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چکیده
توسعه گردشگری کشاورزی ،یکی از اجزای اساسی راهبردهای تنوعبخشی مشاغل روستایی و
توسعه روستایی است .در گردشگری کشاورزی ،بازدیدکننده با حضور در واحدهای کشاورزی و در
ازای بهرهمندی از خدمات مربوطه ،هزینهای را به کشاورز پرداخت میکند .شناخت بازار هدف یکی
از مهمترین ملزومات توسعه گردشگری کشاورزی است .از اینرو پژوهش حاضر ،به تحلیل فعالیتها
و خدمات مطلوب گردشگری کشاورزی از دیدگاه گردشگران پرداخت .نمونه موردمطالعه این
تحقیق ،شامل  522نفر گردشگر بازدیدکننده از الموت شرقی بود .از دیدگاه گردشگران ،فعالیتها و
خدماتی مانند «قدمزنی و پیادهروی در فضای مزرعه و باغ»« ،سِرو صبحانه با محصوالت تازه مانند
عسل و گردو ،خامه ،کله و پاچه و غیره» و «امکان تماشای گلهای مختلف» دارای بیشترین اولویت
بودند .همچنین تحلیل مؤلفههای مربوط به فعالیتها و خدمات مؤثر بر انتخاب مقاصد گردشگری
کشاورزی ،نشان داد که از دیدگاه گردشگران ،مؤلفههای «خرید و چیدن محصوالت تازه»« ،مصرف
و بهرهمندی از گل و گیاهان دارویی»« ،ورزشهای مبتنی بر طبیعت»« ،انجام فعالیتهای
کشاورزی» و «مشاهده حیاتوحش» درمجموع  41/14درصد واریانس را تبیین کردهاند.
واژههای کلیدی :تنوعبخشی ،فعالیتهای مطلوب ،گردشگری کشاورزی ،الموت.

 4نویسنده مسئول :استادیار گروه توسعه کشاورزی دانشگاه تهران ()Varmazyari@ut.ac.ir
 5دانشجوی دکتری توسعه کشاورزی دانشگاه تهران
 3دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستایی دانشگاه تهران
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مقدمه
تنوعبخشی مزرعه یکی از مهم ترین راهبردهایی است که مدیریت بهینه نیروی کار کشاورزی و
تحقق توسعه کشاورزی در گرو آن است .از طریق ایجاد مشاغل متنوع در روستاها ،فشار بر اراضی
کشاورزی کاسته شده و زمینه برای کاربست فناوریهای بهتر در واحدهای کشاورزی و در نتیجه،
بهبود بهرهوری تولید فراهم می شود .در این راستا گردشگری کشاورزی از قابلیت عمدهای در زمینه
ایجاد درآمد مکمل برای کشاورزان برخوردار است.
باوجود سابقه طوالنی گردشگری کشاورزی ،بهویژه در اروپا ،در سالهای اخیر ،تنوعبخشی
فعالیتهای مزرعه از طریق گردشگری ،بهصورت وسیعتری بهعنوان ابزار مؤثر برای مواجهه با مسائل
اجتماعی  -اقتصادی نواحی روستایی بهطور عام و بخش کشاورزی بهطور خاص ،موردتوجه
قرارگرفته است .نهتنها رشد قابلتوجهی در عرضه گردشگری کشاورزی ،در بسیاری از کشورها پدید
آمده است ،بلکه توجه آکادمیک به این پدیده نیز در حال افزایش بوده است (شارپلی 4و واس،5
.)5004
طبق گزارش توسعه کشاورزی چین تا اواخر سال  ،5044در این کشور تعداد  52هزار روستا و
مجموعاً  4/7میلیون نفر در کشاورزی تفریحی (گردشگری کشاورزی) و گردشگری روستایی فعالیت
داشته اند .کشاورزی تفریحی ،شیوه نوینی از کشاورزی است که گردشگران را تشویق میکند تا در
فعالیتهای مختلف کشاورزی مشارکت کنند .از این میان 4/2 ،میلیون نفر مشخصاً در گردشگری
کشاورزی مشغول به فعالیت بودهاند (وزارت کشاورزی جمهوری خلق چین .)5043 ،3در کشورهای
آلمان و اسپانیا نیز مهم ترین الگوی غالب گردشگری روستایی ،گردشگری مزرعه یا همان گردشگری
کشاورزی و اقامت در مزارع روستایی ا ست که در توسعه اقتصادی نواحی روستایی تأثیر بسزایی
داشته است (رضوانی و بیات.)4333 ،
کشور ایران دارای قابل یت باالیی برای توسعه گردشگری کشاورزی است ،زیرا بنا به شواهد
باستانشناختی ،یکی از سرچشمههای کشاورزی جهان به شمار میرود و میراثهای کشاورزی
مهمی را در خود جای داده است .تپه باستانی چغاگالن با قدمت 45000ساله در سلسله جبال
زاگرس در استان ایالم به همراه چند مکان دیگر در خاورمیانه جزء اولین مناطقی در دنیا هستند که
کشاورزی توسط بشر در آن رونق یافته است .ابزارهای باستانی آسیاب که در تپه وسیعی از سلسله
جبال زاگرس کشف شدهاند ،نشان میدهند که ساکنان این منطقه حدود  44000سال پیش در
آنجا گندم و جو آسیاب میکردهاند 1.بهطورکلی ،رشد شهرنشینی ،قدمت کشاورزی و وجود
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چشماندازها و میراث های کشاورزی متنوع در ایران ،زمینه بسیار مناسبی را برای رونق صنعت
گردشگری کشاورزی در کشور فراهم کرده است.
برخالف قابلیت های فراوان ایران برای جذب گردشگر کشاورزی ،مطالعات بسیار اندکی به منظور
شناخت رئوس برنامههای توسعه گردشگری کشاورزی انجام شده است .مطالعهای در کشور با هدف
شناخت فعالیت های گردشگری کشاورزی مطلوب از دیدگاه گردشگران انجام نشده است تا شناخت
مناسبی برای فعاالن و برنامه ریزان این صنعت حاصل شود .این در حالی است که یکی از مهمترین
اجزای برنامه توسعه گردشگری کشاورزی در هر مقیاسی از مکان ،شناخت دقیق بازار هدف و
فعالیتها و خدمات مرجح گردشگران است.
یکی از مقاصد پرجاذبه و پربازدید گردشگری کشاورزی و روستایی کشور ،بخش الموت شرقی
است .موقعیت استثنایی رودخانه شاهرود و دره الموت ،طبیعت بکر و زیبای منطقه ،قلعههای
تاریخی حسن صباح و لمبسر ،دریاچه اوان و سرشاخههای پرآب الموترود ،در کنار تنوع
فعالیتهای کشاورزی مانند زراعت ،باغبانی ،دامپروری ،شیالت ،زنبورداری و غیره ،موقعیت استثنایی
را برای این منطقه در زمینه گردشگری روستایی و کشاورزی پدید آورده است (پرهیزکاری و
همکاران )4331 ،و الموت ساالنه گردشگران داخلی و خارجی بسیاری را به این منطقه میکشاند.
شالیزارهای برنج ،محصوالتی مانند گیالس تکدانه ،گردو ،زغال اخته و لوبیای مرغوب ،باغات
چندسطحی و زیبای فندق و زغال اخته ،جشنوارههای برداشت محصول ،ابزارآالت سنتی ،درختان
گردوی کهنسال با پیرامون  45/2متر که ثبت ملی شدهاند ،درخت چنار خونبار ،گیاهان دارویی
متنوع ،چشماندازهای زیبا ،آسیاب آبی ،زندگی عشایری ،حیوانات نادر ،چشمه آب معدنی ،بافت
تاریخی ،آبشار و غار از جاذبههایی هستند که بر مزیت رقابتی این منطقه در جذب گردشگر
کشاورزی میافزایند .با وجود این ،مطالعات چندانی به منظور برنامهریزی گردشگری در این منطقه
منتشر نشده است و صنعت گردشگری نتوانسته است به صورت فراگیر ،در رونق اشتغال و درآمد در
الموت و ماندگاری جمعیت روستایی و کاهش مهاجرت نقشآفرینی کند .در این راستا ،شناسایی
فعالیتها و خدمات مرجح گردشگران و برنامهریزی برای تدارک و ارائه آنها ،یکی از مهمترین شروط
رقابتپذیری کسبوکارهای گردشگری است .از اینرو پژوهش حاضر ،به تحلیل فعالیتها و خدمات
مطلوب گردشگری کشاورزی از دیدگاه گردشگران الموت شرقی پرداخته است تا بر اساس آن بتوان
راهکارهای مؤثر بازاریابی مربوطه را تدوین و خدمات مناسب را طرحریزی نمود.
ادبیات موضوع
مبانی نظری
تعاریف متعددی از گردشگری کشاورزی تاکنون ارائه شده است .گردشگری کشاورزی نوع
خاصی از گردشگری روستایی است که در آن ،مسکن میزبان که تحت سکونت مالک است ،با واحد
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کشاورزی وی ادغام شده و به بازدیدکنندگان ،اجازه مشارکت در فعالیتهای کشاورزی یا
فعالیتهای مکمل در ملک مربوطه را میدهد (مارکو .)5004 ،4سانینو )5001( 5نیز گردشگری
کشاورزی را فعالیتهای مهمانپذیری تعریف کرده است که توسط کارآفرینان کشاورزی و اعضای
خانوار آنها انجام میشود .طبق تعریف ،این فعالیتها باید در ارتباط با کارهای کشاورزی باشند و
آنها را تکمیل نمایند .از سوی دیگر ،ویور 3و فنل )4337( 1گردشگری کشاورزی را بهعنوان
کسبوکارهای روستایی تعریف نمودهاند که محیط مزرعه در حال فعالیت را با مؤلفههای گردشگری
تجاری ادغام میکنند.
اسناژدر 2و همکاران ( )5003در تعریف متفاوتتر ،سه ویژگی عمده را برای گردشگری
کشاورزی برشمردهاند که آن را از گردشگری متداول متمایز میکند .اولین ویژگی ،امکان اقناع افراد
از طریق مشارکت عملی در فرآیند تولید غذا ،در زندگی خانوار روستایی و در یک جامعه روستایی
است .گردشگری کشاورزی در این مفهوم ،شکل دشوار ولی در عین حال ،بسیار آرزومندانه
گردشگری به نظر میرسد .این شکل از گردشگری ،مورد عالقه همه گردشگران نیست ،بلکه تنها
برای افرادی که از طریق کسب مهارتهای عملی یا تجارب ،احساس آرامش میکنند ،جذاب است.
دومین ویژگی ،امکان اقناع نیاز شناختی انسان در درون فرآیند تولید مزرعه یا قومنگاری است.
گردشگری کشاورزی این شانس را در اختیار افراد قرار میدهد که درباره زندگی روستاییان و
فرهنگ و رسومات ایشان بیاموزند .سومین ویژگی گردشگری کشاورزی ،امکان اقناع نیازهای
احساسی انسان از قبیل تمایل به ارتباط مستقیم با حیوانات اهلی ،تولیدات گیاهی و دامی و
محصوالت فرآوریشده و نیاز به تجربه رؤیایی حومه شهر و هوای روستا است .بنابراین سه ویژگی
برسازنده گردشگری کشاورزی ،شامل فراهم شدن امکان مشارکت عملی ،اقناع نیازهای شناختی و
اقناع نیازهای احساسی گردشگران است .البته اسناژدر و همکاران ( )5003تصریح کردهاند ،آن نوع
از گردشگری کشاورزی که مؤلفه شناختی را در بر نگرفته و نیازهای احساسی افراد را حذف کرده و
تنها به کسب آسودگی محدود میشود (ویژگیهای دوم و سوم را در نظر نمیگیرد) ،تفاوت
معنیداری با گردشگری مرسوم ندارد.
تأملی بر تعاریف ارائه شده از گردشگری کشاورزی نشان میدهد که هر کدام از آنها در بستر و از
منظر خاصی ارائه شده اند .برای نمونه ،تعریف اخیر ،بیشتر از منظر کارکردی و سمت تقاضا به
تعریف گردشگری کشاورزی پرداخته است .در مجموع ،گردشگری کشاورزی را میتوان شاخهای از
گردشگری تعریف کرد که در آن ،کارآفرینان کشاورزی و اعضای خانوار آنها ،خدماتی را برای فراهم
شدن امکان مشارکت عملی ،اقناع نیاز شناختی و اقناع نیازهای احساسی بازدیدکنندگان ،در
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محیطهای کشاورزی ارائه می کنند و گردشگران در ازای برخورداری از خدمات مذکور ،هزینهای را
به کشاورز و خانوار وی میپردازند.
البته همانطور در شکل ( )4مشخص است ،تعریف اسناژدر و همکاران ( ،)5003سنخیت
بیشتری با موضوع تحقیق حاضر دارد و چارچوب مناسبی برای تعریف و دستهبندی فعالیتها و
خدمات صنعت گردشگری کشاورزی ارائه میکند؛ بهگونهای که میتوان فعالیتها و خدماتی را ناظر
بر هریک از ابعاد سهگانه چارچوب تعریف نمود.

شکل ( :)2چارچوبی برای تعریف فعالیتها و خدمات گردشگری کشاورزی
منبع :اسناژدر و همکاران ()5003
بنگاههای گردشگری کشاورزی میتوانند شامل انواع مختلفی از اقامتگاههای شبانه باشند ،ولی
عالوه بر آن بازدیدهای روزانهای که از جاذبههای مزرعه مانند جشنوارهها و رویدادهای آموزشی ،به
عمل میآید را نیز در برمیگیرند .مکانهای خاصی که امکان اقامت شبانه به همراه صبحانه را فراهم
میکنند ،چیدن محصول خود ،جشنوارههای کشاورزی ،تورهای مزرعه برای کودکان یا کامیونها و
واگن های آراسته شده با علوفه ،ماهیگیری یا شکار در ازای پرداخت هزینه؛ طرح «میوهجات،
سبزیجات و ذرتهای خود را خودتان بچینید»؛ بازارهای کشاورزی ،بازدید از یک مزرعه و اقامت
شبانه با هدف مشارکت در فعالیتهای مزرعه و یا سایر فعالیتهای مورد نظر یا لذت بردن از آنها،4
جشنوارههای کشاورزی ،تورهای مزرعه برای کودکان ،مفاهیم شغلی جالب و مهارتی همچون
پلکانهای مارپیچی ذرت ،مزارع درختان کریسمس ،کدوهای تنبل ،5کامیونها و واگنهای آراسته
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شده با علوفه ،4مغازه های بستنی خانگی و صدها مورد دیگر ،همگی نمونههایی از فعالیتها و
خدمات گردشگری کشاورزی محسوب میشوند (مکگی 5و کیم5001 ،3؛ مکگی و همکاران،5007 ،
اسچانمان ،1دسترسی در .)5040
در هر صورت ،یکی از اساسیترین شروط موفقیت جامعه محلی در رونق دادن به کسبوکارهای
گردشگری کشاورزی ،شناخت سلیقهها و ترجیحات گردشگران است .ازاینرو ،مطالعات بازار
گردشگری روستایی و کشاورزی ،معموالً به بررسی انگیزهها ،مخارج ،سبک زندگی ،ارزشهای
شخصی و ویژگیهای جمعیتشناختی ،روانشناختی و رفتاری گردشگران پرداختهاند و بر اساس
این متغیرها ،اقدام به تحلیل مؤلفههای اثرگذار و بخشبندی بازار نمودهاند .هرچند تحلیل فعالیتها
و خدمات مورد انتظار گردشگران روستایی و کشاورزی ،از ارزش و جایگاه باالتری در مطالعات بازار
گردشگری برخوردارند .در این راستا ،ایگلز 2و مککول ،)5005( 4نگاشت و اندازهگیری انتظارات
بازدیدکنندگان و پیوند انتظارات مذکور به ویژگیها و جاذبههای مقصد را از نکات کلیدی میدانند.
در حقیقت ،فراهمکنندگان فرصتهای تفریحی و گردشگری با کیفیت باال ،باید به انتظارات و
فعالیتهای مرجح گردشگران توجه کنند .پسونن )5042( 7نیز در مقایسه بین نتایج بخشبندی بر
اساس فعالیت و انگیزه مسافرت در گردشگری روستایی ،دریافت که فعالیتها ،از ارزش باالتری در
تشکیل بخش های متفاوت از هم و ناهمگون برخوردارند .به همین دلیل ،از نظر تئوریک ،مطالعه
بازار گردشگری بر مبنای خدمات و فعالیتهای مرجح گردشگران دارای رجحان است.
پیشینه پژوهش
بررسیها حاکی از آن است که هیچ مطالعه داخلی تاکنون درخصوص تحلیل منافع و
فعالیتهای مطلوب گردشگران کشاورزی انتشار نیافته است و حتی مطالعات بینالمللی نیز در این
حوزه بسیار اندک هستند .لذا در ادامه ،برخی از مطالعات مشابه بهویژه در حوزه انگیزهها و منافع
گردشگران کشاورزی و روستایی بررسی میشوند .مطالعه ورمزیاری و همکاران ( )4333در خصوص
برآورد تمایل به پرداخت هزینه برای خدمات گردشگری کشاورزی ،نشان داد حدود  50درصد
شهروندان مورد مطالعه در شهر قزوین تمایل داشتند ،در ازای بهرهمندی از خدمات گردشگری
کشاورزی ،هزینه پرداخت کنند .محققان مذکور با توجه به معنیداری متوسط تمایل به پرداخت هر
خانوار شهری و از آنجایی که  50درصد افراد مورد مطالعه یکی از مبالغ پیشنهادی برای خدمات
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گردشگری را پذیرفته بودند ،نتیجه گرفتند که بازار بالقوه مناسبی برای توسعه بنگاههای گردشگری
کشاورزی وجود دارد.
بدری و همکاران ( )4332در پژوهشی به بخشبندی بازار گردشگری روستایی بر اساس
انگیزه های گردشگران ،در دهستان سروستان شهرستان بوانات استان فارس پرداختند .در این
پژوهش  2بخش تقاضای بازار گردشگری شامل طبیعتگردی و بازدید از آثار تاریخی ،گروه منفعل،
روستاگرایی و آرامش و استراحت ،آرامش و استراحت و در نهایت طبیعتگردی و تعلق مکانی
مشخص شد .ورمزیاری و همکاران ( )4332نیز به تحلیل انگیزههای گردشگران در انتخاب مقصد
گردشگری کشاورزی در بخش الموت شرقی پرداختند .در این پژوهش از دیدگاه گردشگران،
انگیزههایی مانند بهرهمند شدن از هوای پاکیزه ،تماس با طبیعت ،استراحت و تمدد اعصاب و لذت
بردن از تعطیالت خانوادگی در یک فضای آرام دارای بیشترین اولویت بودند .همچنین تحلیل
مؤلفههای اثرگذار و انگیزشی در انتخاب مقصد گردشگری کشاورزی نشان داد «همراهی با خانواده
در طبیعت»« ،یادگیری و صرف هزینه کمتر» و «خودشکوفایی و تغییر» از مهمترین عوامل بودهاند.
همچنین مولرا 4و الباالدجو )5007( 5بهمنظور تعیین بخشهای بازار گردشگری روستایی بر
اساس منفعتهای موردنظر گردشگران ،از تحلیل عاملی مؤلفههای اصلی بهره گرفتند تا  44منفعت
اولیه را در قالب چند بعد کلیتر متمرکز کنند .در این مطالعه  2عامل تحت عنوان «طبیعت و
آرامش»« ،فعالیتهای بدنی و فرهنگی»« ،خانواده»« ،ویژگیهای سفر» و «زندگی روستایی»
شناسایی شد .دوسا 3و همکاران ( )5040نیز نمونه موردمطالعه خود در اسپانیا را بر اساس منافع
مور نظر گردشگران ،به  1نوع تقسیم کردند )4 :بازدیدکنندههایی که در جستجوی آسودگی و
آرامش ،1استراحت و تماس با طبیعت بودند؛  )5بازدیدکنندگان فرهنگی که انگیزش آنها با فرهنگ
و بناها و نیز تمایل به کشف مکانهای جدید مرتبط بود؛  )3بازدیدکنندگان از طبیعت ،با مسافت
نزدیک و عالقهمند به سبکهای آشپزی که مشترکاً بهواسطه آشنایی با سبکهای آشپزی 2یا بازدید
از پارکهای ملی برانگیخته میشدند و محل سکونت آنان خیلی از ناحیه مورد بازدید دور نبود و )1
گردشگران بازگشتی که انگیزه عمده آنان ،بازدید از دوستان و خویشاوندان بود.
از سوی دیگر ،سولینز 4و همکاران ( )5040با استفاده از متغیرهای جمعیتشناختی ،دیدگاهها،
مخارج و فعالیت ها ،گردشگران کشاورزی کلرادوی آمریکا را به پنج بخش متمایز شامل
جستجوکنندگان فعالیت در خارج از ایالت ،جستجوگران درونایالتی ،عالقهمندان وفادار کلرادو،
گردشگران جسور کشاورزی خانوادگی و گردشگران تصادفی تقسیم کردند .رید 7و همکاران ()5041
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نیز بر اساس مطالعه انگیزه گردشگرانی که به نواحی روستایی گامبیا مسافرت کرده بودند ،چهار
بخش شامل جستجوگران میراث و طبیعت ،جستجوگران باتجربه ،جستجوگران باتجربه و عالقهمند
به ساحل و جستجوگران آفتاب و ساحل را شناسایی نمودند .در نهایت ،مطالعه پسونن ( )5042در
زمینه بخشبندی گردشگری روستایی بر اساس فعالیتها نیز پنج خوشه شامل فعالیتهای آبی،
گردشگران منفعل ،فعالیتهای طبیعتمحور ،فعالیتهای زمستانی و گردشگران فعال را شناسایی
کرد.
روششناسی تحقیق
این پژوهش از نوع توصیفی  -تحلیلی بود که به روش پیمایشی و با راهبرد کمّی انجام شد .ابزار
جمع آوری اطالعات ،عبارت از پرسشنامه بود که افراد پس از ارائه توضیحات الزم ،آن را تکمیل
میکردند .در بخش اصلی پرسشنامه ،فعالیتها و خدمات گردشگری کشاورزی ،پس از تأیید روایی
صوری توسط کارشناسان ،به پاسخدهندگان ارائه شد تا آنها را بر اساس میزان اهمیتی که در
انتخاب مقصد گردشگری کشاورزی توسط ایشان داشتند ،بین  4-40امتیازدهی کنند (جدول .)4
جامعه مورد مطالعه این تحقیق ،شامل گردشگران باالی  45سال سن بود که در تابستان ،اقدام به
بازدید از الموت شرقی (روستاهای گازرخان ،اوان و زرآباد) کرده بودند.
نمونه تحقیق ،شامل  522نفر گردشگر بود که به دلیل فقدان چارچوب نمونهگیری مناسب ،به
صورت در دسترس انتخاب شدند .حجم نمونه مورد توصیه در مطالعات مبتنی بر تحلیل عاملی40 ،
الی  50نفر به ازای هر متغیر تعیین شده است (تامپسون .)5001 ،4البته گرساچ )4353( 5حداقل
مطلق را پنج نفر به ازای هر متغیر پیشنهاد کرده است ،با این شرط که حجم نمونه در هیچ حالتی
کمتر از  400نفر نشود .پرسشنامهها در مکانهای مختلف و در مواقع گوناگون روز تکمیل شد.
اولویت  54نوع فعالیت و خدمت ،از طریق محاسبه ضریب تغییرات تعیین شد .این  54نوع فعالیت و
خدمت ناظر بر ابعاد سهگانه چارچوب اسناژدر و همکاران ( )5003و از منابع علمی موجود اقتباس
شد.
در ادامه بهمنظور شناسایی ترجیحات گردشگران الموت در زمینه فعالیتها و خدمات گردشگری
کشاورزی و واکاوی ساختار عاملی مربوطه ،از تکنیک تحلیل عاملی مؤلفههای اصلی و چرخش از
نوع واریماکس استفاده شد .شایان ذکر است که تعداد  7خدمت و فعالیت بهدلیل پایین بودن بار
عاملی ،از تحلیل عاملی حذف و درنهایت  43متغیر وارد تحلیل شدند.
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منطقه مورد مطالعه
منطقه مورد مطالعه ،بخش الموت شرقی بود که از نظر جغرافیایی در استان قزوین واقع شده
است و بخش در حال رشد و منبع بسیار ارزشمندی برای بازار گردشگری روستایی و کشاورزی ایران
به شمار میآید .عمده شهرت این بخش بهعلت وجود دریاچه اوان ،دژ تاریخی الموت و درخت
خونبار در آن است .به طور کلی منطقه الموت اقلیم متنوعی دارد ،بهگونهای که هم دارای
شالیزارهای برنج در مناطق حاشیه رودخانه شاهرود بهویژه در رازمیان است و هم باغات سردسیری
گیالس ،فندق ،گردو و غیره در آن جای گرفتهاند .یکی از عمدهترین محصوالت کشاورزی الموت،
فندق است .استان قزوین پس از استان گیالن ،رتبه دوم تولید این محصول را در کشور دارد و تقریباً
تمامی تولید فندق استان قزوین در الموت انجام میشود .همانطور که قبالً گفته شد ،گیالس
تکدانه ،گردو ،زغال اخته و لوبیای مرغوب از دیگر محصوالت کشاورزی متمایز الموت به شمار
میرود .به طورکلی وجود جاذبههای گردشگری مختلف در الموت ،زمینه مناسبی را برای ایجاد
خوشه گردشگری و همافزایی بین جاذبهها فراهم کرده است.

شکل ( :)1مسیرهای ارتباطی منطقه مورد مطالعه
منبع :نگارندگان

تجزیه و تحلیل
یافتههای تحقیق حاکی از آن است که افراد موردمطالعه ازنظر سنی بین  45-41سال قرار
داشتهاند و میانگین سنی آنها نیز حدود  32سال بوده است .متوسط درآمد ماهانه و بُعد هر خانوار،
به ترتیب  4710/55هزار تومان و  3نفر بوده است .گردشگران مورد مطالعه بهطور متوسط قصد
داشتند  55ساعت را در الموت سپری نمایند (جدول .)4
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جدول ( :)2آمار توصیفی برخی متغیرهای مطالعه
عنوان متغیر

میانگین

حداکثر

حداقل

انحراف معیار

سن

31/52

41

45

40/35

درآمدماهانه خانوار (هزار تومان)

4710/55

50000

400

5310435

بعد خانوار

3/37

7

4

4/05

مدت اقامت درالموت (ساعت)

55

75

4

43

منبع :یافتههای تحقیق

بررسی سطح تحصیالت افراد موردمطالعه نشان داد که اکثریت این افراد دارای تحصیالت عالی
دانشگاهی میباشند ،بهگونهای که  421نفر ( 44/4درصد) از پاسخدهندگان دارای تحصیالت در
مقاطع مختلف دانشگاهی (کاردانی تا دکترا) بودند .بیشتر فراوانی ابتدا مربوط به مقطع تحصیلی
کارشناسی با  51نفر ( 33/4درصد) و سپس مقطع متوسطه و پیشدانشگاهی با  74نفر (55/1
درصد) بود .همچنین مقطع دکترا با فراوانی  5نفر ( 0/5درصد) و سپس سطح تحصیالت بیسواد و
ابتدایی با  5نفر ( 3/4درصد) دارای کمترین فراوانی بودند( .جدول .)5
جدول ( :)1توزیع فراوانی گردشگران بر اساس میزان تحصیالت
سطح تحصیالت

فراوانی

درصد

درصد معتبر

درصد تجمعی

بیسواد تا ابتدایی

5

3/4

3/5

3/5

راهنمایی

47

4/7

4/5

40/0

متوسطه و پیشدانشگاهی

74

57/5

55/1

35/1

فوقدیپلم

13

44/3

47/5

22/4

کارشناسی

51

35/3

33/4

53/5

کارشناسی ارشد

52

3/5

40/0

33/5

دکترا

5

0/5

0/5

400

بدون پاسخ

2

5/0

-

-

مجموع

522

400

400

-

منبع :یافتههای تحقیق

در بررسی وضعیت شغلی افراد موردمطالعه مشخص گردید که  37/3درصد افراد با فراوانی 55
نفر دارای شغل آزاد هستند 23 .نفر یعنی  55/2درصد از این افراد کارمند بودند و بازنشستگان به
تعداد  40نفر ( 1/5درصد) کمترین فراوانی را بین گروههای شغلی دارا بودند (جدول .)3
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جدول ( :)9توزیع فراوانی گردشگران بر اساس شغل
فراوانی

درصد

درصد معتبر

درصد تجمعی

وضعیت اشتغال

37

41/2

42/7

42/7

خانهدار

15

45/5

50/3

34/0

آزاد

55

31/2

37/3

73/3

کارمند

23

50/5

55/2

32/5

بازنشسته

40

3/3

1/5

400

بدون پاسخ

43

7/2

-

-

مجموع

522

400

400

-

در حال تحصیل ،سرباز و یا
بیکار

منبع :یافتههای تحقیق

حدود  70درصد از پاسخگویان اظهار داشتند که معموالً  5شبانهروز و کمتر ،در مقاصد
گردشگری روستایی اقامت مییابند 54 .و  3درصد از گردشگران نیز به ترتیب مدت  3-1شبانهروز و
بیش از  2شبانهروز را در این خصوص اعالم داشتند (جدول .)1
جدول ( :)8توزیع فراوانی گردشگران بر اساس مدتزمان سپریشده در مقاصد گردشگری
مدتزمان

فراوانی

درصد

درصد معتبر

درصد تجمعی

کمتر از یک روز

25

55/7

53/4

53/4

 2-1روز

447

12/3

14/4

43/7

 9-8روز

23

50/5

54/4

30/5

بیشتر از  9روز

53

3

3/5

400

بدون پاسخ

1

4/4

-

-

مجموع

522

400

400

-

منبع :یافتههای تحقیق

حدود  53درصد گردشگران اعالم داشتهاند که محل اقامت آنان در مقاصد گردشگری کشاورزی
در زیر سایه درختان است 57 .درصد گردشگران ،چادر کمپ و  42درصد ،اقامت در ویالها و منازل
کرایهای (بهصورت واحد مجزا از خانه میزبان) را بهعنوان محل اقامت خود برمیگزینند .اقامت در
محلهایی مثل منزل دوم خود ،منزل دوستان و فامیل و منزل روستاییان (بدون نسبت و آشنایی با
میزبان) ،به ترتیب  43 ،43/2و  3درصد اقامت شهرنشینان در مقاصد گردشگری کشاورزی را
تشکیل داده است (جدول .)2

 .......77مجلهی برنامهریزی و توسعه گردشگری ،سال ششم ،شمارهی بیست و یکم ،تابستان2931
جدول ( )9توزیع فراوانی افراد بر اساس مکان سکونت در مقصد گردشگری کشاورزی
مکان سکونت در روستا

فراوانی

درصد

درصد معتبر

درصد تجمعی

چادر کمپ

47

54/3

54/7

54/7

زیر سایه درختان

73

55/4

53/4

22/5

منزل دوم خودم

31

43/3

43/2

43/3

منزل دوم دوستان و فامیل

35

45/2

45/7

55/4

منزل روستاییان

5

3/4

3/5

52/3

ویال و منازل کرایهای

37

41/2

41/7

400

بدون پاسخ

1

4/4

-

-

مجموع

522

400

400

-
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فعالیتها و خدمات گردشگری کشاورزی مطلوب گردشگران
یافتههای تحقیق حاکی از آن است که در بین  54نوع خدمت و فعالیت گردشگری کشاورزی،
پاسخدهندگان بیشترین اجماع را به ترتیب در خصوص اهمیت «قدمزنی و پیادهروی در فضای
مزرعه و باغ»« ،سِرو صبحانه با محصوالت تازه مانند عسل و گردو ،خامه ،کله و پاچه و غیره»،
«امکان تماشای گلهای مختلف» و «مصرف محصوالت کشاورزی تازه» داشتند .از سوی دیگر،
کمترین اجماع به ترتیب در خصوص اهمیت فعالیتها و خدمات «انجام عملیات مربوط به نگهداری
دام»« ،کار با ابزارآالت و ماشینآالت کشاورزی»« ،دوشیدن شیر گاو» و «امکان نقاشی بر اساس
انس و الهام از طبیعت» مشاهده شد (جدول .)4
جدول ( :)1اولویتبندی فعالیتها و خدمات گردشگری کشاورزی از دیدگاه گردشگران
ضریب
انحراف
میانگین
عنوان
اولویت
تغییرات
معیار
0/331
5/47
5/04
قدمزنی و پیادهروی در فضای مزرعه و باغ
2
سرو صبحانه با محصوالت تازه مانند عسل و گردو ،خامه ،کله و
0/325
5/73
7/31
1
پاچه و غیره
0/34
5/71
7/23
امکان تماشای گلهای مختلف
9
0/344
5/75
7/43
مصرف محصوالت کشاورزی تازه
8
0/357
5/31
7/25
استراحت در فضای معطر به عطر گیاهان دارویی آرامشبخش
9
0/333
5/32
7/33
مصرف غذاهای محلی و طبیعی
1
0/145
5/34
7/04
خرید مستقیم میوهجات و سبزیجات از مزارع
7
0/155
3/01
7/44
مشاهده حیوانات وحشی با دوربین
7
0/14
3/03
4/73
تماشای پرندگان با دوربین
3
0/201
3/53
4/1
تغذیه از محصوالت کشاورزی سالم (با حد مجاز مواد شیمیایی)
25

تحلیل فعالیتها و خدمات مطلوب گردشگری کشاورزی73................................................................
ادامه جدول ( :)1اولویتبندی فعالیتها و خدمات گردشگری کشاورزی از دیدگاه گردشگران
ضریب
انحراف
میانگین
عنوان
اولویت
تغییرات
معیار
0/245
3/41
4/04
آشنایی با خواص شفابخش گیاهان دارویی
22
0/253
3/35
4/32
چیدن محصوالت کشاورزی توسط خود و خانواده
21
0/214
3/07
2/45
آشنایی با نحوه تولید فرآورده هایی مانند کره ،پنیر و غیره
29
0/215
3/45
2/57
خرید گیاهان دارویی
28
0/224
3/34
2/31
مصرف گیاهان دارویی تازه
29
0/227
3/35
2/34
اقامت در خانه روستائیان
21
0/244
3/45
2/24
آشنایی با دنیای رمزآلود زنبور عسل،دامهای اهلی ،طیور
27
0/245
3/43
2/24
آشنایی با فرهنگها و رسومات و صنایعدستی محلی
27
0/274
3/23
4/55
تیراندازی
23
0/235
3/11
2/54
ماهیگیری در ازای پرداخت هزینه
15
0/455
3/13
2/24
دوچرخهسواری در مسیرهای نامسطح و کمعرض
12
0/414
3/23
2/4
شکار با کمان
11
0/472
3/13
2/47
امکان نقاشی بر اساس انس و الهام از طبیعت
19
0/757
3/54
1/15
دوشیدن شیر گاو
18
0/723
5/35
3/34
کار با ابزارآالت و ماشینآالت کشاورزی
19
0/533
5/33
3/13
انجام عملیات مربوط به نگهداری دام
11
منبع :یافتههای تحقیق

تحلیل ساختار عاملی خدمات و فعالیتهای اثرگذار بر انتخاب یک مکان بهعنوان مقصد
گردشگری کشاورزی
در ادامه بهمنظور تبیین مؤلفههای مربوط به فعالیتها و خدمات گردشگری کشاورزی اثرگذار بر
انتخاب یک مکان بهعنوان مقصد گردشگری کشاورزی 54 ،متغیر مربوطه با تکنیک تحلیل عاملی
مؤلفههای اصلی تحلیل شدند .از بین  54متغیر 7 ،متغیر به دلیل اینکه بار عاملی قابلتوجهی بر
روی هیچیک از مؤلفهها نداشتند ،از تحلیل حذف شدند و تنها متغیرهایی باقی ماندند که بار عاملی
آنها باالتر از  0/2بود .پس از حذف متغیرهای با بار عاملی پایین ،مجدداً تحلیل عاملی مؤلفههای
اصلی به کار گرفته شد .مقدار ضریب  0/53 ،KMOبوده و آزمون بارتلت نیز در سطح  33درصد
معنیدار شد (جدول  )7که حاکی از مناسب بودن متغیرها است.
جدول  -7مقدار  KMOو آزمون بارتلت
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KMO

بارتلت

سطح معنیداری

5/79

5033/45

0/000
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یافتهها نشان داد که  2مؤلفه ،درمجموع  41/14درصد واریانس «فعالیتها و خدمات گردشگری
کشاورزی اثرگذار بر انتخاب مقصد گردشگری کشاورزی» را تبیین کردهاند (جدول  .)5مؤلفههای
«خرید و چیدن محصوالت تازه» ( 41/54درصد)« ،مصرف و بهرهمندی از گل و گیاهان دارویی»
( 41/54درصد)« ،ورزشهای مبتنی طبیعت» ( 43/42درصد)« ،انجام فعالیتهای کشاورزی»
( 44/11درصد)« ،مشاهده حیاتوحش» ( 40/45درصد) ،به ترتیب بیشترین نقش را در انتخاب
مقصد گردشگری کشاورزی داشتهاند .مؤلفه اول شامل  2متغیر از قبیل مصرف محصوالت کشاورزی
تازه ،خرید مستقیم میوهجات و سبزیجات از مزارع ،تغذیه از محصوالت کشاورزی سالم (با حد مجاز
مواد شیمیایی) ،چیدن محصوالت کشاورزی توسط خود و خانواده و مصرف غذاهای محلی و طبیعی
است.
از سوی دیگر  2متغیر مؤلفه دوم را تشکیل میدهند که شامل استراحت در فضای معطر به عطر
گیاهان دارویی آرامشبخش ،امکان تماشای گلهای مختلف ،خرید گیاهان دارویی ،مصرف گیاهان
دارویی تازه و خالص و قدمزنی و پیادهروی در فضای مزرعه و باغ است .مؤلفه سوم از  1متغیر
تیراندازی ،شکار با کمان ،دوچرخهسواری در مسیرهای نامسطح کمعرض و ماهیگیری در ازای
پرداخت هزینه تشکیل شده است .مؤلفه چهارم شامل  3متغیر انجام عملیات مربوط به نگهداری
دام ،کار با ابزارآالت و ماشینآالت کشاورزی ،دوشیدن شیر از گاو است .در نهایت ،مؤلفه پنجم از 5
متغیر مشاهده حیوانات وحشی با دوربین و تماشای پرندگان با دوربین تشکیلشده است (جدول .)5
جدول  -7تحلیل عاملی اکتشافی -فعالیتها و خدمات مطلوب گردشگران در انتخاب مقصد گردشگری
کشاورزی
نام عامل

خرید و
چیدن
محصوالت
تازه

مصرف و
بهرهمندی از
گل و گیاهان
دارویی

متغیرها
مصرف محصوالت کشاورزی تازه
خرید مستقیم میوهجات و سبزیجات از
مزارع
تغذیه از محصوالت کشاورزی سالم (با حد
مجاز مواد شیمیایی)
چیدن محصوالت کشاورزی توسط خود و
خانواده
مصرف غذای محلی طبیعی
استراحت در فضای معطر به عطر گیاهان
دارویی آرامشبخش
امکان تماشای گلهای مختلف
خرید گیاهان دارویی
مصرف گیاهان دارویی تازه
قدم زنی و پیادهروی در فضای مزرعه و باغ

بار
عاملی

مقدار
ویژه

درصد از
واریانس
کل

واریانس
تجمعی

0/505
0/713
0/475

5/552

41/547

41/547

0/443
0/255
0/774
0/47
0/447
0/421
0/224

5/740

41/541

53/430

تحلیل فعالیتها و خدمات مطلوب گردشگری کشاورزی32................................................................
ادامه جدول  -7تحلیل عاملی اکتشافی -فعالیتها و خدمات مطلوب گردشگران در انتخاب مقصد
گردشگری کشاورزی
نام عامل

ورزشهای
مبتنی بر
طبیعت
انجام
فعالیتهای
کشاورزی
مشاهده
حیاتوحش

متغیرها
تیراندازی
شکار با کمان
دوچرخهسواری در مسیرهای نامسطح
کمعرض
ماهیگیری در ازای پرداخت هزینه
انجام عملیات مربوط به نگهداری دام
کار با ابزارآالت و ماشینآالت کشاورزی
دوشیدن شیر از گاو
مشاهده حیوانات وحشی با دوربین
تماشای پرندگان با دوربین

بار
عاملی

مقدار
ویژه

درصد از
واریانس
کل

واریانس
تجمعی

0/551
0/503
0/412
0/454
0/543
0/432
0/434
0/543
0/732

5/231

43/422

15/752

5/472

44/117

21/533

4/332

40/455

41/142
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نتیجهگیری و پیشنهادها
نتایج مطالعه حاضر که به بررسی ویژگیها و خدمات و فعالیتهای مطلوب گردشگران در
انتخاب مقاصد گردشگری کشاورزی پرداخته است ،نشان داد که میانگین سنی افراد موردمطالعه،
حدود  32سال و بُعد هر خانوار بهطور متوسط  3نفر بوده است .این امر حاکی از تعلق شهرنشینان
بازدیدکننده از الموت به خانوارهای کمجمعیت و جوان است.
همچنین گردشگران موردمطالعه ،بهطور متوسط قصد داشتند  55ساعت را در الموت سپری
نمایند .به همین دلیل میتوان نتیجه گرفت فرصت نسبتاً مناسبی برای جامعه محلی بهمنظور
تدوین برنامه های مناسب جهت ارائه خدمات گردشگری و درآمدزایی و اشتغال آفرینی از این طریق
وجود دارد .هرچند تنها  45درصد از افراد ،محل اقامت خود در مقاصد گردشگری کشاورزی را منزل
روستاییان و ویال و منازل کرایهای ابراز داشتهاند و طبق یافتهها ،بقیه در چادر کمپ ،زیر سایه
درختان و منازل فامیل اقامت میگزینند .این امر میتواند بخشی از درآمدزایی گردشگری کشاورزی
را که از محل اقامت گردشگر حاصل میشود ،کاهش دهد و بهنوعی باید مدنظر قرار گیرد.
یافتههای تحقیق حاکی از آن است که در بین  54نوع خدمت و فعالیت گردشگری کشاورزی،
پاسخدهندگان بیشترین اجماع را به ترتیب در خصوص اهمیت «قدمزنی و پیادهروی در فضای
مزرعه و باغ»« ،سِرو صبحانه با محصوالت تازه مانند عسل و گردو ،خامه ،کله و پاچه و غیره»،
«امکان تماشای گلهای مختلف» و «مصرف محصوالت کشاورزی تازه» داشتند .از سوی دیگر،
کمترین اجماع به ترتیب در خصوص اهمیت فعالیتها و خدمات «انجام عملیات مربوط به نگهداری
دام»« ،کار با ابزارآالت و ماشینآالت کشاورزی»« ،دوشیدن شیر گاو» و «امکان نقاشی بر اساس
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انس و الهام از طبیعت» مشاهده شد .این نتیجه بیانگر آن است که گردشگران عالقه زیادی به
بهرهمندی از طبیعت سرسبز روستا و محصوالت طبیعی و سالم آن داشتهاند ،درحالیکه انجام برخی
فعالیتهای کشاورزی در کمترین درجه اهمیت قرار داشته است.
همچنین طبق نتیجه تحلیل عاملی« ،خرید و چیدن محصوالت تازه» و «مصرف و بهرهمندی از
گل و گیاهان دارویی» ،به ترتیب بهعنوان مهمترین مؤلفههای مؤثر بر تصمیم گردشگران در انتخاب
مقصد گردشگری کشاورزی تعیین شدند .اهمیت باالی مؤلفه «مصرف و بهرهمندی از گل و گیاهان
دارویی» ،میتواند داللت بر نیاز گردشگران به خروج از روزمرگی و گرایش ایشان به مصرف گیاهان
دارویی داشته باشد.
بهطورکلی ،طبق چارچوب مستخرج از تعریف اسناژدر و همکاران ( ،)5003اقناع نیازهای
احساسی ،از اهمیت بیشتری برای گردشگران مورد مطالعه برخوردار بودهاند و ایشان رغبت چندانی
به فعالیتها و خدمات مربوط به امکان مشارکت عملی و شناختی نداشتهاند .این یافته با نتایج
مطالعات بدری و همکاران ( ،)4332ورمزیاری و همکاران ( ،)4332مولرا و الباالدجو ( )5007و دوسا
و همکاران ( )5040میتواند همسو باشد ،چرا که پژوهشهای مذکور نیز اقناع نیازهای احساسی را
در قالب مؤلفههایی مانند طبیعتگردی و بازدید از آثار تاریخی ،همراهی با خانواده در طبیعت،
طبیعت و آرامش و استراحت و تماس با طبیعت شناسایی کردهاند .البته همانطور که در تبیین
چارچوب مذکور ذکر شد ،نیازهای احساسی طیف متنوعی از نیازها شامل ارتباط مستقیم با حیوانات
اهلی ،استفاده از تولیدات گیاهی و دامی و محصوالت فرآوریشده تا تجربه رؤیایی حومه شهر و
هوای پاکیزه روستا را شامل میشود .لذا انجام پیمایشهای میدانی با پرسشها و مبنای یکسان و
عملیاتیتر میتواند انجام مقایسهها را عملیاتیتر ،دقیقتر و قابل قبولتر سازد.
یکی از نوآوریهای این تحقیق ،استفاده از چارچوب اسناژدر و همکاران ( ،)5003بهمثابه
چارچوب کالن در تعریف و بررسی فعالیت های مختلف گردشگری کشاورزی بود .با توجه به معدود
بودن مطالعات داخلی در حوزه فعالیتها و خدمات گردشگری کشاورزی مرجح و نظر به اهمیت
مطالعات بازار در رونق هرچه بیشتر صنعت گردشگری کشاورزی ،پیشنهاد میشود تحقیقات
بیشتری ،بر مبنای چارچوب کالن اسناژدر و همکاران ( )5003و چارچوب عملیاتیتر مستخرج از
این پژوهش ،مشخصاً در حوزه گردشگری کشاورزی در شهرهای اصلی کشور انجام شود .نتایج این
تحقیقات ،میتواند ز مینه تدوین برنامه مناسب برای توسعه گردشگری کشاورزی در کشور و
درآمدزایی در فضاهای روستایی و کشاورزی از محل جذب شهرنشینان بهخصوص ساکنان
کالن شهرها و شهرهای بزرگ را فراهم نماید .از سوی دیگر ،مشخص شدن الگوی ترجیحات
گردشگری کشاورزی در کشوری مانند ایران میتواند مبنای انجام تحلیل تطبیقی بین ترجیحات
کشورهایی که گردشگری کشاورزی در آنها در مراحل آغازین خود قرار دارد و ترجیحات کشورهای
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صنعتی برخوردار از قدمت طوالنی در زمینه گردشگری کشاورزی قرار گیرد .چنین امری کمک
شایانی به گسترش مرزهای علم در این حوزه در سطح جهانی خواهد کرد.
البته همانطور که اشاره شد ،مطالعات مذکور ،باید فعالیتها ،خدمات و حتی انگیزههای مورد
بررسی را ناظر بر هر یک از ابعاد سهگانه مطرح در چارچوب اسناژدر و همکاران ( ،)5003مطرح
کرده و در معرض امتیازدهی گردشگران قرار دهند .تنها در این صورت است که میتوان به صورت
واقعی ،ارجحیت هر یک از ابعاد و فعالیت های مختلف را در مقایسه با یکدیگر ،از دیدگاه گردشگران
بهدرستی تشخیص داد .در غیر این صورت ،ارزیابیهای ناقص ،نتایج متضاد و گمراهکنندهای در بر
خواهند داشت.
در نهایت ،با توجه به نتایج این مطالعه ،اتخاذ راهکارهای زیر میتواند منجر به رونق گردشگری
کشاورزی در الموت شرقی شود:
 تمرکز نهادهای بازاریابی بر خانوارهای کمجمعیت و جوان بهعنوان جامعه هدف؛
 ایجاد اطمینان در گردشگران برای اقامت در منازل روستائیان ،از جمله از طریق شناسایی،
سازماندهی و معرفی بهتر خانهها و اقامتگاههای گردشگری در روستاهای مد نظر؛
 فراهمسازی امکان سِرو صبحانه با محصوالت تازه به همراه اقامت شبانه در منازل و اقامتگاههای
روستائیان؛
 معرفی و عرضه مناسب محصوالت محلی طبیعی به شهرنشینان؛
 فراهمسازی بستر مناسب و جذاب برای قدمزنی و پیادهروی در کوچهباغها از جمله از طریق
توسعه محیطهای زیر کشت گل؛
 راهاندازی بازار گیاهان دارویی و جشنوارههای کشاورزی در مقاصد گردشگری.
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