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چکیده 
ی براي اقتصاد ناموزون بخش کشاورزي و گرایشی امروزه گردشگري کشاورزي به عنوان محرک

به ریشه هاي احساسی و نوستالژیک شهروندانِ دنیاي مدرن و به سبب عواملی همچون بازدید یا 
مشارکت در فعالیت هاي مزرعه، خرید مستقیم محصوالت، گذراندن یک شب در مزرعه، 

هدف گسترده ۀت جامعکنجکاوي وآموختن درمورد مزرعه ومحصوالت کشاورزي توانسته اس
استان خراسان جنوبی با پتانسیل هاي کشاورزي فراوان در محصوالتی مانند . اي ایجاد کند

ي طبیعت، نجوم، رهاي انواع گردشگري مانند گردشگزرشک، انار و به خصوص زعفران و قابلیت
را رقم گردشگري کشاورزي ۀتواند تبلور فضایی خاصی در زمینمیصحرا نورديژئوتوریسم و 

هدف پژوهش حاضر شناسایی قابلیت ها و توانمندي هاي گردشگري استان خراسان جنوبی . بزند
در راستاي اولویت بندي پهنه هاي واجد پتانسیل جذب گردشگر به منظور ارتقاي گردشگري 

به این منظور پس از شناخت معیارها وزیرمعیارهاي گردشگري کشاورزي با . استکشاورزي 
مدل ، SUPER DECISIONدر نرم افزارAHPروش تحلیل سلسله مراتبیاستفاده از 

گردشگري کشاورزي خراسان جنوبی تبیین و با ورود داده هاي کمی و کیفی مورد نیاز،  
قرار مورد تحلیل هاي گردشگري کشاورزي شهرستان هاي استان در چهار پهنه براساس اولویت

توانمندي ازشهرستان هاي بیرجند و قائناتی دهد که نتایج حاصل از این پژوهش نشان م.گرفتند

دشگر در استان خراسان امکان سنجی تحقّق پذیري جذب گر«این مقاله مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد نویسنده ي مسئول تحت عنوان*

.است»جنوبی با رویکرد ارتقاي کمی وکیفی گردشگري کشاورزي



و اگر امکانات و خدمات مورد نیاز برخوردار هستندکشاورزي جذب گردشگر درتريباال
منطقه شده وجذب زیادي نزدیک گردشگران ة، در آیندشودتامین یگردشگران به نحوي مطلوب

.منجر خواهد شداستان خراسان جنوبی به رشد و توسعه 

، گردشگري AHPاستان خراسان جنوبی ، روش تحلیل سلسله مراتبی:کلیديهايواژه
کشاورزي 

مقدمه
-امروزه با وجود پیشرفت هاي عظیم بشري حاصل شده، هنوز توسعه روستایی با مسائل و چالش

نبوده توسعه روستایی موفقیت آمیز ۀهاي متعددي روبروست، چرا که راهبرد هاي گذشته در زمین
و نتوانسته است مسائلی همچون فقر، اشتغال، بهداشت، امنیت غذایی و پایداري محیط زیست را 

براي تقویت روستاها و مناطق محروم راهکارهاي گوناگونی پیشنهاد ). 1384افتخاریان،(رفع کند
ز روند شده است، اما هیچ یک از آنها نتوانسته اند به بهبود وضعیت نواحی محروم و دور مانده ا

یکی از راهبردهایی که براي تقویت نواحی محروم و .تغییرات و تحوالت توسعه کمک کنند
صنعت گردشگري با .ستاداراي قابلیت توسعه مطرح شده است، توسعه و گسترش گردشگري 

اتکا به ویژگی ها و تاثیرات اقتصادي خود می تواند به گونه اي کامالً موثر در تحرك و پویایی 
ي مختلف اقتصادي جوامع محلی نقش عمده اي ایفا کند که در نهایت به توسعه نواحی هابخش

).1387حیدري،(خواهد شد منجر روستایی و کم رشد 
ترکیب هاي مختلفی را شکل می دهد ،اقتصاد نامتمرکز امروز جهان، در راستاي بازدهی مناسب

یکی از این . رهم می ریزدرا د)خدمات,کشاورزي,صنعت(که تقسیم بندي هاي اقتصاد نوین
این جریان . د گردشگري کشاورزي استیهاي کشاورزي وخدمات وتولترکیب ها تلفیق بخش

گردشگري از یک سو گردشگرانی که در جستجوي یافتن مکان هاي جدید و دربرخی مواقع 
شرکت در مراحل کشاورزي براي کسب تجارب اصیل گردشگري می باشند را جذب و از 

ماهیت . را بهبود خواهد بخشید) میزبانۀ جامع(باغاتیت اقتصادي صاحبان مزارع ودیگرسو وضع
به گونه اي که حس نوستالوژي، گردشگري ایفا می کندۀسنتی این مزارع نقش مهمی در توسع

. گردشگران را به دیدن وتجربه کردن زندگی سنتی ترغیب می کند



اخت قابلیت هاي استان خراسان جنوبی مورد این رو قابلیت سنجی گردشگري کشاورزي و شناز 
بررسی قرار 

درصد8/5،مربعکیلومتر95388وسعتبارار گرفته استان  که در شرق کشور قاین . می گیرد
، داراي براساس آخرین تقسیمات کشوراست ودادهاختصاصخودبهراکشورکلمساحتاز
نهبندان، ،سربیشهسرایان،درمیان،بشرویه،،فردوسبیرجند، قائنات،شهرستان به نام هاي 8

استانداري خراسان (نفر625344و با جمعیتی بالغ بر) 1390سالنامه آماري،(استخوسف و زیرکوه
در برخی محصوالت کشاورزي در کشور داراي مزیت است که این محصوالت در ) 1390جنوبی،

این .سود کافی را حاصل نمی کندمناطق دیگر یا کشت نمی شود و یا سرمایه گذاري در آن 
را در پنبهو زعفرانو رتبه دوم تولید عنابو زرشکاول تولید محصوالت باغی ي رتبهاستان 

شهرستان .هاي ایران استدر بین استانانارد نهمچنین  ششمین تولیدکن. سطح ایران داراست
سطح زیر .تاسایراندرانارة، سومین تولیدکنندریزنیو وهساهاي فردوس پس از شهرستان

.( تن زعفران خشک تولید می شود50هکتار است که از این سطح ساالنه 10554زعفرانکشت 
تن در سال و در 8408این استان در تولید محصول زرشک با میزان ) از تولید کل کشور% 6/24

شناختهفوقمحصولدرکشوريکنندهتولیداولینعنوانبهسطح زیر کشت % 97اختیار داشتن 
در این زمینه محصول .)1390سامانه ي اطالعات آماري جهاد کشاورزي خراسان جنوبی،(می

:استزیرزعفران درکشور و استان خراسان جنوبی داراي مزیت نسبی
 سودآوري فراوان و باالتربودن میزان تولید آن در مقایسه با محصوالت کشاورزي دیگر

.استان
بهره بردار از این محصول که امکانات اقامتی مختص رخانوا90,000وجود بیش از

آموزش برداشت زعفران را فراهم می و زمینۀ) اقامت و صبحانهمحل (گردشگري کشاورزي
.کنند
 هاي باز شده حتما زمان برداشت محصول که داراي جذابیت هاي فراوان است چراکه گل

) از اواخر مهر تا اوایل آذر(روز25تا 15بین آن و برداشت می شوندقبل از طلوع آفتاب چیده 
. به طول می انجامد

دو . اشت زعفران و زرشک باعث افزایش پتانسیل جذب گردشگر استهم زمانی برد
در » یاقوت سرخ«و زرشک با نام »طالي سرخ «گردشگري کشاورزي زعفران با نام ةجشنوار

.شودشهرستان قائنات نیز در همین ایام برگزار می 



شگري یعنی فصل تابستان زمان برداشت زعفران در مهر و آذرماه در مقابل پیک گرد
ۀچرخ« استمرارۀگردشگري کشاورزي در ابعاد منطقه اي می تواند زمانشکل گیري و

.را فراهم کند» گردشگري
که با بررسی مفهوم شده استتالش مقاله در این بنابراین با توجه به مزیت هاي فوق 

گردشگري کشاورزي وساختار هاي آن، قابلیت هاي منطقه اي خراسان جنوبی براساس 
جذب گردشگر کشاورزي بیان و با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی پهنه هاي معیارهاي 

.اولویت بندي شوندهاواجد شرایط وپتانسیل

مبانی نظري

هاي خاصی گردشگري کشاورزي به عنوان یک فعالیت بازاریابی مستقیم توانسته است فرصت
قتصادي متضاد و شهري شده فراهم را براي کاستن از رشد خطرات از طریق تنوع در یک محیط ا

آورد
)Brunfild,2002(،جهت محیط مزرعه و یک بخش دورستد روستایی دوکه در برگیرنده داد

Busby(استاز تجارت گردشگري  , اي که برپایه کشاورزي سنتی و مناطق حاشیه.)2000
تر خواهند بود ران نیز جذابمحدود قرار دارند نیاز بیشتري به تنوع اقتصادي داشته و براي گردشگ

، گردشگري روستایی ، گردشگري جاهاي 1لغاتی شبیه گردشگري مزرعه.)1380شارپلی،(
اند مترادف باهم استفاده شدهدرتألیفات مرتبط ،،3، گردشگري آشپزي2دورافتاده

)Rilla,1999 .(  در جدول)تعاریفی از گردشگري کشاورزي   آمده است)  1.

ریف مختلف گردشگري کشاورزيتعا1جدول

تعریفسالنظریه پرداز
مرکزتحقیقات 

4دارلینگتون
197

4
هر گردشگر یا شرکت مرتبط با تفریح و 

.می کنند سرگرمی که روي مزرعه کار 

١ farm tourism
٢ outback tourism
٣ culinary tourism
٤ Dartington Amenity Research Trust



1198فارتر
3

شرکت هاي گردشگري  بر روي مزارع کار می 
کنند و تا حد زیادي این امور تفریحی مکمل 

.هستندفعالیت هاي مزارع 
2198مورفی

5
را ) کشاورزي (کار در مزارع که عملکرد اولیه 

با برخی از انواع کسب و کار گردشگري تکمیل و 
.حمایت می کند 

3199رابرتز
2

مالکیت مداوم و ةگردشگري مزرعه نشان دهند
مستمر، مشارکت فعال کشاورز و سرمایه گذاري 

.استهاي گردشگري در مقیاس کوچک 
4199کالرك

6
مشتري از ووابسته یه محصوالت کشاورزي است 

.محیط کشاورزي مزرعه آگاه است 

مواد و روش ها
این تحقیق بر اساس هدف از تحقیقات کاربردي واز حیث ماهیت و روش، از نوع تحقیقات 

از طریق بر شمردن گردشگري کشاورزيةپدیدتوصیف و معرفى چون ،تحلیلی است-توصیفی
ۀجامعتحقیق شامل جامعه آماري . پذیرفته استابعاد و حدود آن صورت ،اویژگى ه

، اساتید و پژوهشگران مرتبط با موضوع و نیز گردشگران بازدید کننده می )کشاورزان(میزبان
نمونه گیري «نمونه گیري در تحقیقات میدانی، نمونه گیري کیفی است که به آن ةشیو. باشند

. ظري نیز گفته می شودیا نمونه گیري ن»هدفمند
نفر باغدار یا کشاورز با استفاده از تجارب خریداران محصوالت 5بر همین اساس از هر شهرستان 

به مصاحبه انبسته اي که طراحی شده بود، با آنۀکشاورزي و مطلعین انتخاب شدند و با پرسشنام
انتخاب شدند که در راستاي کشاورزانی . گردیداقدام پرسشنامه نسبت به تکمیل وعمل آمد 

با کشاورزانی مصاحبه شده است ، استاهداف پژوهش که امکان سنجی گردشگري کشاورزي 

١ Frater
٢Murphy
٣ Roberts
٤ Clarke



خانه باغ هايبرداشت محصول و داشتن وضعیت ، اتباغوزیرکشت که از نظر وسعت اراضی 
.ده اندبرخوردار بوشهرت بیشتري منطقه، شاخص تر و از کشاورزان ت  به سایرروستایی ، نسب

40اعضاي یک گروه ،گردشگر و بازدیدکننده نیز براساس نمونه گیري هدفمندۀبراي جامع
با انجام مصاحبه کیفی،  پرسشنامه در یک سفر گردشگري  وطبیعت گردي انتخاب شدند نفري 

فت تا پرسشنامه هایی نیز در اختیار پنج نفر از اساتید و پژوهشگران قرار گرهمچنین .شدها تکمیل 
در مرحله تجزیه و تحلیل . به وزن دهی معیارها و زیرمعیارها بپردازندAHPبر اساس طیف مدل 

از نرم افزارهاي  ،AHPاطالعات عالوه بر بکارگیري تکنیک ها و مدل هاي برنامه ریزي 
Excel،SPSSرو نیز نرم افزاSuper Decision براي ترسیم مدل ، ورود داده ها ، مقایسه

.هاي دودویی و انتخاب گزینه هاي برتراستفاده شده است

بحث و نتایج

در یک تعریف کلی . ، انتخاب یک گزینه از بین گزینه هاي موجود مد نظر استپژوهشدر این 
ولویت گذاري، مانند ارزیابی، ا) از نوع ترجیحی(شاخصه به تصمیمات خاصی تصمیم گیري چند

اطالق می ) که گاه باید بین چند شاخص متضاد انجام شود(و یا انتخاب از بین گزینه هاي موجود 
.از نوع مدل تصمیم گیري چندشاخصه هستندAHPمدل تصمیم گري سلسله مراتبی. گردد

پیشنهاد گردید، یکی از 1میالدي توسط ساعتی70مراتبی که در دههفرآیند تحلیل سلسله
گیري را به چند سطح گیري چند معیاره است که یک مسئله تصمیمهاي معروف تصمیمتکنیک

مراتب را کند که مجموع این سطوح تصمیم، تشکیل یک سلسلهمختلف تجزیه می
هشتاد به هۀ در آغاز براي تصمیم گیري هاي انفرادي ارائه شد لیکن در دAHP.دهندمی

. گیري هاي گروهی پرداخته شدچگونگی استفاده از آن در تصمیم 
شود زمانی که از نظر بیش از یک کارشناس براي تعیین اولیت معیارها و زیرمعیارها استفاده می

،)1983(و ساعتی 2اکزل. هاي متعددي براي رسیدن به یک دیدگاه کلی وجود داردتکنیک
آذرو (دانمعرفی کردهاستفاده از میانگین هندسی را بهترین روش براي ترکیب مقایسات زوجی 

).1373معماریانی،

١Saaty
٢ Aczel



مراحل فرآیند سلسله مراتبی

ساخت سلسله مراتب-1
ازايارزیابی شهرستان هاي استان خراسان جنوبی مجموعهمنظوربهتحقیق،ایندر

وداخلیموفقتجارببررسیشیوهدوازاستفادهبانهایتدر،شناسایی شدهمختلفمعیارهاي
شدند و هر کدام از این معیارهاي مشخصنهاییمعیار5تعداد،کتابخانه ايۀطالعخارجی و م

(نمودارچنان که در .کیفی یا کمی اصلی به زیرمعیارهایی تقسیم شده اند که قابل سنجش باشند
معیار 7زیرمعیار است که 22معیار اصلی و 5مدل شامل آمده ،مدل تحلیلی تحقیق یعنی )  1

.زیر معیار دیگر با جمع آوري آمار قابل اعتماد، سنجیده شده است15سشنامه و کیفی با پر
ودستیابیزیر براياقداماتمجموعهشدة نمودار،اشارهمنتخبمعیارهايمجموعهاساسبر

.استضروريمعیارهاارزیابی

بسیارشکلبه(ومناطقپهنه هاازکدامهرطبیعی و تاریخیتوانووضعیتشناخت
؛)اجمالی
؛)رفتاريالگوي(هامنطقهازکدامهرمیزبانمیزان تمایل جامعۀ وبرآورداولیهشناسایی
برتأکیدبا(ها و مناطقپهنهازکدامهرگردشگري و پتانسیل هايعرضهنظامشناسایی
)استانگردشگريمقاصدخردهومقاصدرقیب، سایرهايسیستم
؛)اجمالیشکلبه(مناطقنه ها وپههايزیرساختوضعیتشناسایی
آشنایی با محصوالت کشاورزي و پتانسیل هاي گردشگري کشاورزي استان
 شناسایی خواست ها ، نیازها ، توقعات ، ذهنیت و نگرش گردشگران به هرکدام از شهرهاي
استان
دروندرشهرستان هاازکدامهربصريارزشوکششقدرتجذابیت،توانبررسی

.نهاییگیريتصمیمبرايهشت گانههايلکه



مدل تحلیلی تحقیق1نمودار

شدچهارخوشه تعریف AHPبر اساس سلسله مراتب براي طراحی مدل تحلیل در نرم افزار
هدف پژوهش، خوشه دوم معیارها ، خوشه سوم زیر معیارها ،که باالترین خوشه در سلسله مراتب

.هستندتان خراسان جنوبیشهرستان هاي اسچهارمۀ و در خوش

) مقایسات زوجی(قضاوت ترجیحی-2
ودادهانجامتصمیم گیريزیرمعیارهايومعیارهابینرامقایسه هاییخبرگانمرحلهایندر
انجامکمیتی9جدول اساسبرمقایسه هااین.می کنندتعیینیکدیگربهنسبتراهاآنامتیاز

معکوساصللذااست،یکبامساويخودشبهنسبتعاملیاگزینهیکارجحیت. می شود
خودش،بهنسبتگزینهیاعاملیکبرايیکارجحیتودیگريبهنسبتعاملیکبودن

خاصیتدواین. هستندAHPدر فرآیند دوییبهدومقایسه هايماتریساصلیخاصیتدو
سؤال پاسخ بهتنهارندهگیتصمیمگزینه،یامعیارnمقایسه برايکهشودمیباعث
ها یا ام نسبت به گزینهiهايها با شاخصبراي انجام این کار معموال از مقایسه گزینه. دهد

ها نسبت به هم نحوه ارزش گذاري شاخصزیرشود که در جدولام استفاده میjهاي شاخص
.نشان داده شده است

به عنوان نمونه جدول اوزان معیارها آورده شده (معیارها در این مرحله ابتدا وزن معیارها و زیر
کارشناس و با روش میانگین هندسی محاسبه شد و سپس مقایسات زوجی 5بر اساس نظر )است

. گرفتانجام )2(به شرح جدول ،بین گزینه ها در هر زیرمعیار



وزن نسبی معیارهاي کلی2جدول

زه یوزن نرمالمتوسط هندسیمعیار
شده

تانسیل هاي کشاورزي و پ
دامی

0.169

0.203پتانسیل هاي گردشگري
ۀنگرش و توانایی هاي جامع

میزبان
0.215

زیرساخت و مکان 
جغرافیایی

= 3.8980.149

پسندها وترجیحات ذهنی 
گردشگران

= 6.8530.262

:استآمدهی بین یکی از زیرمعیارها به عنوان نمونه مقایسات زوجدر ادامه 

» میزان شهرت زعفران « انجام مقایسات زوجی زیرمعیار

برند و هویت در گردشگري به موضوعی مهم تبدیل شده است تا جایی که رشته ي مهندسی 
استفاده از نام و . برگزار شد1391در آبان ماه جشنواره برند در گردشگري کشوربرند ایجاد و 

براي جذب گردشگر، نیاز به ... شخصیت نامدار، مکان دیدنی وحصول کشاورزي،شهرت م
این بود که گردشگر نمونه تحقیق40تعداد دراین معیار سؤال مهم از . خالقیت و حمایت دارد

نتایج بیانگر "زعفران خراسان جنوبی را برند کدام دو شهرستان استان خراسان جنوبی می دانید؟"
خود انتخاب ۀ دو گزینوپرسش شوندگان قاین را جزۀکه هماینات بود، چنانشهرت زعفران ق

انتخاب را به خود اختصاص 2و درمیان 5، فردوس 33کرده بودند و پس از قاینات ، بیرجند 
.دادند



مقایسه هاي زوجی زیرمعیار میزان شهرت زعفران1ماتریس

هاسازگاري در قضاوت-3
به فرایند تحلیل سلسله مراتبی بر اساس قضاوت اولیه تصمیم گیرنده که در تمامی محاسبات مربوط 

پذیرد و هر گونه خطا و ناسازگاري در شود، صورت میقالب ماتریس مقایسات زوجی ظاهر می
ها نتیجه نهایی به دست آمده از محاسبات را ها و شاخصمقایسه و تعیین اهمیت بین گزینه

.سازدمخدوش می
دهد که تا چه اي است که سازگاري را مشخص ساخته و نشان می، وسیله1گارينرخ ناساز

و B ،2نسبت به Aاگر ارزش ترجیحی . توان به اولویتهاي حاصل از مقایسات اعتماد کردحد می
B نسبت بهC،3 باشد آنگاه ارزشA نسبت بهC شاید . را ارائه کند6باید ارزش ترجیحی

که تعداد مقایسات افزایش یابد اطمینان از سازگاري ساده باشد، اما وقتیمقایسه دو گزینه امري
به کارگیري نرخ سازگاري به این اعتماد دست بامقایسات به راحتی میسر نبوده و باید

محاسبه کرد که قابل قبول 0.02در این پژوهش نرم افزار نرخ ناسازگاري را.)1383مهرگان،(یافت
.است

نتیجه گیري
این مرحله از تلفیق وزن معیار ها و زیر معیار ها در ارتباط با هدف مطالعه و نیز وزن گزینه ها در 

براي تعیین . در ارتباط با هریک از معیار ها و زیر معیار ها، امتیاز نهایی هر سایت مشخص می شود
:امتیاز نهایی گزینه ها از فرمول زیر استفاده می شود

)1(

١ - Inconsistency Ratio (I.R)

)(
11
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K  

jامتیاز نهایی گزینۀ=



می gضریب اهمیت گزینه يوiضریب اهمیت زیرمعیاروkمیت معیارضریب اهکه
.باشد

همۀاست کهنگرجانبههمهومندنظامرویکردياتخاذمستلزمبرتر،پهنه هايانتخابفرآیند
بامرحلهدراین.باشدشدهگرفتهنظردر)آنهااهمیتضرایبمیزانومعیارهاشامل(ابعاد

میهر پهنه انجامامتیازهايمجموعازاستفادهبابرترانتخاب پهنه هايرویکرد،یناازپیروي
گرفتهنظردراعمال وبایدنیزمنتخبمعیارهاياهمیتمختلفضرایبکهاینضمنگیرد،

.شود
ازکدامهربهپهنه نسبتامتیاز هرمجموعابتداکهاستشکلاینبهنهاییامتیازدهیفرآیند

درمعیارهاازکدامهرپهنه درهرآنگاه امتیازشود؛میفهرستماتریسیکشکلبهیارهامع
منطقهامتیازهرچه.شوندمیجمعهمباسپس امتیازاتوشدهضربمعیارآناهمیتضریب

ستون .گیردمیقرارباالترياولویتدربوده،اهمیت بیشتريضریبدارايباشد،بیشتراي
NORMALS امتیاز نرمالیزه شده ي هر شهرستان را نشان می دهد و ) کادر رنگی(3جدول  در

مشخص کرده 1نیز پهنه ي بیرجند که بیشترین امتیاز را کسب کرده را با امتیاز IDEALSستون 
.و بقیه ي شهرستان ها را به نسبت بیرجند، وزن دهی کرده است

وزن نهایی و رتبه بندي گزینه ها: 3جدول

wig
ij wk

گزینه ها  Normal Ideal رتبه
بشرویه 0.0831 0.3974 7

بیرجند 0.2092 1 1

درمیان 0.0831 0.3971 8

سرایان 0.0987 0.4716 4

سربیشه 0.0944 0.4513 6

فردوس 0.1304 0.6233 3

قاینات 0.2049 0.9792 2

نهبندان 0.0962 0.4598 5



و 0.21شهرستان هاي بیرجند و قاین با مجموع امتیازمشهود است، 2ونمودار 3چنان که از جدول 
ارجح براي ایجاد کسب و کار گردشگري ۀپهنبا اختالف نسبت به شهرستان هاي دیگر ،0.2

اولویت دارايۀ پهن(سوم ۀ امتیاز رتب0.13فردوس با . کشاورزي در خراسان جنوبی شناخته شدند
امتیاز 0.09که )داراي اولویت سومۀ پهن(سربیشه و نهبندانو باالتر از شهرستان هاي سرایان،)دوم

با ) داراي اولویت چهارمۀ پهن(را کسب کردند، قرار گرفت و شهرستان هاي درمیان و بشرویه 
.کمترین امتیازات را به دست آوردند0.08

هرستان هاي استان خراسان جنوبیشۀ رتبنهایی ووزن: 2نمودار
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