
 زیست و توسعه پایدارحیطپژوهشی، آموزش ممه علمیفصلنا

 )9-22( 1397سال ششم، شماره سوم، بهار 
Quarterly Journal of Environmental Education and 
Sustainable Development  
Vol. 6, No. 3, Spring 2018 (9-22) 

 
 

 امیرنعیمی نویسنده مسئول: *
*Corresponding Author: Amir Naeimi                                                                                       E-mail: a.naeimi@znu.ac.ir 

 
 :دهیچک

هدف اصلی این تحقیق تحلیـل رابطـه بـین میـراث کشـاورزي و پایـداري       
زیسـتی گردشـگري بـود. روش ایـن تحقیـق، توصـیفی و پیمایشـی        محـیط 

تحقیق، سرپرسـتان خانوارهـاي روسـتایی شهرسـتان     امعه آماري ج باشد.می
). حجم نمونه بـا اسـتفاده از   =484Nباغملک و ایذه استان خوزستان بودند (

نفر تعیین شـد. بـراي مطالعـه افـراد      218) 2001بارتلت و همکاران ( جدول
 اي تناسـبی اسـتفاده شـد. ابـزار تحقیـق،     گیـري طبقـه  نمونه از روش نمونـه 

نامه با اسـتفاده از نظـرات جمعـی از    بود. روایی محتوایی پرسش نامه پرسش
 شـده متخصصان مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. همچنین مقـادیر محاسـبه  

) بـراي  CR( پایـایی ترکیبـی   )، آلفاي کرونبـاخ و AVEروایی تشخیصی (
در حـد مطلـوب بـود. نتـایج تحلیـل عـاملی        نامهپرسشهاي مختلف قسمت

داري در سـطح  دهد میراث کشاورزي تـأثیر مثبـت و معنـی   تأییدي نشان می
ــداري محــیط   ــر روي پای ــک درصــد ب زیســتی گردشــگري دارد. خطــاي ی

 3/21هاي آن (میراث مادي و معنـوي)  اورزي و مؤلفهکه میراث کشطوريبه
بنابراین ضروري بـه  ؛ زیستی را تبیین کردنداز واریانس پایداري محیط درصد

نفعـان تـأثیرات توسـعه    ریـزان و همـه ذي  ن، برنامـه رسـد مسـئوال  نظر مـی 
گردشگري روستایی بر روي میراث فرهنگی و جوامـع محلـی در شـهرهاي    

کشاورزي را همواره مـدنظر قـرار    هاي میراثپایگاه تاریخی و نواحی اطراف
 دهند.

 

پایداري  میراث فرهنگی، میراث کشاورزي، :يدیکل يهاواژه
 .زیستی، گردشگري، مناطق روستاییمحیط

 

 

 

Abstract: 
The main purpose of this study was analyzing the 
relationship between agricultural heritages and 
environmental sustainability of tourism. Statistical 
population of the study was rural households in 
Baghmalek and Izeh township located at Khuzestan 
province (N=484). Sample size determined via sample 
size table of Bartlett et al. (2001). (n=218). The 
proportional stratified sampling method was used for the 
study of samples. The research instrument was a 
questionnaire. Content validity of questionnaire revised 
and verified by a panel of experts. Also, values of 
discriminant validity (AVE), Cronbach’s Alpha and 
composite validity were desirable. Results of 
confirmatory factor analysis showed that agricultural 
heritage has a positive and significant effect (p 
value=0.01) on the environmental sustainability of 
tourism. So that agricultural heritage and its components 
(tangible and intangible heritages) explained 21.3% 
variation of environmental sustainability. Therefore it is 
necessary that authorities, planners, and all stakeholders 
always consider impacts of rural tourism development 
on cultural heritage and local communities in historical 
cities and surrounding areas of agricultural heritage 
sites. 
 
Keywords: Cultural Heritage, Agricultural Heritage, 
Environmental Sustainability, Tourism, Rural Areas. 
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 مقدمه
بـه   در طول تاریخ، در بسیاري از نقاط جهان، روسـتاها همـواره  

هاي گردشـگري و تفریحـی مـورد    عنوان مناطقی براي فعالیت
اند، به نحوي کـه در حـال حاضـر، گردشـگري     توجه قرارگرفته

روستایی به عنوان صنعتی بسیار مهم که بـه سـرعت در حـال    
 ;Chuang, 2013(باشــد، تبــدیل شــده اســت رشــد مــی

Roberts & Hall, 2001( گردشــگري روســتایی مــدت .
است که به منزله ابزار بالقوه توسعه اجتماعی ـ   طوالنی  یزمان

اقتصــادي و تجدیــد حیــات منــاطق روســتایی در نظــر گرفتــه 
هـاي  شود، به ویژه روستاهایی که تحت تأثیر کاهش فعالیتمی

انـد، بیشـتر مـورد هـدف     قرارگرفتـه  کشاورزي به شیوه سـنتی 
نیـز بـه عنـوان     1اند. مناطق روستایی پیرامونیگردشگري بوده

توجه بـه ویـژه   هاي گردشگري قابلهایی که داراي جاذبهانمک
هاي فرهنگی بوده و به خـوبی  هاي زندگی سنتی و ارزششیوه
هــاي گردشــگران تواننــد پاســخگوي انتظــارات و خواســتهمــی
مدرنیسم باشند، سبب شـده اسـت تـا توسـعه گردشـگري      پست

 یافتـه روستایی تبدیل به یک سیاست رایج در کشورهاي توسعه
 ,Lorio & Corsale, 2010; Urry( توسعه شـود و درحال
به دنبال افزایش جمعیت و فشار ). این در حالی است که 2002

مطلـوب و  بر روي منابع طبیعی، مسئله گردشگري نیـز اثـرات   
مسائلی از قبیـل   .گذاردجاي می زیست بربر محیطنامطلوبی را 

هـاي  هفرسایش خاك، تغییرات خـط سـاحلی، نـابودي زیسـتگا    
هاي زیرزمینـی و بـه خطـر    یا آلودگی آب نساحلی، خشک شد

-شـبکه افراد به دلیل ناکافی بـودن  افتادن بهداشت و سالمتی 
ــه و فاضــالب،  ــرات منفــی توســعه هــاي دفــع زبال ــه اث ازجمل

در ایـن  کنـد.  جوامع انسانی را تهدیـد مـی  گردشگري است که 
ل، ئاین مسا رفعبراي اهکار بهترین ررسد که زمینه، به نظر می

توسعه پایدار گردشگري باشد. توسعه توجه به مباحث پایداري و 
 منابع تمامیعنوان رهنمونی براي مدیریت ه پایدار گردشگري ب

کـه بتـوان نیازهـاي اقتصـادي و      ايشـیوه بـه   ،شودقلمداد می
را بـرآورده سـاخت و همگنـی    هاي کنونی و آتی نسلاجتماعی 

نـدگی را همـراه بـا افـزایش     هاي حفاظـت ز فرهنگی و سیستم
 بـه عدالت و مساوات در توسعه، بهبود کیفیت زندگی جوامـع و  

 ،بنـابراین ؛ زیسـت ایجـاد کـرد   آوردن کیفیت برتر محـیط  وجود
زیستی تسهیالت گردشگري براي کاهش بهبود مدیریت محیط

نیل بـه اهـداف توسـعه     در راستاي نخستگام  ،هاي آنآسیب

                                                      
1. Peripheral Rural Areas 

؛ Ebrahimi, 2013آیــد (یبــه شــمار مــپایــدار گردشــگري 
Gössling et al., 2008 دهـد کـه   ). مرور ادبیات نشان مـی

بیشتر مطالعات اخیر در حوزه گردشگري در سـطح جهـانی، بـر    
 Allen) اندشده زیست متمرکزروي تأثیر گردشگري بر محیط

et al., 1993; Akis et al., 1996;    
Haralambopoulos & Pizam, 1996; Andereck et 

al., 2005; Haley et al., 2005; Kuvan & Akan, 
2005; Tang & Tsai, 2005; Zamani-Farahani & 

Musa, 2008; L’atkov’a & Vogt, 2011(.  گردشگري
باشد. گردشگري پایدار بـر  پایدار داراي معنا و مفهوم خاصی می

دارد  تأکیـد زیسـت فیزیکـی   روابط جاري بین انسـان و محـیط  
)McAreavey & McDonagh, 2011(   پیـدایش ایـن .

مفهوم در ادبیات گردشگري درنتیجه تالش به منظور دسـتیابی  
باشد. توسعه پایدار از نظـر  توسعه میبه پایداري در تمامی ابعاد 

مخــرب؛ از نظـر فنــی، متناسـب؛ از نظــر    زیســتی، غیـر محـیط 
پـذیرش مـردم اسـت    اقتصادي، پویا و از نظـر اجتمـاعی، قابـل   

)Zargham Borujeni & Nikbin, 2012.( 
-هاي زمانی مختلف، تمـدن بخش کشاورزي در طول دوره

انــداز هـاي معاصــر و تــاریخی متفــاوتی داشـته اســت و چشــم  
کشاورزي همواره یک عامل اساسی براي ادامـه معـاش تمـدن    

). در طول یک قرن اخیـر،  Harlan, 1998بشري بوده است (
اورزي در سراسر جهان هاي تولید کشنظام ،بنا به دالیل مختلف

. رشد سـریع شـهري، مشـاغل    انداي داشتهمالحظهکاهش قابل
ـ هـاي جدیـد در منـاطق شـهري ارا    سودآوري را براي نسـل  ه ئ

یافته است بازار جهانی براي تهیه غذا افزایش کند و تقاضايمی
-هاي کاهش فعالیتكترین محرکه این عوامل برخی از اصلی

 ,Oosterveer & Sonnenfield( هاي کشاورزي هسـتند 
هـاي اخیـر حفـظ،    ). با توجـه بـه ایـن مسـأله، در دهـه     2011

نگهداري و مدیریت اماکن بومی، باستانی و مناطق اکولـوژیکی  
هـا  توجه جهانی را به خود جلب کرده اسـت، زیـرا ایـن میـراث    

اي براي کمک بـه معیشـت پایـدار افـراد     مالحظهپتانسیل قابل
هاي علمـی را دارنـد.   نجام پژوهشمحلی، جذب گردشگران و ا

البته این نکته را باید در نظر گرفت که حفـظ و نگهـداري ایـن    
مراکز و منـاطق همـواره بـا توجـه بـه فرهنـگ محلـی باشـد         

)Mensah et al., 2014 افزایش تنوع گردشگري روستایی .(
رود. یکی از عناصر مهم و در حال رشد گردشگري به شمار مـی 

ت گردشگري روستایی در نواحی مختلف انواع مختلف محصوال
اند. یکـی از محصـوالت   کرده بسیاري از کشورها گسترش پیدا

تواند بر پایداري گردشگري به ویژه گردشگري روستایی که می
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محیطی آن تأثیرگذار باشد، میراث فرهنگی اسـت.  در بعد زیست
درواقع، در بسیاري از آثار علمی، توسعه پایدار بـه منزلـه نحـوه    

زیست طبیعی مردم و حفظ میراث فرهنگی آنهـا  مدیریت محیط
هاي سـنتی متنـوع و ادبیـات    شود که مراکز و مکانتعریف می

 ,Ojomo, 2010; Awoonorگیـرد ( شـفاهی را در برمـی  
2006.( 

یونسکو میراث فرهنگی را به عنوان آثار باستانی فیزیکی و 
نـد کـه از   کهاي ناملموس یک گروه یا جامعه تعریف میویژگی

اند و باید در حال حاضر حفـظ و  هاي گذشته به ارث رسیدهنسل
هاي آتـی انتقـال یابنـد. بـر     نگهداري شده و درنهایت، به نسل

میـراث فرهنگـی داراي دو بعـد ملمـوس و     اساس این تعریف، 
که در برخی منابع به عنوان  1میراث ملموس .باشدناملموس می

هـاي  شـود، تمـام بنـا   ه مـی میراث مادي یا فیزیکی هم شـناخت 
شود دستی را شامل میها و آثار تاریخی و صنایعمکان ،باستانی

اي براي آینـده حفـظ و نگهـداري    که به نحو شایسته طوري به
کـه بـه    2). کنوانسـیون یونسـکو  UNESCO, 2016شـوند ( 

 2003در سـال   3منظور حفاظت از میـراث فرهنگـی نـاملموس   
گونـه  لموس (معنـوي) را ایـن  برگزار شد، میـراث فرهنگـی نـام   

ها، ها، مهارت، نمادها، دانش)هاها (عرفرویهتعریف کرده است: 
هاي مرتبط با آنها که جوامـع و  ابزارها، اشیا، آثار هنري و مکان

-بخشی از میـراث نـاملموس خـود مـی    به عنوان افراد، آنها را 
شـود و  شناسند و همواره از نسلی به نسـلی دیگـر منتقـل مـی    

ها در پاسخ به محیط ها و جوامع و گروهوسته به وسیله انسانپی
شـود و  خَلـق مـی   تاریخشـان و در تقابل با طبیعت و  اطرافشان

المللـی و شـرایط احتـرام متقابـل     سازگار با مفاد حقوق بشر بین
مفـاد بنــد دوم   .باشــدمـی هـا و اشــخاص  میـان جوامـع، گــروه  

لموس را به شرح ذیل هاي مرتبط با میراث نامکنوانسیون، حوزه
 ارائه کرده است:

به انضمام زبـان، بـه عنـوان     ،ی، نمادها و سنن شفاههارویه. 1
 ناملموس؛ یفرهنگ راثیحاصل م

 ،خـوانی قصـه  ،یقی: تئـاتر، موسـ  ازجملـه  ،یشـ ینما ي. هنرهـا 2
 حرکات موزون؛

مراسـم جشـن و    ،یمـذهب  يهـا نییآ ،ی. آداب و سنن اجتماع3
 ؛ادیاع ،يشاد

 و جهان؛ عتیانسان در تعامل با طب اتیو تجرب . دانش4
 ؛يدستی و آثار هنرها و صنایع. حرفه5

                                                      
1. Tangible Heritage 
2. Convention for the Safeguarding of the Intangible 
Cultural Heritage                                  
3. Intangible Heritage 

ــاس 6 ــذاها و لب ــا. غ ــیه  UNESCO World( ي محل
Heritage Center, 2003.( 

هاي اخیر بخش کشـاورزي مفهـوم   از طرفی دیگر، در سال
جدیدي را به ادبیات میراث فرهنگـی اضـافه کـرده اسـت کـه      

هـایی  نام دارد. در اواخر قرن بیسـتم، تـالش   4میراث کشاورزي
بـا عنـوان    5هـاي میـراث کشـاورزي   مبراي ارزیابی مجدد نظـا 

 ,Vafadariآغاز شد ( »6هاي رشدمحدودیت«مفاهیمی مانند 
2013a       و تولید پایدار غـذا بـه عنـوان یـک مسـأله محـوري (

). ارزیابی Lichtfouse et al., 2011موردتوجه قرار گرفت (
طوري کـه   ورزي مانند یک نظام اکولوژیکی بوده، بهمجدد کشا

تعداد زیادي از گیاهان، جانوران و حشـرات را از نـابودي حفـظ    
باشـد و  کند و همانند جمعیت انسانی یک فرایند مستمر مـی می

تـري بـه   این امر باعث شده است تا کشاورزي در مفهوم جـامع 
Gliesmann ,در نظـر گرفتـه شـود (    »7کشت بـوم «عنوان 
). میراث کشاورزي به عنوان نوع به خصوصی از میـراث  2000

طور عمده از شیوه زندگی کشاورزان، تولید که به شودتعریف می
 Nahuelhual etشده است (هاي کشاورزي تشکیلو فعالیت

al.,2014  برخی محققان نیز میراث کشاورزي را به صـورت .(
انـد  میراث فرهنگـی سـبک زنـدگی روسـتاییان تعریـف کـرده      

)Swinton et al., 2007   شـده،  ). با توجه بـه مطالـب اشـاره
زیست توان نتیجه گرفت که مفهوم میراث فرهنگی با محیطمی

مـیالدي بـه منظـور حفـظ و      2002در سال  .عجین شده است
هـاي فرهنـگ کشـاورزي در سراسـر جهـان،      حمایت از سیستم

ــتم ــانی     سیس ــطح جه ــاورزي در س ــم کش ــراث مه ــاي می ه
(GIAHS) وسط سازمان غذا و کشـاورزي ( تFAO  معرفـی (

هـاي میـراث   شد. این ابتکار به دنبال حفظ پویایی تمامی نظـام 
باشد که هـدف  کشاورزي و بسیاري از کاالها و خدمات آنها می

آن رسیدن به امنیت غذایی و معیشت پایدار براي نسل حاضر و 
ذکر است، یکی از ). شایانKoohafkan, 2009باشد (آتی می

باشد که کارکردي کشاورزي، میراث فرهنگی می هاي چندنقش
هایی کـه در  ها و سایتدر ارتباط با امور کشاورزي بوده و مکان

گیـرد. در ایـن   باشـد را در برمـی  ارتباط با فعالیت کشاورزي می
کنـد، زیـرا هـم بـه     اي را ایفا میزمینه، کشاورزي نقش دوگانه

شـود و هـم   محسوب مـی عنوان تهدیدي براي میراث فرهنگی 
باشـد. هرچنـد، مسـئولیت بخـش     مـی  مسئول میراث فرهنگـی 

کشاورزي در رابطه با حفظ و سرپرستی میراث فرهنگی بیشـتر  

                                                      
4. Agriculture Heritage 
5. Agricultural Heritage System 
6. Limits to Growth 
7. Agroecosystem 
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مورد تأکید قرارگرفته است. به همین دلیل بین میراث فرهنگی 
و کشاورزي رابطه خاصـی وجـود دارد. ترکیـب کشـاورزي بـه      

نظام کـاربري اراضـی از    طرف وعنوان فعالیت اقتصادي از یک
طرف دیگر و میراث فرهنگی کـه حفـظ و محـدودیت کـاربرد     

کند. ایـن  دهد، یک چالش را ایجاد میاراضی را مدنظر قرار می
هـاي حفاظـت را   به این معنی نیسـت کـه کشـاورزي رهیافـت    

دهد یا اینکه میراث فرهنگی منحصـراً داراي  مدنظر را قرار نمی
باشـد، ولـی   هـاي کشـاورزي مـی   مینقوانین حفاظتی استفاده ز

هاي طبیعی محـیط توجـه داشـته    ضروري است به وجود ارزش
). میـراث کشـاورزي نیـز    Daugstad et al., 2006باشـیم ( 

هاي ملموس و غیرملمـوس میـراث در بخـش    دربرگیرنده جنبه
باشـد. هرچنـد، تفکیـک بـین جنبـه ملمـوس و       کشاورزي مـی 

ملموس میراث کشاورزي غیرملموس دشوار است، ولی در جنبه 
هـاي کشـاورزي و   اندازهاي طبیعی محیطتوان مناظر، چشممی

هاي بومی، ادوات کشاورزي سنتی روستایی، بناهاي و سکونتگاه
رسانی بومی را در نظـر گرفـت و   هاي آبمورداستفاده و سیستم

طور کـه  در جنبه ناملموس یا معنوي میراث کشاورزي نیز همان
هـاي  هـا و جشـن  به همه آداب، رسوم، سـنت در باال اشاره شد 

مرتبط با کشاورزي، هنرها، دانش بومی مورداستفاده براي انجام 
بـا توجـه بـه     هاي کشاورزي و از این قبیل اشاره نمـود. فعالیت

توان به این نتیجه دست یافت که توجـه  شده، میمطالب مطرح
هـاي میـراث جهـانی بـه دلیـل      به گردشگري در اغلب سـایت 

ناپذیر اسـت. رابطـه بـین    ت فرهنگی و طبیعی آنها اجتناباهمی
ــنش      ــتی و ت ــق همزیس ــگري از طری ــراث و گردش ــظ می حف

 ,Nuryanti, 1999; Tunbridge)شـده اسـت   مشـخص 
شود می کار گرفته. میراث به عنوان جذب گردشگري به(2007

و گردشگري این پتانسیل را دارا است که براي حفظ میراث، در 
هـاي دولتـی و مـالی را بـه     ریزي صحیح، حمایتصورت برنامه

 ;Su & Wall, 2014; Aas et al., 2005آورد (ارمغـان  
Peters, 1999(. توانـد بـه   ، گردشگري روستایی مینیهمچن

و غیرملموس در جوامع روسـتایی   حفظ میراث فرهنگی ملموس
). در کشـور چـین، بـه دلیـل     Zou et al., 2014کمک کند (

سـتایی شـمار زیـادي از میـراث فرهنگـی      توسعه گردشگري رو
دستی سنتی و میراث شـفاهی حفـظ   روستایی مخصوصاٌ صنایع

). ایران از Gao et al., 2009اند (و بیشتر گسترش یافته شده
جمله کشورهاي مستعد گردشگري در سـطح جهـان بـه شـمار     

را بـر توسـعه منـابع     ییباال تیاولو ریهاي اخدر سالآید که می

حوزه اقتصـادي   کیبه عنوان  گردشگري ده است ودا یرنفتیغ
بر اساس آخرین آمـار   توسعه شناخته شده است. نیمهم براي ا

اعالم شـده از سـوي سـازمان میـراث فرهنگـی و گردشـگري       
از تولیـد ناخـالص ملـی    سهم گردشگري در حال حاضر کشور، 
شـود تـا پایـان سـال     بینی مـی که پیش استدرصد  6/7حدود 
افــزایش یابــد   درصــد   10بــه بــیش از   ایــن رقــم   2017

)Ahmadipour, 2017(.    ایران کشوري چند قـومی و چنـد
فرهنگی است که وجود الگوها و تنوع زبانی، لباسـی و غـذایی،   
تنوع موسـیقی و ادبیـات شـفاهی در منـاطق مختلـف و وجـود       
صنایع و هنرهاي دستی به میـراث فرهنگـی ایـران ارزشـی دو     

 50 اصـل  اسـاس  زیست برمحیط حفاظت ازچندان داده است. 
؛ باشـد یدولـت مـ   فهیوظ رانیا یجمهوري اسالم یقانون اساس

 راثیـ م عیرا کـه منـابع وسـ    یدارد تـا نقشـ   ضـرورت  ن،یبنابرا
بـا   روسـتایی  گردشـگري  توسـعه  ند درنتوایکشور م کشاورزي
. بـا  مورد بررسی قرار گیردکند،  ایفا داریپا یزیستمحیطرویکرد 
 یزیستهم عواقب محیط گردشگريتوسعه  یتح نکهیا توجه به

ـ با رانیدر ا یفرهنگ گردشگري قیو تشو بیترغ، دارد یمنف  دی
 یمنف تأثیرات مثبت و به حداقل رساندن تأثیرات جادیبا هدف ا

اصـول و   دیـ هاي توسعه گردشـگري با ی. خط مشصورت پذیرد
کـه   گـري ید لیـ دهد. دل قرار مورد توجهرا  داریپا توسعه اهداف

طور طور عام و میراث کشاورزي بهی بهفرهنگ راثینقش م دیبا
رابطـه  ، قـرار دهـد  ی مـورد بررسـ  را بر روي گردشگري  خاص

 ونیاسـت کـه در کنوانسـ    یعـ یزیسـت طب آن با محـیط  دهیچیپ
 یجهــان یعــیزیسـت طب و محــیط یفرهنگـ  راثیــاز م حفاظـت 

موضوع را بایسـتی بـه    نیاست. ا شده انیب 1972سال  ونسکوی
در  کـه  اي داردگسـترده  بسـیار مفهـوم   راثیـ ماشت که خاطر د

-طیشناسـی و محـ  هـاي باسـتان  تیسا ،یعیمناظر طب رندهیبرگ
 یو علمـ  یرفتارهاي فرهنگو به موازات آن، شده ساخته ستیز
گردشگري ارتبـاط   تیریمد و داریتوسعه پا که با مقوله باشدیم

، ایـن  رو، بـا توجـه بـه اهمیـت موضـوع     . از ایـن داردتنگاتنگی 
هاي کشاورزي را پژوهش سعی بر آن دارد که تأثیر انواع میراث

زیستی گردشگري در منـاطق روسـتایی   در حفظ پایداري محیط
هاي باغملک و ایـذه را مـورد مطالعـه    مورد هدف در شهرستان

هـاي  قرار دهد. با در نظر گرفتن مطالب اشـاره شـده در بخـش   
) ترسـیم شـده   1پیشین، مدل مفهومی این پژوهش در شـکل ( 

 است.
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 چارچوب مفهومی تحقیق. 1شکل 

مرور ادبیات موضوع تحقیق نشان داد که با توجه به جدیـد  
اي موجود به صورت بودن موضوع، مطالعات مروري و کتابخانه

انـد و مطالعـات   مستقیم این موضوع را موردبررسی قـرار نـداده  
به صورت میدانی صورت گرفتـه اسـت    داخلی و خارجی اندکی

آنها  ترینمهمطور خالصه به مرور نتایج برخی از که در ادامه به
توســعه اعتقــاد دارد کــه  )1996( 1شــود. کــوئیرزپرداختــه مــی

-نظـام  ،یستیتنوع ز ،یعیبا حفاظت از منابع طب داریپا ییروستا
احترام بـه   و تیتوجه به جنس ،یتنوع فرهنگ ،یهاي دانش بوم

. باکس بر ایـن بـاور اسـت    شودیم جادیمعنوي ا تیقوق مالکح
هاي دانش بومی کشـاورزي  با تغییر شرایط محیطی سیستمکه 

پایداري را بـراي جوامـع و    درنتیجه،شوند و می نیز متغیر و پویا
) 2003( ). بوذرجمهـوري Box, 1999( سازندمحیط فراهم می

اقتصادي و  کالتمش که با بروز رسید جهینتاین به  یدر پژوهش
 دهینسـنج  هايفناورياز کاربرد  یزیستی ناشو محیط یاجتماع

ــ  ــگ غرب ــتفاده از فرهن ــورهاي  یو اس ــالدر کش ــعهدرح ، توس
ـ . تحـت تـأثیر ا  دیزا مطرح گرددرون کردهايیرو تحـوالت،   نی

هاي ها و مهارتدانشی و محل هايتیظرف ،یهاي قومفرهنگ
ــی ــراد محل ــه ،اف ــوان ب  موردتوجــه یممکمــل دانــش رســ عن

 متخصصان امور توسعه قرار گرفت.
در تحقیقی بر روي نواحی روسـتایی   )2005(رضوانی و صفائی 

شمال تهران به این نتیجـه رسـیدند کـه افـزایش گردشـگري      
هاي دوم روسـتایی موجـب ناپایـداري    روستایی و گسترش خانه

منــابع آب،  یآلــودگزیســتی منــاطق روســتایی از قبیــل محــیط
 یاراضـ  يکـاربر  رییـ و تغ بیـ تخر ،یعـ یطب انـداز چشم بیتخر

ي هــاتیـ رکــود فعالو  مهـاجرت  شیو باغـات، افــزا  يکشـاورز 
در  )2006(. کـاظمی  شده اسـت  یاجتماع یو دوگانگ يکشاورز

سو فرهنگ به عنوان مطالعه خود به این نتیجه رسید که از یک
کنـد و از  کننده در توسـعه گردشـگري عمـل مـی    عامل تسهیل
شـود.  ردشگري موجب پایداري فرهنگ جامعه میسوي دیگر گ

اند کـه  بیان کرده )2010( 2در مطالعه دیگري، ایکر و همکاران

                                                      
1. Quiroz (1996) 
2. Ecker et al. (2010) 

گردشگري غذا وجـود   پیوند عمیقی بین گردشگري کشاورزي و
 3. لندنودو تأثیر مضاعف متقابلی خواهد داشت دارد و تقویت هر

تایی، هاي توسعه روسـ معتقد است در بسیاري از برنامه) 2011(
هاي عملیاتی شامل ترویج محصوالت معمولی یـا سـنتی   برنامه

-که معموالً به عنوان محصوالت محلی یا بـومی شـناخته مـی   
-محصوالت محلـی مـی   بهبود شوند، موردنظر قرارگرفته است.

 تـر بـراي ترغیـب   اي گسـترده تواند به عنوان بخشی از برنامـه 
به گسترش بازار  اي به خدمت گرفته شود. با توجهمنطقه توسعه

گردشگران بـه مصـرف غـذاهاي     به رشد غذا و تمایل شدید رو
تواند در تـرویج و رشـد محصـوالت    محلی، گردشگري غذا می

اي نقـش  و نهایتاً دستیابی به توسعه روسـتایی و منطقـه   محلی
به  خود قیدر تحق) 2010(و همکاران عظیمی  .بسزایی ایفا کند

-چـالش  یفرهنگـ  راثیز اماکن ما دیکه بازد دندیرس جهینت نیا
را بـه ارمغـان آورده    يزیسـتی و اقتصـاد  محـیط  ،یفرهنگ هاي

بـا   شـدت بـه گردشگري غذایی  بر این باور است 4بیواتی است.
 گردشگري پایدار که هدف اصلی آن به حداقل رسـاندن  توسعه
رساندن رضایت  و فرهنگی، به حداکثر زیستیمحیطهاي آسیب

اقتصـادي بلندمـدت بـراي منطقـه      رشدسازي گردشگر و بهینه
توانند غذاهاي محلی می). Buiatti, 2011( است، ارتباط دارد

گردشـگري  شده و در توسـعه  منجر به تمایز مقاصد گردشگري 
 ).Che et al., 2012باشند ( مؤثرروستایی 

گردشـگري  کنـد  اي بیان میدر مطالعه )2012(منوچهري  
 یسـنت  هـاي یژگـ یکـه و  ردیـ گیشکل م ییدر فضاها ییروستا

هر چـه روسـتا    یعنی ،دارد شهري هايطینسبت به مح شتريیب
گـاه   .کندیرا به خود جلب م شتريیباشد، گردشگران ب تریسنت

کرد و با  گذاريهیسرما دیجلوه کند با تریسنت روستا نکهیبراي ا
 عیصـنا  و ییو البسـه روسـتا   سـات یها و تأسبازسازي ساختمان

. وي عصر سنت و کشاورزي قرار داد تیر وضعآن را د ییروستا
ـ  یمیمستق که رابطه دهدهمچنین نشان می دسـتی  صـنایع  نیب

محمـدي   وجـود دارد.  ینیو کـارآفر  گردشـگر و جـذب   روستاها

                                                      
3. Londono (2011) 
4. Buiatti (2011) 

پایداري 
زیستی محیط

 

 مادي مؤلفه

 معنوي مؤلفه

 میراث کشاورزي
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ــاران   ــه و همک ــه    )2013(یگان ــد ک ــود دریافتن ــه خ در مطالع
 بعـد کالبـدي تـأثیرات مثبـت و در ابعـاد      در یردشگري مذهبگ

 تـأثیرات زیسـتی نتوانسـته اسـت    و محـیط  یعاجتما اقتصادي،
 1النـگ  کیفیـت زنـدگی روسـتاییان ایجـاد نمایـد.      بررا  یمثبت

برخالف بیـواتی در مطالعـه خـود بیـان داشـته اسـت:       ) 2013(
توانـد بـه کـاهش و تخریـب منـابع      مـی  طورکلیگردشگري به

 (زمین، آب، هوا، گیاهان و جانوران) منجـر شـود؛   زیستیمحیط
مصرف شوند یـا   ازاندازهبیشه این منابع نادرست و اما زمانی ک

ظرفیت تحمل جامعه  گردشگري بیش ازهاي فعالیت میزاناگر 
 )2015( ایـزدي . تواند اثر معکوس داشته باشدمیزبان باشد، می

اي نشان داد که بازدید گردشگران از غذاهاي محلـی  در مطالعه
قتصـادي،  یا به عبارتی دیگر گردشـگري غـذایی کارکردهـاي ا   

ــاعی  ــیط  اجتم ــی و مح ــ فرهنگ ــد   ـ ــه در بع ــتی دارد ک زیس
زیستی باعث حفاظت از تنوع زیستی (گیاهی و جانوري)، محیط

ایجاد انگیزه براي حفاظت از منابع طبیعـی، کـاهش پسـماند و    
بنـدانی و   شـود. کنترل و حفاظت بیشـتر از منـابع طبیعـی مـی    

رسـیدند کـه   در مطالعه خود بـه ایـن نتیجـه     )2015(همکاران 
باشد و بر حفظ منابع طبیعـی  دانش بومی با فرهنگ عجین می

کنـد.  تأکید دارد که زمینه توسعه پایدار در روستاها را فراهم می
در پژوهش خود به این نتیجه رسـیدند   )2016(زال و همکاران 

که بازدیدکنندگان اماکن مذهبی و تاریخی روستاي اوجـی آبـاد   
زیسـتی از نظـر افـزایش    دگی محیطدر شهرستان آمل باعث آلو

ها و جویبارها تبع آن آلودگی منابع آبی، چشمهانباشت زباله و به
 اند.و ایجاد ازدحام و شلوغی در روستا شده

 
 شناسی پژوهشروش

این تحقیـق از لحـاظ امکـان کنتـرل متغیرهـا، غیرآزمایشـی و       
 ها، میدانی و درنهایـت بـه  توصیفی، از نظر روش گردآوري داده

آیـد.  ها، از نوع پیمایشی به شـمار مـی  لحاظ قابلیت تعمیم یافته
، گرفته اسـت انجام 1395که در سال  جامعه آماري این پژوهش

سرپرستان خانوارهاي روستایی در سطح مناطق روستایی  یتمام
کـه تعـداد آنهـا     شهرستان باغملک و ایذه استان خوزستان بـود 

 ،ذکر است که براي مطالعـه  باشد. البته، الزم بهیم خانوار 484
روستاهایی از هر دو شهرستان مدنظر قرار گرفتند که بـا توجـه   
به هدف تحقیق از قابلیت گردشگري برخوردار بودند. به همـین  

) از خـانوار  290) و تکیـه ( خـانوار  45دلیل روستاهاي مال آقـا ( 
) از بخـش  خانوار 149بخش مرکزي باغملک و روستاي کارتا (

                                                      
1. Long (2013) 

هـاي تحقیـق انتخـاب شـدند. بـر      به عنوان نمونهمرکزي ایذه 
نفر  218)، حجم نمونه 2001( 2اساس جدول بارتلت و همکاران

گیـري  منظور دستیابی به آنهـا از روش نمونـه   تعیین شد که به
 اي تناسبی استفاده شد.طبقه

هـــا در ایــن تحقیــق پرسشـــنامه   ابــزار گــردآوري داده  
-هـاي فـردي  هاخته بود که افزون بر بخـش مشخصـ  سمحقق
اي مرتبط با سـنجش  هاي، بخش اصلی آن شامل مقیاسحرفه

ــداري زیســت ــراث  9محیطــی گردشــگري (پای پرســش) و می
 4کشاورزي در روستاهاي موردمطالعه در قالب دو مؤلفه مادي (

ــوي (  ــش) و معن ــدول    9پرس ــود (ج ــش) ب ــاس 1پرس ). مقی
اي دوم و سـوم، طیـف   هـ گیري بخـش شده براي اندازهاستفاده

) بـود.  5تـا خیلـی زیـاد=     1لیکرت پنج سطحی (از خیلی کم= 
با نظرسنجی از متخصصان در حـوزه  پرسشنامه روایی محتوایی 

 تأییـد موضوع موردپژوهش و پس از انجام اصالحات ضـروري  
شد. به منظور بررسی روایی سازه شامل روایی همگرا و روایـی  

زش مـدل در  گیري به بررسی بـرا و پایایی ابزار اندازه تشخیصی
گیري، مدل ساختاري و مدل کلی تحقیـق  سه سطح مدل اندازه

 Hair et؛ Davari & Reza zadeh, 2013پرداخته شد (ِ
al., 2013 ) آورده 2) و (1) که نتایج حاصل از آنها در جـداول (

گیري بر پایه سه معیار شده است. در رابطه با پایایی مدل اندازه
، آلفـاي کرونبـاخ برابـر یـا     5/0از تـر  بار عاملی برابر یـا بـزرگ  

، 7/0برابر یا بزرگتـر از  ) CR( 3و پایایی ترکیبی 5/0تر از بزرگ
گیري موردمطالعه در حد مناسب بود پایایی هر چهار مدل اندازه

ذکر است که از بـین متغیرهـاي آشـکار    ). البته، شایان1(جدول 
 توسـعه گردشـگري منجـر بـه    «موردمطالعه در مدل، دو متغیر 

توسـعه  «و  »هـا و معـابر شـده اسـت    تمیزي و نظافـت کوچـه  
هـا در  سمی حاصل از ریختن زبالـه گردشگري باعث تولید مواد 

-گیري پایداري زیسـت ، در مدل اندازه»زیست شده استمحیط
تـا چـه انـدازه بافـت سـنتی      «، یک متغیـر  گردشگريمحیطی 

 »هاي اخیر حفظ شده استروستاي محل سکونت شما در سال
گیري مؤلفه مادي میراث کشاورزي و چهار متغیر مدل اندازهدر 
هاي بـومی  تا چه اندازه در روستاي شما پخت غذاها و آشپزي«

، »شودمتناسب با محصوالت کشاورزي و دامی منطقه انجام می
تا چـه انـدازه در روسـتاي محـل زنـدگی شـما، کشـاورزان و        «

، »کننـد ه مـی هاي محلی استفادها و لباسروستاییان از پوشش
انـدازهاي  تا چه اندازه روستاي محل سکونت شما هنوز چشـم «

                                                      
2. Bartlett et al. (2001) 
3. Composite Reliability (CR) 
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تـا  «و  »ها، مزارع و غیره) خود را حفظ کـرده اسـت  طبیعی (باغ
در بین کشاورزان و روستاییان  دستی و سنتی چه اندازه هنرهاي

گیـري مؤلفـه معنـوي میـراث     در مدل اندازه ،»هنوز رایج است

از فراینـد   5/0ر عـاملی کمتـر از   کشاورزي، به دلیل داشـتن بـا  
اي مختلف روایی و پایایی هتحلیل حذف شده و سپس، شاخص

 محاسبه شدند.
 گیري تحقیقاي اندازههآمده در مورد برازش مدلدستخالصه نتایج به .1دول ج

 متغیر پنهان
 (نماد در مدل)

 بار عاملی متغیر آشکار (نماد در مدل)

 محیطیپایداري زیست

 1S_Enviro( 804/0شده است ( هاي گیاهیدر روستاي شما منجر به حفظ گونه گردشگري
 2S_Enviro( 758/0هاي جانوري شده است (گردشگري در روستاي شما منجر به حفظ گونه

 3S_Enviro( 837/0زیست شده است (ی محیطزگیپاکگردشگري در روستاي شما باعث رعایت 
 5S_Enviro( 682/0انداز روستا شده است (باتر شدن چشمگردشگري در روستاي شما باعث زی

 6S_Enviro( 804/0گردشگري در روستاي شما منجر به حفظ کاربري اراضی شده است (
 7S_Enviro( 730/0ها و فاضالب روستا شده است (گردشگري در روستاي شما منجر به بهبود وضعیت دفع بهداشتی زباله

محیطـی در روسـتا شـده اسـت     هـاي زیسـت  منجـر بـه افـزایش ترافیـک و ایجـاد آلـودگی      گردشگري در روستاي شـما  
)8S_Enviro( 

886/0 

 ASV=148/0و  AVE ،896/0=Cronbach’s Alpha ،916/0=CR، 176/0=MSV=610/0اي روایی و پایایی: هشاخص

 مؤلفه مادي (صنعتی)

-تی (مانند قنات، چاه و غیره) براي آبیاري مزارع استفاده میهاي آبیاري بومی و سنتا چه اندازه در روستاي شما از سیستم
 )2H_Physicalشود (

853/0 

 ها در روستاي شما به شکل سنتی با توجه بـه شـرایط آب و هـوایی منطقـه وجـود دارنـد      ها و سکونتگاهتا چه اندازه خانه
)3H_Physical( 

691/0 

هاي مختلفی دامـی و زراعـی   ها و ادوات قدیمی و بومی جهت انجام فعالیتتا چه اندازه در روستاي شما، کشاورزان از ابزار
 )4H_Physicalکنند (می

802/0 

 ASV=192/0و  AVE ،686/0=Cronbach’s Alpha ،827/0=CR ،263/0=MSV=616/0اي روایی و پایایی: هشاخص

 مؤلفه معنوي

 2H_Spiritual( 567/0کشاورزي وجود دارد (ها و آداب و رسوم مرتبط با تا چه اندازه در روستاي شما جشن
شــود هـاي بــومی بـراي کاشــت محصـوالت کشـاورزي اســتفاده مـی     تـا چـه انــدازه در روسـتاي شــما از دانـش و روش    

)4H_Spiritual( 
831/0 

 6H_ Spiritual( 843/0شود (تا چه اندازه در روستاي شما از بذرهاي بومی جهت کشت محصوالت کشاورزي استفاده می
 7H_ Spiritual( 805/0باشند (هاي بومی خود منطقه میهاي موجود در روستاي شما، دامتا چه اندازه دام

 8H_ Spiritual( 816/0شود (تا چه اندازه در روستاي شما از ارقام محلی درختان میوه جهت کاشت استفاده می

 ASV=219/0و  AVE ،831/0=Cronbach’s Alpha ،884/0=CR، 263/0=MSV=607/0اي روایی و پایایی: هشاخص
 

 آمده در مورد برازش مدل ساختاري تحقیقدستخالصه نتایج به .2جدول 
 2Qمقدار  2Rمقدار  زامتغیر پنهان درون

 111/0 213/0 محیطی گردشگريپایداري زیست

 458/0 763/0 مؤلفه مادي میراث کشاورزي

 535/0 899/0 مؤلفه معنوي میراث کشاورزي
 تأثیر قوي 0.672R<تأثیر متوسط و  R<0.1920.67< ضعیف؛  ریتأث  2R : <0.192Rمقدار استاندارد 

 قدرت قوي 0.352Q< قدرت متوسط و  Q<0.0220.15< قدرت ضعیف؛ 2Q : <0.022Qمقدار استاندارد 
 

در خصوص روایی همگرا، با در نظر گـرفتن اینکـه مقـدار    
ــده  ــتخراج ش ــانس اس ــانگین واری ــامی AVE( 1می ــراي تم ) ب

                                                      
1. Average Variance Extracted (AVE) 

بـود، از   5/0گیري بزرگتر از دازههاي انمتغیرهاي پنهان در مدل
و، ابزار تحقیق داراي روایی همگراي مناسبی بود. در مـورد  راین

کـه مقـدار میـانگین واریـانس     روایی تشخیصی، با توجه به این
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در مـدل از   موردمطالعـه براي هشت متغیر پنهـان   شدهاستخراج
) و حـداکثر  ASV( 1گین مجذور واریانس مشـترك مقادیر میان

) بـین تمـامی متغیرهـاي    MSV( 2مجذور واریـانس مشـترك  
یجـه، ابـزار تحقیـق روایـی تشخیصـی      درنتپنهان بزرگتر بـود،  

همچنین، با توجه بـه اینکـه مقـادیر     ).1مناسبی داشت (جدول 
گیري موردمطالعه بزرگتر پایایی ترکیبی براي هر سه مدل اندازه

 Hairبود، بنابراین، ابزار تحقیق داراي پایایی الزم بود ( 7/0از 
et al., 2010       پـس از تأییـد مناسـب بـودن بـرازش مـدل .(

گیري تحقیق، در ایـن مرحلـه بـه بررسـی بـرازش مـدل       اندازه
(بیانگر میـزان تـأثیر    2Rساختاري تحقیق بر اساس دو شاخص 

هنـده قـدرت   د(نشان 2Qزا) و زا بر درونمتغیرهاي پنهان برون
 ,Davari & Reza zadehینی مـدل) پرداختـه شـد (ِ   بپیش

) آورده شـده  2آمده از آنها در جـدول ( دست) که نتایج به2013
)، مقـدار دو شـاخص   2است. با توجه به نتایج مندرج در جدول (

2R  وQ2 زاي مرتبه اول پایـداري  براي متغیرهاي پنهان درون
مادي و معنـوي میـراث   هاي محیطی گردشگري و مؤلفهزیست

و، مدل ساختاري تحقیق رکشاورزي در حد مناسب بوده و از این
 داراي برازش مطلوب بود.

 گیـري و اي انـدازه هـ درنهایت، پس از بررسی برازش مـدل 
ساختاري تحقیق و اطمینان از مناسـب بـودن آنهـا، در مرحلـه     
سوم به بررسی برازش کلی مدل تحقیـق بـر اسـاس شـاخص     

3GOF شده است. ایـن شـاخص بـه صـورت مجـذور      تهپرداخ
زا در رب میــانگین ضــریب تعیــین متغیرهــاي درونضــحاصــل

میانگین مقادیر اشتراکی متغیرهاي موردمطالعه در مدل به شرح 
): Mohsenin & Esfidani, 2014شـود ( زیر محاسبه مـی 

 ):1فرمول (

  
باالي  GOFآمده براي شاخص دستبا توجه به اینکه مقدار به

و، برازش کلی مـدل در سـطح مطلـوبی    رباشد، از اینمی 25/0
هاي تحقیق پرداخـت؛  وان به آزمون فرضیهتبوده و در ادامه می

هـاي تحقیـق از   ذکر است که به منظـور آزمـون فرضـیه   شایان
و ضرایب استانداردشده مربوط به مسـیرهاي   t-valuesمقادیر 

ه در ادامـه بـه   شود کهاي تحقیق استفاده میهر یک از فرضیه
ها بـا  نتایج حاصل از آنها اشاره شده است. تجزیه و تحلیل داده

 انجام گرفت. Smart PLSو  SPSSفزارهاي ااستفاده از نرم

                                                      
1. Average Shared Squared Variance (ASV) 
2. Maximum Shared Squared Variance (MSV) 
3. Goodness of Fit 

 هاي پژوهشیافته
هـاي جمعیـت شـناختی روسـتاییان     توصیف ویژگی

 موردمطالعه
 اي روستاییانهاي فردي و حرفهویژگی .3جدول 

رسطوح متغی غیرتم انیفراو  هکمین درصد  هینبیش   

سن 
 *(سال)

سال و  30
 کمتر

27 2/17 

20 78 
40-31 24 3/15 
50-41 39 8/24 

 7/42 67 و باالتر 51
 100 157 کل

 جنس
4/90 141 مرد  

6/9 15 زن    
 100 156 کل

سطح 
 تحصیالت

سوادبی  26 5/19    
8/18 25 ابتدایی    

3/23 31 راهنمایی    
6/25 34 دیپلم    

لمباالتر از دیپ  17 8/12    
   100 133 کل

 شغل

1/42 61 کشاورز  

  
6/27 40 دامدار  
9/6 10 کارمند  
4/23 34 آزاد  
 100 145 کل

 59/15معیار:  انحراف   48 میانگین:* 
 

دهنـد میـانگین سـنی    آمـده نشـان مـی   دسـت هاي بهیافته
تـرین و  باشد که سن جـوان سال می 48عه روستاییان موردمطال

ــب   ــه ترتی ــه ب ــرد موردمطالع ــرین ف ــود. 78و  20پیرت ــال ب  س
درصـد) در   2/17چهارم روستاییان (که سن کمتر از سهطوريبه

 7/42سال و کمتر و سن کمتر از نیمی از روسـتاییان (  30طبقه 
سال و بیشتر قـرار گرفـت. از نظـر جـنس،      51) در طبقه درصد

نفـر) زن بودنـد.    15درصـد (  6/9نفر) مرد و  141صد (در 4/90
درصد از روستاییان راهنمایی و کمتـر از   6/61سطح تحصیالت 
درصـد پاسـخگویان سـطح     4/38و  سواد) بودآن (ابتدایی و بی

سواد دیپلم و باالتر داشتند. شغل کمتر از نیمـی از پاسـخگویان   
) رصـد د 6/27چهـارم ( درصد) کشـاورزي، بـیش از یـک    1/42(

 4/23چهـارم ( دامداري، کمتر از ده درصد کارمند و حـدود یـک  
 ).3جدول ) شغل آزاد داشتند (درصد
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 آمده از مدل ساختاري کلی تحقیقدستخالصه نتایج به .4جدول 
 نتیجه آزمون tمقادیر  خطاي استاندارد استانداردشدهضریب  فرضیه تحقیق

 تأیید فرضیه 904/6** 067/0 461/0 محیطیپایداري زیستمیراث کشاورزي
 01/0داري در سطح خطاي معنی**

 

 
 Ag_Herit.( Agricultural Heritageمیراث کشاورزي (
 H_Physical(Heritage Tangibleمیراث مادي (
 H_Spritual (Intangible Heritageمیراث معنوي (

 Enviro_Su. (Environmental Sustainabilityزیستی (پایداري محیط
 مدل ساختاري کلی تحقیق در حالت تخمین ضرایب مسیر .2 شکل

 

تحلیــل رابطــه بــین میــراث کشــاورزي و پایــداري 
 زیستی گردشگريمحیط

شـده در مـدل نظـري     در این بخش با توجه به روابـط فـرض  
پژوهش، به بررسی تأثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته تحقیـق  

فـزار  اري و نـرم ازي معـادالت سـاختا  سبا استفاده از روش مدل
Smart PLS   بـا اسـتفاده از    1، در دو حالـت اعـداد معنـاداري)

هـاي پـژوهش و   ) براي آزمون فرضیه2سازي فرمان خودگردان
) براي بررسـی  4(با استفاده از فرمان الگوریتم 3تخمین استاندارد

ــایج    ــر یکــدیگر پرداختــه شــد کــه نت ــأثیر متغیرهــا ب شــدت ت
) آورده شــده اســت. 2( ) و شــکل4آمــده در جــدول (دســتبــه

 t-valuesدهـد مقـادیر   ) نشـان مـی  4طور کـه جـدول (  همان
شـده بـراي رابطـه بـین میـراث کشـاورزي و پایـداري        محاسبه
بیشتر بوده و درنتیجه، فرضـیه تحقیـق    96/1محیطی از زیست

گونـه کـه از نتـایج    مورد تأیید قرارگرفته است. همچنین، همان
شـود متغیـر میـراث    مـی ) مشـخص  2آمـده از شـکل (  دستبه

                                                      
1. T-Values 
2. Bootstrapping 
3. Standardized Estimation 
4. Algorithm 

درصــد از واریــانس  3/21دو مؤلفــه آن در حــدود  کشــاورزي و
 اند.محیطی را تبیین کردهپایداري زیست

 
 گیريبحث و نتیجه

عـالوه بـر    کـه رود به شمار میاي گسترده بسیارمفهوم  راثیم
زیســت و محــیط شناســیهــاي باســتانتیســا ،یعــیمنـاظر طب 

باشد. یمنیز  یو علم یاي فرهنگرفتاره، دربرگیرنده شدهساخته
گردشـگري ارتبـاط    تیریمد و داریبه توسعه پا این موارد یتمام
تبع آن میراث کشـاورزي  هاي فرهنگی و بهایران از میراث دارد.

توانند نقش مهمـی  باشد که میتوجهی برخوردار میغنی و قابل
را در توسعه گردشگري ایفا کنند. این عامـل همـراه توجـه بـه     

توانـد هـم بـراي    طور بالقوه میزیستی بهائل پایداري محیطمس
کشور و هـم بـراي جوامـع محلـی داراي قابلیـت گردشـگري،       
مزایاي اقتصادي زیادي فـراهم نمایـد. بـا توجـه بـه اینکـه در       

هاي اخیر، اهمیت میـراث کشـاورزي و گردشـگري پایـدار     سال
صـلی  یافته است این تحقیق با هـدف ا مناطق روستایی افزایش

ــأثیر ــداري محــیط  ت ــق پای ــراث کشــاورزي در تحق زیســتی می
گردشگري در مناطق روستایی شهرستان باغملک انجام شد. در 
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آمده براي بعد مادي میراث کشاورزي، دستگیري بهمدل اندازه
هاي ) به استفاده کشاورزان از سیستم85/0بیشترین بار عاملی (

و کمترین بـار عـاملی   آبیاري بومی و سنتی براي آبیاري مزارع 
ها به شکل سنتی اختصاص ها و سکونتگاه) به وجود خانه69/0(

هاي آبیاري بـومی بـه عنـوان یکـی از     استفاده از سیستم یافت.
ی کـه بـه منظـور مـدیریت     بوم يکشاورزهاي گریزناپذیر بدیل

بـر   پایدار منابع آبی در اکثر مناطق کشاورزي رواج داشته و دارد
الهـام   داریپا ياستوار است. کشاورز عتیبا طبکشاورز  يهمکار

 يکشـاورز  يهـا یاز کاسـت  ياریبسـ  یبـوم  هاينظامگرفته از 
حاصـل   یبـوم  يکشاورز هاينظاممدرن را جبران خواهد کرد. 

 يامجموعـه  هانظام نیاست. ا یستیو ز یها تکامل فرهنگقرن
و دانـش   هیها، سـرما که به جز نهاده یاست از تجارب کشاورزان

 يبه کشاورز درنتیجهو  اندنداشته اریدر اخت يگریمنابع د یمحل
که تنها بر اسـتفاده از منـابع    اندیافتهدست يداریپا یبوم شناخت

اسـت. در   یموجود متک یوانیو ح یانسان يو انرژ یمحدود محل
سـاده و   فنـاوري تنوع و تناوب کشت، به رغـم   یبوم يکشاورز

را بـه حـداقل    یت زراعـ احتمال تلف شـدن محصـوال   ،ییابتدا
ـ منـابع، از فوا  تیمحـدود  نیدر عـ  هـاي نظام نی. ارساندمی  دی

هوشــمندانه اســتفاده از  يهــاو روش يگــر ياریــ يهــاســنت
مندنـد. بـه   سـازگار بهـره   یزراعـ  هايگونهها و خاك وانات،یح

 اهـا ر نظام نیا یبوم شناخت يپژوهشگران کشاورز ل،یدل نیهم
ـ ثبات و پا يارهایمع نییتع يبرا يرینظیب يهانمونه در  يداری

 هـاي سـالی خشـک با عنایت به  دانند.یم يکشاورز يهاتیفعال
هـاي کـه   اتفـاق افتـاده اسـت یکـی از راه     منطقـه  دراخیر کـه  

 انـد گرفتـه کشاورزي به کار  موردنیازآب  تأمینکشاورزان براي 
هـاي زیرزمینـی   هاي سفرههاي عمیق و استفاده از آبحفر چاه

هـاي توسـعه تخریـب    به همین دلیل یکی از محـدودیت است. 
هاي آب زیرزمینی است که منابع آب به خصوص تخریب سفره

هاي فراوانی را موجب گشته است. به این ترتیب به نظر نگرانی
توانـد در کـاهش   هاي بومی آبیاري میرسد استفاده از روشمی

ـ اثرات مخرب استفاده  ی مثمـر هاي گسترده از منابع آب زیرزمین
تـوان گفـت   بنـابراین در قالـب یـک پیشـنهاد مـی      ؛ثمـر باشـد  

اي خـود  هاي توسعهمسئوالن نهادهاي ذیربط بایستی در برنامه
کشاورزي مبتنی بـر دانـش بـومی در     هايحفظ و احیاي روش

باشـند و در ایـن زمینـه     منطقه مورد مطالعـه را مـدنظر داشـته   
 اهتمام داشته باشند.
سـنتی و بـومی در منـاطق مختلـف     اي هـ استفاده از خانـه 

روستایی ایران با توجه به اقلیم حاکم بر آنها حائز اهمیت اسـت  
 هاي روستایی بـومی و سـنتی از  زیرا روستاییان در ساخت خانه

تـأثیر   نیکه کمتر کنندی رایج در منطقه استفاده میمصالح بوم
ـ را دارند و هم طینامطلوب بر مح  يانـرژ  زانیـ کـاهش م  نیچن

ــر ــالح محلــ   یفمص ــتفاده از مص ــا اس ــب پا ،یب ــموج  يداری
بنــابراین بــا ؛ شـده اســت دوام بناهــا  شیزیســت و افــزامحـیط 

تـوان میـزان   هاي آموزشی براي روسـتاییان مـی  برگزاري دوره
فوایــد احــداث و اســتفاده از اینگونــه  آگــاهی آنهــا را در زمینــه

 ها در محیط روستایی و مزارع ایشان افزایش داد.گاهسکونت
گیري میراث معنـوي کشـاورزي   هاي مدل اندازهدر زمینه مؤلفه

) بـه اسـتفاده از بـذرهاي بـومی     843/0نیز بیشترین بار عاملی (
جهــت کشــت محصــوالت کشــاورزي و کمتــرین بــار عــاملی  

ها و آداب و رسوم کشاورزي اختصاص ) به برپایی جشن567/0(
 پیدا کرد.
ارقام بـذر بـومی   درصد پایینی از تنوع  صنعتیکشاورزي در 

این بذرها  مورد توجه محققان قرار گرفته است. موجود در جهان
به هیچ عنوان قادر به پاسخگویی به نیازهاي متنـوع و در حـال   
تحول هم کشاورزان و هـم محـیط طبیعـی نیسـت. ارقـام پـر       
محصولی که توسط نظام تحقیقاتی جدید (چه به شکل دولتی و 

انـد نیـاز   دگـران) تولیـد شـده   نژا یا به شکل خصوصی توسط به
 هـم  کـه  دارنـد  بسـیاري  آب و شیمیایی مواد کودها، استفاده به

 نخواهـد  پایـداري  زیسـت  محیط نظر از هم و است بردار هزینه
و اطمینان از دسترسـی   زیستی براي حفظ تنوع بنابراین ؛داشت

به بذور و دام متناسب با وضعیت اقتصادي، محیطی و فرهنگی، 
دهاي ذیربط در مناطق روسـتایی تحـت پوشـش    نها کشاورزان

نـژادي مشـارکتی تـدابیري را     هاي بـه در قالب برنامهباید  خود
افزایش یابد و ارقام بومی  اتخاذ نمایند تا دسترسی روستاییان به

 .شرکت داشته باشند و دام یند تحقیقاتی و اصالح بذرافردر 
 ،ياقوام و جوامع بشـر  همه یفرهنگ يهامشخصه زا یکی

و آداب رسـوم مختلـف در    هـا نیـی آ ،هـا جشـن  ییداشتن و برپا
بـا توجـه بـه     .هاي مختلف و به خصوص کشاورزي استزمینه

اینکه این آداب و رسوم در بخش کشاورزي بـه عنـوان بخـش    
مهمی از میراث معنوي شناخته می شـود و بـه صـورت ادواري    

شـود بنـابراین الزم اسـت توسـط نهادهـایی چـون       برگزار مـی 
هادکشاورزي و میراث فرهنگی مورد شناسایی قرار گیرند و بـا  ج

؛ ترغیب روستاییان، آنها را در برگزاري این مراسم یاري نماینـد 
ـ را اح یفرهنـگ قـوم  ها زیرا اینگونه آیین و سـبب   کننـد یمـ  ای

 یقـوم  تیفرهنگ و هو تیو تقو محکیانسجام و ت ،یهمبستگ
 .شوندیم

ادالت ساختاري با اسـتفاده  سازي معطور کلی نتایج مدلبه 
زیستی نشان داد که متغیرهاي پایداري محیط PLSاز نرم افزار 
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و ابعاد مادي و معنـوي میـراث کشـاورزي از بـرازش مطلـوبی      
تـوان  هاي مدل سـاختاري مـی  برخوردار بودند. با توجه به یافته

داري نتیجه گرفت که میراث کشاورزي داراي اثر مثبت و معنـی 
زیستی در مناطق گردشگري روستاهاي مـورد  محیطبر پایداري 

)، 2006هاي کاظمی (مطالعه بود که این نتیجه با نتایج پژوهش
)، 2012)، منـوچهري ( 2012)، چی و همکـاران ( 2010لوندونو (
) همخوانی داشت، ولی با نتیجـه  2015)، بندانی (2015ایزدي (

)، 2010)، عظیمی و همکاران (2005مطالعه رضوانی و صفائی (
) 2016) و زال و همکـاران ( 2013محمدي یگانه و همکـاران ( 

از بین مطالعات صورت گرفته در ایـن زمینـه    همخوانی نداشت.
در مطالعه خـود بـه    )2010) و ایکر و همکاران (2006کاظمی (

وجود رابطه دو سویه بین فرهنگ و پایداري گردشـگري اشـاره   
تواند تأثیرات و عامل میاند. با توجه به اینکه تقویت هر دداشته

شـود در  مضاعف متقابلی داشـته باشـد، بنـابراین پیشـنهاد مـی     
گیـرد رابطـه دو طرفـه    مطالعاتی که در این زمینه صـورت مـی  

میراث کشاورزي و پایداري گردشگري همواره مورد توجه قـرار  
طور که نتایج برخی از مطالعات نشان گیرد. از طرف دیگر همان

هـاي کشـاورزي در منـاطق کشـاورزي     از میراثاند بازدید داده
باشد و در برخی موارد منجر بـه  همواره داراي اثرات مثبتی نمی

عظیمـی و   زیستی در مناطق هدف شده اسـت. ناپایداري محیط
 راثیاز اماکن م دیکه بازد اندنیز بیان کرده) در 2010همکاران (

بـه  را  يزیسـتی و اقتصـاد  محیط ،یفرهنگ هايچالش یفرهنگ
رو، در ایـن زمینـه مـدیریت میـراث     از ایـن  ارمغان آورده است.

توانـد بـا   هاي ذیـربط مـی  فرهنگی و گردشگري توسط سازمان
هاي تحقـق پایـداري   ریزي و سیاستگذاري صحیح زمینهبرنامه
زیستی گردشگري از طریق میـراث کشـاورزي را فـراهم    محیط

ـ    آورند. پیشنهاد می أثیر میـراث  شود مطالعـات آتـی در زمینـه ت
کشاورزي بر روي ابعاد پایداري اجتماعی و اقتصادي گردشگري 

 در مناطق روستایی صورت گیرد.
آمده در این تحقیق و استناد  دست بههاي با توجه به یافته

به نتایج سایر مطالعات صورت گرفتـه در ایـن زمینـه، پیشـنهاد     
 یرند:مورد توجه قرار گ شود موارد ذیل توسط کلیه ذیفنعانمی

ریـزان بـه تـأثیرات توسـعه     ن، برنامـه الالف) لزوم توجه مسـئو 
گردشگري روستایی بر روي میراث فرهنگی و جوامع محلی در 

 کشاورزي.هاي میراثشهرهاي تاریخی و نواحی اطراف پایگاه
ب) به منظور توسعه گردشگري پایـدار در منـاطق گردشـگري    

ــی   ــر م ــه نظ ــروري ب ــتایی ض ــئوال روس ــد مس ــرس ه ن و هم
زیســتی انــدرکاران، ابعــاد اجتمــاعی، اقتصــادي و محــیطدســت

 پایداري را با هم مدنظر قرار دهند.
هاي میراث زیستی گردشگري هر یک از سایتج) اثرات محیط

کشاورزي در منطقه مورد مطالعـه و سـایر منـاطق گردشـگري     
مورد ارزیابی قرار گیرد و در صورت مشـاهده اثـرات منفـی آن،    

الزم به منظور رفع اثرات منفـی و تحقـق پایـداري    ریزي برنامه
 زیستی انجام شود.محیط

اري در ذگـ  ریـزي و سیاسـت  د) لزوم ایجاد نظام یکپارچه برنامه
هاي کشـاورزي  سطح نهادهاي ذیربط به منظور مدیریت میراث

 زیستی در مناطق گردشگري روستایی.و تحقق پایداري محیط
ـ عالو عمـق ف  دگیگسـتر هـ) با توجـه بـه    مـرتبط بـا    يهـا تی

لــزوم در بخــش کشــاورزي و روســتایی  یفرهنگــ گردشــگري
و جـامع اجتنـاب    قیـ دق يابرنامـه  از بخـش را  نیا يبرخوردار

نقشـه   تـدوین  ضمني ابرنامه نیچن یسازد. در طراحیم ریناپذ
-از بخـش  یکنقش هر  دیبا عملیاتیو  یاهداف کل نییتعراه، 

از منـابع کـامالً    نـه یبه يریدر به کارگ یخصوص وی دولت يها
 یکو تشــر يبــراي همکــار الزم داتیــمشــخص شــده و تمه

و  یاتفاق يهاتیفعالجلوگیري از  ها به منظوربخش نیا یمساع
 .شود دهیشیاند يمواز
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