
 گردشگری روستایی

 
 

  روستاها، مقصد گردشگری آینده

خود را  اند وضعیتدر جهان توسعه فراوانی یافته است و بسیاری از کشورها از این راه توانسته صنعت گردشگری

 .مشکالتی مانند بیکاری، پایین بودن سطح درآمد سرانه و کمبود درآمد ارزی خویش بکاهندبهبود ببخشند و از 

پویا  آید. بسیاری از کشورها این صنعتترین صنعت در دنیا به حساب میترین و متنوعصنعت جهانگردی بزرگ

امروزه  عت گردشگریدانند. صنها میزایی، رشد بخش خصوصی و توسعه زیرساخترا منبع اصلی درآمد، اشتغال

 .نامندبه قدری در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها اهمیت دارد که اقتصاددانان آن را صادرات نامرئی نیز می

ر کند، گردشگری روستایی است و به نظیکی از انواع گردشگری که روز به روز طرفداران بیشتری پیدا می

 .مقاصد گردشگران تبدیل شوندترین رسد روستاها در آینده به یکی از مهممی

 فهرست مندرجات
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 تاریخچه گردشگری روستایی

 
 

گردشگری روستایی به عنوان یک فعالیت تفریحی اجتماعی، در نیمه دوم قرن هجدهم در انگلستان و اروپا شکل 

 .گرفت

ن گرفتند، اما شرکت در ایهای تفریحی مورد استفاده قرار میمناطق روستایی برای فعالیت پیش از آن هم

  .های تفریحی محدود به اقشار برتر جامعه بودفعالیت

ریع یابی به روستاها آسان شد. رشد سجایی، راهدر قرن نوزدهم و بیستم به دلیل توسعه حمل و نقل و سهولت جابه

آغاز شد. در این زمان گردشگری روستایی شاهد رشدی چشمگیر  ۱۴۲۲وستایی از سال تقاضا برای گردشگری ر

ای منجر المللی نیز شاهد رشد جمعیت بود و افزایش تقاضا برای گردشگری روستایی تا اندازهو گردشگری بین

  .به توسعه گردشگری شد

 

 تعریف گردشگری روستایی

 
 

  .ی آن وجود نداردنیست و توافقی درباره تعریف گردشگری روستایی کار چندان آسانی

  .این مسأله چند دلیل دارد

شود، با دشواری همراه است، چرا که ابتدا تعریف نواحی روستایی که گردشگری روستایی در آن انجام می

  .معیارهای مورد استفاده توسط کشورهای مختلف با یکدیگر تفاوت دارند

اند ماهیت توگیرد اساساً روستایی نیست، زیرا مینواحی روستایی صورت میی انواع گردشگری که در دوم همه

  شهری داشته و تنها در نواحی روستایی واقع شده باشند،

سوم اشکال مختلف گردشگری روستایی در مناطق مختلف توسعه یافته و از این رو یافتن مشخصات مشترك در 

  .همه کشورها دشوار است

 ی با تأثیر بازارهای جهانی قرار دارند، ارتباطات وای از تغییرات در رابطهدر روند پیچیده چهارم، نواحی روستایی

  .گیری محصوالت سنتی را تغییر داده است، جهت بازار شرایط

کنند، با جریان ورود جمعیت برای می در همین زمینه برخی از نواحی روستایی که کاهش جمعیت را تجربه
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ی های روزانهنشینی فصلی، مسافرتاند. به دلیل حومهاستراحت، یا توسعه کسب و کارهای غیرسنتی جدید مواجه

  .های دوم، تمایز بین نواحی روستایی و شهری کم رنگ شده استخانه طوالنی و توسعه

ی ساده به عنوان مسافرت به نواحی روستایتواند به طور با این حال گردشگری روستایی می

  .تر از این استاند كه موضوع بسيار پيچيدهتعریف شود، اما محققان بر این عقيده

بر  های مبتنیهای گردشگری در نواحی روستایی وجود دارد، از جمله فعالیتهای زیادی از انجام فعالیتنمونه

های هنری ی بومی، گردشگری کشاورزی، نمایشگاهمبتنی بر جامعه هایها، وقایع میراث، جاذبهطبیعت، جشنواره

  .، تئاتر اجتماع محلی و سایر موارد صنایع دستی و

دیگری از  و به طور کلی گردشگری روستایی از دو جنبه اهمیت دارد، یکی به عنوان یک فعالیت گسترده جهانی

 .  ای و محلیتوسعه منطقه هاینظر تأکید بر آن در سیاست

  .از این رو، منطقی است که بپذیریم تعریف قابل قبول و عام از گردشگری وجود ندارد

تایی را ها و موقعیت های ویژه، گردشگری روسهای متمایزی از قبیل فعالیته ویژگیعالوه بر این باید پذیرفت ک

  .کندها یا انواع گردشگری جدا میاز سایر بخش

هایی از گردشگری روستایی که مورد قبول همگان باشد، وجود اما این نکته جالب است که تعریف یا ویژگی

 .ندارد

 آید. در عین حال تعریف نواحیگری روستایی به نظر کار آسانی میدر حالی که در نگاه اول، تعریف گردش

  .روستایی به همان اندازه کار مشکلی است

ه توان به عنوان نوعی گردشگری کآید که گردشگری روستایی را میبه هر حال از نظر مفهومی به نظر ساده می

تواند شامل کرد، ولی این تعریف نمیشود، تعریف در نواحی روستایی و مناطق پیرامون شهرها انجام می

ط ی فعال در کشورهای مختلف در ارتباها و اشکال متنوع مدیریتی و نهادهای توسعه یافتهای از فعالیتمجموعه

  .با صنعت گردشگری باشد

كنفرانس جهانی گردشگری، گردشگری روستایی را شامل انواع گردشگری با برخورداری از 

يعی و مندی از منابع طبداند، كه امكان بهرهدر نواحی روستایی می تسهيالت و خدمات رفاهی

های طبيعت را همراه با شركت در زندگی روستایی و كار در مزرعه و كشاورزی، فراهم جاذبه

 .آوردمی

  .گردشگری روستایی در کشورهای مختلف نیز معانی متفاوتی دارد

  :کندی روستایی را این گونه تعریف میکمیسیون جامعه اروپایی نیز گردشگر ۱۴۸۲در سال 

های گردشگری گردشگری روستایی تنها شامل گردشگری كشاورزی نيست، بلكه همه فعاليت»

  «.گيرددر مناطق روستایی را در بر می

با این حال در اروپا گردشگری روستایی اغلب برای توصیف گردشگری کشاورزی )یا گردشگری مبتنی بر 

های گردشگری در نواحی روستایی را در ی فعالیتشود، اما در صورت لزوم همهمزرعه( به کار برده می
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ی رشهری را به عنوان گردشگرگیرد. در همین راستا امروزه اتحادیه اروپا همه انواع گردشگری در نواحی غیبرمی

  .گیردروستایی در نظر می

 

  تعریف گردشگری روستایی در آمریكا ←

داند که گردشگران را نیز گردشگری روستایی را هر آن چیزی می (DOT) گروه مردمی. گردشگری آمریکا

جذب و  به نواحی پیرامون مادر شهرهای اصلی، جذب کند، چنانچه گردشگری روستایی رویکردی برای

، توسعه روستایی نگهداشت گردشگران، به منظور آشنایی با زندگی روستایی در نظر گرفته شده، عالوه بر رونق و

 .کندم میهای محیطی روستا را برای ساکنان شهری فراهمندی از مواهب طبیعی و جاذبهامکان بهره

 

  تعریف گردشگری روستایی در فنالند ←

های روستایی به بازدیدکنندگان یا تدارك خدمات موردنیاز در فنالند گردشگری روستایی به اجاره دادن کلبه

  .شَودها در نواحی روستایی اطالق میآن

 

  تعریف گردشگری روستایی در مجارستان ←

های گردشگری و خدمات تدارك ، رایج است که شامل فعالیت ایگردشگری دهکده در مجارستان، اصطالح

دیده شده در روستاهاست. در واقع گردشگری روستایی در این کشور شامل اسکان ارزان قیمت در نواحی 

  .های روستایی نداردهای کشاورزی و سایر فعالیتبه فعالیتروستایی بوده و ارتباطی 

 

  تعریف گردشگری روستایی در اسلونی ←

در اسلونی جنبه مهم گردشگری روستایی، سکونت بازدیدکنندگان در بین خانوارهای کشاورز است. به این ترتیب 

د، ولی گزیننهای محلی سکنی میمانخانهکنند و یا در مهها به عنوان مهمان با خانوار کشاورزی زندگی میکه آن

  .کنندی غذا و سایر خدمات با خانوار کشاورز فعالیت میبرای تهیه

 

  تعریف گردشگری روستایی در هلند ←

ی های جانببرداری از خدمات و فعالیتدر هلند گردشگری روستایی به اردو زدن گردشگران در مزارع و بهره

  .زدن، اسب سواری و مانند در این نواحی مرتبط استشامل دچورخه سواری، قدم 

 

  تعریف گردشگری روستایی در یونان ←

در یونان، مهمترین خدمات تدارك دیده شده توسط مردم محلی در زمینه گردشگری روستایی، اسکان و صبحانه 

  .اندمزین شده رسوم محلی یابند که براساسهایی اسکان میاست و گردشگری در اتاق

های گردشگری است که درآمدی اضافی در مجموع گردشگری روستایی در معنای کالسیک نوعی از فعالیت
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  .آوردهایی که شغلی ثابت مانند کشاورزی و دامداری دارند، فراهم میرا برای آن

های گردشگری در خارج از بهسازی جای خاصی دارد که شامل فعالیت اندازهایگردشگری روستایی در چشم

 صورت یک شیوه زندگی بر پایه عقاید مربوط به جوامع روستایی شهر است. البته گردشگری روستایی باید به

  .های روستایی فرهنگ مردم ساکن در آن منطقه است درك شود. سرچشمه بیشتر جاذبه

کند. از افتد و درآمدی اضافی را برای روستاییان ایجاد میروستایی اتفاق میگردشگری روستایی در نواحی 

طرف دیگر، گردشگری روستایی تعطیالتی پر جنب و جوش را برای مهمانان، و منابع درآمد مختلفی را برای 

  .آوردها )به دلیل استفاده کردن مهمانان از منابع( در نواحی روستایی جاذب فراهم میخانواده

 

 ]های مربوط به توسعه گردشگری روستاییها و دیدگاهنظریه

 
 

شناسند های متفاوتی وجود دارد. بعضی، آن را بخشی از بازار گردشگری میدر مورد گردشگری روستایی دیدگاه

های دیگر بازار گردشگری مانند گردشگری در آفتاب، گردشگری در کنار توان آن را با شکلو معتقدند می

  .ردشگری در سواحل ماسه ای و... مقایسه کرددریا، گ

ای برای توسعه روستایی نیز مطرح شده است که این جنبه دارای سه دیدگاه  گردشگری روستایی به عنوان فلسفه

  :مهم است

.تهای محیط روستایی اساز یک دیدگاه، گردشگری راهبردی برای توسعه روستایی و انعکاس دهنده ویژگی

  
  .شناسدگردشگری را ابزار و سیاستی برای باز ساخت اقتصاد روستایی میدیدگاه دیگر 

  .اندبعضی نیز گردشگری را سیاست و ابزاری برای توسعه روستایی پایدار قلمداد کرده

 

 های فرا روی گسترش روستاییچالش

 
 

دن که موجب محدود شروست. دلیلی مهم یابی روبههای بسیاری در هویت بازارگردشگری روستایی با چالش

گردشگری روستایی شده، کم بودن قدرت کشش عناصر روستایی و ناتوانی آن در رقابت با دیگر بازارهای 

  .گردشگری است

که گردشگری روستایی بسیار جزء است و موجب به وجود آمدن مشاغل کوچک بسیار زیادی با  نکته دیگر این

کند.این ر ادامه رقابت را برای صنعت گردشگری روستایی مشکل میشود که این اممنشا خانوادگی و فامیلی می

  .امر نکاتی مثبت و منفی به همراه دارد

های مالی را نام برد. توسعه گردشگری روستایی توان کافی نبودن حمایتهای گردشگری میاز دیگر چالش



  .کردریزی گذاری زیادی است تا بتوان با اتکا به آن برنامهنیازمند سرمایه

رسد که در مردم محلی در آید. به نظر مییکی مشکالت در این حیطه به حساب می مشارکت محلی فقدان

یان یشوند، اما واقعیت این است که روستاها دخالت داده میها و اجرای سیاستریزیها، برنامهگیریتصمیم

  .آگاهی چندانی درباره گردشگری ندارند

 

 گردشگری روستایی، منبع درآمدی برای روستایيان

 
 

لفی در های مختامروزه روستاییان برای کسب درآمد و گذران زندگی در محیط روستاها ناچارند دست به فعالیت

ود های بسیاری وجروستاهای ایران ظرفیتهای کشاورزی، دامداری، صنایع دستی و یا خدماتی بزنند. در زمینه

ی ها بحث گردشگری روستایتواند موجب رونق گردشگری روستایی ما شود؛ یکی از این ظرفیتدارد که می

 .است

تواند منبع جدید درآمد برای روستاییان و به ویژه روستاییان کشورهای در حال توسعه گردشگری روستایی می

است  ریزی خاصیها را حل کند و یا تقلیل دهد. این امر مستلزم مدیریت و برنامهآن ای مشکالتباشد و تا اندازه

اندازهای طبیعی آن نقاط، با آداب و رسوم و فرهنگ آن روستا نیز تا گردشگران عالوه بر دیدن مناظر و چشم

  .آشنا شوند

و...  غذاهای سنتی ، محصوالت محلی بدین ترتیب گردشگران به خرید محصوالت روستا از قبیل صنایع دستی،

صنعت  نشوند و این به معنی افزایش درآمد روستاییانی است که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در ایمند میعالقه

  .کنندفعالیت می

ها و به طور کلی اماکن تفریحی و ورزشی با ایجاد اشتغال ها و رستوراناندازی هتلعالوه بر این، ساخت و راه

 .شودزایی( از طرفی موجب افزایش درآمد و از سوی دیگر موجب کاهش بیکاری و فقر می)اشتغال

های اخیر مورد توجه قرار گرفته و موجبات موثر در سال گردشگری به عنوان یک عامل اقتصادی عمده و بسیار

توسعه اقتصادی در برخی از کشورها و مناطق را فراهم آورده است. ایجاد مشاغل گوناگون و گستردگی زمینه 

ند توانهای گوناگون میای است که هم کارگران ساده بدون مهارت و هم صاحبان مهارتاشتغال در آن به گونه

  .شوند در آن شاغل

ر است. در تهای ناشی از گردشگری در بعضی از روستاهای خاص اقتصادیتوان گفت فعالیتبه همین دلیل می

پشتوانه  تواندهر صورت گردشگری روستایی در جوامعی سنتی که دارای مراکز روستایی فراوان و متنوعند می

  .ای باشدهای ناحیهای و حسابرسیاقتصاد منطقه

الح گردشگری روستایی، اصطالحات و مفاهیم دیگری نیز وجود دارد، مفاهیمی که منشأ اختالف هموس با اصط

  .بین محققان است
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  :ها به دو دلیل مهم هستنداین بحث

 :  موضوع اول

برند. از این نظر، تمایزی بین انواع درصدی از درآمد گردشگری است که جوامع روستایی از آن بهره می

روستایی ایجاد شده است، گردشگری روستایی و گردشگری کشاورزی براساس درآمدی  گردشگری در نواحی

 .کند، مورد توجه قرار داردمند میکه جامعه را به عنوان یک کل، یا به طور خاص، کشاورزان را بهره

 :  موضوع دوم

تواند می میای عرضه گردشگری است. بنابراین گردشگری، هنگتمایز براساس عناصر مختلف تشکیل دهنده

این  یجزو کلیدی محصول مورد عرضه باشد. باتوجه به اجزای فعالیت اولیه فرهنگ روستایی روستایی باشد که

گردشگری اغذیه لذیذ  ، گردشگری سبز ، گردشگری کشاورزی تواندمحصول، اصطالحات مورد استفاده می

 .فرهنگی و مانند آن باشد/ گردشگری تاریخی اری، قایق رانی، شکار، ماجراجویی، و، اسب سو محلی

ف، یا های گلهایی بزرگ، زمینهای دوم، هتلی خانههای خاص گردشگری مانند توسعهدر نظر گرفتن فعالیت

  .در گردشگری روستایی دشوار است های اسکیپیست

ویژگی خاص محصوالت گردشگری در گردشگری روستایی، برای بازدیدکنندگان امکان و آرزوی تماس 

زندگی  ها و سبکها، سنتفردی، حس کردن محیط طبیعی و انسانی نواحی روستایی، امکان شرکت در فعالیت

  .وی در این نوع گردشگری وجود داردچنین عناصر فرهنگی و آموزشی قمردم را می دهد. هم

های تر تعریف کرد که در آن محیطای وسیعتوان به عنوان زمینهاز این رو یک مقصد گردشگری روستایی را می

انند های طبیعی، اقتصادی و اجتماعی فرهنگی ویژه، مطبیعی، جنگلی و زیرکشت غالب بود، و جایی است ویژگی

د و عمل متقابل به طور هماهنگ در آن وجود دارد، و مانند یک محصول ها، همکاری محلی، اعتماسنت

گردشگری واحد است که کوچک مقیاس، سازگار با طبیعت، دارای رنگ و بوی بومی و به عبارت دیگر، پایدار 

 .است

 و گردشگری روستایی اساساً یک فعالیت مصرفی است، اکثر مطالعات حاصل از تقاضا بود، و بر بازدیدکنندگان

ی اولو رجهتواند در دهای آن متمرکز است. جذابیت نواحی روستایی برای گردشگری و تفریح مینیازها و انگیزه

  .با تصویر روستایی همراه باشد

های سنتی و رمانتیک با روزهای خوب داشته، زندگی از این رو شرایط زندگی روستایی ارتباط نزدیکی با ایده

ر از رابطه صحیح انسانی با محیط طبیعی، دارد. بنابراین احساس غربت نسبت به گذشته ریا و ساده، و برخوردابی

نیاز به بهبود پیوند از دست رفته با طبیعت از یک طرف و زندگی شهری بسیار پیچیده، به شدت سازمان یافته، 

 .ی شده استروستای زا و غیرانسانی ازطرف دیگر سبب توجه به نواحینام)تصنعی(، فشرده)متراکم(، استرسبی

اهمیت گردشگری روستایی به عنوان بخشی از بازار کلی گردشگری وابسته به منابع گردشگری/تفریحی، وضع 

زیرساخت، دسترسی به بازار، و وجود سایر انواع محصوالت گردشگری در هر کشور است. حتی اگر گردشگری 
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ی نواحی کشورها جزیی باشد، اهمیت آن برای توسعه ی با بازار کلی گردشگری در بسیاری ازروستایی در مقایسه

  .روستایی بسیار اساسی است

ی اصلی در نظر ی آن در نواحی روستایی که کل شیوه زندگی روستایی به عنوان یک جاذبهبنابراین اثر جندجانبه

توان گفت می ایی،شود، بسیار زیاد است. به هر حال، با توجه به تعاریف ذکر شده از گردشگری روستگرفته می

نواحی  های گردشگری که فرد در نواحی روستایی وکه اکثر تعاریف، گردشگری روستایی را شامل تمامی فعالیت

عریف توان اینچنین تاند. ولی گردشگری روستایی را میدهد، دانستهغیرشهری دور از محل اقامت و کار انجام می

 :کرد

ان، مردم و شود كه توسط كشاورزو خدماتی گفته میها گردشگری روستایی به تمامی فعاليت

ها برای تفریح و استراحت گردشگران و همچنين جذب گردشگران به نواحی روستایی دولت

تواند شامل گردشگری كشاورزی، گردشگری مزرعه، گردشگری طبيعی و شود و میارائه می

  .گردشگری فرهنگی و مانند آن باشد

 

 

 

 یانواع گردشگری روستای

 

 

ران در مناطق هایی که گردشگی فعالیتشود، بلکه همهگردشگری روستایی تنها شامل گردشگری کشاورزی نمی

  .گیرددهند، را در بر میروستایی انجام می

کنند و در های متفاوت از نواحی روستایی بازدید میتوان گفت که افراد به دالیل مختلف و با انگیزهاز این رو می

های گردشگری نیز شرکت خواهند کرد، به همین دلیل نیز انواع خاصی از گردشگری در نواحی از فعالیتبسیاری 

 .ی سفر بستگی داردهای مقصد و انگیزهروستایی وجود دارد که به شخص مسافر، ویژگی

 :یم کردستوان با توجه به اهداف گردشگران، گردشگری روستایی را به هشت دسته به شرح زیر تقبنابراین می

 

  گردشگری طبيعی ←

  های اکولوژیکی قرار دارد؛که بیشتر در تعامل با جاذبه

 

  گردشگری فرهنگی ←

  که با فرهنگ، تاریخ و میراث فرهنگی و باستانی مردم روستایی مرتبط است؛

 



  اكوتوریسم ←

ها و . . دریاچه فصلی و کوهستانهای طبیعی)مانند رودخانه، نوعی گردشگری است که عالوه بر تعامل با جاذبه

 .باشدهای طبیعی است، در ارتباط می.( با زندگی و هنجارهای اجتماعی مردم محلی که خود نیز در تعامل با جاذبه

نظیری را یهای بفرصت»توان گفت اکوتوریسم نوعی گردشگری است که در بسیاری از نقاط دنیاچنین میهم

« آورد.انبه، گردشگری، مدیریت منابع و مدیریت مناطق حفاظت شده به وجود میج ی روستایی همهبرای توسعه

به ویژه این که این نوع گردشگری، مبتنی بر طبیعت است)گردشگری در مناطق طبیعی و دست نخورده( که به 

ه دهای مختلف سودمند بودهد و برای جوامع محلی و فرهنگطور مؤثری حفاظت از محیط زیست را افزایش می

  .دهدی آموزشی را به گردشگران ارائه میو تجربیات ارزنده

گردشگری پایدار است که در عین حال به محیط زیست روستایی وابستگی دارد. بنابراین  اکوتوریسم در حقیقت

 .ولی اکوتورسیم، الزاماً گردشگری روستایی نیستاکوتوریسم بخشی از گردشگری روستایی است 

 

  گردشگری دهكده ←

های اقتصادی و اجتماعی ها اقامت کرده و در فعالیتدر این نوع گردشگری، گردشگران در مساکن دهکده

  .کننددهکده مشارکت می

 

  گردشگری مزرعه ←

نیز  گردشگری کشاورزی ته به عنوانگیری آن متفاوت است و الباین نوع گردشگری با توجه به محیط شکل

های کشاورزی در مزرعه شود. گردشگری مزرعه، شامل اقامت و گاهی اوقات مشارکت در فعالیتشناخته می

ه عالوه کند. بهای اقتصادی رواج پیدا میلیتبوده و در بین خانوارهای کشاورز به عنوان مکمل و جایگزین فعا

  .اندازهای سنتی استگردشگری مزرعه، ابزاری نیز برای حفاظت از چشم

گذاری در کشاورزی است. درباره اثرات آن بر نیروی های سرمایهعالوه بر این، گردشگری مزرعه یکی از زمینه

ی خدمات پذیرایی مورد اشتغال زنان در مزارع از راه ارائههای متفاوتی ارائه شد، ولی نقش آن در کار دیدگاه

  .تأکید است

 

  گردشگری روستایی یا گردشگری محلی ـ روستایی ←

 ای، گشت وتواند شامل موارد باال نیز باشد، شامل اردو زدن، اقامت در منازل اجارهاین نوع گردشگری که می

ی، پیمایهای ماجراجویانه، راههای فرهنگی، ورزششنواره، جشکار در حیات وحشی، بازاریابی صنایع دستی

 .و در واقع هر گونه فعالیت تفریحی در نواحی روستایی است های موسیقیجشنواره های تاریخی،بازدید از مکان
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  گردشگری سبز ←

ردشگری شود)یعنی گبه گردشگری روستایی اطالق می« گردشگری سبز»اگرچه در بعضی از کشورها اصطالح 

است.  محیط زیست رود، که بیشتر طرفداردر مناطق سبز(، اما اغلب برای توصیف نوعی از گردشگری به کار می

« ری سودمندگردشگ»، «پذیرگردشگری انعطاف»، «گردشگری مسئول»های مختلف ماننداین نوع گردشگری با نام

ط یبهترین روش برای توسعه ارتباط همزیستی بین مح گردشگری سبز شناخته شده است،« گردشگری بدیل»یا 

زیست طبیعی و اجتماعی است. به عبارت دیگر، افزایش توجه به اثرات زیانباری که برخی از انواع گردشگری 

 .گیری نوع خاصی از گردشگری به نام گردشگری سبز شده استکند سبب شکلایجاد می محیط زیست در

برخی از محصوالت گردشگری یا انواع متفاوت گردشگری، جزو گردشگری روستایی به حساب  در مجموع

آید. ولی با آن برابر نیستند. برای مثال گردشگری کشاورزی به هر نوع گردشگری که به طور مستقیم با می

ازدیدهای آموزشی، ها یا چادرزدن، بشود و شامل اقامت در مزارع، اتاقکشاورزی)مزرعه( مرتبط است اطالق می

 .است صنایع دستی های تفریحی و فروش محصوالت کشاورزی یاخوراك، فعالیت
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