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  .مازندران گردشگران،

  

  دهیچک

 آناست و توجه به  یو اجتماع ي،سیاسی،فرهنگیاقتصاد يحوزه ها یاصل ياز محورها یکیامروزه   گردشگري

 یعنی ياز ابعاد گردشگر یکی یبررس قیتحق نیهدف ا.است مختلف ابعاد داراي پدیده ایناست. اصلییک ضرورت 

نگارش آن است تا نگرش گردشگران را  نیا یبوده و سع یمتنوع لیمسا يبعد دارا نیا غذا است. البته يگردشگر

 یشیمایبه روش پ یکم کردیبا رو قیقرار دهد.روش تحق یدر استان مازندران مورد بررس یمحل ينسبت به غذا

 يبراشدند. انتخاب   یمحل يهااست که در رستوران ینفر از گردشگران 105شامل  يانجام گرفته. جامعه آمار

محقق ساخته و پرسشنامه  يهااز پرسشنامه یبی، ترک محلی غذاي به نسبت گردشگران نگرش بررسی

 هاافتهیو اسکارل استفاده شده است.  یمک يپرسش نامه از فاکتورها یمتنظ برايشده است. استانداردشدهاستفاده

و توجه  یروان شناخت ،یزشیعوامل انگ ریتحت تاث یمحل ياز آن است که  نگرش گردشگران نسبت به غذا یحاک

 يکه استان مازندارن در خصوص غذاها یلیبوده است. با توجه به پتانس  یگردشگران به عامل ارزش به اجتماع بوم

مهم و  اریبس یمحل يغذا يگردشگر به توجه دهند،یم یمحل يکه گردشگران به غذا یتیدارد  و اهم یمحل

گردشگران به سفر داشته باشد  یشدر گرا عمدهاي نقش میتواند محلی غذايداد  مطالعه نشان  ینااست.  يضرور

 سفر اصلی فاکتور عنوان به را غذا گردشگران. باشد کارامد بسیار محلی فرهنگی حفظ و محلیاقتصاد  يو  برا

است. در واقع  یمبو-محلی فرهنگ به ورود در آنها فعالیت ار ینوع  یمحل يو ابراز کردند که تجربه غذا میدانستند

  .یدهدفدار را توسعه بخش ياز گردشگر یدر بعد غذا شده  و نوع يگردشگر يموجب ارتقا میتوان غذا گیري کاربا ب

  

  مقدمه

. در سال گرددیبر م 20به اواخر قرن  مطالعات از نوع نیا. شد شروع رید نسبتا يگردشگر و غذامربوط به رابطه  قاتیتحق

 انکه در  یمقاالت شتریدر قبرس برگزار شد.ب يو رابطه آن با گردشگر یمحل يدرباره غذاها یالملل نیکنفرانس ب نیاول 2000

باشد.از آغاز قرن  داشتهدر جذب گردشگران  ينقش عمده ا تواندیم یبوم و یمحل يغذاها کهشد موافق بودند  هیارا کنفرانس

 و ویراد ون،یزیتلو در که است شده لیتبد داغ موضوع عنوان هب  و افتهی شیغذا افزا يگردشگر يبه مطالعه بر رو توجه21

از  یبه عنوان نوع یمحل يخوردن غذاها که معتقدند یبرخ لیدل نیهم به. )2003:شارپلس.(دید را متیاه نیا توانیم  مجالت

 را آن توانیم وده ش لیتجربه گردشگر تبد یکه امروزه بخش اصل شودیم یو لذت تلق یحال سرگرم نیو در ع یفرهنگ تیفعال

 يادیبن مولفه امروزه نیهم يبرا).20: 2002.چاردیردانست.(  یمحل-یبوم فرهنگ از گردشگران بردن لذت از يعمدها وهیش

 یبوم و یمحل يغذا به نسبت یخاص ینگرش مقصد کی از خود تجربه يبرا گردشگران نیبنابرا. است غذا گردشگر تجربه

                                                             
1hasani@umz.ac.ir 
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 داده تیاهم یاطالعات و یارتباطات يگرید يابزارها و ها رسانه قیطر از امروزه غذا به چرا نکهیا)2003 :تلفر و موتویهاش.(دارند

 يبرا يموثر ابزار کنندیم فایا يگردشگر در غذاها که يعمدها نقش. باشد غذا يگردشگر در ندهیفزا قیعال تواندیم شودیم

 و غذا انیم مهم ارتباط نیا عمده عناصر از یکی) 2002.اردزچیر و هجاالگر.(باشد تواندیم يگردشگر مقصد کی غیتبل و جیترو

 آورانه نو يهایاستراتژ عنوان به يعمدها نقش توانندیم یمحل يغذاها. است یمحل يغذاها جیترو و توسعه يگردشگر

 به را غذا نگردشگرا از ياریبس.شود خلق توسعه و ياقتصاد يوندهایپ آن در که باشد يابزار تواندیم و کنند فایا يگردشگر

  )2007:چریمکر و اوکوموس.(کشندیم ریتصو به مکان کی به جذب يبرا يدیکل عنوان

  یال 15 حدود شودیم صرف جهان در يگردشگر کل يبرا که ییها نهیهز که زندیم نیتخم غذا يبرا سفر یجهان انجمن

 غذا. استمعاصر  يدر تجربه اقتصاد يابخش عمده يغذا  و گردشگر نیبنابرا .شودیم صرف غذا يگردشگر يبرا آن درصد 35

. است مهم گردشگران يبرا يندهایفزا طور به که است یجهان راثیم از یاصل عناصر از یکی و فرهنگها همه يدیکل قسمت

 تواندیم ییغذا يتجربهها نیهمچن و سازد فراهم یمحل توسعه و اقتصاد يبرا یپلتفرم کی تواندیم يگردشگر و غذا انیم وندیپ

از فرهنگ  تیبه حما تواندیم وندیپ نوع نیا یطرف.از شود هم ییشکوفا باعث رندیگیم نظر در گردشگران که يمقصد يبرا

 نظر در "اقتصاد تجربه "عنوان به یبرخ را يگردشگر در غذا تی.اهماست جذاب گردشگران يبرا که شود هم یبوم– یمحل

 بلکه پردازند یپول نم یخدمات اساس يبرا گریکه مصرف کننده د معتقدند) 1999(لموریو گ نیپ. به عنوان مثال رندیگیم

 ییغذا يتجربهها در بتوانند تا بپردازند یالعمل حق تا دارند لیتما مردم گفت دیبا غذا مورد در. دارند لیتما کامل تجربه يبرا

 در نیهمچن و تیخالق ،یمحل فرهنگ در شرکت و حضور يبرا يدروازها تواندیم نی.اکنند شرکت دارد هیارا ارزش که دیجد

بودن  باشد  بکر و اصالت يجستجو در که باشد مردم يبرا يا تجربه ینوع تواندیو م باشد جیرا يغذا و روزمره خوردن با تقابل

 .شودیم دهید نیا یمحل يکه در غذا

 تورهاي اپراتورهاي از سومیک به نزدیک کهطوريبه شود،می بیشتر روزبهروز غذا و گردشگري میان ارتباط حاضر حال در

 از بخشی عنوانبه را متفاوت و ناشناخته غذایی مواد انواع تجربه که اندخواسته آنها از مسافرانشان که گویندمی گردشگري

 از نظرسنجی اساس بر را گسترده بررسی یک نتایج اخیراً ماجراجویانه سفرهاي تجارت المللیبین انجمن. بگنجانند سفر تجربه

 ماجراجویانه سفر خدمات مسافر 3300 از بیش به ساالنه که کشور 54 از مسافرتی آژانس و خارجی و داخلی تورگردان 281

 هايبرنامه از خارج در غذا تجربه ترکیب از که اندکرده اعالم مسافران از درصد 50 هابررسی این طبق.کرد منتشر کنند،می ارائه

 که را مسافرتی برنامه یک اجراي که اندکرده اعالم نیز درصد 51. برندمی لذت جدي نیبد فعالیت یک با خود عادي و مرسوم

 ترجیح غذا بدون ماجراجویی سفر برنامه یک به باشد، متفاوت غذایی خورد و جسمی فعالیت و ماجراجویی یک از ترکیبی

  . دارد وجود تنگاتنگ ارتباط غذا و گردشگري بین که میدهد نشان آمارها این. دهندمی

 يعمدها نقش يگردشگر يبرا تواندیم و است یغن ییغذا تنوع يدارا گوناگون یمحل و یبوم يها فرهنگ به توجه با رانیا

 بهره تواندیم لیپتانس نیا از يگردشگر مکان عنوان به مازندران استان مختلف، ياستانها در یفرهنگ تنوع نیا نیب.در کند فایا

و توجه گردشگران به  یمحل يدر بازارها ییفروش محصوالت غذا نیو همچن یمحل يرستورانها یجیتدر شدن ریدا. گردد مند

 نگرشدارد  یمقاله حاضر سع توجه، نیااست. با توجه به  يبا گردشگر وندیامر است که غذا در حال پ نیآن نشان دهنده ا

  .دهد قرار یبررس مورد مازندران استان در یمحل يغذا به نسبت را گردشگران

  ينظر یمبان و میمفاه

  یالملل نیب ي.غذا1

 هــاییذایقــه و  تــاریخی فرایندهاي و جغرافیایی محیط به غذایی تنوع این. برخوردارند متنوعی غذایی تنوع از مختلف جوامع

 ايغــذاه و المللــی بــین یــا جهانی غذاهاي به را غذاها میتوان بندي تقسیم یک در. است مرتبط یافته، شکل فرهنگ هر در که
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 کــرده پیــدا عام پذیرش جهانی عرصه در که هستند غذاهایی امللی بین غذاهاي. کرد بندي تقسیم بومی -محلی غذاهاي و ملی

 عمده از. میکند استفاده استاندارد و مشخص ترکیبات از که دانست داري سرمایه سیستم حاصل میتوان را غذاها از نوع این. اند

  .برد نام کوکاکوال و دونال مک توان می را المللی بین غذاهاي نوع ترین

  یمل ي.غذا2

 اصــلی غــذاي عنــوان بــه کشــور آن مــردم کــل توســط و میشود مربوط خاص کشور یک به که هستند غذاهایی ملی غذاهاي

 کــه دانســت غــذا از نــوعی تــوانمی را ملی غذاي. سازدمی مشخص هم را کشور یک ملی هویت غذاها نوع این. میشود پذیرفته

 عنوان به نیز هابیرونی نظر از  و میشناسند رسمی غذاي عنوان به را آن منطقهاي و فرهنگی تفاوتهاي از جداي کشور یک مردم

 صــورت بــه رســمی جشــنهاي و هتلهــاي و رســتورانهاي همه در معموال غذاها نوع این. شودمی شناخته کشور یک معین غذاي

 ملــی غذاي ایران در مثال عنوان به. باشد هم کشور یک ملی هویت از نوعی دتوانمی واقع در ملی غذاهاي. میشود دیده مشترك

  .برد نام میتوان سبزي قرمه چلوکباب، را

  

  محلی غذاي. 3

 منطقه یک در که است غذایی محلی غذاي کلی تعریف یک در. است چندگانه و متضاد تعریفهاي داراي محلی غذاي اصطالح

 کننــده مصــرف بــه نزدیــک فیزیکــی مجــاورت یــک در کــه هســتند غــذاهایی یــا و) 2000.ریسرچ انتلسا(.میشود تولید محلی

 معنــاي و ارزش یا باشد داشته خاص مکان یک از فردي به منحصر ویژگیهاي که غذایی میگویند برخی) 2010.مارتینز.(هستند

 تعــاریف داراي نیــز دولتهــا نظــر از محلــی غذاهاي تعریف) 2007.سونینو.(است محلی غذاي کند حمل خود با را محلی فرهنگ

 غــذا یــک آمریکــا، در مثــال عنــوان به.کنند استانداردیزه را محلی غذاي معناي تا گرفتند تصمیم دولتها از برخی. است متنوعی

 در امــا. باشــد یلــومترک 644 شــعاع در شود می توزیع و تولید منبع از غذا آن که اي کلی فاصله که باشد محلی تواند می زمانی

 مــذکور غــذاي آن، در که باشد قلمروي یا استان یک در شده تولید غذاي که رود می بکار زمانی غذا براي محلی صطالحا کانادا

 وزارت کــه تعریفــی طبــق فرانســه در) 2014. اي اي اف سی.(کند طی را تولید منبع از را کیلومتر50 اي فاصله و شود فروخته

 فقــط محلــی غــذاي کــه معتقدند برخی. دارد بر در را کیلومتر150 فاصله رنظ از محلی غذاي داد ارایه2009 سال در کشاورزي

 ویژگیهــاي حســب بــر میتوانــد بلکــه شــود مربوط کننده مصرف و کننده تولید میان فاصله به فقط که نیست جغرافیایی مفهوم

 بومی-محلی غذاي تعریف در ار فاصله معیار چه مجموع در). 2010.مارتینز.(شود تعریف شان اجتماعی تاثیرات و غذایی زنجیره

 شــود می تولید جغرافیایی خاص منطقه یک در که است محلی،غذایی غذاي کنیم، تعریف فرهنگ برحسب را آن چه و بپذیریم

 نظــر در. کــرد مشــاهده تــوان می آن در خاصی ترکیبات فولکلوریک، و شناختی زبان و  فرهنگی و تاریخی عناصر تاثیر تحت و

 بــه گردشــگر بــراي پریستیژي و اجتماعی فرهنگی، فیزیکی، تجربه تواند می که اند مهم جهت این از محلی غذاهاي گردشگري

 بیشــتر بــراي. باشــد اوج تجربــه عنــوان به میتواند محلی غذاي تجربه گردشگر، تجربه انداز چشم از) 2002.فیلدس.(آورد همراه

 تبــدیل تواند می و باشد انگیز هیجان و جدید تجربه دتوان می محلی غذاي کنند، می دیدن مکانی یک از که زمانی گردشگران،

 داد ارایــه محلــی غــذاي براي توان می که تعریفی نهایت در)2004:نینگ وانگ و کوان.شوایی.(شود کننده مصرف اوج تجربه به

 ايدار و شــوند مــی تولیــد و رشد خاصی محلی حوزه در که شود می گفته هایی نوشیدنی و غذاها به محلی غذاي که است این

  .است خودش خاص محلی هویت

  

  غذا گردشگري.4

 تجربه اصلی مولفه عنوان به که است )فرهنگی میراث (وهنري فرهنگی گردشگري بخشهاي از یکی غذایی گردشگري

 غذا و گردشگري بین اتصال توصیف براي متعددي هاي واژه و اصطالحات ).2004: النگ.(شود می محسوب گردشگري
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 اساس بر.  Gastronomic tourism, cuisine tourism, Culinary tourism  ازجمله است، تهگرف قرار مورداستفاده

 عبارت غذا جهانی گردشگري انجمن این از بیش. باشد می غذا پخت و سازي آماده ي نحوه بر تمرکز آنها از هرکدام تعریف

"culinary tourism" اصطالح این از استفاده 2012 سال در اام. میکرد استفاده غذا گردشگري صنعت توصیف براي را 

 food" کلمه از بود دموکراتیک غیر حالتی و داشت خود در گرایانه نخبه جنبه کلمه این که این دلیل به اما. شد متوفق

tourism" کل در) 2017. (شود می کسی هر توسط و جا هر در بومی محلی غذاهاي انواع همه شامل که است کرده استفاده 

 بین سفرهاي آن منشا و شد، ابداع1998 درسال غذایی گردشگري عبارت .است فرهنگ و غذا بین ارتباط علم غذا گردشگري

 شدکه می ایجاد درمسافرانی انگیزه این. رفتند می سفر به متفاوت، وغذاهاي آشپزي نمودن تجربه هدف با بودکه افرادي المللی

 گردشگري اشکال زا یکی غذایی، گردشگري .کردند سفرمی آنجا به ،خاص مقصد یک آشپزیهاي و غذاها دریافت دنبال به

 اختیار در میزبان جامعه از فرهنگی ي تجربه و شود تبدیل بازدیدگردشگران جهت جاذبه به تواند می و است فرهنگی

 .باشد فرهنگها سایر جذب موجب تاریخی پیشینه با فرهنگی نماد یک عنوان به تواند می کشور درهر غذا .دهد قرار گردشگران

  

  قیتحق  ينظر اتیادب و یمبان. 5

 غذا يگردشگر فیتعر هنگام که کنندیم استدالل شارپلس و هال .دارد تفاوت گردشگران انیم در غذا زهیانگ و انتخاب

ا غذ يبرا صرفا بخاطرکه مکان سفر را  ییو آنها کنندیم مصرف سفرشان تجربه عنوان به را غذا که یگردشگران نیب یستیبا

 يغذا يجستجو در که کندیم فیتعر يسفر عنوان به را غذا يگردشگر) 2000( وولف.شد لیقاتفاوت  دیبا کنندیانتخاب م

 عنوان به دینبا را رستورانها به رفتن بار هر که داشت توجه دیبا.البته است یمحل يغذا درباره یادماندنی به تجربه و آماده

 شکل غذا به نسبت گردشگران خاص عالقه با یستیبا گردشگران يبرا يگردشگر مقصد انتخاب. کرد قلمداد غذا يگردشگر

 خاص يمکانها و رستورانها غذا، يها جشنواره غذا، کنندگان دیتول يبرا دنید و دیبازد شامل غذا يگردشگر. شود دهیبخش

 هال.(کنندیم سفر آنجا به ردشگرانگ که شودیم غذا یمحل دیتول منطقه در غذا کردن تجربه ای و غذا خوردن و کردن مزه يبرا

  )2014:ییجا و م،دانکانیک. 2001:چلیم و

 يبند میتقس مختلف گروه چهار به را غذا گردشگر) 1984(کوهن یشناخت داریپد يبند مقوله براساس) 2003( هجاالگر

 از شانییغذا دانش که کنندیم تصور یمعرفت گردشگران. 4و لذت جو 3یحیتفر ،2ی، تجرب 1ي/وجودیمعرفت از عبارتند که کندیم

به دست آوردن دانش  یمنطقه به معن کیاز  یمحل يگردشگران مصرف غذا نیا ي. براابدییم بهبود یمحل يغذا تجربه قیطر

 ارزش را ییغذاو  خوردند یم هایمحل فقط که خورندیم ییغذا یگردشگران معرفت نیدر عمق درباره فرهنگ مقصد است. بنابرا

 شان لیاص ریغ و يتجار طیمح خاطر به باال متیق با يرستورانها به رفتن از و شوند یمآماده  سنتها با مطابق که الندیقا

  .کنند یم اجتناب

 يها کافه آنها. باشد مرتبط شانیزندگ سبک با توانند یم که هستند روز مرسوم و مد يبه دنبال غذاها یگردشگران تجرب 

 يبرا  يوهایش عنوان به را غذا مصرف و دهند یم حیترج کنندیم مصرف آن رد را غذاکه  را یمحل يرستورانها و شده یطراح

 و  دهیچییپ يرستورانها ،یمحل يغذا دنبال به یحیتفر.گردشگران رندیگیدر نظر م ژشانیدر ارتباط با پرست شانیازهاین رفع

 يها تمیآ با غذا یدسترس تیقابل و تیکم دنبال به جو لذت گردشگران. کندیم دلسرد مکانها نیابلکه آنها را  ستندین يفانتز

                                                             
1. existential 
٢. experimental 
٣. recreational 
٤. diversionary 
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. کنندیم اجتناباشنا  نا و بهیغر يغذاها از و دهند یم حیترج را یالملل نیب يرهایزنج يرستورانها آنها. هستند آشنا يمنو

  .دکر درك گوناگون یزشیانگ يفاکتورها اساس بر و متفاوت طور به یمحل يغذا ریتاث به توجه با دیبا را گردشگران نیبنابرا

 در. است موثر گردشگران يبرا غذا تیاولو در هم يگرید يفاکتورها که دارند دیتاک ينظر گاهید نیا بر محققان از یبرخ

 فرهنگ) 1996( نیروژدارد. از نظر  دیتاک یمحل يغذا تیاول يرو بر یفرهنگ ریتاث به) 1991(لونگو متنوع يفاکتورها انیم

 يغذا يتهایاولو يرو بر فرهنگ اثر. بخورند غذا چگونه و يزیچ چه مردم که است نیا در کننده نیتع و مهم عامل کی

 گردشگران تیاکثر که بودند کرده ذکر) 2004( یلیآو و کوهن. شودیم دهید قیتحق ينظر يدگاههاید در غالبا گردشگران

 بهیغر و دیجد همان ای یکیاگزوت يغذاها به يشتریب لیم هایغرب که یحال در ندارند دیجد يغذاها به یلیتما ییایآس

 ).2011گاه و می.(کدارند

کننده  نییمطالعات مصرف غذا عمدتا به فهم عوامل تع که دهندیم گزارش) 2010و هاورمن و دوون و جانسون( زنیج

 به غذا به لیم. شودیم کننده جذب يروین و انتخاب ت،یاولو ل،یم شامل که اندمختلف مربوط به غذا توجه کرده يرفتارها

 نگرش باعث که آنچه کهمعتقدند  ی. برخدیآیم بدست نیمع يغذا کی کردنطعم و مزه اشاره دارد که از مزه مزه  ای يریپذدل

  ).2013. لی.(آلونسو و اونشودیم یمحل يغذا انتخاب باعث که است مزه و تیفیک شودیم یمحل  يغذا به گردشگران لیتما و

 عوامل: از عبارتند که کنندیبه پنج بعد اشاره م یمحل يش و مصرف غذاعوامل موثر بر نگر نییتع درو همکارانش  مک

 از یمدل کی اسکارلو  می). ک2012.(گذشته تجربه و ت،یشخص ،یزشیانگ عوامل ،یاجتماع- یتیجمع عوامل ،یمذهب و یفرهنگ

 یزندگ از فرار ز،یانگ جانیه(تجربه  یزشیانگ اول عامل.شودیم یاصل عامل سه شامل که کنندیم شنهادیپ را یمحل يغذا مصرف

 ت،ی(جنس یتیجمع دوم عامل)یحس جذبه ژ،یپرست ،یبودگ باهم ل،یاص تجربه شناخت، و يریادگی ،یسالمت به توجه ،يتکرار

 آشنا نا و بهیغر يغذاها کردن مزه به یلیتما مردم یاول....در اینئوفول و اینئوفوب( یشناخت روان سوم عامل و) التیتحص و سن

 يغذا ينگرشها از يگستردها فیط نی).بنابرابخورند و کنند مزه را یمحل يغذا تا دارند يکنجکاو مردم یدوم در و. ندارند

  ) 2012:همکاران و.(مک پرداخت گردشگران يغذا مصرف رفتار لیتحل هی آن قیطر از تواندیم که دارد وجود یمحل

  رانیا در قیتحق نهیشیپ

 به .است نشده چندانی وجه غذات و گردشگري رابطه هنوز سنتی، و محلی غذایی مواد تنوع از برخورداري وجود با ایران در

 نگارنده که جایی تا و نشده مقوله این به جدي توجه تاکنون ما کشور در دنیا، درکشورهاي غذا گردشگري به جدي توجه رغم

 توسعۀ و رشد آنکه حال .است اندك بسیار داخلی پژوهشگران سوي از ویژه به درکشور شده انجام تحقیقات است، کرده بررسی

 به توجه با .کند ایفا مؤثري نقش کشور محلی جوامع وپایدار جانبه همه توسعۀ و پویایی و تحرك در تواند می بخش این

 می را مقاله چند تنها. است نگرفته صورت میدانی صورت به  انجام مطالعات دارد ایران در گردشگري از بعد این که اهمیتی

 روستایی پایدار توسعه در غذا گردشگري نقش به اي مقاله در) 1394(ایزدي حسن مثال عنوان به. کرد اشاره حوزه این در توان

 .دهد ارایه بحثی گردشگري نوع این از مفهمومی تحلیل و توصیف حد در سعی بیشتر مقاله این. است داده قرار توجه مورد

 گردشگري ویژه به و گردشگري صنعت رونق رسدکه می نظر به گردشگري در غذا  میتاه به توجه که گیرد می نتیجه نگارنده

  . باشد کشور روستایی جوامع مشکالت و مسائل از برخی راهگشاي تواند کشورمی روستایی مناطق در غذا

. اند داده قرار توجه مورد را يتصادو توسعه اق يغذا بر اقتصاد گردشگر يگردشگر ریتاث  بر  يا مقاله در همکاران و یعیمط

 هااز بحث یکیموفق غذا در استان سمنان بود که اشاره کوتاه به آن شد.  يگردشگر بحث شد انیب نگارش نیا در که ينمونها

 طبخ يبرا  هیاول مواد عنوان به آن تیتقو و آن به وابسته عیصنا و يکشاورز بخش يها تیفعال تیاهم بر دیتاک مقاله نیا در

  )1395.(باشد موثر گردشگران جذب در تواندیم که است یمحل يغذا
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 بوده همایشی مقالهاي که کرد اشاره توریسم جذب و غذا گردشگري ارزیابی در غذا نقش بررسی به میتوان دیگر مقاالت از

 بین تحصیالت سطح در تفاوت و جنسیتی تفاوتهاي که میدهد نشان پژوهش یافتههاي گوید می  مقاله این در نگارنده. است

 مصرف بین درآمد سطح در تفاوت و سنی تفاوتهاي این ندارد؛ معناداري تأثیر محلی غذاهاي مصرف میزان بر کنندگان مصرف

 غذاهاي به نسبت نگرش و غذا انتخاب انگیزههاي که میدهد نشان نتایج. است مؤثر محلی غذاي مصرف میزان بر کنندگان

 )1394.(دارد بسیاري تأثیر آنها مصرف بر محلی

 اشــاره ياقتصــاد ییشــکوفا يبــرا یــیطال یفرصــت: غذا یپلماسید مقاله به توانیم غذا يگردشگر نهیزم در گرید يکارها از 

 اتخــاذ ایاســپان همچــون يکشور که ییراهکارها به توجه با  که کندیم اشاره مقاله آخر بخش در سندهینو) 1395 ،یپزشک.(کرد

 غــذا، يگردشــگر بــه مربــوط يدادهایرو يبرگزار نیهمچن و یرانیا يغذا يبرندها غیتبل مانند راهکارها نیا يسازیبوم و کرده

 مــا، نیسرزم يغذاها با کشورها ریسا ییآشنا يبرا کشور از خارج در یرانیا يهارستوران شیافزا و یرانیا يغذاها آموزش یحت

 و ییروســتا مختلــف يهــاطیمح در ییغــذا يهاوالیفســت و هاجشــنواره يبرگــزار نیهمچن. کرد تیتقو را يگردشگر نوع نیا

 یبررســ مقاله.هســتند غذا يگردشگر توسعه يراهبردها ازجمله یمحل يغذاها پخت آموزش يبرا غذا يتورها يبرگزار ،يشهر

 لیپتانســ بــر) 1393:همکــاران و یســامان.(شد هیارا تیریمد یالملل نیب شیهما در که رانیا در غذا يگردشگر توسعه لیپتانس

  .کردند توجه رانیا در غذا يگردشگر

  اسکارل و میک مدل اساس بر يگردشگر در یمحل يغذاها کننده نییتع عوامل. 6

  یزشیانگ عوامل. 1

 یمحل يغذا و باشد داشته نقش یمحل يغذا مصرف بر تواندیم یزشیانگ يفاکتورها که است داده نشان یمتنوع مطالعات

 غذا به نسبت آنها نگرش بر تواندیم که کندیم دکرگردشگران  يعامل را برا دلدسچنیف.است مهم سفر کی از یکل تیرضا يبرا

 هیارا را خردعامل نیاسکارلجند و میک اما)2002.(یگاهیپا و یشخص نیب ،ی،فرهنگیکیزیف: از عبارتند که بگذارد ریتاث یمحل

 از فرار تجربه، جان،یه: از عبارتند ملهاعا ریز نیا آنها نظر از. دهندیم حیرا توض یزشیانگ يفاکتورها که یزمان دهند یم

 به گردشگران زهیانگ ابعاد زین ی).برخ2009.(ژیپرست ،یبودگ باهم ل،یاص تحربه ،يریادگی ،یاحساس تیجذاب ،یسالمت ،یروزمرگ

 جربهت ،یمحل فرهنگ يریادگی همانند نینماد ابعادکه عبارتند از  کردهاند يبند میتقس یاصل مقوله دو به را یمحل يغذا

 فاکتور نیهم در). 2012.(ماك و المبرز:یکیزیف ازیو ن ی. و ابعاد الزام آور همانند توجه به سالمتژیپرست اصالت، ز،یانگ جانیه

 عامل به توجه با نیبنابرا. باشد زیانگ جانیه و بخش لذت یتیفعال تواندیم یمحل يغذا خوردن که معتقدند یبرخ

  .باشند ییها زهیانگ يدارا یمحل يغذاها هب نسبت توانند یم ،گردشگرانیزشیانگ

  یشناخت روان عوامل. 2

 نیا یبرخشوند.  یابیهم ارز یروان شناخت يفاکتورها ریتحت تاث تواند یم یمحل يغذا به نسبت گردشگران ينگرشها

 اغلب. باشد ذاراثرگ یمحل يغذا مصرف بر تواندیم که دانندیم يفرد يکاراکترها و یشخص يها نهیمع بر یمبتن را فاکتورها

 به افراد از ياریبس شد گفته که گونههمان .اند داده قرار یبررس مورد یشناخت روان مولفه يبرا را ایلینئوف و ایندوفوب محققان

 یبرخ یطرف از. اما برند ینام م ایرا تحت عنوان نئوفوب نی. ابخورند ای کنند مزه را ناآشنا يغذاها تا ندارند دوست یعیطب طور

نام  هم کیلیبیف نئو عنوان به را لیتما نیا. دارند مثبت نگرش آن به نسبت و کنند تجربه را یمحل يغذا تا دارند يکنجکاو

) ی(محلبهیغر يغذا کردن امتحان به عالقه و دیجد يغذا مصرف به لیتما موضوع، نیا به توجه با) 1988: سچلری.(فبرندیم

 یشناخت روان نظر از گردشگران از ياریبس. دهند قرار تجربه مورد یمحل عاجتما در تا است مهم گردشگران از ياریبس يبرا

 در حتما که نیا انتخاب بر تواندیم که هستند یتازگ دنبال آنها رایز بخورند محل خود در را یمحل يغذاها که دارند عالقه

 گردشگران گذشته تجربه به گردد انتخاب دوباره تواندیم یمحل يغذا نکهیا انتخاب.در باشد گذار ریتاث باشد سفر مقصد و مکان

 ریتاث سفر يمقصدها به آنها ندهیآ يسفرها بر تواندیم غذا مورد در گردشگران هیاول يها تجربه مثال. است مرتبط هم
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 بار که یگردشگران با سهیمقا در را یمتفاوت يغذاها تا دارند يشتریب لیتما اند داشته یمحل ییکه تجربه غذا ی.گردشگرانگذارد

  )2006و جانگ: وی.(ردارند یمحل يغذا به مثبت نگرش و کنند تجربه  کنند یم سفر یمکان به اول

  یشناخت تیجمع.عوامل 3

 یم رهیغ و یمذهب باور تاهل، تیوضع الت،یتحص ت،یجنس سن، چون ییها شاخصه شامل یشناخت تیجمع يفاکتورها

 گاهیو پا تیسن و جنس که دهد یم نشان شواهد. باشد ممه نگرششان و یمحل يغذا مصرف در تواند یم هم موارد نیا .شود

 کی تیجنس که است کرده انی)ب2006( نیروز مثال يبرا. شود یم مطرح ییغذا يها تیاولو که یوقتمهم هستند   یاجتماع

 سهیمقا در مردان که هدد یم نشان اه یاز بررس یبرخ مثال عنوان به. است یمحل يغذا مصرف زانیم بر کننده نییتع فاکتور

نگرش گردشگران نسبت  تیاساس جنس بر)  2005و کروت: والی. (کدارند یمحل يغذا مصرف به نسبت يشتریب عالقه زنان با

 يدارا ندیآیم يگردشگر يمکانها به که یمختلف  يمنشاها به توجه باگردشگران  تیتفاوت دارد. جمع یمحل يبه مصرف غذا

  بهیغر و دیجد يغذا تجربه به شتریب لیتما یغرب يمنشامثال گردشگران با  عنوان به. هستند ییغذا تجربه به  ییتفاوتها

باالتر عالقه مند به مصرف  التیباال و تحص امدافراد با در نیهمچن) 2004.(هال:کنندیم اجتناب آن از هایشرق که یحال در دارند

بلکه حس شان را از مزه کردن در نظر  کنندیم مصرف یکیزیف يازهاین رفع خاطر به را غذا تنها نه آنها رایزهستند  یمحل يغذا

  )1:2008وادولووسکا.( دهندیم ربط هم یمحل فرهنگ به خورندیم یمحل يغذا از آنها که آنچه و رندیگیم

  یبوم اجتماع به ارزش عوامل. 7

 يغذا از که یگردشگران ایآ شود دهید که بود نیا فاکتور نیا از هدف. است کرده اضافه قیتحق نیا در نگارنده را عامل نیا

 شیافزا با نه؟ ای دارند اند کردهکه به آنجا سفر  یبوم- یمحل فرهنگ و اجتماع به نسبت ینگرش و درك کنندیم استفاده یمحل

 تر آگاه باشد ياقتصاد منبع عنوان به شان یبوم ییغذا منابع که نیا به توانندیم یمحل کنشگران ،یمحل يغذا مصرف زانیم

 حوزه نیا در يشتریب يتهایخالق دهند یم هیارا خدمات گردشگران يبرا یبوم يغذا از که يا يگردشگر مقاصد. شوند

شود.در  یفرهنگ راثیاز عناصر م یکی يباعث تاب آور تواندیم یمحل یبوم يغذا به توجه حال نیع در. شوند یم برخوردار

 نکهیا در باشد یواسط عامل تواند یم يگردشگر لیدل نیهم به و دارند قرار بومها ستیز با يدر سازگار یمحل يحال غذا نیع

 توسط یبوم اجتماع به ارزش یعنی عامل نیا نکهیا. باشد ستیز طیمح حفظ کننده کمک و افتهی تداوم يسازگار نوع نیا

  .باشد یبوم يغذا به نسبت گردشگران نگرش از یسنجش تواند یم دهندیم تیاهم آن به و است مهم گردشگران

  یشناس روش

  به یکم کردیرو اساس بر.مطالعه است یماشیپ - یفیتوص دادهها يگردآور نحوه نظر از و يکاربرد هدف نظر از پژوهش نیا

و  هیته ها داده يآور جمع ابزار عنوان به نامه.پرسش است تیجنس اساس بر یمحل يغذا خصوص در گردشگران ينگرشها

 روان ،یزشیانگ عوامل به توجه با یتصادف يریگ نمونه با یمحل يانهارستور در کنندگانمشارکت  105است.از  دهیگرد میتنظ

 نگارنده انیب سوم عامل. است آمده بدست اتیادب بر يمرور از عوامل نی.اشد دهیپرس یمحل اجتماع به ارزش عامل و یشناخت

 یمحل يرستورانها در که ودب یگردشگران از مطالعه نیا يها.دادهاست بوده یمحل اجتماع درباره گردشگران نگرش  به نسبت

 .داشتند حضور

 

  

                                                             
1. Wadolowska 
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  یمحل- یبوم يبا توجه به غذاها یمحل اجتماع یمعرف

 اجتماع کی عنوان به را استان نیا چرا نکهیا. شودیم یمعرف یمحل فرهنگ و اجتماع عنوان به قیتحق نیا در مازندارن استان

 با مشخص فرهنگ يدارا که یبوم - یمحل اجتماع هر معموال. است رانیا یمل جامعه با سهیمقا در گرفت نظر در توانیم یمحل

و آن را نسبت با  ردیآن منطقه بگ يایجغرافو  خیبوم و تار ستیخود را در ز شهیباشد که ر زیمتما ییهایژگیو و مشخصات

 به مازندران استان. کرد قلمداد توانیم یبوم-یمحل فرهنگ و اجتماع کی عنوان بهو متفاوت سازد  زیمتما گریاجتماعات د

  است. یبوم-یمحل اجتماع از ینوعبرخوردار است  یژگیو نیاز ا نکهیا لیدل

 سنتی و محلی غذاهاي از برخی. است باالیی غذایی تنوع و سبزیجات داراي متنوع گیاهی پوشش علت به محلی اجتماع این

 ترشو، ترش مسما، آغوز بره، کدو وابیج، باقال اتون،خ ناز سماق، ترش بیج، بیج ماالبیج، واش، بشته انار، سیر خورشت از عبارتند

 محلی غذاهاي و کشک کباب،کئی ترش بابلی، شامی کدو، آش و پال کئی آلو، خورشت مرجی، اسفناج اسپناساك، دوپتی،

  .دیگر

 به اییپذیر مراکز و رستورانها محلی، غذاهاي سمت به گردشگران ذائقه و گردشگري گسترش به توجه با اخیر سالهاي در

 اما نمیشود ارایه رستورانها در مازندارن محلی بومی غذاهاي همه گرچه. اند برداشته گام بومی غذاهاي احیاي و طبخ سمت

 سنتهاي احیاي و جدید طعمهاي کشف همچنین و  مازندران بومی و محلی غذاهاي گردشگري مسیر میتواند توجه همین

 داده قرار را مازندران محلی غذاهاي خود منوي پذیراییدر مراکز و رستورانها از رخیب میان این در. سازد هموار را بومی آشپزي

 رستوران بابلسر، در میزبان رستوران:کرد اشاره موارد این به میتوان میکنند طبخ محلی غذاهی که رستورانها از نمونهاي. اند

  .غیره و محمودآباد در چوبی راه  و هودین ، چاشت رستورانهاي  ساري، در حسن حاج نوشهر، در رشتی حسن

  

  يآمار نمونه و جامعه

 یمحل يو با توجه به عوامل موثر در  نگرش گردشگران  نسبت به غذا یبوم- یمحل يبر غذا يدیغذا با تاک يگردشگر بحث

 انیم يواکاو به ازین یمحل يغذا به نسبت گردشگران نگرش در موثر عوامل یبررس جهت. است پژوهش نیا مطالعه مورد

 هیارا به که ییرستورانها کار نیا يبرا نیبنابرا. هستند ریدرگ یمحل يغذا تجربه و مصرف به ارتباط در که است یگردشگران

 ادیز دارد وجود گردشگران يبرا مازندارنکه در استان  ییرستورانها تعداد. است بوده نظر مورد اند مشغول یمحل يغذا خدمات

 آمار.متاسفانه اند پراکنده مازندران يشهرها در و بوده محدود یمحل يرستورانها فیتعر با صخا يرستورانها تعداد اما است

 بابلسر و کنار دونیفر رود، آباد،سرخ محمود شهر ریمس در رستوران5وجود ندارد. اما در مجموع از  رستورانها نیا از یقیدق

  .دداشتن عالقه یمحل يغذا مصرف به گردشگران آن در که  شد انتخاب

  نمونه حجم نییتع و نمونه

 يغذا کاراکتر با يرستورانها از یقیدق آمار که آنجا از. است شده انتخاب یبررس يبرا ينمونها اریمع دو از قیتحق نیا در

از  یستیداشتن ل اریپرداخته شد. با در اخت يرستورانها ییشناسا به یبرف گلوله قیشد از طر یوجود نداشت سع یبوم- یمحل

مطابق  يریگ نمونه ي.براشدند انتخاب رستوران هر در افراد از یتصادف تعداد شهر، رچندیمس نیادر  یمحل يبا غذا ياهرستوران

 با. شد عیتوز رستورانها در حاضر گردشگران انیم ییها نفر انتخاب شدند و پرسشنامه 60تعداد  یبوم ریگردشگران غ تیبا اولو

 کیتفک يشد انتخاب گردشگران بر مبنا یهم مورد توجه بود سع یشناخت تیفاکتور جمع یبررس نیدر ا نکهیا به توجه

 .شود دهیپرس تیشد به طور برابر از هر دو جنس یسع نیهم باشد. بنابرا یتیجنس
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  ها داده يآور جمع ابزار

 سوال به لیدتب کی هر که بود مولفه زیرشد، در هر مولفه چند  انتخاب اسکارل و میک کار در که ییها مولفه ییشناسا با

 ،عاملیزشیانگ عامل یعنی بود گذار ریتاث یمحل يغذا به نسبت گردشگران نگرش بر که عامل ای مولفه سه مجموع در. شدند

 یعنی آن يها مولفه ریز در سوال چند یزشیانگ یعنی اول عامل يبرا. شد یطراح سوال چند ؛یشناخت روان عامل و یتیجمع

 یعنی یتی) و سه سوال در عامل جمع،یبودگ باهم ل،یاص تجربه ،یسالمت به توجه ،يتکرار یگزند از فرار ز،یانگ جانیه تجربه

 10 سواالتشد.مجموع  یطراح ایو نئوفول اینئوفوب  یعنی یعامل روان شناخت ي) و  دو سوال براالتیسن و تحص ت،یجنس

  پرسش شوندگان در نظر گرفته شد. يسوال بود که برا

  ها داده لیتحل و هیتجز

  يجامعه آمار یفیتوص يامشخصه-

و   زن ي آندرصد  56نفر بوده که حدود  105در مجموع  انیپاسخگو يفرد يهایژگیو با یفیتوص لیتحل از حاصل يها افتهی

 التیتحص يدارا  درصد25/7و  سانسیل درصد61/8 پلم،ید ينمونه آمار درصد13/2 التیاز نظر تحص مرد بودند. درصد44

 درصد17/3 و40تا  30 نیدرصد ب 48/8سال و  30 تا25گروه  نیدرصد ب 28سال،  25 ریدرصد ز 11 ینبودند. از نظر س یعال

  بودند. 40 يباال

 زنان نیب در یمحل يغذا  به نسبت یزشیانگ عامل به نسبت افراد نگرش-1شماره جدول

 رتبه نیانگیم  ها هیگو

  يا

  رتبه  راتییتغ بیضر  اریمع انحراف

  2  /.15  /.67  4/30  زیانگ جانیه تجربه

 یزندگ از فرار

  يتکرار

4/11  81./  19./  4  

  3  /.16  /.69  4/29  یسالمت به توجه

  1  0/12 0/57  4/64  لیاص تجربه

  5  /.19  0/75  3/82  یبودگ باهم

  محاسباتتحقیقحاضر :منبع                  

برخوردار  ییاز درجه باال یمحل ياز غذا یزشیدر عامل انگ لی) در نگرش افراد نسبت به مولفه تجربه اص1توجه به جدول ( با

/. رتبه دوم را به 67و  4/30 اریو انحراف مع نیانگیزنان از م يبرا زیانگ جانیاست و  رتبه اول را به دست آورده است. تجربه ه

 و یسالمت به وجهت مولفه. ردیگیم قرار  یزشیانگ عامل در رتبه نیآخر در یبودگ هم با مولفه که یدست آورده است. در حال

 .ردیگیم قرار يبعد يهاتیاولو در زن گردشگران يبرا بیترت به يتکرار یزندگ از فرار
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  مردان نیب در یمحل يغذا  به نسبت یزشیانگ عامل به نسبت افراد نگرش): 2( جدول

  رتبه  راتییتغ بیضر  اریمع انحراف  يا رتبه نیانگیم  ها هیگو

  4  0/17  0/71 4/28  زیانگ جانیه تجربه

 یفراراززندگ

  يتکرار

4/70  43./  0/9  1  

  5  0/26  0/85  3/25  یسالمت به توجه

  2  0/12  0/57  4/64  لیاص تجربه

  3  0/16  0/69  4/29  یبودگ باهم

  محاسباتتحقیقحاضر :منبع                  

در عامل  مثال عنوان به. اردد وجود تفاوت یزشیانگ عامل يها مولفه ریزمردان و زنان در  نیب دهد ی) نشان م2( جدول

 تیاز اولو يتکرار یمردان فرار از زندگ يبرا بود نیتر مهم لیاص تجربه که یمحل ينگرش زنان نسبت به غذا يبرا یزشیانگ

 .است بوده برخوردار ينترییپا تیاهم از مردان يبرا یسالمت به توجه. دارد قرار دوم رتبه در لیاص تجربه البته. ردیگیاول قرار م

  زنان نیب در یمحل يغذا به نسبت یشناخت روان عامل به نسبت افراد نگرش-3 شماره جدول

  رتبه  راتییتغ بیضر  اریمع انحراف  يا رتبه نیانگیم  ها هیگو

  ..…  …………  .……  ……  اینئوفوب

  1  /.9  /.43  4/70  اینئوفول

  محاسباتتحقیقحاضر :منبع

 مردان نیب در یمحل يغذا به نسبت یشناخت روان عامل به نسبت افراد نگرش): 4( جدول

 يها مولفه

 روان عامل

  یشناخت

 رتبه نیانگیم

  يا

  رتبه  راتییتغ بیضر  اریمع انحراف

  .……  ..…………  ..………  ..……  اینئوفوب

  1  /.23  /.91  3/89  اینئوفول

  محاسباتتحقیقحاضر :منبع                   

....افراد اینئوفوب یعنیاول  هیگو. میگرفت نظر در گردشگران يبرا را هیگو دو ما  یمحل ينسبت به غذا یشناختروان عامل در

را  یمحل يدارند تا غذا يکنجکاو گردشگران اینئوفول یعنی دومو نا آشنا ندارند و در  مولفه  بهیغر يبه مزه کردن غذاها یلیتما

 يکنجکاو یمحل يبه مزه کردن و خوردن غذا لیم اما ندادند، یجواب اینئوفوب مولفه به نسبت پاسخگومزه کنند و بخورند. افراد 

داشتند. با توجه به  یمحل يتست کردن غذا به يشتریب لیتما)3در جدول (  یمولفه عامل روان شناخت خردهداشتند. زنان در 

  .کرد مشاهده را تفاوت نیا توانیم 3/89زنان و  يبرا4/70 يرتبه ا نیانگیم
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  زنان و مردان نیب در یمحل يغذا به نسبت یمحل اجتماع به ارزش عامل به نسبت افراد نگرش): 5( جدول

 رتبه نیانگیم  یمحل اجتماع به ارزش عامل يها مولفه

  يا

 انحراف

  اریمع

 بیضر

  راتییتغ

  رتبه

  1  /.6  /.33 4/80  یمحل اقتصاد به کمک

  3  /.9  /.43  4/70  یمحل ستیز طیمح يداریپا

  4  /.15  /.67  4/30  یمحل  فرهنگ راثیم يآور تاب

  2  /.12  /.57  4/64  یمحل افراد تیخالق

  محاسباتتحقیقحاضر :منبع                  

جدول  نیابود. در  ینسبت به ارزش به اجتماع محل  یمحل يمقاله در اضافه کردن نگرش گردشگران به غذا نیا ينوآور

 ربط یمحل اجتماع به را آن ایآ کنندیم فادهاست یمحل يغذا از که یگردشگران کرد یبررس بتوان تاشد  فیمولفه تعر چهار

نسبت به  يدر گردشگر یمحل ياما نگرش آنها در نقش غذا بود مثبت ها مولفه همه به نسبت تیجنس دو هر نگاه. دهندیم

 داشتند. جدول باال دیهم تاک یافراد محل تیخالق شیدر رتبه اول قرار داشت. گردشگران نسبت به افزا یکمک به اقتصاد محل

  . ردیگیممولفه در رتبه دوم قرار  نیکه ا دهدینشان م

  بحث و يریگ جهینت

 مناطق از مازندارن استان که آنجا از. کندیم یمعرف و داده نشان را يگردشگر ابعاد از یکی که است آن مطالعه نیا تیاهم

 آن مطالعه نیا.هدف است برخوردار شدبا يگردشگر محور عنوان به تواندیم غذا نکهیا لیپتانس يدارا است رانیا در يگردشگر

  .باشد تواند یم یروانشناخت و یشناخت تیجمع ،یزشیانگ چون یعوامل ریتاث تحت گردشگران نگرش که دهد نشان تا بود

شده است.  يکنار و  بابلسر جمع آور دونیو سرخ رود و فر ابادمحمود   يشهرها  ریرستوران در مس 5از  قیتحق يها داده

 و اتیبر ادب يشد. پرسش نامه بر اساس مرور عیگردشگران توز نیب یتصادف يریگپرسشنامه مطابق با نمونه 105تعداد 

از  یشناخت تیجمع يها شدند. مشخصه لیتحل یو آمار استنباط یفیتوص قیسپس از طر ها.دادهشد یطراح یقبل مطالعات

  .شد لیتحل یفیصتو آمار قیطر

  نگرش انیم دار یمعن رابطه دهنده نشان تیجنس دو هر در یزشیانگ عامل واالتس به مربوط بخش در قیتحق يها افتهی

بوده است تنها در مولفه فرار  شتریب دیتاک یزشیعامل انگ يها مولفه از یبرخ در البته. دارد یمحل يغذا به گردشگران یزشیانگ

 اینئوفول مولفه تیجنس گروه دو هر یشناختنگرش گردشگران کمتر بوده است. در بخش مربوط به عامل روان یاز تکرار زندگ

 حسب بر اگر. بخورند و کنند مزه را یمحل يغذا تا دارند يکنجکاو و ادیز لیتما گردشگران که دهد یم نشان ها داده. بود

 یتفاوت که گرفت جهینت توانیم میکن یبررس یمحل يغذا به گذار ریتاث عوامل به نسبت را گردشگران نگرش میبخواه تیجنس

و  یمحل ينگاه گردشگران نسبت به غذا نیا بر عالوه. ندارد وجود دارند لیتما یمحل يغذا خوردن به که مردان و زنان نیب

باعث کمک به  تواندیم يگردشگر در یمحل يغذا به توجهبود که  نیمثبت بود. نگرش آنها بر ا ینقش آن در اجتماع محل

  .شودیم یفرهنگ محل راثیحفظ م نیو همچن ستیز طیاوم محتد و یافراد محل تیرشد خالق و یاقتصاد محل

 رانیا. است مهم اریبس يگردشگر يتهایجذاب از یکی عنوان به غذا که باشد امر نیا دهنده نشان تواندیم مطالعه نیا جهینت

 يشماریب ییغذا تنوع يدارا یفرهنگ اجتماعات نیا از کی هر تعداد به که است یفرهنگ تنوع يدارا عمده يکشورها از یکی
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که  دهد یم نشان امروز يایدن شواهد. باشد منطقه هر کننده انینما يها مولفه از تواند یم منطقه هر یمحل يغذا. است

 يابزارها از یکیاست. غذا امروزه  شیبه افزا رودارند  یبرچسب فرهنگ که یو محل یو تازه و بوم یبیترک يبه غذاها شیگرا

 نکهیا و يگردشگر حوزه در غذا نقش به توجه. دارد یاساس نقش هم اقتصاد حوزه در یحت و تاس شده لیتبد یفرهنگ انیب

. دارد غذا و يگردشگر رابطه دهنده نشانشود  رانیگردشگران به مناطق مختلف ا شتریباعث کشش ب تواند یم یمحل يغذاها

 گردشگران از ياریبس جذب باعث تواندیم لفمخت يها مکان به توجه با بخصوص ییغذا تنوع که است داده نشان قیتحق نیا

. دارد قیعم وندیپ یتازگ و دیجد يزهایچ تست و تنوع با يگردشگر که است شده رفتهیپذ يگردشگر در اصل نیا. شود

 يبرا یو تنوع خواه یتست تازگ ياز نمودها یکی تواند یم اصالت و یمحل يبو و رنگ با متنوع  یمحل يغذاها نیبنابرا

  .باشدگردشگران 

  :شنهاداتیپ

  .است ضروري بسیار غذا گردشگري نوع بر تاکید است یافته گسترش جهان گردشگري در غذایی حوزه که آنجاکه از

 به مربوط سازمانهاي است، موثر محلی غذاهاي به گردشگران توجه در را انگیزشی عامل که تحقیق نتیجه به توجه با*

  .کند دهی جهت محلی غذاهاي سمت به را پذیرایی اماکن و رستورانها انگیزشی، امر این بر تاکید با توانند می گردشگري

 بومی افراد میتوان است، داده نشان حاضر تحقیق که محلی اقتصاد در محلی غذاي نقش در گردشگران نگرش به توجه با* 

 به محلی غذاهاي فروش براي محلی دتوانن می مازندران روستاهاي اینکه یا و کرد تشویق محلی غذاهاي بیشتر تولید براي را

  باشد. دیمف زین  یافراد محل تیرشد خالق  در میتواند امر این. باشد گردشگران

 به توجه. است بوده محلی زیست محیط پایداري و محلی- بومی غذاي رابطه توجه مورد نکات از یکی حاضر تحقیق در*

 زیست محیط پایداري در میتواند است بوده مازندران استان طبیعت با سازگاري در اینکه به توجه با محلی-بومی غذاهاي تولید

  .کند ایفا اي عمده نقش

 باعث بلکه سازد می تر جذاب را گردشگري مقصد تنها نه گردد اي رسانه و یابد گسترش محلی غذاي بر تاکید چه هر*

  .شود می یفرهنگ محل راثیم حفظ
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