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 بر توسعه گردشگری کشاورزی مؤثرعوامل 

 )مورد مطالعه : شهرستان جهرم(

 2، سحر سامانی8مرتضی بذرافشان

 6/1/8931تاریخ پذیرش: -81/02/8936: دریافتتاریخ 

 

 چکیده

 .ر در آن ها نیاز دارندامروزه، کشاورزان به درآمد مکمل و نیز ایجاد اشتغال برای کمک به کاهش فق

مقاله، با توجه به  نیدر ا .فرصتی برای رشد و توسعه شناسایی شده است عنوان بهگردشگری کشاورزی، 

های انجام شده و نظرخواهی از خبرگان )مسئوالن، متخصصان و کارشناسان کشاورزی و گردشگری(، پژوهش

شاخص استخراج  894بندی ابتدایی، دند. در جمعبر توسعه گردشگری کشاورزی بررسی و تعیین ش مؤثرعوامل 

نفر از  260شاخص تقلیل و تعدیل یافت. تعداد  94و در طی سه مرحله نظرخواهی از خبرگان، این تعداد به 

-های آماری صورت گرفته به کمک نرمی این پرسشنامه پاسخ دادند. با توجه به تحلیلها سؤالخبرگان، به 

های پژوهش بررسی شدند و مدل نهایی این پژوهش متشکل از: پرسش، LISRELو  SPSSافزارهای 

-عوامل رقابت کالبدی، عوامل نهادی، عوامل ترویج و توسعه و-های فیزیکیزیرساخت های فکری،زیرساخت

 پذیری تشکیل شد.

 گردشگری، گردشگری روستایی، گردشگری کشاورزی، جهرم. :کلیدی واژگان
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 مقدمه

د بیش از هر بخش دیگر، پتانسیل کمک به توسعه اقتصادی از طریق ارتباط آن گردشگری، شای

گردشگری انگیزاننده و موجب  ،گرید عبارت به (.2003، 8با بخش کشاورزی داشته باشد )هتلی

، یسنت ریغ، محصوالت افزوده ارزشبخشی بخش کشاورزی از طریق محصوالتی با تنوع

شود. خدمات در بخش  ای می حصوالت گلخانهها و م های ویژه و تخصصی، گل میوه

(. ارتباط 99، ص. 8939چورن، کشاورزی محرک خدمات در بخش گردشگری است )ترک

کند که در نهایت به توسعه اقتصادی، طبیعی را ایجاد می ییافزا همکشاورزی با گردشگری 

شود منجر می بخشهای بیشتر برای افراد شاغل در هر دو افزایش درآمد مزرعه و ارائه فرصت

تواند اشتغال بخش کند که گردشگری می( بیان می8319) 9(. بیلیسل2084، 2)جنکینز

تغییر دهد؛ در  کشاورزی را با جذب نیروی کار خارج از بخش کشاورزی )رقابت برای کار(

های کشاورزی را از طریق افزایش کاربری زمین برای مقاصد تفریحی دسترس بودن زمین

ی زمین( کاهش دهد؛ ارزش زمین و استفاده از زمین در اطراف مناطق مستعد گردشگری )رقابت برا

ها بهبود روش احتماالًهایی برای کشاورزان محلی ایجاد کند تا تولید خود را )و تغییر دهد؛ و انگیزه

ها( برای پاسخگویی به تقاضای غذای گردشگر گسترش دهد و تنوع بخشد. گردشگری و تکنیک

 (.2003باشد )هتلی،  سودآورهای تواند یکی از جایگزینمی کشاورزی

را  یناز زم یافزوده است که درآمد اضافبا ارزش یمحصول یکشاورز یگردشگر ،یطورکل به

 یگاهپا یجادا یرا برا یفرصت ینکه ا کندیم یمعرف یانبرند مزرعه را به مشتر یکو  یدتول

-تنوع یآن برا ین. همچندهدیم یلتشک یورزتمام محصوالت کشا یوفادار برا کننده مصرف

 1یو(. ت2084، 4)لوچارود یبازار به کار م یسککاهش ر یجهبه منابع درآمد و در نت بخشی
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 ییسممکان یکشاورز یبه گردشگر یکشاورز یداتاز تول بخشی( نشان دادند که تنوع2080)

مقابله  یدر صنعت کشاورز ریفناو و هانهاده یمتق یشکشاورزان است تا با افزا یبرا خطر کم

 بخشیتنوع ینکند، بلکه ایکمک م فناوری و هانهاده یمتق یشبه افزا تنها نهآن  نتیجهکنند. در

مقابله با  یخوب برا یاستراتژ یک یکشاورز یو کاهش خطر نشان خواهد داد که گردشگر

به پتانسیل شهرستان  توجه با بنابراین،است.  یسال خشکو  یعیطب یایبد، بال یزراع یهاسال

 این .است ضروری بر توسعه آن مؤثر عوامل شناسایی جهرم در گردشگری کشاورزی،

در  کشاورزی گردشگری توسعه بر مؤثر عوامل که است سؤال این به پاسخ به دنبالپژوهش 

 بر توسعه مؤثر عوامل بندیاولویت ،سؤال این به پاسخ کنار در ؟اند کدمشهرستان جهرم 

-پنج عوامل از کدام هر هایشاخص بندیو اولویت کشاورزی در شهرستان جهرم گردشگری

 .گرفت خواهد قرار توجه مورد کشاورزی در شهرستان جهرم یگردشگر توسعه گانه

 

 پیشینه تحقیقمبانی نظری و 

های در حال رشد در سراسر جهان شناسایی شده ترین بخشیکی از سریع عنوان بهگردشگری  

دهد برای بخش کشاورزی از نظر عرضه مواد غذایی و نوشیدنی ارائه می یفرصت است. رشد آن

در سمت  .(. رشد اخیر گردشگری کشاورزی در تقاضا و عرضه قابل توجه است2003)هتلی، 

 بخشی کرده است.عرضه، فشار هزینه کشاورزان را مجبور به افزایش درآمد خود از طریق تنوع

را در برابر نوسانات بازار،  وکارشان کسبکند تا ن کمک میبه کشاورزا گردشگری کشاورزی

محافظت  وکار کسبگسترش اشتغال در مزرعه، ارائه درآمد خارج از فصل و بهبود پایداری 

تر از تجارب تعطیالت، کنند. در طرف تقاضا، افزایش در درآمد و تقاضا برای اشکال تخصصی

در مناطق روستایی تحریک کرده است های گردشگری و تفریحی رشد را برای فعالیت

های کشاورز مزارع کاهش وابستگی خانواده یمتنوع ساز(. در واقع، هدف 2003، 8)بوندوک

که با کاهش تولید در مزارع بتوانند خودکفا و پایدار  یا گونه بهبه محصوالت کشاورزی است، 

های کشاورز و عالیق خانواده ،ساختار مزرعهباقی بمانند. نوع فعالیت مزارع با توجه به محل و 
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( معتقد است که بیشتر ساکنان 2003) (. بوندوک8939)کریمی،  استبازار بالقوه متفاوت 

های زندگی هستند مشغولیشهری به دنبال تعطیالت در مزرعه برای رهایی از یکنواختی و دل

عملیات یا  رگونههگردشگری کشاورزی  دهد.که تجربه متفاوتی از زندگی روزمره را ارائه می

( 2081، 8آورد )یهرا به یک مزرعه می دکنندگانیبازدمبتنی بر کشاورزی است که  یها تیفعال

از غرفه  ، از جمله خرید مستقیم تولیدات و محصوالتها تیفعالای از طیف گسترده ؛شامل و

 و حیوانات است )باربل هیو تغذذرت، چیدن میوه  یها چیمارپمزرعه، حرکت کردن در 

روستایی، گردشگری کشاورزی بازدیدهایی را با عطر و  یخدمت عنوان به .(2082، 2همکاران

کشاورزی و  یها تیفعالطعم زندگی و فرهنگ روستایی از طریق تفریح و سرگرمی، 

 (.2008، 4نیکرسون و همکاران ؛2084، 9آورد )مادانمحصوالت کشاورزی فراهم می

( و گردشگری 2003ری روستایی است )هتلی، گردشگ بخش ریزگردشگری کشاورزی یک 

کشاورزی و گردشگری را بهبود و منافع حاصل از کشاورزی را افزایش  روستایی تعادل بین

های شغلی بیشتر و بنابراین فرصت؛ کنددهد و منافع بیشتری را برای کشاورزان ایجاد میمی

کند گ روستایی ایفا میشرایط زندگی بهتر نقش مثبت در بهبود توسعه روستایی و فرهن

(. منطق گردشگری کشاورزی فقط عرضه تجربه آموزشی یا سرگرمی 8932)سرخی و آجیلی، 

بخشی برای بسیاری از اپراتورهای مزرعه به دلیل بلکه گزینه تنوع .به بازدیدکنندگان نیست

ن را مجبور ها و بحران مرتبط به آن در تولید مازاد کشاورزی شده است که کشاورزافشار هزینه

بخشی در بخش کشاورزی و همچنین از طریق اتخاذ به افزایش درآمد خود از طریق تنوع

ترکیبی از یک محیط  عنوان بههای غیر کشاورزی کرده است. گردشگری کشاورزی حرفه

 ؛شود که شاملطبیعی و محصوالت از عملیات کشاورزی با یک تجربه گردشگری تعریف می

ای از محصوالت و خدمات مبتنی بر گردشگران برای تجربه طیف گستردههایی به ارائه فرصت

خرید شربت، تورهای باغ، از امکانات خواب و صبحانه مبتنی بر  کشاورزی اعم از غرفه میوه،

(. 2006، 1؛ کلم2003زمین است )هتلی،  شخم زدنمزرعه تا مشارکت گردشگران در 
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های چندگانه در مناطق پایدار و فعالیتگردشگری کشاورزی شکلی از گردشگری روستایی 

روستایی است که از طریق آن گردشگران فرصتی برای آگاهی در مورد مناطق کشاورزی، 

مشاغل کشاورزی، محصوالت محلی، غذاهای سنتی و زندگی روزانه مردم روستایی، همچنین 

-دشگران را با فعالیتها گر. عالوه بر این، این فعالیتآورند یمو سنتی به دست  یعناصر فرهنگ

 (.2082، 8کند )مهدسید و همکارانهای روستایی و طبیعی نزدیک می

جدید برای  وکار کسب یگذار هیسرماتوان گفت گردشگری کشاورزی یک در واقع می

(. اگرچه ممکن است پتانسیل تولید 2006، 2بسیاری از کشاورزان است )سچیلینگ و همکاران

کند. زیست اجتماعی و طبیعی حمایت میداشته باشد و از محیط درآمد اضافی برای کشاورزان

شکلی از توسعه که پتانسیل حفاظت از منابع  عنوان بهچندین نویسنده گردشگری کشاورزی را 

اند )مادان، زیست و توانمند شدن جامعه روستایی و محلی را دارد، حمایت کردهطبیعی و محیط

شگری کشاورزی به دلیل ظرفیت آن برای کاهش بحران تقویت ارائه گرد بنابراین،؛ (2084

اقتصادی کشاورزان، افزایش اشتغال محلی، حفظ مناظر روستایی و شیوه زندگی و حفظ 

(. کشاورزی 2089، 9ای پایدار مهم است )جائو و همکارانهای طبیعی و منابع به شیوهزیستگاه

مبتنی بر طبیعت کمک کند، بلکه  یها تیالفعتقاضای رو به رشد برای  نیتأمتواند به می تنها نه

های کشاورزی و امکانات طبیعی های اقتصادی به کشاورزان ارائه دهد تا زمینتواند مشوقمی

 عنوان بهخود  های تحت حفاظتتوانند از زمین، کشاورزان میمثال عنوان بهمرتبط را حفظ کنند. 

نگری، عکاسی، های پرندهزبانی فعالیتو همچنین با می سود برند وحش اتیحزیستگاه برای 

 (.2082، 4افزایش دهند )باگی و ریدر شکار و ماهیگیری درآمد خود را
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 مطالعات پیشین

خارجی و داخلی مرتبط با عنوان مقاله به شرحی است که در زیر   شده انجاماز جمله تحقیقات 

جاذبه گردشگری کشاورزی  توسعه یک»ای با عنوان ( در مقاله2007) 8چیسنوت خواهد آمد:

ممکن است نیازمند  دهد که معایب بالقوه توسعه گردشگری کشاورزینشان می« 2در آالباما

 های اضافی برای ارائه امکانات به مهمان باشد، پول و زمان اضافی، همچنین نیازمند هزینه

ای اعضای کننده و افزایش حجم کار برخسته تواند مشکالت نیروی انسانی ایجاد کند،می

-را مختل کند، مستلزم آن است که شما همیشه خوش یزیر برنامهخانواده به دنبال داشته باشد و 

است زیرا شما باید در خانه باشید یا برای  محدودکنندهو متوجه باشید،  در دسترسبین، 

تحت ای نامهپایاندر نیز  (2003) در تعطیالت آخر هفته باز باشید. همچنین هتلی وکار کسب

 یگردشگر به بررسی ماهیت« 9ی در شهرداری شهر بوفالوکشاورز یگردشگر ماهیت»عنوان 

 پردازد و به موانع توسعه گردشگری کشاورزی اشارهی و مفاهیم مرتبط با آن میکشاورز

این  کند که نیاز به بررسی در طول مرحله توسعه گردشگری کشاورزی خواهند داشت.می 

از  اند عبارتموانع دیگر  .شونداقتصادی، اجتماعی و فیزیکی تقسیم می موانع، به موانع نهادی،

اصالحات ارضی،  ریتأخهای قانونی، اجرای با های غیر حمایتی دولت، محدودیتسیاست

کفایت و ریزی بینیافته، مدیریت و برنامههای توسعهزیست، زیرساختتخریب و تهدید محیط

 عالوه بهرسد علت مشکالت باشند. به نظر می ینیب شیپ رقابلیغ یوهوا آببرای برخی، حتی 

، 4در مورد مقصد آگروتوریسم SWOT لیوتحل هیتجز» ( در مقاله2082دسید و همکاران )مه

معتقدند که  «7، مالزی6، سالنگور1: توسعه روستایی در شهرکوچک سکینچانیمطالعه مورد
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در  یفضع یهایرساختز، ستیز طیمح یآلودگی، امتخصص و حرفه یانسان یهعدم سرما

در  یشرفتهپ یوراعدم وجود فنی، بالقوه کارگران خارج یمشکالت اجتماع، مناطق یبرخ

 یخوب بهمحصوالت مزرعه که  یرو سا ییمواد غذا ی،سنت یدستیعصنای، کشاورز یهایتفعال

ن مشکالت تریمهم بد جاده یتوضعو  مواد زائد یریتمد یستمس، اندنشده یده سازمانو  یجترو

در منطقه  یکشاورز یتوسعه گردشگر» ای تحت عنواندر مقاله ( نیز2081) 8هستند. پارکار

های نزدیک خوب، کمبود نیروی کار، عدم وجود جاده ؛«)ماهاراشترا( 9کونکان 2یریرانتناج

 ییابال در برابرای، بیمه زراعت کم عدم امکانات برق، عدم تأمین منابع مالی، عدم تجربه حرفه

کارکنان، دسترسی محدود به اطالعات، مشکالت در تعامل با  مؤثریعی، فقدان آموزش طب

با  یکشاورز یتعارض گردشگر و مجوزها، ها نامهیگواهعموم مردم، مشکالت درگرفتن 

 یتمحدودی، فاصله از بازارها، دسترسی به نیروی کار شایسته، کشاورز یهاول یهایتفعال

های تبلیغات و بازاریابی و کمبود آب را از جمله موانع چالش ،مزرعه یماریو ب یرساختز

 دهد.توسعه گردشگری کشاورزی نشان می

ای با ( در مقاله8939در خصوص تحقیقات انجام شده در داخل کشور نیز دوستار و همکاران )

های گیالن و نقش گردشگری چای در دستیابی به توسعه پایدار روستایی استان»عنوان 

شهر،  تا روستا ترین مشکالت و موانع توسعه گردشگری کشاورزی را فاصلهمهم« رانمازند

 روستایی؛ هایهمکاری کم بین تعاونی فقیر، و کوچک بسیار زمین، مزارع متعدد یک صاحبان

 میراث زیبا، نقطه طبیعت از فقیر بودن منطقه گردشگری، هایآژانس و مردمی مشارکت

 .دانند یم و متنوع جذاب هایفعالیت توجه و قابل فرهنگی

                                                                                                                                                                                 

1. Parkar 

2. Ratnagiri 

3. Konkan 
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در توسعه  مؤثرپرسشنامه و بررسی عوامل  سؤاالتدر این راستا پژوهشگر برای طراحی 

های آن در جدول استفاده کرده که شاخص موردمطالعهگردشگری کشاورزی از تمام منابع 

 .( خالصه شده است8)

 بر توسعه گردشگری کشاورزی مؤثرهای شاخص .1جدول 

 ارجاع هاشاخص ردیف

8)  

مستعد بودن منطقه جهت 

ریزی ی و برنامهگذار هیسرما

 گردشگری کشاورزی

 (؛2080) 8(؛ ایکوز و همکاران2003(؛ هتلی )2081پارکار )

2)  

نگرش مسئولین منطقه به 

های اقتصادی مزیت

 گردشگری کشاورزی

 (؛2080ایکوز و همکاران )

9)  

موقعیت منطقه از نظر نزدیکی 

 جمعیتی و دسترسی به مراکز

(؛ 2081(؛ یه )2089(؛ جائو و همکاران )2089) 2اریا و همکاران

باگی  (؛2082باربل و همکاران ) (؛2084) 9محمودی و همکاران

-کیانی (؛8934ترک چورن ) (؛2081پارکار ) (؛2082و ریدر )

(؛ 2084لوچا ) (؛2003ناسرس ) (؛2003بوندوک ) (؛8939ابری )

 (؛2080ن )ایکوز و همکارا (؛2003هتلی )

4)  

 چهار و ییهوا و آب طیشرا

-جاذبه تیفیک) بودن فصل

 ی(عیطب یها

(؛ محمودی و همکاران 2080) 4آی. پیترومن و سی. پیترومن

 (؛2003هتلی ) (؛2084جنکینز ) (؛8934چورن )ترک (؛2084)

 (؛2082مهدسید و همکاران ) (؛2080ایکوز و همکاران )

1)  

زیرساخت های محیطی و 

نیاز )مانند  کالبدی مورد

ی آب و فاضالب و ها ستمیس

 ای و...(جاده ونقل حمل

(، 2081(، پارکار )2084(؛ محمودی و همکاران )2081یه )

(، 2001) 1(، هسو2084(، جنکینز )2003(، ناسرس )2084مادان )

 (،2080(، ایکوز و همکاران )2003هتلی )

6)  
وجود نیروی انسانی بومی در 

راستای توسعه خدمات 

ناسرس  (؛8934چورن )ترک (؛2080) 8فیلیپ و همکاران

 (؛2080ایکوز و همکاران ) (؛2003هتلی ) (؛2003)

                                                                                                                                                                                 
1. Icoz et al. 

2. Arroyo et al. 

3. Mahmoodi et al. 

4. Petroman and Petroman 

5. Hsu 
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 ارجاع هاشاخص ردیف

 ری کشاورزیگردشگ

7)  

شناختی های زمینویژگی

منطقه )اقلیم، خاک، زمین و 

)... 

تیو و  (؛2006) 2(؛ گئولیر2081(؛ یه )2089جائو و همکاران )

همکاران  ایکوز و (؛8934چورن )ترک (؛2082) 9باربیری

 (؛2080)

1)  

رسانی و سیستم اطالع

های تبلیغاتی فعالیت

 گردشگری

 خبرگان تحقیق

3)  
قطب  عنوان بهمطرح بودن 

 ی در استانکشاورز

 خبرگان تحقیق

80)  

میزان توجه دولت )محلی( به 

ی گذار هیسرمای و زیر برنامه

 در بخش گردشگری

کار (؛ پار2084محمودی و همکاران ) (؛2089اریا و همکاران )

ابری (؛ کیانی8934چورن )ترک (؛2082تیو و باربیری ) (؛2081)

مهدسید و همکاران  (؛2080(؛ ایکوز و همکاران )8939)

 (؛2082)

88)  

نداشتن تعریف جامع و کامل 

و ناشناخته بودن مفهوم 

 گردشگری کشاورزی

(؛ ترک چورن 2082باگی و ریدر ) (؛2089اریا و همکاران )

ایکوز و همکاران  (؛2003هتلی ) ؛(2003ناسرس ) (؛8934)

(؛ سچیلینگ و همکاران 8932(؛ محمودی و همکاران )2080)

لوچا  (؛2003بوندوک ) (؛2008نیکرسون و همکاران ) (؛2006)

 (؛2084)

82)  

توجه آکادمیک به حوزه 

کشاورزی و وجود واحد 

 دانشگاهی در استان و منطقه

(؛ ایکوز و 2003(؛ هتلی )2003ناسرس ) (؛2082باگی و ریدر )

 (؛2080همکاران )

89)  

میزان تحقیقات کافی و 

تقاضامحور در بخش 

 گردشگری کشاورزی

 خبرگان تحقیق

84)  
در فرایند تولید فناوری نقش 

 کشاورزی محصوالت

 (؛2082(؛ مهدسید و همکاران )8934چورن )ترک

                                                                                                                                               
1. Phillip et al. 

2. Goeller 

3. Barbieri 
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 ارجاع هاشاخص ردیف

81)  

ی رسان و اطالعمیزان آگاهی 

 ینهدر زم کشاورزان

ی و کشاورز یگردشگر

 رینیآفکار

(؛ 2003(؛ هتلی )2084(؛ جنکینز )2084محمودی و همکاران )

 (؛2088) 8جورج و ریال (؛2080ایکوز و همکاران )

86)  

منابع مالی کشاورزان برای 

ی در زمینه گذار هیسرما

 گردشگری

(؛ محمودی و همکاران 2081یه ) (؛2089اریا و همکاران )

ک (؛ بوندو8934چورن )ترک (؛2081(؛ پارکار )2084)

 (؛2082(؛ مهدسید و همکاران )2003)

87)  

رسانی و تبلیغات در اطالع

ها و مورد بسیاری از توانایی

 های گردشگری منطقهجاذبه

(؛ محمودی و 2006گئولیر ) (؛2081(؛ یه )2007چسینوت )

سچیلینگ و  (؛2082باربل و همکاران ) (؛2084همکاران )

(؛ ترک2082ری )تیو و باربی (؛2081(؛ پارکار )2006همکاران )

 (؛2001(؛ هسو )2084(؛ جنکینز )2003ناسرس ) (؛8934چورن )

 (؛2080(؛ ایکوز و همکاران )2003هتلی )

81)  

 یبرای گردشگران تقاضا

 یگردشگر و مقاصد مزارع

 محصوالت وکشاورزی 

یی و روستا -ارگانیک، محلی

 سبک زندگی سالم

جائو و  (؛2089اریا و همکاران ) (؛2080فیلیپ و همکاران )

(؛ یه 2080(؛ آی. پیترومن و سی. پیترومن )2089همکاران )

(؛ 2082تیو و باربیری ) (؛2084ی و همکاران )محمود (؛2081)

(؛ ناسرس 2084فالن ) (؛2003(؛ بوندوک )8934چورن )ترک

(؛ باربل و 2082مهدسید و همکاران ) (؛2003هتلی ) (؛2003)

سچیلینگ و همکاران (؛ 2082باگی و ریدر ) (؛2082همکاران )

(؛ ایکوز و همکاران 2084(؛ جنکینز )2084(؛ مادان )2006)

 (؛2003(؛ سزناجدر و همکاران )2080)

83)  

 منظور بهبسترسازی مناسب 

ی گذار هیسرمامشارکت و 

بخش خصوصی در 

ی گردشگری ها تیفعال

 کشاورزی

(؛ 2006(؛ سچیلینگ و همکاران )2084محمودی و همکاران )

(؛ هتلی 2084(؛ مادان )2082تیو و باربیری ) (؛2081پارکار )

 (؛2080(؛ ایکوز و همکاران )2003)

20)  
ی ها سازمانحمایت 

 ی و بنیادهای مربوطهردولتیغ

 (؛2084(؛ جنکینز )2081(؛ پارکار )2084محمودی و همکاران )

مهدسید و همکاران  (؛2080ایکوز و همکاران ) (؛2003هتلی )

                                                                                                                                                                                 

1. George & Rilla 
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 ارجاع هاشاخص ردیف

 (؛2082)

28)  

-یعلم یها کارگاه یبرگزار

ی ها نشست و یآموزش

های تخصصی و کنفرانس

 کشاورزی

آی.  (؛2089اریا و همکاران ) (؛2080فیلیپ و همکاران )

(؛ جائو و 2009) 8(؛ زویرن2080پیترومن و سی. پیترومن )

محمودی و همکاران  (؛2007(؛ چسینوت )2089همکاران )

؛ (2082باگی و ریدر ) (؛2082(؛ باربل و همکاران )2084)

(؛ محمودی 2082(؛ تیو و باربیری )2006سچیلینگ و همکاران )

مادان  (؛2008نیکرسون و همکاران ) (؛2084و همکاران )

لوچا  (؛2006کلم ) (؛2084(؛ جنکینز )2003(؛ بوندوک )2084)

(؛ ایکوز و همکاران 2003(؛ هتلی )2001هسو ) (؛2084)

کاران (؛ سزناجدر و هم2082(؛ مهدسید و همکاران )2080)

 (؛2088جورج و ریال ) (؛2003)

22)  

 توسعه به مردم محلی توجه

 و ستیز طیمح حفظ و داریپا

 یعیطب منابع

آی. پیترومن و سی. پیترومن  (؛2080فیلیپ و همکاران )

(؛ یه 2007چسینوت ) (؛2089(؛ جائو و همکاران )2080)

(؛ 2082(؛ باگی و ریدر )2084(؛ محمودی و همکاران )2081)

ابری کیانی (؛2081پارکار ) (؛2006و همکاران ) سچیلینگ

 (؛2084جنکینز ) (؛2003(؛ بوندوک )2084مادان ) (؛8939)

(؛ جورج 2080(؛ ایکوز و همکاران )2003هتلی ) (؛2001هسو )

 (؛2088و ریال )

29)  

ی کشاورزی و ها نیزموسعت 

 و یکشاورز محصوالت تنوع

 یداروئ اهانیگ

محمودی و  (؛2007نوت )(؛ چسی2080فیلیپ و همکاران )

(، 2081(؛ پارکار )2080(؛ ایکوز و همکاران )2084همکاران )

 (؛2082(؛ مهدسید و همکاران )2082تیو باربیری )

24)  

های میزان تداخل فعالیت

گردشگری با عملیات 

 کشاورزی

(؛ 2081(؛ پارکار )2007(؛ چسینوت )2080فیلیپ و همکاران )

 (2088(؛ جورج و ریال )2003بوندوک )

21)  

نوازی و روحیه مهمان

 ی ساکنان منطقهدوست مردم

(؛ آی. 2089اریا و همکاران ) (؛2080فیلیپ و همکاران )

(؛ 2081(؛ یه )2007(؛ چسینوت )2080پیترومن و سی. پیترومن )

تیو و  (؛2082(؛ باگی و ریدر )2084محمودی و همکاران )

                                                                                                                                                                                 

1. Zwirn 
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 ارجاع هاشاخص ردیف

رن ترک چو (؛2008نیکرسون و همکاران ) (؛2082باربیری )

(؛ 2003(؛ ناسرس )2084) 8(؛ فالن2003بوندوک ) (؛8934)

 (؛2080ایکوز و همکاران ) (؛2003هتلی )

26)  
های قابلیت تبدیل خانه

 روستایی به اقامتگاه بومگردی

(؛ آی. پیترومن و سی. پیترومن 2080فیلیپ و همکاران )

 (؛2081یه ) (؛2080)

27)  

و  ها جشنوارهبرگزاری 

 رویدادهای کشاورزی

(؛ گئولیر 2081(؛ یه )2080پیترومن و سی. پیترومن ) آی.

(؛ 2006سچیلینگ و همکاران ) (؛2082باگی و ریدر ) (؛2006)

بوندوک  (؛8934ترک چورن ) (؛2084محمودی و همکاران )

(؛ ایکوز و همکاران 2003هتلی ) (؛2003ناسرس ) (؛2003)

 2(؛ سزناجدر و همکاران2082(؛ مهدسید و همکاران )2080)

 (؛2088جورج و ریال ) (؛2003)

21)  

ی ها تیفعالمشارکت در 

مزرعه و آشنایی با انجام 

ی کشاورزی و نحوه ها تیفعال

تولید محصوالت کشاورزی 

ی ها تیفعال)تجربه مستقیم 

 کشاورزی(

(؛ آی. 2089(؛ اریا و همکاران )2080فیلیپ و همکاران )

و جائو  (؛2009(؛ زویرن )2080پیترومن و سی. پیترومن )

(؛ پارکار 2082باگی و ریدر ) (؛2081(؛ یه )2089همکاران )

فالن  (؛2003(؛ بوندوک )2082(؛ تیو و باربیری )2081)

لوچا  (؛2006کلم ) (؛2084(؛ جنکینز )2003ناسرس ) (؛2084)

(؛ سزناجدر و 2080(؛ ایکوز و همکاران )2003(؛ هتلی )2084)

 (؛2088جورج و ریال ) (؛2003همکاران )

23)  

ت و وضعیت بازار قیم

 محصوالت کشاورزی

(؛ نیکرسون و همکاران 2082(؛ تیو باربیری )2007چسینوت )

(؛ هتلی 2080(؛ تیو )2003(؛ ناسرس )2003(؛ بوندوک )2008)

 (؛8939(؛ کریمی )2003)

90)  

)توسعه  نیزم یکاربر رییتغ

( و ایجاد وسازها ساخت

 ساختار شهری

سچیلینگ و  (؛2084محمودی و همکاران ) (؛2007چسینوت )

ایکوز و  (؛2084(؛ جنکینز )2003ناسرس ) (؛2006همکاران )

 (؛2080همکاران )

98)  

 دولت از سوی طرحوجود 

و پشتیبانی  قیتشو یبرا

 ابتکاراتو اقدامات

 (؛2003هتلی ) (؛2081(؛ پارکار )2084محمودی و همکاران )

                                                                                                                                                                                 

1. Phelan 

2. Sznajder et al. 
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 ارجاع هاشاخص ردیف

 یکشاورز یگردشگر

92)  

همکاری و هماهنگی میان 

ی درگیر ها زمانسانهادها و 

در کشاورزی، گردشگری و 

 توسعه روستایی

-(؛ کیانی2084(؛ محمودی و همکاران )2089اریا و همکاران )

ایکوز و  (؛2003ناسرس ) (؛8934ترک چورن ) (؛8939) یابر

 (؛2080همکاران )

99)  

فصلی بودن تقاضای 

گردشگری منطقه و توان 

مزارع جهت پذیرش بار 

اضافی فعالیت گردشگران 

در ایام اوج  ژهیو هب

 گردشگری

(؛ 8934ترک چورن ) (؛2081(؛ پارکار )2007چسینوت )

جورج و  (؛2003هتلی ) (؛2084(؛ جنکینز )8939ابری )کیانی

 (؛2088ریال )

94)  
روستائیان به  مهاجرت نرخ

 شهرها

 (؛2080(؛ تیو )2081پارکار ) (؛2084محمودی و همکاران )

 (؛2082مهدسید و همکاران )

 

 پژوهشروش 

بر توسعه گردشگری کشاورزی  مؤثرهای در اولین مرحله از فرآیند انجام این تحقیق، شاخص

هایی که بیشترین ، شاخص8از ادبیات تحقیق استخراج و بررسی شدند و طبق جدول شماره 

تناسب را با موضوع و هدف این تحقیق داشتند، انتخاب شدند. در واقع هدف، تحلیل عاملی 

بر توسعه گردشگری کشاورزی در شهرستان  رگذاریتأثائیدی با توجه به عوامل اکتشافی و ت

بر توسعه گردشگری کشاورزی  رگذاریتأثشاخص  894های اولیه، جهرم است. در بررسی

شناسایی شدند. با کسب نظر خبرگان تحقیق )مسئوالن، کارشناسان و متخصصان مرتبط با 

شاخص تقلیل  94سازی و به چهار مرحله بومیها طی کشاورزی و گردشگری(، این شاخص

وامل در قالب یافتند. این دو مرحله جهت تعیین روایی پرسشنامه صورت گرفت. اهمیت این ع

بسیار  -1اهمیت تا بسیار بی -8) 1تا  8ی پیوسته بین تحقیق در یک بازه های پرسشنامهپرسش
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مورد  8931حضوری در آذرماه  صورت بهو ها در بین خبرگان تحقیق مهم( و با توزیع پرسشنامه

آوری گردید. برای این نوع تحقیقات جمع لیتحل قابلمناسب و  پرسشنامه 260پرسش قرار گرفت. 

 (.889، ص.8911نمونه، میزان مناسبی است )دالور،  810تا  10در حوزه مدیریت تعداد 

 هایملی به ترتیب از آزمونها برای انجام تحلیل عابرای بررسی نرمال بودن و تناسب داده

ها نشان داد با استفاده شد. نتایج یافته 2و بارتلت KMOو آزمون  8فووگروف اسمیرنملوک

گیری گیری کفایت نمونهو میزان تقریبی شاخص اندازه( 000/0) داریتوجه به سطح معنی

رای تحلیل عاملی ها نرمال بوده و از تناسب خوبی بتوزیع داده (391/0) 9و الکین یرکایزر مِ

 .استبرخوردار 
 

 هاداده لیوتحل هیتجز

شدند. ضریب آلفای کرونباخ  لیوتحل هیتجز SPSSافزار با استفاده از نرم شده یآور جمعهای داده

( نشان داد که پرسشنامه پژوهش از پایایی کافی برخوردار بوده است )سرمد و همکاران، 34/0)

-درصد پاسخ 2/64دهندگان نیز به شرح زیر بود. ی پاسخاختشن تیجمعهای (. نتایج ویژگی8930

دهندگان، سن درصد از پاسخ 40دهندگان زن بودند و نزدیک به درصد پاسخ 1/91دهندگان مرد و 

دارای مدرک کارشناسی بودند  اکثراًدهندگان سال داشتند. از نظر تحصیالت نیز پاسخ 40 -98بین 

 دگان در حوزه گردشگری فعالیت داشتند.دهندرصد از پاسخ 88و نزدیک به 

ها با استفاده از تحلیل عاملی بررسی شدند. با توجه به ضرایب پس از انجام آزمون بارتلت، داده

 سؤال 94 ها، از مجموعه( شاخصSPSSافزار اشتراک استخراج شده )از تحلیل عاملی با نرم

ها حذف نشدند. از شاخص کدام چیهها دارای ضریب باالیی بودند و مطرح شده، تمام شاخص

و تحلیل عاملی تائیدی بر اساس مدل پژوهش  4افزار لیزرلها با استفاده از نرمسایر شاخص

                                                                                                                                                                                 

1. Kolmogorov-Smirnov 

2. KMO and Bartlett 

3. Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 

4. LISREL 
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، تحلیل 2تائید مدل از آزمون تی استفاده شد. جدول شماره  منظور بهبررسی شدند و در نهایت 

کشاورزی را با عامل  بر توسعه گردشگری مؤثرهای هر کدام از عوامل رابطه بین شاخص

های دهند. شاخص( نشان میt-value( و مقادیر تی )مربوطه با بیان مقادیر استاندارد )

 اند.این مدل در انتهای جدول آورده شده 8برازش

بر توسعه گردشگری  مؤثرضرایب عوامل استخراج شده و مقادیر تحلیل عاملی تائیدی عوامل  .2جدول 

 کشاورزی
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 ی،در کشاورز یردرگ یها سازماننهادها و  یانم یو هماهنگ یهمکار 681/0 19/89 77/0

 ییستاوو توسعه ر یگردشگر

ی
اد

 نه
ل

وام
ع

 

اقدامات و ابتکارات  یبانیو پشت یقتشو یدولت برا یوجود طرح از سو 683/0 41/82 79/0

 یکشاورز یردشگرگ

 یدر بخش گردشگر یگذاریهو سرما یزیربه برنامه دولت توجه یزانم 611/0 01/82 78/0

گذاری بخش خصوصی در مشارکت و سرمایه منظور بهبسترسازی مناسب  142/0 11/3 13/0

 کشاورزی های گردشگریفعالیت

 مربوطهو بنیادهای  یردولتیغهای حمایت سازمان 124/0 33/1 16/0

 یکشاورز یگردشگرهای اقتصادی نگرش مسئولین منطقه به مزیت 169/0 44/1 19/0

 یکشاورز یگردشگرمیزان تحقیقات کافی و تقاضامحور در بخش  113/0 82/89 71/0

ت
خ

سا
یر

ز
ی

کر
ی ف

ها
 

و  یکشاورز یگردشگر ینهدر زم رسانی کشاورزاناطالعو میزان آگاهی  629/0 46/82 79/0

 ینیفرآکار

های کشاورزی و های مزرعه و آشنایی با انجام فعالیتمشارکت در فعالیت 161/0 90/80 69/0

 نحوه تولید محصوالت کشاورزی

 یعیطب منابع و ستیزطیمح حفظ و داریتوسعه پا به مردم محلی توجه 176/0 32/3 68/0

 ها و رویدادهای کشاورزیبرگزاری جشنواره 113/0 99/3 11/0

                                                                                                                                                                                 

1. Goodness 
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 تعریف جامع و کامل و شناخته بودن مفهوم گردشگری کشاورزی 102/0 21/3 17/0

-کنفرانس و تخصصی هاینشست وی آموزش-میعل یها کارگاه یبرگزار 147/0 02/3 16/0

 کشاورزیهای 

های گردشگری ها و جاذبهرسانی و تبلیغات در مورد بسیاری از تواناییاطالع 628/0 94/88 10/0

 همنطق

عه
وس

و ت
ج 

وی
تر

ل 
وام

ع
 

 تبلیغاتی گردشگری در منطقه یها تیفعالو  یرسان اطالعسیستم  690/0 43/80 72/0

 نقش فناوری در فرایند تولید محصوالت کشاورزی 121/0 91/1 16/0

 شناختی منطقه )اقلیم، خاک، زمین و ...(های زمینویژگی 111/0 83/88 63/0

ت
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ها
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 و چهار فصل بودن ییآب و هوا یطشرا 171/0 79/3 62/0

 کشاورزی یگردشگر یزیر برنامهو گذاری سرمایهجهت  منطقهمستعد بودن  179/0 91/3 60/0

آب و فاضالب  یها ستمیسهای محیطی و کالبدی مورد نیاز )مانند زیرساخت 648/0 44/1 11/0

 ای و...(جاده ونقل حملو 

 یداروئ اهانیگ و یکشاورز محصوالت تنوع وی کشاورزی هاینزم وسعت 181/0 11/7 18/0

 موقعیت منطقه از نظر نزدیکی و دسترسی به مراکز جمعیتی 184/0 78/7 10/0

 یساختار شهر یجاد( و اوسازها ساخت)توسعه  ینزم یکاربر ییرتغ 121/0 03/7 47/0

 روستایی به اقامتگاه بومگردی یها خانهقابلیت تبدیل  169/0 04/6 48/0

 و منطقه استان توجه آکادمیک به حوزه کشاورزی و واحد دانشگاهی در 146/0 86/88 67/0

ت
قاب

 ر
ل

وام
ع

ی
یر

ذ
پ

 

فصلی بودن تقاضای گردشگری منطقه و توان مزارع جهت پذیرش بار  141/0 37/80 66/0

 ردشگریدر ایام اوج گ ژهیو بهاضافی فعالیت گردشگران 

 قیمت و وضعیت بازار محصوالت کشاورزی 681/0 78/80 61/0

 در زمینه گردشگری یگذار هیسرمامنابع مالی کشاورزان برای  197/0 16/3 68/0

 وکشاورزی  یگردشگر و مقاصد مزارع یبرای گردشگران تقاضا 140/0 04/3 16/0

 یی و سبک زندگی سالمروستا -ارگانیک، محلی محصوالت
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 ساکنان منطقه یدوست مردمنوازی و روحیه مهمان 163/0 21/1 12/0

 های گردشگری با عملیات کشاورزیمیزان تداخل فعالیت 190/0 03/1 18/0

 روستائیان به شهرها مهاجرت نرخ 192/0 38/7 10/0

 قطب کشاورزی در استان فارس عنوان بهمطرح بودن  117/0 10/1 91/0

 جود نیروی انسانی بومی در راستای توسعه خدمات گردشگری کشاورزیو 111/0 42/1 96/0

χ
2
=36/3 RMSEA=062/0 

df=1 GFI=31/0 

AGFI=31/0  

منبع: تحقیق حاضر

 

ند. باالتر 2و تمامی مقادیر تی از  1/0طبق جدول فوق، تمامی ضرایب اشتراک استخراج شده 

 تهای جدول( در بازه مقبولیت قرار دارند.های برازش )انشاخص های ارائه شدههمچنین آماره

ها های تحقیق در جریان بررسی این پرسششوند و یافتههای تحقیق بررسی میدر ادامه، پرسش

بر  مؤثرعوامل  2اصلی تحقیق و با توجه به جدول شماره  سؤالگردند. در رابطه با بیان می

های زیرساختهای فکری، خترسایزاز پنج عامل:  اند عبارتتوسعه گردشگری کشاورزی 

پذیری. این عوامل با عوامل رقابت عوامل ترویج و توسعه وکالبدی، عوامل نهادی، -فیزیکی

توجه به نتایج تحلیل اکتشافی و ضرایب اشتراک استخراج شده، تعیین و با کسب نظر خبرگان 

بر  مؤثرامل بندی عوشدند )تحلیل عاملی اکتشافی(. همچنین در خصوص اولویت یگذار نام

بندی عوامل مدل پیشنهادی را بر اساس مقادیر تی و اولویت 9توسعه گردشگری، جدول شماره 

 دهد.استاندارد نشان می
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 بر توسعه گردشگری کشاورزی مؤثربندی عوامل اولویت .3جدول 

 درجه اولویت مقدار استاندارد مقدار تی عوامل

 8 77/0 19/89 عوامل نهادی

 2 71/0 82/89 ای فکریهزیرساخت

 9 10/0 94/88 عوامل ترویج و توسعه

 4 63/0 83/88 کالبدی-های فیزیکی زیرساخت

 1 67/0 86/88 پذیریعوامل رقابت

 منبع: تحقیق حاضر 

دارای باالترین « عوامل نهادی»عامل گونه که در جدول فوق نشان داده شده است، همان

 نسبت به سایر عوامل اهمیت بیشتری دارد.« های فکریزیرساخت» ازآن پساولویت است و 

های هر کدام توان شاخصو مقادیر تی و استاندارد آن، می 4سرانجام با توجه به جدول شماره 

شاخص  4بندی کرد. جدول شماره بر توسعه گردشگری کشاورزی را اولویت مؤثراز عوامل 

های مربوط به ، از میان شاخصمثال عنوان به دهد.دارای باالترین اولویت و اهمیت را نشان می

درگیر در  یها سازمانعدم همکاری و هماهنگی میان نهادها و »شاخص « عوامل نهادی»عامل 

دارای باالترین اولویت است. شاخص دارای « کشاورزی، گردشگری و توسعه روستایی

های لویت سایر شاخصمجزا نشان داده شده است. او صورت بهباالترین اولویت در جدول زیر 

نشان داده شده  یخوب به( 8نیز در مدل نهایی تحقیق )شکل  گانه پنجعوامل  نیاز اهر کدام 

 است.
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 های دارای باالترین اولویتشاخص .1جدول 

مقدار  هاشاخص عوامل

 تی

درجه 

 اولویت

درگیر در  یها سازمانعدم همکاری و هماهنگی میان نهادها و  نهادی عوامل

 زی، گردشگری و توسعه روستاییکشاور

19/89 8 

میزان تحقیقات ناکافی و تقاضامحور در بخش گردشگری  های فکریزیرساخت

 کشاورزی

82/89 2 

های ها و جاذبهرسانی و تبلیغات در مورد بسیاری از تواناییاطالع عوامل ترویج و توسعه

 گردشگری منطقه

94/88 9 

های فیزیکی زیرساخت

 کالبدی-

 4 83/88 شناختی منطقه )اقلیم، خاک، زمین و ...(های زمینیویژگ

توجه آکادمیک به حوزه کشاورزی و واحد دانشگاهی در استان  پذیریعوامل رقابت

 و منطقه

86/88 1 

 منبع: تحقیق حاضر

عدم همکاری و » یهاتوان دریافت که شاخصعالوه بر این، با استناد به جدول فوق می

و « درگیر در کشاورزی، گردشگری و توسعه روستایی یها سازمانادها و هماهنگی میان نه

-از میان تمام شاخص« میزان تحقیقات ناکافی و تقاضامحور در بخش گردشگری کشاورزی»

 شاخص(، دارای باالترین اولویت و اهمیت هستند. 94های تحقیق )

افزار لیزرل، مدل نهایی نرمخروجی  نظر گرفتنهای صورت گرفته و با در بندیبا توجه به جمع

گردد. مدل توسعه گردشگری کشاورزی شهرستان جهرم پیشنهاد می عنوان به( 8تحقیق )شکل 

بر توسعه گردشگری کشاورزی شهرستان جهرم به همراه  مؤثرگانه در این مدل، عوامل پنج

. مقادیر برازش های هر کدام از این عوامل نشان داده شده استمقادیر تی و استاندارد و شاخص

36/3χ از: اند عبارتاین مدل 
2= ،1=df، 31/0=GFI، 31/0=AGFI ،062/0=RMSEA. 
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 مدل نهایی تحقیق .1نمودار 

 توسعه 

 یگردشگر

 یکشاورز

 های زیرساخت

 فکری

 عوامل نهادی

و  یگردشگر ی،رزدر کشاو یردرگ یهاسازماننهادها و  یانم یو هماهنگ یهمکار -

 ییستاوتوسعه ر

 یاقدامات و ابتکارات گردشگر یبانیو پشت یقتشو یدولت برا یوجود طرح از سو -

 یکشاورز

 یدر بخش گردشگر یگذاریهو سرما یزیربرنامهبه (یمحلدولت ) توجه یزانم -

بخش خصوصی در  یگذارهیسرمامشارکت و  منظوربهبسترسازی مناسب  -

 گری کشاورزیگردش یهاتیفعال

 میزان تحقیقات کافی و تقاضامحور در بخش گردشگری کشاورزی -

ی و کشاورز یگردشگر ینهدر زم کشاورزان یرساناطالعو میزان آگاهی  -

 ینیفرآکار

کشاورزی و نحوه  یهاتیفعالمزرعه و آشنایی با انجام  یهاتیفعالکت در مشار -

 کشاورزی( یهاتیفعالتجربه مستقیم ) یکشاورزتولید محصوالت 

 یعیطب منابع و ستیزطیمح حفظ و داریپا توسعه به مردم محلی توجه -

 و رویدادهای کشاورزی هاجشنوارهبرگزاری  -

 عوامل 

 ترویج و توسعه

های ها و جاذبهرسانی و تبلیغات صورت گرفته در مورد بسیاری از تواناییاطالع -

 گردشگری منطقه

 در منطقه یشگرگرد یغاتیتبل یهایتو فعال یرساناطالع یستمس -

 نقش فناوری در فرایند تولید محصوالت کشاورزی -

 هایزیرساخت
 کالبدی-فیزیکی 

 شناختی منطقه )اقلیم، خاک، زمین و ...(های زمینویژگی -

 یعی(طب هایجاذبه یفیتو چهار فصل بودن )ک ییآب و هوا یطشرا -

 گردشگری کشاورزی یزیربرنامه و گذاریسرمایه برای منطقه بودن مستعد -

آب و فاضالب و  یهاستمیسزیرساخت های محیطی و کالبدی مورد نیاز )مانند  -

 ای و...(جاده ونقلحمل

 یداروئ یاهانگ و یکشاورز محصوالت تنوع و یکشاورز یهاینزم وسعت -

 موقعیت منطقه از نظر نزدیکی و دسترسی به مراکز جمعیتی -

 عوامل 

 پذیریرقابت

 توجه آکادمیک به حوزه کشاورزی و واحد دانشگاهی در استان و منطقه -

فصلی بودن تقاضای گردشگری منطقه و توان مزارع جهت پذیرش بار اضافی فعالیت  -

 در اوج گردشگری ژهیوبهدشگران گر

  قیمت و وضعیت بازار محصوالت کشاورزی -

 گذاری در زمینه گردشگریمنابع مالی کشاورزان برای سرمایه -

 محصوالت وکشاورزی  یگردشگر و مقاصد مزارع یبرای گردشگران تقاضا -

 یی و سبک زندگی سالمروستا -ارگانیک، محلی

 ساکنان منطقه یوستدمردمنوازی و روحیه مهمان -

 های گردشگری با عملیات کشاورزیمیزان تداخل فعالیت -

 روستائیان به شهرها  مهاجرت نرخ -

قطب کشاورزی در استان فارس عنوانبهمطرح بودن  -

 منبع: تحقیق حاضر
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بر توسعه گردشگری کشاورزی شهرستان جهرم از باال به پایین  مؤثرعوامل  در این مدل اولویت

گانه نیز ام از این عوامل پنجهای هر کدبندی شاخصنشان داده شده است. عالوه بر این اولویت

های آن و با ترتیب مشخص شده است. به صورتی که در مقابل هر کدام از این عوامل، شاخص

 اهمیت از باال به پایین ذکر شده است.

معمول در تحقیقاتی از این دست، پژوهشگر عوامل را از ادبیات مربوطه استخراج کرده و  طور به

-های مختلف بررسی و اولویتشناسیظر خبرگان، آنها را با روشسازی آنها و کسب نبا بومی

ها و مدل نهایی نشان داد، عوامل که نتایج تحلیل گونه همانکند. در این مقاله، بندی می

الزم  یها شنهادیپگیری و بندی شدند. در ادامه به نتیجهشاخص طبقه 94گروه و  1در  رگذاریتأث

 گردند.ارائه می

 هاپیشنهاد گیری ونتیجه

 ریتأثجداگانه بررسی شده و در رابطه با  صورت بهبا توجه به هدف پژوهش، هر یک از عوامل 

 اند.الزم مطرح شده یها شنهادیپآنها در توسعه گردشگری کشاورزی، 

رشد و توسعه  دهد که( نشان می2003، عوامل نهادی است. ناسرس )8اولین عامل در نمودار 

های محمودی و ها است. همچنین یافتهزمند هماهنگی نهادها و سازمانگردشگری کشاورزی نیا

-دهد که مشارکت بخش عمومی و خصوصی برای ایجاد زیرساخت( نشان می2084همکاران )

دهی و ایجاد ظرفیت در جوامع کشاورزی مفید باشد. این تواند برای سازمانها و امکانات نیز می

 یهافرصت از که یمحل مردم کمک با را یاورزکش یگردشگر یداریپا موضوع همچنین

کاربردی در  یها شنهادیپ. از جمله بخشدیم بهبود شوند؛یم سودمند و گاهآ آن از حاصل

گذاری در ترغیب بخش خصوصی به سرمایهاز:  اند عبارتعامل  ریتأثراستای این بررسی 

 توسعهکارگروه  یلتشکهای مرتبط با آن، های مربوط به گردشگری و فعالیتزیرساخت

با هدف کاهش  ییو روستا یبا حضور مسئوالن شهر یکشاورز یدر گردشگر گذاریسرمایه

 عنوان بهافزایش توجه مسئوالن به توسعه گردشگری کشاورزی ، نرخ مهاجرت از روستا به شهر
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زمان ایجاد هماهنگی و همکاری الزم سا، زاییهای توسعه روستایی پایدار و اشتغالیکی از اهرم

رونق  ربط برای توسعه وهای ذیدستی و گردشگری با سایر سازمانمیراث فرهنگی، صنایع

های الزم جهت برگزاری ایجاد زیرساخت، اعطای مجوزها گردشگری کشاورزی در زمینه

دستی و میراث فرهنگی ناملموس شهرستان با توسعه صنایع، تورهای گردشگری گیاهان داروئی

ها و یرساختز یبخش تنوعبهبود و  یجاد،ا، جامعه محلی و مسئوالنمشارکت و همکاری 

های مسافرتی در زمینه برگزاری تورهای گردشگری همکاری با آژانسو  یخدمات گردشگر

 کشاورزی.

توان به بحث آموزش اشاره کرد که نیز می« های فکریزیرساخت»در خصوص عامل دوم، 

های اصلی برای مفید یکی از مکانیسمارند آموزش ( نیز اعتقاد د2084محمودی و همکاران )

اقتصادی از گردشگری مدت و کسب منافع طوالنیدستیابی به موفقیت  منظور بهتوسعه است. 

 یوکارها کسبهای ویژه باید طراحی شود تا های آموزشی و آموزشکشاورزی، برنامه

ری کشاورزی قادر گردشگ یوکارها کسبکوچک خانوادگی برای ارائه خدمات و مدیریت 

کارآفرینان و کارکنان فعالیتی  عنوان بهشوند و در فرآیندهای توسعه گردشگری کشاورزی 

زایی و رونق و توجه بر مشارکت جامعه محلی با هدف اشتغال دیتأک اثربخش داشته باشند.

ریزی های کارآفرینی و برنامهسازی با هدف القاء مهارتاقتصاد محلی، آموزش و ظرفیت

، تربیت، آموزش و یا بازآموزی راهنمایان متخصص در زمینه وکار کسبهای عالیتف

آموزشی و توانمندسازی  هایگردشگری کشاورزی و برگزاری تورهای مزرعه، اجرای برنامه

خوداشتغالی و کارآفرینی برای مردم بومی در جهت رونق گردشگری کشاورزی،  در زمینه

بازار هایی مانند ن در مورد گردشگری کشاورزی در زمینهارائه اطالعات کافی به کشاورزا

و نیز  های تخصصیها و نشستپذیری پروژه و ارزیابی مالی با برگزاری کارگاه، امکانیسنج

مندی از نیروی کار بومی با هدف ایجاد اشتغال و های داوطلبانه جهت بهرههمکاری با گروه

 .استدر این زمینه  ها شنهادیپشاورزی از جمله های گردشگری و کها در فعالیتمشارکت آن
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-است. ضرورت توجه به این موضوع در یافته« عوامل ترویج و توسعه»عامل سوم در مدل نهایی 

و همکاران  یمحمود ،(2006) یرگئول ،(2081) یه ،(2007) ینوتچسهای محققینی همچون 

و  یوت ،(2081پارکار ) ،(2006و همکاران ) یلینگسچ (،2082باربل و همکاران ) ،(2084)

 یهتل ،(2001هسو ) ،(2084) ینزجنک ،(2003ناسرس ) ،(8934چورن )ترک ،(2082) یریبارب

جمله  از شود.دیده می (2082و همکاران ) یدمهدسو  (2080) ارانو همک یکوزا ،(2003)

های معرفی جاذبههای تبلیغاتی برای بخشی و توسعه برنامهبه تنوع توان یمکاربردی  یها شنهادیپ

-شهرستان، استفاده از رسانه ورسوم آدابطبیعی و انسانی، خصوصیات بارز فرهنگی، معماری و 

های خدماتی های گردشگری کشاورزی و توسعه برنامههای اجتماعی برای بازاریابی فعالیت

پسند، ساخت و مدیریت برند گردشگری کشاورزی برای افزایش کیفیت محصوالت و مشتری

 اطمینان مشتریان اشاره کرد. ال بردنبا

است. در « کالبدی-ی فیزیکیهازیرساخت»عامل مهم دیگر در توسعه گردشگری کشاورزی، 

و  یمحمود ،(2081) یه های محققینی مانند( و نیز در یافته2082مهدسید و همکاران ) مقاله

(، هسو 2084) ینزک(، جن2003(، ناسرس )2084(، مادان )2081(، پارکار )2084همکاران )

 عنوان بهها ، بر اهمیت و ضرورت زیرساخت(2080و همکاران ) یکوزا و (2003) ی(، هتل2001)

 شده است. دیتأکگردشگری روستایی  ژهیو بهدر موفقیت گردشگری  رگذاریتأثمهم و  یا مؤلفه

سعه از: کارآفرینی اجتماعی و اقتصادی در راستای تو اند عبارت یها شنهادیپاز جمله 

های الزم برای توسعه گردشگری کشاورزی در گردشگری کشاورزی، ایجاد زیرساخت

های کشاورزی برای بازدید، فضای پارکینگ کافی با شهرستان از جمله فضای باغات و زمین

بر اختصاص فضایی برای پارکینگ افراد معلول، تدوین قوانین و مقررات ویژه جهت  دیتأک

ها و جلوگیری از تخریب، آلودگی و از بین رفتن این منابع ها و فرآوردهاستفاده بهینه از جاذبه

برداری مناسب از مناظر، بهره منظور بهنواحی، توسعه و گسترش گردشگری کشاورزی در این 
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مزارع و باغات روستایی در جهت کسب درآمد و نیز جلوگیری از تخریب مزارع و پوشش 

 های پژوهشیخالق و طرح های دانشجوییگیاهی و حمایت از طرح

 است. رگذاریتأثعامل دیگری است که در توسعه گردشگری کشاورزی « پذیریعوامل رقابت»

 دیتأکبا توجه به نتایج پژوهش، توجه به نیروی آکادمیک در حوزه کشاورزی و گردشگری 

 ( و2003) یهتل ،(2003ناسرس ) ،(2082) یدرو ر یباگهای شده است که اهمیت آن در یافته

 از: اند عبارتپذیری مرتبط با عوامل رقابت یها شنهادیپ مشهود است. (2080و همکاران ) یکوزا

گیری از پتانسیل قطب های انسانی متخصص و با مهارت، بهرهای و ظرفیتداشتن مدیریت حرفه

 به مزارع خودچینی، رونق گردشگری گیاهان داروئی و یکشاورزکشاورزی و تبدیل مزارع 

ری تورهای کشاورزی و کسب تجربه جدید برای گردشگران )شرکت در مراحل برگزا

 کاشت، داشت و برداشت و دوشیدن دام(.

به بازیگران در توسعه  یطورکل بهنتیجه چنین اقدامی و در واقع مدل پیشنهادی پژوهش 

شهرستان جهرم  ژهیو بهخاص به مقصدهای بارز استان فارس  طور بهگردشگری کشاورزی و 

تواند سازی گردشگری کشاورزی کمک خواهد کرد. نتیجه این مطالعه میای اجرا و پیادهبر

 یرویکرد عنوان بهاین نوع گردشگری  مؤثرهای ها و سیاستای برای تدوین برنامهپایه عنوان به

بر منطقه  دیتأکهای اقتصادی خانواده کشاورزان در مناطق روستایی ایران با برای مقابله با چالش

به افزایش دانش و آگاهی از گردشگری  تنها نهبنابراین، این مطالعه ؛ مورد مطالعه استفاده شود

های توسعه گردشگری کشاورزی و ارائه مدل پیشنهادی در این راستا کشاورزی، استراتژی

کند که کشاورزان کند بلکه درک بازاریابی باارزشی و بینش مدیریتی را فراهم میکمک می

و افزایش  برای توسعه یا تقویت ارائه خود با پاسخ بهتر به نیازهای بازدیدکنندگان توانندمی

 سازی و اجرا کنند.آنها پیاده سطح رضایت
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