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 چکیده اطالعات مقاله

کار ۀمنزلکه امروزه هب دیآیهب شمار م  یرد صنعت گردشگر نی نو یکرداهی از رو یکشاورز یگردشگر ژپوهشیمقالۀ  هب مشاغل  یبخش تنوع یربا یراه
است. هدف  ییروستا طی اشتغال و ردآمد رد مح  شی و افزا یاقتصاد یاهتی فعال  جادی مهم آن ا یاهیگ ژی. از وشودیهب آن توجه م  ییروستا

و کشاورزان است. ژپوهش حاضر با هدف  انییروستا یربا می مستق  ییو گردشگران و ردآمدزا انییروستا نی ب  ملتعا ینوع گردشگر نی ا
 نی خاله انجام شده است. رد اهنده یرد روستا یکشاورز یگردشگر قی از طر ییخالق روستا یوکاراهکسب ۀتوسع  یاهتی ظرف  ییشناسا

مصاحبه  یو شهرساز ییروستا یزیرربانمه ،یگردشگر ۀرد حوز ینفر از کارشناسان بوم  10با  ،یربف گلوله یری گ ژپوهش، با استفاده از روش نموهن
نشان داد  یدلف  لی تحل وهیحاصل از تجز جی با سؤاالت باز و بسته است. نتا یاانمهژپوهش، رپسش نی اه، رد اداده یشد. روش گردآور

گردشگران  ییآشنا یربا یمحل  یغذااه یاهجشنواره یربگزار ری نظ  ییاهتی با فعال  بی روستا و رتک  نی ا یع ی طب  یاهلی از پتانس  یری گ رهکه به 
 جهی و ردنت  یکشاورز یگردشگر ۀسلکه موجب توسع  یالملل نی رد اتالب ب  یری گ ی ماه  یتوراه یو ربگزار یمحل  یپخت انواع غذااه یاهوهی با ش 

کاانت  گری خصوص کشاورزان خواهد شد. از دو هب انییوکار روستاو رونق کسب ین ی کارآفر گردشگران وجود  یخاله رباهنده یکه رد روستا یام
کان توانیشود م  یکشاورز یطرح گردشگر یاجرا یۀاول  یاهنهی باعث کاهش هز تواندیدارد و م  کان گردشگران نظ  یاههب م  ری مناسب اس

و  حی صح  تی ریمد ازمندیو هدفمند است که ن  ردست یگذارهیسرما یمهم رد گرو نی است ا یاشاره کرد. البته، گفتن  ییروستا یاهخاهن
کار  مربوطه است. ینهاداه یهم
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 مقدمه
 ،و یفزایندکشور خود ب  یو معنو یانسان  ی،و توان ماد یتارند که رب ظرف د یلتوسعه تماردحال یکشوراه ۀاست. هم  یآرمان  یجهان هدف  یکشوراه یشترب  یربا یاقتصاد توسعۀ

کاران،  یشمی)اربقدرتمند داشته باشند  یاقتصاد اه،ییو تواان اهیتظرف  یشافزا یرد رپتو  روستایی، نواحی رد اقتصادی اهیفعالیت از بسیاری. (52 ، ص1398و هم
 کشاورزی، تمحصوال اپیین قیمت نظیر عواملی. است یافته کاهش سنتی کشاورزی اهیفعالیترد  هژیوهب اشتغال و ردآمد سطح و شده شدید افول دچار گذشته، دهۀ چند طی

 خیلی امر، این ۀج ی نت  رد است. شده کشاورزی بخش هژیوهب و روستا محیط رد اشتغال و ردآمد کاهش باعث اساسا   عوامل دیگر و سازیجهانی تولید، اهیستانده یندۀفزا هزینۀ
 اندهشد کشاورزی اهیفعالیت آمیزموفقیت ادامۀ منظورهب جایگزین اهیروش کشف یا اهبخش ساری رد شغل وجویجست زراعی، اراضی فروش هب مجبور زارعان از

 (.111 ، ص1398 یروزجایی،ف  زادهیقلی)عل 
و تنوع  یحتفر ینۀفراهم آوردن زم  منظورهبخاص موجود رد روستا  یاهمزرهع و فرهنگ اهییتفعال  یی،روستا یستز یطمح  یبرتک  ییروستا یگردشگر اساس

ارتباط با افراد خارج از  یجادا ینو همچن  گوانگون یاهبا فرهنگ ییاشتغال و آشنا یجادا یشتر،کسب ردآمد ب  با هدف یافراد محل  یربا یفرصت  یجادگردشگران و ا یربا
 مواجه متعددی اهیچالش و مسائل با روستایی توسعۀ هنوز ایم،بیستم رسیده قرن اپیان رد شرایطی که هب (.37 ، ص1395 یدری،پور و ح خود است )جمعه یروستا

 را زیست محیط اپیداری و غذایی امنیت بهداشت، اشتغال، فقر، همچون مسائلی نتوانسته و نبوده آمیزموفقیت روستایی توسعۀ ۀن ی ردزم  گذشته راهبرداهی چراکه است؛
 ارائۀ با ات ربآیند ردصدد حکومتی مجریان و رزیانربانمه رپدازان،نظرهی و شود توجه روستایی هب توسعۀ دیگر بار اخیر اهیسال رد که است شده باعث مسئله این. کند نی تأم 

کاراه کاهند است نواحی این گریبانگیر که مسائلی و معضالت از جدید اهیراهبرد و راه کاران، و ژنادحاجی) ب  متحد ملل سازمان اخیر اهیبینیپیش(. 112 ، ص1394 هم
 جمعیت از باالیی ردصد بنارباین،(. 98 ، ص1395آانمرادژناد،  یخواهند کرد )ربد یرد شهراه زندگ  2030جهان رد سال  یتردصد از جمع  60حدود  دهدمی نشان
 1کشاورزی گردشگریبا انم  یحو تفر یاز گردشگر یدیمسئله سبب شده است که نوع جد یننخواهند داشت و هم  را ییرد مناطق روستا یزندگ  تجرۀب آینده، رد جهان،

کلی کشاورزی گردشگری .آید پدید  و نفعانذی گردشگر، مزرهع، روستا، چون اهییمؤلفهبا  یختهکه آم  شودمی محسوب روستایی گردشگری از بخشی و خاص گردشگری از ش
کاران،  یچنار ی)محمود دارند قرار اقتصادی اهیریسک انواع معرض رد همواره که است کشاورزانی  رتینمهم از کشاورزی گردشگری. (1137 ، ص1399و هم
کاراه  روستایی محیط رد ردآمد و اشتغال افزایش و اقتصادی اهیفعالیت ایجاد آن مهم اهیژیگیاست؛ چراکه از و ییروستا ینیکارآفر ۀو توسع  یداراپ توسعۀ تحقق ربای راه
 است، یافته بشری زندگی فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، اهیحوزه تمامی رد و فردی و مردمی دولتی، اهیعرصه رد ایفزاینده اهمیت شدن جهانی عصر رد کارآفرینی. است

کالت بشر هب شمار م  یاریبس  یربا یننو یحل و راه یمل  توسعۀ ربای کلیدی کارآفرینی که ایگوهنهب کاران، و)کاوه  آیدیاز مش  کشاورزی گردشگری(. 11 ، ص1398 هم
کای کاهش موجب گاه هب روستا ات  اجتماعی و فرهنگی تأثیرات هب توانیم  ی،نوع گردشگر ینا یاقتصاد ید. عالوه رب فواشودیم  یازموردن  ۀبودج نی تأم  منظورهب یدولت  اهیدست

 .شد خواهد روستایی مردم عادات و اهزبان ربخی انبودی از جلوگیری و محلی مردم رسوم و آداب حفظ موجب که کرد اشاره نیز آن
 یاست. گردشگر اشتغالعدمو  یاه بهبود مسائل اقتصادرتنها  ینیکارآفر توسعۀ و که رشدگفت  توانمی کشورمان، حاضر حال اقتصادی وضعیت ربرسی با
رب  یهبا تک  ،جذب گردشگران یقفروش محصوالت و هم از طر یقرکه هم از ط  رد نظر گرفترد روستا  ینیکسب ردآمد و کارآفر اهیهرا از یکی توانیرا م  یکشاورز

 . رپدازدیهب کسب ردآمد م  ی،کشاورز یتفعال 
 یاز اراض  یعیوجود سطح وس  لی دل هب ،که ستا گیالن استان رد سراصومعه شهرستان تولمات بخش از خالههنده دهستان روستااهی از یکی خالههنده روستای

. هدف از ژپوهش حاضر دارد یکشاورز یگردشگر توسعۀ ربای یمناسب  یلپتانس  ی،ازنل  المللیینهب اتالب ب  یکیسلکه و زند یالملل نی ب و باغات، وجود اتالب  یکشاورز
 یاهبا توجه هب دغدهغ قتی ردحق ژپوهش  یناست. ا خالههنده روستای رد کشاورزی گردشگری طریق از روستایی خالق اهیوکارکسب ۀتوسع  اهییتظرف  ییشناسا

و جوامع  اندیافتهمناسب  ییانمطلوب شهر هستند و روستا را فضا یاز فضا ییراه ردپی ینساکنان جوامع شهرنش  چراکهانجام شده است؛  یامروز ییو روستا یجوامع شهر
                                                           

1. Agritourism 
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مسئله  یناست و هم  یکشاورز یگردشگر کنددو گروه را ربطرف  ینا یازاحساس ن  تواندیکه م  یاز نقاط  یکیخود هستند که  وکارکسبو گسترش  یشافزا ردپی یزن  ییروستا
 یوکاراهکسب ۀتوسع  ربای اهیییتچه ظرف  یخاله داراهنده یاست که روستا ینژپوهش حاضر ا سؤال ین،بناربا یرد.سبب شده است که ژپوهش حاضر شکل گ 

 .است یکشاورز یگردشگر یقاز طر ییخالق روستا

 مبانی نظری 
 ژپوهشپیشینۀ 
کاران و عسکرپور: زری هستندهب شرح اند انجام شده یکشاورز یگردشگر حوزۀ رد که اهییژپوهشربخی  : یکشاورز یگردشگر توسعۀ اقتصاد»با انم  ی( رد ژپوهش 2020) هم
هب  گذارانیاستس  یدکه با استروش توسعه  ینا یاجرا یآموزش کشاورزان ربا یکشاورز یگردشگر اجرایرکن  رتینکه مهم اندداشته یانب  «ریانیا تجرۀب یک
کاران و یچمیکژپوهش  اهییافته. کنندتوجه  آن  تواندمی کشاورزی یاز آن است که گردشگر یحاک  «لهستان رد اپیدار توسعۀ اقتصادیمنافع » عنوان با( 2015) هم

. دهدمی تشکیل را کشاورزان کلی ردآمد از سومیک حدود کشاورزی گردشگری از حاصل ردآمد متوسط که شد مشخص و باشد داشته همراه هب متعددی اقتصادی مزایای
کاران و مورسان را  کشاورزی یگردشگر یکه ساکنان محل  داشتند بیان «روستایی گردشگری اپیدار توسعۀ هب نسبت محلی ساکنان نگرش»انم  با ژپوهشی رد( 2016) هم

گذارند. یم  ری تأث  یگردشگر یداراپ ۀ توسع ردهستند که  یت و آموزش عوامل ی اه، سن، جنس ریساختز ینو همچن  فرهنگی ـ یو اجتماع  ی، اقتصادیعیطب  یطدانند. مح یعامل توسعه م 
 یکشاورز یرد مشاغل گردشگر یرردگ  ظهار داشتند که کشاورزان  ا «یرد صنعت کشاورز ینانکارآفر یاهاه و چالشیزهانگ »با انم  یرد ژپوهش ( 2004)و کیم  یه ی مک گ 

. هستند روروهبمحدود  یابیبازار یونداهیپ  ی وگردشگر ۀن ی تخصص و آموزش ردزم دانشی و نبود بی ی،تجارت گردشگر ۀکشاورزان رد ادار تجرۀبازجمله عدم ییاهبا چالش
کاران و حلیم  یزانن رد اجرا یتاهم  یهب ربرس  ،«یزانن رد صنعت کشاورز یربا یتجامع موفق  ی: معنایردآمد اقتصادفرارت از »انم  با ژپوهشی، رد( 2020) هم

 اشتغال توسعۀ ربای کلیدی روستایی گردشگری چندکارکردی؛ کشاورزی اپرادایم»با انم  خود، ژپوهش رد( 1397) پناهزیدان. انداه رپداختهدست از طرح ینا

 الگوی پذریش که داد نشان او نتایج و رپداخت چندکارکردی کشاورزی مفهوم مرور طریق از روستایی مناطق رد کشاورزی جدید نقشهب  ،«روستایی مناطق رد اپیدار
کار گذاران،سیاست توسط کشاورزی بخش رد چندکارکردی،  حیدری و پورجمعهژپوهش  یج. نتااست روستایی مناطق رد کارآفرینی فضای رتویج ربای عملی ابت

شهرستان  ییروستا ینواح  ی:مورد ۀ)مطالع  یجوامع محل  یاهرب نگرش دیتأک با  یطمح  یداریاپ یرد راستا یکشاورز اهییتو فعال  یگردشگر ینب  پیوند»( با عنوان 1395)
کابن(  وضعیت رد رزییربانمه و مدرییتی مؤلفۀ، قابلم  رد و، دارند مطلوبی وضعیتمذکور،  یمورد ۀرد مطالع کشاورزان،  مشارکت و دلبستگی اهیمؤلفهنشان داد که  «تن
که گردشگری  یافتنددست  یجنتا ینهب ا «روستایی مناطق اپیدار زندگی سبک رد کشاورزی گردشگری نقش»با انم  ی( رد ژپوهش 1396) یو طالب  یوسفی. هستند انمطلوبی

 ۀاست. مدرییت صحیح گردشگری باعث توسع  یرگذاررد دو جهت مثبت و منفی اتث  ییروستا مناطقمحیطی فرهنگی، اقتصادی و زیست ـ ی ابعاد اجتماع رد کشاورزی
کاران و فونگ. کندمیمناطق را رد جهت مثبت دگرگون  گوهنآن سبک زندگی مردم این ۀگسترد آاثرو  شودمیمناطق  و  فاییخودک »با انم  ژپوهشی، رد( 2017) هم

 گردشگری اپیدار توسعۀ هب دستیابی ربای اهآن تواانیی ردخصوص را محلی جوامع یدگاهد ،«، ساراواکینگاز کوچ  یانداز جوامع محل : چشمییروستا یگردشگر یداراپ ۀتوسع 
 .است محیطی و اقتصادی فرهنگی، اجتماعی، اپیداری با مثبت ایرابطه دارای محلی جوامع خودکفایی دهدمی نشان نتایج. کردند ربرسی روستایی
هنوز  همچنین،. اندرپداخته یاقتصاد جوامع محل  رد ری تأث هب  فقط یکشاورز یگردشگر حوزۀ رد شدهانجام اهیژپوهش اکثر که گفت توانمی پیشین اهیژپوهش مرور با

نوع  ینشهروندان با ا همو  ییانوستار هماند و رد حال حاضر دهکررا تجرهب ن  ینوع گردشگر ینگفت که مردم ا توانیاست و م  نشده یربرس  ریانرد ا یمناسب  یاهنموهن
گاه  ینا ی. نوآورهستند یبهغر یگردشگر  اطراف آن است.  یروستا و شهراه رد یگردشگر ری تأث موضوع و رد نظر گرفتن  ینهب ا رتنبهجاهمهژپوهش رد ن

 روستایی گردشگری
 مناطق رد گردشگری(. 21 ، ص1397 پناه،زیدان) دارد بسزایی اهمیت ساکنان، زندگی کیفیت و محلی اقتصاد رد اشحیاتی نقش ۀواسط هبامروزه،  گردشگری

 (Aslam et al., 2014, p. 78) شودمی محسوب روستایی اقتصاد مهمی ربای ردآمد منبع که استرشد  حال رد گردشگری بازار مهم و ارزشمند بخش منزلۀهب روستایی
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گلستان خصوصهب ارواپ رد میالدی 18 قرن دوم نیمۀ رد اقتصادی و اجتماعی ـ تفریحی فعالیتی مثاۀبهب بار اولین و کاانت اه،جاذهب شامل تنهاهن گردشگری نوع این. شد ظاهر ان  ام
کاران،  یدری)ح  است گردشگران ربای تسهیالتی ارائۀ و خدمات نیازمند بلکه شود،می تفریحی اهیفعالیت و  و طبیعی اهیوژیگیشامل  ین،(. همچن 14، ص 1395و هم

گاری،قوم اتریخ، طبیعی، مناظر مانند انسانی  و اهفعالیت تمام روستایی گردشگری. (Aslam et al., 2014, p. 78) هست نیز شناسیجمعیت و شناسیمردم ن
 و گیردمی ردرب شودمی اراهئ روستایی نواحی هب گردشگر جذب همچنین و گردشگران استراحت و تفریح ربای اهدولت و مردم کشاورزان، توسط خدماتی را که

 و کندمی کمک فرهنگی و ملی میراث حفظ هب ینوع گردشگر ین(. ا223 ، ص1397 ی،و فتح  ی)نوروز مزرهع و طبیعی باشد کشاورزی، گردشگری شامل تواندمی
 .(Fong et al., 2016, p. 147) تشده اس  شناخته روستایی اقتصاد بهبود ربای متنوع راهبردی منزلۀهب

 (5، ص 1385 مهدوی، و افتخاری) ییروستا یانواع گردشگر :1 جدول

 تعریف انواع
 اهی اکولوژیکیتعامل با جاذهب 1گردشگری طبیعی
 مرتبط با فرهنگ، اتریخ، میراث فرهنگی و باستانی مردم روستایی 2گردشگری فرهنگی

 هنجاراهی اجتماعی مردم بومیارتباط با زندگی و  3گردشگری بومی )اکوتوریسم(
 تااهی اقتصادی و اجتماعی روس زندگی رد خانواراهی دهکده و مشارکت رد فعالیت 4ایگردشگری دهکده

 اهی سنتی کشاورزیتعامل و مشارکت رد فعالیت گردشگری کشاورزی

 کشاورزی گردشگری
 گردشگری. (Yang, 2012, p. 381) شودیم  ریفتهپذ یکنار کشاورز یو اقتصاد یاز بافت اجتماع  یعیطب  یبخش  مثاۀبهب یگردشگر یی،از مناطق روستا یاریرد بس 

( مزرهع یک)معموال   کشاورزی کار محیط از بازدید منزلۀهب اغلب که (126 ، ص1397 ی،و مظفر ی)عنابستان  است کشاورزی و گردشگری مشترک کشاورزی فصل

                                                           

1. Natural tourism 

2. Cultural tourism 

3. Ecotourism 

4. Village tourism 

گردشگری 
کشاورزی 
 مشارکتی

فروش محصوالت 
 رد مزرهع

ااقمت رد 
 مزرهع

تعطیالت رد 
 مزرهع

سرگرمی رد  ردمان رد مزرهع
 مزرهع

 پذریایی رد مزرهع
محصوالت و خدمات 

 گردشگری کشاورزی
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عمل هرگوهن گردشگری نوع این کلی، تعریفی رد. (Awan et al., 2016, p. 8) شودمی تعریف آموزشی یا تفریحی مقاصد ربای
 اهیفعالیت و کشاورزی با تبطمر 

 که است روستایی گردشگری از خاصی نوع همچنین،(. 67 ، ص1398معصوم،  یو فتاح  الحسابیی)عل  گیردبیاورد ردرب می روستا هب را گردشگر که را روستا هب وابسته
مسکن

 اهیفعالیت یا کشاورزی اهیفعالیت رد مشارکت اجازۀ بازدیدکنندگان هب و ادغام وی کشاورزی واحد با کند،می سکونت رد آن مالک که میزبان، 

مکمل
کاران،  یاری)ورمز شودداده می مربوطه ملک رد   ربدن لذت هدف با کشاورزی، رب وژیه بازدید تمرکز از هدف وقتی خاص، طور(. هب80 ، ص1396و هم

 تواندیم  یکشاورز ی(. گردشگر224 ، ص1397 ی،و فتح  ی)نوروز شودمی خوانده کشاورزی گردشگری باشد، اهلی حیواانت با همراهی یا مزارع و باغات از
 یکسب کنند و محصوالت کشاورز یکشاورز اهییتفعال  خصوصرد ی، اطالعات ربندو فرهنگ لذت  یعتبتوانند از طب  ینانشهرنش  کهنی ا یباشد ربا سازوکاری
 یی،روستا یحفظ سبک زندگ  یرنظ  یهب موارد توانیم  یکشاورز یگردشگر یراقتصادیغ  یایمزا یگر. از د(Choo & Petrick, 2014, p. 374) بخرند بیشتری را

 کرداشاره  فرهنگی یراثو م  یمحل  یاهرسوم و سنن و ارزش وآداب  یعی،مناظر طب  ی،کشاورز اهیین، زم زیستیط هب حفاظت از مح  یشترو توجه ب  یآگاه  یشافزا
(McGehee, 2007, p.111) .ممکن کشاورزی گردشگری کشاورزی، بخش متصدیان و اندرکاراندست ایرب

مکمل و موجود عملیات توسعۀ ازبار است 
 

ممکن حتی و خانواده اعضای ربای اشتغال اهیازبار ارائۀ فرصت خانواده، ردآمد
 ی)سامان  باشد کشاورزی اهمیت از بهتر ردک ارائۀ ربای عالی ازباری است 

کاران،  یآبادقطب  شودمی گرفته نظر رد روستایی نواحی رد اقتصادی رکود تحریک ربای روشی کشاورزی گردشگری گفت توانیم  طورکلی،(. هب101 ، ص1396و هم
  (.90 ، ص1396 ی،و طالب  یوسفی)

 (1398 چناری، محمودی و لنگرودی مطیعی) یکشاورز یمحصوالت و خدمات گردشگر :1 شکل
 روستایی خالق اهیوکارکسب توسعۀ و کارآفرینی

 یافتخار ینالد)رکن شودمی شناخته روستایی توسعۀ رد اساسی رکنی یسازیتظرف  و توانمندسازی دلیل، همین هب. یابدیجوامع، اقتصاد نجات م  یوندخالق و پ  ۀبا جذب طبق 
 روندمی شمار هب کشوراه و مناطق اقتصادی پیشرفت و رشد بستر زریا شود، ینهب افراد کارآفر بیشتریتوجه  یدمناطق با گوهنینرد ا ین،(. بناربا50 ، ص1388 ی،و مهدو

(Archibong, 2004, p. 260)هب  یمنابع محل  یلتبد یالزم ربا یزۀو انگ  یرون  یتوانند رد جوامع محل یم  یکشاورز یگردشگر یاسمق کوچک یوکاراه. کسب
 نوآوری و جدید اهیفرصت شناسایی روستایی کارآفرینان هدف. (Lordkipanidze et al., 2005, p. 791) کنندرا فراهم  یمحصوالت و خدمات گردشگر

کاران،  یری)ام  است روستایی توسعۀ منظورهب نوآوراهن و متنوع بهینه، استفادۀ و اراضی کارربی غیرکشاورزی، و کشاورزی اهیفعالیت رد (. 5 ، ص1395و هم
 اجتماعی، ُبعد رد کشاورزی دارد و، سود افزایش و بازاریابی و شغلی اهیفرصت ایجاد ردآمد، افزایش همچون مزایایی اقتصادی، ُبعد رد شاورزی،ک  گردشگری کارآفرینی

 ینهبه  ۀمانند استفاد یاییمزا محیطی،یستعد زرد بُ  ،و یمحل  اهیسنت و آیین حفظ و کشاورز زانن توانمندسازی کشاورزان، زندگی کیفیت و اجتماعی امنیت بهبود مانند مزایایی
گاهاز منابع، حفاظت از ز مؤرثو   یمنبع ردآمد مکمل ربا ینوع  یگردشگر نوع ین(. ا80 ، ص1394 یمی،دارد )کر یکشاورز یو کاهش آلودگ  اهاکوسیستم و طبیعی اهییست

 یاه، توانسته ردآمد مازادیمتو افت ق  یدمانند کاهش تول  یرد زمان بحران اقتصاد ی،کشاورز یکه گردشگر دهدنشان می هم تجربی مطالعات. یدآیکشاورزان هب شمار م 
 ییروستا یوکاراهو رونق کسب یمحل  یاهیتفعال  ریموجب تحرک رد سا تواندیم  یکشاورز یگردشگر ین،. همچن (Fisher, 2006, p. 415) کند یجادکشاورز ا یربا
 .(Yang, 2012, p. 381) شود
 روستا با شهر طارتبا

 ینرتاز مهم یکیو روستا  شهر قابلمت  روابط(. 50 ، ص1380ند )افراخته، هست  بلکه هب هم وابسته ،ارتباط دارند یکدیگربا  تنهاهنشهر و روستا  ی،کارکرد یاهمدل رباساس
شده  دیتأک شهر و روستا  یرب دوگانگ  ات  توسعه عمد اهیهیشناخته شده است. رد نظر ییو روستا یشهر یاهرد عرصه یو فرهنگ  یاقتصاد ی،اجتماع  ییراترد ربوز تغ  مؤرثعوامل 

 ۀتوسع  زیانرربانمه کهیردحال اند. داشته ییروستا ینواح  زییرو ربانمه یهب کشاورز یتوجه اندک  ی،شهر یاهبا تمرکز رب گروه ی،شهر زیانرربانمه رب این اساس، ت.اس 
(. 80 ، ص1383 ی،افتخار ینالدو رکن یاند )طاهرخان رپداخته ییروستا ۀآن رد توسع  ری تأث و  یشهر یکمتر هب فضا یکشاورز یرب روستا و اراض  دیتأک با  یزن  ییروستا
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 و تنظیم رد شهری ـ ستاییرو رب پیونداهی توسعه کارشناسان رو،ازاین. است روستایی نواحی ساکن خانواراهی روزاۀن زندگی اهیواقعیت از قسمتی شهر ـ روستا پیونداهی
 روستا و شهر روابط ربرسی و مطالعه .دارند تأکید پیرامونی روستایی نواحی توسعۀ رد شهری مراکز مثبت نقش از حمایت و فقر کاهش هدف با توسعه اهیسیاست بیان

 گیریشکل و پیدایش رد. رسد می نظر هب ضروری روستایی و شهری متعادل توسعۀ روند ربقراری با هدف مناسب اهیحلراه پیدایش و شهرگرایی مسائل ردک منظورهب
کا با اجتماعی و فرهنگی اقتصادی، سیاسی، عوامل مانند متعددی عوامل خاص طورهب اریان و عام طورهب خاورمیاهن رد شرقی شهراهی  اهیحوزه و طبیعی محیط مساعد شرایط هب ات

گاه توسعۀ و رشد پذریی،شکل رد گوانگون اهیصورت هب روستا و شهر میان موجود روابط دامنۀ و نحوه. است داشته مؤرثی نقش هستند، روستااه عمدات   که شهری، نفوذ سکونت
کاران،  یرزایی)م  گذاردمی ارث اهآن بیرونی و ردونی روابط رد همچنین و روستایی اهی  ایرابطه ایجاد و روستا و شهر اساسی نیازاهی رفع لذا، .(90 ، ص1392قلعه و هم

کاران، ی)شجاع  انجام شود گردشگری و روستایی اپیدار توسعۀ طریق از جمعیتی اپیداری معیارسنجی با تواندمی آن نفوذ حوزۀ و شهر بین اپیدار و متعادل  ، ص1399فرد و هم
1327.) 

  ژپوهش چارچوب نظری :2شکل 
 قلمرو و اهتکنیک روش،
 مطالعهمورد محدودۀ معرفی
 9/572 مساحت با سرا،صومعه شهرستان. است سراصومعه شهرستان تولم بخش از خالههنده دهستان روستااهی از یکی خالههنده روستای کشوری تقسیمات طبق

 شفت، و رشت اهیشهرستان هب شرق سمت از بندرازنلی، شهرستان هب شمال سمت از شهرستان این. است گیالن استان غربی اهیشهرستان از یکی مربع، کیلومتر
 37 و طول دقیقه 26 و ردجه 49 رد جغرافیایی موقعیت نظر از خالههنده روستای. شودمی محدود ماسال شهرستان هب غرب سمت از و فومن شهرستان هب جنوب سمت از

 روستای هب غرب سمت از اکبری، نوخاله روستای هب جنوب سمت از صوفیانده، روستای هب شرق سمت از روستا این. دارد قرار جغرافیایی عرض دقیقه 32 و ردجه

 لذت از باغات و مزارع

 همراهی با حیوانات

 مناظر طبیعی

 های انسانیویژگی

 اقتصادی روستا ۀتوسع

 زاییکارآفرینی و اشتغال

 شتریب فروش و دیتول یانیاتافزایش درآمد روس

کیارگان محصوالت

 گردشگری کشاورزی

 گردشگری روستایی
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 مرکز ات کیلومتر، 16( سراصومعه شهر) شهرستان مرکز ات کیلومتر، 13( شهر تولم) بخش مرکز ات روستا این افصلۀ. شودمی محدود کشاورزی اراضی هب شمال سمت از و محله شیخ
 .است دقیقه 20( خالههنده سلکه المللیبین اتالب) ردیایی مسیر از ات بندرازنلی و کیلومتر 18( رشت شهر) استان
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  خالههنده روستای جغرافیایی یتموقع  :3 شکل

 خالههنده یروستا یریمحل اقرگ  :4شکل 
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 ژپوهش شناسیروش
 اهییلانس ات پت شد یعتوز یکشاورز ۀحوز متخصصاننفر از  10 یانم  ،حلههس مر یط  ،باز و بسته سؤاالت از متشکل ایانمهرپسش دلفی، روش از استفاده با ژپوهش، این رد

کاراههنده یروستا یکشاورز یگردشگر  شوند.  یازدهیو امت  ییشناسا ییردآمدزا یخاله و راه
کاران،  یعه)ش  شودمی استفاده دلفی روش از کنیم، را ربرسی خاص موضوعی رد نظرصاحب جمعی نظر اتفاق باشد بنا کهیزمان   دلفی(. روش 122 ، ص1393و هم

انجام  ربای. (Östberg et al., 2013, p. 696) کنداراهئ می کارشناسی قضاوت از استفاده طریق از اعتماد رااقبل گروهی نظر که است کیفی تحقیق تکنیک
کاران،  ی)رحمان  شودیاستفاده م  هستند، 20 ات 5 بین معموال   که غیریکنواخت، تخصص و مناسب دانش با کارشناسانیاز  ی،دلف  یکتکن   از استفاده(. 520 ، ص1399و هم

 شامل روش این. است دلفی روش اهیوژیگی جزء الزم اهیاپسخ آوردن هب دست ربای اهانمهرپسش از ایمجموهع از استفاده و متخصصان از گروهی یا گروه یک
 بین رد اجماع از مطلوبی سطح کهیزمان  ات شده، کنترل نظر بازخورد و انمهرپسش ندی فرا این. (Masser & Foley, 1987, p. 218) است انمهرپسش دور چند
 گیرینموهنو استفاده از روش  یارتباط  اهیهب روش یابیابتدا با دست  ژپوهش، این رد. (Hirschhorn, 2019, p. 311) یابدمی ادامه آید، دست هب گویاناپسخ
 یننفر از ا 10 یق،موضوع تحق  یانپس از ب  ،تی ردنهاو  شدگو وگفت یو شهرساز ییروستا رزییربانمه ی،گردشگر ۀرد حوز 2ینفر از کارشناسان بوم  22با  1ربفیگلوله

 تی ردنهاو  کردند یاب یحوزه ارز نی ا استاداننفر از کارشناسان و  7 راژپوهش حاضر  ۀانمرپسش تسؤاال ییرواکردند.  یاعالم آمادگ  یقشرکت رد تحق  یافراد ربا
 .است شده گزارش یمطلوب  اریبس  حد رد 8650/0 کرونباخ یآلفا هب توجه با زی ن  ژپوهش نی ا تسؤاال ییای. اپانجام شداصالحات الزم 

کات روش دلف  ۀخالص  :2 جدول   (1399 ژپوهش، اهییافته) ژپوهش رد استفادهمورد ین
 نفر 22 تعداد متخصصان اولیۀ منتخب
 نفر 10 تعداد متخصصان پنل تخصصی

 روز 71 ربای روش دلفیشده مدت زمان صرف
 انمۀ بستۀ لیکرتیانمۀ باز و رپسشصورت رپسشهس مرحله هب تعداد مراحل روش دلفی

 دهندگاناپسخ یشناخت تی جمع  لی تحل  :3جدول 
 یدکترتعداد افراد دارای مدرک  ارشد تعداد افراد دارای مدرک کارشناسی میانگین سن کل متخصصان تعداد متخصصان زن تعداد متخصصان مرد

5 5 32 6 4 

                                                           

1. Snowball strategy 

 .داشتند موردمطالعه محلۀ از خوبی شناخت شان،تخصصی و کاری تجارب هب توجه با و، اندبوده گیالن استان ساکن مربوطه کارشناسان .2
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 اهداده تحلیل و اهیافته
 آن یلاول و تحل  ۀانمرپسش یندور اول: تدو

 و «چیست؟ خالههنده روستای رد کشاورزی گردشگری اهیپتانسیل» کهنی ارب  یمبن  سؤاالتیباز آغاز شد و  سؤالبا  ایانمهبا رپسش یدلف  ندی فرااول  مرحلۀ
پنل،  یاعضا نظراهی ربرسی و اطالعات آوری. پس از جمعشد دادهپنل متخصصان  هب «است؟ یزانهب چه م  ییو ردآمدزا ینیرد کارآفر یکشاورز یگردشگر ری تأث »

 پنل اعضای بین توزیع و دوم ۀانمرپسش طراحی: دوم دور قرار گرفتند.  یراند دوم دلف  ۀانمرپسش یطراح  یشدند و مبنا یبنددسته یافتیرد اهیاپسخ
 سطحیپنج لیکرت طیف از استفاده با بود، شده استخراج قبل مرحلۀ از که خالههنده روستای پتانسیل 30 هب ات شد خواسته متخصصان پنل اعضای از مرحله، این رد

 پس. شدمتخصصان مشخص  توافقموضوعات مورد ،دوم ۀمرحل  یاندهند. رد اپ یاز( امت 1کم:  یلیخ  ری تأث  و 2کم:  ری تأث ، 3متوسط:  ری تأث ، 4: یادز ری تأث ، 5: یادز یاربس  ری تأث )
 حاصل شد: 3هب شرح جدول  یازاتامت  ،دوم مرحلۀ رد نظران،صاحب اهیدیدگاه ربرسی از

 (1399 ژپوهش، اهییافته) یکشاورز یگردشگر یخاله رباهنده یروستا اهییلپتانس  یبندرتبه :4جدول 
 امتیاز( 50)حداکثر  امتیاز پتانسیل رتبه
کان ربگزاری جشنوارۀ خوراکی 1  49 اه رد بازاراه و غذااهی محلی و فروش آنام
 47 قرارگیری رد زندیکی اتالب ازنلی و ایجاد مناظر طبیعی جذاب 2
 47 وجود مناظر بکر و طبیعی گردشگری رد این روستا 3
 46 المللی سلکهخاله و همچنین اتالب بینپتانسیل ماهیگیری رد رودخاۀن هنده 4
کله و اتالب و بهره ربدن از زیباییاقیق 5  46 اهی طبیعی رد مسیرسواری رد اس
کان 6 کان گردشگرانوجود م  44 اهی بالقوه ربای اس
کارمنظور آموزش روشفراهم کردن شرایط هب 7  44 اهی گوانگون ش
 43 شده ربای رتغیب گردشگرانقرارگیری رد زندیکی منطقۀ حفاظت 8
 43 محلی مرتبط با کشاورزی و رسوموجود رسم  9
 43 وجود جواانن جویای کار رد سطح روستا 10
 43 کاریاهی متعدد شالیوجود زمین 11
 43 گیری از حضور گردشگران رد ایام تعطیالتبهره 12
 43 سمت بندرازنلیوجود مسیراهی آبی رد این روستا هب 13
 43 فرهنگ غنی مردم 14
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 امتیاز( 50)حداکثر  امتیاز پتانسیل رتبه
 43 و خوب وهوای معتدلآب 15
 41 اهی کشاورزی فراوان رد مقایسه با سطح منطقهوجود زمین 16
 41 وجود محصوالت متنوع کشاورزی 17
 41 موقعیت جغرافیایی وژیه 18
کان مشاهدۀ فرایند ربنج 19  41 کوبی توسط گردشگرانام
کان کشت میوه 20  41 جاتجات و صیفیام
 39 ااقمت گردشگرانوجود بنااهی سنتی رد روستا ربای  21
 37 منزلۀ شغل غالب رد این روستاوجود کشاورزی هب 22
 37 وجود انواع دام و طیور رد روستا 23
 37 وجود استخراهی ماهی رد سطح روستا 24
 35 سازی رد محیط روستا ربای جذب گردشگرفرهنگ 25
 34 دستیفعالیت بانوان روستایی ردزمینۀ تولید صنایع 26
 34 آالت پیشرفتۀ موجود رد روستاادوات و ماشین وجود 27
کان 28  34 اهی بالقوه ربای احداث مراکز آموزش کشاورزیوجود م
 33 اهی روستاییوجود خاهن 29
 30 وجود اتریخچۀ غنی 30

 نظراه اجماع ربای پنل اعضای هب دوم دور از احصاشده آرای میانگین ارسال: سوم دور
کان داده شدپنل  یاعضا هب مجددا  هب اجماع نظر،  یابیدور دوم با هدف دست  ۀانمرپسشحاصل از  اهیاپسخ میانگین ژپوهش، از مرحله این رد . رد دور سوم، ام

 کردندرا کسب  یازامت  یشترینکه ب  یارمع  5رد دور سوم،  انمهرپسش یلهب متخصصان و تکم  سؤالهر  یانگیننمرات م دادن پنل وجود داشت. با  یاعضا ینظر ربایدتجد
 .اندشده اراهئ 4موارد رد جدول  ینروستا انتخاب شدند. ا ینرد ا یکشاورز یگردشگر توسعۀ ربای یینها اهییلپتانس  منزلۀهب

 (1399 ژپوهش، اهییافته) خالههنده یرد روستا یکشاورز یگردشگر ۀتوسع  ربای یینها اهییلپتانس  :5 جدول
کان ربگزاری جشنوارۀ  1  اه رد محل بازاراه و غذااهی محلی و فروش آنخوراکیام
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 قرارگیری رد زندیکی اتالب ازنلی و ایجاد مناظر طبیعی جذاب 2
 وجود مناظر بکر و طبیعی گردشگری رد این روستا 3
 المللی سلکهخاله و همچنین اتالب بینپتانسیل ماهیگیری رد رودخاۀن هنده 4
کله و اتالاقیق 5  اهیی طبیعی رد مسیرب و بهره ربدن از زیباییسواری رد اس

 خالههنده روستای رد کشاورزی گردشگری توسعۀ رد غیرمستقیمی و مستقیم تأثیر ازنلی اتالب هب که زندیکی گفت توانمی دلفی، روش آخر دور از حاصل اطالعات هب توجه با
 .کرد خواهد عمل منطقه رد گردشگران ربای قوی ایجاذهب منزلۀهب خود طبیعی و زیبا مناظر با اتالب این دیگر، سوی از. دارد

کان که است سلکه المللیبین اتالب منطقه، این رد المللی،بین اهیاتالب از دیگر یکی . کردساکنان روستا و گردشگران فراهم خواهد  یرا ربا ماهیگیری ام
 کشاورزان ربای مستقیم ردآمدزایی موجب و دهند آموزش مندانعالقه هب را فعالیت این توانندمی دارند، ماهیگیری هب خاصی عالقۀ روستا این کشاورزان کهییازآنجا

 بومی فعالیت ینا چنین،. هم آوردمی عمل هب جلوگیری شهر هب اشتغال کمبود لی دل هب آانن مهاجرت از زریا شد، خواهد نیز جواانن زاییاشتغال موجب امر این. شوند
 است، شدهتوجه  جامعه رد بومی و طبیعی غذااهی از استفاده اخیر هب چند سال رد کهنی ا هب با توجه زریا، باشد؛ گردشگران جذب اهیراه مؤرثرتین و بهترین از یکی تواندمی
 باال بازدهی با گردشگری نقرو و توسعه باعث که این امر اندکرده پیدا گرایش ارگانیک و سالم خوراک از استفاده هب گردشگران بومی، فعالیت این رتویج و گسترش با

و ورزش  یحهم تفر ینوع هب تواندمی ماهیگیری فعالیت است گفتنی. شد خواهد اپیدار اشتغال حجم افزایش و روستا اقتصادی توسعۀ باعث فعالیت این. شد خواهد
 روستا باشد. ینجذب و حضور گردشگران رد ا ۀواسط هبساکنان  یکسب ردآمد ربا یگردشگران و هم نوع  یربا

کان خاله،هنده روستای رد تولیدشده ارگانیک و محلی محصوالت از گیریبا بهره همچنین، روستا فراهم  ینرد ا یمحل  یو غذااه یخوراک  اهیجشنواره ربگزاری ام
کان فروش محصوالت بوم  ،جهی ردنت . شوندمی آشنا سنتی غذااهی طبخ حلمرا و محلی غذااهی انواع پخت صحیح اهییوهگردشگران با ش  ،بی رتت نی بد. شودیم   یو سنت  یام
 .شودمی روستاییان ربای ردآمد کسب و کارآفرینی موجب و شودمی فراهم اهجشنوارهنوع  ینرد ا ییشده توسط زانن روستایهته 

. شودیربگزار م  شالیزاراه رد ربنج نشاکاری از قبل بهار فصل رد که کرداشاره  توانمی روستا این رد فوتچل جملهاز یمرتبط با کشاورز یهب وجود رسومات محل  همچنین،
گردشگران از روستا  یدبازد یشرقم خواهد زد و موجب افزا یدکنندگانگردشگران و بازد یرا ربا یو جذاب  ردف منحصرهب تجرۀب شود،می تلقی ورزش نوعی که فعالیت، این

از  گیریبهره با. کرداشاره  اتالبی اهیو جشنواره الله یرد زمان ربداشت شال  یکوب هب جشن خرمن توانمی خالههنده یروستا یگررد فصل بهار خواهد شد. از رسومات د
 فراهم خواهد شد.رد سطح استان و کشور فرصت جذب گردشگران  یشترب  یغاتتبل  یقاز طر اهآن یو معرف  مراسم ینا

 گیرینتیجه
محصوالت  یداتتول  یزانم  یشروستااه داشته است و موجب افزا یرد تحرک اقتصاد ینقش مهم  یی،روستا یگردشگر اهیشاخه از یکی منزلۀهب کشاورزی، گردشگری

توجه  یازمندآموزش مردم است که ن  یکشاورز یگردشگر حوزۀ رد خالق اهیوکارکسبهب  یابیدست  اهیراه رتینمهم از. است شده ییانو سطح رافه روستا یکشاورز
کالت موجود رد حوز یشهر زیانرمسئوالن و ربانمه اشتغال  ی،ردآمد کشاورز مانند نوساانت شودیهب کشاورزان م  یبکه موجب آس  یکشاورز ۀاست. با توجه هب مش

کاری با روستا مردم شودمی یشنهادر پ رد آغاز کا ،اغلب کم رونق ی  کشاورز یبازاراه و خانواده یاعضا یربا  اهیطرح اصول و فواید با ربطذی مسئوالن و نهاداه هم
با  یجهنت  ینواقع خواهد شد. ا یدمف  یتفعال  ینا ۀادام یی،روستا ۀجامع  آبا خواست و اراد ،صورت ین. رد اشوندراه آشنا  ینو کسب ردآمد از ا یکشاورز یگردشگر

کاران ) یجنتا  یداست و با یکشاورز یگردشگر اهیطرح اجرای رکن رتینآموزش کشاورزان مهم دهدمیاست که نشان  سوهم( 2020ژپوهش عسکرپور و هم
 د. نآشنا کن  یدیجد یات گردشگران را با منبع ردآمد کنندتوجه  هب آن گذارانیاستس 
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 روستای غنای و کشاورزی گردشگری اهیطرح اجرای محل رد طبیعی مناظر یتاهم  که گفت توانمی دلفی، روش از حاصل اهیداده توجه هب تحلیل با
 اجرای ربای اهگزینه اولین از منزلۀ یکیهب روستا هب این ات است شده موجب طبیعی بدیع مناظر سلکه و المللیبین اتالب ازنلی، اتالب مانند گوانگون اهیجنبه از خالههنده
کاران و لوپی ژپوهش نتایج. شود توجه کشاورزی گردشگری طرح  یاندازاهچشم یی، که دارایرد مناطق روستا یکشاورز ی( نیز نشان داده است که گردشگر2017) هم

 غذااهی و خوراک نظیر متفاوت اهیجشنواره ربگزاری نظیر اهییفعالیت با رتکیب رد روستا این طبیعی اهیپتانسیل از گیریبهره ین،. همچن دارد ییرشد باال یعی هستند،طب 
کاران و کیم را مشاهب ژپوهشی. شودمی کشاورزان خصوصهب و روستاییان وکارکسب توسعۀ باعث محلی  تجرۀب دهدمینشان  انجام دادند که خصوص ین( رد ا2019) هم

 گفت توانمی بنارباین،. دهدمی تغییر را ماهی و گوشت میوه، سبزیجات، غالت، ازکنندگان اعم مصرف یندۀآ یی  مصرف موادغذا یالگواه یکشاورز یگردشگر
هب ارمغان  ییانکشاورزان و روستا یرا ربا یداریو ردآمد اپ شوندمی روستایی ارگانیک و محلی محصوالت فروش میزان افزایش موجب کشاورزی که گردشگری

گردشگران  شود کهموجب می یکشاورز یگردشگر یجنشان داد که رتو یزن  اهآن یجاست. نتا سوهم( 2007و اهرا ) یمنسور یژپوهش  یجبا نتا یجهنت  ین. اآورندمی
کاانتی دیگر از. صرف کنند یکاستفاده از محصوالت ارگان  ی ربایشتری ب ینۀ گرا هزیعتطب   باعث تواندمی و دارد وجود گردشگران ربای خالههنده روستای رد که ام

کان هب توانمی شود، ورزیکشا گردشگری طرح اجرای اولیۀ اهیهزینه کاهش کان مناسب اهیم  ذکرشده موارد. کرد اشاره روستایی اهیخاهن نظیر گردشگران اس
 روستاییان وکارکسب توسعۀ موجب و گیرد قرار اجرایی اهیربانمه صدر رد تواندمی که است کشاورزی گردشگری طرح پیشبرد ربای شدهشناسایی عوامل رتینمهم
کاری و صحیح مدرییت نیازمند که است هدفمند و ردست گذاریسرماهی گروی رد امر تحقق این است گفتنی البته،. شود خالههنده  .است مربوطه نهاداهی هم
 منابع

کان1398اربیشمی، حمید، بیدرام، رسول، ماجد، وحید و بخشایش، الهام ) دستی  سنجی توسعۀ اپیدار روستایی از طریق توسعۀ صنایع خالق )نموۀن موردی: صنایع(. ام
وسعهروستااهی منتخب استان اصفهان(.   .69-51(، 88)22، روستا و ت

کاراهی توسعۀ گردشگری روستایی با استفاده از مدل (1385الدین و مهدوی، داوود )افتخاری، عبدالرضا رکن  دهستان لواسان کوچک. فصلنامۀ SWOT. راه
ی سان وم ان  .30-1(، 2)10، مدرس عل

راز شهر و روستا )مطالعۀ موردی: اریانشهر(. مجلۀ(. روابط متقابل1380افراخته، حسن ) گاه شی ش ی دان سان ی و ان ماع وم اجت  .73-49(، 32)16، عل
روستایی.  توسعۀ کارآفرینی رب کشاورزی گردشگری تأثیر ربرسی منظورهب مفهومی مدل (. ارائۀ یک1395فر، تهمینه، انردی، ندا و رستمی، فرحناز )احسانی امیری، صبا،
شاورزی نشرۀی ی رد ک رین  .1-15(، 1)3، کارآف

ش و ربانمه شهرنشینی رد اریان. نشرۀیرزیی فضایی و الگوی توسعۀ (. تحلیلی رب ربانمه1395ربدی آانمرادژناد، رحیم )  .112-93(، 26)7، رزیی شهریژپوه
ردی و سیاست (. تدوین ربانمۀ راهبرداهی توسعۀ گردشگری روستایی اریان. فصلنامۀ1394ژناد، علی، اپیدار، ابورذ، باقری، افطمه و عبدی، انصر )حاجی اهی راهب

 .135-111(، 8)2، کالن
رزیی توسعۀ گردشگری کشاورزی )مطالعۀ موردی: (. تحلیل عوامل مؤرث رب مشارکت اجتماع محلی رد ربانمه1395ی و رضوانی، محمدرضا )حیدری، زهرا، بدری، سیدعل 

کابن(. مجلۀ رافیای فضا نواحی روستایی بخش مرکزی شهرستان تن ش جغ  .13-26(، 21)6، آمای
اهی جوامع محلی )مطالعۀ موردی: اهی کشاورزی رد راستای اپیداری محیط با تأکید رب نگرشفعالیت (. پیوند بین گردشگری و1395پور، محمود و حیدری، زهرا )جمعه

کابن(. فصلنامۀ علمی رافیای اریان المللیو بین ژپوهشینواحی روستایی شهرستان تن ن جغ م  .40-21(، 49)14، انج
وم  شناختی و کارربداهی روش دلفی: مروری روایی. مجلۀ(. مبانی روش1399)نیا، حسن و رضائیان، محسن ژناد، رضا، احمدیرحمانی، عبدالله، وزریی گاه عل ش دان

جان ی رفسن  .538-515، 19، زپشک
 گردشگری از حاصل وکارکسب اهی(. پتانسیل1396آبادی، سحر، رتابی افرسانی، ندا، شفیعی، زاهد، بذرافشان، مرتضی و غفاری، سیدرامین )سامانی قطب

شاورزی جهرم. نشرۀی تانشهرس  رد کشاورزی ی رد ک رین  .112-99(، 4)4، کارآف



 1401بهار و اتبستان ، 13 شمارۀ پیاپی، 7دورۀ گردشگری و اواقت فراغت، 

34 

بخشی اپیدار جمعیتی از طریق توسعۀ اپیدار گردشگری. فصلنامۀ (. تحلیل رابطۀ شهر و روستا رد استان افرس جهت تعادل1399فرد، علی، شکور، علی و امید، محمد )شجاعی
گاهمطالعات ربانمه علمی ونت یرزیی سک سان  .1344-1327، (53)15، اهی ان

کانی اپیداری اجتماعی هب(. تدوین مدل شاخص1393شیعه، اسماعیل، دانشپور، سیدعبدالهادی و روستا، مریم ) ماری و کمک روش دلفی و تکنیک شانون. اهی م مع
رشهرسازی آرمان  .129-119(، 19، )شه
وم  شهر و روستا رد تحول نواحی روستایی استان قزوین. فصلنامۀمتقابل(. تحلیل نقش روابط 1383الدین افتخاری، عبدالرضا )طاهرخانی، مهدی و رکن مدرس عل

ی سان  .111-79(، 4)8، ان
یط روستا(. راهبرداهی تحقق اگروتوریسم با استفاده از مدل سوات رد روستای گرمه. 1398فتاحی معصوم، آمنه سادات ) الحسابی، مهران وعلی ن و مح (، 166، )مسک

63-78. 
بند شهرستان نور(. ای دهستان میان(. ارثات توسعۀ گردشگری روستایی رب بخش کشاورزی )مطالعۀ موردی: روستااهی جلگه1398فیروزجایی، انصر ) زادهعلیقلی

ریربانمه ژپوهشیفصلنامۀ علمی ۀ گردشگ وسع  .124-111(، 3)8، رزیی ت
رایش روستاییان هب گردشگری کشاورزی )مطالعۀ موردی: روستااهی نموۀن گردشگری دهستان (. تبیین عوامل مؤرث رب گ 1397اکبر و مظفری، زهرا )عنابستانی، علی

ریربانمه فضل شهرستان نیشابور. مجلۀ ۀ گردشگ وسع  .145-123(، 24)7، رزیی و ت
ی(. 1398کاوه، همایون، دهشیری، محمدرضا و شاکری، امین ) رین م کارآف ی با مفاهی  . تهران: جاوداهن ـ جنگل.آشنای

شاورزیکارآفرینی گردشگری کشاورزی، راهبردی نوین ربای توسعۀ روستایی. نشری(. 1394می، سعید )کری  ی رد ک رین  .89-69(، 4)1، ۀ کارآف
 اهی مؤرث رب توسعۀ(. الگوسازی مؤلفه1399محمودی چناری، حبیب، مطیعی لنگرودی، سیدحسن، فرجی سبکبار، حسنعلی، قدریی معصوم، مجتبی و یاسوری، مجید )

گاهمطالعات ربانمه گردشگری کشاورزی شهرستان ماسال. فصلنامۀ علمی ونت یرزیی سک سان  .1158-1137(، 53)15، اهی ان
ی(. 1398مطیعی لنگرودی، سیدحسن و محمودی چناری، حبیب ) ری روستای ی از گردشگ ش شاورزی بخ ری ک گاه تهران.گردشگ  . تهران: انتشارات دانش

یافتگی روستااهی دهستان حومه، شهر و روستا رد میزان توسعه(. تحلیل روابط متقابل1392، بهرنگ، موالئی قلیچی، محمد و عزمی، آئیژ )میرزایی قلعه، فرزاد، کالنتری
یط روستا شهرستان هرسین. فصلنامۀ ن و مح  .100-89(، 143، )مسک

و تعیین میزان پذریش آن رد جامعۀ هدف )کشاورزان و گردشگران(  اهی توسعۀ گردشگری کشاورزی(. ارزیابی توانمندی1397فتحی، عفت ) نوروزی، اصغر و
وسعهرد شهرستان لنجان.  رافیا و ت  .240-221(، 51، )جغ

اه و خدمات مطلوب گردشگری کشاورزی )مطالعۀ موردی: گردشگران الموت شرقی. (. تحلیل فعالیت1396ورمزیاری، حجت، رحیمی، علیرضا و بابایی، محسن )
ریربانمه مجلۀ ۀ گردشگ وسع  .77-95(، 21)6، رزیی ت

ی رد کشاورزی(. اپرادایم کشاورزی چندکارکردی؛ گردشگری روستایی، کلیدی ربای توسعۀ اشتغال اپیدار رد مناطق روستایی. 1397پناه، مسعود )زیدان رین ، کارآف
5(1 ،)17-30. 

ی  سبک زندگی اپیدار مناطق روستایی. فصلنامۀ(. نقش گردشگری کشاورزی رد1396یوسفی، جواد و طالبی، محمدعلی ) وب راسان جن ی خ ش انتظام -96(، 2)6، دان
86. 

Archibong, C. A. (2004). Technology, infrastructure and entrepreneurship: Role of the government in building a 

sustainable economy. School of Business and Economics North Caroliana & T State University. 

Askarpour, M. H., Mohammadinejad, A., & Moghaddasi, R. (2020). Economics of agritourism development: An 

Iranian experience. Economic Journal of Emerging Markets, 12(1), 93-104. 

Aslam, M. S. M., & Awang, K. W. B. (2014). Issues and Challenges in Nurturing Sustainable Rural Tourism 

Development. Tourism, Leisure and Global Change, 1(1), 75-89. 



کارانساالری  ...ییخالق روستا یوکاراهکسب ۀتوسع  یاهتی ظرف  ییشناسا/  پور و هم

35 

Awan, S. A., Saeed, A. F., & Zhuang, P. (2016). The Prospects of Agritourism Development in China. Prospects, 

7(5). 

Bwana, M. A., Olima, W. H., Andika, D., Agong, S. G., & Hayombe, P. (2015). Agritourism: Potential socio-

economic impacts in Kisumu County. IOSR Journal of Humanities and Social Science, 20(3), 78-88. 

Choo, H., & Petrick, J. F. (2014). Social interactions and intentions to revisit for agritourism service encounters. 

Tourism Management, 40, 372-381. 

Fisher, D. G. (2006). The potential for rural heritage tourism in the Clarence valley of northern New South Wales. 

Australian Geographer, 37(3), 411-424. 

Fong, S. F., Lo, M. C., Songan, P., & Nair, V. (2016). Self-efficacy and sustainable rural tourism development: 

local communities’ perspectives from Kuching, Sarawak. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 22(2), 

147-159. 

Halim, M. F., Barbieri, C., Morais, D. B., Jakes, S., & Seekamp, E. (2020). Beyond Economic Earnings: The 

Holistic Meaning of Success for Women in Agritourism. Sustainability, 12(12), 4907. 

Hirschhorn, F. (2019). Reflections on the application of the Delphi method: lessons from a case in public transport 

research. International Journal of Social Research Methodology, 22(3), 309-322. 

Jȩczmyk, A., Uglis, J., Graja-Zwolińska, S., Maćkowiak, M., Spychała, A., & Sikora, J. (2015). Research note: 

Economic benefits of agritourism development in Poland—An empirical study. Tourism Economics, 21(5), 

1120-1126. 

Kim, S., Lee, S. K., Lee, D., Jeong, J., & Moon, J. (2019). The effect of agritourism experience on consumers’ 

future food purchase patterns. Tourism Management, 70, 144-152. doi.org/10.1016/j.tourman.2018.08.003 

Lordkipanidze, M., Brezet, H., & Backman, M. (2005). The entrepreneurship factor in sustainable tourism 

development. Journal of Cleaner Production, 13(8), 787-798. 

Lupi, C., Giaccio, V., Mastronardi, L., Giannelli, A., & Scardera, A. (2017). Exploring the features of agritourism 

and its contribution to rural development in Italy. Land use policy, 64, 383-390. 

doi.org/10.1016/j.landusepol.2017.03.002 

Mansury, Y., & Hara, T. (2007). Impacts of organic food agritourism on a small rural economy: a social accounting 

matrix approach. Journal of Regional Analysis and Policy, 37(1100-2016-90091), 213-222. doi: 

org/10.22004/ag.econ.132992 

Masser, I., & Foley, P. (1987). Delphi revisited: Expert opinion in urban analysis. Urban Studies, 24(3), 217-225. 

McGehee, N. G., & Kim, K. (2004). Motivation for agritourism entrepreneurship. Journal of Travel Research, 

43(2), 161-170. 

McGehee, N. G. (2007). An agritourism systems model: A Weberian Perspective. Journal of Sustainable Tourism, 

15(2), 111–124. 

Muresan, I. C., Oroian, C. F., Harun, R., Arion, F. H., Porutiu, A., Chiciudean, G. O., ... & Lile, R. (2016). Local 

residents’ attitude toward sustainable rural tourism development. Sustainability, 8(1), 100. 



 1401بهار و اتبستان ، 13 شمارۀ پیاپی، 7دورۀ گردشگری و اواقت فراغت، 

36 

Östberg, J., Delshammar, T., Wiström, B., & Nielsen, A. B. (2013). Grading of parameters for urban tree 

inventories by city officials, arborists, and academics using the Delphi method. Environmental management, 

51(3), 694-708.. 

Yang, L. (2012). Impacts and challenges in agritourism development in Yunnan, China. Tourism Planning & 

Development, 9(4), 369-381. 

  



کارانساالری  ...ییخالق روستا یوکاراهکسب ۀتوسع  یاهتی ظرف  ییشناسا/  پور و هم

37 

 

Identify the Capacity to Develop Rural Business and Creative Work 

through Agrotourism (Case Study: Hendekhaleh Village) 
Ali Akbar Salaripour1, Farangis Alizadeh Jorkouyeh2, Alieh Faridi Foshtomi3, Hamid Reza 

Yoosefi Matak4 

Abstract 

Agrotourism is one of the new approaches in the tourism industry, which today is considered as a way 

to diversify rural jobs. One of its important features is  creating economic activities and increasing 

employment and income in rural areas. The purpose of this type of tourism is an interaction between 

villagers and tourists and direct income for villagers and farmers. The present study aimed to identify 

the development capacities of rural creative businesses through agrotourism in the village of 

Hendekhaleh. The data collection method of this study is a questionnaire with open and closed questions. 

The results of the Delphi analysis showed that using the natural potential of this village and combining 

it with activities such as holding local food festivals and holding fishing tours in Selakeh lagoon will 

lead to the development of agricultural tourism. Also, it will cause entrepreneurship and business 

prosperity of villagers and especially farmers. The other available facilities in the village of 

Hendekhaleh, which can reduce the initial costs of implementing the agrotourism plan, is suitable 

accommodation for tourists, such as rural houses. It should be also noted that this depends on proper 

and purposeful investment, which requires accurate management and cooperation of relevant 

institutions. 

Keywords: Agrotourism, Rural Tourism, Creative Rural Works, Entrepreneurship, Hendekhaleh 

Village 
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