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چکیده
و استقرارگرفتهموردتوجهی روزافزونطوربهیراخيهاسالدرکشاورزيگردشگري

اینبرنظرانصاحب.انددادهانجام زیاديتالشآنارتقايوترویجمنظوربهمختلفکشورهاي
توسعهدرياسازندهمهم و نقشجدیدراهبرديعنوانبهتواندیمکشاورزيکه گردشگريباورند
روش بر این اساس، پژوهش حاضر با یک مطالعه کیفی با.نمایدایفاو روستاییورزيکشاپایدار
مسائل پیش روي توسعه گردشگري کشاورزي را در مناطق روستایی وهاچالشیري هدفمند گنمونه

ي جلسه گروه اسمیبرگزارگردآوري اطالعات نیز از طریق. شاهرود مورد واکاوي قرار داده است
در تابستان ) کشاورزان، گردشگران و مدیران(نفع کلیدي مصاحبه، با سه گروه ذيوشده اصالح
مسائل توسعه وهاچالش:بود ازجلسه عبارتدرشدهمطرحمحوري سؤال.آمده استدستبه1394

نفعان يذدهد مینتایج پژوهش نشان ؟ اندکدمدر مناطق روستایی شاهرود کشاورزيگردشگري
از فاصلهل فراروي توسعه گردشگري کشاورزي در شهرستان را در شش گروهو مسائهاچالش
یابی محصوالت،بازاری و آموزش،آگاهي،او منطقههاي جامع ملی یاستسعمده جمعیتی، مراکز
.ي نمودندبندطبقهو قوانین موجود ورسومآداب

ینفعان، مناطق روستایی، شاهرودذگردشگري کشاورزي، :واژگان کلیدي

ریزي روستایی، دانشگاه تهرانجغرافیا و عضو قطب علمی برنامهاستاد دانشکدة .1
mnajjarzadeh@profs.semnan.ac.ir)ه مسئولنویسند(گردشگري، دانشگاه سمنان استادیار دانشکدة.2
ریزي روستایی، دانشگاه تهراندانشجوي دکتري جغرافیا و برنامه.3
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مقدمه
موفقیتبایدوشایدباکهچنانآن،هاتالشوهاکوششتمامعلیرغمتوسعه روستایی

کامل طوربهرااشتغالفقر،نظیریمسائلاست،نتوانستگذشتهراهبردهايوهمراه نبوده
ي اخیر در مزارع کوچک و خانوادگی، هاسالدر بدین خاطر) ١،2012یانگ(ندینمارفع

؛ یاگو ٢،2005پاسوسی(...نوسانات قیمت محصوالت وها،ینههزل افزایش کشاورزان به دلی
بوون، (.اندشدهجهت یافتن شغلی جایگزین مجبور به ترك مزارع خود ) ٣،2002پرالس

ی بخشتنوعگذاران در راستاي یاستسرو،نیازا)2004، 5؛ کلمنس1991، 4کاکس و فاکس
مناطقحیاتتجدیددرمؤثرهاي یافترهز ایکیعنوانبه، گردشگري را هاتیفعالبه 

هاي فعالیتاما نوع)٦،2015جعفر رسولی منش و لونیک(.اندنمودهمعرفی روستایی
لذا ) 1393کریمی،(هاي روستایی منطبق باشد خانوادهساختار و عالیقگردشگري  باید با

7اورزيهاي متناسب با شرایط مناطق روستایی، گردشگري کشیکی از این  رهیافت

تواند یمي جدید شغلی هافرصتاین رهیافت عالوه بر ایجاد ) ٨،2007مکگی(است
مدآدرو ) ٩،2014قاسمی و حمزه(فرهنگی را در مناطق ارتقا دهد- ي اجتماعیهاارزش

تواند یماز سوي دیگر ) 2008ي و مشینگا،ریبارب(اضافی براي کشاورزان به ارمغان بیاورد
یسنتينوازدنبال مهمانهبهکیدکنندگانیبازديرا برامزرع محوريتجربه گردشگر

نمایدهستند، فراهم یوگذار و تجارب فرهنگگشتیعت،طبهبدسترسیو ییروستا
و دوام یاییتا پوکندیکمک مه کشاورزانبگردشگري کشاورزي درواقع) 93یمیکر(

ویک، چی و (ز متنوع سازندنیاقتصاد خود را عین حالویندرا حفظ نمايکشاورزتولیدات 
ی، مزایاي استفاده از گردشگري کشاورزي براي مناطق روستایی طورکلبه)١٠،2006ویک

بدین ترتیب این رهیافت . تواند فراتر از مسائل مربوط به احیاي اقتصادي منجر گرددیم
سعه محیطی و اجتماعی و فرهنگی و اقتصادي تویستزتواند با ایجاد تعادل میان ابعاد یم
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). ١،2014راجرسونو راجرسون(پایدار را در مناطق روستایی نهادینه نماید
يبرداربهرهيهانظامدر مناطق روستایی کشوردهدیمنشان ) 1392(ياریورمزمطالعات 

این. نداردکشاورزانبرايچندانیدرآمدکشاورزيونیستندبرخوردارپایاییوضعیتاز
پاسخبرايمشخصیکاردستور،کشوريکشاورزيبرداربهرهنظامکهاستحالیدر

اساسبرهنوزي چند کارکردبا فراموشی کشاورزي ونداشتهنیازاینبهپایدارومنطقی
بین مناطق روستایی شاهرود نیز از یندرا).1392ورمزیاري،(کنندیمحرکتگرا یدتولیمژر

دودهموچهار وچهل) 1390(و مسکن طبق نتایج سرشماري نفوس.نیستمستثناقاعدهاین 
؛ هستندمستقیم به فعالیت کشاورزي مشغولطوربهدرصد جمعیت فعال روستایی شهرستان، 

...ي فراوان منطقه و وجود مزارع و باغات متنوعاستعدادهاتوجه بنابراین ضروري است با
گري کشاورزي هاي منطقی از قبیل گردشیاستسبا اتخاذ ) 1394جهاد کشاورزي شاهرود،(

اما ؛ و توسعه روستایی به سمت پایایی سوق داده شودي کشاورزيبرداربهرههاي پایدار نظام
ي هاچالشبا مباحث و رسد توسعه گردشگري کشاورزي در مناطق روستایییمبه نظر 

یازمند مشارکتني کشاورزي که گردشگرکه ییازآنجادر این فرایند، . باشدفراوانی روبرو
.استگذاريیاستسویزيربرنامهیندآنان در فراينقش فعال از سویفايو اینفعانذیتمام

ي اسمی هاگروهتالش شد با استفاده از تکنیک ) ٢،5014:2012هایوسکل، یوسکل و کول(
اکتشاف مباحث و نفعانی که نقش حیاتی دارا هستند بهيذو مصاحبه با شدهاصالح
.گري کشاورزي در مناطق روستایی شاهرود پرداخته شودفرا روي توسعه گردشيهاچالش

يها و مسائل توسعه گردشگرچالش: است کهیناگرددیمطرح مبینینکه درایلذا سؤال
اند؟شاهرود کدمییدر مناطق روستايکشاورز

ادبیات پژوهش
ظهور پیدا کرد 20در اوایل قرن ؛ وجدیدي نیستنسبتاًگردشگري کشاورزي پدیده

در منابع ) ٣،2012يریباربوتو (گرفت جدي قرار موردتوجه1970در اوایل دهه لیو
گردشگري )2004(4دایوس: ي کشاورزي تعاریف متعددي شده استگردشگرمختلف از 

1 . Rogerson & Rogerson
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که بر کشاورزى، کندیعنوان یک بخش از صنعت گردشگرى معرفى مبهکشاورزي را 
١، یا جواليش زندگى متمرکز استمحصوالت فیبرى و یک رو،زمین، ساختمان، غذا

اقتصادى در یک مزرعه، مرتع یا یک فعالیتعنوان یک گردشگرى کشاورزى را به)2004(
که براى کندیاست معرفى مشدهیتهدایدکنندگانزمین کشاورزى که براى تفریح بازد

) 1999(٢لوبو و همکاران) 2004جوالي،(.آوردیمالک درآمد بیشترى را به همراه م
يپرورمراکز دامیايدر مزارع کشــاورزيتجاریتیفعالي راکشــاورزيگردشــگر

تعریف مالکان يبرایدرآمد اضافیدو تولیدکننــدگانو آموزش بازدیــحمنظور تفربه
ها و غرفهیــیبرپایرنظهایتشــامل انــواع فعالو معتقد است گردشگري کشاورزي کندیم

در مــزارع، یآموزشــيهاکالسي،شــاورزکيتورهاي،اورزکشــيهافروشگاه
مراسم و ییبرپاي،کشاورزيهاکمپی،و مهمانیراییپذيهاها، باغ، جشنوارههایشگاهنما

)1999لوبو و همکاران،(.استیرهو غیريگیشکار و ماهی،محليهارقص
که اندبرشمردهکشاورزي نیز سه ویژگی را براي گردشگري )2009(همکاران اسنادز و 

اولین ویژگی امکان اقناع افراد از طریق مشارکت . کندیماز گردشگري متداول متمایز 
.روستایی و در یک جامعه روستایی استعملی در فرایند تولید غذا در زندگی خانوار

این شکل از گردشگري کشاورزي در این مفهوم، ) ٣،2009پرززوبرسک و اسکریمگر(
دومین ویژگی مربوط به . رسدیمبسیار آرزومندانه به نظر حالیندرعولی شکل دشوار

یازهاي شناختی نکیفیت گردشگري کشاورزي در مقایسه با گردشگري مرسوم امکان اقناع 
سومین ویژگی گردشگري کشاورزي . یا قوم انگار استمزرعهانسان در درون فرایند تولید 

از قبیل ارتباط مستقیم با حیوانات اهلی، تولیدات گیاهی یازهاي احساسی انسان نامکان اقناع 
است یایی حومه شهر و هواي روستا رؤشده و نیاز به تجربه يفراورو محصوالت 

سه سطح پایداري، از ي کشاورزي به دلیل ارائه مجموعه ازگردشگر) 1392ورمزیاري،(
است یه گردیده توصینی پایدارکارآفرگذاري یهسرماطرف اندیشمندان در راستاي 

در بعد اجتماعی فرهنگی گردشگري کشاورزي )٤،2014يریباربو ایویوالد؛2013ي،ریبارب(
ها، یتاقلتواند باعث افزایش قدرت نهاد مزرعه خانوادگی، حفظ میراث روستایی، رسوم یم
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ي زنان روستایی و توانمندسازیت کشاورزان، و موقعي معماري سنتی، افزایش غرور هاسبک
النبرگ؛١،2014يریالپان و بارب(شد ي فرهنگی منجر خواهد هاگروهاد روابط در سراسر ایج

محیطی گردشگري یستزدر بعد ) ٤،2012؛یانگ٣،2014يریو باربایویوالد؛٢،2007و بالکی
آب منابعو حفظ هاستمیاکوسیعی و طبي هابومستیزتواند به حفاظت از یمکشاورزي 

اطراف روستا را مناظرمحیطی را کاهش دهد و یستزاي هیبآسکمک نماید همچنین 
در بعد اقتصادي نیز گردشگري ) ٥،2012کینگ- وعلیکارلسن، گتز(ببخشد بهبود 

نیهمچنگردد؛خانواده منجردرامدتواند به افزایش شغل، سود کشاورزي و یمکشاورزي 
)2012؛ یانگ،2007،یمکگ؛2013ي،ریبارب(گردد یابی دیگر محصوالت مزرعه بازارباعث 

سایربایسهمقادرکشاورزييگردشگراست شدهانیبنیز)2013(ي ریباربدر مطالعات 
محیطییستزوفرهنگیاجتماعیاقتصادي،چندگانهکشاورزي مزایاييوکارهاکسب

ويمطالعهنتایج.نمایدیمایجادجامعهحتیوکشاورز-يهاخانوادهمزارع،برايبیشتري
وشغلایجادمزارع،سودومنافعباعث افزایشکشاورزيگردشگريکهدهدیمنشان

دهد یممطالعات نشان ) ٦،255:2013يریبارب(شود یمفرهنگیوطبیعیمیراثازحفاظت
که در زمان بحران اقتصادي، مانند کاهش تولیدات کشاورزي و یا کاهش قیمت 

است راهی براي ایجاد درآمد محصوالت، افزایش ورود گردشگران کشاورزي ممکن
؛ ٨،2006شری؛ ف2000، ٧و رندلهیبازب(.ي کشاورز باشدهاخانوادهجایگزین یا مکمل براي 

)١٠،2007ی؛ النبرگ و باکل2001، ٩و مک کولبلککرسون،ین
؛١١،2006فیشر(است تولیدات کشاورزي این در حالی است که تمرکز اصلی

که جرج و ریاال معتقد هستند در فعالیت يطوربه) 2006و همکاران،؛ ویک2007ی،مکگ
درآمدگیرد، بلکه ینمهاي تولیدي را یتفعالخدماتی گردشگري کشاورزي جاي 
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. دهدیمرا در همان سبک زندگی کشاورزي ارتقا و آنانکند یمکشاورزان را تکمیل 
راهم گردشگري کشاورزي فرصتی را براي حمایت عمومی از نواحی روستایی فدرواقع

تواند عالوه یماز طرف دیگر گردشگري کشاورزي ) 112:1392ورمزیاري،(دینمایم
ي کشاورز به ایجاد اشغال براي جامعه محلی منجر گردد از قبیل هاخانوادهدرامدیش برافزا

؛ 1998، ١بولر، کالرك، کراکت و شاو،يلبر(...هارستوراني جدید، هامغازهاحداث 
گردشگري )٣،2012يری؛ تو و بارب2007ی؛ شارپل٢،2007يو لبروریساکسنا، کالرك، ال

افزایش آگاهی کشاورزان، منافعی براي زارعان به بار واسطهبهگردشگري کشاورزي 
داران توریسم کشاورزي باید عالیق اشخاص و مردم را در یهسرماکه يطوربه. آورندیم

را افزایش دهند و همچنین نیاز دارند و خود هاي مزرعهییتوانانیاز دارند هاآن. نظر بگیرند
بین یندرا) 1387ازکیا و ایمانی، (.یر باشندپذانعطافزمانی که با مهمانان برخورد دارند 

:هیلسی سه فاکتور کلیدي براي موفقیت گردشگري کشاورزي بیان کرده است
ي کشاورزيهاشرکتیس تأسي جامعه در هامهارت-1
هاي کشاورزيشناسییباییز-2
)٤،2003برون(يشهررت و نزدیکی کشاورزان با مراکز مجاو-3

گردشگري، مشروط به همکاري جوامع يالزم به ذکر است که دستیابی به توسعه
اساسیعنصرودارندگردشگريي¬محلی است زیرا جوامع نقش کلیدي در توسعه

جهت ) 2007(برد یدهبه عق) 1392و همکاران،ضیایی(روندبشمار میگردشگريتوسعه
. استينفعان ضروريگردشگري پایدار، مشارکت دادن همه ذيدستیابی به توسعه

یباًتقریدارگردشگري به شکل پايتوسعهنفعان،يچراکه بدون حمایت ذ)٥،2007برد(
یک الزام نفعانيها و عالئق ذبررسی و شناخت کامل نگرشیناست؛ بنابرایرممکنغ

)2007برد،(است ییروستايیریت پایدار در گردشگربراي مدیرناپذضروري و اجتناب
مرور ادبیات تحقیق مربوط به گردشگري بر اساس ) 2007(روي، مکگی ینازا

وي اظهار داشته است . نمایدیمکشاورزي مفهوم سیستم گردشگري کشاورزي را معرفی 
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هاي یتفعالشامل ) 1997(مفهوم گردشگري کشاورزي بر اساس تعریف ویوور و فل 
-2يکشاورزگردشگري کنندگانفراهم-1: شودیمنفع کلیدي يذپویاي سه گروه 

وي معتقد است . یابی مقصدبازاري هاسازمان-3بازدیدکنندگان گردشگري کشاورزي 
یدئال سیستم گردشگري کشاورزي موفق سیستمی است که موانع مربوط به هر اطوربه

حال یندرعغلبه نموده و هاآنا بر نفع را کاهش و حذف و یيذي هاگروهیک از 
)١،2012یانگ(.نیز برطرف نمایدهاگروهیازهاي هر یک از ن

است یرفتهصورت پذینهزمیندر ایفراوانيهاحال پژوهشتابه1970دهه یلدر اوا
استوك بلک، فالنیگان،2008، ٣و نایپاولحرا؛٢،2013گیل ارویو باربیري و روزیر ریچ(

)٤،2014و هانتر
دارد توسعه گردشگري کشاورزي نهیدرزمبسیار موفقی امریکا سابقهمتحدهاالتیا

کهدهندیمنشانامریکادربازاریابیيهاتجربهتحقیقات و) ٥،2014راجرسونو راجرسون(
گذشتهازبیشوهستندارگانیکومحلی، تازهمحصوالتدنبالبهشهروندانامروزهکه

تحقیقات،همینطبق. کندیمرا تولیدیشانغذاچگونهوکسیهچکهبدانندخواهندیم
واصلبهکندیمکمکآنانکه بههستندتعاملیيهاتجربهيوجوجستدرافرادعموم
به نقل از 6،2004جنوبیمریلند منابعازحفاظتوتوسعهدفتر(برگردند خودنسب

چندیایکنفرمیلیون61حدود ،2000سالدرآمریکادر) 1393ورمزیاري و همکاران،
کشورایندرصد جمعیت30تقریباًکهبودندکردهبازدیدکشاورزيمزارعازسالدربار
کشاورزي در گردشگريازحاصلدرآمددهند،یمنشانمطالعات.شدیمشاملرا

2007تا 2000يهاسالبین ) 93کریمی،(است یلیون دالر در سال م800امریکا حدود 
ایالت و دربرابر دویسوريمگردشگري کشاورزي در ایالت واسطهبهکشاورزان رآمدد

در سال ) ٧،2013و همکارانویآرولیگ(یافته است یشافزابرابری شش شمالینايکارول
مورد راخودروستاییهايینزماززیاديمیزاناروپاییکشورهايازیاريبس1992

ازشدندمجبورکشاورزانها،یمتقحمایتازشدنکاستهباودادهقراردیگريهااستفاده
1. Yang
2. Gil Arroyo, Claudia, Carla Barbieri, and Samantha Rozier Rich
3 . Hara & Naipaul
4 . Flanigan, Blackstock, & Hunter
5. Rogerson & Rogerson
6. Southern Maryland Resources Conversation and Development (RC&D) Board
7. Gil Arroyo, et al
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یجهدرنت. کنندپیدادرآمدکسببرايدیگريهايراهوکردهدیگرييهااستفادهین زم
مناطقاجتماعیواقتصاديرکودویافتگسترشاروپادروسیعیطوربهي گردشگر
از قبیل مطالعه مطالعات دیگربسیاريو) 1391بدري و همکاران،(کرد دگرگون راروستایی

دهد کشاورزان چینی از ارتقا سطح رفاه خود نسبت به گذشته یمنشان ) 2008(کاترل شن و 
همکاران کنند یا مطالعات شن و یمتوسعه گردشگري کشاورزي احساس رضایت واسطهبه
دهد گردشگري کشاورزي باعث پایداري اجتماعی اقتصادي و یمنشان ) 2009(
.حیطی در مناطق روستایی چین شده استمیستز

عنوانبهینه گردشگري کشاورزي صورت پذیرفته است؛ درزمدر ایران نیز مطالعاتی 
مشارکت جامعه محلی در توسعه گردشگري )1392(همکاران مطالعه بدري و : مثال

تمایل شهروندان براي پرداخت خدمات ) 1393(همکاران یاري و ورمزکشاورزي،
هاي گردشگري کشاورزي یتقابلیین بت) 1391(کشاورزي، لنگرودي و حیدري گردشگري 

ي توسعه گردشگري کشاورزي در مناطق راهکارها) 1394(و ترابی و همکاران در تنکابن
گفت که تمام توانیمگریدعبارتقراردادند؛ بهی موردبررسروستایی شهرستان شاهرود را 

.ي توسعه این نوع گردشگري اشاره دارندهانهیزمدر ایران به وجودشدهانجاممطالعات 

مناطق روستایی شاهرود
مشهد - المللی تهرانینبدر کریدور شرق تهران یلومتريک390در شهرستان شاهرود

ینتربزرگیایی،متفاوت جغرافهايیمو اقلیامتر ارتفاع از سطح در1400با .استقرارگرفته
و با احتساب مناطق داده استيشده را در خود جاحفاظتو مناطقوحشیاتحيهاپناهگاه

سازمان میراث (.مشهور استیمپنج اقلینکوچک و سرزمةبه قارجودشکارممنوع مو
به شهرستان دامغان از شمال به از غرباین شهرستان ).دستییعصناو يگردشگرفرهنگی،

ي اصفهان و یزد هااستانب به استان گلستان و از شرق به استان خراسان رضوي و از جنو
این شهرستان داراي جمعیت 1390طبق سرشماري نفوس و مسکن سال . گرددیممحدود 
.نفر جمعیت است73128سهم مناطق روستاییبینیندرا؛ کهنفر بوده است238835

نفر آن11189تشکیل که از این تعداد حدود 25416شهرستان جمعیت فعال مناطق روستایی 
نرخ سواد و بیکاري در مناطق . اندبودهمستقیم در بخش کشاورزي مشغول به کار ورطبه
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). 1390سرشماري نفوس و مسکن سال (.است%39/9، %83/83روستایی شاهرود به ترتیب 
مقام اول و در سمنان ازلحاظ تولیدات کشاورزي شاهرود در سطح استان از طرف دیگر 

: اند ازمحصوالت باغی شاهرود عبارتینترممه. قطب کشاورزي است19کشور جزء 
تولید زردآلو ایران و بیش %10میزان تولید زردآلو شاهرود سیب و گیالس .انگور و زردآلو

محصوالت کشاورزي ). 1394جهاد کشاورزي شاهرود،(.استتولید زردآلو دنیا %1از 
این تنوع محصول در . ي استربردابهرهداراي قابلیت شهرستان از اواسط بهار تا اوایل پاییز

طوالنی در سال نشانگر قابلیت این شهرستان در جذب گردشگر کشاورزي نسبتاًزمانمدت
توسعه گردشگري کشاورزي شهرستان باغ اورس نهیدرزمشدهافتتاحيهاپروژهیکی . است
ده در هشت کیلومتري جابر شش هکتاراین باغ گردشگري در زمینی به مساحت بالغ.است

، يسوارپیست دوچرخهاصل درخت،5500این باغ داراي است،شدهافتتاحمجن- شاهرود
... و رويیادهمعماري، مسیرهاي پيهاکافی شاپ و باغ رستوران، کبوتر خانه و المان

)http://www.awers.ir //(.است

روش پژوهش
ی به متغیرهاي توجهکمدلیل مناطق روستایی بهیرپذیر درتأثیرگذار و تأثي هاگروه

و تغییراتی که از بیرون به محیطشان وارد شان همواره در مقابل دستورات باال به پایینمحیطی
- ي محلیهاگروهبرنامه ریزان؛ افراد و - درنتیجه دو طرف. دهندشود، مقاومت نشان میمی

یعنییمشارکتیزيربه هدف برنامهیدنرسيبرابر این اساس،. فهمندزبان یکدیگر را نمی
شده است که روش ابداعییهاروش،جامعهیواقعيهاو ضرورتیازهانیهبر پایزيربرنامه

یعسریابیارز،3ییروستایمشارکتیابیارز،2یاجتماعیابیارز،1ییروستایعسریابیارز
.تها اسروشینازجمله ا6روش ارزیابی سریعو5یمشارکتیآموزشيهاروش،4یمشارکت

روش عنوانبهتوان یمي که هاروشبین یکی دیگر از نیدرا) 1392پور، هجمع(.تاس
ي هاگروهیزي مشارکتی روستایی معرفی نمود تکنیک ربرنامهدر عرصه کارآمدمشارکتی 

1 . Rapid rural appraisal(RPA)
2. Social animation method(SAM)
3. Participatory rural appraisal(PRA)
4. Participatory rapid appraisal(PRA)
5. Participatory rapid learning methods(PALM)
6. Rapid assessment procedures(RAP)
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کند مسائل و یمکیفی تالش بنابراین، این پژوهش با استفاده از روش؛ اسمی است
ر مناطق روستایی شهرستان شاهرود را از دي فراروي توسعه گردشگري کشاورزيهاچالش
ي هاگروهاز تکنیک رسیدن به این هدف،منظوربه.نفعان کلیدي کشف نمایديذنگاه 

یله دکتر آندره دلبک از دانشگاه وسبهاین تکنیک .استفاده شدشدهاصالحاسمی 
یی با هاگروهاین تکنیک براي کمک به یک گروه یا . شده استیمعرفویسکانسون مدیسون 

. استشدهمطرحها و تجربیات مختلف یگاهپاها، ینهزم
هدف این مدل طرح موضوع و بیان مسئله، بینش درست نسبت به مسائل پیچیده، 
داوري مشترك و اطمینان از مشارکت برابر همه افراد گروه و ممانعت از غلبه نظرات 

از این درواقع. ی استبر تصمیمات گروههاآنیرگذاري تأثبرخی از افراد گروه و 
توان براي از بین بردن تأثیر و نفوذ یک شخص مقتدر بر نتایج فرآیند خلق تکنیک می
استفاده -خواه منشأ این تأثیر، یک مقام رسمی باشد و خواه یک شخص-ایده گروه 

ي فرد را به توضیحات اظهارنظرهاتکنیک گروه اسمی از طریق فرآیندي که . کرد
هاي ها از بین ایدهسازد و از یک برگ رأي مخفی براي انتخاب ایدهمختصر محدود می

و کولتون. (شودکند؛ به این هدف نائل میحاصل از طوفان فکري، استفاده می
ي جلسه برگزاري اصلی از طریق هامؤلفهبر این اساس، گردآوري )١،2005بیسیکس

) گردشگران و مدیرانکشاورزان،(نفع کلیدي با شرکت سه گروه ذيي اسمیهاگروه
گیري هدفمند ها از طریق نمونهروش انتخاب نمونه. آمده استدستبه1394در تابستان 
گردشگر1و کشاورز3مدیر،3کنندگان در این پژوهش را تعداد مشارکت. بوده است
.دهندتشکیل می

:اجراي این مدل شامل مراحل زیر است
ت که ابتدا سرپرست گروه، مسئله یا سؤال مقدمه و معرفی موضوع اس:مرحله اول

و مسائل:کنندگان مطرح نمود و آن را روي وایت برد نوشتانگیزشی را براي شرکت
؟ اندکدمتوسعه گردشگري کشاورزي در مناطق روستایی شهرستان شاهرود يهاچالش

.پرداختموردمطالعهمسئلهتفضیلی به شرح و توضیح طوربهو حدود ده دقیقه 
تولید ایده در سکوت است که اعضاي گروه مسائل و مشکالت توسعه :حله دوممر

این مرحله در . هاي یادداشت ثبت نمودندکشاورزي منطقه را بر روي کارتگردشگري
1. Colton & Bissix
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دقیقه به طول انجامید20این مرحله حدود . نفعان به انجام رسیديذسکوت و دخالت 
در این مرحله هر است اد در چارت تهیه لیست چرخشی یا فهرست مو:مرحله سوم

رهبر گروه مورد را . کندیممختصر یکی از موارد لیست خود را بیان طوربهعضو گروه 
پروایی . در این مرحله هیچ بحثی وجود ندارد. نویسدیمبدون ویرایش در فیلیپ چارت 

این چرخش در. از اینکه مطالب تکراري یا داراي پوشش مشترك باشد نیز وجود ندارد
بنابراین سرپرست گروه از ؛ یابندیممرحله تا زمانی که همه موارد پوشش داده شود ادامه 

ي شخص دیگري یلهوسبهتک اشخاص پرسید که اولین ایده در لیست او که هنوز تک
نفعان، لیست خود را يذيادامه یافت تا همهقدرآناست چیست؟ این فرایند ارائه نشده

.ي موارد روي تخته ثبت شدندیت همهنهادرتکمیل کردند و
ها به ترتیبی یدهااست در این مرحله هر شدهمطرحبحث روي موارد :مرحله چهارم

، سرپرست گروه با اشاره به هر مثالعنوانبه. گیردقرار میموردبحثاست شدهنوشتهکه 
اگر سؤالی . انددهآن را کامالً فهمیآیا همه، از اعضا پرسیدموردبحثهاي یک از ایده

ي هدف از این مرحله این نیست که درباره. پردازدي بعدي مینباشد سرپرست به ایده
طوربهکارها کارها توافق به عمل آید؛ بلکه درك این نکته است که این راهبهترین راه

.واقعی، مستلزم چه هستند
ي هاچالشو هاثبحخواسته شد کنندگانمشارکتدر این مرحله از :1مرحله پنجم

)٢،2005و بیسیکسکولتون. (ي نمایندبندطبقهي مختلف هاگروهرا در شدهمطرح
یافته ساختاري هامصاحبهاز روش آمدهدستبهي هامؤلفهواکاوي جهت:مرحله ششم

بوده برفی ولهاز نوع گلهدفمندي ریگنمونهاز طریق هانمونهروش انتخاب . استفاده شد
نفعان با يذبعد از مصاحبه خواسته شد تا به معرفی کنندهشرکتکه از هر يطوربه. است
ها مبتنی بر اشباع دادهیريگنمونهخاتمهحال یندرع.محل سکونت بپردازندآدرسذکر 

تن از هر یک از دسته سهدر این مرحله از پژوهش را کنندگانتعداد مشارکت.بود
.دادندیمنفعان تشکیل ذي

به دستي هامؤلفهبندي  به یتاولوشود براي یمخواسته کنندگانشرکتي اسمی  از هاگروهمرحله پنجم  تکنیک . 1
خواسته شد بجاي امتیاز دادن به کنندگانشرکتداده شود اما در این مقاله با اصالح این تکنیک  از 10تا1امتیازآمده
ي علل اصلی واکاوي عمیق به هامصاحبهي نمایند تا در مرحله ششم بتوان با بندطبقهي مختلف هاگروهآنها را در هامؤلفه

.شودبرد اختههاچالشاین 
2. Colton & Bissix
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پژوهشهايیافته
، هامصاحبهي اسمی و هاگروهبا استناد به نتایج جلسات شودیمدر این بخش تالش 

و مسائل توسعه گردشگري کشاورزي در شهرستان شاهرود بحث هاچالشدر رابطه با 
فقدان مضمون کلی داراي ششي توسعه گردشگري کشاورزيهاچالشمسائل و . شود

ی و آموزش، قوانین،آگاهاز منابع عمده جمعیتی،ي، فاصلهاو منطقهیملگذاريیاستس
پرداخته هاآنتفضیلی به طوربهاست که در ادامه شدهيبندطبقهو سنن آدابی و ابیبازار

.شودمی

يامنطقهگذاري ملی و یاستسفقدان -1
توسعه گردشگري کشاورزي در ي عمدههاو چالشرسد یکی از مسائل یمبه نظر 

حمایتی و و حتی در سطوح ملی نبود طرح و برنامههرستان شاهرودمناطق روستایی ش
این خود باعث ضعف در ارائه خدمات و ؛ کهاین نوع گردشگري استنظارتی از

اعتقاد دارد )1393(یمیکر. شده استینان در این بخش نو پاکارآفرتسهیالت دولتی به 
. استگون، متفاوت گونايدر کشورهايکشاورزيگردشگری دهسازمانتوسعه و 

منبع یتعاونينهادهایادولت و یران،امانندتوسعه درحاليدر کشورهاکه يطوربه
معموالً یافتهتوسعهيدر کشورهاکهیهستند درحالگذاريیهو سرمایزيربرنامهیاصل

ین با توجه به ساختارهاي ؛ بنابرافعالیت دارندینهزمیندر ایخصوصيهاشرکت
ي، معنوهاي یتحماگذاري،یاستستصادي ایران، در اوایل باید دولت با اق-اجتماعی

. مالی و نظارتی خود در راستاي توسعه این نوع گردشگري در این منطقه اقدام نماید
:ینفعانذبه گفته یکی از مثالعنوانبه

هایی یگیريپگذاري در حد توان خودم دارم ولی با یهسرمامن عالقه زیادي به « 
ردم، این نوع گردشگري در اولویت سازمان میراث فرهنگی و گردشگري که ک

»...شودهم از من نمیمشاورهنیست و مطمئنم حتی حمایت در حد 
)از گروه کشاورزان(

ي منطقه به این نوع هايتوانمندهاي یتقابلدر طرح جامع استان سمنان با توجه به 
یرقابل غ، طرحی خطی و هاطرحیر گردشگري توجه مطلوبی نشده است و مانند سا
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و اجتماعی-هاي فرهنگیقرار گرفتن جاذبهکه با در حاشیهيطوربه. استانعطاف
داشتن بافت تاریخی یا وجود مقبره یا زیارت گاه واسطهبهمعیشتی، گردشگري روستایی 

.خالصه گردیده است
... نشده در طرح جامع گردشگري استان توجه اي به این نوع گردشگري...«

ي بافت تاریخی، زیارت گاه و هاجاذبهو بیشتر به مسائل روستا گري با توجه به 
»...اکتفا شده -ابرمانند جنگل-طبیعت خارج از محیط روستا

)از گروه مدیران(
یزي گردشگري کشور ربرنامهاعتقاد داشتند دالیل ضعف ساختار کنندگانمشارکت

ی بخشتنوعخاص نبود احساس ضرورت براي طوربهعام و گردشگري کشاورزي طوربه
کارفرماي بزرگ از سطوح عنوانبهی کشور و دخالت دولتمحصولتکبه اقتصاد 

رسد دولت به نظر می. ینفعان استذبدون مشارکت پروژهگذاري تا اجراي زیر یاستس
مینه را ي جامعه محلی زتوانمندسازها و اجراي رویکردهاي یتظرفشناخت باتواند یم

به گفته .ینی گردشگري کشاورزي در این منطقه فراهم نمایدکارآفربراي تقویت فرهنگ 
:ینفعانذیکی از 

، نداردینه گردشگري کشاورزي در کشور برنامه منسجمی وجود درزمتنهانه«
بلکه در سطح کالن گردشگري هم عزم و اراده جدي براي توسعه صنعت 

بر ) نفتبادآوردهدرآمد(یرانتحاکمیت اقتصاد مردلیل این ا... . گردشگري نیست
گذاران ضرورتی جدي براي تنوع یاستسبنابراین تصمیم گیران و ....استکشور 
)از گروه مدیران(»... بینندینمکشور درامد

فاصله از منابع عمده جمعیتی-2
مباحث گردشگري کشاورزي شهرستان دسترسی به منابع جمعیتی و زیکی دیگر ا

و شهرهاکالندر مزارعبه فعالیت در مندمخاطبان عالقهاغلب . جذب گردشگر است
عمده يهاقطبزیادي با نسبتاًشهرستان فاصله اما. ي متوسط سکونت دارندشهرها

:ینفعانذگفته یکی از به. جمعیتی ایران دارد
ي بسیار براي توسعه گردشگري کشاورزي در مناطق سترهابباوجود«
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عمده جمعیتی مانند مشهد و منابعشهرستان با متأسفانهروستایی شهرستان ولی 
)از گروه گردشگران(»...تهران و اصفهان فاصله بسیار دارد

مشهد قرار دارد که- المللی تهران ینبدر بین شاهراه موردمطالعهمنطقه از طرف دیگر
یت ظرفنفعان معتقد هستند از این يذ. ١مسافر است- میلیون25- هایلیونمسالیانه شاهد عبور 

بالقوه به نحو مطلوبی در راستاي جذب گردشگري و بخصوص توسعه گردشگري 
عنوان بهنطقه یت معرفی مدرنهاتوان با تبلیغات و یمکه یدرحالاست نشدهاستفادهکشاورزي 

.را به مناطق روستایی شهرستان جلب نمودنظر گردشگرانبرند گردشگري،
ولی مزیت عمده آن داردفاصله زیادي شهرهاکالنازشهرستانینکه باا"

سازمان آمار که طبق ...المللی تهران مشهد استینبراهشاهیري در بین قرارگ
این شاهراه عبور مسافر ازمیلیون 25ي ساالنه گردشگرمیراث فرهنگی و 

)از گروه مدیران("...کنندیم

و آموزشآگاهی-3
مباحث و یکی ازعنوانبهي اسمی هاگروهدیگري بود که در جلسات مؤلفهی آگاه

ي و بندمقولهدر ادامه . ي گردیددبنطبقهي گردشگري کشاورزي در شهرستان هاچالش
نفعان از يذبر عدم آگاهی کنندگانمشارکتنشان دادند همه هامصاحبهنتایج حاصل از 

اطالعی از یبها به یآگاهبرخی از این عدم .یددارندتأکهاي موجود یتظرفمنابع و 
ري در توسعه گردشگتنهانهو نحوه شروع فعالیت و نبود نیروي متخصص هایتمز

حکایت در مناطق روستاییهاتیفعالی به بخشتنوعهاي یافترهکشاورزي بلکه در تمامی
ي هاسازماننشان از ضعف در تحقیق و پژوهش، آموزش و منفعل بودن که این خوددارد

:مثالعنوانبه.متولی دارد
تواناي مالی و قدرت بسیاري که ازدارانمزرعهدر سطح منطقه با من"

یکردهاي نوین کسب روولی از ... هستمآشنابرخوردارندیري نسبی پذیسکر
)از گروه کشاورزان(". اطالع هستندیبدرامد
... خبرم بودمیبهمه ظرفیت ینااز گر یجتروو یک مدیرعنوانبهمن "

... باشندیمخبر یبن از این ظرفیت در هم مدیران شهرستانی و کشاورزامتأسفانه
استان سمنان استيو گردشگریفرهنگیراثسازمان میدآمار مورد تائینا.1
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"... اندرساندهالبته بخش خصوصی چند فعالیت را در مسیر جاده مجن به انجام 

)از گروه مدیران(
است که اجراشدهي محدودي در رابطه با گردشگري کشاورزي در شهرستان هاطرح

گردشگري هدف درواقع. با اصول و مبانی گردشگري کشاورزي پایدار مغایرت دارد
بومی و فرهنگیري از تغییر کاربري اراضی، حفظ اصالت و جلوگکشاورزي پایدار 

یی هاطرحدر شهرستان، شدهانجامي هاطرحولی .است...ي کشاورزيوربهرهافرایش 
ورسومآدابتوجه دارد وبه کاربري تفریح و سرگرمی گردشگرانصرفاًهستند که 

.استقرارگرفتهزي در حاشیه روستایی و کشاورزي فعالیت کشاور
در توضیحات اولیه شما در رابطه با اهداف گردشگري کهطورهمان"

یجادشده ایی از این اهداف در باغ جدید هانشانهمن کشاورزي توضیح دادید
)ناز گروه مدیرا("...بینمینم

یابیبازار-4
ي گردید و در ادامه بندطبقهي اسمی هاگروهي هاجلسهیکی دیگر از مسائلی که در 

. بوديکشاورزي هافراوردهیابی محصوالت و بازارپرداخته شد، آنبه هامصاحبه
یزي، ربرنامهنفعان براي توسعه این رهیافت با يذی آمادگاعتقاد داشتند کنندگانمشارکت

ولی مشکل اساسی در این . استقابل ارتقا گذاري دولت در اوایل کاریهاسرمآموزش و 
.و جذب گردشگر استیابیبازارزمینه 

صنایع جهت توسعهمنطقه خیلی خوبی در هايیتظرفاینکه ما از در"
اما ... روستایی، تولیدات کشاورزي یا گردشگري برخورداریم، تردیدي نیست

تولیدات روستایی اعم از تولیدات کشاورزي یاها چه ینهزمدر همه کهمشکلی 
".یابی این محصوالت استبازارغیر کشاورزي با آن روبرو هستیم، 

)از گروه مدیران(
ي خود را بر روي کسانی که به قول شما هاباغمن آمادگی کامل دارم تا درب "
ین چنیا آاما ...آیدینمبیشتر که بدش درآمدکسی از ...بازکنمهستند مندعالقه

ی آن رساناطالعي دیگر هستند مسئول هامکانکسانی در منطقه وجود دارند؟ یا از 
)از گروه کشاورزان("با کیست؟
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ینفعان اعتقاد داشتند بازاریابی محصوالت نیازمند به خلق محصوالت جدید،ذ
این محصوالت یغات و برند سازيتبلي کشاورزي،گردشگرجذاب و متنوع يهابرنامه
مساعی همه یکتشرو ، مدیریت بهینهکارآمدبنابراین براي خلق یک بازار جدید و .دارد

جشنشده،یرفتهپذي صورت کارهایکی از .کند-ي مربوطه را طلب میهاسازمان
ه مخاطبان زیادي را به خود جذب ینفعان ساالنذدر بسطام است، که به گفته زردآلو

.کندیم
نیستند به عبارتی تبلیغات یا مطرحیک برند عنوانبهمحصوالت این منطقه"

هاي الزم جهت برند سازي محصوالت کشاورزي در این منطقه گذاريیاستس
البته اقداماتی از قبیل ... یري در کاشانگگالبجشن مثالً. صورت نپذیرفته است

خوبی هم نسبتاًدر بسطام صورت پذیرفته که خروجی زردآلوي جشنبرگزار
)از گروه مدیران("...برخوردار بوده

و سننآداب-5
در راستاي توسعه گردشگري کشاورزي با شهرستانمسئله دیگري که مناطق روستایی 

ینفعان ذ. استاز طرف جامعه محلیهاي شهريیبهغرپذیرش بودنلیرقابغآن روبرو است 
. دهدینمیرش قرار موردپذرا انبوهاعتقاد داشتند آداب و سنن موجود گردشگري 

موردقبولهاي یینآو بافرهنگکه جامعه محلی فرهنگ جامعه شهري را در تضاد يطوربه
.داندیمخود 

به نظر من در حال ... ه را نادیده گرفتنباید عقاید، فرهنگ روستاییان منطق"
متفاوت را در مزارع بافرهنگهاي شهري حاضر روستاییان روحیه پذیرش غریبه

)کشاورزاناز گروه("...شخصی خود به چشم گردشگر را ندارند
نبود گردشگراناز طرف دیگر اعتقاد داشتند علت عدم پذیرش جامعه محلی از 

جامعه محلی از شناختگردشگر و عدم آموزش و عدمجذبها یتمزز آگاهی ا
گردشگري . ها موجود استيگردشگري کشاورزي از سایر گردشگريهاتفاوت

یت باعث درنهاکه . استرشد و ارتقاي پایدار روستایی و کشاورزي درصددکشاورزي 
اور بودند آموزش و ینفعان بر این بذبنابراین ؛ گرددیمارتقاي فرهنگ، اقتصاد محلی 
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بیشتر در همه زمینه مانند سایر مسائل گذشته این یتشفافو یازموردنایجاد بسترهاي 
.روستاییان قرار خواهد گرفتموردقبولرهیافت نیز 

ی کشاورزان براي پذیرش گردشگران در وضعیت موجود به آمادگعدم "
و شفافیت بیشترویازوردنمبا ایجاد این بسترهاي ...استیازموردنعلت نبود بستر 

بومی بافرهنگرنگ بوي اقتصادي به خود گرفتن این نوع گردشگري 
)از گروه گردشگران(".شودیمیخته آمدرهم

قوانین-6
ي نهادي از دیگر مسائل پیش روي توسعه گردشگري کشاورزي در شهرستان خألها

خدمات دهنده ارائهعنوانبهنه از کشاورزان دي نفعان اعتقاد داشتند قوانین موجود.بود
حمایت خاصی خدماتاز کنندهاستفادهعنوانبهگردشگرانکند و نه از یمحمایت 

ي کشاورزي وجود ندارد و گردشگرها و قوانین تعریف مشخصی از نامهیینآدر ؛ ودارد
، قوانین مرتبط با امنیت و حقوق گردشگران و کشاورزان خدمات دولتی، بیمهآنتبعبه

.نیز نادیده گرفته خواهد شد
بودم به مسئلهمن که پیگیر این ... نداردقوانین حمایتی در این رابطه وجود «

»...برنخوردمهم از گردشگر حمایت کنه هم از کشاورز کهقوانینی 
)از گروه کشاورزان(

ي گردشگري و تفریحی و جود دارد به این هاباغجاد قوانینی در رابطه با ای"
ي مربوطه اخذ هاسازماناز مجوزمانند باغ اورس که معنا که اشخاص حقیقی

ولی اینکه ... هاستآنباشند و ملزم به رعایت یممشمول برخی مقررات اندکرده
هاي یتفعالانبوه شکل گیرد و خود کشاورز اقدام به صورتبهاین وضعیت 

".قوانین مدونی وجود نداردگردشگر در مزارع خود نکندجذباري در تج

)از گروه مدیران(
هامکانمن اعتماد زیادي به روستاییان دارم و میدانم امنیت زیادي در این "

به هر ورودتاً و جداي از امنیت موجود احساس امنیت براي یقحقو ...وجود دارد
"...کنمینمفردي و خانوادگیصورتبهي امزرعه

)از گروه گردشگران(
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گیريیجهنت
-ا وضعیت اجتماعی گردشگري کشاورزي به علت سازگاري بي اخیر هاسالدر 

بنابراین در ؛ قرارگرفته استکشاورزانفرهنگی جامعه محلی مورد استقبال برنامه ریزان و 
نفعان کلیدي يذو مصاحبه از ي اسمیهاگروهاین پژوهش سعی شد با برگزاري جلسه 

ذي نقش در توسعه گردشگري کشاورزي در مناطق روستایی شهرستان شاهرود، مسائل 
نفعان مسائل و يذ. ي قرار گیردواکاوپیش روي را شناسایی و مورد ي هاچالشو 

هاي پژوهش حاضر نشان یافته.ي نمودندبندطبقهي را در شش مضمون اصلی هاچالش
توسعه گردشگري ◌ٔ ینهدرزمیزي شفاف یا واضعی ربرنامهگذاري و یاستسدهد یم

قبرس شامل تجربه جهانیاین در حالی است . کشاورزي در کشور و منطقه وجود ندارد
و ) ٣،2005و بیسیکسکولتون(و کانادا یکاامر، )٢،1991کلیما؛١،2010ستوسیکر(

هاي یتحماگردیده است بر ذکري دیگر که در پیشینه پژوهش نیز کشورهابسیاري از 
مطالعه . ینان در این بخش حکایت داردکارآفرو نظارتی دولت از اولیه مادي، آموزشی

طرح جامع گردشگري استان نفعان نشان از آن دارد کهيذمصاحبه با ونگارندگان
فاصله . توجهی به گردشگري کشاورزي نکرده استبلندمدت یزي ربرنامهیک عنوانبه

ي بندگروهي بود که در جلسه گروه اسمی امؤلفهزیاد با منابع عمده جمعیتی دیگر 
یت گردشگري موفقي بسیار مهم در هامؤلفهاعتقاد دارد یکی از ) 2003(بروان . گردید

نفعان اعتقاد يذنیز شدهانجامي هامصاحبهدر . استشهرهاکالنکشاورزي مجاورت با 
که مخاطب اصلی این نوع گردشگري هستند فاصله شهرهاکالنداشتند شهرستان با 

هاي مناسب شهرستان شامل فرودگاه، یرساختزبسیاري دارد و از سوي دیگر به علت 
ها یلیونمشاهد عبور مشهد که ساالنه-المللی تهرانینبدوريکردر شدنواقعو آهناهر

. جلب نمودتوان نظر مسافران بسیاري را به این منطقهیم. استشهرستانمسافر از این 
ي گردید و بندگروهي اسمی هاگروهدیگري بود که در جلسه مؤلفهآگاهی و آموزش 

نظري کتز و ازلحاظ. شدقرارگرفتهعمیق مورد واکاوي يهامصاحبهدر ادامه با 
گردشگري آنکهبه علت اعتقاددارند) 1393(یمیکربه نقل از ) 2010(همکاران 
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2. Michael

3. Colton & Bissix
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ی دارد، ممکن است افرادي را به خود جلب نماید آساننسبتاًکشاورزي شرایط ورودي 
براي موفقیت را را هاآنآموزش و مهارت الزم را نداشته باشند و همین امر ظرفیت 

نفعان نیز اطالع کافی از يذهاي پژوهش نشان داد یافته. سازدیمي محدود طورجدبه
ي به هاطرحکار چه در هاي توسعه گردشگري کشاورزي چه در شروعیتظرفمنابع و 

گذاري و یهسرمادر تنهانهگذاران یهسرماینان و کارآفریکه طوربه. انجام رسیده ندارند
مدونی آموزشزینهاي مشابه یتفعالبلکه در بسیاري از . هستندسردرگملیت شروع فعا

. شودیمنهاآنو همچنین حمایت خاصی از شودینمارائه 
ورود به خاطرنفعان يذ. مورد بعدي بازاریابی محصوالت و جذب گردشگر است

سهولت هر تواند به یمشروع کار داشتندآسان به فعالیت گردشگري کشاورزي اعتقاد 
ي و روستاگردقطب عنوانبهچه بیشتر انجام گیرد ولی مسئله اصلی معرفی شهرستان 

راکارآمدنفعان خلق یک بازار جدید و يذدر این راستا . گردشگري کشاورزي است
هاسازمانمساعی همهیکتشرو ي سیستمی براي یک مدیریت بهینهبسترسازمنوط به 

اعتقاد دارد هاي این پژوهشنیز همانند یافته) 2012(١یانگ.اندیت تبلیغات دانستهدرنها
ین ؛ بنابراهستنداثربخشیاز براي بازاریابیموردنو منابعهامهارتفاقد معموالًکشاورزان 

آداب و سنن .استي محلی و ملی ساختارهایابی از طریق بازارنیاز به همکاري جمعی و 
طبق . ي گردیدبندطبقهي اسمی هاوهگري دیگري بود که در جلسه مؤلفهمحلی 
نفعان معتقد بودند روستاییان پذیراي گردشگران شهري با ذيشدهانجامي هامصاحبه

یکی از معتقد است) 2012(انگی. سبک زندگی و فرهنگ متفاوت نخواهند بود
مشکالت اساسی در مسیر توسعه گردشگري کشاورزي انطباق جامعه کشاورزي تولید 

به اما . خدماتی در مناطق روستایی است-با ایفاي نقش مکمل کشاورزيگراي سنتی 
رسد علت عدم پذیرش جامعه محلی از گردشگران به علت عدم اطالع از یمنظر

ینفعان بر ذهاي معمول دارد بنابراین يگردشگربا سایر ..هاي اقتصاديیتمز، هاتفاوت
هاي بیشتر در همه زمینه یتشفافو یازموردناین باور بودند آموزش و ایجاد بسترهاي 

. روستاییان قرار خواهد گرفتموردقبولمانند سایر مسائل گذشته این رهیافت نیز 
قوانین .ي نهادي بودخألهاي اسمی بررسی شد، هاگروهي که در جلسه امسئلهآخرین 

1 .yang
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براي ؛ وکندینمموجود از رویکردهاي نوین مانند گردشگري کشاورزي حمایت 
شروع فعالیت، فرایند جذب گردشگر و ارائه خدمات بسیار دري قانونی هاخلعن ینفعاذ

.مشهود بود
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