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 چکیده
دانش  یبه حوزه آنمثبت  روستايی و اثرات طبيعیو فضای نيمه طبيعتاز  گردشگران زيسته هایتجربه، کشاندن اين پژوهش هدف عمده

ين به فهم و تبي هاتکميل پازلی از مقوله است تا با بر آنحاضر پژوهش  راستا، ينادر  .است های جديدهای مهم و مقولهدادهرسمی، کشف 
 ازدر آن  واست  کيفیحاضر روش پژوهش. در ابعاد گوناگون منجر شودآن ی سازندهو اثرات « روستايی در فضای تجربه طبيعت»کيفيت 

 دست کم پنج سفر 1933و  1931 هایسال در که هستندمشهدی  گردشگران مطالعه،مورد آماری جامعه  استفاده شده است. بنيادی نظريه
 «نظری اشباع هنقط به رسيدن» و «تنوع» معيار دو از استفاده با گلوله برفی شيوه به جمع آوری اطالعاتبرای . نده اروستايی داشتگردشگری 

را در بيعت طمستقيم های داد گردشگران طيف متنوعی از تجربه نشانهای پژوهش يافته. انجام گرفت ساختاريافتهنيمه مصاحبه نفر 01 با
، و جسمانی نیروا فراوانی از جمله بهبود سالمت روحی،که با تاثيرات مثبت  نداهکرد تجربهجگانه خود نبا حواس پ روستايیطبيعی  هایمحيط

راستای  صالح دری به مسئولين ذینهادهايپيش پاياندر . همراه بوده است مندیرضايت نوعی حس فس، بروز خالقيت واحساس لذت و عزت ن
 ر راستاید تالشی پژوهش حاضراز آن جا که  ،چنينهم .شد ارايهازی سفرهای گردشگری روستايی ستوسعه بسترهای تجربه طبيعت و غنی

 ين مطالعهاترين پيشنهاد مهم رود،جه به اهميت و ابعاد تجربه طبيعت، نقش و تاثيرات آن به شمار میتو سازی آکادميک برایگفتمانتداوم 
 ای است.رشتهميان و بيشتر در اين قلمروی نوپا و آميخته کيفی-کمیهای انجام پژوهشبه پژوهشگران آتی 
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 سرآغاز
رات تغيي ايجاد توسعه پرشتاب شهرنشينی در قرن حاضر باعث

ه ن او از ريشندگی انسان معاصر از جمله دور شدزيادی در سبک ز
ر . اين تغييه استشد ،طبيعتيعنی  ،اشو ابدی ، ازلیتاريخی

به دنبال راهکارهايی در جهت  انسان مدرنموجب گرديده تا امروزه 
. (Malekzadeh et al., 2022) ردن اين خالء باشدکپر

زيرا روستاها در  ،گردشگری روستايی يکی از اين راهکارهاست
و  هتری با طبيعت داشتپيوند مستحکم های شهریقياس با محيط

 برای گردشگران جارب طبيعت راتری از تطيف گستردهبستر 
 .سازندمی فراهم

« ننمادي»و « غيرمستقيم»، «مستقيم»تجربه طبيعت به سه نوع 
 (Tabatabaei yazdi & Boroumand, 2022) شودتقسيم می

ست. ا مد نظر بوده «مستقيم»طبيعت  تجربهکه در پژوهش حاضر 
از تجربه طبيعت مستقيم  Kahn & Kellert (2002)تعريف 

  عبارت است از:

 عمدتاً که، اقعی عناصر طبيعت و موجودات زندهتجربه فيزيکی و و
دهد، های انسان ساخت رخ میبيرون از خانه و مستقل از محيط

 هايی که تا حد زيادیبه عبارت ديگر گياهان، جانوران و زيستگاه
 کنند، بستر اين تجاربجدا از کنترل و دخالت دائم انسان عمل می

ريزی نشده ا برنامهاين تجارب غالبً چنينهمآورند. را فراهم می
 لقبياين . گيردها صورت نمیبرای آن بوده و سازماندهی خاصی

 اط،يخته در حي، مواردی نظير بازی يا فعاليت های خودانگهاتجربه
ی اراضنهر و رودخانه نزديک، پارک نزديک خانه يا  جنگل، چمنزار،

ها گرچه عناصر مکان در همه اين شود وشامل می نيز را باير
نده ز انسانی قرار دارند، اما موجودات کاریطبيعی تحت تاثير دست

ز کارکرد انسانی نيتا حد زيادی مستقل از کنترل  هايشانو زيستگاه
 دارند.

 «بيعتط یتجربه»مفهوم بررسی  ،زبان در ادبيات پژوهشی فارسی
توجه قرار مورد  زادهعبدالحسين وهاب ارزشمند یهابا ترجمه

 نگارش شده در اين حوزه هایمقاله ها وکتاب در گام بعد. گرفت
 ,Bouzarjomehri & Boroumand) توسط پژوهشگران ايرانی

2022; Tabatabaei yazdi & Boroumand, 2022; 

Boroumand & Kolahi, 2021; Avari et al., 2020; 

Hajhosseini et al., 2020; Soleimani et al., 2019; 

Behrooz & Zarghami, 2019) فضاهای تجربه طبيعت را در 
 ی گردشگری محلیهاهای تاريخ طبيعی و فضاموزه، آموزشی

جربه تا به امروز، ت . عليرغم تحقيقات صورت گرفته،ندبررسی کرد

های روستايی موضوعی کمتر مطالعه شده به طبيعت در محيط
اهميت جستار حاضر به عنوان  ،به همين دليل .رودشمار می

ت در کاربسگفتمانی نو، دست کم در زبان فارسی،  یدهندهتداوم
 در گردشگری روستايی« تجربه طبيعت»نگاهی جديد به مفهوم 

 مشخصساختاريافته و سيال های عميق، نيمهدر قالب مصاحبه
 زا تصويری شفاف ارايهکوشش اين پژوهش  در واقعد. شومی

 ها بر گردشگران است.آن تجارب زيسته و آثار واقعيت اين
 

 نظری چارچوب
 ستامفهوم تجربه طبيعت، ذاتاً مبتنی بر حواس تجربی انسان 

(Tabatabaei yazdi & Boroumand, 2022) از اين رو در ،
 مرور هاآن اتو اثر اين تجارب ،ادامه به تفکيک حواس پنجگانه

 :شودمی
 

 ب دیداریتجار

 نسان از هستی، تجارب ديداریادراکی ا هایتجربهترين از مهم
هستند. اين تجارب از بدو تولد با روندی تجمعی شناخت انسان از 

روزه ام دهند.اش را شکل میچيستی و کيفيت محيط پيرامونی
عليرغم اين که دانشمندان به اثرات مثبت تجارب ديداری طبيعت 

نهفته در تماشای  ی تاثيرات مثبتهاعلل و ريشه ،اندپی برده
ه شود ببينی میای از ابهام است و پيشچنان در هالهطبيعت هم

ال با اين ح پيچيده و درهم تنيده مرتبط باشد، ای از عللشبکه
بعضی پژوهشگران در قياس فضاهای طبيعی با شهری، 

 ها معتقدند ريشهاند. به عنوان مثال آنی را مطرح کردههايهفرضي
های در رنگ طبيعت بصری هایناشی از تجربهتاثيرات مثبت 

 هک های آبی و سبزرنگ .استنهفته غالب در اين فضاهای طبيعی 
غيرهيجانی و  بخش،آرامش اند،غالب طبيعت هایصحنه در

 & Valdez & Mehrabian, 1994; Guilford)  ندغيرمحرک

Smith, 1959; Jacobs & Suess, 1975)، که حالی در 
 احساس به تشديد منجر شهری مناظر تریخاکس هایرنگ

. (Frank & Gilovich, 1988)شود و افسردگی می پرخاشگری
بخش بودن مناظر طبيعی ها علت آرامشگروهی ديگر از پژوهش

 لشک مستقيم، خطوط فقدان نظير هاآن های بصریرا در ويژگی
 نوعت متوسط، رنگ تنوع رنگ، اشباع ميانگين گياهی، پوشش

 دنکنمیمناظر بکر طبيعت ارزيابی  در ها فراکتالبصری و 
(Berman et al., 2014; Kardan et al., 2015; Aks & 

Sprott, 1996; Bishop & Rohrmann, 2003.) 
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 یتجارب شنیدار

يافتگی حس شنوايی در انسان و حساسيت اين با توجه به تکامل
 ,Faure & Hoy)ها عی از محرکيطيف وسقوه به 

رين تترين و آموزندهصداهای طبيعی، که معموالً پيچيده ،(2000
در  را یمهم توانند اطالعاتشوند، میمحسوب می صداها انواع

 ,.Pijanowski et al) دهند ارايه شرايط مکانی و زمانیمورد 

اين وسيله به هوشياری و بقای انسان کمک شايانی و به  (2011
سم تجترميم کليدی در ساخت و ای مؤلفه شنوايی، در واقع کنند.

 ;Kaplan, 1995) ها نسبت به طبيعت استفضايی انسان

Schafer, 1993) ی رسد که محتوای غنی اطالعاتو به نظر می
تگی، وابس به دهد،می ارايهبه مغز انسان  طبيعت که قوه شنوايی از

 ندکمناظر طبيعی کمک می پيوند و احساس مثبت انسان به
(Schafer, 1993; Torigoe, 2003; O’CONNOR, 2008; 

Halpenny, 2010.)  
رسد يابی اثرات مثبت تجارب شنيداری طبيعت، به نظر میدر ريشه

ه در اين د کهای طبيعی، به آن دليل باشپتانسيل ترميمی محيط
شمار و تحمل بار ی بیهاصدا ها به جای پراکنده شدنمحيط

توان به صدای ، میاکروويوای فای، راديويی و مسنگين امواج و
پرندگان و جريان آب گوش داد و به جای استرس، آرامش را تجربه 

 ;Purcell et al., 2001; Van den Berg et al., 2003)کرد 

Alvarsson et al., 2010) .ها در همين راستا بسياری از پژوهش
(Diette et al., 2003; Arai et al., 2008; Ratcliffe et al., 

2013; Annerstedt et al., 2013; OGDEN et al., 1993; 

Aghaie et al., 2014) طبيعت را برای  گيری از صداهایبهره
 ،فرآيندهای درمانی خصوصا در جهت کاهش استرس و اضطراب

 اند. اثربخش گزارش کرده
يابی تاثير شگرف صداهای طبيعت بر سالمت افراد، در ريشه

Fisher, 1999; ; 1999 et al., Carles)های پژوهشی يافته

indquist et al., 2016; Anderson et al., 1983; Lopez 

Barrio & Carles, 1995; Rohrmann & Bishop, 2002) 
که  دهستن از کيفيت طبيعت حاکی از آن است که صداها، آن بعد

جربه ت عاجزند و از اين رو عکاسان طبيعت و گردشگران از ثبت آن
نين چهم برخوردار است. یها از ارزشی غيرقابل توصيفزيسته آن

های رئاليستی محيط در اطالعاتی را برای ارزيابی مولفه ،صداها
کثر در ا منحصر به فرد و د کهندهاختيار بازديدکنندگان قرار می

و در خاطره افراد  سازی هستندغيرقابل بازسازی يا شبيهمواقع 
 Mace et)ها های گروه ديگری از پژوهشد. يافتهنشوماندگار می

al., 1999; Mace et al., 2003; Benfield et al., 2010; 

Kim & Shelby, 2011; Coensel et al., 2011; Fisher, 

آن است که هر چه صداهای شنيده شده  ۀنيز نشان دهند (1998
توسط انسان در طبيعت، آميختگی کمتری با صداهای انسان 

 .هستند تربخشت داشته باشند و به عبارتی بکرتر باشند، لذتساخ
 

 تجارب چشایی

 آدمیاست که با خوردن و آشاميدن  خاص بسيار حسی ،چشايی
 غذايی وادسنجی مکيفيت برای بيشتر دليل همين عجين بوده و به

های تلفيقی حواس و اعصاب با با مکانيسم دارد و کاربرد
های آشاميدن بسياری از غذاها و نوشيدنیگيری از خوردن و پيش

 ,.Wooding et al)است  مهم بسيار سمی برای سالمت انسان

2010; Ames et al., 1990; Bate-Smith, 1972; 

Brieskorn, 1990; Garcia, J. & Hankins, 1975; 

Glendinning, 1994.) غيرقابل طور به را هااين قوه انسان 
 ،طبيعت ها به نحوی ازغذا همه دهد.می پيوند طبيعت با وصفی
وند همين دليل در پي به و شودمی تهيه المللیبين يا محلی مزارع

ها با يوند آنپ مستقيماًکنندگان مصرف اگر حتی ،با طبيعت هستند
 آن از تواننمی که است چيزی اين. نکنند درک طبيعت را
 غذايی، به همين دليل حس چشايی در هر وعده کرد جلوگيری

 .ستها انسانا طبيعی هایريشه يادآور
 Fox)ها، پژوهشگران ها و مزهيابی واکنش انسان به طعمدر ريشه

& Davidson, 1986; Crook, 1978; Rolls, 2008; 

Yamamoto, 2008) ها کنند انسان از بدو تولد به طعماذعان می
 اسات،ساح ميان دهد و اساسا قوه چشايی به پيوندواکنش نشان می

 ايجاد باعث که نظارتی هایمکانيسم عصبی و هایواکنش
 شوند،غذايی ما می مصرف ميزان و گرسنگی و سيری احساس

 سيتره دارد. 
 

 تجارب بویایی
محاصره  بوها در حالی که مناطق شهری و طبيعت روستايی را

 ها بسيارهای انسان برای دريافت و درک همه آناند، گيرندهکرده
ها را برای تجزيه و تحليل بوده و تنها بخش اندکی از آنضعيف 

های بوهای موجود در محيط اصلی تفاوت. فرستندبه مغز می
 هاىمحيط در های انسانىبوی فعاليت فراوانی شهری و روستايی،

حيوانات  ها،علف ها،درختچه درختان، ها،گل فراوانی بوی و شهری
روستايی  هاىمحيط در حشرها و مواد پوسيده ها،وحشی، دام

است. در واکاوی چگونگی تاثيرگذاری بو در تجارب انسان،  طبيعى
 & Zald & Pardo, 2000; Kay)ها بسياری از پژوهش

Freeman, 1998; Kohler et al., 2007; Herz & 
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Cupchik, 1995; Soudry et al., 2011; Horowitz, 2011; 

Price, 1985; Goel & Grasso, 2004; Chen & 

Haviland-Jones, 1999; Lehrner et al., 2000; Eelen, 

1998; Millot & Brand, 2001; Doty, 1986) بين پيوند به 
اره هيپوتاالموس و هيپوکامپ اش ليمبيک، سيستم با بويايی حس
ناخت، ش بر عواطف، بوها اند و معتقدند به دليل اين ارتباطات،کرده

و حتی احساس گرسنگی انسان  هاخلق و خوی، رفتار، خاطره
ر بويايی کنند تاثيها تصريح میهای اين پژوهشتاثيرگذارند. يافته

گير است، که در صورت هر گونه بر سالمت انسان آن قدر چشم
 هایافراد طيفی از واکنشاست  اختالل در اين حس، ممکن بروز

 را تجربه افسردگی جسمی، روحی و روانی از جمله یزابيماری
 کنند.

 

 تجارب المسه
حس المسه اولين حسی است که انسان پيش از تولد، در رحم 

از اين رو حس  (.Dijka et al., 2010)کند مادر، آن را تجربه می
 بين اجتماعی پيوند ايجاد بر و است مهم بسيار انسان برای المسه

سعه فردی، توعاشقانه بيندوستی و  روابط تقويت ها،گروه و افراد
 ذاردگتاثير می استرس کاهش و های محيطیانسان از مولفه درک

(Gallace & Spence, 2010; Essick et al., 2010; 

Dunbar, 2010; Moss, 1970; Passman, 1977; 

Schaffer & Emerson, 1964.) 
 

 ی پژوهشمدل نظر
، مدل مفهومی براساس مرور ادبيات موضوعی تجربه طبيعت

شده است. ارايه (1)پژوهش حاضر در شکل 
 

 
 مدل مفهومی پژوهش (:1شکل )

 

 روش پژوهش
 کيفی ماهيت، نظر از و کاربردی هدف لحاظ از حاضر تحقيق

 مفاهيم، گردآوری برای در اين مطالعه، ابتدا، .شودمی محسوب
 روش از نظران،صاحب نظرات و هامطالعه از اطالعات و هاداده

 پيشينه و ادبيات با توجه به سپس. استفاده شد مرور اسنادی
های ، پيش نويس سواالت اصلی جهت طرح در مصاحبهپژوهش

يک گلوله تکن و بنيادی نظريهبا استفاده از  و تحقيق تهيه گرديد
 نظری به اشباع نفر گردشگر مشهدی 01 بامصاحبه عميق  برفی،

 و کدگذاری باز و محوری اطالعات جمع آوری شده رسيد. نهايتاً
  قرار گرفت. مورد تجزيه و تحليل

 

 بنیادی نظریه
 هزيست تجارب از روشن تصويری ارايه منظور به پژوهش اين در

يادی بن تئوری از ،آن اثرات و روستايی هایمحيط از هااکوتوريست
 بتنیم و هعرص در تحقيق نوعی کيفی، روش اين. گرديد استفاده

 قالب رد و سيستماتيک صورتی به و بوده استقرايی رويکرد بر
 یم قرار بررسی مورد طبيعی موقعيت در را ها پديده منظم، مراحل

 کدر هدف بلکه نيست، مالک تعميم قابليت روش اين در. دهد
؛ Beecroft & Schmidt, 2014) است آن مختلف ابعاد و پديده

Ha-Brookshire et al., 2017 ؛Kwee, 2021). فرآيند 
 يا دهدفمن و غيراحتمالی نوع از کيفی تحقيقات در گيرینمونه

 جامعه هدف تحقيق شامل گردشگراناز اين رو  .است مندضابطه
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با هدف  (1933و  1931)که در بازه دوساله  بودند مشهدساکن 
های گردشگری به صورت مکرر )دست کم پنج مرتبه( به محيط

 واجد شرايط از افرادنفر  01با  . در اين راستااندروستايی سفر کرده
 افزارهاینرم از طريقحضوری، تلفنی و فضای مجازی ) صورتبه

 .دندش مصاحبه ،و به شيوه گلوله برفی اسکايپ و گوگل ميت(
 به دقيقه 62 تا 92 به طور ميانگين بين قبلی و قرار ها بامصاحبه

 نمونهمصاحبه شونگان،  جهت آشنايی و انجاميدمی طول
 شدمی داده اطمينان آنان به و شدمی ارسال قبل زا اوليه هایالوس

 منصرف همکاری ادامه از مصاحبه از پس يا مصاحبه از زمان هر که
 همچنين در ابتدای .شد نخواهد استفاده آنان اطالعات از شدند،

 :که شدمیداده  مصاحبه توضيح
ن ايهدف  و ندارد وجود سؤاالت اين به غلطی يا درست پاسخ هيچ

ات به عرصه ادبي گردشگرانتنها کشاندن تجارب زيسته  پژوهش
های علمی و قرار دادن آن در دسترس مخاطبان پژوهش

گذاران گردشگری و سياست ريزان، مديران، برنامهدانشگاهی
  .است استان و کشور

کتوب سپس به صورت م و ضبط هاگفتگو ،شفافيت بيشتر برای
 اهميتگرفت. میانجام  و تحليلمراحل کدگذاری سازی و پياده

 ان رااين امک شوندگان مصاحبه بهاين روش به اين دليل است که 
 انبي ،هستهمان گونه که  را خود افکار و ، تجاربعقايد تا دهدمی

 هایپاسخ به هدفمند یهاگفتگو اين در پژوهشگر. کنند
. کندمی همراهی را هاآن و دهدمی فرا گوش کنندگانشرکت
 ،ندهکن هدايت بيش و کم ایشيوه با که اين ضمن براين، عالوه

 پنهان محتوای دهد،می سوق خود هدف سوی به را شونده مصاحبه
 نمايدیم تحليل کيفی ای شيوه به را آن و کرده مشاهده را مصاحبه

(Saldana, 2009).  

زيسته گردشگران از  هایتجربه ها،مصاحبه هایسؤال محور
 و طبيعت روستايی و تاثيرات آن بر ابعاد مختلف وجودی آنان بود

ی هايبهتجرتا کنون چه » کهاين بر مبنی کلی سؤال يک با ابتدا
 شد ومیآغاز  «ايد؟طبيعت روستايی داشتهحسی از گردشگری در 

گرفت و در طول تاثيرات اين تجارب مورد پرسش قرار می سپس
 شدن نروش و بيشتر اطالعات به يابیدست منظورها نيز بهمصاحبه
 شدمی يدهپرسکاوشگر يا تلنگر ، کنندهپيگيری هایسؤال موضوع،

از  کرد. پسمی مصاحبه تشويق به ادامه کنندگان رامشارکت که
از  نشانموضوع  اين و نشد مطرح جديدی مصاحبه اطالعات 93

 3 بيشتر، اطمينان برای اما رسيدن به نقطه اشباع نظری بود،
از  گيریچنين از آن جا که نمونههم. شد انجام نيز ديگر مصاحبه

جامعه هدف به روش گلوله برفی صورت گرفت، تنوع افراد 
 وبه حدی بود که گستره قابل قبول شده برای مصاحبه معرفی

داد، لذا در روند را پوشش می های دموگرافيکمتنوعی از ويژگی
  نيز تامين شد.« تنوع»ها ويژگی مصاحبه

ند چمحتوای اين گفت و گوها  ،هامصاحبهسازی متن پياده از پس
 لهمرح اين در. آيد دست به هاداده از کلی درک تا شد بار بازخوانی

 پژوهش اوليه مضامين تاشد  استفاده محوری کدگذاری روش از
 داده قرار طبقه يک در و مشخص اوليه کدهای. استخراج شوند

 ساسا بر و کلمات محتوای مشخصات از استفاده با گروه هر. شدند
 .دندش بندیطبقه ،پژوهش اوليه طرح و نظری هایداده با تطبيق
د کوشش ش ضمناً. يافت ادامه بود، ميسر که جاآن تا سازیخالصه
 سازیپياده روند در انگرذهنی مصاحبه هایفرضپيش و نظرات

 کدگذاری از هاتجربه بهتر ادارک برای و داده نشود دخالت هاداده
اعتبار  افزايش و ارزيابی برای .شود استفادهو دقيق  دستی روش به

 تضایاق به است ضروری ها،يافته علمی استحکام برای که مطالعه
 رد . بر همين اساسشد استفاده مستمر و دائمی درگيری از روش،
 و مکرر هایبرگشت و رفت مثل هايیروش از مطالعه طول

 مفاهيم و هاداده صحت تأييد برای کنندگان،شرکت بازنگری
 ورتص تغييراتی بود نياز جا هر و شد استفاده ،مستخرج محوری

 .شد انجام اصالحات و گرفت
 

 هایافته

 ویژگی فردی پاسخگویان 
شده است. چنان که  ارايهگان دهندپاسخآمار توصيفی  1 در جدول

 0630درصد زن و  3936از اين تعداد  ،دهدنشان می مذکور جدول
 90 شوندگانمصاحبه ميانگين سنی چنينهستند. هم درصد مرد

 ارشدکارشناسی دارای مدرک ، درصد 9133 با هاآناغلب  بود.سال 
 .دنباشمی دانشجو (درصد 0131 ) غالباً که
 

 های حاصل از کدگذاری بازیافته

 عجم مطالب سازی پياده از پس اطالعات، تحليل نخست گام در
 مرحله اين حاصل. گرفت صورت باز کدگذاری شده، آوری

حس درگير  به توجه با سپس. بود تجربه طبيعت 63شناسايی 
 A از تجارب کدهايی از يک هر به ها،آن های پنجگانه( در)حس

 (.2يافت )جدول  اختصاص E تا
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 پاسخگویان  آمار توصیفی (:1جدول )

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 های گردشگران مورد مصاحبهتجربه کدگذاری باز(: 2جدول )
 کد تجارب ردیف

 B4 صدای شيهه اسب 1

 A1 تماشای حيوانات اهلی روستاييان  2

 A2 مشاهده حيوانات وحشی خصوصا در حاشيه مناطق روستايی 9

 B8 صدای باد 0

 E3 طعم لبنيات محلی 3

 E8 های بومیطعم ادويه 6

 C8 هاکردن برگ و غنچه گل لمس 3

 C9 های گندم، يونجه و ... در مزارع روستايیلمس خوشه 1

 B11 های آتشصدای جرقه 3

 D10 عطر غذاهای محلی 12

 E9 جات محلیها و سيفیطعم ميوه 11

 A7 ها تماشای شيردوشی روستاييان از دام 12

 A8 تماشای شيردادن پسر بچه روستايی به گوساله 19

 A9 تماشای پرواز پرندگان 10

 A10 توجه به شکل ظاهری گياهان در طبيعت روستا 13

 C3 مرغ از آَشيانهجمع آوری تخم 16

 D1 بوی يونجه و کاه 13

 درصد فراوانی زیرعنوان عنوان

 جنس
 3936 22 مرد

 0630 13 زن

 رده سنی

11-22 3 1232 

22-26 10 9031 

26-92 6 1033 

92-96 2 033 

+96 10 91 

 شغل

 0131 22 دانشجو

 333 0 معلم

 333 0 عضو هيئت علمی دانشگاه

 333 0 آزاد

 22 3 کارمند

 تحصیالتمیزان 

 2339 12 دانشجوی کارشناسی

 1333 1 کارشناسی

 330 9 دانشجوی کارشناسی ارشد

 9133 19 کارشناسی ارشد

 230 1 دانشجوی دکتری

 333 0 دکتری
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 D2 هابوی طويله گوسفندان، گاو و گوساله 11

 E1 طعم غذاهای محلی 13

 D7 بوی آتش و خاکستر 22

 B6 صدای موج دريا 21

 B7 نم باران و بارش برف صدای نم 22

 D11 ها.بوی کاهگل در ديوارهای خانه 29

 A3 های روستايیمشاهده النه حيوانات اهلی و وحشی در مزارع و خانه 20

 E2 طعم نان تنوری 23

 C15 جات مثل گوجه و خيارچيدن سبزی های معطر و سيفی 26

 C1 گاو، گوسفند نوازش حيوانات خانگی روستاييان مثل 23

 C2 های روستايی مثل گاو و گوسفندشيردوشيدن از دام 21

 E4 طعم تخم مرغ محلی 23

 D8 بوی دريا و ساحل 92

 D9 عطر روغن زرد محلی 91

 E7 های آب، مثل نعنا و پونههای خودرو کنار جویطعم سبزی 92

 D4 های شکوفابوييدن عطر گل 99

 D5 های معطر، چمن و سبزهبوی سبزی 90

 A18 ديدن خورشيد و شروع يک روز آفتابی 93

 E5 های محلیطعم ترشی لواشک 96

 B2 های روستاييان مثل صدای گاو، گوسفند و بزهاصدای دام 93

 B3 های روستايیصدای زنبور عسل، مرغ و خروس در خانه 91

 E11 خاک خوردنگرد و  93

 B5 صدای پيچيدن باد در البالی شاخ و برگ گياهان 02

 A12 های گياهان در طبيعت روستايیتوجه به تفاوت 01

 E6 طعم آب چشمه 02

 A4 هاديدن رفتارهای اجتماعی حيوانات همچون زندگی گروهی مورچه 09

 A5 هايشانها يا جوجهتماشای رفتار غذادهی حيواناتی نظير گربه يا کبوتر به توله 00

 C6 رنگارنگ پاييزیها خشک شده و روی روی برگپياده 03

 C7 نوازش برگ و تنه درختان 06

 B12 صدای پيچيدن باد در مزارع گندم، جو و ... . 03

 A15 ها(تماشای آسمان شب )ماه و ستاره 01

 C14 چيدن ميوه از درختان باغات  03

 A17 تماشای بارش باران، تگرگ و برف 32

 C10 لمس ديوارهای کاهگلی 31

 B1 هاها و سگها، گرگها، قورباغهپرندگان، جيرجيرکآواز  32

 B9 ها يا تکان خوردنشان بر اثر حرکت امواجهای ساحلی هنگام راه رفتن روی آنصدای حرکت شن 39

 B10 ی درختانصدای خردن شاخه 30

 A11 هاها و ميوهها، گلمشاهده اجزای يک درخت يا بوته، مثل برگ 33

 E10 مرباهای محلی روستايی طعم ترشيجات و 36

 A13 های تازه روييده گياهانها و برگتوجه به شکفتن گل 33

 A6 گذارندشناسايی حيوانات از روی ردپا، مدفوع يا عالئم ديگری که در طبيعت بر جای می 31

 A16 هاو فواره ، ابشارهاهاديدن جريان آب در جوی 33
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 C4 لمس بدن اسب و االغ 62

 C5 های گله.سگلمس  61

 D3 هاها و آغل مرغ و خروسبوی اسطبل اسب 62

 C11 شن ،پياده روی روی خاک، سنگ، برف 69

 C13 نوازش نسيم ماليم بر روی گونه 60

 C16 شنا و آبتنی در آب رودخانه 63

 D6 بوی خاک پس از آبياری باغات يا بارندگی 66

 C12 خاک بازی و شن بازی 63

 A14 خزان در جنگلتماشای  61

 

 جمع مطالب سازیپياده از پس اطالعات تحليل همين گام در
 طبيعت نيز صورت هایتجربهتاثيرات  باز کدگذاری شده، آوری
 تجربه طبيعتمثبت تاثير  23 شناسايی مرحله اين حاصل. گرفت

 یکدهاي تاثيرات از يک هر به هابا توجه به ماهيت آن سپس. بود
 (.9 جدول) يافت اختصاص I تا F از

 

  حاصل از تجارب گردشگران تاثیراتکدگذاری باز  (:3) جدول

 کد تاثیر تجارب ردیف
 H2 سرزندگی و نشاط حس افزايش 1

 I7 دامپزشک به اسير يا زخمی حيوان مشاهده طالعا 2

 I12 خود خانه باغچه گياهان به رسيدگی و کردن هرس لذت 9

 F3 کشيدن ايجاد انگيزه و الهام برای نقاشی 0

 I18 کنندمی آلوده را هوا و خاک آب، مختلف طرق به که کسانی به تذکر 3

 F5 موسيقی نواختن و خواندن 6

 I15 اندازدمی زمين بر را خود زباله که کسی به تذکر 3

 G2 فشارخون کاهش 1

 G3 عصبی سردردهای تسکين 3

 I3 دامپزشکی بيمارستان به مصدوم حيوان انتقال 12

 I4 بانیمحيط ماموران به غيرمجاز شکارچيان حضور اطالع 11

 G1 جسمانی دردهای کاهش 12

 I6  تذکر و برخورد با حيوان آزارها 19

 I8 ستزيمحيط گرانکنش يا حيوانات حقوق یمحا هایانجمن دفتر به اسير يا زخمی حيوان ۀمشاهد اطالع 10

 I9  دننزمی آسيب گياهان و درختان به کهافرادی  به تذکر 13

 I13 خانگی گياهان و گل از نگهداری 16

 H1 استرس کاهش 13

 F4 روستايی طبيعت مناظر از عکاسی 11

 I5 تله و تور بند، در گرفتار حيوان به کمک 13

 F1 سرودن ايجاد انگيزه و الهام شعر 22

 F2 روستايی طبيعی مناظر الهام از و انشا نويسی با داستان 21

 H3 ذهنی تمرکز بازيابی 22

 I1 حيوانات برای هاآن بردن و غذايی پسماند کردن جمع 29

 I2 طبيعت در زخمی حيوان به کمک 20

 I17 جنگل ترک از قبل افراد به اجاق اتش کردن خاموش تذکر 23

 I16 بشويد دريا يا رودخانه کنار را خود خودروی که کسی به تذکر 26

 I10 کنندمی رها طبيعت در را خود زباله که افرادی به تذکر و طبيعت در شده رها هایزباله آوریجمع 23

 I11 خود خانه مقابل و خانه باغچه آبياری به بيشتر اهتمام 21
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 کدگذاری محوریهای حاصل از یافته
به اين منظور  ها بود.ه اين مرحله، مقايسه دايمی دادهالزم

مشابه  یهای کدگذاری شده با يکديگر مقايسه شدند و کدهاتجربه

 م جامعهايی با مفاهيخوشه ،، بدين ترتيبدر يک طبقه قرار گرفتند
 تشکيل شدند.  (0) جدولبه شرح 

 

 طبقات حاصل از کدگذاری محوری(: 4)جدول 
 طبقات زیر طبقات ردیف

 تماشای حيوانات اهلی روستاييان  1

. تجربه طبيعت مبتنی بر 1
 حس بينايی

 مشاهده حيوانات وحشی خصوصا در حاشيه مناطق روستايی 2

 های روستايیمزارع و خانهمشاهده النه حيوانات اهلی و وحشی در  9

 هاديدن رفتارهای اجتماعی حيوانات همچون زندگی گروهی مورچه 0

 هايشانها يا جوجهتماشای رفتار غذادهی حيواناتی نظير گربه يا کبوتر به توله 3

 گذارندشناسايی حيوانات از روی ردپا، مدفوع يا ديگر عالئمی ديگری که در طبيعت بر جای می 6

 ها تماشای شيردوشی روستاييان از دام 3

 تماشای شيردادن پسر بچه روستايی به گوساله 1

 تماشای پرواز پرندگان 3

 توجه به شکل ظاهری گياهان در طبيعت روستا 12

 هاها و ميوهها، گلمشاهده اجزای يک درخت يا بوته، مثل برگ 11

 روستايیهای گياهان در طبيعت توجه به تفاوت 12

 های تازه روييده گياهانها و برگتوجه به شکفتن گل 19

 تماشای خزان در جنگل 10

 ها(تماشای آسمان شب )ماه و ستاره 13

 هاها و فوارهديدن جريان آب در جوی 16

 تماشای بارش باران، تگرگ و برف 13

 ديدن خورشيد و شروع يک روز آفتابی 11

 هاها و سگها، گرگها، قورباغهجيرجيرک آواز پرندگان، 13

. تجربه طبيعت مبتنی بر 2
 حس شنوايی

 های روستاييان مثل صدای گاو، گوسفند و بزهاصدای دام 22

 های روستايیصدای زنبور عسل، مرغ و خروس در خانه 21

 صدای شيهه اسب 22

 صدای پيچيدن باد در البالی شاخ و برگ گياهان 29

 صدای موج دريا 20

 صدای نم نم باران و بارش برف 23

 صدای باد 26

 ها يا تکان خوردنشان بر اثر حرکت امواجهای ساحلی هنگام راه رفتن روی آنصدای حرکت شن 23

 ی درختانصدای خردن شاخه 21

 های آتشصدای جرقه 23

 صدای پيچيدن باد در مزارع گندم، جو و ... . 92

 گاو، گوسفند نوازش حيوانات خانگی روستاييان مثل 91

. تجربه طبيعت مبتنی بر 9
 حس المسه

 های روستايی مثل گاو و گوسفندشيردوشيدن از دام 92

 مرغ از آَشيانهجمع آوری تخم 99

 لمس بدن اسب و االغ 90

 های گله.لمس سگ 93
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 پاييزیها خشک شده و رنگارنگ روی روی برگپياده 96

 نوازش برگ و تنه درختان 93

 هالمس کردن برگ و غنچه گل 91

 های گندم، يونجه و ... در مزارع روستايیلمس خوشه 93

 لمس ديوارهای کاهگلی 02

 پياده روی روی خاک، سنگ، برف يا شن 01

 خاک بازی و شن بازی 02

 نوازش نسيم ماليم بر روی گونه 09

 چيدن ميوه از درختان باغات  00

 شنا و آبتنی در آب رودخانه 03

 جات مثل گوجه و خيارچيدن سبزی های معطر و سيفی 06

 بوی يونجه و کاه 03

. تجربه طبيعت مبتنی بر 0
 حس بويايی

 هابوی طويله گوسفندان، گاو و گوساله 01

 هاها و آغل مرغ و خروسبوی اسطبل اسب 03

 های شکوفابوييدن عطر گل 32

 های معطر، چمن و سبزهبوی سبزی 31

 بوی خاک پس از آبياری باغات يا بارندگی 32

 بوی آتش و خاکستر 39

 بوی دريا و ساحل 30

 عطر روغن زرد محلی 33

 عطر غذاهای محلی 36

 هابوی کاهگل در ديوارهای خانه 33

 طعم غذاهای محلی 31

طبيعت مبتنی بر . تجربه 3
 حس چشايی

 طعم نان تنوری 33

 طعم لبنيات محلی 62

 طعم تخم مرغ محلی 61

 های محلیطعم ترشی لواشک 62

 طعم آب چشمه 69

 های آب، مثل نعنا و پونههای خودرو کنار جویطعم سبزی 60

 های بومیطعم ادويه 63

 جات محلیها و سيفیطعم ميوه 66

 ترشيجات و مرباهای محلی روستايیطعم  63

 خاک خوردن 61
   

 اثرات بر مبنی به پرسش دوم پژوهش گويیپاسخبه منظور  
  ،طبيعت گردشگران مشهدی در طبيعت روستايی هایتجربه

 .کدگزاری محوری شدند (3) جدولبه شرح  هايافته

 

 تاثیرات حاصل از تجارب گردشگرانمحوری کدگذاری (: 5) جدول
 طبقات زیرطبقات ردیف

 سرودن شعرايجاد انگيزه و الهام برای  1

 لهامات هنریا
 روستايی طبيعی مناظر الهام با انشانويسی و نويسیداستان 2

 کشيدن نقاشیايجاد انگيزه و الهام برای  9

 روستايی طبيعت مناظر از کردن عکاسی 0
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 موسيقی نواختن و خواندن 3

 جسمانی دردهای کاهش 6

 فشارخون کاهش 3 بهبود سالمت جسمانی

 عصبی سردردهای تسکين 1

 استرس کاهش 3

 سرزندگی و نشاط حس افزايش 12 روانی-بهبود سالمت روحی

 ذهنی تمرکز بازيابی 11

 حيوانات برای هاآن بردن و غذايی پسماند کردن جمع 12

 زيستیکنشگری محيط

 طبيعت در زخمی حيوان به کمک 19

 دامپزشکی بيمارستان بهمصدومی  حيوان انتقال 10

 بانیمحيط ماموران به غيرمجاز شکارچيان حضور اطالع 13

 تله و تور بند، در گرفتار حيوان به کمک 16

 آزار  حيوان و برخورد خورد با تذکر 13

 دامپزشک به اسير يا زخمی حيوان مشاهده طالعا 11

 ستزيمحيط گرانکنش يا حيوانات حقوق یمحا هایانجمن دفتر به اسير يا زخمی حيوان مشاهده اطالع 13

 زدمی آسيب گياهان و درختان به که کسی به تذکر 22

 کنندمی رها طبيعت در را خود زباله که افرادی به تذکر و طبيعت در شده رها هایزباله آوریجمع 21

  خانه مقابل و خانه باغچه آبياری به بيشتر اهتمام 22

  خانه باغچه گياهان به رسيدگی و کردن هرس لذت 29

 خانگی گياهان و گل از نگهداری 20

 اندازدمی زمين بر را خود زباله که کسی به تذکر 23

 بشويد دريا يا رودخانه کنار را خود خودروی که کسی به تذکر 26

 

 گیریو نتیجهبحث 
طبيعت  هایتجربههای پژوهش حاضر بندی يافتهدر مقوله

ه نيز بر اساس حوز و اثرات آنگانه گردشگران براساس حواس پنج
شخص مو در مقايسه با پيشينه تحقيق  بندی شدتقسيمتاثيرگذاری 

 ایهراستا با نتايج پژوهشهم پژوهشاين  هایيافتهکه  گرديد

(Ulrich, 1979; Moore, 1981; 2007;  et al., Velarde

Ulrich, 1984; Laumann et al., 2001)  تاييد کننده آن است
 روانی افراد-در بهبود وضعيت روحی طبيعت تجارب بصری که

ها آن اضطراب و بهبود سالمت جسمانی ،کاهش استرسهمچون 
 در مطالعه حاضر همسو با چنين مصاحبه شوندگانهم .موثر است

 ;Tennessen & Cimprich, 1995) یهانتايج پژوهش

Ulrich, 2002)،  ده مشاهاز تاثير مثبت حضور در طبيعت بکر و
 در هنگام بيماری گزارش دادند.  سالمتی خودآثار طبيعی در بهبود 

 اضرح پژوهش شوندگان درمصاحبهتجارب سمعی مقايسه  نتايج
 ;Yang & Kang, 2005; Fisher, 1999) هاینظير يافته

Carles et al., 1999; Zhang & Kang, 2007; Irvine et 

al., 2009; Pilcher et al., 2009) که نشان دهنده آن است 

 وانر آب، بادصدای مانند شنوند میطبيعت ی که در صداهاي مردم
، سر و مانند ترافيک های شهریمحيط صداهای هب را و حيوانات

چنين هم دهند.میصدای تفريحی و سر و صداهای صنعتی ترجيح 
نشان داد  (Payne, 2013) پژوهشهای اين جستار نظير يافته
 صدا نسبت بهرا  روستايیطبيعت و فضای طبيعی صداهای  مردم
تر بخشتر و آرامشمطلوب شهری ها و فضاهای سبزپارک

 .دانندمی
 Glass) نظر باپژوهش هماين  نتايج تجارب بويايی گردشگران

et al., 2014; Weber & Heuberger, 2008) ،نشان داد 
چمن، زمين مرطوب در فصل  ها،گل از بوهای طبيعیاستشمام 

 سالمتی بر زنبورها موم و( برگ الکل) تابستان هوای بهار،
ايی گذارند و تجربه بويمی تأثير مثبت جسمانی، روحيه و روانشان

 قخل هوشياری، آرامش، تواند به احساس نشاط، لذت،طبيعت می
 جنتاينين چهم خوی خوب و سرخوشی در گردشگران منجر شود. و

 ,.Lorig et al., 1990; Schloss et al)همسو با حاضر پژوهش 

2015; Chen & Haviland-Jones, 2000; Davidson, 

1938; Franco et al., 2017) گذاری بوها بر ارزش ،نشان داد
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شوند می ها مواجهو افرادی که افراد با آن هامحيط بر غذاها، اشيا،
 دهنده به يکز پازل شکلبه عنوان بخشی ا د ونگذارمیتاثير 

  .شودمیحک  در ذهن مردم خاطره خوب يا بد
يز ن های چشايیدر خصوص تجربهمصاحبه با گردشگران نتايج 

 نشان داد (Lyman, 2012; Canetti et al., 2002)با سو هم
 ساير و اضطراب کاهش خوردن ظرفيتی بالقوه برای غذا در

های راستا با يافتهچنين همهم .وجود دارد نامطلوب احساسات
 ;Hughner, et al., 2007; Roddy et al., 1994 )پژوهشی 

Schifferstein & Ophuis, 1998; Magnusson et al., 

2001; Lea & Worsley, 2005; Roddy et al., 1996; 

Shafie & Rennie, 2012; McEachern & Mcclean, 

2002; Hjelmar, 2011; Fillion & Arazi, 2002; Davies 

et al., 1995; Baker et al., 2004; Zanoli, and Naspetti, 

2002; Yiridoe et al., 2005; Jacka et al., 2011; 

McCreadie, 2003; McGrath-Hanna et al., 2003; 

Cordain et al., 2005; Lee et al., 2002; Willcox et al., 

2009; Lockie et al., 2004 ) ارگانيک غذاهای مشخص شد 
پيوندهای سنتی، ، عاطفی و حسی جذابيتبه دليل  طبيعیو 

يرات تاثتر، طعم و عطر بهتر و مطبوع ،تر بودنباکيفيت و سالم
 .دگذارنمیسالمت جسمانی، روحی و روانی  مثبت بيشتری بر

 ;Cordain et al., 2005) نظر بامصاحبه شوندگان همهمچنين 

Boaz, 2002; Nesse & Williams, 2012; Eaton & 

Konner, 1985; Eaton et al., 1988) هایرژيم ،باور داشتند 
 تاس وابسته شده فرآوری و تراريخته غذاهای به که مدرن غذايی

روز ب باعث به همين دليل و سازگار نبوده ما بيولوژيک نظام با
  .شودمی جديد مزمن هایبيماری از بسياری

 ردنک طبيعت، لمس کردن، صحبت تجربه اصلی های راه از يکی
شوندگان از در اين پژوهش مصاحبه .است اهلی حيوانات و نوازش

تجارب متعدد و متنوع المسه خود از حيوانات در فضای روستايی 
 & Katcher) یهاپژوهشراستا با گزارش کردند و هم

Wilkins, 1993; Shepard, 1996; Kahn Jr, 1997; 

Kellert et al., 1993; Friedmann et al., 1983; 

Grossberg & Alf, 1985; Jenkins, 1986; Beetz et al., 

2012; Uvnas-Moberg, 2003; Insel, 2010; Odendaal, 

2000; Odendaal & Meintjes, 2003)  متعقد بودند از آن جا
 منجر و ندکمی فعال را توسينرژيکیاکسی سيستمکه اين تجارب 

 ايشافزبهبود وضعيت قلب و عروق،  قبيل از مثبتی مزايای به
، مشآرااحساس  افزايش خون، فشار کاهش پالسما، توسيناکسی

 و اجتماعی و درمان مشالت اجتماعیمثبت  هایکنش تسهيل
 . شودمی اوتيستيک عالئم

ا نظر بخود هم هایتجربهشوندگان در تبيين مصاحبهچنين هم
(Kellert & Wilson, 1993; Shiloh et al., 2003; 

Widstrom et al., 1988; Uvnäs-Moberg, 1989; Barker 

et al., 2003; Legros J et al., 1988; Petersson et al., 

1999; Neumann et al., 2000; Petersson et al., 1996; 

Petersson et al., 2005; Neumann et al., 2000; Barker 

et al., 2003)، تماس و تعامل نزديک با حيوانات  باور داشتند
چه در مدارس جنگلی يا مدارس طبيعت و خانگی، نظير آناهلی 
 باعث افزايش تواند در حوزه سالمت جسمانیشود، میمی تمرين
 ،فردی، استرس اجتماعی استرسترس،  ،تنهايیدرد،  تحملقدرت 

 افزايش والتهاب  ضد افزايش توليدات درد، آستانه ، افزايشنااميدی
 عملکرد افزايش نتيجه در و سيستم عصبی پاراسمپاتيک عملکرد
 کاهش را پزشکی های مراقبت به نياز وموثر واقع شود گوارش 
 ,O’Brien & Murray)های ها همسو با نتايج پژوهشدهد، آن

2007; Lafreniere et al., 1999; Montagu, 1972; 

Spence & Olson, 1997) و  روانیبعد روحی،  در مدعی شدند
 س،نف به اعتمادتجربه المسه حيوانات به تقويت  نيز اجتماعی

 تمرکز، و انگيزه ارتباطات، و زبان اجتماعی، هایمهارت
مخاطبان از  درک و تجربی-طبيعی دانش ،بدنی هایمهارت

  کند.طبيعت کمک می
ر مورد کمتجان پيشتر بی طبيعت لمس هایتجربهررسی اثرات ب

اين در حالی  .(Franco et al., 2020)گرفته است بررسی قرار 
 هایهتجرب ه شوندگان پژوهش حاضر معتقد بودندمصاحب است که

روی در طبيعت بکر هنگام پياده خود پاهای زير خاک لمس نظير
 قرار دادن پاها در آب ،روی بر روی ساحل شنیروستايی، پياده

 هایتجربه هايشانگونه روی بر باد روان و احساس نوازش
ه نجر بم دی درونیاحساس شاايجاد با همراه که  استی نظيربی

 .شودلذت می سرخوشی، کاهش استرس و تشديد حس
توان در کنار توسعه برای توسعه تجارب طبيعت گردشگران می

گری پايدار روستايی، بستر الزم جهت رشد گردشگری گردش
شان ها نبسياری از پژوهش نتايج کشاورزی را نيز مهيا کرد. زيرا

اد افر ترست که تجربه کشاورزی به درک بهتر و قویدهنده آن ا
اگر افراد غذای خود را پرورش  ،کند. فراتر از آنمیاز طبيعت کمک 

ستی زيکولوژيک و پيوندهای محيطعالوه بر تقويت هويت ا ،دهند
با محيط طبيعی، ابعاد شخصيتی، هويت اجتماعی، اعتماد به  خود

اط شادی و نشبا طبيعت، های مرتبط نفس، شوق يادگيری مهارت
 ,.Church et al) ها تقويت خواهد شدو خودباوری نيز در آن

2015; Crouch & Ward, 1999; Kortright & 

Wakefield, 2011; Fuller & Irvine, 2010)، چنينهم 
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تر، تر، ايمنمحصوالت توليد شده از اين طريق ارزان احتماالً
 National) خواهند آمدتر به عمل کيفيت با و ترخوشمزه

Gardening Association, 2016; ortright & Wakefield, 

2011; Wakefield et al., 2007; Tomkins, 2014.) 
اندرکاران اجرايی گردشگری ريزان و دستبه مسئوالن، برنامه

تر زير بس با اجرای راهبردهایشود روستايی کشور پيشنهاد می
 بتثار مثکسب تجارب زيسته از طبيعت و به تبع آن، افزايش آ

 :را بيش از پيش هموار سازند ناشی از آن
 گردی که توسط مردم محلی ها و سراهای بومتوسعه اقامتگاه

چرا که . دنگرايانه شهری باشاز تجمالت مصرف و خالیاداره 
مطالعه  ها، در اين پژوهش همسو با بسياری ازاکوتوريست

تصريح داشتند در صورتی که در معماری و ساخت  مشابه،
شود،  گيریاقامتگاه از مصالح و صنايع دستی نيز محلی بهره

پيوند اقامتگاه با طبيعت محلی بيشتر خواهد بود و در اين بستر 
 .می بخشد تسهيلرا  ارتباط ميهمانان با طبيعت

 خ طببا  گردشگران مورد مطالعه اين پژوهش باور داشتند
های محلی و سنتی، غذاهای محلی و استفاده از پوشش

 خاطرات بيشتری از فضای نيمه طبيعی روستا خواهند داشت.
های گردشگری پايدار طرح ريزان و مجريانلذا به برنامه

غذاهای سنتی، سالم، محلی و شود، روستايی توصيه می
 ارگانيک مناطق روستايی کشور را شناسايی و در سراهای

 گردی ميهمانان را با اين غذاها پذيرايی کنند.بوم
  در پاسخ به بهترين راه بسترسازی جهت تنوع بخشی به تجربه

 ،درصد از مصاحبه شوندگان 69طبيعت در محيط روستايی، 
 بکر وهم اقامت صرف در روستا و محيط پيرامونی را، هر چند 

ن و امدير معتقدنددانستند و دست نخورده باشد، کافی نمی
امکان دسترسی به  بايد گردیريزان تورهای طبيعتبرنامه

تورهای روستاگردی تلفيق  بامناطق طبيعی دست نخورده را 
ر تريزی خالقانهدهنده لزوم برنامهاين موضوع نشان کنند.

  تورهای گردشگری روستايی است.
  پژوهش حاضر درصد از مصاحبه شوندگان 93از انجايی که 

های خالقانه و نوآورانه، هر چند جوان و نوجوان بودند، از برنامه
کوهنوردی داشته باشد، استقبال و مثال نياز به مشکل باشد 

کردند و معتقد بودند در صورتی که در فضاهای گردشگری می
ر د مدار مبتنی بر تجربه ورزشهای هيجانروستايی برنامه

م اقتصادی دست ک هزينه ، انگيزه آنان برایشود ارايهطبيعت 
ان گذارصالح و سرمايهلذا به مسئوالن ذی دو برابر خواهد شد.

تر شود به تلفيق پررنگحوزه گردشگری پايدار پيشنهاد می
انواع گردشگری ماجراجويانه در اکوتوريسم و گردشگری پايدار 

 روستايی اهتمام ورزند.

 

 های آتیپیشنهادها برای پژوهش
با های اخير بسياری از پژوهشگران دههدر حالی که در 

روی  پژوهش بر بهالمللی در سطح بينمختلف های تخصص
و در حال تبيين و  نداهاهتمام ورزيد «تجربه طبيعت»موضوع 

 تشريح مفاهيم نظری، مصاديق کاربستی و اثرات آن هستند،
 در قلمروی ادبيات تخصصی حوزه تالش داردپژوهش حاضر 

طبيعت و دريافت گردشگران ايرانی از  گردشگری بر مفهوم تجربه
 دبياتبسط اتا ضمن  متمرکز شود بومی کشور روستايی طبيعت

ی تخصصی در اين زمينه کمک سازگفتمانبه تداوم تخصصی، 
با توجه به گستردگی و پيچيدگی ذاتی موضوع در کنار تنوع . کند
 ر محققانساي شايسته است ،ايران شناختیر فرهنگی و بومنظيبی

 هایدر عرصهرا  و کارکرد آن در اين حوزه طبيعت مفهوم تجربه
تر و ، عميقترهای گستردهمورد بررسی ،نظری و ميدانی

 تر قرار دهند.مدتطوالنی
اشته خطير توجه د چنين الزم است پژوهشگران آتی به اين نکتههم

 طبيعت ذاتاً فاقد سوگيری مثبت و گر چه مفهوم تجربهباشند که ا
های گزارشی از تاثير و تاثرات، کنش و واکنش منفی است و صرفاً

توانند ی فرد با محيط طبيعی است اما اثرات آن میيک يا دوسويه
 ب ياجاذ اصطالحاًداشته باشند و  کامالً سوگيری مثبت و منفی

 & Bouzarjomehri) باشند يا رانشی و کششی دافع و

Boroumand, 2022) . زا فعاليتی نوع هرناشی از  هایتجربهلذا 
و  طبيعی هایمحيط در و اکوتوريسم گردیطبيعت جمله
نيز  نفیم آثار مثبت، آثار کنار در آن مانند و روستايی ،طبيعینيمه
در پژوهش حاضر به سبب ماهيت روش برگزيده  .دارد همراه به هم

 هایتجربهبندی شده برای پژوهش، محققان استخراج و کالسه
را هدف قرار دادند و گردشگران مورد مصاحبه  شوندگانمصاحبه

 ایتجارب خود اشاره ناخوشايند و منفیدر اين تحقيق به آثار 
های چنين پژوهشگران در چارچوب مصاحبههم .نکردند

 ساختاريافته و در مسير پرپيچ و خم سواالت رفت و برگشتیهنيم
نيز به مورد خاصی از تجارب و آثار منفی برنخوردند. در اين راستا 

ک های بيشتر و شفاف شدن ابعاد تاريبرای بررسی شودمی پيشنهاد
  و مند آتی بر اين حيطه متمرکز شوندپژوهشگران عالقه وضوع،ـم
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 .احتمالی را نيز احصاء نمايندسعی کنند آثار منفی 
 هایماکوسيست و مناطق جغرافيايی مختلف در که اين به توجه با

 نيز و محيط از انگردشگر دريافت نوع ،ايران و جهان گوناگون
 ستا مناسب باشد، متفاوت تواندمی آن بر گذاریپذيری و اثراثر

 از هادريافت نوع با روستا پيرامون طبيعت و اقليم ميان ارتباط
 ربررسی و د محيط، آن بر اثرگذاری و روستايی محيط در حضور

 با اهمطالعه اين نتايج. ح نظر قرار گيردرو مطمهای پيشپژوهش
ه و نياز روزافزون ب ايران طبيعی و اقليمی باالی تنوع به توجه

 تهداي و مديريت در تواندمی تقويت صنعت گردشگری کشور
 اين است الزم بنابراين .گردد واقع موثر فعاليت، از نوع اين صحيح

های روستايی، شهری و مناطق به تفکيک در حوزه تحقيق از نوع
 در دستورکار قرار گيرد. آتی هایپژوهش در تحت حفاظت

 

 منابعفهرست 

Aghaie, B.; Rejeh, N. ; Heravi-Karimooi, M.; Ebadi, A., Moradian, S. T. ; Vaismoradi, M. & Jasper, M. 2014. 

Effect of nature-based sound therapy on agitation and anxiety in coronary artery bypass graft patients during 

the weaning of mechanical ventilation: A randomised clinical trial. International Journal of Nursing Studies, 

51(4), 526-538.  

Aks, D. J. & Sprott, J. C. 1996. Quantifying aesthetic preference for chaotic patterns. Empirical studies of the 

arts, 14(1), 1-16. 

Alvarsson, J. J.; Wiens, S. & Nilsson, M. E. 2010. Stress recovery during exposure to nature sound and 

environmental noise. International journal of environmental research and public health, 7(3), 1036-1046. 

Ames, B. N.; Profet, M. & Gold, L. S. 1990. Dietary pesticides (99.99% all natural). Proceedings of the 

National Academy of Sciences, 87(19), 7777-7781. 

Anderson, L. M.; Mulligan, B. E.; Goodman, L. S. & Regen, H. Z. 1983. Effects of sounds on preferences for 

outdoor settings. Environment and behavior, 15(5), 539-566. 

Annerstedt, M.; Jönsson, P.; Wallergård, M.; Johansson, G.; Karlson, B.; Grahn, P. ... & Währborg, P. 2013. 

Inducing physiological stress recovery with sounds of nature in a virtual reality forest—Results from a pilot 

study. Physiology & behavior, 118, 240-250. 

Arai, Y. C.; Sakakibara, S.; Ito, A.; Ohshima, K.; Sakakibara, T.; Nishi, T., ... & Kuniyoshi, K. 2008. Intra‐
operative natural sound decreases salivary amylase activity of patients undergoing inguinal hernia repair under 

epidural anesthesia. Acta Anaesthesiologica Scandinavica, 52(7), 987-990. 

Avari, S.; Hoseinkhah, a. & Asgari, M. A. 2020. Explaining and analyzing the elements of learning and the 

position of children and facilitators in nature schools. School Administration, 8(1), 1-23. (In Persian). 

Baker, S.; Thompson, K.E.; Engelken, J. & Huntley, K. 2004, "Mapping the values driving organic food 

choice: Germany vs the UK", European Journal of Marketing, 38 (8), 995-1012. 

Barker, S. B.; Pandurangi, A. K. & Best, A. M. 2003. Effects of animal-assisted therapy on patients' anxiety, 

fear, and depression before ECT. The journal of ECT, 19(1), 38-44.  

Bate-Smith, E. C. 1972. Attractants and repellents in higher animals. Phytochemical ecology. 

Beecroft, R. & Schmidt, J. C. 2014. Method-based higher education in sustainability: The potential of the 

scenario method. Sustainability, 6(6), 3357-3373. 

Beetz, A.; Uvnäs-Moberg, K.; Julius, H. & Kotrschal, K. 2012. Psychosocial and psychophysiological effects 

of human-animal interactions: the possible role of oxytocin. Frontiers in psychology, 3, 234. 

Behrooz, S. & Zarghami, E. 2019. Natural learning; an observational study of children behavior in Kavikonj 

Nature School. Technology of Education Journal (TEJ), 13(2), 249-262. (In Persian). 

Benfield, J. A.; Bell, P. A.; Troup, L. J. & Soderstrom, N. C. 2010. Aesthetic and affective effects of vocal and 

traffic noise on natural landscape assessment. Journal of environmental psychology, 30(1), 103-111. 



 231 (خدیجه بوذرجمهری و امیرعلی برومند) ... روستایی هایها از محیطهای زیسته اکوتوریستواکاوی تجربه

Berman, M. G.; Hout, M. C.; Kardan, O.; Hunter, M. R., Yourganov, G., Henderson, J. M., ... & Jonides, J. 

2014. The perception of naturalness correlates with low-level visual features of environmental scenes. PloS 

one, 9(12), e114572. 

Bishop, I. D. & Rohrmann, B. 2003. Subjective responses to simulated and real environments: a comparison. 

Landscape and urban planning, 65(4), 261-277. 

Boaz, N. T. 2002. Evolving health: the origins of illness and how the modern world is making us sick. John 

Wiley & Sons. 

Boroumand, A. & Kolahi, M. 2021. A Critical Study on Water Education in “Man and the Environment” 

Course Curriculums (11th grade, 2nd highschool). Research in Teaching, 9(1), 233-205. (In Persian). 

Bouzarjomehri, K. & Boroumand, A. 2022. Profile of Positive and Negative Motivations of Local (Urban-

Rural) Tourism during the Corona (SARS-CoV-2) Disease Epidemic. urban tourism, 9(2), 1-12. (In Persian). 

Brieskorn, C. H. 1990. Physiological and therapeutical aspects of bitter compounds. Developments in food 

science, 25, 15-33. 

Canetti, L.; Bachar, E. & Berry, E. M. 2002. Food and emotion. Behavioural processes, 60(2), 157-164. 

Carles, J. L.; Barrio, I. L. & De Lucio, J. V. 1999. Sound influence on landscape values. Landscape and urban 

planning, 43(4), 191-200. 

Chen, D. & Haviland-Jones, J. 1999. Rapid mood change and human odors. Physiology & behavior, 68(1-2), 

241-250. 

Chen, D. & Haviland-Jones, J. 2000. Human olfactory communication of emotion. Perceptual and motor skills, 

91(3), 771-781. 

Church, A.; Mitchell, R.; Ravenscroft, N. & Stapleton, L. 2015. ‘Growing your own’: A multi-level modelling 

approach to understanding personal food growing trends and motivations in Europe. Ecol. Econ. 110, 71–80. 

Coensel, B. D.; Vanwetswinkel, S. & Botteldooren, D. 2011. Effects of natural sounds on the perception of 

road traffic noise. The Journal of the Acoustical Society of America, 129(4), EL148-EL153. 

Cordain, L.; Eaton, S. B.; Sebastian, A.; Mann, N.; Lindeberg, S.; Watkins, B. A., ... & Brand-Miller, J. 2005. 

Origins and evolution of the Western diet: health implications for the 21st century. The American journal of 

clinical nutrition, 81(2), 341-354. 

Crook, C. K. 1978. Taste perception in the newborn infant. Infant Behavior and Development, 1, 52-69. 

Crouch, D. & Ward, C. 1999. The Allotment: Its Landscape and Culture; Five Leaves: Nottingham, UK. 

Davidson, G. M. 1938. Concerning hallucinations of smell. Psychiatric Quarterly, 12(2), 253-270. 

Davies, A.; Titterington, A. J. & Cochrane, C. 1995. Who buys organic food?. British Food Journal. 97(10), 

17-23. 

Diette, G. B.; Lechtzin, N.; Haponik, E.; Devrotes, A. & Rubin, H. R. 2003. Distraction therapy with nature 

sights and sounds reduces pain during flexible bronchoscopy: A complementary approach to routine analgesia. 

Chest, 123(3), 941-948. 

Dijka, E. O.; Nijholtb, A.; van Erpc, J. B.; Kuyperd, E. & van Wolferene, G. 2010. Audio-tactile stimuli to 

improve health and well-being. EuroHaptics 2010, 1. 

Doty, R. L. 1986. Odor-guided behavior in mammals. Experientia, 42(3), 257-271. 

Dunbar, R. I. 2010. The social role of touch in humans and primates: behavioural function and neurobiological 

mechanisms. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 34(2), 260-268. 

Eaton, S. B. & Konner, M. 1985. Paleolithic nutrition: a consideration of its nature and current implications. 

New England Journal of Medicine, 312(5), 283-289. 



 2211پاییز و زمستان ، 12 ، شماره21 ، سالو توسعه زیستمحیط  221

Eaton, S. B., Konner, M. & Shostak, M. 1988. Stone agers in the fast lane: chronic degenerative diseases in 

evolutionary perspective. The American journal of medicine, 84(4), 739-749. 

Eelen, D. H. F. B. P. 1998. Odours as Affective-processing Context for Word Evaluation: A Case of Cross-

modal Affective Priming. 

Essick, G. K., McGlone, F., Dancer, C., Fabricant, D., Ragin, Y., Phillips, N., ... & Guest, S. (2010). 

Quantitative assessment of pleasant touch. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 34(2), 192-203. 

Faure, P. A. & Hoy, R. R. 2000. The sounds of silence: cessation of singing and song pausing are ultrasound-

induced acoustic startle behaviors in the katydid Neoconocephalus ensiger (Orthoptera; Tettigoniidae). Journal 

of Comparative Physiology A, 186(2), 129-142. 

Fillion, L. & Arazi, S. 2002. Does organic food taste better? A claim substantiation approach. Nutrition & 

Food Science. 32(4), 153-157. 

Fisher, J. A. 1998. What the hills are alive with: In defense of the sounds of nature. The Journal of aesthetics 

and art criticism, 56(2), 167-179. 

Fisher, J. A. 1999. The value of natural sounds. Journal of Aesthetic Education, 33(3), 26-42. 

Fox, N. A. & Davidson, R. J. 1986. Taste-elicited changes in facial signs of emotion and the asymmetry of 

brain electrical activity in human newborns. Neuropsychologia, 24(3), 417-422. 

Franco, L. S.; Shanahan, D. F. & Fuller, R. A. 2017. A review of the benefits of nature experiences: more than 

meets the eye. International journal of environmental research and public health, 14(8), 864. 

Frank, M. G. & Gilovich, T. 1988. The dark side of self-and social perception: Black uniforms and aggression 

in professional sports. Journal of personality and social psychology, 54(1), 74. 

Friedmann, E.; Katcher, A. H.; Thomas, S. A.; Lynch, J. J. & Messent, P. R. 1983. Social interaction and blood 

pressure: influence of animal companions. Journal of Nervous and Mental Disease. 

Fuller, R. A. & Irvine, K. N. 2010. Interactions between people and nature in urban environments. In Urban 

Ecology; Cambridge University Press: Cambridge, UK, p. 134. 

Gallace, A. & Spence, C. 2010. The science of interpersonal touch: an overview. Neuroscience & 

Biobehavioral Reviews, 34(2), 246-259. 

Garcia, J. & Hankins, W. 1975. The evolution of bitter and the acquisition of toxiphobia. In Olfaction and 

taste: 5th Symposium (pp. 39-45). Academic Press. 

Glass, S. T., Lingg, E. & Heuberger, E. 2014. Do ambient urban odors evoke basic emotions?. Frontiers in 

psychology, 5, 340. 

Glendinning, J. I. 1994. Is the bitter rejection response always adaptive?. Physiology & behavior, 56(6), 1217-

1227. 

Goel, N. & Grasso, D. J. 2004. Olfactory discrimination and transient mood change in young men and women: 

variation by season, mood state, and time of day. Chronobiology international, 21(4-5), 691-719. 

Grossberg, J. M. & Alf, E. F. 1985. Interaction with pet dogs: Effects on human cardiovascular response. 

Journal of the Delta Society. 

Guilford, J. P. & Smith, P. C. 1959. A system of color-preferences. The American Journal of Psychology, 

72(4), 487-502. 

Ha-Brookshire, J.; McAndrews, L.; Kim, J.; Freeman Jr, C.; Jin, B., Norum, P., ... & Marcketti, S. 2017. Moral 

education for sustainable development: Exploring morally challenging business situations within the global 

supply chain context. Sustainability, 9(9), 1641. 



 222 (خدیجه بوذرجمهری و امیرعلی برومند) ... روستایی هایها از محیطهای زیسته اکوتوریستواکاوی تجربه

Hajhosseini, M.; Azad, F. & Naji, E. S. 2020. The Phenomenological Study of the Nature School and its 

Implications for Children's Emotional and Social Development. Journal of Applied Psychological Research, 

11(1), 117-136. (In Persian). 

Halpenny, E. A. 2010. Pro-environmental behaviours and park visitors: The effect of place attachment. Journal 

of environmental psychology, 30(4), 409-421. 

Herz, R. S. & Cupchik, G. C. 1995. The emotional distinctiveness of odor-evoked memories. Chemical Senses, 

20(5), 517-528. 

Hjelmar, U. 2011. Consumers’ purchase of organic food products. A matter of convenience and reflexive 

practices. Appetite, 56(2), 336-344. 

Horowitz, S. 2011. Aromatherapy: current and emerging applications. Alternative and Complementary 

Therapies, 17(1), 26-31. 

Hughner, R. S.; McDonagh, P.; Prothero, A.; Shultz, C. J. & Stanton, J. 2007. Who are organic food 

consumers? A compilation and review of why people purchase organic food. Journal of Consumer Behaviour: 

An International Research Review, 6(2‐3), 94-110. 

Insel, T. R. 2010. The challenge of translation in social neuroscience: a review of oxytocin, vasopressin, and 

affiliative behavior. Neuron, 65(6), 768-779. 

Irvine, K. N.; Devine-Wright, P.; Payne, S. R.; Fuller, R. A.; Painter, B. & Gaston, K. J. 2009. Green space, 

soundscape and urban sustainability: an interdisciplinary, empirical study. Local Environment, 14(2), 155-172. 

Jacka, F. N.; Mykletun, A.; Berk, M.; Bjelland, I. & Tell, G. S. 2011. The association between habitual diet 

quality and the common mental disorders in community-dwelling adults: the Hordaland Health study. 

Psychosomatic medicine, 73(6), 483-490. 

Jacobs, K. W. & Suess, J. F. 1975. Effects of four psychological primary colors on anxiety state. Perceptual 

and motor skills, 41(1), 207-210. 

Jenkins, J. L. 1986. Physiological effects of petting a companion animal. Psychological Reports, 58(1), 21-22. 

Kahn Jr, P. H. 1997. Developmental psychology and the biophilia hypothesis: Children's affiliation with 

nature. Developmental review, 17(1), 1-61. 

Kahn Jr, P. H. & Kellert, S. R. 2002. Children and nature: Psychological, sociocultural, and evolutionary 

investigations. MIT press.  

Kaplan, S. 1995. The restorative benefits of nature: Toward an integrative framework. Journal of 

environmental psychology, 15(3), 169-182. 

Kardan, O.; Demiralp, E.; Hout, M. C.; Hunter, M. R.; Karimi, H.; Hanayik, T., ... & Berman, M. G. 2015. Is 

the preference of natural versus man-made scenes driven by bottom–up processing of the visual features of 

nature?. Frontiers in Psychology, 6, 471. 

Katcher, A. & Wilkins, G. 1993. Dialogue with animals: Its nature and culture. The biophilia hypothesis, 173-

197. 

Kay, L. M. & Freeman, W. J. 1998. Bidirectional processing in the olfactory-limbic axis during olfactory 

behavior. Behavioral neuroscience, 112(3), 541. 

Kellert, S. R. & Wilson, E. O. 1993. The Biophilia Hypothesis; Island Press: Washington, DC, USA, 451. 

Kim, S. O. & Shelby, B. 2011. Effects of soundscapes on perceived crowding and encounter norms. 

Environmental management, 48(1), 89-97. 

Kohler, C. G.; Barrett, F. S.; Gur, R. C.; Turetsky, B. I. & Moberg, P. J. 2007. Association between facial 

emotion recognition and odor identification in schizophrenia. The Journal of neuropsychiatry and clinical 

neurosciences, 19(2), 128-131. 



 2211پاییز و زمستان ، 12 ، شماره21 ، سالو توسعه زیستمحیط  221

Kortright, R. & Wakefield, S. (2011). Edible backyards: A qualitative study of household food growing and 

its contributions to food security. Agric. Hum. Values, 28, 39–53. 

Kwee, C. 2021. I want to teach sustainable development in my English classroom: A case study of 

incorporating sustainable development goals in English teaching. Sustainability, 13(8), 4195. 

Lafreniere, K. D.; Mutus, B.; Cameron, S.; Tannous, M.; Giannotti, M.; Abu-Zahra, H. & Laukkanen, E. 1999. 

Effects of therapeutic touch on biochemical and mood indicators in women. The Journal of Alternative and 

Complementary Medicine, 5(4), 367-370. 

Laumann, K., Gärling, T. & Stormark, K. M. 2001. Rating scale measures of restorative components of 

environments. Journal of Environmental Psychology, 21(1), 31-44. 

Lea, E. & Worsley, T. 2005. Australians' organic food beliefs, demographics and values. British food journal. 

Lee, M. J.; Popkin, B. M. & Kim, S. 2002. The unique aspects of the nutrition transition in South Korea: the 

retention of healthful elements in their traditional diet. Public health nutrition, 5(1a), 197-203. 

Legros, J. J.; Chiodera P. & Geenen V. 1988. Inhibitory Action of Exogenous Oxytocin on Plasma Cortisol in 

Normal Human Subjects: Evidence of Action at the Adrenal Level. Neuroendocrinology. 48, 204-206. 

Lehrner, J.; Eckersberger, C.; Walla, P.; Pötsch, G. & Deecke, L. 2000. Ambient odor of orange in a dental 

office reduces anxiety and improves mood in female patients. Physiology & behavior, 71(1-2), 83-86. 

Lindquist, M.; Lange, E. & Kang, J. 2016. From 3D landscape visualization to environmental simulation: The 

contribution of sound to the perception of virtual environments. Landscape and Urban Planning, 148, 216-231. 

Lockie, S.; Lyons, K.; Lawrence, G. & Grice, J. 2004. Choosing organics: a path analysis of factors underlying 

the selection of organic food among Australian consumers. Appetite, 43(2), 135-146. 

Lopez Barrio, I. & Carles, J. 1995. Acoustic dimensions of inhabited areas: Quality criteria. The Soundscape 

Newsletter, 10, 6-8. 

Lorig, T. S.; Herman, K. B.; Schwartz, G. E. & Cain, W. S. 1990. EEG activity during administration of low-

concentration odors. Bulletin of the Psychonomic Society, 28(5), 405-408. 

Lyman, B. 2012. A psychology of food: More than a matter of taste. Springer Science & Business Media. 

Mace, B. L.; Bell, P. A. & Loomis, R. J. 1999. Aesthetic, affective, and cognitive effects of noise on natural 

landscape assessment. Society & Natural Resources, 12(3), 225-242. 

Mace, B. L.; Bell, P. A.; Loomis, R. J. & Haas, G. E. 2003. Source attribution of helicopter noise in pristine 

national park landscapes. American Academy for Park and Recreation Administration. 

Magnusson, M. K.; Arvola, A.; Hursti, U. K. K.; Åberg, L. & Sjödén, P. O. 2001. Attitudes towards organic 

foods among Swedish consumers. British food journal. 

Malekzadeh, A.; Tabatabaei yazdi, F.; Boroumand, A. & Noghani Dokht Bahmani, M. 2022. Biodiversity 

Profile in Knowledge, Attitude and Practice (KAP) of the Citizens of Mashhad Metropolis applying 

Sustainable Development. Geography and Environmental Sustainability, 12(2), 37-57. (In Persian). 

McCreadie, R. G. 2003. Diet, smoking and cardiovascular risk in people with schizophrenia: descriptive study. 

The British Journal of Psychiatry, 183(6), 534-539. 

McEachern, M. G. & Mcclean, P. 2002. Organic purchasing motivations and attitudes: are they ethical?. 

International journal of consumer studies, 26(2), 85-92. 

McGrath-Hanna, N. K.; Greene, D. M.; Tavernier, R. J. & Bult-Ito, A. 2003. Diet and mental health in the 

Arctic: is diet an important risk factor for mental health in circumpolar peoples?-a review. International Journal 

of Circumpolar Health, 62(3), 228-241. 

Millot, J. L. & Brand, G. 2001. Effects of pleasant and unpleasant ambient odors on human voice pitch. 

Neuroscience letters, 297(1), 61-63. 



 223 (خدیجه بوذرجمهری و امیرعلی برومند) ... روستایی هایها از محیطهای زیسته اکوتوریستواکاوی تجربه

Montagu, A. 1972. Touching, the human significance of the skin. Perennial Library, 98-99. 

Moore, E. O. 1981. A prison environment’s effect on health care service demands. Journal of environmental 

systems, 11(1), 17-34. 

Moss, H. 1970. Early environmental effects: Mother-child relations. Perspectives in Child Psychology. 

McGraw-Hill, 2-34. 

National Gardening Association. 2016. The Impact of Home and Community Gardening in America. Available 

online: http://www.gardenresearch.com/files/2009-Impact-of-Gardening-in-America-White-Paper.pdf 

(accessed on 25 agugust 2020). 

Nesse, R. M. & Williams, G. C. 2012. Why we get sick: The new science of Darwinian medicine. Vintage. 

Neumann, I. D.; Krömer, S. A.; Toschi, N. & Ebner, K. 2000. Brain oxytocin inhibits the (re) activity of the 

hypothalamo–pituitary–adrenal axis in male rats: involvement of hypothalamic and limbic brain regions. 

Regulatory peptides, 96(1-2), 31-38. 

Neumann, I. D.; Wigger, A.; Torner, L.; Holsboer, F. & Landgraf, R. 2000. Brain oxytocin inhibits basal and 

stress-induced activity of the hypothalamo-pituitary-adrenal axis in male and female rats: partial action within 

the paraventricular nucleus. Journal of neuroendocrinology. 

O’Brien, L. & Murray, R. 2007. Forest School and its impacts on young children: Case studies in Britain. 

Urban Forestry & Urban Greening, 6(4), 249-265. 

O’connor, P. 2008. The sound of silence: valuing acoustics in heritage conservation. Geographical Research, 

46(3), 361-373. 

Odendaal, J. S. 2000. Animal-assisted therapy—magic or medicine?. Journal of psychosomatic research, 

49(4), 275-280. 

Odendaal, J. S. & Meintjes, R. A. 2003. Neurophysiological correlates of affiliative behaviour between humans 

and dogs. The Veterinary Journal, 165(3), 296-301. 

Ogden, J. J.; Lindburg, D. G. & Maple, T. L. 1993. The effects of ecologically‐relevant sounds on zoo visitors. 

Curator: The Museum Journal, 36(2), 147-156. 

Passman, R. H. 1977. Providing attachment objects to facilitate learning and reduce distress: Effects of mothers 

and security blankets. Developmental Psychology, 13(1), 25. 

Payne, S. R. 2013. The production of a perceived restorativeness soundscape scale. Applied Acoustics, 74(2), 

255-263. 

Petersson, M.; Alster, P.; Lundeberg, T. & Uvnäs-Moberg, K. 1996. Oxytocin increases nociceptive thresholds 

in a long-term perspective in female and male rats. Neuroscience letters, 212(2), 87-90. 

Petersson, M.; Eklund, M. & Uvnäs-Moberg, K. 2005. Oxytocin decreases corticosterone and nociception and 

increases motor activity in OVX rats. Maturitas, 51(4), 426-433. 

Petersson, M.; Lundeberg, T. & Uvnäs-Moberg, K. 1999. Short-term increase and long-term decrease of blood 

pressure in response to oxytocin-potentiating effect of female steroid hormones. Journal of cardiovascular 

pharmacology, 33(1), 102-108. 

Pijanowski, B. C.; Farina, A.; Gage, S. H.; Dumyahn, S. L. & Krause, B. L. 2011. What is soundscape ecology? 

An introduction and overview of an emerging new science. Landscape ecology, 26(9), 1213-1232. 

Pilcher, E. J.; Newman, P. & Manning, R. E. 2009. Understanding and managing experiential aspects of 

soundscapes at Muir Woods National Monument. Environmental Management, 43(3), 425. 

Price, J. L. 1985. Beyond the primary olfactory cortex: olfactory-related areas in the neocortex, thalamus and 

hypothalamus. Chemical Senses, 10(2), 239-258. 



 2211پاییز و زمستان ، 12 ، شماره21 ، سالو توسعه زیستمحیط  222

Purcell, T.; Peron, E. & Berto, R. 2001. Why do preferences differ between scene types? . Environment and 

behavior, 33(1), 93-106. 

Ratcliffe, E.; Gatersleben, B. & Sowden, P. T. 2013. Bird sounds and their contributions to perceived attention 

restoration and stress recovery. Journal of Environmental Psychology, 36, 221-228. 

Roddy, G.; Cowan, C. A. & Hutchinson, G. 1996. Consumer attitudes and behaviour to organic foods in 

Ireland. Journal of International Consumer Marketing, 9(2), 41-63. 

Roddy, G.; Cowan, C. & Hutchinson, G. 1994. Organic food–a description of the Irish market. British Food 

Journal. 

Rohrmann, B. & Bishop, I. 2002. Subjective responses to computer simulations of urban environments. Journal 

of Environmental Psychology, 22(4), 319-331. 

Rolls, E. 2008. Functions of the orbitofrontal and pregenual cingulate cortex in taste, olfaction, appetite and 

emotion. Acta Physiologica Hungarica, 95(2), 131-164. 

Saldana, J. 2009. The coding manual for qualitative researchers. Thousand Oaks, CA: Sage. 

Schafer, R. M. 1993. The soundscape: Our sonic environment and the tuning of the world. Simon and Schuster. 

Schaffer, H. R. & Emerson, P. E. 1964. The development of social attachments in infancy. Monographs of the 

society for research in child development, 1-77. 

Schifferstein, H. N. & Ophuis, P. A. O. 1998. Health-related determinants of organic food consumption in the 

Netherlands. Food quality and Preference, 9(3), 119-133. 

Schloss, K. B.; Goldberger, C. S.; Palmer, S. E. & Levitan, C. A. 2015. What's that smell? An ecological 

approach to understanding preferences for familiar odors. Perception, 44(1), 23-38. 

Shafie, F. A. & Rennie, D. 2012. Consumer perceptions towards organic food. Procedia-Social and Behavioral 

Sciences, 49, 360-367. 

Shepard, P. 1996. The Others: How Animals Made Us Human; Island Press: Washington, DC, USA. 

Shiloh, S.; Sorek, G. & Terkel, J. 2003. Reduction of state-anxiety by petting animals in a controlled laboratory 

experiment. Anxiety, stress, and coping, 16(4), 387-395. 

Soleimani, F.; Soleimani, N.; Jamali, A. & Shabannejad Khas, R. 2019. A Model Representation with 

Grounded Theory approach for Nature Schools Development in Iran. School Administration, 7(3), 103-123. 

(In Persian). 

Soudry, Y.; Lemogne, C.; Malinvaud, D.; Consoli, S. M. & Bonfils, P. 2011. Olfactory system and emotion: 

common substrates. European annals of otorhinolaryngology, head and neck diseases, 128(1), 18-23. 

Spence, J. E. & Olson, M. A. 1997. Quantitative research on therapeutic touch: An integrative review of the 

literature 1985–1995. Scandinavian journal of caring sciences, 11(3), 183-190. 

Tabatabaei Yazdi, F. & Boroumand, A. 2022. The educational mission of natural history museums; New and 

efficient approaches. Environmental Research Institute Publications of Jahad-e-daneshgahi. 300p. (In Persian). 

Tennessen, C. M. & Cimprich, B. 1995. Views to nature: Effects on attention. Journal of environmental 

psychology, 15(1), 77-85. 

Tomkins, M. 2014. Making Space for Food: Everyday Community Food Gardening and Its Contribution to 

Urban Agriculture; University of Brighton: Brighton, UK. 

Torigoe, K. 2003. Insights taken from three visited soundscapes in Japan. In Conf. proceedings “Acoustic 

Ecology”, Australian Forum for Acoustic Ecology/World Forum for Acoustic Ecology, Melbourne, Australia, 

19-23 March. 

Ulrich, R. S. 1979. Visual landscapes and psychological well‐being. Landscape research, 4(1), 17-23. 



 221 (خدیجه بوذرجمهری و امیرعلی برومند) ... روستایی هایها از محیطهای زیسته اکوتوریستواکاوی تجربه

Ulrich, R. S. 1984. View through a window may influence recovery from surgery. science, 224(4647), 420-

421. 

Ulrich, R. S. 2002. Health benefits of gardens in hospitals. In Paper for conference, Plants for People 

International Exhibition Floriade (Vol. 17, No. 5, p. 2010). 

Uvnäs-Moberg, K. 1989. The gastrointestinal tract in growth and reproduction. Scientific American, 261(1), 

78-83. 

Uvnas-Moberg, K. 2003. The Oxytocin Factor: Tapping the Hormone of Love, Calm and Healing. 

Valdez, P. & Mehrabian, A. 1994. Effects of color on emotions. Journal of experimental psychology: General, 

123(4), 394. 

Van den Berg, A. E.; Koole, S. L. & van der Wulp, N. Y. 2003. Environmental preference and restoration: 

(How) are they related? . Journal of environmental psychology, 23(2), 135-146. 

Velarde, M. D.; Fry, G. & Tveit, M. 2007. Health effects of viewing landscapes–Landscape types in 

environmental psychology. Urban Forestry & Urban Greening, 6(4), 199-212. 

Wakefield, S.; Yeudall, F.; Taron, C.; Reynolds, J. & Skinner, A. 2007. Growing urban health: Community 

gardening in South East Toronto. Health Promot. Int. 22, 92–101.  

Weber, S. T. & Heuberger, E. 2008. The impact of natural odors on affective states in humans. Chemical 

senses, 33(5), 441-447. 

Widstrom, A. M. & Winberg, J. W. S., Svensson, K., Poslonccc, B. and Uvnls-Moberg, K., 1988. Breast 

feeding-induced effects on plasma gastrin and somatostatin levels and their correlation with milk yield in 

lactating females. Early Hum. Dev, 16, 293-301. 

Willcox, D. C., Willcox, B. J., Todoriki, H. & Suzuki, M. 2009. The Okinawan diet: health implications of a 

low-calorie, nutrient-dense, antioxidant-rich dietary pattern low in glycemic load. Journal of the American 

College of Nutrition, 28(sup4), 500S-516S. 

Wooding, S.; Gunn, H.; Ramos, P.; Thalmann, S.; Xing, C. & Meyerhof, W. 2010. Genetics and bitter taste 

responses to goitrin, a plant toxin found in vegetables. Chemical senses, 35(8), 685-692. 

Yamamoto, T. 2008. Central mechanisms of taste: Cognition, emotion and taste-elicited behaviors. Japanese 

Dental Science Review, 44(2), 91-99. 

Yang, W. & Kang, J. 2005. Soundscape and sound preferences in urban squares: a case study in Sheffield. 

Journal of urban design, 10(1), 61-80. 

Yiridoe, E. K.; Bonti-Ankomah, S. & Martin, R. C. 2005. Comparison of consumer perceptions and preference 

toward organic versus conventionally produced foods: A review and update of the literature. Renewable 

agriculture and food systems, 193-205. 

Zald, D. H. & Pardo, J. V. 2000. Functional neuroimaging of the olfactory system in humans. International 

Journal of Psychophysiology, 36(2), 165-181. 

Zanoli, R. & Naspetti, S. 2002. "Consumer motivations in the purchase of organic food: A means‐end 

approach", British Food Journal, 104(8), 643-653. 

Zhang, M. & Kang, J. 2007. Towards the evaluation, description, and creation of soundscapes in urban open 

spaces. Environment and Planning B: Planning and design, 34(1), 68-86. 

 
  



 2211پاییز و زمستان ، 12 ، شماره21 ، سالو توسعه زیستمحیط  226

 

Analysis of Eco-Tourists' Lived Experiences of  

Rural Environments and their Positive Effects 
 

 

 

Khadijeh Bouzarjomehri1*, Amirali Boroumand2 

 

1 Department of Geography, Faculty of Literature and Humanities,  

Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran 

2 Department of Environmental planning, management and education,  

Faculty of Environment, University of Tehran, Tehran, Iran 
 

 
(Received: 2021/05/08        Accepted: 2021/12/27) 

 

 

Abstract  
The main purpose of this study was to bring tourists' experiences of nature and rural semi-natural spaces and 

their positive effects to the formal knowledge and discover important data and new categories of tourist’s 

experiences. This research seeks to complete a puzzle of categories that ultimately helps to understand and 

explain the quality of "nature experience in rural areas" and its positive effects in various dimensions. We used 

the contextual theory method in this qualitative research. The study population was tourists from Mashhad 

who had at least five rural trips in the years 2019 & 2020. To sample by the snowball method, semi-structured 

interviews were conducted involving 41 individuals using the two criteria of "diversity" and "reaching the 

theoretical saturation point". Findings showed that tourists have experienced a variety of direct nature 

experiences in rural environments with their senses, which have been associated with many positive effects 

such as improved physical and mental health, feeling of pleasure and self-esteem, creativity and finally a kind 

of satisfaction. Toward the end, suggestions were made to the relevant officials for development of the nature 

experience platforms and enrichment of the rural tourism trips. As the current research is an effort in line with 

academic discourse on the importance and dimensions of experiencing nature, its role and effects, the most 

important suggestion of this study to future researchers is to conduct more quantitative, qualitative and mixed 

metod research in this new and multidisciplinary field of study. 
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