
 

 مجتمع طرح توجیهی گزارش 

 گردشگری کشاورزی 
 
 

 

 

 

 طرح:   هئیت مدیره

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی  آذربایجان شرقی، شهرستان هریس، استان  محل اجرای طرح: 

 استان آذربایجان شرقی، ایستگاه تحقیقاتی حقاظت خاک و آبخیزداری خواجه 

 

 1401 بهار 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كُنْ بَعِيدَ الْهَِممِ إِذَا طَلَبْتَ كَرِيمَ الظَّفَرِ إِذَا غَلَبْت 

 . حضرت علی )ع( پیروزی کریم باشهر گاه در پی چیزی هستی ، بلند همت باش و آن گاه که چیره شدی ، در  

 

 



 
 احداث  سنجیامکانگزارش 

 مجتمع گردشگری کشاورزی 

 124/401شماره: 

 23/03/1401تاریخ: 

 

 

: هئیت مدیره طرح 3  

 

 صفحه  شماره موضوعات  فهرست

 8 ....................................................................................................................................... طرح  ی بخش اول: مشخصات متقاض

 9 ....................................................................................................................... طرح  ی و مجر  ت یریمد  ی مشخصات ثبت -1-1

 9 ............................................................................................................................................. ی متقاض  ی توانمند ی بررس -2-1

 10 ........................................................................................................................................ طرح یاقتصاد ی بخش دوم: بررس

 11 ......................................................................................................................................................................  مقدمه  -2-1

 11 ................................................................................................................................................. ی کشاورز ی گردشگر  -2-2

 12 .................................................................................................................................. ی کشاورز ی گردشگر  خچهیتار -2-3

 16 ..................................................................................................................................... گردشگرى کشاورزى  تیاهم -2-4

 19 ....................................................................................................................................پردازش گردشگرى کشاورزى   -2-5

 22 ............................................................................................................ شیوه هاى مدیریتی در گردشگرى کشاورزى  -2-6

 24 .................................................................................................. ی کشاورز یچهار عامل اساسی در تجارت گردشگر  -2-7

 25 ................................................................................................................ چالشها و موفقیتهاى گردشگرى کشاورزى  -2-8

 25 ................................................................................................ گردشگرى کشاورزى به عنوان یك فرصت در ایران   -2-9

 26 ............................................................................................................................ ی کشاورز  یانواع مزارع گردشگر - 10-2

 26 .................................................................................................................................... الت ی مزارع فراغت و تعط -1-10-2

 26 .................................................................................... در مراتع همراه با دامدارن  ی مزارع مهمان ؛ تجربه زندگ -2-10-2

 26 ....................................................................................... یکشاورز  ی هاتیاز فعال دی و تماشا ؛ بازد دی مزارع بازد -3-10-2

 27 ................................................................................................................. آموزش   ی؛ گردش برا ی مزارع آموزش -4-10-2

 27 ...................................................................................... سالمت و گذران دوران نقاهت یابی مزارع سالمت ؛ باز -5-10-2

 27 ............................................................... تر ارزان  ی دی مزارع خود برداشت ؛ مشارکت در برداشت محصول و خر -6-10-2

 27 ..................................................................................................................................................... مزارع شهروند  -7-10-2

 28 ................................................................................................................... یی و توسعه روستا  ی کشاورز ی گردشگر-11-2

 29 ............................................................................................................. ی کشاورز ی گردشگر  یجادیا  یفرصت ها - 12-2

 30 ............................................................................................................................................. سم یاگروتور یامدهایپ - 13-2

 31 ................................................................... و نظارت بر آن  یکشاورز یگردشگر  ت یدستورالعمل صدور مجوز فعال - 14-2

 32 .............................................................................................. ی کشاورز یمرتبط با گردشگر یتهایفعال ی رسته ها - 2- 15

 33 ..................................................................................................................................................... س ی شهرستان هر - 2-19

 34 .............................................................................................................................................. یی ایجغراف تیموقع -2-16-1

 34 ............................................................................................................................................... ی کشور مات یتقس -2-16-2

 34 ............................................................................................................................................................... ت یجمع -2-16-3

 35 ................................................................................................................................................. و آب و هوا  م یاقل -2-16-4

 35 ..................................................................................................................................................... ی اهیگ  پوشش  -2-16-5

 35 ................................................................................................................................................................. اقتصاد  -2-16-6

 36 ............................................................................................................................................................ ی کشاورز -2-16-7



 
 احداث  سنجیامکانگزارش 

 مجتمع گردشگری کشاورزی 

 124/401شماره: 

 23/03/1401تاریخ: 

 

 

: هئیت مدیره طرح 4  

 

 36 ................................................................................................................................................................. صنعت   -2-16-8

 36 ...................................................................................................................... ها  ی بلند و  یپست  و  مهم ارتفاعات  -2-16-9

 37 .......................................................................................................................................................... ی آب  منابع - 2-16-10

 37 ............................................................................................................................................. ی اقتصاد  تیوضع - 2-16-11

 37 ....................................................................................................................................... ی دنی و د ی خی نقاط تار - 2-16-12

 37 ................................................................................................................................................ ی مراکز دانشگاه -2-16-13

 39 ............................................................................................................................................ طرح  ی بخش سوم: مطالعات فن

 40 ......................................................................................................................................................................  مقدمه  -3-1

 40 ............................................................................................................................................................... طرح  یمعرف -2-3

 42 ..................................................................................................... ی قات یتحق ستگاه یا  ییایجغراف  تیها و موقع  یژگ ی و -3-3

 43 ......................................................................................................................................... خدمات و محصوالت طرح -4-3

 43 ....................................................................................................................... یی دارو  اهانی کشت گ یمجتمع باغ  -1-4-3

 54 .............................................................................................................................................. ی بخش پرورش دام  -3-4-2

 55 .............................................................................................................................................. ور یط پرورش   بخش -3-4-3

 56 ............................................................................................................................................... پرورش زنبور عسل   -3-4-4

 57 .............................................................................................................................................. ی اقامت ی ها ق یآالچ  -3-4-5

 58 ......................................................................................................................یی دارو  اهانیگلخانه و خزانه نشاء گ  -6-4-3

 59 .................................................................................................................................................... ی فروشگاه تجار -3-4-7

 61 .........................................................................................................................................مجتمع ازی تجهیزات مورد ن -3-5

 62 ....................................................................................... نیطرح و محل تام از یعمده مورد ن ه یمواد اول زان ینوع و م -6-3

 63 ............................................................................................................................. یی دارو  اهانیکشت گ ری مساحت ز -7-3

 64 ............................................................................................................. و تعداد اشتغال  یانسان ی روین ن یتام ت یوضع -8-3

 65 ............................................................................................ تامین آب ، برق ، سوخت، امكانات مخابراتی و ارتباطی  -3-9

 66 ................................................................................................................ طرح  یاجرا یو زمان بند یات یبرنامه عمل - 3-10

 67 ................................................................................................................................. پروژه  ی بردارمدت زمان بهره   - 3-11

 67 ........................................................................................................................................ ساخت ها  ر یبه ز  ی دسترس- 3-12

 68 .............................................................................................................................. د یفروش و تول برنامه  ین یب شی پ - 13-3

 70 .......................................................................................................... ی گذاره یسرما یهاسكیر ل یو تحل ییشناسا - 14-3

 70 ................................................................................................................................................. شناسایی ریسك  -3-14-1

 72 .................................................................................................................................................... احتمال ریسك  -3-14-2

 72 ........................................................................................................................................................ تاثیر ریسك  -3-14-3

 73 .......................................................................................................................................... ارزیابی کیفی ریسك  -3-14-4

 75 ................................................................................................................................................................ ی برندساز  - 3-15

 75 ................................................................................................................................ نگ یمهم در برند ی هامؤلفه -3-15-1

 76 ................................................................................................................ محصوالت طرح  یسازبرند  یهاشرو   -3-15-2



 
 احداث  سنجیامکانگزارش 

 مجتمع گردشگری کشاورزی 

 124/401شماره: 

 23/03/1401تاریخ: 

 

 

: هئیت مدیره طرح 5  

 

 79 ...........................................................................................................................طرح  ی و مال یفن  یهابخش چهارم: برآورد 

 80 ......................................................................................................................................................................  مقدمه  -1-4

 80 ................................................................................................................................. طرح  ی گذاره یسرما ینه هایهز  -2-4

 81 ..................................................................................................................................................................... ن ی زم -4-2-1

 82 .......................................................................................................................... ن ی زم یسازو آماده  ی سازمحوطه -4-2-2

 82 ..................................................................................................................................... و مستحدثات  ه یاحداث ابن -4-2-3

 83 ........................................................................................................................................ آالتن ی و ماش زات ی تجه -4-2-4

 84 .............................................................................................................................................. و انشعابات  ساتیتاس-4-2-5

 86 ...................................................................................................................................... یادار  ل ی و وسا زات ی تجه -4-2-6

 86 ............................................................................................................................. ی بردارقبل از بهره ینه ها یهز -7-2-4

 87 ..................................................................................................................................... نشده ی نیش بیمتفرقه و پ -4-2-9

 87 .............................................................................................................................. طرح  یو جار  یات یعمل ی هانه یهز  -4-3

 87 .......................................................................................................................................... ه یمواد اول ن یتام نه یهز -1-3-4

 88 ................................................................................................................................................ ی پرسنل ی هانه یهز -2-3-4

 89 ........................................................................................................................................ و ارتباطات یانرژ نه یهز -3-3-4

 90 .................................................................................................................................................. ی ر و نگهداریتعم -4-3-4

 90 .............................................................................................................................................................. استهالک  -5-3-4

 91 ............................................................................................................... طرح  یات یعمل ریو غ ی اتی عمل ی هانه یهز -4-3-6

 92 ..................................................................................................... طرح  یاقتصاد ل یو تحل ه یو تجز ی مال  یهابرآورد  -4-4

 92 ................................................................................................................. ی بانك الت یو تسه یگذاره یحجم سرما -4-4-1

 93 ........................................................................................................................... طرح  ی مال  ی هاخالصه  شاخص  -2-4-4

 94 ................................................................................................................................................ ی ارزش خالص فعل -3-4-4

 PBP .................................................................................................................................. 95  هیدوره بازگشت سرما  -4-4-4

 96 ....................................................................................................................................... سود خالص ساالنه طرح -5-4-4

 97 ......................................................................................................................................... یسر نقطه سربه ل یتحل -6-4-4

 99 ...................................................................................................................................................... ت یحساس ز یآنال  -7-4-4

 

  



 
 احداث  سنجیامکانگزارش 

 مجتمع گردشگری کشاورزی 

 124/401شماره: 

 23/03/1401تاریخ: 

 

 

: هئیت مدیره طرح 6  

 

 شناسنامه طرح 

 مجمع گردشگری کشاورزیاحداث  عنوان طرح

 محل اجرا
ایستگاه  اهر،  - جاده تبریز 30کیلومتر  شرقی، استان آذربایجان 

 تحقیقاتی حفاظت خاک و آبخیز داری خواجه 
  طرح  هیئت مدیره 

 طرح  محصوالت/ خدمات
خدمات  کشت انواع گیاهان دارویی، پرورش دام و انواع طیور، ارائه  

 رفاهی و تفریحی برای گردشگران 

 بذر گیاهان دارویی  مواد اولیه مصرفی عمده 
 روز  365 تعداد روزهای کاری

 نفر مستقیم    31 زایی اشتغال 
 هكتار قابلیت کشت(  50هكتار )  250 زمین 

 میلیون ریال  371,005 گذاری کل طرحسرمایه 

 میلیون ریال  353,042 گذاری ثابت طرح سرمایه 

 میلیون ریال    9,138 سرمایه در گردش طرح 
 میلیون ریال  7,445 بهره پرداختی تسهیالت بانکی

 میزان تسهیالت بابت سرمایه ثابت

 ماه تنفس(  12ساله با   5)
 میلیون ریال  50,000

   میلیون ریال   311,490   صاحبان سهامآورده 

 میلیون ریال  38,880 آورده مجری طرح
 میلیون ریال  268,390 آورده سازمان

 میلیون ریال  0 میزان تسهیالت بابت سرمایه در گردش 
 %   14 نرخ بهره بانکی 

 درصد   21/45 %18( نرخ تنزیل IRRنرخ بازده داخلی طرح )
نرخ بازده داخلی حقوق صاحبان سرمایه  

(IRRE نرخ تنزیل )20 % 
 درصد   93/48

( با نرخ  NPVخالص ارزش فعلی کل سرمایه )

 % 18تنزیل 
 میلیون ریال  433,146

خالص ارزش فعلی کل حقوق صاحبان  

 %20( با نرخ تنزیل NPVسهام)
 میلیون ریال  378,934

 ماه  12 برداری تجاریزمان ساخت تا بهره 
 سال  45/3 دوره بازگشت سرمایه عادی 
 %   21 نقطه سر به سری )سال مبنا( 

 مقدمه
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نتایج حاصل از آن به    و   از دیدگاه بازار، فنی مالی اقتصادی طرح مورد بررسی قرار گرفته  ، طرح در مطالعات امكان سنجی

گزارش حاضر   .جهت اجرا یا عدم اجرای طرح مورد استفاده قرار می گیرد  ر عنوان مبنایی جهت تصمیم گیری سرمایه گذا

گذاری تدوین  رویه سرمایه    سازی  رد جهت استاندا که  باشدمی   امكان سنجی احداث مجتمع گردشگری کشاورزی مطالعات  

   شده است.

  و مورد بررسی قرار گرفته است.   و پتانسیل های منطقه هریس شناسایی  وضعیت گردشگری کشاورزی  ابتدا  گزارشدر این  

نرم افزاری مورد    و  امكانات سخت افزاری،  گیاهیو محصوالت    گردشگری  خدمات   در خصوص  طرح  در ادامه مطالعات فنی 

یل ریسك های سرمایه گذاری، شناسایی نقاط ضعف، قوت، فرصت ها و تهدید های صنعت و ظرفیت تولیدی طرح  ، تحلنیاز

برآورد شده است. در بخش    های اقتصادی هایت ظرفیتندر    به همراه پیش بینی فروش و درآمد طی سال های بهره برداری و 

  3.3افزار کامفار با استفاده از نرم  مورد نیاز برای اجرای طرح ثابت و در گردش سرمایه گذاری   چهارم گزارش نیز برآورد میزان

جهت انجام    درو  گذار محترم بتواند کلیه اطالعات مورد نیاز را کسب    سرمایهنتایج تحلیلی  تا با استفاده از آن    پیش بینی شده

 .  سرمایه گذاری با دیدگاه باز اقدام نمایند

و انجام    امكان معرفی  جذب گردشگران داخلی و خارجی   عالوه  گردشگری کشاورزیواحد این    ایجادبا  نماید  خاطر نشان می 

 و ... امكان پذیر می شود.   منطقه به واحد های دانشگاهی، موسسات تحقیقاتیو داوریی محصوالت گیاهی پژوهشی بر روی 
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 مشخصات متقاضی طرح  :  اول بخش
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 مجری طرح مدیریت و ثبتی  مشخصات -1-1

 :  موسسهو نوع  نام 

 شماره ثبت:  

 شناسه ملی:  

 تاریخ ثبت:  

 محل ثبت:  

 مدت:  

 ز اصلی:  مرک

 کد پستی:  

 موضوع فعالیت:  

 

 متقاضی  توانمندی  بررسی -2-1
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 بررسی اقتصادی طرح بخش دوم: 
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 همقدم -2-1

ها در رسیدن به یك الگوی  آن های نسبتا جدید کشاروزان و دامداران است که به فعالیت یكی از    گردشگری کشاورزی یا مزرعه 

شود،  های مبتنی بر کشاورزی و دامداری و هرآنچه در یك مزرعه انجام می کند. در واقع فعالیتکسب درآمد ثانویه کمك می 

های کشاورزی نسیب خانوارهای  ی جدا از فعالیت گیرد تا از این طریق هم درآمدبرای جذب گردشگران مورد استفاده قرار می 

خواه گردشگران باشد. توریسم  روستایی شود و هم روشی جدید برای تأمین نیازهای روحی و ارضاء حس ماجراجویانه و تنوع 

 شود. مزرعه باعث مهاجرت معكوس می 

از صنعت توریسم که در دنیا به اگریتوریسم ) یا در اصطالagritourismاین نوع  شود  ح عموم اگروتوریسم، شناخته می (، 

است که عالوه بر ایجاد درآمدی پایدار برای کشاورزان و دامداران، روشی    Agricultureو    Tourismترکیبی از دو واژه  

شان به شمار  ها و مزارع آباء و اجدادی برای رونق و آبادانی مناطق روستایی و حتی راهكاری برای بازگشت روستاییان به خانه

 شود. رود. چیزی که از آن به »مهاجرت معكوس« تعبیر می می

 

 کشاورزی   گردشگری -2-2

  فعالیت   این   جمله   از.  است  شده  آمیخته   روستایی  و  سرگرمی   تفریحی،  های   فعالیت  سایر  با اگریتوریسم طی سالیان گذشته واژه

کرد. اگریتوریسم زمانی به عنوان زیرمجموعه ای از  وستاگردی و طبیعت گردی اشاره  ر  یا  روستایی  گردشگری   به  توان  می  ها

گردشگری روستایی یا روستا گردی تلقی می شد ولی امروزه کامال از یكدیگر جدا شده اند. به این معنی که روستا گردی  

صرفا با فعالیت های تفریحی در مزرعه همراه نیست و همواره درآمد مازادی عاید شرکت های گردشگری کشاورزی نمی  

 شود. 

 گردشگری کشاورزی دارای سه ویژگی است که آنرا از گردشگری روستایی مجزا می سازد. این سه ویژگی عبارتند از: 

 مشارکت در روند تولید غذا و محصوالت کشاورزی در مزرعه  (1

 فراهم بودن فرصتهایی به منظور یادگیری زندگی کشاورزی  (2

 حیوانات اهلی موجود در مزرعه و همچنین اراضی کشاورزیفراهم بودن امكان ارتباط مستقیم با  (3

گردشگری کشاورزی در واقع فرصتی را برای جلب نظر عموم از مناطق روستایی فراهم می سازد. اکثر ساکنان مناطق شهری  

این    دانش یا تجربه شخصی خاصی در مورد نواحی روستایی و اراضی کشاورزی نداشته و از این رو گردشگری کشاورزی در

امر به آنها کمك می کند. بدین ترتیب این نوع از کسب و کارها می تواند گردشگران را به حامیان اصلی کشاورزان و ساکنان  
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روستایی یا به عبارت دیگر خانوارهای زراعی، دامی و حیات وحش تبدیل کند. البته بایستی این نكته را نیز در نظر گرفت که  

ورزی به کسب و کاری درآمد زا امر آسانی نبوده و ممكن است همراه با مشكالتی در  تبدیل فرصت های گردشگری کشا

به   نیز  گردشگری کشاورزی  توجیهی  باشد. طرح  داشته  حیوانات  رفاه  و  عمومی  بهداشت  مسئولیت،  عمومی،  ایمنی  زمینه 

 دهد.  متقاضیان راه اندازی این صنعت نقشه راه را ارائه می 

 
 : گردشگران در مزارع استوخودوس 1شکل 

 

 تاریخچه گردشگری کشاورزی -2-3

با اصطالح   از کشورهاى دیگر  اروپا و بسیارى  شناخته شده است که در    ” اگریتوریسم”گردشگرى کشاورزى در سراسر 

به کار برده    ”3تعطیالت در مزرعه ”    و در انگلستان  ”2اقامت در مزرعه”، در نیوزیلند  ”1خواب در نیزار”سوئیس، اصطالح  

گردشگرى کشاورزى یا اگریتوریسم، کسب و کار ایجاد مزرعه یا واحد کشاورزى به عنوان مقصد    شود. به طور کلی  می

گردشگرى و با اهداف آموزشی و تفریحی است. برخی نویسندگان تعاریف مختلف براى توصیف فعالیتهاى مزرعه که هم  

 

1 Sleeping in the straw  
2 Farm stays  
3 Farm holidays  
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تر براى توصیف   کنند، استفاده کرده اند. برخی با دید وسیع  ستند و هم به عملكرد مزرعه کمك می به گردشگرى مرتبط ه

 اند.   ها و منافع براى جوامع و مناطق مختلف از این لغت بهره گرفته  ارزش

 

 : گردشگری کشاورزی 2شکل 

 

 سازد. این سه ویژگی عبارتند از:  گردشگرى روستایی مجزا میگردشگرى کشاورزى داراى سه ویژگی است که آنرا از  

   مشارکت در روند تولید غذا و محصوالت کشاورزى در مزرعه (1

   فراهم بودن فرصتهایی به منظور یادگیرى زندگی کشاورزى (2

  فراهم بودن امكان ارتباط مستقیم با حیوانات اهلی موجود در مزرعه و همچنین اراضی کشاورزى (3

سازد. اکثر ساکنان مناطق    گردشگرى کشاورزى در واقع فرصتی را براى جلب نظر عموم از مناطق روستایی فراهم می

شهرى دانش یا تجربه شخصی خاصی در مورد نواحی روستایی و اراضی کشاورزى نداشته و از اینرو گردشگرى کشاورزى  

تواند گردشگران را به حامیان اصلی کشاورزان   سب و کارها می کند. بدین ترتیب این نوع از ک در این امر به آنها کمك می 

البته بایستی این نكته را نیز در  .  و ساکنان روستایی یا به عبارت دیگر خانوارهاى زراعی، دامی و حیات وحش تبدیل کند

ت همراه با  هاى گردشگرى کشاورزى به کسب و کارى درآمدزا امر آسانی نبوده و ممكن اس  نظر گرفت که تبدیل فرصت

 د. مشكالتی در زمینه ایمنی عمومی، مسئولیت، بهداشت عمومی و رفاه حیوانات داشته باش 
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 هایی از فعالیتهاى گردشگرى کشاورزى عبارتند از:   مثال 

: به گردشگران اجازه داده می شود که میوه، سبزیجات و سایر  (PYO)  فعالیتهاى برداشت محصول و میوه چینی  •

  چینی در آمریكا و کانادا شامل چیدن کدو   نظر خود را چیده یا برداشت کنند. فعالیت هاى میوهمحصول زراعی مورد  

   سیاه، درخت کاج براى کریسمس و غیره است.  فرنگی، هلو، انگور، توت حلوایی، سیب، توت

هاى    هاى کشاورزى شامل مربا، میوه   گردشگران عالوه بر برداشت میوه می توانند در تولید فرآورده   ه:  تولید در مزرع •

  هاى لبنی شرکت کنند.  کنسروى و فرآورده 

   : برخی مزارع به گردشگران غذا و نوشیدنی ارائه می دهند.4رستوران، غذاخورى و نانوایی مزرعه •

هاى گردشگرى عمومی یا مدارس و    ى آموزشی مختلف در قالب گروه تورهاى آموزشی: برگزارى تور و برنامه ها •

   سازى و تاریخچه کشاورزى چینی، کنسرو  دوشی، پنبه  ها از جمله تورهاى تولید و فرآورى پنیر، شیر  دانشگاه

توان  : فعالیتهاى تفریحی زیادى براى کودکان و بزرگساالن در مزارع قابل انجام است. از جمله می    فعالیتهاى مزرعه •

، میوهچینی، گارى و سورتمه سوارى، باغ وحشهاى مخصوص تیمار حیوانات    به بازى هاى گروهی در مزارع ذرت 

   خانگی، اسب سوارى، شكار و ماهیگیرى اشاره کرد. 

از حیوانات اهلی و دام را می دهد. اهداف   • بازدید  نمایشگاه حیوانات: نمایشگاههاى حیوانات به گردشگران اجازه 

چنین نمایشگاههاى آموزشی )مانند مزرعه پرورش الما و پشم گیرى( یا تفریحی )باغ وحش هاى تیمار    برگزارى

   حیوانات خانگی( است.

کلبه، مسافرخانه و اردوگاه هاى مزرعه: اسكان شبانه در مزارع همراه با غذا و انجام کارهاى معمول روزانه در مزرعه   •

نه این بخش می تواند به صورت جداگانه از گردشگر اخذ شده و یا همراه با  یا بازدید از سایر جاذبههاى منطقه )هزی

   هاى گردشگرى ارائه شود(.  بسته

فرد و سرگرم کننده براى توسعه و بازاریابی مزرعه در گردشگرى    هاى منحصربه عالوه بر موارد ذکر شده فهرستی از ایده

در    کشاورزى مشاهده می  یا  تنهایی  به  هر کدام  فعالیت دیگر میشود که  با چند  از گردشگرى    ترکیب  فرم  تواند یك 

 کشاورزى باشد:  

 سازى آبمیوه طبیعی   گرفتن و آماده ✓

 

4 On-farm restaurant, dinners, bakery   
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  آموزش آشپزى غذاهاى سنتی و محلی ✓

   تماشاى پرندگان ✓

   پیادهروى و دوچرخه سوارى ✓

   جشن تولد ✓

   اسب سوارى ✓

   آهنگرى ✓

   آتش بازى ✓

   گل و میوه چیدن ✓

   اشیاء قدیمی و مبلمان مزرعهفروش و به نمایش گذاشتن  ✓

   نخریسی ✓

  بستنی سازى ✓

   ساخت تاج گل، کنسروسازى، گرفتن کره و پنیرسازى ✓

  موزه مزرعه ✓

  تور تشریح کارهاى اجرایی مزرعه با راهنمایی مزرعه دار ✓

   ماهیگیرى ✓

   جشنواره و یا برپایی بازیهاى نمایشی  ✓

   بارى کودکان با حیوانات اهلی ✓

   آموزش صنایع دستی ✓

  آورى گله )چوپانی و نگهدارى گوسفندان( جمع ✓

   غذا دادن به حیوانات ✓

   خشك کردن و جمعآورى محصوالت کشاورزى ✓

  دیدن نحوه کار دامپزشك ✓

  نحوه شیردوشیدن ✓

   کاشت گیاهان - شخم زدن ✓
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   هرس درختان ✓

   پشم چینی گوسفندان ✓

   وجین کردن ✓

  

 توسط گردشگران: بازدید از مزارع 3شکل 

  

 گردشگرى کشاورزىاهمیت  -2-4

نوسانات اقتصادى چند دهه اخیر و گرایش به سمت حفظ زمین و منابع طبیعی و تاثیر آن بر درآمد حاصل از کشاورزى منجر  

.  به فشار بیش از حد بر کشاورزان و در نتیجه تغییر جهت آنها به سمت استفاده از فرصتهاى اقتصادى جایگزین شده است

بسیارى از کشاورزان به منظور ایجاد کارآفرینی، افزایش فروش مستقیم محصوالت کشاورزى در مزرعه و گسترش درآمد  

اگریتوریسم در سال هاى  .  ناشی از فعالیت هاى تفریحی و گردشگرى به اگریتوریسم یا گردشگرى کشاورزى روى آورده اند 

چه مفهوم جدیدى است، اما در گستره وسیعی از اروپا، استرالیا، نیوزلند،  اخیر با محبوبیت روزافزونی مواجه شده است و اگر

آسیا، آفریقاى جنوبی و ایاالت متحده در حال افزایش است و به عنوان عامل و اندازه توسعه جهانگردى در کشورهایی مانند  

، درآمد حاصل  2017كا در سال  مالزى محسوب می شود. به عنوان مثال براساس دادههاى سازمان ملی آمار کشاورزى آمری

،  2012میلیــــون دالر محاسبه شده است. این عدد نسبت به سال    566مزرعه بیش از    23350از گردشگرى کشاورزى در  

میلیارد    759افزایش داشته است. براساس انجمن گردشگرى ایاالت متحده امریكا، سفر و توریسم یك صنعت   درصد 180

ب امریكا است که  در  از  دالرى  ایجاد بیش  پنجمین    4/7اعث  ایاالت متحده  میلیون شغل شده است. صنعت گردشگرى 

میلیارد دالر درآمدزایی    118ایالت امریكا است. سفر و گردشگرى باعث ایجاد    49صنعت بزرگ در    10استخدام کننده در بین  

 و دولت فدرال می شود  از طریق پرداخت مالیات بخصوص از صنعت رستوران گردى براى دولت محلی، ایاالت 
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میلیون یورو براى    857،   2021تا     2017طبق گزارش اداره کل کمیسیون کشاورزى اروپا، اتحادیه اروپا بین سال هاى   

درصد از مزارع کشور انگلستان ارائه دهنده خدمات گردشگرى    20توسعه اگریتوریسم و مناطق روستایی هزینه کرده است. 

درصد از کشاورزان انگلستان به درآمد گردشگرى وابسته اند.     93ه خدمات اقامتی هستند.  درصد مجهز ب  10کشاورزى و  

مزرعه نسبت    423به تجارت اگریتوریسم اشتغال داشته اند که این تعداد با افزایش    2013مزرعه در ایتالیا در سال    20897

به تجارت اگریتوریسم    2009لهستان در سال   درصد از مزارع 2درصد رشد داشته است. کمتر از    2، بیش از 2021به سال  

 . درصد رسیده است 13به   2019اشتغال داشته اند که این نسبت در سال 

 

 : حضور گردشگران در مزارع 4شکل 

 

محسوب میشوند  کشورهاى مالزى، فیلیپین، اندونزى، چین و ترکیه از مقاصد اصلی گردشگرى کشاورزى و روستایی در آسیا   

هاى چشمگیرى داشته باشد. در مالزى تورهایی براى بازدید از مراحل کاشت تا    و توانسته اند در این کسب و کار پیشرفت

تورها و بسته هاى    شود. موسسه تحقیقات کشاورزى مالزى  برداشت چاى و گردشگرى در روستاها  به گردشگران ارائه می

عرضه    در ارتفاعات کامرون )نام منطقه اى در کشور مالزى( و باغهاى میوه در لنكاوى اگریتوریسم را در زمان کاشت چاى  

می کند. در ترکیه نیز این کسب و کار در قالب بازدید از باغهاى زیتون، تولید محصوالت کشاورزى و فرآورده هاى لبنی  

 . ارگانیك ارائه می شود 
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عالقه نشان می دهند که می توان دیدگاه هر یك را بطور    مخاطبان مختلف به دالیل گوناگون به گردشگرى کشاورزى 

 جداگانه بررسی کرد:  

 دیدگاه کشاورزان:  

   افزایش درآمد یا مكملی بر درآمد مزرعه ✓

   تنوع محصوالت و خدمات  ✓

  اداره مزرعه توسط اعضاء خانواده  ✓

   حفظ میراث زمین ✓

  تامین اشتغال اعضاء خانواده ✓

   تعقیب عالئق یا سرگرمی هاى شخصی ✓

   آموزش عمومی ✓

   به دست آوردن مشوق هاى مالیاتی ✓

  معاشرت با بازدیدکنندگان ✓

  

 دیدگاه بازدیدکنندگان:  

  دورى از فضاى شهرى و گذران وقت در مناطق روستایی  ✓

   کسب تجربه اى منحصربهفرد ✓

روستایی، کشاورزى و جاذبه  ایجاد نگرشی متفاوت به آداب و رفتار سفر که به افزایش تعداد دفعات سفر از مناطق   ✓

   هاى محلی می پردازد

   خرید مستقیم محصوالت غذایی تازه در محل تولید  ✓

   بازدید از مزرعه با دیدگاه آموزشی و تجربه اى جدید به همراه خانواده ✓

   پایین بودن هزینه و سهولت دسترسی ✓

  

 دیدگاه اقتصادى:  

   تامین درآمد و اشتغال براى ساکنان محلی ✓

   درآمد از بازدیدکنندگان خارجی )مردم شهرى( که این درآمد معموال در اقتصاد محلی باقی می ماندکسب  ✓
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 بهبود کیفیت زندگی: سرمایه به دست آمده می تواند به توسعه جوامع روستایی کمك کند   ✓

  

 پردازش گردشگرى کشاورزى   -2-5

بل  بررسی است. سطح اول در نظر گرفتن کنشگران  براى ترسیم یك چارچوب منسجم از گردشگرى کشاورزى، دو سطح قا

این گونه از گردشگرى است و در این راستا نقش هر یك از این کنشگران در فعالیت گردشگرى داراى اهمیت است. در  

   .سطح دوم فعالیتهاى گردشگرى در غالب فعالیتهاى اصلی و جنبی مورد توجه است

هاى کشاورزى به ویژگی هاى ذاتی آن همچون فضا،    نواحی روستایی و زمین  به طور کلی گردشگران پیرامون بازدید از

ها از ارکان اصلی گردشگرى در نواحی روستایی است. در صورت    دهند و این ویژگی   آرامش و آسایش اهمیت زیادى می

برند جزئی    به سر می ایجاد رابطه مستحكم و پایدار گردشگران با مردم محلی و احساس آنكه در مدت کوتاهی که در روستا  

شود که خود گردشگرى کشاورزى تداوم دارى را شكل    از مردم محلی هستند، بازگشت و مراجعت مداومی را سبب می

 . دهدمی

 

 : گردشگری کشاورزی 5شکل 

 

رویكردى براى کسب درآمد مازاد،  در سوى دیگر کنشگرى گردشگرى کشاورزى، میزبان یا کشاورزان قرار دارند که در  

توان تمامی کشاورزان را به عنوان میزبانانی موفق در زمینه گردشگرى    پذیرند. اما نمی  گردشگرى را در مزارع خود می 

اى از هویت و شرایط   رو، گردشگرى کشاورزى براى همه کشاورزان نیست بلكه مختص ایجاد گونه محسوب نمود. از این



 
 احداث  سنجیامکانگزارش 

 مجتمع گردشگری کشاورزی 

 124/401شماره: 

 23/03/1401تاریخ: 

 

 

: هئیت مدیره طرح 20  

 

کشاورزان براى موفقیت در عرصه گردشگرى کشاورزى است. برخی از شرایط موفقیت کشاورزان    محیطی از سوى برخی 

تواند مواردى همچون: هویت بیرونی، شكیبایی و بردبارى، داشتن تفكرى متفاوت    به عنوان میزبان در عرصه گردشگرى می 

ان خود و ایجاد یك محیط یا مزرعه جاذب باشد.  ا، نیاز به ایجاد لذت و تقسیم زندگی خود با مهمان  اى از مهارته   و مجموعه

کشاورزان موفق در زمینه گردشگرى قادر به درک این نكته هستند که اینگونه از گردشگرى به عنوان داد و ستدى براى  

  ها و بحرانهاى وابسته به آن و  کسب درآمد مازاد و تلفیق با تجارت گردشگرى است. از اینرو براى کاستن از فشار هزینه

تواند مفید واقع شود. آنچه   همچنین به منظور افزایش درآمد و متنوع کردن فعالیتهاى کشاورزى، رویكرد به گردشگرى می 

نماید، اقدام سازمانها    کند و توسعه و پیشبرد آن را تسهیل می   اى از کنشها ساماندهی می  کلیت گردشگرى را در مجموعه 

  ق و ترغیب اینگونه از گردشگرى استو تشكلهاى خصوصی در ابعاد محلی براى تشوی 

که به مهارتهاى    از اینرو گردشگرى کشاورزى در عین حال روش آسانی براى نیل به توسعه اقتصادى و فقرزدایی نیست چرا

کسب و کار، میل و رغبت به خدمات دهی به دیگران )تفكر خدمات محور( و تعهد بسیار اعضاى جامعه و دولت محلی  

هاى فشرده    اى نیل به دخالت جمعی مردم محلی و بومی در اقتصاد گردشگرى کشاورزى اساسا به آموزش نیازمند است. بر

گردد. در حالیكه زمانبندى براى    و حرفهاى طی سالیان متمادى نیاز است که خود انگیزهاى محرک و اساسی محسوب می 

هاى موفقیت    یار مفید است. ولی در مورد راهبردارى از گردشگرى کشاورزى و افزایش سطوح عالقمندى مشتریان بس  بهره

کاهد. براى همه    این روشها خوب اندیشه نشده و طبعا نبود اندیشه خوب و مثبت هر پروژهاى احتمال موفقیت آن را می

  انداز دور براى پروژها ضرورى و مهم است. آنان   دست اندرکاران )دولت، بخش خصوصی و جوامع( برخوردارى از یك چشم

داشته باشندکه   هاى گردشگرى کشاورزى پیش روى کشاورزان هم توجه جدى  ه چالشها و موانع اجراى موفق پروژهباید ب

 ز:  عبارتند ا

  دانش محدود صنعت گردشگرى  ✓

   محدودیت قرار گرفتن در شرایط درک و دسترسی به بازار ✓

  تجربه کم کسب و کار ✓

   فقدان راهبردهاى کسب و کار و بازاریابی ✓

   دسترسی به صندوقهاى بازاریابی و توسعهعدم   ✓

   نبود تفكر خدمات محور در میان عرضه کنندگان یا دیدگاه غیرعامل در میان مردم محلی ✓

  عدم آموزش و تحصیل کافی ✓



 
 احداث  سنجیامکانگزارش 

 مجتمع گردشگری کشاورزی 

 124/401شماره: 

 23/03/1401تاریخ: 

 

 

: هئیت مدیره طرح 21  

 

   زیرساختهاى محدود ✓

   عدم دسترسی به سایتهاى گردشگرى کشاورزى ✓

  

باید متناسب با محتوا و ظرفیتهاى محلی اتخاذ نمود. عناصر    با توجه به این موانع، راهبردهاى اجراى گردشگرى کشاورزى را 

   :  کلیدى موفقیت محصوالت گردشگرى کشاورزى، صرف نظر از شرایط محلی عبارتند از 

ارائه سایتهاى خاص به بازدیدکنندگان براى تمرکز روى محتواى کشاورزى منطقه و آشنایی با ویژگیهاى گردشگرى   ▪

  منطقه

  محلی با اکوسیستم منطقه در تجربه بازدیدکنندگان تلفیق جوامع  ▪

   نشان دادن چگونگی تعامل مردم با طبیعت ▪

  آموزش بازدیدکنندگان و روستائیان با توجه به نقش اساسی آموزش در تجربه ▪

ن  بازتاب صحیح واقعیت الگوهاى زندگی روستایی، آنچه که از کسب و کار روزمره جامعه میزبان در ذهن بازدیدکنندگا ▪

  بندد و بسیار باشكوه و براى ایشان منحصر به فرد است نقش می

و درک این نكته اهمیت بسیارى دارد که    ایجاد ارتباط مستقیم بین کشاورزى در مقیاس کوچك و تجربه گردشگری  ▪

کاران  فرآیند ارتقاى کیفیت بر اساس استانداردهاى از پیش تعریف شده مستلزم رابطه کارى نزدیك بین همه دست اندر

هاى مدم نهاد، کسب و کارهاى خصوصی گردشگرى و    گردشگرى در مقصد است که شامل مقامات محلی، سازمان

 شود.    هاى کوچك می  شرکتها و بنگاه

 :  عوامل موثر براى ایجاد و گسترش فعالیتهاى متنوع گردشگرى کشاورزى عبارتند از 

   ویژگیهاى زمین مزرعه و عملكرد آن (1

   خانوادگی مالك یا درآمد خالص مزرعهثروت  (2

  ویژگیهاى کشاورز یا مالك (3

 (مكان مزرعه )منطقه جغرافیایی و اقلیم (4



 
 احداث  سنجیامکانگزارش 

 مجتمع گردشگری کشاورزی 

 124/401شماره: 

 23/03/1401تاریخ: 

 

 

: هئیت مدیره طرح 22  

 

 

 : فعالیت های گردشگری کشاورزی 6شکل 

 

 شیوه هاى مدیریتی در گردشگرى کشاورزى   -2-6

 :  بهترین شیوه هاى مدیریتی در گردشگرى کشاورزى عبارتند از 

   ارائه یك تجربه مزرعه واقعی (1

   ارائه یك تجربه آموزشی موفق (2

   ارائه عالی ترین سرویس هاى خدماتی (3

  ارائه امكانات عمومی مناسب (4

  حفظ محیطی امن  (5

   ایجاد ارتباط اجتماعی خوب (6

   ریزى براى آینده مالی  برنامه (7

ارزیابی مزرعه و باغ به منظور ایجاد یك    هاندازى کسب و کارى در زمینه گردشگرى کشاورزى یا   هنگامیكه تصمیم به را 

جاذبه گردشگرى روستایی گرفته می شود، بایستی موارد فوق الذکر مورد بررسی قرار گیرد. این موارد چنانچه ذکر گردید  

 عبارتند از:   
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 تجربه مزرعه واقعی   (1

ارائه خدمات آموزشی نیز میپردازد. به  همانطورکه پیشتر ذکر شد، گردشگرى کشاورزى در کنار اهداف کامال تجارى خود به  

همین دلیل حفظ این نكته بسیار با اهمیت است که چهره ارائه شده از مزرعه یا دامدارى مورد نظر در واقع نماینده جامعه،  

ده  منطقه، استان، ایالت یا بطور کلی زیستخوان جغرافیایی همان منطقه باشد. محصول یا فرآورده کشاورزى تولید و ارائه ش 

 اى از سبك زندگی روستایی یا کشاورزى همان منطقه باشد.    می تواند تجربه در این مزرعه در واقع

  

 تجربه آموزشی  (2

غذا، نظارت بر   کشاورزى خود را براى بازدیدکنندگان در سنین مختلف ارائه دهند. تولید -مزارع می توانند تجربیات آموزشی

یادگیرى آن هستند. عالوه بر این   هستند که بازدیدکنندگان عالقمند به  زمین و تاریخچه کشاورزى موضوعات معمولی

آموزش فعالیتهایی چون ماهیگیرى، شكار، گارى سوارى، اسكی و کوهنوردى نیز می تواند در برنامه هاى آموزشی گنجانده  

 شود.  

  

 خدمات مشترى   (3

ست. آموزش کارکنان به جهت تعامل مناسب و  ناپذیر از گردشگرى کشاورزى ا  هاى خدماتی بخشی جدایی  ارائه سرویس 

اى موفق در پایدارى این تجارت است. ارائه خدمات مناسب   مستمر با مشتریان و بازدیدکنندگان روشی مطمئن و تجربه

این اطمینان را به کشاورزان می دهد که مشترى هاى راضی مجددا به مزرعه آنها بازگشته، بازدیدکنندگان جدیدى را روانه  

 عه آنها خواهند کرد و عالوه بر این تبلیغی قدرتمند براى مزرعه خواهند بود.  مزر

  

 امكانات عمومی مناسب    (4

مزرعه یا دامدارى مورد نظر بایستی به منظور ارائه خدمات اولیه مانند پارکینگ، وسیله نقلیه یا آژانس هاى مسافرتی، آنتن  

ها( برخوردار باشد. به منظور   از ظرفیت کافی )کارکنان و زیرساخت مخابراتی، خدمات، آموزش و راه هاى دسترسی مناسب

 هاى بهداشتی ضرورى است.   حفظ یك تجارت ایمن و مشترىپسند تهیه خدمات و امكاناتی مانند سرویس

  

 محیطی امن و قابلدسترس   (5
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ها و وسایل موجود   دستگاه  به منظور برپایی تجارت گردشگرى کشاورزى بایستی اطمینان داشت که محیط مزرعه، امكانات،

 در آن کامال با ضوابط ایمنی، سالمت و مقررات زیست محیطی مطابقت دارد. در این راستا داشتن یك طرح مدیریت خطر 

 براى مزرعه ضرورى است.   

  

 روابط اجتماعی   (6

ها و   هایی چون مدارس،  دانشگاه  به منظور برخوردارى از روابط اجتماعی و تبلیغات خوب و کارآمد، حفظ ارتباط با گروه

 همكاران تجارى در قالب برپایی تورهاى مدرسه توصیه می شود.  

  

 برنامه ریزى مالی   (7

ارائه شده در   هاى کوتاه مدت و بلند مدت تجارى و تخصیص مناسب قیمت به تمامی خدمات و تولیدات مرور منظم برنامه

 مزرعه براى تشویق گردشگران شدیدا توصیه می شود.   

 

 در تجارت گردشگری کشاورزیچهار عامل اساسی   -2-7

   .  در هنگام طراحی، ساخت و گسترش تجارت اگریتوریسم باید جنبه هاى بنیادى زیر در نظر گرفته شود

هایی براى تغییر  کاال یا خدمات ارائه شده وجود دارد تا  بازارى براى آنچه موردنظر است وجود دارد؟ چه راه   آیا   :محصول  (1

هاى مشترى برآورده شود؟ کیفیت عملكرد کارکنان و نحوه آموزش آنها از موارد مهمی است که در اگریتوریسم    خواسته

 باید مورد توجه قرار گیرد.  

ى به تجارت مورد  اگان بالقوه چه  نمره  به راحتی توسط بازدیدکنندگان پیدا میشود؟ بازدیدکنند   آیا مكان مزرعه  : مكان (2

 اندازهاى طبیعی دارد؟   هاى مفید دیگرى مانند چشم نظر می دهند؟ آیا مكان مزرعه جنبه

به منظور دستیابی به قیمتی مناسب، برقرارى تعادل بین قیمت محصول و خدمات ارائه شده، جذب بازدیدکننده  :  قیمت. (3

 یاز به فروش با سودآورى باال ضرورى است.  بیشتر، ایجاد حداکثر فروش و همچنین ن

هاى    مكان و چگونگی تبلیغ گردشگرى کشاورزى از نكات مهم و ضرورى است. تبلیغات در  اگریتوریسم و تجارت تبلیغ.  

مشابه معموال از طریق مشتریان انجام می شود. تبلیغات به اشكال مختلف مانند وبسایت، بروشور و غیره قابل انجام است که  

می ا کمك  مشتریان  سایر  به   اگریتوریسمی  کارهاى  شناساندن  به  امر  سازمان  ین  در  عضویت  و    کند.  اگریتوریسم  هاى 

تواند نقش مهمی در شناساندن تجارت گردشگرى کشاورزى بخصوص    هاى تجارت محلی می  انجمنهاى بازرگانی مانند اتاق 
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براى مشتریانی که به دنبال محصوالت یا خدماتی خاص هستند، بر عهده داشته باشد. عمومیت و  سودمندى تبلیغات آنالین   

ریتوریسم در ایاالت  درصد از بازدیدکنندگان اگ   82ین امر بسیار  موثر است. طبق گزارشی از وبسایت اگروتوریسم ورد،  ار  د

  23درصد تبلیغات و    39درصد به پیشنهاد دوستان،    52متحده، مزرعه مورد نظر را از طریق جستجوى آنالین پیدا کرده اند.  

 درصد با خواندن مقاالت چاپ شده موفق به بازدید از مزرعه دلخواه شده اند.    

  

 چالشها و موفقیتهاى گردشگرى کشاورزى   -2-8

ورزى می تواند روشی مفید در گسترش و ایجاد تنوع در مزرعه یا دامدارى باشد ولی این امر در تمام مواقع  گردشگرى کشا

هاى موفق از گردشگرى کشاورزى چالشها و شكستهایی نیز وجود دارد. از جمله اینكه    بازخورد یكسانی ندارد. در کنار نمونه

ها، مسائل مختلف مربوط به   آور نمیدانند. یكی از مهمترین چالش بسیارى از کشاورزان این روش جدید کسب و کار را سود

  بازدیدکنندگان است که از جمله می توان به بیمه حوادث اشاره کرد. گذشته از این، مشكالت مربوط به مالیات ملك، بیمه

دانندگان این  هاى پیش روى گر  محدودیتهاى فصلی و اقلیمی از جمله مهمترین چالش   هاى مشمول و   هاى گران، هزینه 

 کسب و کار است. اخیرا مشكالت مربوط به بازاریابی نیز به عنوان بزرگترین معضل این تجارت اشاره شده است.    

 

 گردشگرى کشاورزى به عنوان یك فرصت در ایران   -2-9

و زعفران و     هاى کشاورزى فراوان در محصوالتی مانند زرشك، انار و بخصوص پسته، گل محمدى   کشور ایران با پتانسیل

قابلیت انواع گردشگرى مانند گردشگرى طبیعت، نجوم و بیابان گردى میتواند تبلور فضایی خاص را در زمینه گردشگرى  

هاى گردشگرى کشاورزى در کشور، تدوین طرحی جامع براى هر    کشاورزى رقم بزند. به نظر می رسد اولین نیاز ایجاد بنگاه 

وریسمی براى محصول کشاورزى است تا در راستاى آن بتوان با اقداماتی نظیر تهیه نقشه  ت  شهرستان و تهیه شناسنامه اگری

اى،    ها و بازارهاى رسمی و حرفه  ها، ایجاد غرفه ها و تعاونی  گردشگرى کشاورزى، انتخاب جامعه هدف، تشكیل کمپین 

ها بعنوان    ده شدن مزارع و شهرستانهاى مردمی به موفقیت و شناسان  ایجاد چرخه گردشگرى کشاورزى و برگزارى فستیوال 

 المللی دست یافت.    مدت بین  اى و در برنامه ریزى بلند  هاى گردشگرى کشاورزى منطقهقطب
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 انواع مزارع گردشگری کشاورزی -10-2

فعالیت را برای  شود. آنچه این  های کشاورزان و دامداران محدود نمی ای تنها به بازدید از مزارع و فعالیت گردشگری مزرعه 

های  کند، در واقع مشارکت است. مشارکت در برداشت میوه و محصوالت کشاورزی، تهیه فرآورده تر می گردشگران جذاب 

هایی مانند  های فروش محصوالت روستایی، در کنار فعالیت خوراکی از محصوالت کشاورزی و دامی، مشارکت در جشنواره

ها فعالیت دیگر و در واقع تجربه یك زندگی واقعی با  ن اسب و پرورش زنبور و ده نگهداری از احشام، دوشیدن شیر، راند 

 کشاورزان و دامداران. 

 

 مزارع فراغت و تعطیالت  -1-10-2

های اقامتی مانند  شوند. در این مزارع زیرساخت بعضی مزارع صرفا برای گذران اوقات فراغت گردشگران در نظر گرفته می 

گیرد. خدمات پذیرایی با محصوالت بومی و ارگانیك و  مانی مورد استفاده قرار می وستایی برای شب های راکوالژها یا خانه

توانند تولید آن را از  کنند. حتی می دستی هنرمندان بومی خریداری می شود و گردشگران از صنایعغذاهای محلی انجام می 

 ایی از مواهب طبیعی پیرامون خود لذت ببرند. نزدیك مشاهده و تجربه کنند و عالوه بر تجربه سبك زندگی روست

 

 مزارع مهمان ؛ تجربه زندگی در مراتع همراه با دامدارن  -2-10-2

روی  گیری، آشپزی و پیاده داری، سوارکاری، ماهی هایی مانند دام شوند و فعالیتداران می در بعضی مزارع گردشگران مهمان گله 

داران  تجربه این سبك از سفر، گاهی گردشگران تا ارتفاعات باالیی را همراه دام   کنند. برای در دامان طبیعت را تجربه می 

 کنند تا مدتی را در مراتع سپری کنند. حرکت می 

 

 های کشاورزی مزارع بازدید و تماشا ؛ بازدید از فعالیت   -3-10-2

ها در مراحل کاشت و برداشت  ند. آن کنهای کشاورزان بازدید می گاهی گردشگران با حضور در روستاها و مزارع از فعالیت 

های لبنی و محصوالت روستایی برایشان جذابیت  کنند و از چیدن میوه تا دوشیدن شیر و تولید فرآوردهمحصوالت مشارکت می 

می  گردشگران  فعالیتدارد.  چنین  در  مشارکت  با  هم  توانند  و  شوند  مطلع  محصوالت کشاورزی  تولید  نحوه  از  هم  هایی، 

 ورد نیازشان را از منابع اصلی خریداری کنند. محصوالت م
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 مزارع آموزشی ؛ گردش برای آموزش   -4-10-2

شوند. به نظر  ریزی و مدیریت می های کشاورزی و دامداری با اهداف آموزشی برنامه بعضی مزارع برای مشارکت در فعالیت

های تحصیلی مرتبط با علوم دامی یا  كی از رشته آموزانی باشد که در یرسد این شیوه بیشتر مناسب دانشجویان و دانش می

 ها ضروری است. کنند و در کنار تحصیل تجربه واقعی هم برای آن کشاورزی تحصیل می 

 

 مزارع سالمت ؛ بازیابی سالمت و گذران دوران نقاهت  -5-10-2

بازیابی سالمت و گذران دوران نقاهت گاهی مزارع و محیط  است. زندگی در یك خانه    های روستایی بهترین مكان برای 

مند شدن از هوای پاک و سالم با یك رژیم غذایی کامال ارگانیك و سالم  اندازی زیبا از طبیعت اطراف و بهره روستایی با چشم 

 تواند یك پیشنهاد عالی برای گذراندن دوران نقاهت بیماران باشد. می

 

 تریدی ارزانمزارع خود برداشت ؛ مشارکت در برداشت محصول و خر  -6-10-2

داران است، چون باید این کار را بادقت باالیی  های کشاورزان و باغ ترین فعالیت معموال برداشت محصوالت باغی یكی از مهم 

به را  و محصوالت  دهند  بازارها، سردخانه انجام  روانه  فرایند  موقع  در  با مشارکت  اما گردشگران  میوه کنند.  انبارهای  یا  ها 

 تر تهیه کنند. داران، میوه مورد نیاز خود را حتی با قیمتی ارزان کشاوران و باغ نند عالوه بر کمك بهتواچینی می میوه

 

 مزارع شهروند  -7-10-2

در این نوع مزارع، ساکنان شهری قطعه زمین کوچكی در نواحی کشاورزی دارند و در روزهای آخر هفته و تعطیل در آن کار  

 کند. انداز روستایی فراهم می بردن از چشمهای کشاورزی و بهره ت مردم شهری را در فعالیت کنند. این مزارع زمینه مشارک می

 پردازیم: ها می بعضی از آن گیرد که در ادامه بههای مختلف را در بر می توریسم مزرعه دامنه وسیعی از فعالیت 

 خرما های محصوالت کشاورزی مثل جشنواره انار، آلبالو، سیب و برگزاری جشنواره (1

 اندازی زیبا از مزارع خصوص با چشم های روستایی بهاحیاء و استفاده از اقامتگاه  (2

 غذاهای بومی  برگزاری جشنواره (3

 استفاده از غذای سالم ترویج استفاده از مواد غذایی ارگانیك و تشویق گردشگران به  (4

 ش گیاهی و حیات جانوری های طبیعی برای حفاظت از پوشروی در سایت ها و مسیرهای پیاده ایجاد تریل  (5



 
 احداث  سنجیامکانگزارش 

 مجتمع گردشگری کشاورزی 

 124/401شماره: 

 23/03/1401تاریخ: 

 

 

: هئیت مدیره طرح 28  

 

 گردشگران انداز زیبا و ارائه خدمات به ساختن اکوالژها در نواحی طبیعی با چشم  (6

 ها و آداب و رسوم روستایی برای جذب گردشگران احیاء آیین  (7

 های بومی و کهن ایرانیاحیاء بازی  (8

 مانی و برپایی آتش زدن، شبهایی برای کمپ ایجاد محل  (9

 بااستفاده از محصوالت بومی توسط خود گردشگران امكان تجربه طبخ غذا  (10

 هاکاشت گل و گیاه و کسب اطالعات بسیار خوب در نحوه کاشت و نگهداری از گیاهان و گل  (11

 برگزاری مسابقات سوارکاری و آموزش سوارکاری  (12

 گیری، شیردوشان و گیاهان دارویی های گالب های روستایی مانند جشنواره برگزاری جشنواره (13

 دستی بومی و امكان آموزش، فروش و ترویج فرهنگ بومی های صنایع نمایشگاه برگزاری  (14

 های بومی و اصیل گویی و احیاء داستان قصه (15

 

 گردشگری کشاورزی و توسعه روستایی -11-2

از کشورهای جهان به  یك روش کسب درآمد بسیار مطلوب تبدیل شده و در واقع منابع  گردشگری کشاورزی در بسیاری 

  خوبی حفاظت شود و تحت   بد درآمدی خانوارها اضافه کرده است. عالوه بر آن کمك کرده تا منابع طبیعی بهسجدیدی به 

 تاثیر حضور گردشگران، مصرف غذاهای ارگانیك و مواد غذایی سالم بیشتر مورد توجه قرار بگیرد. 

کنند  های روستایی سپری می ر مزارع و خانه های روستایی د در گردشگری مزرعه یا اگروتوریسم گردشگران مدتی را با خانواده

گیرند. این کار عالوه بر نقش موثری که بر تجدید حیات روستاها و ایجاد اشتغال برای  های کشاورزی را فرا می و فعالیت

از  تواند بهروستاییان دارد، می  از میراث تاریخی و فرهنگی روستاها کمك کند.گردشگری مزرعه حتی به حفاظت  حفاظت 

تاریخی و فرهنگی کمك می م این گردشگری تجربه یراث  برای    کند.در واقع  را  آن  زندگی روستایی است و همین تجربه 

خصوص گردشگران جوانی که شناخت کمتری از سبك زندگی روستایی دارند.در گردشگری  کند. بهگردشگران متمایز می 

های کشاورزی  بردن از فعالیت رمی، آموزش و فراگرفتن یا برای لذت شود تا برای تفریح و سرگ مردم داده می مزرعه این امكان به 

های روستا از مشارکت در  و دامداری، وارد روستاها و مزارع شده و عالوه بر تجربه فرهنگ، سبك زندگی و بازدید از جاذبه

 دنبال دارد. ا را به ها توسعه، رونق و آبادانی روستاههای مزرعه بهره ببرند. در نهایت همه این فعالیت فعالیت
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 فرصت های ایجادی گردشگری کشاورزی  -12-2

های  تواند یك کشاورز را به تعیین کننده قیمت تبدیل کند نه فردی که قیمت فروش مستقیم: گردشگری کشاورزی می  (1

یچ گونه  پذیرد. زمانی که گردشگران برای بازدید به مزرعه می آیند، کشاورز محصوالت مزرعه را بدون هبازار را می 

ای  ها را به گونهکند. البته صاحب مزرعه باید دقت داشته باشد، قیمتواسطه ای و با قیمت دلخواه به گردشگران ارائه می 

 فروش” یاد کنند. تعیین نكند که بازدیدکنندگان او را با صفت “گران 

حصوالت یا دریافت هزینه ورودی  افزایش درآمد: کشاورز با پذیرش گردشگران قادر است از طرق مختلف مانند فروش م (2

تواند برای هر یك  تواند زندگی خانواده را بهبود ببخشد بلكه می درآمدش را افزایش دهد. این افزایش درآمد نه تنها می 

 از اعضای خانواده شغلی مستقل به ارمغان آورد. 

برداشت است؟ با شروع فعالیت گردشگری  انعطاف پذیری فصلی: آیا کسب درآمد شما از زمین کشاورزی محدود به فصل   (3

توانید در مابقی سال درآمد داشته باشید. این جمله به این معنی است که عالقه گردشگران  کشاورزی و با کمی نبوغ می 

به بازدید از مزرعه محدود به فصل برداشت نیست و آنها در زمان کاشت یا دِرو و یا حتی در فصول سرد نیز عالقه به  

 های مزرعه دارند.عالیت تماشای ف

روشی جدید برای فروش محصوالت قدیمی: افرادی که به شوق دیدن مزرعه شما پا به آنجا گذاشته اند، ممكن است به   (4

ها برای قدردانی از شما و برای یادآوری خاطرات خوشی که از یك روز زندگی در  مند شوند! در حقیقت آن خرید عالقه 

 اضرند محصوالت مزرعه یا صنایع دستی تولیدی شما را خریداری کنند. مزرعه شما بدست آورده اند ح

های تعامل با مشتریان خود ارزش قائل اند. در گردشگری کشاورزی  تعامل با مشتری: بسیاری از کشاورزان برای فرصت  (5

عدی خود از این  های بها را درک کنید و در پروژه شود تا با مشتریان خود صحبت کنید و نیازهای آن فرصتی مهیا می 

 دانش و شبكه ایجاد شده استفاده کنید. 

ای که میل  موزش: این روزها برای بسیاری از خانواده ها و مدارس مهم است به فرزندانشان نشان دهند غذا یا میوه  (6

  شود؟ همچنین به محض دیدن مزرعه بسیاری از بزرگساالن عالقه دارند تا خاطرات خود از کنند از کجا تهیه می می

های عالی برای آموزش در دنیای  روستا و مزرعه دوران کودکیشان را تعریف کنند. گردشگری کشاورزی پر از فرصت 

 واقعی است. 
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های  های ذرت، عكاسی در کنار گیاهان و بازی با حیوانات تنها بخشی از سرگرمی سرگرمی: خاک بازی، دویدن میان بوته  (7

تواند عاملی باشد تا در یك روز تعطیل همه از شهر برای دیدن آن  می گردشگری کشاورزی است. یك مزرعه کشاورزی  

 خارج شوند و در پایان شب با آرزوی دوباره سفر کردن به آنجا به خواب روند. 

بهبود روابط میان کشاورز و جامعه: بر خالف مزارع متعارف که به دالیل متعدد باعث ایجاد هزینه و مسؤلیت هستند، یك   (8

 شود. پر رونق و معتبر یك دارایی و سرمایه برای جامعه خود محسوب می مزرعه گردشگری 

تواند موجب شود روستا و یا مزرعه شما به عنوان یك مقصد پرتردد برای  ارتقاء جوامع کوچك: گردشگری کشاورزی می  (9

 های آنالین محسوب و باعث شناساندن روستا به سایر مردم کشور شود. نقشه

خدمات محلی: بازدید کنندگان از مزرعه شما ممكن است در شهرها و مناطق اطراف برای  افزایش فروش محصوالت و  (10

  پر کردن باک ماشین یا خرید تنقالت متوقف شوند و با پرداخت هزینه برای مردمان اطراف شما درآمد حاصل کنند. 

ها  رون مزرعه شما، درآمد آن توانید با دعوت از همسایگان خود به مزرعه و پیشنهاد فروش محصوالتشان د همچنین می 

 را هم افزایش دهید. 

 

 پیامدهای اگروتوریسم -13-2

های توسعه آن هم پیامدهای مثبت در پی دارند و هم پیامدهای منفی. اما اگروتوریسم  تقریباً تمامی انواع گردشگری و مدل

آورد. از جمله آن که سبب  محلی به ارمغان می های خوبی را برای جامعه  بیشتر پیامدهای مثبتی در مقصد داشته و فرصت 

های مردم بومی در حفظ محیط زیست شده است. از آنجا که اگروتوریسم جزیی از  العمل افزایش سطح آگاهی و نحوه عكس 

باشد، بنابراین تأثیر بسزایی نیز در توسعه مناطق روستایی خواهد داشت. این تأثیرات شامل افزایش  گردشگری روستایی می 

فرصت  و  بهبود  درآمد  و  توسعه  زمینه،  این  در  کوچك  های  گذاری  روستا، سرمایه  و  بین شهر  مالی  تبادالت  شغلی،  های 

های اقتصادی، باال رفتن ارزش معنوی منطقه  زیرساخت های محلی و منطقه ای با ایجاد شبكه راه ها، افزایش تنوع در فعالیت 

های انسانی و صنایع دستی  و بقای سنت ها و آداب و رسوم، احیای مهارت از لحاظ طبیعی، فرهنگی و چشم اندازها، حفظ  

افتد که توسعه آن بر پایه  توان گفت پیامدهای منفی اگروتوریسم وقتی اتفاق میباشد. می فراموش شده منطقه و غیره می 

و شیوه  نابواصول  زیست،  رفتن محیط  بین  از  منفی  پیامدهای  این  نباشد.  توسعه گردشگری  فرهنگ های  های محلی،  دی 

 باشند. اختالف و شكاف اقتصادی بین مناطق مختلف و غیره می 
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تواند  باشد و آگاهی بخشی گردشگران و میزبانان از این ابعاد می مفهوم پایداری در صنعت گردشگری دارای ابعاد مختلفی می 

 در توسعه پایدار گردشگری کشاورزی نقش به سزایی داشته باشد. 

ژیكی: بدین معناست که توسعه گردشگری باعث تغییرات برگشت ناپذیر در اکوسیستم نشود و رفت و  پایداری اکولو (1

 آمد گردشگران به محیط زیست منطقه آسیب نرساند. 

پایداری اجتماعی: به توان جوامع در جذب توریست بدون ایجاد اختالل در هماهنگی اجتماعی اشاره دارد. بدین معنا   (2

 شگران نتوانند در جامعه میزبان، ناهماهنگی ایجاد کنند. که صنعت گردشگری و گرد

های فرهنگی بارز خود در مقابل چیزی که  پایداری فرهنگی: توانایی جامعه میزبان در حفظ و متعادل نمودن ویژگی  (3

 شود. شود، پایداری فرهنگی خوانده می با عنوان “فرهنگ گردشگر” و “فرهنگ رسوبی” بازدیدکنندگان از آن یاد می 

پایداری اقتصادی: به کسب سطحی از سود اقتصادی حاصل از گردشگری که با درآمد ضروری برای جامعه محلی   (4

 متناسب است، اشاره دارد. 

های  شود. بنابراین توجه به خواسته پایداری محلی: توسعه گردشگری برای منفعت رسانی به جامعه محلی طراحی می  (5

 ند به پایدارسازی جوامع محلی کمك نماید. تواها می مردم محلی و توانمندسازی آن 

 

 دستورالعمل صدور مجوز فعالیت گردشگری کشاورزی و نظارت بر آن  -14-2

 شرایط عمومی  (1

رعایت مفاد مرتبط در آیین نامه ایجاد، اصالح ،تكمیل درجه بندی و نرخ گذاری تأسیسات گردشگری و قانون حفظ   •

 کاربری اراضی زراعی و باغی الزامی است . 

نكته مهم در طرحهای مربوط به گردشگری کشاورزی توجه به حفظ ظرفیت کشاورزی و ظرفیت برد مح اعطای   •

مجوز بوده و گردشگری به عنوان بخش ارزش افزوده و مكمل در درآمد زایی و ایجاد زمینه های کسب و کار در  

 این مناطق بكار گرفته می شود. 

 

 ورودی و دفتر پذیرش ( 2

اورزی باید دارای محلی برای یذیرش و راهنمایی مراجعا ن بوده تا در اوقات مناسب میهمانان در  مراکز گردشگری کش •

 مرکز یذیرفته شوند و به بخشهای مختلف راهنمایی شوند. 
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 مرکز باید نسب به نصب عالئم نشانه ها و تابلو راهنمای مجموعه در بخش ورودی و بخشهای مورد نیاز آن اقدام نماید.  •

 

 ت و ایمنی ( بهداش 3

 های اولیه میباید در محل اجرای طرح فراهم باشد.   مجموعه ی جعبه کمك •

نكات ضروری و اضطراری را میبایست رعایت نموده و دسترسی نهادهای امدادی به بخش های مختلف مجموعه فراهم   •

 باشد. 

 مرکز باید دارای وسایل اطفای حریق و راهنمای استفاده از وسایل اطفای حریق باشد.  •

 عایت اصول بهداشتی در ارائه خدمات یذیرایی الزامی است . ر •

 از وسایل و تجهیزات مناسب و استاندارد در ارائه خدمات به گردشگران استفاده شود.  •

  قانون   طبق .  شوند  داری  نگه  و   حفظ   مرتب   بطور   و   شده   نصب   ایمنی   شرایط  در   باید   گازی   و   نفتی  – وسایل استاندارد برقی   •

گازی باید مجوز ایمنی از شرکت گاز دریافت که رده باشند و این مجوز باید به طور مرتب به روزرسانی    اتصاالت   ی   همه 

 شود. 

همه ی واحدها باید استانداردهای ایمنی را رعایت کنند و کامال مجهز به سیستم آب و فاضالب )به نحوی که باعث   •

 آلودگی زیست محیطی نشوند( و زهكشی باشند. 

 های الزم جهت مقابله با بالهای طبیعی در نظر گرفته شود.   ییش بینی •

 

 شرایط اختصاصی:  (4

 کسب و کارهای گردشگری کشاورزی عموما فعالیت محور )تجربه گرا( بوده و فعالیت های مشروح زیر را شامل می شوند. 

 

 رسته های فعالیتهای مرتبط با گردشگری کشاورزی -15-2

 :  کشاوزی و دامپروری با اولویت موارد ذیل شامل کلیه رشته های 

 گردشگری مزرعه : مزارع محصوالت زراعی شامل) گندم برنج سبزی و صیفی جات و ... 

گیاهان دارویی معطر و   گردشگری در باغات: باغ میوههای سردسیری و خشك میوه ههای گرمسیری و نیمه گرمسیری که

 محصوالت گلخانه ای قارچ های خوراکی و غیره ادویه های و گل و گیاهان زینتی فضای باز 
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 … گردشگری به منظور بازدید از شیوه دامداری و دامپروری: مراکه پرورش و یرواربندی گ او گوسفند، شترمرغ و

 گردشگری به منظور بازدید از شیوه پرورش ماکیا : تولید و یرورش جوجه و یرندگان خاص 

 الت: گلخانه ها کارگاه ها سردخانه ها و محل نگه داری محصوالت کشاورزی گردشگری در مراکز وابسته کشاورزی و شی

جدید با   (  با توجه به تنوع فعالیت های مرتبط با کشاورزی در صورت وجود تقاضا مربوط به رسته ها و فعالیت های1تبصره

در کمیته فنی بررسی و در صورت  دریافت مستندات الزم از وزارت جهاد کشاورزی یا) ادارت استانی جهاد کشاورزی( موضوع  

 .موافق مراتب به متقاضی اعالم شود

جدید در حوزه   در صورتیكه متقاضی پس از دریافت مجوز فعالیت گردشگری کشاورزی قصد اضافه نمودن فعالیتی(    2تبصره  

 .کشاورزی به مجموعه داشته باشد باید مجوزهای الزم را قبل از جهاد کشاورزی دریافت نماید

متقاضیان مراکز گردشگری کشاورزی که عالقمند به ایجاد سازه های اقامتی و پذیرایی ثابت و دائمی هستند    (    3ه  تبصر

 .باید مطابق با مفاد آئین نامه اقدام نمایند

 

 شهرستان هریس -2-19

دهد  ن نشان می شناسایكی از شهرهای شرقی استان آذربایجان شرقی و مرکز شهرستان هریس است. بررسی باستان  هِریسْ

در گذشته تمدن  داشتهکه  این منطقه وجود  در  تاریخی  به های متعدد  این شهر در سطح منطقه  جهت اند. نقش فرماندهی 

 .استشده تررنگ کم  شهرستان، شرق شمال ه ی قرارگرفتن آن در گوش

بهزمین  هریس  کشاورزی  دامنهای  در  قرارگرفتن    خیز حاصل   بسیار   ای،جلگه   خاک   از   مندیبهره   و   ارتفاعات  یه جهت 

 .شودعنوان بام آذربایجان شناخته می جهت بهمتر بوده و از این  1850تا  1800  بین دریا  سطح از  شهر این ارتفاع. استگشته

نواحی    سبی واقع شده و توان ارتباط مناسب و مطلوب با سایر نامنا  جغرافیایی   یه هریس از لحاظ تقسیمات کشوری در منطق

ها و نواحی  روی تنها بخشی از مناطق شهرستان هریس را تحت تأثیر خود قرار داده و سایر بخش شهرستان را ندارد. از همین 

 .انداهر درآمده و این شهرستان به تابعیت شهرهای همجوار نظیر تبریز 

خشك  طور کلی نیمه أثیر پذیرفته و بههوا تآب و هوای هریس نیز همچون سایر مناطق استان آذربایجان شرقی از سه توده 

ارتفاعات کوهسرد محسوب می  در  این شهر  نزدیكی سبالن و عبور رودخانه  های قوشهشود. قرارگرفتن    از   رودتلخه داغ و 

 .استداشته  ایکننده تعیین  نقش  هریس هوای و  آب چگونگی  بر  آن،  نزدیكی
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 شهرستان هریس : نقشه 7شکل 

 

 موقعیت جغرافیایی   -2-16-1

کیلومتری تبریز واقع شده و از سمت شمال    60درصد مساحت استان( در    5.1کیلومتر مربع )  2345شهرستان هریس با وسعت  

شهرستان  با  با  جنوب  سمت  از  و  تبریز  شهرستان  با  غرب  سمت  از  اردبیل،  استان  با  شرق  سمت  از  اهر،  و  ورزقان  های 

 .مرز استآباد و سراب هم ای تبریز، بستان هشهرستان 

 

 تقسیمات کشوری -2-16-2

های بدوستان شرقی،  های مرکزی )شامل دهستان طبق آخرین تقسیمات کشوری شهرستان هریس دارای دو بخش به نام 

نقطه شهری به    5غربی(،  خان شمالی و بدوستان  خان شرقی، مواضع های مواضع خانمرود و باروق( و خواجه )شامل دهستان 

 .باشدآبادی می  104های هریس، زرنق، بخشایش، کلوانق و خواجه و نام

 

 جمعیت  -2-16-3

درصد    1.8نفر )  67820، جمعیت شهرستان هریس در حدود  1390براساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسكن در سال  

نفر و جمعیت    32227ه است. جمعیت شهری این شهرستان  نفر برآورد شد  9823جمعیت استان( و جمعیت مرکز این شهرستان  

 .خانوار است 18353نفر و تعداد خانوار آن  35593روستایی آن 
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 اقلیم و آب و هوا  -2-16-4

دهند. شهرستان  درصد آن را مناطق کوهستانی تشكیل می   30ای و  درصد از وسعت این شهرستان را اراضی جلگه   70حدود  

در    - 25باشد. متوسط درجه حرارت حداقل  های مالیم می های سرد و یخبندان و تابستان زمستان   هریس به طور کلی دارای 

داغ،  های بزغوش، سابالغ درجه در تابستان است. شهرستان هریس به لحاظ قرار گرفتن در دامنه کوه  35زمستان و حداکثر  

های منطقه عمدتاً  باشد. منابع تامین آب کشاورزی می   ای از مناطق مستعدخاک جلگه   %70داغ و قوشاداغ و با داشتن حدود  آق 

 .های طبیعی استهای زمستانی و قسمتی نیز از جاری شدن آب چشمه های بهاره و پاییزه و ذوب برف از باران 

 

 : نمایی از شهرستان هریس 8شکل 

 

 گیاهی  پوشش -2-16-5

خاک    %70شهرستان هریس به لحاظ قرار گرفتن در دامنه کوه های بزغوش، سابالغ داغ، آق داغ وقوشاداغ و با داشتن حدود  

قسمتی از این مناطق و بلندی های آن سرسبز و دارای مرتفع درجه یك و دو  . جلگه ای از مناطق مستعد کشاورزی می باشد

خانوار عشایرمی باشد که در دامه کوه ها و مراتع به    7000ماه پذیرای تقریباً  شهریور    15خرداد ماه تا    15بوده وهرسال از  

 .دامداری مشغول می شوند

 

 اقتصاد -2-16-6

اقتصاد منطقه بیشتر به کشاورزی ) زراعت، باغداری، صیفی کاری( و دامداری و صنایع دستی متكی بوده و موارد متفرقه در  

 .درجات بعدی قرار دارند

 


