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ارزیابی توانمندیهای توسعۀ گردشگری کشاورزی و تعيين ميزان پذیرش آن
در جامعۀ هدف (کشاورزان و گردشگران) در شهرستان لنجان
دکتر اصغر نوروزی * ،دکترعفت فتحی

چکیده
امروزه گردشگری کشاورزی بهعنوان رویکردی نوین در زمینة فعالیتهای گردشگری مطرحشده و در برخي نواحي گسترش یافته
است .گردشگری کشاورزی یکي از عوامل مؤثر بر متنوعکردن فعالیتهای گردشگری بهویژه طبیعتگردی ،اقتصاد کشاورزان و ارتقاء
سطح درآمد آنان است؛ اما توسعة گردشگری کشاورزی در هر منطقهای نیاز به شناخت دقیق توانمندیهای آن دارد تا موجبات پذیرش
جامعة هدف را بهصورت پایدار فراهمآورد .بر این اساس ارزیابي قابلیتهای بخش کشاورزی و سنجش میزان پذیرش آن در بین
کشاورزان و گردشگران شهرستان لنجان برای توسعة این فعالیت از اهداف این پژوهش است .در این پژوهش که بهلحاظ هدف کاربردی
و از نوع مطالعات توصیفي -تحلیلي و مبتنيبر پیمایش است ،با استفاده از دو پرسشنامة محققساخته به تفکیک از تعداد  531نفر
کشاورز و  531نفر گردشگر بهعنوان نمونه به جمعآوری اطالعات پرداخته شده است .برای بررسي میزان پذیرش جامعة هدف از
آزمونهای خيدو ،فریدمن و اسپیرمن استفاده شد .براساس نتایج حاصل از یافتههای پژوهش ،بخش کشاورزی شهرستان لنجان
قابلیتهای الزم برای توسعة گردشگری کشاورزی در گویههای م نتخب در این زمینه را دارد و نگرش و میزان پذیرش کشاورزان و
گردشگران منطقه در اکثر گویههای مربوط به جشنوارهها ،فعالیتهای زراعي و باغي مثبت است .بااینوجود میزان پذیرش کشاورزان
در رابطه با آموزش و فعالیتهای دام و طیور به گردشگران ،کم بوده است.
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مقدمه
امروزه ،دیگر کشاورزی صرف و پرداختن به
فعالیتهای سنتی آن ،نمیتواند جوابگوی نیازهای
جوامع روستایی باشد .توسعهنیافتگی و مسائل و
مشکالتحاد نواحی روستایی نیز روزبهروز افزایشیافته
و حتی به شهر نیز منتقل میشوند .ازطرفی ویژگی
چند کارکردی بخش کشاورزی و سهم آن در تولید و
نقش سرزمینی ،محیط زیستی ،اجتماعی و فرهنگی،
باز تعریفی از نقش بخش کشاورزی را در چارچوب
توسعۀ روستایی ضروری میسازد .دیگر نمیتوان
بخش کشاورزی را بهسادگی براساس میزان تولید،
درآمد و اشتغالزایی ارزشیابی کرد؛ بلکه کشاورزی
افزون بر تولید محصول ،باید برمبنای مفاهیمی
همچون حفاظت ،فعالیتهای تفریحی و اوقات فراغت،
ارزشهای غیرمصرفی و سایر دغدغههای موجود و
درحال پیدایش افراد ،ارزشیابی شود

(.)Huylenbroeck, & Durand, 2003: 110
در دهههای گذشته کاهش توانایی بخش کشاورزی
برای تولید و درآمد کافی ،باعث شده که بسیاری از
کشاورزان مجبور به فروش مزارع خود شوند و در
جاهای دیگر بهدنبال شغل و درآمد و یا راهبردهای
اقتصادی جایگزین و تنوعبخشیدن به اقتصاد محلی
برای حفظ مزارع و زندگی خود باشند .این راهبردها
میتواند شامل گسترش اندازۀ مزارع ،تولید تخصصی،
اشتغال غیرکشاورزی یا متنوعسازی مزارع ازطریق
کارآفرینی و توسعۀ کسبوکارهای روستایی و
کشاورزی باشد ( )Bowler & et al, 1996: 285در
واقع در محیط ،متغیر نواحی روستایی و کشاورزی
سنتی ،ضروری است تا ابزار و گزینههای جدیدی برای
معیشت پیدا کرد؛ زیرا نوآوری ،ابزاری کلیدی برای
کسب منفعت و دوام در بازار رقابتی و همچنین
بهرهبرداری از فرصتهای حاصل از تغییر است که
کسبوکارهای کوچکمقیاس گردشگری کشاورزی
این ظرفیت را دارند تا در جوامع محلی نیرو و انگیزۀ
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الزم برای تبدیل منابع محلی به محصوالت و خدمات

گردشگری را فراهم کنند
(.)Lordkipanidze & et al, 2005: 98
در این راستا گردشگری کشاورزی؛ ازجمله
راهبردهایی است که در چند دهۀ اخیر برای متنوع
ساختن اقتصاد روستایی و توسعۀپایدار روستایی
مطرحشده است .اکثر کشورهای جهان نیز این نوع
گردشگری را بهعنوان راهبردی نوین برای توسعۀ
اجتماعی -اقتصادی ،احیاء و بازسازی نواحی روستایی
مدنظر قرار دادهاند (.)Su, 2011: 41
از نگاهی دیگر ،براساس آمارهای سازمان جهانی
گردشگری ،کل گردشگران دنیا در سال  1222به رقم
 042میلیون نفر رسیده که دراینمیان ،سهم قارۀ
آسیا و ایران تعداد گردشگر کمتری بوده است .در
سال  1224این میزان به  2233میلیون نفر و عایدات
بینالمللی از محل گردشگری بهرقم بیسابقۀ 2141
میلیارد دالر افزایش یافته است (راسخی و همکاران،
)21 :2301؛ بنابراین گردشگری بهعنوان یکی از
بزرگترین صنایع درآمدزای دنیا ،مطرح و دارای
شاخههای متعددی است که از آن جمله میتوان ،به
گردشگری کشاورزی اشاره کرد.
در برخی از کشورها بهویژه کشورهای توسعهیافته
بهگونهای خاص به گردشگری کشاورزی بهعنوان شیوۀ
خاصی از گردشگری پرداختهاند .این نوع گردشگری
به حفظ چرخۀ زندگی و چشماندازهای مناطق
روستایی و تجدید حیات روستاها کمک کرده و
همچنین فرصتی برای فراهمآوردن گردشگری سبز و
حفظ زیستبومها ارائه میکند .مزایای متعددی از
توسعۀ گردشگری کشاورزی وجود دارد؛ این راهبرد
میتواند جایگزینی برای اصالح درآمدها و تقویت
حیات اقتصادی کشاورزان و توسعۀ پایدار اقتصاد
کشاورزی ،حفاظت از میراث طبیعی ،اجتماعی و...
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باشد و فرصتهای شغلی و تجارتهای جدیدی را
بهوجود آورد (صالحیفرد.)12 :2302 ،
باتوجه به توانمندیها و زمینههای بالقوهای که در
بخش کشاورزی کشور ایران وجود دارد ،میتوان اذعان
داشت که یکی از موضوعاتی که در پژوهشهای
توسعهای و کاربردی به آن کمتر توجه شده ،توسعۀ
گردشگری کشاورزی است.
دراینخصوص ارزیابی و سنجش منابع ،جاذبهها،
سطح پذیرش جامعه (کشاورزان و گردشگران) نسبت
به گردشگری کشاورزی و توسعۀ آن از اولین مراحل
برنامهریزی گردشگری است .ازاینرو این پژوهش
درنظر دارد ضمن شناخت توانمندیهای موجود در
بخش گردشگری کشاورزی و تعیین و تحلیل سطح
نگرش و پذیرش کشاورزان و گردشگران نسبتبه
توسعۀ گردشگری کشاورزی شهرستان لنجان،
راهکارهایی متناسب با شرایط و قابلیتهای منطقه
ارائه دهد.
شهرستان لنجان یکی از مناطق مستعد و فعال
بخش کشاورزی در استان اصفهان است که با داشتن
پتانسیل ،منابع و جاذبههای گردشگری کشاورزی؛
ازجمله باغات گردو ،بادام ،هلو و سایر میوههای دانهدار
و هستهدار ،شالیزارهای برنج ،مزارع گندم ،جو و...
درصورت توجه و برنامهریزیهای مناسب جهت
افزایش آگاهی ،آموزش کشاورزان و گردشگران،
ارتقای زیرساختها ،امکانات و خدمات رفاهی ظرفیت
الزم برای گسترش گردشگری کشاورزی و استفاده از
مزایای آن را دارد .این درحالی است که نواحی
روستایی این شهرستان با مسائل ناشی از بیکاری،
درآمد ناپایدار ،مهاجرت و سایر مشکالت اقتصادی-
اجتماعی دستوپنجه نرم میکنند .بااینوجود پذیرش
و توسعۀ گردشگری کشاورزی در منطقه میتواند
زمینۀ توسعۀ اقتصادی را فراهم آورد و موجب افزایش
کارکردهای اقتصادی در زمینۀ گردشگری کشاورزی و

درنتیجه ارتقاء سطح زندگی ،رفاه اجتماعی و اقتصادی
کشاورزان بهصورت پایدار شود .همچنین زمینه و
زیرساختهای الزم برای لذتبردن ،ترویج ،آموزش و
مشارکت فعال گردشگران در فعالیتهای تولیدی
بخش کشاورزی را فراهم آورد و ارتباطی قوی بین
انسان و محیط و زندگی کشاورزی برقرار سازد .تحقق
این امر درنهایت میتواند الگویی برای شناسایی
قابلیتهای گردشگری کشاورزی و توسعۀ آن در
مناطق مشابه کشور در این زمینه ارائه کند؛ بنابراین
پژوهش حاضر با هدف ارزیابی قابلیتهای بخش
کشاورزی و سنجش میزانپذیرش آن دربین کشاورزان
وگردشگران شهرستان لنجان برای توسعۀ این فعالیت
انجام شده است و بهدنبال پاسخگویی به این سؤاالت
خواهد بود که :توانمندیهای گردشگری کشاورزی در
منطقه کدامند؟ نگرش و سطح پذیرش کشاورزان
شهرستان و همچنین گردشگران وارد شده به شهرستان
نسبتبه توسعۀ گردشگری کشاورزی به چه میزان
است؟
مباني نظری پژوهش
گردشگری ،بهعنوان حرکات مکانی موقت مردم به
مکانها و مقصدهایی غیر از مکانهای معمول کار و
سکونت آنها ،فعالیتهایی که در مدت اقامت در این
مقصدها انجام میدهند و نیز تسهیالت ارائه شده برای
تأمین نیازهای آنها تعریف شده است (رضوانی:2332 ،
 .)1براساس پارامترهای مختلف (مکان ،موضوع ،هدف
و )...گردشگری به انواع مختلفی تقسیمبندی میشود.
نوعی از آن بهلحاظ مکانی ،گردشگری روستایی است.
«گردشگری روستایی» ،تمامی فعالیتها و خدماتی که
توسط کشاورزان ،مردم و دولتها برای تفریح و
استراحت گردشگران و همچنین جذب گردشگر به
نواحی روستایی ارائه میشود را دربر گرفته و میتواند
شامل گردشگری کشاورزی ،مزرعه ،طبیعی و ...باشد
(رضوانی .)31 :2332 ،بهعبارتدیگر فعالیتی چندبعدی
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است که در محیطی خارج از شهر صورت میگیرد و
ماهیت زندگی روستاییان را به گردشگران نشان
میدهد (قدیری معصوم و همکاران.)4 :2330 ،
«گردشگری کشاورزی» نیز به معنی مشاهدۀ روشها
و مراحل تولید محصوالت کشاورزی و فعالیتهای
مرتبط (زراعی ،باغی ،دام و طیور) ،جاذبههای
گلهداری ،استفاده گردشگران از هوای تازه و امکان
قدمزدن و پیادهروی ،تماشای حیاتوحش ،پیکنیک و
آشپزی در مزارع و ...است (اقتباس از رضوانی:2332 ،
 .)113همچنین به مجموعه فعالیتهایی گفته میشود
که طی آن گردشگران به مزارع ،کشتزارها و
باغستانهای کشاورزی و یا مناطق روستایی میروند و
در فرایند کاشت ،داشت و برداشت محصوالت
کشاورزی در مزارع و کشتزارهای مشارکت میکنند
(خدابنده .)23 :2333 ،درواقع به هر نوع گردشگری که
بهطور مستقیم با کشاورز مرتبط است اطالق میگردد
و شامل اقامت در مزارع ،اتاقها یا چادرزدن،
بازدیدهای آموزشی ،فعالیتهای تفریحی و فروش
محصوالت کشاورزی و  ...است .بهطور خاص ،وقتی
هدف از بازدید ،تمرکز ویژه بر کشاورزی ،با هدف
لذتبردن از باغات و مزارع و یا همراهی با حیوانات
اهلی باشد .گردشگری کشاورزی خوانده میشود.
گردشگری کشاورزی اغلب برای توصیف همۀ
فعالیتهای گردشگری در نواحی روستایی بهکاربرده
میشود؛ اگرچه معنای دقیق آن گردش بر روی زمین
کشاورزی است؛ بااینوجود مفهومی گستردهتر از
گردشگری مبتنی بر مزرعه دارد و جشنها ،موزهها،
ارائۀ محصوالت و سایر جاذبهها و رویدادهای فرهنگی
را نیز شامل میشود (رضوانی)34 :2332 ،؛ بنابراین
برگزاری انواع جشنوارههای مرتبط با فعالیتهای
بخش کشاورزی (مراحل کاشت ،داشت ،برداشت ،ارائه
و فروش محصول) ،ایجاد و توسعۀ خدمات تفریحی،
تسهیالت و امکانات در رابطه با گسترش این فعالیت؛
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پذیرش ،مشارکت و همکاری کشاورزان برای ارائۀ

خدمات به گردشگران و همچنین آموزش فعالیتهای
متنوع کشاورزی توسط آنها از عوامل مؤثر بر توسعۀ
گردشگری کشاورزی است.
در زمینۀ توسعۀ گردشگری روستایی و کشاورزی
دیدگاهها و رویکردهای مختلفی وجود دارد .رویکرد
تقویتگرا ،توسعۀ گردشگری را ذاتا خوب میداند و
معتقد است که خودبهخود محاسنی برای جامعه
میزبان دارد .رویکرد اقتصادی ،گردشگری را مؤثرترین
راه کسب درآمد و اشتغال میداند و در رویکرد
اجتماعی ،گردشگری فرصتی مناسب برای تبادل و
تعامل فرهنگی بین روستاییان و گردشگران است .در
رویکرد جغرافیایی توسعۀ گردشگری بر پایۀ امکانات و
الگوهای فضایی و چارچوبهای کاهش اثرات منفی آن
مورد توجه است .رویکرد اجتماعمدار ،نیز به مشارکت
و کنترل جمعی تأکید دارد و باید بر امکانات محلی و
تصمیم جمعی استوار باشد
(قدیریمعصوم و همکاران.)02 :2330 ،
پیشینة پژوهش

باتوجه به موضوع مورد مطالعۀ این پژوهش که
توسعۀ گردشگری کشاورزی در جامعه هدف را پوشش
میدهد ،پژوهشهایی اعماز داخلی و خارجی انجام
شده است؛ اما تاکنون پژوهشی با این عنوان و در
سطح منطقۀ مورد مطالعه ،مشاهده نشد .مهمترین
موارد کاربردی از پژوهشهای مرتبط با این پژوهش
به شرح زیر است.
در بین مطالعات داخلی :ایمانی ( )2302در پژوهشی
به امکانسنجی جاذبههای آگروتوریسم دهستان
رودپی شمالی شهرستان ساری پرداخته و نشان داد
توسعۀ آگروتوریسم موجب تنوعبخشی به فعالیتهای
اقتصادی ،افزایش درآمد ،اشتغالزایی و افزایش نقش
زنان در اقتصاد خانوارهای روستایی شده است .باالگر
و قربانموحد ( )2302در پژوهشی ،پتانسیلهای
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کشاورزی و گردشگری منطقۀ ارسباران (محصول انار)،
را مورد بررسی قرار داده و نشان داد بهدلیل اهمیت
باالی تولیدات کشاورزی و برگزاری جشنوارۀ انار،
توجه عالقهمندان به طبیعت بیش از پیش به این
منطقه جلب شده است.
خسرویدانش و همکاران ( )2302در پژوهشی با
عنوان نقش گردشگری کشاورزی در توسعۀ پایدار
مناطق روستایی منطقۀ نمونۀ گردشگری پیربکران،
اشاره دارند ،که شرایط طبیعی ،همجواری با رودخانۀ
زایندهرود ،فعالیتهای جذاب کشاورزی و ...سبب شده
تا سرمایهگذاری در گردشگری کشاورزی امری مهم و
مفید تلقی شود.
لنگرودی و حیدری ( )2302با تبیین قابلیتهای
گردشگری کشاورزی براساس دیدگاه گردشگران در
دهستان بلدۀ شهرستان تنکابن ،نشان دادهاند که
منطقه از توان باالیی برای توسعۀ گردشگری
کشاورزی برخوردار بوده و گردشگران تمایل زیادی
برای حضور در اراضی ،جهت گذران اوقات فراغت
دارند .مرادی ( )2302با تحلیلی بر آگروتوریسم و
راهکارهای توسعۀ آن در شهرستان محالت ،مهمترین
عامل ،جهت جذب گردشگر را جاذبههای کشاورزی؛
ازجمله مزارع و باغات پرورش گل و گیاه میداند.
مطلبی ( )2302در پژوهشی به امکانسنجی
گردشگری کشاورزی از دیدگاه جامعۀ محلی در بخش
برزک شهرستان کاشان پرداخته و اشاره دارد که
دیدگاه جامعۀ محلی نسبت به گردشگری کشاورزی
مثبت است و منطقه پتانسیل الزم برای توسعۀ
گردشگری کشاورزی را دارد.
قنبری و همکاران ( )2301اثرات گردشگری بر
توسعۀ روستایی از دیدگاه جامعۀ میزبان بخش ماهان
شهرستان کرمان را بررسی و نشان دادهاند ،که
گردشگری بر توسعۀ روستایی منطقه مؤثر بوده؛ اما در
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ابعاد مختلف (اقتصادی ،اجتماعی ،زیست محیطی)
تفاوت وجود دارد.
بردی آنامرادنژاد و همکاران ( )2303در مطالعهای
با عنوان گردشگری کشاورزی رویکردی برای توسعۀ
منطقهای در روستاهای شهرستان سوادکوه به این
نتیجه دستیافتهاند که مهمترین نقاط قوت منطقه
برای توسعه عبارت از :قابلیتهای جذب گردشگر؛
ازجمله کشت گیاهان دارویی ،آبوهوای مطبوع،
محیط آرام و سرسبز است.
مشهورخواجه و همکاران ( )2301با بررسی
پتانسیلهای گردشگری کشاورزی در استان مازندران
معتقدند که گردشگری کشاورزی میتواند گام مؤثری
برای توانمندسازی اقتصاد روستایی باشد .رضایی و
رشیدی ( )2303در پژوهشی به نقش گردشگری
کشاورزی در توسعۀ جوامع محلی روستایی برای
معرفی کشت نیشکر و تولید شکر سیاه در صومعهسرا
پرداخته و به بهرهگیری از فعالیتهای کشاورزی در
راستای گذران اوقات فراغت گردشگران تأکید دارند.
2
در بخش مطالعات خارجی نیز ،چ و همکاران
( )1221در پژوهشی اشاره دارند ،که چگونه کشاورزان
میشیگان با کارآفرینی گردشگری کشاورزی به ایجاد
مقصدهای گردشگری و افزایش گردشگران در رابطه با
گردشگری کشاورزی پرداختهاند و موجب حفظ
تولیدکنندگان ارائهدهندۀ محصوالت کشاورزی ،حفظ
زمینهای کشاورزی و درنتیجه تقویت بینش و تصور
مناسب از گردشگری کشاورزی برای بهرهمندی از
مزایای آن شدهاند.
اولنبرگ و اوکلی )1222( 1در یک مطالعه ،انگیزههای
کشاورزان تازهکار در امر گردشگری مزرعه در استرالیا،
اروپا و ایاالت متحده را مورد بررسی قرار دادهاند.
نتایج ،نشاندهندۀ پویایی کسبوکار ،تنوع اقتصاد
روستایی و گردشگری و تأکید بیشتر بر رشد اقتصادی
1-Che& et al
2-Ollenburg& Buckley
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در مناطق استرالیا است .در مقابل در اروپا و ایاالت
متحده ،بااینکه هم عوامل اقتصادی و هم اجتماعی
مهم است؛ اما انگیزههای اجتماعی حاشیهای ،نسبت
2
به انگیزههای اقتصادی مهمتر است .گراد و جیهی
( )1222طی پژوهشی در جوامع روستایی ایاالت
متحده ،ضمن اشاره به آنکه گردشگری کشاورزی
درحال رشد و بهعنوان شکلی از اشکال متنوع
کشاورزی است؛ با هدف قراردادن تأثیر گردشگری
کشاورزی در ذینفعان مختلف ،استراتژیهای خاصی
را برای بهبود و موفقیت گردشگری کشاورزی توصیه
کردهاند که میتواند بهعنوان ابزار پشتیبانی برای
کارآفرینی مزارع ،بهبود کیفیت زندگی و پایداری
اقتصادی باشد.
تاو و باربری )1221( 1در یک مطالعه به بررسی
منافع حاصل از گردشگری کشاورزی و اهمیت آن در
مزارع کشاورزانی ،که دارای بازدیدکننده برای تفریح
در این مزارع بودند پرداختهاند .نتایج نشان میدهد که
گردشگری کشاورزی بهعنوان مهمترین موضوع برای
اهداف مرتبط با بازار و نقش اقتصادی گردشگری
کشاورزی است و نهتنها ازنظر افزایش سود؛ بلکه
بهعنوان یک ابزار مهم بازاریابی مورد بررسی و تحلیل
قرار گیرد.
معرفي محدودۀ مورد مطالعه
محدودۀ موردمطالعه ،شهرستان لنجان در استان
اصفهان و در  31کیلومتری جنوب غربی شهر اصفهان
است که از شمال به شهرستان نجفآباد ،از شرق به
شهرستانهای مبارکه و فالورجان و از جنوب و غرب
به استان چهارمحال و بختیاری محدود میشود .این
شهرستان در 12درجه و  12دقیقه تا  12درجه و 13
دقیقه طول جغرافیایی و  31درجه و  22دقیقه تا 31
درجه و  32دقیقه عرض شمالی قرار دارد (شکل .)2
1-Gard& Gehee
2-Tew& Barbieri



شهرستان دارای  1دهستان 0 ،شهر و  13روستای

دارای سکنه است .جمعیت آن در سال  2302برابر
 142122نفر بوده که از این تعداد 34111 ،نفر در
روستاها ساکن بودهاند .ازنظر منابع آب ،شهرستان
بخش بزرگی از زیر حوضۀ میانی زایندهرود است .کل
بهرهبرداران کشاورز منطقه 3223 ،بهرهبردار است که
از این تعداد به تفکیک زراعت  ،1242باغداری:
 ،4231کشت گلخانهای ،22 :پرورش طیور به روش
سنتی ،1224 :پرورش زنبورعسل ،42 :پرورش دام
سنگین ،420 :پرورش دام سبک ،2210 :پرورش
ماهی 22 :بهرهبردار بودهاند .میزان اراضی زیرکشت
زراعی و باغی شهرستان لنجان در سال  2303معادل
 2222/1هکتار است .سطح زیرکشت محصوالت زراعی
 1134/4هکتار با تولید  30122/1تن و بیش از 22
نوع محصول زراعی است .سطح زیر کشت محصوالت
باغی ،نیز معادل  1212/21هکتار با میزان تولید
 2222/30تن و بیش از  23نوع محصول باغی است
(مرکز آمار ایران ،2302 ،سازمان جهاد کشاورزی استان
اصفهان 2303 ،و مرکز آمار ایران.)33-43 :2303 ،
شهرستان لنجان بهطورکلی  1/2درصد منابع طبیعی
و  2/1درصد منابع تاریخی -فرهنگی استان را دارد .با
زیرگونههای مختلف و بهویژه طبیعی (بیشهزارها،
زمینهای زراعی و باغی ،شالیزارها و )...از شرایط
نسبتا مطلوبی در استان برخوردار است (سازمان میراث
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری اصفهان.)32 :2333،
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شکل  :5موقعیت جغرافیایي شهرستان لنجان در استان اصفهان

مأخذ :نگارندگان2301 ،

روششناسي پژوهش
تحقیق حاضر از لحاظ هدف ،کاربردی و بهلحاظ
نوع ،توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر پیمایش است.
جامعۀ آماری ،شامل کشاورزان شهرستان و همچنین
گردشگران واردشده به منطقه است .در این پژوهش
حجم نمونه ،براساس تعداد شاغالن در بخش کشاورزی
و گردشگران واردشده به شهرستان لنجان براساس
فرمول کوکران 334 ،نمونه محاسبه شد .روش
نمونهگیری خوشهای-تصادفی بوده و به تفکیک از
تعداد  201نفر کشاورز و 201نفر گردشگر با استفاده
از روش پیمایشی و مطالعات میدانی دو پرسشنامۀ
اختصاصی تکمیل شده است.
ابزار مورد استفادۀ پرسشنامه ،محقق ساخته است
و برای ارزیابی روایی آن ،از روش اعتبار صوری و
محتوایی با اعمالنظر متخصصین و بهمنظور تعیین
پایایی از همسانی درونی دادهها به روش آلفای
کرونباخ که ضریب آن برای پرسشنامۀ کشاورزان برابر

( )2/31و برای پرسشنامۀ گردشگران برابر ()2/32
بهدست آمده ،استفاده شد.
توانمندیهای بخش کشاورزی منطقه در ابعاد
مختلف زراعی ،باغی ،دامی ،شیالت ،پرورش طیور و...
مورد ارزیابی قرار گرفت .همچنین درخصوص کل
قابلیتهای شهرستان ،عالوهبر جاذبههای بخش
کشاورزی ،آب و هوای مناسب ،چشماندازهای طبیعی،
وجود آثار تاریخی ،دسترسی به امکانات و خدمات
تفریحی ،امنیتی ،امدادی ،اقامتی و رفاهی ،حمل و
نقل ،بهداشتی و ...نیز مورد سنجش واقع شد.
متغیرهای مؤثر در توسعۀ گردشگری کشاورزی نیز
با بررسی پژوهشهای مختلف موجود و همچنین
بومیسازی و افزایش تعداد گویهها متناسب با شرایط
منطقه تدوین شد و در جدول ( )2آمده است .الزم به
ذکر است جهت جلوگیری از طوالنیشدن مطلب،
گویههای تکراری برای هر دو گروه ،یکبار ارائه شده
است.
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استفاده از آزمونهای خیدو و فریدمن به بررسی
معناداری ،مقایسه و سطحبندی پاسخ حاصل از دیدگاه
دو گروه مشارکتکننده دربارۀ گویههای مؤثر بر
توسعۀ گردشگری کشاورزی در منطقۀ پرداخته شده
است .همچنین برای بررسی و ارزیابی رابطه و



مشخصکردن میزان همبستگی بین میزان پذیرش

پاسخگویان با قابلیتهای گردشگری کشاورزی منطقه
از روش ضریب همبستگی رتبهای اسپیرمن استفاده
شده است.

جدول  :5گویههای مؤثر در توسعة گردشگری کشاورزی با واژۀ اختصاری
گویههای مؤثر در توسعة گردشگری کشاورزی براساس نگرش و میزان پذیرش کشاورزان و گردشگران

 :B1برگزاری جشنوارههای غذاهای محلی با محصوالت کشاورزی و نمایشگاه عرضۀ مستقیم محصوالت
 :B2برگزاری جشنوارۀ کاشت محصول
 :B3برگزاری جشنوارۀ برداشت محصول
 :B4راهاندازی خدمات تفریحی مانند اسبسواری و ...برای گردشگران
 :B5اختصاصدادن بخشی از خانه یا اتاقهای اضافۀ کشاورزان برای اقامت گردشگران کشاورزی
 :C1آموزش تجربیات کشاورزان در زمینۀ فعالیت مختلف زراعی و باغی به گردشگران در زمین زراعی
 :C2مشارکت گردشگران در زمین زراعی و باغی برای کاشت محصول بدون دریافت دستمزد
 :C3واردشدن گردشگران به زمین زراعی و باغی برای زیروروکردن خاک ،هرس درختان و ...زمان داشت بدون دستمزد
 :C4وارد شدن گردشگران به زمین زراعی و باغی برای برداشت محصول بدون دریافت دستمزد
 :C5واردشدن گردشگران به زمین زراعی و باغی برای انتخاب و برداشت محصول و همچنین خرید آن
 :C6واردشدن گردشگران به زمین زراعی و باغی فقط برای خرید
 :C7واردشدن گردشگران به زمین زراعی و باغی فقط برای گردش ،لذت ،عکسگرفتن و استراحت با پرداخت هزینه
گویههای مؤثر در توسعة گردشگری کشاورزی براساس نگرش و میزان پذیرش کشاورزان

 :C8واردشدن گردشگران به زمین زراعی و باغی فقط برای گردشکردن و لذتبردن ،عکسگرفتن ،استراحت و تمدداعصاب اگر در کارهای
کشاورزی مشارکت داشته باشند
 :C9فروش مستقیم محصوالت زراعی و باغی خود درکنار مزرعه یا باغ به گردشگران
 :C10مشارکت گردشگران درقبال تأمین جا و غذا ،روز معینی در مزرعه یا باغ
 :C11پذیرایی از گردشگران در مزرعه و آالچیق زمین زراعی و باغی با پرداخت هزینه ازطرف گردشگران
 :C12آموزش و اجازۀ استفاده از وسایل مختلف فعالیت زراعی و باغی در زمین به گردشگران با پرداخت هزینه
 :C13آموزش و اجازۀ استفاده از وسایل مختلف فعالیت زراعی و باغی در زمین به گردشگران بهشرط مشارکت
 :C14آموزش و اجازۀ راندن وسایل نقلیۀ کشاورزی در زمین کشاورزی خود به گردشگران با پرداخت هزینه
 :C15آموزش و اجازۀ راندن وسایل نقلیۀ کشاورزی در زمین کشاورزی خود به گردشگران به شرط مشارکت.
 :D1آموزش تجربیات کشاورزان درمورد فعالیت مختلف مربوط دام به گردشگران در محل نگهداری
 :D2ورود گردشگران به محل نگهداری دام کشاورزان و مشارکت برای فعالیتهای مختلف نگهداری دام.
 :D3آموزش تجربیات خود درمورد فعالیت مختلف مربوط به طیور به گردشگران در محل نگهداری
 :D4واردشدن گردشگران به محل نگهداری طیور و مشارکت در فعالیتهای مختلف نگهداری آنها.
گویههای مؤثر در توسعة گردشگری کشاورزی براساس نگرش و میزان پذیرش گردشگران

 :C8میزان پذیرش ،برای خرید مستقیم محصوالت زراعی و باغی درکنار مزرعه یا باغ کشاورزان
 :C9میزان پذیرش برای پذیرایی شما بهعنوان گردشگر در مزرعه و آالچیق زمین زراعی و باغی با پرداخت هزینه
 :C10میزان پذیرش برای استفاده از وسایل مختلف فعالیت زراعی و باغی در زمین کشاورزی با پرداخت هزینه.
 :C11میزان پذیرش برای آموزش و راندن وسایل نقلیۀ کشاورزی در زمین کشاورزی با پرداخت هزینه
 :C12میزان پذیرش مشارکت در کارهای مزرعه و باغهای منتخب در ازای جای اسکان و غذا ازطرف کشاورز
 :C13میزان پذیرش آموزش از تجربیات یک دامدار در زمینۀ فعالیت مختلف دام و طیور.
 :C14میزان پذیرش ورود به محل نگهداری دام و مشارکت در فعالیتهای مختلف دام با دامدار.
 :C15میزان پذیرش ورود به محل نگهداری طیور (خانگی و مرغداری و )...و مشارکت برای فعالیتهای مختلف.
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ارزیابی توانمندیهای توسعۀ گردشگری کشاورزی...

در این پژوهش ،جهت ارزیابی توانمندیهای
توسعۀ گردشگری کشاورزی و تعیین میزان پذیرش
آن در جامعه هدف ،ابعاد مختلف گردشگری کشاورزی
(زراعی ،باغی ،دامی و )...مشخص و ضمن ارزیابی ،در
ارتباط با میزان پذیرش آنها براساس متغیرهای

(جشنوارهها ،مشارکت در امور مختلف کشاورزی،
خرید و فروش محصول و )...مورد بررسی قرار
گرفتهاند .شکل  1فرآیند مدل مفهومی و عملیاتی
پژوهش را نمایش میدهد.

ارزیابی توانمندیهای گردشگری کشاورزی و ميزان پذیرش آن در جامعه هدف

متغيرهای ميزان پذیرش در جامعه هدف

ابعاد گردشگری کشاورزی

جشنواره ها

اجاره اتاق و اقامت

آموزش تجربيات

زراعی

مشارکت در امور کشاورزی

باغی

دامی

خريد و فروش محصول

شيالت و طيور

سایر متغيرها

سایر ابعاد

توسعه گردشگری کشاورزی
شکل  :1مدل مفهومي و عملیاتي پژوهش

مأخذ :نگارندگان2301 ،

تجزیهوتحلیل و یافتههای پژوهش
الف .یافتههای توصیفي

یافتههای توصیفی پژوهش نشان میدهد که از
 201نفر کشاورز پاسخگو به سؤاالت پرسشنامه؛
 %21/2مرد و  % 34/0زن بودهاند و از  201نفر
گردشگر  %11/2مرد و  %42/4زن بودهاند (جدول.)1.
جدول  :1توزیع فراواني پاسخگویان برحسب نوع مخاطب و جنس
شرح
پاسخگویان
کشاورز
پاسخگویان
گردشگر

مأخذ :نگارندگان2301 ،

جنس

فراوانی

در صد

مرد

211

21/2

زن

22

34/0

جمع

201

222

مرد

222

11/2

زن

02

42/4

جمع

201

222

پاسخگویان از سنین  21سال تا  11سال به باال را
تشکیل میدهند ،که  2/3درصد پاسخگویان کشاورز
در سن  22/2 ، 21-11درصد در سن  11-31سال،
 12درصد در سن  20/3 ،31-41درصد در سن -11
 41سال و  %32/2در سن  11سال به باال قرار دارند.
 %12/3پاسخگویان گردشگر در سن %12/0 ،21-11
در سن  11-31سال %34/0 ،در سن  31-41سال،
 22/1درصد در سن  41-11سال و  12/1درصد
درسن  11سال به باال قرار دارند .اعداد و ارقام فوق
نشاندهندۀ اکثریت پاسخگویان در گروه سنی فعال و
بزرگسال است.
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تحصیلی فوق دیپلم تا لیسانس با  42/2درصد

بهلحاظ میزان تحصیالت ،در بین جامعۀ نمونۀ
آماری پاسخگویان کشاورز ،تحصیالت ابتدایی با 12/2
درصد و بیسواد با  11/4درصد باالترین میزان و فوق
لیسانس و باالتر از آن با  2/1درصد کمترین میزان
بوده است .در بین پاسخگویان گردشگر ،سطح

باالترین میزان بوده است .این اعداد بیانگر پایینبودن
سطح سواد در بین پاسخگویان کشاورز و متوسط به
باالبودن سطح سواد گردشگران است (جدول.)3 .

جدول  :9توزیع فراواني پاسخگویان برحسب سطح تحصیالت

میزان تحصیالت

گردشگران

کشاورزان
فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

بیسواد

40

11/4

2

2

ابتدایی

11

12/2

2

3/2

سیکل

32

22/2

12

22/4

دیپلم

31

23/1

23

31/3

فوق دیپلم تا لیسانس

14

21/1

32

42/2

فوق لیسانس و باالتر

2

2/1

11

22/1

جمع
مأخذ :نگارندگان2301 ،

201

222

201

222

در بین جامعه آماری کشاورز  21/2درصد فعالیت
کشاورزی اصلی خود را زراعت 22/24 ،درصد
باغداری 1/2 ،درصد دامداری 21 ،درصد زراعت و
باغداری 3/3 ،درصد زراعت و دامداری 2/1 ،درصد
باغداری و دامداری و  12/1درصد دارای هر سه
فعالیت زراعت و باغداری و دامداری را ذکر کردهاند.

بهجهت میزان فاصلۀ اقامت گردشگر تا مقصد،
چندمین سفر به منطقه و نوع وسیلۀنقلیه همچنان که
در جدول 4 .مشخص است ،باالترین میزانها بهترتیب
مربوط به  11-22کیلومتر ،تعداد  1مرتبه و بیشتر و
نوع وسیلۀ شخصی بوده است.

جدول  :1توزیع فراواني فاصله ،نوع وسیلة حملونقل و تعداد سفر
وسیلۀ
حملونقل

فراوانی

درصد

فاصله به
کیلومتر

فراوانی

درصد

چندمین مرتبۀ سفر
به این منطقه

فراوانی

درصد

22-11

12

22/4

اول

42

12/3

خصوصی

233

02/0

11-42

14

21/1

دوم

24

2/3

عمومی

4

1/2

42-11

32

21/2

سوم

34

22/2

جمع

201

222

11-22

43

11

چهارم

11

22/1

22-31

44

11/0

پنجم و بیشتر

31

41/2

بیشتر از 31

12

23/1

جمع

201

222

201
جمع
مأخذ :نگارندگان2301 ،

222
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قابلیت «زیاد» و  12/3درصد قابلیت «متوسط» برای
گردشگری دارد .بهطور کلی بیش از  04درصد قابلیت
متوسط به باال را برای گسترش گردشگری کشاورزی
عنوان کردهاند .همچنین از دیدگاه  32/3درصد هر دو
گروه پاسخگو (کشاورزان و گردشگران) قابلیتهای
گردشگری شهرستان «بسیار زیاد» 42/4 ،درصد
قابلیت «زیاد» و  12/2درصد قابلیت «متوسط» را
انتخاب کردهاند .درمجموع ،بیش از  %04افراد ،قابلیت
«متوسط به باال» را برای توسعۀ گردشگری شهرستان
عنوان کردهاند (جدول .)1

 بررسي میزان توانمندی بخش کشاورزی برای توسعةگردشگری کشاورزی (از دیدگاه کشاورزان و گردشگران)

از دیدگاه  %42/2پاسخگویان کشاورز ،قابلیت بخش
کشاورزی برای توسعۀ گردشگری کشاورزی« ،بسیار
زیاد» 10/2 ،درصد قابلیت «زیاد» و  10/2درصد
قابلیت «متوسط» بخش کشاورزی برای گردشگری را
انتخاب کردهاند .بهطورکلی بیش از  03درصد قابلیت
متوسط به باال بخش کشاورزی را برای گسترش
گردشگری کشاورزی در شهرستان عنوان کردهاند.
از دیدگاه  13/2درصد پاسخگویان گردشگر نیز،
شهرستان لنجان قابلیت «بسیار زیاد» 12/0 ،درصد

جدول  :1دیدگاه پاسخگویان نسبتبه قابلیتهای کشاورزی و کل قابلیتهای گردشگری
برای توسعة گردشگری کشاورزی
دیدگاه پاسخگویان نسبتبه قابلیتهای کشاورزی
منطقه برای توسعۀ گردشگری کشاورزی
دیدگاه گردشگران

دیدگاه پاسخگویان نسبتبه کل قابلیتهای
منطقه برای توسعۀ گردشگری کشاورزی
دیدگاه کشاورزان و گردشگران

دیدگاه کشاورزان

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

طیف

درصد

فراوانی

طیف

2

1

2/2

3

خیلیکم

2/3

1

خیلی کم

3/2

2

1/2

22

کم

4/4

22

کم

12/3

42

12/4

42

متوسط

12/2

32

متوسط

13/2

221

10/2

12

زیاد

42/2

210

زیاد

12/0

41

42/2

32

خیلیزیاد

32/3

211

خیلی زیاد

222

201

222

201

جمع

222

334

جمع

مأخذ :نگارندگان2301 ،

همچنین درخصوص میزان موافقت کشاورزان با
توسعۀ گردشگری کشاورزی 03/3 ،درصد از
پاسخگویان موافق یا کامال موافق توسعۀ گردشگری
کشاورزی بهشرط وجود برنامۀ مشخص ،نظارت،
شرایط معین و زمانبندی بودهاند.
ب .یافتههای استنباطي

 تحلیل میزان پذیرش جامعۀ هدف برای توسعۀگردشگری کشاورزی بررسی ،تحلیل و مقایسۀ دیدگاه
دو گروه کشاورزان و گردشگران در مورد توانمندیهای

توسعۀ گردشگری کشاورزی و میزان پذیرش آن
نشاندهندۀ آن است که پاسخها در رتبههای متمایز
قرار دارند .باتوجه به اینکه میزان معناداری از 2/21
کمتر است؛ بنابراین دیدگاه هر دو گروه دربارۀگویهها
متفاوت است (جدول  .)2باتوجه به تفاوت در دیدگاه
دو گروه ،برای مقایسۀ آنها میتوان از آزمون فریدمن
برای رتبهبندی نگرش و میزان پذیرش پاسخگویان
بهره گرفت.

111

فصلنامه جغرافیا و توسعه ،سال شانزدهم ،شماره  ،15تابستان 5931




جدول  :9توزیع کای -دو سطح پذیرش کشاورزان و گردشگران برای توسعة گردشگری کشاورزی
201
تعداد نمونه
میزان پذیرش گردشگران
201
تعداد نمونه
میزان پذیرش کشاورزان برای
برای برگزاری جشنوارههای
برگزاری جشنوارههای غذاهای
آماره آزمون
آمارۀ آزمون
23222
023322
غذاهای محلی با محصوالت
محلی با محصوالت کشاورزی و
کای-دو
کای -دو
کشاورزی و نمایشگاه عرضۀ
نمایشگاه عرضۀ مستقیم
4
درجۀ آزادی
4
درجۀ آزادی
مستقیم محصوالت کشاورزی
محصوالت کشاورزی و صنایع
2/222
میزان بامعنائی
2/222
میزان بامعنائی
و صنایع دستی
دستی
آماره آزمون
میزان پذیرش گردشگران
442311
آماره آزمون
میزان موافقت و پذیرش
2033331
کای -دو
برای توسعۀ گردشگری
1
کای -دو
کشاورزان برای توسعۀ
کشاورزی در زمینۀ
گردشگری کشاورزی در زمینۀ
24
درجۀ آزادی
23
درجۀ آزادی
فعالیتهای زراعی ،باغی و
زراعی ،باغی و دام و طیور
2/222
میزان بامعنائی
2/222
میزان بامعنایی
دامی منطقه
آماره آزمون
دیدگاه گردشگران درمورد
آماره آزمون
دیدگاه کشاورزان درمورد
23211
23221
کای -دو
قابلیتهای گردشگری
کای -دو
قابلیتهای گردشگری
کشاورزی شهرستان لنجان
کشاورزی شهرستان لنجان
22
درجۀ آزادی
21
درجۀ آزادی
برای توسعۀ آن
برای توسعۀ آن
2/222
میزان بامعنائی
2/222
میزان بامعنایی

مأخذ :نگارندگان2301 ،

براساس یافتههای پژوهش در جدول ( 2پذیرش
کشاورزان) ،مالحظه میشود ،که رتبۀ  2مربوط به
«راهاندازی خدمات تفریحی مانند اسبسواری و ...برای
گردشگران» و رتبۀ  1که معادل کمترین میانگین رتبه
در بین گویههای کلی است مربوط به «اختصاصدادن
بخشی از خانه یا اتاقهای اضافۀ کشاورزان برای اقامت
گردشگران» در بین گویههای کلی است .سایر
گویههای کلی بین رتبۀ  2تا  1قرار میگیرند .در بین
گویههای اختصاصی رتبۀ  2مربوط به «آموزش و
انتقال تجربیات کشاورزان در زمینۀ فعالیتهای
مختلف زراعی و باغی به گردشگران» و رتبۀ  23که
کمترین میانگین رتبه بین گویههای اختصاصی را
دارد ،مربوط به «ورود گردشگران به محل نگهداری
دام کشاورزان برای مشارکت در فعالیتهای مختلف
نگهداری دام» است .سایر گویههای اختصاصی بین
رتبۀ  2تا  23قرار میگیرند.
این نتایج نشان میدهد ،که کشاورزان نسبت به
دامها و ورود گردشگر به محل نگهداری آنها
حساسیت بیشتری داشته و در مطالعات میدانی نیز
کامال محرز بوده که تمایلی به این کار(بازدید از دامها
و محل آنها) نداشتهاند .بااینوجود در زمینۀ
گویههای زراعی و باغی استقبال بسیار خوبی داشتهاند.

همچنین باتوجه به نتایج جدول ( 3پذیرش
گردشگران) ،مالحظه میشود که رتبۀ  2مربوط به
«برگزاری جشنوارۀ برداشت محصول در منطقه» و
رتبۀ  1که معادل کمترین میانگین رتبه در بین
گویههای کلی است مربوط به «پذیرش گردشگر برای
اجارۀ بخشی از خانه یا اتاقهای اضافۀ کشاورز برای
اقامت در زمان گردشگری» است .سایر گویههای کلی
بین رتبۀ  2تا  1قرار میگیرند .در بین گویههای
اختصاصی ،رتبۀ  2مربوط به «پرداختن گردشگران به
خرید محصوالت زراعی و باغی در کنار مزرعه و باغ»
است و رتبۀ  21که معادل کمترین میانگین رتبه در
بین گویههای اختصاصی است مربوط به «میزان
پذیرش گردشگران برای ورود به محل نگهداری دام و
مشارکت در فعالیتهای مختلف دام با دامدار» است.
سایر گویههای اختصاصی بین رتبۀ  2تا  21قرار
میگیرند .این نتایج ،بیانگر این واقعیت است که
گردشگران نیز تقریبا با کشاورزان همعقیده بوده و
تمایل به بازدید از دامها و محل نگهداری آنها
نداشتهاند؛ اما برعکس آن ،ورود به مزارع و باغات و
همچنین خرید محصوالت کشاورزی با قیمت مناسب
و کیفیت مطلوب در اولویت قرار داشته است.
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جدول  :1میانگین رتبههای آزمون فریدمن برای میزان پذیرشکشاورزان در توسعة گردشگریکشاورزی
میزان
پذیرش
کشاورزان
(گویههای
کلی)

میزان
پذیرش
کشاورزان
(گویههای
اختصاصی)

گویهها

میانگینرتبه

برای برگزاری جشنواره های غذاهای محلی با محصوالت کشاورزی و نمایشگاه عرضۀ مستقیم
محصوالت کشاورزی و صنایعدستی در منطقه برای گردشگران.

3320

برای برگزاری جشنوارۀ کاشت محصول در منطقه.

3323

1

برای برگزاری جشنوارۀ برداشت محصول در منطقه.

3322

3

برای راهاندازی خدمات تفریحی مانند اسبسواری و ...برای گردشگران.

3313

2

برای اختصاص بخشی از خانه یا اتاقهای اضافۀ خود برای اقامت گردشگران.

1342

1

آموزش تجربیات خود در زمینۀ فعالیت مختلف زراعی و باغی به گردشگران.

23310

2

نسبت به ورود و مشارکت گردشگران به زمین زراعی و باغی برای کاشت محصول بدون دستمزد.

22321

22

نسبت به ورود گردشگران به زمین زراعی و باغی برای زیروروکردن خاک ،کندن علف هرز،
هرس درختان و دیگر فعالیتهای زمان داشت بدون دستمزد.

22333

4

نسبت به ورود گردشگران به زمین زراعی و باغی برای برداشت محصول بدون دریافت دستمزد.

22333

2

نسبت به ورود گردشگران به زمین زراعی و باغی برای انتخاب و برداشت محصول و خرید.

22312

2

نسبت به ورود گردشگران به زمین زراعی و باغی شما فقط برای خرید محصول.

22332

1

نسبت به ورودگردشگران به زمین زراعی و باغی شما فقط برای گردشکردن و لذتبردن،
عکسگرفتن ،استراحت وتمدد اعصاب با پرداخت هزینه.

22344

3

نسبت به ورود گردشگران به زمین زراعی و باغی شما فقط برای گردشکردن و لذتبردن،
عکسگرفتن ،استراحت وتمدد اعصاب به آن بهشرط مشارکت.

22312

0

فروش مستقیم محصوالت زراعی و باغی درکنار مزرعه یا باغ ،به گردشگران

22332

3

نسبت به مشارکت گردشگر در روز معین در مزرعه ،درقبال تأمین جا و غذا.

22312

0

نسبت به آنکه ،حاضر به پذیرایی از گردشگران در مزرعه و آالچیق زمین زراعی و باغی با
پرداخت هزینه ازطرف گردشگران در زمین خود هستید.

22314

1

نسبت به آنکه آموزش و اجازه استفاده از وسایل مختلف فعالیت زراعی و باغی در زمین
کشاورزی خود را به گردشگران با پرداخت هزینه میدهید.

22311

22

نسبت به آنکه آموزش و اجازه استفاده از وسایل مختلف فعالیت زراعی و باغی در زمین
کشاورزی خود را به گردشگران میدهید به شرط مشارکت در کارها.

3311

24

نسبت به آنکه ،آموزش و اجازۀ راندن وسایل نقلیۀ کشاورزی در زمین کشاورزی خود را به
گردشگران با پرداخت هزینه دهید.

2322

22

نسبت به آنکه آموزش و اجازۀ ،راندن وسایل نقلیۀ کشاورزی خود را به گردشگران میدهید اگر
در کارهای کشاورزی مشارکت داشته باشند.

2322

22

نسبت به آنکه از تجربیات خود درمورد فعالیتهای مربوط دام ،به گردشگران در محل نگهداری
آموزش دهید.

3302

21

نسبت به آنکه گردشگران به محل نگهداری دام شما وارد شوند و برای فعالیتهای مختلف
نگهداری دام با شما مشارکت داشته باشند.

2322

23

نسبت به آنکه از تجربیات خود درمورد فعالیتهای مختلف مربوط به طیور ،به گردشگران در
محل نگهداری آموزش دهید.

3342

23

نسبت به آنکه گردشگران به محل نگهداری طیور وارد شوند و برای فعالیتهای مختلف
نگهداری طیور با شما مشارکت کنند.

3322

21
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جدول  :8میانگین رتبهای آزمون فریدمن برای میزان پذیرش گردشگران برای توسعة گردشگری کشاورزی 

میزان پذیرش
گردشگران
(گویههای
کلی)

میزان پذیرش
گردشگران
(گویههای
اختصاصی)

گویهها

میانگین
رتبه

رتبه

برای برگزاری جشنواره های غذاهای محلی با محصوالت کشاورزی و نمایشگاه برای عرضۀ
مستقیم محصوالت کشاورزی صنایعدستی در منطقه.

3323

1

برای برگزاری جشنوارۀ کاشت محصول درمنطقه.

1302

3

برای برگزاری جشنوارۀ برداشت محصول درمنطقه.

3324

2

برای راهاندازی خدمات تفریحی مانند اسب سواری و ...برای گردشگران.

1302

4

پذیرش برای اجارۀ بخشی از خانه یا اتاق اضافۀ کشاورز برای اقامت ،در زمان گردشگری.

1302

1

میزان پذیرش گردشگران برای آموزش از تجربیات یک زارع یا باغدار در زمینۀ فعالیتهای
زراعی و باغی.

0321

4

میزان پذیرش گردشگران برای آنکه بدون دریافت دستمزد برای کاشت محصول زراعی و
باغی مشارکت داشته باشند.

3321

3

میزان پذیرش گردشگران برای مشارکت بدون دریافت دستمزد در زیروروکردن خاک،
کندن علف هرز و هرس درختان و دیگر فعالیتهای زمان داشت.

2322

22

میزان پذیرش گردشگران برای آنکه بدون دریافت دستمزد در مزرعهها و باغهای مشخص
به برداشت محصول بپردازند.

0321

2

میزان پذیرش گردشگران برای آنکه بدون دریافت دستمزد در مزرعهها و باغهای منتخب
به برداشت محصول بپردازید و همچنین خرید داشته باشند

0333

3

میزان پذیرش گردشگران برای آنکه در مزرعه ها و باغهای منتخب فقط برای خرید
محصول وارد شوید.

22321

1

میزان پذیرش گردشگران برای ورود به مزرعه و باغ فقط برای گردشکردن و لذتبردن،
عکسگرفتن ،استراحت و آرامش اعصاب با پرداخت هزینه.

3302

2

میزان پذیرش گردشگران به خرید محصوالت زراعی و باغی درکنار مزرعه و باغ پرداخته و
این اقدام را انجام میدهند.

22321

2

میزان پذیرش گردشگران ،که بهعنوان گردشگر در مزرعه و آالچیق زمین زراعی و باغی ،با
پرداخت هزینه در مزرعهها و باغهای منتخب پذیرایی شوید.

0331

1

میزان پذیرش گردشگرانی که به آموزش ازطرف کشاورزان برای استفاده از وسایل مختلف
فعالیت زراعی و باغی در زمین کشاورز با پرداخت هزینه هستند.

2320

0

میزان پذیرش گردشگر ،برای آموزش ازطرف کشاورزان در راندن وسایل نقلیۀ کشاورزی و
استفاده از وسایل زراعی و باغی با پرداخت هزینه.

2312

21

میزان پذیرش گردشگران که در ازای جای اسکان و غذا ازطرف کشاورز در کارهای مزرعه و
باغهای منتخب مشارکت داشته باشید.

2332

22

میزان پذیرش گردشگران که از تجربیات یک دامدار در زمینۀ فعالیت مختلف دام و طیور
آموزش ببینید.

1322

24

میزان پذیرش گردشگران که به محل نگهداری دام وارد و برای فعالیتهای مختلف دام با
دامدار مشارکت داشته باشید.

4321

21

میزان پذیرش گردشگران که به محل نگهداری طیور (خانگی و مرغداری و )...وارد و برای
فعالیتهای مختلف طیور مشارکت داشته باشید.

1324

23
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بین گویههای  D3 ،D2 ،D1و ( D4مراجعه به
جدول  )2که مربوط به فعالیتهای دام و طیور با
گردشگری کشاورزی منطقه است ،رابطۀ معناداری
وجود ندارد .این نتایج نشاندهندۀ عالقهمندی و
پذیرش بیشتر کشاورزان برای توسعۀ فعالیتهای
گردشگری کشاورزی در زمینۀ فعالیتهای زراعی و
باغی نسبت به فعالیتهای دامی است .نتایج در
جدولهای  0و  22قابل مشاهده است.

بررسي رابطة بین قابلیتهای بخش کشاورزی و میزان
پذیرش در جامعة هدف

در ادامه بهمنظور مشخصکردن میزان رابطه و
همبستگی از ضریب همبستگی رتبهای اسپیرمن
استفاده شده است .محاسبۀ ضریب همبستگی
اسپیرمن ،نشاندهندۀ همبستگی بین قابلیتهای
بخش کشاورزی و میزان پذیرش هر دو گروه
کشاورزان و گردشگران با معناداری ( ،)Sig =0/000با
میزان اطمینان باالی  01درصد است.

جدول  :3ضریب همبستگي اسپیرمن بین قابلیتهای بخش کشاورزی و میزان پذیرش کشاورزان
B5

**.423

B4
**

.322

B3
**

.123

B2
**

.443

B1
**

.121

نوع همبستگی
ضریب همبستگی اسپیرمن

.222

.222

.222

.222

.222

سطح معناداری

201

201

201

201

201

کل

C5

C4

C3

C2

C1

نوع همبستگی

**.110

**

.121

**

.333

**

.342

**

.422

ضریب همبستگی اسپیرمن

.222

.222

.222

.222

.222

سطح معناداری

201

201

201

201

201

کل

C10

C9

C8

C7

C6

نوع همبستگی

**.332

**

.220

**

.324

**

.330

**

.121

ضریب همبستگی اسپیرمن

.222

.220

.222

.222

.222

سطح معناداری

201

201

201

201

201

کل

C15

C14

C13

C12

C11

نوع همبستگی

**.132

**.132

**.101

**.312

**.324

ضریب همبستگی اسپیرمن

.222

.222

.222

.222

.222

سطح معناداری

201

201

201

201

201

کل

D4

D3

D2

D1

نوع همبستگی

-.224

-.212

.233

.231

ضریب همبستگی اسپیرمن

.411

.321

.212

.321

سطح معناداری

201

201

201

201

کل
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متغیرمستقل

قابلیتهای
بخشکشاورزی
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جدول  :51ضریب همبستگي اسپیرمن بین قابلیتهای بخش کشاورزی و میزان پذیرش گردشگران
B5

**.113

B4
**

.322

B3
**

.110

B2
**

.111

نوع همبستگی

B1
**

.121

.222

.222

.222

.222

.222

201

201

201

201

201

کل

C5

C4

C3

C2

C1

نوع همبستگی

**.321

**

.422

**

.423

**

.114

.103

متغیرمستقل

ضریب همبستگی اسپیرمن
سطح معناداری

**

ضریب همبستگی اسپیرمن

.222

.222

.222

.222

.222

سطح معناداری

201

201

201

201

201

کل

قابلیتهای

C10

C9

C8

C7

C6

نوع همبستگی

بخش

**.334

**

.322

**

.323

**

.140

**

.132

ضریب همبستگی اسپیرمن

.222

.222

.222

.222

.222

سطح معناداری

201

201

201

201

201

کل

C15

C14

C13

C12

C11

نوع همبستگی

**.120

**

.232

**

.134

**

.322

**

.121




کشاورزی

ضریب همبستگی اسپیرمن

.222

.222

.222

.222

.222

سطح معناداری

201

201

201

201

201

کل

(** :مقدار همبستگی در سطح  -2( 2/22طرفه) .مأخذ :نگارندگان2301 ،

نتیجه
توسعه در زمینۀ شاخههای متنوع فعالیتهای بخش
گردشگری در هر منطقهای وابستهبه توانمندیها و
قابلیتهای ویژه آن است .در این زمینه ،گردشگری
کشاورزی که یکی از شاخههای گردشگری روستایی
است نقش مهمی در فرایند توسعۀ منطقهای و
روستایی دارد.
شهرستان لنجان در مجموع دارای  41منبع
گردشگری است و  1/1درصد از پتانسیلهای
گردشگری استان اصفهان را به خود اختصاص داده
است .گونهشناسی منابع موجود در این شهرستان
نشان میدهد که منابع تاریخی-فرهنگی با  20درصد
سهم ،دارای بیشترین فراوانی است .منابع طبیعی از
 20درصد و منابع انسان ساخت  21درصد از مجموع
پتانسیلهای شهرستان را تشکیل دادهاند .بهطورکلی

 1/2درصد منابع طبیعی و  2/1درصد از پتانسیلهای
تاریخی -فرهنگی استان در این شهرستان قرار دارد.
در بین منابع طبیعی بیشترین تعداد مربوط به
بیشهزارهای حاشیۀ زایندهرود ،زمینهای زراعی و
باغی ،شالیزارهای برنج و ...است که درکنار سایر
زیربخشهای کشاورزی (دامداری ،شیالت و )...شرایط
گردشگری و بهویژه گردشگری کشاورزی منطقه را در
جایگاه نسبتا مناسبی قرار داده است.
همچنین براساس نتایج آماری حاصل از
نظرسنجی پاسخگویان کشاورز ،که بیش از  % 03و
پاسخگویان گردشگر بیش از  %04قابلیت «متوسط به
باالی» بخش کشاورزی و هر دو گروه پاسخگو بیش از
 %04قابلیت «متوسط به باالی» کل قابلیتهای
گردشگری شهرستان لنجان را برای گسترش
گردشگری کشاورزی در شهرستان لنجان انتخاب
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کردهاند؛ بنابراین میتوان نتیجه گرفت ،که شهرستان
لنجان از قابلیت باالیی برای توسعۀ گردشگری
کشاورزی برخوردار است.
دراینخصوص ،بررسیهای میدانی (پیمایشی) از
منطقۀ مورد مطالعه ،نیز حاکی از این است که وجود
جاذبههای گردشگری کشاورزی ،استقبال کشاورزان از
گردشگران ،امکانات و خدمات در دسترس ،مهمترین
عوامل در باالبودن وضعیت نظرسنجی بوده است .در
مقابل از آنجا که روستاییان نسبت به دامداری و امور
دامی خود حساسیت بیشتری نسبت به امور زراعی و
باغی نشان دادهاند ،این گروه از متغیر در کاهش
اندکی از ارزیابی ،مؤثر بوده است.
نتایج آماری حاصل از دیدگاه دو گروه کشاورزان و
گردشگران واردشده به شهرستان و مقدار آمارههای
آزمون خیدو با سطح اطمینان باالی  00درصد
درمورد رابطۀ قابلیتهای بخش کشاورزی با میزان
پذیرشکشاورزان و گردشگران برای توسعۀ گردشگری
کشاورزی منطقه و همچنین رتبههای باالی حاصل از
آزمون فریدمن مرتبط با گویههای مؤثر بر میزان
پذیرش هر دو گروه پاسخگو میتوان بیان کرد؛ که
قابلیتهای بخش کشاورزی شهرستان لنجان توان
توسعۀ گردشگری کشاورزی را دارد .همچنین براساس
نتایج حاصل از یافتههای پژوهش؛ یافتههای آمار
توصیفی و آمارههای آزمون خیدو ،فریدمن و
اسپیرمن با اطمینان باالی  01درصد مبنیبر مثبت
بودن نگرش و میزان پذیرش باالی کشاورزان و
گردشگران برای توسعۀ گردشگری کشاورزی در
شهرستان لنجان است.
درمجموع ،براساس مبانی نظری ،مطالعات میدانی،
تجزیهوتحلیل اطالعات و دادهها ،مشخصشده است،
که شهرستان لنجان توانمندی باالیی برای توسعۀ
گردشگری کشاورزی دارد .بهعالوه میزان نگرش و
پذیرش جامعۀ هدف نیز دراینخصوص مثبت بوده و

توسعۀ گردشگری کشاورزی میتواند موجب
تنوعبخشی و توانمندسازی اقتصادی ،توسعۀ روستایی
در ابعاد مختلف (اقتصادی ،اجتماعی ،زیست محیطی)
و ...شود .برایناساس نتایج این پژوهش با پژوهشهای
انجام شده ،برای سنجش قابلیت و توانهای محیطی
برای توسعۀ گردشگری کشاورزی با نتایج حاصل از
پژوهشایمانی( ،)2302باالگر و موحد ( ،)2302مرادی
( ،)2302خسرویدانش و همکاران (،)2302
مشهورخواجه و همکاران ( )2301و تاو و باربری
( )1221و بهلحاظ ارزیابی میزان پذیرش کشاورزان
وگردشگران نسبت توسعۀ گردشگری در منطقۀ مورد
مطالعه با نتایج سایر پژوهشهای اشارهشده در پیشینۀ
تحقیق (مطلبی ،اولنبرگ و اوکلی و  )...هماهنگی و
مطابقت دارد .بااینوجود مالک قراردادن برخی
شرایط ،توسط کشاورزان؛ ازجمله وجود برنامهای
مشخص جهت گردشگران کشاورزی ،نظارت دولتی و
یا نهادهای ذیربط ،زمان و شرایط خاص برای ورود
گردشگران و ...مواردی متفاوت از سایر پژوهشها بوده
است.
پیشنهادها
براساس آنچه از تجزیه ،تحلیل و نتایج حاصل شد،
موارد زیر بهعنوان پیشنهاد ارائه میشود:
 آموزش ،تشویق و زمینهسازی برای افزایش مشارکتکشاورزان برای توسعۀ طرحهای گردشگری کشاورزی.
 بهرهگیری هدفمند از کارشناسان متخصص وبرنامهریزان در زمینۀ ایجاد و گسترش امکانات و
تسهیالت زیرساختی الزم برای توسعۀ گردشگری
کشاورزی.
 ایجاد هماهنگی بین نهادهای مرتبط بهمنظور ایجادو توسعۀ جشنوارههای کاشت ،داشت ،برداشت
محصوالت کشاورزی ،نمایشگاه و جشنوارههای عرضۀ
محصوالت کشاورزی ،غذاهای محلی ،صنایعدستی و
تسهیالت اسبسواری و. ...
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 ایجاد و توسعۀ فضاها و فعالیتهای مرتبط باگردشگری کشاورزی باتوجه به شرایط ،با نظارت دقیق
سازمانهای دولتی و شرکتهای معتبر خصوصی.
 اطالعرسانی و تبلیغات برگزاری جشنوارهها درقطبهای جمعیتی؛ همچنین اطالعرسانی ،تبلیغات
آژانسهای مسافرتی با تورگردانهای آموزشدیده.
 تبیین اهمیت و آثار گردشگریکشاورزی برایکشاورزان،روستاییان و گردشگران (اقتصادی ،فرهنگی
و محیطی).
 آموزش درخصوص ابعاد گردشگری کشاورزی (نحوهو چگونگی آموزش اطالعات کشاورزی و کار با وسایل
کشاورزی و ...به گردشگران ،چگونگی اجاره ،ارتقای
سطح امکانات خدماتی و بهداشتی ،برخورد با
گردشگران و.)...
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Introduction
Rural devel opment and the acute problems of rural areas are increasing day by day and even moving
to the city. Other agricultural activities and traditional activities can not meet the needs of rural
communities. Nevertheless, the agricultural sector has a multi-functional character, and it can not be
evaluated solely on the basis of production, income and employment. But agriculture, in addition to
product production, should be evaluated on the basis of concepts such as conservation, recreational
activities and leisure.
In this regard, agricultural tourism is one of the strategies that has been proposed in the last few
decades to diversify the rural economy and sustainable rural development. Lenjan is one of the most
prone and active sectors of immigration and other socio-economic problems. Therefore, this research
intends to identify some of the existing capabilities in the agricultural tourism sector and to analyze
the level of attitude and acceptance of farmers and tourists towards the development of agricultural
tourism, provide solutions for the development of agricultural tourism, in accordance with the
conditions agriculture in Isfahan province, which, having the potential, resources and attractions of
agricultural tourism, with due attention and planning, has the capacity to expand agricultural tourism
and use its benefits to promote the economic level of farmers and villagers.
Methods and material
The present research from the view point of objective is an applied one and in terms of type, s
descriptive-analytical one. The statistical population includes farmers and tourists in Lenjan. Sample
size was selected based on the number of employed in the agricultural sector and tourists entering in
to the city. The sample number is based on the Cochran formula, 192 farmers and 192 tourists.
Cluster random sampling method and two types of completed questionnaires have been used by field
study.Chi-square and Friedman tests were used to examine the significance, comparison and response
leveling from the viewpoints of the two groups of participants. Also, to investigate the correlation
between the acceptance of respondents and agricultural tourism capabilities of the region, Spearman's
correlation coefficient has been used.
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Results and Discussion
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The results of this study indicated that from the perspective of farmer respondents, %41,7 of farmers
selected the agricultural sector to develop as "very high", %29,7 % as "high" and %29,7 as "middle"
agriculture tourism. From the perspective of %53,1 of tourist respondents, Lenjan has the "very high"
capability, %21,9 as "high" and %20,8 as "middle" to develop the agritourism. Friedman’s test for
ranking the attitude and acceptance of the farmers indicated that the ranking 1was related to set up
recreational services like horse riding for tourists and rank 5was equivalent to the lowest one related
to the allocation of part of the house of farmers and additional rooms for accommodating the tourists
"among the items in general. Among the exclusive items the ranking 1was related to "farmers”
training and exchange of experiences in the field of farming and gardening activities to tourists and
the grading 18 which was equivalent to the lowest rank among the specific items was related to
"entering the tourists into the livestock of the farmers participate in keeping the various activities of
livestock ."
It was observed that in the tourism group, the ranking 1was related to "Harvest Festival" which was
equivalent to the lowest ranking 5 as overall rating among the items on the "accepting the farmers to
rent a part of house or room for accommodation". Among the exclusive items the ranking 1was
related to "the tourists pay to buy the farm and garden crops" and the ranking 15 which was
equivalent to the lowest rank in the specific items related to "the tourists enter in to the location and
admission dairy cattle breeding, and participated in various activities."
The calculation of Spearman Coefficient also represented the correlation between the performance of
the agricultural sector and the acceptance of both agriculture and tourism at the significance level of
00000. (Sig=00000)
Conclusion
The basis of statistical results taken from surveying the tourist and farmer respondents in the studied
area indicated the "medium to high" capabilities for developing the agritourism. Also, from the
viewpoints of agriculture and tourism, the relationship between the agricultural sector and the
adoption of agriculture and tourism for agritourism development it can be said that Lenjan has the
capability of developing tourism agriculture. Based on the results, the high attitude and acceptance of
farmers and tourists are positive for developing agritourism in Lenjan.
Keywords: Evaluation, Tourism, Agritourism, Lenjan.
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