلي تبليغ ميشد و شيوهای برای مرتبط کردن افراد غير کشاورز با همسایههای کشاورزشان بود -تا ارتباطي
قویتر بين جوامع کشاورز و غير کشاورز در ناحيه درست کنند .این رویداد از یک شهرستان در واشنگتن غربي در سال  1996با 2000
بازدیدکننده به  13شهرستان در سال  2007با بيش از  20هزار بازدیدکننده از مزارع محلي رشد داشته است (تصویر .)5

حاشيه  -6جشنهاي مزرعه
با داشتن موضوعي درست ،جشنها ميتوانند فرصتي را براي کار با ساير مزارع محلي ،سازمانهاي محلي و جذابيتهاي
توريستها فراهم آورد.
موضوع محصوالت :جشن ( Boysenberryنوعي توت) ،Rhubarb Renissance ،روزهاي کوکب (نام جشن).

موضوع تاریخي :جشنوارههاي مزرعهاي تاريخي زنده (مانند نمايش دورهاي از تاريخ با لباس آن دوره ،فنّاوري قديمي)
موضوع روز تعطيل 4 :ام در مزرعه ،Halloween Hoe-Down ،روز «کار» مزرعه
موضوع احشام :جشن تولد بره (جشن برههاي تازه متولدشده) ،هنگامه جمعآوري احشام.
موضوع فصلي :جشن  ،Solstice SunFestجشن خرمن ،Oktoberfest ،روانه ساختن بهار در مزرعه.

مهارتهای اجتماعي
زماني که کودکان به حيوانات سنگ پرتاب ميکنند و یا از درختان باال ميروند ،مردم از بوهای ناخوشایند شکایت ميکنند و یا اشتباهاً به
ساختمانها و یا مکانهایي که نباید ،ميروند ،یا گردشگرها در مزرعه حاضرشده و تقاضای سرویس ميکنند درحاليکه مزرعه تعطيل است،
ادارهکنندگان گردشگری کشاورزی ،اعضای خانواده آنها و یا کارگران ،نيازمند آن هستند که آرامش خود را حفظ کنند .مردم در این نوع از
کسبوکار باید قادر باشند که لبخند بزنند حتي زماني که خسته بوده و تحتفشارند ،با اشتياق و بهروشني ارتباط برقرار کرده ،به مشکالت
مهمانان بهگونهای مدبرانه و حرفهای رسيدگي کنند ،بعالوه حس شوخطبعي ،صبر و تمایل به پاسخ به سؤاالت یکسان را برای صدمين بار داشته
باشند (تصویر .)6
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طرز رفتار و کيفيت خدمات ارائهشده توسط راهنمایان تور ،کارمندان فروشگاه و کساني که با مردم در ارتباطاند ،کليد موفقيت یا شکست
یک موسسه گردشگری کشاورزی است .در یک ارزیابي از گردشگرهای کشاورزی نيویورک Hilchey ،و  )2001( Kuehnعامل شماره یکي که
مردم هنگام انتخاب یک موسسه گردشگری کشاورزی در جستجوی آن هستند ( %72پاسخها) دوستي و رفاقت کارکنان موسسه است.
تصویر  .5جشن ساالنه روز خرمن که در بسياری از شهرستانهای واشنگتن برگزار ميشود به شکلي خاص کمک ميکند تا ساکنين محلي در
جوامع خود به مزارع توجه کنند.
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حاشيه  -7رقابتهاي مزرعه
تبليغ کنيد و يا مردم را به مزرعه دعوت کنيد تا ببينند چه کسي ميتواند بهتر از ديگران مسابقات تکاندهنده و جالب
مزرعه را انجام دهد.
ضربه زدن سيب :يک مسابقه قديمي موردعالقه که هميشه جواب ميدهد.
پوست کندن نخودفرنگي با چشمان بسته :ببينيد چه کسي ميتواند با چشمان بسته بيشتر از همه نخودفرنگي پوست
بکند.
بيرون پراندن هسته گيالس :بفهميد چه کسي بيشترين قدرت پرت کردن هستههاي گيالس را دارد .شما همچنين
ميتوانيد ببينيد چه کسي ميتواند بيشترين هسته گيالس را در سطل شير پرت کند.
پوست کندن ذرت :يک مسابقه مردانه ،جايي که هرکسي که بزرگترين دسته ذرت را غربال کند برنده است که هميشه
با يک با ذرت برشته خارقالعاده همراه است.
شيردوشي گاو /بز :يک آزمون واقعي از چنگ زني ،اولين کسي که سطل شير يا بطري را پر کند برنده است .جهت جالب
ساختن آن ،آنها را مجبور کنيد که يک بطري نوشيدني گازدار را پر کنند!.
پرتاب کلوچه گوشت گاو :نه براي امتحان کردن خوشمزگي آن ،ببينيد چه کسي ميتواند يک کلوچه گوشت را دورتر
پرتاب کند.
پرت کردن تخممرغ :چه کسي ميتواند يک تخممرغ را بدون اينکه بشکند دورتر پرتاب کند؟
خوردن هندوانه/توتفرنگي/انگور :يک ميوه آبدار را بگيريد و سپس ببينيد چه کسي ميتوانند بيشترين ميوه را دردهان
خود در عرض يک يا دو دقيقه بگنجاند.
بانگ خروس :ببينيد چه کسي مي تواند خروس خود را وادار کند در عرض ده دقيقه بيشتر از همه بانگ سر دهد .مردم
ميتوانند خروسهاي خود را بياورند و شما مي توانيد براي کساني که خروس ندارند ،خروس تهيه کنيد .مردم با ظاهر
عجيب و مضحک سعي ميکنند که خروس خود را به صدا درآورند که اين موضوع ميتواند تاريخي باشد!
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تصویر  .6ادارهکنندگان و کارکنان مزرعه باید از تعامل با عموم و به اشتراک گذاشتن دانش و تجربيات خود با بازدیدکنندگان مزرعه لذت ببرند.
نزاکت ،صميميت و خوشمشربي بسيار مهم هستند .همچنين بسيار مهم است ،آناني که با عموم مردم سروکار دارند دانش کافي در مورد
گرداندن مزرعه داشته باشند ،بهگونهای که قادر باشند سؤالهای عمده مردم را پاسخ دهند و حقایق و چيزهای ناچيز جالب را عرضه کنند .این
عوامل در تصویری که بازدیدکنندگان از تجارب خود برای دیگران ميسازند ایجاد تفاوت ميکند و تعيينکننده محلي است که آنان دوباره خواهند
آمد.

مکان
باوجوداینکه مکان در مؤسسات گردشگری کشاورزی همهچيز نيست ،اما بااینحال بسيار مهم است .یکي از موفقترین مؤسسات گردشگری
کشاورزی در کشور( Apple Barn and Cider Mill ،انبار سيب و کارخانه شراب سيب) ،در کنار بزرگراهي قرارگرفته است که به سمت پارک
جنگلي کوههای  Smokyو  Gatlinburgدر ایالت تنسي ميرود که هر دو از مقاصد اصلي گردشگری هستند .این مکان تنها چند مایل از پارک
 Dollywoodو مرکز شهری  Knoxvilleفاصله دارد ،در یک دره زیبا که محيطي عالي را برای این کار ارائه ميکند .اگرچه رشد این موسسه
بدون شک از مدیریت خوب خود بهرهمند است ،اما صدها از هزاران بازدیدکننده این مکان هرساله به خاطر مکان این موسسه به آنجا ميروند
(تصویر .)7
نزدیکي به مراکز جمعيت ،وجود سایر جذابيتهای گردشگری مهم ،جریان تردد در ناحيه ،فاصله از بزرگراهها ،سهولت یا سختي در پيدا
کردن محل و زیبایي طبيعي محل از مهمترین عواملي است که مؤسسات گردشگری کشاورزی باید به آن توجه کنند (تصویر  .)8بااینحال الزم
نيست که یک محل ایدهآل برای مزرعه خود داشته باشد اگر مزرعهی تميز و جذاب ،با مردمي دوستانه و مؤدب ،چيزی یکتا و ارزشمند ارائه کند
همچنين طرح بازاریابي مهم و مؤثر است .بسياری از مؤسسات گردشگری کشاورزی کوچک و خارج دوردست موفق هستند ،اما نيازمند تالش و
کوشش بيشتری است .بااینحال برخي مکانهای مشخص ممکن است که بيشازحد دوردست و غير جذاب بوده که در این حالت نباید گردشگری
کشاورزی در آنجا ایجاد شود.
تصویر  .7موسسه  The Apple Barn and Cider Millدر ایالت تنسي یکي از موفقترین مؤسسات تجاری گردشگری کشاورزی در
ایاالتمتحده است.

زيباييشناختي
مردم بيشتر مایلاند که از یک مزرعه جالب و جذاب در یک محيط طبيعي بازدید کنند تا اینکه از یک مزرعه خراب در کنار یک گودال
شن .وقتي از آنان سؤال ميشود چه عاملي در انتخاب محل گردشگری کشاورزی مؤثر است 71،درصد کساني که از آنان در ایالت نيویورک سؤال
شده پاسخ دادهاند « ظاهر خوشمنظره مزرعه» بسيار مهم است .دومين عامل ،تنها « رفتار دوستانه کارکنان» بود ( Hilchey and Kuehn,
.)2001; Fig. 9
درحاليکه زیبایيشناختي محيط طبيعي مزرعه تا حد زیادی تعيينکننده است ،شما ميتوانيد کارهای زیادی برای بيشتر جذاب شدن و
خوشحالي بازدیدکنندگان انجام دهيد .این بدان معنا است که بهطور قابلمالحظهای نگاهداشتن تميزتر محيط ،مرتبتر ،ایمنتر و جذابتر از یک
مزرعه عادی انتظار ميرود با نگاهداری کردن از گردشگاهها ،نقاشي ،تميزی بيشتر مکرر قلمها ،کنترل حشرات ،کاهش یا حذف بوهای نامطبوع،
حذف آشغال ،تجهيزات قدیمي و سایر چيزهای بدنما .برای ادارهکنندگان احشام ،بویهای نامطبوع یک مشکل خاص است .کود شيميایي ،برای
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کشاورز «رایحهای شبيه پول» دارد ،ولي برای مردم ساکن شهر ،بویي شبيه  ...دارد که خب شما خودتان ميدانيد .شکایت مردم در مورد بویهای
نامطبوع ميتواند باعث خراب کردن تجربه هر شخصي شود.
عالوه بر تميزی و نگاهداری مزرعه ،ممکن است ایجاد کردن عالئم ،نواحي پيکنيک ،مناظر طبيعي ،تسهيالت توالت جهت برآورد کردن
نيازهای بازدیدکنندگان و ساخت مکاني یکتا و خاطرهانگيز ارزشمند است .الزم و مقرونبهصرفه نيست که ادارهکنندگان گردشگری کشاورزی،
ساختمانهای جدید گرانقيمت ،پرچينها ،یا سایر بهسازیهایي را که هزینه اوليه این مؤسسات را افزایش ميدهند متحمل شوند .تا وقتيکه
یک فعاليت اقتصادی جدید به ثمر بنشيند ،سرمایهگذاری بر روی بهسازیهای عالي غيرعاقالنه است .مقدار زیادی کاردستي ،رنگ و قوه ابتکار
معموالً ميتواند بدون متحمل شدن هزینه گزاف ،مزرعه را به حد کافي برای عموم مردم جذاب کند .بااینحال ،اگر یک موسسه گردشگری
کشاورزی رشد کرده و مشتریان تکراری را به خود جذب ميکند ،مهم است که به شکلي دورهای ظاهر مزرعه ،تسهيالت و جذابيتهای آن توسعه
داده شود (تصویر .)10
تصویر  Smallwood’s Harvest .8نزدیک  Peshastinدر واشنگتن ،در یک محيط درهای زیبا قرارگرفته ،نزدیک بزرگراه ایالتي ،با دیدی
عالي و دسترسي به پارکينگ – همه جذابيتهای برای یک مکان گردشگری کشاورزی خوب.

بيمه و ايمني
در دنيای امروز ،به عهده گرفتن مسئوليت ،با دعوت کردن عموم مردم به مزرعه یک فرد نباید ساده انگاشته شود .ادارهکنندگان مزرعه
ميتوانند مسئول تصادفات یا سایر رخدادهای بدی که در مزرعه آنان اتفاق ميافتد باشند ،حتي اگر عالئم هشداردهنده بر روی دیوار نصبشده
باشد ،دستورات دنبال شده باشند و یا حتي اگر مردم بدون رضایت مالک جایي باشند .نباید فکر کنيد که سياستهای بيمه مزرعه موجود،
فعاليتهای گردشگری کشاورزی را تحت پوشش قرار ميدهند .بسيار تعيينکننده است که از یک کارگزار بيمه که در بيمه کشاورزی و بيمه
مؤسسات سرگرمي تجربه دارد در هنگام طراحي و برنامهریزی یک موسسه گردشگری کشاورزی مشورت بخواهيد .هر ویژگي که به موسسه اضافه
ميکنيد مانند باغوحش حيوانات اهلي ،فروشگاه مزرعه ،سواری با واگن ،تورهای مزرعه ،اتاقهای کرایهای یا جشنها ،ممکن است نياز باشد تا
بهعنوان یک ریسک بيمهای مجزا تلقي شود و به هزینه کلي بيمه اضافه شود .برخي عواملي که مشخصکننده هزینه بيمه یک موسسه گردشگری
کشاورزی است ،تعداد بازدیدکنندگان پيشبينيشده ،نوع فعاليت که انجام ميشوند و ميزان عایدی توليدشده است (تصویر .)11
تصویر  .9چمن اصالحشده تازه سبز ،دسته پاکيزهای از کدوتنبلها ،چرخدستيهای آماده برای بازدید کدوتنبل ،دسترسي آسان به توالتهای
قابلحمل و یک برج که بتوان کدوتنبل را مشاهده کرد ،مارپيچهایي از جنس غالت ،مارپيچهایي از کاه و سایر فعاليتهایي که نشان ميدهد
مزرعه Sunny Farmsکدوتنبل در نزدیکي  Sequimواشنگتن به زیبایيشناختي ،جزئيات و نياز بازدیدکنندگان توجه دارد.
تصویر  .10عالئم جذاب ،یک خنککننده که با آب یخ پرشده ،بستن نردهها ،یک واگن قرمز برای استفاده یا سواری کودکان ،راه روهای
سنگفرش شده ،همگي تجاربي است که بازدیدکنندگان  Smallwood’s Farm Parkنزدیک  Peshastinواشنگتن تجربه ميکنند.
زماني که در مودر سه بنگاه برتر سؤال شده 26 ،درصد ادارهکنندگان گردشگری کشاورزی در نيویورک مسئوليت و بيمه مسئوليت را
بهعنوان مهمترین موضوعات (که بعدازآن بازاریابي /ترقي /تبليغات 17 ،درصد ،مسائل مربوط به نيروی انساني  16درصد ،قوانين دولتي  14درصد.
 )Kuehn and Hilchey,2001کاری خود ليست کردهاند.
تصویر  .11سواری کاری اسبهای پوني ،یکي از جذابيتهای مزارع  Remlingerدر Carnationواشنگتن است .بااینحال ،فعاليتهایي
نظير این به شکل قابلتوجهي هزینه بيمه را افزایش ميدهد ،یا حتي گرفتن بيمه را سخت ميکند.
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برخي ادارهکنندگان گردشگریهای کشاورزی تصميم گرفتهاند که برخي فعاليتهای خاص بيشازحد گران بوده و ریسک آنها برای دریافت
مجوزهای الزم زیاد است .یک ادارهکننده گردشگری کشاورزی با یک استخر زیبای مزرعه خواستار این بود که به مردم اجازه دهد تا در استخر
شنا کنند .او تصور ميکرد که ازآنجایيکه او کارگران بيشتری که برخي اوقات برای اداره تورها و کارهای مزرعه نياز بود را به خدمت گرفته بود،
شخصي برای مدیریت شنا موجود خواهد بود و ميتوان از حوادث و تصادفات جلوگيری کرد .بااینحال ،بعد از مشاوره با کارگزار بيمه خود ،به
این نتيجه رسيد که اجازه دادن برای شنا کردن ،مسئوليت او را افزایش ميدهد و هزینه بيمه بيشازحد خواهد بود .درنهایت ،شنا در مزرعه او
مجاز نشد.
در باب تصميمگيری در مورد نيازهای بيمه و قرار گرفتن در معرض مسئوليت ،اغلب مفيد است که با یک حقوقدان عالوه بر کارگزار بيمه
مشورت کنيد .حقوقدان ميتواند بينشي مرتبط با قوانين مربوط ارائه کند ،مسئوليتها و تعهدات قانوني که کارگزار بيمه ممکن است از آن آگاه
نباشد .مقدار و نوع بيمهای که موردنياز است ،کسي و چيزی که باید تحت پوشش قرار گيرد و تعداد بيشماری بيمه و سؤاالت در مورد مسئوليت
ميتواند توسط یک کارگزار مورد تأیيد بيمه و یک وکيل جواب داده شود .عالوه برداشتن بيمه مناسب ،به همان اندازه مهم است که شما دائماً
تسهيالت و سرویسهای مزرعه خود را بازبيني کنيد تا مطمئن شوید که آنها مرتب ،تميز ،ایمن و عاری از ریسک باشند.
در مصاحبهای که او با دوجين از ادارهکنندگان گردشگری کشاورزی در انگلستان و مناطق شمالي ایاالتمتحده انجام داده بود،
) ،Rilla(1999aفهميد درخواست خسارت در مؤسسات گردشگری کشاورزی آمریکا بيش از انگلستان است .بااینحال ،هيچکدام از آنها از
مجبور به مطالبات مسئوليت نبودند و نه بيمه هيچکدام منقضي نشده بود.
) Beus(1994متشابهاً فهميد ،درحاليکه درگير موضوع مسئوليت بود ،هيچکدام از مؤسسات گردشگری تگزاس که او مالقات کرده بود،
دادخواهي جدیای را تجربه نکرده بودند و نه دسترسي در به دست آوردن پوشش بيمهای مناسب داشتند.

قوانين دولت
این بخش بهصورت مختصر نگاهي خواهد انداخت به برخي موضوعات قانوني و نيازمندیهایي که ممکن است ادارات گردشگری کشاورزی
در واشنگتن را تحت تأثير قرار دهد .لطفاً توجه کنيد ،بااینحال ،قوانين محلي در شهرستانهای مختلف متفاوت است و بنابراین مهم است که
ادارهکنندگان گردشگری کشاورزی قوانين محلي را بررسي کنند تا سياستها و قوانين خاص که ممکن است تحت تأثير آنها قرار گيرند را
بدانند .بعالوه ،این بخش مستقيماً به ایاالت دیگر غير از واشنگتن نخواهد پرداخت .بااینحال ،موضوعات و مثالهایي که زده ميشود راهنمایيهای
عمومي را ارائه ميکند که شامل آژانسهای محلي جهت تماس برای برخي اطالعات خاص ميشود .در آخر ،به یاد داشته باشيد که سياستها و
قوانين مکرراً عوض ميشوند ،بنابراین اطالعاتي که در این بخش آمده ممکن است بهزودی منسوخ شوند .ایده خوبي است که با آژانسهای مناسب
تماس بگيرید و آخرین اطالعات موجود را بررسي کنيد.
عالوه برافزایش مسئوليت ،آوردن تعداد زیادی از مردم به مزرعهتان باعث افزایش تعداد قوانيني ميشود که شما با آنها سروکار دارید .در
واشنگتن برای توليد و فروش محصوالتي که هيچ عملآوری روی آنها انجام نميشود هيچ اجازه و گواهينامهای احتياج نيست .برای فروش سایر
محصوالتي که از مزرعه به دست ميآید ،احتماالً نياز دارید برخي گواهينامههای خاص را تحت دپارتمان کشاورزی ایالت واشنگتن )،(WSDA
کمسيون برنامههای تجار ،به دست آورید .اطالعات درباره کمسيون برنامههای تجاری ،شامل گواهينامههای خاص موردنياز را ميتوانيد از طریق
وبگاه  http://agr.wa.gov/inspection/CommissionMerchantsبه دست آورید.
اگرچه همه ادارات گردشگری کشاورزی به یک گواهينامه از دپارتمان گواهينامه ایالت واشنگتن نياز دارند ،هر کسبوکاری که نيازمند
جمعآوری مالياتها و یا استخدام نيروی کار است .سرویس گواهينامه کارفرمای ایالت واشنگتن برنامهای است که بهوسيله آن مؤسسات جدیدی
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که در آینده تأسيس خواهند شد ،ميتوانند یک درخواستنامه کارفرما را تکميل کرده و یک عدد شناسه کسبوکار یکپارچه را دریافت کنند که
ميتواند توسط سایر آژانسهای ایالت که درگير قوانين کسبوکار ،مالياتبندی و ثبت هستند مورداستفاده قرار گيرد .شما ميتوانيد این
درخواستنامه را از وبگاه  http://www.dol.wa.gov/forms/700028.htmدانلود کنيد .سپس سرویس گواهينامه کارفرما ،شما را
در مورد سایر گواهينامههای ایالت ،حقالزحمهها و قوانيني که بر اساس درخواستنامه کامل شده شما اعمال ميشود ،آگاه ميکند ،ولي ممکن
است شما به اطالع خاصي در مورد قوانين ملي و محلي نياز داشته باشيد.

فروش غذای فرآوری شده
فروش محصوالت فرآوری شده مزرعه مانند مرباها ،ژلهها ،شربتها ،عسل ،سسها و پنيرها در حيطه برخي قوانين خاص قرار ميگيرند که
اداره سالمت محيطي شهرستان شما ميتواند مفصالً برای شما توضيح دهد .بخشهای سالمت شهرستان شما همکاری نزدیکي با دپارتمان
کشاورزی واشنگتن و سایر آژانسهای رگالتوری در نظارت بر فرآوری غذای محلي دارند و ميتوانند شما را از اجازهنامهها ،گواهينامهها،
بازبينيها و قوانيني که شما نياز دارید تا محصوالت غذایي فرآوری شده را توليد و بفروشيد آگاه سازند .شما ميتوانيد اطالعات بيشتری را در
مورد فرآوری غذا و قوانين سالمت غذا را از دپارتمان کشاورزی واشنگتن از طریق وبگاه
 http://agr.wa.gov/FoodAnimal/FoodProcessorsبه دست آورید.
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حاشيه  -8غذا در مزرعه
مطالعات و تجربه نشان داده است که وقتي مردم به مزرعه ميآيند ،ميخواهند که غذا بخورند .سرويس غذا ميتواند يکي
از راههاي سودمند براي افزايش عايدي به موسسه گردشگري کشاورزي شما باشد.
نانوایي و شيرینيپزي :شيرينيهاي پاي ،نان تازه مزرعه و کلوچهها ،آنها را در مزرعه پخت کنيد ،در فروشگاه مزرعه
بفروشيد و در شهر و بهصورت برخط بفروشيد.

کباب کردن :گوشت دنده ،برگرها ،استيکها ،گوشتهاي ريز و کبابها :کبابهاي قديمي در مزرعه هميشه جواب
ميدهند.
سيبهاي کاراملي :هميشه موردعالقه هستند.
تأمين غذا :برخي مزرعهها نهتنها کسبوکار تأمين غذا براي رويدادهاي خارج از مزرعه را راهاندازي کردهاند ،بلکه غذاهايي
به سبک قديمي را نيز ارائه ميکنند.
واگن آشپزخانه :غرب وحشي را با سرو غذا براي مهمانان خارج از يک واگن آشپزخانه واقعي ،بازسازي کنيد.

ذرت بر روي چوب ذرت :ذرت تازه برشتهشده طعم بهتري در مزرعه دارد.
پنيرهاي ساختهشده در مزرعه :يک فرصت عالي براي لبنياتيهاي کوچک که نياز به افزايش ارزش شير خود دارند (از
طريق فرآوري شير و ساخت پنير).
رستورانهاي مزرعه/کافهها /فست فودها :ممکن است در مزرعه شما اجازه داده شود و يا نشود.
هاتداگ و شيریني خميري برشته :چيزي در مورد برشته کردن هاتداگ بر روي زغال داغ و گاز زدن يک شيريني
قهوهاي طالئي وجود دارد.

مرباها ،ژلهها ،شربتها ،سالسهها ،سسها ،ترشيها :بسياري از مؤسسين مزرعه کار خود را با توسعه رمز دستورالعمل
آشپزي خود آغاز کردند و سپس کسبوکار خود را توسعه دادند.
اجرا و ادامه برخي از اين ايدهها ،سختتر از برخي ديگر است و اگر نميخواهيد که تالش زيادي به خرج دهيد ،آن را ساده
نگاهداريد ،مانند خوراک لوبيا ،ساندويچها و نانروغني توتفرنگي؛ اما به ياد داشته باشيد که مردم مجبورند که بخورند و
بازديد از مزرعه به نظر ميرسد که اشتهاي آنان را زياد کند.
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سرو غذا
فروش و تهيه غذا برای مصرف مستقيم مردم ،همچنين نيازمند تماس با اداره سالمت محيطي شهرستان شما است .حتي اگر شما فقط
برنامه سرو غذا برای یک رویداد یکروزه را داشته باشيد ،شما نياز به کسب یک اجازه سرویس غذا دارید و یک یا تعداد بيشتری از افراد احتماالً
نيازمند کارت گرداننده غذا هستند .این پروسه ميتواند چندین هفته به طول بکشد ،پس شما باید قبل از رویدادی که در آن غذا فروخته و یا
سرو ميشود شروع به انجام کارهای مربوطه کنيد .یک موسسه سرویس غذای فصلي یا ساالنه مانند یک رستوران ،کافه یا غذای فوری در مزرعه
باید کدهای منطقه بندی را کسب کند.

باغوحشهای حيوانات خانگي
اگر شما در نظر دارید که یک باغوحش حيوانات خانگي در مزرعه خود داشته باشيد ،شما به گواهينامه خاصي احتياج دارید (تصویر .)12
نمایش حيوانات جهت اهداف تجاری نيازمند دریافت گواهينامه از دپارتمان کشاورزی ایاالتمتحده است .بااینحال اگر حيوانات در باغوحش
شما یا حيوانات آغل شما برای فروش هستند و یا بخش عادی از کارهای مزرعه شما هستند احتياج به گرفتن گواهينامه مذکور نيست .هزینه
این گواهينامهها بستگي به تعداد حيوانات مزرعه دارد .بازرسين دپارتمان کشاورزی ممکن است سالي یک یا دو بار سرزده از باغوحش حيوانات
خانگي شما بازدید کنند .ادارهکنندگان باغوحشها باید حداقل استاندارهایي را برای مراقبت از حيوانات بر اساس تصویبنامه Ankmal
Welfareکسب کنند .کپيهای این تصویبنامه و اطالعات راجع به چگونگي کسب آنها را ميتوانيد از طریق وبگاه
 http://www.aphis.usda.gov/animal_welfareبه دست آورید.

مغازههای خردهفروشي و سرويسها
فروش در مغازههای خردهفروشي یا سرویسها نيازمند وصول مالياتهای فروش است .تورهای مزرعه که هزینه دریافت ميکنند ،اتاقهای
کرایهای ،فروشگاههای مزرعه و رستورانهای مزرعه باید ماليات فروش ایالت واشنگتن را بهحساب آورند (تصویر  .)13فروش محصوالت و غذای
فرآوری شده بعالوه مصارف فوری نياز به وصول ماليات فروش ندارند .برای اطالعات بيشتر در مورد مالياتهای فروش ،به وبگاه
 http://dor.wa.gov/content/homeرجوع کنيد .توجه کنيد زماني که شما درخواستنامه کارفرما را پر ميکنيد و یک شماره شناسه
کسبوکار یکپارچه دریافت ميکنيد ،اطالعات در باب کسبوکار جدید شما بهصورت خودکار به دپارتمان بودجه ارسال خواهد شد.
تصویر  .12داشتن حيوانات در مزرعه یک جذابيت بزرگ است .چه کسي ميتواند در مقابل این alpacaها (نوعي پستاندار آمریکای جنوبي) در
مزرعه  Happy Valley Alpacaدر  Sequimواشنگتن مقاومت کند؟
نيازی نيست که شما مستقيماً با آنها تماس بگيرید ،ازآنجایيکه آنان برگههای اجرایي و توضيحي برای وصول و تخفيف هرگونه ماليات
که به کسبوکار شما تعلق ميگيرد را به شما ابالغ و یا برای شما ارسال خواهند کرد.

ساختمان
اگر شما برنامهای برای تغيير مدل یکخانه ،انبار یا سایر ساختمانها برای اجاره ،یا ساخت یک فروشگاه در مزرعه یا سایر ساختمانهایي
که عموم از آنها مالقات خواهند کرد دارید ،شما نياز خواهيد داشت که به شکلي نزدیک با دپارتمان ساختمان شهرستان محل خود همکاری
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داشته باشيد .برخي از مهمترین مالحظات ،زماني که شما هر نوع از این سازندگيها را به عهده ميگيرید ،مجوزهای ساختمان ،بازرسي و اصالحات
ممکن برای ایمني آتش و سایر اهداف هستند.

منطقه بندی
منطقه بندی موضوع بسيار مهمي است که بسياری از مؤسسات گردشگری کشاورزی را شامل ميشود .شهرستانها به شکل قابلمالحظهای
در مورد نيازمندیها و اجازه استفاده در تخصيصهای منطقه بندی متفاوتاند .برخي فعاليتهایي که شما برای اداره گردشگری کشاورزی خود
طرح ميکنيد به شکلي خودکار تحت منطقه بندی موجود روستایي یا کشاورزی اجازه داده شده است .بااینحال اگر شما ميخواهيد یک فروشگاه
را راهاندازی کنيد ،غرفههای کنار جادهای ،اتاقهای کرایهای ،تورهای تجاری مزرعه ،محلهای اردو ،جشنهای مزرعه ،یا سایر فعاليتهای اقتصادی
تجاری به شکلي واضح تحت منطقه بندیهای موجود اجازه داده نشدهاند .شما نياز خواهيد داشت تا با ادارات شهرستان خود مشورت کنيد
(تصویر .)14
تصویر  .13کافه مزرعه و فروشگاه هدیه در مزرعه  Blueberry Hillsدر  Mansonواشنگتن ،نزدیک دریاچه  Chelanنمونهای از موسسه
گردشگری کشاورزی است که ميتوانند عمومي باشند ،ولي نيازمند آن است که بسياری از قوانين را رعایت کنند .ممکن است به این نوع
فعاليتهای گردشگری کشاورزی در برخي مناطق اجازه داده نشود.
شدیداً توصيه ميشود که شما تحقيق مفصلي درباره این موضوع بهوسيله یک کپي از کاربردهای مجاز برای تعيين منطقه بندی خاص شما
انجام دهيد و با کارمند طرحریزی شهرستان محل خود صبحت کنيد .مطمئن شوید که فهميدهاید تحت قوانين منطقه بندی موجود چه چيزهایي
مجاز و غيرمجاز است.
برای ادارات محلي (یا حتي همسایهها) غيرمعمول نيست که فعاليتهای اقتصادی جدیدی که با کاربردهای مجاز در یک منطقه خاص
مطابقت ندارند را به چالش بکشند .این ميتواند تجربهای هزینهبر و نااميدکننده باشد -که بهصورت بالقوه ميتواند یک موسسه گردشگری
کشاورزی را از دور کسبوکار خارج کند .اگر آن چيزی را که شما پيشنهاد دادهاید تحتت قوانين موجود مجاز نميباشند ،شما نياز خواهيد داشت
که اجازه استفاده مشروط را کسب کنيد ،یا اینکه با ادارات محلي در ارتباط بوده تا با سياستهای منطقه بندی جهت طرح پيشنهادی خود
سازگار شوید .برقراری روابط خوب با همسایگان و ادارات محلي ،انجام تغييرات و کسب اجازه را تسهيل ميبخشد .بااینحال اگر نگرانيهایي در
مورد ترافيک افزایشیافته ،سروصدا ،یا سایر مزاحمتها وجود دارد ،پروسه کسب اجازهنامه سختتر خواهد شد .هر کاری که ميتوانيد ،انجام
دهيد تا کساني را که نگران این مسائل هستند مجاب کني د که موسسه شما مشکالت جدی را به وجود نخواهد آورد و دارائي ارزشمندی برای
جامعه خواهد بود که این امر شانس شما را برای تأیيدیههای اقتصادی افزایش ميدهد.
) Rilla(1999aذکر ميکند که احکام منطقه بندی شهرستان  Sonomaبازبيني شد تا سرویس غذا ،خردهفروشي و رویدادهای خاص
مربوط به مؤسسات گردشگری کشاورزی را امکانپذیر سازد Rilla (1999b).همچنين شرح ميدهد که چگونه یک مزرعه خانوادگي با هيئت
کشاورزی کاليفرنيا و جامعه اتحاد با کشاورزان خانوادگي ،همکاری کردند تا پيشنویس قانون ایالتي را تهيه کنند ( AB 1258, the California
 )Agricultural Homestay Billتا کشاورزان از قوانيني که هدف آن رستورانها و هتلها بود مستثني شوند .این دادخواست خصوصاً به
کشاورزان اجازه ميداد تا نهار و شام را بهعنوان بخشي از کسبوکار شبانه مزارع سرو کنند که تحت قانون قبلي کاليفرنيا ممنوع بود.
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روابط همسايه
همانطور که در بخش قبل اشاره شد ،همسایهها ميتوانند تأثيری بزرگ بر مؤسسات گردشگری کشاورزی داشته باشند .ادارهکنندگان باید
بدان دليل در مورداحساس همسایهها از داشتن یک موسسه گردشگری کشاورزی در کنار خود حساس باشند که به معنای گوش دادن و پاسخ
دادن به نگرانيها و اصالح آنها تا حد امکان است .با توجه به بحثي که در مورد قوانين انجام شد ،شما باید مطمئن باشيد که همه قوانين محلي
در مورد منطقه بندی ،ساختمان ،حقوق راه و نصب عالئم هشداردهنده را رعایت ميکنيد .در غير این صورت ،همسایههای ناراضي ،ممکن است
به شکلي جدی اداره موسسه را تحت تأثير قرار دهند ،یا حتي مانع کار آن شوند .ممکن است موسسهای که بهعنوان یک کسبوکار گردشگری
کشاورزی بر اساس کار در مزرعه ،به شکلي منطقي شروع به کار کرد ،بهقدری رشد کند که دیگر مناسب یک ناحيه کشاورزی و یا حتي همسایگي
یک روستا نباشد .پاسخ به این سؤال که چه زماني یک موسسه گردشگری کشاورزی دیگر یک مزرعه نيست و تبدیل به یک پارک تفریحي
ميشود سخت است .الزم است که ادارهکنندگان گردشگری کشاورزی از این موضوع آگاه باشند و از رشد مؤسسات خود آگاه باشند ،همسایهها
و سایر ساکنين محلي ممکن است با این رشد مشکل داشته باشند.

مزارع تفريحي در مقابل مزارع واقعي
در منطقه  Green Bluffدر شمال  Spokaneواشنگتن ،مؤسسات گردشگری کشاورزی ،بسياری از مزارع را طي دو دهه گذشته از
کشاورزان خریداری کرده که دیگر قادر به توليد محصوالت ساده رشد کننده زنده نيستند .این موضوع نتيجه کشمکش بين کشاورزان گردشگری
کشاورزی و کشاورزان باقيمانده که درگير گردشگری کشاورزی نشدهاند است .مؤسسات گردشگری کشاورزی در این ناحيه انجمن Green
 Bluff Growers Direct Marketingرا شکل دادند ( )http://www.greenbluffgrowers.comکه جشنوارههای مزرعه و سایر
رویدادها را ترویج ميکنند تا مردم را نهفقط برای خرید ميوه به مزارع بياورند ،بلکه برای بالنسواری ،سواری با پونيها ،رنگآميزی صورتهایشان
و چشيدن شراب درحاليکه به موسيقي محلي گوش ميدهند .برخي ساکنيني که مدتي طوالني ساکن آن منطقه هستند ،نگران این هستند که
شلوغ شدن جادهها در آخر هفتهها به هم زننده آرامش آنها ،محيط ایمن روستا ،همراه معاش باغداران و سایر کشاورزان محلي است .با استناد
به محيط سيرک گونهای که به واسط تراکم مؤسسات گردشگری کشاورزی  Green Bluffایجادشده ،یک پرورشدهنده قدیمي ميوه اظهار
ميدارد که « ما در کسبوکار ميوه هستيم ،نه کسبوکار تفریحات .من فکر ميکنم که ما بيشازحد به این نمایش سگ و پوني پرداختهایم»
(.)Jones, 1993
این موضوع اهميت حق ورود و خروج مناسب برای ترافيک و ایجاد فضای حائل مناسب بين مزرعه و همسایگان و مخالفان اینگونه فعاليتها
را نشان ميدهد.
همچنين پيشنهاد ميکند که کشاورزان گردشگری کشاورزی جهت رسيدگي به همسایگان کشاورزی خود ،پيشنهاد فروش محصوالت آنها،
توسعه مزارعشان و گوش گردن به نگرانيها آنها را داده تا تنشها را کاهش دهند .برای همه همسایههای کشاورز یا غير کشاورز -هر آنچه را
که ميتوانيد انجام دهيد ،روابطي مستحکم ایجاد کرده و یا حتي در زمان مناسب با آنها مشارکت داشته باشيد .بهشدت توصيه ميشود که این
موضوع را هنگام شروع به کار یک موسسه گردشگری کشاورزی و بعداً حين توسعه آن مدنظر داشته باشيد .شاد نگاهداشتن همسایهها در بلندمدت
باعث خوشحالي خود و موفقيت کسبوکارتان خواهد شد.
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مديريت کارگر
مؤسسات گردشگری کشاورزی عمدتاً بر روی کارگر متمرکز هستند .فروش مستقيم به عموم مردم ،راهنمایي تورها ،فرآوری محصوالت
مزرعه ،نظارت و پاسخگویي بازدیدکنندگان و بسياری دیگر از فعاليتهای گردشگری کشاورزی نيازمند بهکارگيری زمان زیاد است .اینچنين
نيازهایي برای کارگر اغلب فصلي است و گاهي اوقات با تقاضای کار مزرعه در حين ایام اوج کار مزرعه مانند کاشت یا برداشت محصول در تعارض
است.

بهکارگيری اعضای خانواده
بهعنوان نمونه ،ادارهکنندگان مؤسسات گردشگری کشاورزی سعي ميکنند از کارگران موجود خانواده تا آنجا که ممکن است استفاده کنند.
در حقيقت ،فعاليتهای گردشگری کشاورزی اغلب بهعنوان راهي برای استفاده بهتر از کارگران خانواده شروع شد .کارگران مزرعه موجود که
جزو خانواده نيستند اغلب هنگاميکه یک موسسه گردشگری کشاورزی شروع به کار ميکند ميتوانند مورداستفاده قرار گيرند .خانوادهها باید
موقعيت کارگران خود را قبل از به خدمت گرفتن کارگران جهت توسعه کسبوکار جدید گردشگری کشاورزی خود بهدقت بررسي کنند .معقوالنه
نيست که هنگام شروع به کار یک موسسه گردشگری کشاورزی مخارج سرمایهگذاری زیادی را به عهده بگيرید ،همچنين عاقالنه نيست که در
بسياری از موارد قبل از اینکه نياز باشد ،کارگران جدیدی را به خدمت بگيرید.
بسيار مهم است که اعضای خانواده و کارمندان مورد اعتماد که اداره مزرعه را ميشناسند و مراقب آن هستند زمان قابلتوجهي را صرف
آن کنند .بيشتر کارگراني که بهتازگي استخدام ميشوند نه تجربه و نه تعهد الزم را برای سروکار داشتن با استرس و چالشهای اداره یک موسسه
گردشگری کشاورزی را دارند .یکي از بزرگترین چالشها برای بسياری از ادارهکنندگان مؤسسات گردشگری کشاورزی ،القای عالقه و اشتياق به
کارگراني است که استخدام کردهاند ،موضوعي که برای موفقيت یک کسبوکار بسيار مهم است .خيلي از مردم کشاورزی را انتخاب ميکنند چون
جای خلوت را دوست دارند و با گاوها ،سروصدا و آهنگ حرکت آرام راحت هستند .برای موفقيت یک موسسه گردشگری کشاورزی ،بههرحال،
نهتنها اعضای خانواده باید به تعامل با مردم عالقهمند باشند و مهارتهای مهماننوازی را آموخته باشند ،بلکه این موضوع در مورد هر کارمند
خارج خانواده نيز صدق ميکند.

کار فصلي
ازآنجایيکه گردشگری کشاورزی کسبوکاری فصلي است ،بيشتر شغلهایي که ایجاد ميکند فصلي است .این موضوع مشکالتي را برای
جذب و آموزش کارمندان خوب ایجاد ميکند .دانشجویان دانشکدهها و دانش آموزان دبيرستانها را ميتوان گاهي اوقات برای ماههای تابستان
به خدمت گرفت ،ولي آنها اغلب باید قبل از روز کار ( )Labor Dayکه یک آخر هفته بزرگ گردشگری است به مدارس خود بازگردند .زنان
کشاورز از مناطق محلي اغلب بهعنوان کارمندان گردشگری کشاورزی بهخوبي کار ميکنند ،آنها در مورد کشاورزی ميدانند و وظيفهشناس
هستند .بااینحال ،جز اینکه به دنبال کارهای فصلي یا پارهوقت هستند ،در صورت کساد شدن یک کسبوکار به دنبال سایر کارهای تماموقت
ميروند.
در بسياری از موارد راهحلي برای مشکالت مربوط به اشتغال فصلي وجود ندارد ،ولي یک راهبرد که برخي مزارع گردشگری کشاورزی با
موفقيت از آن استفاده کردهاند ،تنوعبخشيدن به کارها است بهگونهای که در طول سال پخش شوند .با فرآوری محصوالت ارزش افزا در مزرعه،
توسعه یک کسبوکار پستي (که سفارشها از طریق پست دریافت ميشود) و شروع جشنواره شراب سيب پایيز (بهعنوان نمونه انتقال دادن برخي
روزهای تعطيل به ماههای دیگر) .یک ادارهکننده گردشگری کشاورزی بهطور قابلمالحظهای کار را در طول سال برای کارگران خود طوالنيتر
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کرد .چنين برنامهریزی دقيق رویدادها ،فعاليتها و فرصتهای کاری ،شما را قادر ميسازد که اشتغال ساالنه را برقرار کنيد .افرادی که انعطافپذیر
هستند ،خود دستبهکار ميشوند و خود را با نيازها برای چنين موقعيتهایي وفق ميدهند ،جایي که در یک ماه باید تورها را اداره کنند ،ماه
بعد مربا درست کنند و در ماه دیگر سفارشهای تلفني را دریافت کنند.

کمک به حيوانات و تماس مردم با حيوانات مزرعه
عموم آمریکایيها به شکلي روزافزون نسبت به موضوعات مرتبط به نگهداری ،رفتار و استفاده از حيوانات حساس شدهاند .اینجا مکاني برای
بحث در مورد اینکه آیا نقدها و ادعاهای طرفداران حقوق حيوانات درست هست یا نه نيست .نکته مهم در اینجا این است که اگر شما مزرعه خود
را به روی عموم بگشایيد ،بدون شک با مردمي برخورد ميکنيد که عقيده آنان در مورد رفتار صحيح با حيوانات با عقيده شما فرق ميکند .در
نتيجه ،شما نياز دارید که بهدقت ،بهسالمت ،محل سکونت و شرایط نگهداری حيوانات توجه کنيد .حتي توصيه ميشود که شخصي را از انجمن
(Humane Societyجامعه مهربان) محلي بياورید تا از تسهيالتي که شما برای حيوانات فراهم کردهاید بازدید کند و به شما کمک کند تا در
مورد نگرانيهای افراد غير کشاورز در مورد نگهداری و رسيدگي به حيوانات مزرعه حساس باشيد.
درحاليکه الزم نيست معيارهای خيلي زیادی را هنگاميکه طرز رسيدگي به حيوانات و تسهيالت محل سکونت آنها را اصالح ميکنيد در
نظر بگيرید تا حيوانات بيشتر راحت باشند .مهم است که بهطورجدی در مورد آن فکر کنيد و به آن توجه کنيد .همچنين مهم است که طرز کار
شما قابل دفاع باشد تا شما قادر باشيد به شکلي مناسب توضيح دهيد که چرا کار احشام در مزرعه موردنياز است و حتي اینکه برای آنان سودمند
است .داشتن دانش و مهارت بحث آرام و توضيح دادن روشهایتان به گردشگرها ،حتي به مزاحمان طرفدار حقوق حيوانات ،بسيار حياتي است.
در هيچ صورت نباید درگير بحثهای داغ شوید ،چراکه باعث انحراف شخص مقابل و ناراحتي بازدیدکنندگان ميشود .به کنار کشيدن شخص
بهگونهای عاری از استرس تا با موضوع روبرو شود ،ممکن است مفيد باشد .نکات کليدی ،رفتار مناسب با حيوانات و پاسخگویي فوری ،ساده و با
اعتقاد ،به اشخاص است که نگراني خود را در مورد چيزی که در مزرعه شما ميبينند اظهار ميکنند .در این شيوه ،ادارهکنندگان گردشگری
کشاورزی ميتوانند در طي زماني که مردم کمتر و کمتر در مورد مزرعه ميفهمند ،مربياني مهم و رسوالني برای کشاورزی باشند.
آخرین اخطار در مورد حيوانات مزرعه و اشخاص درگير درباره آنان ،تعداد بيشماری از موارد سرایت باکتری  E.coli0154:H7و سالمونال
است که ميکرواورگانيزمهایي هستند که ميتوانند باعث انتقال بيماری از حيوانات مزرعه به انسان شوند .اگر به مردم اجازه داده ميشود که
تماس مستقيم با حيوانات داشته باشند و یا از نواحي آلوده به کود حيوانات بازدید کنند ،مهم است تسهيالتي را برای شستشوی دستان و نمایش
اطالعاتي راجع به اهميت شستن دست فراهمسازید تا از بيماریهایي که ميتوانند از طریق حيوانات مزرعه به انسانها منتقل شوند جلوگيری
کنيد .این موضوع نهتنها احتمال بيماری را کم ميکند ،به شکل قابلتوجهي مسئوليت شما را در مقابل کساني که ادعا ميکنند بيماری خود را
بهواسطه تماس با حيوانات مزرعه شما گرفتهاند کاهش ميدهد.
تصویر  .15مزارعي که با حيوانات کار ميکنند مکانهایي عالي برای بازدید خانوادهها و کودکان هستند و تجاربي خاطرهانگيز و مفرح را
ارائه ميکنند و کمک ميکنند تا افراد غير کشاورز در مورد اینکه چه چيزی احشام را زنده نگه ميدارد آموزش ببينند .بااینحال بسيار مهم است
که به موضوعات رفاهي حيوانات توجه کنيد و مطمئن شوید که از حيوانات شما بهخوبي نگاهداری ميشود.

مديريت مالي
چه آنکه مؤلفههای گردشگری کشاورزی را به یک مزرعه موجود اضافه کنيد و یا یک مزرعه بر اساس گردشگری کشاورزی ایجاد کنيد،
دليل اوليه برای انجام این کار ،تقریباً در همه موارد ،توليد درآمد است ( .)Rilla,1999a; Kuehn and Hilchey,2001درآمد گردشگری
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کشاورزی از دو منبع حاصل ميشود )1( :فروش بيشتر محصوالت مزرعه با آوردن مشتریان بيشتری به مزرعه و ( )2درآمد ناشي از کرایه اتاق،
تورها و سایر فعاليتها .شما نياز خواهيد داشت که تصميم بگيرید کجا از بازدیدکنندگان جهت ورود به مزرعه و بابت هرگونه فعاليتهای جاری
در مزرعه پول دریافت کنيد ،یا جذابيتهایي که شما ارائه ميکنيد ابتدائا کجا هستند تا بتوانيد تصویری مؤثر در ذهن خریداران ایجاد کنيد .در
بسياری از موارد ،بااینحال ،فعاليتهای گردشگری کشاورزی از هر دو منبع درآمدزایي دارد.

برنامه کسبوکار
تصميمگيری در مورد اینکه کجا از بازدیدکنندگان پول دریافت کنيد و یا اینکه چقدر بابت فعاليتهای گردشگری کشاورزی از آنها دریافت
شود ،بستگي به اهداف و نيات شما دارد .در بسياری از موارد توصيه ميشود که یک برنامه کسبوکار تهيه کنيد تا به شما در فکر کردن در مورد
چگونگي تمرکز بر روی مزرعه کند که به شکلي مؤثر به توليد بيشترین درآمد کمک خواهد کرد.
اگر شما احتياج به شارژ کردن دارید ،چه مقدار شارژ کنيد ،یا حتي اگر شما باید یک موسسه گردشگری کشاورزی را شروع کنيد توسعه
بودجههای مؤسسات ،صورتحسابهای درآمدها ،بودجههای جاری نقدی و ارزیابي کردن نيازمندیهای سرمایهگذاری ،تعدادی برنامه خاص را
ارائه ميکند که شما ميتوانيد برای تصميمگيری از آنها استفاده کنيد .یک مکان خوب برای شروع دریافت اطالعات در مورد برنامههای کسبوکار
نزدیکترین مرکز توسعه کسبوکار کوچک است.

سودآوری
در مورد مزارع دیگر ،اغلب سخت است که به شکلي واضح سودآوری یک موسسه گردشگری کشاورزی را ارزیابي کرد زیرا رکوردهای درآمد
و خرجها ،از دادوستدهای مختلف با یکدیگر ترکيبشدهاند .بااینحال ،ارزیابي واقعي درآمد یک موسسه گردشگری کشاورزی نيازمند آن است
که شما هزینهها و درآمدها را تا آنجا که ممکن است جدا کرده و دنبال کنيد .زماني که شما سعي دارید مستقيماً از طریق فعاليتهای گردشگری
کشاورزی درآمدزایي کنيد مانند تورها و رویدادها ،این موضوع خيلي مهم است .اگر هدف افزایش فروش مزرعه به واسط جذب مشتریان بيشتری
است ،راهحل ،داشتن فهمي خوب از فروش مزرعه و سودآوری است قبل از اینکه گردشگری کشاورزی را شروع کنيد .افزایشها درفروش و
هزینهها را دنبال کرده و آنها را در ارتباط با تغييرات در جریان ورود مشتریان به مزرعه ارزشيابي کنيد.
یکي از تحليل گران فعاليتهای گردشگری کشاورزی اخيراً استدالل کرده است که بيشتر این مؤسسات به یک مزرعه تبدیلشدهاند و در
این راستا نميتوانند توليد درآمد کنند ( .)Dice, 1974او استدالل کرد که تنها راه اینکه گردشگری کشاورزی را سودبخش کرد ،جذب تعداد
بسيار زیادی از بازدیدکنندگان و سپس انجام کارهایي است که یک کسبوکار واقعي گردشگری باید انجام دهد و کشاورزی به حاشيه ميرود یا
حتي نامربوط ميشود Dice .اظهار ميدارد که بيشتر مؤسسات گردشگری کشاورزی سودبخش نيستند و بسياری از کشاورزان به دليل جالب
بودن این کار ،بهعنوان یک کسبوکار به آن ميپردازند و نميفهمند که تالشهای مضاعف آنان درآمدزایي ندارد.
کارهایي که اخيراً توسط ) Govindasamy et al. (1998) ،Rilla(1999aو ) Kuehn and Hilchey (2001انجام شد نشان ميدهد
که فعاليتهای گردشگری کشاورزی برای بسياری از کشاورزان ميتواند درآمد اضافي توليد کند و توليد ميکندKuehn and Hilchey .
) (2001گزارش دادند که  82درصد از مزارع نيویورک که آنها موردمطالعه قرار دادند ،تصميم گرفتند یک موسسه گردشگری کشاورزی را
راهاندازی کنند تا سودآوری مزرعه را افزایش دهند .آنها همچنين فهميدند که مؤسسات گردشگری کشاورزی که آنها موردمطالعه قرار دادند،
متوسط درآمد ساليانهای برابر با  12347دالر عالوه بر سایر درآمدهای مزرعه کسب کردند .شایسته است مطالعات بيشتری درباره موضوع
سودآوری مؤسسات گردشگری کشاورزی انجام شود .بااینحال ،بهاحتمالزیاد صدها کشاورز آمریکایي که در چند دهه اخير مؤسسات گردشگری
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کشاورزی را راه اندازه کرده و اداره ميکنند در ابتدا به دليل جالب بودن این کار اقدام به شروع آن کردند .این کار ،تابعي از مهارتهای ادارهکننده،
منابعي که آنها استفاده ميکنند ،جامعه و حتي حمایتهای دریافتي از دولت است.

راهبردهای تبليغات و بازاريابي
بازاریابي اساس موفقيت در گردشگری کشاورزی است ،ولي عاقالنه نيست برای یک کسبوکار جدید ،هزینه زیاد جهت بازاریابي و تبليغات
صرف کرد .مؤسساتي که تازه شروع به کار ميکنند باید تحت پوشش رسانههای رایگان قرار گيرند ،برای بازدیدکنندگان بروشور یا آگهي پخش
کنند (و برخي اوقات هدیه از مزرعه و کوپنهای تخفيف) ،آژانسهای مسافرتي ،خوابگاههای تجاری و سایر افراد بانفوذ محلي و مکانهایي که با
گردشگری سروکار دارند موقعيتهای مناسبي برای تبليغات هستند .گسترش حسن نيت و تبليغ دهانبهدهان توسط مردم بسيار مهم هستند و
اگر شما تصویری مثبت در اذهان عموم ایجاد نکنيد ،احياء آن کاری سخت است.

دهانبهدهان
در ارزیابي که هم از ادارهکنندگان گردشگری کشاورزی و هم مشتریان در نيویورک انجامشده Hilchey and Kuehn (2001) ،دریافتند
که مؤثرترین و عموميترین شيوهای که مردم از جذابيتهای مؤسسات گردشگری کشاورزی آگاه ميشوند نقل و قول دهانبهدهان است .گسترش
و ادامه ترویج دهانبهدهان یک موسسه گردشگری کشاورزی نيازمند آن است که مزرعه ،تجاربي خاطرهانگيز که فراتر از انتظارات بازدیدکنندگان
است را ارائه کند ،تجاربي که مردم مایلند آنها را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارند .همچنين نياز است که ادارهکنندگان مزرعه در
امر اطالعرساني مزرعه از طریق افراد و سازمانهای کليدی فعال باشند .بهعبارتدیگر ،ترویج دهانبهدهان مؤثر اغلب توسط انواع دیگری از
بازاریابي ،بنيانگذاری و توسعه پيدا ميکند.

شهرت
یکي از شيوههای بازاریابي که بسياری از مؤسسات گردشگری کشاورزی در آن مهارتیافتهاند ،شهرت از طریق داستانهای جالب عمومي
منتشرشده در روزنامهها و مجالت و پخش آنها در رادیو و تلویزیون است .این شيوه به کمک شيوه تبليغ دهانبهدهان ميآید -که برای ساخت
یک کسبوکار گردشگری کشاورزی سخت است .ازآنجاکه فعاليتهای گردشگری کشاورزی اغلب جدید هستند ،باید کمي نوآوری در تمام
شيوههای اعالن و آگهيهای رسانهای رایگان جاری باشد .زماني که فعاليت گردشگری کشاورزی جدید است ،این موضوع آسان (و مهم) است.
زماني که جدید بودن جذابيت یک گردشگری کشاورزی از بين رفت ،به شکلي روزافزون نگاهداری این نوع شهرت سخت خواهد شد .رسانهها
متنفراند از اینکه از آنها بهعنوان وسيلهای برای تبليغات رایگان استفاده شود ،بنابراین مهم است که روابطي خوب با گزارشگرهای محلي،
ویراستاران و مدیران روزنامهها و ایستگاههای رادیویي تشکيل دهيد .این شامل پرداخت دستمزد در زمانهای مختلف ميشود تا شانس خود را
برای اینکه قادر باشيد دفعه بعد داستان خود را انتشار دهيد افزایش دهيد ،زماني که قوهای شيپورزن به دیدار برکه مزرعه شما ميآیند یا
بعدازاینکه کدوی  500پوندی پرورش داده شما در مسابقه برنده شد.

بازاريابي مشترک
در مناطقي که تردد گردشگر قابلتوجهي وجود دارد ،اغلب برای ادارهکنندگان گردشگری کشاورزی مفيد است که با سایر جذابيتهای
گردشگری همکاری داشته باشند ،خصوصاً اگر تالشهایي در زمينه بازاریابي در منطقه وسيعي وجود دارد (مانند کاتالوگها و ویدئوها در
آژانسهای مسافرتي) .همکاری و معروف شدن بهعنوان یکي از بسياری از جذابيتهای محلي جالب ،در اغلب موارد ،گردشگری بيشتری را نسبت
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به ادارهکنندگاني که خود بهتنهایي اقدام به بازاریابي ميکنند به خود جذب ميکند .این موضوع مؤثر است اگر شما یک کمپين بازاریابي تشریکي
با کسبوکارهایي که مکمل شما هستند تشکيل بدهيد .مردمي که در شهر زندگي ميکنند بيش از دو یا سه ساعت وقت ميخواهند تا بدانند
در کل آخر هفته چهکاری ميتوانند انجام دهند .ارائه چندین انتخاب برای دیدار آنها شانس سفر کردن آنها را افزایش ميدهد.
اغلب بسيار مؤثر است که بروشورهای رنگي جذاب را در مناطقي که تردد زیاد گردشگری وجود دارد به نمایش بگذارید ،مکانهایي مانند
مراکز بازدید ،خوابگاههای تجاری ،متلها و رستورانها .مطمئن شوید که این بروشورها شامل نقشههای با قابليت خواندن آسان ،شمارههای تلفن
و مسيرهایي جهت پيدا کردن مزرعه شما باشند.

تورهای مدرسه
یکي از راههای بسيار مؤثر که نهتنها باعث گرمي بازار مزرعه شما ميشود ،بلکه همچنين ترافيک بازدیدکنندگان و جریان پول را به شکلي
آني افزایش ميدهد ،دعوت از گروههای مدرسه است (معموالً کودکان کالسهای  )k-4از شهرهای نزدیک است .شما ميتوانيد تورهای آموزشي
مخصوص ،واگن سواری ،نوازش حيوانات اهلي ،انتخاب کدو ،بيسکویتهای تازه و شربتهای تازه را ارائه کنيد .همچنين بروشورهای خاص به
آنان بدهيد تا به خانههایشان ببرند که در آنها اتفاقاتي را که در مزرعه افتاده توضيح دهند .این کار باعث ميشود که آنها یک یا دو هفته بعد
همراه خانوادههای خود برای بازدید مزرعه بازگردند.
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حاشيه  -9بازاريابي مستقيم
وبگاههاي مزرعه :بهسرعت تبديل به يکي از الزامات مزرعه هم براي توسعه مزرعه و هم فروش محصوالت مزرعه شده
است .يک وبگاه خوب ممکن است مؤثرتر از يک کاتالوگ چاپشده از محصوالت شما باشد – و ديگر بههيچوجه نياز به
پست کردن آن نيست.
مراکز فروش کشاورزان :يک پديده در حال رشد که همهروزه در روستاها در حال پيشرفت است .آنها نهتنها به شما

اجازه ميدهند فروش محصوالت مزرعه خود را باقيمتهاي خردهفروشي آغاز کنيد ،بلکه يک شيوه عالي براي شناختن
محصوالت و فعاليتهاي توريسم کشاورزي مزرعه در جامعه است .نمايشگرها را بنا کنيد ،با مردم حرف بزنيد و بروشورها
و زمانبندي رويدادهاي مزرعه را منتشر کنيد.
سفارش پستي/کاتالوگها :اگر شما در توسعه يک پايگاه داده از مشتريان و بازديدکنندگان مزرعه کوشا هستيد ،اين
شيوه ميتواند راهي عالي براي فروش محصوالت ارزشافزوده مزرعه خصوصاً در طول روزهاي تعطيل باشد.
فروشگاههاي داخل مزرعه :جايي که يک کلبه ساده يا يک فروشگاهي که بهدقت ساختهشده .راهي بهتر براي فروش
و کسب درآمد از طريق فروش محصوالتي که مردم در تورها ديدند وجود ندارد .شما ميتوانيد محصوالت ساير مزرعههاي
محلي و صنايعدستي خوب را چنانچه محصوالت و شيوههاي شما منافاتي با قوانين محلي نداشته باشد بفروشيد.
غرفههاي کنار جادهاي :شيوه اصلي توزيع مستقيم محصوالت توريسم کشاورزي .اين شيوه حتي در فصول مختلف نيز
به کار ميآيند ،ولي امروزه مردم ،خريداران خبرهتري شدهاند ،پس مطمئن شويد که غرفه شما پاکيزه ،جذاب ،خوب
عالمتگذاري شده و قابلدسترس باشند.
غرفههاي گلها ،سبزيها ،ميوهها که شما ميتوانيد انتخاب کرده و بردارید :يک عالقهمندي قديمي که همچنان
امکانپذير است ،اگرچه برخي مردم امروزه نميخواهند کار به آن سختي را انجام دهند .مطمئن شويد که محصوالت تازه
فراوان و گلها در غرفهها موجود باشد.

هزینه تورهای مدرسه معموالً بين  3تا  5دالر برای هر کودک است که بهخودیخود درآمد چنداني توليد نميکنند اما باعث تکرار کسبوکار
در طوالنيمدت باعث رشد آن ميشود (کودکان ،بازدیدکنندگان دیگری را به مزرعه ميکشانند) (تصویر  16و )17
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فهرستهای پستي
برخي مؤسسات گردشگری کشاورزی ،فهرستهای پستي نگاهداری کرده و بهشدت به آنها تکيه ميکنند تا مستقيماً آگهيها ،تبليغات و
کاتالوگهای خود را بهطور مستقيم پست کنند .این موضوع خصوصاً در مورد فروشگاههای مزرعه و فروشگاههای فروش پستي صدق ميکند.
) Hilchey and Kuehn (2001دریافتند که خبرنامهها و پست مستقيم از ابزارهای بسيار مؤثر عرضه محصوالت بودند ،اما نسبتاً نگهداری و
ادامه آنها گرانقيمت است .برای اینکه فروش مستقيم پستي مفيد و مؤثر باشد ،مهم است که بهدقت هدفگيری و نگهداری شوند .فقرههای
کهنه (مانند آنهایي که برای دو سال یا بيشتر به مزرعه بازنگشتند) در پایگاه داده سفارشهای پستي باید حذف شوند.

رسانه
رسانههای گوناگون ميتوانند شيوهای تبليغي خوبي باشند که بستگي به بودجه ،پيام خاصي که شما دارید (مانند محصوالت یا خدمات) و
مخاطبان شما دارد .برای مثال ،یک پخش رادیویي خارج از منطقهای که مستقيماً از مزرعه شما پخش ميشود ،ميتواند در ایجاد تردد گردشگرها
و تهييج مردم برای جشنوارههای مزرعه و افتتاحيهها مؤثر باشد .ایده خوبي است که در تبليغات رادیویي خود هم مخاطبين و هم فرصت را هدف
قرار دهيد .پس اگر شما برای یک جشنواره کدوتنبل و خانه ارواح در طي جشن هالوین برنامهریزی ميکنيد ،سعي کنيد در تبليغات رادیویي بر
این موضوع تمرکز کنيد و این تبليغات را از طریق رادیو برای خانوادهها و مشتریان جوانتر بفرستيد.
تبليغات در مجالت سفر محلي ميتواند بسيار مؤثر باشد ،اگر خوانندگان آن مناسب اهداف تجاری شما باشند .تبليغات تلویزیوني معموالً
فراتر از بودجه اکثر مؤسسات گردشگری کشاورزی است .ایستگاههای تلویزیوني بااینحال ميتوانند قانع شوند تا یک داستان جالب عمومي را
برای اخبار محلي پخش کنند اگر که مطلب شما بهاندازه کافي جالب باشد .همانطور که اخيراً بحث شد ،این نوع از پوشش ميتواند برای
مؤسساتي که بهتازگي شروع به کارکردهاند و محتاج جلبتوجه هستند ارزشمند باشد.

نقشهها
نقشه راههای مزرعه و فهرستهای مزارع محلي ميتوانند هم برای مؤسسات گردشگری کشاورزی و هم برای مزارعي که محصوالت خود را
مستقيماً به فروش ميرسانند مفيد باشد .نقشهها همچنين ميتوانند به واسط داشتن یک تقویم فصلي به بازدیدکنندگان و مشتریان بالقوه کمک
کند که نشان ميدهد چه هنگام ميوههای محلي و سبزیجات رسيده و پخته هستند و چه مزارعي چه محصوالتي دارند .برای مؤثر بودن این
نقشهها مواردی چون طرحبندی ،فریبندگي ،خوانایي ،استفاده آسان و توزیع این نقشهها بسيار مهم هستند.

وبگاهها
مردم به شکلي روزافزون جهت برنامهریزی تعطيالت خود ،پيدا کردن اطالعات و خریداری اقالم به اینترنت تکيه ميکنند .یک وبگاه موفق
گردشگری کشاورزی ،چشمنواز و عملياتي بوده ،ناوبری آساني داشته و منظم نگاهداری ميشود .رقابت زیادی برای ترافيک وب وجود دارد،
بنابراین اغلب ،توسعهدهندگان حرفهای قابلاطمينان وبگاه و متخصصان بازاریابي جهت طراحي و نگهداری وبگاه به کار گرفته ميشوند.
مطمئن شوید که در صورت جستجوی کلمات کليدی ،وبگاه شما در صفحه اول یا دوم نتایج جستجو قرار ميگيرد.
تصویر  .16رشد محبوبيت مارپيچهای ذرت ،شگفتانگيز است .صدها انجمن در روستاها امروزه مارپيچهای ذرت ساليانهای دارند که بسياری از
آنها هنرمندانه کار شدهاند .این مارپيچها خصوصاً در ميان نوجوانان محبوب است.
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تصویر  .17خانوادهها ،کودکان مدارس ابتدایي ،پيشدبستانيها و سایر جوانان عاشق دیدار مراسم طراحي کند و تنبل هستند .کودکاني که با
مدرسه یا گروههای کودکان از مزرعه دیدار ميکنند اغلب با پدر و مادر خود به مزرعه بازخواهند گشت.
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حاشيه  -10تورهاي مزرعه
بهعنوان يک  agritourismشما بايد بهدقت راجع به اينکه بازديدکنندگان در تور مزرعه شما دوست دارند چه
چيزهايي را ببينند و انجام دهند ،فکر کنيد .اين تجربهها ميبايست جالب ،سرگرمکننده ،آموزشي و تجربههاي
منحصربهفردي باشند که مردم آنها را به خاطر بسپارند و درباره آنها به ديگران بگويند .بيشتر مردم واقعاً ميخواهند
درباره زندگي در مزرعه بدانند ،درباره محصوالت کشاورزي ،حيوانات مزرعه ،تاريخچه محلي ،حياتوحش بومي و در مورد

هر خصوصيت مشابه .آنها احتماالً نميخواهند درباره مشکالت شما بشنوند ،پس مراقب باشيد در تورهاي تفسيري
خستهکننده يا موعظهگر نباشيد .تور را سرگرمکننده و مثبت نگهداريد.
بهوسيله مدارا کردن :يکراه معمول براي ترتيب دادن اين تورها اين است که از گروهها بخواهيد تا تور را برنامهريزي
کنند .اين کار به زمانبندي و برنامهريزي نيروي کار کمک ميکند؛ و به شما اين فرصت را ميدهد که کمي راجع به
گروه شناخت پيدا کنيد .بنابراين شما ميتوانيد توري متناسب با نيازها و عاليق آنها فراهم کنيد.
تورهاي اتوبوسي :اتوبوسها شرايط مناسب حملونقل را براي شهروندان مسنتر فراهم ميکنند .اين تورها را نسبتاً
کوتاه نگهداريد و آنها را با ايدههاي جالب ،طنز و اطالعات پرکنيد .زماني که با مردم مسنتر سروکار داريد به خاطر
داشته باشيد که تعداد زيادي از آنها ممکن است ناتواني جسمي و يا توانايي تحرک محدودي داشته باشند.
گروههاي اجتماعي (اتاق بازرگاني ،باشگاه روتاري محلي ،مقامات استان و شهرستان) :براي اين رهبران فرش
قرمز بگسترانيد .اين يک شانس بزرگ براي ايجاد حسن نيت و درک مزرعه شما و فعاليتهاي آن است.
گروههاي مدرسه :تورهاي کوتاه و جالب شامل حيوانات ،کدوتنبلها ،واگن سواري ،بيسکويت و شربت سيب /نوشيدني
بهخوبي عمل ميکنند .مؤلفههاي تحصيلي را متناسب با سن گروه مدرسه انتخاب نماييد.
گروههاي جوان (کليسا ،H-4 ،پيشاهنگان) :دريابيد که رهبران گروه ميخواهند بچهها چه چيزهايي را تجربه کنند،
چيزي که ميخواهند را به آنها بدهيد.
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پيوندها از وبگاههای مکمل به وبگاه شما هم ميتواند ترافيک بيشتری را به سمت شما هدایت کند .یک مسئله ضروری دیگر در این
زمينه توانایي برخورد سریع و حرفهای با سفارشها و درخواستهای ارسالشده به وبگاه شماست .هيچوقت بيش ازآنچه ميتوانيد تحویل دهيد
قول ندهيد .امروزه داشتن یک وبگاه با طراحي و نگهداری خوب برای امر خطير گردشگری کشاورزی مهم است و در آینده مهمتر نيز خواهد
شد.

عالمت (نشانه)
در انتها ،عالمتهای جذاب که مردم را به وبگاه گردشگری کشاورزی هدایت کنند ضروری هستند ،مخصوصاً اگر وبگاه بهراحتي قابل
پيدا شدن نباشد .در نيویورک ،یک برآوردنشان داد که  18درصد از گردشگرهای کشاورزی مقصد خود را از طریق نشانههای تجاری ( Hilchey
 )and Kuhen, 2001یافتند .به خاطر بسپارید که شما ميباید نشانهها را مطابق با آیيننامه محلي ،استاني و فدرال طراحي و نصب کنيد.

تأثير بازاريابي
بهراحتي ميتوان با تبليغات بيشازاندازه بهوسيله یک روش یا استفاده از روشهای بسيار متفاوت تبليغاتي ،پول هدر داد .همچنين گاهي
اوقات تشخيص اینکه آیا تبليغات آنقدر تأثير دارد یا خير سخت است .نامهرسانان مستقيم ،کوپنها ،آگهي با تخفيف ،یا پيشنهادهای ویژه
قابلتعقيب دیگر تشخيص مقدار تأثير را راحتتر ميکنند .انجام یک برآورد سریع از مشتریان برای تشخيص اینکه آنها چگونه درباره مزرعه
فهميدهاند فکر خوبي است ،بنابراین دالرهای تبليغات و بازاریابي ميتوانند تا حد ممکن عاقالنه و بجا خرج شوند.

نگرش و لذت بردن
اغلب فعاليتهای گردشگری کشاورزی بهعنوان وسيلهای برای افزایش درآمد خانواده شروع ميشوند .بااینحال ،اگر این تنها برای
سرمایهگذاری باشد ،احتمال موفقيت آن کمتر خواهد بود نسبت به زماني که خانواده کشاورز از تعامل با اجتماع ،آموزش مردم در زمينه کشاورزی،
به اشتراک گذاشتن مزرعهشان -و برای بعضي وسعت بخشيدن به زندگيشان لذت ببرند .بازدیدکنندگان ميتوانند بهآساني تشخيص دهند که
آیا در آن مزرعه موردقبول هستند یا خير.
موفقترین عمليات گردشگری کشاورزی بهوسيله افرادی اجرا ميشود که واقعاً دوست دارند در کنار مردم باشند ،داستانشان را تعریف کنند
و عالقهمند به مزرعهشان و سرمایهگذاری باشند .این بسيار مهم است ،زیرا سروکار داشتن با اجتماع ،خصوصاً بهصورت روزانه در خانه یک نفر،
ميتواند حتي برای متعهدترین و صبورترین افراد سخت باشد.
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حاشيه  -11موارد تبليغاتي مزرعه
بسياري از گردشگرهايي که از مزرعه شما ديدن ميکنند ،چيزي ميخواهند تا بهوسيله آن مزرعه را به خاطر بياورند.
يادگاريهاي رايج مانند تي شرتها ،فنجانها ،سگکهاي کمربند ،ليوانها و اشيا مغناطيسي روي يخچال و فريزر با نام و نشانوارهي
مزرعه شما خوب هستند ،اما موارد منحصربهفرد متناسب با مزرعه شما و محصوالت آن خيلي بهتر هستند .يک خمره با نشانوارهي
مزرعه شما پر از عسل چطور است؟ حتي اين امکان وجود دارد که يک صنعتگر محلي درحاليکه مردم تماشا ميکنند آن را
بسازد .بازديدکنندگان آن خمره را به خانه ميبرند ،از عسل لذت ميبرند ،دوباره و دوباره خمره را پر ميکنند و هرزماني که عسل
را بر روي نان صبحانه خود ميگذارند به ياد مزرعه شما ميافتند .محصوالت ابداعي ديگر ميتوانند با کمي تخيل ايجاد شوند.

www.modiriran.ir

37 | P a g e

شکي نيست که گردشگری کشاورزی استرس را روی خانواده کشاورز افزایش ميدهد ،خصوصاً در فصل اوج گردشگری .تمام افراد درگير
عمليات باید بتوانند در شرایطي که اوضاع کمي بههمریخته است ،به یکدیگر لبخند بزنند .اگر نتوانند و دائماً استرس داشته باشند و بازدیدکنندگان
از مزرعه را آزار دهند ،شاید این نوع مشاغل مناسب آنها نباشد .لذت بردن از کار شاید یکي از مهمترین شاخصههای موفقيت در یک امر
گردشگری کشاورزی باشد.

نتيجهگيری
کشاورزی و گردشگری شاید در نگاه اول زوج غریبي به نظر بيایند ،اما این ترکيب بيشتر و بيشتر در دنيا و در بين ملتها رایج ميشود
همينطور که جمعيت رو به رشد شهرنشينها بيشتر به دنبال جادههای منحصربهفرد ،معنيدار ،با آرامش و طبيعي ميگردند تا اوقات فراغتشان
را پر کنند .ما بدون شک مزرعههای بيشتر ،کشاورزان و زمينهای کشاورزی بيشتری را در اقيانوس آرام شمال غربي از دست خواهيم داد .آینده
در مناطق شهری به نظر تاریک و غمانگيز ميآید ،جایي که توسعه در کنار قيمت باالی محصوالت ،فقدان زیربنای کشاورزی و فشارهای تنظيمي
باهم ادغام ميشوند تا امر کشاورزی سنتي را به طرز روزافزوني برای اداره کردن سخت شود .برای مقابله با شرایط مشابه در بسياری از ایاالت
شرقي و در اروپا ،جایي که کشاورزی برای دهههاست که کاهشیافته ،بعضي از مزرعهها به سمت فراتر از توليد محصوالت حرکت ميکنند تا
محلي برای تفریح شوند ،نگهدارنده زیبایي روستایي و فضاهای بازشوند و محل سکونت حياتوحش را فراهم کنند .بسياری از مناطق ،مناظر زیبا،
تراکم جمعيت و منابع فرهنگي و طبيعي که برای توسعه یک صنعت گردشگری کشاورزی مهم هستند را دارند .چيزی که کم است پيشگاماني
بينا است که قدم بردارند و این اتفاق را به وجود بياورند ،همانطور که در سایر نقاط دنيا اتفاق افتاده است.
توسعه صنعت گردشگری کشاورزی تمام مشکالتي که کشاورزان شمال غربي با آنها مواجه هستند را حل نميکند ،بعضيها شاید بگویند
آوردن گردشگرها به مزارع در حال کار ،کشاورزان .زندگي سنتي را تحقير ميکند ،بااینوجود یک نمای کلي پيشنهاد ميدهد که هر کاری که
ممکن است انجام شود تا زمينها در کشاورزی باقي بماند و مردم در مزارع به حفظ گزینههای آینده کمک کنند .عالوه بر این ،مزارع گردشگری
کشاورزی محور ميتوانند وظيفه مهمي را انجام دهند بهوسيله کمک به آموزش افراد درباره نقشهای حياتي که مزارع و کشاورزان در جامعه ما
بازی ميکنند .برای آنهایي که ترکيب درستي از مهارت ،منابع ،تمایل و اشتياق و عزم را دارند گردشگری کشاورزی ميتواند سرمایهگذاری
هيجانانگيز و پرارزشي باشد.

www.modiriran.ir

38 | P a g e

