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  ها:کلید واژه

 ،يکشاورز يگردشگر

 ،يگردشگر يها توان

 بخش ،ییروستا ینواح

  کرمانشاه نور،ید

  چکیده

 ککم يکشاورز و ییروستا داریپا توسعه نهیزم در تواند یم ل،یبد يراهبرد عنوان به»  يکشاورز يگردشگر «

 ،ياداقتص اوضاع بهبود يبرا يراهبرد عنوان به جهان در يکشاورز يگردشگر امروزه که است شده باعث و دینما یانیشا

 ینواح يکشاورز يگردشگر يها توان لیتحل حاضر، قیتحق یاصل هدف. گردد یتلق روستاها یستیز و یاجتماع

 نظر از و يکاربرد هدف، نظر از قیتحق نیا. است کرمانشاه استان صحنه شهرستان نورید بخش يروستاها در ییروستا

جامعه. ستا گرفته انجام نامه پرسش ابزار و یشیمایپ روش از استفاده با که اشدبیم یلیتحل -یفیتوص نوع از ت،یماه

 قیتحق نیا يآمار جامعه. باشندیم روستا گردشگران و ییروستا خانوار سرپرستان گروه دو از متشکل قیتحق يآمار ي

 نفر 290 جامعه نیا نمونه حجم کوکران فرمول از استفاده با که بود خانوار 1260 با نورید بخش  يروستا 17 شامل

افتهی است؛ شده استفاده نامعلوم جامعه يریگنمونه روش از روستاها، به يورود گردشگران يبرا و است آمده دست به

 نیا مطالعه مورد يروستاها در ياقتصاد ،یاجتماع و یفرهنگ ،یعیطب و یطیمح عوامل: دهد-یم نشان پژوهش هاي

 فهمول آمده دست به يها افتهی اساس بر ن،یهمچن. بدهند توسعه منطقه در را يکشاورز يگردشگر که دارند را توان

 بخش زا ییدارو اهانیگ دیخر به لیتما مولفه و رتبه نیکمتر مزارع، در اقامتگاه وجود صورت در شبانه اقامت به لیتما

 دگاهید از نورید بخش يکشاورز يگردشگر توسعه يبرا را تیظرف نیشتریب یعنی رتبه نیشتریب صحنه شهر و نورید

  .باشد یم دارا گردشگران

  مقدمه

 نوین اقتصاد هاي بنديتقسیم  که دهد شکل می را مختلفی هاي ترکیب مناسب، بازدهی جهت در امروز جهان نامتمرکز اقتصاد

 صنعت و کشاورزي بخش تلفیق ي زمینه در ها ترکیب این از هم می ریزد. یکی در خدمات و کشاورزي صنعت، ي زمینه در را

 توسعه اي، نظر از). 12: 1392است(محمودي و همکاران، شده روستایی گردشگري صنعت پیدایش به که منجر است گردشگري

 ي توسعه در که اهمیتی به توجه با و است برخوردار کشورهاي گوناگون در متنوعی بسیار هاي ویژگی از روستایی گردشگري

برنامه  توجه مورد ملی و منطقه اي سطوح محلی، در دارد روستایی نواحی در هاي اقتصادي فعالیت متنوع سازي و اقتصادي

 تأثیر دلیل به و است کشاورزي، سوم جهان در روستایی مناطق اصلی کارکرد ).15: 1393ریزان قرار گرفته است(رضوانی، بیات،

 ندهآی و کشاورزي توسعه. است برخوردار باالیی اهمیت از، خودکفایی و غذایی امنیت، درآمد و فقر تعدیل، اشتغال بر آن ویژه
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 ايتالشه اخیر دهه چند در امر متـولیان و است توسعـه متخصصان و کشور سیاست گذاران از بسیاري دل مشغولی، آن

 گردشگري از بخشی عنوان به کشاورزي گردشگري ).73: 2004 ،1داده اند(بریدنان و ویچنز انجام بخش این ارتقاي براي بسیاري

 است تفریحی صورت به مطرح شده که زیست محیطی هاي همکاري کمیسیون در که است پایداري اصول بر مبتنی روستایی و

 مشتریان خدمات توسط و ها پژوهش در گردشگري، نوع تأثیرقابل توجهی دارد.  این مزارع، محیط در خدمات و تولید بر و

 با کوچک کار و کسب در تقویت کننده کشاورزي ابزارهاي جاي به اضافی، و فرعی گردشگري خدمات عنوان به گردشگري،

 پیشنهاد جاذبه ها، وجود دلیل به اما نیست غالب فعالیت اولویت و یک معنا این در شده است. گردشگري درك زیاد، درآمد

 باوجود ).9: 1395است(حیدري و همکاران، جدید درآمدهاي و ها ارزش ایجاد مزارع  در به کمکی خدمات ارائه درستی  براي

 به گردشگري، طریق از مزرعه هاي بخشی فعالیت تنوع اخیر، هاي سال در اروپا، در ویژه به کشاورزي، گردشگري طوالنی سابقه

 کشاورزي بخش و عام طور به روستایی نواحی اقتصادي مسائل اجتماعی با مواجهه براي مؤثر ابزار عنوان به تري وسیع صورت

 کشورها از بسیاري در کشاورزي، گردشگري عرضه در توجهی قابل رشد تنها موردتوجه قرار گرفته است. نه خاص، طور به

 گردشگري ).78: 1396است(ورمزیاري و همکاران، بوده افزایش حال در نیز پدیده این به آکادمیک توجه بلکه است پدیدآمده

 -مانندچشم گردشگران به کشاورزي بخش خدمات و محصوالت عرضه به روستاییان تشویق و طریق تحریک از می تواند کشاورزي

 کشاورزي بخش رونق سبب اوقات فراغت، گذراندن جهت زراعی قطعات جوار در ها سایت سازي آماده اي، مزرعه تورهاي انداز،

گیرد(عنابستانی،  -قرار توجه مورد گردشگري یک محصول عنوان به تواند می خود ،کشاورزي محصول واقع شود. در

 -هریش به گرایشی و کشاورزي بخش ناموزون اقتصاد براي محرکی عنوان به کشاورزي گردشگري ،امروزه ).125: 1397مظفري،

 دخری، مزرعه هاي فعالیت در مشارکت یا بازدید :همچون عواملی سبب به و مدرن دنیاي شهروندانِ نوستالژیک و احساسی هاي

 هدف است توانسته کشاورزي محصوالت و مزرعه درمورد آموختن و کنجکاوي، مزرعه در شب یک گذراندن، محصوالت مستقیم

 .شوند گرفته نظر در روستایی مناطق در توسعه براي عاملی عنوان به و) 12: 1395، خطیبی و زاده فخیم(کند ایجاد اي گستره

هدف از گردشگري کشاورزي ایجاد منبع درآمدي براي کشاورز و مقصدي براي گردشگري، آموزش و تفریح همراه با وقت گذرانی 

 اوضاع بهبود براي راهبردي عنوان به جهان در کشاورزي گردشگري امروزه .)2،2010مفید براي بازدیدکنندگان است(اسچانمن

 مطالعات کشاورزي، گردشگر جذب براي ایران فراوان هاي قابلیت برخالف  می گردد. تلقی روستاها زیستی و اجتماعی اقتصادي،

هدف  با کشور در اي است. مطالعه شده انجام کشاورزي گردشگري توسعه هاي برنامه رئوس منظورشناخت به اندکی بسیار

 برنامه و فعاالن براي شناخت مناسبی تا است نشده انجام گردشگران دیدگاه از مطلوب کشاورزي گردشگري هاي فعالیت شناخت

 مقیاسی هر در کشاورزي گردشگري توسعه برنامه ترین اجزاي مهم از یکی که است حالی در شود. این حاصل صنعت این ریزان

 ،با این اوصاف ).78: 1396است(ورمزیاري و همکاران، گردشگران مرجح خدمات و ها وفعالیت هدف بازار دقیق شناخت مکان، از

موانع و چالش هایی همچون دانش محدود صنعت گردشگري، تجربه اندك کسب و کار، فقدان راهبردهاي کسب و کار، عدم 

آموزش و تحصیل کافی، وجود زیرساخت هاي محدود، نبود تفکر خدمات محور و... پیش روي کشاورزان است که ارائه راهبردهایی 

 کشورهاي بین در کشاورزي گردشگري امروزهظرفیت هاي محلی ضروري است.  براي مقابله و رفع آن ها متناسب با محتوا و 

 و بوده مواجه مختلفی معیشتی تنگناهاي و ها چالشبا  که دورافتاده و روستایی مناطق در مخصوصا ایران، درحال توسعه مانند

 گریز مهم هاي راه از یکی به عنوان می تواند انسانی هستند، و طبیعی متعدد جاذبه هاي داراي و گردشگر درعین حال  جاذب

 بدون  معموال ما کشور در که نماند ناگفته البته،. شود محسوب جامعه يا توسعه يها فعالیت در مردم افزایش مشارکت و فقر از

                                                                 
1 . Briedenhann & Wicknes 
2 . schaneman 



  
  

    152تحلیل توان هاي گردشگري کشاورزي نواحی روستایی ...        

 هاي آسیب دنتوان می گردشگري اصول از آگاهی بدون صورت خودجوش به گردشگران بیشتر نواحی، این در قبلی سازي زمینه

 گردشگري توسعه و کشاورزي بخش در روستاییان اشتغال به توجه با  ،اساس همین واردکنند. بر روستاها بر را ناپذیري جبران

 نقش تواند می گردشگري کشاورزي سمت به روستاییان گرایش بر مؤثر عوامل شناخت زمینه در مناطق روستایی، برنامه ریزي

حیدري، مطیعی آورد( ارمغان به فقرزدایی و اضافی ایجاددرآمد شغلی، فرصتهاي گسترش روستا، در گردشگري توسعه در را مهمی

که قابلیت  است شهرستان صحنه و استان کرمانشاه  مستعد از جمله مناطقبخش  دینور در این تحقیق ). 32: 1392لنگرودي، 

 ستا ریزي براي توسعه گردشگري کشاورزي آن از جمله راهبردهاییشدن به قطب گردشگري کشاورزي را دارد و برنامهتبدیل 

این بخش به شدت مورد توجه گردشگران  ،هاي اخیر -در سال ،از سوي دیگراین مهم باشد.براي دستیابی به تواند کمکی که می

قرار گرفته به طوري که ساالنه تعداد کثیري از گردشگران از این بخش بخصوص مناطق روستایی آن بازدید می کنند. با این 

وجود هنوز مناطق روستایی آن با مشکالتی چون فقر، نابرابري، مهاجرت، فروش اراضی زراعی،باغی و مرتع، فروش دام سبک و 

ویالسازي و کاهش شدید فعالیت هاي کشاورزي به دلیل نبود بازار و قیمت تضمینی  اراضی از کشاورزي به نگین، تغییر کاربريس

حیطی م - ماعی و زیستاجت -روبه رو هستند  و شکل فعلی گردشگري روستایی سبب به هم خوردن تعادل اقتصادي، فرهنگی

تواند راه حلی براي کاهش مشکالت و  -گردشگري کشاورزي در این بخش میدر منطقه  شده است. به این خاطر شکل گیري 

نواحی روستایی بخش دینور از ظرفیت  آیابه سواالت زیر است: گویی پژوهش حاضر به دنبال پاسخ چالش هاي مذکور باشد. 

طه گردشگري کشاورزي راببین تمایالت گردشگران و توسعه  آیا  باالیی براي توسعه گردشگري کشاورزي برخوردار هستند؟

بین مشارکت جامعه محلی و  آیاکنند؟جوامع محلی از آینده توسعه گردشگري کشاورزي حمایت میآیا  معناداري وجود دارد؟

  وجود دارد؟توسعه گردشگري کشاورزي رابطه 

  مبانی نظري

به کلمه جدیدي است  tourismبا واژه  agriپیشوند  ترکیب کشاورزیاست. بر مبتنی گردشگري معناي به آگروتوریسم یا اگري

در  .کند می خلق کشاورزي محیط یک در که تفریحی و کشاورزي هاي فعالیت با آشنایی هدف با فرد گردشگري فعالیت معناي

به معناي گردشگري  ویکی  Tourismبه معناي کشاورزي و  Agricultureکلمه  دو از است ترکیبی کشاورزي واقع گردشگري

معه اي که قرار است امعتقدند: ج محققان ).600: 1398(محمودي و همکاران،از اشکال گردشگري روستایی محسوب می شود

وسعه کارگیرند باید سیاست هایی در راستاي ته گردشگري را به عنوان ابزار توسعه اقتصادي براي تنوع بخشی اقتصاد روستایی ب

ایند. در این خصوص سطح پایداري گردشگري در نواحی روستایی، به پاسخ مناسب و مطلوب محیط روستا و به پایدار اتخاذنم

ت وابسته است. کشف و شناخ ویژه بخش کشاورزي به نقش ها و تقاضاي در حال پیدایش فعالیت هاي گردشگري و تفریحی آن 

احی روستایی و در نهایت باعث تنوع بخشی فعالیت هاي روستایی این نقش ها، منجر به ایجاد و هدایت کارکردهاي جدید براي نو

 پژوهشگران مختلف، دیدگاه از کشاورزي گردشگري). 113: 1398از جمله بخش کشاورزي خواهد شد(علیقلی زاده فیروزجایی،

 براي فرصتی تواند به عنوان  می ومی گیرد.  شکل روستایی امکانات پایه بر کشاورزي گردشگري :است پذیرفته متفاوتی تعاریف

 ابزاري کشاورزيگردشگري ). 1: 2012و همکاران، 1(بلزنتیسباشد کشاورزي بخش در درگیر افرادهاي  فعالیت به بخشیدن تنوع

                                                                 
1 . Balezentis 
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 کشاورزيگردشگري   ).3: 1،2006(لوپز و گریکااست که دچار رکود هستند مناطقی به مجدد بخشیدن رونق در قدرتمند

هدف از گردشگري ). 191: 2،2012(ساین باگی وهمکارانبازیدکنندگان است براي روستایی  اندازهايچشم  تماشاي تجربه

براي  مفید باوقت گذارانی  توأم تفریح و محور آموزش براي گردشگري مقصدي و کشاورز براي درآمدي منبع ایجاد کشاورزي

هاي  توانمندي دقیق شناخت به نیاز منطقه اي هر در گردشگري کشاورزي توسعه). 1: 2010(اس چانمن،بازدیدکنندگان است

چشم  و چرخه زندگی حفظ به گردشگري نوع این .فراهم آورد پایدار به صورت را هدف جامعه پذیرش موجبات تا دارد آن

 حفظ و گردشگري سبز آوردن فراهم براي فرصتی ،همچنین و کرده روستاهاکمک حیات تجدید و روستایی مناطق اندازهاي

 شرایطی داراي که گیرد انجام درمکانی باید کشاورزي گردشگري). 25: 1397دهد(نوروزي و فتحی، می ارائه ها م بو زیست

 بودن راحت از میزانی و محیط گردشگري، زیبایی هاي فعالیت با منطقه شرایط سازگاري هاي کشاورزي، فعالیت پایداري نظیر

 چهار باید بسنجد، کشاورزي توسعه گردشگري براي را مکانی بودن مناسب میزانخواهد  می  که تحقیقی ،باشد. بنابراین محیط

 گردشگري محلی، جامعه با ارتباط در). 35: 3،2015(کاسوانتودهد قرار موردبررسی را سازگاري و توریسم،زیبایی کشاورزي، جنبه

 داشته -پی در را گردشگريبا مرتبط کشاورزي هاي فعالیت تنوعمی تواند  و گیرد -شکل میروستایی  امکانات پایه بر

گرچه گردشگري روستایی و گردشگري کشاورزي عموما اصطالحات مبهمی هستند اما  ).493: 4،2005(فلسچرو آن نتیباشد

می توان میان این دو تمایزي قائل شد. در حالی که گردشگري کشاورزي به مجموعه فعالیت هاي تفریحی خاصی اشاره می کند 

این خدمات به عنوان مکملی براي صنایع اصلی درآمد در نظر  .براي بازدیدکنندگان و گردشگران فراهم می کنندکه کشاورزان 

گردشگري کشاورزي انعکاسی از تدارك فرصت هاي جدید در زمینه ایجاد  ،بنابر این ). 6: 2006(لوپز و گارسیا،گرفته می شوند

). توسعه گردشگري کشاورزي نیازمند 131: 1383سقایی، باشد (جوان،گردشگري در مزارع می  فرصت هاي اقتصادي از طریق

همگرایی مفهومی با گردشگري روستایی، گردشگري بهداشتی و گردشگري ماجراجویی است. گردشگري کشاورزي یک شرکت 

م کنون تجس روستایی است که شامل مزرعه کار همراه با یک عنصر تجاري گردشگري می باشد. این مفهوم از قرن ها پیش تا

وپا ابتدا در ار ،این مفهوم  یافته است اما در چند دهه گذشته، از لحاظ نظري و مفهومی شکل گسترده تري به خود گرفته است.

و آمریکاي شمالی آغاز شد و سپس در بسیاري از کشورها گسترش یافت. گردشگري کشاورزي همچنین با ارائه اموزش ها و 

مهارت هاي الزم به کشاورزان کمک می کند تا آنها دانش فنی مورد نیاز را براي شروع یک کسب و کار و مدیریت سرمایه گذاري 

درخصوص عوامل موثر بر گردشگري کشاورزي دیدگاه ها و نظرات متفاوتی وجود دارد اما اکثریت  .رنددست آوه در مزارع خود ب

هاي زمین مزرعه و عملکرد آن، ثروت خانوادگی مالک یا درآمد خالص  -اند: ویژگیآنها به مورد زیر اشاره داشته

). در خصوص عوامل 6،2011غرافیایی و اقلیم(رایال)، ویژگی هاي کشاورز یا مالک، مکان مزرعه منطقه ج5،2008مزرعه(باربري

منظري مزرعه، جاذبیت هاي مزرعه براي    مربوط به خود مزرعه، اندازه مزرعه، مقدار زمین متعلق به مالک مزرعه، زیبایی هاي

تسریع کننده بازي کنندگان، میزان ثروت خانوادگی مالک و یا ارزش خالص مزرعه و همچنین در کنار این ها باید به عوامل 

 در کشاورزي گردشگري هتوسع که تحقیقاین  همطالع مورد موضوع به باتوجه اشاره کرد. دولت، بانک ها، بیمه(تسهیلگر) مانند 

 در و عنوان این با پژوهشی تاکنون اما است؛ شده انجام خارجی و داخلی از اعم هایی پژوهش دهد، می پوشش را هدف جامعه

 در :است زیر شرح به پژوهش این با مرتبط هاي ش پژوه از کاربردي موارد ترین مهم نشد. مشاهده مطالعه، مورد همنطق سطح

                                                                 
1 . Lopez & Garcia 
2 . singh bagi 
3 . Kaswanto 
4 . Fleischer & Annette 
5 . Barberi 
6 . Rilla 
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 شهرستان شمالی رودپی دهستان آگروتوریسم هاي جاذبه سنجی امکان به پژوهشی در )1390ایمانی(  داخلی مطالعات بین

 و زایی اشتغال درآمد، افزایش اقتصادي، هاي فعالیت به بخشی ع تنو موجب آگروتوریسم هتوسع :داد نشان و پرداخته ساري

 گردشگري هاي پتانسیل بررسی با )1392(همکاران و مشهورخواجه .است شده روستایی خانوارهاي اقتصاد در زنان نقش افزایش

 .باشد روستایی اقتصاد توانمندسازي براي مؤثري گام تواند می کشاورزي گردشگري که معتقدند مازندران استان در کشاورزي

 روستاهاي در اي منطقه هتوسع براي رویکردي کشاورزي گردشگري عنوان با اي مطالعه در  )1393(  همکاران و آنامرادنژاد بردي

 جذب هاي قابلیت : از عبارت توسعه براي منطقه ترین نقاط قوت مهم که اند یافته دست نتیجه این به سوادکوه شهرستان

) در مطالعه اي 1395حیدري و همکاران( .است سرسبز و آرام مطبوع،محیط وهواي آب دارویی، گیاهان کشت گردشگر؛ازجمله

 روستایی نواحی موردي مطالعه گردشگري کشاورزي توسعه برنامه ریزي در محلی اجتماع مشارکت بر مؤثر عوامل تحلیلبا عنوان 

 در پاسخگویان مشارکت بر گذار تأثیر ترین عامل مهم اقتصاديعامل  :رسیده اندبه این نتیجه  تنکابن شهرستان مرکزي بخش

 هتوسع هاي توانمندي ) در مطالعه اي با عنوان ارزیابی1397نوروزي و فتحی( گردشگري کشاورزي است. توسعه و ایجاد

این نتیجه هدف(کشاورزان و گردشگران)  در شهرستان لنجان به  جامعۀ آن در پذیرش میزان تعیین و کشاورزي گردشگري

 این در منتخب هاي گویه در کشاورزي گردشگري توسعۀ براي الزم هاي لنجان قابلیت شهرستان کشاورزي رسیده اند که بخش

 هاي فعالیت ، جشنواره ها به مربوط هاي گویه اکثر در منطقه وگردشگران کشاورزان پذیرش میزان و نگرش و دارد را زمینه

 کشاورزان چگونه که ددارن اشاره پژوهشی در) 2005( 1همکاران و چ نیز، خارجی مطالعات بخش در است. مثبت باغی و زراعی

 کشاورزي باگردشگري رابطه در گردشگران افزایش و گردشگري مقصدهاي ایجاد به کشاورزي گردشگري کارآفرینی با میشیگان

 بینش تقویت درنتیجه و کشاورزي هاي زمین حفظ کشاورزي، محصوالت هدهند ارائه تولیدکنندگان حفظ موجب و اند پرداخته

 جوامع در پژوهشی طی )2007(2هی جی و گراد .اند شده آن ازمزایاي مندي بهره براي کشاورزي گردشگري از تصورمناسب و

 متنوع کشاورزي اشکال از شکلی عنوان به و رشد کشاورزي درحال گردشگري که آن به اشاره ضمن ایاالت متحده، روستایی

 گردشگري موفقیت و بهبود براي خاصی را هاي استراتژي مختلف، نفعان ذي در گردشگري کشاورزي تأثیر قراردادن هدف است؛با

 پایداري اقتصادي و زندگی کیفیت بهبود مزارع، براي کارآفرینی پشتیبانی ابزار عنوان به تواند می که اند -توصیه کرده کشاورزي

 که کشاورزانی، درمزارع آن اهمیت و کشاورزي گردشگري از حاصل بررسی منافع به مطالعه یک در )2012(3باربري و تاو .باشد

 مهم عنوان به کشاورزي که گردشگري دهد می نشان نتایج  .اند پرداخته بودند مزارع این تفریح در براي بازدیدکننده داراي

 عنوان بلکه به سود افزایش ازنظر تنها نه و است کشاورزيگردشگري  اقتصادي نقش و بازار با مرتبط براي اهداف موضوع ترین

سه  که دادند- نشان عاملی تحلیل از استفاده ) با2013(4آرتوگر و کندیر .گیرد تحلیل قرار و بررسی مورد بازاریابی مهم ابزار یک

کشاورزي  گردشگران انگیزه از درصد 67 درمجموع اعصاب، وتمدد آرامش و زندگی کیفیت بهبود و کشاورزي عملیات تجربه :عامل

 صنعت که کند عنوان دامنه گردشگري کشاورزي در هند بیان می با پژوهشی در) 2016(5کري نایو. است کرده تبیین را ترکیه

عنوان  با پژوهشی در) 2017لوپی وهمکاران( است. هند روستایی توسعه براي باالیی توانایی داراي هند کشاورزي در گردشگري

محیط  و چشم انداز متغیرهاي که دهد می ایتالیا نشان در روستایی توسعه در آن سهم و کشاورزي ویژگیهاي گردشگري بررسی

                                                                 
1 . Che& et al 
2 . Gard& Gehee 
3 . Tew& Barbieri 
4 . Artuger & Kendir 
5 . Naidu Karri 
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اصطالح گردشگري کشاورزي یک چهره  .دارند مؤثر نقش کشاورزي گردشگري هاي فعالیت به شکل دادن در زیست 

ي کشاورزي باید به پنج عنصر اساسی یعنی محیط روستا جدید از گردشگري روستایی و کسب و کار روستایی است. در گردشگر

یا مکان جغرافیایی روستا، مزرعه،کشاورز،گردشگر و مداخله گران (عواملی که ایجاد فعالیت گردشگري را سرعت می بخشند) 

گیري ارتباط این پنج عامل سبب شکل ،) مدل مفهومی تحقیق نمایش داده شده است1طور که در شکل( اشاره کرد. همان

یعنی ارتباط بین محیط روستا، گردشگر، مزرعه، مداخله گران وکشاورز. نقطه اشتراك این پنج  ؛شود-گردشگري کشاورزي می

عامل گردشگري کشاورزي است که در شکل زیر مشخص شده است. از طرفی دیگر در فضاي روستا همواره بین عناصر سازنده 

وجود دارد، این ارتباط گاهی در سه سطح و گاهی در چهار سطح برقرار می باشد.  روستا (طبیعی و انسانی) یک ارتباط درونی

با ورود گردشگر کشاورزي، این ارتباط به سطح پنجم افزایش یافته و سبب شکل گیري گردشگري کشاورزي می شود. ارتباط 

شود. در این ارتباط زندگی روستایی  -یمزرعه و روستا را شامل م -در سطح اول که همان ارتباط سنتی است، رابطه بین کشاورز

جنبه سنتی و معیشتی داشته و سطح درآمد خانوار روستایی ناچیز و به تبعیت از آن رفاه نسبی هم پایین می باشد. در سطح 

تامین  هنهادهاي دولتی، تعاونی ها و بانک و بیمه هاحضور یافته و ب :دوم با وجود عاملی سه گانه قبلی، نهادهاي تسهیلگر مانند

 ؛کنند -اما هنوز کشاورزان به همان سبک و سیاق گذشته خود امرارو معاش می ؛احتیاجات ضروري و زیرساختی می پردازند

وانمدسازي اجتماعات محلی مانند شرایط فعلی روستاهاي منطقه و حتی استان و کشور. در مرحله بعد که نگرش توسعه و ت

زآن راهبردهاي جدید مطرح خواهد شد. در اینجا با ورود عنصر پنجم یعنی گردشگر و شود، رویکردها و به تبعیت ا -مطرح می

آمیزش آن با چهار عنصر قبلی، سطح پنجم ارتباط شکل می گیرد و این همان گردشگري کشاورزي است که سبب تنوع درآمد، 

  رشد، و توسعه  مناطق روستایی خواهد شد. 

  )  مدل مفهومی تحقیق1شکل  (
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  )1398( یافته هاي تحقیق،منبع:

  روش تحقیق

 هاي شاخص و متغیرهاباشد.  می پیمایش بر مبتنی تحلیلی توصیفی انجام روش لحاظ به و کاربردي هدف لحاظ به تحقیق این

 مربوط هاي داده .گردید استخراج مطالعه مورد ناحیه از اولیه میدانی پیمایش و تحقیق پیشینه نظري، مبانی مطالعهبا تحقیق

 است. پرسش شده گردآوريوگردشگران  روستا خانوار سرپرستان نامه پرسش و  میدانی، مشاهدات طریقاز متغیرها از یک هر به

روستایی  خانوار سرپرستان پژوهش این در تحلیل واحد باشد. می ساخته محقق ازنوع تحقیق این در استفاده مورد نامه

پرسشنامه  می باشد.در استان کرمانشاه شهرستان صحنه  بخش دینور روستاهايپژوهش  این آماري جامعه و بوده وگردشگران

هاي شخصی شامل . پرسشنامه مربوط به گردشگران عالوه بر ویژگی)1(جدولمؤلفه است ششمربوط به سرپرستان خانوار شامل 

رین بر اساس آخسنجد. گویه ها میگویه هاي گردشگري کشاورزي خواهد بود است که میزان تمایالت گردشگران را در ارتباط با 

روستا در سه دهستان  17روستاهایی که گردشگري کشاورزي درآن رونق دارد شامل  )،1395آمار منتشرشده مرکز آمار ایران (

 شودگیري میران اقدام به نمونهکه با استفاده از فرمول کوک خانوار می باشد 1260دینور مرکزي، حر و کندوله از بخش دینور با 

که آمار مشخصی از تعداد گردشگران ورودي به روستاها از آنجایی .)2(جدولشده است تعیین 290حجم نمونه این جامعه که 

نامه  مورد جمع  پرسش 100شده است؛ بنابراین بعنوان نمونه حداقل  گیري جامعه نامعلوم استفادهدر دست نبود، از روش نمونه

دقیقه طول  35درجه و  47دقیقه تا  20درجه و  47محدوده جغرافیاي بخش دینور  بین طول جغرافیایی  وري قرار گرفت.آ

دقیقه عرض شمالی از خط استوا واقع شده است (مرکز  40درجه و  34دقیقه تا  30درجه و  34شرقی از نصف النهار گرینویچ و 

ترمربع وسعت دارد که دشت دینور در قسمت مرکزي و شمالی شهرستان صحنه کیلوم 742). کل بخش دینور 1395آمار ایران،

هاي دهستان دینور(مرکزي) به مرکزیت واقع است. از لحاظ تقسیمات اداري و سیاسی، بخش دینور داراي سه دهستان به نام

  له تشکیل شده است.میانراهان، دهستان حُر به مرکزیت روستاي موئینه و دهستان کندوله به مرکزیت روستاي کندو
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  نامه سرپرست خانوار روستایی سش4متغیرها و گویه هاي پر ) 1جدول(

  گویه ها  متغیرها

هاي محیطی و ظرفیت

طبیعی گردشگري 

  کشاورزي

باغات میوه و مزارع برنج براي گردشگران جذابیت باالیی دارد، بازدید از مزارع گیاهان دارویی در 

گیري دارد، وجود در توسعه گردشگري منطقه نقش چشم هاي خاصمراسمبخش دینور و برگزاري 

آورد، توسعه کشاورزي انواع گیاهان دارویی زمینه مناسبی را براي توسعه گردشگري فراهم می

شود، توسعه اندازهاي طبیعی میهاي محیطی و تغییر چشممنطقه باعث جلوگیري از آلودگی

شود، توسعه کشاورزي از ویال اندازها در منطقه میویت چشمگردشگري کشاورزي باعث ایجاد و تق

هاي پیشبرد اهداف کشاورزي کند، گردشگري زمینههاي غیرمجاز در منطقه جلوگیري میسازي

هاي آن جذابیت الزم براي دهد، وجود انواع محصوالت کشاورزي و فراوردهرا نیز گسترش می

هاي توسعه گردشگري ترین جاذبهتواند یکی از مهمگردشگري کشاورزي را دارد، تنوع غذایی می

  در منطقه باشد.

 شود، گردشگريگردشگري موجب افزایش سطح اشتغال  در بخش کشاورزي در منطقه می  هاي اقتصاديظرفیت

ادي دهد، افراد زیثبات روستایی را از طریق احیاي اقتصادي مناطق روستایی افزایش می کشاورزي

کنند، گردشگري موجب رونق کشاورزي وط به گردشگري درآمد کسب میاز راه مشاغل مرب

  شود،شود، گردشگري در منطقه باعث رونق اقتصاد روستاییان میمی

فروش مستقیم محصوالت دامی و کشاورزي به گردشگران در اقتصاد جامعه میزبان تأثیر به سزایی 

آورد، وجود ت محلی ما به وجود میبازارهاي جدیدي را براي محصوالکشاورزي  دارد، گردشگري 

باعث حضور  کشاورزي  شود، گردشگريگردشگران موجب باال رفتن قیمت زمین کشاورزي می

  توانمند زنان روستایی در چرخه اقتصادي روستا شده است.

 -ظرفیت اجتماعی

  فرهنگی

، شودهاي اجتماعی میهاي گردشگري روستا سبب کاهش آسیبرشد کشاورزي و تقویت پایه

  شودروستاییان میهاي زراعی باعث افزایش امید به زندگی در توسعه کشاورزي و احیاسازي زمین

حمایت جامعه محلی از 

  گردشگري کشاورزي

من با حضور گردشگران در مزارع کشاورزي موافقم، من حاضرم بخشی از وقت خود را در صورت 

، در صورت اطمینان از درامد من حاضرم دریافت پول صرف آموزش کشاورزي به  گردشگران نمایم

  هایی در مزارع و باغ خود براي اقامت شبانه گردشگران ایجاد نمایماقامتگاه

توسعه گردشگري 

  کشاورزي

 ها) در منطقه در ارتباط با گردشگري فروشی، اجاره منازل، بنگاههاي جدیدي (نظیر خردهفعالیت

ها (امکانات) منطقه به وجود زیادي را در زیرساخت ایجادشده است، گردشگري تغییراتکشاورزي 

  دهد.بستگی اهالی به منطقه را افزایش میآورده است، گردشگري کشاورزي تقویت حس غرور و دل

هاي دهند، جامعه محلی با آموزش فعالیتجامعه محلی به گردشگران اجازه بازدید از مزرعه را می  مشارکت

کنند، جامعه محلی با فروش سعه گردشگري منطقه مشارکت میزراعی به گردشگران در جهت تو

  کنند.محصوالت مزرعه در داخل مزرعه به گردشگران در جهت توسعه گردشگري مشارکت می

  )2011و کارال باربري، 2013، زوتو و همکاران،206و کارولین، 1393،کریمی،1396امیري و همکاران،(:منبع
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  و نمونه انتخابی دهستانبه تفکیک  منتخب )روستاهاي2جدول( 

  نمونه منتخب  تعداد خانوار  روستاي منتخب  دهستان

  

  دینور (مرکزي)

  36  302  جیحون آباد

  27  161  چمه

  10  51  عزیزآباد

  30 206  میانراهان

  12  27  دستجرده علیا

  19  114  دستجرده سفلی

  12  29  میرطاهر

  

  حر

  10  44  جامیشان سفلی

  16  95  مویینه

  11  38  گنداب علیا  

  26  161  کندوله  کندوله

  10  36  پریان

  16  96  حجت آباد

  12  52  تراز و بره

  14  89  کرتویچ علیا

  10  48  سفلی کرتویچ

  19  117  کنک

  290  1290  جمع

  )1398منبع:( یافته هاي تحقیق،
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  ) موقعیت روستاهاي بخش دینور2شکل(

  تجزیه وتحلیل

کارگیري توان هاي محیطی با استفاده از حداقل امکانات با بازدهی باال است. ه بحث رشد و توسعه مطرح بوده، بآنچه امروز در 

ریزي و اتخاذ راهبردهاي مناسب در برنامه هاي باالي گردشگري و کشاورزي منطقه باید در زمینهبا در نظر گرفتن  قابلیت

ریزي براي توسعه گردشگري کشاورزي و رونق آن در شود. مسلم است برنامهراستاي توسعه کشاورزي آن گامی اساسی برداشته 

جانبه اقتصادي، اجتماعی، طور مستقیم موجب رشد و تعالی منطقه گردد و یک توسعه همهتواند بهسطح شهرستان صحنه می

ز نگاه مردم بومی روستاهاي مورد ا توسعه پایدار منطقه را به دنبال خواهد داشت. ،فرهنگی، محیطی را پدید آورد که درنهایت

مطالعه، عواملی در بعد محیطی و طبیعی ظرفیت این را دارند که گردشگري کشاورزي را در منطقه توسعه بدهند. بر این اساس 

)، بیشترین درصد پاسخگویان کامال موافق هستند که مولفه ها و معیارهاي محیطی و طبیعی موجود، ظرفیت 3و بر طبق جدول (

در میان مولفه هاي مورد نظر وجود انواع  ،ي براي توسعه گردشگري کشاورزي روستاهاي مورد مطالعه دارند. همچنینزیاد

بیشترین ظرفیت را داراست و این مولفه که رشد و توسعه گردشگري کشاورزي باعث ایجاد 76/3گیاهان دارویی با میانگین 

بر اساس آزمون فریدمن این نکته که  ،داراست. از سویی دیگر 40/3نگین ترین میا شود کماندازها در منطقه میوتقویت چشم
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 ترین رتبه را داراست واز ظرفیت کمتري هاي توسعه گردشگري در منطقه باشد کمترین جاذبهتواند یکی از مهمتنوع غذایی می

  براي توسعه گردشگري کشاورزي روستاهاي مورد مطالعه برخوردار است.

  محیطی توسعه گردشگري کشاورزي دینور از دید مردم بومی -راوانی و میانگین ظرفیت هاي  طبیعی) توزیع ف3جدول (

 رتبه فریدمن  میانگین  کامال موافق موافق نظري ندارم مخالف کامالً مخالف گویه ها

باغات میوه و مزارع برنج براي 

 گردشگران جذابیت باالیی دارد.

7/9 6/18 5/17 5/25 3/31 53/3 32/34 

بازدید از مزارع گیاهان دارویی در 

هاي و برگزاري مراسم بخش دینور

در توسعه گردشگري منطقه  خاص

 گیري دارد.نقش چشم

7/9 9/16 4/13 6/26 1/36  

  

 

73/3 13/35 

وجود انواع گیاهان دارویی زمینه 

مناسبی را براي توسعه گردشگري 

 آورد.فراهم می

7/12 9/15 7/11 3/30 1/32 76/3 43/35 

توسعه کشاورزي منطقه باعث 

هاي محیطی و جلوگیري از آلودگی

 .شوداندازهاي طبیعی میتغییر چشم

11 6/17 4/13 9/25 1/32 50/3 09/34 

توسعه گردشگري کشاورزي باعث 

اندازها در منطقه ایجاد و تقویت چشم

 شود.می

8/12 21  

 

7/10 8/23 7/31 40/3 90/32 

هاي ویال سازيتوسعه کشاورزي از 

 کند.غیرمجاز در منطقه جلوگیري می

3/8 9/17 7/10 2/26 9/36 65/3 30/36 

هاي پیشبرد اهداف گردشگري زمینه

 دهد.کشاورزي را نیز گسترش می

7/9 6/18 6/8 29 1/34 59/3 37/35  

 

وجود انواع محصوالت کشاورزي و 

هاي آن جذابیت الزم براي فراورده

 دارد. گردشگري کشاورزي را

6/7 3/19 7/10 6/27 8/34 62/3 78/35  
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ن تریتواند یکی از مهمتنوع غذایی می

هاي توسعه گردشگري در جاذبه

 منطقه باشد.

3/9 6/17 7/9 2/27 2/36 63/3 36/10 

  )1398منبع:( یافته هاي تحقیق،

کامال  ، )4شود(جدولمنطقه می مردم محلی با این نظر که گردشگري موجب افزایش سطح اشتغال  در بخش کشاورزي در

اکثریت آنها کامال مخالف این مولفه هستند که گردشگري ثبات روستایی را از طریق احیاي اقتصادي  ،از سویی و موافق هستند

 ،یندانستند. همچن -چرا که عوامل دیگري را نیز در تحکیم وافزایش ثبات روستایی دخیل می ؛دهدمناطق روستایی افزایش می

ث آورد و باعبازارهاي جدیدي را براي محصوالت محلی ما به وجود می ،گردشگريکامال موافق بودند که  ،اکثریت پاسخ دهندگان

حضور توانمند زنان روستایی در چرخه اقتصادي روستا شده است. در میان مولفه ها و متغیرهاي اقتصادي  مورد نظر  این مولفه 

  90/3با میانگین  ،و کشاورزي به گردشگران در اقتصاد جامعه میزبان تأثیر به سزایی داردکه فروش مستقیم محصوالت دامی 

 داراي بیشترین ظرفیت می باشد. 

  ) توزیع فراوانی و میانگین ظرفیت هاي اقتصادي توسعه گردشگري کشاورزي دینور از دید مردم بومی4جدول (

کامال   گویه ها

  مخالف

نظري   مخالف

  ندارم

کامال   موافق

  موافق

رتبه   میانگین

  فریدمن 

گردشگري موجب افزایش سطح اشتغال  در بخش 

  شود.کشاورزي در منطقه می

9/7  2/15  8/12  3/28  9/35  68/3  49/36  

گردشگري ثبات روستایی را از طریق احیاي 

  دهد.اقتصادي مناطق روستایی افزایش می

9/26  8/24  7/9  9/16  7/21  81/2  84/24  

وط به گردشگري از راه مشاغل مرب افراد زیادي

  .کننددرآمد کسب می

5/25  2/27  2/6  19  1/22  

  

  

84/2  30/25  

  

  85/27  03/3  3/29  9/15  2/7  8/23  8/23  شود.گردشگري موجب رونق کشاورزي می

گردشگري در منطقه باعث رونق اقتصاد روستاییان 

  .شودمی

3/10  1/22  3/8  9/25  4/33  50/3  19/34  

محصوالت دامی و کشاورزي به  فروش مستقیم

گردشگران در اقتصاد جامعه میزبان تأثیر به سزایی 

  دارد.

2/6  9/15  4/12  8/22  40  90/3  04/39  
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گردشگري بازارهاي جدیدي را براي محصوالت 

  آورد.محلی ما به وجود می

6/7  4/22  3/9  3/28  4/32  55/3  86/34  

وجود گردشگران موجب باال رفتن قیمت زمین 

  شود.کشاورزي می

7/10  2/16  1/13  6/26  4/33  55/3  90/34  

گردشگري باعث حضور توانمند زنان روستایی در 

  است. -چرخه اقتصادي روستا شده

4/11  2/27  7/11  9/25  8/33  53/3  57/34  

  )1398منبع:( یافته هاي تحقیق،          

درصد از پاسخگویان محلی، بر این باورند که سنت هاي محلی و فرهنگ محیط را حفظ 4/33)  5بر اساس یافته هاي (جدول

درصد از آنها پاسخ داده اند که گردشگري آداب و رسوم  2/37درصد از آنها کامال با این موضوع مخالف بوده اند.  4/11می کند و 

درصد از مردم محلی کامال با این موضوع مخالف بوده اند. در  6/7روستاییان را به جامعه گردشگر معرفی می کند، از سویی تنها 

 پاسخگویی به سایر موارد نیز مردم محلی، اکثریت پاسخ هاي مثبتی (موافق و کامال موافق) ابراز داشته اند. 

 فرهنگی گردشگري کشاورزي دینور از دید مردم بومی -) توزیع فراوانی و میانگین ظرفیت هاي اجتماعی5جدول (

  )1398منبع:( یافته هاي تحقیق،   

درصد آنها با حضور گردشگران در مزارع کشاورزي کامال موافق هستند  31)پاسخگویان مردم محلی 6بر اساس یافته هاي (جدول

درصد از حجم نمونه مردم محلی بر این باور هستند  3/29 ،درصد نیز نظري ندارند. همچنین 8/23درصد مخالف و  13و حدود 

الزحمه بخشی از وقت خود را صرف آموزش کشاورزي به گردشگران کنند و درصد کمی از آنها یعنی  -که حاضرند با دریافت حق

درصد از مردم پاسخ داده اند که همواره با گردشگران رابطه خوبی دارند.  1/33درصد با این مساله کامال موافق هستند.  2/5

هایی در مزارع و باغ خود براي ، حاضر هستند  اقامتگاهدرصد موافق هستند که در صورت اطمینان از درامد 8/33 ،همچنین

در میان مولفه هاي مورد نظر، مولفه ارتباط خوب مردم محلی با گردشگران داراي بیشترین  اقامت شبانه گردشگران ایجاد نمایند.

 ت پول می باشد. از سوییترین میانگین مختص تمایل به آموزش گردشگران در مزرعه با تمایل دریاف و کم 77/3میانگین یعنی 

 من تعامل خوبی با گردشگرانبر اساس خروجی آزمون فریدمن مولفه ارتباط خوب مردم محلی با گردشگران در رتبه اول و   ،دیگر

کامال   گویه ها

  مخالف

نظري   مخالف

  ندارم

رتبه   میانگین  کامال موافق  موافق

  فریدمن 

هاي گردشگري روستا رشد کشاورزي و تقویت پایه

  .شودهاي اجتماعی میسبب کاهش آسیب

6/7  9/15  1/13  9/27  5/35  67/3  49/36  

هاي زراعی باعث توسعه کشاورزي و احیاسازي زمین

  .شوددر روستاییان میافزایش امید به زندگی 

4/2  4/13  4/23  4/31  3/29  71/3  19/36  
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هایی در مزارع و باغ خود دارم و در آینده هم خواهم داشت و مولفه در صورت اطمینان از درامد من حاضرم اقامتگاه

  به ترتیب در رتبه هاي دوم و سوم قرار دارند.  ه گردشگران ایجاد نمایمبراي اقامت شبان

  ) توزیع فراوانی و میانگین ظرفیت هاي حمایتی محلی توسعه گردشگري کشاورزي دینور از دید مردم بومی6جدول (

کامال   گویه ها

  مخالف

نظري   مخالف

  ندارم

رتبه   میانگین  کامال موافق  موافق

  فریدمن 

  40/35  62/3  31  9/25  8/23  8/12  6/6  گردشگران در مزارع کشاورزي موافقم.من با حضور 

من حاضرم بخشی از وقت خود را در صورت دریافت پول صرف 

  .آموزش کشاورزي به  گردشگران نمایم

  

2/5  

  

  

6/16  3/20  3/29  6/28  59/3  02/35  

هایی در مزارع و باغ در صورت اطمینان از درامد من حاضرم اقامتگاه

  .خود براي اقامت شبانه گردشگران ایجاد نمایم

  

1/3  9/15  19  8/33  3/28  68/3  14/36  

  )1398منبع:( یافته هاي تحقیق، 

موافق این موضوع هستند که ورود گردشگران در سالهاي  7/29)اکثریت پاسخ دهندگان به میزان 7بر اساس یافته هاي (جدول

درصد مردم بومی معتقدند که اقتصاد منطقه تا حدود زیادي به گردشگري وابسته  7/30اخیر به منطقه افزایش یافته است. 

جدیدي  هاياست، همچنین پاسخ دهندگان در سایر موارد نیز اکثریت آنها موافق و کامال موافق با این مسائل بوده اند که فعالیت

ري ایجادشده است وگردشگري کشاورزي تقویت حس ها) در منطقه در ارتباط با گردشگفروشی، اجاره منازل، بنگاه(نظیر خرده

  دهد.بستگی اهالی به منطقه را افزایش میغرور و دل

  ) توزیع فراوانی و میانگین  ارزیابی توسعه گردشگري کشاورزي دینور از دید مردم بومی7جدول (

کامال   موافق  نظري ندارم  مخالف  کامال مخالف  گویه ها

  موافق

  رتبه فریدمن   میانگین

فروشی، هاي جدیدي (نظیر خردهفعالیت

ها) در منطقه در اجاره منازل، بنگاه

ه ایجادشد کشاورزي ارتباط با گردشگري

  است.

1/4  4/13  4/23  3/28  7/30  67/3  96/35  

گردشگري تغییرات زیادي را در 

ها (امکانات) منطقه به وجود زیرساخت

  آورده است.

1/3  1/13  20  7/30  1/33  77/3  34/37  
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گردشگري کشاورزي تقویت حس غرور و 

بستگی اهالی به منطقه را افزایش دل

  .دهدمی

1/3  5/14  3/19  8/33  3/29  71/3  54/36  

  )1398منبع:( یافته هاي تحقیق،               

گردشگران اجازه درصد موافق بوده اند که جامعه محلی به  34)از پاسخگویان مردم محلی، بیش از 8بر اساس یافته هاي (جدول

درصد از آنها با اجازه دادن به گردشگران کامال مخالف بوده اند.  8/3بازدید از مزرعه را می دهند و تنها درصد کمی یعنی 

هاي زراعی به گردشگران در جهت توسعه گردشگري منطقه مشارکت درصد پاسخ داده اند که با آموزش فعالیت 4/31 ،همچنین

نیز پاسخ داده اند که با فروش محصوالت مزرعه در داخل مزرعه به گردشگران در جهت توسعه گردشگري درصد  3/30کنند. و می

  ز در این رابطه نظري نداشته اند.درصد نی 8/22کنند و مشارکت می

  ) توزیع فراوانی و میانگین  ارزیابی نقش مشارکت مردم محلی در توسعه گردشگري کشاورزي8جدول (

کامال   گویه ها

  مخالف

نظري   مخالف

  ندارم

کامال   موافق

  موافق

رتبه   میانگین

  فریدمن 

جامعه محلی به گردشگران اجازه بازدید از مزرعه را 

  .دهندمی

8/3  6/16  5/15  1/34  30  70/3  42/36  

هاي زراعی به جامعه محلی با آموزش فعالیت

گردشگران در جهت توسعه گردشگري منطقه 

  کنند.مشارکت می

2/5  4/12  8/22  4/31  3/28  65/3  62/35  

جامعه محلی با فروش محصوالت مزرعه در داخل 

مزرعه به گردشگران در جهت توسعه گردشگري 

  کنند.مشارکت می

1/4  8/12  8/22  30  3/30  69/3  20/36  

  )1398منبع:( یافته هاي تحقیق،

درصد نقش گردشگري کشاورزي  31دینور، )از میان پاسخ دهندگان مردم بومی روستاهاي بخش 9بر اساس یافته هاي (جدول

درصد نقش این نوع گردشگري را در افزایش اشتغال در فعالیت هاي گردشگري کشاورزي  1/32در کاهش بیکاري را خیلی زیاد، 

درصد نقش گردشگري کشاورزي را در ایجاد فرصت هاي شغلی جدید در بخش خرده فروشی،ساخت و  1/33را خیلی زیاد، 

درصد پاسخ داده اند که گردشگري کشاورزي درآمد ساکنان محلی  1/34 ،ی خیلی زیاد پاسخ داده اند. همچنینساز،مسافر کش

در سایر مولفه  ،درصد پاسخگویان نیز آن را موجب باالرفتن قدرت خرید ساکنان عنوان کرده اند. همچنین 5/34را افزایش و 

فه گسترش مول  ،و تاثیر آنها را خیلی زیاد قلمداد کرده اند. در این راستاهاي مورد نظر نیز اکثریت پاسسخگویان مردم بومی نقش 

و مولفه افزایش سطح آگاهی و دانش مردم نسبت به محل زندگی خود با میانگین 73/3امنیت و قانون در روستا با میانگین  
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گسترش امنیت و قوانین در بر اساس خروجی آزمون فریدمن، مولفه  ،است. همچنین -کمترین میانگین را داشته 49/3

روستاها از نظر تاثیرپذیري از گردشگري کشاورزي در بخش دینور در رتبه اول و موارد تغییر در نوع نگرش مردم نسبت به شیوه 

زندگی(مانند تغییر در پوشاك،مسکن،آداب و رسوم محلی و سنتی) و  تغییر کاربري اراضی روستایی در رتبه هاي دوم و سوم و  

  رد.ه افزایش سطح آگاهی و دانش مردم نسبت به محل زندگی خود در رتبه آخر قرار داو مولف

  ) توزیع فراوانی و میانگین مولفه هاي  ارزیابی تاثیرات توسعه گردشگري کشاورزي بخش دینور از دید مردم بومی9جدول (

رتبه   میانگین  خیلی زیاد  زیاد  متوسط  کم  خیلی کم  گویه ها

  فریدمن 

  81/35  65/3  31  9/27  8/22  8/12  5/5  بیکاري (بخش دینور)کاهش 

  34/35  69/3  1/32  31  7/11  2/16  9  افزایش اشتغال در فعالیت هاي گردشگري کشاورزي

ایجاد فرصت هاي شغلی جدید در بخش خرده 

 فروشی،ساخت و ساز،مسافر کشی

9  7/20  8/13  4/23  1/33  63/3  13/34  

  59/34  66/3  1/34  5/25  7/10  19  7/10 افزایش درآمد ساکنان محلی

  01/36  61/3  5/34  9/27  8/12  6/16  3/8 باال رفتن قدرت خرید ساکنان

  20/35  51/3  9/35  5/24  4/11  6/18  7/9 افزایش قیمت اراضی روستایی

تغییر در نوع نگرش مردم نسبت به شیوه 

زندگی(مانند تغییر در پوشاك،مسکن،آداب و رسوم 

 محلی و سنتی)

5/5  2/17  4/12  3/29  5/35  72/3  84/36  

روي آوردن به استفاده از وسایل تجملی و غیر 

  ضروري در میان مردم

3/8  

  

19  

  

  

4/11  

  

2/27  

  

1/34  

  

60/3  47/35  

احساس مسئولیت مردم محلی نسبت به گردشگر و 

  گردشگري کشاورزي

3/10  3/19  3/10  8/24  2/35  55/3  89/34  

  59/35  61/3  5/35  2/26  7/11  9/16  7/9  بهبود راه هاي ارتباطی روستایی

  11/26  91/2  1/23  3/20  9/6  8/23  9/25  افزایش فضاهاي تفریحی و گردشگري کشاورزي

بهبود امکانات اقامتی ماننداجاره خانه هاي روستایی 

  ،مسافرخانه و ...

6/7  7/19  3/9  29  5/34  63/3  69/35  
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  81/36  71/3  2/35  3/30  11  2/17  2/6  تغییر کاربري اراضی روستایی

  )1398منبع:( یافته هاي تحقیق،

که آن هم  -جز متغیر  تمایل براي یادگیري فعالیت هاي کشاورزيه )گردشگران حجم نمونه ب10بر اساس یافته هاي (جدول

در همه مولفه ها کامال موافق هستند که مزارع و باغات کشاورزي بخش دینور طرفیت الزم را براي  -میانگین نسبتا باالیی دارد

که مزارع اقامتگاه مطلوب داشته باشد(مسافرخانه و خانه آن ها کامال تمایل دارند که درصورتی ،همچنین. گردشگري دارد

کاشت برنج (روستاهایی که ظرفیت کشت برنج دارند) ،گندم  همراه کشاورزان در مراحل و روستایی) اقامت شبانه داشته باشند

و حبوبات و ... مشارکت داشته باشند. گردشگران ابراز داشتند که در صورت فروش محصوالت کشاورزي، ترجیح می دهند که 

یی در شهر صحنه محصوالت کشاورزي را در مزارع و باغات را خریداري کنند. آنها همچنین تمایل زیادي به خرید گیاهان دارو

و روستاهاي بخش دینور دارند و با یادگیري غذاهاي بومی، بازدید از جشنواره هاي احتمالی کامال موافق بوند. در میان مولفه 

و تمایل به اقامت شبانه   10/4هاي یاد شده، این مولفه وجود مزارع و باغات کشاورزي بخش دینور بیشترین میانگین یعنی

را دارا هستند. بر این اساس یافته هاي بدست آمده از آزمون فریدمن نشان می دهد که مولفه تمایل به  26/3کمترین میانگین 

ترین رتبه و مولفه تمایل به خرید گیاهان دارویی از بخش دینور و شهر  اقامت شبانه در صورت وجود اقامتگاه در مزارع، کم

  ارا می باشد.ز دیدگاه گردشگران دعه گردشگري کشاورزي بخش دینور اصحنه بیشترین رتبه یعنی بیشترین ظرفیت را براي توس

) توزیع فراوانی و میانگین مولفه هاي نقش تمایالت گردشگران توسعه گردشگري کشاورزي بخش دینور از دید 10جدول (

  گردشگران

کامالً  گویه ها

 مخالف

نظري  مخالف

 ندارم

کامالً  موافق

 موافق

رتبه   میانگین

  فریدمن

 23/5 10/4 7/28 7/32 8/15 9/11 9/9 مزارع و باغات کشاورزي بخش دینور ظرفیت الزم براي گردشگري رادارند.

 70/4 32/3 8/24 7/28 9/14 8/16 9/14 هاي کشاورزي را یاد بگیرم.من تمایل دارم که فعالیت

که مزارع اقامتگاه مطلوب داشته من تمایل دارم درصورتی

 خانه روستایی) اقامت شبانه داشته باشم.باشد(مسافرخانه و 

8/16 9/15 8/18 8/22 7/25 26/3 62/4 

من تمایل دارم که همراه کشاورزان در مراحل کاشت برنج (روستاهایی 

 که ظرفیت کشت برنج دارند) ،گندم و حبوبات و ... مشارکت داشته باشم.

8/20 8/15 9/12 8/19 7/29 29/3 68/4 

دهم که محصوالت محصوالت کشاورزي من ترجیح میدر صورت فروش 

 کشاورزي را در مزارع و باغات بخرم.

9/12 8/15 9/12 8/24 7/33 50/3 11/5 
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تمایل زیادي به یادگیري انواع غذاهاي بومی و محلی با تأکید بر 

 محصوالت کشاورزي بومی منطقه دارم. 

9/14 8/17 9/10 8/21 7/33 51/3 99/4 

گیاهان دارویی در شهر صحنه و روستاهاي بخش دینور من به خرید 

 تمایل زیادي دارم.

9/6 8/17 9/9 7/29 6/35 72/3 37/5 

با توجه به جذابیت مزارع  حاضرم براي یادگیري و اقامت در مزارع مبلغی 

 عنوان هزینه بپردازم. را به

9/13 8/18 9/8 8/22 6/35 49/3 09/5 

محصوالت کشاورزي (مانند جشنواره گل و هاي که جشنوارهدرصورتی

ها و نمایشگاه گیاه) برگزار شود من تمایل دارم که از این نوع جشنواره

 دیدن کنم.

9/9 9/15 9/12 7/25 6/35 63/3 23/5 

  )1398منبع:( یافته هاي تحقیق،

  یافته ها:

  گردشگري کشاورزي برخوردار هستند؟ نواحی روستایی بخش دینور از ظرفیت باالیی براي توسعه آیا

رکن اصلی معیشت و اقتصاد مردم منطقه آن قرارداد که کشاورزي  بخش هایی در استان کرمانشاهرا باید در شمار بخش دینور 

کشاورزي شهرستان صحنه و استان کرمانشاه عنوان قطب کشاورزي بهو  جغرافیایی ،و به سبب موقعیت اقلیمی شودمحسوب می

هاي تجاري و بازرگانی مردم این انواع محصوالت دیگر در تبادل فعالیت مزارع کشاورزي و و گیاهان داروییبرنج، . شودمیتلقی 

، جریان مناسبات اقتصادي داخلی و خارجی را تحت حالنیدرعبراي معیشت مردم است و  کنندهنییتع يامقولههمواره  ناحیه

توان یم ،گیاهان داروییبا بهره جستن از گردشگري به نفع محصوالت کشاورزي، از قبیل  ،ین ترتیبه اب .دهدتأثیر خود قرار می

ي مراسم برگزار ،عالوه بر آن .آوردفرصت توانمندسازي کشاورزي همسو با توسعه گردشگري براي فعاالن این دو بخش را فراهم 

توجه و  ي منطقه به عموم و جلبهاییدارا، عاملی جهت معرفی و نمایش منطقههاي خاص و مناسبتی در سراسر و جشنواره

ورسوم منطقه می باشد. براي درك نظرات جامعه بومی و گردشگران در این خصوص، از حمایت افراد نسبت به فرهنگ و آداب

ر است. در این آزمون متغی شدهاستفادهپردازد آزمون تی مستقل که به بیان دیدگاه کلی بین دو جامعه در مورد یک متغیر می

نتایج  ؛قرار گرفت موردسنجشهاي محیطی و کشاورزي بخش دینور با دو دیدگاه جامعه بومی و بازدیدکنندگان ظرفیت

بسیار ناچیز است و گردشگران و بومیان در راستاي وجود  هادگاهیدتفاوت  sigبا توجه به مقدار  :حاکی از این است)11(جدول

آمده از آزمون فریدمن، گیاهان دارویی، و دستبر اساس نتایج به ورزي بخش دینور اتحاد نظر دارند.هاي گردشگري کشاظرفیت

  است. ردشگران به گردشگري کشاورزيتوجه و عالقه گترین عامل در جلبهاي سنتی و خاص، مهمي مراسمبرگزار
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  براي توسعه گردشگري کشاورزي در بخش دینور ) : تفاوت دیدگاه گردشگران و جامعه بومی11جدول(

  

 Levene's Test for 

Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Difference 

 ظرفیت

 گردشگري

 کشاورزي

 همنطق

 

 

 09843. .054 388 1,981 .016 6,180 واریانسبرابري 

 09843. .057 352.742 1,989   عدم برابري واریانس

 N Mean گروه

Std. Deviation Std. Error 

Mean 

 03144. 45567. 3.77 210 بومی جامعه

 04008. 53767. 3.67 180 گردشگران

 

  رابطه وجود دارد.بین تمایالت گردشگران و توسعه گردشگري کشاورزي آیا 

در روستا، خرید تولیدات روستایی، شرکت در برداشت محصول یا چیدن میوه و  بازدیدکنندگاناقامت  » گردشگري کشاورزي «

تواند در عرضه مستقیم محصوالت کشاورزي نقش بسزایی می ،عالوه بر آن .شودحتی تجربه غذا دادن به دام را نیز شامل می

با و  ردازدپبا حضور در روستا ضمن تفریح و دیدن مناظر طبیعی به همراه روستاییان به کار کشاورزي می گردشگر .داشته باشد

 ؛در گردشگري کشاورزي فقط دیدن طبیعت مطرح نیست. شودحضور در بطن جامعه روستایی با زندگی کشاورزان آشنا می

وحی که فواید ر ضمن این. این نوع گردشگري روستایی استبا فرهنگ جامعه  بازدیدکنندهمفهوم درست آن آشنایی  کهیدرحال

ساز نهي این موارد زمی. همهبراي مقصد نیز فواید اقتصادي به دنبال دارد ،به همراه داشته باشد بازدیدکنندهتواند براي و مادي می

براي درك وضعیت تمایالت  گردد.محلی است که در صورت تمایل و رغبت گردشگري مسیر توسعه هموارتر می جامعه ۀتوسع

وجه به . با تاندقرارگرفتهاي موردبررسی هاي آن با هم کامپیوت شده و با استفاده از آزمون تی تک نمونهبازدیدکنندگان مؤلفه

 ي داریمعن. سطح )12(جدولآمده است نشانگر وضعیت مطلوب و کلی این مؤلفه استدستدرصد به  3.67میانگین متغیر که 

دهد که بازدیدکنندگان تمایل هاي ذهنی بازدیدکنندگان است. نتیجه آزمون نشان میبین نگرش داریمعننشانگر توافق هم 

هاي گردشگري کشاورزي دارند و حاضرند از محصوالت کشاورزي جامعه بومی خرید و مصرف کنند زیادي به شرکت در فعالیت

  توسعه این منطقه شریک باشند. درروندو 

  

 تمایالت گردشگران و توسعه گردشگري کشاورزيرابطه بین  ) : 12جدول(

 

Test Value = 3 

T df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

One-Sample Statistics 

N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

تمایالت 

 دشگرانگر

16.793 181 .000 .67299 180 3,780 .53767 .04008 
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  ؟کنندجوامع محلی از آینده توسعه گردشگري کشاورزي حمایت میآیا  

 انروستایی نگرش تغییر ة همچنینو  روستایی نواحی در کشاورزي بخش در ظرفیت ایجاد براي منابع محدودیت به توجه با

براي . است افول حال در گردشگري هايپتانسیل داراي مناطق از برخی در کشاورزي هايفعالیت بخش، این در فعالیت به نسبت

ر دو هاي هدرك وضعیت متغیرهاي حمایت و پشتیبانی جوامع محلی و توسعه گردشگري با استفاده از کامپیوت کردن مؤلفه

ه است. با توجه ب شدهاستفادهت به این دو متغیر اي براي بیان دیدگاه کلی جامعه بومی نسبمتغیر، از آزمون تی تک نمونه

ح معنی با توجه به سط ،بیانگر وضعیت مطلوب و کلی این دو مؤلفه نسبت به یکدیگر می باشد و همچنین ،نتیجه ، )13(جدول

 هاي ذهنی جامعه بومی است.بین نگرش داریمعنتوافق نشانگر  داري به دست آمده که

 حمایت جامعه محلی از توسعه گردشگري کشاورزي ) : 13جدول (

  مؤلفه

Test Value = 3                                        

T df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

One-Sample Statistics 

Mean 

Std. 

Deviation 

 93754. 3,7290 62905. 000. 290 9.723 حمایت و

 69677. 3,6879 59667. 000. 290 12.409 توسعه

 

ه طرفبراي مشخص شدن روند حمایت جوامع بومی از توسعه گردشگري در بخش دینور با توجه به آزمون رگرسیون خطی یک

عنوان یکی از متغیرهاي اصلی تأثیرگذار درروند توسعه با ضریب بتاي دار بودن آزمون،  نقش حمایت و پشتیبانی بهو معنی

حمایت و پشتیبانی در هر  ،ها درروند رشد و توسعه منطقه نقش مهمی داشته باشد. البتهدر کنار دیگر مؤلفه تواندمی 0,313

نه تواند زمیاي الزمه اصلی آن مشاغل است و در بحث گردشگري با حمایت از ورود گردشگران و استقبال از آنان میکار و زمینه

  به مقاصد در پی داشته باشد.مندي گردشگران و بازگشت مجدد آنان را رضایت

  

 روند حمایت جوامع بومی از توسعه گردشگري در بخش دینور  ) :14جدول (

 
bANOVA 

Model Sum of Squares df Mean 

Square 

F Sig. 

1 Regression 18.028 1 18.028 22.634 a.000 

Residual 165.679 208 .797   

Total 183.708 209    

   aCoefficients 

Model B Std. Error Beta t Sig.  

  000. 4.757 313. 089. 422. توسعه

 Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

a Predictors: (Constant),TOSE 

b.Dependent Variable:HEMAYAT 

 1 a.313 .098 .094 

  ؟کشاورزي رابطه وجود داردبین مشارکت جامعه محلی و توسعه گردشگري آیا 
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دهد با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون، رابطه بین مشارکت جامعه محلی و توسعه گردشگري کشاورزي در منطقه نشان می

. جامعه محلی امید این را دارد که با مداخله و حضور مستمر و مفید خود )15(جدولصفر برقرار است  sigکه این رابطه با مقدار 

 هاي بالفعلهاي فرهنگی و اجتماعی خود بتواند درروند توسعه گردشگري کشاورزي که یکی از ظرفیتاظت از ارزشضمن حف

  کمک کند و باعث رشد و شکوفایی منطقه شود. این منطقه است  به اقتصاد جوامع بومی

  رابطه بین مشارکت جامعه محلی و توسعه گردشگري کشاورزي) : 15جدول (

Correlations 

 مشارکت جامعه محلی توسعه گردشگري 

مشارکت 

  جامعه محلی

Pearson Correlation **.481 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 210 210 

**. Correla�on is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

  

  نتیجه گیري

 محیطی، اقلیمی و جغرافیایی بالقوه وهاي متنوع زیست هاي  کشور ایران به لحاظ دارا بودن پتانسیلبا در نظر گرفتن ویژگی

کشاورزي،  تواند در مناطق مختلف کشور به اجرا درآید. ازجمله مناطق پرتوان کشور در زمینهبالفعل، گردشگري کشاورزي می

کشور است که  مستعد این پژوهش است، از جمله مناطق مورد مطالعه که محدوده حنهشهرستان صاستان کرمانشاه است. 

 ریزي براي توسعه گردشگري کشاورزي آن از جمله راهبردهاییشدن به قطب گردشگري کشاورزي را دارد و برنامهقابلیت تبدیل 

 ریزي براي این شهرستان واقعیتی ملموس و غیر قابلتواند کمکی در دستیابی به این مهم باشد. نیاز مبرم به برنامهکه می است

ریزي و اتخاذ راهبردهاي برنامه هاي باالي گردشگري و کشاورزي منطقه باید در زمینهانکار است. با در نظر گرفتن  قابلیت

اورزي و ري کشریزي براي توسعه گردشگمناسب در راستاي توسعه کشاورزي آن گامی اساسی برداشته شود. مسلم است برنامه

جانبه اقتصادي، طور مستقیم موجب رشد و تعالی منطقه گردد و یک توسعه همهتواند بهرونق آن در سطح بخش دینور می

ارتباط بین  ،داشت. امروزه -توسعه پایدار منطقه را به دنبال خواهد ،اجتماعی، فرهنگی، محیطی را پدید آورد که درنهایت

گردشگري و کشاورزي تنها به عنوان یک محصول گردشگري مطرح نیست و به عبارتی فراتر از یک خدمت در محیط هاي 

زیرا روش جدیدي براي درك سفر، آگاهی هاي جدید، نگرش مثبت به فرهنگ مردم محلی و محیط زیست   ؛روستایی است

که تضاد این دو بخش در حدي  ی از موارد جنبه هاي منفی دارد، به طورياست. اما ارتباط بین گردشگري و کشاورزي در برخ

است که حتی اگر گردشگري در قالب گردشگري مزرعه اي نیز در حوزه هاي مقصد رشد یابد بازهم می تواند باعث دست 
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زي در داخل و طور کلی مطالعات انجام شده در حوزه گردشگري کشاوره کشیدن افراد از فعالیت هاي کشاورزي شود. ب

خارج از کشور ، بیشتر جنبه تحلیلی داشته و در تالش اند تا مفهوم گردشگري و نقش آن را در توسعه روستایی امکان سنجی، 

). 2011و کارال باربري، 2013، زوتو و همکاران،206و کارولین، 1393،کریمی،1396تبیین و تحلیل کنند(امیري و همکاران،

اتحقیق حاضر قابل تمایز بوده، نوع نگاه به مفهوم گردشگري کشاورزي است. در اکثر مطالعات انجام آنچه که در این مطالعات ب

ورزي یکی از عناصر گردشگري کشا که تنها به با گردشگري روستایی یکی دانسته و یا این یشده، گردشگري کشاورزي را گاه

که تاثیر عامل مداخله گر و نقش آن در  ت و نکته مهم تر اینگردشگر، کشاورزي، مزرعه، روستا و مداخله گر) پرداخته شده اس(

 تر حالت تبیینیصورت موردي و بیشه مطالعات انجام شده ب ،کشاورزي اشاره نشده است. همچنین شکل گیري گردشگري

 رحاضر عالوه بر شناخت عناصرگردشگري کشاورزي، به امکان سنجی از گردشگري کشاورزي د که تحقیق داشته، حال آن

هاي تحقیق بیشترین درصد پاسخگویان کامال موافق بودند که مولفه ها و معیارهاي  -منطقه پرداخته است. بر اساس یافته

در میان  ،محیطی و طبیعی موجود، ظرفیت زیادي براي توسعه گردشگري کشاورزي روستاهاي مورد مطالعه دارند. همچنین

را داراست و این مولفه که رشد و توسعه گردشگري  توانبیشترین 76/3ی با میانگین مولفه هاي مورد نظر وجود انواع گیاهان داروی

داراست. در میان مولفه ها و متغیرهاي  40/3شود کمترین میانگین اندازها در منطقه میکشاورزي باعث ایجاد وتقویت چشم

ردشگران در اقتصاد جامعه میزبان تأثیر به اقتصادي  مورد نظر  این مولفه که فروش مستقیم محصوالت دامی و کشاورزي به گ

بر اساس آزمون فریدمن این مولفه نیز بیشتر رتبه را  ،می باشد. همچنین توانداراي بیشترین   90/3سزایی دارد با میانگین 

 7/29 داراست و کمترین رتبه اختصاص به مولفه نقش گردشگري در ثبات روستایی، می باشد. اکثریت پاسخ دهندگان به میزان

هاي اخیر به منطقه افزایش یافته است و تنها درصد خیلی کمی یعنی  موافق این موضوع هستند که ورود گردشگران در سال

درصد مردم بومی معتقدند که اقتصاد منطقه تا حدود زیادي به گردشگري  7/30درصد با این افزایش کامال مخالف بوده اند.  2/5

هاي گان در سایر موارد نیز اکثریت آنها موافق و کامال موافق با این مسائل بوده اند که فعالیتپاسخ دهند ،همچنین .وابسته است

ها) در منطقه در ارتباط با گردشگري ایجادشده است وگردشگري کشاورزي فروشی، اجاره منازل، بنگاهجدیدي (نظیر خرده

جز متغیر  تمایل براي یادگیري ه ردشگران حجم نمونه بدهد. گبستگی اهالی به منطقه را افزایش میتقویت حس غرور و دل

فعالیت هاي کشاورزي که آن هم میانگین نسبتا باالیی دارد در همه مولفه ها کامال موافق هستند که مزارع و باغات کشاورزي 

که مزارع اقامتگاه مطلوب داشته درصورتی :آن ها کامال تمایل دارند  ،بخش دینور ظرفیت الزم را براي گردشگري دارد. همچنین

همراه کشاورزان در مراحل کاشت برنج (روستاهایی که  ،باشد(مسافرخانه و خانه روستایی) اقامت شبانه داشته باشند. همچنین

ت الظرفیت کشت برنج دارند) ،گندم و حبوبات و ... مشارکت داشته باشند. گردشگران ابراز داشتند که در صورت فروش محصو

کشاورزي، ترجیح می دهند که محصوالت کشاورزي را در مزارع و باغات را خریداري کنند. آنها همچنین تمایل زیادي به خرید 

گیاهان دارویی در شهر صحنه و روستاهاي بخش دینور دارند و با یادگیري غذاهاي بومی، بازدید از جشنواره هاي احتمالی کامال 

و   10/4هاي یاد شده، این مولفه وجود مزارع و باغات کشاورزي بخش دینور بیشترین میانگین یعنیموافق بوند. در میان مولفه 

دست آمده از آزمون فریدمن نشان ه هاي ب -یافته ،را دارا هستند. بر این اساس 26/3تمایل به اقامت شبانه کمترین میانگین 

در مزارع، کمترین رتبه و مولفه تمایل به خرید گیاهان دارویی از  داد که مولفه تمایل به اقامت شبانه در صورت وجود اقامتگاه

بخش دینور و شهر صحنه بیشترین رتبه یعنی بیشترین ظرفیت را براي توسعه گردشگري کشاورزي بخش دینور از دیدگاه 

   گردشگران دارا می باشد.

  



  
  

    172تحلیل توان هاي گردشگري کشاورزي نواحی روستایی ...        

 :منابع وماخذ

 تأثیر بررسی منظور به مفهومی مدل یک ارائه) ، 1395( رستمی فرحناز و نادر، نادري، ، تهمینه، فر احسانی،  صبا، امیري 

 .1-15)1(3 ،کشاورزي در کارآفرینی نشریه ،روستایی کارآفرینی توسعه بر کشاورزي گردشگري
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 .تهران. ایران جغرافیایی علوم همایش اولین) شهرستان سوادکوه روستاهاي: موردي مطالعۀ(اي منطقه توسعۀ

 علوم نشریه، مازاد درآمد کسب براي رهیافتی گردشگري و کشاورزي)، 1383، (مهدي، سقایی. جعفر، جوان 

 .145-123 )3(3،جغرافیایی

 ،گردشگران،  دیدگاه اساس کشاورزي بر گردشگري هاي قابلیت تبیین )،1391حسن( سید لنگرودي، مطیعی و زهرا حیدري

 .30-35)1(1،گردشگري توسعه و برنامه ریزي مجله ي

 )توسعه شده ادراك مخاطرات به نسبت محلی جامعه نگرش )،1395حیدري، زهرا، بدري، سیدعلی، سلمانی، محمد 

 .8-32)18(5،گردشگري توسعه و برنامه ریزي ي مجلهگردشگري کشاورزي مطالعه موردي شهرستان تنکابن، 

 )تحلیل عوامل موثر بر مشارکت اجتماع محلی در برنامه ریزي 1395حیدري، زهرا، رضوانی، محمدرضا، بدري، سیدعلی ،(

 مجله آمایش جغرافیاییتوسعه گردشگري کشاورزي مطالعه موردي: نواحی روستایی بخش مرکزي شهرستان تنکابن، 
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 انتشارات ، تهران، اول چاپ، ساختاري هاي طرح و ریزي برنامه مبانی، روستایی گردشگري)، 1390(محمد، فرد صالحی
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 )گردشگري روستایی بر بخش کشاورزي مطالعه موردي: روستاهاي جلگه )،اثرات توسعه 1398علیقلی زاده فیروزجایی،ناصر
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 )مطالعه( کشاورزي گردشگري به روستاییان گرایش بر مؤثر عوامل تبیین )،1397عنابستانی، علی اکبر، مظفري، زهرا 

 توسعه و برنامه ریزي مجله ينیشابور)،  شهرستان فضل دهستان گردشگري نمونه يروستاها :موردي

 .123-145)24(7،گردشگري

 چاپ اول،،کشاورزي گردشگري توسعه در نو افقی، آگروتوریسم)، 1395( رضا محمد، خطیبی و، حمید، زاده فخیم 

 .گیوا  انتشارات،تهران

  ،محمودي چناري، حبیب، مطیعی لنگرودي، سیدحسن، فرجی سبکبار، حسنعلی، قدیري معصوم، مجتبی، یاسوري

فصلنامه )، سنجش ظرفیت هاي محیط روستاهاي شهرستان ماسال براي توسعه گردشگري کشاورزي، 1398مجید(

 .596-613)،4(10،هاي روستایی پژوهش

 )برآورد 1392محمودي، مریم،چیذري، محمد، کالنتري، خلیل، رکن ادلین افتخاري، عبدالرضا،خداوردي زاده، محمد ،(

 مجله يمیزان تمایل به پرداخت  گردشگران براي خدمات گردشگري مزرعه اي در استان هاي حاشیه اي دریاي خزر، 

 .11-29)6(2،گردشگري توسعه و برنامه ریزي

 ،سالنامه سرشماري و فرهنگ آبادي هاي شهرستان صحنه، استان 1395سرشماري نفوس و مسکن،( مرکزآمار ایران ،(

 کرمانشاه.
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 استان در کشاورزي گردشگري هاي پتانسیل )، بررسی1392قاسمی( محمدحسین؛ اشراقی سانلی؛ نادره، خواجه مشهور 

 محیط، مدیریت کشاورزي و مهندسی ملی مایشه اولین)، مازندران کشاورزي استان– فرهنگی هاي سنت: موردي مازندران

 .همدان. پایدار طبیعی منابع و زیست

 )ارزیابی توانمندي هاي توسعه گردشگري و تعیین میزان پذیرش آن در جامعه 1396نوروزي، اصغر، فتحی، عفت ،(

 .241-260)،51(2 جغرافیا و توسعه،فصلنامه  هدف(کشاورزان و گردشگران) در شهرستان لنجان، 

 سپردی ، دانشگاه تهران، دکتري رساله، ایران در پایدارکشاورزي گردشگري توسعه الگوي طراحی)، 1392،(حجت، ورمزیاري 
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