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Abstract 
Agritourism is one of the activities that formed in recent decades in response to 
the decline in the quality of the rural economy and the need to preserve and 
sustain the environment and agricultural prosperity. But, This activity has a 
profound impact in rural areas when it is managed by local communities and 
Resulting advantages play a crucial role in the quality of rural life. In the 
meantime, the attitudes of tourists and their support for Agritourism activities 
(local communities are the primary owners of them), are significant, and their 
presence will play an efficent role in sustainability of these activities.Therefore, 
Purpose of writing this article is to understand the attitude of tourists toward 
community based Agritourism in rural areas of Tonekabon township. Study area 
includes the rural areas of Tonekabon township, which in addition to farms and 
fields, have a lot of beautiful natural attractions that annually receive a large 
number of tourists from different parts of the country. The method is 
descriptive-analytical and based on a field survey. The statistical population 
consists of tourists in the villages of the study area, using Cochran's formula and 
390 people are as a sample population. The collected data using a questionnaire 
were analyzed by SPSS software. The research findings indicate that the study 
area has the attractions needed for Agritourism planning. The results of path 
analysis using the linear regression method show that among the independent 
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variables, the variable of originality with beta (0.555) had the greatest effect on 
the dependent variable of tourists' attitudes toward community based 
Agritourism. The study of indirect routes indicates that the originality with beta 
(0.555) has the greatest impact, and accommodation and residences (0.511) are in 
the second place. 

 

 

 
Extended abstract 
1. Introduction 
The concept agritourism is one of the 
activities that have been formed in recent 
decades in response to the decline in the 
quality of the rural economy, the need to 
preserve and sustain the environment as 
well as agricultural prosperity. However, 
this activity in rural areas can have a 
profound impact when it is managed by 
local communities and the resulting 
benefits play an important role in the 
quality of rural life. Meanwhile, the views 
of tourists and their support for 
agritourism activities, which are the main 
owners of local communities, are very 
important. Also, their presence will play an 
effective role in the sustainability of these 
activities. Accordingly, using the existing 
resources, capacities, and tourism 
patterns of the region, the new models of 
tourism should be sought following the 
perspective of the local community in the 
region, Because, the local community is 
the main owners of villages and without 
their effective presence a Activity as 
Agritourism will not take shape. Also, 
another aspect of tourism activity is 
tourists, which in order to implement 
alternative models, it is necessary to study 
the attitudes of all stakeholders (local 
community, local managers, tourists). 

2. Aims 
The purpose of writing this article is to 
understand the attitudes and tendencies 
of tourists (as one of the main pillars of 
tourism) to create and develop community 
based agritourism in rural areas of 
Tonekabon township. 

3. Research methodology 
The method of this research is a survey 
using mental indicators based on a 
questionnaire. The required information 
was collected using two methods: 
documentary (library) and field. The 
validity of the questionnaire questions was 
evaluated and approved based on the 
views of experts in the field of research. 
Also, Cronbach's alpha test was used to 
assess the reliability and validity of the 
questionnaire questions which indicates 
the optimal reliability of the questionnaire 
questions. The statistical population of the 
study consists of tourists who have visited 
the rural areas of the target villages in 
Tonekabon township. The sample size was 
estimated using Cochran's formula and 
390 tourists were calculated as a statistical 
sample.  

The SPSS statistical software has been 
used In order to process and analyze the 
data. Moreover, regarding the purpose of 
initial field research and analysis including 
collecting, analyzing data, depending on 
the data type, scale of variables, and 
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objectives in terms of descriptive 
statistical methods such as frequency and 
percentage distribution, mean and 
standard deviation were used. Also, to 
understand the relationship between 
individual characteristics of tourists and 
attitudes towards the components of 
attraction, accommodation, change for 
development, and originality, various 
correlation coefficients have been used. 
Cronbach's alpha test also was used to 
assess the reliability of the questionnaire 
which confirmed and supported the status 
of all components studied. 

4. Areas of study 
The target area is the villages of 
Tonekabon township which are limited to 
the Caspian Sea from the north, Ramsar 
city from the west, Abbasabad city from 
the east, and its south is covered with 
plains and villages, forests, then Alborz 
heights, respectively. The total population 
of these villages is equal to 81294 people 
and has 27861 households (population and 
housing census, 2016). The economic 
function of the villages is agriculture with 
an emphasis on rice cultivation, citrus 
orchards, tea, animal husbandry, fisheries, 
and flower and plant cultivation. In terms 
of tourism in recent years, two models of 
daily tourism and tourism based second 
homes have been formed in these rural 
areas. The model based on second homes 
in these years, in various dimensions, has 
negative effects, especially in agriculture 
and land-use change. Accordingly, 
agritourism to converge with agriculture is 
considered as a capacity in these areas. In 
the present study, various villages have 
been studied in terms of location, kind, 
type of agricultural cultivation, and the 
amount of tourism. 

5. Research Findings 
Findings indicate that the study area has 
the attractions needed for agritourism 
planning. Also, regarding the theoretical 
foundations and objectives of the present 
study to create community based 
agritourism, the three components of 
"accommodation, attraction, and 
originality as an independent variable, and 
the variable "tourists' satisfaction and 
desire" as a mediating variable are 
considered. In the path analysis method 
using the linear regression method, the 
effects of all variables on each other were 
investigated. The results showed that 
among the independent variables, the 
originality variable with beta (0.555) had 
the greatest effect indirect conditions on 
the dependent variable of tourists' 
attitudes toward community based 
agritourism. Also, the study of indirect 
routes indicates that the originality with 
beta (0.555) has the most impact, and 
accommodation and residences with 
(0.511) are in the second place.  

6. Conclusion 
In the direction of the success of 
agritourism, various components are 
influential in this study, which has been 
formed with the attitude of tourists. The 
component of attractions, from the 
perspective of tourists, will have a great 
impact on the development of agritourism; 
because rural areas with natural situations 
such as coastal villages, plains, mountains 
are located a short distance from each 
other. The location of combined 
agricultural attractions such as citrus 
orchards, tea, rice fields, kiwi orchards as 
well as flowers and plants along with 
forest, sea, and mountain attractions has 
provided a comparative advantage for this 
region in recent years. Variety and extent 
of agricultural activities, local markets 
selling traditional and agriculture, the 
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indigenous architecture of houses in some 
mountain villages, observing the process 
of planting and holding and harvesting has 
caused that if planning to make and create 
these activities, tourists are very willing to 
participate in such situations. Planning for 
tourism-related tourism activities in the 
studied area has been done spontaneously 
by the natives themselves to some extent 
that the results indicated the satisfaction 
of tourists. Another important point is the 
originality of rural areas and the change to 
achieve this originality in the region from 
the perspective of tourists. The results 
indicated the favorable situation of this 
component because tourists have 
acknowledged that agritourism based on 
local communities helps preserve and 
develop rural culture. Also, by preserving 
traditional agricultural methods, it will 
have some effect on the protection of the 
natural environment of rural areas and 
agricultural lands, and as a result, land-use 
change will occur less. 
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 چکیده
  سطح   کاهش  به  پاسخ  در  اخیر  دهه  چند  در   که  است  هایی  فعالیت  جمله  از  کشاورزی  گردشگری

 شکل   کشاورزی،  رونق  همچنین  و  زیست  محیط   پایداری  و  حفظ ضرورت  و  روستاییان  اقتصاد  کیفی
  که باشد داشته عمیقی تأثیرگذاری تواند می زمانی روستایی نواحی در  فعالیت این اما. است گرفته
 روستایی   زندگی  کیفیت  در  مهمی  نقش  آن  از  حاصل  منافع  و  شده   مدیریت  محلی  جوامع  توسط
  کشاورزی   گردشگری  های  فعالیت  از  آنها  حمایت  و  گردشگران  دیدگاه  میان  این   در  البته.  باشد  داشته

 این  پایداری  در  آنها  حضور  و   داشته  اهمیت  بسیار  هستند،  آن  اصلی  صاحبان  محلی  جوامع  که
 نگرش   درک  مقاله  این  نگارش  از  هدف  اساس  همین  بر.  داشت  خواهد  مؤثری  نقش  ها  فعالیت

  می   تنکابن  شهرستان  روستایی  مناطق   در  محلی   اجتماع  بر  مبتنی  کشاورزی  گردشگری  به  گردشگران
 مزارع  بر عالوه که شود می شامل  را تنکابن شهرستان روستایی نواحی مطالعه، مورد منطقه. باشد

 ساالنه  که  ای  گونه  به  هستند  برخوردار  زیبایی  بسیار  طبیعی  های  جاذبه  از  کشاورزی،   های  باغ  و
  تحلیلی   –  توصیفی  پژوهش  روش .  باشند  می  کشور  مختلف  نقاط  از  گردشگران  از  زیادی  حجم  پذیرای

  مورد   منطقه  روستاهای  گردشگران  از  متشکل  آماری  جامعه.  است   میدانی  پیمایش  بر  مبتنی  و
  گرفته  نظر  در نمونه جامعه  عنوان به نفر 390 تعداد کوکران فرمول از استفاده  با که است مطالعه

  و   تجزیه   SPSS  افزار  نرم  وسیله  به  پرسشنامه،  از  استفاده  با  شده   آوری   جمع   اطالعات.  اند  شده 
  مورد   های  جاذبه  از  مطالعه  موورد  منطقه  که  است  آن  بیانگر  پژوهش  های  یافته.  است  شده  تحلیل

  با   مسیر   تحلیل  از  مستخرج  نتایج  و  بوده  برخوردار  کشاورزی  گردشگری  ریزی   برنامه  برای  نیاز
  میزان   با  اصالت  متغیر  مستقل،  متغرهای  بین  از  که  دهد  می  نشان  خطی،  رگرسیون  روش  از  استفاده

 گردشگری  به  گردشگران نگرش وابسته متغیر  بر   مستقیم شرایط در  را  تأثیر بیشترین( 552/0)  بتا
  آن  بیانگر مستقیم غیر های  مسیر  بررسی همچنین. است داشته محلی  اجتماع  بر مبتنی کشاورزی

 کلیدواژه ها: 
 نگرش،  کشاورزی، گردشگری
  جامعه بر مبتنی گردشگری
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  قرار  دوم   رتبه  در(  511/0)  ها  اقامتگاه  و  اقامت  و  تاثیر  بیشترین(  552/0)  بتای  با  اصالت  که  است
 . دارد

 

 مقدمه 1
فعالیت   از  انواع مختلفی  صنعت گردشگری شامل 
ارائه   گردشگران  برای  متنوعی  که خدمات  است  ها 

(؛ به خصوص خدمات  Akbaba, 2012: 1می دهند )
های   که  فعالیت  روستایی،  نواحی  در  گردشگری 

توسط جامعه محلی ارائه می شود، بر همین اساس  
توسعه   در  باشد  قرار  اگر  گردشگری  های  فعالیت 

باشند، داشته  نقش  محلی  بر    جوامع  مبتنی  باید 
بر   مبتنی  گردشگری  گیرند.  شکل  محلی  جوامع 

محلی میان 1CBT) جوامع  تعامل  صورت  به   )
عریف شده که طی فرآیند این  بازدیدکننده و میزبان ت

تعامل، مشارکت معنی داری هم توسط بازدیدکننده  
منافع   و  گیرد  می  صورت  میزبان  توسط  هم  و 
محیط   و  محلی  جوامع  برای  حفاظتی  و  اقتصادی 

( کند  می  ایجاد  نتیجه  Islam, 2013زیست  در  (؛ 
گردشگری مبتنی بر جوامع محلی گردشگری پایداری  

که توسط جامعه مدیر از  است  و  اداره شده  و  یت 
گیرندگان   تصمیم  عنوان  به  محلی  مردم  که  آنجا 
این نوع   از  مقاصد گردشگری هستند، سود حاصل 
رسد   می  جامعه  به  مستقیم  گردشگری 

(Yamashita, 2011: 11 .) 

روشن است که گردشگری در نواحی روستایی بر  
می شکل  روستایی  امکانات  فعالیت  پایه  و  گیرد 

ن فعالیت های نواحی روستایی  کشاورزی از مهمتری
است که امروزه در بسیاری از مناطق دنیا در پیوند  

شده تعریف  گردشگری  بخش   ,.Park et al) با 
از   (201 :2014 بخشی  عنوان  به  نیز  گردشگری  و 

پذیرفته   کشاورزی  کنار  اقتصادی  و  اجتماعی  بافت 
به  Fleischer, 2005: 493) شودمی تواند  می  و   )

ی برای تنوع فعالیت برای افراد درگیر در  عنوان فرصت
 :Balezentis et al., 2012) بخش کشاورزی باشد

(. از ارتباط این دو فعالیت، نوع خاصی از فعالیت  1
 

1 - Community Based Tourism 

می   کشاورزی شکل  گردشگری  عنوان  با  گردشگری 
روستایی   گردشگری  از  بخشی  عنوان  به  که  گیرد 

می به  135:  1387)اردستانی،   شودمحسوب  و   )
رت تفریحی بوده و بر تولید و خدمات در محیط  صو

( دارد  توجهی  قابل  تأثیر   ,.Polucha et alمزارع، 
2011: 200  .) 

فعالیت گردشگری دو سمت عرضه و تقاضا دارد  
و در این نوع خاص گردشگری )گردشگری کشاورزی  
مبتنی بر جامعه محلی(، سمت عرضه شامل اجتماع 
نیز   آن  تقاضای  سمت  و  محلی؛  مدیران  و  محلی 
متشکل از جمعیت گردشگران می باشد. در بخش  
تقاضا برای گردشگری کشاورزی، عواملی مانند حجم  

ویژگ ها،  و  انگیزه  ادراکات،  گردشگران؛  های  ی 
آنها،   رفتار  و  گیری  تصمیم  فرآیندهای  ترجیحات، 
مشخصات   مانند  عواملی  همچنین  تأثیرگذارند، 
گردشگران، فرآیند تصمیم سازی، رفتار و شیوه سفر،  
و   داخلی  های  انگیزه  نظر  )از  گردشگران  انگیزه 
خارجی( و اولویت های گردشگران در مورد محصول  

خدمات،  ف  / امکانات،   / تسهیالت  ها،  عالیت 
نیز   را  امنیتی  و  ایمنی  پشتیبانی،  های  زیرساخت 

بر همین اساس   (.Lago, 2017: 2شامل می شود )
توسعه  به  گردشگران  نگرش  مورد  در  علمی  دانش 
و   امکانات  ها،  از فعالیت  آنها  رضایت  و  گردشگری 
پیش   در  نقش مهمی  تواند  خدمات گردشگری می 

پاید نگرش  بینی  باشد.  داشته  گردشگری  اری 
های   مکان  برای  خود،  مقصد  به  نسبت  گردشگران 
زیرا   است  برخوردار  ای  ویژه  اهمیت  از  گردشگری 
گردشگری   اماکن  به  نسبت  ها  آن  نگرش  هرچه 
مثبت تر باشد، می تواند رضایت بیشتری را به همراه  

باشد ) (. گردشگری  Phosikham, 2015: 38داشته 
خدماتی   رضایت  فعالیتی  که  گردد  می  محسوب 

گردشگران تأثیر باالیی بر جهت گیری منافع آن دارد.  
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عالوه بر این، هنگامی که مقامات دولتی نسبت به  
گردشگری   مسائل  و  شده  قائل  اهمیت  گردشگری 
برای آنها مهم باشد، عالقه بیشتری نسبت به تأمین  
نیازهای جوامع محلی از خود نشان داده و خدمات  

به   و  بهتری  )شوهانی  کنند  می  ارائه  مردم  عموم 
نقش  88:  1397همکاران،   گردشگر،  رضايتمندي   .)

مهمي در تداوم گردشگري و آينده اين صنعت ايفا  
انتقال   به  تمايل  راضي،  گردشگران  زيرا  كند؛  مي 
به   مسافرت  تكرار  و  ديگران  به  خود  مثبت  تجربه 

همکاران،   و  )سلیمانی  دارند  (.  145  : 1394محل 
افزایش   جلب رضایت گردشگران معموالً به  همچنین

نرخ حمایت از ماندگاری، وفاداری و جذب گردشگر  
کمک کرده و این امر نیز در کسب اهداف اقتصادی  
افزایش تعداد گردشگران و میزان سود، مؤثر   مانند 
رضایت   بین  مثبتی  ارتباط  بنابراین،  بود.  خواهد 
اقتصادی در   بلند مدت  گردشگر و کسب موفقیت 

:  1389مقصد وجود دارد )سعیدا اردکانی و همکاران،  
مقصد  11 یک  انتخاب  برای  گردشگران  البته   .)

انگیزه   و  ها  دیدگاه  انگیزه دارند.  به  نیاز  گردشگری 
های گردشگران برای سفر به یک مقصد، به عنوان  
توسعه   ریزی  برنامه  و  بازاریابی  ضرورت  یک 

ساخت  گردشگری و همچنین مبنایی برای طراحی زیر 
های مرتبط با گردشگری، از اهمیت خاصی برخوردار  
است چنانچه انگیزه ها و اهداف گردشگران با توجه  
به   آنان  روانی  و  شناختی  جمعیت  خصوصیات  به 
درستی شناخته شود، می توان بازارهای هدف برای  

ای تعیین کرد که ضمن  - صنعت گردشگری را به گونه
طریقی مناسب  رعایت ارزش های جامعه میزبان، به  

شود   پرداخته  گردشگران  های  خواسته  تأمین  به 
    (.1: 1391)ابراهیم زاده و والشجردی فراهانی،  

)مطيعي   دنیا  در  شده  انجام  مطالعات  طبق 
؛ اکبریان رونیزی و بدری،    1:  1391لنگرودي و حيدري،  

 & Leco et al., 2013: 255 ; Parvez؛    47:  1394
Kashem, 2018: 117 ; Xu et al., 2018: 179   )

گردشگران نگرش ها و دیدگاه های مختلفی نسبت  
به فعالیت های گردشگری داشته و تعداد زیادی نیز  
تمایل به سفر به مناطق بکر دارند. در منطقه مورد  

اصلی جامعه  امروز، شغل  به  تا  از گذشته  مطالعه 
اما در دهه های اخیر توجه   محلی کشاورزی است 

و نهادهای مربوط به کشاورزی،  کم دولت، بخش ها 
و   کشور  اقتصادی  نابسامان  وضعیت  همچنین 
آن   پی  در  و  انبوه  گردشگری  رشد  با  آن  همزمانی 
افزایش تقاضا برای گردشگری خانه های دوم، سبب  
شده که درصد زیادی از جامعه محلی علی رقم میل 
خانواده،   اقتصاد  بهبود  جهت  در  صرفا  و  باطنی 

اراض فروش  به  افراد  مجبور  به  کشاورزی  مرغوب  ی 
غیر بومی شوند؛ که گواه آن رشد گسترده ویال سازی  
برخی   اساس  بر  که  باشد  می  منطقه  این  در 
و   لسبوئی  زاده  )رمضان  شده  انجام  مطالعات 

رستگار،    636:  1394همکاران،   کریمی  ؛    1394؛ 
(، این الگو در منطقه، 69:  1393صالحی و همکاران،  

اراضی کشاورزی  داشته است.    تخریب  دنبال  به  را 
منابع   وجود  جغرافیایی،  موقعیت  به  توجه  با  البته 
نوع   و  کشاورزی  های  فعالیت  مناسب  طبیعی 
های   ظرفیت  دارای  منطقه  روستاییان،  معیشت 
بسیار زیادی برای برنامه ریزی و توسعه گردشگردی  
کشاورزی می باشد؛ و در همین راستا در سال های  

با   هایی  فعالیت  های  اخیر  خانه  مانند  عناوینی 
بومگردی اما با کارکرد گردشگری کشاورزی در برخی  
از روستاهای منطقه مورد مطالعه و مهمتر از همه  
ماندگاری،   که  گرفته  شکل  بومی  افراد  خود  توسط 
ها،   سال  این  در  روند  این  داشتن  ادامه  و  افزایش 
بیانگر اثرات مثبت این فعالیت ها از منظر جامعه  

بود از  محلی  استفاده  با  اساس  همین  بر  است.  ه 
موجود   گردشگری  الگوهای  و  ها  ظرفیت  منابع، 

باید به دنبال الگوهای جدیدی از گردشگری    منطقه،
متناسب با دیدگاه جامعه محلی در منطقه بود، زیرا  
جامعه محلی صاحبان اصلی روستاها بوده و بدون  
گردشگری   عنوان  به  فعالیتی  ها  آن  مؤثر  حضور 

رزی شکل نخواهد گرفت. وجه دیگر فعالیت  کشاو
برای   که  را گردشگران تشکیل می دهند  گردشگری 
پیاده سازی الگوهای جایگزین، مطالعه نگرش تمامی  
ذینفعان )جامعه محلی، مدیران محلی، گردشگران(  
الزام می یابد. در همین راستا این پژوهش به دنبال  

روهی  شناخت دیدگاه و نگرش گردشگران به عنوان گ
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از ذینفعان، به گردشگری کشاورزی مبتنی بر اجتماع  
 محلی است. 

 پیشینه پژوهش 2
در سالهای اخیر مطالعات چه داخلی چه خارجی، در  
بر   مبتنی  گردشگری  و  کشاورزی  گردشگری  زمینه 
جامعه محلی رو به افزایش بوده؛ اما به مطالعات در  

زمینه گرشگری کشاورزی مبتنی بر جامعه محلی و  
ین نگرش گردشگران نسبت به فعالیت های  همچن

گردشگری روستایی کمتر پرداخته شده است. در زیر  
به برخی از مطالعات در زمینه گردشگری کشاورزی،  
گردشگری کشاورزی مبتنی بر جامعه محلی و نگرش  

)جدول  گردشگران به گردشگری پرداخته شده است  
1.) 

 

مطالعات داخلی و خارجی در زمینه گردشگری کشاورزی، گردشگری کشاورزی مبتنی بر جامعه محلی و نگرش   1  جدول 
 گردشگران به گردشگری 

 یافته ها و نتایج  عنوان  پژوهشگر و سال  ردیف

1 
 مرادی و همکاران

(1399) 

گونه شناسی تقاضاي  
محصول و خدمت در  

کشاورزي از سوي گردشگري 
 گردشگران 

)منطقه مورد مطالعه  
روستاهاي شهرستان  

 محالت( 

هدف: بررسی گونه شناسی تقاضاي گردشگري کشاورزي  
و نتایج نشان می دهد که گونه هاي تقاضاي گردشگري  

کشاورزي در وضعیت مناسبی قرار دارد و بیشترین  
تقاضاي محصول گردشگري مربوط به استراحت )فرار از  

داي شهر(، آب و هواي مطلوب، رضایتمندي از  سر و ص 
خدمات، چشم اندازهاي کشاورزي و پیاده روي در مزارع  

است. همچنین بسته به هر روستا باید محصوالت و  
خدمات با هدف رضایتمندي گردشگران دسته بندي  

 شوند. 

2 
 اصغر نوروزي، 
 عفت فتحي 

(1397 ) 

ارزيابي توانمندي هاي  
كشاورزي  توسعه گردشگري 

و تعيين ميزان پذيرش آن در  
جامعه هدف )كشاورزان و  
گردشگران( در شهرستان  

 لنجان 

براساس نتايج پژوهش، بخش كشاورزي شهرستان لنجان  
قابليت هاي الزم براي توسعة گردشگري كشاورزي را دارد  
و نگرش و ميزان پذيرش كشاورزان و گردشگران منطقه  

وار ه ها، فعاليت هاي در اكثر گويه هاي مربوط به جشن
زراعي و باغي مثبت است. با اين وجود ميزان پذيرش 

كشاورزان در رابطه با آموزش و فعاليت هاي دام و طيور  
 به گردشگران، كم بوده است. 

3 
Ming-Lang 

Tseng et al. 
(2019) 

گردشگری کشاورزی پایدار  
در تایلند: مدل سازی  

عملکرد تجاری و پایداری  
 یط نامطمئن محیطی در شرا

این مطالعه با هدف شناسایی ویژگی های علّی گردشگری  
کشاورزی پایدار در تایلند انجام شده است. نتایج نشان  

می دهد که عملکرد تجاری پایدار و شرایط اقتصادی  
روستایی محرکهای اصلی حفظ و پایداری محیط زیست  

 هستند. 

4 
Filippo Sgroi et 

al. 
(2018) 

کشاورزی و  گردشگری 
توسعه محلی: روشی برای  
ارزیابی نقش کمک های  

 عمومی در ایجاد سود رقابتی 

نتایج بیان می دارند که تغییراتی در عرضه گردشگری  
کشاورزی در حال انجام است که به طور فزاینده ای بر  
ارتقاء، توسعه و تقویت ارزش محیط روستایی و طبیعی  

 متمرکز است. 

5 
Kyungrok Doh 

et al. 
(2017) 

پیشینه و پیامدهای رفتار  
مدیریتی در گردشگری  

 کشاورزی

این مطالعه به بررسی میزان کارآیی کسب و کار  
گردشگری کشاورزی در مقیاس کوچک پرداخته است.  

نتایج این تحقیق اثرات ناهمگونی شرایط محیطی و درونی  
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 یافته ها و نتایج  عنوان  پژوهشگر و سال  ردیف
را نشان می دهد که نقش مثبت و منفی بر رفتار  

رفتارهای مختلف مدیریتی بر انواع   مدیریتی دارند. و
 فعالیت های تجاری تأثیرات متنوعی داشته است. 

6 

Perunjodi 
Naidoo, 
Richard 
Sharpley 

(2016) 

ادراکات محلی نسبت به  
 مشارکت نسبی گردشگری

محدوده تعلیق و گردشگری  
کشاورزی برای رفاه جامعه  

 محلی: مورد موریتیس 

نوع توسعه گردشگری هم  نتایج نشان می دهد که هر دو 
بطور مثبت و هم بطور منفی به رفاه جامعه محلی کمک  
می کنند، اگرچه گردشگری محدوده تعلیق، نتایج مثبت  

 کمتری داشته است.

7 

Marina Novelli 
Nia Klatte 

Claudia Dolezal 
(2016) 

استانداردهای انجمن  
کشورهای جنوب شرقی آسیا  

برای گردشگری مبتنی بر  
 محلی جوامع 

در این پژوهش به بررسی استانداردهای اجرایی  
گردشگری مبتنی بر جوامع محلی که توسط انجمن  

اند  کشورهای جنوب شرقی آسیا تدوین و ارائه گردیده
پرداخته شده است. این معیارها به عنوان روشی برای  

ایجاد و ارتقای گردشگری پایدار در مناطقی که گردشگری  
 اند. گردد، پذیرفته شدهاجرایی میمبتنی بر جوامع محلی  

8 
E. Afua Afenyo 

F. Eric 
Amuquandoh 

(2016) 

چه کسی از توسعه  
اکوتوریسم مبتنی بر جوامع  

شود؟  محلی منتفع می
، 1)مطالعه موردی تَفی اتِم 

 غنا(

بیان داشتند که منافع گردشگری نقش مهمی در اطمینان  
ی اکوتوریسم ایفا هااز حمایت پایدار جوامع محلی از پروژه

کند و بررسی میدانی آنها طی مدت زمانی نوامبر و  می
نفعان پروژه گردشگری  نشان داده که ذی  2010دسامبر 

های حیوانی، جامعه محلی و افراد بومی  حفاظت از گونه 
 اند. بوده

9 
Naomi 

Moswete 
Brijesh Thapa 

(2015) 

عوامل حفاظتی مؤثر بر  
جوامع  اکوتوریسم مبتنی بر 

محلی در جوامع روستای  
مجاور پارک فرامرزی  

 2گاالگادی، بوتسوانا 

با اشاره به اینکه گردشگری مبتنی بر جوامع محلی به یک  
عامل معیشتی مهم برای جوامع روستایی در بوتسوانا  

تبدیل شده، به رابطه مثبت و معناداری بین چهار عامل  
ریسم و  اجتماعی، دانش اکوتو -محیطی، فرهنگی زیست

اقتصاد، بر حمایت مردم محلی از گردشگری مبتنی بر  
 جوامع محلی دست یافتند. 

10 
Margherita 

Ciervo 
(2013) 

گردشگری کشاورزی در  
ایتالیا و تأثیر محلی که به  

دره اتریا اشاره دارد. شرکت  
 RAGGIOارگانیک " 

VERDE  و پروژه گردشگری "
 کشاورزی اکولوژیکی آن

ی کند که گردشگری کشاورزی تجاری  این مطالعه بیان م
بدون در نظر گرفتن سنت های روستایی و میراث  

فرهنگی و تنها به عنوان یک عامل جذاب براب رقابت در  
بازار، به تدریج روح محل را خراب یا از بین ببرد. و  
همچنین بیان می دارد که ارزیابی تأثیرات محلی  

یط و جامعه،  گردشگری کشاورزی، ارزیابی روابط آن با مح 
میزان وابستگی آن از منابع خارجی و وزن اکوسیستم آن،  
با توجه به انرژی، آب و منبع و کمیت مادی از اهمیت  

 بسیاری برخوردار است. 

 
1 Tafi Atome 
2 Kgalagadi Transfrontier Park, Botswana,  
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11 
Charles A. 

Adongo et al. 
)2018 ( 

ارزشها و نگرش گردشگران  
نسبت به توسعه پایدار در  

 گردشگری 

 نگرش دهد کهتجزیه و تحلیل داده ها نشان می 
گردشگران نسبت به: حفاظت از منابع طبیعی و توسعه  
جامعه محلی، به عنوان جنبه های ضمنی توسعه پایدار  
گردشگری، قابل توجه بوده و همچنین بر طبق نتایج  
بدست آمده، تفاوت های زیادی در موضوعاتی مانند  

جنسیت، مذهب، بازدید قبلی از ذخایر طبیعی و عضویت  
 حیط زیستی وجود دارد.در انجمن م

 1400منبع: نگارندگان،  

 

بررسی پیشینه های مرتبط با موضوع پژوهش نشان  
می دهد که مطالعات در ارتباط با دیدگاه های ذهنی  
اما   است  گرفته  قرار  واکاوی  مورد  محلی  جامعه 
مطالعه حاضر تالش می کند که دیدگاه گردشگران  
برنامه   و  ایجاد  در  اصلی  بازیگران  از  یکی  عنوان  به 

بر اجتماع  ریزی توسعه گردشگری کشاورزی مبتنی  
محلی را مورد بررسی قرار دهد همچنین وجه تمایز  
این است که مؤلفه   با مطالعات دیگر  این مطالعه 
های اصالت و اقامت و نیز میزان رضایتمندی و تمایل  
توسط   کشاورزی  گردشگری  فضاهای  در  حضور  به 

 گردشگران مورد مطالعه قرار گرفته است.  

 مبانی نظری پژوهش  3
از مطال به  بسیاری  را  کشاورزی  و  روستا  دنیا،  عات 

بخش   بنابراین،  دانند.  می  یکدیگر  مترادف  عنوان 
کشاورزی اغلب تمرکز اصلی تالش برای ایجاد توسعه  
روستایی را فراهم می کند. مسلماً فعالیت کشاورزی  
در   جمعیت  اکثریت  برای  اصلی  مشاغل  جزء  هنوز 
این   با  شود؛  می  محسوب  جهان  کشورهای  بیشتر 

ب پتانسیل  حال،  که  است  درک  قابل  روشنی  ه 
فقر،   کاهش  زمینه  ایجاد  برای  تنهایی  به  کشاورزی 
زندگی   استانداردهای  بهبود  و  جمعیت  رشد  جذب 

منابع   بنابراین،  است.  محدود  بسیار  روستایی 
ممکن   گردشگری،  در  تنوع  مانند  درآمد،  جایگزین 
است به مردم روستایی کمک کنند که در مورد حفظ  

احساس امنیت بیشتری داشته باشند  زندگی خود  
(Srisomyong, 2010: 58  تلفیق میان  این  در   .)

کشاورزي و گردشگري در نواحی روستایی و پردازش  
گردشگري کشاورزي )اگریتوریسم( به عنواِن رهیافتی  
براي کنش هایی دربارة نقدینه سازي و ایجاد درآمد  
مازاد براي کشاورزان مطرح است از این رو بررسی  
گردشگري کشاورزي، به عنوان یک رهیافت مؤثر در  
پیشبرد اهداف توسعۀ روستایی اهمیتی دو چندان  

 (. 158:  1398دارد )رضایی آدریانی و نسترن، 

گردشگری   مفهوم  از  کلی  نمای  یک  زیر  شکل 
کشاورزی را نشان می دهد و بیانگر آن است که در  
تولید   کشاورزی،  اراضی  و  طبیعی  های  محیط 

و خدمات کشاورزی به همراه فراهم کردن  محصوالت  
محصوالت، خدمات و زیرساخت های گردشگری، و  
صورت   به  مزرعه  کاالهای  سازی  آماده  نهایت،  در 
مجموعه یا بسته های مختلف گردشگری و ارائه آنها  
کلی   ساختار  گردشگران،  و  کنندگان  بازدید  به 

 (.1گردشگری کشاورزی را شکل می دهد  )شکل  
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Source: Hatley, 2009: 22 

 

باربیری و  سانترامو  مطالعه  مزایای  2017)  طبق   ،)
گردشگری کشاورزی شامل: افزایش حیات اقتصادی،  
مزارع خانوادگی، حفظ منابع طبیعی و فرهنگی در  
مناطق روستایی، تسریع فرآیندهای اداری مزرعه ای،  
ایجاد زیبایی در محیط اطراف، رشد اقتصادی، احیای 

 & Santeramoجوامع روستایی و غیره می باشد )
Barbieri, 2017: 2  کشاورزی گردشگری  بنابراین  (؛ 

مستقیما با جامعه محلی در ارتباط بوده و به لحاظ  
 & Budiasaاقتصادی و اجتماعی از آن بهره می برد )

Ambarawati, 2014: 32  تواند می  مقابل  در  و   )
بازگشت   محلی،  جوامع  مالکیت  و  مدیریت  تحت 
باشد   داشته  همراه  به  را  جامعه  به  منافع  گسترده 

(Goodwin & Santilli, 2009: 12  جوامع محلی .)
پایداری گردشگری   ایجاد ثبات و  مهمترین اصل در 
وجود   از  که  هستند  جوامع  این  و  باشند  می 
همین   بر  شوند،  می  متضرر  یا  منتفع  گردشگری 
کردن   دخیل  با  ریزی  برنامه  و  توجه  لزوم  اساس 
خواسته ها و مشارکت آنها احساس می شود )ضیایی  

( معتقد است که  2008اکازاکی )  (.1392و همکاران،  
محور با وجود موانع اجرایی، هنوز    –رویکرد اجتماع  

هم به دالیل زیر مناسب ترین روش محسوب می  
( مسائل محلی تأثیر مستقیمی بر روی تجربه  1شود:  

افراد محلی   از سوی  گردشگری دارد: بازخورد منفی 
می   گردشگران  به  نسبت  خصمانه  رفتار  به  منجر 

د؛ بنابراین محیط های گردشگری باید هم جهت  گرد
با فضای اجتماعی باشند که ساکنان آن از گردشگری  

(  2سود می برند و نه اینکه قربانی گردشگری شوند؛  
تصور گردشگری مبتنی بر دارایی های اجتماع محلی  

بلکه    است که نه فقط شامل افراد محلی می شود،
یالت و  محیط زیست طبیعی، زیر ساخت ها، تسه

رویدادهای خاص یا جشنواره ها را نیز در بر می گیرد  
و لذا همکاری جامعه میزبان برای دستیابی و توسعه  

باشد؛   می  ضروری  و  الزم  دارایی  این  (  3مناسب 
عمومی،  مشارکت  مختلف  محرک    کارکردهای  عامل 

نیز   و  محلی  جامعه  زیست  محیط  حفظ  جهت 
ا گردشگری  محصوالت  عنوان  به  آن  ست،  فرهنگ 

تر   فزاینده  درآمد  تشویق  باعث  همزمان  همچنین 
( از آنجا که صنعت  4ناشی از گردشگری می باشد؛  

گردشگری نسبت به عوامل بیرونی و داخلی حساس  
هیچ    است، به  یا  گردشگری  توسعه  های  لذا طرح 

وجه کامل به اجرا در نمی آیند و یا فقط به صورت  
:  1397اران،  جزئی به اجرا در می آیند )صالحی و همک

127.) 

 کاالهای مزرعه، فرآیند، بسته بندی 

 

 مفهوم گردشگری کشاورزی

 محیط های کشاورزی / طبیعی

 
 محصوالت / خدمات کشاورزی 

 
 محصوالت / خدمات گردشگری 

 

 گردشگری کشاورزی
 کشاورزی مفهوم گردشگری   1  شکل 
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نگرش   پژوهش،  اصلی  هدف  به  توجه  با 
کشاورزی   گردشگری  موفقیت  میزان  در  گردشگران 
مبتنی بر جامعه محلی تعیین کننده است، در همین  
و   نگرش  و  آگاهی  میزان  بخشی  اثر  درک  راستا 
رضایتمندی گردشگران از جاذبه های مقصد، کمیت  

هویت   و  اصالت  و  ها  اقامتگاه  کیفیت  بر  و  مکان، 
موفقیت گردشگری کشاورزی مبتنی بر جوامع محلی  

 التزام می یابد.  

گردشگري کشاورزي نیز مانند هر بخش دیگري  
به دو بخش طرف تقاضا و طرف عرضه تقسیم می  
بسیار   تأمین خدمات  و  عرضه  اینکه طرف  با  شود؛ 
اهمیت دارد؛ اما متخصصین این بخش از گردشگري،  

یکدیگ با  زمینه  این  این  در  که؛  دارند  نظر  اتفاق  ر 
فعالیت   توسعه  گیري  جهت  که  تقاضاست  طرف 
گردشگري   میدهد.  شکل  را  کشاورزي  گردشگري 
کنندگان   مصرف  از  وسیعی  طیف  براي  کشاورزي 
و   فشار  از  دوري  به  نیاز  علت  به  و  است  جذاب 
شلوغی زندگی شهري، گردشگران ارزش باالیی براي  

و همچنین    آرامش حومه شهر و روستاهاي کوچک،
تماس مستقیم با محیط طبیعی قائل هستند )مرادی  

همکاران،   گردشگری  84:  1399و  رو،  این  از   .)
کشاورزی به طور فزاینده ای روشی پیشنهادی برای  
تنوع اقتصادی و حفاظت از چشم انداز در مناطق  
می   ساختاری  تغییرات  متحمل  که  است  کشاورزی 

ر  برای  است  راهکاری  همچنین  و  ضایتمندی  شوند؛ 
لذت   منظور  به  که  بیشتری  بازدیدکنندگان  و  افراد 
کنند   می  سفر  شهر  حومه  مناطق  به  بردن، 

(Murphy, 2017: 6  در همین راستا گلدنر و ریچی .)
فرآیندها،   توان  می  را  گردشگری  که؛  معتقدند 
فعالیت ها و برون دادهای حاصل از روابط و تعامالت  

جوا کنندگان،  عرضه  گردشگران،  محلی، بین   مع 
حکومت ها و محیط های اطراف آن تعریف کرد که  
گذارند  تأثیر  بازدیدکنندگان  از  میزبانی  و  جذب  در 

(. ارائه خدمات باکيفيت باال و  1392)گلدنر و ریچی، 
تضمين رضايت مشتري به عنوان يكي از مهمترين  
شده   شناخته  گردشگري  صنايع  موفقيت  عوامل 

گ رضايت  و  باکيفيت  خدمات  و  است.  ردشگران 

وفاداري به مقصد ارتباط تنگاتنگي با یکديگر دارند  
 (.  74:  1393 )امان پور و همکاران، 

رضایت را می توان نتیجه ارزیابی مصرف کننده  
از یک سرویس یا محصول، بر اساس مقایسه ادراک  
کرد.   تعریف  خود  قبلی  انتظارات  با  آن  از  وی 

مقصد،  پذیری و توسعه پایدار یک   موفقیت، رقابت
بستگی زیادی به میزان رضایتمندی گردشگرانی دارد  

( کنند  بازدید می  آن  از   :Soldić Frleta, 2018که 
سفر،  258 یک  در  گردشگر  رضایتمندی  سطح   .)

در   کلی  طور  به  که  است  متعددی  عوامل  نتیجه 
به   نسبت  گردشگر  دیدگاه  بین  مقایسه  فرآیند 

حین    محصوالت و خدمات دریافتی و انتظارات قبل و 
)مطیعی   میگیرد  قرار  ارزیابی  مورد  او  مسافرت 

همکاران، و  از   (.44  :1396  لنگرودی  رضايتمندي 
محيط و خدمات گردشگري مي تواند محصول زنجيره  
محور   برنامه  و  هماهنگ  منطقي،  اقدامات  از  اي 

رو تأمين آن در گرو جريان داشتن اين   اين باشد. از
طرح   مراتب  سلسله  كليه  در  برنامه  انديشه  و  ها 

است ها  رضايت  . ريزی  كه  است  اين  بر  اعتقاد 
 در رضايت حس اين تا  شود مي باعث گردشگران

منطقه   به مسافرت تداوم و  بازگشت به آنان  تمايل
گردشگری، تشويق سو يك از مقصد   ترغيب و و 

 مؤثر مقصدگردشگری از  ديدار به آشنايان و دوستان
پايداري   تداوم موجبات ترتيب اين به و شود واقع

را  مورد نظر منطقه در اقتصادي رونق و گردشگري
  ، گنجی  و  خاله  هنده  )نصیری  سازد  :  1397فراهم 

مثبت  123 نگرش  به  منجر  باال  رضایت  میزان   .)
نسبت به محصول، خدمات یا تجربه خرید می شود  
بگذارد   مثبت  تأثیر  آینده  رفتار  بر  تواند  می  و 

(Soldić Frleta , 2018: 258.) 

مناطق   و  کشورها  از  گردشگران  جلب  برای 
انگیزه  با  و  و  مختلف  منابع  وجود  متفاوت،  های 

صرف  جاذبه  به  است.  ضروری  مقصد  در  هایی 
گذاری در صنعت گردشگری و فراهم آوردن  سرمایه

انواع تسهیالت حمل و نقل و اسکان و سایر خدمات،  
ه  توان به توسعهای مناسب، نمی بدون وجود جاذبه 

این صنعت امیدوار بود به همین دلیل جاذبه ها و  
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منابع گردشگری را از جمله ارکان اصلی این صنعت  
(. جاذبه به معنای چیز 84:  1385می دانند )کاظمی،  

مکان   از  بازدید  به  را  گردشگران  که  است  خاصی 
 :Sznajder et al., 2009بخصوصی جذب می کند )

یکی  133 ها،  جاذبه  توسعه  امروزه  های  (.  حوزه  از 
است.   گردشگری  مقاصد  مقبول  و  مهیج  فعالیتی 

شیوه  با  توان  می  را  گردشگری  های  های  جاذبه 
مختلفی طبقه بندی کرد که تمامی این طبقه بندی  
هستند.   برخوردار  عقالیی  استدالل  و  منطق  از  ها 
گردشگری،   های  جاذبه  درک  برای  مثال،  برای 

یرنده جاذبه  (، سه عنصر را که در برگ1976ماسکانل )
 های گردشگری است مشخص کرده است: 

و    -   گردشگر خاص  نیازهای  با  کننده  مصرف 
 های نو؛جستجوگر تجربه 

 هایی برای بازدیدکنندگان؛جاذبه  - منظره

شکل هایی از اطالعات مربوط به جاذبه که    -  بازار
بازدید   انگیزش های گردشگران برای  تحریک کننده 

 است.

قابل توجه است که می    این تحلیل از این نظر
تواند به سادگی بر روی بینش، مکان، یا کانون تمرکز  

 (. 326:  1394کند )پیج و کنل ، 

را به دو گروه  1988)  1همچنین گان   ( جاذبه ها 
جاذبه  و  مدت  کوتاه  اقامت  با  هایی  با  جاذبه  هایی 

اقامت بلندمدت تقسیم بندی کرد که اساس آن نیز  
قطه به نقطه از جاذبه ها و  تورهایی با بازدیدهای ن 

است   بوده  تر  طوالنی  اقامت  با  بازدیدهایی 
 (. 93: 1391)اینسکیپ،  

که   است  منسجمی  نظام  گردشگری  صنعت 
عناصر آن الزم و ملزوم یکدیگرند؛ بدین مفهوم که  
اگرچه اسکان در اقامتگاه ها هدف اصلی گردشگری  
اقامتی،   امکانات  فقدان  با  است  بدیهی  اما  است؛ 

شود. لذا  ی برای دیدار از یک جاذبه ایجاد نمی رغبت
تقاضا برای استفاده از امکانات اقامتی یک تقاضای  
مشتق شده است. فراهم کردن امکانات اقامتی که  

 
1 - Gunn 

شامل   است  آورده  وجود  به  را  هتلداری  صنعت 
از بخش  یکی  که  است  تسهیالتی  و  های  تشکیالت 

دهد چراکه  پویایی صنعت گردشگری را تشکیل می 
مسافر در هر کجا به محلی برای استراحت و خواب  
نیاز دارد البته میزان امکانات فراهم شده بازتابی از  
نیازها و سلیقه های مسافران و امکانات و ابتکار عمل  

(.  105:  1389گذاران است )یاوری و همکاران،  سرمایه
از لحاظ فیزیکی اقامتگاه ها را می توان با توجه به  

قی مخاطب،  مالکیت    مت، نوع  و  کیفیت  سطح 
 (.125: 1391 تعریف کرد )اینسکیپ، 

برای موفقیت در گردشگری تعداد اقامتگاه های  
به   که  گردشگرانی  تقاضای  سطح  با  باید  موجود 
از   پس  باشد  داشته  همخوانی  آیند  می  مقصد 
دسترسی به یک مقصد گردشگری توسعه اقامتگاه  

 قرار دارد  ها قبل از هر نوع توسعه دیگر در اولویت 
 (. 303 : 1392 )گلدنر و ریچی، 

بخش   مهمترین  از  یکی  اقامتگاهی شاید  بخش 
های سرمایه بر صنعت گردشگری با توجه به ارزش  
امالک و مستغالت محل اقامت باشد. فرض اساسی  
عامل   از  جدا  اقامتگاهی،  های  مکان  ارائه  در 
سودآوری، باید ارائه یک محیط مناسب باشد که در  

دید کننده احساس راحتی کند. این امر شامل  آن باز 
های  گذاریسرمایه زیرساخت  در  توجهی  قابل  های 

به   توجه  با  اقامتگاهی  محصول  باشد.  می  اقامتی 
(، شامل موارد زیر  2002اظهارات میدلیک و اینگرام ) 

 است:

محل استقرار )به عنوان مثال محل قرارگیری   −
یا یک منطقه روستایی   آن در یک شهر و 

دسترسی  اس مشتریان  و  گردشگران  و  ت 
 نسبی به آن دارند( 

ها،   − کافه  ها،  خواب  )اتاق  آن  امکانات 
و   ورزش  و  مالقات  های  اتاق  ها،  رستوران 

 امکانات تفریحی( 
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خدمات )در سطحی که سرویس دهنده بر   −
دهد و  بندی و امکانات ارائه میاساس درجه 

 به تقاضای بازار بستگی دارد( 

اقا − از  مشتریان  چگونه  تصور  )اینکه  متگاه 
شود  توسط مشتریان به تصویر کشیده می 

 و روش ارائه آن به بازار( 

و   − امکانات  مکان،  از  تابعی  که  قیمت 
که   تصویری  و همچنین  تجهیزات، خدمات 
مشتریان از آن اقامتگاه در ذهن دارند )پیج  

 (. 366: 1394و کنل ، 

از هر   باید در نظر داشت که قبل  فعالیتی، اما 
روستا  حیات  الزمه  روستا  هویت  و  اصالت  حفظ 
مثبت   منافعی  ایجاد  سبب  بخشی  اصالت  است. 
و   حفظ  جمله  از  شود،  می  محلی  اجتماع  برای 
نگهداری میراث تاریخی و فرهنگی، پیشرفت جامعه  

همکاران،   و  )جورج  غیره  و   (.179:  1391محلی 
روستایی،  معماری  روستایی،  فرهنگ    معیشت 

و... هویت و اصالت یک روستا را شکل می    روستایی
شکل گیری و بازآفرینی هویت روستایی یک   دهند.

روند مداوم است که توسط ساختار اجتماعی، چشم  
مناطق   در  زندگی  استانداردهای  و  معیشت  انداز، 

گیرد می  (.  Xue et al., 2017: 171) روستایی شکل 
انجام   افراد  معیشت شامل همه کارهایی است که 

و    می ساربان  )حیدری  کنند  زندگی  گذران  تا  دهند 
پایدار  141:  1398خاجوی،   زمانی  معیشت  یک   .)

را   ها  تنش  و  فشارها  با  مقابله  توانایی  که  است 
داشته باشد و عالوه بر آن بتواند خود را بازیابی کند  
و بدون صدمه زدن به منابع طبیعی، توانایی حفظ و  

های خو  و سرمایه  قابلیت ها  زمان  افزایش  در  را  د 
حال و آینده داشته باشد )دربان آستانه و همکاران،  

بشر  228:  1397 روح  و  تفکر  حاصل  معماری،   .)
است. انسان روستایی، معماری را با آگاهی نسبت  
به محیط طبیعی، اجتماعی، فرهنگی طراحی می کند  
و می سازد. هماهنگی در اجزا و با طبیعت و محیط  

سادگ  همچنین  و  معماری  پیرامون،  رمزهای  از  ی 
روستایی، به شمار می آید )داراب کالیی و رجبی فر،  

(. معماری در تعاملی معنادار با فرهنگ و  26:  1398
ارزش های فرهنگی یک جامعه است و به عنوان یک  

از فرهنگ نشأت می گیرد و بر آن   پدیده اجتماعی 
گذارد و آینه ای از اندیشه های انسان در   تأثیر می

ا فضا، زیبایی شناسی و فرهنگ است )ترکمن  رابطه ب
(. فرهنگ مفهومی پیچیده  62: 1399و سلطان زاده،  

بر   مبنی  جغرافیایی،  محیط  یک  بر  مبتنی  است، 
تبدیل جهان مادی به جهان نمادها که بسته به افراد  

ها و معیارهای مختلفی را   یا جوامع مربوطه، ارزش
 ( آورد  و  Paniagua, 2014: 50بدست می  عاملی  (؛ 

است که در تعیین رفتارها، نگرش ها و روش های  
ایفا می کند. در جوامع   زندگی مردم نقش اساسی 
است   تغییراتی  فرهنگی،  اثرات  از  روستایی مقصود 
رفتار   و  و رسوم، معماری مسکن  آداب  هنر،  در  که 
جامعه میزبان رخ می دهد، تغییراتی بلند مدت که  

در این جوامع  به پیامدهای مثبت و منفی بسیاری  
(.  72:  1397می انجامد )دهقانی و عادلی ساردوئی،  

ویژگی می   روستا  آن  به  روستا  بنابراین، هویت هر 
بخشد و باعث تمایز آن از سایر روستاها می گردد.  
های   خصیصه  از  باشد،  هویت  فاقد  که  روستایی 
منزله   به  آن  ساکنان  و  دارد  فاصله  بودن  روستا 

شوند   می  تلقی  خاصی  میهمانانی  احساس  که 
آن   به حل مسائل  تمایلی  و  نداشته  آن  به  نسبت 

:  1395نشان نمی دهند )دارایی و عبداله زاده فرد،  
99.) 

هر   پژوهش،  مفهومی  چهارچوب  به  توجه  با 
دانش گردشگران در مورد جاذبه های   چقدر میزان 
گردشگری   فضاهای  در  ها  اقامتگاه  نوع  مقصد، 

هویت و  اصالت  همچنین  و  مقصد    کشاورزی 
بر   تواند  می  باشد،  بیشتر  کشاورزی،  گردشگری 
سطح رضایتمندی و تمایالت گردشگران برای ایجاد و  
توسعه گردشگری کشاورزی مبتنی بر اجتماع محلی  
جامعه  نگرش  تغییر  آن،  پی  در  باشد؛  اثرگذار 
گردشگران نسبت به گردشگری کشاورزی مبتنی بر  

این نوع  اجتماع محلی، می تواند بر رشد و توسعه  
باشد   داشته  زیادی  تأثیرات  آینده  در  گردشگری 

 (. 2)شکل 
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 روش پژوهش  4
 از استفاده با پیمایشی نوع از تحقیق این روش

است.   پرسشنامه بر مبتنی  ذهنی هاي شاخص
از دو روش اسنادیاطالعات مورد   با استفاده   نیاز 

آوری شده است. در   و میدانی جمع  ای(  )کتابخانه 
و   تیلور  الزویر،  های  پایگاه  ای  کتابخانه  روش 
فرانسیس، مگیران و ایران داک مورد توجه قرار گرفته  
چاپ   های  کتاب  که  است  شده  تالش  همچنین  و 
در   گیرد.  قرار  واکاوی  مورد  موضوع  با  مرتبط  شده 

میدانی ابزار اصلی پژوهش پرسشنامه بوده که  روش  
و   نظری  مبانی  از  بعد  پرسشنامه  طراحی  برای 
استخراج مدل مفهومی پژوهش، شاخص های مرتبط  
با مدل از طریق منابع معتبر استخراج و بعد از بهره  
گیری از دیدگاه اندیشمندان، اساتید راهنما و مشاور  

نمو  جامعه  اختیار  در  پرسشنامه  قالب  قرار  در  نه 
بر اساس دیدگاه   گرفت. روایی سواالت پرسشنامه 
تحقیق،   موضوعی  قلمرو  به  مربوط  متخصصان 
ارزیابی و مورد تایید قرار گرفته و نیز برای سنجش  
آلفای   آزمون  از  پرسشنامه  سواالت  اعتبار  و  پایایی 

شده  استفاده  مطلوب    کرونباخ  پایایی  بیانگر  که 

)جدول   است  پرسشنامه  آماری    (. 1سواالت  جامعه 
نواحی   از  که  است  گردشگرانی  از  متشکل  تحقیق 
در   پژوهش  هدف  مورد  روستاهای  روستایی 
شهرستان تنکابن دیدن کرده اند. برای برآورد حجم  
آماری   جامعه  تعداد  اینکه  به  توجه  با  نمونه 
شده   استفاده  کوکرانی  فرمول  از  بود،  نامشخص 

نه را  است که بدون نیاز به جامعه آماری حجم نمو
نفر گردشگر به عنوان   384برآورد می کند که تعداد  

نمونه آماری محاسبه شده است که برای اطمینان  
پرسشنامه در اختیار گردشگران قرار گرفت و در    400

جمع   های  پرسشنامه  اولیه  بررسی  از  بعد  نهایت 
پرسشنامه مورد پردازش قرار گرفته    390آوری شده،  

ح  پژوهش  وابسته  متغیر  گردشگری  است.  اضر، 
و متغیر مستقل  بر جامعه محلی  کشاورزی مبتنی 

مؤلفه به  نسبت  گردشگران  نگرش  های  پژوهش، 
نیز    جاذبه،  و  اصالت  و  توسعه  برای  تغییر  اقامت، 

متغیر  عنوان  به  محلی،  جامعه  نگرش  و  آگاهی 
میانجی در نظر گرفته شده است. به منظور پردازش  

داده  تحلیل  آمو  افزار  نرم  از  استفاده     SPSSاریها 
بررسی  شده و  تحقیق  اساس هدف  بر  نیز  و  است 

 اصالت

نگرش گردشگران به 

گردشگری کشاورزی 

مبتنی بر اجتماع 

 محلی

)CBAT( 

 اقامت جاذبه

 رضایتمندی

و تمایل  

 گردشگران

 –ماجراجویی در مزارع 

تجربه کشاورزی  –آرامش 

مشاهده  –آیین مذهبی  –

اقامت  –فرآیند کشاورزی 

 –مشارکت  –شبانه 

 –بازار محلی  –مدیتیشن 

معماری  –نمایش سنتی 

 تفریح در مزارع –سنتی 

کمک  –تجربه زندگی سنتی 

اقامت با  – به مردم محلی

نظافت  –ت مشترک امکانا

ویال اقامت در  –امتگاه اق

مت در هتل اقا –کشاورزی 

امت در هتل خارج اق –سنتی

اقامت    -روستا و تور روزانه 

در هتل خارج روستا و کار 

 مشترک با کشاورزان

 -افزایش کیفیت زندگی 

 –مندی از فناوری  بهره

کمک  –ارتقاء توسعه روستا 

 –به توسعه فرهنگی روستا 

حفظ  –تغییر شیوه زندگی 

اصالت  –سنتهای فرهنگی 

بخشی و تجدید حیات روستا 

 –حفاظت محیط طبیعی   -

حفظ شیوه های سنتی 

 مدل مفهومی پژوهش  2  شکل 

1400منبع: نگارندگان،    
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آوري، تحلیل و استنتاج  میدانی اولیه، به منظور جمع 
ها، بسته به نوع داده، مقیاس متغیرها و اهداف  داده 

توزیع   نظیر  توصیفی  آماري  روش  از  نظر،  مورد 
فراوانی و درصد، میانگین، انحراف معیار و برای درک  

و  بین  نگرش  رابطه  و  گردشگران  فردی  های  یژگی 
برای  تغییر  اقامت،  جاذبه،  های  مؤلفه  به  نسبت 

مورد   همبستگی  ضرایب  انواع  اصالت،  و  توسعه 
استفاده قرار گرفته است و نیز برای سنجش پایایی  
شده   استفاده  کرونباخ  آلفای  آزمون  از  پرسشنامه، 
است که وضعیت تمامی مؤلفه های مورد مطالعه  

 (. 2قرار گرفته است )جدول مورد تایید 

 

 متغیرهای مورد استفاده در فرآیند پژوهش  2  جدول 

 کرونباخ متغیر ها  مؤلفه ها

 جاذبه 

قدم زدن در  / فعالیتهای آرامش بخش در مزارع و باغها / فعالیتهای ماجراجویانه مالیم در مزارع و باغها
تماشای  / محیط طبیعی و محیط روستایی )مزرعه برنج و زمین کشاورزی( / تجربه زندگی کشاورزی روستایی

دیدن فعالیتهای  / آیین های دینی و مذهبی / مشاهده فرآیند کاشت، داشت و برداشت و فرآوری محصوالت
  / ه در مزارع کشاورزیاقامت شبان / اقتصادی سنتی )انواع تولیدات و فرآیند ارسال محصول به بازار(

انجام فعالیتهای   / مشارکت در برخی فعالیتهای اقتصادی سنتی )تولید و برداشت محصوالت کشاورزی(
یادگیری فعالیتهای مختلف )روش های آشپزی سنتی با تولیدات کشاورزی بومی،   / ذهنی و تفکر عمیق

 / ولیدات کشاورزی و دامی منطقه(هنر سنتی )ساخت صنایع دستی مرتبط با ت  / نواختن موسیقی سنتی(
اجرای   / بازارهای محلی و هفتگی )بازار سنتی محصوالت کشاورزی، بازار هنر، صنایع دستی کشاورزی(

معماری سنتی، معابد و زیارتگاهها و مجموعه خانه های  / نمایشهای سنتی )کنسرت موسیقی، رقص محلی(
 ارع و باغات کشاورزی نزدیک روستاگشت و گذار در مکانهای تفریحی اطراف مز  / سنتی

93/0 

 اقامت 

اقامت در خانه های محلی برای تجربه مستقیم شیوه سنتی زندگی / کمک به مردم محلی و کشاورزان با  
اقامت در خانه های محلی / اقامت در مزارع و باغات کشاورزی روستا با امکانات مشترک )مثل سرویس  

ت نظافت اتاق ها تا حد استاندارد / تعویض مالفه تخت ها حداقل هر بهداشتی، حمام و آشپزخانه( / رعای 
سه روز یکبار / ارائه خدمات اتاق ها به صورت روزانه / اقامت در ویال واقع در فضاهای کشاورزی / اقامت 
 در هتل هایی سنتی در فضاهای کشاورزی / اقامت در هتل خارج ازروستا و ارائه تور روزانه همراه با فعالیت
های کشاورزی به گردشگران / اقامت در هتل خارج از روستا و انجام کار و زندگی مشترک  با  کشاورزان  

 توسط گردشگران

88/0 

آگاهی و  
نگرش 
جامعه 
 محلی 

حضور گردشگران بیشتر از کشورهای توسعه یافته برای  / آموزش کشاورزان برای چگونگی ارائه خدمات
مهمان تحت    -ترام گردشگران به نحوه زندگی کشاورزان / رابطه میزبان تجربه زندگی اصیل روستایی / اح

تأثیر دوستی و محبت / پرداخت قیمت مناسب در ازای ارائه محصوالت کشاورزی و خدمات مصرفی به 
روستاییان / آگاهی از استانداردهای بهداشتی و ایمنی ، برای محصوالت کشاورزی و خدمات مصرفی /  

در روستا  CBTاز گردشگران و مشارکت آنان / ضرورت حمایت دولت محلی از توسعه استقبال کشاورزان 
 (CBTهای روستائیان برای اجرای  )فراهم کردن امکانات استاندارد و توسعه مهارت

93/0 

تغییر برای 
توسعه و  

 اصالت

امکان بهره مندی کشاورزان از  / CBT دستیابی به سطح زندگی بهتر کشاورزان از طریق گردشگری مبتنی بر
/ توسعه    CBT/ ارتقاء توسعه روستا به کمک CBTفناوری ها برای کمک به کارآمدتر شدن از طریق 

جامعه / تغییر در شیوه زندگی روستاییان به کمک  فرهنگی روستا به کمک گردشگری کشاورزی مبتنی بر
 CBT وستا در گردشگری کشاورزی مبتنی بر حفظ سنتهای فرهنگی ر  /CBT گردشگری کشاورزی مبتنی بر

)مانند معماری و مراسم سنتی( / اصالت بخشی و تجدید حیات روستا به کمک گردشگری کشاورزی مبتنی 
کمک به روستاییان برای حفاظت از محیط طبیعی پیرامون روستا توسط گردشگری کشاورزی   / CBT بر

 / CBT سنتی به کمک گردشگری کشاورزی مبتنی برحفظ شیوه های تولید کشاورزی  / CBT  مبتنی بر
 CBT محلی به کمک گردشگری کشاورزی مبتنی بر –حفظ هویت بومی 

95/0 

 1400منبع: نگارندگان،  
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 منطقه مورد مطالعه  5
محدوده مورد مطالعه، روستاهای شهرستان تنکابن  

مازندران، از طرف    است که از سمت شمال به درياي 
به   شرق  سمت  از  و  رامسر  شهرستان  به  غرب 
شهرستان عباس آباد محدود شده و جنوب آن را به  
ترتيب جلگه و روستا، جنگل و سپس ارتفاعات البرز  
در برگرفته است. جمعیت کل این روستاها برابر با  

تعداد    81294 دارای  و  بوده  می    27861نفر  خانوار 
و  نفوس  )سرشماری  کارکرد  1395مسکن،    باشد   .)

اقتصادی روستاها، کشاورزی با تأکید بر کشت برنج،  
باغهای مرکبات، چای، دامداری، شیالت و پرورش گل  

 و گیاه است.  

به لحاظ گردشگری در سال های اخیر دو الگوی  
های   خانه  بر  مبتنی  گردشگری  و  روزانه  گردشگری 
دوم در این مناطق روستایی شکل گرفته است که  
الگوی مبتنی بر خانه های دوم در این سال ها، در  

در   خصوص  به  منفی  اثراتی  موجب  مختلف  ابعاد 
بخش کشاورزی و تغییر کاربری اراضی شده است.  

راستای    بر در  کشاورزی  گردشگری  اساس،  همین 
همگرایی با کشاورزی به عنوان یک ظرفیت در این  
روستاهای   حاضر  مطالعه  در  دارد.  وجود  مناطق 
متنوعی به لحاظ استقرار، تیپ، نوع کشت کشاورزی  
از گردشگری مورد مطالعه قرار   و میزان برخورداری 

استقرا با  پلطان  مانند  روستاهایی  است.  ر  گرفته 
خطی در مسیر رودخانه تا پای جنگل کشیده شده  
است و با الگوی تخصصی دو کشت مرکبات و چای  
است و یا روستای برسه به عنوان یکی از روستاهای  
شده   واقع  کوهستانی  منطقه  در  گردشگری  هدف 
مقصد   یک  عنوان  به  سال  گرم  فصل  در  و  است 
الگوی   با  که  است  گردشگران  توجه  مورد  جذاب 

ت فندق و گردو به عنوان یک مقصد  تخصصی کش 
برای گردشگری کشاورزی به شمار می رود )جدول  

3.) 

 

 1395وضعیت جمعیتی و تعداد خانوار روستاهای مورد مطالعه بر اساس آمار   3  جدول 

 تعداد نمونه هر روستا خانوار جمعیت  روستا  دهستان

 میرشمس الدین 
 14 155 459 باغ نظر

 7 1095 3548 ولي آباد

 گلیجان

 25 88 250 شعيب كاليه 

 15 271 852 خوبان رزگاه

 27 240 699 گليجان

 19 71 219 جل چالسر 

 27 283 812 كشكو

 20 95 267 پلطان 

 تمشكل 
 24 281 827 تمشكل 

 32 381 1146 توبن 

 كترا 
 22 626 1832 كترا

 19 266 763 آلكله 

 بلده 

 29 152 418 گرماپشته 

 24 337 1084 ليره سر 

 25 77 230 پرچين پشته 

 27 140 434 لتاك
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 تعداد نمونه هر روستا خانوار جمعیت  روستا  دهستان

 دوهزار 

 9 171 454 برسه 

 8 45 110 پائين اشتوج 

 7 44 102 هلوكله 

 سه هزار 
 10 53 159 درجان

 12 41 121 سرن 

 402 4912 14786 کــل
 1395ایران،  منبع: مرکز آمار  

 

 یافته های پژوهش 6
 یافته های توصیفی   6.1

از پرسشنامه گردشگران نشان می   نتایج مستخرج 
درصد را    72/ 3دهد که از مجموع کل جامعه نمونه  

  16/ 7درصد را زنان تشکیل می دهند،    7/27مردان و  

و   مجرد  پاسخگویان  از  متاهل    3/83درصد  درصد 
از   بیش  سواد،  سطح  لحاظ  به  درصد    70هستند، 

همچنین   و  هستند  ارشد  کارشناسی  و  کارشناسی 
با  میا برابر  پاسخگویان  سن  بوده    3/42نگین  سال 

 (.4است )جدول  

 

 خصوصيات فردي پاسخگويان  4  جدول 

 درصد  مشخصات 

 جنس 
 3/72 مردان 
 7/27 زنان 

 تاهل 
 16/ 7 مجرد 
 3/83 متاهل 

 سواد 

 4/17 دیپلم
 3/35 کارشناسی

 4/36 کارشناسی ارشد 
 9/10 دکتری

 3/42 سن 
 1400منبع: یافته های میدانی،  

 

 ترجیحات سفر:  6.2
سفر، یکی از مهمترین مؤلفه های برنامه    ترجیحات

ریزی سفر در مقاصد گردشگری است زیرا بررسی  
ترجیحات سفر می تواند نوع و شیوه طراحی اقامتگاه  
های   یابی  مکان  و  نقل  و  حمل  ریزی  برنامه  ها، 
تاسیسات را تعیین کند. بر اساس نتایج مستخرج از  

نواحی   در  که  داشت  اذعان  توان  می  پرسشنامه 
( درصد  83ستایی منطقه مورد مطالعه بیش از )رو

گردشگران با وسیله نقلیه شخصی سفر می کنند.  
فاصله نزدیک از مبدا سفر، توپوگرافی و کوهستانی  
بودن منطقه باعث شده است که بیشتر گردشگران  
استفاده   نقلیه شخصی  وسیله  از  که  دهند  ترجیح 
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فر  ( درصد از گردشگران تنها س16/ 2کنند. همچنین )
( درصد نیز سفر با خانواده را ترجیح  8/83کردن و )

می دهند. یکی از مهمترین چالش های گردشگری در  
با   مرتبط  های  اقامتگاه  مطالعه  مورد  منطقه 
گردشگری است. بر اساس یافته های بدست آمده  

( که  داشت  اذعان  توان  می  پرسشنامه،  (  44/ 4از 

منط در  دوم  خانه  دارای  پاسخگویان  از  قه درصد 
( و  تنها  27/ 9هستند  و  اقوام  از خانه های  ( درصد، 

نواحی  7/7) در  بومگردی  های  اقامتگاه  از  درصد،   )
روستایی منطقه مورد مطالعه استفاده می کنند که  
قرار   توجه  برنامه ریزی ها مورد  باید در  نتیجه  این 

 (. 5گیرد )جدول 

 

 میزان تاثیرگذاری عوامل مختلف بر سفر   5  جدول 

 درصد  عوامل 

 وسیله نقلیه سفر 
 83/ 8 شخصی 
 2/16 عمومی 

 ترجیح سفر 

 2/16 تنها 
 83/ 8 خانواده 

 - تور 
 - دوستان 

 اقامتگاه 

 4/44 خانه دوم شخصی 
 9/27 اقوام و دوستان 

 7/ 7 اقامتگاه های بوم گردی
 20 معمولیاقامت در خانه های 

 1400منبع: یافته های میدانی،  

 

 انگیزه سفر:  6.3
از   یکی  امروز  شده  مطرح  نظری  مبانی  اساس  بر 
وضعیت   بهبود  بر  موثر  های  مؤلفه  مهمترین 
با   گردشگری کشاورزی وضعیت جاذبه های مرتبط 
گردشگری کشاورزی است که در فرآیند پژوهش از  

قرار گرفته است. با  دیدگاه گردشگران مورد بررسی  
توجه به نتایج مستخرج از پرسشنامه می توان بیان  
کرد که بطور کلی منطقه مورد مطالعه در وضعیت  

برای   کلی  زیرا میانگین  قرار دارد  متغیر   16مطلوبی 
( با  برابر  منطقه،  های  جاذبه  با  درصد  3/ 9مرتبط   )

می   مؤلفه  این  مطلوب  وضعیت  بیانگر  که  است 
ئی تر متغیرها از دیدگاه گردشگران  باشد و بررسی جز 

اقامت شبانه در مزارع و باغات  "نشان می دهد که  
اجرای  "( و  36/4مناسب ترین وضعیت )  "کشاورزی

  " های سنتی )کنسرت موسیقی، رقص محلی(نمایش
 ( میانگین  به  3/ 3با  را  وضعیت  ترین  نامناسب   )

نسبت سایر متغیرها از نظر پاسخگویان دارد که در  
نه می توان اذعان داشت که تجربه زیستی  این زمی

این   نیز،  میدانی  های  مصاحبه  همچنین  و  نگارنده 
وضعیت را تأیید می کنند. امروزه بسیاری از آداب و  
رسوم، نمایش ها و بازی های بومی محلی در نواحی  

 روستایی از بین رفته است.  

برنج،   مانند کشت  تنوع فعالیت های کشاورزی 
انواع   و  درختکاری،  گل  کیوی،  آووکادو،  مرکبات، 

درختچه های زینتی متنوع، از مهمترین جاذبه های  
تنوع کشت   است.  مورد مطالعه  کشاورزی منطقه 
محصوالت کشاورزی الگوهای متفاوت شیوه کاشت،  
داشت و برداشت را به همراه دارد که می تواند برای  
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بوجود   را  متفاوتی  فضای  گردشگران  از  بسیاری 
دیدن و آموزش فعالیت های کشاورزی  بیاورد. حتی  

نیز می تواند به عنوان جاذبه برای این مقصد بشمار  
پرسشنامه،   از  مستخرج  های  یافته  طبق  بر  آید. 

با میانگین    "تجربه زندگی کشاورزی روستایی"متغیر  
دیدگاه  07/4) از  متغیر  این  اهمیت  بیانگر  درصد،   )

 (.6گردشگران است )جدول 

 
 نگرش گردشگران نسبت به جاذبه های گردشگری کشاورزی مبتنی بر اجتماع محلی   6  جدول 

 میانگین  بسیارکم کم ای تااندازه زیاد بسیارزیاد متغیر ها 
های ماجراجویانه مالیم در مزارع و  فعالیت 

 باغات 
3/61 7 /12 9/11 5 /12 6/1 20/4 

های آرامش بخش )مانند مطالعه،  فعالیت 
 ماساژ سنتی( در مزارع و باغات  

9/51 2/18 6/16 9/10 3/2 06/4 

قدم زدن در محیط طبیعی )جنگل، 
ساحل( و محیط روستایی )مزرعه برنج و  

 زمین 
 کشاورزی( در اطراف روستا 

26 2/51 5 /13 6 4/3 90/3 

 4/ 07 - 1/17 17/ 7 5/6 58/ 7 تجربه زندگی کشاورزی روستایی
های دینی )مراسم مذهبی،  تماشای آیین 

 عبادت روزانه( 
1/29 40 6/9 19 3/2 75/3 

مشاهده فرایند کاشت، داشت و برداشت  
های مرتبط با  و فرآوری محصوالت و آیین 

 آن
1/29 21 3/40 6/9 - 70 /3 

های اقتصادی سنتی دیدن فعالیت
فرآیند ارسال  )کشاورزی، انواع تولیدات و  

 محصول به بازار( 
5/34 47 6/16 3/0 6/1 13/4 

 36/4 - 5/6 4/11 6/21 5/60 اقامت شبانه در مزارع کشاورزی
های مشارکت در برخی از فعالیت 

اقتصادی سنتی )کشاورزی، تولید و  
 برداشت 

 محصوالت کشاورزی( 

5/34 6/41 8 /13 5/6 6/3 97 /3 

 3/ 80 - 18/ 7 14 1/36 2/36 تفکر عمیق های ذهنی و  انجام فعالیت
های مختلف )روش یادگیری فعالیت

آشپزی غذاهای سنتی با تولیدات  
 کشاورزی بومی،  

 نواختن موسیقی سنتی( 

4/49 9/23 5 /19 9/2 4/4 11/4 

هنر سنتی )ساخت صنایع دستی مرتبط  
 با تولیدات کشاورزی و دامی منطقه( 

3/54 7 /18 1/16 1/9 8 /1 15/4 
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 میانگین  بسیارکم کم ای تااندازه زیاد بسیارزیاد متغیر ها 
بازارهای محلی و هفتگی )بازار سنتی  

محصوالت کشاورزی، بازار هنر، صنایع  
 دستی کشاورزی(

60 6/10 21 3/8 - 22/4 

های سنتی )کنسرت  اجرای نمایش
 موسیقی، رقص محلی( 

1/28 7 /19 5 /14 3/35 3/2 36/3 

معماری سنتی، معابد و زیارتگاهها و  
 های سنتی مجموعه خانه 

 91/3 3/0 13/ 8 ص 13 3/40 7/32

های تفریحی در  گشت و گذار در مکان 
اطراف مزارع و باغات کشاورزی نزدیک 

 روستا 
5/60 7 /12 9/11 5 /12 3/2 17/4 

 جاذبه 
 میانگین 

اختالف  
 معیانگین 

انحراف  
 معیار 

سطح  
 معناداری 

 حدپایین  حد باال

9/3 99271/0 75862/0 000 /0 9168/0 0686/1 
 1400میدانی،  منبع: یافته های  

 

در بعد اقتصادی گردشگری اقامت و غذا از مهمترین  
مؤلفه های تاثیر گذار است.  یافته های بدست آمده  

های  اقامت در خانه "از پرسشنامه نشان می دهد که  
با   زندگی"  برای تجربه مستقیم شیوه سنتی  محلی 

غات  اقامت در مزارع و با"( درصد و نیز  4/ 2)  میانگین
با امکانات مشترک )مثل سرویس   کشاورزی روستا 

آشپزخانه( و  حمام  )  "بهداشتی،  میانگین  (  4/ 2با 
با   مرتبط  متغیرهای  بین  در  ترین وضعیت  مناسب 

متغیر   مقابل  در  و  دارند  را  خدمات "اقامت  ارائه 
اقامتگاه ها و  اتاق ها  به  )   " روزانه  (،  7/3با میانگین 

ت سایر متغیرها  نامناسب ترین وضعیت را به نسب

دارد. هر چند بررسی میانگین ها مبین باالتر بودن  
نظری   میانه  از  شده  محاسبه  های  میانگین  همه 
است. برای درک کلی مؤلفه اقامت، تمامی متغیرهای  
تبدیل   از  بعد  گردشگران،  اقامت  مؤلفه  با  مرتبط 

(  Tشدن به یک متغیر کالن، با استفاده از آزمون تی )
مورد سنجش قرار گرفت. نتایج بیانگر  تک نمونه ای 

( در مقایسه با میانه نظری  9/3وضعیت مطلوب )
شده  3) محاسبه  معناداری  سطح  نیز  و  است   )
( بیانگر توافق ذهنی مشترک بین دیدگاه های  000/0)

 (. 7گردشگران در ارتباط با این نتایج است )جدول 
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 نگرش گردشگران نسبت به وضعیت اقامت برای انجام فعالیت های گردشگری کشاورزی مبتنی بر اجتماع محلی   7  جدول 

 میانگین بسیارکم  کم ای تااندازه زیاد بسیارزیاد  متغیر ها 
های محلی برای تجربه مستقیم  اقامت در خانه

 26/4 - 4/9 5/14 4/16 7/59 شیوه سنتی زندگی بسیار مناسب است.

طور مستقیم به مردم  های محلی بهاقامت در خانه
 79/3 1/2 6 6/41 4/11 39 محلی در امر کشاورزی کمک می کند. 

اقامت در مزارع و باغات کشاورزی روستا با  
 امکانات مشترک )مثل سرویس بهداشتی، حمام 

 و آشپزخانه(
3/60 5/20 5/7 6/9 1/2 27 /4 

 15/4 6/2 4/11 9/10 4/18 6/56 حد استاندارد رعایت شود.نظافت اتاق ها تا 
ها حداقل هر سه روز یکبار تعویض  مالفه تخت

 88/3 - 1/10 4/30 3/21 2/38 شود.

 74/3 8/1 8/6 5/39 7/19 2/32 خدمات اتاق ها به صورت روزانه ارائه شود.
 4/ 04 - 6/8 8/14 8/40 8/35 اقامت در ویال واقع در فضاهای کشاورزی 

 4/ 02 9/2 8/7 13 7/37 8/38 اقامت در هتل هایی سنتی در فضاهای کشاورزی 
اقامت در هتل خارج ازروستا که طی آن 

 بتوانند یک تور روزانه راهمراه  CBTبازدیدکنندگان 
 های کشاورزی انجام دهند. با فعالیت

9/37 1/36 9/9 14 1/2 94/3 

اقامت در هتل خارج از روستا که طی آن 
 بتوانند کار و زندگی مشترک CBTبازدیدکنندگان 

 با کشاورزان داشته باشند. 
2/31 1/37 9/17 9/11 8/1 84/3 

 اقامت 
 میانگین

اختالف  
 معیانگین 

انحراف  
 معیار

سطح 
 حدپایین حد باال معناداری 

9/3 99456/0 73819/0 000 /0 0684/1 9207 /0 
 1400منبع: یافته های میدانی،  

 

بر اساس مبانی   بر جامعه محلی  گردشگری مبتنی 
خود   به  مختص  عناصر  دارای  شده  نوشته  نظری 
است که در این پژوهش با استفاده از متغیر هایی  
مورد   گردشگران  دیدگاه  از  پرسشنامه  قالب  در 
از   حاصل  نتایج  اساس  بر  که  گرفت.  قرار  واکاوی 

العات میدانی می توان بیان داشت که این مؤلفه  اط
( درصد، در وضعیت بسیار مطلوبی  1/4با میانگین )

متغیر   دو  تنها  و  دارد  برای  "قرار  گردشگران  حضور 
روستایی اصیل  زندگی  میزبان  "و    "تجربه    - رابطه 

، میانگین  "مهمان تحت تأثیر دوستی و محبت است 
صاص داده اند.  ( درصد را به خود اخت4های کمتر از ) 

متغیر   ترین  مناسب  از  "همینطور  کشاورزان 
می استقبال  آنان  مشارکت  و  با    "کنندگردشگران 

( متغیر 4/ 34میانگین  بعدی  رتبه  در  و  درصد   )
با    "در روستا  CBTحمایت دولت محلی از توسعه  "

( درصد از نظر پاسخگویان می باشد.  4/ 33میانگین )
مؤلفه وضعیت  کلی  درک  برای  "نگرش    همچنین 

جامعه محلی" با توجه به فاصله ای بودن مؤلفه از  
( تک نمونه ای استفاده شده است که  Tآزمون تی )

 ( آمده  و همچنین سطح  1/4میانگین بدست  بوده   )
( می باشد،  000/0معناداری محاسبه شده که برابر با )

از   محلی  جامعه  های  نگرش  بودن  مطلوب  مبین 
جوام  بر  مبتنی  کشاورزی  در  گردشگری  محلی  ع 

های   در سال  است.  مطالعه  مورد  روستایی  نواحی 
لحاظ   به  مطالعه  مورد  منطقه  روستاهای  اخیر 
وضعیت گردشگری، روند رو به رشدی را طی کرده  



 

29 

 .40تا  7  صفحات .1401 بهار .40 شماره .11 دوره

گردشگری توسعه و ریزی برنامه پژوهشی-علمی نامهفصل   

Journal of Tourism Planning and Development 

تحلیل نگرش گردشگران به گردشگری کشاورزی مبتنی بر اجتماع  . آستانه دربان  علیرضا رضوانی،  محمدرضا  بدری، علی سید  حیدری،   زهرا
 محلی)مورد مطالعه: روستاهای شهرستان تنکابن( 

و همچنین   به مراکز جمعیتی کشور  نزدیکی  است. 
گردشگری   روند  دریا،  و  جنگل  های  جاذبه  وجود 
راستا   این  در  است.  بخشیده  شتاب  را  منطقه 
بسیاری از گردشگران در قالب خانه های دوم وارد  
به   موارد  از  برخی  در  که  اند  روستایی شده  نواحی 
مهاجرت دائمی آنان نیز ختم شده است. وابستگی  
شغلی، گردشگری خانه های دوم، درک اثرات مختلف  

اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و زیست محیطی باعث  
آگ دارای  روستایی  نواحی  ساکنین  که  و  شده  اهی 

نگرش مطلوبی در مورد گردشگری باشند؛ بر همین  
اساس می توان اذعان داشت که مطلوبیت وضعیت  
تایید   نیز  از دیدگاه گردشگران  آگاهی جوامع محلی 

 (. 8شده است )جدول  

 

نگرش جامعه محلی نسبت به گردشگری کشاورزی مبتنی بر اجتماع  نگرش گردشگران در رابطه با آگاهی و   8  جدول 
 محلی 

 میانگین  بسیارکم کم ای تااندازه زیاد بسیارزیاد متغیر ها 
آموزش می بینند که   CBTکشاورزان در 

را   CBTبدانند چگونه می توانند خدمات 
 ارائه دهند. 

2/59 14 3/15 6/9 8 /1 19/4 

در روستا    CBTتمام جنبه های عملکردی 
 مبتنی بر اصول پایداری کشاورزی است.

4/57 8 /13 6/8 4/17 9/2 05 /4 

حضور گردشگران برای تجربه زندگی اصیل  
 روستایی.

2/36 4/28 1/22 9/10 3/2 85/3 

گردشگران به نحوه زندگی کشاورزان احترام  
 می گذارند. 

60 7 /18 5/6 9/9 9/4 19/4 

مهمان تحت تأثیر دوستی و   -رابطه میزبان 
 محبت است.

7/39 5/34 4/9 5 /12 9/3 94/3 

قیمت مناسب برای محصوالت کشاورزی و 
 شود. خدمات مصرفی در روستا پرداخت می

8 /55 4/17 8/20 9/3 1/2 21/4 

استانداردهای بهداشتی و ایمنی مناسب،  
برای کلیه محصوالت کشاورزی و خدمات  

 شود. مصرفی رعایت می 
5 /53 9/23 2/13 5 /7 8 /1 20/4 

کشاورزان از گردشگران و مشارکت آنان  
 کنند. استقبال می

6/62 6/16 7 /12 8 /7 3/0 34/4 

در   CBTحمایت دولت محلی از توسعه  
کردن امکانات استاندارد و  روستا )فراهم

های روستائیان برای اجرای  توسعه مهارت 
CBT .الزامی است ) 

6/62 8 /13 4/17 2/6 - 33/4 

 آگاهی و نگرش جامعه محلی 
 میانگین 

اختالف  
 معیانگین 

انحراف  
 معیار 

سطح  
 معناداری 

 حدپایین  حد باال

1/4 14662/1 91318 /0 000 /0 2380/1 0552 /1 
 1400منبع: یافته های میدانی،  
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عدم   یا  و  موفقیت  در  اصلی  های  مؤلفه  از  یکی 
جامعه  بر  مبتنی  کشاورزی  گردشگری  موفقیت 
مختلف   ابعاد  در  گردشگری  مقصد  اصالت  محلی 
در   تواند  می  گردشگری  نوع  این  در  اصالت  است. 
فرهنگ   حفظ  سنتی،  کشاورزی  تولید  های  شیوه 

محلی و    – بومی و معماری روستا، حفظ هویت بومی  
باشد. نتایج مستخرج از پرسشنامه  توسعه فرهنگی  

متغیر  گردشگران  دیدگاه  از  که  دهد  می  نشان 
بر  " مبتنی  کشاورزی  در    CBTگردشگری  تغییری 

، با میانگین  "کندشیوه زندگی روستاییان ایجاد نمی 
متغیر  4/ 22) و  وضعیت  ترین  مناسب  درصد   )" 

CBTکرد خواهد  کمک  روستا  توسعه  ارتقاء  با  "به   ،
درصد نامناسب ترین وضعیت را دارد  (  3/ 7میانگین )

( میزان  با  کلی  میانگین  مجموع  در  درصد  1/4اما   )
حاکی از آن است که اصالت برای داشتن یک تجربه  
خوب گردشگری کشاورزی مبتنی بر جوامع محلی، از  
الزامات اساسی است و نواحی روستایی منطقه مورد  

 (.9مطالعه این ویژگی را دارد )جدول 

 
 نگرش گردشگران نسبت به ویژگی های اصالت در گردشگری کشاورزی مبتنی بر اجتماع محلی  9  جدول 

 میانگین بسیارکم  کم ای تااندازه زیاد بسیارزیاد  متغیر ها 
سطح   CBTکشاورزان از طریق گردشگری مبتنی بر 

 زندگی بهتری را به دست می آورند. 
1/37 7/38 4/11 6/8 2/4 96/3 

یابند هایی را میمندی از فناوریکشاورزان امکان بهره
 89/3 8/1 9/11 1/17 8/33 3/35 کند تا عمال کارآمدتر شوند. ها کمک میکه به آن

CBT  .78/3 5/5 13 4/9 3/42 9/29 به ارتقاء توسعه روستا کمک خواهد کرد 
به توسعه   CBTگردشگری کشاورزی مبتنی بر 

 کند. فرهنگی روستا کمک می
6/62 9/4 19 1/8 5/5 11/4 

تغییری در شیوه  CBTگردشگری کشاورزی مبتنی بر 
 کند. زندگی روستاییان ایجاد نمی

2/58 3/22 7 1/8 4/4 22 /4 

های سنت CBTدر گردشگری کشاورزی مبتنی بر 
شوند )مانند معماری و  فرهنگی روستا کامالً حفظ می

 مراسم سنتی(.
8/40 1/37 7/17 4/4 - 14/4 

موجب اصالت  CBTگردشگری کشاورزی مبتنی بر 
 84/3 6 6/9 8/13 8/35 8/34 شود. بخشی و تجدید حیات روستا می

موجب کمک به  CBTگردشگری کشاورزی مبتنی بر  
روستاییان برای حفاظت از محیط طبیعی پیرامون  

 روستا می شود.
6/50 3/8 7/25 5/13 8/1 92/3 

شیوه های تولید   CBTگردشگری کشاورزی مبتنی بر 
 کند.کشاورزی سنتی را حفظ می

53 1/22 9/16 6 1/2 18/4 

جب حفظ مو CBTگردشگری کشاورزی مبتنی بر 
 شود. محلی می -هویت بومی 

60 1/10 8/21 2/6 8/1 20 /4 

 اصالت
اختالف   میانگین

 معیانگین 
انحراف  

 معیار
سطح 

 معناداری 
 حدپایین حد باال

1/4 14662/1 91318/0 000 /0 2380/1 0552/1 
 1400منبع: یافته های میدانی،  
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 تحلیل رابطه 6.4
مانند سن،   ویژگی های فردی  بین  رابطه  برای درک 
جنس و مؤلفه های اصلی پژوهش با توجه به فاصله  
پیرسون   همبستگی  آزمون  از  ها،  مؤلفه  بودن  ای 
آن   بیانگر  آمده  نتایج بدست  است،  استفاده شده 
است که بین وضعیت سن و هر یک از مؤلفه های  

سعه  جاذبه، اقامت، نگرش و آگاهی و تغییر برای تو

و اصالت، رابطه معنادار و معکوس است بطوریکه  
با   برابر  همبستگی  مقدار  جاذبه  و  سن  میزان  بین 

( و سطح معناداری محاسبه شده در ناحیه  -209/0)
می باشد که حاکی از وجود    000/0برابر با    05/0آلفای  

رابطه معکوس و معنادار می باشد؛ و در مقابل بین  
بین دو مؤلفه جنس    جنس و مؤلفه های چهارگانه،

و جاذبه و نیز جنس و تغییر برای توسعه و اصالت  
 (. 10رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد )جدول  

 

 گردشگران و مؤلفه های مورد استفاده در پژوهش و جنس  رابطه همبستگی بین سن   10  جدول 

 تغییر برای توسعه و اصالت  نگرش و آگاهی  اقامت  جاذبه  شرح 

 سن 
 -187/0** -0/ 168** -108/0* -209/0** مقدار پیرسون 

 0/ 000 0/ 001 035/0 0/ 000 سطح معناداری 

 386 386 386 386 تعداد 

 جنس 

 144/0** 070/0 053/0 0/ 115* مقدار پیرسون 

 005/0 170/0 0/ 298 024/0 سطح معناداری 

 386 386 386 386 تعداد 

 1400منبع: یافته های میدانی،  

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

 بحث  6.5
و تمایالت گردشگران در    سنجش میزان رضایتمندی

برنامه ریزی گردشگری مبتنی بر کشاورزی ضروری  
است زیرا که مشارکت گردشگران موجب استمرار و  
پایداری می شود. با توجه به نوع غالب کشاورزی در  
نواحی روستایی مورد مطالعه، باغات مرکبات و چای،  
مورد   گیاه،  و  گل  باغات  و  کیوی  باغات  برنج،  مزارع 

قرار گرفت که نتایج مستخرج از پرسشنامه  بررسی  
با   چای  و  مرکبات  باغات  که  دهد  می  نشان 

که  4/ 17میانگین) دارد.  را  وضعیت  ترین  مناسب   )
سبز   همیشه  و  چای  باغات  زیبایی  آن  اصلی  دلیل 
بودن این نوع باغ و قرار گیری چای در ارتفاعات در  
ماهیت   با  ارتباط  در  است.  مرکبات  انواع  با  ترکیب 

الیت های کشاورزی نیز، گردشگران تمایل زیادی  فع
انجام فعالیت ) به مشارکت در  (،  1/4های کشاورزی 

 ( محصول  )1/4خرید  پذیرایی  و  اقامت  و  در  4/ 1(   )
مزرعه دارند بطوریکه میانگین های محاسبه شده هر  

 (.  11سه متغیر، بیانگر این واقعیت است )جدول  
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 میزان تمایل گردشگران به استفاده از انواع فعالیت های کشاورزی در آینده  11  جدول 

 خطای استاندارد  انحراف معیار  میانگین  تعداد  متغیر ها 
 060/0 170/1 17/4 386 باغات مرکبات و چای

 060/0 1/ 177 66/3 386 مزارع برنج 
 057/0 1/ 113 85/3 386 باغات کیوی

 067/0 322/1 03/4 386 مزارع و باغات گل و گیاه 
 047/0 918/0 88/3 379 ها بازدید از جاذبه

 054/0 051/1 18/4 385 های کشاورزیمشارکت در انجام فعالیت 
 058/0 1/ 134 19/4 386 خرید محصول 

 059/0 153/1 11/4 386 اقامت و پذیرایی در مزرعه 
 1400میدانی،  منبع: یافته های  

 

بر   مبتنی  کشاورزی  گردشگری  ایجاد  راستای  در 
اهداف   و  نظری  مبانی  اساس  بر  محلی  اجتماع 
پژوهش حاضر، سه مؤلفه "اقامت، جاذبه و اصالت"  

نگرش گردشگران  "به عنوان متغیر مستقل و متغیر  
به    " به گردشگری کشاورزی مبتنی بر اجتماع محلی

 رضایتمندی"عنوان متغیر وابسته و همچنین متغیر  
به عنوان متغیر میانجی در نظر    "و تمایل گردشگران 

گرفته شده اند. در روش تحلیل مسیر با استفاده از  
روش رگرسیون خطی، اثرات تمامی متغیرها بر روی  

یکدیگر بررسی شد؛ که نتایج نشان می دهد که از  
بتا   میزان  با  اصالت  متغیر  مستقل،  متغرهای  بین 

در  552/0) را   تأثیر  بیشترین  بر  (  مستقیم  شرایط 
گردشگری   به  گردشگران  نگرش  وابسته  متغیر 
است.   داشته  محلی  اجتماع  بر  مبتنی  کشاورزی 
همچنین بررسی مسیر های غیر مستقیم بیانگر آن  

( بیشترین تأثیر و  552/0است که اصالت با بتای )
( در رتبه دوم قرار دارد  511/0اقامت و اقامتگاه ها با )

 (.5 جدول )
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 میزان تاثیرگذاری متغیرهای  مستقل بر وابسته   3  شکل 

 1400: یافته های پژوهش،  منبع 

 
 اثرات مستقیم، غیر مستقیم و کل متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته   12  جدول 

 اثر کل  اثرات غیر مستقیم  اثرات مستقیم  متغیرهای مستقل 

 444/0 0/ 270 174/0 جاذبه 

 511/0 388/0 123/0 اقامت 

 552/0 - 552/0 اصالت 

 403/0 0/ 252 151/0 رضایتمندی و تمایل گردشگران 

 

 نتیجه گیری 7
امروزه گردشگری در نواحی روستایی بر پایه امکانات  

می شکل  از  روستایی  کشاورزی  فعالیت  و  گیرد 
مهمترین فعالیت های نواحی روستایی است که در  
بسیاری از مناطق دنیا در پیوند با بخش گردشگری  
از   بخشی  عنوان  به  نیز  گردشگری  و  شده  تعریف 
پذیرفته   کشاورزی  کنار  اقتصادی  و  اجتماعی  بافت 

تنوع   شودمی برای  فرصتی  عنوان  به  تواند  می  و 
افراد درگیر در بخش کشاورزی باشد از  فعالیت برای  

فعالیت   از  خاصی  نوع  فعالیت،  دو  این  ارتباط 
می   کشاورزی شکل  گردشگری  عنوان  با  گردشگری 
روستایی   گردشگری  از  بخشی  عنوان  به  که  گیرد 

می بر   شودمحسوب  و  بوده  تفریحی  صورت  به  و 
تولید و خدمات در محیط مزارع، تأثیر قابل توجهی  

استای موفقیت گردشگری کشاورزی مؤلفه  دارد. در ر 

نگرش گردشگران به 

گردشگری کشاورزی 

 مبتنی بر اجتماع محلی
)CBAT( 

 جاذبه

 اقامت

 اصالت

123/0 

 رضایتمندی

و تمایل  

 گردشگران

292/0 

796/0 

266/0 
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این مطالعه   تاثیر گذار هستند که در  های متنوعی 
مؤلفه  است،  گرفته  گردشگران شکل  نگرش  با  که 
های جاذبه ها، اقامتگاه، تغییر برای توسعه و اصالت  
آگاهی به عنوان   به عنوان متغیر مستقل، نگرش و 
بر   مبتنی  کشاورزی  گردشگری  و  میانجی  متغیر 

 معه محلی، مورد واکاوی قرار گرفته است.  جا

نتایج بیانگر آن است که وضعیت جاذبه ها در  
)میانگین   دارد  قرار  مناسبی  زیرا  3/ 9موقعیت   .)

مانند   طبیعی  های  موقعیت  با  روستایی  نواحی 
روستاهای ساحلی، جلگه ای، کوهستانی در فاصله  
های   جاذبه  قرارگیری  دارند.  قرار  یکدیگر  از  کمی 

باغات مرکبات، چای، مزارع  ترکی مانند  بی کشاورزی 
باغ کیوی و در سال های اخیر گل و گیاه در   برنج، 
مزیت   کوهستان  و  دریا  و  جنگل  های  جاذبه  کنار 
نسبی را برای این منطقه فراهم کرده است. تنوع و  
محلی   بازارهای  کشاورزی،  های  فعالیت  گستردگی 

می  فروش محصوالت سنتی و کشاورزی، معماری بو
خانه ها در برخی از روستاهای کوهستانی، مشاهده  
شده   موجب  برداشت،  و  داشت  و  کاشت  فرآیند 
این   ایجاد  برای  ریزی  برنامه  صورت  در  که  است 
برای مشارکت   زیادی  تمایل  ها، گردشگران  فعالیت 

)جدول   کنند  پیدا  ها  فعالیت  ریزی  11این  برنامه   .)
رزی در  برای فعالیت های گردشگری مرتبط با کشاو

منطقه مورد مطالعه، به صورت خودجوش و توسط  
بیانگر   نتایج  انجام شده که  تا حدودی  بومیان  خود 

 (.   11رضایتمندی گردشگران است )جدول 

که   است  آن  بیانگر  پژوهش  دیگر  نتایج 
گردشگران به سطحی از آگاهی رسیده اند که برای  
رویکرد گردشگری هزینه   با  فعالیت های کشاورزی 
زندگی   نحوه  به  گردشگران  نیز  و  کنند؛  پرداخت 
توان   می  عبارتی  به  گذارند  می  احترام  کشاورزان 
اذعان نمود که رابطه بین گردشگران و ساکنین محلی  
است   محبت  و  دوستی  اساس  بر  )کشاورزان( 

نتایج دیگر پژوهش اصالت  11)جدول  از مهمترین   .)
این   به  یابی  دست  برای  تغییر  و  روستایی  نواحی 
اصالت در منطقه از دیدگاه گردشگران می باشد که  
نتایج بیانگر وضعیت مطلوب این مؤلفه است زیرا  
گردشگران اذعان داشته اند که گردشگری کشاورزی  
بر جوامع محلی به حفظ و توسعه فرهنگی   مبتنی 

( و همچنین با حفظ  8روستاها کمک می کند )جدول 
یط  شیوه های سنتی کشاورزی، بر محافظت از مح

زیست طبیعی نواحی روستایی و اراضی کشاورزی تا  
کمتر  که  شود  می  سبب  و  بوده  تاثیرگذار  حدودی 
مورد تغییر کاربری اراضی قرار گیرد، که این نتایج با  

( مبنی بر  Tseng et al., 2019یافته های مطالعه )
روستایی   اراضی  و  زیست  محیط  پایداری  و  حفظ 

رد در این زمینه توسط این نوع گردشگری مطابقت دا
( که  Ciervo, 2013مطالعات  دهد  می  نشان  نیز   )

کشاورزی گردشگری  توسعه  و  وجود   رشد  نیازمند 
اصالت و فرهنگ روستایی بوده و این نوع گردشگری  
که رابطه مستقیمی با معیشت روستایی دارد، تاثیر  
خواهد   روستا  هویت  و  اصالت  احیای  بر  زیادی 

 داشت.  
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