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Research Paper
Assessing the Capacity of Masal Rural Environment for the Development of Agritourism

Agritourism is a kind of rural tourism that is located in a particular tourism or alternative tourist group. 
Today, agritourism is considered as a strategy to improve the economic, social and biological conditions 
of villages in the world. The present paper aims at assessing the capacity of Masal rural environment for 
the development of Agritourism based on 6 indicators: The landscape of natural attractions, the land-
scape of man-made attractions, tourist capacity, accommodation facilities and amenities, infrastructure 
facilities and services, and historical-cultural monuments in order to not only evaluate the general status 
of Masal villages in terms of the possibility of making and developing agricultural tourism but also iden-
tify the most susceptible areas. The statistical population consists of all rural areas of Township Masal. 
The Township Masal has 108 rural spots. Based on sampling in descriptive studies, 20% of the villages, 20 
villages, have been identified as samples, depending on the location of the elevation -topography (Plain, 
foothills and mountains) indices. The Present study is a kind of applied research with a quantitative ap-
proach which has been used to analyze the data from multi-factor decision-making models (MADM) 
with non-predictive methods DEMATEL, ANP, and ANP-DEMATEL. The findings showed that rural areas 
of Masal have a good capacity for agritourism development. However, the foothill regions and the hill-
sides are better than the mountainous area.
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Extended Abstract

1. Introduction

gritourism is a type of rural tourism 
which is directly related to agricultural 
activities in rural areas. The current pa-

per generally aims to measure the capacity for agritour-
ism development in Masal villages. In this regard, it is 
attempted to evaluate the villages of Township Masal 
in terms of enjoying natural and human landscapes and 
landscapes, tourist attractions, recreational facilities, at-
tractions, historical and cultural monuments, and infra-
structure facilities and services in order to determine the A
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capacity of Agritourism development in each village, and 
their ranking and spatial dispersion based on the elevation 
index (topography). 

2. Methodology

This research is a kind of descriptive-analytical one in 
term of data collection, information, survey and quantita-
tive approach. The statistical population of this study was 
108 rural villages in Township Masal, Based on sampling 
in descriptive studies, 20% of the villages, 20 villages were 
randomly selected as sample population. In this research, 
"rural environment" is just studied and it is attempted to 
determine the environmental dimensions of rural areas of 
Masal country according to 6 indices, including the land-
scape and natural landscape, sights and human landscape, 
tourism capacity, recreational facilities, attractions and 
cultural and cultural activities. Moreover, infrastructure 
facilities and services are evaluated in order to enable the 
formation and the development of agritourism. The main 
instrument for collecting data is a researcher-made ques-
tionnaire completed by General villagers. The question-
naire data were encoded in the environment of SPSS and 
then analyzed in the environment of Excel. Finally, the 
villages were ranked based on the amount of agritourism 
development capacity using the ANP-DEMATEL pair 
comparison technique and MATLAB software.

3. Results

According to the research question and the environmen-
tal status of the sample villages, the general prospects of 
Masal townships are suitable for agritourism develop-
ment. The foothills are in the first place, the slopes are 
in the second place, while the mountainous areas are in 
the third place. Accordingly, there is the capacity to create 
and develop agritourism in the villages of Masal.

4. Discussion

Based on the final weight of the options for the 20 vil-
lages studied, it was determined that in terms of agritour-
ism development capacity, the villages located in Foot-
hills and hillside  considering the total comments of the 
tenants and the importance of each indicator, have a good 
capacity to accept and boost all kinds of rural tourism ac-
tivities, especially agritourism, as compared to other vil-
lages.

5. Conclusion

Agritourism is formed as a result of the linkage among 
several factors. The recognition of these factors is very 

effective in planning for the creation and development of 
this type of rural tourism. Rural areas in the foothills and 
hillside are the prime in planning and can be accepted by 
agricultural tourists due to having some necessary com-
ponents in various types of tourism, such as accommoda-
tion and food supply centers, health care and transporta-
tion, security and welfare, access, etc. 

Rural areas located in mountainous areas, in terms of 
agritourism attractions, have favorable conditions, al-
though they should be planned due to the specific condi-
tions of the region and the lack of infrastructure and non-
permanent residence, seasonally. In fact, it is supposed to 
meet the needs of specific groups of tourists in the field of 
agricultural tourism. According to the research question, 
the general situation of Masal villages is appropriate in 
terms of agritourism development capacity implying that 
the foothills are ranked first, hillside areas in second place 
and mountainous areas are ranked third. Therefore, the 
villages of Masal have the capacity to create and develop 
agricultural tourism.

Acknowledgments

This research did not receive any specific grant from 
funding agencies in the public, commercial, or not-for-
profit sectors.

Conflict of Interest

The authors declared no conflicts of interest

Mahmoudi Chenari, H., et al. Assessing the Capacity of Masal Rural Environment for the Development of Agritourism. JRR, 10(4), 596-613.

1. 
2. 



Winter 2020. Vol 10. Num 4

598Mahmoudi Chenari, H., et al. Assessing the Capacity of Masal Rural Environment for the Development of Agritourism. JRR, 10(4), 596-613.



زمستان 1398 . دوره 10. شماره 4

599

* نویسنده مسئول:
حبیب محمودی چناری

نشانی: استان گیالن. رشت - خیابان ملت - ضلع غربي باغ محتشم - خیابان شهید سیادتي- خیایان ملت- پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی
تلفن: 4967230 )910( 98+

 Habib.mahmoodi@ut.ac.ir :پست الکترونیکی

گردشگری کشاورزی یکی از اشکال گردشگری روستایی است که در گروه گردشگری خاص یا جایگزین قرار می گیرد. امروزه گردشگری 
کشاورزی در جهان به عنوان راهبردی برای بهبود اوضاع اقتصادی، اجتماعی و زیستی روستاها تلقی می گردد. این پژوهش با هدف 
سنجش ظرفیت محیط روستاهای شهرستان ماسال برای توسعه گردشگری کشاورزی با تکیه بر 6 شاخص؛ چشم انداز جاذبه های 
طبیعی، چشم انداز جاذبه های انسان ساخت، ظرفیت گردشگرپذیری، امکانات اقامتی و تفریحی، امکانات و خدمات زیرساخت، آثار تاریخی 
- فرهنگی، تالش می کند تا وضعیت کلی روستاهای شهرستان ماسال را ازنظر امکان شکل گیری و توسعه گردشگری کشاورزی در آن ها 
ارزیابی نموده و مستعدترین نواحی را مشخص نماید.  جامعه آماری شامل تمام نقاط روستایی شهرستان ماسال است. شهرستان ماسال 
دارای 108 نقطه روستایی بوده که بر اساس نمونه گیری در مطالعات توصیفی، 20 درصد روستاها، یعنی 20 روستا با توجه به موقعیت 
قرارگیری نسبت به شاخص ارتفاع - توپوگرافی )جلگه ای، کوهپایه ای و کوهستانی( به عنوان نمونه مشخص شده اند. این پژوهش، کاربردی 
 DEMATEL, با روش های غیرجبرانی )MADM( و دارای رویکرد کمی است و برای تحلیل داده ها از مدل های تصمیم گیری چندشاخصه
ANP به صورت ترکیبی و با عنوان ANP-DEMATEL و نرم افزار MATLAB استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که مناطق 
روستایی شهرستان ماسال از ظرفیت خوبی برای توسعه گردشگری کشاورزی برخوردار هستند و این امر در نواحی کوهپایه ای و جلگه ای 

با شدت بیشتر و در نواحی کوهستانی با توجه به کمبود امکانات و نبود سکونت دائمی با شدت کمتری جریان دارد.

کلیدواژه ها: 
ظرفیت سنجی، گردشگری 

کشاورزی، گردشگری 
 .DEMATEL مزرعه

شهرستان ماسال

تاریخ دریافت: 02 دی 1397
تاریخ پذیرش: 24 اسفند 1397

مقدمه

امروزه کاهش توانایی کشاورزي براي تولید درآمد کافی باعث 
جایگزین  اقتصادي  راهبردهاي  دنبال  به  است کشاورزان  شده 
اقتصاد محلی  به  تنوع  بخشیدن  براي  و منابع درآمدی جدید 
و حفظ مزارع خود باشند (Amiri et al., 2016, 4). این راهبردها 
اندازه مزارع، تولید تخصصی، اشتغال  می تواند شامل گسترش 
غیرکشاورزي و یا متنوع سازي مزارع از طریق کارآفرینی و توسعه 
 .(Bowler at al., 1996) کسب وکارهای روستایی و کشاورزي باشد
عاملی که می تواند در شرایط کنونی و با توجه به وضعیت فعلی 
مناطق روستایی، زمینه شکل گیری راهبردهای نوین را محقق 
نواحی  در  گردشگري  رونق  است.  روستایی  گردشگری  سازد، 
به  تنوع بخشی  روستائیان،  توانمندسازي  به  می تواند  روستایی 
فعالیت های اقتصادي و ایجاد فرصت های شغلی جدید کمک کند 

(Heidari Sarban, 2012). یکی از مهم ترین و مناسب ترین اشکال 

گردشگری روستایی، گردشگری کشاورزی است، که به عنوان یک 
گزینه توسعه پایدار براي احیاي اقتصاد روستایی و تنوع بخشی به 
 (Hatley, منابع درآمد برای روستاییان کشاورز پیشنهاد شده است
(2009. گردشگری کشاورزی گونه ای از گردشگری روستایی است 

که در ارتباط مستقیم با فعالیت های کشاورزی در نواحی روستایی 
قرار دارد (Demonja & bacac, 2011, 7). با بررسی پتانسیل های 
این  تلفیق  با  گردشگری،  و  کشاورزی  فعالیت های  در  موجود 
دو عنصر تحت عنوان گردشگری کشاورزی می توان آن را در 
راستای نظریه گردشگری پایدار و راهبردی نوین در جهت توسعه 
مناطق روستایی ارائه کرد (Fakhim zadeh & Khatibi, 2016, 7) که 
می تواند به عنوان عاملی برای توسعه پایدار کشاورزي و روستایی 
بنابراین گردشگري کشاورزي   .(Rezvani et al., 2016, 61) باشد
محیط های  تجربه  از  شهروندان  روزافزون  استقبال  کنار  در 

1- دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایي، گروه جغرافیای انسانی، دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران، تهران، ایران.
2- استاد، گروه جغرافیای انسانی، دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3- دانشیار، گروه جغرافیای انسانی، دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران، تهران، ایران
4- استاد،گروه جغرافیای انسانی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه گیالن، گیالن، ایران. 

سنجش ظرفیت محیط روستاهای شهرستان ماسال برای توسعه گردشگری کشاورزی
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آلودگی های شهری، یک گزینه  ازدحام و  از  روستایی و دوری 
ایدئال برای پاسخ به نیاز تفریحی شهرنشینان و بهبود مشکل 
 .(Qaraghgozlo & Islami, 2017, 1) معیشت روستاها مطرح است
ازآنجایی که گردشگری کشاورزی در محیط های روستایی و در 
بستر منابع طبیعی و انسان ساخت شکل می گیرد، به شدت متکی 
بر روستا و فعالیت های کشاورزی است. به این خاطر شناخت 
پتانسیل های مناطق روستایی در ارتباط با مؤلفه های گردشگری 

کشاورزی، بسیار مهم و حیاتی است. 

امروزه گردشگری کشاورزی در بین کشورهای درحال توسعه 
با  که  دورافتاده  و  روستایی  مناطق  در  مخصوصاً  ایران،  مانند 
چالش ها و تنگناهای معیشتی مختلفی مواجه بوده و درعین حال 
انسانی  و  طبیعی  متعدد  جاذبه های  دارای  و  گردشگر  جاذب 
هستند، می تواند به عنوان یکی از راه های مهم گریز از فقر و افزایش 
مشارکت مردم در فعالیت های توسعه ای جامعه محسوب شود. در 
این پژوهش، روستاهای شهرستان ماسال ازلحاظ ظرفیت پذیرش 
و شکل گیری این نوع از گردشگری مورد ارزیابی قرارگرفته اند. 
شهرستان ماسال دارای 108 نقطه روستایی بوده که درمجموع 
شامل، 7480 هکتار اراضی شالی کاری، 5001 باغ، 6889 رأس 
طیور محلی، 109 زنبوردار، 5900 دامدارِ دام سبک و سنگین، 
چندین مزرعه پرورش کرم ابریشم و 25 مزرعه پرورش ماهی 
است که بیش از 67 درصد جامعه روستایی را به خود مشغول 
کرده است (Agricultural Jihad of Guilan., 2016). از سوی دیگر 
در سال های اخیر این شهرستان به شدت موردتوجه گردشگران 
قرار گرفته به طوری که ساالنه تعداد کثیری از گردشگران داخلی 
و خارجی از این شهرستان، به خصوص مناطق روستایی آن بازدید 
با  شهرستان  این  روستایی  مناطق  هنوز  بااین وجود  می کنند. 
مشکالتی چون، فقر و نابرابری، مهاجرت، فروش اراضی زراعی، 
باغی و مرتع، فروش دام سبک و سنگین، تغییر کاربری اراضی 
از کشاورزی به ویالسازی و کاهش شدید فعالیت های کشاورزی 
به دلیل نبود بازار و قیمت تضمینی روبه رو هستند و شکل فعلی 
گردشگری  رویکردهای  اساس  بر  که  نیز  روستایی  گردشگری 
انبوه پایه گذاری شده است، سبب به هم خوردن تعادل اقتصادی، 
فرهنگی - اجتماعی و زیست محیطی در منطقه شده است. به 
این خاطر شکل گیری گردشگری کشاورزی در شهرستان ماسال 
مذکور  چالش های  و  مشکالت  کاهش  برای  راه حلی  می تواند 
باشد. درمجموع هدف کلی این پژوهش بررسی امکان توسعه 
است.  ماسال  شهرستان  روستاهای  در  کشاورزی  گردشگری 
در این خصوص تالش می شود تا روستاهای شهرستان ماسال 
ازلحاظ برخورداری از مناظر و چشم اندازهای طبیعی و انسانی، 
ظرفیت گردشگرپذیری، امکانات اقامتی و تفریحی، جاذبه ها و آثار 
تاریخی - فرهنگی، و امکانات و خدمات زیرساخت، مورد ارزیابی 
قرار گرفته تا ضمن مشخص شدن ظرفیت توسعه گردشگری 
کشاورزی در هریک از روستاها، رتبه و پراکندگی فضایی آن ها 
بر اساس شاخص ارتفاعی )توپوگرافی( نیز مشخص گردد. در این 

راستا سؤال اصلی تحقیق که ماهیت اکتشافی نیز دارد، به این 
شکل قابل طرح است: وضعیت کلی روستاهای شهرستان ماسال 

ازنظر ظرفیت توسعه گردشگری کشاورزی چگونه است؟ 

مروری بر ادبیات موضوع

اگری یا آگروتوریسم به معنای گردشگری مبتنی بر کشاورزی 
است. ترکیب پیشوند agri با واژه tourism کلمه جدیدی است 
به معنای فعالیت گردشگری فرد با هدف آشنایی با فعالیت های 
کشاورزی و تفریحی که در یک محیط کشاورزی خلق می کند 
(Rezaei.,2015, 53: quoted by, Sznajder et al., 2009, 3)؛ درواقع 

گردشگری کشاورزی ترکیبی است از دو کلمه Agriculture به 
معنای »کشاورزی« و Tourism به معنای »گردشگری«، و یکی 
 (Qaraghgozlo از اشکال گردشگری روستایی محسوب می شود
(Islami, 2017, 5 &. گردشگری کشاورزی از دیدگاه پژوهشگران 

مختلف، تعاریف متفاوتی پذیرفته است:

لوپی1 و همکاران )2017(،گردشگری کشاورزی را فعالیتی 
می داند که افق های جدیدی را در توسعه روستایی می گشاید. 
ِماهالی اراچی2 )2017(، گردشگری کشاورزی را زیرمجموعه ای 
که  می داند  عاملی  را  آن  و  برده  نام  روستایی  گردشگری  از 
بورلیکار  می کند.  جذب  روستایی  حومه های  به  را  گردشگران 
درواقع  که گردشگری کشاورزی  معتقدند   )2015( ونکاترا3  و 
تلفیقی از گردشگری با کشاورزی است که زمینه را برای شروع 
یک کسب وکار و مدیریت سرمایه گذاری در مزارع فراهم می کند.

باربیری4 )2014( معتقدند گردشگری کشاورزی  والدیویا و 
راستای  در  کشاورزان  به  کمک  برای  استراتژی  یک  به عنوان 
تنوع بخشی به منابع درآمدی کشاورزان و کارآفرینی روستایی 
در سراسر جهان ترویج یافته است. از سوی دیگر دیدگاه های 
مختلفی از سوی پژوهشگران و نظریه پردازان حوزه گردشگری 
و خصوصاً گردشگری کشاورزی ارائه شده است. نکته ای که در 
مفهوم گردشگری کشاورزی نهفته است این حقیقت است که 
 (Tew ارائه می دهد مزرعه کلیتی است که خدمات گردشگری 
راهبردهایی  ازجمله  کشاورزي  (Barbieri., 2012 &.گردشگري 

است که براي متنوع ساختن منابع درآمدی کشاورزان، توسعه 
اجتماعی - اقتصادي، احیا و بازسازي نواحی روستایی مدنظر است 
(Su,  2011). گردشگری کشاورزی بر پایه امکانات روستایی شکل 

 ،(Heidari., 2013, 50; quoted by flischer, 2005, 493) می گیرد 
و می تواند به عنوان فرصتی برای تنوع  بخشیدن به فعالیت های 
 (Balezentis et al., 2012, افراد درگیر در بخش کشاورزی باشد
(1. گردشگری کشاورزی پیوندی فی مابین گردشگری و بخش 

1. Lupi
2. Mahaliyanaarachchi
3. Borlikar & Venkatrao
4. Valdivia & Barbieri
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کشاورزی است (Ghadiri Masoom et al., 2010, 128). گردشگری 
کشاورزی ابزاری قدرتمند در رونق بخشیدن مجدد به مناطقی 
است که دچار رکود هستند (Lopez & Garcia, 2006). گردشگری 
بازید  برای  روستایی  چشم اندازهای  تماشای  تجربه  کشاورزی 
گردشگری  از  هدف   .(singh bagi et al., 2012) است،  کنندگان 
برای  مقصدی  و  کشاورز  برای  درآمدی  منبع  ایجاد  کشاورزی 
گردشگری آموزش محور و تفریح توأم با وقت گذرانی مفید برای 
گردشگري  توسعه   .(Schaneman, 2010) است  بازدیدکنندگان 
کشاورزي در هر منطقه ای نیاز به شناخت دقیق توانمندی هاي 
آن دارد تا موجبات پذیرش جامعه هدف را به صورت پایدار فراهم 
آورد (Noroozi & Fathi, 2017). این نوع گردشگري به حفظ چرخه 
زندگي و چشم اندازهاي مناطق روستایي و تجدید حیات روستاها 
کمک کرده و همچنین فرصتي براي فراهم آوردن گردشگري 
 (Noroozi & Fathi, 2018; سبز و حفظ زیست بوم ها ارائه می دهد
در  باید  کشاورزی  گردشگری   .quoted by Salehi, 2011, 25)

مکانی انجام گیرد که دارای شرایطی نظیر پایداری فعالیت های 
فعالیت های گردشگری،  با  کشاورزی، سازگاری شرایط منطقه 
بنابراین  باشد.  محیط  بودن  راحت  از  میزانی  و  محیط  زیبایی 
تحقیقی که می خواهد میزان مناسب بودن مکانی را برای توسعه 
گردشگری کشاورزی بسنجد، باید چهار جنبه کشاورزی، توریسم، 
 .(Kaswanto, 2015, 35) زیبایی و سازگاری را موردبررسی قرار دهد
در ارتباط با جامعه محلی، گردشگری بر پایه امکانات روستایی 
شکل می گیرد و می تواند تنوع فعالیت های کشاورزی مرتبط با 
 (Fleischer & Annette., 2005. گردشگری را در پی داشته باشد

 .493)

پیشینه پژوهش

بررسی پژوهش های انجام شده در دو بخش داخلی و خارجی 
نشان داد که موضوعی مشابه این تحقیق انجام نشده است؛ هرچند 
گسترده ای  تحقیقات  کشاورزی  گردشگری  بحث  خصوص  در 
نزدیک ترین  تا  شد  تالش  اساس  این  بر  است.  پذیرفته  انجام 
موضوعات هم راستای تحقیق پیش رو در این بخش ذکر شود. 
در توسعه گردشگری کشاورزی توجه به چندین مورد ازجمله 
منابع انسانی، منابع طبیعی، زیرساخت ها و ارتباط سازمانی حائز 
اهمیت است. اسپیالن5 )1994( در پژوهشی با عنوان »اقتصاد 
گردشگری  توسعه  برای  که  است  معتقد  پاراگوئه«  پاروویستا، 
تسهیالت،  عامل؛ جاذبه،  پنج  وجود  منطقه  در یک  کشاورزی 
زیرساخت ها، حمل ونقل و مهمان نوازی بسیار حیاتی است. النگ 
ورثی و هگت6 )2000( در پژوهشی با عنوان »چالش های واقعی 
کشاورزی و فرصت هایی برای تجارت کشاورزی در مناطق حاشیه 
تقویت  باعث  بیان می کنند که گردشگری کشاورزی  شهری« 
متقابل بین جوامع شهری و روستایی می گردد و در حفظ اراضی 

5. Spillane
6. Langworthy & Hackett

با عنوان  پژوهشی  )2006( در  کشاورزی مؤثر است. پوستما7 
»رویکردی برای توسعه یکپارچه گردشگری با کیفیت« سه گروه 
ذی نفع را در ایجاد یک مقصد گردشگری کشاورزی الزم می داند. 
این گروه ها عبارت اند از گردشگر به عنوان مصرف کننده، کشاورز 
 (Imani, تولیدکننده و صاحب شغل، و جامعه میزبان به عنوان 
(52 ,2011. اولنبرگ8 )2007( در پژوهشی با عنوان »انگیزه های 

اقتصادی و اجتماعی اپراتورهای مزرعه« معتقد است گردشگری 
برای آموزش جوامع محلی  به عنوان عاملی  کشاورزی می تواند 
درباره اهمیت کشاورزی در اقتصاد و کیفیت زندگی محسوب 
است  محلی  و  روستایی  رشد جوامع  در  مهمی  عامل  و  گردد 
 .(Motalebi varkani, 2012, 49; quoted by: Ollenberg, 2007)

ماسون و ماهونی9 )2007(، در پژوهشی با عنوان »در مسیر غذا 
و نوشیدنی، جست وجویی برای تجربه ای ماندگار« معتقدند که 
گردشگری کشاورزی اغلب از طریق ایجاد تنوع در فعالیت های 
و  درآمدی  جدید  فرصت های  به  دسترسی  موجب  کشاورزی، 
کشاورزی  توسعه  و  محلی  و جوامع  روستاییان  درآمد  افزایش 
می شود. رابرتز و دیری10 )2008( در پژوهشی با عنوان »روند 
مدیریت ایمنی مواد غذایی در ویکتوریا، استرالیا« بیان می کنند 
افزایش  را  محلی  تولیدات  تقاضای  کشاورزی  گردشگری  که 

می دهد و بازاریابی منطقه ای را رونق می بخشد.

با موضوع »تدوین  بدری )2013(، در پژوهشی  و  افتخاری 
الگوی روستاهای نمونه کشوری، نمونه موردی گیالن« گردشگری 
کشاورزی را با توجه به ارتباط آن با محیط کشاورزی و جوامع 
محلی، عاملی مؤثری در حفظ و بقای منابع طبیعی، انسانی و 
 (The summary اقتصادی و درنتیجه تقویت این منابع می دانند
(of Eftekhari and Badri, 2013, 28. تئو و باربری11 )2012( در 

پژوهش خود با عنوان »گردشگری کشاورزی در ایالت میسوری« 
از  استفاده مؤثر  نوع گردشگری موجب  این  نشان می دهد که 
منابع، ترویج تولید محصوالت کشاورزی، بهبود بهره وری استفاده 
از زمین در مناطق روستایی، ایجاد مشاغل سودآور، تنوع  بخشیدن 
به ساختار اقتصاد روستایی شده و از این طریق به امنیت و رفاه 
اجتماعی - اقتصادی و کاهش مهاجرت روستاییان کمک می کند. 
با عنوان »دامنه گردشگری  )2016( در پژوهشی  نایو کری12 
کشاورزی در هند« بیان می کند که صنعت گردشگری کشاورزی 
در هند دارای توانایی باالیی برای توسعه روستایی هند است. لوپی 
و همکاران )2017( در پژوهشی با عنوان »بررسی ویژگی های 
گردشگری کشاورزی و سهم آن در توسعه روستایی در ایتالیا« 
نشان می دهد که متغیرهای چشم انداز و محیط زیست در شکل 

دادن به فعالیت های گردشگری کشاورزی نقش مؤثر دارند.

7. Postma
8. Ollenberg
9. Mason and O’Mahoney
10. Roberts & Dari
11. Tew and Barbieri
12. Naidu Karri
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در ارتباط با گردشگری کشاورزی در ایران و جهان پژوهش هایی 
نشان  پژوهش ها  این  تاریخی  روند  بررسی  است.  گرفته  انجام 
می دهد که در منابع خارجی از سال 2005 به بعد توجه به بحث 
این  و  دانشگاهی شروع شده  محافل  در  گردشگری کشاورزی 
بحث در سال های اخیر با شدت بیشتری موردتوجه بوده است. 
محور کلیدی تمام بحث ها در مطالعات خارجی بر روی اثرات 
این شکل از گردشگری متمرکز است؛ چراکه در اکثر کشورهای 
دنیا بحث تلفیق فعالیت های گردشگری و کشاورزی به مرورزمان 
شکل گرفته و با گذشت زمان، امروزه به شکلی کاماًل مدرن و 
در خصوص  نیز  ایران  در  است.  درحال توسعه  برنامه ریزی شده 
اما  است،  شده  انجام  مطالعاتی  هرچند  کشاورزی  گردشگری 
انسانی )نگرش جامعه کشاورز( به  از بعد  این مطالعات بیشتر 
موضوع گردشگری کشاورزی پرداخته اند و عامل روستا به عنوان 

بستر شکل گیری تمام فعالیت های گردشگری کشاورزی -جایی 
که 5 عامل کشاورز، مزرعه، گردشگر، محیط روستا و ذی نفعان 
 .)1 شماره  )تصویر  است  نشده  توجه  می گیرند،  ارتباط  باهم 
می شود.  دیده  نیز  خارجی  مطالعات  در  که  است  ضعفی  این 
آنچه پژوهش حاضر را متفاوت می کند، بررسی توان های بالقوه 
محیطی روستاهای شهرستان ماسال به منظور توسعه گردشگری 
گردشگری  شکل گیری  برای  دیگر  بیانی  به  است.  کشاورزی 
تا  باشند  داشته  شرایطی  باید  آن ها  روستاها،  در  کشاورزی 
پذیرای فعالیت های گردشگری کشاورزی باشند. این شرایط بر 
اساس اسناد و تجربیات جهانی مستخرج شده و شامل؛ مناظر 
و چشم اندازهای طبیعی، مناظر و چشم اندازهای انسان ساخت، 
امکانات اقامتی، ظرفیت گردشگرپذیری، جاذبه ها و آثار تاریخی-

فرهنگی، امکانات و زیرساخت، است.

فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 1. مدل مفهومی تحقیق. منبع: یافته های تحقیق، 1397
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جدول 1. معیارها و  مصادیقی از مؤلفه های موثر در سنجش ظرفیت محیط روستاهای شهرستان ماسال برای توسعه گردشگری کشاورزی.

مقیاس  مؤلفه ابعاد

مناظر و چشم اندازهای 
طبیعی

پوشش گیاهی و مراتع سرسبز و جنگل های انبوه، پارک جنگلی و مناطق حفاظت شده، دره های عمیق و طوالنی؛ 
رودخانه ها و چشمه ها، برکه ها و دریاچه های طبیعی؛ دسترسی به مناطق کوهستانی، کوهپایه ای و جلگه ای و...

د( 
 زیا

سیار
د، ب

 زیا
ی،

زه ا
اندا

، تا
کم

م، 
ر ک

سیا
ح )ب

سط
 5 

ت با
کر

ف لی
طی

ت.
 اس

شده
ته 

گرف
ظر 

در ن
ی 

سب
ها ن

ده 
س دا

قیا
م مناظر و چشم اندازهای 

انسان ساخت
نوع محصول زراعی و الگوی کشت، چشم انداز مزارع و باغ ها، درختان میوه و همچنین نهالستان ها،؛ اراضی پرورش گل و 

گیاه؛ جاده های آسفالته، خاکی و یا سنگریز با حاشیه بوته زار و جنگل؛ چشم انداز الگوی ساخت خانه هاو...

میزان استقبال گردشگران از روستا و فعالیت های کشاورزی، تعداد ورود گردشگران، فعالیت تورگردان ها در روستا، میزان ظرفیت گردشگرپذیری
خرید محصوالت کشاورزی توسط گردشگران، مدت اقامت گردشگران در روستا، و...

اقامتگاه های ویژه )رستوران ها و هتل ها(، اقامتگاه کلبه های چوبی و آالچیق ها، اقامتگاه خانه های روستایی اجاره ای، زائر امکانات اقامتی و تفریحی
سراها، امکانات ورزشی، اسب سواری، پیاده روی، دوچرخه سواری و...

جاذبه ها و آثار تاریخی-
فرهنگی

مساجد و اماکن زیارتی، خانه های تاریخي، موزه های آثار باستانی، یادمان ها، فرهنگ و مهمان نوازی و پذیرایی از 
گردشگران، برخورداری روستا از پیشینه تاریخی و هویت بخش، جشن ها، سوگواري ها، پوشش )لباس های محلی( وجود انواع 

غذاهای، محلی، انواع نوشیدنی های محلی و...

دسترسی به راه های ارتباطی، دسترسی به مراکز درمانی و بهداشتی، دسترسی به انواع مغازه ها،کمیت و کیفیت شبکه توزیع امکانات و خدمات زیرساخت
برق، گاز، کمیت و کیفیت سیستم های مخابراطی، و...

فصلنامه پژوهش های روستایی منبع: پرسشنامه تحقیق، 1397                                                                                                  

روش شناسی تحقیق

پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی، ازنظر روش جمع آوری 
روش  ازنظر  و  کمی،  رویکرد  با  پیمایشی  و  اسنادی  اطالعات، 
تحلیل داده، توصیفی - تحلیلی است. جامعه آماری این پژوهش، 
شامل تمام 108 نقطه روستایی شهرستان ماسال بوده که بر 
اساس شاخص ارتفاعی در سه سطح جلگه، کوهپایه و کوهستان 
قرار گرفته و شامل 57 روستا در قسمت جلگه، 27 روستا در 
قسمت کوهپایه و 24 روستا در ناحیه کوهستانی است. از مجموع 
این 108 نقطه روستایی در دو بخش شاندرمن و ماسال، بر طبق 
نمونه گیری در مطالعات توصیفی حافظ نیا )2010، 164-163(، 
20 درصد کل روستاها؛ یعنی 20روستا شامل؛ 9 روستا از قسمت 
جلگه، 6 روستا از کوهپایه و 5 روستا از ناحیه کوهستانی، به طور 
تصادفی به عنوان جامعه نمونه انتخاب شده اند. همان گونه که در 
مبانی نظری پژوهش ذکر گردید، گردشگری کشاورزی درنتیجه 
کنش متقابل بین 5 عامل محیط روستا، کشاورز، مزرعه، گردشگر 
و ذی نفعان شکل می گیرد. در این پژوهش تنها عامل »محیط 
روستا« موردمطالعه قرارگرفته و تالش می شود تا ابعاد محیطی 
مناطق روستایی شهرستان ماسال بر اساس 6 شاخص مناظر 
و چشم انداز طبیعی، مناظر و چشم انداز انسان ساخت، ظرفیت 
گردشگرپذیری، امکانات اقامتی و تفریحی، جاذبه ها و آثارتاریخی- 
امکان  جهت  در  زیرساخت  خدمات  و  امکانات  و  فرهنگی 
شکل گیری و توسعه گردشگری کشاورزی در آن ها مورد ارزیابی 

قرار گیرد )جدول شماره 1(. ابزار اصلی گردآوری داده، عالوه بر 
اسناد آماری موجود، پرسشنامه محقق ساخته ای است که روایی 
آن توسط پانل متخصصان و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ 
با  با 100 گویه  با مقدار 0/829 در سطح 6 معیار، درمجموع 
مقیاس طیف لیکرت تأیید شده و توسط دهیاران روستاها تکمیل 
گردید. همچنین مقدار پایایی هر یک از ابعاد 6 گانه به صورت زیر 
بوده است؛ مناظر و چشم انداز طبیعی 0/818، مناظر و چشم انداز 
انسان ساخت 729 /0، ظرفیت گردشگرپذیری،0/951، امکانات 
فرهنگی،   - آثارتاریخی  و  جاذبه ها  تفریحی،0/783،  و  اقامتی 
0/766 و امکانات و خدمات زیرساخت0/745. داده های پرسشنامه 
پس از بازنگری و تطبیق با آمار و اطالعات شناسنامه آبادی هر 
روستا، وارد محیط Spss شده و پس از دسته بندی و تحلیل در 
محیط Excel، خروجی نهایی با استفاده از تکنیک مقایسه زوجی

میزان  و  ارزیابی شد   MATLAB نرم افزار و   ANP- DEMATEL
ظرفیت هر روستا بر اساس6 معیار مشخص شده در جدول شماره 

1 در راستای توسعه گردشگری کشاورزی رتبه بندی گردید.

محدوده موردمطالعه

به مساحت 633 کیلومترمربع در شمال  ماسال،  شهرستان 
2(. طبق  شماره  )تصویر  است  واقع شده  گیالن  استان  غربی 
نقطه   2 بخش،   2 دارای  ماسال  سیاسی،   - اداری  تقسیمات 
شهری، 4 دهستان، درمجموع دارای 108 نقطه روستایی است 
   .(Planning and Budget Organization of Guilan province, 2016)
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پس از تکمیل پرسشنامه توسط دهیاران، یک پرسشنامه بر 
اساس معیارهای 6 گانه )جدول شماره 2(، برای تعیین میزان 
مبنای  بر  یکدیگر  بر  معیارها  از  هریک  اثرپذیری  و  اثرگذاری 
مقایسه زوجی طراحی شده و توسط 8 نفر از کارشناسان حوزه 
گردشگری ارزیابی و توسط آن ها ارزش گذاری شد. مقدار ارزش 
)نمره( اختصاص داده شده از سوی کارشناسان، 1 تا 5 بوده است 
)1کمترین میزان اثرپذیری یا اثرگذاری و 5 بیشترین اثرپذیری 

یا اثرگذاری(.

برای به دست آوردن مقادیر اولیه و خام هر گزینه، از پرسشنامه 
دهیاران استفاده شد. به این صورت که پس از محاسبه13 مؤلفه ها 
در محیط SPSS، میانگین هندسی14 هریک از معیارها برای تمام 
روستاهای نمونه به دست آمد. این مقادیر به عنوان داده های خام 
ماتریس تصمیم در تکنیک دیمتل استفاده شده اند. همچنین برای 
به دست آوردن امتیاز هر معیار )مقادیر M در تکنیک دیمتل(، از 
میانگین ساده نظرات کارشناسان استفاده شده و امتیاز مربوط به 

هر شاخص تعیین و در درایه متناظرش قرار گرفت.

پیاده سازی روش دیَمِتل

1-تشکیل ماتریس روابط مستقیم )ماتریس 15M( یا ماتریس 
میانگین بر اساس روش فونتالس و گابوس.

13. Compute
14. Geomean

15. میانگین مجموع نظرات کارشناسان

*درکل فرآیند پژوهش، به جهت کاهش حجم جداول، به جای 
ذکر نام معیارها در جدول از حرف التین C استفاده شده است.

C1: مناظر و چشم اندازهای طبیعی، C2: مناظر و چشم اندازهای 
انسان ساخت، C3: ظرفیت گردشگرپذیری، C4: امکانات اقامتی و 
تفریحی، C5: جاذبه ها و آثار تاریخی - فرهنگی، C6: امکانات و 

خدمات زیرساخت.

مجموع  هندسی  میانگین  حاصل   ،2 شماره  جدول  مقادیر 
نظرات کارشناسان در ارتباط با معیارهای مؤثر روستا در توسعه 
کارشناسان  ارزش دهی  مقادیر  است.  کشاورزی  گردشگری 
از 1 تا 5 بوده که 1 کمترین و 5 بیشترین مقدار تأثیرگذاری 
است. بر این اساس و با توجه به مجموع معیارها، معیار مناظر و 
چشم اندازهای طبیعی، بیشترین تأثیر را بر سایر معیارها داشته 
است. به عبارتی ازنظر گروه خبره، وجود مناظر طبیعی در مناطق 
روستایی موردمطالعه عامل مؤثری است که می تواند زمینه حضور 

گردشگران کشاورزی را فراهم نماید.

2- ماتریس نرمال شده ارتباط مستقیم معیارها:N=K*M  ؛ با 
استفاده از فرمول )1(

)1(                                              

جدول شماره 3، درنتیجه فرآیند تقسیم تک تک مقادیر جدول 
شماره 2 بر بیشترین مقدار ماتریس M محاسبه شده است. در 
این قسمت مقادیر هر ستون باید در بازه بین 0 تا 1 بوده و جمع 

هر ستون باید برابر با 1 باشد.

(Statistical Center of Iran, 2017) :فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 2. نقشه موقعیت جغرافیایی روستاهای  موردمطالعه. منبع
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جدول 2. ماتریس M در تکنیک دیمتل.

C1 C2 C3 C4 C5 C6

C1 1/060 1/396 1/486 1/446 1/227 1/231
C2 1/174 1/178 1/424 1/384 1/178 1/232
C3 1/108 1/271 1/213 1/356 1/159 1/156
C4 1/268 1/459 1/577 1/357 1/315 1/372
C5 1/098 1/273 1/381 1/328 1/017 1/210
C6 1/212 1/395 1/471 1/457 1/236 1/132

فصلنامه پژوهش های روستایی منبع: پرسشنامه تحقیق، 1397                                                                                                 

.M جدول 3. ماتریس نرمال شده

C1 C2 C3 C4 C5 C6

C1 0/153 0/175 0/174 0/174 0/172 0/168
C2 0/170 0/148 0/166 0/166 0/165 0/168
C3 0/160 0/159 0/142 0/163 0/162 0/158
C4 0/183 0/183 0/184 0/163 0/184 0/187
C5 0/159 0/160 0/161 0/159 0/143 0/165
C6 0/175 0/175 0/172 0/175 0/173 0/154

فصلنامه پژوهش های روستایی منبع: پرسشنامه تحقیق، 1397                                                                                                  

3- تشکیل ماتریس تصمیم

در این مرحله خروجی داده های پرسشنامه دهیاران به عنوان 
ماتریس اولیه در روش ANP در نظر گرفته شده اند.

دهیاران  نظرات  هندسی  میانگین   ،4 شماره  مقادیر جدول 
روستاهای موردمطالعه در ارتباط با مجموع 6 معیار مربوط به روستا، 
که در توسعه گردشگری کشاورزی مؤثر هستند، را نشان می دهد. 
بر اساس داده های این جدول، در معیار مناظر و چشم اندازهای 
طبیعی و جاذبه ها و آثار تاریخی - فرهنگی، روستای اسب ریسه 
و در ارتباط با معیارهای مناظر و چشم اندازهای انسان ساخت، 
ظرفیت گردشگرپذیری، امکانات اقامتی و تفریحی و امکانات و 

خدمات زیرساخت، روستای گنذر در جایگاه اول هستند.

ANP ترکیب با روش ،Q 4.تشکیل ماتریس

ماتریس تصمیم گیری با استفاده از رابطه )2( در بازه 1تا 9 و 
به صورت عمودی برازش شد )جدول شماره 5(:

)2(   ( ) ( )ij
xij Min xij *MAX Xij Min

− γ = + − 
8 1             

در این مرحله مقادیر با استفاده از روش ANP و در بازه ارزشی 
1 تا 9 برازش شده اند. برای اینکه میزان اثرگذاری و اثرپذیری هر 
یک از معیارها مشخص شود، برازش مقادیر ماتریس فوق به دو 
صورت عمودی و افقی انجام گرفت. با توجه به خروجی جدول 

شماره 5 مشخص شد که در شاخص طبیعی و تاریخی، روستای 
اسب ریسه و در مابقی شاخص ها روستای گنذر باالترین تأثیر را 

پذیرفته اند. 

P 5.تشکیل ماتریس

ماتریس افقی ارزیابی معیارها )جدول شماره 6( با استفاده از 
رابطه )3( و)4(:

)3(     

)4(   

For: k= 1,2,3,...,m    , i= 1,2,3,…,m    ,  j=1,2,3,…,m 
; if  k # i   

جدول شماره 6، حاصل برازش عمودی مقادیر خروجی مدل 
DEMATEL، حاصل نظرات کارشناسان در ارتباط با معیارهای 
شش گانه بر روی هر یک از روستاهای موردمطالعه است. در این 
قسمت برای سنجش تأثیر و تأثر معیارها در دو جهت عمودی و 

افقی، فرآیند برازش صورت پذیرفت.

6. استفاده از تکنیک ANP و تشکیل سوپر ماتریس )تصویر 
شماره 3(:
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جدول 4. ماتریس تصمیم گزینه ها بر اساس مقادیر هر معیار.

C1C2C3C4C5C6نام روستا/ معیار

3/633/143/562/953/313/67اولم
3/332/893/562/863/313/39اسطلخ زیر

4/573/103/623/343/443/43امامزاده شفیع
3/743/283/643/324/213/54بیتم

4/663/103/623/163/443/46توالب دره
2/982/842/742/743/313/45چپه زاد
4/463/373/683/543/493/43شالما

3/562/683/303/153/883/49شیخ نشین
4/103/814/813/803/113/47تاسکوه
4/663/532/472/743/113/51لتشت
3/633/143/402/953/213/43معاف

3/222/843/302/853/403/49وشمه سرا
3/142/895/373/663/302/63خویدل
3/524/104/942/542/253/55وردوم

5/463/155/313/194/242/29اسب ریسه
5/133/265/314/033/182/87چسلی

4/922/965/443/902/742/64سلیم آباد
4/112/405/203/172/303/71سیاهدول

4/414/335/624/652/264/43گنذر
3/214/004/522/672/153/94تبرسرا

فصلنامه پژوهش های روستایی منبع: پرسشنامه تحقیق، 1397

جدول 5. برازش ماتریس Q یا مقادیر نرمال شده.

C1C2C3C4C5C6نام روستا/ معیار

0/0450/0490/0420/0450/0520/056اولم
0/0410/0450/0420/0440/0520/052اسطلخ زیر

0/0560/0490/0430/0510/0540/052امامزاده شفیع
0/0460/0510/0550/0510/0660/054بیتم

0/0570/0490/0430/0480/0540/053توالب دره
0/0370/0450/0320/0420/0520/052چپه زاد
0/0550/0530/0440/0540/0550/052شالما

0/0440/0420/0390/0480/0610/053شیخ نشین
0/0500/0600/0570/0580/0490/038تاسکوه
0/0570/0400/0290/0420/0490/038لتشت
0/0450/0490/0490/0450/0500/052معاف

0/0400/0450/0390/0440/0530/053وشمه سرا
0/0510/0450/0640/0560/0520/040خویدل
0/0430/0640/0590/0390/0350/054وردوم

0/0670/0490/0630/0490/0670.035اسب ریسه
0/0630/0510/0630/0620/0500/044چسلی

0/0600/0460/0640/0600/0430/040سلیم آباد
0/0500/0380/0620/0490/0360/056سیاهدول

0/0540/0680/0670/0710/0360/067گنذر
0/0390/0630/0540/0410/0340/060تبرسرا

فصلنامه پژوهش های روستایی منبع: پرسشنامه تحقیق، 1397
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ماتریس O: همان ماتریس دیمتل است/ ماتریس P: ماتریس 
اساس  بر  گزینه ها  ارزیابی   :Q ماتریس  معیارها/  ارزیابی  افقی 

معیارها/ ماتریس R: ماتریس مقایسه زوجی گزینه ها

7.تشکیل سوپر ماتریس مقایسه زوجی گزینه ها و معیارها 

8.سوپر ماتریس وزنی: در این مرحله از طرق بی مقیاس کردن 
ستون های سوپر ماتریس اولیه )رابطه 5(، به نحوی که مجموع هر 

ستون برابر با 1 باشد، سوپر ماتریس وزنی به دست آمد. 

)5(  

For  i=1,2,..m 

9-مقایسه زوجی معکوس- ترانسپورت )رابطه 6(گزینه ها و 
معیارها. َدَوران ماتریس و جایگزینی در سوپر ماتریس

)6(   

Lim 1610-محاسبه سوپر ماتریس مقید

استخراج  جهت  را  وزنی  ماتریس  سوپر  بود  الزم  پس ازآن 
وزن های مطلق، مطابق رابطه باال به توان حدی رسانده تا ماتریس 
مقید به دست آید. درواقع ماتریس به توان رسانده می شود تا 

16. Limiting supermatrix

همگرا شود. مقادیر به دست آمده به عنوان وزن شناخته می شوند. 
مقدار k در فرمول Lim(W)k یک مقدار بی نهایت بوده که ماتریس 
وزنی را همگرا می کند (Khatami Firoozabadi, 2015 101). در این 
مرحله سوپر ماتریس وزنی با مقدار K یا توان 10 همگرا17 شد 

)جدول شماره 7(.

11- محاسبه وزن معیارها

پس از تشکیل سوپر ماتریس اولیه که سوپر ماتریس ناموزون 
نام دارد، ستون هاي این ماتریس نرمال شده و سوپر ماتریس وزن 
دهي شده یا نرمال به دست آمد. وزن نهایي عناصر از رابطه زیر 

به دست آمده است.

 رابطه )7(  

که در این رابطه k عدد فرد است. از حل رابطه باال ماتریس 
ماتریس،  این  می آید.  دست  به  محدودشده  ماتریس  یا  نهایي 
ماتریسي است که تمامي اعداد هر سطر آن با هم برابر و برابر 
وزن معیار آمده در همان سطر است. در گام بعدی از وزن نهایی 
معیارها برای تعین رتبه روستاهای نمونه استفاده شد )جدول 

شماره 8(. 

11-رتبه بندی گزینه ها در متلب

17. Lim(W)k

جدول 6. ماتریس ارزیابی معیارها.

* A1 A2 A2 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20

c1 0/179 0/172 0/213 0/165 0/217 0/165 0/203 0/177 0/186 0/259 0/184 0/169 0/188 0/168 0/231 0/216 0/218 0/197 0/172 0/157

c2 0/155 0/149 0/144 0/144 0/145 0/157 0/153 0/134 0/172 0/140 0/159 0/149 0/131 0/196 0/133 0/137 0/131 0/115 0/168 0/195

c3 0/176 0/184 0/168 0/104 0/169 0/152 0/168 0/165 0/218 0/137 0/172 0/173 0/244 0/236 0/225 0/223 0/241 0/249 0/219 0/221

c4 0/146 0/148 0/155 0/146 0/147 0/152 0/161 0/157 0/172 0/152 0/149 0/149 0/167 0/122 0/135 0/169 0/173 0/152 0/181 0/130

c5 0/163 0/171 0/160 0/185 0/160 0/183 0/159 0/193 0/141 0/173 0/162 0/178 0/150 0/108 0/179 0/134 0/121 0/110 0/088 0/105

c6 0/181 0/175 0/160 0/156 0/161 0/191 0/156 0/174 0/121 0/139 0/174 0/183 0/120 0/170 0/097 0/121 0/117 0/178 0/172 0/192

A: نام روستاها      C: معیارها
فصلنامه پژوهش های روستایی منبع: پرسشنامه تحقیق، 1397

فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 3. سوپر ماتریس، ترکیبی از ماتریس های قبلی. منبع: ترسیم نگارندگان، 1397

PO
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جدول 7. وزن معیارها.

رتبهوزن نهاییوزن از سوپرماتریس مقیدمعیار

0/0890/1791چشم انداز و جاذبه های طبیعی 

0/0890/1772ظرفیت گردشگرپذیری

0/0830/1673امکانات اقامتی و تفریحی

0/0810/1634امکانات و خدمات زیرساخت 

0/0780/1575چشم انداز جاذبه های انسان ساخت

0/0770/1546آثار تاریخی-فرهنگی 
فصلنامه پژوهش های روستایی منبع: پرسشنامه تحقیق، 1397                                                                                                  

جدول 8. رتبه نهایی روستاها براساس ظرفیت محیطی آن ها برای توسعه گردشگری کشاورزی درشهرستان ماسال.

توپوگرافیرتبه بندی گزینه هامحاسبه وزن هرگزینهمقادیر سوپرماتریس مقیدگزینه

کوهپایه0/0330/0661گنذر

جلگه ای0/0280/0562شیخ نشین

جلگه ای0/0280/0563تبرسرا

کوهپایه0/02800/0564تاسکوه

جلگه ای0/0280/0555اولم

کوهستانی0/0270/0556اسب ریسه

جلگه ای0/0260/0537وشمه سرا

جلگه ای0/0260/0528وردوم

کوهستانی0/0260/0519چسلی

کوهپایه0/0250/05010معاف

جلگه ای0/0250/05011اسطلخ زیر

جلگه ای0/0240/04912چپه زاد

جلگه ای0/0240/04913بیتم

کوهستانی0/0240/04714سلیم آباد

کوهستانی0/0230/04715خویدل

جلگه ای0/0230/04616سیاهدول

کوهپایه0/0220/04317امامزاده شفیع

کوهپایه0/0/0210/04218توالب دره

کوهپایه0/0200/04119شالما

کوهستانی0/0180/03620لتشت
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یافته ها

گردشگری کشاورزی درنتیجه ارتباط 5 عامل کلیدی ایجاد 
آن  تمام جوانب  با  روستا  کلیدی  عوامل  این  از  یکی  می شود. 
است. به عبارتی محیط روستا نقش مؤثری در توسعه گردشگری 
کشاورزی خواهد داشت. بر طبق بررسی اسناد و پژوهش های 
)جدول  شش گانه  عناصر  که  شد  مشخص  خارجی  و  داخلی 
شماره 9( در یک روستا، زیربنای کلیدی در پذیرش گردشگری 
کشاورزی هستند. در ادامه به تشریح هریک از آن ها پرداخته 
جاذبه های  و  چشم انداز  شاخص  نقش  با  ارتباط  در  می شود. 
پژوهش  این  در  در شکل گیری گردشگری کشاورزی  طبیعی، 
مشخص شد که روستاهای واقع در ناحیه کوهستانی و کوهپایه ای 
در جایگاه نخست قرار گرفته اند. برای مثال روستاهای اسب ریسه، 

چسلی، سلیم آباد، لتشت و تالب دره رتبه های 1تا 5 را به خود 
اختصاص داده اند. این امر نشان می دهد روستاها در این دو ناحیه 
از منظر شاخص طبیعی و چشم انداز حاصل از آن از وضع مطلوبی 
در راستای شکل گیری گردشگری کشاورزی برخوردار هستند. 
میزان  و  بوده  و دست نخورده  بکر  دارای طبیعتی  مناطق،  این 
سکونت و فعالیت های انسانی در آن ها کم تر از نواحی جلگه ای 
است. در ارتباط با شاخص چشم انداز و جاذبه های انسان ساخت، 
ناحیه  واقع در  و شکل گیری گردشگری کشاورزی، روستاهای 
جلگه ای و کوهپایه ای از رتبه های باالتری برخوردار بوده و این 
امر به سبب تراکم شدید فعالیت های انسانی، در این دو ناحیه 
نسبت به ناحیه کوهستانی است. درواقع وجود این چشم انداز، 

وقوع پدیده گردشگری کشاورزی را تسریع می کند.

جدول 9. رتبه بندی نهایی روستاها براساس میانگین هندسی تک تک شاخص های شش گانه و رتبه کل.
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جلگه ای1391413845اولم

جلگه ای1714151581411اسطلخ زیر

کوهپایه61212751117امامزاده شفیع

جلگه ای126982613بیتم

کوهپایه51112115918توالب دره

جلگه ای2016191781012چپه زاد

کوهپایه7511641119شالما

جلگه ای15181712372شیخ نشین

کوهپایه1148414194تاسکوه

کوهستانی4192017141820لتشت

کوهپایه1391613121110معاف

جلگه ای18161716777وشمه سرا

کوهستانی91435111715خویدل

جلگه ای1627201958وردوم

کوهستانی18591206اسب ریسه

کوهستانی274213159چسلی

کوهستانی31323161614سلیم آباد

جلگه ای102061017316سیاهدول

کوهپایه81111811گنذر

جلگه ای19310192023تبرسرا
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روستاهای  گردشگرپذیری،  ظرفیت  شاخص  با  ارتباط  در 
واقع در نواحی کوهپایه و کوهستانی با کسب رتبه های اول تا 
پنجم، گویای این واقعیت اند که در آن ها ظرفیت خوبی برای 
رونق گردشگری کشاورزی وجود دارد. این امر به خاطر شرایط 
فعلی این مناطق بوده که به شدت درگیر فعالیت های گردشگری 
روستایی هستند؛ زیرا برای شکل گیری گردشگری کشاورزی باید 
منطقه موردنظر پذیرای گردشگر باشد تا با جذب گردشگران 

آن ها را در فعالیت های کشاورزی مشغول سازد.

همچون  تفریحی،  و  اقامتی  امکانات  شاخص  با  ارتباط  در 
شاخص قبلی، روستاهای واقع در نواحی کوهپایه و کوهستانی 
در جایگاه بهتری قرار گرفته اند. این دو ناحیه در زمان انجام این 
پژوهش به شدت درگیر فعالیت های گردشگری بوده و به نسبت 
سایر مناطق، شرایط بهتری داشتند. بر این اساس در زمینه اقامت 
و گردشگری کشاورزی در مراحل ابتدایی می توان از این مناطق 

استفاده کرد.

فرهنگی در روستاهای   - تاریخی  آثار  با شاخص  ارتباط  در 
موردمطالعه و با توجه به مؤلفه های مطرح شده، تقریباً در هر سه 
ناحیه توپوگرافی، این شاخص پراکنش فضایی داشته و نشان 
می دهد که شاخص فرهنگی در تمام روستاها به نسبت از شرایط 

بهتری برخوردار بوده و همه روستا از آن برخوردار هستند. 

از  که  زیرساخت  خدمات  و  امکانات  شاخص  با  ارتباط  در 
در  بوده،  روستایی  فعالیت های  انواع  توسعه  مهم  شاخص های 
روستاهای موردمطالعه، در ناحیه کوهپایه ای، روستای گنذر دارای 
بهترین رتبه و پس ازآن روستاهای جلگه ای وضعیت مطلوب تری 
و  جغرافیایی  موقعیت  سبب  به  جلگه ای  روستاهای  دارند. 
دسترسی، فراهم نمودن خدمات و امکانات در آن ها آسان تر بوده و 
در روستاهای کوهپایه ای به خصوص روستای گنذر به دلیل اینکه 
یک روستای هدف گردشگری است، امکانات و خدمات زیرساخت 

خوبی را دریافت نموده است.

از سوی دیگر برای ارزیابی و سنجش ظرفیت توسعه گردشگری 
کشاورزی در هریک از روستاها بر اساس مجموع شاخص های 
شد  مشخص   ،ANP-Dematel تکنیک  کمک  به  شش گانه 
که روستای گنذر با توجه به مجموع وزن نهایی شاخص ها در 
شرایط کنونی دارای وضعیت مطلوبی نسبت به سایر روستاها 
بوده و در جایگاه نخست قرار دارد. پس ازآن روستای شیخ نشین 
و تبرسرا در جایگاه دوم و سوم قرار دارند. به طورکلی از مجموع 
20 روستای موردمطالعه، بر اساس وزن گزینه ها و رتبه نهایی 
حاصل از سنجش ظرفیت محیطی، ترتیب قرارگیری به لحاظ 
امکان توسعه گردشگری کشاورزی در آن ها، به این صورت خواهد 
بود که روستاهای کوهپایه در جایگاه نخست بوده و پس ازآن 
روستاهای جلگه ای و کوهستانی قرار می گیرند. بر این اساس باید 
گفت که روستاهای واقع در کوهپایه و جلگه با توجه به مجموع 

نظرات دهیاران و همچنین اهمیت هریک از شاخص ها، به نسبت 
سایر روستاها از ظرفیت محیطی خوبی برای پذیرش و رونق انواع 
فعالیت های گردشگری روستایی، خصوصاً گردشگری کشاورزی 

برخوردار هستند.

بحث و نتیجه گیری

گردشگری کشاورزی درنتیجه پیوند بین چندین عامل شکل 
می گیرد. شناخت این عوامل به جهت برنامه ریزی برای ایجاد و 
توسعه این نوع از گردشگری روستایی بسیار مؤثر خواهد بود. 
درمجموع و بر اساس نظرات دهیاران و همچنین نظرات کارشناسان 
در ارتباط با ارزش هریک از شاخص های شش گانه، روستای گنذر 
از بین 20 روستای نمونه موردمطالعه در جایگاه نخست قرار 
گرفت. این روستا که ازنظر توپوگرافی در ناحیه کوهپایه ای قرار 
دارد، یک روستای هدف گردشگری است. درمجموع و با توجه 
به ظرفیت محیطی روستاهای موردمطالعه )20روستا( در راستای 
شاخص های شش گانه، مشخص شد که روستاهایی که در مناطق 
کوهپایه ای قرار گرفته اند به دلیل فعالیت در بخش گردشگری و 
همچنین ویژگی های محیط طبیعی و انسانی عموماً از شرایط 
بهتری برای پذیرش گردشگری کشاورزی برخوردار هستند؛ زیرا 
در آن ها ساختار اولیه برای پذیرش گردشگران وجود داشته و 
انواع فعالیت های کشاورزی، دامداری و باغداری نیز رونق دارد. 
به طوری که این روستاها دارای انواع اقامتگاه ها، محل هایی برای 
خرید و صرف غذا، محل هایی برای پارک و استراحت مسافران، 
مناظر بکر و دیدنی و همچنین امکانات زیرساختی نسبتاً خوبی 
اینکه  هستند. از سوی دیگر روستاهای جلگه ای نیز به جهت 
خوبی  نسبتاً  زیرساختی  امکانات  و  خدمات  و  بهتر  دسترسی 
قرار  ماسال  و  جمعه  بازار  شهرهای  اطراف  در  اغلب  و  دارند، 
گرفته اند و در آن ها انواع فعالیت های کشاورزی، دامی، باغداری 
نیز رونق دارد، دارای بستر مناسب برای شکل گیری گردشگری 
کشاورزی هستند که درمجموع و با توجه به نظرات دهیاران در 
رتبه دوم قرار دارند و درنهایت روستاهای کوهستانی با توجه به 
شرایط فعلی خود و نظرات کارشناسان روستا در رتبه سوم قرار 
می گیرند. به طورکلی و بر اساس مجموع نظر کارشناسان، آمار 
و اطالعات موجود و همچنین برداشت های میدانی و مشاهدات 
گروه پژوهش، با در نظر داشتن شرایط محیطی مناطق روستایی 
در شهرستان ماسال در خصوص ظرفیت شکل گیری و توسعه 
گردشگری کشاورزی، مناطق روستایی واقع در ناحیه کوهپایه 
و جلگه به جهت دارا بودن برخی از مؤلفه های موردنیاز در انواع 
گردشگری من جمله، اقامتگاه و مراکز عرضه غذا، خدمات درمانی 
و حمل ونقل، امنیت و رفاه، دسترسی و... در اولویت برنامه ریزی 
بوده و می توانند پذیرای گردشگران کشاورزی باشند. از طرفی 
ازنظر  هرچند  کوهستانی  نواحی  در  واقع  روستایی  مناطق 
ولی  دارند،  مطلوبی  شرایط  کشاورزی  گردشگری  جاذبه های 
به جهت شرایط خاص منطقه و کمبود امکانات زیرساختی و 
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با  باید به صورت فصلی و متناسب  عدم سکونت دائم در آن ها 
نیاز گردشگران حوزه گردشگری کشاورزی برنامه ریزی شده و 
موردتوجه باشند. با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش مشخص 
شد که روستاهای موردمطالعه از وضعیت محیطی نسبتاً خوبی 
برای ایجاد و رونق گردشگری کشاورزی برخوردار هستند. این امر 
در مناطق روستایی کوهپایه ای به خصوص در روستای گنذر، و در 
قسمت جلگه ای در روستای شیخ نشین به خوبی مشخص بوده و 
بررسی های میدانی، صحت نتیجه پژوهش را تأیید نمود. چرا که 
مناطق روستایی جلگه و کوهپایه ای، به خصوص روستای گنذر 
یک روستای هدف گردشگری است و روستای شیخ نشین نیز 
در زمینه گردشگری و سایر شاخص های موردمطالعه از وضعیت 
این  نواحی کوهستانی  برخوردار است. مناطق روستایی  خوبی 
پژوهش مانند اسب ریسه نیز در حال حاضر تحت تأثیر اشکال 
مرسوم گردشگری خصوصاً گردشگری طبیعت بوده و این شکل 
از گردشگری می تواند روند شکل گیری گردشگری کشاورزی را 
تسریع کند. بر این اساس با توجه به سؤال پژوهش و ظرفیت 
محیط روستاهای نمونه موردمطالعه، چشم انداز کلی روستاهای 
شهرستان ماسال به لحاظ ظرفیت توسعه گردشگری کشاورزی 
در آن ها مناسب هستند؛ به این صورت که مناطق کوهپایه در 
رتبه اول، نواحی جلگه ای در جایگاه دوم و مناطق کوهستانی در 
رتبه سوم قرار می گیرند. بر این اساس در روستاهای شهرستان 
ماسال ظرفیت ایجاد و توسعه گردشگری کشاورزی وجود دارد. 
شکل گیری گردشگری کشاورزی نیازمند شناخت تک تک عناصر 
و معیارهای سازنده آن است. یکی از عناصر مهم و کلیدی در 
ایجاد گردشگری کشاورزی، محیط روستا است. روستا و محیط 
آن، بستر زندگی و حیات جامعه روستایی است. در این محیط باید 
جاذبه های طبیعی و انسانی، زیرساخت ها، جاذبه های فرهنگی، 
خدمات اقامتی و همچنین میزان گردشگرپذیری مکان به حدی 
باشد تا زمینه برای شکل گیری گردشگری کشاورزی مهیا گردد.

گردشگری  فعالیت های  توسعه  برای   )1994( اسپیالن 
کشاورزی به عواملی چون جاذبه )طبیعی و انسانی(، تسهیالت، 
زیرساخت و حمل ونقل اشاره کرده است. موضوعی که در این 
همکاران  و  لوپی  همچنین  شد.  پرداخته  آن ها  به  پژوهش 
)2017(، متغیرهایی چون چشم انداز و محیط زیست را در ایجاد 
و رونق گردشگری کشاورزی مناسب می دانند. بر این اساس نتایج 
این تحقیق با پژوهش های مشابه همسو بوده، پس می توان گفت 
که عوامل شش گانه موردمطالعه در روستاهای نمونه در شهرستان 
ماسال دارای اعتبار بوده، صحت نتایج در این پژوهش مورد تأیید 

است.

تشکر و قدردانی

بنا به اظهار نویسنده مسئول، مقاله حامی مالی نداشته است.

»حبیب محمودی چناری و همکاران. سنجش ظرفیت محیط روستاهای شهرستان ماسال برای توسعه گردشگری کشاورزی«



Winter 2020. Vol 10. Num 4

612

References

Agricultural Jihad of Guilan Province, (2016). Agricultural cen-
sus data, 2016

Amiri,  S. Ehsanifar T. Naderi N and Rostami F.(2016). A Con-
ceptual Model for Assessing the Impact of Agritourism on 
Rural Entrepreneurship Development, Journal of Entrepre-
neurship in Agriculture, Gorgan University of Agricultural 
Sciences and Natural Resources, Vol. Third, the first issue.

Balezentis, T. Krisciukaitiene, I. balezentis, A. Garland, R(2012). 
Rural tourism development in lithuania (2003-2010)-A quan-
titative analysist tourism management perspectives 2-3,pp.1-
6.

Borlikar R.R.Y.Venkatrao, (2015). Theory of Agritourism and its 
Practice in india Zenith. International Journal of Multidisci-
plinary Research, ISSN 2231-5780 Vol.5  (8), AUGUST  (2015), 
pp. 33-41.

Bowler, I. R., Clark, G. Crockett, A, Ilbery, B, Shaw, A. (1996). 
The Development of Alternative Farm Enterprises: A Study 
of Family Labour Farms in the Northern Pennines of Eng-
land. Journal of Rural Studies. Vol. 12, No. 3, pp. 285-295. 
1996. ISSN: 0743-0167.

Demonja .D & Bacac . R. (2011). Agritourism Development in 
Croatia, Studies in Physical Culture and Tourism, Institute 
for International Relations, Zagreb, Croatia vol. 18, no. 4, 2011

Eftekhari, A. Badri S.A. (2013).The Theory Basics of Model De-
velopment of Sample Village, Gilan Governorate, Deputy of 
Coordinator of Development Affairs Rural Affairs and Coun-
cils. Printing Times: First.

Fakhimzadeh, H. Khatibi, M.R. (2016). Agritourism, New Hori-
zons in the Development of Tourism and Agriculture. Javid 
Ealm Publications, Tehran.

Fleischer, A. and Tchetchik, A. (2005). Does rural tourism benefit 
from agriculture?’, Tourism Management, Vol 26, No 4, pp 
493–501.

Ghadiri Masoum, M., Sezalaji, A., Pazaki, M. (2010). Sustainable 
Tourism (Rural and Tribal), Tehran University.

Hafez Nia, MR. (2010). An Introduction to Research in Humani-
ties, Tehran, Khome Publications.

Hatley, L. (2009). The nature of agritourism in the Buffalo City 
Municipality. Dissertation,Cape Penisula University of Tech-
nology. Business, International Journal of Multidisciplinary 
Research, ISSN 2231-5780 Vol.5  (8), AUGUST  (2015), pp. 33-
41 Online available at.

Heidari S. (2012). Analysis of Barriers to Tourism Development, 
Sardabeh, Ardabil Township, Geography Quarterly and En-
vironmental Studies, No. 81-68.

Heidari, Z. (2013). Local Community Participation in Agricul-
tural Tourism Planning (Case Study: Rural Areas of Central 
Tonekabon County). Master Thesis. University of Tehran . 
Faculty of Literature and Humanities. Department of Geog-
raphy. Geography and Rural Planning. Supervisor: Seyed Ali 
Badri.

Imani, SF. (2011). Feasibility study of agro-tourism attractions of 
the northern Roodpey district, central part of the Township of 
Sari, dissertation for obtaining a master's degree in geography 
group, orientation, Islamic Azad University , Central Tehran 
Branch.

Iran Statistics Center, (2017). Census Data, Spatial Information 
Section

Kaswanto, N.N. (2015). Land suitability for agrotourism through 
agriculture, tourism, beautification and amenity (ATBA) 
method. Procedia Environmental Sciences, 24 ,35 – 38.

Khatami Firouzabadi, M.A. (2015). Multi-criteria Decision Mak-
ing, Methods and Approaches, First Edition, Tehran, Pub-
lisher, Sharbiani.

Langworthy A. and Hackett T. (2000). Farming real estat chal-
lenge and opportunities for agribusiness in the urban fringe-
yarra valley region, Swinburne Unniversity oftechnology.
Melborn.

Lopez, E.D. Garcia, F. C. (2006). Agrotourism, Sustainable Tour-
ism and Ultraperipheral Areas: The case of Canary Islands. 
PASOS Revista de Turismo y Patrimonio Cultura 4: 85 -97.

Lupi,C. Giaccio, V. Mastronardi,L. Giannelli,A. Scardera, A. 
(2017). Exploring the features of agritourism and its contribu-
tion to ruraldevelopment in Italy, Land Use Policy 64 (2017) 
383–390.

Mahaliyanaarachchi, R.P, (2017). Agrotourism Segment of Rural 
Tourism, Department of Agribusiness Management, Faculty 
of Agricultural Sciences, Sabaragamuwa University of Sri 
Lanka Belihuloya. 2017.

Mason, C. and O’Mahoney, B. (2007). On the Trail of Food and 
Wine: The Tourism Search for Meainingful Experience. An-
nual of tourism Research39 (1)171-196.

Noroozi, A, Fathi, E. (2017). Evaluation of Abilities of Agritour-
ism Development and Determining Its Adoption in the Tar-
get Society (Farmers and Tourists) in Lenjan, Geography and 
Development ,Number 51 , Pages: 240-221.

Naidu Karri.G. (2016). Scope of Agritourism in India”  (With 
reference to development, challenges, Extension & Advisory 
Services) Submitted in partial fulfilment of the requirments 
for the Post Graduate Diploma in Management ( Agricul-
ture) Under the guidance of: Dr. S.K.Soam ,Principal Scien-
tist,  Head, ICM Division, NAARM & Dr. Rasheed Sulaiman 
V Director, CRISP ICAR- National Academy of Agricultural 
Research Management Rajendranagar, Hyderabad.

Ollenburg, C. (2007). Farm tourism in Australia: A family busi-
ness and rural studies perspective. PhD thesis, Griffith Univer-
sity, Australia, Available at: http://www4.gu.edu.au:8080/
adt-root/uploads/ approved/adt-QGU20070717.165555/
public/01 Front.pdf (Accessed 7 June 2012.)

Planning and Budget Organization of Guilan province, (2016). 
Guilan Province Census 2016. Land and Climate Section

Postma, A. (2006). An Approach for integrated development 
of quality tourism. In Flanagan, S., Ruddy, J., Andrews, N. 
(2002) Innovation tourism planning. Dublin: Dublin Institute 
of Technology: Sage.

Mahmoudi Chenari, H., et al. Assessing the Capacity of Masal Rural Environment for the Development of Agritourism. JRR, 10(4), 596-613.



Winter 2020. Vol 10. Num 4

613

Qaragoslou, B, Islami .SY, (2017). place in agricultural tourism; 
case study, Tuscany, Italy5th.International Congress on Civil 
Engineering , Architecture and Urban Development 26-28 
December 2017, Shahid Beheshti University , Tehran , Iran.

Rezaei M. (2015). Feasibility study of the implementation of 
the plan of agritourism in Nazwan natural park in Isfahan, 
Master's thesis of geography, Department of Urban Planning, 
Isfahan University.

Rezvani MR,  Najarzadeh M, Torabi  ZA, (2016). Challenges and 
Issues of Development of Agricultural Tourism; Case Study: 
Shahrood Rural Areas. Article 2, Volume 11, Issue 36, pp. 84-
61.

Roberts .LM. Deery, M. (2008). Trends in Food Safety Manage-
ment in Victoria, Australia May 2008. International Jour-
nal of Contemporary Hospitality Management 16(3) DOI: 
10.1108/09596110410531131 SourceOAI

Salehi Fard, M. (2011). Rural Tourism, Fundamentals of Plan-
ning and Structural Projects, First Edition, Tehran, Katibeh 
Publishing.

Schaneman, Angela.(Accessed in 2010).Nebraska’s Guid to Ag-
ritourism & Ecotourism Delelopment. The Nebraska Depart-
ment of economic Development, Division of travel and tour-
ism lincoin NE.

Singh Bagi , Faqir  and Richard J. Reeder, (2012). Factors Affect-
ing Farmer Participation in Agritourism, Volume 41, Issue 2 
August 2012 , pp. 189-199.

Spillane, James. (1994). Ekonomi Pariwisata, Sejarah dan pros-
peknya.Yogyakarta: Kanisius.

Su, B. (2011). Rural Tourism in China. Tourism Management, 32 
(6): 1438–1441.

Sznajder, M., Przezborska, M., & Scrimgeor,F. (2009). Agritour-
ism. USA, CABI north American office.

Tew, C. and Barbieri, C. (2012). The perceived benefits of agri-
tourism: The provider’s perspective, Tourism Management, 
(33):215-224

Valdivia, C., and Barbieri, C. (2014). Agritourism as a sustain-
able adaptation strategy to climate change in the Andean Al-
tiplano. Tourism Management Perspectives, 11: 18-25.

Varkani, A.M, (2012). Agri-tourism Feasibility Study from the 
Viewpoint of Local Community, Case Study of Barzak Sec-
tor of Kashan, Thesis for Master Degree, Supervisor, Ismail 
Ghaderi, Faculty of Literature and Humanities, Department 
of Geography , Islamic Azad University, Central Tehran 
Branch, Geography of Tourism Planning.

Mahmoudi Chenari, H., et al. Assessing the Capacity of Masal Rural Environment for the Development of Agritourism. JRR, 10(4), 596-613.


	Mahmoudi chenari2
	Mahmoudi chenari
	Mahmoudi chenari




