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  Abstract   چکیده

 بخشی تنوع راهبردهای اساسی اجزای از یکی کشاورزی، گردشگری توسعه

 کشاورزی، گردشگری در. است روستایی توسعه و روستایی مشاغل

 خدمات از مندی بهره ازای در و کشاورزی واحدهای در حضور با بازدیدکننده

 از یکی هدف بازار شناخت. کند می پرداخت کشاورز به را ای هزینه مربوطه،

 پژوهش رو این از. است کشاورزی گردشگری توسعه ملزومات مهمترین

 دیدگاه از کشاورزی گردشگری مطلوب خدمات و ها فعالیت تحلیل به حاضر،

 گردشگر نفر 98این پژوهش شامل  مورد مطالعه نمونه .پرداخت گردشگران

آب و هوای  شامل فعالیتها، گردشگران، دیدگاه از .بود بلوردکان از بازدیدکننده

جایگاه مناسب برای مشاهده  های ورزشی منطقه،مطلوب و مناسب و جاذبه

 دارای سایر گیاهان موجود، مکان مناسب برای پیاده روی و ورزشجنگل و 

 و  ها فعالیت به مربوط های مؤلفه تحلیل همچنین .بودند اولویت بیشترین

 دیدگاه از که داد نشان کشاورزی، گردشگری مقاصد انتخاب بر مؤثر خدمات

های مکاناطالع رسانی و امکانات رفاهی گردشگران، ایجاد  مؤلفه گردشگران،

مناسب گردشگری، تغییر اراضی و بافت روستایی، ایجاد اشتغال و درآمد 

روستایی، ایجاد مراکز فرهنگی و درمانی گردشگران، ناهنجاری فرهنگی 

 .است بوده درصد 52 /65واریانس  دارای مجموع در روستاییان

 

 Agricultural tourism development is one of the basic 
components of rural job diversification strategies and rural 
development. In agricultural tourism, the visitor pays a fee 
to the farmer by attending the agricultural units and 
receiving the relevant services. Understanding the target 
market is one of the most important requirements for the 
development of agricultural tourism. Therefore, the present 
study analyzed the activities and desirable services of 
agricultural tourism from the perspective of tourists. The 
study sample of this study included 98 tourists visiting 
Bolordkan. From the tourists' point of view, the activities, 
including the favorable climate and sports attractions of the 
region, a suitable place to see the forest and other existing 
plants, a suitable place for walking and sports had the 
highest priority. Also, the analysis of components related to 
activities and services affecting the selection of agricultural 
tourism destinations, showed that from the perspective of 
tourists, the component of information and welfare facilities 
of tourists, creating suitable places for tourism, changing 
rural lands and context, creating employment and rural 
income Establishment of cultural and medical centers for 
tourists, the cultural anomaly of the villagers in total had a 
variance of 52.65% 
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  مقدمه -1

جهان بشمار  یاشتغال زا و درآمد زا یعاز صنا یکی یامروزه گردشگر

ها و روابط حاصل از تعامل  یدههمه پد یگردشگر [.1] یرودم

 ی،گردشگران، فروشندگان و عرضه کنندگان محصوالت کشاورز

 .گیرد یرا دربر م یراییجذب و پذ ینددر فرا یزباندولت ها و جوامع م

موجب تنوع درآمدها  یتوسعه صنعت گردشگر ی،صنعت یکشورها در

در حال  یو در کشورها شود یدر اقتصاد م یو کاهش ناهماهنگ

که نرخ رشد  یکند؛ به طور یم یجادصادرات ا یبرا یتوسعه فرصت

 یشهر یگردشگر یتاست. اهم یشترصادرات ب یآن از اشکال سنت

توان آن را  یکه م است یبه حد ییو اشتغال زا یاز نظر اقتصاد

 یگردشگر [.2] محسوب کرد یهر کشور یمحرک اقتصاد یروین

 یراتتاث یی،و اشتغال زا یقتصادا یایمزا یرازاست که غ یتیفعال

صنعت  یناز کشورها، ا یاریدارد. در بس یاریبس یو فرهنگ یاجتماع

 هو توسع یرشد بخش خصوص یی،درآمد اشتغال زا یرا، منبع اصل یاپو

 یی،فضا-یاز نظر مکان یندانند. بنابرا-یم یربناییز یساختار ها

 [.3] است یمناسب ضرور یساخت ها یرتوسعه ساخت ها و ز

با  یتواندارد که م یتاز آن رو اهم یسمصنعت تور یگاهبه جا التفات

عالوه بر امکان رشد  ی،و انسان یعیمناسب از منابع طب یریبهره گ

 یو محل یبوم یعصنا یدو تول یبخش کشاورز یجبه ترو یاقتصاد

و پاسداشت  یطیمح یستز یطبهبود شرا یردر مس یپرداخت و گام

برداشت.  یزباندر جوامع م یمحل سوماب و رو آد یفرهنگ یثموار

 ی،مکمل کشاورز یتفعال یجادتواند با ا یم یسمتور ین،عالوه بر ا

 یطخانوارها، موجب بهبود شرا یدرآمد ها  یشو افزا ییاشتغال زا

از  یدرواقع بخش یشهر یشود. گردشگر ییو روستا یتوسعه شهر

  سبتاکه  موضوع ن یستجهانگرد یدارصنعت توسعه مند و پا ینا

به کمتر از دو دهة  یاست و سابقة طرح آن در محافل علم یدیجد

 رسد.  یم یراخ

 یاز کشورها یکیشود و  یچهارفصل شناخته م ینیکه سرزم یرانا در

 یاست، توجه چندان یگردشگر  یبرتر جهان ازنظر آثار و جاذبه ها

به  یداراتوسعة پ ینکهشود. با توجه به ا ینم یبه صنعت گردشگر

و  یـ فرهنگ یاجتماع ی،اقتصاد ییراتمداوم در تغ یانیمنزلة جر

مدت کل اجتماعات  یطوالن یرفاه و خوشبخت یشافزا یبرا یطیمح

درصدد  یدارپا یاست که به گونه ا یچندبعد یشیشده و پو یفتعر

 یداست، با یطیو مح یـ فرهنگ یاجتماع ی،وحدت اهداف اقتصاد

 یدارپا یرا زمان یو گردشگر یکیو منابع ژنت یو جانور یاهیتوسعة گ

 یفرهنگ حتیکه مخرب نباشد و امکان حفظ منابع آب و خاک  یمبنام

 یشهر یفراهم آورد. در واقع، گردشگر یندگانآ یرا برا یو اجتماع

ها و و  یتفعال یرفعال باشد که به توسعه سا یبه قدر یدبا یدارپا

با توجه به رشد فوق  [.4]وارد نسازد  یلطمه ا یاجتماع یها یندفرآ

امر هنوز  یناز آنجا که ا یر،اخ یدر دهه ها یشهر یالعاده گردشگر

وجود دارد که نشان  یکم یاست، مثال ها یدینسبتا جد یتفعال

تواند  یم یزینظم و بدون برنامه ر یب یدهد چگونه رشد گردشگر

 یستز یطبه مح ریجبران ناپذ یو اغلب همراه با صدمه ها یمنف یجنتا

 یک یـ اجتماع یفرهنگ یارزش ها یبرا یمنف یجنتا ینو همچن

 یتمنسجم اهم یگردشگر ین. بنابرایاوردب جودجامعه به برنامه، و

 یدارو جامع دارد تا به توسعة پا یطوالن یافتبر ره یدبه تأک یادیز

 یکی ی. گردشگریابدکشور دست  یکل یهماهنگ با اهداف توسعه ا

با آداب و رسوم و اجتماعات  ییو آشنا یتبادل فرهنگ یاز منابع اصل

 .یاستدر سراسر دن یزبانجوامع م یبوم

 موضوع یاتادب -2

 ینظر مبانی -1-2

و  ییفضا یها یتاز فعال یکی یشهر ی: گردشگر یشهر گردشگری

است .به نظر صاحب  یانسان در جامعة شهر یچیدةمهم و پ یمکان

 ی،اجتماع ی،فرصت بزرگ فرهنگ یک یشهر ینظران، جهانگرد

 آورد. یکالن شهرا و مادرشهرها به وجود م یبرا یاقتصاد

 یبخشهااز  یکیو  شگستر بهرو  ک،پا ،پویا فعالیتی یشگردگر

 تمامی ،ینابنابررود.  می رشما به ریکشو هر ملی دقتصادر ا مؤثر

 از آن حاصل اوانفر ییاامزو  فرصتهااز  دهستفاا پیدر  هارکشو

 د،خو معاجو هیندو آ لحا ایبررا  نسبی هفاآن، ر سطةوا به تا هستند

ـ  جتماعیا توسعهدر  ننچناآ یشگردگر صنعت [.5] بزنند قمر

 یآن را صادرات نامرئ ننادا دقتصاا کهدارد  همیتا هارکشو دیقتصاا

. ستا ستاییرو یشگردگر ی،شگردگر اعنواز ا یکی [.6]نامند  یم

 ستاهارو تنجا یهااز راه یکی یی،درمناطق روستا یتوسعه گردشگر

. در رودمی رشما به دیقتصاو ا جتماعیا تمشکالو  تمهاجر ،فقراز 

و  ورزیکشا دقتصاا دنبو غالب لیلد به ،ستاییرو حیانو کثرا

 یشگردگر نظیر ایتوسعه یفعالیتها یگرد به توجهآن،  یسیبپذیرآ

 تضمینی ،مختلف یها جنبهاز  ندامیتو بخش ینا مکمل انعنو به

 یشگردگرواژة  [.7] باشد نستاییارو ندگیز یطاشر دبهبودر 

 به توجه با ماا هشد ممرسو نیادر د که نیست دییاز تمد ستاییرو

 یشافزو ا ییلزاشتغاا ،فعالیتی عتنو دیجاو ا دیقتصاا شدر باعث ینکها

در  لمللیا  بین جامعه یسواز  د،میشو ستاییرو نساکنا ایبر مددرآ

شده است  یدامر تاک ینبرا یا منطقهو  محلی توسعه یسیاستها

 یجدید هیافتر ستاییرو مناطقدر  یشگردگر نقدرواقع رو [.8]

و  نماید کمک نساکنا ندگیز سطح یشافزا به نداتو می که ستا

 ستاهارو دیقتصاا فعالیت. دشو ستاییرو توسعه بخش تسریع موجب

دارد.  یچشمگیر یها وتتفا سنتی یستاهارو با خیرا یها ههدر د

 عهرمز بر مبتنی دیقتصاا فعالیت انیرا سنتی یستاهارو هعمد یژگیو

 دمتعد یها فعالیت بر خیرا یها ههدر د ستاهارو ماا [.9] ستا

 وزهمرا. ستا ها فعالیت یناز ا یکی یشگردگرو  نددار تمرکز دیقتصاا

 یشگردگر مناطق دقتصادر ا یشگردگر که یچشمگیر اتثرا لیلد به

 توسعه ایبر عاملی یشگردگر اتثردرک ا معد ارد،میگذ یبرجا

 توسعه رثارود. آ می ربهشما صنعت ینا یپیامدهاو  نیافتگی

 دی،قتصاا رثاآ انعنو تحت بیشتر مختلف ینوشتههادر  یشگردگر

  [.10] هستند محیطی یستو ز جتماعیا - فرهنگی

اقتصادی  ،جتماعیا طبیعی همگن یحدهاوا کلی رطو به ستاهارو

 به قلیمیا عناصرو  لـماعو یکیژوـمرفولو  یـطبیع یطاشر هستند

را  ستاییرو یها طمحی فرهنگیو  جتماعیا دی،قتصاا رساختا اههمر

 به یک هر که اردگذ می نمایش به وعیـمتنو  نگوناگو لشکاا با

 نتـسو  موـسوآداب ور معیشتع نو ری،معما تیپ ،فیزیکی ظلحا

 یبرا که نددار قفر هم با ایقبیله قومیو  مذهبی داتاـعتقو ا اـه
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 به یشگردگر مادردوران  [.11]جالب توجه است  یداخل یگردشگر

 .ستشده ا یلتبد یمهم اجتماع یتواقع

 ییستارو یشگردگر -2-2

 یشگردگر لشکاا ترین مهماز  یکی انعنو به ییروستا یگردشگر 

 نجهادر  که ریطو بهداده  صختصاا دوـخ هـبای را  تهـبرجس سهم

 سهم ما. ادشو می صحبت ریالد ردیمیلیا صد چند مداز در آ کنونی

 ینا به توجه با مددرآ نیا که ستا رالد ردمیلیا یکاز  کمتر ما رکشو

 ستاییرو یگرـشدگر ایرـب االییـب یدـمنن اوـتاز  اـم روـکش هـک

 لیـصا بطنو  عموضو که نجاو از آ ستا ناچیز ربسیا ،ستا رداربرخو

 یداربا اثرات توسعه پا ستاییرو یشگردگر توعاـموض  هشوژـپ نـیا

 شناسایی فمصر انمیز آوردبر محاسبه با تا ستآن ا بر سعی ستا

از  دهستفاا باآنها  مستمر یابیو ارز منابع یها یتودمحدو  تمکاناا

 ییزر برنامه ایبر مناسبی رهکارا ار،پاید توسعه یهااربزو ا ها هیافتر

 امینـتو  یـمحیط یهاراـفش کاهش جهتدر  یشگردگر هیندآ

 .هدد ئهارا صحیح رتصو به مصرفی یاـهزنیا

 منهدا هبرگیرندرا در ستاییرو یشگردگر انتو می تر سیعو هیدگاد از

 نستدا انشگردگر مشو آرا ریحـتف هـب طوـمرب تخدماو ها فعالیت

 به انشگردگر بجذ ایبر ستاییرو دممرو  ورزانکشا سیلهو به که

  [.12] یردگ یو به منظور کسب درآمد صورت م دخو مناطق

 به یکیدارد،   تـهمییا جنبهاز دو  ستاییرو یشگردگر کلی رطو به

آن در  بر تاکید نظراز  ییگرو د جهانی دهگستر فعالیت یک انعنو

 حیانو بیتاجذ [.13] یو محل یتوسعه منطقه ا یها سیاست

 تصویر بااول  جهدر در ندامیتو تفریحو  یشگردگر ایبر ستاییرو

 طتباار ستاییرو ندگیز یطاشررو  یناز ا باشد اههمر ستاییرو ندگیز

 ندگیز ،گذشته بخو یهاروز ،مانتیکو ر سنتی یها هیدا با یکیدنز

 یعیطب یطبا مح یانسان یحو ساده و برخوردار از رابطه صح یاربی

را هرآن  ییروستا یگردشگر یزن مریکاآ یشگردگر میدمر وهگردارد. 

 یاصل یمادر شهرها یرامونپ یکه گردشگران را به نواح یداندم یزیچ

   [.14]جذب کند 

 شتانگهدو  بجذیبرا یکردیرو ییروستا یگردشگر چنانچه

درنظرگرفته شده،  ییروستا یبا زندگ شناییآ رمنظوبه  ان،شگردگر

 یعیاز مواهب طب یهره مندامکان ب یی،عالوه بررونق و توسعه روستا

 کند یفراهم م یساکنان شهر یروستا را برا یطیمح یو جاذبه ها

[15.]   

 یشهر و ارتباط آن با گردشگر یدارپا توسعة -3-2

و  یداریپا ی،شهر یبه منظور نشان دادن نحوة ارتباط گردشگر 

توسعه  یابعاد و شاخص ها ی،مفهوم یمدل یةبر پا یشهر یدارتوسعة پا

شود،  یمشاهده م 1شود همانطور که در شکل  یم یانب یشهر یدارپا

: جامعه )جامعه یعنیتوسعه  یسه بعد اصل یبمدل از ترک ینا

 یل( تشکیستز یط)مح ی( و اکولوژیستهشاداب(، اقتصاد )اقتصاد شا

 یدنرس یکدیگرسطوح با  ینا یباست. از آنجا که هدف از ترک یافته

حد  یداریامر الزم است تعادل و پا یتدااست، در اب یداربه توسعة پا

سه بعد  یناز ا یکدر هر یفیتو ک یداری،پا یمقوله ها یازمورد ن

   [.16] مشخص شود یاصل

آن بعد، که در شکل مالحظه  یتابعاد با توجه به هو یناز ا یکی

را در  یتمفهوم مدن یعنی« شاداب باشد یدجامعه با»اوال  شود،یم

در آن اجتماع  یمردم از زندگ یگرخود درک کرده باشد. به عبارت د

در اداره امور دارند،  یاکه مشارکت گسترده یباشند و در حال یراض

باشد.  یافته یدر روح آن اجتماع تجل یو برابر دیمفهوم حقوق شهرون

 یمحل هاییستماکوس یفیتنشان از تعادل و ک یزن یستقابل ز یطمح

را  یعتداشته و نحوه ارتباط انسان و طب یرههوا، خاک و غمانند 

دارد. در  یدتاک یطمح یتمنابع و ظرف یداریو بر پا سازدیمشخص م

 یبودن حداقل درصد یاندر جر یبه معن یز( نیستهاقتصاد )شا یتنها

 یادیبرخورد بن یتدر جامعه است، که قابل یعام اقتصاد یاز درآمدها

و روزمره ساکنان را داشته باشد. بر اساس  یهاول یازهایبا ن یو اساس

است  یافتنیدست  یتنها در صورت یشهر یدارتوسعه پا ی،مدل مفهوم

و متعادل  یافته انسطوح به صورت سازم ینا یدو به دو یکه همپوشان

 یدنما یرا تداع 1مشخص شده در شکل  یمو مفاه یرفتهصورت پذ

[17.]   

 
ختلف و شاخص های موثر در توسعه شهری مدل مفهومی ابعاد م 1شکل 

 پایدار

  شهری گردشگری -4-2

 مدیریت در مهم فعالیتی و مسئله صورت به شهری گردشگری 

 درآمده شهرها حاضر امروزه عصر در پایدار، محلی توسعة و شهری

 ای گسترده هایکاربری و فضایی تغییرات شهری فعالیت این. است

 نقش شهری گردشگری امروزه. است وجودآورده به شهرها برای را

 با شهرها این انطباق و شهری های جریان در فرهنگی از نظر مهمی

 بنیادی عناصر شناخت .دارد شهرها شدن روز به و شدن جهانی

 کند کمک شهری گردشگری شناخت در را ما تواند می گردشگری

 :از اند عبارت که

 تئاتر، مانند هایی فعالیت: اول: شامل گردشگری اولیه عناصر .1

 .. و ها نمایشگاه برپایی سینما،

 ها، فروشگاه و بازارها سراها، مهمان شامل ثانویه عناصر .2

  غذاسراها

 ها، بوستان در موجود خدمات اطالعات، چون دیگری عوامل .3

 گردشگران راهنمایی برای اطالعات اداره و راهنما های نقشه

   [.18] است گردشگری بنیادی عناصر موارد دیگر از

 یقتحق یشینهپ -3

تاکنون درخصوص  یمطالعه داخل یچاز آن است که ه یها حاک بررسی

انتشار  یمطلوب گردشگران کشاورز یها یتمنافع و فعال یلتحل

اندک  یارحوزه بس یندر ا یزن یالملل ینمطالعات ب یاست و حت یافتهن
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 یزهدر حوزه انگ یژهاز مطالعات مشابه به و یهستند. لذا در ادامه، برخ

. دوران شوندیم یبررس ییو روستا یکشاورز شگرانها و منافع گرد

 نجها متما که صنعتی توسعهو  پیشرفتدوراهی  ،جهانی جنگاز  بعد

را در  منابع حداز  بیش فمصرو  جمعیت شدو ر برگرفترا در 

 توسعه ینسهااکنفر اریبرگزدر  انمیتورا  نهاآ ردخوزبا که شتداپی

 صنعتدر  مرا ینا دکر یترو منابع متناسب مدیریتو  ارپاید محیطی

 یهاارزش به توجهدر  جهانی اثمیر ینامه فقاتودر  یشگردگر

مطالعه   [.19] دمیشو منعکس فرهنگیو  یخیرتا یسکونتها جهانی

به پرداخت  یل( درخصوص برآورد تما1393) و همکاران  یاریورمز

درصد  80نشان داد حدود  ی،کشاورز یخدمات گردشگر یبرا ینههز

بهره  یداشتند، در ازا یلتما ینمورد مطالعه در شهر قزو روندانشه

پرداخت کنند. محققان  ینههز ی،کشاورز یاز خدمات گردشگر یمند

به پرداخت هر خانوار  یلمتوسط تما یدار یمذکور با توجه به معن

از مبالغ  یکیدرصد افراد مورد مطالعه  80که  ییو از آنجا یشهر

گرفتند  یجهبودند، نت یرفتهرا پذ دشگریخدمات گر یبرا یشنهادیپ

 یکشاورز یگردشگر یتوسعه بنگاه ها یبرا یکه بازار بالقوه مناسب

  [.20] وجود دارد

 یبازار گردشگر یبندبه بخش ی( در پژوهش1395) و همکاران بدری

ن گردشگران، در دهستان سروستا هاییزهبراساس انگ ییروستا

بخش  5پژوهش   ینشهرستان بوانات استان فارس پرداختند. در ا

 یخی،از آثار تار یدو بازد یگرد یعتشامل طب یبازار گردشگر یتقاضا

 یعتطب یتو استراحت و در نها امشو آر ییگروه منفعل، روستاگرا

و  یاریورمز [.21] مشخص شد یو تعلق مکان یگرد

گردشگران در انتخاب   یها یزهانگ یلبه تحل یز( ن1395همکاران) 

 ینپرداختند. در ا یدر بخش الموت شرق یکشاورز یمقصد گردشگر

مانند بهره مند شدن از  ییها یزهگردشگران، انگ یدگاهپژوهش از د

استراحت و تمدد اعصاب و لذت بردن  یعت،تماس با طب یزه،پاک یهوا

 یتاولو یشترینب یآرام دارا یفضا یکدر  یخانوادگ یالتاز تعط

در انتخاب  یزشیاثرگذار و انگ یمولفه ها یلتحل ینبودند. همچن

با خانواده در  ینشان داد )همراه یکشاورز یمقصد گردشگر

( از ییرو تغ شکوفاییکمتر(، )خود ینهو صرف هز یادگیری(، ) یعتطب

 [.22] عوامل بوده اند ینمهم تر

بازار  یبخش ها یین(  به منظور تع2007مولرا  و همکاران ) همچنین

موردنظر گردشگران، از  یبر اساس منفعت ها ییروستا یگردشگر

را در  یهمنفعت اول 16بهره گرفتند  یاصل یمؤلفه ها یعامل یلتحل

عامل تحت  5مطالعه  ینتر متمرکز کنند. در ا یقالب چند بعد کل

(، )خانواده(، یو فرهنگ یبدن یها یت)فعال ،و آرامش( یعتعنوان ) طب

 [.23]شد  ییشناسا ییروستا یسفر(، و زندگ یها یژگی) و

را  یانمونه مورد مطالعه خود در اسپان یز( ن2010و همکاران )   دوسا

 کردند: یمنوع تقس 4بر اساس منافع مور نظر گردشگران، به 

و آرامش،  یآسودگ یکه در جستجو ییها یدکنندهبازد .1

 بودند؛  یعتاستراحت و تماس با طب

آنها با فرهنگ و بناها  یزشکه انگ یفرهنگ یدکنندگانبازد .2

 مرتبط بودند. ؛ یدجد یبه کشف مکان ها یلتما یزو ن

و عالقه مند  یکبا مسافت نزد یعت،از طب یدکنندگانبازد .3

با  ییکه مشترکا به واسطه آشنا یآشپز یبه سبک ها

 یم یختهبرانگ یمل یاز پارک ها یدبازد یا یسبک آشپز

دور  یدمورد بازد یهناحاز  یلیشدندو محل سکونت آنان خ

 نبود و 

از  یدعمده آنان، بازد یزهکه انگ یگردشگران بازگشت .4

  [.24] بود یشاونداندوستان و خو

 یرهای( با استفاده از متغ2010و همکاران )  ینزسول یگرد یسو از

ها، گردشگران  یتها، مخارج و فعال یدگاهد ی،شناخت یتجمع

شامل  یزرا به پنج بخش متما یکاآمر یکلرادو یکشاورز

 یالتی،جستجوگران درون ا یالت،در خارج از ا یتجستجوکنندگان فعال

و  یخانوادگ یجسور کشاورز انعالقه مندان وفادار کلرادو، گردشگر

 یز( ن2014و همکاران)  یدر [.25] کردند یمتقس یگردشگران تصادف

 یاگامب ییروستا یکه به نواح یگردشگران یزهبر اساس مطالعه انگ

و  یراثمسافرت کرده بودند، چهار بخش شامل جستجوگران م

و عالقه مند به  بهجستجوگران باتجربه، جستجوگران باتجر یعت،طب

در  [.26]نمودند  ییساحل و جستجوگران آفتاب و ساحل را شناسا

 یگردشگر یبخش بند ینه( در زم2015مطالعه پسونن  ) یت،نها

 ی،آب یها یتپنج خوشه شامل فعال یزها ن یتبر اساس فعال ییروستا

 زمستانی هاییتمحور، فعال یعتطب یها یتگردشگران منفعل، فعال

   [.27]کرد  ییو گردشگران فعال را شناسا

 یگردشگر ی،مسافرت و گردشگر یمطالعات انجمن جهان براساس

 یلیونم یکهر  یاست که در ازا ینبزرگ شغل آفر یعاز صنا یکی

 یجادا یدهزار شغل جد یستصنعت ب ینشده در ا یدولدالر درآمد ت

هستند  یاز انواع گردشگران معمول یگردشگران شهر [.28] شودیم

 یااطراف شهر  یخود گردشگاه ها یالتتعط گذراندنکه به منظور 

 ین. ایکنندرا انتخاب م یگردشگر یشهرها یا یگردشگر یدهکده ها

لذت  یشهر یها یدنیمناظر و تفرجگاه  ها و د یدنگردشگران از د

 یها یگردشگر یاز یکبه  ی،شهر یبرند. در حال حاضر گردشگر یم

همواره  یمسئوالن شهر و یرانشده است و مد یلپر درآمد و مهم تبد

 یجاذبه ها یو ارتقا یتو تقو یدجد یجاذبه ها یجاددر تالش اند با ا

 یکدیگراز  یان،جهان شهر به یمعرف ینموجود شهرشان و همچن

   [.29] یفزایندب یو برتعداد گردشگران ورود یرندسبقت بگ

 یقتحق یشناس روش -4

و با  یمایشیبوده که به روش پ یلیتحل - یفیپژوهش از نوع توص این

اطالعات، عبارت از  یانجام شده است. ابزار جمع آور یراهبرد کمّ

 یلالزم، آن را تکم یحاتکه افراد پس از ارائه توض باشدیپرسشنامه م

 یها و خدمات گردشگر یتپرسشنامه، فعال یکردند. در بخش اصل یم

توسط کارشناسان، به پاسخ  یصور ییروا ییدتأ زپس ا ی،کشاورز

که در انتخاب  یتیاهم یزاندهندگان ارائه شد تا آن ها را بر اساس م

کنند  یده یازامت 4-1 ینداشتند، ب یکشاورز یمقصد گردشگر

 (.6) جداول شماره 

سال سن  18 یشامل گردشگران باال یق،تحق ینمورد مطالعه ا جامعه

 یقاز بلوردکان کرده بودند. نمونه تحق یدبود که در بهار، اقدام به بازد

 یریفقدان چارچوب نمونه گ یلنفر گردشگر بود که به دل 98شامل 

 یهورد توصمناسب به صورت در دسترس انتخاب شدند. حجم نمونه م

 یرهر متغ ینفر به ازا 20 یال 10 ی،عامل یلبر تحل نیدر مطالعات مبت
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( حداقل مطلق را پنج 1983البته گرساچ  )  [.30]شده است  یینتع

شرط که حجم نمونه  ینکرده است، با ا یشنهادپ یرهر متغ ینفر به ازا

 یتنوع فعال 15 یت. اولو[31] نفر نشود 100کمتر از  یحالت یچدر ه

نوع  15 ینشد. ا یینتع ییراتتغ یبضر محاسبه یقو خدمت، از طر

( 2009و خدمت ناظر بر ابعاد سه گانه اسناژدر  و همکاران )  یتفعال

 ییدر ادامه به منظور شناسا .[32]موجود اقتباس شد یو از منابع علم

ها و خدمات  یتفعال ینهمکان در زم ینگردشگران ا یحاتترج

 یکاز تکن بوطه،مر یساختار عامل یو واکاو یکشاورز یگردشگر

استفاده  یماکسو چرخش از  نوع وار یاصل یمؤلفه ها یعامل یلتحل

 شد. 

  یقتحق روش -5

 تحلیلی-توصیقیروش،  نظرو از  دیبررکا ف،هد نظراز  حاضر تحقیق

 دهستفاا نیامیدی  هشیواز  زنیا ردمو تطالعاآوری ا جمع ایبر. ستا

 ینمونهگیر طریقاز  تطالعاا دآوریگر ،نیامید بخشدر .  ستا هشد

 گرفته ارقر سیربر ردمو همشاهدو  پرسشنامه اربزاز ا دهستفاا باو 

 توسعهدر  یجنگل رکپا اتتأثیر سیربرو  یابیزار رمنظو به ،ستا

 کهاملش  شهردر  یشگردگر صنعت به نبخشید نقو رو یشگردگر

به پرسشنامه ها به  یانو تعداد حجم افراد پاسخگو فیدتصااز روش 

نمونه ها با استفاده از نرم  یلو تحل یهباشد . تجز ینفر م 98تعداد 

 انجام گرفته است .  spssافزار 

 هاداده یلو تحل تجزیه -1-5

همبستگی با استفاده از ابزار  -این تحقیق از روش تحقیق توصیفی در

یه پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل کل

باشد که  یم1397شهرستان املش در سال  ییانگردشگران و روستا

طبقه ای به عنوان نمونه آماری انتخاب  ینفر به طور تصادف 98تعداد 

 شدند.

 یاز آن است که افراد گردشگر از نظر سن یحاک یقتحق یها یافته

سال بوده  33آنها  یسن یانگینسال قرار داشتند و م 65تا  18 ینب

درصد در  34.7 که هددمی ننشا نپاسخگویا سنی ترکیباست و 

بوده اند.  65-51 یدرصد در گروه سن 9.2و  25-18 یگروه سن

 یبباشد. ترک یسال م 50-26یمربوط به گروه سن پاسخها بیشترین

 40درصد مرد و حدود  60که حدود  یدهدگردشگران نشان م یجنس

هل گردشگران مورد تا یتدرصد از افراد زن بوده اند و درخصوص وضع

درصد متاهل بوده اند، متوسط  64درصد مجرد و حدود  36مطالعه 

نفر بوده است .گردشگران مورد مطالعه به طور  3بعد هر خانوار 

کنند. )جدول  یمکان سپر ینروز را در ا 2-1قصد داشتند  توسطم

 (1شماره 
ویژگی های پاسخ دهندگان 1جدول   

 انحراف معیار میانگین حداکثر حداقل درصد فراوانی فراوانی سطوح متغیر

 جنسیت
%2/60 59 زن  

- - - - 
%8/39 39 مرد  

 تأهل
%7/35 35 مجرد  

- - - - 
%3/64 63 متأهل  

 سن

25-18  34 7/34%  

18 65 46/33  05/9 سال 50-26   55 1/56%  

65-51  9 2/9%  

 درآمد

%2/10 10 کم  

- - - 
 

- 
%7/85 84 متوسط  

%1/4 4 زیاد  

 تعداد افراد خانواده

نفر 3-2  62 3/63%  

2 7 13/3  
91/0  

 
نفر 5-3  32 7/32%  

نفر 7-5  4 1/4%  

درصد  34حدود که  هددمی ننشا انشگردشغلی گر ضعیتو سیربر

 14.3درصد دارای شغل آزاد و 22.4دولتی، از افراد دارای مشاغل 

درصد خانه  24.5درصد از افراد بیکار و یا در حال تحصیل بوده اند و 

   (2 شماره جدول) دار بوده اند.
اشتغال وضعیت اساس بر فراوانی توزیع 2 جدول  

فراوانیدرصد  فراوانی وضعیت اشتغال  درصد تجمعی 

%3/14 14 بیکار  3/14%  

%5/24 24 خانه دار  8/38%  

%4/22 22 آزاد  2/61%  

%7/33 33 کارمند  9/94%  

%1/5 5 بازنشسته  100 

%100 98 مجموع   

جامعه  تتحصیال سطح با طتباار در ریماآ سیربر یجهمچنین نتا

 دانشگاهی عالی تحصیالت دارای افراد این که اکثریت هددمی ننشا

 مقاطع تحصیالت دارای افراد نفر 50 که ای گونه به. باشندمی

درصد زیردیپلم و دیپلم بوده اند.  50هستند و حدود  ارشد و لیسانس

  (3شماره جدول) 
توزیع فراوانی براساس تحصیل 3 جدول  

 درصد تجمعی درصد فراوانی فراوانی سطح تحصیالت

%50 49 دیپلم و پایین تر  50%  

%8/38 38 لیسانس  8/88%  

%2/11 11 فوق لیسانس  100%  

  0 - دکترا

%100 98 مجموع   
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درصد افراد  47بررسی ها درمورد مدت اقامت نشان میدهد که حدود 

مورد مطالعه ترجیح دادند که در این مکان به صورت گذری با وعده 

 30های کم به صورت کمتر از یک روز اقامت داشته باشند و حدود 

درصد به مدت  23.4روز و  5درصد افراد اظهار داشتند که بیش از 

 ( 4ن مکان اقامت داشته اند.) جدول شماره روزه در ای 4-3و  1-2
 

توزیع فراوانی بر اساس مدت زمان سپری شده در مکان گردشگری 4جدول   

 درصد تجمعی درصد فراوانی فراوانی مدت اقامت

%9/46 46 کمتر از یک روز  9/46%  

روز 2-1  12 2/12%  1/59%  

روز 4-3  11 2/11%  3/70%  

روز 5بیشتر از   29 6/29%  9/99%  

%100 100 98 مجموع  

 

دهد که حدود نتایج بررسی آماری در ارتباط با محل سکونت نشان می

درصد از افراد اعالم داشتند که محل اقامت آنها در زمان 36.7

 8گذراندن اوقات فراغت در زیر سایه درختان بوده است و حدود 

درچادر درصد  15.3درصد از افراد در ویال و منازل کرایه ای بوده اند، 

درصد در منزل دوم خود زمان خود را سپری کرده  14.3و 

(. به صورت کلی نتایجی که از این چند گذاره 5اند.) جدول شماره 

بدست می آید این است که افرادی که در این تحقیق آماری بصورت 

 50-26اند، بیشتر خانم، متاهل و در گروه سنی اتفاقی انتخاب شده

نفر، شغل بیشتر افراد دولتی  3-2د افراد خانواده سال قرار دارند. تعدا

و کارمند، وضعیت تحصیل اکثریت در مقطع لیسانس بوده است. اکثر 

افراد زیر سایه درختان در این مکان کمتر از یک روز و بصورت گذری 

 وقت گذاشته اند.
 توزیع فراوانی افراد بر اساس مکان سکونت  5 جدول

فعالیت ها و خدمات گردشگری کشاورزی  بندی اولویت -2-5

 پاسخگویان دید از

 در گویه 42 از روستایی گردشگری اثرات بررسی برای تحقیق این در

 انحراف میانگین، زیر، جداول .است شده استفاده طیف لیکرت مقیاس

 میانگین به توجه با روستایی گردشگری اثرات بندی و اولویت معیار

 گردشگری که مورد 98دهد. از  می را نشان  گویه ها ای رتبه های

سوال راجع به خدمات ارائه دهنده در این  15پرسش قرار گرفته اند 

آورده  8و  6مورد که در جدول 15مکان پرسش هایی شد. این 

 خدمات و ها ( مربوط به فعالیت6مورد اول )جدول 7اند، شده

( مربوط به 8مورد بعدی )جدول  8کشاورزی و  گردشگری

های کیفی این مکان ویژگیرضایتمندی گردشگران و مردم بومی از 

 باشد.می

 و خدمت نوع 15یافته های تحقیق حاکی ازآن است که در بین

 به را اجماع بیشترین دهندگان کشاورزی، پاسخ گردشگری فعالیت

های )آب و هوای مطلوب  و مناسب و جاذبه خصوص در ترتیب

ورزشی منطقه، جایگاه مناسب برای مشاهده جنگل و سایر گیاهان 

 د، مکان مناسب برای پیاده روی و ورزش( داشتند.موجو
 

 دیدگاه از کشاورزی گردشگری خدمات و ها فعالیت بندی ولویتا ۶جدول

 گردشگران

ت
وی

اول
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1 
جایگاه مناسب برای مشاهده جنگل و 

 سایر گیاهان موجود
16/3  9/0  285/0  

2 
پیاده روی و مکان مناسب برای 

 ورزش
14/3  

96/

0 
306/0  

3 
فضای معطر به گلها و آرامشبخش از 

 نظر روحی و روانی
3 

97/

0 
324/0  

4 
خرید محصوالت کشارزی بومی 

 منطقه

 )سبزی، میوه و گیاهان دارویی (

44/2  
00

6/1  
41/0  

5 
آشنایی با فرهنگ و رسومات و صنایع 

 دستی محلی
33/2  

02/

1 
43/0  

۶ 
برای تماشا پرندگان و مکان مناسب 

 حیوانات بومی منطقه
38/2  

06/

1 
44/0  

7 
محل ویژه برای دوچرخه سواری و 

موتور سواری در مسیرهای ناهموار و 

 کم عرض

04/2  
06/

1 
521/0  

دهد که های جاذبه های گردشگری نشان می گذاره سیربر

در رابطه با گذاره اول یعنی جایگاه مناسب برای مشاهده  انشگردگر

درصد افراد این پارک را در رابطه  44.9جنگل پاسخ مثبتی داشتند و 

با این موضوع عالی دانسته اند. در رابطه با انجام فعالیت های ورزشی 

اند، در رابطه با استفاده از درصد پاسخ عالی داده 46.9و پیاده روی 

درصد عالی، خرید محصوالت کشاورزی  38.8فضای معطر به گیاهان 

درصد  36.7صد متوسط، آشنایی با فرهنگ و آداب و رسوم در 37.8

درصد متوسط و در رابطه  31.6متوسط، تماشای پرندگان و حیوانات 

 درصد پاسخ بد داده اند. 40.8با دوچرخه سواری و موتورسواری 

 اعنوا املش از بومی دممر یپاسخها از حاصل نتایح سیربر

دهد که رد نشان میگیدر پارک جنگلی صورت می که فعالیتهایی

اکثریت افراد جهت تفریح و گذراندن اوقات فراغت در کنار سایر 

 کنند. فعالیت ها از این پارک استفاده می

آورده  9میزان رضایتمندی گردشگران و مردم بومی محل در جدول 

 صخصو در هشد حمطر یها گویه نیاوافر از حاصل نتایجشده است. 

 منطقه در یشگردگر تخدما و تمکاناا از انشگردگر ضایتر انمیز

جاذبه " از نناآ یضایتمندر انمیز که هددمی ننشا مطالعه ردمو

آب و هوای مطلوب "و  "های سکونت و محیطی آرام و بدون سروصدا

 و ستا هشد انعنو صددر باالترین با "های ورزشیو مناسب و جاذبه

میزان  خدمات بهداشتی و درمانی، از نناآ ضایتر انمیز کمترین

 منطقه و اطالع رسانی و راهنمایی ضعیف در امکانات رفاهی

 (. 8جدول شماره میباشد.)  مطالعه ردمو یشگردگر

 
 

 فراوانی سکونت
درصد 

 فراوانی

درصد 

 تجمعی

%3/15 15 چادر  3/15%  

%3/14 14 منزل دوم  49%  

%4/19 19 منزل بستگان و دوستان  1/55%  

%1/6 6 منزل روستائیان  8/91%  

%7/36 36 زیر سایه درخت  100%  

%2/8 8 ویال و منازل کرایه ای   

  100 98 مجموع
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ها و خدمات گردشگری کشاورزی بر اساس چهار معیار سطح بندیدهندگان به فعالیتهای پاسخاولویت 7جدول   

 بد متوسط خوب عالی گویه ها ردیف

 5.1 18.4 31.6 44.9 جایگاه مناسب برای مشاهده جنگل و سایر گیاهان موجود 1

 7.1 18.4 27.6 46.9 مکان مناسب برای پیاده روی و ورزش 2

 8.2 22.4 30.6 38.8 فضای معطر به گلها و آرامشبخش از نظر روحی و روانی 3

 18.4 37.8 24.5 19.4 خرید محصوالت کشارزی بومی منطقه 4

 23.5 36.7 22.4 17.3 آشنایی با فرهنگ و رسومات و صنایع دستی محلی 5

 24.5 31.6 24.5 19.4 مکان مناسب برای تماشا پرندگان و حیوانات بومی منطقه ۶

 40.8 27.6 18.4 13.3 محل ویژه برای دوچرخه سواری و موتور سواری در مسیرهای ناهموار و کم عرض 7

 در یشگردگر تخدما و تمکاناا از انشگردگر ضایتر انمیز 8جدول 

 منطقه

ت
وی

اول
 

 میانگین گویه ها
انحراف 

 معیار

ضریب 

 تغییرات

جاذبه های سکونت و محیطی  1

 آرام و بدون سروصدا

07/3  81/0  265/0  

آب و هوای مطلوب و مناسب و  2

 جاذبه های ورزشی منطقه

2/3  908/0  276/0  

تامین امنیت مورد نیاز  3

 گردشگران

5/2  93/0  373/0  

دسترسی آسان و سریع به  4

حمل و نقل عمومی و پارکینگ 

 مناسب

31/2  91/0  394/0  

مکان مناسب جهت بازی های  5

محلی و جاذبه های دیگر 

 گردشگری

4/2  02/1  42/0  

خدمات بهداشتی و درمانی و  ۶

 آموزشی

08/2  91/0  439/0  

راهنمایی و اطالع رسانی  7

 گردشگران

88/1  88/0  468/0  

میزان امکانات رفاهی، نظیر  8

 فروشگاه، داروخانه و...

97/1  97/0  491/0  

 تاثیرات گردشگری بر منطقه با رویکرد توسعه پایدار -3-5

 انشگردگر رحضو منفی و مثبت اتتأثیر مینهز در نپاسخگویا از

 یشگردگر عمجمو در یاآ  که ستا هشدال سو کلی رطو به ستاییرو

 پسیا خیر؟ شته دا یستز محیط یعرصهها بر مثبت تأثیر ستاییرو

 ارفزم انر از یگیرهبهر با ه،شد آوریجمع یهاداده تحلیل و تجزیه از

spss  از دهستفاا با بستهوا متغیر و مستقل یمتغیرها بینارتباط 

 ستا هشد مشخص و ستا گرفته ارقر نموآز ردمو همبستگی ضریب

 محیطی یستز یمتغیرها از بعضی  بر ستاییرو انشگردگر رحضو که

 نمونه یستاهارو محیطی یستز یمتغیرها از بعضی بر و مثبت تأثیر

 ست.ا شتهاگذ منفی تأثیر

شود با بررسی آثار زیست محیطی در بخش توسعه پایدار مشاهده می

که گردشگری روستایی از نظر گردشگران هیچ آثار مثبتی به جا 

گذارد فقط آلودگی محیط و برهم زدن طبیهت را به همراه دارد. نمی

درصد آلودگی آبهای سطحی و زیرزمینی  54.1نتایج نشان میدهد که 

درصد تغییر  37.7تن اراضی کشاورزی ، درصد از بین رف 43.8، 

درصد بهم خوردن بافت روستایی  43.8کاربری زمین های کشاورزی، 

 66.4درصد توسعه ساخت و ساز و  30.6به دلیل ساخت و ساز ، 

درصد رشد بیش از حد گردشگر، از نظر گردشگران به  ترتیب آثار 

ست محیطی زیان باری به همراه دارند. نتیجه اینکه آثار منفی زی

گردشگری بسیار باالتر از آثار مثبت آنست، بطوریکه این آثار تا سالها 

بعد باقی خواهد ماند و باعث برهم زدن اکوسیستم جانوران و محیط 

 زندگی روستاییان می شود.

 
تاثیرات گردشگری بر منطقه با رویکرد توسعه پایدار )آثار زیست  9جدول 

 محیطی(

 میانگین گویه ها 
 انحراف

 معیار

ضریب 

 تغییرات

رشد بیش از حد گردشگر در  1

 فصول مختلف سال

9/3  86/0  22/0  

توسعه نواحی ساخته شده و با  2

 شرایط بومی منطقه

16/3  002/1  316/0  

تغییر کاربری زمین های بافت  3

 روستایی به فضاهای اقامتی

21/3  02/1  319/0  

بهم خوردن بافت روستایی  4

 بدلیل ساخت و ساز

17/3  1/1  359/0  

از بین رفتن اراضی که قبال  5

 مستعد کشاورزی بوده

23/3  2/1  373/0  

آلودگی آبهای سطحی و  ۶

زیرزمینی وآلودگی هوا، افزایش 

میزان زباله و انتشار بوهای 

 ناخوشایند ناشی از فاضالب

51/3  33/1  379/0  

 

نشان نتایج حاصل از بررسی امتیازات مربوط به هرکدام از گویه ها 

درصد باالرفتن  51درصد احیای سنت های محلی،  63.2میدهد که 

درصد کاهش 32.7درصد افزایش شهرت شهر،  68.4سطح آگاهی، 

درصد  27.6درصد تغییر نوع لباس و پوشش،  38.8مهاجرت، 

درصد نیز به  49درصد کاهش انسجام و  36.8گسترش ناهنجاری، 

اد و خیلی زیاد داده اند. افزایش ازدحام و شلوغی شهر امتیازات زی

گردشگری روستایی در بخش اجتماعی آثاری مثبتی را به دنبال دارد 

که عبارتند از افزایش شهرت شهر، احیای سنت های محلی، باال رفتن 

اما آثار منفی مانند کاهش  سطح آگاهی ساکنان و کاهش مهاجرت.

بین  ، گسترش ناهنجاری ها 2.29انسجام خانواده ها با میانگین 

و افزایش  2.27، تغییر نوع لباس با میانگین 2.07ساکنان با میانگین 

 را هم به دنبال دارد. 2.46ازدحام و شلوغی شهر با میانگین 
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تاثیرات گردشگری بر منطقه با رویکرد توسعه پایدار )آثار  10جدول 

 اجتماعی(

 میانگین گویه ها 
انحراف 

 معیار

ضریب 

 تغییرات

 31/0 88/0 83/2 شهرافزایش شهرت  1

احیای سنت های محلی در  2

 شهر

75/2 92/0 33/0 

باالرفتن سطح آگاهی ساکنان  3

 شهر

62/2 91/0 348/0 

کاهش انسجام و همبستگی  4

 بین خانواده ها

29/2 82/0 36/0 

کاهش مهاجرت از شهر به نقاط  5

 دیگر

34/2 87/0 372/0 

گسترش ناهنجاری ها بین  ۶

 ساکنان

07/2 77/0 374/0 

تغییر نوع لباس و پوشش  7

 ساکنان

27/2 87/0 382/0 

 412/0 01/1 46/2 افزایش ازدحام و شلوغی شهر 8

ستا در رو ستاییرو انشگردگر رحضو ستا داده ننشا سیهاربر

ن و ستاییارو محیطی یستز گاهیآ سطح ءتقاار و تقویت موجب

شده است، اما ازسوی دیگر یافته  افزایش شهرت شهر و اشتغال زایی

های تحقیق حاکی از آن است که حضور همه ساله گردشگران در 

تعطیالت باعث برهم خوردن نظم طبیعت، آلودگی های آب و هوا و 

جنگل ها، ایجاد ازدحام، تغییر در آداب و رسوم و نوع لباس پوشیدن 

باعث باال  و تاثیر گذاشتن بر روستاییان و در رابطه با زمین و مسکن

رفتن قیمت ملک و زمین و کاالهای مصرفی نیز شده اند. بررسی ها 

درصد به افزایش ساخت  41.1نشان داده است که پاسخ دهندگان 

درصد به  65.3درصد به ایجاد اشتغال،  68.4مجتمع های تجاری، 

درصد نیز به افزایش قیمت زمین و مسکن  44.6افزایش قیمت کاال و 

 (. 11و خوب داده اند. )جدول شماره امتیازات عالی 
 

)آثار  تاثیرات گردشگری بر منطقه با رویکرد توسعه پایدار 11جدول 

 اشتغال(-اقتصادی 

 میانگین گویه ها 
انحراف 

 معیار

ضریب 

 تغییرات

افزایش ساخت مجتمع های  1

 تجاری

38/2 92/0 388/0 

ایجاد اشتغال و افزایش درآمد  2

 برای ساکنان

15/2 91/0 423/0 

 447/0 98/0 19/2 افزایش قیمت کاالها و خدمات 3

افزایش قیمت زمین و مسکن و  4

 اجاره بها

11/2 03/1 489/0 

 :ستاییرو یشگردگر محیطی یستز منفی اتثرا -4-5

 نساندر قلاحد به با که ستا ینا یشگردگر انیزربرنامه ظیفهو 

 ایبر که یختگیر بهم و یستز محیط بر یشگردگر منفی تتأثیر

 انعالقمند و باشد وارمیدا آن یدافو به ده،کر دیجاا محلی معاجو

 و تمد هکوتا تتعطیال رانگذ ایبر که نهاییآ مخصوصاً ی،شگردگر

 ها سیر. بر[33] نددار نگه اربرقر را میکنند قامتا نجاآ در تبلندمد

 ورود با نمونه یستاهارو طبیعی ازنداچشم و مناظر که هدد می ننشا

 اداره رانمامو با مصاحبه ست.ا ونفزروزا تخریب لحادر انشگردگر

 دییاز رشما ساله هر که میکند رشکاآ را مسئله ینا جنگلبانی

 ساخته ییزربرنامه هرگونه ونبد و بکر مناطق در یالییو یخانهها

 و هشد کاسته ستاهارو طبیعی ازنداچشم از روز بهروز که دمیشو

ست. ا هشد ظاهر ستاییرو یهازساو ساخت از گسیخته ملجادی نمو

 کلیرطو به” که السو ینا پرسش از حاصل یهاداده تحلیل نهایت در

 محیط کیفیت کاهش بر ازهندا چه تا ستاییرو“  انشگردگر رحضو

 رحضو هد بیند می ننشا ؟ستا دهبو ارتأثیرگذ ستاییرو یستز

 محیط کیفیت با مطالعه ردمو یستاهارو در ستاییرو انشگردگر

 که ینحو به دارد؛ دجوو مستقیم و دار معنی طتباار ستاییرو یستز

 0.61و ضریب همبستگی 0. 041 بابر ابر داریمعنی سطح انمیز

 درصد می باشد. 

 نتایج. اردمیگذ باقی ستارو محیط بر مختلف اتثرا یشگردگر  

 ،گاهیآ یشافزا نظیر متغیرهایی که داد ننشا هاداده تحلیل از حاصل

 یهانساختما کیفیت دبهبو، محیطی دبهبو و یبصر بهذجا یشافزا

، احیای سنت ها، باالرفتن مذهبی یبناها کیفیت دبهبو ،مسکونی

 در یشگردگر مثبت نتایج سطح آگاهی روستاییان و شهرت شهر از

 ست.ا دهبو مطالعه ردمو ستاییرو طنقا

 و مناظر یمتغیرها در را منفی اتتغییر مطالعه ردمو یستارو در

 گیدلوآ یشافزا آب، گیدلوآ انمیز یشافز،  اطبیعی یهاازندا چشم

 بین از ک،خا فرسایش ندرو یشافزا ا،هو یا قلیموامیکر تغییر ا،هو

 یشافزا ،طبیعی منابع تخریب ری،جانو و گیاهی یگونهها عتنو فتنر

 و ستاهارو یکالبد بافت ودهمحد از ونبیر ئدزا ادمو و بالهز انمیز

و ساز بی رویه و غیر مجاز و آثار منفی اجتماعی ساخت  انمیز یشافزا

و اقتصادی مانند کاهش انسجام خانواده ها، تغییر نوع پوشش و لباس 

ساکنان، افزایش قیمت زمین و مسکن، افزایش قیمت کاالها در فصول 

 گردشگری و رشد بیش از حد گردشگر را به همراه دارد.

احداث  "شود که موارد می، مشخص 12با توجه به جدول شماره 

ایجاد مکان هایی برای فروش "،  "مراکز فرهنگی، بهداشتی و درمانی

 "، "محصوالت روستاییان و اشتغال زایی و جلوگیری از مهاجرت

بیشترین تاثیر را در جذب   "ایجاد فضاهای دورهمی برای خانواده ها

 گردشگر دارند.
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 آثار منفی و مثبت گردشگری با رویکرد زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی -12ول شماره جد

 اجتماعی اقتصادی زیست محیطی

 : آثار منفی : آثار منفی : آثار منفی

 ها خانواده بین همبستگی و انسجام کاهش تجاری های مجتمع ساخت افزایش سال مختلف فصول در گردشگر حد از بیش رشد

 ساکنان بین ها ناهنجاری گسترش خدمات و کاالها قیمت افزایش منطقه بومی شرایط با و شده ساخته نواحی توسعه

 ساکنان پوشش و لباس نوع تغییر بها اجاره و مسکن و زمین قیمت افزایش اقامتی فضاهای به روستایی بافت های زمین کاربری تغییر

 شهر شلوغی و ازدحام افزایش  ساز و ساخت بدلیل روستایی بافت خوردن بهم

 : آثار مثبت : آثار مثبت  اراضی رفتن بین از

 دیگر نقاط به شهر از مهاجرت کاهش ساکنان برای درآمد افزایش و اشتغال ایجاد  هوا، وآلودگی زیرزمینی و سطحی آبهای آلودگی

 شهر شهرت افزایش  

 شهر در محلی های سنت احیای  

 شهر ساکنان آگاهی سطح باالرفتن  

 اهداف و توسعه های پیش رو برای جذب گردشگری 13جدول 

 میانگین گویه ها 
انحراف 

 معیار

ضریب 

 تغییرات

 187/0 84/0 47/4 احداث مراکز فرهنگی، بهداشتی و درمانی 1

 189/0 83/0 39/4 جلوگیری از مهاجرتایجاد مکان هایی برای فروش محصوالت روستاییان و اشتغال زایی و  2

 203/0 88/0 36/4 ایجاد مکانی با بافت روستایی با توسعه غذاهای محلی و دیگر آداب و رسوم منطقه 3

 211/0 92/0 37/4 ایجاد فضاهای دورهمی برای خانواده ها 4

 211/0 92/0 34/4 افزایش تابلوها برای دسترسی به منطقه 5

 218/0 91/0 19/4 آموزشی با هدف شناسایی افراد غیربومی با آداب و رسوم منطقهاحداث مکانهای  ۶

 219/0 95/0 33/4 ایجاد فضایی برای بازی کودکان و آشنایی با طبیعت 7

 247/0 02/1 15/4 ایجاد سیستمهای حمل و نقل عمومی 8

 255/0 07/1 19/4 افزایش مبلمان های شهری و آالچیق های طبیعی با شرایط بومی منطقه 9

تحلیل ساختار عاملی فعالیت ها و خدمات گردشگری  -5-5

 کشاورزی: گردشگری مقصد انتخاب بر اثرگذار کشاورزی

پیش از اقدام به استفاده از روش تحلیل عاملی باید از کافی بودن 

حجم نمونه جهت تحلیل عاملی اطمینان حاصل شود. یکی از 

های بررسی کفایت نمونه جهت تحلیل عاملی محاسبه شاخص روش

کفایت نمونه است. شاخص کفایت نمونه توسط کایزر، مایر و اولکین 

 .دهندنمایش می KMO نوآوری شده است و برای همین آن را با نماد

 ها داده تلخیص رویکرد با عاملی اکتشافی تحلیل از حاضر تحقیق در

 گردشگری با اثرات مرتبط متغیرهای منظور، نبدی.  است شده استفاده

ها، با تحلیل عاملی مولفه .گرفتند قرار تحلیل و تجزیه مورد روستایی

درصد  99بوده و آزمون بار تلت در سطح  KMO ،65/0مقدار ضریب 

 ( که حاکی از مناسب بودن متغیرها است.13معنی دار شد )جدول 

 
 عاملی بررسی کفایت نمونه جهت تحلیل 14جدول 

KMO سطح معنی داری آزمون بارتلت 

65/0  88/2201  000/0  

 

 

 

 

 

درصد واریانس  65/52مولفه در مجموع  6یافته ها نشان میدهد 

 مقصد انتخاب بر اثرگذار ) فعالیت ها و خدمات گردشگری کشاورزی

(. هر کدام از 13کشاورزی( را تبیین کرده اند )جدول  گردشگری

اطالع رسانی و امکانات "باشند. مولفه متغیر میها دارای چند مولفه

های مناسب ایجاد مکان"درصد، مولفه  51/16 "رفاهی گردشگران

 "تغییر اراضی و بافت روستایی"درصد، مولفه  18/14 "گردشگری

درصد،  76/5ایجاد اشتغال و درآمد روستایی "درصد، مولفه  48/7

درصد  44/4 "ردشگرانایجاد مراکز فرهنگی و درمانی برای گ"مولفه 

 درصد بوده است. 27/4 "ناهنجاری فرهنگی روستاییان"و مولفه 
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 در انتخاب مقصد گردشگری کشاورزی گردشگران مطلوب خدمات و ها فعالیت اکتشافی عاملی تحلیل 15جدول 

 متغیر نام عامل
بار 

 عاملی

مقدار 

 ویژه

درصد از 

 واریانس کل

واریانس 

 تجمعی

اطالع رسانی و امکانات 

 رفاهی گردشگران

 64/0 راهنمایی و اطالع رسانی گردشگران

93/6 51/16 51/16 
 61/0 مکان مناسب برای تماشا پرندگان و حیوانات بومی منطقه

 564/0 میزان امکانات رفاهی، نظیر فروشگاه، داروخانه و...

 564/0 بازی های محلی و جاذبه های دیگر گردشگریمکان مناسب جهت 

ایجاد مکانهای مناسب 

 گردشگری

 711/0 ایجاد فضاهای دورهمی برای خانواده ها

95/5 18/14 7/30 

ایجاد مکان هایی برای فروش محصوالت روستاییان و اشتغال زایی و جلوگیری از 

 مهاجرت
705/0 

 691/0 آالچیق های طبیعی با شرایط بومی منطقهافزایش مبلمان های شهری و 

 676/0 ایجاد مکانی با بافت روستایی با توسعه غذاهای محلی و دیگر آداب و رسوم منطقه

 647/0 ایجاد فضایی برای بازی کودکان و آشنایی با طبیعت

 
 در انتخاب مقصد گردشگری کشاورزی گردشگران مطلوب خدمات و ها فعالیت اکتشافی عاملی تحلیل  1۶جدول 

 متغیر نام عامل
بار 

 عاملی

مقدار 

 ویژه

درصد از 

 واریانس کل

واریانس 

 تجمعی

تغییر اراضی و بافت 

 روستایی

647/0 تغییر کاربری زمین های بافت روستایی به فضاهای اقامتی  

14/3  48/7  18/38  

639/0 از بین رفتن اراضی که قبال مستعد کشاورزی بوده  

574/0 توسعه نواحی ساخته شده و با شرایط بومی منطقه  

503/0 آلودگی آبهای سطحی و زیرزمینی وآلودگی هوا  

45/0 بهم خوردن بافت روستایی بدلیل ساخت و ساز  

ایجاد اشتغال و درامد 

 روستایی

ساخت مجتمع های تجاریافزایش   621/0  

41/2  76/5  94/43  
509/0 افزایش ازدحام و شلوغی شهر  

503/0 افزایش قیمت کاالها و خدمات  

49/0 ایجاد اشتغال و افزایش درآمد برای ساکنان  

ایجاد مراکز فرهنکی و 

 درمانی گردشگران

434/0 رشد بیش از حد گردشگر در فصول مختلف سال  
86/1  44/4  38/48  

432/0 احداث مراکز فرهنگی، بهداشتی و درمانی  

ناهنجاری فرهنگی 

 روستائیان
59/0 تغییر نوع لباس و پوشش ساکنان  79/1  27/4  65/52  

 نتیجه گیری و پیشنهادها -۶

 هایفعالیت و خدمات و ها ویژگی بررسی به که حاضر مطالعه نتایج

 پرداخته کشاورزی گردشگری مقاصد انتخاب در گردشگران مطلوب

سال و بعد 33موردمطالعه،  افراد سنی میانگین که داد نشان است،

نفر بوده است. این امر حاکی از تعلق شهرنشینان  3هر خانوار 

. جوان است و جمعیت کم خانوارهای به بلوردکان از بازدیدکننده

 2-1طور متوسط قصد داشتند به  مورد مطالعه، گردشگران همچنین

 گرفت نتیجه توانمی دلیل همین روز در این مکان به سر ببرند. به

 های برنامه تدوین منظور به محلی جامعه برای مناسبی نسبتاً فرصت

 آفرینی اشتغال و درآمدزایی گردشگری، خدمات ارائه جهت مناسب

ی اقامت درصد افراد محل ها 8وجود دارد. هرچند فقط  طریق این از

خود را منزل و ویال انتخاب کرده بودند و باقی در چادر و زیر سایه 

 درآمدزایی از بخشی تواند می امر درختان سپری کردند .این

 شود، می حاصل گردشگر اقامت محل از که را کشاورزی گردشگری

  .گیرد قرار مدنظر باید نوعی به و دهد کاهش

 خدمت نوع 15بین این  در که است آن از حاکی تحقیق های یافته

 به را اجماع بیشترین دهندگان پاسخ کشاورزی، گردشگری فعالیت و

آب و هوای مطلوب  و مناسب و » اهمیت خصوص در ترتیب

های ورزشی منطقه، جایگاه مناسب برای مشاهده جنگل و سایر جاذبه

مشاهده  « گیاهان موجود، مکان مناسب برای پیاده روی و ورزش

شد. از سوی دیگر کمترین اجماع را به ترتیب در خصوص اهمیت 

رسانی گردشگران، میزان راهنمایی و اطالع  »ها و خدمات فعالیت

امکانات رفاهی نظیر فروشگاه، داروخانه... ، محل ویژه برای 

 داشتند. «موتورسواری و دوچرخه سواری

ات رفاهی ایجاد امکان»عاملی،  تحلیل نتیجه طبق همچنین

گردشگران، مانند مکان مناسب برای تماشای پرندگان و حیوانات 

های بومی، امکانات رفاهی نظیر فروشگاه، مکان مناسب جهت بازی
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گردشگران  تصمیم بر مؤثر های مؤلفه ترین مهم عنوان به« محلی 

 در انتخاب مقصد گردشگری کشاورزی تعیین شد. 

تواند منجر به ی زیر میهادیشنهاپبا توجه به نتایج مطالعه ارائه  

 در پارک جنگلی شود: توسعه و رونق گردشگری

 هـمینز در هـک اتیـمطالع ایرـس و حاضر تحقیق ییافتهها مطابق 

 ورتضر ،ستا گرفته رتصو یشهر یاـه رکاـپ و بزـس یاـفض

 و یهرـش بزـس یاـفض هـب هـتوج ومزـل و سیستمی مدیریت

 تأکید ایشتهر بین تموضوعا انعنو به یشهر ییزر برنامه

 .  ددمیگر

 هرـش و رکاـپ تقو طنقا سمت به انشگردگر و دممر یتاهد، 

 طرفی از ستا شهر یشگردگر یبههاذجا از یکی رکپا نوـچ

 .  ستا نماز ورمر هـب عفـض طاـنق حل در سعی

 ل،سا مختلف میاا در) محلی یاـه یقیـموس ،یـمحل یها زیبا 

محلی(  تمسابقا و ها ورزش اریبرگز ایبر مناسب مکان دیجاا

درواقع ایجاد فضایی با تم و حالت بومی و روستایی و مکانی برای 

 فروش محصوالت روستاییان.

  ایجاد سیستم های حمل و نقل و افزایش تابلوهای راهنما برای

 هدایت افراد به سمت پارک .

 انگرـشدگر دهتفاـسا تـجه مناسب تمکاناا و نمبلما دادن ارقر 

و ایجاد مراکز بهداشتی و درمانی در  رکاـپ در ومیـب دمرـم و

 این محل.
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