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 چکیده

 یییرا  انریزیرنام ان و گذارسرمای منظور کمک ی  ی  رانیا یکشاورز یتوسع  گردشرر  یظرف یاییارز یهاشاص   ییمطالع  تع  یا یهدف اصل
 یها استفاده شید. ییرا  شاص   یا ییشناسا ییرا یفاز یمنظور از روش دلف  یید ،یاشدیم یکشاورز یاستعداد توسع  گردشرر یمناطق دارا ییشناسا

 یکشاورز یدشررهمان متخصصان فعال در یخش گر ایپانل  یاعضا یهمان گلول  یرف ای یارهیزنج گیرینمون روش  ل یوسی ها ایتدا شاص  ییناساش
 انمطالعی  نشی    یا جیمورد نظر انتخاب شدند. نتا یهاشاص  یفاز یمتخصصان و روش دلف  یو سپس یا استفاده از مصاحب  یا ا شدند ییشناسا رانیا

از  اص  عبارتندش هش   ی.ارندیمورد توج  قرار گ دییا رانیا یکشاورز یتوسع  گردشرر  یظرف یاییارز یشاص  یرا ریز 18شاص  و  هش داد ک  
و   یی امن"، "دیی و صر یسیرگرم "، "زییان یجامعی  م  دگاهیو د ییتوانا"، "یگذاراس یمقررات و س  ،یقوان"، "ساص  ریز"، "طیمزرع  و مح"، "ن یهز"
 ."یگردشرر یهاجاذی "و  "یمنیا
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هیای صینع  و اشیتغال    صنع  موجب اشتغال مستقیم در زیر یخیش 

های مالی، تبلیغیاتی، فنیی، حقیوقی،    غیرمستقیم در یسیاری از فعالی 

صدمات اداری، فیروش، پزشیمی و یهداشیتی،     نقل مواد غذایی،وحمل

کشیورهایی کی  ییا    شود. ایی  ویدگیی ییرای    هتلداری و نظایر آن می

های الزم )طبیعی، فرهنریی،  رو هستند و از تواناییمشمل ییماری روی

اهمیی    ،تاریخی و اجتمیاعی( ییرای توسیع  گردشیرری یرصوردارنید     

تری  ی از اساسیتوسع  صنع  گردشرری ی  یم ،صاصی دارد. ینایرای 

 ,Boz & Sercek)ها یرای یسیاری از مناطق تبدیل شده اس  یرنام 

 معاصیر  جهیان  هیای صینع   تیری  یالنده از یمی . گردشرری( 2016

 میلییارد  0221 معیادل  2107 سیال  در صنع  ای  مالی گردش. اس 

 صیینع  مییالی گییردش دهییدمییی نشییان وردهییاآیر اسیی   یییوده دالر
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یییود  صواهیید دالر میلیییارد 2111 معییادل 2121 سییال در گردشییرری

(Statista, 2017.)  درآمیدی  مهیم  منیای   از یمیی  همواره صنع  ای 

 ییرای  مناسبی هایزیرساص  و هاظرفی  از ک  اس  یوده کشورهایی

 .اندیوده یرصوردار آن

های اصیر یرصالف رشد گردشرری، صنع  کشاورزی در طی سال

  تشیدید رقایی  ییازار، محیدودی      ای، از جملی های فزاینیده یا چالش

ها وکیاهش قیمی  محصیوالت    دسترسی زمی  و افزایش هزین  نهاده

مواج  اس  و ای  موارد یاعث کاهش درآمد میزارع صیرده میالمی در    

 ,Jayne et al., 2014; OECD-FAO)سراسیر جهیان شیده اسی      

 . ینایرای ، کشاورزی یرای ادام  حیات صود مجبور ی  یافت  راه(2016

حلی یرای اضاف  کیردن ارزش یی  محصیوالت صیود و ایجیاد منیای        

یاشد. سازمان آمار کشاورزی آمریمیا گیزارش   درآمدی قایل اعتماد می

میالدی شاهد کیاهش تعیداد    0666دهد ک  ایاالت متحده از سال می

اس .  مزارع و همننی  کوچک شدن مزارع کشاورزی زیر کش  یوده

کشاورزی تبیدیل یی  مسیم  ییا کارصانی       های هزاران همتار از زمی 

عنیوان صینع    یی  کشاورزی ایال  ویرجینیا هنوز  ،اند. یا ای  حالشده

 تیثییر روی اقتصاد منطق   شود و یریندی میب شماره یک ای  ایال  رت

گذارد. یمی از دالیل موفقی  کشاورزی در ای  ایال  توسع  زیادی می

یاشید کی  یاعیث    شاورزی میهای کشاورزی مانند گردشرری کجاذی 

ا آمیز امّمنظور تجری  محیطی صلحی شده ساکنان محلی و گردشرران 

 . (Walker, 2009)پر انر ی ی  یازدید مزارع روی آورند 

گردشییرری کشییاورزی مزایییای اقتصییادی، آموزشییی و اجتمییاعی 

کننیدگان )گردشیرران( و جامعی     کننیدگان، مصیرف  زیادی یرای تولید

گردشرری کشاورزی انریزه کشیاورزان را   ،ای یر. عالوهکندفراهم می

دهید. محققیان گردشیرری    یرای یاقی ماندن در ای  شغل افزایش می

ها و شیوه زندگی روستایی کشاورزی را ایزاری یالقوه یرای حفظ ارزش

 .(Veljković, 2017)دانند و توسع  مناطق روستایی می

 کی   شودمی اطالق ریگردشر از ایگون ی  گردشرری کشاورزی

ها و دامپروری ها،یاغ مزارع، از( علمی یا تفریحی) یازدید سفر، از هدف

 تولیید  صینای   و محلیی  صیا   هیای طبیع  و آیی  و تولید هاینظام

 تمیامی  از نزدییک  از یازدیدکننیده  فیرد  کی   اس  کشاورزی یا مرتبط

 صیورت یی   ییا  کیرده  کسب دانش محصوالت فرآوری تا تولید مراحل

 گردشیرری  ،ییرای  عیالوه . کندمی مشارک  فعالی  از یخشی در فعال

 هیای فعالیی   حیی   دامیداران  و کشیاورزان  ک  اس  شغلی کشاورزی

تفریح، فراغ   ایجاد هدف یا کشاورزی، وکارکسب یا یاغی کشاورزی،

 یی دهند،می انجام آنان آموزش و یازدیدکنندگان یرای و کسب تجری 

 درآمید  یلمی   یرییرد،  را تولییدی  فعالیی   جای ماتیصد فعالی  ک  آن

 زنییدگی سییبک همییان در را آنییان و کنیید تممیییل را کشییاورزان

تاریخن  گردشرری کشاورزی ی  اواصر ده   .دهد ارتقا شانکشاورزی

زمانی ک  مردم شروع ی  ترک شهر یرای رفت  ی  مزارع ییرای   0811

زندگی شهری کردند، ییاز  و فرار از  مدتکوتاهدیدن اقوام یرای اقام  

سفر ی  مناطق روستایی  0621گردد. پس از اصتراع صودرو در ده  می

، رکود و جنگ جهیانی دوم یاعیث   0601و  0611تر شد. در ده  آسان

ی هیا همننی  در ده  ،ی  تفریحات روستایی شد مندیعالق افزایش 

های حیوانیات صیانری میزارع    سواری و یاغ وحشاسب 0661و 0671

گذرانیدن تعطییالت در    0661و  0681هیای  حبوب شدند و در دهی  م

مزرع ، اقام  شبان  در مزارع، و تورهیای تجیاری مزرعی  محبوییی      

زیادی پیدا کردند. امروزه نیز تقاضا یرای گردشرری کشاورزی در حال 

 .  (Hatch, 2008)یاشد افزایش می

عنیوان  ی تعاریف مختلفی از گردشرری کشاورزی ارائ  شده اس  

تعریف مختلیف   01 (Busby & Rendle, 2000، یازیی و رندل )مثال

از صییینع  گردشیییرری کشیییاورزی شناسیییایی کردنییید. دانشیییراه  

“California Small Farm Program”   تعرییییف جیییامعی از

گردشرری کشاورزی یک اقدام  گردشرری کشاورزی ارائ  داده اس :

یاشید کی    اغ میی دامیداری ییا ییک یی     اقتصادی در یک مزرع  فعال،

نحیوی  ی  ،شودکنندگان انجام میمنظور لذت یردن یا آموزش یازدیدی 

 Small Farm)ای  امر یاعث درآمید مممیل ییرای مالیک شیود       ک 

Center, 2012) اییی  تعریییف در یسیییاری از مطالعییات گردشییرری .

یرنیاردو و هممیاران    عنیوان مثیال  یی  کشاورزی استفاده شیده اسی    

(Bernardo et al, 2004) ییراون و رییدر )   وBrown & Reeder, 

2007). 

مطالعات مفییدی در زمینی  گردشیرری روسیتایی و نقیش آن در      

صییدلی و هممیاران    توسع  مناطق روستایی ایران انجام شیده اسی .  

(Seidali et al. 2012 ) ای ی  یررسی ایرات گردشیرری در  در مطالع

صنع  گردشرری تا یی    توسع  روستایی پرداصتند و نتیج  گرفتند ک 

در یخیش صیدمات روسیتا ایجیاد      ویدهی امروز نوعی از تنوع شغلی را 

-ی اقتصیادی هیا یی را در فعالی هاضم  اینم  دگرگونی ،نموده اس 

هیای کشیاورزی و دامیداری، اجتمیاعی و     در یخش اجتماعی صصوصاً

در  Azami (2016) . اعظمیی درآمد روسیتائیان در پیی داشیت  اسی     

صود ی  تبیی  اییرات گردشیرری ییر توسیع  پاییدار روسیتایی       مطالع  
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در یعید  یی ک  گردشیرری روسیتا  نشان داد  پرداص . نتایج ای  مطالع 

ترتیب از جه  افزایش درآمید، افیزایش قیمی  زمیی  و     ی اقتصادی، 

 تیثییر زایی دارای ییشیتری   مسم ، کاهش اصتالف طبقاتی، و اشتغال

ر یهبییود زمینیی  تعامییل و مشییارک  یییوده و در یعیید اجتمییاعی از نظیی

روستاییان، تغییر در نوع پوشش اهالی روستا، جذب حداکثری مهاجران 

نوروزی و تایستانی و گسیترش رواییط ییرونیی روسیتا ییا روسیتاهای       

محیطیی از لحیاج جلیوگیری از    جیوار و همننیی  در یعید زیسی     هم

و ی گییاهی  هیا گسترش آلودگی در منطق ، ممانعی  از اتیالف گونی    

اسی . در اییران،    یوده تثییرگسترش صدمات زیرینایی دارای ییشتری  

 دارد متعیدد  و آشینا  میواردی  و کهی   ایگردشرری روستایی پیشیین  

 آیییی  ماننیید کشییاورزی فرهنرییی هییایجشیینواره و آیینییی مراسییم

 در شیمالی  هیای اسیتان  در کیویی صرم  جش  کاشان، در گیریگالب

 یهشیهر،  در انیار  جشینواره  گنیدم،  ش یردا جش  شالی، یرداش  زمان

 صراسیان  در( زعفران) سرخ طالی جشنواره یسطام، در زردآلو جشنواره

 هیایی قایلیی   دیریر  از نیز کشاورزی آیینی هایرویداد دیرر و جنویی

 همیی   .دهید می نشان را کشاورزی گردشرری ی  توج  لزوم ک  اس 

 هیای   کی  ظرفیی   ها و موارد یرای ایبات ای  ادعا کیافی اسی  نشان 

 کشاورزی گردشرری توسع  یرای نشده( شناصت  عمدتاً البت ) متعددی

در قالب یک صینع  و متضیمّ     هاآنوجود دارد ک  هنوز ی   ایران در

 ییوده  تیوجهی ییی  میورد  و نشده نراه مناسب هایفناوری کارگیریی 

 هیای تیور  میاه  هاسی  کی  در اردیبهشی    دهی   مثال، عنوانی . اس 

 وا گیون  هیای شیقایق  دش  قمصر، و کاشان گیریگالب شرریگرد

یرقیرار و   گیالن چای مزارع هایتور و یختیاری و چهارمحال صوانسار،

موارد یسییار زییادی وجیود     ،عالقمندان صا  صود را دارد. یا ای  حال

 گردشیرران  جذب یرای حتی توج ،قایل هایدارد ک  یا وجود پتانسیل

 زعفران یرداش  ی  توانمی جمل  آن از ک  س ا مانده مغفول صارجی،

های شیمالی و صرمیاچینی در   کاری در استانشالی جنویی، صراسان در

گفت  در ایی  منیاطق   های کشاورزی پیشجنوب اشاره کرد ک  فعالی 

ای ییرای  العیاده ماند ک  از ارزش فوقگاه ی  مثای  آداب و مراسمی می

شیود کی    ای  نیاز احساس می ای ،ینایر .جذب گردشرر یرصوردار اس 

پتانسیل مناطق مختلیف اییران ییرای توسیع  گردشیرری کشیاورزی       

یررسی شود و یر اساس ای  پتانسیل ییر روی منیاطق دارای پتانسییل    

 ینایرای ،یاالتر تمرکز کرد و ای  صنع  را در آن مناطق گسترش داد. 

ییرای   هیای میورد نییاز   در مطالع  حاضر سعی یر آن اس  ک  شاص 

یررسی پتانسیل توسع  گردشرری کشاورزی ایران یا استفاده از نظرات 

کیارگیری روش دلفیی فیازی شناسیایی     ی کارشناسان ای  یخش و یا 

 شوند.

 

 روش تحقیق

 مراحل روش دلفی فازی:

روش دلفی: ی انجام پدوهش  سنجیاممانییان مسال  پدوهش و  -0

های مهم شاص  شناسایی"ل  مورد پدوهش در ای  مطالع  ئمس

-میی  "یرای ارزیایی ظرفی  توسع  گردشرری کشاورزی اییران 

های انجام شده اممیان انجیام پیدوهش    یاشد ک  پس از یررسی

 شد. تثییدتوسط روش دلفی 

تشمیل تیم اجرا، هدای  و نظارت: در ایی  مطالعی  نویسیندگان     -2

مقال  اجرا، هدای  و نظارت یر مراحل روش دلفیی فیازی را ییر    

 داشتند.عهده 

در  اولی : نام پرسشتدوی  منظور ی های اولی  استخراج شاص  -1

ای  مرحل  ایتدا یا استفاده از مطالع  ادییات پیدوهش و مصیاحب    

هیایی را کی  در ارزییایی    یا صبرگان لیستی از عوامل یا شیاص  

یودنید را شناسیایی    میثیر ظرفی  توسع  گردشرری کشیاورزی  

های تمیراری  جام داده و شاص کرده سپس یک غریال اولی  ان

 01شیاص  و   هشی   در نهایی ، یا مترادف حیذف شیدند کی     

هییای و زیرشییاص  مشییخ  شیید. پییس از شناسییایی شییاص 

االت ثو سی  نامی  پرسیش های پیدوهش یی  طراحیی    زیرشاص 

طراحیی   نامی  پرسشها اقدام شد. پدوهش یر اساس زیر شاص 

دور اول  نامی  پرسیش اولی  ییا   نام پرسششده در ای  مرحل  را 

، نامی  پرسیش نامند. همننی  یرای تسی  اولیی    روش دلفی می

طراحی شده در اصتیار چنید نفیر از صبرگیان کی  در      نام پرسش

هیا و  ت یتوان عییب سثاالدسترس یوند قرار گرف  تا یا پاسخ ی  

ت را شناسیایی و  سثاالهمننی  سوء تعبیرهای احتمالی در مورد 

 اصالح نمود.

 :نام پرسش)اعتبار(  یررسی روایی -0

 نامی  پرسیش های متداول ی  یررسی روایی در ای  مطالع  ی  شیوه

 نامی  پرسیش ک  ییان شد پس از طراحی اولی   طورهمانپرداصت  شد. 

آن را در اصتیار یرصی از صبرگان در دسترس قرار دادییم تیا یی  تسی      

صبرگیان  دس  آمده نشیان داد کی    ی یپردازیم. نتایج  نام پرسشاولی  

دارنید کی  ایی  صیود      نام پرسشت سثاالدرک مشترکی از موضوع و 

ت سثاالدارد. همننی  هنرام طراحی  نام پرسشنشان از روایی سازه 
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سعی شد یا مطالع  ادییات پدوهش و مقیاالت میرتبط یی      نام پرسش

و مرتبط در ارزییایی ظرفیی  گردشیرری     مثیرهای شناسایی شاص 

و سپس یر اساس نظر صبرگان گروه ی  غریال  کشاورزی پرداصت  شود

 تثییید هیای  ت یر اساس شاص سثاالها پرداصت  شد و سپس اولی  آن

شده توسط صبرگیان گیروه )اسیاتید راهنمیا و مشیاور( طراحیی شید.        

صبرگان یرصوردار شدند ک  ای  صود یر روایی  تثییدت از سثاال ینایرای ،

 ارد. دالل  د نام پرسشیا اعتبار محتوای 

شناسییایی و انتخییاب اعضییای پانییل: اعضییای پانییل یییا همییان   

هیا  های دلفی یی  آننام پرسشمتخصصان و صبرگانی ک  قرار اس  

توزی  شود کسانی هستند ک  در حیوزه گردشیرری کشیاورزی تسیلط     

ای ییا همیان گلولی     زنجیره گیرینمون وسیل  روش ی کامل دارند ک  

گلول  یرفیی نی  تنهیا زمیان      گیریمون ناند. روش یرفی شناسایی شده

 هیا دهد تا یا نمون یلم  ای  اممان را ی  محقق می ،طلبدمی کمتری را

 .Naderifar et al) نادری فر و همماران .ارتباط یهتری داشت  یاشند

دا دو . در ای  پدوهش یا توج  ی  اصول روش گلول  یرفیی ایتی  (2017

ها صواسیت  شید تیا    نفر از صبرگان حوزه شناسایی شدند و سپس از آن

متخصصان و صبرگان دیرر کی  یی  حیوزه پیدوهش اشیراف دارنید را       

صبره ک  در زمین   12ها لیستی از معرفی کنند. یا استفاده از نظرات آن

مورد مطالع  تخص  داشتند تهی  شد. در گام یعیدی فرمیی طراحیی    

ضوع پدوهش، هدف پدوهش و میدت زمیان و تعیداد    شد ک  شامل مو

صبیره شناسیایی    12دورهای تقریبی پدوهش یود و ای  فرم در اصتیار 

شده قرار داده شد و از آنان صواست  شد تا تمایل و موافق  صیود را ییا   

 20مشارک  در پانل )مشارک  کنندگان( اعالم کنند. در مجموع تعداد 

صود را یرای شرک  در پدوهش اعالم نفر از صبرگان تمایل و موافق  

 تممییل  نامی  پرسیش  02 تعداد نفر، 20 ای  یی  ازدر نهای ، کردند و 

کیی  ترکیییب متخصصییانی کیی  در تممیییل  شیید داده یرگشیی  شییده

 01ارائ  شیده اسی . مشیارک      0 شرک  کردند در جدول نام پرسش

یاشید و یاعیث کیاهش    نفر متخص  در روش دلفی فازی کیافی میی  

 . (Dalkey, 1969) شودروه میصطای گ

 

 فازی دلفی روش در كننده شركت متخصصان تركیب -1 جدول

Table 1- Composition and panel size of the Fuzzy Delphi Technique 

 نوع فعالیت خبرگان

The job of experts 
 تعداد

Number 

 سابقه فعالیت در حوزه گردشگری كشاورزی )سال(

History of activity in the field of agritourism (year) 
 سال 2كمتر از 

Less than 2 years 
 سال 5تا  2

2 to 5 years 
 سال 5بیشتر از 

More than 5 years 
 اعضای هیات علمی متخص  در زمین  گردشرری کشاورزی

Faculty members specializing in agritourism 
12 3  9  0 

 دشرری کشاورزی یا تحصیالت مریوط ی  گردشرری کشاورزیافراد شاغل در زمین  گر

People working in the field of agritourism with education related to 

agritourism 
3 1  2  0 

 

ینیدی صبرگیان در   ب یرای جلوگیری از کاهش تعداد صبرگان ی  رت

تعیداد  در صورتی ک  در پدوهشی  امّاای  پدوهش پرداصت  نشده اس . 

یندی ب توان یر اساس معیارهای مورد نظر ی  رتمی ،صبرگان زیاد یاشد

صبرگان پرداص  و صبرگانی ک  از رتبی  ییاالتری یرصیوردار هسیتند را     

 کنندگان پدوهش انتخاب کرد.عنوان شرک ی 

ک  پیش از ای  یییان   طورهمانیرای صبرگان:  نام پرسشارسال 

صبیره کی  از    20گلول  یرفی تعداد  شد در ای  پدوهش یر اساس روش

شناسیایی و انتخیاب شید. در     ،تخص  و دانش الزم یرصوردار هستند

عنوان ی گام قبل ک   نام پرسشاولی  یا همان  نام پرسشای  مرحل  

گذاری شد از طریق پسی  المترونیمیی ییرای    دور اول نام نام پرسش

 صبرگان ارسال شد.

 تفاده از روش دلفی فازیها یا استجزی  و تحلیل داده

های روش دلفی معمولی یا سینتی از قبییل احتمیال    عل  ضعفی 

گراییی پیایی  آن و   حذف نظرات یرصی از صبرگان در پیدوهش و هیم  

عل  اینم  روش دلفی متمی یر قضاوت ترجیحی صبرگان ی همننی  

های صبرگان نیز از قطعیی  کامیل یرصیوردار نیسیتند،     اس  و قضاوت

یتواند قضاوت هم   نیاز ی  روش دیرری احساس شد ک  اوالً ،ینایرای 

های ترجیحی صبرگان را صبرگان را در یرگیرد و از طرف دیرر قضاوت

های روش یا توج  ی  ضعف ینایرای ،تری لحاج کند. طور مناسبی نیز 

سنتی دلفی پدوهشرران ی  دنبیال ارائی  روشیی یودنید کی  یتوانید از       

 0688ردار یاشد. یر همی  اساس اولی  یار در سال کارآیی یهتری یرصو

روش دلفی فازی توسط کافم  و گوپتیا معرفیی شید. در روش دلفیی     
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فازی سعی شده اس  روش دلفی سنتی یا مفاهیم تئوری فازی ترکیب 

 . (Kaufman & Gupta, 1988) .. کافم  و گوپتاشود

ی های متعددی را ییرای روش دلفی  یعدها پدوهشرران دیرر روش

یاشید.  های صا  صود را دارا میی فازی ارائ  کردند ک  هر یک ویدگی

هیای متعیددی   یا مطالع  منای  مختلف ممم  اس  ییا روش  ینایرای ،

انید. مراحیل   عنوان روش دلفی فیازی معرفیی شیده   ی یرصورد کرد ک  

هیای مختلفیی کی  ارائی  شیده اسی        روش دلفی فازی در هم  روش

تفیاوت اصیلی    ،ی معمولی دارد. در حقیقی  شباه  زیادی یا روش دلف

روش دلفی فازی یا روش دلفی معمیولی در یخیش تجزیی  و تحلییل     

شده اسی . در ادامی  سیعی شیده اسی  یمیی از        آوریجم های داده

صیورت گیام یی     ی های ارائ  شده یرای دلفی فازی تری  روشمتداول

ازی تمیام مراحیل روش دلفیی فی     ،گام توضیح داده شیود. در حقیقی   

همانند روش دلفی معمولی اس  و تنهیا در یخیش    استفاده شده دقیقاً

تنهیا یی  توضییح گیام      ،ها تفاوت دارند. در ادامی  تجزی  و تحلیل داده

در روش دلفی فازی پرداصت  شده  نام پرسشهای تجزی  و تحلی  داده

 اس . 

ها یا استفاده از روش دلفی فازی صود شیامل  تجزی  و تحلیل داده

 ,.Hsu et al)ترتیب ارائ  شده اس  ی دی  مرحل  اس  ک  در زیر چن

2010) . 

نظرات صبرگان: در ای  مرحل  همانند روش دلفیی   آوریجم  6.0

شیود. در ایی  روش از   نظرات صبرگان پرداصت  می آوریجم سنتی ی  

نظرات صبرگان  آوریجم و  نام پرسشمتغیرهای زیانی یرای طراحی 

 ود.شاستفاده می

نظیرات   آوریجمی  : پیس از  سیثال محاسب  ارزش فازی هر  6.2

شده یی  محاسیب     آوریجم های صبرگان در ای  مرحل  یر اساس داده

پردازیم. یرای محاسب  ها( می)شاص  تسثاالارزش فازی هر یک از 

 کنیم: ترتیب زیر عمل میی ت سثاالارزش فازی هر یک از 

صییورت ییی ت سییثاالاز  یییا فییرن اینمیی  ارزش فییازی هییر یییک

حید   : ،کی   طیوری یی  نمایش داده شود،  

صیواهیم   ،حد یاالی ای  عدد فیازی یاشید   :حد وسط و  :پایی ، 

 داش :

 

 

 
ک  مفهوم هر یک از متغیرها و پارامترهای ارائی  شیده در رواییط    

 یاشد:صورت زیر میی یاال 

  یا شاص   سثال: حد پایی  ارزش فازیj  کی  نام پرسشام ، 

سیثال  ی  مقیداری کی  صبرگیان یی      تیر کوچیک یرایر اس  ییا  

 اند.ام تخصی  داده j)شاص ( 

  یا شاص   سثال: حد وسط ارزش فازیj  ک  نام پرسشام ،

یرایر اس  ییا مییانری  هندسیی کلیی  نظیرات صبرگیان ییرای        

 ام. j)شاص ( سثال

  یا شاص   سثال: حد یاالی ارزش فازیj  ک  نام پرسشام ،

سیثال  ی  مقداری ک  توسیط صبرگیان یی     تریزرگیرایر اس  یا 

 ام تخصی  داده شده اس . j)شاص ( 

  مقدار تخصی  داده شده توسط صبره :i   ام ی  شاصj .ام 

 یا شاص   سثالی مثلثی : ارزش فازj .ام 

شیود در روش فیازی همی  نظیرات     کی  مشیاهده میی    طورهمان

 شوند.مشارک  داده می سثالصبرگان در محاسب  ارزش فازی هر 

ت یی   سثاالآمده یرای هر یک از  دس ی تبدیل ارزش فازی  6.1

(: پس از محاسیب  ارزش فیازی هیر ییک از     مقدار دی فازی شده )

ت سیثاال ت پدوهش یرای اینم  یتوانیم نسیب  یی  هیر ییک از     االسث

آمیده ییرای هیر ییک از      دسی  ی قضاوت کنیم یاید ایتدا ارزش فازی 

آیید.   وجیود یی  ت را دی فازی نمود تا اممان مقایس  و ارزییایی  سثاال

ها و روایط متعددی روش سثالیرای دی فازی کردن ارزش فازی هر 

 دو نمون  از آن ارائ  شده اس . 2 ارائ  شده اس  ک  در جدول

(: پس از محاسب  مقدار rای )رزیایی سثاالت یر اساس حد آستان ا

ها( یاید ی  ارزیایی دی فازی )قطعی( شده هر یک از سثاالت )شاص 

ها پرداص . یرای ارزیایی اهمی  هر یک از سیثاالت  میزان اهمی  آن

داول اس  کی  از ییک   یک قاعده مشخ  و یایتی وجود ندارد. امّا مت

-( یرای ارزیایی اهمی  هر یک از سثاالت استفاده میrای )حد آستان 

 شود:ای دو حال  ایجاد میشود. ینایرای ، یراساس مقدار حد آستان 

  شیاص (   یاشد ی  ای  مفهوم اس  ک  سثال اگر(j  ام

 از اهمی  یاالیی یرصوردار اس .

  ک  سثال )شیاص (   ی  ای  مفهوم اس  یاشد اگرj  ام

اهمیی  کیم ایی      علی  از اهمی  کمی یرصوردار اس . کی  یی   

 ها را حذف کرد.توان آنسثاالت می

 ادام  دورهای دلفی تا رسیدن ی  شروط توقف دلفی

شرط توقف دلفی در ای  پدوهش ای  اسی  کی  سی  شیرط زییر      

 (Sadeghi et al., 2018)یرقرار شود 
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 ها یا سثاالت مهم شناصت  شوند.شاص ( هم  0

 جدیدی توسط متخصصان ارائ  نشود. ( شاص 2

 ( توافق نظر )اجماع( در مورد سثاالت حاصل شود.1

هیای مهیم در ارزییایی    در ای  پدوهش ی  دنبال شناسایی شاص 

یاشیم، ی  همی  منظیور  ظرفی  توسع  گردشرری کشاورزی ایران می

های مهم از مقیدار  یرای شناسایی شاص یر اساس نظر گروه تحقیق 

عنیوان  نام  )ی دی فازی شده سثاالت ی  همراه میانری  طیف پرسش

هیا ییا   شیود. یی  عبیارت دیریر، شیاص      شاص  آستان ( استفاده می

تر مساوی میانری  طیف ها یزرگسثاالتی ک  مقدار دی فازی شده آن

-گذار شناصت  میی های مهم و تثییرعنوان شاص نام  یاشد، ی پرسش

ها کمتر از هایی ک  مقدار دی فازی شده آنها یا سثالشوند و شاص 

عنوان شیاص  کیم اییر ییا کیم اهمیی        مقدار میانری  طیف یاشد ی 

. هدف تحقیق در مرحلی   (Sadeghi et al., 2018)شوند شناصت  می

های مهم و ایرگذار اس  ی  همی  منظور دلفی فازی شناسایی شاص 

شوند. یرای دستیایی یی   های کم اهمی  حذف میوهش شاص در پد

اجماع در روش دلفی قاعده مشخصی وجود ندارد و شرایط دستیایی ی  

. Chaqoei, 2014)  (Zarei &شیود اجماع توسط محققی  تعیی  می

یا ییشیتر   21ینایرای ، یر اساس نظرات تیم تحقیق قرار شد زمانی ک  

های پاسخ اب یمسانی ی  یمی از گزین دهندگان جودرصد پاسخ 21از 

یرای هر سثال یدهند، یپذیریم ک  توافیق نظیر )اجمیاع( در میورد آن     

 انجام شد. SPSSآنالیز آماری یا استفاده از  سثال حاصل شده اس .

 

 نتایج و بحث

های استخراج شده یا استفاده از مطالع  ادییات پیدوهش و  شاص 

 ن داده شده اس .نشا 1مصاحب  یا صبرگان در جدول 

 

 نامهپرسش تسؤاال فازی ارزش كردن فازی دی روابط و هاروش -2 جدول

Table 2- Methods and functions of Defuzzification of questionnaire's questions 

 منبع

References 

 روش

Method 

(2101کون لیو، های چندملیتی )ونگیریتی شرک کاریرد روش دلفی فازی و فرایند سلسل  مراتبی فازی تحلیلی یرای اجزای مد  
  (2101کننده )هسو و همماران، تولید روان فناوری گزینش کاریرد روش دلفی فازی و فرایند سلسل  مراتبی فازی تحلیلی در

application of the Fuzzy Delphi Method and the FuzzyAnalytic Hierarchy Process for the Managerial Competence of 

Multinational Corporation Executives (weng- kun Liu, 2013) 
The application of Fuzzy Delphi Method and Fuzzy AHP in lubricantregenerative technology selection (Hsu et al., 2010) 

 

 (2100ان، های تولید هیدرو ن )چانگ و هممارروش دلفی فازی یرای ارزیایی فناوری
Fuzzy Delphi method for evaluating hydrogen productionTechnologies (Chang et al., 2011) 

  

 

 های استخراج شده برای ارزیابی ظرفیت گردشگری كشاورزی ایرانها و زیر شاخصشاخص -3 جدول
Table 3- Indicators and sub-indicators for evaluating agritourism development potential in Iran  

 
 شاخص و زیر شاخص

Indicators and sub-indicators 

 منابع

References 

C1 

 هزین 

Cost 
 

C11 

 نقل و حمل هزین 

Transport cost 
(Ochterski & Roth, 2008) 

C12 
 کشاورزی محصوالت صرید هزین 

The cost of buying agricultural products 
(Ochterski & Roth, 2008) 

C13 
 اسمان هزین 

Accommodation cost 
(Ochterski & Roth, 2008) 

C14 
 غذا هزین 

Feed cost 
(Ochterski & Roth, 2008) 

C2 
 مزرع  و محیط

Farm and environment 
 

C21 
 ی یومیهاتعداد گون 

Endemic species 
 اضاف  شده توسط تیم اجرا

Added by the research group 

C22 
 تعداد مزارع ارگانیک

Number of organic farms 
(Santucci, 2015) 
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 Continuation  of Table 3  3ادامه جدول  

C23 
 هاتعداد یاغ کش 

Number of home garden 

 اضاف  شده توسط تیم اجرا

Added by the research group 

C24 
 تعداد مزارع فعال

Number of active farms 
(Santucci, 2015) 

C25 
 تعداد مزارع محصوالت زینتی

Number of ornamental orchard 

 اضاف  شده توسط تیم اجرا

Added by the research group 

C26 
 چشم انداز

Landscape 
(Miandehi & Masrouri, 2013) 

C27 
 اقلیم

Climate 
(Kidd, 2011; Bakhtiari & Bakhtiari, 2013) 

C3 
 زیر ساص 

Infrastructure 
 

C31 
 مراکز درمانی

Health centers 
(Blancas et al., 2011) 

C32 
 مراکز اقامتی و محل کمپ

Camping site 
Added by the research group 

C33 
 دسترسی ی  هتل

Hotel 
(Maruti, 2009) 

C34 
 دسترسی ی  سرویس یهداشتی و حمام

WC and bathroom 
(Srikatanyoo & Campiranon, 2010; Park & Yoon, 2011) 

C35 
 ق صوابدسترسی ی  اتا

Bedroom 
(Srikatanyoo & Campiranon, 2010; Park & Yoon, 2011) 

C36 
 دسترسی ی  حمل و نقل عمومی

Access to the public transportation 
(Blancas et al., 2011) 

C37 
 سیستم مدیری  پسماند

Waste management system 
(Page & Getz, 1997; Tsaur & Wang, 2007) 

C38 
 تسهیالت ارتباطی از قبیل اینترن 

Communication facilities like the Internet 
(Blancas et al., 2011; Kidd, 2011) 

C39 
 دسترسی ی  آب و یرق

Water and electricity 
(Page & Getz, 1997, Blancas et al., 2011) 

C4 
 گذاریسیاس قوانی ، مقررات و 

Rules, regulations and policies 
 

C41 
 وجود مقررات گردشرری کشاورزی

Existence of agritourism regulations 
 اضاف  شده توسط تیم اجرا

Added by the research group 

C42 
 ی در دسترس یرای توسع  گردشرری مزرع هاوام

Government loan 
 توسط تیم اجرا اضاف  شده

Added by the research group 

C43 
 ی ترویجی گردشرری کشاورزیهایرنام 

Agritourism promotion programs 
 اضاف  شده توسط تیم اجرا

Added by the research group 

C44 
 ی دولتی یرای توسع  گردشرری کشاورزیگذارسرمای 

Government investment for the development of agritourism 
(Miandehi & Masrouri, 2013) 

C5 
 توانایی و دیدگاه جامع  میزیان

Attitude and ability of the host community 
 

C51 
 جمعی  فعال یخش کشاورزی

Active agricultural sector population 
 اضاف  شده توسط تیم اجرا

Added by the research group 

C52 
 تعداد جوانان منطق 

The number of young people in the village 
(Blancas et al., 2011) 

C53 
 نیاز کشاورزان ی  منای  درآمدی مازاد

Need for surplus income sources 
(Santucci, 2015) 

C54 
 سطح تحصیالت یخش کشاورزی

Education level 
(Mearns, 2012) 

C55 
 نوازی و تمایل ی  قبول گردشررمهمان

Hospitality and willingness to accept the tourist 

 اضاف  شده توسط تیم اجرا

Added by the research group 

C56 
 نیروی کار آموزش دیده یرای یخش گردشرری کشاورزی

Trained workforce 
(Mearns, 2012; Miandehi & Masrouri, 2013) 
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 Continuation  of Table 3  3ادامه جدول 

C57 
 م نهاد فعال در یخش گردشرریهای مردسازمان

NGOs active in the agricultural tourism sector 

 اضاف  شده توسط پانل صبرگان در دور اولی دلفی

Added by the experts panel in the first round of Delphi method 

C58 
 های اجتماعیانریزه

Social motives 

 لی دلفیاضاف  شده توسط پانل صبرگان در دور او

Added by the experts panel in the first round of Delphi method 

C6 
 سرگرمی و صرید

Fun and shopping 
 

C61 
 های کشاورزیاممان مشارک  در فعالی 

Ability to participate in agricultural activities 
(Artuğer & Kendir, 2013) 

C62 
 پذیر اس هایی ک  مشارک  صانواده در آن امماناممان مشارک  در فعالی 

Participation in Activities that allow for family participation 
(Srikatanyoo & Campiranon, 2010) 

C63 
 های کشاورزیفرص  آموزش فعالی 

Opportunity to train agricultural activities 
(Maruti, 2009; Srikatanyoo & Campiranon, 2010) 

C64 
 ان صرید کاالهای کشاورزیامم

Agricultural goods purchasing opportunities 
(Dubois et al., 2017) 

C65 
 سواریهای تفریحی غیر مرتبط یا کشاورزی مانند اسباممان مشارک  در فعالی 

Participation in non-agricultural activities such as horseback riding 
(Srikatanyoo & Campiranon, 2010) 

C7 
 امنی  و ایمنی

Security and safety 
 

C71 
 امنی  منطق 

Area security 
(Tsaur & Wang, 2007) 

C72 
 ایمنی مزارع

Safety of farms 
(Maruti, 2009, Srikatanyoo & Campiranon, 2010) 

C8 
 های گردشرریجاذی 

Tourist attractions 
 

C81 
 کنندردشررانی ک  ساالن  از منطق  یازدید میتعداد گ

Number of tourists who visited the village 
(Blancas et al., 2011) 

C82 
 های کشاورزی و محلیجشنواره

Agricultural and local festivals 
(Maruti, 2009; Park & Yoon, 2011) 

C83 
 های طبیعیپارک

Natural parks 
(Blancas et al., 2011) 

C84 
 های فرهنری و تاریخیجاذی 

Cultural and historical attractions 
(Miandehi & Masrouri, 2013) 

C85 
 گیریهای سنتی کشاورزی مانند گالبفعالی 

Traditional farming activities like catching rosewood 
(Miandehi & Masrouri, 2013) 

C86 
 های طبیعی منطق جاذی 

Natural attractions 
(Srikatanyoo & Campiranon, 2010) 

 

ک  پیش از ای  ییان شید در ایی  پیدوهش ییر اسیاس       طورهمان

خصیی  و دانییش الزم صبییره کیی  از ت 20روش گلولیی  یرفییی تعییداد 

 نامی  پرسیش شناسایی و انتخاب شد. در ای  مرحلی    ،یرصوردار هستند

دور اول  نامی  پرسیش عنیوان  ی گام قبل ک   نام پرسشاولی  یا همان 

گذاری شد یرای صبرگان ارسال شد. در دور اول دلفی یا اسیتفاده از  نام

دور  ی تممییل شیده  هانام پرسش آوریجم نظرات صبرگان و پس از 

ت سثاالمقدار فازی هر یک از  Excelافزار اول دلفی یا استفاده از نرم

ت سیثاال پدوهش محاسب  شد. پیس از محاسیب  مقیدار فیازی تمیام      

ت ایتدا مقیادیر  سثاالیرای ارزیایی میزان اهمی  هریک از  نام پرسش

فازی ی  مقادیر دی فازی تبدیل شد. یعد از محاسب  مقیدار دی فیازی   

توانیم یا مقایس  مقیدار دی فیازی شیده هیر     می ،نام رسشپت سثاال

( ی  شناسایی میزان اهمی  هیر  1یا مقدار میانری  طیف )مقدار  سثال

ها یپردازیم. در ای  پدوهش یر اساس نظرات صبرگیان،  یک از شاص 

( 1ییشتر از مقدار مییانری  طییف )   هاآنتی ک  مقدار دی فازی سثاال

تی ک  مقدار سثاالشوند و ا اهمی  شناصت  میت یسثاالعنوان ی یاشد 

ت کم اهمی  شناصت  سثاالعنوان ی یاشد  س کمتر از  هاآندی فازی 

هیای  زیر شیاص   0یا توج  ی  جدول  ینایرای ،شوند شده و حذف می

های در دسیترس ییرای توسیع     های یومی، تعداد هتل، وامتعداد گون 

، تعداد گردشررانی ک  سیاالن   گردشرری مزرع ، تعداد جوانان منطق 

های طبیعی منطق  های طبیعی و جاذی کنند، پارکاز منطق  یازدید می

زیر شیاص    هف امتیاز الزم را کسب نمردند و در دور اول دلفی ای  

ی مردم هاحذف شدند. همننی  در ای  مرحل  دو زیر شاص  سازمان
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کشاورزان یرای  های اجتماعینهاد فعال در یخش گردشرری و انریزه

ی استخراج شیده  هاقبول گردشرر توسط یعضی از صبرگان ی  شاص 

 .اضاف  شدند

 

 

 نتایج دور اول دلفی فازی -4 جدول

Table 4- Results of the first round of Fuzzy Delphi method 

 مقدار دی فازی 

Defuzzify value 
 وضعیت

Status 
 درصد اجماع

Consensus percentage 

11C 3.35 
 شده تثیید

Accepted 
53 

12C 3.04 
 شده تثیید

Accepted 
27 

13C 3.75 
 شده تثیید

Accepted 
47 

14C 3.36 
 شده تثیید

Accepted 
40 

21C 2.78 
 تثییدعدم 

Rejected 
47 

22C 4.20 
 شده تثیید

Accepted 
60 

23C 4.17 
 شده تثیید

Accepted 
53 

24C 4.23 
 شده تثیید

Accepted 
67 

52C 3.79 
 شده تثیید

Accepted 
47 

26C 3.55 
 شده تثیید

Accepted 
33 

27C 3.66 
 شده تثیید

Accepted 
47 

31C 3.42 
 شده تثیید

Accepted 
60 

32C 3.07 
 شده تثیید

Accepted 
53 

33C 2.70 
 تثییدعدم 

Rejected 
27 

34C 3.05 
 شده تثیید

Accepted 
40 

35C 3.64 
 شده تثیید

Accepted 
40 

63C 4.13 
 شده تثیید

Accepted 
53 

37C 3.31 
 شده تثیید

Accepted 
40 

38C 3.02 
 شده تثیید

Accepted 
47 

39C 3.41 
 شده تثیید

Accepted 
53 

41C 3.10 
 شده تثیید

Accepted 
40 

42C 2.68 
 تثییدعدم 

Rejected 
27 

43C 3.31 
 شده تثیید

Accepted 
33 
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44C 3.00 
 شده تثیید

Accepted 
40 

15C 3.96 
 شده تثیید

Accepted 
33 

52C 2.32 
 تثییدعدم 

Rejected 
40 

53C 3.40 
 شده تثیید

Accepted 
53 

54C 3.75 
 شده تثیید

Accepted 
47 

55C 4.19 
 شده تثیید

Accepted 
67 

56C 4.05 
 شده تثیید

Accepted 
53 

61C 3.05 
 شده تثیید

Accepted 
40 

62C 3.09 
 شده تثیید

Accepted 
47 

36C 3.02 
 شده تثیید

Accepted 
53 

64C 3.04 
 شده تثیید

Accepted 
53 

65C 3.05 
 شده تثیید

Accepted 
47 

71C 3.46 
 شده تثیید

Accepted 
53 

72C 3.02 
 شده تثیید

Accepted 
47 

81C 2.67 
 تثییدعدم 

Rejected 
60 

82C 4.10 
 شده تثیید

Accepted 
47 

83C 2.72 
 تثییدعدم 

Rejected 
27 

48C 3.25 
 شده تثیید

Accepted 
53 

85C 3.15 
 شده تثیید

Accepted 
53 

86C 2.82 
 تثییدعدم 

Rejected 
33 

 

دور دوم دلفی و یا توج   نام پرسشدور دوم دلفی: پس از تحلیل 

ی مردم نهیاد فعیال در یخیش    هادو زیر شاص ، سازمان 2ی  جدول 

ول گردشیرر کی    های اجتماعی کشاورزان یرای قبگردشرری و انریزه

فیازی  در دور اول دلفی توسط صبرگان معرفی شدند دارای مقیادیر دی 

یودند و یا توج  ی  اینم  مقیادیر دی فازشیان ییاالتر از     1.28و  1.22

ییود ایی  دو زییر شیاص  یی  زییر        نامی  پرسشمقدار میانری  طیف 

ی استخراج شده اضاف  شدند. در پایان دور دوم دلفی تعیداد  هاشاص 

زیر شاص  دارای مقادیر دی فازی یاالتر از طیف میانری  یودنید.   18

از آنجایی ک  در  امّا ،در ای  مرحل  زیر شاصصی حذف و یا اضاف  نشد

ت تجمی  نظرات صبرگان حاصیل نشیده اسی  )سیطح     سثاالیرصی از 

ایم و یاید ی  هنوز ی  سطح توقف نرسیده ینایرای ،درصدی(  21توافق 

 ادام  دهیم.یند روش دلفی أفر

نام  دور سیوم ییا   دور سوم دلفی: در ای  مرحل  ی  طراحی پرسش

نام  دور دوم پرداصت  شده اس . دس  آمده از پرسشتوج  ی  نتایج ی 

در دور دوم سثال کم اهمیتیی نداشیتیم همننیی  شیاص  جدییدی      

دهنده ای  اس  ک  زییر  توسط صبرگان معرفی نشده یود ک  ای  نشان

نامی  تمیام ایعیاد پیدوهش را در ییر      ائ  شده در پرسشهای ارشاص 

نام  طراحی شده در گیام قبیل را یی     گرفت  اند. در ای  مرحل  پرسش
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دسی  آمیده از دور دوم )تجمیی  نظیر صبرگیان و      همراه نتایج کلی ی 

نام  دور دوم( را در اصتیار صبرگان قرار مقدار دی فازی سثاالت پرسش

-نام  و تجزی  و تحلییل پاسیخ  ی پرسشآوردهیم و سپس ی  جم می

 پردازیم.دس  آمده میهای ی 

 

 نتایج دور دوم دلفی فازی  -5جدول 
Table 5- Results of the second round of Fuzzy Delphi method 

 مقدار دی فازی 

Defuzzify value 
 وضعیت

Status 
 درصد اجماع

Consensus percentage 

11C 3.42 
 شده تثیید

Accepted 
53 

12C 3.4 
 شده تثیید

Accepted 
33 

13C 4.16 
 شده تثیید

Accepted 
60 

14C 3.51 
 شده تثیید

Accepted 
53 

22C 4.2 
 شده تثیید

Accepted 
60 

23C 4.13 
 شده تثیید

Accepted 
53 

24C 4.23 
 شده تثیید

Accepted 
67 

25C 3.85 
 شده تثیید

Accepted 
60 

26C 3.69 
 شده تثیید

Accepted 
40 

27C 3.69 
 شده تثیید

Accepted 
53 

31C 4.31 
 شده تثیید

Accepted 
73 

32C 3.07 
 شده تثیید

Accepted 
53 

34C 3.46 
 شده تثیید

Accepted 
53 

35C 3.64 
 شده تثیید

Accepted 
40 

36C 4.09 
 شده تثیید

Accepted 
53 

37C 3.42 
 شده تثیید

Accepted 
53 

38C 3.38 
 شده تثیید

Accepted 
60 

39C 3.41 
 شده تثیید

Accepted 
53 

41C 3.02 
 شده تثیید

Accepted 
47 

43C 3.44 
 شده تثیید

Accepted 
53 

44C 3.02 
 شده تثیید

Accepted 
53 

51C 3.49 
 شده تثیید

Accepted 
53 

53C 3.78 
 شده تثیید

Accepted 
53 
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54C 3.48 
 شده تثیید

Accepted 
53 

55C 4.19 
 شده تثیید

Accepted 
67 

56C 3.82 
 شده تثیید

Accepted 
53 

61C 3.47 
 شده تثیید

Accepted 
53 

62C 3.09 
 شده تثیید

Accepted 
47 

63C 3.03 
 شده تثیید

Accepted 
60 

64C 3.08 
 شده تثیید

Accepted 
67 

65C 3.11 
 شده تثیید

Accepted 
60 

71C 3.52 
 شده تثیید

Accepted 
53 

72C 3.09 
 شده تثیید

Accepted 
53 

82C 3.74 
 شده تثیید

Accepted 
53 

84C 3.24 
 شده تثیید

Accepted 
60 

85C 3.48 
 شده تثیید

Accepted 
53 

57C 3.55 
 شده تثیید

Accepted 
60 

58C 3.28 
 شده تثیید

Accepted 
53 

 

ارائ  شیده اسی .    7 جدولنتایج حاصل از محاسبات دور سوم در 

ت سثاالد مقدار دی فازی تمام شوک  در جدول مشاهده می طورهمان

همی    ینیایرای ، یاشید.  پدوهش ییشیتر از مقیدار مییانری  طییف میی     

هماننید دور   ،سوم مهم هستند. از طیرف دیریر   نام پرسشها شاص 

قبل هیی  شیاص  جدییدی توسیط صبرگیان پیشینهاد نشیده اسی .         

یر اساس ای  نتایج میا یی  هیدف پیدوهش یعنیی شناسیایی        ینایرای ،

در فراینید ارزییایی ظرفیی  گردشیرری کشیاورزی       مثیرهای شاص 

هنوز یاید شرط اجماع یا توافق را نیز یررسی کنیم  امّاایم. ایران رسیده

ها تجمی  حاصل شده اس  یا صیر. تا یبینیم آیا نسب  ی  هم  شاص 

ک  در ایتدای کار توافق شید یایید    طورهمانیرای یررسی شرط اجماع 

های پاسیخ  جواب یمسانی ی  یمی از گزین  درصد صبرگان 21حداقل 

داده یاشند. یا توج  ی  جدول یاال ای  شرط یرای اکثیر   سثالیرای هر 

 06ت کی  یی  توافیق    سیثاال جز چند میورد از   ،ها یرقرار اس شاص 

توج  ی  نظر تیم تحقیق و یا توجی  یی  نزدییک     اند ک  یارسیده درصد

نیاز یی  طراحیی دور جدیید     درصد 21یودن ای  مقدار ی  سطح توافق 

 رسد.یاشد و دورهای دلفی ی  پایان مینمی

نشان داده شیده اسی ، پیس از اتمیام      7طور ک  در جدول همان

ارزییایی ظرفیی  توسیع      منظورزیر شاص  ی  18مراحل دلفی تعداد 

گردشرری کشاورزی ایران معرفی شد. شاص  هزین  شامل چهار زیر 

 نقل، هزین  و حمل ک  عبارتند از: هزین  یاشدشاص  پذیرفت  شده می

غذا. شاص  مزرع   اسمان، هزین  کشاورزی، هزین  محصوالت صرید

ارگانییک،   میزارع  و محیط شامل شش زیر شاص  پذیرفت  شده تعداد

زینتیی،   محصیوالت  مزارع فعال، تعداد مزارع ، تعدادهاکش  یاغ تعداد

هیای ییومی ییا    داد گونی  یاشد و زیر شاص ، تعانداز و اقلیم می چشم

هیای تثییید شیده نبیود و     جزو زیر شاص  68/2فازی شده مقدار دی

هیای ایی  پیدوهش ییا     حذف شد. شاص  زیر ساص  از یی  شیاص  

تعداد هش  زیر شاص  پذیرفت  شده، ییشتری  زیر شیاص  پذیرفتی    

 یاشد ک  ایی  هشی  زییر شیاص  عبارتنید از: مراکیز      شده را دارا می

 و یهداشیتی  سرویس ی  کمپ، دسترسی محل و اقامتی زدرمانی، مراک

عمیومی،   نقیل  و حمیل  یی   صواب، دسترسیی  اتاق ی  حمام، دسترسی
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ییییییییییییییییییییییییییییرق. و آب یییییییییییییییییییییییییییی  اینترن ، دسترسی قبیل از ارتباطی پسماند، تسهیالت مدیری  سیستم

 

 نتایج دور سوم دلفی فازی -6 جدول
Table 6- Results of the third round of Fuzzy Delphi method 

 مقدار دی فازی 

Defuzzify value 
 وضعیت

Status 
 درصد اجماع

Consensus percentage 

11C 3.42 
 شده تثیید

Accepted 
53 

12C 3.39 
 شده تثیید

Accepted 
53 

13C 4.16 
 شده تثیید

Accepted 
60 

14C 3.51 
 شده تثیید

Accepted 
53 

22C 4.2 
 شده تثیید

Accepted 
60 

23C 4.13 
 شده ثییدت

Accepted 
53 

24C 4.23 
 شده تثیید

Accepted 
67 

25C 3.85 
 شده تثیید

Accepted 
60 

26C 3.73 
 شده تثیید

Accepted 
53 

27C 3.69 
 شده تثیید

Accepted 
73 

31C 4.31 
 شده تثیید

Accepted 
67 

32C 3.07 
 شده تثیید

Accepted 
53 

34C 3.46 
 شده تثیید

Accepted 
53 

35C 3.68 
 شده ثییدت

Accepted 
47 

36C 4.09 
 شده تثیید

Accepted 
53 

37C 3.42 
 شده تثیید

Accepted 
53 

38C 3.38 
 شده تثیید

Accepted 
60 

39C 3.41 
 شده تثیید

Accepted 
53 

41C 3.02 
 شده تثیید

Accepted 
47 

43C 3.44 
 شده تثیید

Accepted 
53 

44C 3.02 
 شده تثیید

Accepted 
53 

51C 3.49 
 شده ثییدت

Accepted 
53 

53C 3.78 
 شده تثیید

Accepted 
53 

54C 3.48 
 شده تثیید

Accepted 
53 
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55C 4.19 
 شده تثیید

Accepted 
67 

56C 3.82 
 شده تثیید

Accepted 
53 

61C 3.47 
 شده تثیید

Accepted 
53 

62C 3.09 
 شده تثیید

Accepted 
47 

63C 3.03 
 شده تثیید

Accepted 
60 

64C 3.08 
 شده ثییدت

Accepted 
67 

65C 3.11 
 شده تثیید

Accepted 
60 

71C 3.52 
 شده تثیید

Accepted 
53 

72C 3.09 
 شده تثیید

Accepted 
53 

82C 3.74 
 شده تثیید

Accepted 
53 

84C 3.24 
 شده تثیید

Accepted 
60 

85C 3.48 
 شده تثیید

Accepted 
53 

57C 3.58 
 شده تثیید

Accepted 
60 

58C 3.62 
 شده ثییدت

Accepted 
53 

 

در مورد شاص  زیر ساص ، زیر شاص  دسترسیی یی  هتیل ییا     

دور دوم حیذف   نامی  پرسشدر دور اول دلفی، از  6/2 مقدار دی فازی

های پذیرفتی  شیده قیرار نررفی . شیاص       شد و در یی  زیر شاص 

دارای س  زیر شاص  پذیرفت  شیده   گذاریسیاس قوانی ، مقررات و 

 گردشیرری  ترویجیی  یهاکشاورزی، یرنام  گردشرری تمقررا وجود

کشیاورزی   گردشیرری  توسع  یرای دولتی یگذارسرمای کشاورزی و 

 دسیترس  در یهیا وام"یاشد و در مورد ای  شاص ، زییر شیاص    می

نتوانسی    78/2 ییا مقیدار دی فیازی    "مزرع  گردشرری توسع  یرای

ی و دیدگاه جامعی   امتیاز الزم را کسب کند و حذف شد. شاص  توانای

 هفی  یاشد کی  ایی    شده می  زیر شاص  پذیرفت هف میزیان شامل 

 کشیاورزان  کشاورزی، نیاز یخش فعال زیر شاص  عبارتند از: جمعی 

کشییاورزی،  یخییش تحصیییالت مییازاد، سییطح درآمییدی منییای  ییی 

 ییرای  دیدهآموزش کار گردشرر، نیروی قبول ی  تمایل و نوازیمهمان

 یخیش  در فعیال  نهیاد مردم هایاورزی، سازمانکش گردشرری یخش

زییر   هفی  اجتماعی کشاورزان. از ییی  ایی     هایگردشرری و انریزه

 یخیش  در فعیال  نهیاد  میردم  هیای شاص  دو زیر شیاص  سیازمان  

اجتماعی کشاورزان توسط پانیل صبرگیان در    هایگردشرری و انریزه

 و 28/1 زیدور اول دلفی معرفی شدند و توانسیتند ییا مقیادیر دی فیا    

های پذیرفت  شیده قیرار گیرنید همننیی  زییر      زیر شاص  وجز 72/1

در دور اول دلفی  12/2 فازیشاص  تعداد جوانان منطق  یا مقدار دی

زییر شیاص     پینج حذف شده یود. شاص  سرگرمی و صریید شیامل   

 کشیاورزی، اممیان   یهیا فعالیی   در مشیارک   پذیرفت  شیده اممیان  

اسی ،   پذیراممان آن در صانواده مشارک  ک  ییهافعالی  در مشارک 

 کاالهییای صرییید کشییاورزی، اممییان یهییافعالییی  آمییوزش فرصیی 

 ییا  میرتبط  غییر  تفریحیی  یهافعالی  در مشارک  کشاورزی و اممان

در مورد ای  شاص  هیی  زییر    ،یاشدسواری می اسب مانند کشاورزی

ده های استخراج شی ای نداشتیم و تمام زیر شاص شاص  حذف شده

توانستند امتیاز الزم را کسب کنند. شاص  امنی  و ایمنی ییا دو زییر   

شاص  امنی  منطق  و ایمنی مزارع دارای کمتری  زیر شیاص  ییود   

 و 22/1 فازی شدهترتیب یا مقادیر دیی ها دو ای  زیر شاص  ک  هر

هیای  یاشند. شاص  جاذی های پذیرفت  شده میشاص زیر وجز 16/1

زیر شاص  استخراج شیده ییود کی  از     ششق  شامل گردشرری منط
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 کشیاورزی  هاییی  ای  س  زیر شاص  تنها س  زیر شاص  جشنواره

 سنتی مریوط ی  هایتاریخی و فعالی  و فرهنری هایمحلی، جاذی  و

داشتند و  س فازی یاالتر از عدد گیری مقدار دیگالب مانند کشاورزی

 منطق  از ساالن  ک  گردشررانی پذیرفت  شدند و س  زیر شاص  تعداد

منطقی  از ایی     طبیعی هایطبیعی و جاذی  هایکنند، پارکمی یازدید

 شاص ، حذف شدند.

 

 گیرینتیجه

های ارزیایی ظرفی  توسع  هدف اصلی ای  مطالع  تعیی  شاص 

ان و گیذار سیرمای  منظیور کمیک یی     یی  گردشرری کشاورزی اییران  

ناطق دارای اسیتعداد توسیع  گردشیرری    ان یرای شناسایی مریزیرنام 

شیود تیا   یاشد. توسع  گردشرری کشیاورزی سیبب میی   کشاورزی می

کشاورزان انریزه و درآمد جدید یرای یاقی مانیدن در شغلشیان کسیب    

شیود. ییرای ارزییایی    کنند و ای  امر سبب توسع  مناطق روستایی می

مختلف ظرفی  توسع  گردشرری کشاورزی و مقایس  توانایی مناطق 

هایی ییرای ارزییایی ظرفیی  توسیع      در توسع  ای  صنع  ی  شاص 

ای ی  ای  گردشرری نیاز اس  و از آنجا ک  تا ی  حال در ایران مطالع 

-منظور انجام نشده اس ، مطالع  حاضر یا هدف شناسایی ای  شاص 

وسییل  روش  یی  هیا ایتیدا   ها انجام گرفی . ییرای شناسیایی شیاص     

ای یا همان گلول  یرفیی اعضیای پانیل ییا همیان      رهزنجی گیرینمون 

متخصصان فعال در یخش گردشرری کشاورزی ایران شناسایی شدند 

و سپس یا استفاده از مصاحب  یا ای  متخصصان و روش دلفیی فیازی   

 های مورد نظر انتخاب شدند.شاص 

زییر شیاص     18شاص  و  هش نتایج ای  مطالع  نشان داد ک  

ی  توسع  گردشرری کشیاورزی اییران یایید میورد     یرای ارزیایی ظرف

مزرعی  و  "، "هزینی  "شاص  عبارتند از  هش توج  قرار گیرند. ای  

توانایی "، "گذاریسیاس قوانی ، مقررات و "، "زیر ساص "، "محیط

و  "امنیی  و ایمنیی  "، "سرگرمی و صریید "، "و دیدگاه جامع  میزیان

زییر شیاص     چهیار . شاص  هزینی  شیامل   "ی گردشرریهاجاذی "

کشیاورزی،   محصیوالت  صرید نقل، هزین  و حمل پذیرفت  شده هزین 

 یاشد. شاص  مزرعی  و محییط شیامل   غذا می اسمان و هزین  هزین 

 ییاغ  ارگانییک، تعیداد   میزارع  زیر شاص  پذیرفتی  شیده تعیداد    شش

انداز و زینتی، چشم محصوالت مزارع فعال، تعداد مزارع ، تعدادهاکش 

زیر شیاص  پذیرفتی     هش یاشد. شاص  زیر ساص  شامل اقلیم می

یاشد ک  عبارتند از مراکز درمانی، مراکز اقامتی و محل کمپ، شده می

دسترسی ی  سرویس یهداشیتی و حمیام، دسترسیی یی  اتیاق صیواب،       

دسترسی ی  حمل و نقل عمومی، سیستم مدیری  پسماند، تسیهیالت  

ب و ییرق. شیاص  قیوانی ،    ارتباطی از قبیل اینترن  و دسترسی ی  آ

زیر شاص  پذیرفتی  شیده وجیود     س دارای  گذاریسیاس مقررات و 

ی ترویجییی گردشییرری هییامقییررات گردشییرری کشییاورزی، یرنامیی 

ی دولتی یرای توسع  گردشیرری کشیاورزی   گذارسرمای کشاورزی و 

زییر   هفی  یاشد. شاص  توانایی و دییدگاه جامعی  میزییان دارای    می

ل یخیش کشیاورزی، نییاز کشیاورزان یی  منیای        شاص  جمعی  فعیا 

نیوازی و  درآمدی مازاد، سطح تحصییالت یخیش کشیاورزی، مهمیان    

تمایل ی  قبیول گردشیرر، نییروی کیار آمیوزش دییده ییرای یخیش         

هییای مییردم نهییاد فعییال در یخییش گردشییرری کشییاورزی، سییازمان

یاشد. شاص  سرگرمی و صریید  های اجتماعی میگردشرری و انریزه

 ی کشیاورزی، هیا زیر شاص  اممیان مشیارک  در فعالیی     پنجدارای 

 پذیراممان آن در صانواده مشارک  ک  ییهافعالی  در مشارک  اممان

 کاالهیای  صریید  اممیان  کشاورزی، یهافعالی  آموزش فرص  اس ،

ی تفریحیی غییر میرتبط ییا     هاکشاورزی و اممان مشارک  در فعالی 

زییر شیاص     دومنیی دارای  یاشد. شیاص  امنیی  و ای  کشاورزی می

هیای  شاص  جاذی  در نهای ،یاشد و امنی  منطق  و ایمنی مزارع می

هیای  زیر شاص  پذیرفت  شده جشینواره  س گردشرری منطق  شامل 

های سنتی های فرهنری و تاریخی و فعالی کشاورزی و محلی، جاذی 

 یاشد.کشاورزی می

 رزی مخصوصیاً در ایران مطالعات کمی در مورد گردشرری کشیاو 

های ارزیایی ظرفیی  توسیع  ایی  صینع      در زمین  شناسایی شاص 

سیرع   ی وجود دارد و از آنجا ک  صنع  گردشرری کشاورزی در دنیا 

در حال توسع  اس  و نقش مهمی در توسع  روستایی داشت  نیاز اس  

در ایران ییشتر مورد توج  قرار گیرد و قیدم اول در ایی  راه شناسیایی    

-توصی  میی  ینایرای ،یاشد. مستعد یرای توسع  ای  صنع  می مناطق

ها و مطالع  و مقایسی   دهی ای  شاص شود در مطالعات آینده ی  وزن

های اسیتخراج شیده   پتانسیل روستاهای کشور ایران یر اساس شاص 

امید در ای  مطالع  و وزن اصتصا  یافت  ی  هر شاص  پرداصت  شود. 

آینده یرای افرادی ک  در میورد ایی  موضیوع     اس  ک  ای  مطالع  در

 .مفید یاشد ،کنندمی تحقیق
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Introduction1 

Tourism is still based on the significant role of human resources, regardless of technological development in 
the world, so that this industry leads to direct employment in sub-sectors of industry and indirect employment in 
many activities. Tourism is one of the most important industries in the contemporary world. Despite the growth 
of tourism, the agriculture industry is facing a growing number of challenges, such as intensifying market 
competition, limited access to lands, increasing cost of inputs and lower commodity prices, which has led to 
lower incomes for small-scale farms around the world. Therefore, in order to survive, agriculture has to find a 
way to add value to its products and create reliable sources of income. Agritourism provides many economic, 
educational, and social benefits to producers, consumers (tourists) and society. Besides, agritourism motivates 
farmers to stay in this job. Agritourism is a job that farmers and ranchers do during agricultural, horticultural or 
agricultural business activities, intending to create entertainment, leisure and gain experience for visitors and 
educate them, without replacing service activities with productive activities, this also raises farmers' incomes. 

Materials and Methods 

After choosing the Fuzzy Delphi method, we formed the implementation, guidance, and monitoring teams. 
Then, the initial indicators and sub-indicators were extracted to develop a preliminary questionnaire. In the next 
step, the questionnaire, whose questions were based on those sub-indicators, was designed. Then, the 
questionnaires were validated and sent to the elected specialists in different Delphi rounds. After the experts' 
answers were collected, the desired indicators were selected. For picking the indicators, the fuzzy value of each 
question was calculated and converted to a defuzzification value and later compared to the threshold value. 

Results and Discussion 

After three rounds of Fuzzy Delphi method, indicators and sub-indicators were chosen. In the first round of 
the Fuzzy Delphi method, seven sub-indicators were removed from 43 extracted ones. In addition, at this stage, 
two sub-indicators of non-governmental organizations active in the tourism sector and farmers' social incentives 
to accept tourists were added to the extracted indicators. At the end of the second round, 38 sub-indicators had 
defuzzification value above the mean range. At this stage, these indicators were not removed or added, but since 
some of the questions did not include the consensus of experts’ opinions, Fuzzy Delphi process entered the third 
round. After the third round of Fuzzy Delphi and reviewing its results, we found that the defuzzification values 
of all research questions in this round are greater than the mean range. Therefore, all the indicators of the third 
questionnaire are valuable. On the other hand, in the previous round, no new indicators have been proposed by 
experts, therefore, based on these results, we have reached the research goal to identify effective indicators in the 
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process of assessing the capacity of agritourism in Iran. There is also a condition of consensus or agreement for 
all questions, which represents the Fuzzy Delphi method completion and the indicators' selection. 

Conclusion 

The results of this study represent that eight indicators and 38 sub-indicators should be considered to evaluate 
the development potential of agritourism in Iran. The indicators are as follows: cost, farm and environment, 
infrastructure, rules and regulations and policy, attitude and ability of the host community, fun and shopping, 
security and safety and last but not least, tourist attractions. There are few studies on agritourism in Iran, and 
since the agritourism industry plays an important role in rural development in the world, it needs to be given 
more attention in Iran. Therefore, in future studies, it is recommended to weigh these indicators and study and 
compare the potential of Iranian villages based on the indicators extracted in this study and the weight assigned 
to each indicator. 
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