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   جهرم شهرستان در کشاورزي شگريگرد از حاصل کار و کسب هايپتانسیل
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  چکیده
 ارائه را يگردشگر و یحیتفر مختلف خدمات که است ییروستا يگردشگر از یبخش يکشاورز يگردشگر  

 به مردم، آموزش یا لذت يبرا کشاورز یک توسط شده انجام کار و کسب هر ي،کشاورز يگردشگر واقع در .دهد یم
 ضمن که است آن بر حاضر پژوهش .شودمی شامل را مزرعه یاضاف درآمد یدتول و مزرعه محصوالت یجترو منظور
 از پژوهش این بپردازد. آن از لحاص کار و کسب هايپتانسیل به ،يکشاورز يگردشگر کار و کسب یممفاه یبررس
 (پرسشنامه ساختاریافته مصاحبه فرم یک توسط هاداده .است يکاربرد هدف نظر از و موردي پژوهش کیفی روش نظر
 يکشاورز کارشناسان و متخصصان (مسئوالن، حوزه این خبرگان را پژوهش این آماري نمونه .گردید آوريجمع )باز
 و محوري) و باز (کدگذاري موردي پژوهش کیفی روش از هاداده تحلیل و تجزیه براي د.انداده تشکیل )يگردشگر و

 نشان هاتحلیل و تجزیه یجنتا و تحقیق پیشینه مطالعه پایان، در است. شده استفاده اکسل افزارنرم از نتایج نمایش براي
 بنديطبقه کشاورزي پتانسیل و نسانیا ينیرو طبیعی، جغرافیاي :دسته سه به جهرم شهرستان پتانسیل که دهدیم

 کارهاي و کسب میان از همچنین .دارد يکشاورز يگردشگر رونق يبرا ییباال یلپتانس شهرستان این و دنشو می
- آموزشی و فرهنگی کوچک، متوسط، کارهاي و کسب خانوادگی، خانگی، روستایی، کارهاي و کسب -شده شناسایی

 میان از و است جهرم شهرستان در يکشاورز يگردشگر از حاصل کار و کسب ترینمهم ی،خانگ يکارها و کسب
 در آن هايفرآورده و خرما جشنواره ویژه به ،گردشگر جذب منظور به رویدادها و هاجشنواره برگزاري هافعالیت

  است. داده اختصاص خود به را لویتوا بیشترین جهرم شهرستان

  
  يکشاورز کار و کسب کار، و کسب ي،کشاورز يشگرگرد یی،روستا يگردشگر کلیدي: هايواژه

  
  1مقدمه

 محل انسان، یدائم سکونتگاه یناول روستا  
 یدتول تالش، کار، یطمح یزن و يکشاورز هايیتفعال

                                                   
  s.samani@aui.ac.irمسئول مکاتبه: *

 است ینزم از انسان وريبهره هاي کوشش یگرد و
 يگردشگر رونق ).1393 بذرافشان، ؛1369 فر،ي(بدر

 يتوانمندساز به تواندیم ییروستا ینواح در
 یجادا و ياقتصاد هايیتفعال یبخشتنوع یان،روستائ
 ساربان،یدري(ح کند کمک یدجد یشغل هايفرصت
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 عنوان به اغلب يکشاورز يگردشگر ینبنابرا ).1391
 ییروستا اقتصاد یاياح يبرا یدارپا توسعه ینهگز یک

 است شده یشنهادپ درآمد منابع به بخشیتنوع و
)Hatley, 2009.( يگردشگر ي،کشاورز یدگاهد زا 

 از استفاده مزرعه؛ یاتعمل گسترش یمعن به يکشاورز
 و یدجد هايراه در يکشاورز بر یمبتن محصوالت

 توسعه و مزرعه درآمد یانجر بهبود نوآورانه؛
 یجهنت در .شودیم درك مصرف یدجد يبازارها

 حفظ یتاهم و یمحل يکشاورز محصوالت از یآگاه
 يکشاورز يگردشگر یقطر از زيکشاور هايینزم

 يگردشگر ).Hatley, 2009( یابدیم یشافزا
 چهار از ايخالصه یت،فعال یک عنوان به يکشاورز

  :است یرز عامل
 و يگردشگر صنعت يضرور عناصر از ترکیبی•

  يکشاورز
  يکشاورز یاتعمل از یدبازد يبرا مردم جذب•
   مزرعه درآمد یشافزا يبرا راهی•
 يبرا یآموزش تجارب یا و یگرمسر یح،تفر ارائه•

    ).Pittman,2006 ( کنندگان یدبازد
 مشارکت شامل يکشاورز يگردشگر یاصل اجزاء  

 ساندنر یبآس بدون يکشاورز یسنت هايیتفعال در
 از یتحما ،وريبهره منطقه یا یستماکوس به

 و یوهم یدنچ ،یدبازد طول در يکشاورز هاي یتفعال
 هايمغازه از یسوغات یدخر ي،سوار اسب ،یجاتسبز

 یعصنا یا محصوالت یشنما هايغرفه یا یسوغات
 یی،موادغذا اقامت، محل ،ايمنطقه و یمحل یدست

 که -یفروش خرده و مزرعه در هارویداد -هاجشنواره
 کارگران با یا کشاورز خانواده با مسافران آن در

 کنندیم برقرار ارتباط مستقیم طور به يکشاورز
)Petroman and Petroman, 2010.( واقع در 
 يکشاورز يگردشگر از سطح سه که فتگ توان یم

 محصوالت فروش« شامل اول سطح )1 دارد: وجود
 )2 .باشدیم »مزرعه کوچک هايفروشگاه یا غرفه یک

 مزرعه از یحصح تجربه یک یجادا« یاتعمل دوم سطح

 است ممکن و باشد یچیدهپ یا ساده تواندیم که است
 و باشد یدائم ساختمان یک در فروشیدهخر شامل

 ینی،خودچ مانند یمختلف هايینهگز که هاییفعالیت
 نوازش ،یآموزش هايکارگاه ذرت، هايیچمارپ

 )3 .»دهندیم ارائه را غیره و هاوحش باغ در یواناتح
 مرکز یک به فروشی خرده ییرتغ« یاتعمل سوم سطح

 توران،رس یک با سال طول در که است بزرگ یدخر
 یدادهايرو و کینگپار ی،دائم یبهداشت هايیسسرو
 این هدف ).Bondoc, 2009( »است باز یژهو و مهم

 از حاصل کار و کسب هايپتانسیل شناسایی پژوهش،
 به و است جهرم شهرستان در کشاورزي گردشگري

 کسب هايپتانسیل که است سؤال این به پاسخ دنبال
 این در يکشاورز گردشگري از حاصل کار و

 کدامند. شهرستان
 از ايگونه کشاورزي، گردشگري نظري: مبانی

 با روستایی نواحی در که است روستایی گردشگري
 کشاورزي گردشگري دارد. مستقیم ارتباط کشاورزي
 طریق از جدید اقتصادي هايفرصت از انعکاسی

 از ترکیبی را آن توان می که است مزارع در گردشگري
 برداشت و کشت روند و طبیعی وضعیت یک

 محدوده در فرصتی عنوان به کشاورزي محصوالت
 و امیري ؛1393 (دستمالچی، دانست گردشگري تجربه

 فروش و خرید فرآیند کار و کسب .)1395 همکاران،
 سود به دستیابی منظور به که است خدمات عرضه یا کاال

 ساده، زبان به ).1389 همکاران، و (گالبی گرددمی انجام
 هایی فعالیت شامل ،کلی طور به و مشغولیت از لتیحا

 فروش هدف با خدمات و کاالها خرید و تولید که است
 .گیردمی بر در سود، آوردن دست به منظور به را هاآن

 کاالها انتقال یا فروش جمله از کار و کسب هايویژگی
 خدمات، و کاالها معامله ،ارزش کسب براي خدمات و

 ریسک با توام فعالیت و سود انگیزه معامالت، تکرار
 انواع داراي کار و کسب ).1392 (قربانی، باشند می

  است: آمده )1( شکل در که است گوناگونی
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  .)1392 (قربانی، کار و کسب انواع بنديیمتقس -1 شکل

  
 به توجه با و )2 (شکل گردید ذکر که طور همان  

 يارشته بین صنعت یک کشاورزي گردشگري اینکه
 گردشگري و کشاورزي صنعت ادغام از که است
 و کسب ،گردشگري اینکه به توجه با و شده ایجاد

 -صنعتی کار و کسب ،کشاورزي و خدماتی کار
 گردشگري اول بنديتقسیم در است، تولیدي

 و  است خدماتی -تولیدي کاري و کسب کشاورزي
 خدماتی -صنعتی کار و کسب دوم بندي تقسیم در

 هايفعالیت اکثر که است ذکر هب الزم است.
 متوسط و کوچک کارهاي و کسب جز گردشگري

 مستثنی آن از نیز کشاورزي گردشگري که هستند
 ردشگريگ کارهاي و کسب اکثر عالوه به باشد.نمی

 هايزمین بسیار پراکنش به توجه با کشاورزي
 خانگی، کارهاي و کسب روستاها در کشاورزي
  .شوندمی محسوب اییروست ویژه به و خانوادگی

 ،کشاورزان :کشاورزي گردشگري کار و کسب
 هستند خوداشتغالی کوچک کارهاي و کسب صاحبان

 روش یک عنوان به را کشاورزي ها آن از بسیاري و
 2001( بینندمی حرفه) یا کار یک عنوان به (نه زندگی

,Nickerson et al..( براي مهم عوامل دسته دو 
 کشاورزي، دشگريگر کار و کسب یک شروع
 به دسترسی ،کشاورزي (تجربه مزرعه هايویژگی

 هايویژگی دیگري و مزرعه) عملیات اندازه و سرمایه
 Bernardo,2004 ( هستند کشاورزي جامعه با مرتبط

et al..( طریق از است ممکن کشاورزي گردشگري 
 مانند محلی کارهاي و کسب و اشتغال ایجاد

 درآمد بر مثبتی ثیرأت هافروشگاه و هارستوران
 Tew and,2012 ( باشد داشته دارمزرعه هاي خانواده

Barbieri.( کشاورزي گردشگري کار و کسب 
 و اندرکاران دست براي مهمی مزایاي تواند می

 داشته روستایی جامعه و کشاورزي بخش متصدیان
 بخش متصدیان و اندرکاران دست براي باشد.

 ابزاري است نممک کشاورزي گردشگري کشاورزي،
 خانواده، درآمد مکمل و موجود عملیات توسعه براي
 حتی و خانواده اعضاي براي اشتغال هايفرصت ارائه

 از بهتر درك ارائه براي عالی يابزار است ممکن
 روستایی، جامعه براي باشد. کشاورزي اهمیت

 از محلی توسعه به است ممکن کشاورزي گردشگري
 جذب و جامعه درآمد افزایش زایی،اشتغال طریق
 کند کمک کوچک صنایع و کارها و کسب دیگر

)2009 ,Bondoc.( گردشگري کار و کسب همچنین 
 روستایی خانواده یک براي تواندمی کشاورزي

  ).Roman,2015 ( باشد سودآور
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 سه در کشاورزي گردشگري کارهاي و کسب  
 و ولا سطح در .دنشومی بنديطبقه )2 (شکل سطح
 گردشگري کارهاي و کسب شکل، نتریساده

 با محدود تعامل که بودند مزارعی شامل کشاورزي
 اول سطح در شده ارائه هايفعالیت داشتند. مشتریان

 و مدارس کوچک تورهاي جاده، کنار هايغرفه به
 و کسب ،دوم سطح شد.می محدود رویدادها سایر

 که بودند مزارعی شامل کشاورزي گردشگري کارهاي
 نیازهاي رفع براي مختلف خدمات و هافعالیت

 شده ارائه هايفعالیت از هایینمونه بودند. مشتریان
 علف از پوشیده هايواگن شامل دوم سطح توسط
 بر سوار (گردشگران مزرعه از بازدید جهت خشک

 بازدید مزرعه کل از علف از پوشیده اسب هايارابه
 ايبر بلکه است جدیدي تجربه تنها نه که کنندمی

 روي پیاده را زیادي مسیر توانندنمی که گردشگرانی
 هايمارپیچ ،باشد)می مناسبی سرگرمی تسهیالت کنند

 زیبایی اندازچشم هاتن نه ذرت مارپیچ هاي(زمین ذرت
 را سرگرمی و بازي امکان بلکه د،ندهمی مزرعه به

 در حیوانات نوازش ،د)نکنمی فراهم گردشگران براي
 خودچینی و هاجشنواره ها،خوريناهار وحش، باغ

 توانندمی مزرعه کارآفرینان ،دوم سطح در است.
 در باشند. داشته خود مشتریان با مستقیم تعامالت

 کارهاي و کسب ،دوم سطح به نسبت سوم سطح
 .هستند ترپیچیده و پیچیده کشاورزي گردشگري

 ارائه پذیرامکان هايفعالیت و خدمات تمام به باتوجه
 ممکن سوم سطح کارهاي و کسب دوم، سطح رد شده
 خوب، طراحی با خرید هايفروشگاه شامل است

 دائمی، ییدستشو کامل، خدمات با هارستوران
 هايبرنامه شده، ریزيبرنامه تورهاي ،پارکینگ
 واقع، در باشند. هتل مانند هاییاقامتگاه یا و آموزشی
 کشاورزي گردشگري کارهاي و کسب از بسیاري

  ).Hsu,2005 ( نرسند سطح این به هرگز است نممک
  
  
  
  
   

  
  

  
  .کشاورزي گردشگري کارهاي و کسب بنديطبقه -2 شکل

  
 کسب یک براي ریزيبرنامه فرآیند خالصه طور به  

  باشد:می زیر شرح به کشاورزي گردشگري کار و
 کشاورزي گردشگري کار و کسب انجام دلیل )1

  ؟چیست
 کشاورزي گردشگري کار و سبک یک واقع در  

 باشد چیزي یا هاتفریح از بسیاري مانند است ممکن
 است ممکن .ایدبوده آن انجام رویاي در همیشه که

 شود تبدیل کار و کسب یک تا سرگرمی یک به بیشتر
 مردم با دیدار و معاشرت براي یراه است ممکن یا

 دالیل که است این دارد اهمیت آنچه حال هر به باشد.
 جدید گذاري سرمایه این  به نیاز چرا و چیست

 تمام هماهنگی و همکاري به موفقیت معموال .باشد می
   دارد. بستگی اهداف سوي به تالش و خانواده اعضاي

  ؟چیست کشاورزي گردشگري کار و کسب  نوع )2

  اول سطح

 دوم سطح 

 سوم سطح 

 مدرسه هاي کنار جاده، یک تور کوچکغرفه -ساده

جهت بازدید از مزرعه، پوشیده از علف خشک  هايواگن - متوسط
 ذرت هايها، مارپیچجشنواره

بهداشتی دائمی و  خدماترستوران باخدمات کامل،  -پیچیده
 ، تورهاي مزرعههایی مانند هتل اقامتگاه
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 گردشگري کار و کسب نوع تعیین دیگر مهم گام  
 کنید. کشف را آن دارید دوست که است کشاورزي

 یک را کشاورزي گردشگري کار و کسب بسیاري
 گیرند.می نظر در ماهیگیري یا شکار کار و کسب

 ترمحبوب نیز آشپزي و سواري اسب مزرعه، تورهاي
 گیرند،می نظر در را صبحانه و خواب برخی هستند.

 درو مانند رویدادهایی ارائه فکر به دیگران که حالی در
 شده آوريجمع اطالعات از بخشی هستند. برداشت یا
 دیگر به بازدیدها شامل باید ریزيبرنامه فرآیند از

 به را خود داستان تا دارند تمایل بسیاري باشد. مزارع
 و کردند شروع ها آن چگونه که این از بگذارند اشتراك
 ها برآن که کنندمی بحث مشکالتی و مسائل درمورد

   رسیدند. موفقیت به و کردند غلبه
  هستند؟ کسانی چه هدف مورد ارباز )3

 آیا است. مهم بسیار گامی موردنظر بازار شناسایی  
 سنی گروه باال، طبقات از افرادي نظر مورد بازار

 مذهبی هايگروه یا سازمان مانند هایی گروه خاص،
  هستند؟

  ؟چیست موردنظر ازارب به دستیابی روش )4
 تبلیغات آیا ؟هستند مناسب هاییاستراتژي چه  

 به دهان تبلیغات آیا است، چنین اگر ؟شودمی انجام
 دیگر و اینترنت تلوزیون، رادیو، مجله، روزنامه، دهان،
 چیست؟ تبلیغات براي مرتبط هايهزینه است؟ موارد

 هايپاسخ و هاهزینه با مرتبط تبلیغات براي کسی چه
 مسئول هدف مورد بازار به رسیدن از انتظار مورد

  بود؟ خواهد
 ؟چیست جدید کار و کسب براي موردنیاز نابعم )5

 استفاده مزرعه در موجود نابعم از برخی از توانمی آیا
  ؟کرد
 .است مهم دسترس در منابع موجودي به توجه  
 موقعیت، دام، آالت،ماشین زمین، شامل فیزیکی منابع

 است. غیره و نقلیه وسایل ها،خانه انبارها، ها،دریاچه

 مدیریت، کار، نیروي مانند نیانسا منابع همچنین
 باید را هاتوانایی و فروشندگی استعدادها، ها،مهارت

  ).Goeller, 2006( گرفت نظر در

 ايمقاله در )2015( رومن پژوهش: ادبیات بر مروري
 گردشگري مزارع صاحبان صالحیت« عنوان با

 معتقد »اقتصادي هايفعالیت اجراي در کشاورزي
 یک مدیریت براي مهمی عامل خانواده که است

 ایجاد منظور به .است کشاورزي گردشگري مزرعه
 و کار و کسب در گردشگر خوب احساس

 شوند. درگیر باید خانواده اعضاي تمام زیست، محیط
 حمایت و استقبال گردشگران از گرمی به دبای خانواده

 صاحب یک هايویژگی ترینمهم کنند. مراقبت و
 محبت و دوستی کشاورزي، گردشگري مزرعه

 عنوان تحت يامقاله در )2006( ریگئول باشد. می
 داشت اظهار »خانواده سبک :يکشاورز يگردشگر«

 يگردشگر ،داررعهمز يهاخانواده از یاريبس که
 ارائه یا مکمل درآمد يبرا یراه عنوان به را يکشاورز

 عضو یک تا یرندگیدرنظرم یازموردن يسودها یشافزا
 البته برگردد. کار و کسب به خانواده ترجوان

 برخورد .یستن یکس هر يبرا يکشاورز يگردشگر
 خدمت یک ارائه و تقاضا بودن دردسترس مردم، با
 نسبت متفاوت کامال يهامهارت از يامجموعه یازمندن

 در )2005( هسو .است یسنت يدامدار و يکشاورز به
 ريضرو نامشهود منابع شناسایی« عنوان با اينامهپایان
 تایوان: در گردشگري کشاورزي کار و کسب براي

 مبتنی نامشهود منابع میان در که کرد بیان »دلفی روش
 ؛تجربه) و هامهارت ها،توانایی (دانش، شایستگی بر

 کیفیت، با خدمات ارائه مشتریان، نیازهاي شناخت
 به آموزش ارائه و آینده اهداف تعیین نوآوري،
 هاياولویت در مشتري خدمات زمینه در کارمندان

 گردشگري کار و کسب پایداري براي اصلی
 همکاران و نیکرسون شدند. گرفته نظر در کشاورزي
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 هايانگیزه کشاورزي: گردشگري« مقاله در )2001(
 که دادند نشان »مزرعه کار و کسب بخشیتنوع از بعد

 لفهؤم به شدن تبدیل حال در کشاورزي گردشگري
 یکی مزرعه کار و کسب است. امروز جامعه در مهمی

 به مزرعه در تفریح ارائه براي هاگزینه از
  است. بوده بازدیدکنندگان

 کشور داخل در شده انجام تحقیقات خصوص در  
 با خود نامهپایان در )1395( آباديقطب سامانی نیز

 در کشاورزي گردشگري هايظرفیت شناسایی« عنوان
 به که کندمی بیان »جهرم) (شهرستان فارس استان
 و کشاورزي باالي ظرفیت اقلیمی، هايویژگی دلیل

 پتانسیل از جهرم شهرستان تجربه، با کشاورزان وجود
 کار و کسب و است برخوردار کشاورزي گردشگري
 پیشرفت و توسعه بر تواندمی کشاورزي گردشگري
 جذب منطقه، فرهنگی و اجتماعی اقتصادي،

 هايتوانمندي شتربی معرفی نهایت در و گردشگران
  کند. کمک شهر
 گردشگري یممفاه یانب ضمن حاضر پژوهش  

 شامل ،کشاورزي يگردشگر کار و کسب و کشاورزي
 گردشگري توسعه منظور به کاربردي پیشنهادات
  .است جهرم شهرستان در کشاورزي

  

  مطالعه مورد منطقه معرفی
 شهرستان حاضر پژوهش در مطالعه مورد منطقه  

 یتموقع به توجه با باشد.می فارس ناستا در جهرم
 ،یباغ متنوع محصوالت یدتول ییهوا و آب خاص

 توانمی جهرم شهرستان در یالتش و یدام ،یزراع
 رونق براي باالیی پتانسیل شهرستان این که گفت

 که است ذکر به الزم دارد. کشاورزي گردشگري
 یدتول اول رتبه ،یباغ محصوالت یدتول اول رتبه جهرم

 )،فارس استان مرکبات از درصد 35 (حداقل کباتمر
 یدسف گوشت یدتول سوم رتبه مرغ، تخم یدتول دوم رتبه

 به را استان در یگرماب هايیماه یدتول اول رتبه و

 يباال تولید بر عالوه .است داده اختصاص خود
 خاص یتموقع ی،دام و يکشاورز محصوالت

 ندرعباسب به یرازش یاصل جاده در که جهرم شهرستان
 شهرستان قوت نقاط از دارد قرار استان) دو ین(ب

 یلی،تبد یعصنا بخش گذاريیهسرما جهت جهرم
 اما .باشدیم کشاورزي گردشگري و يکشاورز

 شهرستان این کشاورزي صنعت اخیر هايخشکسالی
 است کرده برخورد مشکل با ایران نقاط سایر همچون

 (جهاد دشومی نمایان بیشتر آتی هايسال در که
 پیش اوضاع با .)1395 جهرم، شهرستان کشاورزي

 کشاورزان آبی، کم مشکل و جهرم شهرستان در آمده
 از تواندمی درآمد این که دارند مکمل درآمدي به نیاز

 که چرا شود، حاصل کشاورزي گردشگري طریق
 کشاورزي قطب عنوان به جهرم شهرستان بودن مطرح

 کشاورزي پتانسیل گردی عبارت به و فارس استان در
 انواع و منطقه جغرافیاي با همراه شهرستان غنی

 مشارکت به تواندمی کشاورزي محصوالت مختلف
 براي مکمل درآمد زایی،اشتغال محلی، مردم

 تجربه مزرعه، در بازدیدکننده حضور با کشاورزان
 بهبود و روستایی توسعه کشاورزي، هايفعالیت
 هايایده کشف و انگردشگر جذب با محلی اقتصاد
 چنین حال این با کند. کمک کارآفرینی و جدید

 و یدولت بخش در هم را يگذاریهسرما یتقابل فعالیتی
 توسعه به هم تا کندیم فراهم یخصوص بخش در هم

 منطقه ینا جوانان ییزااشتغال به هم و جهرم منطقه
 شرایط به توجه با لذا .باشد کرده یانیشا کمک

 گردشگري ویژه به و گردشگري توسعه لزوم موجود،
  شود.می احساس جهرم شهرستان در کشاورزي

  

  پژوهش روش
 موردي پژوهش کیفی روش نظر از حاضر پژوهش

 اهداده يگردآور روش است. يکاربرد هدف نظر از و
 مقاالت، (کتب، اسنادي روش به پژوهش این در
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 .شدبامی مصاحبه) و (مشاهده میدانی و ها)نامه پایان
 و نخبگان از نفر 40 پژوهش این آماري جامعه

 25( گردشگري و نفر) 15( کشاورزي حوزه کارشناسان
 گلوله روش به نمونه آوري جمع اند،داده تشکیل نفر)
 مصاحبه فرم هايداده است. گرفته انجام برفی

 (روش موردي پژوهش کیفی روش به ساختاریافته
 از ژوهشگرپ .است شده تحلیل و تجزیه کدگذاري)

 محوري و باز گذاريکد موردي پژوهش کیفی روش
 اکسل افزار نرم از هاداده یشنما يبرا و است گرفته بهره
 رمزهاي ابتدا باز گذاريکد در .است شده برده بهره

 داده اختصاص هاداده مختلف هايبخش به مناسب
 اندشده بنديدسته هامقوله قالب در امرزه این و شده

 نامیده باز گذاريکد یا آزاد رمزگذاري یند،فرا این که
 محوري کدگذاري از پژوهش بعدي مرحله در .شودمی

 خرده دادن ارتباط روند که است شده گرفته بهره
 و روابط کشف طرف به و است مقوله یک به مقوالت

 پارادایم یک استاير در یکدیگر به مقوالت دادن ربط
 .شوندمی ديبنطبقه مقوالت و رودمی شده سوگیري

 دستیابی دلیل به پژوهش این در که است ذکر به الزم
 کدگذاري دوم مرحله تا انتظار مورد نتایج به محقق

 نوع از باز پرسشنامه روایی .است شده بسنده (محوري)
 این خبرگان و اساتید به ارسال با و است محتوایی روایی
 پرسشنامه این واقع در گرفت. قرار تأیید مورد حوزه

 تصویري ارائه دنبال به و است شده طراحی باز صورت هب
 از حاصل کار و کسب هايپتانسیل از روشن و عمیق

    است. جهرم شهرستان در کشاورزي گردشگري

  پژوهش هايیافته
 رسیدن و سوال یک به پاسخ دنبال به پژوهش این  

 آن از حاصل نتایج به ادامه در که است هدف یک به
 از منظور که است ذکر به الزم .است شده پرداخته
 گسترده طبقات و باز) (کدگذاري خرد طبقات

  است. محوري) (کدگذاري
 پژوهش این سوال به پاسخگویی جهت در  

 گردشگري از حاصل کار و کسب هايپتانسیل(
 سوال اولین کدامند؟)، جهرم شهرستان در کشاورزي

 شما نظر به« صورت: بدین (باز) کیفی پرسشنامه از
 گردشگري رونق براي الزم پتانسیل جهرم هرستانش

 تجزیه براي گردید. طراحی »چرا؟ دارد؟ را کشاورزي
 روش از سؤال این از آمده دست هب هايداده تحلیل و

 این ذکر است. شده استفاده محوري و باز گذاريکد
 و مشاهده براساس منطقه پتانسیل که دارد اهمیت نکته

 هگردید آوريجمع هشد انجام هايحطر مطالعات
 که است هبود صدد در محقق آنکه دلیل به ولی است.
 براي باز صورت به را سوال این نیفتد قلم از چیزي

 داشتند کامل آشنایی منطقه با که خبرگان و کارشناسان
 7 استخراج به هاداده مرور نتیجه در .کندمی مطرح نیز

 ونقر براي جهرم شهرستان پتانسیل از مفهوم
 آمده )1( ولجد در که شد کشاورزي شگريگرد

   است.

 
 .کشاورزي گردشگري رونق براي جهرم شهرستان پتانسیل محوري کدگذاري فراوانی -1 جدول

  کل فراوانی  خرد طبقات  گسترده طبقات  ردیف
1  
2  

  طبیعی جغرافیاي
  انسانی نیروي

  طبیعی جغرافیایی موقعیت و اقلیم
  ...) و خرما ت،(مرکبا فراوان مزارع و باغات سطح

6  
24  

  کشاورزي هايپتانسیل  3

  سنتی کشاورزي سیستم
  کشاورزي فراوان جمعیت

  کشاورزي محصوالت تنوع
  کشاورزي زیباي منظرهاي
  کشاورزي محلی تولیدات

27  
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 مثبت درصد) 100( هاپاسخ تمام اینکه به توجه با  
 بررسی در که است آن از حاکی هاپاسخ بودند،

 گردشگري رونق براي جهرم شهرستان پتانسیل
 بیشترین داراي کشاورزي هايپتانسیل کشاورزي،

   باشد.می سهم
  

 نظر به( پرسشنامه این دوم سوال از حاصل نتایج
 يگردشگر از حاصل کار و کسب هايپتانسیل شما

 زیر شرح به یست؟)،چ جهرم شهرستان در يکشاورز
 از مفهوم 23 استخراج به هاداده مرور باشد. می

 آمده )2( جدول در که شد کار و کسب هايپتانسیل
  است: شده

  
 .يکشاورز يگردشگر از حاصل کار و کسب هايپتانسیل محوري و باز کدگذاري فراوانی -2 جدول

  کل فراوانی  خرد طبقات  گسترده طبقات

 کارهاي و کسب
  روستایی

  روستاها و باغات در گردشگري تورهاي
  گردشگرانبراي تفریح و یپذیرای فضاي به باغات تبدیل

  مزرعه در هفته آخر تعطیالت
  مزرعه در تفریحی هايفعالیت و اقامت

  گردشگران براي ستاییرو هاياقامتگاه کردن فراهم
  داروئی گیاهان گردشگري

  
  
14  

 
 کارهاي و کسب

  خانوادگی
  

  روستاها و باغات در گردشگري تورهاي
  گردشگرانيبرا تفریح و پذیرایی فضاي به باغات تبدیل

  دستیصنایع آموزش درباره زنده هايکارگاه ایجاد
  محلی محصوالت و منابع فروش و تولید

  
8  

 کارهاي و کسب
  خانگی

  کشاورزي شده فرآوري محصوالت و تبدیلی صنایع
  محلی دستیصنایع فروش و تولید

  آن هايفرآورده و خرما مرکبات، ویژه به کشاورزي محصوالت فروش
  خرما ویژه به کشاورزي محصوالت از حاصل دستی صنایع فروش و تولید

  داروئی گیاهان گردشگري
  محلی محصوالت و منابع ارگانیک، محصوالت فروش و تولید

  مصرف) به تولید ( مزرعه در محصوالت مستقیم فروش

  
  
  
30  

 کارهاي و کسب
  متوسط

  کشاورزي شده فرآوري محصوالت و تبدیلی صنایع
  کشاورزي محصوالت زيبرندسا و ارزش افزودن

  محصوالت فرآوري بخش و باغبانی زراعت، بخش در گذاريسرمایه فرصت

  
10  

 کارهاي و کسب
  کوچک

  هانخلستان / خانگی حیوانات پرورش و تولید
  آن هايفرآورده و خرما مرکبات، ویژه به کشاورزي محصوالت فروش

  خرما یژهو به کشاورزي محصوالت از حاصل دستی صنایع فروش و تولید
  داروئی گیاهان گردشگري

  ارگانیک محصوالت فروش و تولید

  
  
23  

 کارهاي و کسب
  فرهنگی

  سنتی کشاورزيهايفعالیت و هاآئین هايجشنواره برگزاري
  ورزشی و هنري فرهنگی، هايجشنواره برگزاري

  سنتی رسوم و آداب تقویت و احیاء محلی جشنواره برگزاري
  کشاورزي ویدادهاير و هاجشنواره برگزاري

  
6  

 کارهاي و کسب
  آموزشی

  درمزرعه کشاورزي و زیستمحیط با مرتبط هايبرنامه برگزاري
  آموزش امر در گردشگري کارشناسان و متخصصان از استفاده

  دستیصنایع آموزش درباره زنده هايکارگاه ایجاد

  
7  
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 هايپتانسیل بررسی در که دهدمی نشان هاپاسخ  
 و کسب ي؛کشاورز يگردشگر از اصلح کار و کسب

 از بعد و باشدمی سهم بیشترین داراي خانگی کارهاي
 خود به را سهم بیشترین کوچک کار و کسب آن

  است. داده اختصاص
 به« باز پرسشنامه سوم سوال دوم، سوال بر عالوه  
 جذب براي هاییرویداد و جشنواره چه شما نظر

 نیز »کرد؟ سازماندهی توانمی منطقه به گردشگر
 روش از آن تحلیل و تجزیه براي که گردید طراحی

 مرور است. شده استفاده محوري و باز گذاريکد
 و هاجشنواره از مفهوم 26 استخراج به هاداده

 )3( ولجد در که شد گردشگر جذب يبرا رویدادها
   است. آمده

  
  .گردشگر جذب يبرا رویدادها و هاجشنواره یسازمانده محوري و باز کدگذاري فراوانی -3 جدول

  کل فراوانی  خرد طبقات  گسترده طبقات  ردیف
1  
2  
3  
4  

  
5  

  
6  

  
7  
8  
9  
10  
11  

  آن هايفرآورده و خرما جشنواره
  مرکبات جشنواره

  آراییمیوه و میوه جشنواره
  داروئی گیاهان جشنواره

  
  شکرگذاري جشنواره

  
  کشاورزي با مرتبط دستی صنایع جشنواره

  بیکوخرمن جشنواره
  ارگانیک غذاي جشنواره

  گل جشنواره
  محصول برداشت و کاشت جشنواره

  خواريخام جشنواره

  رنگینک خرما،
  نارنگی لیموشیرین، لیموترش،

  سبز گوجه انگور، انار، انجیر،
 گیاهان و ها گل گردآوري بهارنارنج، آویشن، و گاوزبان گل

  صحرا از دارویی
  نمونه رانباغدا و کشاورزان از تقدیر کشاورز، روز

  خرما درخت از حاصل دستی صنایع
  

  جو و گندم
  سالم و تازه غذاي

  نرگس گل
 رسیدن و درختان نشستن بار به نهال، تولید /مرکبات هاينهال

  درختی هايمیوه نخستین
  هاپختنی و حیوانی خوراك از گزیدن دوري

31  
26  
25  
22  
10  
6  

  
6  
5  
5  
5  
2  

  
 سازماندهی بررسی در که است آن از حاکی نتایج  

 گردشگر، جذب براي رویدادها و هاجشنواره
 سهم بیشترین داراي آن هايفرآورده و خرما جشنواره

 سهم بیشترین مرکبات جشنواره آن از بعد و باشدمی
   است. داده اختصاص خود به را
  

  پیشنهادها و گیرينتیجه
 جهرم شهرستان شما نظر به« اول: سوال به پاسخ در

 را کشاورزي گردشگري رونق براي الزم پتانسیل
 بایستمی آمده دست به نتایج اساس بر ،»چرا؟ دارد؟

 و کرد استفاده منطقه پتانسیل و ظرفیت این از
 برگزاري طریق از را الزم هايآگاهی و اطالعات

 ها،نشست ها،کنفرانس جمله از آموزشی هايبرنامه
 کارشناسان و مسئوالن بین در جلسات و هاکارگاه
 )1393( چورن ترك راستا همین در کرد. ایجاد مرتبط
 رونق کشاورزي گردشگري توسعه که دهدمی نشان

 وجود صورت در را کارآفرینی و    ّ محل ی اقتصاد
 داشت. خواهد پی در صحیح ریزي برنامه و مدیریت

    ّ محل ی اقتصاد بر کشاورزي گردشگري رونق واقع در
 مثبت اثر روستا مردم اقتصاد و زندگی بر ویژه به
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 حمایت با فرصت این که است ذکر به الزم .گذارد می
 الزم هاي آموزش ارائه و کشاورزي بخش از مسئولین

 و کشاورزي گردشگري ي زمینه در کشاورزان به
 براي ها آن باالي تمایل میزان به توجه با و کارآفرینی،

 گردشگري مختلف هاي بخش در       فعالی ت و مشارکت
   .دشومی محقق کشاورزي

 کسب هايپتانسیل شما نظر به« دوم: سوال به پاسخ در
 شهرستان در کشاورزي گردشگري از حاصل کار و

 نتایج مفهوم، 23 استخراج به توجه با ،»کدامند؟ جهرم
 کار و کسب هايپتانسیل بررسی در که دهدمی نشان

 کارهاي و کسب ي؛کشاورز يگردشگر از حاصل
 آن از بعد و اشندبمی سهم بیشترین داراي خانگی
 خود به را سهم بیشترین کوچک کارهاي و کسب

 از حاکی )2015( پارکار هايیافته اند.داده اختصاص
 کشاورزي گردشگري کارهاي و کسب که است آن

 درنتیجه دارند. بودن مقیاس کوچک به تمایل
 تفکر و کنند اتخاذ جدید اندازچشم باید تولیدکنندگان

 نیاز و خواسته سمت به یدتول از را خود نگرش و
  دهند. تغییر امروزي کنندگانمصرف

 و رویدادها چه شما نظر به« سوم: سوال به پاسخ در
 توانمی منطقه به گردشگر جذب براي هاییجشنواره

 توجه با که است آن از حاکی نتایج ،»کرد؟ سازماندهی
 سازماندهی بررسی در مفهوم 26 استخراج به

 و گردشگر جذب براي هارویداد و هاجشنواره
 مکان زمینه در هايفرآورده و خرما جشنواره انتخاب

 تائیدي نیز پژوهش از بخش این نتایج مطالعه، مورد
 )،2006( یرگئول همچون قبلی محققان نتایج بر

 ،)2005( هسو ،)2009( بوندوك ،)1393( چورن ترك
 و )2012( همکاران و یدمهدس ،)2009( یهتل

 رویدادها واقع در است. )2009( انهمکار و سزناجدر
 مقاصد اقتصادي و فرهنگی توسعه در مهمی نقش

 و رویدادها دهندگانسازمان امروزه دارند. میزبان
 براي فرهنگی و تاریخی موضوعات از هاجشنواره

 به بازدیدکنندگان جذب و ساالنه رویدادهاي برگزاري
 از مثبت فرهنگی تصویر و اقتصادي منافع ایجاد منظور
 جذب باعث رویدادها کنند.می استفاده خود جامعه

 شوندمی المللی بین و اي منطقه محلی، بازدیدکنندگان
 کمک جهانی جامعه با ارتباطات توسعه به نهایت در و

 دیدگاه از ).1393 قهفرخی، (حقیقت کنندمی
 مقصد، مدیریت سازمان منظر از ویژه به گردشگري

 در و زیاد ارزش با بهجاذ یک عنوان به رویدادها
 توانندمی که هستند برداري بهره قابل منابع حقیقت
 همراه به زیادي فرهنگی اجتماعی، اقتصادي، تاثیرات

 ایجاد رویدادها، مزایاي ).Getz,2008 ( باشند داشته
 و زیرساخت توسعه مکان، براي برند تصویر تقویت یا

 دایجا و گردشگران جذب براي آنها ظرفیت و خدمات
-Hernández,2014  ( است اقتصادي مزایاي

Mogollón et al..( رویدادها ارزش تعیین معیارهاي 
 بازار، سهم رشد، پتانسیل )2008( گتز دیدگاه از

 محلی، جامعه از حمایت مقصد، وجهه بهبود کیفیت،
 باشد.می پایداري و اقتصادي افعمن محیطی، ارزش

 محلی، غرور و هویت جویاي جوامع براي هاجشنواره
 ایجاد شهري، نوسازي حفاظت، فرهنگی، میراث

 جذاب اقتصادي توسعه و گذاريسرمایه اشتغال،
 ها جشنواره که مفهوم این در رشد به رو عالقه .هستند

 از میزبان جامعه حس دهنده نشان رویدادهاي و
 2004( دارد وجود هستند مکان حس و خودشان

,Yeoman.( گتز )هاجشنواره  هک است معتقد )1997 
 توسعه براي محرکی و سازانتصویر ا،هجاذبه عنوان به

 اثرات رساندن حداقل به براي ها آن باشند.می بیشتر
 مهمان -میزبان بهتر روابط ایجاد و انبوه مالقات منفی
  .شوندمی دیده
 به بخشیدن رونق براي فرصتی هر از باید بنابراین  

 شک بدون که کرد استفاده گردشگري صنعت
 و رویدادها بر کیدأت با هاجشنواره و رویدادها
 توسعه در سزایی به تاثیر کشاورزي هايجشنواره
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 در ویژه به جهرم شهرستان کشاورزي گردشگري
 چنین برگزاري داشت. خواهد مسافر کم فصول

 براي مناسب فضاي ایجاد هاجشنواره و رویدادها
 از تجلیل و شناسایی خصوصی، بخش حضور
 در و هاتوانمندي ها،قابلیت معرفی نمونه، زانکشاور
 دنبال به را منطقه گردشگري توسعه و رونق نهایت

 فرهنگی، رونق دیگر بیان به داشت. خواهند
 هايفعالیت واسطه به اقتصادي و گردشگري
 از تا باشدمی هاجشنواره اهداف دیگر از کشاورزي

 هايزیرساخت توسعه جهت در  هاجشنواره این بستر
 برگزاري با همزمان این بر  عالوه کرد. استفاده منطقه

 و دستیصنایع رسوم، و آداب توانمی هاجشنواره این
 و تاریخی هايجاذبه همچنین سنتی؛ هنرهاي

 معرفی گردشگران به درستی به را منطقه گردشگري
 گردشگري، تورهاي اجراي به توانمی البته کرد.

 داروئی گیاهان گردشگري و کشاورزي گردشگري
 که است اهمیت حائز نکته این ذکر کرد. اشاره

 بومی رویدادهاي ویژه به رویداد یک دوام و پایداري
 دارد بستگی محلی جامعه مشارکت میزان به محلی و
 اجتماع که گرددمی باعث جوامع این مشارکت و

 خود از را آن و دهند نشان خاطر تعلق آن به محلی
 گردشگري هايویژگی شود. رونید برایشان و بدانند

 ادبیات از اصلی نکات از برخی همچنین و کشاورزي
 گردشگري مزارع که دهدمی نشان بحث مورد

 پتانسیل مزرعه هر تقریبا و نیستند عمومی کشاورزي
 دارد را کشاورزي گردشگري از نوعی توسعه

 از اعم هاییویژگی حال هر به ).2014 (جنکینز،
 دسترسی، فیزیکی، منابع رافیایی،جغ موقعیت تصویر،

 سیستم به نزدیکی پارکینگ، و هاجاده کیفیت پایداري،
 خدمات سکونت، محل به نزدیکی نقل، و حمل

 سهولت تبلیغات، محصوالت، و خدمات مشتري،
 توجه با بنابراین ).2015 (یه، هستند ترینمهم خرید

 کشاورزي قطب عنوان به شهرستان این بودن مطرح به
 با آن، کشاورزي باالي ظرفیت و فارس استان در

 و درآمد توانمی يکشاورز يگردشگر از استفاده
 و ادد ارتقا را جوامع و مزراع قتصاديا یلپتانس

 يبازارها ،یدجد کار و کسب يهافرصت همچنین
 سازگار ییروستا توسعه ی،آموزش يهافرصت ید،جد

 ي،کشاورز مناطق مورد در یآگاه یست،زیطمح با
 روزانه یزندگ و یسنت يغذاها ،یمحل محصوالت

 را یسنت و یفرهنگ عناصر نیهمچن ،ییروستا مردم
   کرد. ایجاد
 گردشگري توسعه هدف با پیشنهادات جمله از  

  از: عبارتند جهرم شهرستان در کشاورزي
 محوریت با کودکان براي کشاورزي گردشگري -

 جشن در کودکان هايفعالیت جمله از آموزش
 کودکان، باغ در سبزیجات مسابقه جمله از شتبردا

 برگ؛ چاپ و زمینیسیب چاپ  ٌ  گ ل، زدن نقش
 ... و نخل فلسفه مورد در سراییداستان

 از کشاورزي -یفرهنگ یدادهايرو یدهسازمان -
 رویدادهاي کشاورزي، هايجشنواره برگزاري جمله

 و محصوالت تولید سنتی هايبازارچه کشاورزي،
 گردشگران به آن بیشتر هرچه معرفی براي هانمایشگاه

 به آموزش هدف با مدارس یژهو يتورها برگزاري -
 یقطر از يکشاورز یتاهم درباره آموزاندانش

  يکشاورز يگردشگر

 توسعه هاينشست و سمینارها برگزاري -
 وسیله به کشاورزي گردشگري در گذاري سرمایه
 دجها و گردشگري و دستی صنایع فرهنگی، میراث

 و بطمرت مسئوالن و هادستگاه سایر با کشاورزي
 خارجی و داخلی گذارانسرمایه از دعوت کارآفرینان،

 گردشگري زمینه در ریزيبرنامه جهت آنان جذب و
 کشاورزي

 برگزاري زمینه در مسافرتی هايآژانس با همکاري -
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  کشاورزي گردشگري تورهاي
 با کشاورزي رویدادهاي و هاجشنواره برگزاري -

 معرفی و محلی جامعه توانمندسازي هدف

 و کشاورزي زمینه در جهرم شهرستان هاي پتانسیل
  گردشگري
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Abstract 
 Agritourism is a part of rural tourism that offers various recreational and tourism services. 
Actually agritourism includes business conducted by farmers for the enjoyment of visitors or 
public training toward promoting the products of the farm and to generate additional farm 
income. The present study aims at identifying the concepts of business agritourism and 
investigating businesses opportunities in this regards. Applied method was used for this 
qualitative case study method. The data was gathered through a structured interview form (open 
questionnaire) interviewing the experts. It is noteworthy that the samples of this research are 
experts of the areas (authorities and experts in agriculture and tourism). The data was analyzed 
using qualitative case study method (open and axial coding). Excel software was used to display 
the results. Lastly, literature reviews and the results of the coding method indicated that the 
potencial of Jahrom for promoting agritourism categorized into 3 groups: natural geography, 
human resources and agricultural potential. Also it is indicated that Jahrom has high potentials 
for promoting agritourism. Moreover, among identified businesses (rural business, home-based 
business, family business, small and medium-sized enterprises, small sized enterprises, cultural 
business and educational business), home-based business (small business that operates from the 
business owner's home office) are the most important business resulting from agritourism and 
among the agritourism activities organizing festivals and events especially festival of date and 
its products has the highest priority in Jahrom city.  
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