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 ندیوپ یتماه  یلتحل يدر راستا يبر بخش کشاورز يتوسعه گردشگر  یامدهايپژوهش  شناخت پ  ینهدف از  ا  

 يپژوهش به لحاظ هدف، کاربرد ینباشد. ا یبند  شهرستان نور م یاندهستان م ییروستا یدو بخش، در نواح ینا ینب

خانوار  سرپرستان یهکل یق،تحق ینا يامار معهاست. جا  یمایشبر پ یمبتن یلیو تحل یفیو به لحاظ روش انجام توص

 . با توجه بهیدگرد  يپرسشنامه و مصاحبه جمع آور  یقاز طر یقتحق ینا يباشد. داده ها یدهستان م ینا ییروستا

  یتصادف یريسرپرستان خانوار نمونه به روش نمونه گ 322کوکران  تعداد  یرياز روش نمونه گ ي،جامعه آمار یگستردگ

تفاده اس یوابسته و همبستگ یت ي،تک نمونه ا يآمار ياز آزمون ها یقتحق ینا يداده ها یلاست.  در تحل شدهانتخاب 

 ي،شاورزک یداتتول یزانم یرنظ ییها برمولفه يتوسعه گردشگر یراتآن است که تاث یانگرب یقتحق ینا یجشد. نتا

 و یتفعال يبرا یزهانگ یزانو م يکشاورز بخش یداتارزش افزوده و سود حاصله از تول ي،اشتغال در بخش کشاورز

 يردشگرتوسعه گ ینداشته است. بنابرا يمطلوب  آنها تفاوت معنادار یراتبا سطح تاث يدر بخش کشاورز يگذار یهسرما

در  يرکه توسعه گردشگ يبرقرار کند به طور يبا بخش کشاورز یمکمل و مطلوب یوندمنطقه نتوانسته است پ یندر ا

و  یزراع یداتکاهش تول ی،و باغ یزراع  یاراض يکاربر یدشد ییراتتغ  یلاز قب ییبروز چالش ها باعثمنطقه،  ینا

وسعه روند ت ینشده است. بنابرا ير بخش کشاورزد ییساکنان روستا یتکار و فعال يبرا یزهکاهش انگ  ی،و دام یباغ

 ینا  یبو آس یبشده و تخر يکشاورز خشو رابطه  نامطلوب با ب یوندمنطقه  موجب پ یندر ا ییروستا يگردشگر

   .داشته است یبخش  را در پ

 

  مقدمه 

به ویژه طی چند دهه گذشته دچار افول شدید شده  و سطح درآمد و اشتغال  در نواحی روستایی  هاي اقتصاديبسیاري از فعالیت

، هزینه محصوالت کشاورزينظیر قیمت پایین عواملی  ).234: 2002، 1(شارپلی هاي کشاورزي سنتی، کاهش یافته استفعالیتدر 

سی باعث ستانده هاي فزاینده  سا سازي و دیگر عوامل  به طور ا ستا و به ویژه کاهش درآمد   تولید، جهانی  شتغال در محیط رو و ا

ست  شده ا شاورزي   شها این امر در نتیجهبخش ک سایر بخ شغل در  ستجوي  ضی زراعی، ج  یا ، خیلی از زارعان مجبور به فروش ارا

ین با توجه به بنابرا ).111: 2007، 2(مک گیهی یتهاي کشاورزي  شده اندالبه منظور ادامه موفقیت آمیز فعکشف روشهاي جایگزین 

ستایی شاورزي در نواحی رو ستایی و افول فعالیتهاي ک سترش روزافزون مهاجرت هاي رو ستاییان و گ صادي رو شکالت اقت از نی ؛ م

روزافزون به فعالیتهاي جایگزین و در عین حال مکمل براي کشاورزي در نواحی روستایی احساس می شود تا به منظور توسعه پایدار 

ستاییان از معی ستایی، امکان بهره مندي رو ستایی را به شرو ضایتمندي رو ت پایدار فراهم آید که این خود بهبود کیفیت زندگی و ر
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روستایی  از طریق فعالیتهاي مربوط به تمامی بخشهاي اقتصادي امري الزامی است  پویایی اقتصاد ،این عوامل به  همراه دارد با توجه

جهت فراوان  گردشــگري به عنوان یکی از فعالیتهاي مهم  با ظرفیت  ). بدین ترتیب77، 1392(مطیعی لنگرودي و رضــاییه آزادي، 

در نواحی طوري که  به .) 693: 2009، 1(بیرد و همکاران شــناخته شــده اســت ا روســت تنوع بخشــی پایه هاي اقتصــاديتقویت  و 

گلداري و نبه دنبال کاهش گسترده فعالیتهاي مرسوم اقتصاد روستایی  همچون کشاورزي، ج 1980روستایی کشور امریکا، از دهه 

شگري به عنوان ابزار  ستایی، گرد صاد رو شی به اقت شتغال محلی، درآمدهاي مالیاتی و تنوع بخ سازي ا معدن داري، به منظور فراهم 

ستایی  و در پیوند  صاد ناحیه به عنوان فعالیت مکمل در نواحی رو ستمطلوب توسعه اقت  با بخش کشاورزي مورد توجه قرار گرفته ا

   ).1387:54،زجایی(علیقلی زاده فیرو

شاورزي ،تحوالت جهانی تغییرات و  پیدر  ستایی در  بخش ک شگران ،نواحی رو به  که بل ،نه تنها منبع تولیدات غذایی براي  گرد

ــعه گردشــگري  جهت  اي  جاذبهعنوان  ــود.توس اما آنچه که در این زمینه به عنوان مســاله مطرح اســت نحوه پیوند و   تلقی می ش

شگري شاورزي و گرد شگري  ماهیت رابطه متقابل بخش ک سعه پایدار گرد ستاي تو شان می  در را صوص، مطالعات ن ست در این خ ا

، 2(تورس و ممسن در نظر گرفته می شود ، متغیر و پویا گردشگري و کشاورزي ، بسیار پیچیده، چند وجهیدهد  ماهیت رابطه بین 

ضاد  ).2011 ضعیت ت شاورزي در  بین این دو بخش به طوري که،  این رابطه و پیوند،  طیفی از  و شگري با بخش ک که در آن گرد

گردشــگري، تولیدات بخش  در بخش  به طور نمونه ت می کند تا طیفی از  وضــعیت مکمل و ســازگار  که  درآن بآب، کارگر و زمین رقا زمینه

 شامل می شودرا  مورد استفاده قرار می گیرد گردشگري مزرعه ايتوسعه و از چشم اندازهاي کشاورزي در جهت به فروش می رسد کشاورزي 

  ).   478، 2012، 3(روگرسون

تغییرات شدیدي در بخش کشاورزي ایجاد شده ، دهستان میان بند شهرستان نور گردشگري در نواحی روستاییانبوه  و خودجوش توسعه  با 

ست.  شگري در این منطقه باعث بروز   به طوري که ا سعه گرد ضی تغییراتی تو شهرك  نظیر تغییرات کاربري ارا ستایی به  شاورزي نواحی رو ک

توسط بورس بازان و افزایش خریداري اراضی مرغوب و زراعی ساکنین بومی ، کاهش شاغلین و تولیدات بخش کشاورزي، سازي و خانه هاي دوم

توسعه گردشگري با تقاضا براي کسب زمین عمدتاً با هدف  به طوري که  شده است. در بخش کشاورزي قیمت آن به صورت کاذب، و مانند آن

ــاخت ــال س ــاز خانه دوم، در طی دو دهه ار س ــاورزي خارج کرد. رقابت1395تا  1375وس بخش  ، بخش عظیمی از منابع زمین را از بخش کش

) تغییر کاربري اراضی زراعی و باغات و تبدیل آن  به ساخت و سازهاي مرتبط با بخش 1گردشگري  با کشاورزي بر سر منایع زمین به دو  شکل 

ساخت خانه هاي دوم)  شگري (عمدتاً  ساس 2گرد سازي براي فروش آن  تبلور یافت. برا شت آن  و زمینه  ضی زراعی و عدم ک ) بایر کردن ارا

هکتار  700به 1395هکتار و این مقدار در سال 900، 1375ات بدست آمده مساحت  اراضی زراعی و باغی در ناحیه مورد مطالعه در سال اطالع

همرمان با توسعه گردشگري در این  1395تا  1385کاهش پیدا کرد و بیشترین  کاهش سطح  اراضی، مربوط به اراضی زراعی  و در دوره زمانی 

 شاورزيبخش ک تغییرات  میزان تاثیر و  پیامدهاي  توسعه گردشگري  روستایی برتا بر این اساس این پژوهش درصدد است . منطقه بوده است

ــتاي تحلیل  را  ناحیه مورد مطالعه در  ــی قرار ماهیت پیوند بین این دوبخش،  و تبیین در راس ــتاي این هدف  دهد.مورد مطالعه و بررس در راس

  سوال تحقیق نیز به شرح ذیل می باشد؟

 میزان اثرات و پیامدهاي توسعه گردشگري روستایی بر بخش کشاورزي ناحیه مورد مطالعه در  چه حدي است؟

   

  مبانی نظري

شگري را ،: محققان معتقدند ست گرد ستایی بکار گیرند باید  جامعه اي که قرار ا صاد رو شی اقت صادي براي تنوع بخ سعه اقت به عنوان ابزار تو

در این خصوص سطح پایداري گردشگري  در نواحی روستایی، ). 693: 2009 ،(بیرد و همکارانسیاستهایی در راستاي توسعه پایدار اتخاذ نمایند 

ورزي به نقش ها و تقاضاي در حال پیدایش فعالیتهاي گردشگري و تفریحی آن  ابه پاسخ  مناسب  و مطلوب محیط روستا و  به ویژه بخش کش

شی  ستایی  و  در نهایت باعث تنوع بخ شها، منجر به ایجاد و هدایت کارکردهاي جدید  براي نواحی رو شناخت این نق شف و  ست. ک سته  ا واب
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     113 )بند شهرستان نور یاندهستان م يجلگه ا ي: (روستاهاي(مطالعه مورديبر بخش کشاورز  ییروستا  ياثرات توسعه گردشگر

بیان می کند که جهت  2در این راسـتا گیلبرت ).108، 2011، 1(سـیرینا و همکارانخواهد شـد  از جمله بخش کشـاورزي  فعالیتهاي روسـتایی

اطمینان از دستیابی به پایداري در نواحی روستایی، می بایست فعالیتهاي گوناگون نظیر گردشگري و کشاورزي جهت طراحی راهبرد واحد باید 

   ).34: 1999، 3(مک کلینسی با هم تلفیق و یکپارچه  شوند

سی شاورزي پتان شگري و ک شگر ل زیادي براي همکاري و پیوند مطلوب  با یکدیگر در قالب  یک رابطه نزدیک گرد سعه پایدار گرد ي در چارچوب تو

ــی  به بازارهاي بالقوه می ت ــترس ــهولت دس ــگري،  از طریق افزایش س ــعه نظام حمل و نقل براي گردش واند به بخش  دارند  به طوري که  بهبود و توس

شاورزي هم کمک کند. ساختاین ک شم اندازهاي  زیر سفر کنند و چ شگران امکان می دهد تا  ساند  بلکه به گرد شاورزي کمک می ر ها نه تنها به ک

یت فعالکشاورزي را مشاهده کنند و براین اساس  بسیاري از محققان، گردشگري مزرعه اي و کشاورزي را راهی براي  تعادل بخشی رقابت میان این دو 

 .)181 :1391د می دهند (قدمی و صالحی، مهم  در سطح محلی پیشنها

همچنین مطالعات نشـان می دهد که در زمان بحران اقتصـادي، مانند کاهش محصـوالت کشـاورزي و یا کاهش قیمت محصـوالت در یک منطقه ،  

توسعه گردشگري در   ). 65 :1395مد مکمل براي خانواده هاي کشاورز باشد (رضوانی و همکاران،  آتوسعه گردشگري  ممکن است راهی براي ایجاد در

مد آهمچنین افرایش در .نواحی روستایی می تواند  فرصتهاي شغلی غیرزراعی را  براي زارعان  و فروش تولیدات کشاورزي را  به گردشگران فراهم کند

فعالیتهاي کشــاورزي باشــد در عین حال، در از فعالیتهاي گردشــگري براي روســتاییان، می تواند موجب  ایجاد درآمد ثانویه و بیشــتري در جهت تداوم 

ستاي پیوند مطلوب بین این دو بخش، سعه بخش  را صالح قرار گیرد تا نیازهاي تو ستاییان  باید به گونه اي مورد ا سوي رو شاورزي  نیز از  ساختار ک

ستاي در نتیجه این امر  ).2008،:4(لیو و همکاران گردشگري فراهم آید محلی از جمله بخش کشاورزي با توسعه گردشگري در پیوند قوي اقتصاد در را

  ).50: 2013 ،5(روگرسون و پیالينواحی روستایی، منافع محلی حاصله  از توسعه گردشگري،  نظیر کاهش فقر نیز  به  حداکثر خود می رسد

راي تقاضاي گردشگران باز سویی  و نوشیدنی می باشدغذا و مربوط به ، با توجه به این که تقریباً  یک سوم هزینه هاي گردشگران در هر مقصدي  

ه عنوان ب تشویق روستاییان به  تولیدات غذاهاي محلی  براي رفع نیازهاي غذایی گردشگران،در حال افزایش است بنابراین  تولیدات غذاهاي محلی

شاورزي،خپیوند بین  ب مولفه هاي یکی از   شگري و ک صادي تاثی ش گرد ستایی به لحاظ ابعاد اقت شاورزي در  نواحی رو سعه ک ر معناداري بر تو

به  ،در نواحی روستایی غذاهاي محلیتولیدات از جمله  مصرف  بنابراین). 2: 2017، 6و هالر و همکاران 478: 2012(روگرسون،  داشتگخواهد 

غذاهاي محلی  خود به عنوان یک جاذبه و مصرف آنها تجربیات گردشگران را  .مهم از فعالیت گردشگري شناخته شده است بخش بسیارعنوان 

 استراتژیکی، استفاده از تولید غذاهاي محلی در بخش گردشگري باید به طور راستا،دراین ). 11: 2017، 7(سانچز پیریرا و همکارانشکل می دهد

 ).50: 2013، ( پیالي و روگرسون افزایش یابد ،بخش گردشگري با بخش کشاورزي  پسین اقتصاديمطلوب پیوند  در جهت 

وجود نمونه هاي متعدد در در ادبیات موضـوع حاکی از آن اسـت که در بعضـی موارد گردشـگري ممکن اسـت به طور مسـتقیم انواع بخصـوصـی از 

توسعه گردشگري بر بخش کشاورزي و پیوند ن و فوکس در دفاع از اثرات مثبت وکوکس، بو کشاورزي را  در راستاي رفع نیازهاي گردشگران رونق دهد.

 ساختار بخش کشاورزي را که توسعه گردشگري در نواحی روستایی هاواییاند  مطلوب این دو بخش  با مطالعه موردي در هاوایی به این نتیجه رسیده

در  سترده گمطلوب تغییرات باعث ت بلکه عمالً موجب  آسیب به  بخش کشاورزي نشده اساین تغییرات  نه تنها  بدون افول و اضمحالل آن تغییر داد 

تغییر براســاس قوانین زون بندي کاربري اراضــی،  فقط قســمت خیلی کمی از اراضــی این منطقه  گردید. در این رابطه آنها ادعا می کنند کهاین بخش 

ست کاربري و  شده ا سعه  .تبدیل به مجتمع هاي تفریحی و اقامتی  شگريو تو  در جهت رفععالوه بر فراهم کردن بازارهاي محلی  در این منطقه،  گرد

همچنین نتایج مطالعات سیو در کشور چین  ). 211: 1994، 8(کوکس و همکاران موجب تقویت کشاورزي صادراتی نیز  شده است نیازهاي گردشگران،

مد کشاورزان ، ایجاد اشتغال  در نواحی روستایی و در بخش کشاورزي درآایی تاثیر معناداري بر افزایش نشان می دهد توسعه گردشگري در نواحی روست

، در 2011همچنین طبق گزارش توسعه کشاورزي چین تا اواخر سال  ).34: 2011، 9وی(س داشته است و  به طور کلی در بهبود ساختار اقتصادي روستا
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رزي تفریحی (گردشــگري کشــاورزي) و گردشــگري روســتایی فعالیت داشــته میلیون نفر در کشــاو 7/1و مجموعاً هزار روســتا،  85این کشــور تعداد 

براي تولیدکنندگان کشـــاورزي کوچک  نیز بیانگر آن اســت که  2019در ســال 1مطالعات پان و همکاران ).78، 1396اند(ورمزیاري و همکاران، 

بازاریابی تولیدات کشاورزي شان مانند (میوه تازه ، مقیاس، توسعه گردشگري می تواند فرصت زیادي را براي افزایش درآمد بوسیله 

در مطالعاتشان به این  نتیجه رسیدند اگر توسعه گردشگري   2017در سال  2اینترنا و همکاراندر این رابطه   سبزي و گل) فراهم کند.

 3استات براي زارعان محلی ایجاد کند. را  به طور منطقی در چشم اندازهاي کشاورزي توسععه یابد می تواند درآمد قابل مالحظه اي

ــگري با بازکردن بازارهاي جدید بر روي تولیدات تازه  ــت که گردش ــتاي رفع   یو دام زراعی، باغیدر مطالعه خود در جزیره میکونوس آورده اس در راس

شگران،  صنعت ماهیگنیازهاي گرد شی از این رونق یابی به  صاد  محلی گردید. منافع نا سترش یافت موجب رونق اقت ستاتیري محلی نیز گ : 1980، (ا

سال  4نوود و همکاران). 78 ضادي با  2006در  شگري بیش از این که منافع مت شاورزي و گرد سیدند که بخش ک شان به این نتیجه ر در مطالعات

  ).195 :1392براي توسعه پایدار دارند( میچل و اشلی،  هم داشته باشند با هم منافع متقابل مشترکی

ستایی ،  دیگر  یکی شاورزي در نواحی رو شگري و ک سعه از مولفه هاي پیوند بین بخش گرد ستتو شگري مزرعه اي ا شگري مزرع .گرد ه گرد

سانات بازار  از  ضربه گیر در مقابل نو سپرهاي  صت ها مثل  شود که این فر شاورزان و دامداران می  صت هاي متنوع براي ک اي باعث ایجاد فر

عه اي توسعه گردشگري مزرکه  بیانگر آن است مطالعات  ).  در این زمینه 1388،48اقتصاد روستا محافظت می کند (بمانیان و محمودي نژاد، 

و در قابلیت سوددهی مزرعه   فعالیتهاي کشاورزي و توسعه  در حفظ با ایجاد درآمد نقش اساسی و کانونی را در اقتصاد روستایی ایفاء می کند و

ــته اســت داري ــتریفیندر تاثیر معناداري داش ــاورز، ). 253: 2016، 5(اس ــگري مزرعه اي،  عالوه  بر   افزایش  درآمد خانوارهاي کش باعث گردش

و و (تیمی شــود نیز   افزایش مالیات بر فروش، ایجاد اشــتغال محلی و  رونق بخشــی فعالیتهاي خدماتی محلی نظیر فروشــگاهها و رســتوران ها

میلیون دالر در  800مطالعات نشان می دهد که درآمد حاصل از این نوع گردشگري، در کشور آمریکا  حدود همچنین  ). 216: 2012، 6باربیري

 تاست. به دلیل تنوع محصوالت کشاورزي  و مزارع، کالیفرنیا  یکی از بهترین ایالت ها در آمریکا به منظور تفریح و اقامت در یک مزرعه اسسال 

سال  ).1393:77(کریمی،  ساس گزارش توسعه کشاورزي چین تا اواخر  میلیون نفر در کشاورزي  7/1هزار روستا و 85، در این کشور 2011برا

سال، تفریحی(گ شته اند و از نواحی روستایی این کشور در همین  میلیون نفر بازدید  720ردشگري مزرعه اي) و گردشگري روستایی فعالیت دا

  ).  648 :1395میلیارد یوانی بوده است (ورمزیاري و همکاران،  216مد) آکرده اند که حاصل ان  فروش (در

به به  در نواحی روستایی باعث رشد و توسعه کشاورزي نشده است.  که  توسعه گردشگرينشان می دهد  نیز  یافته هاي بسیاري از محققاننتایج 

سط دي کادي ( سل (  ،) 1979طور نمونه   مطالعاتی که تو شان می دهد )2001( 7و ویور و الوتان )1983بلی ست ن شده ا که  از جزایر کاراییب انجام 

شاورزان شگري منفعت   ک شگري  تطبیق دهند و از بخش گرد سخ به رفع نیازهاي  خاص بخش گرد شاورزي را را در پا سته اند  تولیدات ک نتوان

سوریس و  همکاران  .رندبب ستانی یونان بیانگر 2014( 8همچنین نتایج یافته هاي  کات  ستایی مناطق کوه ست که روابط و آ)  از نواحی رو ن ا

پیوند  متقابل بین بخش گردشگري و کشاورزي ضعیف بوده است به طوري که  افراد غیربومی یا غیر ساکن در مناطق روستایی، از فرصت هاي 

  توسعه گردشگري سود برده اند و منافع حاصل از توسعه گردشگري موجب حمایت از اقتصاد محلی به ویژه بخش کشاورزي نشده است. 

توســعه گردشــگري با خارج کردن کارگران بخش کشــاورزي  و تغییر بررســی از برخی از مناطق  در دنیا نشــان می دهد که نین نتایج همچ

سیب به بخش کشاورزي به ویژه کاربري زمینهاي زراعی باعث شود آ در این رابطه  ). 547: 2003، 9(تورسکاهش تولیدات کشاورزي محلی می 

ــت  ــل معتقد اس ــگريدر که بلیس ــعه گردش ــتایی، نتیجه توس ــی  می یابدمعموالً قیمت زمین افزایش  در نواحی روس و به تغییر کاربري از اراض

شود سازي و مجتمع هاي تفریحی منجر می  شهر شگري،  ساختارهاي مرتبط با گرد شاورزي به زیر سل ک نتایج مطالعات ). 502: 1983، 10(بلی
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و تبدیل   باعث تغییر کاربري اراضی کشاورزي در این منطقه  شان می دهد که توسعه گردشگرياز سواحل مدیترانه اي اسپانیا ن1تیراکووسکی 

ان کشاورزي نیز رشده است و کارگ و کاهش تولیدات کشاورزي ارزش و از دست رفتن زمین هاي کشاورزي حاصلخیز و با ان به ساخت و ساز 

، 2(تلفر و والبا بخش گردشــگري، از فعالیت در این بخش خارج شــده انددر جســتجوي فعالیت هاي  بخش  خدمات  و ســاخت و ســاز مرتبط 

سچیرپاك و همکاران). 638: 1996 سال  3همچنین ا شان در  سیدند که به طور کلی ارزش زیبایی  2019در مطالعات  به این نتیجه ر

ستفاده اراضی از کشاورزي به گردشگري کاهش  مکاران و ه گمطالعات زان یافته است.شناختی دره اوتزتال اتریش، در نتیجه تغیر ا

شور فیلیپین   شویق نیز از ک شگري به خاطر عدم تعادل منافع بین ذي نفعان، موجب ت سعه گرد ست که به طور کلی  تو بیانگر آن ا

  .کشاورزان براي حفظ چشم اندازهاي کشاورزي نشده است

شاورزي شگري بر منابع کارگري ک شگري، محققان براین باورند که ، نیز در مورد اثرات گرد سط بخش گرد شده تو که حقوق باالي پرداخت 

 ). 46: 1990، 4(بوون و همکارانکارگران را از تولیدات بخش کشاورزي خارج می کند و این امر باعث کمبود کارگر در بخش کشاورزي می شود 

ثر در رابطه به تضــاد روابط بین بخش کشــاورزي و گردشــگري، به نتایج مطالعات بســیاري از محققان حاکی از آن اســت که یکی  از عوامل مو

شتغال و در شاورزي در زمینه ا شگري بر می گردد (قدمی و غالمیان بایی، آظرفیت پایین بخش ک سه با گرد مد زایی براي جامعه محلی در مقای

1393: 94 .(  

  

  روش تحقیق

متغیرها و شــاخص هاي تحقیق با این پژوهش به لحاظ هدف کاربردي و به لحاظ روش انجام توصــیفی تحلیلی مبتنی بر پیمایش می باشــد. 

ــتخراج گردید. داده هاي مربوط به هر یک از متغیرها ــینه تحقیق و پیمایش  میدانی اولیه از ناحیه مورد مطالعه اس ز ا مطالعه مبانی نظري، پیش

سرپرستان خانوار پرسشنامهمصاحبه و  ات میدانی، طریق مشاهد ست. روستا و  ستفاده در این تحقیق از  گردآوري شده ا پرسشنامه مورد ا

 پژوهش این  جامعه آماريخانوار روسـتایی بوده و  انسـرپرسـتنقاط روسـتایی و  واحد تحلیل در این پژوهش، نوع محقق سـاخته می باشـد.

ستاهاي جلگه اي ستان نور  رو شهر ستان میان بند  شدده شنامه از روش نمونه گیري  .می با س ستردگی جامعه آماري در تکمیل پر با توجه به گ

ــتفاده گردید. ــنامه با  اس ــش ــتفاده از فرمول کوکرانتعداد نمونه الزم جهت تکمیل پرس ــت آمد.322اس ــهم  خانوار بدس  جهت تعیین س

روش نمونه گیري طبقه بندي شــده متناســب (براســاس تعداد خانوار) براي هر روســتا از  و انتخاب عضــو نمونه خانوار پرســشــنامه 

  ).2(جدول استفاده شد
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 روستاها  کیتفک به خانوارها سرپرستان  نمونه حجم  و تیجمع خانوار، تعداد): 1شماره(  جدول

تعداد   نام روستا  ردیف

  خانوار

تعداد   جمعیت

  نمونه

  13  363  114  هندومرز  1

  38  1086  328  تاشکوه سفلی  2

  50  1395  431  حسین اباد  3

  21  612  180  تاشکوه وسطی  4

  45  1266  389  تاشکوه علیا  5

  29  841  249  توسکا  6

  13  350  109  کردمحله  7

  13  380  115  تیرکده سفلی  8

  18  478  150  تیرکده علیا  9

  55  1484  466  کاسگرمحله  10

  7  178  56  خرم اباد  11

  20  523  168  زرین کال  12

  322  8956  2755  جمع کل 

  .1395منبع: مرکز آمار ایران، 

  

شد که عدد یک  ستفاده  سیار زیاد) ا سیار کم تا ب شنامه خانوار  از طیف پنج گزینه اي  لیکرت(ب س سنجش متغیرهاي پژوهش در پر جهت 

سیار کم و  عدد پنج سیار زیاد می بیانگر بیانگر ب شد. همچنین ب صوري و براي با سنجش  اعتبار  یا روایی ابزار اندازه گیري، از روش اعتبار  براي 

 سنجش میزان پایایی، از ضریب  آلفاي کرونباخ استفاده شد. به طوري که روایی ظاهري و مفهومی پرسشنامه از طریق  نظر مشورتی چند نفر از

ست وآبط بدست متخصصان مرت صالح،  میزان پایایی ابزار تحقیق (پرسشنامه) بعد مده ا شان دهنده مورد تایید بودن  82/0از ا ست که ن بوده ا

ــد در تجزیه و تحلیل داده ــیفی، از آزمونابزار تحقیق می باش ــده عالوه بر روش هاي آماري توص ــتنباطی  نظیرهاي گردآوري ش  هاي آماري اس

  شد.استفاده وي کرامر و  همبستگی  ، تی وابسته تی تک نمونه اي آزمون هاي 

دقیقه  02درجه و  52دقیقه تا  48درجه و  51 در طول جغرافیایی در  بخش مرکزي شهرستان نور قرار دارد این دهستان  دهستان میان بند

ــطح دریا  35درجه و  36دقیقه تا  16درجه و  36و عرض جغرافیایی  ــط آن از س ــت و ارتفاع متوس ــده اس ــد. 1544دقیقه واقع ش متر می باش

سکونتگاه در بخش جلگه اي این دهستان قرار دارد و براساس آمار  12نقطه روستایی می باشد که از این تعداد،    30داراي همچنین این ناحیه 

 نفر جمعیت بوده است.  8956خانوار و  2755روستاهاي جلگه اي این دهستان  در قالب  ، 1395سال 

 



     117 )بند شهرستان نور یاندهستان م يجلگه ا ي: (روستاهاي(مطالعه مورديبر بخش کشاورز  ییروستا  ياثرات توسعه گردشگر

  
  ناحیه مورد مطالعه): موقعیت 1شکل شماره(

  

  یافته ها

  یافته هاي توصیفی 

ستخرج از    سی نتایج م ست که  برر شنامه بیانگرآن ا س ستان خانوار نفر نمونه آماري از 322مجموع از پر ستان ساکن سرپر شترین  ،ده بی

درصد 8ساله و بیشتر، معادل  65و کمترین فراوانی گروه سنی مربوط به ، درصد 35,7سال، معادل  30-25فراوانی سنی مربوط به گروه سنی 

ست. همچنین   صد  از جامعه آماري را مردان و   96بوده ا شکیل می دهند 4در صد را زنان ت ست که  .در سواد نیز بیانگرآن ا سطح  سی  برر

صد دیپلم و کمتراز دیپلم  58درمجموع  صدفوق دیپلم 10در سی و  26در شنا صد کار شد و 6در سی ار شنا صد کار ستند در . فعالیت باالتر ه

  ساختمانی مرتبط با بخش گردشگري می باشد.   تهاان، فعالیگاقتصادي بیشتر پاسخ دهنده 

  

  یافته هاي تحلیلی

شهرستان نواحی روستایی دهستان میان بند در  بخش بین این دوعینی تقابل جنبه هاي  ازبخش کشاورزي و  اثرات توسعه گردشگري بر از 

شگري در ،نور سعه گرد شاورزي، در نتیجه تو شد. زمین به عنوان مهم ترین فاکتور تولید در بخش ک سر منابع زمین می با  ن منطقه ای رقابت بر 

   شده است. این دو بخشتبدیل به  یکی از مهم ترین عرصه  رقابت بین 

دوم و ویالسازي در نواحی روستایی این منطقه همراه با رونق بورس  توسعه گردشگري و افزایش تقاضاي ناشی از آن براي ساخت خانه هاي

بازي و سوداگري زمین، باعث رشد چشمگیر قیمت اراضی کشاورزي  و افزایش کاذب قیمت آن شده است. در این رابطه یافته هاي میدانی نشان 

سال  شاورزي که در  ضی ک سال ، ده هزارتومان براي 1385می دهد که میانگین قیمت ارا ست در  ، به طور میانگین 1395هر متر مربع بوده ا

کنان ابراي هر متر مربع  به یکصد هزارتومان افزایش داشته است. این  امر گرچه از یک سو به خاطر باال رفتن ارزش دارایی ها و سرمایه ارضی س

ر غیاب قوانین و مقررات کارآمد کاربري اراضی و ضعف به عنوان پیامد مثبت  تلقی می شود اما از سوي دیگر افزایش قیمت اراضی کشاورزي د

جدي در اجراي آن در گذشته به همراه پایین بودن میزان درآمد بخش کشاورزي در مقایسه با بخش گردشگري، مقایسه سود حاصل از فروش 

سختی کار و  فعالیت در  این بخش، منجر به  فر ضاف بر آن   صل از این فعالیت و م ضی آن با درآمد حا شدید کاربري ارا ضی و تغییرات  وش ارا

 زراعی و باغی  در نهایت کاهش تولیدات زراعی و باغی گردیده است. 

شانگرهاي  ست. یکی از ن شته ا شمگیري دا شد چ ستایی این منطقه ر شده در نواحی رو ساخته  شگري، کاربري نواحی  سعه گرد در نتیجه تو

ســعه گردشــگري، خانه هاي دوم و ویالها می باشــد. به طوري که تعداد خانه هاي دوم در کاربري نواحی ســاخته در این منطقه در نتیجه تو
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سال  ستاهاي مورد مطالعه در  سال  500، 1375رو ست که در  ست. همچنین یافته هاي  2000، به    1395واحد بوده ا شته ا واحد افزایش دا

مترمربع بوده است. با توجه به این که شکل گیري خانه  300دوم، جمعاً میدانی نشان می دهد که  میانگین مساحت عرصه و اعیانی خانه هاي 

ــت بنابراین  ــتا و  بر روي زمینهاي زراعی بوده اس ــی زراعی این منطقه تغییر کاربري و  60هاي دوم  عمدتاً در پیرامون بافت روس هکتار از اراض

ان می دهد بخشی از اراضی زراعی منطقه با فروش به گردشگران گرچه تبدیل به خانه هاي دوم شده است. از طرف دیگر یافته هاي میدانی نش

کاربري آن تبدیل به کاربري مســکونی ویالیی (خانه هاي دوم) نشــده اســت اما کاربري این نوع اراضــی به صــورت بایر درآمده و فعالیت زراعی 

سوداگران زمین،  از زیرکشت خارج شده است. هکتار از اراضی زراعی این منطقه با فروش ب 30صورت نمی گیرد در این رابطه   ه گردشگران و 

ساخت و سازها و احداث خانه هاي دوم بر روي زمین هاي زراعی  نواحی روستایی این منطقه به صورت قارچ گونه، موجب افت زیبایی و آلودگی 

از ظرفیتهاي زمینهاي  زراعی و باغی منطقه را  که  چشم انداز روستاهاي این منطقه شده  است. بنابراین  توسعه این شکل از گردشگري بخشی

می توانست در جهت توسعه گردشگري مزرعه اي نقش آفرینی کند و باعث همپیوندي مکمل بین این دو بخش گردد را  مورد تخریب و آسیب 

  وند نامطلوب و متضاد می باشد.قرار داده است. بدین ترتیب ماهیت پیوند بخش گردشگري و کشاورزي در مولفه کاربري زمین از نوع پی

  1375-1395 سال از منطقه يکشاورز یاراض مساحت): 2 شماره( جدول

  سال

  

زراعی   مساحت اراضی

  به هکتار

اراضی زراعی از  زیر کشت   اراضی باغی به هکتار

  خارج شده (بایر شده)

1375  700  160  5  

1385  610  140  15  

1395  400  106  30  

 .1396، یافته هاي تحقیق: منبع

 
شاورزي از طریق  شغلی در بخش ک سازي  ستایی به ویژه متنوع  شتغالزایی در نواحی رو شغلی جدیدمعرفی  ا ر د در این بخش زمینه هاي 

شگري  سعه گرد شدبه عنوان یکی از حلقه هاي  نتیجه تو شاورزي می با شگري و ک شگري بخش گرد ، در نتیجه این امرو  پیوند بین بخش گرد

نتایج آزمون  .ایفا کنددر راســتاي توســعه پایدار گردشــگري  بخش کشــاورزي حمایت از اقتصــاد محلی از جمله  می تواند  نقش مکمل را براي

و  3تبه ( با میانگین ر آن مطلوبسطح تاثیربا  کشاورزي  توسعه گردشگري بر  ابعاد اشتغالزایی در بخش  میزان تاثیر آماري نشان می دهد که 

ا بمتغیرهاي این مولفه  بدین ترتیب پیامدهاي توسعه گردشگري بر  است. تفاوت معناداري داشتهدرصد  5در سطح آلفاي کمتر از  ن)آ بیشتر از

  نامطلوب ارزیابی می شود. از حد میانه و متوسط، آنها  توجه به پایین تر بودن میانگین رتبه

محدود در جهت خیلی  ید در بخش کشاورزي نظیر پرورش قارچ، پرورش بلدرچین و مانند آن به صورتدتهاي شغلی جصگرچه برخی  از فر

ساکنین  شگران و  سخگویی  به نیازهاي گرد ستپا شکل گیري ا شگري در زمینه ایجاد ظرفیتهاي تاکنون  کلی . اما به طور در حال  بخش گرد

غال در زمینه اشت این بخش بدین ترتیب ناموفق بوده است. تا حد زیادي  نآي  و متنوع سازي شغلی جدید و افزایش اشتغال در بخش کشاورز

وند ر اشتغال در این بخش  ، نقش تعارضی و تقابلی با بخش کشاورزي داشته است. به طوري که در دهه هاي اخیر همزمان با توسعه گردشگري

ش ساختمانکاه شتغال به ویژه در بخش  صورت مقطعی ی  و ا ضاً کاذب به  شد  و فعالیت هاي خدماتی بع ست. در این ر شته ا شمگیري دا چ

درصد 46/41به  1995درصد و در سال  73 مورد مطالعه در روستاهاي ،نستادر این ده 1375خصوص میزان شاغلین بخش کشاورزي  در سال 

   با کاهش تولیدات کشاورزي نیز همراه بوده است. در نتیجه توسعه گردشگري در این رابطه کاهش شاغلین بخش کشاورزي کاهش داشته است.

ی و باغی در طی دهه هاي اخیر بوده اســت. تعداد بهره عحاکی از کاهش بهره برداران زرا، وري شــدهآهمچنین نتایج داده هاي آماري جمع 

همچنین تعداد سرپرستان خانوار با کاهش داشته است. نفر 830به  1395و در سال  نفر  1370، 1385برداران زراعی و باغی به ترتیب  در سال 

نفر رســیده اســت. با کاهش تعداد  210به  1395بوده این تعداد در ســال نفر  380 ،1375فعالیت اقتصــادي دامداري در این منطقه در ســال 

ستا  ستا، تعداد دام رو ستاهاي خانوارهاي دامدار رو ست. به طوري که این منطقه و در نهایت تولیدات دامی رو تعداد دام این نیز کاهش یافته دا

ستا  سال  1345 ازرو سال  927به    1385راس  در  ست 1395راس در  سیده ا ساس . ر شگريدر طی یک دهه براین ا سعه گرد تغییرات  ،با تو

کشاورزي به عنوان در ناحیه مورد مطالعه،  گردشگريبه طوري که قبل از توسعه . اقتصادي گسترده اي در ناحیه مورد مطالعه ایجاد شده است

 ،در روســتاهاي منطقه مهممهم ترین منبع درآمدي ســاکنین و فعالیت اقتصــادي یکی از بوده اســت اما امروزه،  مطرحفعالیت اقتصــادي غالب 

شد.  شگري می با ساختمانی و خدماتی مرتبط با بخش گرد صل فعالیت هاي  سی هاي حا ستا  برر شنامه اي جامعه در این را س از داده هاي پر



     119 )بند شهرستان نور یاندهستان م يجلگه ا ي: (روستاهاي(مطالعه مورديبر بخش کشاورز  ییروستا  ياثرات توسعه گردشگر

ی به بخش گردشگري در حد زیاد و میزان وابستگ خانوارهاي نمونه مورد بررسین است که به طور کلی  میزان وابستگی شغلی آنمونه نیز بیانگر 

شاورزي در حد  سوي دیگر   متوسطشغلی به بخش ک ست. از  ست که بین نوع فعالیت  آزمون همبستگی وي و کرامر نتایج بوده ا حاکی از آن ا

ر سطح آلفاي کمتر د و  628/0وجود دارد به طوري که میزان این همبستگی  ياقتصادي و وابستگی شغلی آنها به گردشگري همبستگی معنادار

 و فعالیت هاي ساختمانی ودرآمدي کم با بخش گردشگري  در این رابطه فعالیت هاي کشاورزي وابستگی شغلی و است. درصد معنادار بوده 5از 

 داشته اند. وابستگی شغلی و درآمدي زیادي با بخش گردشگري  ،خدماتی

  

 يگردشگر توسعه جهینت در رهایمتغ از کیهر يا نمونه تک یت آزمون جینتا و رتبه میانگین): 3 شماره ( جدول

  مولفه ها

  متغیرها

Test value=3 

ین  گ ن میــا

  رتبه

ـــالف  ـــت اخ

  میانگین

ــــطــح   مقدار تی س

  معناداري

اشـــتغال در بخش کشـــاورزي در 

  -43/1  56/1  تنوع شغلی  نتیجه توسعه گردشگري

8/51-  000/0  

ـــغلی  هاي ش ـــت فرص

  جدید
58/1  41/1-  

4/47-  000/0  

تمایل به کار و فعالیت و ســـرمایه 

  گذاري  در نتیجه توسعه گردشگري
یه  ما ـــر به  س یل  ما ت

گـــذاري در بـــخـــش 

  کشاورزي

36/1  64/1-  

7/37-  000/0  

تمایل به کار و فعالیت 

  در بخش کشاورزي
40/1  59/1-  

33/30-  000/0  

  

ـــود  تولیـدات   ارزش افزوده و س

ـــعــه  ــــاورزي در نتیجــه توس کش

  گردشگري

  

  -58/1  41/1  تولیدات زراعی
9/37-  000/0  

  000/0  -58/34 -50/1  50/1  تولیدات باغی

  000/0  -86/23 -35/1  65/1  تولیدات  دامی

یدات  کشــــاورزي در  میزان تول

  نتیجه توسعه گردشگري

  000/0  -30/42 -68/1  32/1  تولیدات زراعی

  000/0  -30/24  -46/1  53/1  تولیدات باغی

  000/0  -80/15  -20/1  79/1  تولیدات دامی

  .1396یافته هاي تحقیق،: منبع

 
صورت مقطعی و مربوط به زمان  فعالیت  شگري عمدتاً به  سعه گرد شکل گرفته در نتیجه تو ساختمانی  ستهاي  سازها بوده ا   و ساخت و 

سازهاکنامروزه  ساخت و  شدن  ست. از طرف دیگر برخی از فعالیت هاي خدماتی شده جمعیت فعال این بخش شدن برخی از  بیکارباعث  د  ا

از جمعیت را به خود مشغول کرده است از نوع کاذب و در راستاي سوداگري و بورس  یکه بخش هاي این منطقه نظیر مشاورین امالك در روستا

شد ستاهاي این منطقه بازي زمین می با شکل گرفته  .امالك فعالیت می کنند ینمشاوراز نوع واحد تجاري  60. در رو بدین ترتیب فعالیت هاي 

وسعه روند تدر راستاي پیوند مطلوب بین بخش گردشگري و کشاورزي نمی باشد همچنین   ،د شدهدر نتیجه توسعه گردشگري و اشتغال ایجا

شگري منطقه سمت  ،گرد شاورزي نوع فعالیتاین  شدن و قطبی  تک بعدي به  ضاد با  و  عدم پیوند آن  با بخش ک ضوع در ت ست که این مو ا
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شگري پایدار ا شگري مصول گرد سعه گرد صول تو ساس ا شد. برا صادي محلی را ی با شگري باید حمایت از فعالیت هاي اقت پایدار، فعالیت گرد

   درپی داشته باشد.

ــان می ــی از جامعه نمونه نش ــاورزي برايتمایل میزان  کهدهد  نتایج بررس ــرمایه گذاري در بخش کش ــعه   کار و فعالیت و س در نتیجه توس

با و کمتر از حد میانه و  یا ســطح مطلوب ( 36/1و  40/1 با توجه به این که میانگین رتبه دو متغیر به ترتیب  می باشــدکم در حد  گردشــگري

بوده است. براساس نتایج آزمون آماري تی تک نمونه اي این فاصله و  اختالف با سطح مطلوب در سطح آلفاي کمتر از ) و بیشتر 3میانگین رتبه 

اري تقاوت معنادنیز  دو بخش گردشگري و کشاورزيکار و فعالیت و سرمایه گذاري بین  براي میزان تمایل دیگر از سوي  درصد معنادار است.5

ــرمایه گذاري به ترتیب  با میانگین وجود دارد   ــگري و میزان س در  47/4و   34/4در این رابطه میزان تمایل براي کار و فعالیت در بخش گردش

ــاورزي به ترتیب  با میانگین رتبه  ــرمایه گذاري در بخش کش ــت  52/1، 40/1حد خیلی زیاد و میانگین کار و فعالیت و س و در حد کم بوده اس

  درصد معنادار بوده است. 5تی وابسته، میزان این تفاوت در سطح آلفاي کمتر از ي آمار براساس آزمون

  

 يکشاورز و يگردشگر بخش در يگذار هیسرما و کار يبرا لیتما نیب تفاوت زانیم از  وابسته یت آزمون):4 شماره ( جدول

  متغیر
به در  یانگین رت م

  بخش گردشگري

تبــه   گین ر ن در میــا

  بخش کشاورزي
 مقدار تی

ـــالف  ـــت اخ

  میانگین

مــیــزان 

  ريامعناد

  000/0  940/2  -45/31  40/1 34/4  تمایل براي  کار و فعالیت

  000/0 10/3  -08/17  52/1  47/4  تمایل براي  سرمایه گذاري

  .1396منبع: یافته هاي تحقیق،

  
صدي،  شاورزي در هر مق شگري بر بخش ک سعه گرد شد در این رابطه راثرگذااز اثرات و پیامدهاي تو شاورزي می با ي آن بر میزان تولیدات ک

صوص  شد. در این خ شگري می با سعه گرد شاورزي در نتیجه تو شده در دنیا، حاکی از کاهش یا افزایش تولیدات ک نمونه هاي تجربی مطالعه 

شد. و میزان کاهش تولیدات کشاورزي در نتایج نگرش ساکنین حاکی از کاهش تولیدات زراعی، باغی و دامی در نتیجه توسعه گردشگري می با

ساس آزمون آماري تی تک نمونه اي، میزان  ست. و برا شده ا ساکنین در حد زیاد بیان  سوي  شگري از  سعه گرد ستفاوت نتیجه تو عه تاثیرات تو

ش شگري بر تولیدات بخش ک شتر از آن)  3آن (با رتبه تاثیر  ورزي با حد مطلوباگرد صد  5ز آلفاي کمتر ا سطح در و بی ستدر . معنادار بوده ا

در واقع کاهش تولیدات کشاورزي  در این منطقه   .براین اساس تاثیرات توسعه گردشگري بر میزان تولیدات کشاورزي نامطلوب ارزیابی می شود

انی م برد. عالوه بر آن همزمرا می توان  به عنوان یکی از پیامدهاي تغییر کاربري اراضی کشاورزي به کاربري هاي مرتبط با توسعه گردشگري نا

برخی از روستاهاي این منطقه شده  گردشگران، باعث کمبود آب شرب و کشاورزي درتوسط فصلی گردشگري با کشاورزي و مصرف زیاد آب 

ر این د اســت. بدین ترتیب آب و خاك  که به  عنوان دو مولفه اصــلی نقش تعیین کننده اي در تولیدات کشــاورزي دارند با توســعه گردشــگري

  ار مسئاله و تولیدات کشاورزي این منطقه تحت تاثیر قرار گرفته است.  چمنطقه، منابع آب و خاك (کاربري اراضی) این  منطقه د

بین  پیوند مطلوبدرآمدزایی ساکنان روستایی در نتیجه ارزش افزوده و سود تولیدات بخش کشاورزي در نتیجه توسعه گردشگري به عنوان  

ــود. بدین ترتیب بخش این دو بخش  ــوب می ش ــگريمحس ــاورزان می تواند نقش مکملمیزان با اثرگذاري بر  گردش براي بخش را  یدرآمد کش

شاورزي  سی در ناحیه مورد مطالعه ایفاء نماید.ک شان می ده در زمینه فروش تولیدات غذاهاي محلی نتایج برر ضی از جنبه  که گرچه  دن در بع

سبزي، نظیر  سعه  غذاهاي محلی و مانند آن  نی و تولیدات لب فروش  شاورزانتو شگري باعث افزایش درآمد ک صوالت  گرد و ارزش افزوده مح

ست.  به ویژه محصوالت دامی کشاورزي ساس نگرش شده ا سود و ارزش افزده تولیدات کشاورزي در نتیجه توسعه محلی ساکناناما برا ، میزان 

 و مطلوب و براساس آزمون آماري تی تک نمونه اي میزان تاثیرات گردشگري بر این شاخص ها با حد متوسط  بوده است کمحد در  گردشگري

شته و این تفاوت  آن تفاوت سطح آلفاي کمتر از  دا صد  5در  ست. بوده معناداردر ساکنان  ا صوص  شترین ارزش افزوده در این خ سود بی ، و 

  و سود را مربوط به تولیدات زراعی دانسته اند. هبه  سود تولیدات دامی و کمترین ارزش افزوددر نتیجه توسعه گردشگري را مربوط تولیدات 
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 نتیجه گیري

هدف از  این پژوهش شناخت و تبیین پیامدهاي توسعه گردشگري بر بخش کشاورزي در راستاي تحلیل  ماهیت پیوند بین این دو بخش، در 

باشد. در راستاي این هدف، مولفه هایی نظیر کاربري زمین، اشتغال و نیروي کار، انگیزه  -نور می نواحی روستایی دهستان میان بند  شهرستان

در نتیجه توسعه گردشگري مورد بررسی قرار  این بخشسود  و ارزش افزوده و  تولیداتمیزان  ،کشاورزي براي سرمایه گذاري و فعالیت در بخش

ست که آن گرفت.  یافته ها بیانگر شاورزي دربین بخش ماهیت پیوند و رابطه  ا شگري و ک ستایی  گرد ستان نواحی رو  رقابت با  در میان بند ده

ــت. پیوند نامطلوباز نوع مانند آن   زمین، نیروي کار و کاربري مولفه هایی نظیر  ــگري اس به عنوان یکی از عوامل کلیدي و   به طوري که گردش

ساز در  ضی زمینه  سطحتغییر کاربري ارا شاورزي  و کاهش  ضی  ک سکونی ویالیی  کاربري و بایر  و تبدیل آن به ارا سیار موثهاي م ري نقش ب

ست.  شته ا شگريدر این رابطه دا سعه گرد سوداگري زمین  با  تو ستایی این منطقهرونق بورس بازي و  شد بی رویه باعث  در نواحی رو یمت ق ر

و باال بودن سود حاصل  آندقیق  عدم اجرايضعف قوانین و مقررات و عواملی نظیر  در نتیجه اراضی به ویژه اراضی زراعی شده است که این امر

منجر به تغییر و عواملی مانند آن و  دولت از بخش کشاورزي کم حمایت از فروش اراضی کشاورزي در مقایسه با درآمد حاصل از فعالیت در آن،

خش بتخریب  موجب آسیب رسانی و  در نهایت نیز  و سازهاي مرتبط با بخش گردشگريکاربري اراضی زراعی و باغی و تبدیل آن به ساخت و 

ه مکمل مطرح نشدجهت پیوند بخش کشاورزي این متطقه  به عنوان محصول و جاذبه براي بخش گردشگري در بنابراین شده است.  کشاورزي

ست.  ضاد هنمونا شاورزي، در حوز و پیوند نامطلوب این رابطه مت شگري و ک سلکارائیب  همیان گرد سواحل )2001،  و ویور والوتان، 1983(بلی  ،

سپانیامدیترانه سکی،  اي ا سل، و  مکزیک  )1986(تیراکوو از این رو  نتیجه این مطالعه  نیز مورد مطالعه و تأیید محققان قرار گرفت.) 1984(بلی

  با یافته هاي محققان فوق الذکر همسو می باشد. 

ــاغل در بخش  ــگري، منجر به کاهش نیروي کار ش ــاورزي در ناحیه مورد مطالعه در رقابت با فعالیت گردش ــی کش ــطح اراض نتیجه کاهش س

ر نتیجه آن رونق فعالیت هاي ســاختمانی مرتبط با بخش و د کشــاورزي شــده اســت. به طوري که با توســعه گردشــگري در ناحیه مورد مطالعه

صورت مقطعی و نیز فعالیت هاي خدماتی شگري  به  ضاً کاذب و غیرمولد گرد شاغل در فعالیتهاي   ،بع شاورزينیروي کار   افتهکاهش ی بخش ک

ین این ب مطلوب کشاورزي در راستاي پیوند بخش هاي شغلی جدیدي در توسعه گردشگري در منطقه نه تنها زمینه و ظرفیتبنابراین با  است. 

الیت اقتصادي فعبدین ترتیب با توسعه گردشگري،  .کاهش داشته استبه شدت این بخش نیز  شاغلین تعداداست بلکه  شکل نگرفتهدو بخش 

بخشی از فعالیت هاي که در نتیجه توسعه گرشگري  تغییر کرده است.گردشگري فعالیت هاي مرتبط با  بخش به کشاورزي  نوعاز غالب منطقه 

سازها به ویژه ساخت و  ست که عمدتاً این نوع فعالیت ها مربوط به زمان رونق  ساختمانی بوده  ا اخت س شکل گرفته اند مربوط به فعالیت هاي 

ست.  سا و امروزه با خانه دوم و ویال ها بوده ا شدن  سازها، باعث بیکار توجه به کند  شاغلخت و  شده  شدن بخشی از جمعیت  این نوع فعالیت 

شد. برخی از فعالیت هاي  شکل گرفته در این منطقه، فعالیت هاي مرتبط با بخش خدماتی می با ست. نوع دیگر فعالیت  خش در این بخدماتی ا

سود ستاي بورس بازي و  شاورین امالك عمدتاً فعالیت کاذب و غیرمولد در را ستاهاي این منطقه نظیر م شکل گرفته رو شاورزي  ضی ک اگري ارا

 ندپیو در راســتاي حمایت از فعالیت هاي اقتصــادي محلی و نیز در جهت فعالیت هاي شــکل گرفته در بخش گردشــگري بدین ترتیب   .اســت

نطقه  م شدن اقتصاد روستاییو قطبی  تک بعدي بخش گردشگري گویايروند توسعه نبوده و همچنین   و  توسعه آن با بخش کشاورزيمطلوب 

صول ا توجه به شکننده بودن فعالیت گردشگري در تضاد با  که این امر با و وابستگی بیش از حد اقتصاد روستا به آن است. به فعالیت گردشگري

   می باشد. توسعه گردشگري پایدار

شگري و عدم همپیوندي   سعه گرد ست که در نتیجه تو شاورزيمطلوب  نتایج حاکی از ان ا سوي دیگر عواملی  ان با بخش ک سو و از  از یک 

 ی فعالیت در بخش کشاورزي و شکل گیري فعالیت هاي خدماتیپایین بودن سطح درآمد کشاورزي در مقایسه با بخش گردشگري و سخت مانند

ه ان می دهد ک. همچنین نتایج نشري شده استزموجب کاهش انگیره ساکنین براي کار و فعالیت و سرمایه گذاري در بخش کشاو بعضاً کاذب

ساکنین بتفاوت  سرمایه گذاري  رايبه لحاظ میزان تمایل  ست. این دو بخش   بینکار و فعالیت و   در نتیجه کاهش نیروي کار به ویژهمعنادار ا

شاورزي نیروي کار جوان ساکینن جهت فعالیت در در بخش ک ضی کشـاورزي در نتیجه بخش و نیز این  ، انگیزه پایین  غییر تکاهش سـطح ارا

نظیر  رزيتولیدات کشاومیزان تولیدات بخش کشاورزي نیز تحت تاثیر قرار گرفته است. به طوري که با توسعه گردشگري میزان ، کاربري زمین

بیشــترین کاهش تولیدات کشــاورزي در نتیجه توســعه گردشــگري مربوط به خصــوص در این  کاهش یافته اســت. یباغی، زراعی و دامتولیدات 

از  )2003(ورستنتایج مطالعات  ا ونیبر این اساس نتایج این یافته ها با نتایج  تیراکووسکی از سواحل مدیترانه اي اسپا می باشد.تولیدات زراعی 

    .ي کاهش یافته است مطابقت داردرزشاوکتولیدات که به این نتیجه رسیدند در نتیجه توسعه گردشگري مکزیک 
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، فروش تولیدات محلی و  غذایی  حاصل از بخش کشاورزي به در هر مقصدي بین بخش گردشگري و کشاورزي مطلوب پیوند نتایج یکی از 

توسعه اگر چه و کسب درآمد و ارزش افزوده و سود ناشی از آن براي ساکنین است. در این رابطه  در جهت رفع نیازهاي غذایی آنها گردشگران

شگري، شد  گرد صله از فروش کم محدود و  باعث ر سود حا شاورزيارزش افزوده و  شگران  به ویژه تولیدات دامی و باغی تولیدات ک ر د به گرد

سطح مطلوب آن با  این میزان رشد درآمدي و ارزش افزوده در نتیجه توسعه گردشگري زمون آماري آنتایج اما براساس  .این منطقه شده است

  .به سطح مطلوب خود نرسیده است ضعیف و بدین ترتیب پیوند شکل گرفته بین  دو بخش گردشگري و کشاورزي  تفاوت معناداري دارد.
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