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Abstract 
Agricultural tourism as a complementary activity can have positive effects in 
villages with tourism capabilities, the most important is diversification of 
employment and i income. But assessing the willingness of the local community 
to accept tourists is the main purpose of this study. This research is of 
descriptive-analytical type which has been done by library and field method. 
Among the villages with a high capacity for agricultural tourism in the city, 424 
heads of households were selected with the Cochran's formula and were 
interviewed. Friedman and Kruskal-Wallis non-parametric tests and Spearman 
correlation test were used to analyze the data due to abnormality. The results 
showed that although Agrotourism is economically profitable for them and the 
results of confirmatory factor analysis also showed that it has the greatest impact 
on the economic وdimension and explains 17.93% of the total variance, But from 
a social point of view, it explains the lower impact rate and 13.65% of the total 
variance, because the local community has little interest in the presence of 
tourists in the garden and private space of their lives and seeks more economic 
benefits of tourism than social interactions. Therefore, efforts should be made to 
make the villagers aware of the social benefits. 
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Extended Abstract 
1. Introduction 
Torbat Heydariyeh city is one of the 
potential areas in the field of agriculture 
and rural tourism in Khorasan Razavi 
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Province. This province has several agro-
tourist attractions, including the 
production of important products such as 
saffron, cotton, silk, almonds, etc. 
However, despite such capacities, little 
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effective research has been done to 
strengthen the agro-tourism in this 
region, and this activity is somewhat 
unknown. Since the development and 
success of agro-tourism requires a mutual 
interaction between the host community 
and the tourist, in this article, there is an 
attempt to identify the tourism potentials 
and their economic, social and 
environmental effects, and evaluate the 
attitude and acceptance of the host 
community. 

2. Material and Methods 
The present research is a descriptive-
analytical study that uses exploratory 
method as well as library and field 
research. A total of 424 heads of the 
agricultural households were selected as 
the sample and interviewed to identify 
their willingness to accept tourists. Some 
professors and experts confirmed the 
validity of the questionnaire, and 
Cronbach’s alpha coefficient was used to 
assess the reliability of research 
indicators. The alpha coefficients above 
0.7 in all dimensions indicate the validity 
and internal consistency of the research 
structures. In the data analysis section, 
due to the non-normality of the data, 
Friedman and Kruskal-Wallis non-
parametric tests as well as one-sample T 
test and Spearman correlation test were 
used.  

3. Findings and Discussion  
In order to assess the willingness and 
attitude of farmers in the sample size to 
develop agro-tourism activities in their 
farms and gardens, 12 items were used and 
the results showed that in the first place, 
the farmers were most willing to “hold a 
local food festival and direct supply 

exhibition of agricultural products” with 
an average rating of 4.15. In the second 
place, they preferred “direct sales of 
agricultural products to tourists by farms 
and gardens” with an average rating of 4.12. 
They were not willing to “hold planting and 
harvest festivals” and they evaluated them 
with the low rates of 2.13 and 2.86. 
Spearman correlation test showed that 
there was a significant positive 
relationship between individual 
characteristics of farmers in the sample 
size (age, household size, level of 
education, number of employed people 
and saffron cultivation level) and their 
desire to develop agro-tourism activities. 
Moreover, Kruskal-Wallis test with a 
significance level of less than 0.01 showed 
that the degree of willingness to agro-
tourism activities in the studied villages 
was different, and Buri Abad had the 
highest tendency to host tourists. For 
evaluating the effects of agro-tourism 
development on various economic, social, 
environmental and infrastructure 
dimensions, a statistical test of 
confirmatory factor analysis was 
conducted on 35 indicators showing that 
the highest percentage of variance 
belonged to economic effects (17.93%) and 
the lowest percentage of variance 
belonged to infrastructure factor (11.73%).  

4. Conclusion  
The general results of the research 
showed that the farmers of Torbat 
Heydariyeh villages were not very 
interested in agro-tourism activities and 
accepting tourists in their gardens and 
residences. In contrast, they just preferred 
selling their products by their farms and 
gardens and did not want the tourists to 
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involve in the processes of planting and 
harvesting. They did not even accept to be 
paid to invite and host the tourists into 
their private living space. This indicates 
their distrust of tourists and lack of 
familiarity with the philosophy of agro-
tourism as well as its educational effects 
and socio-cultural interactions. Therefore, 
in this situation, tourism development 
faces challenges, including low level of 
awareness and sufficient information 
about the social, cultural and economic 
benefits of agro-tourism, lack of sufficient 
financial resources, and lack of skilled and 
trained labor force to start a business and 
manage agro-tourism properly. In order 
for tourism to succeed, in addition to the 
efforts of farm owners, financial and 
educational support, appropriate 
infrastructure and public facilities, and 
active participation of government 
officials and local trustees are required. 
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 چکیده
های   قابلیت  با  روستاهای  در  تواند  می  مکمل  فعالیتی  عنوان  به  کشاورزی  گردشگری 

اثرات مثبتی را  برجای بگذارد؛ که مهم ترین آن  تنوع سازی اشتغال و افزایش گردشگری،   
درآمد است؛ اما ارزیابی  تمایل  جامعه ی محلی  به پذیرش گردشگر، هدف اصلی   این  

توصیفی  نوع  از  تحقیق  این  است.   و   - پژوهش   ای  کتابخانه  روش  به  که  است  تحلیلی 
رو ازمیان  است.  گرفته  انجام  کشاورزی  میدانی   گردشگری  باالی   دارای ظرفیت  ستاهای 

کشاورز سرپرست خانوار به عنوان حجم نمونه  با فرمول کوکران انتخاب    ۴۲۴شهرستان،    
شدند و مورد پرسشگری قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل  داده ها به دلیل نرمال نبودن ؛ 

مون همبستگی اسپیرمن استفاده  از آزمون های ناپارامتری فریدمن و کروسکال والیس و آز 
گردید. نتایج  نشان داد،  گرچه اگروتوریسم  از نظر اقتصادی برای آنان درامد زاست  و نتایج  
تاثیر  را در  بعد اقتصادی داشته   و  تحلیل عاملی تاییدی نیز نشان داد  که  بیشترین 

، میزان تاثیر گذاری کمتر    درصد از واریانس کل را تبیین می کند؛ اما از بعد اجتماعی  ۹۳/۱۷
درصد واریانس کل را تبیین می کند، زیرا جامعه ی محلی  تمایل چندانی به     ۶۵/۱۳و  

حضور  گردشگر درباغ و  فضای خصوصی زندگی خویش ندارد  و  بیشتر به دنبال منافع  
آگاهی  اقتصادی  گردشگری  است تا تعامالت اجتماعی. ازاین رو،  تالش هایی برای  افزایش  

 روستاییان نسبت به  منافع  اجتماعی  نیز صورت گیرد.

ها: کشاورزی،    کلیدواژه  گردشگری 
تربت  شهرستان  محلی،  جوامع  تمایل 
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 مقدمه ١
ها و تالش ها، آن  توسعه ی روستایی برخالف تمام کوشش

و  است  نبوده  همراه  موفقیت  با  شاید  و  باید  که  چنان 
راهبردهای گذشته نتوانست مسائلی مانند؛ فقر، اشتغال  
روز   های  چالش  دیگر،  از طرف  نمایند.  رفع  را  پایداری  و 
پایین   های  قیمت  مانند؛  کشاورزی  روی  در  رو  افزون 

فشا تولید،  های  هزینه  افزایش  کشاورزی،  رهای  کاالهای 
زیست محیطی، تغییرات آب و هوا، جهانی سازی، صنعتی  
شدن، نبود برنامه های دولتی حمایت کننده از کشاورزی  
و نوسان بازارهای کاالهای کشاورزی، درآمد کشاورزان خرده  

)  ٧٠:  ١٣٩٣پا را روز به روز کاهش می دهند (سعید کریمی،
یگر  های صرف کشاورزی، دپرداختن به فعالیت.ازاین رو،  

تنوع فعالیت نیازهای جوامع روستایی نبوده و  -جوابگوی 
های جدید را های اقتصادی، افزایش اشتغال و ایجاد گزینه

(هویلنروک است  ساخته  ضروری  آنان  معیشت  و  ١برای 
های جدید ). براین اساس، یکی از گزینه۱۱۰:  ۲۰۰۳،  ٢دوراند

 است ؛ که این ظرفیت را  ٣معیشت، گردشگری کشاورزی  
دارد تا در جوامع محلی، نیرو و انگیزه ی الزم را برای تبدیل  
منابع محلی به محصوالت و خدمات گردشگری  فراهم آورد  
و به اقتصاد مردم محلی و توسعه ی پایدار روستایی کمک  

(لردکیپنیدز همکاران،   ٤نماید  بیشتر  ۹۸:  ۲۰۰۵و   .(
بردی کشورهای جهان نیز این نوع گردشگری را به عنوان راه

اقتصادی، احیا و بازسازی    -نوین برای توسعه ی اجتماعی 
این  ).  ۴۱:  ۲۰۱۱،  ٥اند (سونواحی روستایی مدنظر قرار داده

امر به ویژه در بین کشورهای درحال توسعه؛ مخصوصاً در  
با  چالش تنگناهای  مناطق روستایی و دورافتاده که  ها و 

جاذب  حال  درعین  و  بوده  مواجه  مختلفی    معیشتی 
جاذبه دارای  و  انسانی  گردشگر  و  طبیعی  متعدد  های 

های مهم گریز از فقر  تواند به عنوان یکی از راههستند، می
ای جامعه های توسعهو افزایش مشارکت مردم در فعالیت
). ازاین رو، ٦٠٠:  ١٣٩٨محسوب شود (محمودی و همکاران،  

به   گردشگری  صنعت  از  جزئی  کشاورزی؛  گردشگری 
ریزی اصولی و مناسب  تواند با برنامهکه می  آیدحساب می

های آن،  نقش موثری در  ها و محدودیتو شناسایی مزیت
توسعه ی روستایی به شیوه ی پایدار و در نتیجه، توسعه  

 
1 Huylenbroeck 
2 Durand 
3 Agrotourism / Agricultural tourism 
4 Lordkipanidze 

ی ملی و تنوع بخشی به اقتصاد ملی برعهده داشته باشد.  
روستایی است    یاز گردشگر  ی ا، شاخهیکشاورز  یگردشگر

گردشگ آن  در  خانوادهکه  با  می    یهاران  زندگی  روستایی 
زندگی در کشتزارها    یکشاورز  یها کنند و در مورد فعالیت

گیرند. در این شیوه، مطالبی را فرا می   یو مناطق کشاورز
پیامدها ایجاد  بدون  رو   یگردشگران  اکوسیستم    یمنفی 

در تعامل    یسنتی کشاورز   ی هامناطق میزبان، با فعالیت
آن مش  در  یا  و  میبوده  میارکت  اگروتوریسم  تواند کنند. 

و کیفیت   به درآمد  بهبود بخشیدن  امنیت غذایی،  باعث 
و جلوگیر زندگی  منابع طبیعی    یعمومی  تخریب  روند  از 

مناطق روستایی و افزایش میزان مشارکت آنها در تعیین  
شود خود  واقع  )۴۷۵:  ۲۰۰۵،  ٦(اکپینار  سرنوشت  در   .

دارد؛ از جمله تقویت مزایای متعددی    یکشاورزیگردشگر
اقتصاد   پایدار  ی  توسعه  و  کشاورزان  اقتصادی  حیات 
که   اجتماعی  و  طبیعی  میراث  از  حفاظت  کشاورزی، 

های شغلی و تجارت های جدیدی را به وجود آورد  فرصت
 ).۲۰۱۰، ٨؛ اسچانمن٢٠٠٦، ٧(ویک، چی و ویک

انواع  کشت  و  هوایی  و  آب  تنوع  دلیل  به  ایران 
های گردشگری فراوان، باغی و کشاورزی و جاذبهمحصوالت  

پتانسیل گردشگری  از  رونق  ی  زمینه  در  باالیی  های 
دهد که  کشاورزی برخوردار است؛ اما مطالعات نشان می 

ریزان قرار توسعه ی آن کمتر مورد توجه مدیران و برنامه
ی   توسعه  برای  گام  اولین   ، اساس  براین  است.  گرفته 

و ناخت ظرفیتگردشگری کشاورزی، ش این بخش  های  
تواند برای جامعه ی کشاورزی به ارمغان آورد  اثراتی که می

و   کشاورزان  محلی  جوامع  نگرش  تحلیل  همچنین  و  
گردشگران نسبت به توسعه ی این نوع گردشگری  است  
پژوهش   این  در  که  است  برخوردار  باالیی  اهمیت  از  که 

 تالش شده مورد بررسی قرار گیرد.  

در شهرستا مستعد  مناطق  از  یکی  حیدریه  تربت  ن 
بخش کشاورزی و گردشگری روستایی در استان خراسان  

قابلیت دارای  که  است  جاذبه رضوی  و  گردشگری ها  های 
کشاورزی و تولید محصوالتی متنوع از جمله؛ زعفران، پنبه 
این   است.  میوه  های  باغ  سایر  و  بادام  ابریشم،  نخ  و 

ن در تولید نخ ابریشم را  شهرستان، رتبه ی نخست استا

5 Su 
6 Akpinar 
7 Veeck, Che, & Veeck 
8 Schaneman 
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داراست و از جمله تولیدکنندگان عمده ی زعفران استان و  
بزرگ  از  اصلییکی  و  شهرستان ترین  پرورش  ترین  در  ها 

از است.  سرخ  جاذبه  طالی  این  دیگر  گردشگری  های 
سنت به  توان  می  آن  روستاهای  و  آداب  شهرستان  و  ها 

ن دارویی، رسوم خاص، غذاهای محلی، صنایع دستی، گیاها
محصولجشنواره برداشت  طبیعی  چشمو   های  اندازهای 

چندانی   و  موثر  مطالعات  اوصاف،  این  با  کرد.  اشاره  زیبا 
ریزی گردشگری در این منطقه صورت نگرفته  جهت برنامه

است و صنعت گردشگری نتوانست به طور موثر در رونق  
ماندگاری   افزایش  و  شهرستان  این  درآمد  و  اشتغال 

ر  باشد؛  جمعیت  داشته  بسزایی  نقش  بنابراین وستایی 
می  کشاورزی  و  گردشگری  بخش  صحیح  تواند مدیریت 
و   کشاورزی  گردشگری  ی  توسعه  در  مهمی  جذب  نقش 

باشد داشته  که  گردشگران  است  آن  پی  در  مقاله  این   .
تمایل و ادراکات جامعه ی میزبان را نسبت به  توسعه ی  

 اید.  گردشگری کشاورزی  بررسی وارزیابی نم

 مبانی نظری  ٢
گردشگری کشاورزی فصل مشترک گردشگری و کشاورزی 
محصوالت،   خریداری  مزارع،  از  بازدید  آن  در  که  است 
استفاده از سرگرمی های موجود در این فضاها، شرکت در 

ها و اقامت در مزارع به صورت همزمان صورت می  فعالیت
و   گردش  تجربه ی  که  می شود  امر سبب  این  که  پذیرد 

جربه ی کشاورزی به گونه ای جدایی ناپذیر حاصل شود  ت
از   ).۲۰۰۹،  ١(نسرز ابعادی  به  کشاورزی  گردشگری 

یا   مزارع  از  بازدید  که  دارد؛  اشاره  گردشگری  و  کشاورزی 
نواحی روستایی را با هدف تفریح و سرگرمی، آموزش و یا 

فعالیت در  در  مشارکت  زندگی  و  کشاورزی  تولیدی  های 
ها  ) و این فعالیت۳۷۷:  ۲۰۱۰،  ٢کند (یانگ یمزارع تشویق م

باعث ایجاد یک محیط سالم در روستا گردیده و گامی در 
شود. گردشگری  جهت تحقق فاکتورهای روستای سالم می

افتد که  کشاورزی معموالً در مزارع و کشتزارهایی اتفاق می
-اند و در کنار محیطدر مناطق روستایی جذاب واقع شده

مو کاری،  شهرنشین  قعیتهای  مردمان  برای  جذابی  های 
می فراهم  (تاو هم  باربیری  ٣نمایند  ).  ۲۱۹:  ۲۰۱۲،  ٤و 
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می کشاورزی  گردشگری  وقت  بنابراین،  پاره  ابزاری  تواند 
درکنار فعالیت اصلی مزرعه برای کسب درآمد بیشتر باشد  
تولیدات   ارزش  افزایش  برای  بیشتر موارد  و کشاورزان در 

عرضه ی مستقیم محصوالت در مزرعه  شان، به فرآوری و  
را به عنوان  بپردازند. در واقع گردشگری کشاورزی  باغ  یا 
نواحی   در  اقتصادی  رکود  ی  کننده  تحریک  ی  شیوه 

).  ٤٤:  ٢٠١٢، ٥توان در نظر گرفت ( سینگ بگیروستایی می
-همچنین دارای مزایای غیر اقتصادی بسیاری است و می

حفظ   مانند؛  مواردی  به  روستایی،  تواند  زندگی  سبک 
افزایش آگاهی و توجه بیشتر به حفاظت از محیط زیست،  

های کشاورزی، مناظر طبیعی، رسوم و سنن و ارزش زمین
و  ٦و میراث فرهنگی منجر شود (سریسومیانگ  ای محلیه

یر  همكار٩٥:  ٢٠١٥،  ٧مه  كميسيون  در    یهای). 
گردشگر از    یكشاورزیزيستمحيطي،  بخشي  بهعنوان 

، در نظر گرفته است  یروستايي بر اصول پايدار  یگردشگر
اين مفهوم كه گردشگر -در حين خدمات  یكشاورز  یبه 

گردشگران و مناطق ميزبان، حفظ   ی رساني و تأمين نيازها
فرصت ترويج  براو  (نچار  یها  گيرد  صورت  نيز  و    آينده 

 ).١٧٧: ٢٠١٥، ٨همکاران

تنها بهعنوان    ی دشگری و كشاورزامروزه ارتباط بین گر 
مطرح نيست و بهعبارتي فراتر از    یيك محصول گردشگر

محيطها در  خدمات  روش   ی يك  زيرا  است؛  روستايي 
آگاهيها  یبرا  یجديد مثبت   یدرك سفر،  نگرش  جديد، 

(ساد  به است  زيست  محيط  و  محلي  مردم  ، ٩فرهنگ 
با این اوصاف، گرشگری کشاورزی از دو جهت  )  ١٧:  ٢٠١٢

از یک جهت محیطد اهمیت است؛  و  ارای  های روستایی 
کنند تا گردشگران به  ها این فرصت را فراهم میپیرامون آن

آسایش  با  را  زمانی  آوری،  فن  و  شهرها  هیاهوی  از  دور 
در   اقتصادی  تنوع  سبب  دیگر،  سوی  از  و  کنند  سپری 

می  (قنبری،  روستاها  بنابراین،  ۷:  ۱۳۸۹شود  گردشگری  ) 
های  واند آثار زیادی از ابعاد مختلف در محیطتمیکشاورزی  

  - ١شود:  که به این اثرات اشاره میروستایی بر جای بگذارد  
کشاورزی  گردشگری  اقتصادی  نظر  از  اقتصادی؛  اثرات 

فرصت ایجاد  افزودن باعث  کشاورزان،  برای  شغلی  های 
ارزش افزوده به محصوالت کشاورزی، تنوع منابع درآمدی  
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ب و کار مزرعه، افزایش عملکرد تولید  با متنوع شدن کس
می  مرزعه  باربیری در  و  (تاو  نظر  ٢١٧:  ٢٠١٢،  ١شود  از   .(

اجتماعی و فرهنگی گردشگری کشاورزی اثرات بسیاری بر  
سبک  رسوم،  و  آداب  خانوادگی،  روابط  فردی،  رفتارهای 

گذارد. به طوری که توسعه ی گردشگری  زندگی برجای می
تر بین مردم مل و روابط نزدیککشاورزی باعث ایجاد تعا

شود و سبب افزایش دانش در مورد  شهری و روستایی می
می  روستایی  فرصتمناطق  ایجاد  طریق  از  و  های  گردد 

در   موثری  نقش  جوانان،  برای  خصوص  به  جدید  شغلی 
می ایفا  مهاجرت  (توپکوکاهش  نظر  ٤١:  ٢٠٠٧،  ٢کند  از   .(

ابزاری آموزشی برای  آموزشی گردشگری کشاورزی به عنوان  
برای   که  ترتیب  بدین  است.  گردشگران  و  کشاورزان 

مهارت امکان  کشاورزی، کشاورزان  جدید  فنون  در  آموزی 
های ذی ربط فراهم خدمات گردشگری و... از طریق سازمان

برنامهمی دیگر،  طرف  از  و  توسط شود  آموزشی  های 
به  سازمان دیده  آموزش  کشاورزان  یا  مسئول  های 
ران سبب توسعه ی آگاهی و دانش مردم در مورد  گردشگ

تواند توسعه ی مناطق روستایی را  شود که میطبیعت می
(فالنیگان  باشد  داشته  دنبال  به  ابعاد  ی  همه  و  ٣در 

). مزایای بعد زیست محیطی شامل؛  ١٢٩:  ٢٠١٥همکاران،  
ها، استفاده بهینه  های طبیعی و اکوسیستمحفظ زیستگاه

محیط و  منابع  آلودگی  از  کاهش  و  کشاورزی  روستا  های 
(کریمی،   می به  ).٨٠:  ١٣٩٣است  کرد؛ طورکلی  بیان  توان 

شیوه عنوان  به  کشاورزی  رشد گردشگری  جهت  ای 
اقتصادی در جوامع محلی دارای آثاری در این نواحی است  

 که به شرح زیر است:

 ایجاد درآمد ثانویه برای کشاورزان؛ •

 محیط روستا؛   حفظ چشم انداز فرهنگی و بصری •

 کاهش مهاجرت به واسطه ی ایجاد اشتغال؛ •

به   • شهری  مناطق  از  تفکرات  یافتن  جریان 
 روستایی؛ 

 تجربه ی زندگی در روستا توسط شهرنشینان؛ •

 تحرک و تنوع اقتصاد روستایی؛ •
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 ارتباط و تماس بازارها با مراکز شهری؛  •

اهمیت  • بر  تاکید  و  جوامع  هویت  افزایش 
 ). ۲۵: ۱۹۹۷، ٤محلی (لیککشاورزی در مناطق 

رابطه ی مکمل گردشگری و  ۳
 کشاورزی

با   همکاری  برای  زیادی  پتانسیل  کشاورزی؛  و  گردشگری 
یکدیگر در قالب یک رابطه نزدیک دارند. بهبود و توسعه  
افزایش  طریق  از  گردشگری  برای  نقل  و  حمل  نظام  ی 

تواند به کشاورزی سهولت دسترسی به بازارهای بالقوه می
ها  ). زیر ساخت۴۸: ۱۹۹۱و همکاران،  ٥مک کند (بونهم ک

به توسعه ی کشاورزی کمک می تنها  به نه  بلکه  رساند؛ 
می امکان  چشمگردشگران  و  کنند  سفر  تا  اندازهای دهد 

کشاورزی را مشاهده کنند. در مقابل، کمک گردشگری به  
تواند از طریق تحریک و افزایش تقاضا برای کشاورزی می 
لی صورت گیرد. در حالی که کشاورزی و رونق  تولیدات مح

آن ممکن است از طریق عرضه ی چشم اندازهای (طبیعی)،   
های گردشگری را در پی داشته باشد رشد و رونق فعالیت

همکاران،   و  ساکسنا ۴۹:  ۱۹۹۱(بون  همکاران،   ٦؛  :  ۲۰۰۷و 
). در واقع محصول کشاورزی خود می تواند به عنوان  ۳۴۷

گردشگ محصول  گیرد  یک  قرار  توجه  مورد  هم  ری 
). در این رابطه بسیاری از محققان،  ۵۰۰:  ۲۰۰۵،  ٧(فلیسچر 

گردشگری کشاورزی را به عنوان راهی برای تعادل بخشی  
رقابت میان این دو فعالیت مهم در سطح ملی پیشنهاد  

(باسبی دهد  رندل ٨می  از  ۶۳۵:  ۲۰۰۰،  ٩و  گردشگری   .(
مقص ی  جامعه  تشویق  و  تحریک  ی طریق  عرضه  به  د 

محصوالت و خدمات بخش کشاورزی به گردشگران مانند؛  
مزرعه تورهای  انداز،  سایتچشم  سازی  آماده  در  ای،  ها 

سبب  فراغت،  اوقات  گذران  جهت  زراعی  قطعات  جوار 
شود. همچنین تامین مواد  رونق بخشیدن به کشاورزی می

غذایی گردشگران از طرف کشاورزان، از دیگر انواع روابط 
می  دو باشد طرفه  همکاران،   تواند  و  ).  ۵۰:  ۱۹۹۱(بون 

به   مرتبط  اما  متفاوت؛  عرضه  دو  داشتن  با  کشاورزی 
شود، اولین آن عرضه ی مستقیم  بندی میگردشگری طبقه

گردشگر   به  کشاورزی  تولیدات  فروش  شامل  که  است 
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است و دومین، عرضه ی غیر مستقیم که مستلزم حفاظت 
هاست و به عنوان یک منبع  و کشت و زرع در چشم انداز 

می (سوچرگردشگری  کند  آفرینی  نقش  و  ١تواند 
مختلف    یهاوه ی). كشاورزان با ش۳۵:  ۱۹۹۴،  ٢چورتگنسلر 

به دست آورند    یك درآمد مكمل را از گردشگر یتوانند  ی م
ها ممكن است تین فعالیجه بخش بودن ای و در صورت نت
جانش  كشاورزی باالخره  عنوان    ین  درآمدها  ی كیبه    ی از 

-سودآور بدل گردند. کشاورزان می  یشده و به تجارت   یاصل
توانند با ایجاد شرایط جهت گردشگری و توزیع گردشگران 
در فضای باز مزرعه و ایجاد فرصت آموزش به گردشگران  

مند به یادگیری اصول کشاورزی به صورت عملی و عالقه
تر سازند. آنان  گسترده  کاربردی، فعالیت اقتصادی خود را

توانند شرایطی را در مزرعه ی خود فراهم کنند تا برای  می
گردشگران اقامت شبانه، پذیرایی با صبحانه، غذا دادن به 
دام های اهلی برای افراد به ویژه کودکان، اسب سواری و  

-تعامل مستقیم گردشگران با مزرعه و بسیاری از فعالیت
از این رو، گردشگری کشاورزی    های کشاورزی به وجود آید. 

اقتصادی   درآمد  و  تولید  کردن  پایدار  در  موثر  رهیافتی 
کشاورزان به ویژه کشاورزان با مالکیت مزارع کوچک است 

 ).  ۲۴-۲۲: ۱۳۹۱(مطیعی لنگرودی و حیدری،

در زمینه ی توسعه ی گردشگری روستایی و کشاورزی  
رد تقویت ها و رویکردهای مختلفی وجود دارد. رویکدیدگاه

می  خوب  ذاتاً  را  گردشگری  ی  توسعه  معتقد گرا،  و  داند 
است که خود به خود محاسنی برای جامعه ی میزبان به  
راه  مؤثرترین  را  گردشگری  اقتصادی،  رویکرد  دارد.  همراه 

می  اشتغال  و  درآمد  اجتماعی، کسب  رویکرد  در  و  داند 
فرهنگی   تعامل  و  تبادل  برای  مناسب  فرصتی  گردشگری 

روستاییان و گردشگران است. در رویکرد جغرافیایی،    بین
توسعه ی گردشگری بر پایه ی امکانات و الگوهای فضایی  

اثرات منفی آن مورد توجه است.  و چارچوب های کاهش 
رویکرد اجتماع مدار، نیز به مشارکت و کنترل جمعی تأکید 
دارد و باید بر امکانات محلی و تصمیم جمعی استوار باشد 

براین اساس در گردشگری  ٩٧:  ١٣٨٩ی معصوم،  (قدیر  .(
با   محلی  ی  جامعه  مستقیم  ارتباط  دلیل  به  کشاورزی، 
و   گردشگری  به  محلی  ی  جامعه  دیدگاه  گردشگران، 
به   توجه  با  است.  برخوردار  زیادی  اهمیت  از  گردشگران 
نقش گردشگری کشاورزی در توسعه ی اقتصادی مناطق  

رابطه اساس  براین  مروستایی،  نوع  ای  این  بین  ستقیم 

 
1 Socher 

توریسم با مشارکت جوامع محلی وجود دارد وبه پذیرش 
 جوامع محلی از این نوع گردشگری نیازمند است.

و گردشگری مکمل  همان طور که گذشت؛ کشاورزی 
ترین عوامل در موفقیت آن مشارکت و  یکدیگرند و از مهم

پذیرش جوامع محلی است . بنابراین، در صورتی که هر دو  
برنامهبخش   با  گردشگری  و  مدیریت  کشاورزی  و  ریزی 

نمودن زیرساخت ها و تسهیالت عمومی و صحیح، فراهم 
های گردشگری  آموزش به کشاورزان و آگاهی آنان از مزیت

می  قطعاً  گیرد،  انجام  افزایش  کشاورزی  موجبات  تواند 
درآمد و ایجاد اشتغال برای جوانان را نیز فراهم آورد و در 

 ی روستایی بیانجامد.  کل به توسعه 

 پیشینه ی تحقیق ۴
اگرچه گردشگری کشاورزی در جهان پدیده ای نسبتاً جدید  
نبوده است ؛ ولی در اوائل قرن بیستم ظهور پیداکرده و از  

ی   دهه  موردتوجه   ١٩٧٠اوائل  صنعت  یک  عنوان  به  
در ایران،    ولی؛  )۲۱۵:  ۲۰۱۲(تاو و باربیری،    قرارگرفته است

شود، به  فعالیت جدیدی محسوب می  گردشگری کشاورزی
همین دلیل به جز موارد معدود؛ مطالعات چندانی در این 
زمینه صورت نگرفته است که در زیر به منابع در دسترس  

 اشاره شده است.

) رستمی  و  بررسی«  ۱۳۸۴سقایی  به  پژوهشی  در   (
ی  قابلیت (مطالعه  ایران  در  کشاورزی  گردشگری  های 

وبی)» پرداختند و ده شهر برتر  موردی: استان خراسان جن
-در زمینه ی تولید محصول زعفران را با استفاده از مولفه

فعال  جمعیت  زعفران،  کشت  زیر  سطح  مانند؛  هایی 
ها، کشاورزی، سپرده ی بانکی، اقامتگاه عمومی و رستوران

مراکز بهداشتی و خدماتی مورد بررسی قرار دادند. در این 
ائنات، تربت حیدریه ، گناباد و  مقاله، پنج شهر؛ بیرجند، ق

همکاران   و  خالدی  شدند.  شناخته  قابلیت  دارای  کاشمر 
) در مقاله ی «امکان سنجی جاذبه های توریستی _  ۱۳۹۰(

اگرو توریستی در توسعه ی روستایی با تاکید بر باغ های  
مدل از  استفاده  و  لواسانات     SOWTگیالس  مورد:   ،

کوچک»، به این نتیجه رسیدند که  باید بر نقاط قوت جنبه  
گیری از عوامل ی اگرو توریستی و اصل مزیت نسبی بهره 
) حیدری  و  لنگرودی  شود.  تاکید  تبیین  ۱۳۹۱بیرونی   با   (

دیدگاه قابلیت براساس  کشاورزی  گردشگری  های 

2 Tchurtcghenthaler 
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ن تنکابن،  بلده ی شهرستان  دهستان  در  شان  گردشگران 
دادند که منطقه از توان باالیی برای توسعه ی گردشگری  
در   حضور  برای  گردشگران  و  است  برخوردار  کشاورزی 
دارند.   زیادی  تمایل  فراغت  اوقات  گذران  جهت  اراضی، 

 ) «کارآفرینی  ۱۳۹۴کریمی  بررسی  به  پژوهشی  در   (
گردشگری   برای  نوین  راهبردی  کشاورزی،  گردشگری 

ن دریافتند که موفقیت گردشگری  روستایی» پرداختند. آنا
برنامه به  حمایتکشاورزی  دریافت  و ریزی،  مالی  های 

ها و تسهیالت عمومی مناسب و  آموزشی الزم، زیرساخت
نیازمند است.   و معتمدان محلی  مقامات  فعال  مشارکت 
در   کارآفرینی  محیط  بهبود  گرفتند  نتیجه  آنان  همچنین 

های کارآفرینانه  جوامع روستایی و افزایش دانش و مهارت
تواند به توسعه ی  کشاورزان و به ویژه جوانان روستایی می

شایانی   کمک  کشاورزی  و  روستایی  گردشگری  کارآفرینی 
ها و  ) به « بررسی چالش۱۳۹۵نماید. رضوانی و همکاران (

مباحث توسعه ی گردشگری کشاورزی در مناطق روستایی  
ها و مسائل شاهرود»  پرداختند و نشان دادند که چالش

در   شهرستان  در  کشاورزی  گردشگری  ی  توسعه  فراروی 
های  شش گروه،  فاصله از مراکز عمده جمعیتی، سیاست

منطقه و  ملی  بازاریابی  جامع  آموزش،  و  آگاهی  ای، 
-بندی میمحصوالت، آداب و رسوم و قوانین موجود، طبقه

 شوند. 

) همکاران  و  مقاله۱۳۹۵حیدری  در  ریسک)،  های  ای 
شناسایی  اثرگ را  کشاورزی  گردشگری  ی  توسعه  بر  ذار 

نمودند. آنان نتیجه گرفتند که براساس نگرش پاسخگویان 
میزان ریسک توسعه ی  به  به  تمایل  بر  ادراک شده  های 

ریسک  کشاورزی،  ریسکگردشگری  اقتصادی،  های  های 
ریسک بازار،  و  ریسکتولید  طبیعی،  اجتماعیهای    - های 

نهادی به ترتیب؛ در درجه   -ی های سیاس فرهنگی و ریسک
گیرند. ورمزیاری و همکاران  ی اول تا پنجم اثرگذاری قرار می

ها و خدمات مطلوب گردشگری  ) به تحلیل فعالیت۱۳۹۶(
پژوهش  نتایج  پرداختند.  گردشکران  دیدگاه  از  کشاورزی 

های «خرید و چیدن محصوالت تازه»،  آنان نشان داد مولفه
و گیاه دارویی»، «ورزش های    «مصرف و بهره مندی از گل 

و   کشاورزی»  های  فعالیت  «انجام  طبیعت»،  بر  مبتنی 
مجموع   در  وحش»  حیات  ی  درصد   ۴۱/۶۴«مشاهده 

) فتحی  و  نوروزی  اند.  کرده  تبیین  را  در  ۱۳۹۷واریانس   (
 

1 Lack 
2 Parkar 
3 Che 

توانمندی ارزیابی  به  گردشگری  پژوهشی  ی  توسعه  های 
جامعه ی هدف  در  آن  پذیرش  میزان  تعیین  و    کشاورزی 

(کشاورزان و گردشگران) در شهرستان لنجان دریافتند که   
قابلیت لنجان  شهرستان  کشاورزی  برای  بخش  الزم  های 

پذیرش   میزان  و  دارد  را  کشاورزی  گردشگری  ی  توسعه 
جشنواره مورد  در  منطقه  گردشگران  و  و  کشاورزان  ها 

های زراعی و باغی مثبت است؛ اما میزان پذیرش  فعالیت
های دام و طیور به  ابطه با آموزش و فعالیتکشاورزان در ر 

) به  ۱۳۹۷گردشگران کم بوده است. عنابستانی و مظفری ( 
گردشگری  به  روستاییان  گرایش  بر  موثر  عوامل  تبیین 

پردازند نتایج پژوهش آنان نشان داد از میان  کشاورزی می
-های آموزش و مهارت، حمایتعوامل مورد بررسی، عامل

ای و نوع نگاه  دولتی، عقاید غیرتوسعههای و سیاستگذاری  
به   روستاییان  گرایش  بر  موثر  عوامل  از  و...  کشاورزان 
همکاران   و  چناری  محمودی  است.  کشاورزی  گردشگری 

مطالعه۱۳۹۸( در  محیط  )  ظرفیت  سنجش  به  ای 
گردشگری   ی  توسعه  برای  ماسال  شهرستان  روستاهای 

مناطق    کشاورزی پرداختند. نتایج پژوهش آنان نشان داد
روستایی شهرستان ماسال از ظرفیت خوبی برای توسعه 
نواحی   در  امر  این  و  برخوردارند  کشاورزی  گردشگری  ی 

ای با شدت بیشتر و در نواحی روستایی  ای و جلگهکوهپایه
با توجه به کمبود امکانات و نبود سکونت دائمی با شدت  

) تحلیل  ۱۳۹۹کمتری جریان دارد. کوهی و همکاران  به   ،(
عرصه کشاورزی  فضایی  گردشگری  روستایی مستعد  های 

که   داد  نشان  نتایج  پرداختند.  رودسر  شهرستان  در 
های بخش گردشگری و حضور گردشگران گسترش فعالیت

های طبیعی و  در ایام گوناگون سال در نواحی دارای جاذبه 
های شغلی و افزایش درآمد انسانی، موجب افزایش فرصت

 مردم محلی شده است. 

پارکر ۱۹۹۷( ١لک و  بررسی  ۲۰۱۵( ٢)  به  پژوهشی  )  در 
اند «گردشگری کشاورزی و توسعه»  به این نتیجه رسیده

برابر گردشگری کشاورزی وجود  که چالش های زیادی در 
فقدان  بازاریابی،  کمبود  آموزش،  کمبود  شامل؛  که  دارد 
کنترل کیفیت، کمبود بیمه ی مناسب، کمبود منابع مالی،  
کشاورزی،   اصلی  فعالیت  با  کشاورزی  گردشگری  تضاد 

و   ٣های زیر ساختی است. چی فاصله از بازار و محدودیت
لوپز۲۰۰۵( ٤ویک کشاورزان، ۲۰۰۶( ٥)؛  که  دادند  نشان   (

4 Veek 
5 Lopez 
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 حیدریه) کشاورزی (موردمطالعه: شهرستان تربت  

راه فعالیت از  یکی  عنوان  به  را  کشاورزی  گردشگری  های 
هایشان و حفظ  های افزایش ارزش افزوده سرمایه گذاری

دانند. بنابراین، آنان با متنوع  کشاورزی خود میهای  زمین
مجاورت   در  قرارگرفتن  و  کشاورزی  محصوالت  سازی 
جذب   موجب  این  توریستی،  مراکز  و  بزرگ  شهرهای 
توریست به مزارع و در نتیجه رقابتی شدن مزارع و افزایش 

) در پژوهش خود به  ۲۰۰۷( ١اند. مک گهی درآمدشان شده
کشاورزی گردشگری  ی  «بررسی  توسعه  برای  فرصتی   ،

پایدار روستایی» به این نتیجه رسیده است که گردشگری  
و  طبیعی  منظر  محلی،  جوامع  حفظ  به  کشاورزی 

میاکوسیستم کمک  مارتینز ها  پژوهش ۲۰۱۰(  ٢کند.  در   (
خود دریافت که گردشگری کشاورزی با توجه به افزایش 
جذابیت  تازه،  غذایی  مواد  به  کنندگان  مصرف  تقاضای 
خاصی یافته است، چرا که اغلب توسط فعاالن گردشگری 

جاده کنار  های  «غرفه  متخصص  که  فروش  کشاورزی  ای 
محصوالت تازه یا برداشت محصوالت تازه  توسط بازدید 

شده برجسته  و  تبلیغ  هستند،  دلیل  کننده»  به  و  اند 
-های تفریح در فضای باز، گردشگری کشاورزی میفرصت

های  های ورزشی و بهبود رژیمتمرینتواند با فراهم کردن  
و   تئو  کنند.  کمک  کنندگان  شرکت  سالمتی  به  غذایی، 

گردشگری  ۲۰۱۲(٣باربیری  بررسی  به«  خود  تحقیق  در   (
کشاورزی»   گردشگری  ی  توسعه  جهت  در  روستایی 
افزایش  به  توجه  با  که   رسید  نتیجه  این  به  و  پرداخت 

مصرف میان  کنندفاصله  تولید  و  شهری  گان  کنندگان 
و  کاشت  فعالیت  اند  مایل  آنها  از  بسیاری  محصوالت، 

ها، تهیه ی  برداشت محصوالت کشاورزی، رسیدگی به دام
از   را  دستی  صنایع  ساخت  و  لبنیات  چون  غذایی  مواد 

شارم  ببینند.  وایس ٤نزدیک  به  ۲۰۱۴(  ٥و  پژوهشی  در   (
بررسی عملکرد گردشگری کشاورزی هند پرداختند. نتایج 

می داد  فعالیتنشان  عملکرد  متوسط  گردشگری  زان  های 
درصد است که جزء باالترین    ۵۰تا    ۲۰کشاورزی هند بین  

شود. به طور کلی هند دارای یک عملکردها محسوب می
اقتصاد روستایی است که در این میان گردشگری روستایی  
و گردشگری کشاورزی؛ نقش مهمی در توسعه ی روستایی 

 این کشور دارند.

عات گوناگون  داخلی و خارجی نشان داد  بررسی مطال
زمینه در  بسیاری  مزایای  کشاورزی  های  گردشگری 

 
1 Mack Gehi 
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3 Tew & Barbirie 

اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی برای جوامع  
های روستایی دارد. ازاین رو، ضروری است به این و محیط

بخش گردشگری توجه خاصی شود تا بتوان هر چه بیشتر  
پتانسیل روستایی  از  نواحی  سویی های  از  و  گرفت  بهره 

مورد   محلی  جامعه  سوی  از  آن  پذیرش  و  نگرش  دیگر،  
شناسایی قرار گرفته تا با فراهم نمودن شرایط فرهنگی و  

های  ها و ارائه ی تسهیالت و حمایتتوسعه ی زیرساخت
مالی و آموزشی، در راستای توسعه ی گردشگری کشاورزی  

 های اساسی برداشته شود.گام

 روش شناسی ۵
از نوع توصیفیمط  تحلیلی است ؛که به    -العه ی حاضر 

کتابخانه تحقیقات  و  اکتشافی  انجام  روش  میدانی  و  ای 
اکتشافی، طریق  به  است.  با    گرفته  روستاهایی  ابتدا 

پتانسیل گردشگری کشاورزی باال و جذاب برای گردشگری  
از طریق فرمانداری شهرستان شناسایی شدند که شامل  

به شرح    ١٠ در ١جدول  روستا  از   است.   ، دوم  مرحله ی 
و    ٣٣٢٧مجموع    کوکران  فرمول  با  روستاها،  این  خانوار 

تعداد  ٠٫٠٧ضریب خطای   نمونه   ٤٢٤،  عنوان  به  خانوار  
این   از  که  شدند  تسهیم  انتخاب  ی  قاعده  با  تعداد 

و   تفکیک هر روستا مشخص شدند  به  نمونه  خانوارهای 
پرسش نامه توسط کشاورزان تکمیل گردید. جهت روایی  

تن از استادان و متخصصان استفاده    ٧پرسش نامه از نظر  
سنجش   جهت  کرونباخ  آلفای  ضریب  از  و  است  شده 

یب  ضراهای تحقیق بهره گرفته شد. مقادیر  پایایی شاخص
های گردشگری کشاورزی برابر  آلفا در بعد تمایل به فعالیت

و    ۰٫۷۱، در بعد اقتصادی  ۰٫۷۸، در بعد اجتماعی  ۰٫۷۴با  
به دست    ۰٫۸۱در بعد زیرساختی و محیط زیست برابر با  

نشان دهنده   ۰٫۷آمد. ضرایب آلفا در همه ی ابعاد باالتر از  
وهش است  های پژ ی اعتبار و سازگاری درونی مناسب سازه

دلیل  ٢جدول  ( به  اطالعات  تحلیل  و  تجزیه  بخش  در   .(
داده نبودن  آزموننرمال  از  و  ها  فریدمن  ناپارامتری  های 

استفاده   اسپیرمن  همبستگی  آزمون  و  والیس  کروسکال 
 شد.
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 : روستاهای با ظرفیت گردشگری کشاورزی شهرستان تربت حیدریه  و  تعداد  کشاورزان حجم نمونه   1جدول  

 تعداد نمونه  خانوار  جمعیت ظرفیت گردشگری کشاورزی  بخش دهستان روستا 
 ٣٣ ٣٣٠ ٩٥٦ پیله ابریشم -گردو بایگ بایگ ١بایگ

 ٢٥ ٢٥٣ ٨٢٧ بادام -پیاز  -زعفران مرکزی  باال والیت  بنهنگ 
 ٦١ ٦١٤ ٢١٢٠ بادام -زعفران مرکزی  باال والیت  منظربا 
 ٨٦ ٨٦٠ ٣٥٠٥ بادام -زعفران مرکزی  باال والیت  صومعه
 ١٠ ١٠٠ ٣٤٦ پنبه مرکزی  پایین والیت  قوزان

 ١٥ ١٥٤ ٥٨١ پنبه مرکزی  پایین والیت  حوض سرخ 
 ١٧ ١٧٠ ٦١٦ پنبه مرکزی  پایین والیت  بوری آباد 
 ١٢٤ ١٢٤٦ ١٢٤٦ باغداری  مرکزی  باال والیت  صنوبر

 ١١ ١٠٧ ٣٥٢ باغداری -زعفران مرکزی  باال والیت  کامه سفلی
 ٤٢ ٤٢٠ ١٦٣٦ زعفران مرکزی  باال والیت  آبرود 

 ٤٢٤ ٣٣٢٧ ١٢١٨٥ جمع
 . ۱۳۹۷، فرمانداری شهرستان تربت حیدریه، ۱۳۹۵مأخذ: مرکز آمار ایران، سال نامه ی آماری 

 

 

 مدل مفهومی تحقیق - 1شکل 

 

 
روستا محسوب می شود و فعالیت ابریشم  گرچه به لحاظ تقسیمات کشوری، بایگ نقطه شهری است ولی به لحاظ فعالیت های کشاورزی ،  ١

 کشی ان شهرت ملی دارد و گردشگران زیادی را همه ساله پذیراست.

توسعه 
 

 توسعه گردشگری کشاورزی

 اثرات اجتماعی اثرات زیرساختی اثرات اقتصادی اثرات زیست محیطی

برگزاری جشنواره غذاهای 
 محلی ومحصوالت کشاورزی

 

مشارکت گردشگر در 
 کاشت و برداشت محصول

فروش مستقیم محصوالت 
 زراعی و باغی به گردشگر

بازدید از  زمین زراعی، 
باغی و محل نگهداری 

 دام و طیور  

 آموزش تجربیات به گردشگران و
اختصاص بخشی از خانه یا اتاق 
 های اضافه کشاورزان برای اقامت

تمایل جامعه محلی به مشارکت در 
 توسعه گردشگری کشاورزی
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 معرفی منطقه ی مورد مطالعه ۶
کیلومتر مربع، در    ٦١٧٥شهرستان تربت حیدریه با وسعت  

کیلومتر از مرکز  ١٤٢جنوب غربی  شهر مشهد به فاصله ی 
  ١٣٣٣استان  قرار دارد. میانگین ارتفاع آن از سطح دریا،  

آن   نقطه  ترین  بلند  و  ملکوه    ٣٠١٣متر  قله  نام  به  متر 
تربت  و  زاوه  به شهرستان  از شرق  تربت حیدریه  است. 

رشتخوار، از غرب به کاشمر و از شمال به مشهد،   جام و 

نیشابور و فریمان و از جنوب به شهرستان مه والت منتهی  
آمار    بر  ١٣٩٥می شود. جمعیت شهرستان  طبق  بالغ   ،

هزار نفر است و گسترش شهر  تربت حیدریه باعث    ٢٢٥
در برگرفتن روستاهایی مانند؛ ملکی، حیدرآباد، بنهنگ، ده  

ر شده است. این شهرستان دارای چهار بخش؛  پایین و منظ
  ١٥٠کدکن، بایگ و جلگه رخ و مرکزی، هشت دهستان و  

حیدریه،  تربت  (فرمانداری  است  سکنه  قابل  روستای 
 محدوده ی مورد مطالعه را نشان می دهد.  ٢). شکل  ١٣٩٧

  

 
 معرفی روستاهای دارای ظرفیت  گردشگری  کشاورزی در شهرستان تربت حیدریه  - 2شکل 

 

دارای  معتدل،  نسبتاً  اقلیم  به  توجه  با  این شهرستان 
مانند کشت زعفران، باغات بادام و    یکشاورز  یهاپتانسیل

پرورش کرم و تولید نخ ابریشم، کشت پنبه و نیز ارتفاعات  
همچن  و  شرق  متنوع  شمال  کریدور  در  گرفتن  قرار    –ین 

دارا شرق،  گردشگر  یجنوب  لحاظ  از  مهمی    یپتانسیل 
زعفران در   ی(اگروتوریسم) است؛ به ویژه وجود مزارع زیبا

زیبا از محصوالت   یدهی و همچنین چشم اندازهازمان گل
می شهرستان،  روستایی  مناطق  بیشتر  در  از باغی  تواند 

این   در  گردشگر  جذب  به  عوامل  توجه  با  باشد.  منطقه 
اینکه محصول عمده ی این شهرستان زعفران است و می  
تواند پتانسیل بسیار باالیی در جذب گردشگر باشد؛ ازاین  

 رو، به معرفی برخی ظرفیت های آن می پردازیم.

ظرفیت های گردشگری زعفران  ٦٫١
 شهرستان 

شهرستان تربت حیدریه به دلیل دارا بودن خاک حاصلخیز 
هوایی مناسب برای کشت زعفران، یکی از بزرگ  و آب و  

ترین و اصلی ترین شهرها در پرورش طالی سرخ معروف  
شده است  و هر ساله در ایام برداشت محصول، جشنواره  
که   گردد  می  برگزار  تربت حیدریه  در  شهر  زعفران  ملی 
گردشگران بسیاری از تمام نقاط کشور به منظور  شرکت  

با این جشنواره  و  این در  به  از مزارع زیبای زعفران  زدید 
سال   از  زعفران،   ملی  ی  جشنواره  کنند.  می  سفر  شهر 

آبان هر ساله  با برگزاری    ١١تا     ٧،  فعالیت خود را از    ١٣٩٢
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عنوان  با  جشنواره   این  کند.  می  تجربه  گوناگون  مراسم 
اقتصادی در   و  اجتماعی  اهداف فرهنگی،  با  (طالی سرخ) 

ل زعفران  و جایگاه راهبردی آن در  راستای معرفی محصو
اقتصاد ایران و جهان و نیز به منظور جلب توجه به تنوع  
خرده فرهنگ ها و آداب و رسوم در کشور برگزار می شود.  
منطقه   در  گردشگری  تورهای  ایجاد  سبب  جشنواره  این 
شده است که مهم ترین برنامه های آنها؛ بازدید از مزارع 

هرستان، شرکت در کارگاه های  زعفران سطح روستاهای ش
زعفران  ی  پژوهشکده  همکاری  با  علمی  و  آموزشی 
جاذبه   از  بازدید  زعفران،  بزرگ  بازار  از  بازدید  شهرستان، 
ی   تهیه  و  شهرستان  سطح  گردشگری  و  تاریخی  های 
سوغات است. حضور گردشگران موجب می شود تا بخش  

کنندگان بازدید  توسط  تولیدی  زعفران  از  توجهی    قابل 
خریداری شود و با کاهش سهم واسطه های بازار زعفران،  
حضور  شود.  می  کننده  تولید  نصیب  بیشتری  درآمد 
فرصت  احتماال   نیز،  بازدیدکنندگان خارجی  و  گردشگران 
بین  زعفران  بخصوص  کشاورزی  مبادالت  برای  را  هایی 
تولیدکنندگان و تجار داخلی را با گردشگران خارجی فراهم 

نماید. در   کنار موارد ذکر شده، حضور گردشگران در می 
نواحی زیرکشت زعفران فرصتی فراهم می نماید تا مردمان  
گردو،   مانند؛  خود  کشاورزی  محصوالت  سایر  نواحی  این 
را   خود  بومی  های  آیین  و  دستی  صنایع  دارویی،  گیاهان 
عرضه کنند. تصاویر زیر بازدیدگردشگران خارجی و داخلی  

 نطقه نشان می دهد.را از مزارع زعفران م
 

 
 خارجی) از کشتزارهای زعفران  منطقه  -بازدید گردشگران(داخلی - 3شکل 

 

بزرگ زعفران،  تولید  بر  عالوه  حیدریه   ترین  تربت 
پرورش دهنده ی کرم ابریشم و تولیدکننده ی نخ ابریشم  

توانند عالوه بر شرکت در  بوده و گردشگران میکشور نیز  

و    ابریشم  کرم  پرورش  های  کارگاه  از  زعفران،  جشنواره 
نمونه زیر  بازدید کنند. تصاویر  آن  از فعالیت  فرآوری  ای  

 دهد. کشی در منطقه مورد مطالعه را نشان میابریشم
 

 
 کشی  در  بایگ تربت حیدریه ای از  فرآیند تولید  ابریشمنمونه  - 4شکل 
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 یافته های تحقیق ۷
دهد  که های توصیفی حجم نمونه تحقیق نشان مییافته
سنین    ۳۹٫۲ در  آنان  بیشترین    ۳۹تا    ۳۰درصد  و  سال 

فقط    ۹۰٫۶( و  هستند  مردان  زنان    ۹٫۴درصد)  را  درصد 
می و  تشکیل  متأهل  ۹۹٫۵دهند  بعد  درصد  میانگین  اند. 

که    ۵٫۱۳خانوار   خانوارها،    ۲۶٫۴نفر    ۱۵٫۳نفره،  ۴درصد 
  ، و  ۵درصد  عبارتی،  ۳درصد    ۱۴٫۹نفره  به  هستند.  نفره 

انان   از  نیمی  از  سطح    ۵تا۳بیش  نظر  از  هستند.  نفره 
ترتیب   به  ابتدایی،    ۴۶٫۵تحصیالت،  سواد  دارای  درصد 

دند. از نظر وضعیت درصد بیسوا  ۱۷درصد دیپلمه و    ۳۵٫۴
درصد به کشت   ۹۵٫۵درصد کشاورزند که    ۹۱٫۳اشتغال،  
درصد نیز پیله ی    ۱٫۲درصد به تولید پنبه و    ۳٫۳زعفران،  

کنند. گرچه بیشترین نفرات قابل توجه  ابریشم تولید می
اراضی  آنان به کشت زعفران اشتغال دارند؛ ولی وسعت 

دهد،  نشان می ٢جدول  زعفران بسیار کم است. چنان که  
حدود    ۶۲ آنان  کشت    ۵۰۰تا    ۱۰۰درصد  زیر  مریع  متر 

حدود   و  دارند  بین    ۲۰زعفران  آنان    ۵۰۰۰تا  ۱۰۰درصد 
 مترمربع. 

 

 توزیع فراوانی سطح زیر کشت محصول زعفران خانوارهای حجم نمونه (متر مربع)  - 2جدول 

 ١٠٠تا ١٠ ٥٠٠تا   ١١٠ ١٠٠٠تا   ٥١٠ ١٥٠٠٠تا  ١١٠٠ ٢٠٠٠٠تا  ١٥١٠٠ ٥٠٠٠٠تا  ٢٠١٠٠ کل
 سطح زیر کشت 

 (متر مربع )

 فراوانی ١٣٥ ١٢٨ ٧٧ ٣٣ ٣٧ ١٤ ٤٢٤

 درصد ٣١٫٨ ٣٠٫٢ ١٨٫١ ٨ ٨٫٧ ٣٫٢ ١٠٠

 . ۱۳۹۹های پژوهش،  مأخذ: یافته

بررسی ادراکات جامعه ی محلی از  ۷٫۱
 اثرات توسعه ی گردشگری کشاورزی 

جهت بررسی اثرات توسعه ی گردشگری کشاورزی از چهار  
زیرساختی)   و  محیطی  زیست  اجتماعی،  (اقتصادی،  بعد 

گردید. همان  از نشان می  ٣جدول  طور که  استفاده  دهد 

ترین تاثیر گردشگری  میان یازده گویه ی بعد اقتصادی، مهم 
میانگین   با  پاسخگویان  نظر  از  «  ۱۶/۴کشاورزی  رونق به 

دستی» صنایع  فروش  فروش  به    بازار  تأثیر  کمترین  و 
اختصاص   ۳۳/۳«افزایش قیمت ملک و زمین» با میانگین  

یافته میدارد.  نشان  اقتصادی  ها  تاثیرات  میزان  دهد 
گردشگری کشاورزی در تمامی متغیرها بیشتر از میانگین  

 و در حد متوسط به باال هستند.   ۳
 

 یافته های توصیفی اثرات اقتصادی توسعه ی  گردشگری کشاورزی از دیدگاه کشاورزان  - 3جدول 

 انحراف معیار  میانگین  خیلی زیاد  زیاد  متوسط  کم بسیارکم مولفه
 ٠٫٦٥٧ ٤٫١٦ ٣١٫١ ٥٤٫٤ ١٤٫٤ ٠ ٠ رونق بازار فروش فروش صنایع دستی 

 ٠٫٤٥٠ ٣٫٧٢ ٠ ٧٢٫٢ ٢٧٫٨ ٠ ٠ افزایش قیمت تولیدات محلی 
 ٠٫٤٩٨ ٣٫٥٦ ٠ ٥٦٫٧ ٤٣٫٣ ٠ ٠ افزایش درآمد خانواده

 ٠٫٦٥٤ ٤٫١ ٢٦٫٧ ٥٦٫٧ ١٦٫٧ ٠ ٠ های شغلی روستا افزایش فرصت
 ٠٫٤٠٢ ٣٫٨٠ ٠ ٨٠ ٢٠ ٠ ٠ کاهش مهاجرت 

 ٠٫٦٩٧ ٣٫٦٩ ١١٫١ ٤٨٫٩ ٣٧٫٨ ٢٫٢ ٠ ایجاد اشتغال زنان روستا
 ٠٫٥٢٧ ٤٫٠٥ ١٦٫٧ ٧٢٫٢ ١١٫١ ٠ ٠ رونق و احیای صنایع دستی

 ٠٫٤١٨ ٣٫٧٧ ٠ ٧٧٫٨ ٢٢٫٢ ٠ ٠ افزایش اشتغال موقت و فصلی 
 ٠٫٤٣٢ ٣٫٧٥ ٠ ٧٥٫٦ ٢٤٫٤ ٠ ٠ های کشاورزی روستاتوسعه ی فعالیت 
 ٠٫٤٩٩ ٣٫٤٤ ٠ ٤٤٫٤ ٥٥٫٦ ٠ ٠ های دامداری روستاتوسعه ی فعالیت 

 ٠٫٥٦١ ٣٫٣٣ ٠ ٣٧٫٨ ٥٧٫٨ ٤٫٤ ٠ افزایش قیمت ملک و زمین روستا 
 . ۱۳۹۹های پژوهش،  مأخذ: یافته
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کشاورزی   گردشگری  ی  توسعه  اجتماعی  موردآثار  در 
می ٤جدول  چه  چنان  میان  نشان  از  گویه،    ١١دهد، 

مهمترین اثر درک شده از سوی پاسخگویان «رواج بیشتر  
میانگین   با  روستا»  محلی  کمترین    ٨٠/٢غذاهای  است. 

بر «افزایش مشارکت زنان در ارائه    ٣١/٢تأثیر با میانگین  

ردشگران» است.  و در مجموع  پیامدهای  ی خدمات به گ 
اجتماعی توسعه ی گردشگری کشاورزی، در حد کم ارزیابی  

نموده اند و هنوز  زمینه ی کافی برای  تعامالت اجتماعی   
 فراهم نشده است .

 

 یافته های توصیفی اثرات اجتماعی توسعه ی  گردشگری کشاورزی از دیدگاه کشاورزان  - 4جدول  

 انحراف معیار  میانگین  خیلی زیاد  زیاد  متوسط  کم بسیارکم مولفه
 ٠٫٩٥٩ ٢٫٣٦ ١٫١ ١٠٫٥ ٣٠٫٥ ٣٨٫٥ ١٩٫٥ افزایش سطح آگاهی مردم 

 ١٫٠٠٣ ٢٫٤١ ٥٫٣ ٧٫٩ ٤٠ ٢٤٫٢ ٢٢٫٦ حفظ و گسترش آداب و رسوم روستا
 ١٫٠١٤ ٢٫٣١ ٣٫٧ ٧٫٩ ٣١٫٦ ٣٢٫٦ ٢٤٫٢ افزایش مشارکت زنان در ارائه خدمات به گردشگران 

 ١٫١٤٢ ٢٫٨٠ ٧٫٤ ١٧٫٩ ٣٦٫٣ ٢٠٫٥ ١٧٫٩ رواج بیشتر غذاهای محلی  
 ١٫١٠٥ ٢٫٤٠ ٥٫٧ ١٠٫٥ ٢٧٫٩ ٣٢٫٧ ٢٣٫٢ حفظ هویت و افتخار به روستا 

 ١٫١٩٦ ٢٫٦٦ ٨٫١ ١٨٫٤ ٢٢٫٦ ٣٠٫٥ ٢٠٫٤ های محلی  توسعه ی همکاری
 ١٫١٩٣ ٢٫٧٦ ٧٫٤ ٢٣٫٧ ٢٨٫٤ ٢٣٫٢ ١٧٫٤ تقویت اعتماد به نفس اهالی 

 ١٫٠٠٩ ٢٫٣٢ ٥٫٨ ٨٫٤ ٢٨٫٩ ٣٤٫٧ ٢٢٫١ افزایش امنیت روستا 
 ١٫٠٦٥ ٢٫٧٣ ٨٫٣ ١٣٫٧ ٣٨٫٩ ٢٥٫٨ ١٣٫٣ افزایش دزدی و بزهکاری در روستا  

 ٠٫٩٨٠ ٢٫٦٤ ٥٫٧ ١١٫١ ٤٢٫١ ٢٧٫٤ ١٣٫٨ دوگانگی فرهنگی بین اهالی و گردشگران  
 ١٫٠٠١ ٢٫٦٦ ٦٫٤ ١٥٫٣ ٣٦٫٣ ٢٩٫٥ ١٢٫٦ رعایت احترام بین اهالی در حضور گردشگران  

 . ۱۳۹۹های پژوهش،  مأخذ: یافته

 

گویه مورد بررسی    ٧محیطی،  در مورد پیامدهای زیست
و چنان قرار   بیشترین  نشان می   ٥جدول  که  گرفت  دهد، 

تاثیر زیست محیطی گردشگری کشاورزی، «توجه به تولید 

و کمترین تاثیر در    ٥٢/٣محصوالت ارگانیک» با میانگین  
  ٦١/٢حفاظت و پاکیزگی محیط زیست روستا با میانگین  

 ارزیابی شده است. 
 

 یافته های توصیفی اثرات زیست محیطی توسعه ی  گردشگری کشاورزی از دیدگاه کشاورزان - 5جدول  

 مؤلفه خیلی کم کم متوسط  زیاد  خیلی زیاد  میانگین  انحراف معیار 
 زیست روستا حفاظت و پاکیزگی محیط  ١٦٫٨ ٢٧٫٩ ٣٧٫٤ ١٣٫٢ ٤٫٧ ٢٫٦١ ١٫٠٦٢
 توجه به تولید محصوالت ارگانیک ١٫١ ٤٫٧ ٣٩٫٥ ٥٠٫٥ ٤٫٢ ٣٫٥٢ ٠٫٧٠٣
 حفظ بافت با ارزش روستا ٣٫٧ ٢٠٫٥ ٤٩٫٥ ٢٠ ٦٫٣ ٣٫٠٤ ٠٫٨٩٨
 مدیریت بهتر فاضالب روستا ١٢٫٦ ٢١٫١ ٤٨٫٤ ١٣٫٧ ٤٫٢ ٢٫٧٦ ٠٫٩٨٤
 کاهش منابع آبی روستا  ٤٫٧ ٢٧٫٤ ٤٨٫٤ ١٤٫٢ ٥٫٣ ٢٫٨٨ ٠٫٨٩٧
 تخریب محیط زیست روستا توسط گردشگران  ١٠ ٧٫٩ ٤٧٫٩ ٢٧٫٤ ٦٫٨ ٣٫١٣ ١٫٠٠٧
 هاانداز نامطلوب روستا با افزایش زبالهچشم ٢٫٦ ١٢٫٦ ٦٣٫٢ ١١٫١ ١٠٫٥ ٣٫١٤ ٠٫٨٦٤

 . ۱۳۹۹های پژوهش،  مأخذ: یافته
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یافته  طبق  زیرساختی  اثرات  مورد  ،  ٦جدول  های  در 
مهمترین پیامدهای توسعه ی گردشگری کشاورزی از نظر  

راه به  دولت  «توجه  به  مربوط  محلی،  ی  های جامعه 
میانگین   با  خدمات    ۳/ ۲۲روستایی»  ی  «توسعه    ITو 

میا با  گویه  ۰۵/۳نگین  روستا»  میانگین سایر  و    ها  است 
است و می تواند    ۳تر از حد متوسط و میانگین نظری  پایین

زیر  اثرات   از  کافی جامعه ی  محلی  از عدم درک  ناشی 
 ساختی توسعه ی گردشگری کشاورزی باشد. 

 

 اثرات زیرساختی توسعه ی  گردشگری کشاورزی از دیدگاه کشاورزان های توصیفی یافته  – 6جدول  

 مؤلفه خیلی کم کم متوسط  زیاد  خیلی زیاد  میانگین  انحراف معیار 
 روستا  ITتوسعه ی خدمات  ٥٫٣ ١٧٫٤ ٤٦٫٨ ٢٧٫٤ ٣٫٢ ٣٫٠٥ ٠٫٨٨٦
 و...)توسعه ی خدمات زیرساختی (برق، آب، گاز  ١٠ ٣٥٫٨ ٣٣٫٢ ١٥٫٨ ٥٫٣ ٢٫٧١ ١٫٠٢٢
 های روستایی توجه دولت به راه ٥٫٣ ١٣٫٧ ٤٣٫٢ ٢٩٫٥ ٨٫٤ ٣٫٢٢ ٠٫٩٦٦
 بهبود روشنایی معابر روستا  ١٠٫٥ ١٤٫٢ ٥٢٫٦ ١٧٫٩ ٤٫٧ ٢٫٩٢ ٠٫٩٦٤
 راه اندازی خدمات تفریحی  ٥٫٣ ٣١٫٦ ٤٥٫٨ ١٤٫٧ ٢٫٦ ٢٫٧٨ ٠٫٨٥٦
 های روستا تخریب معابر و کوچه ٦٫٨ ٢٣٫٧ ٥١٫١ ١٢٫٦ ٥٫٨ ٢٫٨٧ ٠٫٩٢٥

 . ۱۳۹۹های پژوهش،  مأخذ: یافته

 

ی  ارزیابی تمایل کشاورزان به توسعه  ۷٫۲
 گردشگری کشاورزی 

ادراک کشاورزان  حجم  و  تمایل  ارزیابی میزان  به منظور 
فعالیت ی  توسعه  به  نسبت   گردشگری  نمونه  های 

از   مزرعه ی خود،  در  و   ۱۲کشاورزی  استفاده شد   گویه 
در   آن  میزان  نشان می  ٧جدول  نتایج  بیشترین  که  دهد 

گویه به  محلتمایل  غذای  جشنواره  «برگزاری  و  های  ی 
نمایشگاه عرضه ی مستقیم محصوالت کشاورزی، باغی» و  
در  خود  باغی  و  زراعی  محصوالت  مستقیم  «فروش 

های  کنارمرزعه یا باغ به گردشگران» به ترتیب با میانگین
)  تعلق دارد و کمترین تمایل به «برگزاری  ۴٫۱۲) و (۴٫۱۵(

میانگین با  محصول»  برداشت  و  کاشت   های جشنواره 
دهد،  ها نشان می شود. ارزیابی) مربوط می۲٫۸۶) و ( ۲٫۱۳(

به   بیشتری  تمایل  اقتصادی  لحاظ  به  منطقه  کشاورزان 
تمایل   ولی   دارند؛  و فروش محصوالت  پذیرش گردشگر  
و   کاشت  فرایند  در  گردشگران  مشارکت  به  چندانی 
برداشت محصول دارند، زیرا تصور می کنند گردشگران به 

کش کار  با  آشنایی  عدم  محصوالت  دلیل  به    ... و  اورزی 
 صدمه می زنند. 

 

 توزیع فراوانی  میزان تمایل کشاورزان به فعالیت های  اگرو توریسم  - 7جدول  
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مستقیم محصوالت  برگزاری جشنواره غذای محلی و نمایشگاه عرضه 
 ٠٫٩٩٣ ٤٫١٥ ٤٣٫٧ ٣٨٫٤ ١١٫١ ٣٫٢ ٣٫٧ کشاورزی، باغی 

 ١٫٢٥ ٢٫٨٦ ١٢٫٦ ١٧٫٩ ٢٨٫٩ ٢٤٫٢ ١٦٫٣ برگزاری جشنواره برداشت محصول

 ١٫٢٤ ٢٫١٣ ٨٫٤ ٥٫٣ ١٨٫٤ ٢٦٫٨ ٤١٫١ برگزاری جشنواره کاشت محصول

وارد شدن گردشگران به زمین زراعی و باغی برای انتخاب و برداشت  
 ٠٫٨٨٣ ٤٫١٠ ٣٧٫٩ ٣٧٫٩ ٢٠٫٥ ٢٫٦ ١٫١ محصول و خرید آن
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ورود گردشگران به محل نگهداری دام کشاورزان و مشارکت برای  
 ١٫١٦٥ ٣٫٢٦ ١٦٫٢ ٢٨٫٩ ٢٨٫٩ ١٨٫٤ ٧٫٩ های محتلف نگهداری دامفعالیت

-وارد شدن گردشگران به محل نگهداری طیور و مشارکت در فعالیت
 ١٫٠٧٤ ٣٫٢١ ١٢٫٦ ٢٥٫٣ ٣٧٫٩ ١٧٫٤ ٦٫٣ های مختلف نگهداری آن 

اختصاص بخشی از خانه یا اتاق های اضافه کشاورزان برای اقامت  
 ١٫١٢٧ ٣٫١١ ١١٫١ ٢٦٫٣ ٣٨٫٩ ١١٫٦ ١٢٫١ گردشگران 

 ١٫١٣٥ ٣٫٦١ ٢٤٫٧ ٣٢٫٦ ٢٦٫٨ ١٠ ٥٫٨ آموزش تجربیات کشاورزان در مورد فعالیت های کشاورزی و دامداری 

زراعی و باغی خود در کنارمرزعه یا باغ به  فروش مستقیم محصوالت 
 ٠٫٨٧٢ ٤٫١٢ ٣٧٫٩ ٤١٫٦ ١٦٫٨ ٢٫١ ١٫٦ گردشگران 

واردشدن گردشگران به زمین زراعی و باغی فقط برای گردش،  
 ١٫١٦٨ ٣٫٣٦ ١٨٫٩ ٢٧٫٩ ٣١٫٦ ١٣٫٧ ٧٫٩ استراحت و عکاسی با پرداخت هزینه 

 دستمزدمشارکت گردشگر در کاشت محصول بدون دریافت  
 
 
 
    

 

١٫١٦٦ ٣٫١٨ ١٤٫٧ ٢٦٫٣ ٣١٫١ ١٨٫٩ ٨٫٩ 

 مشارکت گردشگر در برداشت محصول بدون دریافت دستمزد
 

٠٫٩٦٨ ٣٫٦٩ ١٨٫٤ ٤٥٫٨ ٢٦٫٨ ٤٫٧ ٤٫٢ 
 ۱۳۹۸؛ بذرافشان و سامانی،  ۱۳۹۷؛ عنابستانی و مظفری،  ۱۳۹۰؛ نوروزی و فتحی،  ۱۳۹۵جمعه پور و حیدری،  مأخذ:  

 

اولویت ی  جهت  توسعه  به  تمایل  متغیرهای  بندی 
گردشگری کشاورزی از آزمون فریدمن استفاده شد و نتایج  

می  ٨جدول   گویهنشان  که  جشنواره  دهد  «برگزاری  های 
محصوالت   مستقیم  ی  عرضه  نمایشگاه  و  محلی  غذای 
کشاورزی، باغی» و « فروش مستقیم محصوالت زراعی و 
باالترین  دارای  گردشگران»،  به  باغ  یا  کنارمرزعه  در  باغی 

های «برگزاری جشنواره کاشت و برداشت ده و گویهرتبه بو
باشند. همچنین  ای دارا میمحصول»، کمترین میانگین رتبه

از   کمتر  معناداری  و سطح  دو  کای  آماره  بین ۰۱/۰طبق   ،
درصد وجود   ۹۹ها تفاوت معناداری در سطح  تمامی گویه

دارد.  

 

 های تمایل جامعه ی محلی به توسعه ی گردشگری کشاورزی های گویرتبه معناداری تفاوت میانگین - 8جدول  

 میانگین رتبه ای  میانگین عددی گویه ها 
 ٩٫٠٤ ٤٫١٥ برگزاری جشنواره غذای محلی و نمایشگاه عرضه ی مستقیم محصوالت کشاورزی، باغی

 ٤٫٨٧ ٢٫٨٦ برگزاری جشنواره برداشت محصول
 ٣٫٠٤ ٢٫١٣ برگزاری جشنواره کاشت محصول

 ٨٫٨٢ ٤٫١٠ وارد شدن گردشگران به زمین زراعی و باغی برای انتخاب و برداشت محصول و خرید آن
 ٥٫٢١ ٣٫٢٦ های محتلف نگهداری دام ورود گردشگران به محل نگهداری دام کشاورزان و مشارکت برای فعالیت

 ٥٫٧٨ ٣٫٢١ های مختلف نگهداری آن نگهداری طیور و مشارکت در فعالیتوارد شدن گردشگران به محل 
 ٥٫٥٠ ٣٫١١ اختصاص بخشی از خانه یا اتاق های اضافه کشاورزان برای اقامت گردشگران 

 ٧٫٠٥ ٣٫٦١ آموزش تجربیات کشاورزان در مورد فعالیت های کشاورزی و دامداری 
 ٨٫٩٠ ٤٫١٢ رمرزعه یا باغ به گردشگرانفروش مستقیم محصوالت زراعی و باغی خود در کنا

 ٦٫٥٢ ٣٫٣٦ واردشدن گردشگران به زمین زراعی و باغی فقط برای گردش، استراحت و عکاسی با پرداخت هزینه  
 ٥٫٧٣ ٣٫١٨ مشارکت گردشگر در کاشت محصول بدون دریافت دستمزد
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 میانگین رتبه ای  میانگین عددی گویه ها 
 ٧٫٥٣ ٣٫٦٩ مشارکت گردشگر در برداشت محصول بدون دریافت دستمزد

 ٦٣٦٫٣٨ کای دو 
 ١١ درجه آزادی 

 ٠٫٠٠٠ سطح معناداری 
 . ۱۳۹۹های پژوهش،  مأخذ: یافته

 

های فردی رابطه ی  ویژگی  ۷٫۳
پاسخگویان و تمایل به توسعه ی  

 گردشگری کشاورزی 
ویژگی ی  رابطه  بررسی  و  جهت  پاسخگویان  فردی  های 

از   کشاورزی  گردشگری  ی  توسعه  به  آزمون  تمایل 
یافته  شد.  استفاده  اسپیرمن  آزمون  همبستگی  های 

دهد؛ با توجه به سطح  نشان می  ٩جدول  همبستگی در  
از    کمتر  بعد   ۰۵/۰معناداری  سن،  متغیرهای  تمامی  در 

(متر   زعفران  زیرکشت  سطح  شاغل،  افراد  تعداد  خانوار، 
دار  ای معنامربع) و میزان تحصیالت، حاکی از وجود رابطه

-تمایل کشاورزان به فعالیت  ی مورد بررسی و میان متغیرها
متغیر   میان  حاصله  نتایج  طبق  است.  اگروتوریسم  های 

ای منفی و  سن و تمایل به توسعه ی اگروتوریسم؛ رابطه
با   معکوس با شدت متوسط وجود دارد؛ بدین ترتیب که 

فعالیت به  تمایل  میزان  سن  اگروتوریسم افزایش  های 
می جوانکاهش  بیشتر  و  ی  یابد  توسعه  به  تمایل  ان 

افراد مسن تا  تر. همچنین بین  گردشگری کشاورزی دارند 
سطح   شاغل،  افراد  تعداد  خانوار،  افراد  تعداد  متغیرهای 
زیرکشت زعفران و میزان تحصیالت با تمایل به توسعه ی 

رابطه متوسط  اگروتوریسم  با شدت  و مستقیم  مثبت  ای 
داد افراد شاغل، برقرار است؛ بدین ترتیب که با افزایش تع

میزان   و  زعفران  زیرکشت  سطح  خانوار،  افراد  تعداد 
فعالیت ی  توسعه  به  تمایل  میزان  های  تحصیالت 

 یابد. اگروتوریسم نیز افزایش می

 

 کشاورزی رابطه ی میان ویژگی های فردی کشاورزان و تمایل به توسعه ی گردشگری  - 9جدول 

 ضرایب همبستگی  اگروتوریسم  به  تمایل  میزان متغیر 

 سن 
- ٤٨١/٠ مقدار همبستگی    

٠/ ٠٠٠ سطح معناداری   

 تعداد افراد خانوار 
٢٢/٠ مقدار همبستگی    

٠/ ٠٠٠ سطح معناداری   

 تعداد افراد شاغل 
٣٢/٠ مقدار همبستگی    

٠/ ٠٠٠ سطح معناداری   

 سطح زیرکشت زعفران 
٣٩/٠ مقدار همبستگی    

٠٢٥/٠ سطح معناداری   

 میزان تحصیالت
٤١/٠ مقدار همبستگی    

٠/ ٠٠٨ سطح معناداری   

 . ۱۳۹۹های پژوهش،  مأخذ: یافته
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رابطه ی بین ادراکات در ابعاد  ٧٫٤
مختلف و تمایل به مشارکت در 

 های گردشگری کشاورزیفعالیت
ادامه به بررسی رابطه ی میان ادراکات جامعه ی محلی  در  

اجتماعی،  اقتصادی،  ابعاد  (در  کشاورزی  گردشگری  از 
در  مشارکت  به  تمایل  و  زیرساختی)  و  محیطی  زیست 

های  فعالیت های گردشگری کشاورزی پرداخته شد. یافته
به دست آمده نشان داد میان ادراکات جامعه ی محلی از  

ری کشاورزی و تمایل به مشارکت در  ابعاد مختلف گردشگ

و   مثبت  ای  رابطه  کشاورزی  گردشگری  های  فعالیت 
مردم  که هر چقدر  ترتیب  بدین  برقرار است.  مستقیمی 
محلی درک و آگاهی بیشتری از اثرات توسعه ی گردشگری  
به   آنان  تمایل  باشند،  داشته  مختلف  ابعاد  در  کشاورزی 

یابد.  ز افزایش میهای اگروتوریسم نیمشارکت در فعالیت
از    کمتر  معناداری  سطح  تمامی    ۰۵/۰همچنین  در 

رابطه وجود  از  حاکی  بررسی  مورد  معنامتغیرهای  دار  ای 
و محلی  ی  جامعه  ادراکات  مختلف  ابعاد  به    میان  تمایل 

 .١٠جدول  های اگروتوریسم استمشارکت در فعالیت

 
 

 رابطه ی میان ادراکات جامعه ی محلی در ابعاد مختلف و تمایل به مشارکت در فعالیت های گردشگری کشاورزی  - 10جدول  

 ضرایب همبستگی اسپیرمن  اگروتوریسم  به  تمایل  میزان متغیر 
٤٢/٠ مقدار همبستگی   بعد اقتصادی   

٠/ ٠٠٤ سطح معناداری   

٣٥/٠ مقدار همبستگی   بعد اجتماعی  

٠٣٧/٠ معناداری سطح   

٢٦/٠ مقدار همبستگی   بعد زیست محیطی  

٠٥١/٠ سطح معناداری   

٢٨/٠ مقدار همبستگی   بعد زیرساختی  

٠٢٥/٠ سطح معناداری   

٤٧/٠ مقدار همبستگی   ادراکات جامعه ی محلی از توسعه ی گردشگری کشاورزی  

٠٠١/٠ سطح معناداری   

 . ۱۳۹۹مأخذ: یافته های پژوهش،  

 

میزان اثر گذاری پیامدهای توسعه ی   ۷٫۵
گردشگری کشاورزی از دید جامعه ی  

 محلی  
ا ارزیدر  برای  مطالعه،  ی    یابین  توسعه  اثرات  میزان 

گردشگری کشاورزی در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، 
آمار زیست آزمون  زیرساختی،  و  عامل یتحل  یمحیطی    ی ل 

ها از تست  تاییدی انجام گرفت و برای مناسب بودن داده
آزمون بارتلت در    ی استفاده شد. معنادار 2KMOو   ١بارتلت 

که بیشتر از    KMO و مقدار مناسب    ٪۹۹سطح اطمینان  
است،   ۰۵/۰و سطح معناداری تمام عوامل که کمتر از    ۵/۰

حاکی از همبستگی و مناسبت متغیرهای مورد نظر برای 
 پیداست.  ١١جدول انجام تحلیل عاملی است که در 

 

 

 

 
1 Bartlett 2 KMO (Kaiser- Mayer-Olkin) 
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 آزمون بارتلت در سطح معناداری  - 11جدول  

 سطح معناداری  مقدار بارتلت  KMOمقدار  مجموعه مورد تحلیل
٨٣١/٠ اقتصادی   ١٩٤/٧٣٦  ٠/ ٠٠٠  
٨١٨/٠ اجتماعی   ٦٦٠/٨٢٦  ٠/ ٠٠٠  

٧٢٠/٠ زیست محیطی  ٠٠٩/٢٤٨  ٠/ ٠٠٠  
٧٤٢/٠ زیرساختی  ٨٩٠/١٣٤  ٠/ ٠٠٠  

 . ۱۳۹۹های پژوهش،  مأخذ: یافته

 

ارز از    ی ابیبرای  یک  هر  اثرگذاری  شاخص    ۳۵میزان 
تحل نت  ی عامل  یلیتحقیق،  گرفت؛  در  یانجام  یا   ۴جه  بعد 

واریانس مربوط عامل نشان می بیشترین درصد  دهد كه 
با   اقتصادی  اثرات  درصد   ۱۷/ ۹۳به   کمترین  و  درصد 

درصد   ۷۳/۱۱واریانس مربوط به بعد یا عامل زیرساختی با  
ها به تفکیک  انسیژه و درصد واریمقدار و  ١٢جدول  است.  

 .ارائه شده است

 

 عوامل / ابعاد اثرات توسعه ی گردشگری کشاورزی، مقدار ویژه و درصد واریانس   - 12جدول  

 درصد واریانس  مقدار ویژه نام عامل ردیف 
٦٤٠/٤ اجتماعی  ١  ٦٥/١٣  

٠٩٥/٦ اقتصادی  ٢  ٩٣/١٧  
٠١٦/٤ محیطیزیست ٣  ٨١/١١  
٩٨٧/٣ زیرساختی ٤  ٧٣/١١  

 . ۱۳۹۹های پژوهش،  مأخذ: یافته

 

ها که  ) مقدار بار عاملی هر یک از شاخص۱۰در جدول (
است از لیست حذف گردید.   ۰٫۵ها کمتر از  بار عاملی آن

گردشگری کشاورزی بر رونق بازار ازاین رو، اثرات توسعه ی  
) دستی  صنایع  خانواده ۰/ ۷۲فروش  درآمد  افزایش   ،(

)، رونق و ۶۴/۰های شغلی روستا ()، افزایش فرصت۷۴/۰(
) دستی  صنایع  و  ۵۹/۰احیای  موقت  اشتغال  افزایش   ،(

فعالیت ۶۱/۰فصلی( ی  توسعه  روستا  )،  کشاورزی  های 
)۷۶/۰) روستا  زمین  و  ملک  قیمت  افزایش  و  به ۶۸/۰)   (

مهم بر  ترتیب  گردشگری  نوع  این  اقتصادی  اثرات  ترین 
اثرات اقتصادی،    ١٣جدول  جامعه ی میزبان بوده و طبق  

 کند. درصد از واریانس کل را تبیین می  ۹۳/۱۷

یاد   آن  از  اجتماعی  اثرات  قالب  در  که  دوم  عامل 
پیامدهای    ۶۵/۱۳شود،  می  به  مربوط  واریانس  از  درصد 

را محلی  بر جامعه ی  گردشگری کشاورزی  به    توسعه ی 
شاخص  بین  از  است.  داده  اختصاص  و خود  حفظ  ها، 

)، حفظ هویت و افتخار ۷۴/۰گسترش آداب و رسوم روستا ( 

) روستا  همکاری۶۸/۰به  ی  توسعه   ،() محلی  )،  ۷۱/۰های 
)، تقویت ۵۶/۰دوگانگی فرهنگی بین اهالی و گردشگران (

) و رواج بیشتر غذاهای محلی  ۶۵/۰اعتماد به نفس اهالی  (
 ترین اثرات اجتماعی ارزیابی شدند.مهم ) ۵۸/۰(

محیطی  سومین عامل که از آن با عنوان اثرات زیست
کند.  درصد از کل واریانس را تبیین می   ۸۱/۱۱شود،  یاد می 

) ارگانیک  محصوالت  تولید  به  منابع  ۶۸/۰توجه  کاهش   ،(
) روستا  توسط  ۸۱/۰آبی  روستا  زیست  محیط  تخریب   ،(
محیطی  ترین پیامدهای زیستعمده)، از  ۷۴/۰گردشگران (

 از سوی جامعه ی میزبان ارزیابی شده است. 

گردشگری   ی  توسعه  تأثیر  چهارمین  زیرساختی  بعد 
کشاورزی است که مورد ارزیابی قرار گرفته است توسعه  

خدمات   (  ITی  راه۷۱/۰روستا  به  دولت  توجه  های  )، 
) مهم۰/ ۶۹روستایی  ی  )  توسعه  زیرساختی  اثرات  ترین 

شاخص گر  این  مجموع  در  که  است  کشاورزی  دشگری 
 کنند.درصد از کل واریانس را تبیین می  ۷۳/۱۱
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 ی چهارگانه اثرات توسعه ی گردشگری کشاورزی ها بار عاملی گویه - 13جدول  

 بار عاملی  بندی شده در هر عاملمتغیرهای طبقه نام عامل
٧٢/٠ رونق بازار فروش فروش صنایع دستی  اقتصادی   

٧٤/٠ افزایش درآمد خانواده  
٦٤/٠ های شغلی روستا افزایش فرصت  

٥٩/٠ رونق و احیای صنایع دستی  
٦١/٠ افزایش اشتغال موقت و فصلی   

٧٦/٠ های کشاورزی روستاتوسعه ی فعالیت   
٦٨/٠ افزایش قیمت ملک و زمین روستا   

٧٤/٠ حفظ و گسترش آداب و رسوم روستا اجتماعی   
٦٨/٠ حفظ هویت و افتخار به روستا   

٧١/٠ های محلی  توسعه ی همکاری  
٥٦/٠ دوگانگی فرهنگی بین اهالی و گردشگران    

٦٥/٠ تقویت اعتماد به نفس اهالی   
٥٨/٠ رواج بیشتر غذاهای محلی  

٦٨/٠ محصوالت ارگانیکتوجه به تولید  زیست محیطی  
٨١/٠ کاهش منابع آبی روستا   

٧٤/٠ تخریب محیط زیست روستا توسط گردشگران   
٧١/٠ روستا  ITتوسعه ی خدمات  زیرساختی  

٦٩/٠ های روستایی توجه دولت به راه  
 . ۱۳۹۹های پژوهش،  مأخذ: یافته

 

های تحقیق  دادهدر نهایت با توجه به عدم نرمال بودن  
با استفاده از آزمون کروسکال والیس سعی گردید تا تفاوت  
در   کشاورزی  گردشگری  ی  توسعه  به  کشاورزان  تمایل 

  ١٤جدول  های  روستاهای مورد مطالعه ارزیابی شود. یافته 
می  گویهنشان  تمامی  در  معناداری  سطح  مقدار  ها  دهد 

از   به    ۰۱/۰کمتر  تمایل  میزان  بنابراین،   . است  معنادار  و 
روستاهای   بین  در  کشاورزی  گردشگری  ی  توسعه 
روستاهای   میان  از  بنابراین  است.  متفاوت  موردمطالعه 

به  ن تمایل  بیشترین  بایگ  و  آباد  بوری  روستاهای  مونه، 
 توسعه ی گردشگری کشاورزی را دارند. 
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 والیس در تمایل کشاورزان به توسعه ی گردشگری کشاورزی در روستاهای مورد مطالعه  -نتایج آزمون کروسکال - 14جدول  
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٢/١١١ آبرود   ١/١١٣  ١/٣٣٤  ٧/١٥٩  ٦/١٠١  ٦/١٩٢  ٩/٢٣٦  ٣/٢٢١  ٩/١٦٢  ٧/١٥٥  ١/١٧٣  ٦/١٥١  ٩/١٥٤  

٨/٢٧٩ بایگ  ٦/٣٠٤  ٢/١٦٦  ٩/١٥٧  ٦/٢٧٦  ٧/٢٥٠  ٥/١٩٧  ٥/٢١١  ٨/٢٥٩ ٢٩٣  ٢/١٥٦  ٦/٢٧٦  ٨/٢٢٦  
٧/١٤٧ بنهنگ   ٦/١٨٥  ٨/١٥٧  ٤/٢٥٢  ٢/١٦٥  ٩/١٧٨  ٣/١٩٧  ٥/١٧٤  ٦/١٦٥  ١/١٩٨  ٨/٢١٨  ٢/١٠٥  ٧/١٦٤  
١/١٧٣ قوزان  ٤/١٨٠  ٢/١٨٤  ٢/٢١٢  ٥/١٥٣  ٢/٢٠٦  ٥/١٧٦  ٥/١٩٨  ٨/١٦٥  ٦/١٧٤  ٢/١٦٧  ٥/٢٣٢  ٥/١٧٦  

حوض 
٥/١٩٣ سرخ  ٢/١٣٥  ٢/١٧٠  ٩/١٦٤  ٨/٢٠١  ٣/١٣٢  ١/١٨٤  ٢/٢٠٣  ٥/١٣٧  ٧/١٩٠  ٢/١٨٨  ٨/١٥٨  ٤/١٦٩  

کامه  
٥/٢٠٩ سفلی   ٢/١٦٥  ١/٢٣١  ١/٢٦١  ٣/١٢٢  ١/٢٤٥  ٢/١٦٤  ٥/١٧٣  ٢/٢٣٥  ٤/٢١٨  ١/٢١١  ٣/١٢٢  ٧/١٨٧  

٤/١٧٣ منظر  ٥/١٧٦ ١٦٣  ٤/٢٢٠  ٢/١٧٥  ٢/١٧٩  ٥/١٩٤  ٩/٢٠٤  ٤/٢٣٧  ٣/١٦٤  ٥/١٦٦  ٢/١٥٥  ٦/١٦٥  
١/٢٩٣ بوری آباد   ٦/١٩٠  ٦/٢٩٣  ٣/٢٩٠  ٥/١٩٠  ٩/٢٠١  ٤/١٦٦  ٧/١٧٥  ٨/١٥٥  ٣/٢٦١  ٦/٢٧٣  ٥/١٩٠  ٩/٢٢٨  

٥/٢٥٦ صومعه  ٨/٢٣١  ٤/٢١٠  ٤/٢٤٧  ٧/٢٣٢  ٦/٢٠١ ٢٤٣  ٨/٢٣٢  ٣/٢٠٤  ٥/٢٥٠  ٤/١٩٠  ٧/٢٢٢  ٣/٢١٨  
٦/٢١٩ صنوبر  ١/٢٥٧  ٧/١٧٨  ١/١٨١  ٢/٢٥٤  ٦/٢٠٤  ٢/٢٤١  ٣/٢٠٨  ٣/١٧٣  ١/٢١١  ٧/١٧٨  ٢/٢٥٤  ٥/١٨٨  

کای  
٧٤/٧٧ اسکوئر  ٠٧/١١٦  ٠٣/٧٩  ٤٩/٥٤  ٦٨/١٠١  ٤٧/٢٨  ٤٦/٣٣  ٣٤/٢٥  ٤٧/٨١  ٨/٣٦  ٠٣/٨٢  ٤٨/١١١  ٤٦/٥٣  

درجه  
 ١١ ١١ ١١ ١١ ١١ ١١ ١١ ١١ ١١ ١١ ١١ ١١ ١١ آزادی 

سطح  
٠٠/٠ معناداری   ٠٠/٠  ٠٠/٠  ٠٠/٠  ٠٠/٠  ٠١/٠  ٠٠/٠  ٠٣/٠  ٠٠/٠  ٠٠/٠  ٠٠/٠  ٠٠/٠  ٠٠/٠  

 . ۱۳۹۹های پژوهش،  مأخذ: یافته
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 تمایل کشاورزان به توسعه ی گردشگری کشاورزی در روستاهای مورد مطالعه  - 5شکل 

 

 بحث و نتیجه گیری ۸
های پژوهش موید این است که کشاورزان محدوده یافته

ی مورد مطالعه به توسعه ی گردشگری کشاورزی  از بعد 
اقتصادی عالقه هستند به طوری که میزان تمایل آنان به  
ی   عرضه  نمایشگاه  و  محلی  غذای  جشنواره  برگزاری 
مستقیم   فروش  و  باغی  کشاورزی،  محصوالت  مستقیم 

ارزیابی    ۴محصوالت زراعی و باغی به گردشگران با میانگین  
های فردی  شده است. همچنین یافته نشان داد بین ویژگی

ی   رابطه  گردشگری،  ی  توسعه  به  تمایل  و   کشاورزان 
و با افزایش تعداد افراد خانوار، تعداد معنادار وجود دارد   

تحصیالت،   و سطح  زعفران  زیرکشت  افراد شاغل، سطح 
بیشتر می نیز  توسعه ی گردشگری کشاورزی  به  -تمایل 

با افزایش سن ،  میزان تمایل کاهش می یابد.   شود. اما 
نتایج همبستگی میان ادراکات جامعه ی محلی و تمایل به  

گری کشاورزی،  نشان داد  مشارکت در فعالیت های گردش
مثبت   اثرات  از  روستایی  مردم  آگاهی  و  درک  بین  که 
گردشگری کشاورزی با  میزان تمایل  آنان  به توسعه این 
نوع گردشگری  رابطه ی مثبت وجود دارد. نتایج حاصل از 
گردشگری   تاثیر  بیشترین  داد؛  نشان  نیز  عاملی  تحلیل 

در بعد زیرساختی  کشاورزی در بعد اقتصادی و کمترین آن  
 ارزیابی شده است. 

و    اجتماعی  کم  تاثیرات   میزان  آمده  دست  به  نتایج 
-زیست محیطی گردشگری کشاورزی  این تحقیق با یافته

پژوهش   ( های  بگی  وی  ۲۰۱۲سینگ  ندارد،  همسویی   (

زیادی   اقتصادی  غیر  مزایای  دارای  را  گردشگری کشاورزی 
میمی که  زندگ داند  سبک  حفظ  به  روستایی،  تواند  ی 

افزایش آگاهی و توجه بیشتر به حفاظت از محیط زیست،  
-های کشاورزی، مناظر طبیعی، رسوم و سنن و ارزشزمین

-های محلی و میراث فرهنگی منجر شود. همچنین یافته
نوروزی و  با نتایج  در مورد پذیرش گردشگران  های پژوهش  

) باربیری۱۳۹۷فتحی  نتایج  با  دارد.  همچنین    ) مطابقت 
اجتماعی  ۲۰۱۳( اقتصادی،  گانه  چند  مزایای  مورد  در   ( - 

فرهنگی گردشگری کشاورزی همسویی دارد؛ ولی با اثرات 
مثبت زیست محیطی مغایراست؛ زیرا کشاورزان جامعه  
ی مورد بررسی از تخریب مزارع و باغات توسط  توسعه ی  
گردشگری شاکی هستند. از میان روستاهای مورد مطالعه،  

ایگ و بوری آباد تمایل بیشتری به توسعه ی  روستاهای ب 
به دلیل وجود جاذبهگردشگری کشاورزی داشته -اند که 

های گردشگری بیشتر این روستاها و قدمت  طوالنی تر 
حضور گردشگران است  که زمینه ی تعامالت  کشاورزان و  

 گردشگران  را از سال ها قبل ایجاد کرده است. 

نتایج تحقیق نشان داد که کشاورزان منطقه،   در کل 
ظرفیت و  منابع  از  کافی  چندان  ی  اطالعات  توسعه  های 

نمی آنها  از  ندارند، حمایت خاصی  -گردشگری کشاورزی 
با   رفتار  ی  نحوه  به  نسبت  الزم  های  آموزش  واز  شود 

هایی  زیادی  آنان با چالشگردشگران، برخوردار نشده اند. 
و انسانی الزم  از جمله  عدم مهارت، دانش و  منابع مالی  

برای راه اندازی و مدیریت گردشگری کشاورزی و کسب و  
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 حیدریه) کشاورزی (موردمطالعه: شهرستان تربت  

امادگی   هنوز  فرهنگی  نظر  از  هستند؛  مربوط  کارهای 
را   خویش  خصوصی  زندگی  فضای  در  گردشگر  پذیرش 

زیرساخت که  آن  ضمن  عموماً  ندارند.  نیز  محلی  های 
نامناسب و امکانات و تسهیالت الزم وجود ندارد. در این 

فقیت گردشگری کشاورزی فقط به ابتکار و تالش  راستا مو

نیازمند   بلکه  ندارد؛  بستگی  گردشگری  مزارع  صاحبان 
حمایتبرنامه دریافت  الزم،  ریزی،  آموزشی  و  مالی  های 

ها و تسهیالت عمومی مناسب و مشارکت فعال  زیرساخت
 مقامات دولتی و معتمدان محلی نیز ضرورت تام دارد.   

 

 منابع
 منابع فارسی

احد نژاد، محسن.، نادری، علی.، نادری، افشین و ابراهیم 
). اگرو توریسم کشاورزی نگرشی نو در  ۱۳۹۱صادقی. (

جاذبه از  برداری  ملی بهره  کنفرانس  طبیعی،  های 
 .۱۳۹۱راهکارهای دستیابی به توسعه ی پایدار. 

میناباد، محمد  پوآشفته قریشی   ،. لیال  کوهی،  ر، سپیده.، 
آمار،   تیمور  حسن.،  سید  لنگرودی،  مطیعی  باسط.، 

) شیرکیا.  عرصه۱۳۹۸حاجی  فضایی  تحلیل  های  ). 
مورد:   کشاورزی  گردشگری  مستعد  روستایی 
شهرستان رودسر. فصلنامه ی اقتصاد فضا و توسعه  

  ) صص ۳۱ی روستایی، سال نهم، شماره ی اول (پیاپی  
۶۶- ۴۱. 

زهرا  حیدری،  و  رضا  محمد  رضوانی،  سیدعلی.،  بدری، 
ی  ۱۳۹۲( توسعه  در  محلی  اجتماع  مشارکت   .(

گردشگری کشاورزی، مجله ی برنامه ریزی و توسعه  
 . ۶۵ -۴۳، صص  ۱ی گردشگری، سال دوم، شماره ی 

). عوامل موثر  ۱۳۹۸بذرافشان، مرتضی و سامانی، سحر. ( 
(مطالعه ی موردی:  بر توسعه ی گردشگری کشاورزی  

مطالعات   علمی  ی  فصلنامه  جهرم).  شهرستان 
ی   شماره  چهاردهم،  سال  گردشگری،  ،  ۴۷مدیریت 

 .  ۱۹۳  -۲۲۰، صص ۱۳۹۸پاییز  

) زهرا.  حیدری،  محمود.،  پور،  بین ۱۳۹۵جمعه  پیوند   .(
راستای   در  کشاورزی  های  فعالیت  و  گردشگری 
پایداری محیط با تاکید بر نگرش های جوامع محلی  
شهرستان   روستایی  نواحی  موردی:  ی  (مطالعه 

پژوهشی و    -تنکابن). مجله جغرافیا (فصلنامه علمی
دوره ایران)،  جغرافیای  انجمن  المللی  جدید،    بین  ی 

 . ۱۳۹۵، تابستان ۴۹سال چهاردهم، شماره ی 

) حسن.  سید  لنگرودی،  مطیعی  و  زهرا  ).  ۱۳۹۱حیدری، 
قابلیت  براساس  تبیین  کشاورزی  گردشگری  های 

دیدگاه گردشگران، مجله ی برنامه ریزی و توسعه ی  
 .۳۵ -۳۰، صص ۱، شماره ی ۱گردشگری، سال 

).  ۱۳۹۵انی. ( حیدری، زهرا.، بدری، سیدعلی و محمد سلم
ادراک   مخاطرات  به  نسبت  محلی  جامعه ی  نگرش 
ی   مطالعه  کشاورزی،  گردشگری  ی  توسعه  شده 
و   ریزی  برنامه  ی  مجله  تنکابن،  شهرستان  موردی: 

، صص ۱۸توسعه ی گردشگری، سال پنجم، شماره ی  
۳۲-۸ . 

هللا.،   شهریار.،  خالدی،   رحمت  زاده،  جهانبخش، منشی 
). امکان  ۱۳۹۰( . شبنم خالدی شاهین و  خالدی، ریکا.،

جاذبه س توریستی نجی  در    -های  اگرواکوتوریستی 
و   گیالس  باغات  بر  تاکید  با  روستایی  ی  توسعه 

مدل   از  لواسانات    SWOTاستفاده  دهستان  مورد: 
علکوچک.   کاربردی  سال  تحقیقات  جغرافیایی  وم 

 . ۲۳شماره ی  ۱۳۹۰یازدهم زمستان 

جهانبخش،  هللا.،  رحمت  زاده،  منشی  شهریار.،  خالدی، 
) توریستی  ۱۳۹۰ریکا.  های  امکان سنجی جاذبه   .( -  

بر   تاکید  با  روستایی  ی  توسعه  در  توریستی  اگرو 
مدل   از  استفاده  و  گیالس  مورد: sowtباغات   ،
کاربردی علوم   لواسانات کوچک، نشریه ی تحقیقات

 .  ۲۳-۷، صص  ۲۳، شماره ی ۲۰جغرافیایی ، جلد 

اله.   ذبیح  ترابی،  محمد.،  نجارزاده،  محمدرضا.،  رضوانی، 
چالش۱۳۹۵( گردشگری  ).  ی  توسعه  مباحث  و  ها 

 کشاورزی مورد مطالعه ی مناطق روستایی شاهرود.

http://ensani.ir/fa/article/author/15013
http://ensani.ir/fa/article/author/143611
http://ensani.ir/fa/article/author/143611
http://ensani.ir/fa/article/author/143612
http://ensani.ir/fa/article/author/143613
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/33795/%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-1390-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-23
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/33795/%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-1390-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-23
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/33795/%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-1390-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-23
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/33795/%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-1390-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-23
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/33795/%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-1390-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-23
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مهدیسقای (  ی ،  مجید.  رستمی،  امکان۱۳۸۴و    یسنج ). 
همایش د  یکشاورز  یگردشگر پنجمین  ایران.  ر 

 اقتصاد کشاورزی، دانشگاه زاهدان.

ضیایی، محمود.، امین بیدختی، علیاکبر.، قربانی، فاطمه.  
توسعه    ی). ارزیابی ظرفیت جامعه ی محلی برا۱۳۹۱(

. فصلنامه ی مطالعات مدیریت یی پایدار گردشگر
 .  ۲۴گردشگری، شماره ی  

). تبیین عوامل  ۱۳۹۷زهرا. (عنابستانی، علی اکبر و مظفری،  
کشاورزی   گردشگری  به  روستاییان  گرایش  بر  مؤثر 
گردشگری   ی  نمونه  روستاهای  موردی:  ی  (مطالعه 
دهستان فضل شهرستان نیشابور)، مجله ی برنامه  
ریزی و توسعه ی گردشگری، سال ششم، شماره ی  

 .۱۴۵  -۱۲۳بیست و سوم، صص 

اطالعات روستایی ). دفتر  ۱۳۹۷فرمانداری تربت حیدریه. ( 
 شهرستان تربت حیدریه.

محمدمهدی.،  ضیانوشین،  مجتبی.،  معصوم،  قدیری 
) محمدامین.  و  ۱۳۸۹خراسانی،  اقتصادی  پایداری   .(

فضایی: مطالعه ی    -رابطه ی آن با ویژگی های مکانی
موردی روستاهای دهستان کوهین شهرستان کبودر 

 . ۲آهنگ، فصلنامه ی روستا و توسعه، شماره ی 

) سعید.  راهبردی ۱۳۹۲کریمی،  کشاورزی،  گردشگری   .(
ی   شماره  اول،  جلد  روستایی.  ی  توسعه  برای  نوین 

 چهارم.

). تبیین  ۱۳۹۱مطیعی لنگرودی، سید حسن و زهرا حیدری. (
دیدگاه   اساس  بر  کشاورزی  گردشگری  قابلیتهای 
بلده  دهستان  موردی:  ی  (مطالعه  گردشگران 

مه ریزی و توسعه ی  شهرستان تنکابن)، فصلنامه برنا
 .   ۳  گردشگری، شماره ی

) فتحی، عفت.  اصغر.،  توانمندی  ۱۳۹۷نوروزی،  ارزیابی   .(
میزان   تعیین  و  گردشگری کشاورزی  توسعه ی  های 
پذیرش آن در جامعه هدف (کشاورزان و گردشگران) 

، تابستان  ۵۱در شهرستان لنجان. جغرافیا و توسعه  
 . ۲۴۱ -۲۶۰. صص ۱۳۹۷

حجت. بابائی.  ورمزیاری،  محسن  و  علیرضا  رحیمی،   ،
). تحلیل فعالیتها و خدمات مطلوب گردشگری  ۱۳۹۶(

الموت  گردشگران  موردی  ی  مطالعه  کشاورزی؛ 
شرقی، مجله ی برنامه ریزی و توسعه ی گردشگری،  

 .۷۷ -۹۵، صص ۲۱سال ششم، شماره ی  
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