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  چکیده

گردشگران  يرا برا ياست که خدمات و محصوالت کشاورز يو تجار ياقتصاد تیفعال کی يکشاورز يگردشگر

 يتوجه به تقاضا باشد، یگذار م ریتأث يکشاورز يکه بر توسعه گردشگر یاز عوامل یکی نیبنابرا. آورد یفراهم م

 يگردشگران دارا حاتیو ترج ها یژگیو ییو شناسا قیدق یلذا بررس. است يکشاورز يگردشگران در حوزه گردشگرد

به لحاظ . است يکشاورز يدشگرگر يتقاضا یگونه شناس یاساس هدف از پژوهش حاضر بررس نیبرا. باشد یم تیاهم

هستند که از  یپژوهش شامل گردشگران يجامعه آمار. باشد می تحلیلی –پژوهش حاضر از نوع توصیفی  یروش شناخت

درصد حجم نمونه  0.07 خطاي با کوکران فرمول از استفاده با که. اند¬کرده دیبازدمنطقه مورد مطالعه  يروستاها

از  شتریب يکشاورز يگردشگر يتقاضا هاي تمام گونه نیانگیکه م دهد ینشان م جینتا .نفر به دست آمد 196گردشگران 

 جینتا. قرار گرفته است یسبمنا تیدر وضع يکشاورز يگردشگر يتقاضا هاي گونه نیبنابرا باشد یمقدار آزمون شده م

 يصدا و فرار از سر(ت مربوط به استراح يمحصول گردشگر يتقاضا نیشتریکه ب دهد ینشان م دمنیحاصل آزمون فر

 نیهمچن. باشد یدر مزارع م يرو ادهیو پ يکشاورز ياز خدمات، چشم اندازها يتمندیمطلوب، رضا ي، آب و هوا)شهر

عمده  يریمنطقه مورد مطالعه جهت گ يکه در روستاها باشد یم نیا زا یحاک دمنیحاصل از آزمون فر جینتا

  .باشد یم يکشاورز يگردشگران به سمت گونه تفرح گردشگر

  

  مقدمه  

 ها نیروي قدرت و دلیل محرك اقتصادهاي روستایی بودهترین و پایدارترین نمادهاي روستایی قرنکشاورزي، به عنوان یکی از قوي

تعدادي از راهبردهاي بالقوه براي توسعه  ،به همین رو .دچار  افت و کاهش سودآوري شده است ،1950با این حال، از دهه . است

-ها مرتبط کردن سیستمکه یکی از آن، )Phelan & Sharpley,2011:122( زي در مناطق روستایی شناسایی شده استکشاور
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که یک شیوه  باشدبا گردشگري می...) محصوالت غذایی، دام و ماهی و تولیدات آنها، فرآوري، مصرف و(هاي کشاورزي محلی 

ها در بخش ضعفتا ). Mahaliyanaarachchi, 2017: 19(شود ب میاقتصاد جوامع محلی محسوامیدوار کننده براي توسعه 

، درآمد هاي کارآفرینی مرتبط و توانایی آن در جذبگردشگري به علت فرصت. کشاورزي و بخش هاي صنایع مرتبط را جبران نماید

 -یی مورد توجه قرار گرفتهتولید شغل و حمایت از رشد خرده فروشی به عنوان یک محرك اقتصادي جدید در برخی مناطق روستا

، تک تک خدمات در نوعی از گردشگري روستایی است که در آن گردشگري کشاورزي). Hurst & Niehm, 2012: 194( است

نیازهاي تفریحی،  ،شوند تا یک تجربه روستایی کلی ایجاد کنند و در نهایتکشاورزي ترکیب مییک بسته پیچیده گردشگري 

گیري و باید توجه داشت که عوامل و نیروهاي متعددي در شکل ،بنابراین. ران کشاورزي را برآورده کننداجتماعی و فرهنگی گردشگ

یکی از این عوامل توجه به بخش تقاضا و عرضه در . باشنددر مناطق روستایی تاثیرگذار می ي گردشگري کشاورزيتوسعه

- خش دیگري به دو بخش طرف تقاضا و طرف عرضه تقسیم میگردشگري کشاورزي نیز مانند هر ب. باشدگردشگري کشاورزي می

به  .اندبیش از همه اینکه این دو طرف همواره در حال تغییر و تحول. هاي خاص خودشان را دارندشود که هر دوي آنها ویژگی

امکانات هاي گردشگري، تسهیالت و دهندگان فعالیتطرف عرضه در چهارچوب بخش گردشگري شامل تمام سرویس که طوري

اما . تأمین خدمات بسیار اهمیت دارد و هطرف عرض در گردشگري، که نیابا توجه به  ).Bianchi, 2011: 61(شود رفاهی می

جهت گیري توسعه فعالیت متخصصین این بخش از گردشگري با هم در این زمینه توافق دارند که این طرف تقاضاست که 

 يتوسعه نفع به رسددر بخش تقاضاي گردشگري تغییراتی مشاهده شده که به نظر می اخیراً .دهدگردشگري کشاورزي را شکل می

افزایش  ،محلی و بومی سننآداب و  افزایش توجه به میراث،: از تقاضا عبارتندو عرضه  راتییتغ نیا. باشد کشاورزييگردشگر

 تینها در وطبیعی بودن گردشگران  کامالً فضایی رد آرامش با همراه خلوت جاي دنبال بهاصالت و زندگی روستایی؛ عالقمندي به 

 ادامه براي را آنجا یا کرده سفر دور شهرهاي به گذشته روزهاي یاد به و شونداما فعال که زودتر از موقع بازنشسته می افراد مسن

ف کنندگان جذاب از مصر یعیوس یفط يبرا يکشاورز يگردشگر ،بنابراین .)Gartner, 2004: 158( کنندمی انتخاب زندگی

کوچک، و  يآرامش حومه شهر و روستاها يبرا ییارزش باال دشگرانگر ي،شهر یزندگ یاز فشار و شلوغ يبه دور یازعلت نه ب. است

با این حال ). Fabio Gaetano & Mariangela, 2014:33( قائل هستند یعیطب یطتر با مح یمتماس مستق ینهمچن

 عمدتاموجود  يکشاورز گردشگري مطالعاتبه طوري که  در دسترس استدشگري کشاورزي ي گردر قسمت تقاضا یاطالعات ناقص

 يهایزهانگ یبررس یاو ) بودن یفصل ها،یتبه عنوان مثال انواع فعال(محصول ارائه شده  یفتوص یاعرضه،  يهایژگیو يبر رو

 يگردشگر يدهد که تقاضا برایشواهد نشان م است کهی این در حال .آنها تمرکز دارد هندگانارائه د از یتو سطوح رضا ینیکارآفر

 یشو افزا سفر يها ینههز شدن و کاهش در یاست که بعلت جهان یشبه سرعت در حال افزا -يکشاورز يو خصوصا گردشگر -

 يگردشگر يرشد تقاضا رسد که یحال، به نظر م ینبا ا .است ییروستا یزندگ یوهش مزرعه و يهایتبه فعال یعالقه عموم

 يکشاورز تریینجبران درآمد پا يدرآمد برا یگزینمنابع جا یافتنکشاورزان به  یازباشد که توسط ن عرضه محورعمدتا  يکشاورز

 مسئلهاما . مثبت بوده است ییروستا یاي مناطقاح يعرضه محور برا کشاورزي يگردشگر ۀاست، توسع یهیبد. شودیم یختهبرانگ

 مطابقت داده شود يکشاورز يگردشگر يمحرك تقاضا يهاو خواست یازهاها، نیزهبا انگ اديیشنهپ ینچن یناست که ا ینا یفعل

)Santeramo & Barbieri, 2017: 141-142 .(  بنابراین شناخت سالیق و عالیق گردشگران حوزه گردشگري کشاورزي و

کشاورزان و آژانس داران (رابطه عرضه کنندگان تواند به توسعه آینده بازار گردشگري روستایی و عمق بخشی به ها مینیازهاي آن

اما باید توجه داشت که به دلیل تنوع بسیار باالي گردشگري . منجر شودرا ) گردشگران(با دریافت کنندگان و مشتریان ...) و

طقه مورد هاي کشاورزي در جهان و ایران، الزم است نوع تقاضاي گردشگران در هر منو محیط کشاورزي به جهت تنوع محصول

 ،هاي قابل توجهها و توانمنديبا وجود پتانسیلمناطق روستایی شهرستان محالت در به عنوان نمونه  .بررسی و شناسایی قرار گیرد

کشاورزي ي و تجربه فرهنگ کشاورز ییخدمات غذا ،محصوالت، به صورت محدود میفروش مستق، هیاول يکشاورزيگردشگرتنها 
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طرف تقاضا  نیرسد در منطقه مورد مطالعه بیبه نظر م ییسو از. باشدقابل شناسایی می) شگاه گل و گیاهه و نمایربرگزاري جشنوا(

عمده اطق روستایی شهرستان محالت و در من نداردانطباق وجود  يگردشگرمحصول و طرف عرضه  يخواهان محصول گردشگر ای

فروش محصوالت خانگی و کشاورزي است و عرضه محصول ع، رعرضه محصوالت و خدمات به گردشگران به صورت گردش در مزا

باتوجه به اینکه عرضه و تقاضا در . شودخدمات گردشگري کشاورزي به صورت اقامت در خانه روستایی و تجربه کشاورزي دیده نمی

وجود دارد  در مناطقی که تقاضا براي گردشگري کشاورزي، باشندگردشگري کشاورزي بر شروع کسب و کارها تأثیر گذار می

  يلذا هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تقاضا و گونه شناسی تقاضا. شودهمخوانی بین عرضه و تقاضا امري مهم محسوب می

 عمده: بنابراین سئوال کلیدي مطالعه بدین شکل قابل صورت بندي است که. باشددر منطقه مورد مطالعه میگردشگري کشاورزي 

  ؟استبوده گونه روستایی شهرستان محالت چر مناطق تقاضاي گردشگران کشاورزي د

  پیشینه پژوهش 

 فعالیت یک بعنوانمختلف  يدر کشورها ریاخ هايدر سال يکشاورز يگردشگر :دهدیمطالعات انجام شده نشان م یبررس

حاضر با  پژوهش نینابراب. نمایدمی ترغیب را بومی يتوسعه که است عناصري يمکانی دربرگیرنده و فرهنگی اجتماعی، اقتصادي،

 يکشاورزي گردشگري در حوزهتقاضا  شناسیبه گونه ییدر توسعه مناطق روستا يکشاورز يو نقش گردشگر تیتوجه به اهم

 نییتحت عنوان تب ی، در پژوهش)1391( يدریو ح يلنگرود یعیمط: جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره کرداز . ه استپرداخت

و  لیکه گردشگران تما اندافتهیدست  جهینت نیگردشگران در بلده تنکابن، به ا دگاهیبر اساس د يکشاورز يگرگردش يهاتیقابل

عنابستانی و مظفري  .دارند يکشاورز يجهت گذران اوقات فراغت و گردشگر يکشاورز یحضور در اراض يبرا يادیعالقه ز

روستاهاي : مطالعه موردي(ش روستاییان به گردشگري کشاورزي تبیین عوامل مؤثر بر گرای"تحت عنوان  یپژوهش ، در)1397(

-توسعه گردشگري کشاورزي نیازمند برنامه که اندافتهیدست  جهینت نیبه ا ")نمونه گردشگري دهستان فضل شهرستان نیشابور

قامات و معتمدین محلی ها و تسهیالت عمومی مناسب و مشارکت فعال ممالی و آموزشی الزم، زیرساختهاي ریزي، دریافت حمایت

 در مندي گردشگران گل و گیاه رضایت زانیبر م یلیتحل"تحت عنوان  ی، در پژوهش)1396(و همکاران  ينور ، همچنین. باشدمی

شهرستان  اهیگردشگران گل و گ يمند هاي مؤثر بر رضایت ترین مؤلفه ، به شناسایی مهم"اوج ورود به شهرستان محالت يها زمان

گردشگران از  يمند تیرضا نیشتریکه ب دهدیپژوهش نشان م نیا جنتای. اندپرداخته یاکتشاف یعامل لیش تحلمحالت با رو

 نیکمتر .آن است يها و مؤلفه یعامل خدمات زیآن و ن يها و مؤلفه اهیگل و گ يگردشگر يها منطقه مربوط به جاذبه يها جاذبه

فیلیپ و اي دیگر در مطالعه .است یرساختیعامل ز زیآن و ن يها و مؤلفه غاتیمربوط به عامل تبل زیگردشگران ن يمند تیرضا

 اصلی هايبا مشخص کردن ویژگی يکشاورز گردشگري تعریف براي شناسیگونه عنوان تحت اي، در مقاله)2010( 1همکاران

 مختلف انواع و ازندپردمی يکشاورز گردشگري شناسیو سازماندهی آن در یک چهارچوب مشخص به سبک يکشاورزگردشگري

 يتحت عنوان امکان توسعه اي، در مقاله)2016( 2يپراسنشاکمار .کنندمی بررسیرا به صورت مجزا و جامع  يکشاورز گردشگري

 هايلیپتاس لیو تحل هیو تجز ییبه شناسا swot با استفاده از مدل النکا،یدر سر ییروستا داریپا يتوسعه يبرا يکشاورزيگردشگر

-فرصت يمنطقه دارا نیکه ادهد یمپژوهش نشان  نیا جینتا. پردازد یم 3منطقه کگله يدر پنج حوزه کشاورز يکشاورزيگردشگر

 يتحت عنوان تقاضا اي، در مقاله)2017( 4الگو  يا. است يگردشگر يتقاضا برا شیو افزا يگردشگر هايجاذبه همچونهایی 

                                                             
1- Philip & et al  
2- Prasanshakumari 
3-  Kegalle   
4- A. Lago  



86      فصلنامه علمی پژوهشی برنامه ریزي و توسعه گردشگري                                                              3ي  شماره. 9دوره . 1399پاییز 

 

که ارتباط  افتیدست  جینتا نیبه ا  1زونیکوئ التیدر ا يکشاورز يگردشگر توسعه يبرا ییمبنا يکشاورز يو عرضه يگردشگر

 نیدر ا يورزعرضه کشا يبرا یعامل مهم یآموزش يو دستاوردها باشدیم ينسبتا قو زونیکوئ التیدر ا يو کشاورز يگردشگر نیب

   .شگران استگرد يتقاضاها یاصل يو درآمد بعنوان نشانگرها یمدن تیوضع نیو همچنباشد یم التیا

 يمطالعات کمتر، ییمناطق روستا يدر توسعه يکشاورز ينقش گردشگر ينهیدر زم یدر سطح جهان مطالعات گسترده رغم یعل

-يگردشگر نهیزم عمده مطالعات انجام شده در زین رانیدر ا .اندبررسی عرضه و تقاضا در حوزه گردشگري کشاورزي پرداخته به

 شناسیگونه در زمینه تاکنون مطالعه و  داده ارقر یرا مورد بررس يگردشگر از شکل نیو ابعاد ا ها یژگیواز  یکیهر کدام  ،يکشاورز

  .صورت نگرفته است يگردشگر زنوع ا نیتقاضا در ا

  

  مبانی نظري 

 ،ییجوان  و سقا(است  اوتمتف يهازهیبا انگ يگردشگر تیاز فعال یمختلف هايگونه رندهیدر برگ ییفضا يالگو کیبه عنوان  ییروستا گردشگري

هاي گردشگري روستایی که موجب جذب گردشگر در یکی از گونهاست،  گردشگري روستایی در اشکال مختلفی ظاهر شدهبنابراین  ).130: 1383

ي محلی به سعههاي اخیر در کشورهاي مختلف به عنوان عامل کلیدي براي توباشد که در سالشود گردشگري کشاورزي میمناطق روستایی می

. )Dragoi & etal.,  2017: 8( هایی که میراث زیست محیطی و فرهنگی دارند، معرفی شده استاي و روستایی و مکانویژه براي مناطق حاشیه

ا در آن با هم ادغام شده است ت يو گردشگر يکشاورز فرهنگ دهیچیپ فعالیتدو  يهالفهؤاست که م یبیمفهوم ترک کی يکشاورزيگردشگر

فراهم کند را از سفرها  يسودمند هايبزرگ، تجربه ايبازار منطقه کی يکرده و برا جادیا دماتمحصوالت و خ يبرا يدیپر سود جد يبازارها

)Kenebayeva, 2014:31.(  گردشگري کشاورزي به عنوان فعالیتی تفریحی بسیار موفق امکان استفاده و لذت بردن از محیط و فرهنگ روستایی

هاي این نوع گردشگري معموالً با خانواده آورد و مشتريمیترها فراهم ها، زوجین و مسنهاي عمده از جمله خانوادهتی مناسب براي مشتريبا قیم

آنها به آداب و سنن محلی احترام گذاشته و اغلب از قبل ). Hall & Jenkins,1998:25(و شهرنشین هستند  کردهکنند، بیشتر تحصیلسفر می

 گروهیبه گردشگري  کمتر تمایل مشتریان خدمات گردشگري کشاورزي. کنندهایی که قرار است از آنها بازدید کنند اطالعات جمع میاره مکاندرب

 آنها به محیط زیست آشنا بوده و طرفدار. در عوض به حداکثر ارتباط با طبیعت و برقراري روابط گرم و صمیمانه با افراد دیگر عالقمندند. دارند

- و ورزش) هايفعالیت( عالوه بر این آنها به دنبال فرهنگ اصیل محلی و همچنین تفریحات. تر هستندمحصوالت طبیعی از جمله مواد غذایی سالم

در واقع این نوع از گردشگري  .)Halfacree, 1993: 31(و البته مکانی با کیفیت که از آرامش و سکون آن مطمئن باشند . اندهاي نو و تازه

هاي کشاورزي، هاي روستایی با هدف شرکت کردن و یا تجربه کردن فعالیتربرگیرنده ي تجارب تفریحی از جمله بازدید مکانهاي روستایی یا محیطد

زل ها، اسکان و یا استقرار در مناها و فستیوالمثل جشنواره ،باشندرویدادها و یا جاذبه هایی است که در مناطق شهرنشین شده در دسترس نمی

 & Rogerson(ي اتاق ها در مزارع است هاي مرتبط با آن، ماهیگیري تفریحی، اجارهها و شرکت در فعالیتبازید از دامداري ها،روستایی، رستوران

Rogerson, 2014: 95( .و گرانگردش تجارب افزایش موجب تواندمی گردشگري مقصد یک هاي دارایی از خالقانه و نوآورانه استفاده ، بنابراین 

 هايمهارت زیرا .کرد استفاده کشاورزي گردشگري مقاصد در رویکرد این از توانمی. شود ها مشتري براي آفرین ارزش و خالقانه تجارب به آنها تبدیل

 Richards( دهند دبهبو را شده ارائه کشاورزي تجارب محتواي تا کندمی کمک آنها به و است بسیارالزم محلی خدمات دهندگان ارائه براي خالقانه

and Wilson, 2003: 1221 .(خاص مشتریان فردي نیازهاي برآوردن هدف با تجارب از متفاوتی انواع توانمی کشاورزي گردشگري مقاصد در 

 درآمدهاي یشافزا و تقویت موجب حال عین در و باشد فراتر هم گردشگر انتظارات سطح از تواندمی فردي به منحصر تجارب چنین ایجاد .کرد ایجاد

ها و در نهایت افزایش منجر به جلوگیري از کاهش مشتري افزایش رضایتمندي مشتري). Kastenholz & Lima, 2011:63( گردد اقتصادي

مهمان نوازي و رفتار ارائه دهندگان  ،از سویی. )Pine and Gilmore, 2000:21(شود خود منجر به ایجاد مزیت رقابتی می تجارب مشتري

 Komppula and(تر کردن نقش تعامالت انسانی و فیزیکی منجر به بهبود تجارب گردشگران شود تواند با برجستهت گردشگري میخدما

                                                             
1- Quezon Province 
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Gartner, 2013:169 .(به  یواقع يهاعالقهچه ها آن یانتازه، مشتر يکه عالوه بر محصوالت کشاورز یابندیم کنندگان دریدتولاي که به گونه

که مصرف کنندگان  ییاز آنجاو  کند یجادا یکشاورزان يبرا یشتردرآمد ب يهاتواند فرصتیم گانکنندمصرف يعالقه ینا. دارند يزکشاور يتجربه

گردشگريمنحصر به فرد  يهایتفعال یتحما يبرا بنابراین کنند،یاز کشاورزان را درك م یمتازه و مستق يو ارزش محصوالت کشاورز یفیتک

، به )چه دائمی و چه موقتی(مصرف کننده گردشگر افزایش جمعیت  .) Govindasamy & Kelley, 2014: 121( دارند یمادگآ کشاورزي

 و کاال محلی عرضه باید تقاضا، افزایش این با شدن هماهنگ منظور به. انجامدبراي کاال و خدمات در اقتصاد محلی میتوسط گردشگران  قاضاافزایش ت

 یمتفاوت يکشاورزيتوان خدمات گردشگریمهر منطقه  طیبسته به شرا .)Bumbalova, 2010: 28-30( ش یابندافزای کشاورزي نیز خدمات

به عنوان مثال (هاي ذاتی که بسیاري از جوامع روستایی دارا هستند عالوه بر این، با توجه به ویژگی .گردشگران مختلف ارائه داد يازهایمطابق با ن

، تقاضا براي گردشگري )میراث محلی و اصالت کلی شخصیت/ ا مشتري، شور و شوق براي به اشتراك گذاري فرهنگ توجه شخصی و تعامل واقعی ب

این افزایش عالقه به گردشگري روستایی، همراه با شرایط اقتصادي . هاي اخیر افزایش یافته استهاي مربوط به خرده فروشی در سالروستایی و محل

ها، و عطیالت نزدیکتر، نیاز بیشتري به درك مشتریان گردشگري روستایی به ویژه گردشگران کشاورزي، رفتارهاي آنکنونی و تقاضا براي مقاصد ت

هاي اخیر تقاضا براي گردشگري روستایی نیز حال باتوجه به اینکه در دهه ).Hurst & Niehm, 2012: 194(هاي استراتژیک مناسب دارد پاسخ

باشد براي پاسخ به این تقاضاي روز افزون و تنوع محصوالت و خدمات، پیوند میان کسب و شگري در حال افزایش میهاي گردبه عنوان یکی از گونه

هاي سریع التغییر مشتریان گردشگري امري لذا کارآفرینی براي تأمین تقاضاها و نیاز. باشدکارهاي گردشگري روستایی و کارآفرینی امري ضروري می

آوردن محصوالت نوآورانه و بدیع به بازار است تا بتوانند چشم مشتري مشکل پسند را بگیرند و دوام و بقاي کسب و  ،تنها راهباشد و شاید حیاتی می

توان باشد، بنابراین میدر گردشگري کشاورزي نیز با توجه به اینکه تقاضا در حال افزایش می). 72: 1393کریمی، (کارهاي گردشگري را تأمین نمایند 

یک تجربه گردشگري است که با هدف رضایتمندي مشتري ابداع ابتدا  خدمات را دسته بندي نمود و از آنجایی که گردشگري کشاورزي و تمحصوال

تجربه : ند ازاین مولفه ها عبارت. شده و شامل چهار مولفه تجربی می شود که در طراحی خدمات گردشگري کشاورزي نقش مهمی را ایفا می کنند

هاي تفریحی مرتبط با گردشگري کشاورزي و تقاضاهاي مرتبط با فعالیت 1شکل. و زرع، تفریحات کشاورزي، فروش هاي کشاورزي کشاورزي، کشت

. 2ي، کشاورز - محل اقامت. 1: کرد که عبارتند از میدسته تقس 9 توان بهیرا م يکشاورزيدر کل، خدمات و محصوالت گردشگر .دهدآن را نشان می

- يهاورزش - 6) روي در مزارع، ماهیگیريپیاده(ي کشاورز حاتیتفر - 5 میفروش مستق - 4 هیاول يکشاورزيگردشگر. 3ي ورزکشایی خدمات غذا

 ی کشاورزيفرهنگ يگردشگر - 9) محافظت از حیوانات و گیاهان دارویی(یدرمانيکشاورز - 8 کشت و زرع - 7) صید و شکار، سوارکاري(ي کشاورز

)Kenebayeva, 2014: 31(.  
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  گردشگري کشاورزيتقاضاي عمده درهاي تفریحی مرتبط با فعالیت). 1(شکل 

  )Kenebayeva, 2014: 31( :منبع

  

  

 براي رو، این از. آنهاست رفتارهاي با آشنایی و هامشتري فردي نیازهاي آگاهی از خدمات به گردشگران، مستلزم بنابراین ارائه 

 خدمات زمینه در ها مشتري هاياولویت درباره ايگسترده دانش به موفق کار و کسب داشتن براي و بتیرقا مزایاي حفظ

  . است نیازدر هر مقصد ویژه  کشاورزي گردشگري

  

  روش شناسی و منطقه مورد مطالعه 

پژوهش حاضر پس از در . باشد و از نظر هدف یک پژوهش کاربردي استتحلیلی می –این پژوهش از نوع توصیفی  تحقیقروش 

 Kenebayeva, 2014( ،4(بر مبناي مدل تقاضا در گردشگري کشاورزي، مطالعه مبانی نظري و مطالعات انجام گرفته در زمینه

فروش گونه  و محصول 10 تفریح کشاورزي باگونه  ،محصول 8کشاورزي با سرگرمی  گونه، محصول 13تجربه کشاورزي با  گونه

  .)1جدول(تعریف گردید  هاي گردشگري در منطقه مورد مطالعهساس رویکرد بومی سازي و ویژگیبر ا محصول 6کشاورزي با 

  

  

  

  

  

  

  

 

 زندگی در منزل روستایی 

شرکت در تولید (شرکت در فرآیند  تولید 

) محصوالت  

صنایع دستی، (یادگیري و مشاهده کردن 

)آموزش اسب سواري  

اي خانگی و لذت بردن از غذاه(علم تغذیه 

)سنتی   

)فرار از سر و صداي شهر (استراحت   

محافظت از حیوانات (کشاورزي درمانی 

) و گیاهان دارویی   

 )هاي روستاییتورهاي مزرعه، موزه(گردش 

اسب سواري، ماهیگیري، (ها فعالیت

 )شکار، مسابقات ورزشی

آداب و رسوم (هاي فرهنگی برنامه

) فستیوال هاملی  

حصوالت دست چین شده م

 محلی 

 فروش مستقیم محصوالت خانگی 

هاي خرده فروشی روستایی مغازه

)فروش سوغات(  

گردشگري 

 کشاورزي

تجربه 

 کشاورزي

سرگرمی 

 کشاورزي

تفریح 

 کشاورزي

فروش 

 کشاورزي
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  يکشاورزيمحصول در حوزه گردشگر يتقاضا هايگونه  :1جدول 

  خدمت گردشگري کشاورزي/ محصول   گونه

 تجربه کشاورزي

  

، غذاهاي محلی، مشارکت )دستی، ماهیگیري، سوارکاري صنایع(، یادگیري و مشاهده هاي قدیمیو خانه اقامتگاه بوم گردي

هاي سالم و ، غذا و نوشیدنی)مرحله تولید بذر، مشارکت در فرآیند کاشت و برداشت محصوالت(در کارهاي کشاورزي 

هاي محلی، تجربه فرهنگ کشاورزي، تجربه فرهنگی و سنت ثخانگی، مشارکت در کارهاي سنتی روزمره روستایی، میرا

  .از خدمات ندي به زندگی روستایی، رضایتمنديهاي آموزش کشاورزي، عالقم،  برنامهابعاد مختلف زندگی روستاییکردن 

، هافستیوال(هاي فرهنگی برنامه ،)اسب سواري، مسابقات ورزشی و بازهاي بومی (ها فعالیت بازدید از مزارع گل و گیاه،  سرگرمی کشاورزي

هاي نمایش و سرگرمی فاظت شده،پرورش ماهی، بازید از مناطق ح، آداب و رسوم محلی) برگزاري نمایشگاه گل و گیاه

  .، تماشاي زندگی کشاورزانکشاورزي مانند نمایشگاه کشاورزي

استفاده از (، پیاده روي در مزارع، صید و شکار، مراقبت از حیوانات، کشاورزي درمانی )فرار از سر و صداي شهر(استراحت   تفریح کشاورزي

  .آب و هواي مطلوب هاي طبیعی، چشم اندازهاي کشاورزي،مناظر و جاذبه، کوه نوردي، غار نوردي، )داروهاي گیاهی

تنوع  ،)فروش مستقیم محصوالت، فروش محصوالت خانگی، فروش سوغات و صنایع دستی، خدمات غذایی کشاورزي  فروش کشاورزي

  .چیدن میوه و سبزیجات تازه ،محصوالت باغی و دامی

  ) Kenebayeva, 2014,Sznajder & Przeborska, 2004, Mahaliyanaarachchi, 2017( :منبع

  

قرار  گردشگري کشاورزي  در اختیار اساتید و پژوهشگران متخصص در زمینه هاشاخصبه منظور سنجش روایی پرسشنامه، این 

هاي مورد نیاز پژوهش به کار  ه و جهت گردآوري دادهپس از اعمال نظرات متخصصان و اصالحات الزم، پرسشنامه نهایی تهی. گرفت

عدد بدست آمده از محاسبۀ . براي پایایی ابزار سنجش نیز از شیوة پیش آزمون و محاسبه آلفاي کرونباخ استفاده گردید. گرفته شد

این  همچنین .ودر بدست آمد که ضریب مطلوبی براي پایایی پرسشنامه به شمار می 796/0پرسشنامۀ مقدماتی 30آلفا جهت 

کشاورزي ي گردشگريپژوهش بر مناطق روستایی شهرستان محالت به دلیل پتانسیل و توانمندي قابل توجه آن در زمینه توسعه

روستا  21 براساس نظر مسئوالن محلی، ،منطقه مورد مطالعه در روستا 40صورت گرفته  از  یدانمی مطالعات به باتوجه .تمرکز دارد

که از ی هستند پژوهش شامل گردشگران يجامعه آمار). 2شکل ( انتخاب شدند شناسایی و يکشاورز يشگرگرد تیقابل يکه دارا

  .اندکرده ددیباز منطقه مورد مطالعه يروستاها
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 موقعیت روستاهاي مورد مطالعه. )1(شکل

   1398، نگارندگان: منبع                        

  

است و آمار تعداد  رفتهیبرآورد تعداد گردشگران در کشور صورت نپذ يبرا یمستدل و علم یروش مورد نیازدر رابطه با آمار 

 یبیبه صورت تقر) باشند یمستمر م تیریمد يدارا یدارند و به عبارت هیکه ورود ییها به جز مکان(گردشگران مناطق مختلف کشور 

شهرستان محالت استفاده  ينطقه مورد مطالعه از آمار بخشداراز تعداد گردشگران در م یآگاه يرو برا نیاز ا. است دهیبرآورد گرد

که با استفاده از فرمول  باشدینفر م 120100مورد مطالعه  يدر روستاها ساالنه گردشگرمیانگین  اساس حجم نیبر ا. شده است

که به علت  باشد یم نیمورد ا نینکته قابل ذکر در ا. به دست آمد نفر 196درصد حجم نمونه گردشگران  0.07 يکوکران با خطا

درصد  50سهم هر جامعه به روش معمول حدود  نییمورد مطالعه در تع ییتعداد گردشگران در مناطق روستا نیوجود اختالف ب

که  گر،ید يروستا 20مانده به  یدرصد باق 50و  گرفت یتعلق م )ي تاریخیبه دلیل وجود جاذبه(ه خوره يبه روستا هاپرسشنامه

الزم  ییو مطالعه از روا ردیصورت گ خوبی به هانمونه عیلحاظ که توز نیاما از ا .باشد یکامالً درست م ياز لحاظ آمار جهینت نیا

در نظر گرفته  روستاهاتمام  يبرا هیبه عنوان پا) 7عدد (ثابت  يابتدا عدد ،داشته باشند يریپذ میتعم تیقابل جیبرخوردار باشد و نتا

  ).2جدول ( دیردگبه نسبت سهم و حجم هر جامعه محاسبه  مانده یر باقو در مرحله بعد مقدا
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  ها در روستاهاي مورد مطالعهروستاهاي نمونه، میانگین گردشگر وتعداد نمونه). 2(جدول 

 آتشکوه  روستا
امیرآباد 

  اراضی

  امیر

  آباد
  بزیجان

جمال 

  آباد
 چهل رز جودان

سعادت 

 آباد

کوه 

 سفید

گل 

 چشمه
 خورهه

گردشگر  نیانگیم

  ساالنه
2800  1700  1400  4000  1500  1500  1500  3500  1200  2500  60000  

  31  8  7  8  8  8  8  9  7  8  8  تعداد نمونه

  188  56  42  43  26  21  5  161  28  37  7  1395خانوار 

جمعیت روستا 

1395  
15  107  76  416  14  48  80  92  123  143  425  

  روستا
  سبز

 کندر
 طایقان

سنجه 

 1باشی

 عیسی

 آباد
 لریجان

محمد 

 آباد
 ورین باال

ورین 

 پایین
 نینه

نججیروا

  ن
  

گردشگر  نیانگیم

  ساالنه
1200 3000  3000  7000  2500  6000  6000  6000  2000  6000    

    9  8  9  9  9  8  11  8  8  7  تعداد نمونه

    267  45  94  87  58  170  51  10  10  19  1395خانوار 

جمعیت روستا 

1395  
44 22  22  121  508  175  195  260  105  848   

   

   .استفاده شده است SPSSها از آمار توصیفی و استنباطی در نرم افزار راي تجزیه و تحلیل دادهدر ادامه ب

  

 ي پژوهش هایافته

از همچنین  .اندبوده در صد مرد 7/59زن و درصد  3/40به  که از مجموع پاسخ دهندگان دهدهاي توصیفی مطالعه نشان مییافته

از نظر میزان درآمد ماهیانه، . باشددرصد می 39.3سال با  31-40بیشترین فراوانی مربوط گروه سنی  خ دهندگانمجموع پاس

همچنین در پاسخ به سئوال آیا این . درصد است 37.2بیشترین فراوانی مربوط گروه درآمدي بین یک میلیون تا دو میلیون با 

همچنین از مجموع پاسخ . انددرصد پاسخ خیر داده 13.3درصد پاسخ بله و  85.7کنید، منطقه را به آشنایان خود معرفی می

 .انددرصد تمایلی به بازگشت به  منطقه را نداشته 28.1درصد تمایل به بازگشت به منطقه و  69.9دهندگان 

 گردشگري کشاورزي   هايگونهبررسی وضعیت 

حاصل از آزمون  معناداريمیزان (ها گونهجه به نرمال بودن براي بررسی وضعیت تقاضاي محصول در گردشگري کشاورزي با تو

و فروش  0.149، تفریح کشاورزي 0.215کشاورزي، سرگرمی 0.271تجربه کشاورزي  هايکولوموگراف اسمیرنوف براي شاخص

ستفاده شده اي اتک نمونه Tاز آزمون در سطح کل جامعه محصول  يتقاضاهاي بررسی وضعیت گونهو همچنین  )0.221کشاورزي 

 تقاضاي محصول در گردشگري کشاورزيهاي گونهتمام  ،ه به میزان معناداري به دست آمدهبا توج، اي تک نمونه Tدر آزمون . است

 میانگین جامعهبدین معنا که . ها مثبت بوده استمؤلفههمچنین حد باال و پایین  .دتعمیم به کل جامعه را دار یتمعنادار بوده و قابل

                                                             
استفاده شده  ۹۸در سال  شهرستان محالت یاز آمار بخشدار، ۱۳۹۵قابل ذکر است که به علت عدم وجود آمار روستای سنجه باشی در سرشماری نفوس و مسکن سال  - ١

  است
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کشاورزي با  تفریح گونهو تنها در اندگرفتهر وضعیت مناسبی قرار شد و دبا می )5/2( تر از مقدار مورد آزمون بیشها ونهدر این گ

تقاضاي گردشگري در منطقه مورد  هايگونهاین نتیجه گویاي این است که  بنابراین. باشدمقدار آزمون می برابر با) 5/2(میانگین 

  .)3جدول (است ر گرفته در وضعیت مناسبی قرامطالعه 

  

  )اي تک نمونهTآزمون (معناداري تفاوت از حد مطلوب مولفه هاي  تقاضاي گردشگري کشاورزي ): 3(جدول 

شاخص و متغیر 

 هاي تحقیق

انحراف   میانگین  آماره تی

  معیار

درجه 

  آزادي

میزان 

  معناداري

اختالف از 

  میانگین

  %95فاصله اطمینان 

 ترباال ترپایین

 384/0 226/0 305/0 000/0 195 56/0  8/2  59/7  جربه کشاورزي ت

 567/0 420/0 493/0 000/0 195 52/0 9/2 2/13  سرگرمی کشاورزي 

 184/0 006/0 095/0 035/0 195 63/0 5/2 1/2  تفریح کشاورزي

 610/0 394/0 502/0 000/0 195 76/0 3 1/9  فروش کشاورزي

  1398هاي پژوهش، یافته: مأخذ

  

 Chiبا توجه به مقدار  1هاي تقاضاي محصول گردشگري کشاورزيچنین براي آگاهی از وجود تفاوت معنی دار در میانگین گونههم

– square هاي مختلف تقاضاي گردشگري کشاورزي با توجه به سطح معناداري به توان گفت، بین گونهدر آزمون فریدمن می

بدین معناست که از نظر گردشگران، میان عالقمندي آنها به یکی از چهار گونه  ، تفاوت وجود دارد و این)0.000(دست آمده 

هاي گردشگري عالقمند اي و اهداف، به یکی از گونهگردشگري کشاورزي تفاوت وجود دارد و گردشگران بر اساس شرایط زمینه

اضا در بین گردشگران مربوط به حوزه فروش هاي به دست آمده، مشخص است که بیشترین تقاما براساس تفاوت میانگین .باشندمی

محصوالت کشاورزي است به عبارت دیگر گردشگران عمدتا براي خرید مستقیم محصوالت کشاورزي و تولیدي در منطقه مانند گل 

  ). 4جدول ( کنندو گیاه حضور پیدا می

  

  ها براساس آزمون فریدمنرتبه بندي گونه ):4(جدول 

  رتبه  میانگین  شاورزيتقاضاي  محصول گردشگري ک

  2  61/2  تجربه کشاورزي

  3  60/2  سرگرمی کشاورزي

  4  51/2  تفریح کشاورزي

  1  62/2  فروش کشاورزي

  1398هاي پژوهش، یافته: مأخذ                                

  

. فریدمن استفاده شدبراي اینکه جهت گیري عمده تقاضاي گردشگري کشاورزي در سطح محصول و خدمت مشخص شود از آزمون 

توان گفت، بین محصوالت و خدمات مختلف تقاضاي گردشگري کشاورزي با توجه به می Chi – squareبا توجه به مقدار آزمون 

اي و سالیق ، تفاوت وجود دارد و این بدین معناست که گردشگران بر اساس شرایط زمینه)0.000(سطح معناداري به دست آمده 

هاي به دست آمده، اما براساس تفاوت میانگین .باشندکشاورزي عالقمند میخدمات مختلف در گردشگري  خود، به محصوالت و

، آب و هواي )فرار از سروصداي شهر(مربوط به استراحت  مشخص است که بیشترین تقاضاي محصول و خدمت  در بین گردشگران

                                                             
  .اي به ترتیبی تغییر پیدا کردفریدمن ، مقایس از فاصله ها براي گرفتن آزموناي بودن شاخصبه علت فاصله - 1
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. باشدازهاي کشاورزي و پیاده روي در مزارع  داراي رتبه می، چشم اندخدمات گردشگري کشاورزيمطلوب، میزان رضایتمندي از 

جدول ( توان گفت گردشگران جهت گیري کلی گردشگران در منطقه بیشتر به سمت تفریح گردشگري کشاورزي استبنابراین می

5.(  

  رتبه بندي محصول و خدمت در گردشگري کشاورزي براساس آزمون فریدمن ):5(جدول 

  رتبه  ینمیانگ  محصول و خدمت

  6  362/25  هاي طبیعیمناظر و جاذبه

  4  26/26  چشم اندازهاي کشاورزي

  2  89/26  آب و هواي مطلوب

  24  43/17  مشارکت در کارهاي کشاورزي

  13  21/22  هاي سالمغذاها و نوشیدنی

  8  34/23  وجود غذاهاي محلی

  7  04/24  بازدید از مزارع گل و گیاه

  30  16/14  مسابقات ورزشی و بازهاي بومی

  27  55/14  آداب و رسوم محلی

  34  99/12  وجود منطقه حفاطت شده گردشگري

  20  37/20  برگزاري نمایشگاه گل و گیاه

  1  62/28  )فرار از سروصداي شهر(استراحت 

  5  364/25  پیاده روي در مزارع

  31  51/13  صید و شکار

  22  11/18  کشاورزي درمانی

  9  29/23  فروش مستقیم محصوالت

  19  47/20  فروش محصوالت خانگی

  21  46/18  فروش سوغات و صنایع دستی

  23  81/17  )غذایی کشاورزي(خدمات 

  33  05/13  مشارکت در کارهاي سنتی روزمره روستایی

  29  17/14  هاي کشاورزي مانند نمایشگاه کشاورزيسرگرمی

  26  25/15  اقامتگاه بوم گردي

  17  97/20  تجربه فرهنگ کشاورزي

  10  28/23  والت باغی و دامیمحص

  18  68/20  میراث فرهنگی و سنت محلی

  14  97/21  تجربه کردن ابعاد مختلف زندگی روستایی

  15  81/21  چیدن میوه و سبزیجات تازه 

  11  60/22  تماشاي زندگی کشاورزان

  37  75/10  هاي آموزش کشاورزيبرنامه

  36  91/10  پرورش ماهی

  12  30/22  یعالقمندي به زندگی روستای

  16  95/21  زندگی در منزل روستایی

  24  16/16  وجود فرصت براي مراقبت از حیوانات
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  32  28/13  شرکت در فرآیند تولید محصوالت

  35  68/12  غارنوردي

  28  46/14  کوه نوردي

پذیرش، (خدمات گردشگري کشاورزيرضایتمندي از 

  )اسکان، مهمانوازي و راهنمایی
76/26  3  

  1398هاي پژوهش، یافته: مأخذ                                       

        

 تقاضاي محصول در گردشگري کشاورزي  بررسی وضعیت  

، )Chi- Square( از آزمون کاي اسکوئر )علت مقیاس ترتیبی هب(براي بررسی میانگین تقاضاي محصول در گردشگري کشاورزي 

تمامی  ،ت در گونه تجربه گردشگري کشاورزيمحصول و خدمداري به دست آمده با توجه به میزان معنا .استفاده شده است

تقاضاي  ،باتوجه به میانگین به دست آمده همچنین. )0.05کمتر از ( تعمیم به کل جامعه را دارد یتمعنادار بوده و قابلها شاخص

تقاضاي محصول در  روستایی و رضایتمندي،غذاهاي محلی، تجربه فرهنگ کشاورزي، تجربه کردن ابعاد مختلف زندگی محصول در 

و تماشاي زندگی کشاورزان، تقاضاي ) ها، برگزاري نمایشگاه گل و گیاهفستیوال(هاي فرهنگی بازدید از مزارع گل و گیاه، برنامه

شاورزي و آب و هاي طبیعی، چشم اندازهاي ک، پیاده روي در مزارع، مناظر و جاذبه)فرار از سر و صداي شهر(محصول در استراحت 

میانگین  هواي مطلوب، تقاضاي محصول در فروش مستقیم محصوالت، تنوع محصوالت باغی و دامی و چیدن میوه و سبزیجات تازه،

  ). 6جدول (اند مورد تقاضاي گردشگران در منطقه مورد مطالعه بوده بیشترکه . اندرا داشته 3بیشتر از 

 
  

 بر اساس آزمون کاي اسکوئر  گردشگري کشاورزي ول درتقاضاي محص بررسی وضعیت  ):6(جدول 

گونه 

گردشگري 

  کشاورزي

 -Chi  میانگین  فراوانی بیشترین طیف نوع تقاضا
square  

  میزان معناداري

  درصد  طیف  

تجربه 

گردشگري 

  کشاورزي

اقامتگاه بوم گردي و 

  متوسط  هاي قدیمیخانه

1/31  4/2 4/47 000/0 

  

یادگیري و مشاهده 

یع دستی، صنا(

  )ماهیگیري، سوارکاري

  کم

2/36  1/2 5/82 000/0 

 000/0 7/86 2/3  3/39  متوسط  غذاهاي محلی

مشارکت در کارهاي 

  کشاورزي 
  متوسط

1/32  6/2 2/46 000/0 

هاي غذا و نوشیدنی

  سالم و خانگی
  متوسط

3/39  1/3 07/80 000/0 

مشارکت در کارهاي 

  سنتی روزمره روستایی
  کم

8/39  2.2 3/89 000/0 

میرات فرهنگی و 

  هاي محلیسنت
  متوسط

8/38  9/2 6/72 000/0 
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تجربه فرهنگ 

  کشاورزي
  زیاد و متوسط

1/32  3 3/62 000/0 

تجربه کردن ابعاد 

مختلف زندگی 

  روستایی

  متوسط

2/34  1/3 7/59 000/0 

هاي آموزش برنامه

  کشاورزي
 خیلی کم

3/42 9/1 04/111 000/0 

ابعاد تجربه کردن 

مختلف زندگی 

  روستایی

 زیاد

7/32 1/3 6/45 000/0 

از خدمات  رضایتمندي

  گردشگري کشاورزي
 زیاد و متوسط

3/39 6/3 66 000/0 

سرگرمی 

گردشگري 

  کشاورزي

بازدید از مزارع گل و 

 8/59 3/3  2/36  زیاد  گیاه

000/0 

  

اسب (ها فعالیت

ري، مسابقات سوا

  )ورزشی و بازهاي بومی

 02/55 3/2  2/33  خیلی کم

000/0 

هاي فرهنگی برنامه

، برگزاري فستیوال ها(

  )نمایشگاه گل و گیاه

 7/32 3  1/31  متوسط

000/0 

 000/0 7/86 3/2  1/31  خیلی کم  آداب و رسوم محلی 

تماشاي زندگی 

  کشاورزان 
 9/70 1/3  2/36  زیاد

000/0 

 000/0 107 9/1  4/44  خیلی کم  پرورش ماهی

اطق حفاظت بازید از من

  شده
 2/74 2.2  7/32  کم

000/0 

هاي نمایش و سرگرمی

کشاورزي مانند 

  نمایشگاه کشاورزي

 2/61 3/2  2/33  کم

000/0 

 فروش

 يگردشگر

  کشاورزي 

فرار از سر و (استراحت 

  زیاد  )صداي شهر

3/42  8/3 06/112 000/0 

  

 000/0 4/80 4/3  8/39  زیاد  پیاده روي در مزارع

 000/0 64 2/2  7/33  کم  صید و شکار

 000/0 7/30 5/2  6/27  کم  مراقبت از حیوانات

کشاورزي درمانی 

استفاده از داروهاي (
  متوسط

7/35  7/2 6/54 000/0 
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  )گیاهی

 000/0 6/54 3/2  6/28  کم و متوسط  کوه نوردي

 000/0 2/76 1/2  2/37  خیلی کم  غار نوردي

هاي مناظر و جاذبه

  متوسط  طبیعی
3/41  4/3 5/114 000/0 

چشم اندازهاي 

  کشاورزي
  زیاد

4/47  5/3 7/179 000/0 

 000/0 4/136 6/3  9/45  زیاد  آب و هواي مطلوب

فروش 

گردشگري 

  کشاورزي

فروش مستقیم 

 2/3  7/35  متوسط  محصوالت

6/60 000/0 

  

فروش محصوالت 

  خانگی
 9/2  6/31  زیاد

4/44 000/0 

فروش سوغات و صنایع 

  دستی
 7/2  1/30  کم

1/43 000/0 

خدمات 

  )کشاورزي(غذایی
 7/2  7/33  متوسط

4/64 000/0 

تنوع محصوالت باغی و 

  دامی
  متوسط و زیاد

7/33  2/3 2/66 000/0 

چیدن میوه و 

  سبزیجات تازه
  متوسط

2/36  3 1/57 000/0 

  1398هاي پژوهش، یافته: مأخذ

  

  هاو پیشنهادگیري نتیجه 

  

ي بیشماري همچون ایجاد درآمد ثانویه براي کشاورزان، توسعه بازارهاي جدید مصرف و زایابه دلیل داشتن م کشاورزي گردشگري

تنوع  ياستراتژ یوعنبه عنوان افزایش آگاهی نسبت به محصوالت محلی و کمک به آموزش مشتریان و گردشگران درباره کشاورزي 

باشد بنابراین باید به ماهیت گري کشاورزي تأثیر گذار میباتوجه به اینکه عوامل گوناگونی بر توسعه گردش. شودیقلمداد م یبخش

 یحاتها و ترجیژگیو ییشناساو  یقدق یبررسبنابراین . است ه تقاضاپیچیده این عوامل توجه داشت که یکی از این عوامل توجه ب

در روستاهاي گري کشاورزي گونه شناسی تقاضاي گردشاضر به بررسی تقاضا و حدر پژوهش لذا  .باشدداراي اهمیت میگردشگران 

 tهاي تحقیق، اقدام به استفاده از آزمون   هاي جمع آوري شده از بین نمونهبا توجه به داده .ه شده استشهرستان محالت پرداخت

-، گویاي این است که گونهtنتایج حاصل از آزمون . آزمون فریدمن استفاد شد ،)Chi- Square(اي، آزمون کاي اسکوئر تک نمونه

 توان نتیجه گرفت که در، بنابراین میاستدر وضعیت مناسبی قرار گرفته اي تقاضاي گردشگري در منطقه مورد مطالعه ه

که تایید کننده نتایج مطالعه مطیعی لنگرودي و حیدري  کشاورزي وجود داردگردشگريمورد مطالعه تقاضا براي  منطقهروستاهاي 

- میانه در منطقه مورد مطالعه کارآفرین کسب و کارهايو کشاورزي یوند میان گردشگريبا پ لذا. است) 2017(الگو اي و ) 1391(

نتایج حاصل  .می باشد) 2016( هاي پراسنشاکماريکه در راستاي یافته کمک کردرشد و توسعه اقتصادي مناطق روستایی توان به 

فروش کشاورزي عالقمندي  ونهکشاورزي به گ آزمون فریدمن حاکی از این است که گردشگران از میان چهار گونه گردشگري
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خدمات به گردشگران با  ارائهباید  در روستاهاي منطقه مورد مطالعهن گفت توامی با توجه به نتایج پژوهشبنابراین . بیشتري دارند

رد مطالعه در منطقه مو کشاورزيمطابقت بیشتري داده شود و از این طریق به توسعه بازار گردشگريگونه فروش کشاورزي 

فرار از سروصداي (مربوط به استراحت بیشترین تقاضاي محصول گردشگري کشاورزي در منطقه مورد مطالعه  همچنین. پرداخت

 باشدمی، چشم اندازهاي کشاورزي و پیاده روي در مزارع خدمات گردشگري کشاورزي، آب و هواي مطلوب، رضایتمندي از )شهر

 و نیازهاي هايبنابراین باتوجه به آگاهی و شناخت از خواسته. باشد می) 1396(ري و همکاران مطالعه نویید کننده نتایج که تأ

کارهاي  و منطقه مورد مطالعه پرداخت از سویی دیگر نیز براي دوام و بقاي کسببه همخوانی بین عرضه و تقاضا در  بایدگردشگران 

به منظور بهبود تولید نوآوري ، کشاورزي گردشگري خدمات زمینه رد گردشگران هايآگاهی اولویتگردشگري کشاورزي عالوه بر 

  متفاوتی از گردشگري کشاورزيهاي، گونهمناطق روستایی مورد مطالعه  بسته بهگفت  توانمیباتوجه به نتایج پژوهش  .است نیاز خدمات 

بنابراین بسته به هر روستا . هاي کارآفرینانه در منطقه مورد باشدتواند زمینه ساز شروع کسب و کارتقاضا وجود دارد که میو باشدقابل شناسایی می

با توجه به : توان پیشنهادات زیر را بیان کرددر این راستا می .دسته بندي نمودگردشگران  با هدف رضایتمنديخدمات  و محصوالت باید

، آب و هواي )فرار از سروصداي شهر( اینکه بیشترین تقاضاي محصول گردشگري در منطقه مورد مطالعه مربوط به استراحت

بنابراین . باشدمطلوب، چشم اندازهاي کشاورزي و پیاده روي در مزارع و جهت گیري عمده گردشگران به سوي تفریح کشاورزي می

ي هاي تجربه کشاورزي، سرگرمی و فروش کشاورزي در منطقه مورد مطالعه تقویت شود تا از این طریق کسب و کارهاباید گونه

 . کارآفرینانه گردشگري کشاورزي در منطقه مورد مطالعه توسعه یابد
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