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 از دید کشاورزان در استان گلستان

 1حسن دلیری
 01/60/0066 تاریخ پذیرش:                                                                               52/60/0066 تاریخ دریافت:

 

 چكیده
ا توجه به بباشد.  مؤثربر تولید و عملکرد بخش کشاورزی و رفاه کشاورزان  تواندیمتوسعه گردشگری کشاورزی 

توسعه گردشگری کشاورزی در استان گلستان و اهمیتی که بخش کشاورزی در اقتصاد استان دارد، الزم است 
 میدانی یریگمونهنارتباط بین این دو بخش در فرآیند توسعه شناسایی شود. به منظور شناسایی و تحلیل این ارتباط، 

به انجام رسید  0011در بهار سال  در سه روستای یلمه خندان، نوچمن و االزمن در استان گلستان پرسشنامه 733با 
 ریأثتگام بررسی نگرش روستاییان در مورد  نخستینبرای رسیدن به دو هدف آزمون شد. در  یریگنمونهو نتایج 

 نشان داد که در بسیاری ازه میانگین و آزمون فریدمن با روش مقایس گردشگری کشاورزی بر بخش کشاورزی
 که دهدیمنتایج نشان  حالنیباااما  داری با یکدیگر دارد ، نگرش روستاییان در سه روستا تفاوت معناهابخش

 باورآنان  دهرچن سبب بهبود درآمد و رفاه کشاورزان شود. تواندیمباور دارند توسعه گردشگری کشاورزی روستائیان 
ام دوم گدر  منجر به افزایش قیمت زمین کشاورزی و تغییر کاربری اراضی شود. تواندیمدارند که این فرآیند 

ل از مدل تحلی با استفادهبین گردشگری کشاورزی و بخش کشاورزی  افزاهمبر ارتباط  مؤثر هایعاملپژوهش 
ر کشاورزان، تجربه باالتر و پتانسیل باالت آمادگی و گرایشکه افزایش  داشتمسیر انجام شد. نتایج نشان از آن 

ش بخ درآمد و رفاه در بین توسعه گردشگری کشاورزی و افزاهمکشاورزی در منطقه، سبب خواهد شد تا ارتباط 
اکم بر ح قانون و مقرراتدر این بین متغیرهایی همانند دانش و آگاهی کشاورزان، ساختار  کشاورزی تقویت شود.

وسعه گردشگری برای ت یگذاراستیسبنابراین نیاز است به منظور  باالیی را داشته است. ریثتأکشاورزی  یگردشگر
شتری و توجه بی ،شوداین دو بخش  ییافزاهمسبب افزایش احتمال  تواندیمکه  بنیادینی هایعاملکشاورزی به 
  صورت گیرد. 

 .JEL: R11, R14, D69, M51بندی طبقه

 .استان گلستان اورزی، بخش کشاورزی، تحلیل مسیر،گردشگری کشهای کلیدی: واژه

                                           
 استادیار اقتصاد، گروه مدیریت و اقتصاد، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه گلستان، گرگان 1

Email: h.daliri@gu.ac.ir  

 «تاثیر گردشگری کشاورزی بر توسعه بخش کشاورزی در استان گلستان»این مقاله مستخرج از اجرای طرح پژوهشی با نام 

 است که با حمایت مالی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان گلستان به انجام رسیده است.

http://www.iranianjae.ir/article_249049.html
mailto:h.daliri@gu.ac.ir
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 مقدمه

بیستم به  سده ۰۳و  ۰۳. در دهه رسدیم یالدیم 1۱  سدهقدمت گردشگری کشاورزی به اواخر 

 و روستایی افزایش یافت هایبه تفریح علت رکود بزرگ ناشی از جنگ جهانی دوم عالقه عمومی

 کشاورزی با مفهوم امروزی، گردشگریاما  .گردشگری کشاورزی ایجاد شد یریگشکلزمینه 

)زناجدر و همکاران،  توسعه پیدا کرد بیستم سده آخر سال پنج و بیست در که است نوینی پدیده

 استشده شناخته «1سمیتوریاگر»با اصطالح اغلب در سراسر اروپا  یکشاورز یگردشگر. (9۳۳۱

 در که تفریحی و ی کشاورزیهاتیلفعا با آشنایی هدف با فرد گردشگری فعالیت معنای به که

با توجه به مبانی نظری،  .(1۰۱1)فخیم زاده و خطیبی،  کندیم خلق کشاورزی محیط یک

، شودایجاد میفعال  یامنفعل  کشتزار یککه در  است یگردشگری از شکل کشاورزی یگردشگر

. کندیمت و تقوی یلرا تکم یکشاورزی هاتی، فعالیهثانو یتفعال یک عنوانبه یکه گردشگر ییجا

 کشاورزی، یهاتیفعال روی یا دامداران ، باغدارانگردشگری کشاورزی شغلی است که کشاورزان

برای  تفریحی ارائه خدمات باهدف کشاورزی، هایوکارکسب دامپروری و دیگر یا باغی

 فعالیت ط. در این شرایکنندیمانجام داده و در مقابل درآمد کسب  آنان آموزش و بازدیدکنندگان

ی درآمدی جدید، هاروشبا ارائه  بلکه را نخواهد گرفت، تولیدی فعالیت خدماتی ارائه شده، جای

 کیفی ارتقاکمی و  لحاظ ازرا  آنان زندگی کشاورزی سبک و تنوع بخشیده را کشاورزان درآمد

و به عبارت دیگر هدف از گردشگری کشاورزی، ایجاد منبع درآمدی برای کشاورزی . دهدیم

 گردشگری(. 9۳1۳، 9خلق مقصدی برای گردشگری به هماره آموزش و تفریح است )اسچانمان

کشتزارها از  بازدید به را گردشگران و داشته اشاره گردشگری و کشاورزی یهاجنبه به کشاورزی

 در فعال مشارکت یا و آموزش سرگرمی، و تفریح به منظور وستاییرهای منطقه و هاو باغ

)حیدی و همکاران،  کندیم تشویق کشتزار در زندگی و کشاورزی تولید محصوالت یهاتیفعال

1۰۱1). 

 ریأثت، خواهد داشت منطقهکه گردشگری کشاورزی بر اقتصاد  هاییستین اثراگذارینخیکی از 

برای توسعه گردشگری کشاورزی آن  پرسش بنیادین گریدعبارتبهآن بر بخش کشاورزی است، 

 برای جایگزین صورتبهی شود و یا اینکه باعث توسعه بخش کشاورز اندتویماست که آیا 

کشاورزی تبدیل شده و در نهایت باعث رکود در تولید کشاورزی منطقه خواهد شد.  یهاتیفعال

                                           
1 Agritourism 
2 Schaneman 
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 1/91نزدیک به  1۰۱1در سال . های تولید کشاورزی کشور استجمله قطباستان گلستان از 

اما  .)مرکز آمار ایران( اندبودهبخش کشاورزی مشغول به کار درصد از شاغالن استان گلستان در 

 یدرآمدی کشاورزان نشان از آن دارد که عایدی کشاورزی در استان روند هایسطح بررسی

 راز سوی دیگ .استدرآمدی کشاورزان  هایبعبازنگری من داشته که نیازمند پر نوسانو  کاهشی

های تفعالی اخیر یهاسالاستان در گردشگری دارد، در باالیی که  هایظرفیت و قابلیتبه دلیل 

در فرآیند ضرورت دارد در استان توسعه پیدا کرده است. اما مبتنی بر گردشگری کشاورزی 

چه گردشگری کشاورزی و بخش کشاورزی به این ارتباط مهم توجه شود که  یبخشتوسعه

. ه استوابستچه متغیرهایی  به ندچانبههای چاثرگذاریدارند و اندازه این  یکدیگر با یبرهمکنش

بر آن در روستاهای منتخب استان گلستان  مؤثر هایعاملاین پژوهش به بررسی این ارتباط و 

 . پردازدیم

خش بموجود در  یهاتیفعالبررسی ارتباط بین گردشگری کشاورزی و  با توجه به مبانی نظری،

ش باعث توسعه بخ تواندیم سوکارتباط از ی بسیار پیچیده باشد، چون این تواندیمکشاورزی 

کشاورزی شود و از سوی دیگر در صورت عدم مدیریت مناسب، قادر خواهد بود تا سبب رکود 

فعالیت اصلی کشاورزان شده و گردشگری کشاورزی به فعالیت غالب  عنوانبهبخش کشاورزی 

 میان رابطه تضاد در مؤثر هایملعا از . باید به این موضوع توجه داشت که یکیشودتبدیل  هاآن

 و ییزااشتغال ۀنیدرزم کشاورزی بخش پایین یهاتیظرف گردشگری به و کشاورزی بخش

 (Saxena et al., 2007:233)گرددیبرم گردشگری با مقایسه در محلی برای جامعه ییدرآمدزا

دی ختلف، نتیجه واحجغرافیایی م هایناحیهبررسی ارتباط بین این دو بخش در  ، بابراین افزون

به  گاتنگیتنکرد که نوع این ارتباط بستگی بسیار  دیتأک توانیم، بنابراین یدآینم به دست

 اقتصادی، فرهنگی و جغرافیایی منطقه مورد بررسی دارد. اجتماعی، ساختارهای

ی هاتیفعالگردشگری کشاورزی بر بخش کشاورزی و  ریتأث مسیرهایخالصه  صورتبهدر ادامه  

 است که هاییگذاری، مربوط به اثراجنبه ها نیترمهمیکی از  .د شدتشریح خواهرتبط با آن م

و  کسیپر رساختار بر متغیرهای اقتصادی بخش کشاورزی دارد.  مستقیم گردشگری کشاورزی

 فروش به ناچار اخیر کشاورزان یهاسالکم عایدی فعالیت کشاورزی سبب شده است تا در اغلب 

 به جایگزین یهاروش یا کشف ی اقتصادی وهابخش دیگر در شغل جستجوی زراعی، اراضی

توسعه گردشگری کشاورزی برای کشاورزان این امکان شوند.  کشاورزی یهاتیفعال ادامه منظور

 هایمنبعدرآمدی خود را متنوع کنند، متنوع سازی  هایمنبعکه بتوانند  آوردیمرا فراهم 
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ونی ی بیرهاتکانهی باالتری در برابر آورتاب انآنن سبب خواهد شد برای کشاورزابذاته، درآمدی 

 هایبازاری به محصولی هاتکانهکشاورزی،  هایبه محصول زنبیآسبالیای طبیعی  ازجمله

ی تولید و ... داشته باشند. هانهادهقیمت و پیوسته  های نوسانیورزی و تغییر پذیریکشا

رو بوده و این ویژگی هروب پرشمار و متفاوتی یهاسکیری کشاورزی همواره با هاتیفعال

بودن فعالیت کشاورزی، سبب آن شده است که کشاورزان درآمدهای پایدار و مکفی  ریپذسکیر

 هاینوسان ی وآبکمی اخیر به دلیل تشدید بالیایی طبیعی، هاسالنداشته باشند، این مسئله در 

 تواندیمی اتااندازهاین توسعه گردشگری کشاورزی بنابر؛ برجسته شده است شیازپشیببازاری 

 یهافرصت ایجاد باعث های کشاورزیعرصه فعالیتدر  . گردشگری1این ریسک را پوشش دهد

 ریگضربه سپرهای چون هافرصت این که شودیمو ...   دامداران و، باغداران  کشاورزان برای متنوع

 های انجام شدهنتایج بررسی. کندیمزان محافظت از اقتصاد کشاور بازار هاینوسان مقابل در

 کاهش یا و کشاورزی هایمحصول کاهش مانند اقتصادی، بحران هنگام در که دهدیم نشان

 برای مکمل درآمد جادیا برای یراه تواندیم گردشگری منطقه، کی در محصول قیمت

توسعه گردشگری کشاورزی  ،ردیگسوی از (.1۰۱1)رضوانی و همکاران،  باشد کشاورز یهاخانواده

یی کشاورزی و گردشگری شود. افزاهمو  سبب بهبود تواندیمو ارزش  نیتأمبا توسعه زنجیره 

ی مختلف از جمله هابخشی زیرساختی در گذارهیسرماموجب توسعه  تواندیمگردشگری 

 یشطریق افزا از گردشگری برای ونقلحمل نظام توسعه .(Kreg, 2001:6)شود ونقلحمل

برای دسترسی بدون واسطه و با  هم کشاورزی به تواندیم بالقوه بازارهای به دسترسی آسانگری

 .(Bowen et al., 1991 and Fox & Cox, 1992) کند هدف کمک خریدارانهزینه کمتر به 

 محلی تولیدهای برای تقاضا افزایش و ترغیب طریق از تواندیم به کشاورزی گردشگری کمک

 گردشگری یهاتیفعال رونق و رشد زراعی، یاندازهاچشم عرضۀ طریق از کشاورزی. گیردصورت 

باید اما  (Bowen et al., 1991:49 and Saxena et al., 2007:347) پی خواهد داشت در را

 به گردشگری از را مکمل درآمد یک توانندیم مختلف یهاوهیش به توجه داشت که کشاورزان

 کشاورزی جانشین سرانجام است ممکن هاتیفعال این بودن بخش جهنتی در صورت و آورند دست

)جوان و سقایی،  شود سودآورتجارتی  ناآناز درآمدهای اصلی شده و برای  یکی عنوانبه

                                           
 :دیکن مراجعه زیر مقاله به ارتباط نیا درباره شتریب بررسی یبرا 1

: یمورد مطالعه یکشاورز یگردشگر توسعه شده ادراک مخاطرات به نسبت یمحل جامعه نگرش ،1۰۱1 همکاران و یدریح

 . ۰9-1(، 1) 11، برنامه ریزی و توسعه گردشگری، تنکابن شهرستان
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 گردشگری جایگزین فعالیت اصلی کشاورزان شود. تواندیم(. بدین ترتیب در شرایطی 1۰1۰:1۰۰

دستمزد  نمیانگی کهییازآنجاو  گذاردیمکار روستایی  ی که بر دستمزد نیرویریتأثگردشگری با 

در بخش گردشگری بیشتر از بخش کشاورزی است، باعث خواهد شد تا نیروی کار از بخش 

 .(Bown et al., 1991:46)و سبب کمبود نیروی کار کشاورزی شود  شدهخارجکشاورزی 

 جمله از هاتیفعال دیگر از را هسرمای و کار نیروی زمین، است گردشگری، بر این باور التیمر

 ,Latimer) سازدیم دور روست،هروب بومی ییزااشتغال در زیادی هایمسئلهبا  که کشاورزی

 گردشگری کشاورزی و روستایی،های مناسب برای  اندازه بنابراین در صورت عدم تعیین .(1985

تغییر کاربری در  و ورزیکشا بخش کارگران کردن خارج با تواندیمگردشگری کشاورزی  توسعه

براین افزایش  افزون. (Tores, 2003:547) ی کشاورزی سبب آسیب به این بخش شودهانیزم

عایدی از زمین به دلیل کارکرد گردشگری سبب افزایش قیمت زمین کشاورزی شده و از این 

ت زمین رص، افزایش هزینه فابدییمهای کشاورزی افزایش طریق هزینه فرصت زمین برای فعالیت

سبب تشدید تغییر کاربری اراضی کشاورزی، به اراضی مبتنی بر فعالیت گردشگری شود.  تواندیم

 سودآور بازار در آن عرضۀ و اراضی فروش به کشاورزان ترغیب با بنابراین گردشگری کشاورزی

 تغییر ترعیسرچه  هر تحقق در بنیادینی عامل گردشگری تسهیالت و تأسیسات وسازساخت

  (.1۰۱1)قدمی و صالحی،  به شمار خواهد آمد گردشگری به اراضی زراعی اربریک

بر  منفی اثر ،آلودگی ایجاد و سفرها حجم افزایش طریق از تواندیمکشاورزی گردشگری 

داده و از این  افزایش را پایدار کشاورزی درباره آگاهی تواندیم داشته باشد، اما ستیزطیمح

 تواندیمملکرد مطلوبی داشته باشد. تا جایی که گردشگری کشاورزی ع ستیزطیمحطریق برای 

 .(Turner, 2014:7) گر کشاورزی پایدار ایفای نقش کندبه عنوان عامل آسان

م شده انجا زمینهبسیار کمی در این  هایبررسیموضوع دارد، تا کنون  این توجه به اهمیتی کهبا 

استان گلستان ارزیابی نشده است. به منظور بررسی . افزون براین این موضوع تا کنون در است

آمده از  به دستخواهد شد و سپس با تشریح نتایج  این موضوع در آغاز روش پژوهش معرفی

 ی ارائه خواهد شد. گذاراستیساین بررسی، پیشنهادهایی برای 

 روش تحقیق
ش توسعه بختوسعه گردشگری کشاورزی بر  ریتأث چگونگیدر این بخش و برای شناسایی 

این مدل مفهومی پرسشنامه تدوین  مبنایکشاورزی، مدل مفهومی پژوهش طراحی شده و بر 

گردشگری کشاورزی بر توسعه بخش  نقش و تاثیربه منظور تحلیل  1شد. با توجه به شکل 
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ی موجود برای توسعه گردشگری کشاورزی هاتیظرفی و هامؤلفه نیترمهم در آغازکشاورزی، 

ی هاهمؤلفمربوط به  هایژگیودسته از  نخستینرزیابی خواهد شد. برای این منظور ا گلستاندر 

 ی موجود، شرایطهاقانوننهادی، قانونی و طبیعی است که شامل سه دسته کلی شرایط نهادی و 

ی انجام شده از هایگرو تسهیل  هاتیحمای موجود در منطقه و همچنین هاتیظرفطبیعی و 

 . شودیمی مرتبط است، هاسازمانسوی دولت و 

 
 گردشگری کشاورزی و توسعه کشاورزی یهامؤلفهارتباط بین مدل مفهومی  (5)نمودار 

Figure (1) Conceptual model of the relationship between the components of 

agritourism and agricultural development 

فردی است، این بخش نیز شامل دو مجموعه از ی هایژگیومربوط به  هامؤلفهدسته دوم از 

و پذیرش گردشگری کشاورزی توسط کشاورزان و میزان دانش و  گرایشی مربوط به هاشاخص

 یاد شده هایعاملآگاهی افراد از گردشگری کشاورزی خواهد بود. در صورت وجود مجموعه 

 اما در گام بعدی؛ ایی کردی راه اندازه و توسعه گردشگری کشاورزی را شناسهاتیظرف توانیم
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گردشگری کشاورزی بر بخش کشاورزی بررسی خواهد شد. در این بخش  پیامدهای اثرگذاری

ورود گردشگران به  یطیمحستیزی هابیآسیی همانند، درآمد و اشتغال کشاورزان، هامؤلفه

توسعه بخش اما ارتباط بین گردشگری کشاورزی و ؛ ی کشاورزی و ... ارزیابی خواهد شدهانیزم

ین ا رونیازای عملکردی بخش کشاورزی خواهد داشت، هامؤلفهکشاورزی، ارتباط تنگاتنگی با 

در قالب دو دسته ظرفیت و تجربه کشاورزان در کار کشاورزی و حس رضایتمندی از  هامؤلفه

ان وت، میشدهیمعرفبا توجه به مدل مفهومی  ی کشاورزی ارزیابی و سنجش خواهد شد.هاتیفعال

 9جدول  صورتبهرا در پرسشنامه  هامؤلفهبرای هر یک از  شدهیابیارزکلیات گویه های 

 ی کرد.بنددسته
 مربوط به هر یک از گویه های پژوهش یهامؤلفه (2) جدول

Table (2) Components related to each of the research items 
 بر گردشگری کشاورزی مؤثری غیر فردی هامؤلفه

Non-individual components affecting agritourism 
 یگذارهیسرما برای وجود بستر مناسب -۰از سوی دولت؛  ارائه طرح تشویقی -9 حمایت و پشتیبانی دولت -1 :هاتیحمانهادها و 

 گیر وپادستوجود قوانین سخت و -۰خصوصی؛ 
Institutions And Support: 1- Government support 2- Presenting an incentive plan by the government; 3- 

Existence of suitable conditions for private investment; 4. Existence of strict and cumbersome rules 
 -۰مالی؛  برخورداری کشاورزان از منابع -۰اقامتگاه؛  قابلیت تبدیل منازل به -9جذابیت گردشگری کشاورزی؛  -1 :هاتیظرف

 امکانات زیر بنایی -1بومی؛  انسانی برخورداری از نیروی
Capacities: 1- Attractiveness of agricultural tourism; 2- Ability to convert houses into residence; 3- Financial 

resources of farmers; 4- Local labor force; 5- Infrastructure facilities 
 بر گردشگری کشاورزی مؤثر ی فردیهامؤلفه

individual components affecting agricultural tourism 
به آموزش دادن  گرایش -۰ی زراعی اطراف هانیزمرضایت از حضور گردشگر در  -9ساکنان  ینوازمهمان روحیه -1 تمایل و پذیرش:

به شرکت  گرایش -6 اقامتگاه ل برای تبدیل بخشی از مزرعه بهتمای -1گردشگری  ی درگذارهیسرمابه  تمایل -۰ کشاورزی یهاتیفعال

 ی آموزشی گردشگری کشاورزیهادورهدر 
Willingness and acceptance: 1- hospitality 2- Satisfaction with the presence of tourists in the farming land 3- 

Tendency to teach agricultural activities 4- Tendency to invest in tourism 5- Tendency to turn the farm into a 
residence 6- Tendency to participate in courses of Agriculture tourism 

اداری  هایمرحلهاطالع از  -۰کشاورزی  شناخت از گردشگری و آگاهی -9ی دولتی هاتیحمااطالع از قوانین و  دانش و آگاهی:

  سیتأس
Knowledge and awareness: 1- Information about government laws and protections 2- Awareness and 

understanding of agricultural tourism 3- Information about the stages of establishing agricultural tourism 
 یگردشگری کشاورزی بر توسعه بخش کشاورز ریتأثی مربوط به هامؤلفه

Components related to the impact of agricultural tourism on the development of the agricultural sector 
بر احتمال تغییر  ریتأث -۰به بخش کشاورزی  گذارانهیسرمابر ورود  ریتأث -۰بر اشتغال زنان   ریتأث -9بر اشتغال جوانان   ریتأث -1 رفاه:

 بر تبدیل شغل اصلی از کشاورزی به گردشگری ریتأث -1شغل کشاورزان 
Welfare: 1- Impact on youth employment 2- Impact on women's employment 3- Impact on the entry of investors 

into the agricultural sector 4- Impact on the possibility of changing the job of farmers 5- Impact on changing the 

main job from agriculture to tourism 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  4/0411ره /شما01اقتصاد کشاورزی/جلد   031

 مربوط به هر یک از گویه های پژوهش یهامؤلفه (2) جدولادامه 
Table (2) Components related to each of the research items 

ی زنبوردار -6ورش ماهی پر-1پرورش اسب و شتر  -۰پرورش دام و دامداری  -۰زراعت -9باغداری  -1 یهابخشتولید و عملکرد در 

 فروش مستقیم محصوالت کشاورزی -۱ی خانگی هاتیفعالی و دستعیصنا -1گلخانه و گیاهان زینتی  -1
Production and performance in sections 1- Gardening 2- Farming  3- Livestock  4- Horse and camel breeding 5- 
Fish farming 6- Beekeeping 7- Flower Farming or Floriculture 8- crafts and home activities 9- Direct sale of 

agricultural products 
کشاورزی  و محصول هانیزمتخریب  -۰ نیزمبر قیمت  ریتأث -9اراضی  کاربری بر تغییر ریتأث -1 کشاورزی: ستیزطیمحزمین و 

 توسط گردشگران
Agricultural land and environment: 1- Impact on land use change 2- Impact on land price 3- Destruction of lands 
and agricultural products by tourists 

 ی کشاورزی استانهالیپتانسی مربوط به هامؤلفه
Components related to the potentials of the agricultural sector in Golestan province 

پرورش دام  -۰زراعت  -۰باغداری  -9ی منطقه برای هانیزمتجربه در کشاورزی؛ مناسب بودن  -1 فردی و ظرفیت کالبدی:تجربه 

 ی خانگیهاتیفعالی و دستعیصنا -۱ گلخانه و گیاهان زینتی -1ی زنبوردار -1پرورش ماهی  -6پرورش اسب و شتر  -1و دامداری 
Individual experience and physical capacity: 1- Experience in agriculture; Suitability of local lands for 2- 

Gardening 3- Farming  4- Livestock 5- Horse and camel breeding 6- Fish farming 7- Beekeeping 8- Flower 
Farming or Floriculture 9- crafts and home activities 

سختی کار کشاورزی  -۰ی طبیعی کشاورزی هاسکیر -9جوانان به کار در بخش کشاورزی  رایشگ-1 :رضایتمندی از کشاورزی

 رضایت از قیمت محصوالت تولیدی کشاورزی -1کشاورزی  اولیه قیمت مواد رضایت از -۰
Satisfaction with agricultural activity: 1- The tendency of young people to work in the agricultural sector 2- 

Natural risks of agriculture activity 3- Difficulty of agricultural work 4- Satisfaction with the price of agricultural 
raw materials 5- Satisfaction with the price of agricultural products 

 Source: The research findings                                                                            تحقیق یافته هایمنبع: 

نگرش کشاورزان در روستاهای نمونه در زمینه گام  نخستیندر با توجه به مدل طراحی شده، 

به منظور تعیین بررسی خواهد شد.  گردشگری کشاورزی بر توسعه بخش کشاورزی ریتأث

و  ظرفیتیراث فرهنگی و گردشگری و با توجه به ازمان مای نمونه در جلسه خبرگان سروستاه

روستای  -1 این روستاها شامل:سه روستا به عنوان نمونه شناسایی شدند.  شدهییشناسا قابلیت

سرشماری نفوس مسکن سال  مبنایبر از توابع گرگان قرار دارد و  آبادروشننوچمن در دهستان 

روستای یلمه خندان در بخش در دهستان  -9ر است. نف ۱1۰خانوار با جمعیت  91۰دارای  1۰۱1

نفر جمعیت  1۰1۰خانوار و  ۰9۱قرار دارد و دارای  قالآقگرگان بوی و بخش مرکزی شهرستان 

 911دارای  آبادیعلاالزمن در بخش مرکزی و دهستان زرین گل شهرستان روستای  -۰است. 

یت قرارگیری هر یک از روستاهای نشان دهنده موقع 1شکل  نفر جمعیت است. 1۳۰خانوار و 

ه مبنای فرمول کوکران شمار نمونبر با توجه به جامعه مورد بررسی نمونه در استان گلستان است. 

ی انجام شد. نمونه مورد ریگنمونهجداگانه  صورتبه هاآندر هر روستا محاسبه و در هر یک از 

مورد که از  111و یلمه خندان  1۳1، االزمن 111استفاده در هر روستا عبارتند از نوچمن 

 یهاآزمونکشاورزان فعال و دارای زمین در روستاها انتخاب شده اند. در این بخش با استفاده از 
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آماری این موضوع بررسی خواهد شد که از نظر کشاورزان در هر روستا، توسعه گردشگری 

افزون براین به  د داشت.ی کشاورزی و رفاه کشاورزان خواههاتیفعالی بر ریتأثکشاورزی چه 

در روستاهای نمونه با یکدیگر متفاوت است یا  ریتأثکه آیا این  شودیمپرسش نیز پاسخ داده 

 ریتأثکه چه متغیرهایی بر میزان  پردازدیمخیر؟ بخش دیگری از پژوهش به این مسئله 

ه ژوهش کاست. با توجه به مدل مفهومی پ مؤثرگردشگری کشاورزی بر توسعه بخش کشاورزی 

معرفی شده است و گویه هایی که در پرسشنامه گنجانده شده است، با استفاده از  1در نمودار 

 یگردشگربر ارتباط بین  تواندیمهای بنیادینی که ی کل نمونه مورد بررسی، عاملهاداده

 شداشته باشد، شناسایی خواهد شد. که از رو ریتأثکشاورزی و توسعه رفاه و درآمد کشاورزان 

 شود.ها استفاده میعامل نیترمهمتحلیل مسیر برای شناسایی 

 
 نمونه در یبررس مورد یروستاها یمکان تیموقع (5) شکل

Figure (1)Location of sample villages 

 نتایج و بحث 
ل در جدومورد بررسی  کشاورزان فعال در هر یک از روستاهای مبنای نمونهساختار آمار توصیفی 

متغیرهای کیفی مربوط به سن افراد  توانیم ۰یش داده شده است. با توجه به جدول نما ۰و  ۰

 تجربه کشاورزی افراد در هر یک از روستاهای مورد بررسی را مشاهده کرد.  یهاسالنمونه و 
 نمونه مورد بررسی در روستاها متغیرهای سن و تجربه کشاورزی آمار توصیفی  (3)جدول 

Table (3) Descriptive statistics of age and agricultural experience variables in sample 

villages 

 روستا
Village 

 متغیر
Variable 

 کمینه
Minimum  

 بیشینه
Maximum  

 میانگین
Mean  

 انحراف معیار
Standard 

deviation 

 نوچمن
Now Chaman 

 Age 16 88 49.15 13.15 سن

 تجربه کشاورزی
Experience 

2 75 24.38 15.31 
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 نمونه مورد بررسی در روستاها متغیرهای سن و تجربه کشاورزی آمار توصیفی  (3)جدول ادامه 
Table (3) Descriptive statistics of age and agricultural experience variables in 

sample villages 

 االزمن
Alazman 

 Age 21 71 49.42 11.63 سن

 تجربه کشاورزی
Experience 

1 58 26.09 12.25 

 یلمه خندان
Yolmeh 

Khandan 

 Age 18 71 34.81 10.67 سن

 تجربه کشاورزی
Experience 

1 60 12.67 9.78 

 کل نمونه

Total Villages 

 Age 16 88 43.42 13.72 سن

 تجربه کشاورزی
Experience 

1 75 20.20 13.87 

 Source: The research findings                                                                                  فته های تحقیقیامنبع: 

با توجه به جدول کمترین دیگر از متغیرهای ساختاری نمونه است،  یشمار دهندهنشان ۰جدول 

 درحدودسال بوده است. از کل نمونه مورد بررسی  11و باالترین سن  16سن افراد نمونه برابر با 

درصد نمونه  11که از این بین بیش از  دادندیمدرصد را زنان تشکیل  99درصد مردان و  11

درصد  11، بیش از دهدیمتحصیالت نمونه نیز نشان  سطحررسی هستند. ب متأهلمورد بررسی 

درصد افراد در نمونه مورد بررسی کشاورزان در سه  ۱۳تحصیالت زیر دیپلم داشته و بیش از 

 تحصیالت دانشگاهی هستند.  بدونروستا 

 نمونه مورد بررسی در روستاها، جنسیت، تحصیالت تأهل متغیرهای  آمار توصیفی (4)جدول 
Table (4) Descriptive statistics of variables of marriage, gender, education in the 

sample   

 تأهلوضعیت  
dmarrie 

 جنسیت
Gender 

 تتحصیال
Level of Education 

 سوادیب زن مرد متأهل مجرد 
 

 ریز

 پلمید

ارشد و  کارشناسی دیپلم

 باالتر

 نوچمن
NowChaman 

3.4 96.6 81.2 18.8 22.2 35 38.5 3.4 0.9 

 االزمن
Alazman 

7.7 91.3 68.3 31.7 10.6 49 26.9 13.5 0 

 یلمه خندان
YolmehKhandan 

28.1 69.9 82.2 17.8 4.8 36.3 50 8.2 0.7 

 کل نمونه
Total Villages 

14.4 85.6 77.9 22.1 12 39.5 39.8 8.2 0.5 

 Source: The research findings                                                                       یافته های تحقیقمنبع: 
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شاورزی گردشگری ک ریتأثررسی نگرش هر یک از روستاها در مورد بخش از نتایج به ب نخستیندر 

بخشی از پرسشنامه روستاها مربوط به نگرش بر توسعه بخش کشاورزی پرداخته خواهد شد. 

شاورزی بر توسعه بخش ک یریتأثروستاییان در این زمینه بود که توسعه گردشگری کشاورزی چه 

 توانستندیمطیفی  یهانهیگز مبنایبر زان مختلف خواهد داشت. کشاور یهابخشدر زیر 

 از اثر مثبت خیلی زیاد تا اثر منفی خیلی زیاد را انتخاب کنند.  ییهاپاسخ

 بر هر فعالیت گردشگری کشاورزیاز نظر اثر مثبت  هاتیفعالی بین بندرتبهآزمون  (1)جدول

  کشاورزی
Table (5) Ranking test between activities in terms of the positive effect of agricultural 

tourism on each agricultural activity 

 ی مختلف کشاورزیهاتیفعال
Various agricultural 

activities 

 نوچمن
NOWCHAMAN 

 االزمن
ALAZMAN 

 یلمه خندان
YOLMEHKHANDAN 

 کل نمونه

TOTAL 

VILLAGE 
 باغداری

Gardening 
7.12 5.93 5.52 6.15 

 عتزرا
Farming 

7.32 6.42 6.44 6.72 

 پرورش دام و دامداری

Livestock 
6.51 6.52 6.37 6.46 

 پرورش اسب و شتر
Horses And Camels 

2.98 2.17 5.57 3.78 

 پرورش ماهی
Fish farming or pisciculture 

3.32 2.04 3.79 3.15 

 زنبورداری

Beekeeping 
5.79 5.58 3.83 4.95 

 ن زینتیگلخانه و گیاها
Flower Farming or 

Floriculture 
3.55 5.69 3.66 4.2 

 یی خانگهاتیفعالی و دستعیصنا

Crafts and home activities 
3.7 6.13 6.1 5.34 

فروش مستقیم محصوالت 

 کشاورزی

Direct Sales Of 

Agricultural Products 

4.7 4.51 3.72 4.25 

 مقدار آماره آزمون فریدمن

Friedman test 
485.6 428.9 326.3 808.8 

 سطح معناداری

sig. 
00.0 00.0 00.0 00.0 

 Source: The research findings                                                                                 یافته های تحقیق منبع: 
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ی هاتیفعال توانیم آزمون فریدمنی از برداربهرهدر هر یک از روستا و  هاپاسخبا توجه به 

ندازه امبنای بر ی بندرتبهاین  گریدعبارتبهی کرد، بندرتبه روستاهاکشاورزی را در هر یک از 

ا ب بر بخش کشاورزی در هر روستا داشته باشد. تواندیمی است که گردشگری کشاورزی ریتأث

در همه توان دریافت که فرض صفر آزمون توجه به مقدار آماره آزمون و سطح معناداری می

 بر گردشگری کشاورزی ریتأثبرای  شدهانجامی بندرتبهرد شده و روستاهای مورد بررسی 

 گریدعبارتبهی با هم دارد. معنادارختلف کشاورزی در استان گلستان تفاوت ی مهابخش

گردشگری باور دارند که توسعه  و در هر یک از روستاهای نمونه کشاورزان در استان گلستان

 ی مختلف کشاورزی خواهد داشت.هابخشمتفاوتی بر درآمد فعالین در زیر  کشاورزی اثرهای

 یهابخش توسعه گردشگری کشاورزی بر زیر ریتأثورزان در زمینه ی باور کشااسهیمقابررسی 

 نمایش داده شده است.  9کشاورزی در سه روستا نوچمن، یلمه خندان و االزمن در نمودار 

 
 اگریتوریسم بر زیربخشهای کشاورزی ریتأثمقایسه نگرش روستاییان در مورد  (2)نمودار 

Figure (2) Comparison of villagers' attitudes about the impact of agritourism on 

agricultural sub-sectors 

افقی به معنای آن است که کشاورزان انتظار دارند با توسعه  نیچخطباالتر بودن نمودار ستونی از 

ونی تبودن نمودار س ترنییپا، و یابدافزایش  موردنظرگردشگری کشاورزی، درآمدشان در بخش 

ان درآمدش گردشگری کشاورزیکه کشاورزان باور دارند با توسعه  دهدیمافقی نشان  نیچخطاز 

ی باغداری، زراعت، پرورش هابخشکاهش خواهد یافت. با توجه به نمودار در  موردنظردر بخش 

ی خانگی ساکنان هاتیفعالی و دستعیصنادام و دامداری، پرورش اسب و شتر، پرورش ماهی، 

. در دانداشتهی دیگر انتظار افزایش باالتری در درآمد خود را روستاه خندان در مقایسه با دو یلم
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کشاورزی باالترین اثر مثبت  هایحصولزنبورداری، گلخانه و گیاهان زینتی و فروش مستقیم م

 هدریافت ک توانیمی در این سه روستا اسهیمقا. با توجه به نتایج رخ دهدانتظاری در االزمن 

مثبت گردشگری کشاورزی بر درآمد کشاورزان در روستای  ریتأثی در مورد نیبخوشباالترین 

 ی در این زمینه در نوچمن وجود دارد.نیبخوشیلمه خندان و کمترین 

روستاهای مورد کل های کشاورزی در توسعه گردشگری کشاورزی بر زیر بخش ریتأثبررسی 

تواند باعث افزایش درآمد می گردشگری کشاورزیشاورزان، ک باوربررسی نشان از آن دارد که به 

ن پرورش دام و دامداری فزایش مربوط به بخش زراعت و فعاالکشاورزان شود. باالترین سطح ا

. بنابراین دادخواهد  رخاست. کمترین میزان افزایش درآمد کشاورزان نیز برای پرورش ماهی 

بب س تواندیم گردشگری کشاورزیبر آن است که کشاورزان مورد بررسی  باورخالصه  صورتبه

 ریتأثرا برای  ۰توان نمودار می شدهییشناسای هارتبه میزانبا توجه به افزایش درآمد آنان شود. 

 .اورزی در استان گلستان ترسیم کردگردشگری کشاورزی بر بخش کش

 
 فعالیت هرد کشاورزان در درآم شیبرافزا گردشگری کشاورزی ریتأثی میزان بندرتبه (3)نمودار 

 کشاورزی
Figure (3) ranking the impact of agricultural tourism on increasing farmers' incomes 

in agricultural activity 

توسعه  ریتأثبه این نتیجه رسید که  توانیماز آزمون کای اسکوئر  به دست آمدهبا توجه به نتایج 
 اوربی کشاورزی از دید روستاییان نشان از آن داد که آنان هابخش دیگربر  گردشگری کشاورزی

 افزونباعث افزایش اشتغال جوانان و زنان در روستا شود.  تواندیم گردشگری کشاورزیدارند 
باعث ورود بیشتر  تواندیمدارند که توسعه گردشگری کشاورزی  باوربراین روستاییان 

ن ضمشده و از این طریق کشاورزی نیز رونق یابد  خصوصی به بخش کشاورزی گذارانهیسرما
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ه کافی انگیز آنانشغل کشاورزان شده و به  رییتغعدمباعث  تواندیم گردشگری کشاورزی اینکه
باور داشت که با توسعه  توانیمخالصه  صورتبهبرای باقی ماندن در شغل را دهد. بنابراین 

 ه سطح رفاه آنان افزایش یابد.  گردشگری کشاورزی افراد نمونه انتظار دارند ک
 گردشگری کشاورزی بر رفاه کشاورزان در کل روستاها نقشنتایج آزمون معناداری  6جدول 

Table 6 Results of a significant test of the role of agricultural tourism on the welfare 

of farmers in all sampel 

 
آماره  فراوانی %

 آزمون

St. Value 

سطح 

 معناداری
sig 

 میانگین

Mean  باال پایین 

 بر اشتغال جوانان گردشگری کشاورزی ریتأث

The effect of agritourism on youth 

employment 
7.6 62.4 175.79 0.00 3.79 

 بر اشتغال زنان گردشگری کشاورزی ریتأث

The effect of agritourism on women's 

employment 
13.6 61 139.85 0.00 3.68 

به  گذارانهیسرمابر ورود  گردشگری کشاورزی اثر

 کشاورزی

The effect of agritourism on the entry of 

investors into agriculture 

11.4 52.9 151.13 0.00 3.59 

تغییر شغل بر احتمال عدم اثر گردشگری کشاورزی

 کشاورزان

The effect of agricultural tourism on the 

probability of not changing the job of 

farmers 

9.8 66.5 234.56 0.00 3.73 

بر تبدیل شغل اصلی به  گردشگری کشاورزی ریتأث

 گردشگری
The effect of agritourism on changing the 

main job to tourism 

23.4 32.7 174.54 0.00 3.07 

   Source: The research findings                                                                       یافته های تحقیقمنبع: 

 یتوسعه گردشگر هایاورزان نمونه مورد بررسی به اثرگذاریبتی که کشنگاه مث همه رغمبه

سیار از نگاه آنان ب ستیزطیمحبر  گردشگری کشاورزی هایکشاورزی داشتند اما نتایج اثرگذاری

مین قیمت ز شدتبه گردشگری کشاورزیدارند توسعه  باوری که آنان اگونهبهمنفی بوده است. 

کشاورزی خواهد  هایو محصول هانیزمداد و باعث افزایش تخریب  کشاورزی را افزایش خواهد

باعث خواهد شد تا سرعت تغییر  گردشگری کشاورزیدارند توسعه  باوربراین آنان  افزونشد. 
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ری گردشگهای کشاورزی تشدید شود. بنابراین بسیار مهم است پیش از توسعه کاربری زمین

 . 1ی کشاورزی اتخاذ شودهانیزمو  ستیزطیمحتمهیداتی برای حفاظت از  کشاورزی
کشاورزی در کل  ستیزطیمحگردشگری کشاورزی بر  نقش و تاثیرنتایج آزمون معناداری  (7)جدول 

 روستاها
Table (7) Results of a significant test of the role and impact of agricultural tourism on 

the agricultural environment in the sample 

 
آماره  فراوانی %

 آزمون

St. Value 

سطح 

 معناداری
sig 

 میانگین

Mean  باال پایین 

ی هانیزم کاربری بر تغییر گردشگری کشاورزی ریتأث

 زراعی

The effect of agritourism on land use change 

20.4 36.3 174.73 0.00 3.22 

 زیوری کشاهانیزمبر قیمت  گردشگری کشاورزی ریتأث

The effect of agritourism on the price of 

agricultural land 
12.5 58.3 125.41 0.00 3.67 

 کشاورزی توسط گردشگران و محصول هانیزمتخریب 

Destruction of land and agricultural products 

by tourists 
16.3 41.4 186.36 0.00 3.32 

 Source: The research findings                                                                                 یافته های تحقیق منبع:

 گردشگری ریتأثبر چگونگی  مؤثرمتغیرهای مهم به بررسی  تحقیقتایج از ندر بخش دوم 

با توجه به  آغازشود. در کشاورزی بر رفاه و درآمد کشاورزان از روش تحلیل مسیر استفاده می

، متغیرها با هم تلفیق و متغیر 9های معرفی شده برای هر یک از متغیرهای مدل در بخش گویه

گویه مربوط به درآمد کشاورزان مربوط به تغییر آمد.  دست بهه ها تجمیعی برای هر یک از گوی

کشاورزی بوده و گویه مربوط به رفاه کشاورزان نیز شامل  یهاتیفعالدرآمد در هر یک از 

بر ورود  ریتأث -۰بر اشتغال زنان   ریتأث -9بر اشتغال جوانان   ریتأث -1متغیرهای ذیل است:

بر تبدیل  ریتأث -1بر احتمال تغییر شغل کشاورزان  ریتأث -۰ به بخش کشاورزی گذارانهیسرما

که  1در ادامه با استفاده از مدل معرفی شده در نمودار . شغل اصلی از کشاورزی به گردشگری

ک از هر ی تاثیرارتباط نظری بین متغیرهای مدل است، مبادرت به شناسایی اندازه  دهندهنشان

های اصلی رفاهی رفاه کشاورزان )میزان تغییر در شاخصمدل بر میزان  بنیادینمتغیرهای 

                                           
رد اما کویه هایی که برای پرسشنامه طراحی شده است، می توان تحلیل های متفاوتی از پرسشنامه استخراج با توجه به گ 1

مقاله بررسی تاثیر گردشگری کشاورزی بر بخش کشاورزی بود، تنها به  مقاله و اینکه هدف هایبه دلیل محدودیت صفحه

 تشریح گویه های مرتبط پرداخته شده است. 
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کشاورزان در صورت توسعه گردشگری کشاورزی( و درآمد کشاورزان )میزان افزایش درآمد 

ی هاداده( پرداخته شد. گردشگری کشاورزیتوسعه  واسطهبهی کشاورزی هاتیفعالکشاورزان در 

وستاهای نمونه )نوچمن، االزمن و یلمه از ر شدهاستخراج تجمیعی یهادادهاین بخش شامل 

روش تحلیل مسیر استفاده شده است. از  هایمنظور شناسایی اندازه اثرگذاری خندان( بوده و به

 دهندهنشاناعداد نوشته شده در هر یک از مسیرهای مرتبط بین دو متغیر   1و  ۰در نمودارهای 

مز رنگ به معنای آن است که ضریب ی قرهارهیداضرایب بتا حاصل از رگرسیون خطی است و 

 1معنادار نبوده است. جدول  ۳1/۳متغیر مورد نظر با توجه به نتایج برآورد رگرسیون در 

 در تحلیل مسیر است.  هامدلبرآوردهای مربوط به هر یک از  دهندهنشان
 ی برآورد شده برای تحلیل مسیرهامدل(8)جدول

Table (8) Estimated models for path analysis 
 به گردشگری گرایشمتغیر وابسته  :5 مدل

Model 1: Dependent Variable: Tendency To Tourism 
 متغیرهای مستقل

variables 
 ضریب

Coefficient 
 آماره

St. Value 
 معناداری

significant at 
 هاتیحماقوانین و 

Rules and support 
-0.093 -1.91 0.05 

 گردشگری کشاورزیظرفیت 
Agritourism capacity 

0.515 12.03 0.00 

 دانش و آگاهی
knowledge and awareness 

0.31 6.42 0.00 

 0.20 1.26 0.055 تحصیالت

 F  47.91 0.00آماره 

2R  60  

 به کشاورزی گرایشمتغیر وابسته  :2 مدل
Model 2: Dependent Variable: Tendency To Agriculture 

 متغیرهای مستقل
variables 

 ضریب
Coefficient 

 آماره
St. Value 

 معناداری
significant at 

 تحصیالت
Education 

0.069 1.15 0.25 

 تجربه کشاورزی
Experience 

0.039 0.647 0.51 

 ظرفیت کشاورزی
Agricultural capacity 

0.286 5.54 0.00 

    

 F  11.21 0.00آماره 

2R  35  
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 شده برای تحلیل مسیری برآورد هامدل(8)جدولادامه 

Table (8) Estimated models for path analysis 
 متغیر وابسته تغییر رفاه کشاورزان :3مدل 

Model 3: Dependent Variable: Change In Farmers' Welfare 
 متغیرهای مستقل

variables 
 ضریب

Coefficient 
 آماره

St. Value 
 معناداری

significant at 
 هاتیاحمقوانین و 

Rules and support 
-0.387 -9.304 0.00 

 گردشگری کشاورزیظرفیت 
Agritourism capacity 

0.189 3.476 0.001 

 تجربه کشاورزی
Experience 

-0.004 -0.086 0.93 

 ظرفیت کشاورزی
Agricultural capacity 

0.102 2.084 0.038 

 به کشاورزی گرایش
Tendency to agriculture 

0.051 1.187 0.23 

 به گردشگری گرایش
Tendency to tourism 

0.336 6.77 0.00 

 F  42.46 0.00آماره 

2R  65  

 متغیر وابسته تغییر درآمد کشاورزان :4مدل 
Model 4: Dependent Variable: Change In Farmers' Incomes 

 متغیرهای مستقل
variables 

 ضریب
Coefficient 

 آماره
St. Value 

 ریمعنادا
significant at 

 هاتیحماقوانین و 
Rules and support 

-0.155 -0.424 0.00 

 گردشگری کشاورزیظرفیت 
Agritourism capacity 

0.041 0.901 0.36 

 تجربه کشاورزی
Experience 

0.094 2.62 0.009 

 ظرفیت کشاورزی
Agricultural Capacity 

0.747 18.16 0.00 

 به کشاورزی گرایش
Tendency to agriculture 

-0.061 -1.68 0.093 

 به گردشگری گرایش
Tendency to tourism 

0.095 2.27 0.02 

 F  84.93 0.00آماره 

2R  77  

 Source: The research findings                                                                                یافته های تحقیقمنبع: 
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توان نمودارهای تحلیل مسیر برای هر یک از می 1با توجه به برآوردهای انجام شده در جدول 

بر تغییر رفاه کشاورزان  مؤثرمتغیرهای  دهندهنشان ۰دار متغیرهای مستقل را ترسیم کرد. نمو

ن است که ای بنیادینیمتغیر  نجایادر  گریدعبارتبهبه واسطه توسعه گردشگری کشاورزی است. 

اگر گردشگری کشاورزی توسعه یابد، تا چه اندازه رفاه کشاورزان )شامل شغل بیشتر، برخورداری 

دریافت که  توانیم.( افزایش خواهد یافت. با توجه به نمودار ی بهتر و ..گذارهیسرماباالتر و 

 ایشگرمثبت بر  ریتأثی گردشگری کشاورزی در روستاها هاتیظرفمتغیرهای دانش و آگاهی و 

و پذیرش روستاییان برای توسعه گردشگری کشاورزی دارد، از سوی دیگر وضعیت قوانین و 

ی اونهگبهو پذیرش داشته است.  گرایشمنفی بر اثر  گردشگری کشاورزیی دولتی از هاتیحما

 یهاتیحماعدمکشاورزی و  وکارکسبی اندازراهکه عدم رضایت افراد از شرایط حاکم بر قوانین 

و فعالیت در این حوزه کاهش  وکارکسبافراد برای راه اندازه  گرایشدولتی سبب شده است تا 

ن یان و خبرگان نیز به این نتیجه رسیدیم که قوانییابد. در بخش مربوط به ارزیابی نگرش روستای

اه بر رف مؤثراز بررسی متغیرهای  دست آمدهبهاین بخش چندان مطلوب نیست. در ادامه نتایج 

و پذیرش  گرایشنشان از آن دارد که افزایش  گردشگری کشاورزیکشاورزان ناشی از توسعه 

ی هاتیظرفی کشاورزی و هاتیظرفافراد برای توسعه گردشگری کشاورزی، باالتر بودن 

اثر مثبتی بر رفاه کشاورزان در صورت توسعه گردشگری  تواندیمگردشگری کشاورزی در منطقه 

با ظرفیت باالتر کشاورزی و ظرفیت باالتر در  هاییمنطقهی که اگونهبهداشته باشد. 

 وکارکسبی ندازاراهاولیه برای  هایظرفیت و قابلیتزیرساختارهای گردشگری کشاورزی 

که در امر ارائه خدمات آنان  افزایشیبازدهی  رونیازاگردشگری مبتنی بر کشاورزی را دارند، 

، باعث خواهد شد تا قادر باشند افزایش بیشتر در رفاه کشاورزان به وجود آورند. در شودیمایجاد 

 دشگری کشاورزیتا توسعه گر شودیمی دولتی موجود سبب هاتیحمااین بخش نیز قوانین و 

کشاورزان باور دارند اصطکاکی که در قوانین  گریدعبارتبهباعث کاهش درآمد کشاورزان شود. 

ی اندازراهتا رفاه انتظاری آنان از  شودیممربوط به گردشگری کشاورزی وجود دارد سبب 

دولتی  یهاتیحمادر قوانین و  تا به جدّکشاورزی کاهش پیدا کند. بنابراین نیاز است  وکارکسب

بازنگری صورت گرفته و شرایط و بسترهای حمایت از گردشگری کشاورزی بهبود یابد. با توجه 

ان تواند اثر مثبتی بر افزایش رفاه کشاورزبه نتایج ارزیابی و تحلیل مسیر، ظرفیت کشاورزی می

ورزی و شادر صورت توسعه گردشگری کشاورزی داشته باشد. نتایج نشان از آن دارد که تجربه ک



 

 

 

 

 

 

 041نقش گردگشگری کشاورزی...

 ی در متغیرهایریتأثافراد به گردشگری کشاورزی  گرایش و آمادگیسطح تحصیالت و میزان 

 وابسته مدل ندارد. 

 
تحلیل مسیر ارتباط بین متغیرهای مدل و تغییر رفاه کشاورزان ناشی از توسعه  هایضریب (4)نمودار

 گردشگری کشاورزی

Figure (4) Path analysis coefficients of the relationship between model variables and 

changes in farmers' welfare due to the development of agricultural tourism 

از سوی دیگر بررسی ارتباط متغیرهای مستقل مدل با متغیر تغییر درآمد کشاورزان ناشی از 

و  گرایشدهد که افزایش شگری کشاورزی نشان میهای کشاورزی در صورت توسعه گردفعالیت

پذیرش افراد برای گردشگری کشاورزی سبب افزایش باالتری در درآمد کشاورزان ناشی از توسعه 

 رهایانتظا تواندیمو پذیرش در افراد  گرایشی که وجود اگونهبهگردشگری کشاورزی خواهد شد. 

گردشگری بر پایه کشاورزی، درآمد انتظاری  وکاربکسی اندازراهآنان را بهبود داده و در صورت 

 نیز شرایط کنونی قوانین و نجایای کشاورزی آنان نیز به بار آورد. در هاتیفعالباالتری را برای 

ی دولتی اثر مثبتی بر تغییر درآمد کشاورزان نداشته است. کشاورزان باور دارند که هاتیحما

ی دولتی در حال حاضر هاتیحمااداری و کیفیت  االریدیوان سساختار قوانین اعم از میزان 

در صورت راه اندازه  کشاورزانباعث کاهش عایدی  تواندیممطلوب نبوده و به همین دلیل 

گردشگری کشاورزی شود. تجربه کشاورزی در مدل حاضر باعث افزایش درآمد  وکارکسب

 ترباتجربهاست کشاورزان  خواهد شد، بدیهی گردشگری کشاورزیکشاورزان در صورت توسعه 

ی تولید کشاورزی برای افزایش عایدی هاهیپا نیترمهمیکی از  عنوانبهاز عامل تجربه  توانندیم

ی کشاورزی منطقه نیز اثر مثبت مهمی بر تغییر درآمد هاتیظرفبراین  افزونخود بهره ببرند. 

ه ی کوکارکسبی اندازراه لدر اصکشاورزان ناشی از توسعه گردشگری کشاورزی خواهد داشت. 
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یز در کشاورزی ن ظرفیتیک سوی آن مبتنی بر کشاورزی است، نیاز دارد تا انباشتی از تجربه و 

که باالتر بودن  دهدیممنطقه وجود داشته باشد، به همین دلیل نتایج پژوهش نیز نشان 

 دتوانیم، شودیمی اندازراهکه گردشگری کشاورزی در آن  هاییمنطقهی کشاورزی در هاتیظرف

  عایدی کشاورزان را باالتر ببرد.

 
تحلیل مسیر ارتباط بین متغیرهای مدل و تغییر درآمد کشاورزان ناشی از  هایضریب(1)نمودار 

 گردشگری کشاورزیتوسعه 

Figure (5) Path analysis coefficients of the relationship between model variables and 

changes in farmers' incomes due to the development of agricultural tourism 

 در رفاه و دیتول و یکشاورز یگردشگر آنکه یبرا که افتیدر توان یم بخش نیا جینتا به توجه با

 نیا رد شود، فراهم یملزومات تا است ازین باشند، داشته ییافزا هم یگریکدی با یکشاورز بخش

 االترب تیظرف و باالتر تجربه. دهند بهبود را ییافزاهم ارتباط نیا توانند یم ییرهایمتغ استار

 یزکشاور یگردشگر نهیزم در کشاورزان یآگاه و دانش شیافزا و سو کی از  منطقه در یکشاورز

 یبرخوردار کنار در یکشاورز یگردشگر یانداز راه یبرا یادار دیوانساالری و نیقوان بهبود و

 نیمتض تواند یم گرید یسو از یکشاورز یگردشگر توسعه یبرا الزم یرساختارهایز از هامنطقه

   .باشد یکشاورز بخش بر یکشاورز یگردشگر مثبت اثر کننده
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 گیری و پیشنهادهانتیجه
با توجه به توسعه گردشگری کشاورزی در استان گلستان و اهمیتی که بخش کشاورزی در اقتصاد 

 گریدعبارتبهد، الزم است ارتباط بین این دو بخش در فرآیند توسعه شناسایی شود. استان دار

سبب بهبود رفاه و درآمد کشاورزان شود یا اینکه  تواندیماینکه آیا توسعه گردشگری کشاورزی و 

سبب خواهد شد تا تولید کشاورزی در استان کاهش یابد. به منظور شناسایی و با جایگزینی 

در سه روستای یلمه خندان، نوچمن و االزمن در استان گلستان  یریگنمونهارتباط، تحلیل این 

با استفاده از  در آغازبرای رسیدن به دو هدف آزمون شد.  یریگنمونهبه انجام رسید و نتایج 

 ریتأثکای اسکوئر و فریدمن، نگرش هر یک از روستاهای نمونه در زمینه چگونگی  یهاآزمون

سیاری دریافت که در ب توانیم با توجه نتایجزی بر بخش کشاورزی تحلیل شد. گردشگری کشاور

ر گردشگری کشاورزی ب ریتأث، نگرش روستاییان در سه روستا مورد بررسی در زمینه هابخشاز 

ی کشاورزی با یکدیگر تفاوت معناداری دارد و این تفاوت با آزمون تفاوت میانگین هابخشزیر 

از کل نمونه روستاییان نشان از آن  به دست آمدهبررسی نتیجه  حالنیباا شده است. اما دییتأ

رآمد سبب بهبود د تواندیمدارد که کشاورزان و روستاییان باور دارند توسعه گردشگری کشاورزی 

اثر  گردشگری کشاورزیبراین توسعه  افزونی کشاورزی شود هابخشزیر  همهکشاورزان در 

ی شغلی زنان و مردان خواهد داشت. اما هافرصتبه واسطه افزایش در مثبتی بر رفاه کشاورزان 

داشته باشد، افزایش قیمت زمین و  تواندیم گردشگری کشاورزیآسیبی که توسعه  نیترمهم

 ی کشاورزان به واسطه ورود گردشگران است.  هانیزمتشدید تخریب محصوالت کشاورزی و 

بین گردشگری کشاورزی و بخش کشاورزی  افزاهمرتباط بر ا مؤثر هایعاملاز سوی دیگر بررسی 

از روش تحلیل مسیر به انجام رسید، نتایج نشان  یریگبهرهبا توجه به مدل مفهومی پژوهش و 

 باالتر کشاورزی در منطقه، سبب ظرفیتکشاورزان، تجربه باالتر و  گرایشافزایش  از آن دارند که

گردشگری کشاورزی و بخش کشاورزی تقویت شود. نتایج  بین توسعه افزاهمخواهد شد تا ارتباط 

ی گردشگری کشاورزی در روستاها هاتیظرفدانش و آگاهی و که،  دهدیمتحلیل مسیر نشان 

ین طریق و از او پذیرش روستاییان برای توسعه گردشگری کشاورزی دارد،  گرایشمثبت بر  ریتأث

گرش ناز سوی دیگر عملکرد کشاورزی شود.  کشاورزان، سبب بهبود گرایشقادر است با افزایش 

گردشگری کشاورزی سبب شده ی دولتی از هاتیحماقوانین و  ت کنونیوضعکشاورزان در زمینه 

و از این طریق اثر منفی بر عملکرد ارتباط بین این دو بخش  افتهیکاهشآنان  گرایشاست تا 

  داشته باشد. 
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ی برای توسعه گردشگر یگذاراستیس، به منظور هشاین پژو با توجه به نتایج به دست آمده در

 کشاورزی و یجابههمانند احتمال جایگزینی گردشگری کشاورزی باید به موارد بسیار مهمی 

دارند که در صورت  باور. نتایج بیان دارند که کشاورزان دقت شودکاهش تولیدات کشاورزی، 

دت می شتغییر کاربری اراضی رآیند افزایش یافته و ف قیمت زمینتوسعه گردشگری کشاورزی، 

برای مدیریت این گذار و قوانین مرتبط  تصمیم گیر هایمرجعاز سوی  نیاز است رونیازا، یابد

براین به منظور توسعه گردشگری کشاورزی در استان گلستان با  افزونوضع و اجرا شود. تغییر، 

است دانش و آگاهی کشاورزان از مثبتی بر بخش کشاورزی داشته باشد، نیاز  ریتأثهدف آنکه 

 وکارسبک یاندازراه، قوانین مرتبط با افتهیبهبودو قوانین مرتبط با گردشگری کشاورزی  هاروش

نیز تسهیل شود. همچنین در انتخاب روستاهای هدف برای گردشگری کشاورزی نیاز است به 

ن دستی همانند آمایش سرزمیطبیعی روستا توجه ویژه شده و با توجه به اسناد باال یهالیپتانس

 ارتباطنیدرافردی نیز  یهایژگیوبر این نتایج نشان از آن دارد که  افزونتصمیم صورت پذیرد. 

اهی دانش، آگدارای گردشگری کشاورزی  وکارکسبمربوط به  گروهمهم است، بنابراین نیاز است 

 و تجربه کافی باشند. 
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Extended Abstract 

Introduction 

Agricultural tourism refers to the aspects of agriculture and tourism. This 

method of tourism encourages tourists to visit fields and gardens and rural 

areas for recreation, education or active participation in agricultural 

production activities and living in the field. One of the first effects that 

agricultural tourism will have on the region's economy is its impact on the 

agricultural sector. In other words, the fundamental question for the 

development of agricultural tourism is whether it can develop the agricultural 

sector or become an alternative to agricultural activities. And eventually it 

will cause a recession in the agricultural production of the region. According 

to theoretical foundations, the relationship between agricultural tourism and 

the activities of the agricultural sector is very complex. Because this 

relationship on the one hand can lead to the development of the agricultural 

sector and on the other hand, if not properly managed, can lead to a recession 

in the agricultural sector. In other words, in this case, agricultural tourism 

becomes the main activity of farmers. It should be noted that one of the 

effective factors in the conflict between the relationship between the 

agricultural sector and tourism is due to the low capacity of the agricultural 

sector in terms of employment and income generation for the local 

community compared to tourism. 

Materials and Methode 

in this section, to identify how the impact of agricultural tourism development 

on agricultural sector development, a conceptual research model was 

designed and a questionnaire was developed based on this conceptual model. 

At the beginning, the most important components and existing capacities for 

the development of agricultural tourism in Golestan were evaluated. The first 

category of characteristics is related to the institutional, legal and natural 
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components, which include three general categories of institutional 

conditions and laws, natural conditions and capacities in the region, as well 

as support and facilitation provided by the government and related 

organizations. The second category of components is related to individual 

characteristics. This section will include two sets of indicators related to the 

tendency and acceptance of agricultural tourism by farmers and the level of 

knowledge and awareness of people about agricultural tourism. In the next 

step, the consequences of the impact of agricultural tourism on the 

agricultural sector will be examined. In this section, components such as 

income and employment of farmers, environmental damage to tourists 

entering agricultural lands, etc. will be evaluated; But the relationship 

between agricultural tourism and agricultural sector development will be 

closely related to the functional components of the agricultural sector, so 

these components will be evaluated in the form of two categories of capacity 

and experience of farmers in agricultural work and a sense of satisfaction with 

agricultural activities. 

Results and discussion 

A comparative study of farmers' beliefs about the impact of agricultural 

tourism development on agricultural sub-sectors in the three villages of 

Nouchman, Yelmeh Khandan and Alazman shows that: in horticulture, 

agriculture, animal husbandry, horse and camel breeding, fish farming, 

handicrafts and activities Homeowners The residents of Yalmeh Khandan 

expected a higher increase in their income compared to the other two villages. 

In beekeeping, greenhouses and ornamental plants and direct sales of 

agricultural products, the highest expected positive effect will occur in 

AlAzman. According to the comparative results in these three villages, it can 

be seen that the highest optimism about the positive impact of agricultural 

tourism on farmers' incomes is in Yalmeh Khandan village and the lowest 

optimism in this field is in Nouchman. The study of the impact of agricultural 

tourism development on agricultural sub-sectors in all surveyed villages 

shows that farmers believe that agricultural tourism can increase farmers' 

incomes. The highest level of increase is related to the agricultural sector and 

livestock and livestock activists. The least increase in farmers' incomes for 

fish farming will also occur.It can be seen that the variables of knowledge 

and awareness and capacities of agricultural tourism in rural areas have a 

positive effect on the tendency and acceptance of villagers for the 

development of agricultural tourism. On the other hand, government laws and 

protections on agricultural tourism have had a negative effect on tendency 



 

and acceptance. In a way that people's dissatisfaction with the conditions 

governing the laws of starting an agricultural business and the lack of 

government support has caused the tendency of people to start a business and 

work in this field. In the section on evaluating the attitudes of villagers and 

experts, we also came to the conclusion that the rules of this section are not 

very favorable. The results obtained from the study of variables affecting the 

welfare of farmers due to the development of agricultural tourism show that 

increasing the tendency and acceptance of people for the development of 

agricultural tourism, higher agricultural capacity and agricultural tourism 

capacity in the region can have a positive effect on farmers' welfare.  

Suggestion 

According to the results obtained in this study, in order to policy for the 

development of agricultural tourism, very important issues should be 

considered, such as the possibility of replacing tourism with agriculture and 

reducing agricultural production. Farmers believe that if agricultural tourism 

is developed, land prices will increase and the process of land use change will 

intensify. Therefore, relevant laws need to be enacted and implemented by 

decision-making institutions to manage this transition and change. In 

addition, in order to develop agricultural tourism in Golestan province, in 

order to have a positive impact on the agricultural sector, it is necessary to 

improve farmers' knowledge and awareness of methods and laws related to 

agricultural tourism, and to facilitate laws related to starting a business. Also, 

in selecting the target villages for agricultural tourism, special attention 

should be paid to the natural potentials of the village and decisions should be 

made according to upstream documents such as land management. In 

addition, the results show that individual characteristics are also important in 

this regard, so it is necessary for the agricultural tourism business group to 

have sufficient knowledge, awareness and experience. 

JEL Classification: R11, R14, D69, M51.  

Keywords: Agritourism, agricultural sector, path analysis, Golestan province. 

 


