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تاریخ پذیرش1315/91/13 :

چکیده
فعالیت های گردشگری کشاورزی به عنوان فعالیت مکمل کشاورزی یکی از راهکارهای توسعه و احیای
کشاورزی مناطق مختلف کشور محسوب می شوند اما با توجه به وجود ریسک در ابعاد مختلف اقتصادی ،اجتماعی،
طبیعی و روانشناختی که به عنوان تهدیدی بر فعالیتهای کشاورزی و در پی آن گردشگری کشاورزی است،
بررسی و درک آنها ضرورت مییابد .هدف از این پژوهش شناخت ریسکهای اثرگذار بر فعالیتهای کشاورزی و
ارائه پیشنهاداتی در راستای تعدیل آن ها است .منطقه مورد مطالعه نواحی روستایی حوضه رودخانه شیرود
شهرستان تنکابن است که ساکنان آن به فعالیتهای کشاورزی اشتغال داشته و منطقه از ظرفیتهای الزم برای
ایجاد و توسعه گردشگری کشاورزی برخوردار است .روش تحقیق در این پژوهش ،کاربردی و از نظر ماهیت،
توصیفی -تحلیلی از نوع علی است .جامعه آماری تحقیق را کشاورزان  7روستای منتخب در حوضه رودخانه
شیرود از بخش مرکزی شهرستان تنکابن تشکیل میدهند .معیار انتخاب روستاها به روش تخمینی و بر اساس
شناخت محقق بوده و نیز برای انتخاب جامعه نمونه تحقیق (کشاورزان) از روش کوکران استفاده شدهاست .ابزار
میدانی تحقیق پرسشنامه محقق ساخت است که بر اساس مبانی نظری و تجارب موفق علمی منتشر شده ،تهیه
شده و اطالعات با استفاده از مدلهای آماری مرتبط با هدف و نوع دادهها ،پردازش شده است .یافته های تحقیق
نشان میدهد که با توجه به نگرش پاسخگویان به میزان اثرگذاری ریسکهای ادراک شده بر تمایل به توسعه
گردشگری کشاورزی ،ریسک های اقتصادی ،ریسکهای تولید و بازار ،ریسکهای طبیعی ،ریسکهای اجتماعی-
فرهنگی و ریسکهای سیاسی -نهادی به ترتیب در درجه اول تا پنجم اثرگذاری قرار میگیرند.
واژههای کلیدی :نگرش ،ادراک ریسک ،توسعه گردشگری کشاورزی ،نواحی روستایی ،شهرستان تنکابن.

 1دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامهریزی روستایی دانشگاه تهران
 2نویسنده مسئول :دانشیار گروه جغرافیای انسانی دانشگاه تهران ()sabadri@ut.ac.ir
 3دانشیار گروه جغرافیای انسانی دانشگاه تهران
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مقدمه
تنوع نواحی روستایی تحت تأثیر ویژگیهای خارجی ،تاریخ مختلف و سطوح مختلف توسعه و
هم چنین شرایط مختلف محیطی ایجاد میشود .از گذشته تفاوتها بین فعالیتهای حرفهای و
فرهنگی مردم وجود داشته و دارد ،تفاوت به این معنا است که وضعیت جمعیتی در دورههای
مختلف تاریخی ،عواملی هستند که وابستگی متقابل به یکدیگر دارند و همین سبب شکلگیری
سطحی از توسعه و موقعیتهای هر منطقه در هر کشور میشود .ویژگیهای کلیتر و مهم تر ناشی
از این تفاوت ها ،در حال حاضر استانداردهای متفاوتی را در زندگی مردم روستایی در مناطق مختلف
شکل میدهد (برلیک .)21 :2111 ،1از دهه  71قرن بیستم فعالیتهای گردشگری بهطور قابل
مالحظهای در مناطق روستایی تمام کشورهای توسعه یافته در سراسر جهان افزایش یافت که نقشی
کلیدی در توسعه مناطق روستایی که با مشکالت اقتصادی و اجتماعی مواجه بودند ،بازی کردهاست
(سو .)1331 :2111 ،2گردشگری کشاورزی به عنوان بخشی از گردشگری روستایی (اردستانی،
 )131 ،1317و مبتنی بر اصول پایداری است که در کمیسیون همکاریهای زیستمحیطی مطرح
شده (نِچِر )177 :2111 ،3که به صورت تفریحی است و بر تولید و خدمات در محیط مزارع ،تأثیر
قابل توجهی دارد (پُلوچا .)211 :2111 ،3این نوع گردشگری ،در پژوهشها و توسط مشتریان
خدمات گردشگری ،به عنوان خدمات گردشگری فرعی و اضافی ،به جای ابزارهای تقویتکننده
کشاورزی در کسب و کار کوچک با درآمد زیاد ،درک شدهاست .گردشگری در این معنا یک اولویت
و فعالیت غالب نیست اما به دلیل وجود جاذبهها ،پیشنهاد درستی برای ارائه خدمات کمکی به مزارع
در ایجاد ارزشها و درآمدهای جدید است (دِمونجا 1و بَکِک.)361 :2111 ،6
در سال های اخیر ،کشاورزی در بیشتر نواحی کشور با مشکالت بسیاری مواجه شده که دیگر
پاسخگوی مسائل اقتصادی روستاییان نیست .از اینرو با توجه به ظرفیتهای کشاورزی موجود
برخی از این نواحی برای ایجاد و توسعه فعالیتهای گردشگری کشاورزی و حضور گردشگران در
منطقه ،میتوان از این فعالیتها به عنوان فعالیت مکمل بخش کشاورزی یاری جست ،اما نکتهای که
در این بین مطرح میشود ،وجود برخی ریسکها است که در دو دسته ریسکهای انسانی
(اقتصادی ،اجتماعی -فرهنگی و روان شناختی) مانند ریسک در سرمایهگذاریهای نوین ،ریسک در
پذیرش گردشگران ،ریسک در تعامالت فرهنگی و ریسکهای طبیعی -محیطی مانند سیل ،زلزله،
خشکسالی و مانند آن جای میگیرد که به فراخور هر منطقه ،متفاوت است و میتواند بر فعالیتهای
کشاورزی و هم چنین نگرش روستاییان و کشاورزان در راستای تمایل به پذیرش و ترویج این نوع
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خاص گردشگری اثرگذار باشد .در واقع توسعه کشاورزی است که توسعه گردشگری کشاورزی را به
همراه خواهد داشت .بنابراین اگر بدون شناسایی و مدیریت این ریسکها در نواحی روستایی روی
فعالیتهای ذکر شده سرمایه گذاری صورت گیرد ،پیامدهای منفی بسیاری را درپی خواهد داشت .بر
همین اساس هدف اصلی از این پژوهش بررسی و شناخت ریسکهای موجود در نواحی روستایی
است که به عنوان تهدیدی برای فعالیتهای کشاورزی و روستاها محسوب میشود .حال سؤال این
است که مهمترین ریسکهای موجود در راستای توسعه گردشگری کشاورزی کدامند؟
مبانی نظری
در ادبیات مربوطه مفهوم گسترده ای برای تعریف گردشگری کشاورزی در نظر گرفته شده است
هر چند همگی بر این نکته تاکید دارند که رشد و توسعه این نوع گردشگری میتواند موجب احیا
اقتصاد بیمار در نواحی روستایی شود ،اما با این حال اجماع نظر کلی در ارتباط با تعریف دقیق
گردشگری کشاورزی بین متخصصین وجود ندارد و به عبارتی ،تعریف این نوع گردشگری تابع
شرایط خاص و زمینههای متنوع نوع فعالیت در کشاورزی است (نِیدو 1و شارپلی.)3 :2116 ،2
گردشگری کشاورزی به جنبههای کشاورزی و گردشگری اشاره داشته و گردشگران را به بازدید از
مزارع و مناطق روستایی بهمنظور تفریح و سرگرمی ،آموزش و یا مشارکت فعال در فعالیتهای تولید
محصوالت کشاورزی و زندگی در مزرعه تشویق میکند (نیدزیولکا 3و بِرزوزوسکا 111 :2112 ،3؛
چِسکی11 :2112 ،1؛ داس 6و راینی266 :2111 ،7؛ هِبِرن21 :2111 ،1؛ بِیلی .)3 :2112 ،2چنین
گردشگری ،تجربه گردشگری مبتنی بر مزرعه را برای بازدیدکنندگانی که به دنبال مهماننوازی
سنتی روستایی و دسترسی به طبیعت ،فعالیت در فضای باز و تجارب فرهنگی هستند ،میسر ساخته
و در عین حال به کشاورزان در حفظ پایداری کشاورزی و تنوع بخشیدن به اقتصاد روستایی کمک
میکند (یانگ .)371 :2112 ،11در طول دهه گذشته گردشگری کشاورزی بهعنوان یک استراتژی
برای کمک به کشاورزان و بهمنظور انطباق آنها با چالشهای ایجادشده توسط افزایش قیمتها و
بنگاهها ی بزرگ ،بیشترین توجه را در حوزه گردشگری و ادبیات جامعهشناختی دریافت کردهاست.
گردشگری کشاورزی نه تنها بهعنوان یک استراتژی تنوع اقتصادی در سراسر جهان ترویج یافته بلکه
بهدنبال مجموعهای از اهداف اقتصادی و غیراقتصادی کارآفرینی بودهاست (والدیویا 11و باربیِری،1
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 .)12 :2113فیلیپ )2111( 2اذعان می دارد ،گونه شناسی گردشگری کشاورزی ،ویژگیهای
کلیدی گردشگری کشاورزی را ابتدا شناسایی میکند (یک مزرعه کار؛ تماس با فعالیتهای
کشاورزی؛ اعتبار و سندیت تجربه کشاورزی گردشگران) و آنها را به روشی سیستماتیک برای نشان
دادن انواعی از گردشگری کشاورزی که ترکیب طیف وسیعی از محصوالت است ،به کار میبرد
(فیلیپ و همکاران.)717 :2111 ،

شکل ( :)1تجدید نظری در گونه شناسی گردشگری کشاورزی
منبع( :فالنیگان 3و همکاران)322 :2113 ،

در ارتباط با جامعه محلی ،گردشگری بر پایه امکانات روستایی شکل میگیرد و میتواند تنوع
فعالیتهای کشاورزی مرتبط با گردشگری را در پی داشته باشد (فالیشِر 3و آنت 323 :2111 ،1؛
بالِزِنتیس 6و دیگران .)1 :2112 ،مزارع خانوادگی در کشورهای در حال توسعه ،اغلب منابع درآمدی
متنوعی دارند که میتواند از فعالیتهای غیرمزرعهای مانند ارائه خدمات تعمیر و نگهداری ،صنایع
کوچک هم چون صنایع دستی یا سرمایهگذاری در هزینههای جانبی و حتی هزینههای آموزش،
میتواند برای اعضای خانوار کسب گردد (اندرسون .)166 :2113 ،7از سال  1222میزان زیادی از
1

Barbieri
Phillip
Flanigan
4
Fleischer
5
Ant
6
Balezentis
7
Anderson
2
3

نگرش جامعه محلی نسبت به مخاطرات ادراک شده توسعه گردشگری کشاورزی13........................

زمینهای روستایی مورد استفادههای دیگر قرار گرفته و با کاسته شدن از حمایت قیمتها،
کشاورزان مجبور شدند از زمین استفادههای دیگری کرده و راههای دیگری برای کسب درآمد پیدا
کنند (مطیعی لنگرودی و حیدری به نقل از جولیا شارپلی ،)3 :1321 ،متنوع سازی مزارع 1که
شامل فعالیتهای مختلف گردشگری کشاورزی است (توسعه گردشگری مزرعه ،ایجاد فروشگاههایی
در محل مزرعه ،مراکز اسب سواری ،فرآوری مواد غذایی در محل مزارع ،شرکتهای خرید میوه
سردرختی) یکی از این راهها میباشد (وودز .)21 ،1321 ،به اعتقاد یانگ و نِیر ،خطر و گردشگری
در هم آمیخته اند به طوری که سفرهای فراغتی ذاتاً به خطر متصل اند (یانگ و نِیر.)323 :2113 ،2
کشاورزی به عنوان فعالیت اصلی نواحی روستایی ،ذاتاً یک صنعت پرخطر است .مجموعه بسیاری از
موارد غیرقابل پیشبینی و غیرقطعی بر میلیونها کشاورز ،فعاالن سایر مشاغل در نواحی روستایی و
کسانیکه ظاهراً به آنها در امور قانونگذاری ،مدیریت قضایی و سایر موارد مرتبط خدمت میکنند،
تأثیر میگذارد (اندرسون .)162 :2113 ،در یک واحد تولیدی یا بهره برداری از زمانی که تصمیم به
تولید گرفته میشود تا زمان مشخص شدن نتایج یا برداشت محصول ،چندین ماه و در بعضی موارد
چندین سال به طول میانجامد .وقایعی که در این فاصله اتفاق میافتد ،سبب میشود تا انجام
فعالیتها ،توأم با ریسک و عدم حتمیت باشند .در ایران از آنجایی که بخش کشاورزی از تعداد
زیادی واحدهای تولیدی کوچک تشکیل شده ،زارعان در یک سال زراعی با قیمتها ،عملکردها و
هزینه های متفاوتی برای محصوالت خود روبه رو هستند .در برخی حاالت نیز با خطر بالهای
طبیعی مواجه میشوند .هر چند که نوع و شدت این خطرات ،بستگی به وضعیت واحد بهرهبرداری،
شرایط جغرافیایی و وضعیت سیاسی و نهادی دارد .مجموعه این مخاطرات طبیعی ،اجتماعی و
اقتصادی شرایط آسیبپذیری را برای تولیدکنندگان این بخش فراهم نموده است که نتیجه نهایی
آن باعث بی ثباتی درآمد برای تولیدکنندگان می باشد (یعقوبی و همکاران.)1 ،1316 ،
کشاورزان اغلب امکان انتخاب بین راههای نسبتاً کمخطرتر یا پرخطر را در تولید هر کاالیی
دارند (فِدِر 1211 ،3؛ لِدِرز 3و اِسمِیل .)1221 ،1یکی از موارد ،استفاده از کشت و زرعی است که در
مقابل تنشهای آبوهوایی مانند خشکسالی مقاومتر هستند (پِندِی 6و همکاران)2111 ،؛ بهطور
مشابه سرمایهگذاری در اقداماتی برای کنترل خسارت ناشی از آفات و بیماریهای گیاهی ،ممکن
است در زمینه کاهش احتمال از بین رفتن محصول مؤثر باشد (هوئِرن 7و همکاران .)2111 ،ضعف
تنوع بخشی به تولیدات از ریسکهای شایع در کشاورزی است که برای این چالش مالحظات
مشابهی برای تنوع دادن به فعالیتهای کشاورزی و مدیریت ریسک بهکار میرود .یک ایده کلیدی
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در زمینه تنوعبخشی فعالیتهای کشاورزی مرتبط با بازده کل ،انتخاب مجموعهای از اقداماتی است
که کمترین همبستگی را با بازده خالص داشتهباشند (الکِرت 1و همکاران .)2111 ،با اینحال میزان
توانایی در مقابله با ریسک از طریق تنوعبخشی در مزارع ،مسالهای تجربی است که باید به صورت
موردی حل شود .این تواناییها به دالیل متعددی معموالً کمتر از میزانیاست که تصور میشود .اول
اینکه حتی طرحهای کشاورزی که هدفشان حداکثر نمودن بازده میباشد ،اغلب بهطور منطقی
بیشاز آنکه یک ریسک را مد نظر قرار دهند ،به تنوع بخشی فکر کردهاند .ترکیبی از فعالیتها
میتواند باعث بهترین استفاده از منابع در دسترس ،بدون ریسک شود .کشت مخلوط باعث
حاصلخیزی بیشتر و چرخه پایدارتر زراعی میشود؛ نیروی کار و ماشینآالت مورد نیاز برای یک
سیستم مخلوط ،معموالً در طول سال توزیع میشود که کارآمدی استفاده از منابع را در پیدارد؛
چرخه درآمد فصلی ،در این روش با داشتن منابع متنوع درآمدی در طول سال زراعی و در مراحل
مختلف پر میشود .یک راه تجارت زراعی استفاده از وام و پسانداز است که میتواند در هنگام
مواجهه با ریسک کاربرد زیادی داشته باشد (بِری 2و بِیکِر .)1213 ،3در بسیاری از کشورها گستره
وسیعی از ابزارهای مالی در اختیار کشاورزان قرار دارد ،مانند وامهایی با نرخ بهره ثابت یا
انعطافپذیر (قابل تغییر) به انتخاب فرد ،وامهایی با شرایط بازپرداخت انعطافپذیر یا کمتر
انعطافپذیر و حتی روشهای متنوع همچون تعهدات مالی به کشاورز اجازه میدهد ،بخشی از سهم
سرمایهگذار بیرونی را بفروشد .امروزه وقوع خطر و رفتار ریسکگریزی در کشاورزی از سوی
سیاستگذاران درک شده و بهطور خالصه مورد بررسی واقع شدهاند .نوسانات در درآمدهای
کشاورزی مخصوصا بروز فاجعه آور ممکن است باعث مشکل در رفاه کشاورزان شود .هم چنین اثرات
تکان دهنده مهمی بر خانوارهای روستایی و مشاغل دیگر میگذارد .بیشتر از همه ،کاهش درآمد
کشاورزی ،اثرات منفی مضاعفی بر درآمد و اشتغال برای بسیاری از شغلهای غیرکشاورزی روستایی
و شهری دارد (پاوِل 3و مَندویل1271 ،1؛ هَگبِلِید 6و هَزِل.)1212 ،7
نتایج اقتصادی منفی و کاهش گردشگری روستایی در بریتانیا در سال  2111بعد دیگری از این
ارتباطات داخلی مخاطرهآمیز را نشان می دهد .بر اساس مطالعات انجام شده و نیز بر اساس طبقه-
بندیهایی که صورت گرفته است ،ریسکهای ادراک شده توسط کشاورزان با تاکید بر منابع خطر
طبقهبندی میشوند (شکل  .)2از این رو انواع ریسک را میتوان در مؤلفههای اقتصادی ،اجتماعی-
فرهنگی ،طبیعی ،تولید و بازار و سیاسی – نهادی طبقه بندی کرد .متغیر وابسته حمایت از توسعه
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گردشگری کشاورزی به عنوان یکی از راههای تنوع بخشی و رونق بخش کشاورزی ،از ارکان دیگر
مدل مفهومی است (شکل .)3

شکل ( :)3ریسک های ادراک شده در بخش کشاورزی
منبع :اولَه 1و همکاران262 :2111 ،

شکل ( :)3مدل مفهومی تحقیق
منبع :نگارندگان1323 ،

Ullah

1
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روش شناسی تحقیق
روش این تحقیق از نوع توصیفی -تحلیلی مبتنی بر پیمایش میدانی است .اطالعات مورد نیاز با
استفاده از دو شیوه کتابخانهای و میدانی جمعآوری شدهاست .ابزار اصلی تحقیق در مطالعات
میدانی ،پرسش نامه محقق ساخت است که بر اساس تجارب موفق منتشر شده در دنیا و طبقهبندی
شاخصها تدوین شدهاست .روایی سواالت پرسشنامه بر اساس دیدگاه متخصصان مربوط به قلمرو
موضوعی تحقیق ارزیابی و مورد تایید قرار گرفته و نیز برای سنجش پایایی و اعتبار سواالت پرسش
نامه از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده که بیانگر پایایی مطلوب سواالت پرسشنامه است (جدول
 .) 1جامعه آماری تحقیق متشکل از سرپرستان خانوارهایی است که در روستاهای منتخب حوضه
رودخانه شیرود بخش مرکزی شهرستان تنکابن سکونت داشته و مالک زمین و باغ هستند .از کل
سرپرستان خانوار ساکن در این حوضه که  611خانوار هستند با استفاده از فرمول کوکران اقدام به
نمونهگیری شدهاست .روش نمونهگیری تصادفی در دسترس با حجم نمونه  123خانوار (روش
کوکران) مورد پرسش قرار گرفتهاند.
متغیر وابسته تحقیق میزان حمایت کشاورزان از توسعه گردشگری کشاورزی است که تحت
تأثیر متغیرهای مستقلی مانند مؤلفههای ریسکهای ادراک شده گردشگری کشاورزی شامل دانش
و آگاهی ،تمایل به توسعه گردشگری کشاورزی ،خطرات اقتصادی ،خطرات اجتماعی ،خطرات
طبیعی ،خطرات تولید و بازار و خطرات سیاسی -نهادی است (شکل .)1به منظور پردازش و تحلیل
دادهها از نرم افزار آماری  SPSSاستفاده شدهاست و نیز بر اساس هدف تحقیق و بررسی میدانی
اولیه ،به منظور جمعآوری ،تحلیل و استنتاج دادهها ،بسته به نوع داده ،مقیاس متغیرها و اهداف
مورد نظر ،از روش آماری توصیفی نظیر میانگین رتبه پاسخها ،روشهای تحلیل آماری نظیر  Tتک
نمونهای ،فریدمن و تحلیل مسیر استفاده شدهاست.

مؤلفهها

دانش و
آگاهی

تمایل به توسعه
گردشگری
کشاورزی
خطرات
اقتصادی

جدول ( :)1متغیرهای مورد استفاده در فرآیند تحقیق
شاخصها
تکرارپذیری مخاطرات ،از بین رفتن زمینهای کشاورزی توسط مخاطرات،
آگاهی و شناخت از گردشگری کشاورزی ،رضایت از حضور گردشگران در
روستا ،آگاهی از پیامدهای گردشگری کشاورزی ،بهبود وضعیت کشاورزی
با ایجاد و توسعه گردشگری کشاورزی ،توجه بخش دولتی به کشاورزی با
ایجاد و توسعه گردشگری ،میزان ظرفیت روستا برای ایجاد گردشگری
کشاورزی ،توسعه همه جانبه روستا با گسترش گردشگری کشاورزی
تمایل به توسعه گردشگری کشاورزی در منطقه ،تمایل آموزش فعالیت-
های کشاورزی به گردشگران در ازای دریافت هزینه ،تمایل به سرمایه
گذاری در مزارع و باغات برای ایجاد و توسعه گردشگری کشاورزی ،تمایل
به اختصاص بخشی از مزارع به عنوان اقامتگاه گردشگران برای توسعه
گردشگری کشاورزی
نحوه قیمتگذاری مواد اولیه کشاورزی ،شرایط سخت برای دریافت وام
کشاورزی ،بیثباتی در قیمت محصوالت کشاورزی ،عدم پرداخت به موقع

کرونباخ

9/81

9/88

9/88
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مطالبات کشاورزان ،میزان درآمد ماهیانه ،میزان پسانداز سالیانه ،تنوع
شغلی در بخش کشاورزی ،تنوع کشت ،تجاری یا سنتی بودن کشت ،اندازه
زمین در اختیار
امنیت مزارع و باغات ،تمایل به تعامل با گردشگران ،اثرات رفتار محیط-
خطرات
زیستی گردشگران بر کشاورزی ،اثرگذاری حضور گردشگران در مزارع بر
فرهنگ بومی منطقه ،بیمه اراضی کشاورزی ،عملکرد بیمه ،کالسهای
اجتماعی
آموزشی مقابله با مخاطرات کشاورزی
خطرات
آفات و بیماریها ،بارانهای سنگین ،سیالب ،خشکسالی کشاورزی،
سرمازدگی و یخبندان ،فرسایش خاک ،بارش برف ،رانش زمین
طبیعی
رضایتمندی از نحوه توزیع منابع کشاورزی ،ضعف حمایت از بازار
خطرات
محصوالت بومی ،خطرات سالمت جسمانی برای نیروی انسانی در زمان
تولید و
فعالیت کشاورزی ،خسارات ناشی از بین رفتن ادوات و محصوالت
بازار
کشاورزی ،کمبود تقاضای بازارهای خارجی برای محصوالت کشاورزی
ضعف حمایت های دولت از بخش خصوصی ،نامشخص بودن سیاست های
خطرات
دولت در قبال برخی محصوالت و ناپایدار بودن این سیاست ها ،نوسانات
سیاسی -نهادی در قیمت محصوالت کشاورزی ،ضعف قوانین سرمایه گذاری در گردشگری
کشاورزی
2
منبع :یعقوبی و همکاران 1 ،1316 ،؛ مِناپِیس 1و همکاران 76 :2111 ،؛ گِرزیوت 716 ،2112 ،
لینگستِد 11 :2111 ،3؛ اندرسون162 :2113 ،

9/41

9/48

9/81

9/45
؛ جِرالد 3و

شناخت عرصه پژوهش
منطقه مورد مطالعه پژوهش ،نواحی روستایی حوضه رودخانه شیرود شهرستان تنکابن میباشند
که از شمال به دریای خزر ،از غرب به شهرستان رامسر ،از شرق به شهرستان عباس آباد و در جنوب
آنها نواحی جنگلی و رشته کوههای البرز واقع شده است که رودخانه شیرود نیز از آنجاا سرچشامه
میگیرد .جمعیت کل ایان روساتاها برابار باا  2171نفار باوده و دارای تعاداد  661خاانوار هساتند
(سرشماری نفوس و مسکن .)1321 ،این نواحی دارای جاذبههای طبیعی بسیار و هم چنین مزارع و
باغات کشاورزی هستند و ساالنه پذیرای حجم زیادی از گردشگران از نقاط مختلف کشور میباشاند.
گونهشناسی گردشگری این بخش،گردشگری مبتنی بر طبیعت است و به دو شکل عمده گردشگری
روزانه عبوری (بدون اقامت شبانه) و خانههای دوم می باشد .جمعیات روساتاهای ماورد مطالعاه باا
جزئیات ذکر شدهاست (جدول .)2
بر اساس اطالعات منتشر شده آخرین سرشاماری مرکاز آماار ایاران ،از باین  7روساتای ماورد
مطالعه در حوضه تیرمرود شهرستان تنکابن ،روستای کشکو با  177نفر بیشترین جمعیت و روستای
کراتچال با  122نفر کمترین جمعیت را دارا میباشند .اما بررسی وضعیت اشتغال نشان میدهد کاه
در  6روستای پلطان ،کرات چال ،تقیآباد ،جل آخوند محله و جلیلآباد بیشترین شااغلین در بخاش
1
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کشاورزی مشغول فعالیت هستند اما در روستای کشکو با توجه به موقعیت قرارگیاری آن در مسایر
منطقه نمونه گردشگری دوهزار ،بیشتر اشغال در بخش خدمات است.
جدول ( :)3وضعیت جمعیتی روستاهای مورد مطالعه بر اساس آمار 1319
جمعیت

تعدا

باسواد

فعالیت

د
کل

مرد

زن

کل

مرد

زن

کشاورزی

صنعت

خدمات

نام آبادی

شاغالن در گروه

89

383

113

119

399

198

11

31

14

38

پلطان

13

339

181

181

333

134

198

43

11

33

تقی آباد

41

358

134

131

183

18

84

11

13

34

جلیل آباد

88

333

114

115

189

88

43

54

11

31

کرات چال

83

113

199

13

138

88

89

51

8

19

کشکو

311

844

111

188

881

331

333

14

88

111

خانوا
ر

جل
آخوندمحله

منبع :مرکز آمار ایران1323 ،

مطالعه موقعیت قرارگیری روستای مورد مطالعه نشان میدهد که نزدیکی این روستاها باه دریاا،
جنگل و رودخانه ،شرایط مناسبی را برای گردشگری روزانه فراهم ساخته است و نیاز وجاود مازارع
برنج ،باغات کیوی ،انواع مرکبات ،چای و گل ظرفیت الزم بارای برناماهریازی و توساعه گردشاگری
کشاورزی را فراهم ساختهاست (شکل .)3
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شکل ( :)1نقشه منطقه مورد مطالعه
منبع :نگارندگان1323 ،

تجزیه و تحلیل
بر اساس یافتههای میدانی  12درصد از کل پاسخگویان را مردان و  11درصاد را زناان تشاکیل
میدهند .میانگین سنی پاسخگویان برابر با  17سال است .به لحاظ مالکیات مساکن در روساتا27 ،
درصااد کشاااورزان مالااک و  3درصااد مسااتأجر هسااتند .میااانگین درآمااد پاسااخگویان براباار بااا
1111111هزار تومان در ماه است .هم چنین سطح سواد پاسخگویان 12/1 ،درصد کمتار از دیاللم،
 37درصد دیللم 7/1 ،درصد لیسانس و  3درصد فاوق لیساانس و بااالتر باوده اناد 33/1 .درصاد از
پاسخگویان مالک خودرو شخصی و  61/1درصد فاقد مالکیت خودرو شخصای مایباشاند .میاانگین
میزان مالکیت اراضی کشاورزی برابر با  3373/71و میانگین فاصله زمینهای کشاورزی تاا رودخاناه
برابر با  67/32است .همچنین نوع فعالیت کشاورزی در منطقه به ترتیب 31درصد افراد به باغاداری،
 1/1درصد دامداری 21/1 ،درصد به زراعت 16 ،درصد پرورش گل و  3درصد به فعالیت مااهیگیری
اشتغال دارند .در ارتباط با نوع محصوالت کشت شده نیز  21/1درصاد چاای 33 ،درصاد بارنج32 ،
درصد مرکبات 3/1 ،درصد کیوی و  1درصد گل می کارند (جدول.)3

جدول( :)3خصوصیات فردی پاسخگویان
مشخصات

درصد
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جنس
مالکیت مسکن
مالکیت خودروی شخصی

نوع فعالیت کشاورزی

نوع محصوالت

سطح سواد

مرد

12

زن

11

مالک

27

مستأجر

3

بله

33/1

خیر

61/1

باغداری

31

دامداری

1/1

زراعت

21/1

پرورش گل

16

ماهیگیری

1

چای

21/1

برنج

33

مرکبات

32

کیوی

3/1

گل

1

کمتر از دیللم

12/1

دیللم

37

کارشناسی

7/1

کارشناسیارشد و باالتر

3

میزان زمین کشاورزی

3373/71

فاصله زمین های کشاورزی تا رودخانه

67/32

میانگین درآمد

 1111111تومان

میانگین سن

 17سال

منبع :یافتههای میدانی1323 ،

به منظور تعمیم یافتههای به دست آمده از نظرات پاسخگویان باه کال جامعاه آمااری ،از روش
آماری  Tتک نمونهای استفاده شده است .در همین راستا تمامی گویههای مارتبط باا هار مؤلفاه باا
یکدیگر جمع شده و سلس به کمک آزمون  Tتک نمونهای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتاه اسات.
در ارتباط با مؤلفه دانش و آگاهی یافتههای آزمون نشان میدهد که میانگین باه دسات آماده بارای
گویههای این مؤلفه برابر با ( )3/13محاسبه شده که با توجه به میانه کل پاساخهاا ( )3رقام نسابتا
باالتری را نشان میدهد .بر همین اساس یافتهها نشان میدهد که مردم منطقه نسبت به گردشگری
از دانش و آگاهی کافی برخوردارند چرا که ساکنین این نواحی پس از یک دهه مواجهه باا فعالیات-
های گردشگری روستایی ،حال چه به صورت روزانه و چه از نوع خانههاای دوم ،اثارات و پیامادهای
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گردشگری را درک میکنناد .هام چناین میازان ساطح معنااداری ( )1/111در ایان مؤلفاه بیاانگر
معناداری نظرات پاسخگویان در سطح  22درصد بوده و نشان میدهاد کاه باه لحااظ ذهنای ادراک
مشترکی در این زمینه دارند.
در مورد مؤلفه تمایل به توسعه گردشگری کشاورزی میانگین محاسبه شده گویههاا ( )3/23نیاز
از میانه پاسخها بیشتر بوده که نمایانگر تمایل باالی پاسخگویان به توسعه گردشاگری کشااورزی در
نواحی مورد مطالعه میباشد اما در رابطه با مؤلفه خطرات اقتصادی میانگین به دست آمده از گویهها
( ،)2/21رقم پایینتری از میانه کل پاسخها را نشان میدهد که ریساکهاای اقتصاادی بااال باوده و
وضعیت نامطلوبی در منطقه از دیدگاه کشاورزان وجود دارد .بنابراین ریسکهای اقتصادی به عناوان
تهدیدی در منطقه محسوب میشوند .هم چنین میانگین گویههاای مؤلفاه خطارات اجتمااعی (،)3
برابر با میانه کل پاسخها است .بنابراین از دیدگاه جامعه محلی رضایتمندی از ریسکهای اجتماعی
در حد مطلوبی است که این نشان میدهد ریسکهای اجتماعی در منطقه ماورد مطالعاه در ساطح
پایینی قرار دارد و تهدیدی برای روستاییان به حساب نمیآیند.
در ارتباط با مؤلفه خطرات طبیعی ،میانگین گویهها ( ،)3/32باالتر از میانه پاسخها است و نشاان
میدهد که ریسک های طبیعی در منطقه بسیار باال است و به عنوان تهدیدی جدی برای کشااورزی
منطقه محسوب میشوند مانند ریسک سیالب که با توجه به استقرار اکثر اراضی کشااورزی منطقاه
در فاصله کمی از رودخانه ،میتواند به هنگام وقوع بارانهای سنگین ،اثرات منفی بسیاری را بر ایان
اراضی داشتهباشد .همینطور در مؤلفه خطرات تولید و بازار ،میانگین گویهها ( )3/23از مقدار میاناه
پاسخها بیشتر است که بیانگر آن است که ایان ریساکهاا در ساطح بااالیی قارار دارناد و وضاعیت
نامطلوبی را در زمینه تولیدات و بازارهای کشاورزی نشان میدهد و نهایتاً در مؤلفه خطرات سیاسای
– نهادی میانگین گویهها ( )3/11مقدار باالتری از میانه کل پاسخهاا را نشاان مایدهاد کاه بیاانگر
عملکرد نامطلوب مدیریت نهادها و سازمانهای ذیربط است .هار چناد روساتاییان در حالات کلای
تمایل باالیی برای توسعه گردشگری کشاورزی در منطقه دارند اما وجود ریسکهای موجود ماوانعی
جدی برای اجرایی کردن تمایالت کشاورزان به حساب آمده و تاا زماانی کاه مادیریت صاحیحی در
ارتباط این ریسک ها صورت نگیارد ،روناد رشاد و توساعه گردشاگری کشااورزی باه کنادی پایش
خواهدرفت (جدول.)3

جدول( :)1نتایج آزمون  Tتک نمونهای برای ریسک های ادراک شده گردشگری کشاورزی
مؤلفهها

مقدار

ارزش t

میانگین

انحراف

خطای

سطح
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معیار

استاندارد از

معناداری

میانگین
1/26

3

3/13

1/327

1/121

1/111

6/17

3

3/23

1/113

1/136

1/111

خطرات اقتصادی

-7/16

3

2/16

1/266

1/112

1/111

خطرات اجتماعی

31/61

3

2/71

1/331

1/123

1/111

خطرات طبیعی

12/11

3

3/32

1/236

1/116

1/111

خطرات تولید و بازار

2/21

3

3/23

1/336

1/123

1/111

11/13

3

3/11

1/613

1/136

1/111

دانش و آگاهی
تمایل به توسعه
گردشگری کشاورزی

خطرات سیاسی-
نهادی
منبع :یافتههای میدانی1323 ،

نتایج آزمون فریدمن نشان میدهد که در مؤلفه دانش و آگاهی ،گویه «مخااطرات عامال از باین
رفتن زمینهای کشاورزی» با مقدار ( )6/61در اولویت اول ،گویاه «مخااطرات باه عناوان پدیادهای
تکرارپذیر» با مقدار ( )6/32در اولویت دوم« ،برخورداری از ظرفیت مورد نیاز برای ایجاد گردشاگری
کشاورزی» با مقدار ( )1/12در اولویت سوم« ،ایجااد و توساعه گردشاگری کشااورزی عامال بهباود
وضعیت کشاورزی» با مقدار ( )1/11در اولویت چهارم« ،گسترش گردشگری کشاورزی عامل زمیناه
توسعه هماه جانباه روساتاها» باا مقادار ( )3/23در اولویات پانجم« ،میازان آگااهی از پیامادهای
گردشگری کشاورزی» با مقدار ( )3/31در اولویت ششم« ،آگاهی و شناخت از گردشگری کشاورزی»
با مقدار ( )3/3در اولویت هفتم« ،توجه بخش دولتی به کشاورزی عامل ایجااد و توساعه گردشاگری
کشاورزی» با مقدار ( )3/22در اولویت هشتم و نهایتاً «رضایت از حضاور گردشاگران در روساتا» باا
مقدار ( )3/22در اولویت نهم قرار میگیرد .هم چنین سطح معناداری محاسبه شده ( )1/111بیاانگر
معنادار بودن یافته ها در سطح  22درصد می باشد.
در ارتباط با مؤلفه تمایل به توسعه گردشگری کشاورزی ،خروجیهای آزمون فریدمن بیاانگر آن
است که گویه «تمایل به آموزش فعالیاتهاای مختلاف کشااورزی باه گردشاگران در ازای دریافات
هزینه» با مقدار ( )2/22در اولویت اول« ،تمایل به سرمایهگاذاری در مازارع و باغاات بارای ایجااد و
توسعه گردشگری کشاورزی» با مقدار ( )2/17در اولویت دوم« ،تبادیل بخشای از مازارع باه عناوان
اقامتگاه گردشگران» باا مقادار ( )2/21در اولویات ساوم و گویاه «تمایال زیااد باه رشاد و توساعه
گردشگری کشاورزی در منطقه» با مقدار ( )2/11در اولویت چهارم قرار میگیرد.
یافتههای آزمون فریدمن در مورد مؤلفه ریسک اقتصادی نشان میدهد که گویاه «بایثبااتی در
قیمت محصوالت کشاورزی» با مقدار ( )1/12در اولویات اول« ،عادم پرداخات باه موقاع مطالباات
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کشاورزان» با مقدار ( )1/13در اولویت دوم« ،شرایط سخت برای دریافات وام کشااورزی» باا مقادار
( )7/33در اولویت سوم« ،میزان رضایتمندی از تنوع محصاوالت کشات شاده» باا مقادار ( )6/1در
اولویت چهارم« ،میزان رضایتمندی از اندازه زمین در اختیار» باا مقادار ( )1/11در اولویات پانجم،
«میزان رضایتمندی از نحوه قیمتگذاری نهادههای کشاورزی» با مقدار ( )1/23در اولویات ششام،
«میزان رضایتمندی از نوع کشاورزی» با مقدار ( )3/13در اولویت هفتم« ،میازان رضاایتمنادی از
تنوع شغلی در بخش کشاورزی» با مقدار ( )3/21در اولویت هشتم« ،میزان رضایتمندی از پسانداز
سالیانه» با مقدار ( )3/13در اولویت نهم و «میزان رضایتمندی از درآمد ماهیانه» باا مقادار ()2/16
در اولویت دهم قرار میگیرد.
در زمینه مؤلفه اجتماعی نتایج آزمون فریدمن نشاندهنده آن است که گویه «میازان رضاایت از
عملکرد بیمه» با مقدار ( )1/61در اولویت اول« ،میزان اثرگاذاری حضاور گردشاگران در مازارع بار
فرهنگ بومی منطقه» با مقدار ( )1/16در اولویت دوم« ،رفتار زیستمحیطی گردشاگران باه عناوان
تهدید کشاورزی» با مقدار ( )1/36در اولویت سوم« ،تمایل به بیمه زمینهای کشااورزی» باا مقادار
( )1/22در اولویت چهارم« ،تمایل به شرکت در کالسهای آموزشی مقابله با مخاطرات کشاورزی» با
مقدار ( )3/31در اولویت پنجم« ،بیاعتمادی کشاورزان نسبت به گردشاگران در منطقاه» باا مقادار
( )3/1در اولویت ششم« ،میزان امنیت مزارع و باغات» باا مقادار ( )3/13در اولویات هفاتم و گویاه
«تمایل به تعامل با گردشگران» با مقدار ( )2/16در اولویت هشتم قرار میگیرد.
در ارتباط با مؤلفه خطرات طبیعی خروجی آزمون فریدمن بیان میکناد کاه گویاه «باارانهاای
سانگین بااه عنااوان تهدیدکنناده کشاااورزی» بااا مقادار ( )1/17در اولویاات اول« ،تهدیااد ساایل در
کشاورزی» با مقدار ( )1/13در اولویت دوم« ،آفات و بیماریها به عنوان تهدید کشااورزی» بامقادار
( )1/12در اولویت سوم« ،تهدید بارش برف بر کشاورزی» با مقدار ( )3/62در اولویت چهارم« ،میزان
تهدید سرمازدگی و یخبندان بر کشاورزی» با مقدار ( )3/21در اولویت پنجم« ،خشکسالی کشاورزی
به عنوان تهدیدکننده کشاورزی» باا مقادار ( )3/13در اولویات ششام« ،فرساایش خااک و تهدیاد
کشاورزی» با مقدار ( )3/33در اولویت هفتم و «تهدید رانش زمین بر کشاورزی» با مقدار ( )2/21در
اولویت هشتم قرار میگیرد.
نتایج آزمون فریدمن در مورد خطرات تولید و بازار بیانگر آن است که «خطرات سالمت جسمانی
برای نیروی انسانی در زمان فعالیت کشاورزی مانند خطر سایل و دیگار خطارات جاانی» باا مقادار
( )3/21در اولویت اول« ،کمبود تقاضای بازارهای خاارجی بارای محصاوالت کشااورزی» باا مقادار
( )3/72در اولویت دوم« ،میزان خسارات ناشی از بین رفتن ادوات و محصوالت کشاورزی» باا مقادار
( )2/33در اولویت سوم« ،میزان رضایتمندی از نحوه توزیع منابع کشااورزی» باا مقادار ( )2/32در
اولویت چهارم و نیز گویه «ضعف حمایت از بازار محصوالت بومی» با مقدار ( )2/13در اولویت پانجم
قرار میگیرد .هم چنین نتایج آزمون فریدمن در رابطه با مؤلفه خطرات سیاسی -نهادی نشاان مای-
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دهد که گویه «ضعف قوانین سرمایهگذاری در زمیناه گردشاگری کشااورزی» باا مقادار ( )2/62در
اولویت اول« ،نامشخص بودن سیاستهای دولات در قباال برخای محصاوالت و ناپایادار باودن ایان
سیاستها» با مقدار ( )2/1در اولویت دوم« ،ضعف حمایتهای دولت از بخش خصوصای» باا مقادار
( )2/33در اولویت سوم و در آخر گویه «نوسانات در قیمت محصوالت کشاورزی» باا مقادار ()2/37
در اولویت چهارم قرار میگیرد (جدول.)1
جدول ( :)5نتایج آزمون فریدمن برای مؤلفههای ریسکهای ادراک شده گردشگری کشاورزی
مؤلفه

دانش و آگاهی

تا چه میزان از گردشگری کشاورزی
آگاهی و شناخت دارید؟

1/ 1

4

از حضور گردشگران در روستای خود
چقدر راضی هستید؟

1/33

1

میزان آگاهی شما از پیامدهای
گردشگری کشاورزی چقدر است؟

3/15

8

توسعه گردشگری کشاورزی تا چه
میزان موجب بهبود وضعیت
کشاورزی می شود؟

5/91

توسعه گردشگری کشاورزی تا چه
میزان موجب توجه بخش دولتی به
کشاورزی می شود؟

1/31

8

تا چه میزان روستای شما از ظرفیت
ایجاد گردشگری کشاورزی برخوردار
است؟

5/51

3

گسترش گردشگری کشاورزی تا چه
میزان میتواند زمینه توسعه روستاها
را فراهم کند؟

1/11

1

383/11

مخاطرات می تواند موجب از بین
رفتن زمین های کشاورزی شود.

8/88

1

9/999

مخاطرات پدیده ای تکرارپذیر است.

8/13

3

اسکوئر

معناداری

آزادی

8

گویهها

میانگین

اولویت

کای

سطح

درجه

5

ادامهی جدول ( :)5نتایج آزمون فریدمن برای مؤلفههای ریسکهای ادراک شده گردشگری کشاورزی
درج
سطح
ه
کای
اولوی
میانگی
معنادار
گویهها
مؤلفه
آزاد
اسکوئر
ت
ن
ی
ی
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تمایل به توسعه گردشگری
کشاورزی
خطرات اقتصادی
خطرات اجتماعی

3/88

8

5/18

3

5/58

3

5/33

1

5/81

1

1/15

5

3/ 8

8

54/15

3/93

4

551/88

5/55

5

384/3

1/91

4

9/999

4/31
8/53
8/11
3/58
3/51
3/18
8/1

3
1
3
19
1
8
1

9/999

5/33

8

9/999

3/35

3

3

3/54

3

1

3/11

1

4

تمایل زیادی دارم گردشگری کشاورزی در
منطقه رشد و توسعه یابد.
تمایل دارم فعالیتهای کشاورزی را در ازای
دریافت هزینه به گردشگران آموزش دهم.
تمایل به سرمایه گذاری در مزارع و باغات
برای ایجاد و توسعه گردشگری کشاورزی
دارم.
تمایلدارمبرای توسعه گردشگری ،بخشی
ازمزارع رابه اقامتگاه گردشگران تبدیل کنم.
میزان رضایتمندی از نحوه قیمتگذاری مواد
اولیه کشاورزی (بذر ،ماشین آالت کشاورزی)
شرایط سخت برای دریافت وام کشاورزی
بی ثباتی در قیمت محصوالت کشاورزی
عدم پرداخت به موقع مطالبات کشاورزان
رضایت از درآمد ماهیانه
رضایت از پس انداز سالیانه
رضایت از تنوع شغلی در بخش کشاورزی
رضایت از تنوع محصوالتی که کشت میکنید
رضایت از نوع کشاورزی شما (تجاری یا
سنتی)
رضایت از اندازه زمینی که در اختیار دارید
میزان امنیت مزارع و باغات شما چقدر است؟
(دزدی)
تا چه میزان تمایل به تعامل با گردشگران
دارید؟
رفتار زیست محیطی گردشگران ،کشاورزی
شما را تهدید می کند؟ (از بین بردن
محصوالت)
حضور گردشگران در مزارع شما تا چه میزان
بر فرهنگ بومی منطقه اثرگذار است؟
تا چه میزان تمایل دارید زمینهای کشاورزی
خود را بیمه کنید؟
در صورت استفاده از خدمات بیمه ،تا چه
میزان از عملکرد بیمه رضایت دارید؟
چه میزان تمایل دارید در کالسهای
آموزشی مقابله با مخاطرات کشاورزی شرکت
کنید؟
بی اعتمادی کشاورزان نسبت به گردشگران
در منطقه

3/18

1

ادامهی جدول ( :)5نتایج آزمون فریدمن برای مؤلفههای ریسکهای ادراک شده گردشگری کشاورزی
درج
سطح
ه
کای
اولوی
میانگی
معنادار
گویهها
مؤلفه
آزاد
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خطرات طبیعی

خطرات تولید و بازار

خطرات
سیاسی -نهادی

3/11

5

1/38

1

3/11

3

3/43

3

3/11

3

3/5

3

3/34

1

3/81

1

349/98

3/13

1

334/18

3/18

8

4/53

1/83

1

9/999

3/33

4

9/999

1/35

5

9/999

3/51

8

4

5/83

3

1

5/84

1

3

آفات و بیماریها تا چه میزان کشاورزی شما
را تهدید می کند؟
بارانهای سنگین تا چه میزان کشاورزی شما
را تهدید می کند؟
سیالب تا چه میزان کشاورزی شما را تهدید
می کند؟
خشکسالی کشاورزی تا چه میزان کشاورزی
شما را تهدید می کند؟
سرمازدگی و یخبندان تا چه میزان کشاورزی
شما را تهدید می کند؟
فرسایش خاک تا چه میزان کشاورزی شما را
تهدید می کند؟
بارش برف تا چه میزان کشاورزی شما را
تهدید می کند؟
رانش زمین تا چه میزان کشاورزی شما را
تهدید می کند؟
میزان رضایتمندی شما از نحوه توزیع منابع
کشاورزی مانند بذر
ضعف حمایت از بازار محصوالت بومی
(مرکبات ،برنج ،چای و کیوی)
خطرات سالمت جسمانی برای نیروی انسانی
در زمان فعالیت کشاورزی مانند سیالب
میزان خسارات ناشی از بین رفتن ادوات و
محصوالت کشاورزی
کمبود تقاضای بازارهای خارجی برای
محصوالت کشاورزی
ضعف حمایت های دولت از بخش خصوصی
نامشخص بودن سیاست های دولت در قبال
برخی محصوالت و ناپایدار بودن آنها
نوسانات در قیمت محصوالت کشاورزی
ضعف قوانین سرمایه گذاری در زمینه
گردشگری کشاورزی
منبع :یافتههای میدانی1323 ،

5/51

3

برای پیشبینی اثرگذاری مؤلفههای پنجگانه مستقل یعنای ریساکهاای طبیعای ،ریساکهاای
سیاسی  -نهادی ،ریسکهای اقتصادی ،ریسکهای تولیادی و ریساکهاای اجتمااعی  -فرهنگای از
رگرسیون و تحلیل مسیر استفاده شده است .نتایج تحلیل مسیر نشان مایدهاد کاه در مرحلاه اول
ریسکهای درک شده اقتصادی با بتای محاسبه شده ( )1/326بیشترین تأثیر را داشته است .این در
حالی است که مشاهدات میدانی و مصاحبه با کشاورزان نیز نشان میدهد که ریسکهای مالی مانند
وضعیت درآمدی ،پسانداز ،عدم خرید تضمینی محصوالت کشااورزی توساط دولات ،هزیناه بااالی
تولید محصوالتی مانند برنج ،بیشترین تأثیر منفی را در راستای عدم تمایل کشااورزان بارای توساعه
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گردشگری کشاورزی داشته است و نیز ریسکهای طبیعی به خصوص وقوع سیالبهای ناگهانی نیاز
تأثیر زیادی بر عدم تمایل گردشگران در سرمایهگذاری برای گردشگری کشاورزی دارد .در سالهای
اخیر وقوع سیالبهایی که تقریباً در تمامی فصول به جز فصل تابستان در حوضه مورد مطالعه اتفاق
می افتد ،موجب تخریب محصوالت و حتی امکانات کشاورزی و تخریب اراضی روستاییان شده اسات.
بتای محاسبه شده ( )1/276مبین این مدعا است که ریسکهای طبیعای مانناد کام آبای ،سایالب،
فرسایش خاکی و مانند آن تأثیر زیادی در نگرش کشاورزان عدم تمایل آنها برای توسعه گردشاگری
کشاورزی دارد.

شکل ( :)5نمودار تحلیل مسیر تاثیرگذاری ریسکهای ادراک شده بر تمایل به توسعه گردشگری کشاورزی
منبع :نگارندگان1323 ،

برای پیشبینی و درک کل اثرگذاری یعنی مسیرهای مستقیم و غیرمساتقیم مشاخص شاده در
شکل  1و نیز اطالعات جدول  ،6میتوان اذعان داشت که ریسکهای اقتصادی بیشترین تااثیر را در
توسعه گردشگری کشاورزی دارد ( ،)1/326زیرا نگرانی از وضعیت اقتصادی و بازگشت سرمایه ،عادم
ثبات بازار محصوالت کشاورزی ،شرایط سخت برای دریافت وام کشاورزی در راستای توسعه وضعیت
کشاورزی و نیز اندازه مزارع و باغات کشاورزی به عنوان مهم ترین ریسکهای اقتصاادی در راساتای
توسعه گردشگری کشاورزی میباشد .نتایج نشان میدهد که ریسکهای سیاسای -نهاادی باا بتاای
( )1/117کمترین تأثیر را در عدم تمایل یا تمایل کشاورزان برای توسعه گردشاگری کشااورزی دارد
(جدول .)6
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جدول ( :)8نتایج تحلیل مسیر برای درک اثرگذاری متغیرهای مستقل در وابسته
ردیف

انواع ریسک

اثر مستقیم

اثر غیرمستقیم

اثر کل

1

ریسک های طبیعی

9/348

9/959

9/338

3

ریسک های اقتصادی

9/138

-

9/138

9/153

9/133

9/341

1

ریسک های تولید و بازار

9/341

9/914

9/341

5

ریسک های سیاسی -نهادی

9/154

-

9/154

3

ریسک های اجتماعی-
فرهنگی

منبع :یافتههای میدانی1323 ،

نتیجهگیری و پیشنهادها
توسعه گردشگری کشاورزی منوط به توسعه کشاورزی است و فعالیتهای کشاورزی نیز با
ریسک همراه است .همانطور که ذکر شد ،انواع ریسکهای اقتصادی ،اجتماعی – فرهنگی ،تولید و
بازار و ریسکهای سیاسی – نهادی می توانند اثرات بسیاری بر بخش کشاورزی داشته باشند .نتایج
تحقیق نشان می دهد با توجه به اینکه در بیشتر نقاط کشور ،کشاورزی از نوع خانوادگی و سنتی
است ،از امکانات محدودی برای مدیریت ریسکها برخوردار است؛ بهطوری که ریسکهای اقتصادی
مانند نوسانات بازار ،عدم اطمینان کامل از کسب درآمدهای باال از سرمایهگذاری در زمینه
گردشگری کشاورزی به عنوان چالشهای اساسی بر نگرش کشاورزان نسبت به توسعه گردشگری
کشاورزی تأثیرگذار هستند و بر اساس دیدگاه کشاورزان ،از بین متغیرهای اقتصادی ،متغیر بیثباتی
در قیمت محصوالت کشاورزی و متغیر عدم پرداخت به موقع مطالبات کشاورزان اثرات بیشتری
وضعیت اقتصادی آنها داشته و عمالً قدرت ریسکپذیری آنها را برای ایجاد و توسعه گردشگری
کشاورزی در روستا ،کاهش میدهد .در این راستا نتایج این مطالعه را میتوان با نتایج بررسی
گیرزوتویچ )2112( 1با عنوان (خطرات کشاورزی و فرصتهای بررسی یکلارچه آنها) مبنی بر تأثیر
گذاری باالی ریسک اقتصادی دانست.
در رابطه با ریسکهای اجتماعی ،در حالت کلی در منطقه مورد مطالعه ریسکهای اجتماعی به
نسبت سایر ریسکها در سطح پایینتری قرار دارد ،چرا که منطقه مورد مطالعه به لحاظ جغرافیایی
در موقعیتی واقع شده است که از اقلیم مناسب ،حاصلخیزی خاک ،پراکنش مطلوب جمعیت ،فاصله
کم از شهر که تمام این عوامل موجبات شکلگیری و رشد گردشگری در دهه اخیر در منطقه را
فراهم کرده و سبب توسعهیافتگی نسبی در این نواحی شدهاست که این امر در کاهش ریسکهای
اجتماعی منطقه اثرگذار بودهاست بهطوریکه یافتههای تحقیق بیانگر آن است که از بین متغیرهای
اجتماعی ،دو متغیر بیاعتمادی کشاورزان نسبت به گردشگران و میزان امنیت مزارع و باغات در
Girdziute
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اولویتهای آخر قرار میگیرند .در این راستا نیز نتایج مطالعات (یعقوبی و همکاران )1316 ،با عنوان
«بیمه محصوالت کشاورزی :راهکاری مناسب در مدیریت ریسک» منطبق بر اهمیت تأثیرگذاری
ریسکهای اجتماعی در توسعه فعالیتهای کشاورزی است.
ریسکهای طبیعی به لحاظ اثرگذاری بر فعالیتهای کشاورزی از اهمیت باالیی برخوردارند .بر
اساس نتایج به دست آمده از پژوهش ،متغیرهای بارانهای سنگین ،سیل و آفات و بیماریها در
اولویتهای اول قرار میگیرند و با توجه به اقلیم منطقه این ریسکها بیشترین خسارات را به بخش
کشاورزی وارد میکنند بهطوری که در سالهای اخیر سیالبهای بسیاری در حوضه رودخانه شیرود
سبب تخریب اراضی و از بین رفتن محصوالت کشاورزی شدهاست و تا زمانیکه برنامهریزی و
مدیریتی حساب شده در ارتباط با ریسکها صورت نگیرد ،هم کشاورزان نگرشی منفی به ایجاد و
توسعه گردشگری کشاورزی خواهند داشت و هم امکانات محدودتری برای توسعه این نوع خاص
گردشگری فراهم خواهدشد .نتایج این مطالعات با تحقیق هی و دیگران با عنوان «ریسکهای
محیطی -اکولوژیکی هوازدگی خاک در چین» (هی 1و دیگران )2111 ،در زمینه ریسکهای
طبیعی ،انطباق دارد.
یافتههای تحقیق در رابطه با ریسکهای تولید و بازار بیانگر آن است که این ریسکها پس از
ریسک های اقتصادی ،بیشترین تأثیر را بر تمایالت کشاورزان به توسعه گردشگری کشاورزی دارد
زیرا کشاورزان به دلیل سطح اقتصادی پایین و ضعف حمایت از بازار محصوالت بومی (مرکبات،
برنج ،چای و کیوی) ،خطرات سالمت جسمانی کشاورزان خسارات وارد شده به ادوات و محصوالت
کشاورزی ،کمبود تقاضای بازارهای خارجی برای محصوالت کشاورزی ،به سرمایهگذاری در زمینه
گردشگری کشاورزی بیاعتماد بوده و بدون سرمایههای پشتیبان قدرت ریسکپذیری نخواهند
داشت.
هم چنین در ارتباط با خطرات سیاسی -نهادی یافتهها نشان میدهد که از دیدگاه روستاییان
عملکرد نهادها و سازمانهای مرتبط با کشاورزی کمترین تأثیر را در ایجاد و توسعه گردشگری
کشاورزی دارند .ضعف حمایتهای دولت از بخش خصوصی ،نامشخص بودن سیاستهای دولت در
قبال برخی محصوالت و ناپایدار بودن این سیاستها ،نوسانات در قیمت محصوالت کشاورزی و در
نهایت ضعف قوانین سرمایهگذاری در زمینه گردشگری کشاورزی در راستای پیوند منطقی بین
توسعه کشاورزی و گردشگری ،موجب تغییرات گسترده کاربری اراضی و تضعیف کشاورزی شده-
است.
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