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 به مزرعه هاگردشگر: دعوت یکشاورز گردشگری

یکشاورز گردشگری يمعرف  

گردشگری یايم و پويصنعت عظ  

در  ايدر سراسر دن گردشگرارد يليدو م هرساله ها را دارا است.رشد ترینسریعاز  يکیو  ا استيدن صنعت ترینبزرگ گردشگریامروزه 

 کردندد يتول دالر ارديليم 733برابر  یدرآمد گردشگرون يليم 846، 2006در سال  .کنندمينه یهز ارد دالريليهزاران م دیمورد بازد هایمکان

 یارد دالريليهزار م 1.3ک صنعت ی الملليبين گردشگریهمراه با  يخانوادگ ی، سفرهامتحدهایاالت. در (2007، يجهان گردشگریسازمان )

 واشنگتن، در .]2005کا، یانجمن صنعت سفر آمر [گيردبرميدر را  يت شغليموقع 8ت از يموقع 1ه ارد دالر کيليم 162م ياست، با پرداخت مستق

 شدهزدهن يدالر تخم ميليارد 14.8 حاصل از آن درآمد 2007که در سال  شودمي بندیرتبهالت یبزرگ ان صنعت يسوم عنوانبه گردشگری

 است قرارگرفته مدنظر زيدر آن دوره ن رشد داشته است که نرخ تورم %7.4متوسط  طوربهساالنه  گردشگری يزان پرداختي، م2002از سال  است.

(Dean Bunyan Associates,2007.) 

 یکشاورز یتقال
-2007) اخيرر چند سال د یکشاورز یمت کاالهايش قیافزا غيرازبه راکد بوده است. نسبتاً در سه دهه گذشته یقتصاد کشاورزدر مقابل، ا

و  ندارند سوددهي هيمواد اولمت يش قیاز زمان افزاکوچک تا متوسط  يمزارع خانوادگ داشته است. 1970از دهه  يرشد کم یکشاورز(، 2004

 250مثال ساالنه کمتر از  طوربه) هستندکوچک  ي، مزارعمتحدهایاالتدوسوم مزارع قت يدر حق .اندرفتهازدست یاس اقتصاديمزارع بزرگ در مق

مزارع  موردنياز یکاالها یهامتيق باوجود (Hoppe et as.,2007) اندداشته 2004در سال  يکه درآمد خالص منف دارند( فروش دالر هزار

کشاورزان در حال رشد است، اکثر مزارع  درآمداز  ترسریعنه کود که یهزو  کارگر الزحمهحق، یکشاورز یهانيها و ماشمانند سوخت، دستگاه

 ،هو مشقت توسع يکه سخت یي، جاياورگن غربو  يچون واشنگتن غرب يدر حال تقال و کوشش هستند. در مناطق سختيبه يکوچک خانوادگ

ن مناطق یکشاورز در ا یهااز خانواده يليخ هستند. یو تجار يبه مناطق مسکون شدنتبدیلدر حال  سرعتبه یکشاورز یهانياد است، زمیز

 ص مناطقیخصا بابا یمزارع را جهت حفظ مناطق باز ز روزافزون ير کشاورز به شکليم غياز افراد مق یاريهستند و بس یخواهان ادامه کشاورز

رشد  ی(، مرزهاWashington’s Growth Management Actت رشد واشنگتن )یریمان مديپ .نهنديارج م ،حومه شهرهادر  یيروستا

دهند که از يح ميترج ،مربوط به مزرعه نيقوانو  يمحل ین منطقه بنديقوان ،(Oregon's Urban Growth Boundaries) اورگن یشهر

ز ين یيهاتيکه موفق کنندمياستفاده  یيهااستياز س یکشاورز یهانير طرفداران زمیو سا استفاده کنند يفالحت يژگیبا و ياتيمال یهااستيس

 يرخبا ن یکشاورز یهانيتلف شدن زماز مناطق  يليدر خ همچنان ،حالبااین اند.ز داشتهين يفالحت یهانيان از دست رفتن زمیجر سدکردندر 

مت يق شیافزا لياز مناطق به دل یاريدر بس سودبخش و ماندگار يفالحت یهانهیفقدان گز ،یل ادامه تنزل کشاورزيک دلی ادامه دارد. هولناک

اگر ، يتیحما يميتنظ یهااستير سیو سا ایمنطقه یهاتیمناسب، حما ياتيمال یهااستيس باوجود يحت .ن و محصوالت مرتبط با آن استيزم

 ستند.ين ینباشد، کشاورزان قادر به ماندن در صنعت کشاورز سودبخش یکشاورز
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 ممکن بخشتنوع راهبردک ي عنوانبه یکشاورز گردشگری
ق ی، از طرشانیو توسعه درآمدها بخشتنوع یهاوهيدا کردن شيپ یرزوه ماندن در صنعت کشاوياز کشاورزان، تنها ش یاريبس یبرا

 يریکارگبهشروع به  متحدهایاالتکشاورزان  يکه برخ بخشتنوع راهبردک ی .یکشاورز يشغل یهافرصتا ید در مزرعه و یجد هایگذاریسرمایه

ا يتالیدر ا« یکشاورز گردشگری»با مراجعه به  (.1a-dر یاست )تصاو یعالوه بر محصوالت کشاورز هاگردشگر «پرورش» اندکردهآن 

(agriturismo ،)«گردشگریشود که يمشاهده م در انگلستان، «مزرعه تعطيالت»و  لندیوزيدر ن «در مزرعه ماندن»س، يدر سوئ «خواب در کاه 

 (.Rilla, 1999a) استشده  بنانهادهگر ید یهاکشور يو برخ یياروپا یهادر کشور خوبيبه یکشاورز

 دارمزرعه یهاخانواده شود.يدر مزرعه م یيغذا یهاو صرف وعده یاهیکرا اتاقاز کشوها، در ابتدا شامل  یاريدر بس یکشاورز گردشگری

 کنند.ياستفاده ممسافرخانه  عنوانبه هاآنو سپس از  ر مدل دادهييتغ یيروستا یاهیکرا هایاتاقمزرعه را به  یهاغلب ساختمانا

 ایسا و يش به مدرسه، کلینما یبرا يعال یيهاکانها هستند، مو غار يکاه یهاتپهو  ها، گردش با واگنچيمارپ یکه دارا يمزارع. 1a-dر یتصاو

 جوانان است. یهار گروهیسا

پهن  هاکاه یبر روخواب خود را  یهاسهيمردم ک ،کردهکاه را در کف آن پخش  و زيانبار علوفه را تمس، يدر سوئ خصوصاًمزارع،  يدر برخ

مزرعه  یاحت کرده، در کارهاياغلب قادر خواهند بود که در مزارع س بازدیدکنندگان کنند.يم فراهمرا  يلوکس نسبتاًل یگر، وساید يبرخ کنند.يم

 یاهیراک هایاتاقن یاز ا یاريبس آنچه ند.در مزرعه را تجربه کن يمانه زندگيدوستانه و صم يکمک کنند، با خانواده کشاورز غذا بخورند و به شکل

)مزرعه  ندباش يشود که واقعين کشورها، از زارع خواسته میشتر اين است که در بیکند ايز میگر متماید یيروستا یر مهمانسراهایرا از سا یياروپا

 یاز درآمد خانواده از راه کشاورز یدرصد که يبه شکل در مزارع کار کنند يکه به شکل واقع ایگونهبه، (یگردشگر يمکان فقطنهباشد و  يواقع

 حاصل شود.

جهت  یيهامکان عت ويدر طب رویپياده یرهايمس، یريگيمانند ماه یتجار يفراغت یهاسیانواع سرو يمزارع برخ %23در انگلستان، 

 ,Turner and Winter) کنندميا يشبانه را مه خوردوخوراکو  يراحت لیمزارع انگلستان، وسا %24 کهدرحالي کنند.يم فراهمرا  نيکپيک

ه ب ایمزرعهرا در کشور دنبال کنند که آنان را از  یيرهاياز مس یاتوانند شبکهيم سواراندوچرخها یاده و يپ یهاگردشگردر فرانسه، (. 2003

 تماس و مطالعه در مزارع هستند. یبرا متمرکز هایمکان یدارا یياروپا یکشورها يهلند و برخ کنند.يت میهدا یگرید یمزرعه
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های توریسم کشاورزیفعالیت توان -1حاشیه   

برای مزرعه توریستی  دیتوانیمکه  سودبخشو  ریپذامکان، مفرح، همتایبی هاتیفعالی زیر برای هادهیسیاهه ااز 

 خود فراهم آورید استفاده کنید. کشاورزی

تماشای پرندگان یسواردوچرخهی، روادهیپ 

ی جشن تولدهایمهمان یسواراسب 

یبندنعل غله، کاه، خیزران – هاچیمارپ 

یبازآتش تورهای طبیعی 

شراب گیری نمایش تجهیزات قدیمی کشاورزی 

نمایش آشپزی تراکتورهای پدالی برای کودکان 

 هاگلچیدن  ،هاوحشباغنوازش حیوانات آغل 

 مزرعهنمایش و فروش وسایل عتیقه  یجمعدستهگردش 

ی، سیرنخ -های مزرعه نمایش
، ساخت گلحلقهی، ساخت بافپارچه

ت ی، ساخکنسروسازی، ریگکرهبستنی، 
 پنیر

آرایش و حکاکی کدوتنبل 

موزه مزرعه طراحی کدوتنبل 

 توضیحی )به همراه  –تورهای مزرعه
 راهنما(، خود راهنما

سافتبال، والیبال، بازی با نعل 

ماهیگیری آزاد ییسراداستان 

هاجشنواره شنا 

گلف گروهی، بولینگ بازی قطع درخت کریسمس 
 چیدن میوه 
 راندن واگن حمل علوفه 
  

ی شبانهاهیکرای هااتاق -2حاشیه   

قدیمی در  خانهک: تبدیل ی(Bunk and Brunch( / تختخواب و غذا )Bed and Breakfast) صبحانهتختخواب و 

ی هاساختمانخیلی ظریف، با قرار دادن تعدادی تختخواب در  و صبحانه( تختخواب)B&Bمزرعه به یک مهمانسرای 

 ی بیشتر با یک مهمانسرای روستایی.هاییماجراجو آوردن فراهمی کوچک و ساده

ریت یک محوطه اردو در ؟ ممکن است مدیدیاداشته: آیا مقداری چوب خوب در مزرعه خود زدن اردومحوطه 

 مزرعه و روند کار روزانه شما مناسب باشد.

یا در  هفته آخردر روز،  هاخانوادهبه اشخاص و  هامهیخیا حتی چادرها و  هااتاق، هااتاقک: اجاره تعطیالت مزرعه

اجازه بدهید در کار مزرعه کمک کنند، یک حصار را تعمیر کنند، یا اگر خواستند یک درخت را  هاآنطول هفته. به 

 هرس کنند.

؟: انبارهای کاه بالاستفاده را تمیز کنید، مقداری دیمندعالقهآیا به سوئیس یا برخی کشورهای اروپایی  :خوابیدن در کاه

 ی خواب بخوابید.هاسهیککاه تمیز در کف انبار بریزید و بر روی کاه، در 

ی دارید با صاحب ادهیاای انجام دهید، بنابراین اگر کرایه اتاقدر تجارت  دیتوانیمکارهای فراوانی وجود دارد که 

 منسبان همکار کنید.
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 یکشاورز گردشگریف يتعر

ک نمونه یدن ف کرين، توصیبنابرا ستند.يگر نیکدیه يشب زين یکشاورز گردشگریند، دو موسسه ستيه هم نيکه دو مزرعه شب گونههمان

مزرعه  هک گردانندیاست که توسط  یوکارکسب، یکشاورز گردشگریک موسسه ی»، طورکليبه مشکل است. یکشاورز گردشگری وکارکسب

 ,Hilchey) «کنديد ميمزرعه تول یبرا يدرآمد اضاف درنتيجهت مزرعه را توسعه داده و محصوال شوديو آموزش عموم مردم اداره م يخوش یبرا

 یدر کارها دار شده ويآفتاب ب طلوعهنگام  بازدیدکنندگانکه  ایگونهبهکنند يرا ارائه م یتردهگستر يحیمزارع اقامت تفر يبرخ ي. حت(1993:4

 يزندگهر نفر بپردازند تا  یبرا هر هفته یبه ازا بيشترا یدالر  500 بربالغ یانهیاند که هزلیاز مردم ما يشیتعداد رو به افزا کنند.يمزرعه کمک م

ه شمار د بیجد يموضوع یيکایزان آمراز کشاور يليخ یبرا کهدرحالي یکشاورز گردشگری الت در مزرعه تجربه کنند.يق تعطیدر مزرعه را از طر

 یهاوراز ت يقسمت عنوانبه یشراب ساز هایکارخانهاز  یاريبس شده است.ن دهه یچند یکا برایاز توسعه صنعت شراب آمر يقسمت بزرگ ،دیآيم

 یگریگونه د کنند.يز برگزار ميو مراسمات ازدواج را ن ها، جشنوارههاچون کنسرت یيهادادیرو هاآناز  يو برخ اندشده دهيسازمان يمحلشراب 

خارج  یهاتيو فعال نوازیمهمان، یاهیکرا اتاقچون  يخدماتکه  است «داریگله»وجود داشته، ن دهه یکه در حدود چند یکشاورز گردشگریاز 

د و یجد نسبتاً یادهیمنبع درآمد مزرعه، پد عنوانبه یکشاورز یهاگردشگر، متحدهایاالتشتر مزارع يب یبرا هرحالبه کنند.ياز خانه را ارائه م

 د.یآيم حساببهع یبد
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 خاص يدادهايرو -3ه يحاش

دا کنند. چرا مزرعه شما يخاص خود پ يدادهايرو يرا برا يفردمنحصربه يهان هستند که مکانيعاشق ا هاهاز گرو يليخ

 دارند: ييدرآمدزاد يآير ميدر ز آنچههمانند  يخاص يدادهايرو يزبانيم واسطهبهاز مزارع در اطراف کشور  ينه؟. تعداد

 ز خواهان داشتن جشن تولد در مزرعه هستند.ين ساالنبزرگ يکودکان، اما برخ يبرا خصوصاً: جشن تولد يهايمهمان

تداعي  را «*هاوالتون»ر يدرباره پروردگار که تصو يواقع کينوستالژک احساس ي: سايکل يجمعدسته يهاگردش

 .کندمي

 نارکخود را  يوشلوارهاکتهستند تا  اريعتمام يفرصت يها در جستجواز شرکت ياري: بسهاشرکت کنج خلوت براي

 يبرا يک مزرعه ممکن است فرصت مناسبيدر  ينينشگوشهرمتعارف داشته باشند. يحات خالق و غيتفر يو برخ گذاشته

 آنان باشد.

گر جمع يکديها در مزرعه دور د تا خانوادهيجاد نکنيا زيانگخاطرهو  نقصيب يچرا مکان :يخانوادگ يدارهایددیتجد

 شوند؟

؟ يک مسير براي کردن شناآيا در مزرعه خود مکاني براي اردو زدن داريد؟ يک درياچه براي : تابستانه ياردوها

 دهيد؟ي کوهستان؟ چرا مزرعه را به يک گروه براي اردوي تابستاني اجاره نميسواردوچرخه

ود مکاني زيبا روياي داشتن عروسي در روستا را دارند. اگر شما در مزرعه خ عروسانتازهبسياري از  ي:عروس يهاجشن

 ر بکشيد.ي به تصوينقصيببرپا کنيد تا يک جشن عروسي  حملقابلداريد، چادري صحرايي، عمارت تابستانه يا سرپناهي 

که اغلب همراه با فشار رواني )ازدواج  الخصوصيعلتوانند در مورد رويدادهاي خاصي، مردم مي درهرحالمراقب باشيد، 

ي، تجربه و پول هستند، پس شما نيازمند آن زيربرنامهگير باشند. رويدادهاي خاص نيازمند مقدار زيادي است( سخت

 آييد.ي از پس اين کار برميخوببههستيد که مطمئن شويد 

 

 بود.ک مزرعه يک خانواده در ي يآن زندگ يکه موضوع اصل ييکايال آمريک سرينام  *
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 يپنهان یايمزا

مزرعه باشند.  یدرآمدزا ياصل يژگیو عنوانبها یو  مزرعه یکارها بخش کوچک مکمل عنوانبه توانندمي یکشاورز گردشگری مؤسسات

ت ين موقعیتواند ايم یکشاورز گردشگریند. یافزاي، به ارزش مزرعه مهاآنم يو عرضه مستق یمحصوالت کشاورز آوریعملق یاغلب از طر هاآن

 یبرا زایياشتغال یعالوهبه در شهر داشته باشند، ينکه شغلیکنند بدون ا یمزرعه همکار يجاد کند که در امور مالیهمسران کشاورزان ا یرا برا

ه کمک ب یبرا یارزشمند يابزار آموزش تواندمي یکشاورز گردشگریرد، يانجام گ يدرست ریزیبرنامهاگر  در جامعه. نیریکودکان، دوستان و سا

ا و شهروندان ن روستيان و بیان کشاورزان و مشتريم یيهاتواند پليداشته باشند، م یاز کشاورز یشتريب يبهتر و قدردان يعموم مردم باشد تا فهم

 جاد کند.یشهرها ا

 يپنهان یهاانيز
رار ق فشارتحت اخيراًکه  یاک خانوادهیبه  گردشگریاضافه کردن  وجود دارد. یکشاورز گردشگریز در مورد ين يبه همان اندازه، نکات منف

ات اوق ين موضوع برخیاز است و ايمزرعه ن داشتننگهمن و آماده یز، ايتم یبرا یشتريکار ب جاد کند.یرا ا یتواند مشکالت حادياند مداشته

ند برخوردار است، مان یيت بااليکه زمان از اهم يمواقع خصوصاً)بگذارد  تأثيرمزرعه  یيابتداو  ياصل یکارها یبر رو آورزیان يتواند به شکليم

 نندهبازدیدکهزاران  يا حتیداشتن صدها و  است. غيرممکن تقریباً گردشگریام اوج فصل یدر ا يم شخصیکاشت و برداشت محصول(. حفظ حر

در مورد  يریگتصميمد هنگام یبا ين مشکالت پنهانیا دهد.يش میکشاورزان را افزات يو مسئول يتیریمد یهاسکیر ريچشمگ يبه، به شکلیغر

 رند.يقرار گ مدنظر یکشاورز گردشگری وکارکسبجاد یا

که الزم است  یزيچ آن قرار خواهند گرفت. موردبررسي یرشتيات بيدر ادامه با جزئ یکشاورز گردشگری مؤسساتطرفداران و مخالفان 

ه ل الزم را بیها، منابع و تمامهارت هاآناگر  يول ست،ين یکشاورز یر برايک اکسی یکشاورز گردشگرین است که یداده شود اح يدر آغاز توض

 آنان سودمند باشد. یبرا نسبتاً تواندمي، داشته باشند یوکارکسبن ياداره چن

 کنديم یکشاورز گردشگریکه داللت بر خوب بودن  یروند
در دهه  گردشگریاز سهم  %34و  20که ساالنه  دارد« يخیتار گردشگری»و  «عتيطب گردشگری»با  يکیارتباط نزد یکشاورز گردشگری

روزانه و  ی(. سفرهاInternational Ecotourism Society, 2006) اندآورده به دست يمعمول گردشگری %7سه با حدود یرا در مقا 1990

 .ر شدن استيگاست، در حال همه یپرسرعت شهر يزندگ یبرا ينیگزیجا ک کهینزد یيبه مناطق روستا آخر هفتگي

 خيعت، فرهنگ و تارياتصال با طب
ق کتب خود یخ از طریدر مورد فرهنگ و تار یريادگیا یخود و  یعت از پنجره خودرويبه مشاهده طب ياز مردم راض يليخ کهدرحالي

 گذرانند،يم یشهر یهاطيخود را در مح يزندگشتر مردم يب ازآنجاکهخواستارند. ن را یش از ايب یزيچاز آنان،  يشیهستند، تعداد رو به افزا

 يراه یدر جستجو هاآناز  یاريبس ،اندگرفتهما هستند فاصله  يو فرهنگ يعيراث طبيکه منابع م کوچک یعت و شهرهايطب یايشتر از دنيب

 معيتجکه  طورهمان ،متشابهاً ام فراغت هستند.یخود در ا يو فرهنگ يخیتار یهاشهیعت و ريشدن به طب ترنزدیکن فاصله با یپر کردن ا یبرا

و  يعيطبه یتغذمعاش و خواهان ارتباط با  یروبه رشد یعدههستند، در مقابل،  یدر حال فاصله گرفتن از کشاورز يشیافزا ایگونهبه یشهر

 «دربزرگ جونزپ»دار یتوانند در طول تابستان به دين نمیو بنابرا با مزرعه مرتبط هستند يامروزه، افراد کم هستند. یيروستا يتجربه کردن زندگ

 .توانستندميقبل  یهاکه نسل گونههمانبروند  «عمو فرانک »ا مزرعه ی



7 | P a g e                      w w w . m o d i r i r a n . i r  
 

 يکاسن شامل عيهمچن ياست، ول يسنت یهارویپيادهو  اردو زني دربردارنده شود(يز شناخته مين گردشگریعت )با نام اکويطب گردشگری

ز ينشتر يو ب یبا کلک، کوهنورد يقرانیاک، قایبا کا يقرانیپرندگان، قا یبقا در صحرا، تماشا نادر، یهاا گونهیو  هابومستیز، مطالعه وحشحيات

الت خود ين تعطیدر آخر يعيطب یهاتيها در فعالیيکایاز آمر %48است که  شدهگزارشکه در سرتاسر کشور انجام شد،  یادر مطالعه .شودمي

 (.Brusking Goldring Research, 1998اند )شرکت داشته

 یهادر مورد فرهنگ یريادگیخواهان  هاآناست،  يخیتار یرهايها و مسساختمان ،يخیتار یهامکان یدر جستجو يخیتار گردشگری

 Natural Resources Conservation) باشندو عوام  يعيطبهستند که سرشار از مناظر  يکتا از زندگی یوهايش و رين اخیمهاجر، يمل

Service, 2001.) رتباط ا است که يعیاز اندک صنا يکی یکشاورز چراکهکند يبرقرار م گردشگرین دو نوع یان ايم يپل یکشاورز گردشگری

 یبرا جهيرنتدو  بوده يو فرهنگ يخی، تاريستیثروت زاز  یيهمتايب منابع ،کند. مزارعيما را برقرار م يعت بعالوه گذشته فرهنگيطب یايما با دن

جربه خود را ت يوه زندگيدر ش ير واقعييک تغیآورد تا يم فراهممردم  یرا برا يفرصت یکشاورز گردشگری جاذبه هستند. یاز مردم دارا یاريبس

ر یتصو) اشندبرا داشته  يادماندنیبهو اوقات خوش و تجارب  رندياد بگیکشاورزان را  يد غذا و زندگيتول يشوند، چگونگ ترنزدیکعت يکنند، به طب

2) 

 فرار از شهرها
ن موضوع یدرک ا ديکلشکل داد،  1990و  1980 یهااز کودکان را در دهه یاريبست يشخصکه  «يمتيجلو به هر ق یسوبهش يپ»ش یگرا

 که در یزيچ ترینمهمکار خود را در زمره  هایيکایدهه، اکثر آمر نیچند یبرا وجود دارد. یکنواخت شهری يشتر از زندگيب یيهازيکه چ است

که  دهندمي، مطالعات نشان حالبااین ن موضوع برعکس شد.ی، ا1991در سال  يدادند، وليتوانستند انجام دهند قرار ميطول اوقات فراغت م

. اوقات (Whelan, 1991)ش است یکنند در حال افزايکه آنان احساس م ياسترس کهدرحاليزان اوقات فراغت مردم در حال کاهش بوده، يم

از اوقات فراغت محدود خود  یبردارن بهرهیفرونشاندن استرس جهت بهتر یهاآرامش و راه یو مردم در جستجو شوديم بهاترگران یکاريب

 گذرانند.يممکرر را  يتر ولالت کوتاهي، مردم تعطمتعاقباً هستند.
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 نمايش مزرعه -4ه يحاش

جهت اداره مزرعه  ازيموردنهاي عمده هاي کشاورزي نمايش فعاليتگردشگرهاي آموزش و پذيرايي از يکي از بهترين راه

 امري عادي است. دکنندگانيبازدآيند اما براي خيلي از که اموري ناچيز به شمار مي شما است

تبديل به يک رويداد براي مردم کنيد. يک گوينده داشته باشيد که ي گله و داغ زدن احشام را آورجمع: گله يآورجمع

 به مردم روند کار را توضيح دهد.

 شوند.و مردم جذب آن مي هاي اطراف مزارع عادي بوده: براي پنيرسازييرسازنيپ

پرورش  اي داريد که داشته باشد؟هاي بارکش داريد؟ آيا دوست يا همسايه: آيا شما اسببارکش يهااسب پرورش

 برد، مردم عاشق تماشاي آن هستند.هاي بارکش انسان را کمي به گذشته مياسب

 خود و علت آن بگوييد. مورداحساسدر  هاآنو به  کنند: به مردم اجازه دهيد که کمک تغذیه حيوانات

مردم جالب براي اکثر  هاتيفعال، خرمن کردن: اين کردنخشک، کردنجمععلف چيدن، با چنگک : ه علف خشکيته

 است.

 ي هميشه يک نمايش بوده.بندنعلماهر يا کار  بندنعل: ديدن يک هااسب يبندنعل

و کمي تغييرات در سالن اعمال کنيد تا براي اين نمايش اين  نياز داريد که يک پنجره براي مشاهده احتماالً: يردوشيش

 کار مناسب باشد.

 شود.بدانند که چگونه روي زمين کار مي خواهنديم: نمايش آن آسان نيست ولي مردم شخم زدن و کاشت

: اين موضوع هميشه براي مردم معما بوده، ولي ممکن است به آنان در هرس کردن درختان ميوه خود هرس کردن

 کمک کند.

ي گله يک ورزش رو به رشد آورجمع، از کار با گله گوسفندان است ينکه قسمت مهميعالوه بر ا :گوسفندان يآورجمع

 کنند.هايي هستند که با يک مربي ماهر کار مياست. مردم عاشق تماشاي سگ

مجذوب سرعت کار  داًيشداي براي يک رويداد خاص داشته باشيد. مردم حرفه نيچپشميک  :دن پشم گوسفندانيچ

 هستند.چگونگي حالت پوست گوسفندان بعد از چيدن پشم آنان  و هاآن

 بخواهند کمک کنند! واردانتازه: موجب هالکت هستي هر کشاورز، اما ممکن است ن کردنيوج
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و  يرانتفاعيغ يطيو مح يمل يخیاست، نقطه تحول تار کيلومترمربعي 6 حدوداًک مزرعه با وسعت یدر ورمونت  Shelburne. مزرعه 2 تصویر

و  يعيطب یرهايمسلومترها يک یلوکس، دارا یيروستا یک مهمانسرایخاص،  یبا معمار یيهاانبار و ساختمان یداراکه  یمرکز آموزش کشاورز

 .فردمنحصربه يآموزش یهابرنامه یاريبس

(. TIA, 2001) کرددا يش پیدرصد افزا 52ن مقدار به ی. ده سال بعد، اشدميکل سفرها را شامل  %42آخر هفته  یسفرها ،1986در سال 

که  اندکردهگزارش  یيکایآمر یترمکو تعداد کم و  فته در سال دارندسفر آخر ه 5ش از يا بی 5 هاآنند که گفت هایيکایآمر %30، 2005در سال 

دهند، کشف يانجام م یشتريا روزانه بیو  آخر هفته یمردم سفرها ،روزافزون ي. به شکل(TIA, 2005) اندداشتهشتر يا بی ایهفتهیک یسفرها

ت یباعث تقومت سوخت يش قیافزا اخيراً کنند.يم يکه زندگ یيک جایموجود در نزد يغن یهانهیحات و گزی، تفرهاتيد، فعالیجد هایمکان

 ر دهند.ييرا تغ گردشگریباشند تا بازار  يمناسب یهاد در مکانیبا یکشاورز گردشگری مؤسساتن یش شده است. بنابراین گرایا

 یکشاورز گردشگریاز  يدولت یهاتيحما
 یرزکشاو گردشگریکه در  يشتر مزارعيب دولت بوده است. فعال یهایاز همکار يناش یادیتا حد زدر اروپا  یکشاورز گردشگریت يموفق

بدون مساعدت دولت  یکشاورز گردشگریگذار به که  ایگونهبه، اندشده مندبهرهخود  یهایازمنديجهت رفع ن يدولت یهااز کمک اندواردشده

 دهند و اغلبيرا توسعه م یکشاورز گردشگریدارند که  يدولت یهاسازمان ،یيجوامع اروپا یهمه کشورها (.Rilla, 199a) استار سخت يبس

 گردشگری ،فعال يبه شکل یي(. جوامع اروپاRilla, 1999a) هستندن امر یک در ایکشاورزان شر یو مشوق برا يمال یهاتیحما کنندهتأمين

 یهاطيمح يکپارچگیو  یيبایز، از هرا حفظ کرد یيتصاد ارزشمند روستاها نگه دارند، اقق کرده تا کشاورزان را در مزرعهیرا تشو یکشاورز

 محافظت کنند. یيروستا

 انگلستان یکشاورز گردشگری یهابرنامه
 در شتر آنانيکه ب کشف کرد Rilla(1999a)، 1997در انگلستان در سال  یکشاورز گردشگریدر مورد عملکرد  يک بررسی يدر ط

 ا وام با سودیبالعوض و  یهاها کمکن مزرعهیشتر ايب (.اندشدهساخته يشخص کامالً یهانياز زم تقریباًقرار دارند )که  يمل پارک 11 يکینزد

ل يروز تعطمزرعه ز اداره يس نياند. دولت انگلافت کردهیاسکان شبانه در یبراگر ید یهایو بهساز هارات الزم در ساختمانييجهت اعمال تغ ،کم

(FHB) ل يروز تعطمزرعه گروه  65از  که را ساخت(FHG) مزرعه را در انگلستان، اسکاتلند و ولز شامل  1000ش از يب جمعاًکه  شدهتشکيل

ت و يا موفقب يسيشتر کشاورزان انگليب است. بازدیدکنندگانو ثبت  توسعه، يابیق بازاریکمک به مزارع عضو از طر FHB یيهدف ابتدا شوند.يم

باز  یيروستا یهيک ناحیوجود دولت انگلستان متوجه شده که  (.Rilla, 1999a) بخشيدنداعتبار  FHBبه  یکشاورز گردشگریرشد در صنعت 

 یهانيمناطق باز و زم یو نگهدار يخیتار ي، حفظ نواحوحشحياتبوم  یار مهم است، بعالوه ارتقايبس گردشگریکل ت يو جذاب در موفق

 .يجنگل

 متحدهاياالتاروپا در  یکشاورز گردشگری یهادهيا بکار بستن
، 2000مونت. در سال ور غيرازبهوجود ندارد،  متحدهایاالترد در در انگلستان و اروپا وجود دا آنچهمانند  يدولت یهاتیحما مشابه چيزهيچ

هزار دالر آن  750اخذ کند که  یکشاورز گردشگریتوسعه  یدالر بودجه برا ميليون 2موفق شد  Bernie Sandersمونت، ورنده کنگره ینما
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 ،مزارع ورمونتانجمن ن يب يخصوص-يک شراکت عمومیورمونت،  یکشاورز گردشگری موسسه افت. در همان سالیمونت اختصاص ورالت یبه ا

اطراف، اداره  ينواحتجارت خوابگاه ورمونت و  ورمونت، صندوق وام جامعه رومونت، يابیو بازار گردشگریورمونت، دپارتمان  یدپارتمان کشاورز

 .(3 تصویر) دادشکل  ...و  Bernie Sanderنده کنگره ینما

ع نه شرویهز تأمينجهت  يچرخشک وام یو  فني یها، کمکبندیشبکه، يابیتوسط آموزش، بازار ين برنامه به صدها کشاورز ورمونتیا

سال  ورمونت در آگوست یکشاورز گردشگریال رموسسه فد اگرچهمشارکت کردند کمک کرد.  یکشاورز گردشگریدر  تازگيبهکه  يکسان یبرا

 دهدميدر ورمونت ادامه  کشاورزی گردشگرینه ارتقاء يت در زميان داد، اما انجمن کشاورزان ورمونت همچنان به فعالیبه کار خود پا رسماً 0032

(http://www.vtfarms.org.) 

 

 در اروپا است. خصوصاً یکشاورز گردشگری یهاشکل ترینقدیمياز  يکیدر مزرعه  یامسکن اجاره. 3ر یتصو

دا کردن يجهت پ اروپا شروع به کار کرد: یکشاورز گردشگری یهاآمد که برنامه به وجود يليبه همان دل یکشاورز گردشگریموسسه 

ردن ک و بيمهاالت یا یيراث روستايو م يعيطب حفظ کردن مناظر ین، در راستايزم یاالت بر رویمانده در ايماندن کشاورزان باق يباق یبرا يراه

 دشگریگرک موسسه ی اندازیراهشروع به  يالت کنتاکی، ااخيراً. دیبا جهت بازدیز يمکان عنوانبهر آن یتصوورمونت و حفظ  گردشگریصنعت 

الت یا»د که کنيز دارد. موسسه اظهار مين http://www.kentuckyfarmsarefun.com نشانيبه  گاهوبک ید کرده که یجد یکشاورز

 يظارتن هيئتو  یکشاورز گردشگریاداره  تأسيس واسطهبهعموم  یاست که مزارع خود را به رو افتهی یآنان در کشاورز یرا برا يتفرص يکنتاک

 يشآموز یهابعالوه فرصت کشاورزان یرا برا یدیجد یدرآمد و منابعگوناگون  یهافرصت یکشاورز گردشگری باز کنند. یکشاورز گردشگری

 دشگریگرفرماندار، دپارتمان  يفالحت یهااستين موسسه شامل اداره سیبان ايپشت یشرکا «.آورديم فراهم بازدیدکنندگان یرا برا يو سرگرم

گوشت  هيئتانجمن گاوداران و  ،یه کشاورزيبه عمل آورنده مواد اول ي، شرکت تعاونکنتاکيئت مزرعه ي، هيکنتاک ی، دپارتمان کشاورزيکنتاک

 .يان کنتاکيه ماکیو اتحاد يخوک کنتاک، محصوالت يدانشگاه کنتاک يتعاونس توسعه یسرو ،يکنتاک

 یایمزا يالتیا یهان برنامهیکنند، اما ا تأسيسرا  یکشاورز گردشگریک موسسه یت يتوانند با موفقيم ينان شخصیکارآفر کهدرحالي

 ينوادگاگر مزارع خا کنند.يارائه م اطالعات گذاریاشتراکو به  غاتيتبل، يابیق بازاریاز طر یکشاورز گردشگری کنندگانادارهرا به  توجهيقابل

ن امکان یدا کند، ايک مراکز شهرها ادامه پینزد یباز در مناطق کشاورز یهانيو اگر روند از دست رفتن زم به تقال و کوشش کردن ادامه دهند

وجه ممکن است ت يو محل يالتیفدرال، ا يدولت مؤسسات برخوردار شود. يشتر دولتيب یهااز توجهات و کمک یکشاورز گردشگریوجود دارد که 

ناظر و م یکه منابع کشاورز يدر نواح خصوصاً است، يت مزارع خانوادگیکمک و حما ین به معنایکنند که ا یکشاورز گردشگریبه  یشتريب

 روبرو است. يدات روزافزونیبا تهد يعيطب

http://www.vtfarms.org/
http://www.kentuckyfarmsarefun.com/
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 یکشاورز گردشگری یاقتصاد تأثير
ام آن انج یدر مورد آثار اقتصاد يرسم یهاليقات و تحلياست که تحق يکوچک و محل یت اقتصاديک فعالیهنوز  یکشاورز گردشگری

 دالر از 8900متوسط  طوربه( 2200) مزارع سومیکدر ورمونت نشان داده که  2003از مزارع در سال  يابیک ارزی، حالبااین نگرفته است.

ون يليم 19.5همه مزارع ورمونت  یبرا یکشاورز گردشگری یاند. مجموع درآمدهادرآمد داشته 2002در سال  یکشاورز یگردشگر یهاتيفعال

از  يابیک ارزی. (New England Agricultural Statistics Service, 2004)2000نسبت به سال  رشد 80%بود،  2002دالر در سال 

 گردشگری هایمؤلفه با 1999الت در سال یمزرعه در ا 2100ک به ینزد تقریباًنشان داد که  ورکیويدر ن یکشاورز گردشگری کنندگاناداره

 بودون دالر يليم 25ش از ين زده شد که درآمد خالص بيو تخم کسب کردنددرآمد ناخالص دالر ون يليم 211وجود داشت که مبلغ  یکشاورز

(Kuehn and Hilchey, 2001.) 

 یکشاورز گردشگری یهاتيبه فعالا یو  کنندمي دادوستد مستقيماًکه  ياز مزارع يوجرسيالت نیا Rutgersق در دانشگاه يک تحقی

 دکردنکردند حاصل يشرکت نم هاتين فعالیدر همان اندازه که در ا يسه با مزارعیرا در مقا یشترين مزارع درآمد بینشان داد که ا پردازندمي

(Govindasamy et al., 1998.) 

 گردشگریدهد که يانجام شد نشان م San Diego County ،California and Cochise County ،Arizonaگر که در یمطالعات د

کنند، يدر مزارع پرداخت م بازدیدکنندگانکه  یهر دالر یداشته باشد. برا يمحل یهابر اقتصاد توجهيقابل يفصل تأثيرتواند يم یکشاورز

 هزار San Diego County ،150در  شود.يکند پرداخت ميم يبانيها را پشتوکارکسبر یکه سا گرید يمحل يدر نواح يدالر اضافن یچند

 1998ن مزرعه در سال یهزار دالر در ا 600ش از يبزرگ( ب یکشاورز گردشگریگل و  پرورشک موسسه ی)Flower Fieldsاز  بازدیدکننده

 هزار 81ش از ياز ب يابیک ارزی(. Lobo et al., 1999حاصل سفر آنان بوده است ) یدیون دالر عايليم 7ش از ياما ب ،اندکردهپرداخت 

 2در حدود  یایاقتصاد تأثير هاآننشان داد که  Arizonaدر  Cochise Cuntyدر  یکشاورز گردشگری مؤسساتاز  غير محلي بازدیدکننده

انجام  واشنگتنالت یدر ا Skagit Tulipوال ياز فست 2000که در سال  ایمطالعهک ی و ؛(Leones et al., 1994) اندداشته یدالر ميليون

 دهشپرداختم ين مقيکه توسط ساکن يپول) استدرآمد داشته دکنندگان یون دالر درآمد از بازديليم 14ش از يوال بين فستیشد نشان داد که ا

 يکه مردم دنديان فهمیيرا که اروپا آن چيزی کندمي تأیيدالعه واضحا ن سه مطیا (.Dean Runyan Associates, 2000امد( )ين حساببه

را  يمحل یهاوکارکسباز  يليخ عالوه بر خرج کردن پول،را مشاهده کنند،  يمحل یکشاورز گردشگری یهاتيند تا جذابیآيم یاهيکه به ناح

تواند يم جهيتوقابلبه مزارع خاص را دارد، به شکل  سودرسانيل يپتانس تنهانه متحدهایاالت یکشاورز گردشگرین یبنابرا کنند.يت میحماز ين

 (.4ر یکند )تصو یتر همکارعيوس يبه شکل ياقتصاد محلدر 

د يون دالر توليليم 3.65 بربالغ یواشنگتن، ساالنه درآمددر  Sequimدهد که جشنواره گل سنبل يقات نشان مين تحقی. آخر4ر یتصو

 .کندمي
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 یکشاورز گردشگریک موسسه يشروع و اداره  -2قسمت 
ر که د يمزارع یبرا یيک درمان جادوی یکشاورز گردشگریم بزرگ است. يک تصمی یکشاورز گردشگریک یشروع اداره  یم برايتصم

ملزومات الزم را دارند و اگر  یاخانوادها یک شخص ی، اگر حالبااین ده شود.يسنج توجهقابل يد به شکلیو با ستيهستند ن زدن وپادستحال 

ل کردن درآمد يجهت تکم العادهفوقو  انگيزیهيجان یاوهيش تواندمي یکشاورز گردشگرین نوع موسسه است، یمناسب ا هاآنمزرعه و مکان 

ند و کيبحث م است یکشاورز دشگریگرک موسسه یر با شروع يکه درگ ياز موضوعات یاريدر مورد بس دیآيکه در ادامه م يمزرعه باشد. بخش

 آورد.يم فراهماند شروع کرده تازگيبهآنان که  یها را براشاخص يبرخ

 يت کار خانگياهم
ق يقحد تیکه در نظر دار یوکارکسبشود که در مورد نوع يه ميتوص اکيداًد، يکن تأسيسرا  یکشاورز گردشگریک موسسه ینکه یقبل از ا

 یون دارااکن یکشاورز گردشگری مؤسساتاز  یاريشروع است. بس یبرا يخوب یاوهينترنت شیدر ا یديکلمات کل یجستجو د.يانجام ده يکامل

 يبرخ یبرا ينترنتیا یهانشانياز  سياههک ی) د.یرياد بگی هاآندر مورد  يآنان مطالب خوب یهاپست د با مطالعهيتوانيو شما م هستند گاهوب

فته یا فرد که شما ريافتیرا  یااگر موسسه ن پژوهشنامه آمده است.(یا یمرتبط در انتها يو دانشگاه يو منابع دولت یکشاورز گردشگری مؤسسات

 یهاوکارکسباز  یاست که تعداد يخوب یدهید. ایبرو هاآندار یا بهتر، به دیو  دیريد، با آنان تماس بگيشتر بدانيد که بيو خواست خود کرد

اهده را مش ديل به انجام آن هستیهستند که شما ما یزيکه مشابه آن چ یگرید یدر کشورها يا حتیه، در کشور و يدر ناح یورزکشا گردشگری

 ازحدبيشکه نیقبل از ا شما البته د.یريبگ یادیز یهاد و عکسيکن بردارییادداشتد، يبپرس سؤالد، یبرو هاآند و به مالقات ی. وقت بگذارديکن

 .شوندمياکثر مردم از کمک کردن خوشحال  يد، ولیريزبان خود اجازه بگيد از میبا ديکن آوریجمعاطالعات 

ن در مورد يتنش و همچن پر ازدر مورد اوقات سخت و  د.یل به انجام آن هستند وقت بگذاریما مؤسساتن یکه ا یتفکر در مورد کار یبرا

ن نوع از یاگر ا ،ديو از خود و خانواده خود بپرس ديقرار ده وکارکسبن یگاه اداره ایخود را در جا د.ين کار فکر کنیا یالعادهفوقاوقات جالب و 

ک ید. یاوريکاغذ ب ید به روينه انجام دهين زمید در ايتوانيرا که م یهر کار است، گونهایند يکني، اگر فکر ماستمتعلق به شما  يسبک زندگ

 منحرف یکشاورز گردشگری مؤسساتکه همه  طورهمان) شویدمينکه بدون شک از برنامه خود منحرف یا د. ولويه کنيته وکارکسبامه برن

ع از مناب يخوب یهامجموعه د.يکن یرياز اشتباهات جلوگ شماریبيو از تعداد  ردهن به شما کمک خواهد کرد که تمرکز کین تمریشوند(، ايم

 Kuehn et al., 1998; Jolly, 2001, 2006; George andمانند )وجود دارد  یکشاورز گردشگری یک برنامه کاریه يجهت کمک در ته

Rilla, 2005.) کنندهادارهک ید. يد نترسیجد یزهايو تجربه چ یاست، از نوع آور يخوب یدهیاز اشتباهات ا یريجلوگ کهدرحاليت یدر نها 

ن يازدهمیست، ين آميزموفقيتاحمقانه که  یدهیهر ده ا ید، برایشرفت بگذاريپ یرا برا يمانز» :ه را کرده استين توصیا یکشاورز گردشگری
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که آماده  دیاز داريد. شما نيابید به آن دست يت وجود ندارد که بتوانيموفق یبرا یيا فرمول جادوی دستورالعمل. باشد آميزموفقيتممکن است 

 (.Rilla, 1999a:26) «ديک سفر باشیچالش 

 یکشاورز ردشگریگبازار  يابيارز
 یشاورزک گردشگری یهاتيبازار فعال است. گردشگریت در صنعت يدر موفق یديکل مؤلفهک ی تانوکارکسبشناخت  ،یوکارکسبدر هر 

کوچک،  کودکان آشکار ي، به شکليوانات خانگيح هایوحشباغچون  یيهاتيد دارد. فعالير آن هستيکه درگ یوکارکسببه نوع  یادیز يبستگ

 تریوسيع کنندگانمالقاتمزارع  یهاها و فروشگاهها، رستورانمزرعه، جشنواره ی. تورهادهدميره را تحت پوشش قرار ي، مدارس و غهاخانواده

مانند  در مزرعه يمیقد یش کارهایمزرعه، نما يژگیاگر و نمونه، عنوانبه ز انتخاب شود.يگران نیتواند توسط ديم ياز طرف يکنند، وليرا جذب م

در مزرعه  يمیل قدیک موزه مزرعه است که استفاده از وسای یکشاورز گردشگریک اداره ی یيابتدا يژگیا اگر ویباشد،  بندینعلا ی چينيپشم

 کنند.يکه با اتوبوس تور سفر م يجذاب خواهد بود، کسان ترمسن یهاگردشگر یبرا احتماالًدهد، يرا نشان م

 هاخانواده
ادارات  بازدیدکنندگان %72افتند که یدر 2001در سال  Kuehnو  Hilcheyهستند.  یکشاورز گردشگری ياصلک بخش یها خانواده

و  ندهکنسرگرمهستند که هم  يها به دنبال تجاربدار کردند. خانوادهید مؤسساتن یخانواده خود از ا یاعضا ورک بایويدر ن کشاورزی گردشگری

 یهاتيها و جذابتيازمند آن هستند که مطمئن شوند، فعاليشوند نيها آماده مخانواده یکه برا یکشاورز گردشگریمزارع  باشد. يهم آموزش

ان عمده یمشتر ازل دارند که یکودکان تما یهاو گروه ها، شهروندان مسن، خانوادهطورکليبه شود.يرا شامل م يسن یها، همه ردههاآنموسسه 

، اما مندندعالقه یکشاورز گردشگری یهامحلجوان کمتر به  یهانوجوانان، جوانان و زوج کهدرحاليباشند،  یکشاورز گردشگری یهاتيفعال

 کرد. نظرصرف هاآند از ینبا

 ک مزارعينان نزديشهرنش
ن یا یبر رو خود را یهاتالشن یشتريند، بهتر است که بیآيک مینزد یهااز شهر یکشاورز گردشگریان عمده یمشتر کهازآنجایي

از  يبازدیدکنندگاننشان داده است که  یکشاورز گردشگری مؤسساتاز  یاريمهمان در بس پذیرش، حالباایند. يمتمرکز کن کنندگانمالقات

د ید بازدخو یگردشگر ياهداف اصل عنوانبه یکشاورز گردشگری مؤسساتن افراد از یست. اين غيرمعمولا ينقاط دن يو اقص متحدهایاالتسراسر 

ست که ن بدان معنایا را در برنامه سفر خود بگنجانند. مؤسساتن یبدانند و ا یکشاورز گردشگریل دارند که در مورد یتما نسبتاًکنند، اما ينم

 مندبهره ن موضوعیاند که از الیر ماشتياند، بد کردهيرا تول توجهيقابل گردشگری وآمدرفتمختلف که  يدر نواح یکشاورز گردشگری مؤسسات

د ین منطقه بازدیاز ا يشود چه کسان يبررس ن است کهیازمند ايوجود دارد ن گردشگریکه  ایمنطقهدر  گردشگریر کردن بازار يتسخ شوند.

 یهاو انجمن يمحل بازدیدکنندگانن موضوع در مناطق مختلف متفاوت است. یا جذب کرد. مؤثر يرا به شکل هاآنتوان يکنند و چگونه ميم
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که  يو نواح سفر آنان یهاسبک ،گردشگر وآمدرفتپر یهافصل که شامل هستند هاگردشگراز اطالعات مربوط به  ي( منابع بزرگیگردشگر)

ن یر ااطالعات د يبرخ توانندمي، یتجار يمحل یهااز خوابگاه یاريد، بسیندار یگردشگر. اگر شما انجمن شودمي کنندميسفر  ازآنجاها گردشگر

 کنند. فراهمشما  ینه را برايزم

 نانير از شهرنشيغ
ن قانون یا ی، دو استثنا براحالباایندارند. ن يمحل یکشاورز گردشگری مؤسساتد یبه بازد يلیک تماینزد ین روستاهاي، ساکنطورکليبه

م انجا کاریچهآنجا  »شوند که يمواجه م سؤالن یبا ا ضرورتاًاز خارج شهر هستند،  يدوستانها و زبان خانوادهيم ،ميکه افراد مق يزمان وجود دارد.

د یمزرعه شما با را حفظ کنند. یيباال يمحل یشکل و وجهه یکشاورز گردشگری کنندگاناداره ار مهم است کهيبس لين دلی. به ا«دهند؟يم

وانند به تياما م کنندميد نیبازد-کنندينم يکمک يکه افراد محل دین مزرعه را دید ایبا حتماًند یگر با خود بگویباشد که افراد د یاگونهبه

 ند.یدکنندگان در مورد مزرعه شما بگویبازد
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 موسيقي، هنر و آموزش در مزرعه -5ه يحاش

ره موزيک المپيک در  ها و مشتاقان هنر، اين شيوه ممکن است يک جذابيت واقعي باشد. جشنوابراي خيلي از خانواده

Chimacum  ،هزاران نفر را براي شنيدن موسيقي خوابگاهي در سطحي جهاني در يک انبار غله به   هرسالهواشنگتن

 کند.خود جذب مي

هاي خود را : اگر شما ارتباطات مناسبي داريد، يک گروه هنرمند را به مزرعه بياوريد تا آخرين ساختهيهنر يهاشینما

 بگذراند.به نمايش 

سريع، کشاورزي  دمثليتولدر مورد باغباني،  ديتوانيمشناسيد شما و يا شخصي که مي: هايگروه درسها و کالس

 ارگانيک و يا هر موضوعي ديگري که در مورد آن ذوق و استعداد داريد کالس برگزار کنيد.

شبيه يک مزرعه که   خطريبحيط در يک مکان زيبا، م bluegrassمردم خوب، موسيقي کالسيک يا : هاکنسرت

 ي طبيعي است.طيمح

جشنواره يا برخي رخدادهاي خاص به مزرعه دعوت  ي را براي يکدستعيصناصنعتگران  ي:دستعیصناهاي نمایشگاه

 کنيد.

 در مزرعه شما. هارقصرقص گروهي يا انواع ديگر  به شکلي منظم ميزبان رقص خاصي باشيد،: هارقص

کوچک است يا يک بازي در مورد  Tom Sawyerمزرعه مکاني عالي براي يک هایي در فضاي باز در مزرعه: بازي

 يک افسانه محلي.

 هاي خشک چيست؟نظرتان در مورد شکسپير در ميان علف تئاتر در انبار کاه:

 دنيآيدرمها و روابط شما جور ، استعداداهيمندعالقهنگاهي به امکانات خود در مزرعه بيندازيد و در مورد اينکه چگونه با 

 تفکر کنيد.
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 هايمحل
 هاجشن یبرگزارشرکت داشته باشند،  یکشاورز گردشگری یهاتيد تا در فعاليرا اغوا کن هايمحل هاآن واسطد به يتوانيکه م یگریوه ديش

روز جشن خرمن( در )Harvest Celebration Day ین شهرستان شروع به برگزاری، چند1996سال  یاست. در ابتدا هاآنخاص  یو تورها

 نی. ايقيمخصوص کودکان، غذا و موس یدادهایعلوفه، رو یهادر واگن ی، سوارهااز مزرعه يحيتوض یکشنبه اکتبر کردند، ارائه تورهاین ياول

 يرتباطتا ا -کشاورزشان بود یهاهیبا همسا غير کشاورزمرتبط کردن افراد  یبرا یاوهيو ش شديغ ميتبل يمحل صورتبهخرمن در ابتدا  یهاجشن

 2000با  1996در سال  يک شهرستان در واشنگتن غربیداد از ین رویا ه درست کنند.يدر ناح غير کشاورزن جوامع کشاورز و يتر بیقو

 (.5ر یاست )تصورشد داشته  ياز مزارع محل بازدیدکننده هزار 20ش از يبا ب 2007شهرستان در سال  13به  بازدیدکننده

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ياجتماع یهامهارت  
به  تباهاًاشا یکنند و يت میند شکایناخوشا یاز بوها، مردم رونديا از درختان باال میکنند و يوانات سنگ پرتاب ميکه کودکان به ح يزمان

ل است، يمزرعه تعط کهدرحاليکنند يس میسرو یو تقاضا حاضرشدهدر مزرعه  هاگردشگرا ی روند،يد، میکه نبا یيهاا مکانیو  هاساختمان

ن نوع از یمردم در ا ازمند آن هستند که آرامش خود را حفظ کنند.يا کارگران، نیو  هاآنخانواده  ی، اعضایکشاورز گردشگری کنندگاناداره

به مشکالت  ،ردهارتباط برقرار ک يروشنبهاق و يند، با اشتفشارتحتکه خسته بوده و  يزمان يد قادر باشند که لبخند بزنند حتیبا وکارکسب

ن بار داشته يصدم یبرا کسان رای سؤاالتل به پاسخ به یو تما ، صبرطبعيشوخبعالوه حس  کنند، يدگيرس یامدبرانه و حرفه ایگونهبهمهمانان 

 (.6ر یباشند )تصو

 ي مزرعههاجشن -6حاشيه 

هاي ي محلي و جذابيتهاسازمانتوانند فرصتي را براي کار با ساير مزارع محلي، ها ميبا داشتن موضوعي درست، جشن

 آورد. فراهم هاستيتور

 روزهاي کوکب )نام جشن(. ،Rhubarb Renissance)نوعي توت(،  Boysenberryجشن  موضوع محصوالت:

 ي قديمي(فنّاوراي از تاريخ با لباس آن دوره، اي تاريخي زنده )مانند نمايش دورههاي مزرعهجشنوارهموضوع تاریخي: 

 مزرعه «کار»، روز Halloween Hoe-Downدر مزرعه،  ام 4 موضوع روز تعطيل:

 ي احشام.آورجمع(، هنگامه متولدشدهي تازه هابرهجشن تولد بره )جشن موضوع احشام: 

 ، روانه ساختن بهار در مزرعه.Oktoberfest، جشن خرمن، Solstice SunFestجشن موضوع فصلي: 
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ا شکست یت يد موفقي، کلاندارتباطکه با مردم در  يو کسان ان تور، کارمندان فروشگاهیتوسط راهنما شدهارائهت خدمات يفيطرز رفتار و ک

که  يکی ه( عامل شمار2001) Kuehnو  Hilcheyورک، یوين یکشاورز یهاگردشگراز  يابیک ارزیاست. در  یزکشاور گردشگریک موسسه ی

 ان موسسه است.نو رفاقت کارک يدوست (هاپاسخ %72) هستندآن  یدر جستجو یکشاورز گردشگریک موسسه یخاب تمردم هنگام ان

در  ين محليکند تا ساکنيخاص کمک م يبه شکل شودميبرگزار  واشنگتن یهااز شهرستان یاريجشن ساالنه روز خرمن که در بس. 5ر یتصو

 جوامع خود به مزارع توجه کنند.
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 هاي مزرعهرقابت -7ه يحاش

و جالب  دهدهنتکانتواند بهتر از ديگران مسابقات تبليغ کنيد و يا مردم را به مزرعه دعوت کنيد تا ببينند چه کسي مي

 مزرعه را انجام دهد.

 دهد.که هميشه جواب مي موردعالقهيک مسابقه قديمي  ضربه زدن سيب:

ي پوست دفرنگنخوتواند با چشمان بسته بيشتر از همه ببينيد چه کسي مي ي با چشمان بسته:نخودفرنگپوست کندن 

 بکند.

هاي گيالس را دارد. شما همچنين  بفهميد چه کسي بيشترين قدرت پرت کردن هسته بيرون پراندن هسته گيالس:

 در سطل شير پرت کند. تواند بيشترين هسته گيالس راتوانيد ببينيد چه کسي ميمي

ميشه  که ه دسته ذرت را غربال کند برنده است نيتربزرگي که هرکس: يک مسابقه مردانه، جايي که پوست کندن ذرت

 همراه است. العادهخارقبا يک با ذرت برشته 

جالب  . جهتواقعي از چنگ زني، اولين کسي که سطل شير يا بطري را پر کند برنده است آزمونيک  گاو/ بز: يردوشيش

 را پر کنند!. گازداررا مجبور کنيد که يک بطري نوشيدني  هاآنساختن آن، 

تواند يک کلوچه گوشت را دورتر چه کسي مي نه براي امتحان کردن خوشمزگي آن، ببينيدپرتاب کلوچه گوشت گاو: 

 پرتاب کند.

 را بدون اينکه بشکند دورتر پرتاب کند؟ مرغتخمتواند يک چه کسي مي: مرغتخمپرت کردن 

 دردهانوه را توانند بيشترين ميو سپس ببينيد چه کسي مي يک ميوه آبدار را بگيريد: /انگوريفرنگتوتخوردن هندوانه/

 خود در عرض يک يا دو دقيقه بگنجاند.

تواند خروس خود را وادار کند در عرض ده دقيقه بيشتر از همه بانگ سر دهد. مردم ببينيد چه کسي مي بانگ خروس:

توانيد براي کساني که خروس ندارند، خروس تهيه کنيد. مردم با ظاهر و شما مي ي خود را بياورندهاخروستوانند مي

 تواند تاريخي باشد!اين موضوع ميکنند که خروس خود را به صدا درآورند که عجيب و مضحک سعي مي
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 .ببرند لذت مزرعه بازدیدکنندگانات خود با يد از تعامل با عموم و به اشتراک گذاشتن دانش و تجربیو کارکنان مزرعه با کنندگاناداره. 6ر یتصو

ورد در م ينش کافکه با عموم مردم سروکار دارند دا ياست، آنانار مهم ين بسيار مهم هستند. همچنيبس يمشربخوشت و يمينزاکت، صم

ن یا ز جالب را عرضه کنند.يناچ یزهايق و چیو حقا عمده مردم را پاسخ دهند هایسؤالکه قادر باشند  ایگونهبهداشته باشند،  گرداندن مزرعه

خواهند  است که آنان دوباره يمحل کنندهتعيينو کند يجاد تفاوت میا سازندميگران ید یاز تجارب خود برا بازدیدکنندگانکه  یریعوامل در تصو

 آمد.

 مکان
 شگریگرد مؤسسات ترینموفقاز  يکیار مهم است. يبس حالبااینست، اما ين چيزهمه یکشاورز گردشگری مؤسساتمکان در  باوجوداینکه

 پارکاست که به سمت  قرارگرفته يدر کنار بزرگراه ب(،يشراب س ب و کارخانهي)انبار س Apple Barn and Cider Mill، کشوردر  یکشاورز

ل از پارک ین مکان تنها چند مایا هستند. گردشگری يکه هر دو از مقاصد اصل روديم يسالت تنیدر ا Gatlinburgو  Smoky یهاکوه يجنگل

Dollywood یو مرکز شهر Knoxville  ن موسسه یاگرچه رشد ا .کندمين کار ارائه یا یرا برا يعال يطيمحبا که یک دره زیفاصله دارد، در

 روندمين موسسه به آنجا یبه خاطر مکان ا هرسالهن مکان یا بازدیدکنندهاست، اما صدها از هزاران  مندبهرهت خوب خود یریبدون شک از مد

 (.7 تصویر)

دا يدر پ يا سختی، سهولت هاه، فاصله از بزرگراهيدر ناح ترددان یجر مهم، یگردشگر یهاتير جذابیت، وجود سايبه مراکز جمع يکینزد

الزم  حالبااین(. 8ر ید به آن توجه کنند )تصویبا یکشاورز گردشگری مؤسساتاست که  يعوامل ترینمهممحل از  يعيطب یيبایکردن محل و ز

ند کشمند ارائه کتا و ارزی یزي، چمؤدبدوستانه و  يمردمبا ، ز و جذابيتم یباشد اگر مزرعه مزرعه خود داشته یبرا آلایدهک محل یست که ين

ازمند تالش و يکوچک و خارج دوردست موفق هستند، اما ن یکشاورز گردشگری مؤسساتاز  یاريبس است. مؤثرمهم و  يابیطرح بازارن يهمچن

 گریگردشد ینبان حالت یدر اکه  هبود جذابغير و  دوردست ازحدبيشمشخص ممکن است که  هایمکان يبرخ حالباایناست.  یشتريکوشش ب

 جاد شود.یدر آنجا ا یکشاورز

در  یکشاورز گردشگری یتجار مؤسسات ترینموفقاز  يکی يالت تنسیدر ا The Apple Barn and Cider Mill. موسسه 7ر یتصو

 است. متحدهایاالت

 شناختيزيبايي

 ک گودالیمزرعه خراب در کنار  کینکه از یتا ا د کنندیبازد يعيط طبيک محیک مزرعه جالب و جذاب در یاز اند که لیشتر مايمردم ب

 سؤالورک یويالت نیکه از آنان در ا يکسان درصد 71است، مؤثر یکشاورز گردشگریدر انتخاب محل  يشود چه عامليم سؤالاز آنان  يشن. وقت

 ,Hilchey and Kuehnبود ) «رفتار دوستانه کارکنان »تنها  ،ن عامليار مهم است. دوميبس «مزرعه منظرهخوش ظاهر »اند پاسخ داده شده

2001; Fig. 9.) 

دن و شتر جذاب شيب یبرا یادیز یکارها توانيدمياست، شما  کنندهتعيين یادیتا حد ز مزرعه يعيط طبيمح شناختيزیبایي کهدرحالي

ک یاز  ترجذابو  ترایمن، ترمرتب، طيزتر محيتم داشتننگاه یامالحظهقابل طوربه که معنا استن بدان یا د.يانجام ده بازدیدکنندگان يخوشحال

، بوعنامط یا حذف بوهایحشرات، کاهش  ، کنترلهاشتر مکرر قلميب یزيتم ،يها، نقاشکردن از گردشگاه یبا نگاهدار روديانتظار م یمزرعه عاد

 یرا، بیيايميک مشکل خاص است. کود شینامطبوع  یهایاحشام، بو کنندگاناداره یبرا بدنما. یزهاير چیو سا يمیزات قديحذف آشغال، تجه
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 یهایت مردم در مورد بوید. شکايدانيکه خب شما خودتان م ه ... دارديشب یيمردم ساکن شهر، بو یبرا يدارد، ول «ه پوليشب یاحهیرا»کشاورز 

 شود. يباعث خراب کردن تجربه هر شخص تواندمي نامطبوع

الت توالت جهت برآورد کردن ي، تسهيعي، مناظر طبنيکپيک يجاد کردن عالئم، نواحیمزرعه، ممکن است ا یو نگاهدار یزيعالوه بر تم

، یشاورزک گردشگری نندگانکادارهست که ين صرفهبهمقرونالزم و  ارزشمند است. انگيزخاطرهکتا و ی يدکنندگان و ساخت مکانیبازد یازهاين

 کهوقتيتا  متحمل شوند. دهنديش میرا افزا مؤسساتن یه اينه اولیرا که هز یيهایر بهسازیا سای، هاني، پرچقيمتگراند یجد یهاساختمان

وه ابتکار ق، رنگ و کاردستي یادیرعاقالنه است. مقدار زيغ يعال یهایبهساز یبر رو گذاریسرمایهند، يد به ثمر بنشیجد یت اقتصاديک فعالی

 گردشگریک موسسه ی، اگر حالبااینعموم مردم جذاب کند.  یبرا يکاف مزرعه را به حد ،نه گزافیبدون متحمل شدن هز تواندمي معموالً

ه آن توسع یهاتيبالت و جذايظاهر مزرعه، تسه یادوره ي، مهم است که به شکلکندميرا به خود جذب  یان تکراریرشد کرده و مشتر یکشاورز

 (.10ر یتصو) شودداده 

 یدی، با ديالتیا راهبزرگک ی، نزدقرارگرفتهبا یز یاط درهيک محی، در واشنگتندر  Peshastinک ینزد Smallwood’s Harvest .8ر یتصو

 خوب. یکشاورز گردشگریک مکان ی یبرا یهاتيجذابهمه  –نگ يبه پارک يو دسترس يعال

 يمنيمه و ايب
ه مزرع کنندگانادارهد ساده انگاشته شود. یک فرد نبایت، با دعوت کردن عموم مردم به مزرعه يامروز، به عهده گرفتن مسئول یايدر دن

 شدهنصبوار ید یبر رو هشداردهندهعالئم  اگر يحتافتد باشند، يکه در مزرعه آنان اتفاق م یبد یر رخدادهایا سایمسئول تصادفات  توانندمي

وجود، م مه مزرعهيب یهااستيد که سيد فکر کنینبا .باشند یيت مالک جایاگر مردم بدون رضا يا حتیو  ات دنبال شده باشندباشد، دستور

مه يو ب یمه کشاورزيمه که در بيک کارگزار بیاست که از  کنندهتعيينار يبس دهند.يرا تحت پوشش قرار م یکشاورز گردشگری یهاتيفعال

افه که به موسسه اض يژگید. هر ويمشورت بخواه یکشاورز گردشگریک موسسه ی ریزیبرنامهو  يتجربه دارد در هنگام طراح يسرگرم مؤسسات

از باشد تا يممکن است ن، هاا جشنی یاهیکرا هایاتاقمزرعه،  یبا واگن، تورها ی، فروشگاه مزرعه، سواريوانات اهليح وحشباغد مانند يکنيم

 گردشگری ک موسسهیمه ينه بیهز کنندهمشخصکه  يعوامل برخي مه اضافه شود.يب ينه کلیو به هز شود يمجزا تلق یامهيب سکیک ری عنوانبه

 (.11ر یاست )تصو توليدشده یدیزان عايشوند و ميت که انجام مي، نوع فعالشدهبينيپيش بازدیدکنندگاناست، تعداد  یکشاورز

 یهاالتآسان به تو ي، دسترسکدوتنبلد یبازد یآماده برا هایدستيچرخ، هااز کدوتنبل یازهيتازه سبز، دسته پاک شدهاصالحچمن  .9ر یتصو

دهد يکه نشان م یيهاتير فعالیو سا از کاه یيهاچياز جنس غالت، مارپ یيهاچيرا مشاهده کرد، مارپ کدوتنبلک برج که بتوان یو  حملقابل

 توجه دارد. بازدیدکنندگاناز يات و ني، جزئشناختيزیبایيبه  واشنگتن Sequim يکیدر نزد کدوتنبل Sunny Farmsمزرعه 

 یراه روها کودکان، یا سواریاستفاده  یک واگن قرمز برایها، ، بستن نردهپرشدهخ یکه با آب  کنندهخنکک ی . عالئم جذاب،10ر یتصو

 کنند.يتجربه م واشنگتن Peshastinک ینزد Smallwood’s Farm Park بازدیدکنندگاناست که  يتجارب ي، همگسنگفرش شده

ت را يمه مسئوليت و بيورک مسئولیويدر ن یکشاورز گردشگری کنندگانادارهدرصد  26شده،  سؤالکه در مودر سه بنگاه برتر  يزمان

درصد.  14 ين دولتي، قواندرصد 16 يانسان یرويمربوط به ن ، مسائلدرصد 17، غاتي/ تبلي/ ترقيابیبازار بعدازآن)که  اتموضوع ترینمهم عنوانبه

Kuehn and Hilchey,2001اند.ست کردهيخود ل ی( کار 

 یيهاتي، فعالحالباایناست.  واشنگتن Carnationدر  Remlingerمزارع  یهاتياز جذاب يکی، يپون یهااسب یکار یسوار .11ر یتصو

 کند.يمه را سخت ميگرفتن ب يا حتیدهد، يش میمه را افزاينه بیهز توجهيقابلن به شکل یر اينظ



21 | P a g e                      w w w . m o d i r i r a n . i r  
 

افت یدر یابر هاآنسک یو ر بوده گران ازحدبيشخاص  یهاتيفعال يکه برخ اندگرفتهم يتصم یکشاورز یهاگردشگری کنندگاناداره يبرخ

ن بود که به مردم اجازه دهد تا در استخر یمزرعه خواستار ا یبایک استخر زیبا  یکشاورز گردشگری کنندهادارهک ی اد است.یالزم ز یهامجوز

د، از بود را به خدمت گرفته بويمزرعه ن یاداره تورها و کارها یاوقات برا يکه برخ یشترياو کارگران ب کهازآنجایيکرد که يشنا کنند. او تصور م

مه خود، به ي، بعد از مشاوره با کارگزار بحالبااینکرد.  یريجلوگ توان از حوادث و تصادفاتيو م ت شنا موجود خواهد بودیریمد یبرا يشخص

 ، شنا در مزرعه اوتیدرنها خواهد بود. ازحدبيشمه ينه بیدهد و هزيش میت او را افزايشنا کردن، مسئول ید که اجازه دادن برايجه رسين نتیا

 مجاز نشد.

مه يک حقوقدان عالوه بر کارگزار بید است که با يت، اغلب مفيدر معرض مسئول گرفتن قرارمه و يب یهانياز مورد در گيریتصميمدر باب 

 آگاهاز آن  مه ممکن استيکه کارگزار ب يو تعهدات قانون هاتين مربوط ارائه کند، مسئوليمرتبط با قوان ينشيب تواندميحقوقدان  د.يمشورت کن

ت يئولدر مورد مس سؤاالتمه و يب یشماريبو تعداد  رديد تحت پوشش قرار گیکه با یزيو چ ياست، کس موردنيازکه  یامهيبمقدار و نوع  .نباشد

 ائماًدبه همان اندازه مهم است که شما  مه مناسب،يب برداشتنل جواب داده شود. عالوه يک وکیمه و يب تأیيدک کارگزار مورد یتوسط  توانديم

 سک باشند.یاز ر یعارمن و ی، ازيتممرتب،  هاآند که یئن شود تا مطميکن ينيمزرعه خود را بازب یهاسیالت و سرويتسه

انجام داده بود،  متحدهایاالت يدر انگلستان و مناطق شمال یکشاورز گردشگری کنندگانادارهن از يکه او با دوج یادر مصاحبه

Rilla(1999a)از  هاآناز  کدامچيه، حالبااین است. ش از انگلستانيکا بیآمر یکشاورز گردشگری مؤسساتد درخواست خسارت در ي، فهم

 نشده بود. يمنقض کدامچيهمه يت نبودند و نه بيمجبور به مطالبات مسئول

Beus(1994) ًکه او مالقات کرده بود،  تگزاس یگردشگر مؤسساتاز  کدامچيهت بود، ير موضوع مسئوليدرگ کهدرحالي د،يفهم متشابها

 مناسب داشتند. یامهيآوردن پوشش ب به دستدر  يسدستررا تجربه نکرده بودند و نه  یایجد يدادخواه

 ن دولتيقوان
 یکشاورز گردشگریکه ممکن است ادارات  یيهایازمنديو ن يموضوعات قانون يبه برخ خواهد انداخت يمختصر نگاه صورتبهن بخش یا

ت که ن مهم اسیو بنابرا مختلف متفاوت است یهادر شهرستان ين محلي، قوانحالباایند، يتوجه کن لطفاً قرار دهد. تأثير تحترا  واشنگتندر 

رند را يقرار گ هاآن تأثيرن خاص که ممکن است تحت يو قوان هااستيکنند تا س بررسيرا  ين محليقوان یکشاورز گردشگری کنندگاناداره

 یهایيشود راهنمايکه زده م یيها، موضوعات و مثالحالبااین .نخواهد پرداخت واشنگتنر از يگر غیاالت دیبه ا مستقيماًن بخش یبعالوه، ا بدانند.

ها و استيد که سياد داشته باشیدر آخر، به  شود.ياطالعات خاص م يبرخ یجهت تماس برا يمحل یهاکه شامل آژانس کنديرا ارائه م يعموم

مناسب  یهااست که با آژانس يده خوبیمنسوخ شوند. ا زودیبهن بخش آمده ممکن است یکه در ا ين اطالعاتیشوند، بنابرايعوض م مکرراًن يقوان

 د.يکن بررسين اطالعات موجود را ید و آخریريتماس بگ

. در دیسروکار دار هاآنشود که شما با يم ينيش تعداد قوانیباعث افزا تانمزرعهاز مردم به  یادیآوردن تعداد زت، يمسئول برافزایشعالوه 

ر یافروش س ی. براستياج نياحت یانامهيگواهچ اجازه و يشود هيانجام نم هاآن یرو آوریعملچ يکه ه يمحصوالت و فروش ديتول یبرا واشنگتن

 ،(WSDA) واشنگتنالت یا یخاص را تحت دپارتمان کشاورز یهانامهيگواه يبرخ دیدار ازين احتماالًد، یآيم به دستکه از مزرعه  يمحصوالت

ق ید از طريتوانيرا م موردنيازخاص  یهانامهيگواه، شامل یتجار یهاون برنامهيالعات درباره کمساط د.یآور به دست، تجار یهابرنامه کمسيون

 د.یآور به دست http://agr.wa.gov/inspection/CommissionMerchants گاهوب

د ازمنينکه  یوکارکسب هر از دارند،ين واشنگتنالت یا نامهيگواهاز دپارتمان  نامهيگواهک یبه  یکشاورز گردشگریاگرچه همه ادارات 

 یدیدج مؤسساتآن  وسيلهبهاست که  یابرنامه واشنگتنالت یا یکارفرما نامهگواهيس یسرو .کار است یرويا استخدام نیو  هااتيمال آوریجمع

http://agr.wa.gov/inspection/CommissionMerchants
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که  نندافت کیکپارچه را دری وکارکسبشناسه عدد ک یل کرده و يکارفرما را تکم نامهدرخواستک ی توانندميخواهند شد،  تأسيسنده یکه در آ

ن ید ايتوانيشما م رد.يقرار گ مورداستفادهو ثبت هستند  بندیماليات، وکارکسبن ير قوانيالت که درگیا یهار آژانسیتوسط سا تواندمي

کارفرما، شما را  نامهگواهيس یسپس سرو د.يدانلود کن http://www.dol.wa.gov/forms/700028.htm گاهوبرا از  نامهدرخواست

ممکن  يکند، وليآگاه م ،شوديکامل شده شما اعمال م نامهدرخواستکه بر اساس  ينيو قوان هاالزحمهحقالت، یا هاینامهگواهيسایر در مورد 

 د.ياز داشته باشين يو محل ين مليدر مورد قوان ياطالع خاص است شما به

 شده یفرآور یفروش غذا
رند که يگين خاص قرار ميقوان يطه برخيدر ح رهايو پن هاها، عسل، سسشربتها، ژله شده مزرعه مانند مرباها، یفروش محصوالت فرآور

با دپارتمان  يکینزد یسالمت شهرستان شما همکار هایبخش ح دهد.يشما توض یبرا مفصالًتواند يشهرستان شما م يطياداره سالمت مح

 ها،نامهگواهي، هانامهاجازهشما را از  توانندمي و دارند يمحل یغذا یدر نظارت بر فرآور رگالتوری یهار آژانسیو سا واشنگتن یکشاورز

را در  یترشيد اطالعات بيتوانيد آگاه سازند. شما ميد و بفروشيشده را تول یفرآور یيمحصوالت غذاد تا یاز داريکه شما ن ينيو قوان هابازبيني

 گاهوبق یاز طر واشنگتن یرزن سالمت غذا را از دپارتمان کشاويغذا و قوان یمورد فرآور

http://agr.wa.gov/FoodAnimal/FoodProcessors د.یآور به دست 
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 غذا در مزرعه -8حاشيه 

 تواند يکيخواهند که غذا بخورند. سرويس غذا ميآيند، ميمطالعات و تجربه نشان داده است که وقتي مردم به مزرعه مي

 کشاورزي شما باشد. گردشگريهاي سودمند براي افزايش عايدي به موسسه از راه

پخت کنيد، در فروشگاه مزرعه  مزرعه دررا  هاآنها، هاي پاي، نان تازه مزرعه و کلوچهشيرينيي: پزينیريشنانوایي و 

 بفروشيد. برخط صورتبهو در شهر و  بفروشيد

هاي قديمي در مزرعه هميشه جواب کباب :هاکبابهاي ريز و ها، گوشتگوشت دنده، برگرها، استيککباب کردن: 

 دهند.مي

 هستند. موردعالقههميشه ي کاراملي: هابيس

، بلکه غذاهايي اندکردهاندازي غذا براي رويدادهاي خارج از مزرعه را راه نيتأم وکارکسب تنهانه هامزرعهبرخي غذا:  نيتأم

 کنند.به سبک قديمي را نيز ارائه مي

 غرب وحشي را با سرو غذا براي مهمانان خارج از يک واگن آشپزخانه واقعي، بازسازي کنيد.واگن آشپزخانه: 

 طعم بهتري در مزرعه دارد. شدهبرشتهذرت تازه ذرت بر روي چوب ذرت: 

از )هاي کوچک که نياز به افزايش ارزش شير خود دارند يک فرصت عالي براي لبنياتيدر مزرعه:  شدهساختهپنيرهاي 

 طريق فرآوري شير و ساخت پنير(.

 ممکن است در مزرعه شما اجازه داده شود و يا نشود. / فست فودها:هاکافهي مزرعه/هارستوران

داغ و گاز زدن يک شيريني  زغالبر روي  داگهاتچيزي در مورد برشته کردن شيریني خميري برشته: و  داگهات

 وجود دارد. اي طالئيقهوه

 دستورالعملمزرعه کار خود را با توسعه رمز  نيمؤسسبسياري از  ها:، ترشيهاسسا، ههها، سالس، شربتهاژلهمرباها، 

 خود را توسعه دادند. روکاکسبو سپس  آشپزي خود آغاز کردند

خواهيد که تالش زيادي به خرج دهيد، آن را ساده و اگر نمي تر از برخي ديگر استها، سختاجرا و ادامه برخي از اين ايده

اما به ياد داشته باشيد که مردم مجبورند که بخورند و  ؛يفرنگتوتي روغننانو  هاچيساندو، مانند خوراک لوبيا، ديدارنگاه

 رسد که اشتهاي آنان را زياد کند.بازديد از مزرعه به نظر مي
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 سرو غذا
اگر شما فقط  يشهرستان شما است. حت يطيازمند تماس با اداره سالمت محين نيم مردم، همچنيمصرف مستق یه غذا برايفروش و ته

 حتماالًااز افراد  یشتريا تعداد بیک یو  دیدارس غذا یک اجازه سروی کسببه از يد، شما نيرا داشته باش روزهیکداد یک روی یبرنامه سرو غذا برا

ا یکه در آن غذا فروخته و  یدادید قبل از روین هفته به طول بکشد، پس شما بایتواند چندين پروسه می. اهستندازمند کارت گرداننده غذا ين

ر مزرعه د یفور یغذاا یک رستوران، کافه یا ساالنه مانند ی يفصل یغذاس یک موسسه سروید. يمربوطه کن یشود شروع به انجام کارهايسرو م

 را کسب کند. یمنطقه بند ید کدهایبا

 يوانات خانگيح هایوحشباغ
(. 12ر ید )تصویاج دارياحت يخاص نامهگواهيد، شما به يدر مزرعه خود داشته باش يوانات خانگيح وحشباغک ید که یاگر شما در نظر دار

 وحشباغوانات در ياگر ح حالبااین است. متحدهایاالت یاز دپارتمان کشاورز نامهگواهيافت یازمند درين یوانات جهت اهداف تجاريش حینما

نه یست. هزيمذکور ن نامهگواهياج به گرفتن يمزرعه شما هستند احت یاز کارها یبخش عادا یفروش هستند و  یوانات آغل شما برايا حیشما 

وانات يح وحشباغا دو بار سرزده از یک ی يممکن است سال یدپارتمان کشاورز بازرسين .دارد مزرعهوانات يبه تعداد ح يبستگ هاهنامگواهين یا

 Ankmal نامهبیتصوبر اساس  واناتيمراقبت از ح یرا برا یيد حداقل استاندارهایها باوحشباغ کنندگاناداره د کنند.یشما بازد يخانگ

Welfare  گاهوبق یاز طر توانيدميرا  هاآنکسب  يو اطالعات راجع به چگونگ نامهبیتصون یا یهاي. کپکنندکسب 

http://www.aphis.usda.gov/animal_welfare د.یآور به دست 

 هاسيو سرو يفروشخرده یهامغازه
 هایاتاقکنند، يافت مینه دریمزرعه که هز یتورها فروش است. یهااتيمال وصولازمند ين هاسیا سروی فروشيخرده یهافروش در مغازه

 یفروش محصوالت و غذا .(13ر یآورند )تصو حساببهرا  واشنگتنالت یات فروش ايد مالیمزرعه با یهاو رستوران مزرعه یها، فروشگاهیاهیکرا

 گاهوبفروش، به  یهااتيشتر در مورد مالياطالعات ب یات فروش ندارند. براياز به وصول مالين یرشده بعالوه مصارف فو یرفرآو

http://dor.wa.gov/content/home شناسه ک شماره ید و يکنيم کارفرما را پر نامهدرخواستکه شما  يد زمانيتوجه کن د.يرجوع کن

 خودکار به دپارتمان بودجه ارسال خواهد شد. صورتبهد شما یجد وکارکسبد، اطالعات در باب يکنيافت میکپارچه دری وکارکسب

در ( يجنوب یکایپستاندار آمر ي)نوع هاalpacaن یدر مقابل ا تواندمي يچه کس ت بزرگ است.يک جذابیوانات در مزرعه ي. داشتن ح12ر یتصو

 مقاومت کند؟ واشنگتن Sequimدر  Happy Valley Alpacaمزرعه 

 اتيمال ف هرگونهيوصول و تخف یبرا يحيتوضو  یياجرا یهابرگهآنان  کهازآنجایيد، یريتماس بگ هاآنبا  مستقيماًست که شما ين یازين

 شما ارسال خواهند کرد. یا برای را به شما ابالغ و رديگيمشما تعلق  وکارکسبکه به 

 ساختمان
 یياهر ساختمانیا سایک فروشگاه در مزرعه یا ساخت ی، اجاره یبرا هاساختمانر یا سای، انبار خانهکیر مدل ييتغ یبرا یااگر شما برنامه

 یساختمان شهرستان محل خود همکارک با دپارتمان ینزد يد داشت که به شکلياز خواهيد، شما نیمالقات خواهند کرد دار هاآنکه عموم از 

http://www.aphis.usda.gov/animal_welfare
http://dor.wa.gov/content/home
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ات و اصالح ي، بازرسساختمان یمجوزها ،دیريگيرا به عهده م هاين سازندگیکه شما هر نوع از ا يزمان ،مالحظات ترینمهماز  يبرخ د.يداشته باش

 ر اهداف هستند.یآتش و سا يمنیا یمکن برام

 یمنطقه بند
 یاحظهمالقابلبه شکل  هاشهرستان شود.يرا شامل م یکشاورز گردشگری مؤسساتاز  یارياست که بس يار مهميموضوع بس یمنطقه بند

ود خ یکشاورز گردشگریاداره  یکه شما برا یيهاتيفعال ياند. برخمتفاوت یمنطقه بند یهاصياستفاده در تخصو اجازه  هایمندنياز مورددر 

 وشگاهک فرید يخواهياگر شما م حالبااین اجازه داده شده است. یا کشاورزی یيموجود روستا یتحت منطقه بند خودکار يد به شکليکنيطرح م

 یاقتصاد یهاتير فعالیا سایمزرعه،  یهااردو، جشن یهامزرعه، محل یتجار یتورها ،یاهیکرا هایاتاق، یار جادهکنا یهاد، غرفهيکن یاندازرا راه

د يادارات شهرستان خود مشورت کنداشت تا با  ديخواه ازيناند. شما موجود اجازه داده نشده یهایواضح تحت منطقه بند يبه شکل یتجار

 (.14ر ی)تصو

از موسسه  یانمونه Chelanاچه یدرک ی، نزدواشنگتن Mansonدر  Blueberry Hillsه در مزرعه ی. کافه مزرعه و فروشگاه هد13ر یتصو

وع ن نیت کنند. ممکن است به این را رعاياز قوان یاريبسازمند آن است که ين يباشند، ول يعموم توانندمياست که  یکشاورز گردشگری

 مناطق اجازه داده نشود. يدر برخ یکشاورز گردشگری یهاتيفعال

 شما خاص یبندن منطقه ييتع یبرا مجاز یاز کاربردها يک کپی وسيلهبهن موضوع یدرباره ا يمفصلق يکه شما تحق شودميه يتوص شدیداً

 یيزهايموجود چه چ ین منطقه بنديتحت قوان ایدفهميدهد که یمطمئن شو د.يصبحت کن شهرستان محل خود ریزیطرحد و با کارمند يانجام ده

 رمجاز است.يمجاز و غ

ک منطقه خاص یدر مجاز  یکه با کاربردها یدیجد یاقتصاد یهاتيفعال کهست يرمعمول نيغ (هاهیهمسا يا حتی) يادارات محل یبرا

 ردشگریگک موسسه یتواند يبالقوه م صورتبهکه  -باشد نااميدکنندهو  برهزینه یاتواند تجربهين میرا به چالش بکشند. ا دنمطابقت ندار

شت د داياز خواهيشما ن باشند،ين موجود مجاز نميد تحتت قوانیاشنهاد دادهيرا که شما پ یزيخارج کند. اگر آن چ وکارکسبرا از دور  یکشاورز

ود خ یشنهاديجهت طرح پ یمنطقه بند یهااستيتا با س در ارتباط بوده ينکه با ادارات محلیاا ید، ياجازه استفاده مشروط را کسب کنکه 

در  یيهاياگر نگران حالبااین بخشد.يل ميرات و کسب اجازه را تسهييانجام تغ ،يت محلاگان و اداریروابط خوب با همسا یبرقرار د.یسازگار شو

انجام  ،ديتوانيکه م یکار هر خواهد شد. ترسخت نامهاجازهوجود دارد، پروسه کسب  هار مزاحمتیا سای، سروصدا، افتهیشیافزاک يمورد تراف

 یبرا یارزشمند ينخواهد آورد و دارائ به وجودرا  ید که موسسه شما مشکالت جدين مسائل هستند مجاب کنیرا که نگران ا يد تا کسانيده

 دهد.يش میافزا یاقتصاد یهاهیدیيتأ ین امر شانس شما را برایکه ا جامعه خواهد بود

Rilla(1999a) شهرستان  یکند که احکام منطقه بنديذکر مSonoma خاص  یدادهایو رو فروشيخردهس غذا، یشد تا سرو ينيبازب

ئت يبا ه يک مزرعه خانوادگیچگونه دهد که ين شرح ميهمچن Rilla (1999b) سازد. ریپذامکانرا  یکشاورز گردشگری مؤسساتمربوط به 

 AB 1258, the Californiaه کنند )يرا ته يالتیقانون ا سینوشيپکردند تا  یهمکار ،يخانوادگا و جامعه اتحاد با کشاورزان يفرنيکال یکشاورز

Agricultural Homestay Bill) به  خصوصاًن دادخواست یا شوند. يبود مستثن هاو هتل هاکه هدف آن رستوران ينيکشاورزان از قوان تا

 ا ممنوع بود.يفرنيکال يکه تحت قانون قبل سرو کنند شبانه مزارع وکارکسباز  يبخش عنوانبهتا نهار و شام را  داديمکشاورزان اجازه 
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 هيروابط همسا
د یبا انکنندگاداره داشته باشند. یکشاورز گردشگری مؤسساتبزرگ بر  یريتأث توانندمي هاهیکه در بخش قبل اشاره شد، همسا طورهمان

گوش دادن و پاسخ  یکه به معنا در کنار خود حساس باشند یکشاورز گردشگریک موسسه یاز داشتن  هاهیهمسا مورداحساسل در يبدان دل

 يمحل نيد که همه قوانيد مطمئن باشیشما با ن انجام شد،يکه در مورد قوان يبه بحث تا حد امکان است. با توجه هاآناصالح و  هايدادن به نگران

 ، ممکن استيناراض یهاهی، همساصورت نیار يدر غ .ديکنيمت ی، ساختمان، حقوق راه و نصب عالئم هشداردهنده را رعایدر مورد منطقه بند

 گریگردش وکارکسبک ی عنوانبهکه  یاموسسه ممکن است مانع کار آن شوند. يا حتیدهند،  قرار تأثير تحتاداره موسسه را  یجد يبه شکل

 يگیهمسا يا حتیو  یه کشاورزيک ناحیگر مناسب یرشد کند که د یقدربهشروع به کار کرد،  يمنطق ي، به شکلبر اساس کار در مزرعه یکشاورز

 يحیرک پارک تفیل به یست و تبديک مزرعه نیگر ید یکشاورز گردشگریک موسسه ی يکه چه زمان سؤالن یپاسخ به ا ک روستا نباشد.ی

 هاهی، همساآگاه باشند خود مؤسساتو از رشد  ن موضوع آگاه باشندیاز ا یکشاورز گردشگری کنندگانادارهالزم است که  شود سخت است.يم

 ن رشد مشکل داشته باشند.یممکن است با ا ين محلير ساکنیو سا

 يدر مقابل مزارع واقع يحيمزارع تفر
دو دهه گذشته از  ياز مزارع را ط یاريبس ،یکشاورز گردشگری مؤسسات ،واشنگتن Spokaneدر شمال  Green Bluffدر منطقه 

 گردشگری ن کشاورزانيجه کشمکش بين موضوع نتیستند. ايکننده زنده ن د محصوالت ساده رشدير قادر به تولگیکه د کرده یداریکشاورزان خر

 Greenه انجمن ين ناحیدر ا یکشاورز گردشگری مؤسسات اند است.نشده یکشاورز گردشگریر يکه درگ ماندهيباقو کشاورزان  یکشاورز

Bluff Growers Direct Marketing  دادندرا شکل (http://www.greenbluffgrowers.comکه ) ریسا ومزرعه  یهاجشنواره 

 شانیهارتصو یزيآمرنگ، هايبا پون ی، سواریسواربالن یاورند، بلکه برايوه به مزارع بيد میخر یبرا فقطنهکنند تا مردم را يج میدادها را ترویرو

تند که ن هسیساکن آن منطقه هستند، نگران ا يطوالن يکه مدت ينيساکن برخي دهند.يگوش م يمحل يقيبه موس کهدرحاليدن شراب يو چش

است. با استناد  ير کشاورزان محلیش باغداران و ساهمراه معامن روستا، یط اي، محهاآنبه هم زننده آرامش  هافتهدر آخر ه هاشلوغ شدن جاده

وه اظهار يم يمیقد دهندهپرورشک ی، جادشدهیا Green Bluff یکشاورز گردشگری مؤسساتتراکم  به واسطکه  یارک گونهيط سيبه مح

 «میاپرداخته يش سگ و پونین نمایبه ا ازحدبيشما کنم که يحات. من فکر میتفر وکارکسبم، نه يوه هستيم وکارکسبما در  »دارد که يم

(Jones, 1993.) 

 هاتيفعال گونهنیاگان و مخالفان یهمسا و ن مزرعهيحائل مناسب ب یجاد فضایو ا کيتراف یحق ورود و خروج مناسب برا تين موضوع اهمیا

 دهد.يرا نشان م

، هانآشنهاد فروش محصوالت يخود، پ یگان کشاورزیبه همسا يدگيجهت رس یکشاورز گردشگریکند که کشاورزان يشنهاد مين پيهمچن

را  آنچه هر -غير کشاورزا یکشاورز  یهاهیهمه همسا برای را کاهش دهند. هاتا تنش را داده هاآنها يگردن به نگران و گوش توسعه مزارعشان

ن یه اشود کيه ميتوص شدتبه د.يمشارکت داشته باش هاآندر زمان مناسب با  يا حتیجاد کرده و یمستحکم ا يروابط ،ديد انجام دهيتوانيکه م

 بلندمدت در هاهیهمسا داشتننگاهشاد  د.يداشته باش مدنظرن توسعه آن يح بعداًو  یکشاورز گردشگریک موسسه یموضوع را هنگام شروع به کار 

 تان خواهد شد.وکارکسبت يخود و موفق يباعث خوشحال

http://www.greenbluffgrowers.com/
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 ت کارگريريمد
محصوالت  یتورها، فرآور یيم به عموم مردم، راهنماي. فروش مستقهستندکارگر متمرکز  یبر رو عمدتاً یکشاورز گردشگری مؤسسات

 نيچننیااد است. یزمان ز یريکارگبهازمند ين یکشاورز گردشگری یهاتيگر از فعالید یاريو بس دکنندگانیبازد یيگوپاسخمزرعه، نظارت و 

 ا برداشت محصول در تعارضیام اوج کار مزرعه مانند کاشت ین ايکار مزرعه در ح یاوقات با تقاضا يو گاه است يکارگر اغلب فصل یبرا یيازهاين

 است.

 خانواده یاعضا یريکارگبه
 از کارگران موجود خانواده تا آنجا که ممکن است استفاده کنند. کنندمي يسع یکشاورز گردشگری مؤسسات کنندگانادارهنمونه،  عنوانبه

استفاده بهتر از کارگران خانواده شروع شد. کارگران مزرعه موجود که  یبرا يراه عنوانبهاغلب  یکشاورز گردشگری یهاتيقت، فعاليحق در

د یبا هارند. خانوادهيقرار گ مورداستفادهتوانند يکند ميشروع به کار م یکشاورز گردشگریک موسسه ی کهيهنگاماغلب  ستنديجزو خانواده ن

عقوالنه کنند. م يبررس دقتبهخود  یکشاورز گردشگرید یجد وکارکسبه جهت توسعن کارگران رگران خود را قبل از به خدمت گرفتت کايموقع

که در  ستين عاقالنه ني، همچندیريرا به عهده بگ یادیز گذاریسرمایه مخارج یکشاورز گردشگریک موسسه یست که هنگام شروع به کار ين

 د.یريرا به خدمت بگ یدیرگران جداز باشد، کاينکه نیاز موارد قبل از ا یاريبس

را صرف  توجهيقابلشناسند و مراقب آن هستند زمان يخانواده و کارمندان مورد اعتماد که اداره مزرعه را م یار مهم است که اعضايبس

 ک موسسهیاداره  یهاسروکار داشتن با استرس و چالش یشوند نه تجربه و نه تعهد الزم را براياستخدام م تازگيبهکه  يشتر کارگرانيب آن کنند.

اق به يعالقه و اشت ی، القایکشاورز گردشگری مؤسسات کنندگانادارهاز  یاريسب یبرا هاچالش نیتربزرگاز  يکی. دارندرا  یکشاورز گردشگری

 نند چونکيرا انتخاب م یاز مردم کشاورز يليخ ار مهم است.يبس وکارکسبک یت يموفق یکه برا ياند، موضوعاست که استخدام کرده يکارگران

، هرحالبه، یکشاورز گردشگریک موسسه یت يموفق یبرا آهنگ حرکت آرام راحت هستند.و  خلوت را دوست دارند و با گاوها، سروصدا یجا

هر کارمند ن موضوع در مورد یرا آموخته باشند، بلکه ا نوازیمهمان یهاباشند و مهارت مندعالقهد به تعامل با مردم یبا خانواده یاعضا تنهانه

 کند.يز صدق ميخارج خانواده ن

 يفصل کار
 یرا برا ين موضوع مشکالتیاست. ا يکند فصليجاد میکه ا یيهاشتر شغلياست، ب يفصل یوکارکسب یکشاورز گردشگری کهازآنجایي

تابستان  یهاماه یاوقات برا يگاه توانيمرا  هارستانيو دانش آموزان دب هاان دانشکدهیدانشجو کند.يجاد میجذب و آموزش کارمندان خوب ا

زنان  است به مدارس خود بازگردند. گردشگریبزرگ  آخر هفتهک یکه  (Labor Day) کارد قبل از روز یاغلب با هاآن ي، ولبه خدمت گرفت

 شناسفهيوظدانند و يم یدر مورد کشاورز هاآنکنند، يکار م خوبيبه یکشاورز گردشگریکارمندان  عنوانبهاغلب  يکشاورز از مناطق محل

 وقتمامت یر کارهایبه دنبال سا وکارکسبک یهستند، در صورت کساد شدن  وقتپارها ی يفصل ینکه به دنبال کارهای، جز احالبااینهستند. 

 روند.يم

با  یکشاورز گردشگریمزارع  يکه برخ راهبردک ی يوجود ندارد، ول يمشکالت مربوط به اشتغال فصل یبرا يحلراهاز موارد  یاريدر بس

محصوالت ارزش افزا در مزرعه،  یکه در طول سال پخش شوند. با فرآور ایگونهبهدن به کارها است يبخشتنوع اند،ت از آن استفاده کردهيموفق

 يدن برخنمونه انتقال دا عنوانبه) پایيزب يو شروع جشنواره شراب س (شوديافت میق پست دریاز طر ها)که سفارش يپست وکارکسبک یتوسعه 

 رتيطوالنکارگران خود  یکار را در طول سال برا یامالحظهقابل طوربه یکشاورز گردشگری کنندهادارهک ی. گر(ید یهال به ماهيتعط یروزها
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 ریپذطافانعکه  ید. افراديرا برقرار کنسازد که اشتغال ساالنه يشما را قادر م ،یکار یهاو فرصت هاتيدادها، فعالیق رويدق ریزیبرنامهن يچن کرد.

د تورها را اداره کنند، ماه یک ماه بایدر  که یيدهند، جايوفق م یيهاتين موقعيچن یازها برايو خود را با ن شونديم کاربهدست، خود هستند

 افت کنند.یرا در يتلفن هایسفارشگر یو در ماه د بعد مربا درست کنند

 وانات مزرعهيمردم با ح وانات و تماسيکمک به ح
 یبرا ياننجا مکیا .اندشدهوانات حساس يو استفاده از ح ، رفتاریبه نگهدارنسبت به موضوعات مرتبط  روزافزون يبه شکل هایيکایعموم آمر 

که اگر شما مزرعه خود  ن استینجا اینکته مهم در ا .ستين ا نهیوانات درست هست يطرفداران حقوق ح یا نقدها و ادعاهایآ نکهیبحث در مورد ا

ند. در کيده شما فرق ميوانات با عقيح با حيصحده آنان در مورد رفتار يد که عقيکنيبرخورد م يد، بدون شک با مردمیيعموم بگشا یرا به رو

ا از انجمن ر يکه شخصشود يه ميتوص يحت د.يوانات توجه کنيح یط نگهداریو شرا ، محل سکونتسالمتبه ،دقتبهد که یاز داريجه، شما نينت

Humane Society)د کند و به شما کمک کند تا در ید بازدیاکرده فراهموانات يح یکه شما برا يالتيد تا از تسهیاوريب يمحل )جامعه مهربان

 د.يوانات مزرعه حساس باشيبه ح يدگيو رس یر کشاورز در مورد نگهداريافراد غ یهايمورد نگران

در  ديکنيرا اصالح م هاآنالت محل سکونت يوانات و تسهيبه ح يدگيطرز رس کهيهنگامرا  یادیز يليخ یارهايست معين الزم کهدرحالي

کار  ن مهم است که طرزيهمچن د.يد و به آن توجه کنيدر مورد آن فکر کن یطورجدبهمهم است که  شتر راحت باشند.يوانات بيتا ح دیرينظر بگ

ان سودمند آن ینکه برایا ياست و حت موردنيازد که چرا کار احشام در مزرعه يح دهيمناسب توض يد به شکلياششما قابل دفاع باشد تا شما قادر ب

. است ياتيار حيوانات، بسيبه مزاحمان طرفدار حقوق ح ي، حتهاگردشگرتان به یهاح دادن روشياست. داشتن دانش و مهارت بحث آرام و توض

خص دن شيبه کنار کش شود.يدکنندگان میبازد يباعث انحراف شخص مقابل و ناراحت چراکه د،یداغ شو یهار بحثيد درگیچ صورت نبايدر ه

با ، ساده و یفور یيو پاسخگو واناتي، رفتار مناسب با حیدينکات کلد باشد. يممکن است مف ،با موضوع روبرو شود تا از استرس یعار ایگونهبه

 گردشگری کنندگانادارهوه، ين شیدر ا کنند.ينند اظهار ميبيم شما که در مزرعه یزيرا در مورد چ خود ياست که نگران ، به اشخاصاعتقاد

 .باشند یکشاورز یبرا يمهم و رسوالن يانيمربفهمند، يدر مورد مزرعه مکه مردم کمتر و کمتر  يزمان يدر ط توانندمي یکشاورز

 و سالمونال E.coli0154:H7 یت باکتریاز موارد سرا شماریبير درباره آنان، تعداد ياشخاص درگوانات مزرعه و ين اخطار در مورد حیآخر

ه شود کياگر به مردم اجازه داده م وانات مزرعه به انسان شوند.ياز ح یماريباعث انتقال ب توانندميهستند که  یيهازميکرواورگانيکه م است

ش یتان و نمادس یشستشو یرا برا يالتيتسه د کنند، مهم استیوانات بازديآلوده به کود ح يا از نواحیوانات داشته باشند و يم با حيتماس مستق

 یريمنتقل شوند جلوگ هاوانات مزرعه به انسانيق حیتوانند از طريکه م یيهایماريتا از ب دیسازفراهمت شستن دست يراجع به اهم ياطالعات

خود را  یماريکنند بيکه ادعا م يشما را در مقابل کسانت يمسئول توجهيقابلکند، به شکل يرا کم م یمارياحتمال ب تنهانهن موضوع یا د.يکن

 دهد.ياند کاهش موانات مزرعه شما گرفتهيتماس با ح واسطهبه

و مفرح را  يزانگخاطره يو تجارب ها و کودکان هستندخانواده دیبازد یبرا يعال يهایمکان کنندميوانات کار يکه با ح مزارعي .15ر یتصو

هم است ار ميبس حالبااین نند.يدارد آموزش ببياحشام را زنده نگه م یزينکه چه چیورز در مورد ار کشايکنند تا افراد غيکنند و کمک ميارائه م

 شود.يم ینگاهدار خوبيبهوانات شما يد که از حید و مطمئن شويوانات توجه کنيح يکه به موضوعات رفاه

 يت ماليريمد
د، يجاد کنیا یکشاورز گردشگریک مزرعه بر اساس یا ید و يک مزرعه موجود اضافه کنیرا به  یکشاورز گردشگری هایمؤلفه آنکه چه

 گردشگری(. درآمد Rilla,1999a; Kuehn and Hilchey,2001د درآمد است )يدر همه موارد، تول تقریباًن کار، یانجام ا یه برايل اوليدل
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، اتاقه یاز کرا ي( درآمد ناش2به مزرعه و ) یشتريان بیشتر محصوالت مزرعه با آوردن مشتريفروش ب (1شود: )ياز دو منبع حاصل م یکشاورز

 یجار یهاتيفعال هرگونهجهت ورود به مزرعه و بابت  بازدیدکنندگاند کجا از یريم بگيد داشت که تصمياز خواهيشما ن .هاتير فعالیو سا تورها

 در د.ياد کنجیداران ایدر ذهن خر مؤثر یرید تصويتا بتواند ابتدائا کجا هستند يکنيکه شما ارائه م یيهاتيا جذابی د،يافت کنیمزرعه پول در در

 دارد. یياز هر دو منبع درآمدزا یکشاورز گردشگری یهاتي، فعالحالباایناز موارد،  یاريبس

 وکارکسببرنامه 
افت یدر هاآنز ا یکشاورز گردشگری یهاتيقدر بابت فعالچنکه یا ایو  ديکنافت یپول در بازدیدکنندگاننکه کجا از یدر مورد ا گيریتصميم

ر مورد ه شما در فکر کردن دد تا بيه کنيته وکارکسبک برنامه یشود که يه مياز موارد توص یاريدر بس ات شما دارد.يبه اهداف و ن يشود، بستگ

 کمک خواهد کرد.ن درآمد یشتريد بيتول به مؤثر يشکل کند که به مزرعه یتمرکز بر رو يچگونگ

وسعه د تيرا شروع کن یکشاورز گردشگریک موسسه ید یاگر شما با يا حتید، يد، چه مقدار شارژ کنیاج به شارژ کردن دارياگر شما احت

برنامه خاص را  یتعداد ،گذاریسرمایه یهایازمنديکردن ن يابیو ارز ینقد یجار یهاها، بودجهدرآمد یها، صورتحسابمؤسسات یهابودجه

 وکارسبک یهاافت اطالعات در مورد برنامهیشروع در یک مکان خوب برای. دياستفاده کن هاآناز  گيریتصميم ید برايتوانيکند که شما ميارائه م

 کوچک است. وکارکسبن مرکز توسعه یترکینزد

 یسودآور
آمد در یرا رکوردهایکرد ز يابیرا ارز یکشاورز گردشگریک موسسه ی یواضح سودآور ياغلب سخت است که به شکل گر،یدر مورد مزارع د

ت ازمند آن اسين یکشاورز گردشگریک موسسه یدرآمد  يواقع يابیارز، حالبااین. اندشدهبيترکگر یکدیمختلف با  یهادادوستداز  ،هاخرجو 

 گریگردش یهاتيق فعالیاز طر مستقيماًد یدار يشما سع که يزماند. يها را تا آنجا که ممکن است جدا کرده و دنبال کنو درآمد هانهیهزکه شما 

 یرشتيان بیجذب مشتر به واسطش فروش مزرعه یاگر هدف افزا مهم است. يلين موضوع خیا ،دادهاید مانند تورها و رويکن یيدرآمدزا یکشاورز

و  درفروشها افزایش .ديرا شروع کن یکشاورز گردشگرینکه یاست قبل از ا یش مزرعه و سودآورخوب از فرو يداشتن فهم، حلراهاست، 

 د.يکن يابيارزش ان به مزرعهیمشتر ان ورودیرات در جرييرا در ارتباط با تغ هاآنرا دنبال کرده و  هانهیهز

در و  انددهشلیتبدک مزرعه یبه  مؤسساتن یا بيشتراستدالل کرده است که  اخيراً یکشاورز گردشگری یهاتيل گران فعالياز تحل يکی

کرد، جذب تعداد  سودبخشرا  یکشاورز گردشگرینکه ی(. او استدالل کرد که تنها راه اDice, 1974د درآمد کنند )يتوانند تولين راستا نمیا

ا یرود يم هيبه حاش یو کشاورز د انجام دهدیبا گردشگری يواقع وکارکسبک یاست که  یيو سپس انجام کارها بازدیدکنندگاناز  یادیار زيبس

ب ل جالياز کشاورزان به دل یاريو بس ستندين سودبخش یکشاورز گردشگری مؤسساتشتر يدارد که بياظهار م Diceشود. ينامربوط م يحت

 ندارد. یيدرآمدزاآنان مضاعف  یهافهمند که تالشيپردازند و نميبه آن م وکارکسبک ی عنوانبه ،ن کاریبودن ا

دهد يانجام شد نشان م Kuehn and Hilchey (2001)و  Rilla(1999a) ،Govindasamy et al. (1998)توسط  اخيراًکه  یيکارها

 Kuehn and Hilchey کند.يد ميد کند و توليتول يدرآمد اضاف توانديماز کشاورزان  یاريبس یبرا یکشاورز گردشگری یهاتيفعالکه 

را  یکشاورز گردشگریک موسسه یم گرفتند يتصم قرار دادند، موردمطالعه هاآنورک که یوياز مزارع ن درصد 82گزارش دادند که  (2001)

قرار دادند،  موردمطالعه هاآنکه  یکشاورز گردشگری مؤسساتدند که ين فهميهمچن هاآنش دهند. یمزرعه را افزا یکنند تا سودآور اندازیراه

درباره موضوع  یشتريسته است مطالعات بیشا مزرعه کسب کردند. یر درآمدهایدالر عالوه بر سا 12347برابر با  یاانهيمتوسط درآمد سال

 یگردشگر مؤسسات ريدر چند دهه اخ که یيکایصدها کشاورز آمر ادیزاحتمالبه، حالبااین انجام شود. یکشاورز گردشگری مؤسسات یسودآور
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، نندهکاداره یهااز مهارت يعکار، تابن یا ن کار اقدام به شروع آن کردند.یل جالب بودن ايکنند در ابتدا به دليرا راه اندازه کرده و اداره م یکشاورز

 از دولت است. يافتیدر یهاتیحما يکنند، جامعه و حتياستفاده م هاآنکه  يابعمن

 يابيبازار غات ويتبل یهاراهبرد
غات يتبل و يابیاد جهت بازارینه زیهزد، یجد وکارکسبک ی یست برايعاقالنه ن ياست، ول یکشاورز گردشگریت در ياساس موفق يابیبازار

پخش  يا آگهیبروشور  بازدیدکنندگان یبرا رند،يگان قرار گیرا یهاد تحت پوشش رسانهیبا کنندميکه تازه شروع به کار  يمؤسساتصرف کرد. 

ه با ک یيهاو مکان يمحل بانفوذر افراد یو سا یتجار یها، خوابگاهيمسافرت یهاف(، آژانسيتخف یهاه از مزرعه و کوپنیدهاوقات  يکنند )و برخ

و  هستندم ار مهيبس توسط مردم دهانبهدهانغ يتبلت و يحسن ن گسترش. غات هستنديتبل یبرا يمناسب یهاتيموقع سروکار دارند گردشگری

 سخت است. یاء آن کاريد، احيجاد نکنیدر اذهان عموم ا مثبت یریاگر شما تصو

 دهانبهدهان
افتند یدر Hilchey and Kuehn (2001)، شدهانجامورک یويان در نیو هم مشتر یکشاورز گردشگری کنندگانادارهکه هم از  يابیدر ارز

ترش گساست.  دهانبهدهانشوند نقل و قول يآگاه م یکشاورز گردشگری مؤسسات یهاتيجذاب که مردم از یاوهيش ترینعموميو  مؤثرترینکه 

 ندگانبازدیدکنکه فراتر از انتظارات  انگيزخاطره يتجارب ،مزرعهازمند آن است که ين یکشاورز گردشگریک موسسه ی دهانبهدهانج یو ادامه ترو

عه در مزر کنندگانادارهاز است که ين نيهمچن ان خود به اشتراک بگذارند.یرا با دوستان و آشنا هاآنلند یکه مردم ما ياست را ارائه کند، تجارب

 از یگریتوسط انواع داغلب  مؤثر دهانبهدهانج ی، تروگریدعبارتبه فعال باشند. یديکل یهاق افراد و سازمانیمزرعه از طر يرساناطالعامر 

 .کنديدا ميو توسعه پ یگذارانيبن ،يابیبازار

 شهرت
 يجالب عموم یهاداستانق ی، شهرت از طراندافتهیمهارتدر آن  یکشاورز گردشگری مؤسساتاز  یاريکه بس يابیبازار یهاوهيشاز  يکی

خت اس یکه برا -دیآيم دهانبهدهانغ يوه تبليش کمکوه به ين شیاست. ا ونیزیتلوو و یدر راد هاآنها و مجالت و پخش در روزنامه منتشرشده

 در تمام ینوآور يد کمیبا د هستند،یاغلب جد یکشاورز گردشگری یهاتيفعال ازآنجاکهاست.  سخت یکشاورز گردشگری وکارکسبک ی

است.  (و مهم)ن موضوع آسان ید است، ایجد یکشاورز گردشگریت يکه فعال يزمان باشد. یگان جاریرا یارسانه یهاياعالن و آگه یهاوهيش

ها رسانه ن نوع شهرت سخت خواهد شد.یا ینگاهدارافزون روز ين رفت، به شکلياز ب یکشاورز گردشگریک یت يد بودن جذابیکه جد يزمان

، يحلم یخوب با گزارشگرها ين مهم است که روابطیگان استفاده شود، بنابرایغات رايتبل یبرا یالهيوس عنوانبه هاآن از نکهیا ازمتنفراند 

شود تا شانس خود را يمختلف م یهادر زمان ن شامل پرداخت دستمزدیا د.يل دهيتشک یيویراد یهاستگاهیو ا هاران روزنامهیو مد راستارانیو

ا ی ندیآيدار برکه مزرعه شما میبه د پورزنيش یکه قوها يد، زمانيش دهید افزايد دفعه بعد داستان خود را انتشار دهينکه قادر باشیا یبرا

 پرورش داده شما در مسابقه برنده شد. پوندی 500 یکدو نکهیبعدازا

 مشترک يابيبازار
 یهاتير جذابید است که با سايمف یکشاورز گردشگری کنندگاناداره یوجود دارد، اغلب برا توجهيقابل گردشگرکه تردد  يدر مناطق

دئوها در یو و هاوجود دارد )مانند کاتالوگ يعيدر منطقه وس يابیبازارنه يدر زم یيهاتالشاگر  خصوصاًداشته باشند،  یهمکار یگردشگر

بت را نس یشتريب گردشگری ،در اغلب موارد ،جالب يمحل یهاتياز جذاب یارياز بس يکی عنوانبهو معروف شدن  یهمکار (.يمسافرت یهاآژانس
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 يکیتشر يابین بازاريک کمپیاست اگر شما  مؤثرن موضوع یا کند.يخود جذب م کنند بهيم يابیاقدام به بازار یيتنهابهکه خود  يکنندگانادارهبه 

انند خواهند تا بديا سه ساعت وقت میو ش از ديکنند بيم يکه در شهر زندگ يمردم د.يل بدهيکه مکمل شما هستند تشک یيهاوکارکسببا 

 دهد.يش میرا افزا هاآن کردن سفرشانس  هاآندار ید یبران انتخاب یارائه چند توانند انجام دهند.يم کاریچهدر کل آخر هفته 

انند م يهایمکاند، یش بگذاریوجود دارد به نما گردشگریاد یکه تردد ز يجذاب را در مناطق يرنگ بروشورهایاست که  مؤثرار ياغلب بس

لفن ت یهات خواندن آسان، شمارهيبا قابل یهاشامل نقشه بروشورهان ید که ایمطمئن شو .هاو رستوران ها، متلیتجار یهاد، خوابگاهیمراکز بازد

 دا کردن مزرعه شما باشند.يجهت پ یيرهايو مس

 مدرسه یتورها
 يشکل ان پول را بهیدکنندگان و جریک بازدين ترافيشود، بلکه همچنيبازار مزرعه شما م يگرمباعث  تنهانهکه  مؤثرار يبس یهااز راه يکی

 يآموزش یتورها توانيدمي. شما است کینزد ی( از شهرهاk-4 یهاکودکان کالس معموالً) استمدرسه  یها، دعوت از گروهدهدميش یافزا يآن

خاص به  ین بروشورهايد. همچنيتازه را ارائه کن یهاو شربت تازه یهاتیسکويکدو، ب انتخاب ،يوانات اهلي، نوازش حیمخصوص، واگن سوار

ه بعد ا دو هفتیک ی هاآنشود که ين کار باعث میا ح دهند.يرا که در مزرعه افتاده توض ياتفاقات هاآنشان ببرند که در یهاتا به خانه ديبده آنان

 د مزرعه بازگردند.یبازد یخود برا یهاهمراه خانواده
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 روکاکسبباعث تکرار  کنند امايد نميتول يدرآمد چندان خودیخودبهکه  هر کودک است یدالر برا 5تا  3ن يب معموالًمدرسه  ینه تورهایهز

 (17و  16ر یکشانند( )تصويرا به مزرعه م یگرید بازدیدکنندگان ،کودکان) شودميرشد آن باعث  مدتيطوالندر 

 بازاريابي مستقيم -9ه يحاش

تبديل به يکي از الزامات مزرعه هم براي توسعه مزرعه و هم فروش محصوالت مزرعه شده  سرعتبه :مزرعه يهاگاهوب

ه  نياز ب وجهچيهبهو ديگر  –از محصوالت شما باشد  شدهچاپاز يک کاتالوگ  مؤثرترخوب ممکن است  گاهوباست. يک 

 پست کردن آن نيست.

به شما  تنهانه هاآنها در حال پيشرفت است. در روستا روزههمهکه  يک پديده در حال رشد مراکز فروش کشاورزان:

ي آغاز کنيد، بلکه يک شيوه عالي براي شناختن فروشخردهي هامتيباقدهند فروش محصوالت مزرعه خود را اجازه مي

ورها روشهاي توريسم کشاورزي مزرعه در جامعه است. نمايشگرها را بنا کنيد، با مردم حرف بزنيد و بمحصوالت و فعاليت

 ي رويدادهاي مزرعه را منتشر کنيد.بندزمانو 

ين مزرعه کوشا هستيد، ا دکنندگانيبازداگر شما در توسعه يک پايگاه داده از مشتريان و  :هاکاتالوگسفارش پستي/

 در طول روزهاي تعطيل باشد. خصوصاًمزرعه  افزودهارزشتواند راهي عالي براي فروش محصوالت شيوه مي

. راهي بهتر براي فروش شدهساخته دقتبهجايي که يک کلبه ساده يا يک فروشگاهي که  ي داخل مزرعه:هافروشگاه

ي هامزرعهتوانيد محصوالت ساير و کسب درآمد از طريق فروش محصوالتي که مردم در تورها ديدند وجود ندارد. شما مي

 منافاتي با قوانين محلي نداشته باشد بفروشيد.هاي شما ي خوب را چنانچه محصوالت و شيوهدستعيصنامحلي و 

شيوه اصلي توزيع مستقيم محصوالت توريسم کشاورزي. اين شيوه حتي در فصول مختلف نيز  اي:هاي کنار جادهغرفه

اند، پس مطمئن شويد که غرفه شما پاکيزه، جذاب، خوب تري شدهآيند، ولي امروزه مردم، خريداران خبرهبه کار مي

 باشند. دسترسقابلي شده و ذارگعالمت

ي قديمي که همچنان مندعالقهيک  توانيد انتخاب کرده و بردارید:که شما مي هاوهيم، هايسبز، هاگلي هاغرفه

خواهند کار به آن سختي را انجام دهند. مطمئن شويد که محصوالت تازه است، اگرچه برخي مردم امروزه نمي ريپذامکان

 موجود باشد. هاغرفهر ها دو گل فراوان
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 يپست هایفهرست
غات و يل، تبهايآگه مستقيماًتا  کنندميه يتک هاآنبه  شدتبهکرده و  ینگاهدار يپست هایفهرست، یکشاورز گردشگری مؤسسات يبرخ

د. کنيصدق م يفروش پست یهامزرعه و فروشگاه یهادر مورد فروشگاه خصوصاًن موضوع یا م پست کنند.يمستق طوربهخود را  یهاکاتالوگ

Hilchey and Kuehn (2001) و  ینگهدار نسبتاًعرضه محصوالت بودند، اما  مؤثرار يبس یاز ابزارها ميو پست مستق هاافتند که خبرنامهیدر

 یهاشوند. فقره یو نگهدار یريگهدف دقتبهباشد، مهم است که  مؤثرد و يمف يم پستينکه فروش مستقیا یبرا است. متيقگران هاآنادامه 

 د حذف شوند.یبا يپست هایسفارشگاه داده یشتر به مزرعه بازنگشتند( در پايا بیدو سال  یکه برا یيهاآنکهنه )مانند 

 رسانه
و  ا خدمات(ید )مانند محصوالت یکه شما دار يام خاصيبه بودجه، پ يکه بستگ باشند يخوب يغيتبل یوهايتوانند شيگوناگون م یهارسانه

ها گردشگرجاد تردد یدر ا تواندميشود، ياز مزرعه شما پخش م مستقيماًکه  ایمنطقهخارج از  یيویک پخش رادیمثال،  یبرا .دارد مخاطبان شما

دف را ه ن و هم فرصتيخود هم مخاطب یيویراد غاتياست که در تبل يده خوبیا باشد. مؤثر هاهيافتتاحمزرعه و  یهاجشنواره یج مردم براييو ته

بر  یيویغات راديد در تبليکن يسع د،يکنيم ریزیبرنامهن یلوها جشن يک جشنواره کدوتنبل و خانه ارواح در طی ید. پس اگر شما برايقرار ده

 د.يبفرست ترجوانان یو مشتر هاخانواده یو برایق رادیغات را از طرين تبلیو ا دين موضوع تمرکز کنیا

 معموالً يتلویزیونغات يتبل شما باشند. یباشد، اگر خوانندگان آن مناسب اهداف تجار مؤثرار يبس تواندمي يغات در مجالت سفر محليتبل

را  يومک داستان جالب عمیتوانند قانع شوند تا يم حالبااین تلویزیوني یهاستگاهیاست. ا یکشاورز گردشگری مؤسساتفراتر از بودجه اکثر 

 یبرا تواندمين نوع از پوشش یا بحث شد، اخيراًکه  طورهمانجالب باشد.  يکاف اندازهبهشما  پخش کنند اگر که مطلب ياخبار محل یبرا

 هستند ارزشمند باشد. توجهجلبو محتاج  اندکارکردهشروع به  تازگيبهکه  مؤسساتي

 هانقشه
که محصوالت خود را  يمزارع یو هم برا یکشاورز گردشگری مؤسسات یهم برا توانندمي يمزارع محل هایفهرستمزرعه و  یهانقشه راه

ان بالقوه کمک یرو مشت بازدیدکنندگانبه  يم فصلیک تقویداشتن  به واسط توانندمين يهمچن هانقشه د باشد.يرسانند مفيبه فروش م مستقيماً

ن یبودن ا مؤثر یبرا دارند. يچه محصوالت يده و پخته هستند و چه مزارعيت رسجایو سبز يمحل یهاوهيدهد چه هنگام ميکند که نشان م

 ار مهم هستند.يبس هان نقشهیع ایو توز ، استفاده آسانیي، خوانايبندگی، فربندیطرح چون یموارد هانقشه

 هاگاهوب
موفق  گاهوبک یکنند. يه مينترنت تکیاقالم به ا یداریکردن اطالعات و خر پيدا الت خود،يتعط ریزیبرنامهجهت  روزافزون يمردم به شکل

ک وب وجود دارد، يتراف یبرا یادیرقابت ز شود.يم یمنظم نگاهدارو داشته  يآسان یناوبر، بوده ياتيو عمل نوازچشم، یکشاورز گردشگری

ند. شويم کار گرفتهبه  گاهوب یو نگهدار يجهت طراح يابیو متخصصان بازار گاهوب اطمينانقابل ایحرفه دهندگانتوسعه ،ن اغلبیبنابرا

 رد.يگيج جستجو قرار میا دوم نتایشما در صفحه اول  گاهوب، یديکلمات کل یدر صورت جستجو د کهیمطمئن شو

ز ا یاريکه بس دارند ایساليانهذرت  یهاچياست. صدها انجمن در روستاها امروزه مارپ انگيزشگفت ،ذرت یهاچيت مارپيمحبوب رشد .16ر یتصو

 ان نوجوانان محبوب است.يدر م خصوصاً هاچين مارپی. ااندشدههنرمندانه کار  هاآن
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ه با ک يتنبل هستند. کودکان و کند يمراسم طراحدار یر جوانان عاشق دیو سا هايدبستانشيپ، یي، کودکان مدارس ابتداها. خانواده17ر یتصو

 کنند اغلب با پدر و مادر خود به مزرعه بازخواهند گشت.يدار میکودکان از مزرعه د یهاا گروهیمدرسه 
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 مزرعه يتورها -10ه يحاش

دکنندگان در تور مزرعه شما دوست دارند چه ينکه بازديراجع به ا دقتبهد يشما با agritourismک ي عنوانبه

 يهاتجربهو  ي، آموزشکنندهسرگرمجالب،  ستيبايم هاتجربهن يد. ايو انجام دهند، فکر کن ننديبب را ييزهايچ

 اهندخويم واقعاًشتر مردم يند. بيگران بگويبه د هاآنرا به خاطر بسپارند و درباره  هاآنباشند که مردم  يفردمنحصربه

و در مورد  يبوم وحشاتيح، يخچه محليوانات مزرعه، تاري، حيدر مزرعه بدانند، درباره محصوالت کشاورز يدرباره زندگ

 يريتفس يد در تورهايدرباره مشکالت شما بشنوند، پس مراقب باش خواهندينم احتماالً هاآنت مشابه. يهر خصوص

 .ديدارنگهو مثبت  کنندهسرگرمد. تور را ينباش گرموعظها ي کنندهخسته

 يزيربرنامهد تا تور را يبخواه هاگروهن است که از ين تورها ايب دادن ايترت يمعمول برا راهکي :مدارا کردن لهيوسبه

راجع به  يکه کم دهديمن فرصت را يبه شما ا و کند؛يمکار کمک  يروين يزيربرنامهو  يبندزمانن کار به يا کنند.

 د.يفراهم کن هاآنق يازها و عاليمتناسب با ن يتور ديتوانيمن شما يد. بنابرايدا کنيگروه شناخت پ

 نسبتاًن تورها را ي. اکننديمفراهم  ترمسنشهروندان  يرا برا ونقلحملط مناسب يشرا هااتوبوس :ياتوبوس يتورها

 خاطر بهد يدار سروکار ترمسنکه با مردم  يد. زمانيجالب، طنز و اطالعات پرکن يهادهيارا با  هاآنو  ديدارنگهکوتاه 

 داشته باشند. يتحرک محدود ييا توانايو  يجسم يممکن است ناتوان هاآناز  ياديد که تعداد زيداشته باش

ن رهبران فرش يا يبرا: استان و شهرستان( مقامات ،يمحل ي، باشگاه روتارياتاق بازرگان) اجتماعي يهاگروه

 آن است. يهاتيفعالت و درک مزرعه شما و يجاد حسن نيا يک شانس بزرگ براين يد. ايقرمز بگستران

 يدنيب/ نوشيت و شربت سيسکوي، بواگن سواري، هاکدوتنبلوانات، يکوتاه و جالب شامل ح يتورها :مدرسه يهاگروه

 د.ييرا متناسب با سن گروه مدرسه انتخاب نما يليتحص يهامؤلفه. کننديمعمل  يخوببه

را تجربه کنند،  ييزهايچه چ هابچه خواهنديمد که رهبران گروه يابيدر :شاهنگان(ي، پH-4سا، يکل) جوان يهاگروه

 .ديبده هاآنرا به  خواهنديمکه  يزيچ
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 ندر ایگر ید یک مسئله ضروریت کند. یرا به سمت شما هدا یشتريک بيتراف تواندميشما هم  گاهوبمکمل به  یهاگاهوباز  هاپيوند

د يهل دیتحو توانيدمي ازآنچهش يب وقتهيچشماست.  گاهوببه  شدهارسال یهاو درخواست هابا سفارش ایحرفهع و یبرخورد سر یينه توانايزم

ز خواهد ين ترمهمنده یو در آ مهم است یکشاورز گردشگریر يامر خط یخوب برا یو نگهدار يبا طراح گاهوبک ید. امروزه داشتن يقول نده

 شد.

 

 نشانه() عالمت
قابل  راحتيبه گاهوباگر  مخصوصاًهستند،  یت کنند ضروریهدا یکشاورز گردشگری گاهوبجذاب که مردم را به  یهادر انتها، عالمت

 Hilchey) تجاری یهاق نشانهیمقصد خود را از طر یکشاورز یهاگردشگردرصد از  18داد که  برآوردنشانک یورک، یويدا شدن نباشد. در نيپ

and Kuhen, 2001 )د.ينکو نصب  يو فدرال طراح ي، استانيمحل نامهآیينرا مطابق با  هانشانه دبایميد که شما یبه خاطر بسپار افتند.ی 

 

 يابيبازار تأثير
 ين گاهي، پول هدر داد. همچنيغاتيار متفاوت تبليبس یهاا استفاده از روشیک روش ی وسيلهبه ازاندازهبيشغات يبا تبل توانمي راحتيبه

ژه یو هایپيشنهادا یف، يبا تخف ي، آگههام، کوپنيمستق رساناننامهر سخت است. يا خیدارد  تأثير قدرآنغات يا تبلینکه آیص اياوقات تشخ

اره مزرعه چگونه درب هاآننکه یص ايتشخ یان برایع از مشتریک برآورد سری. انجام کنندمي ترراحترا  تأثيرص مقدار يگر تشخید تعقيبقابل

 تا حد ممکن عاقالنه و بجا خرج شوند. توانندمي يابیغات و بازاريتبل ین دالرهایاست، بنابرا يفکر خوب انددهيفهم

 نگرش و لذت بردن
 ین تنها برای، اگر احالبااین. شوندميش درآمد خانواده شروع یافزا یبرا یالهيوس عنوانبه یکشاورز گردشگری یهاتياغلب فعال

، یورزنه کشايکه خانواده کشاورز از تعامل با اجتماع، آموزش مردم در زم يت آن کمتر خواهد بود نسبت به زمانيباشد، احتمال موفق گذاریسرمایه

ص دهند که يتشخ يآسانبه توانندمي دکنندگانیبازدلذت ببرند.  شانيزندگدن به يوسعت بخش يبعض یو برا -شانمزرعهبه اشتراک گذاشتن 

 ر.يا خیهستند  موردقبولعه ا در آن مزریآ

ف کنند یدوست دارند در کنار مردم باشند، داستانشان را تعر واقعاًکه  شودمياجرا  یافراد وسيلهبه یکشاورز گردشگری اتيعمل ترینموفق

فر، ک نیروزانه در خانه  صورتبه خصوصاًداشتن با اجتماع،  سروکاررا یار مهم است، زين بسیباشند. ا گذاریسرمایهو  شانمزرعهبه  مندعالقهو 

 ن افراد سخت باشد.ین و صبورتریمتعهدتر یبرا يحت تواندمي
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 مزرعه يغاتيموارد تبل -11ه يحاش

اورند. يب خاطر بهآن مزرعه را  لهيوسبهتا  خواهنديم يزي، چکننديمدن يکه از مزرعه شما د ييهاگردشگراز  ياريبس

 يوارهننشازر با نام و يخچال و فري يرو يسيا مغناطيو اش هاوانيلکمربند،  يهاسگک، هافنجانها، شرت يتج مانند يرا يهايادگاري

 يوارهنشانخمره با  يک بهتر هستند. يليمتناسب با مزرعه شما و محصوالت آن خ فردمنحصربهمزرعه شما خوب هستند، اما موارد 

آن را   کننديممردم تماشا  کهيدرحال يمحل گرصنعتک ين امکان وجود دارد که يا يمزرعه شما پر از عسل چطور است؟ حت

ل که عس يهرزمان و کننديم، دوباره و دوباره خمره را پر برنديم، از عسل لذت برنديمآن خمره را به خانه  دکنندگانيبازدبسازد. 

 ند.جاد شويل ايتخ يبا کم تواننديمگر يد يحصوالت ابداع. مافتنديماد مزرعه شما يبه  گذارنديمنان صبحانه خود  يرا بر رو
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ر ي. تمام افراد درگگردشگریدر فصل اوج  خصوصاً، دهديمش یخانواده کشاورز افزا یاسترس را رو یکشاورز گردشگریست که ين يشک

 بازدیدکنندگان استرس داشته باشند و دائماًو  بزنند. اگر نتوانندگر لبخند یکدیاست، به  ختهیرهمبه يکه اوضاع کم يطید بتوانند در شرایات بايعمل

ک امر یت در يموفق یهاشاخصهن یترمهماز  يکید ینباشد. لذت بردن از کار شا هان نوع مشاغل مناسب آنید ایاز مزرعه را آزار دهند، شا

 باشد. یکشاورز گردشگری

 یريگجهينت
 شودميج یرا هان ملتيا و در بيشتر در دنيشتر و بيب بين ترکیند، اما ایايبه نظر ب يبیزوج غرد در نگاه اول یشا یو گردشگر یکشاورز

شان تا اوقات فراغت گردنديم يعي، با آرامش و طبداريمعن، فردمنحصربه یهاشتر به دنبال جادهيب هانيت رو به رشد شهرنشيکه جمع طورنيهم

ده نیم داد. آياز دست خواه يانوس آرام شمال غربيرا در اق یشتريب یکشاورز یهانيشتر، کشاورزان و زميب یهارا پر کنند. ما بدون شک مزرعه

 يميتنظ یو فشارها یکشاورز یربنایمحصوالت، فقدان ز یمت بااليکه توسعه در کنار ق یي، جادیآيم زيانگغمک و یبه نظر تار یدر مناطق شهر

االت یاز ا یاريط مشابه در بسیمقابله با شرا یاداره کردن سخت شود. برا یبرا يروزافزونرا به طرز  ينتس یتا امر کشاورز شوندميادغام  باهم

ا ت کنندميد محصوالت حرکت يبه سمت فراتر از تول هااز مزرعه ي، بعضافتهیکاهشست که هادهه یبرا یکه کشاورز یيو در اروپا، جا يشرق

با، یاظر زاز مناطق، من یاريکنند. بس فراهمرا  وحشحياتسکونت  و محل بازشوند یو فضاها یيروستا یيبایز دارندهنگهح شوند، یتفر یبرا يمحل

 يشگامانيکه کم است پ یزيمهم هستند را دارند. چ یکشاورز گردشگریک صنعت یتوسعه  یکه برا يعيو طب يت و منابع فرهنگيتراکم جمع

 ا اتفاق افتاده است.ير نقاط دنیکه در سا طورهماناورند، يب وجودبه ن اتفاق را ینا است که قدم بردارند و ايب

ند یگود بیشا هاي، بعضکندميمواجه هستند را حل ن هابا آن يکه کشاورزان شمال غرب يتمام مشکالت یکشاورز گردشگریتوسعه صنعت 

که  یکه هر کار دهدميشنهاد يپ يکل یک نمای وجودنیباا ،کندمير يرا تحق يسنت يبه مزارع در حال کار، کشاورزان. زندگ هاگردشگرآوردن 

 یگردشگر، مزارع نیا برنده کمک کنند. عالوه یآ یهانهیبماند و مردم در مزارع به حفظ گز يباق یدر کشاورز هانيممکن است انجام شود تا زم

که مزارع و کشاورزان در جامعه ما  ياتيح یهاکمک به آموزش افراد درباره نقش وسيلهبهرا انجام دهند  يفه مهميوظ توانندميمحور  یکشاورز

 اریگذسرمایه توانديم یکشاورز گردشگریرا دارند  اق و عزميل و اشتیاز مهارت، منابع، تما يب درستيکه ترک یيهاآن ی. براکنندمي یباز

 باشد. يپرارزش و زيانگجانيه

 

 


