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دریافت مقاله51/7/11 :

پذیرش نهایی51/5/22 :

چکیده:
این روزها صرف غذا در رستورانها و غذاخوریها خود به یکی از فعالیتهاای گردشارران یاین اما ات در
قصد بدل شده است و چشیدن طعمهای جدید و نا تعارف ،بخشی از اجراجویی در سفر را بارای گردشارران
رمم یزند .جذابیت طعم های تازه و خوشمزه تا یدی است که برای برخی از گردشرران به تنها دلیل بازگشت
دوباره به یک قصد تبدیل یشود و برای برخی دیرر ،اصلیترین دلیل انتخاب یک قصد .گردشرری غاذا بار
پایه همین علامه ندی و یس کنجکاوی شکل یگیارد .برگازاری جشانوارههای غاذاهای للای نیاز فرصات
غتنمی است برای روستاییان و آشپزهای للی تا هنر آشپزی خود را در یضور خاطباان بیشاتری عر اه و
بازاریابی کنند .از این جهت گردشرری غذا یتواند با ایجاد شغل و درآ د برای جوا ع روستایی به توسعه آنها
کمک کند .کشور ا نیز با داشتن آب و هوای تنوع و خرده فرهنگهای بسیار ،ظرفیات دارد کاه باه قصادی
برای گردشرران غذا بدل شود .در سالهایگذشته پیشنهاد ثبت شهر رشت در یونسکو به عنوان شهر خلاق غذا
از سوی دبیرکل کمیسیون لی یونسکو طرح شد ،ا ا نکته مابل توجه ایان اسات؛ ا اروزه صانعت گردشارری
بیش از پیش به سوی کیفیت و ایجاد رویاههای شاخ

بارای پاساف گفاتن باه نیازهاای گردشارران پایش

یرود.آنچه بیش از پیش اهمیت دارد ،دیریت تقا ای گردشرران است و البته دانستن اینکه آنها دمیقا چاه
یخواهند و تعریفشان از یک رستوران خوب و با کیفیت چیست که این یسر نخواهد شد با شاناخت دمیا
نطقهای که در آن ساکن هستیم و آگاهی از تمام پتانسیل های نطقه جهت رشد و توسعهی آن.
واژههای کلیدی :رستوران ،غذا ،جشنواره غذا ،گردشرری ،آشپزی ،توسعه امتصادی.
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مقدمه
در عصری که ا زندگی یکنیم از اعماق امیانوسها گرفته تاا جاو و هماه وی گیهاای تااریخی و
فرهنری این مابلیت را دارند که به یک لصول گردشرری تبدیل شوند و جریانهای ساافر و سافر
را برپا کنند .برای اینکه گردشرر باشیم لازم نیست یتما به یک کان تاریخی انناد تختجمشاید یاا
یدان نقشجهان سفر کنیم ،یا در دا ن کوه و جنرل به گذران اوما فراغت بپاردازیم .هماین کاه در
پایان هفته همراه با خانواده و دوستان از نزل و لل زندگی خارج شاویم و ساری باه یاک رساتوران
ساده بزنیم و غذا بخوریم ،خود گونهای از گردشرری است و اگر از غذاهای للای اساتفاده کنایم کاه
شیرینی این گردش کوتاه؛ دوچندان یشود .غذا ،نقش اساسیای در طول یک فرآیند دراز اد دارد
و یتوان این فرآیند را یدامل در چهار نقطهی لوری و تعیین کننده طرح نمود .نقطهی آغازین در
این فرآیند ،تولید غذا است که از ابتدای وجودیت انسان به اشکال بیشماری همواره بخشی اساسی از
فعالیتهای او را تشکیل یداده است .یاصل ایان بخاش ،پدیاد آ ادن جموعاهای بسایار تناوع از
نظامهای عیشتی و کاری بوده است که یتواند از جوا ع شکارچی و گردآورنده تا جوا ع کشااورزی و
صنعتی و یتی جوا ع اطلاعاتی کنونی را در بر بریرد .دو ین نقطهی اساسای ،ریلاهی انباشات غاذا
است که در آغاز به دلیل کمبود نابع تولید و یا نبود و عف ابزارها و فنون ادی ،چندان رایا نباوده
است ،ولی بعد از پدید آ دن ازاد امتصادی با پیشرفت فنی انسانها و ساز ان یاافتری بیشاتر و بهتار،
خود را به صور ثرو های کشاورزی(انبارهای آذومه) تبلور یکند که در جوا اع کشااورزی ،شاکل
اصلی ثرو به یساب یآ ده است .سو ین نقطاهی هام و تعیاینکنناده ،در ریلاهی توزیاع غاذا
شاهده یشود .از ساز انیافتری عیشتی که پس از به دست آوردن و اوع عیشات(جاانور شاکار
شده ،خوراکی گردآوری شده ،لصولا ساخته شده و )..طرح یشود .به ایان ترتیاب بایاد غاذا باه
انسان ها داده شود و برای این کار نیاز به وجود کانال و ساز و کارهایی بارای تقسایم آن وجاود دارد .از
این راه است که نظامهای عدالت و بی عدالتی پدید ایآیناد و بناابر شایوهی انتخااب شاده و عملای
تقسیم ،مشر بندیهای اجتماعی بتنی بر ا تیازهای ادی ظاهر ایگردناد .و سارانجام در چهاار ین
نقطهی این فرآیند ،به صرف یرسیم .یعنی فرآیندی که در آن غذای توزیع شده یتواناد باه هادف
نهایی خود یعنی بازتولید ادی انسانها از للاظ بیولوژیک رسیده و نیازهای آنها را رفع کناد .یاصال
این ریله نیز طیف گسترده و پیچیدهای از ناساک ،آیاینهاا ،الروهاای فرهنرای و سااز و کارهاای
عناشناختی و اسطورهشاناختی در یاوزهی روز رگای و سااختارهای فضاایی و ز اانی اسات(فکوهی،
۵۲ :0۱۳۱و )۵4اهمیت دادن به بلث غذا و گردشرری غذا را یتوان در ساکنان کشاورهای خاارجی
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هم شاهده کرد؛ چرا که هیچ کسی را نمیتوان یافت که از خوردن غذا اجتناب کند ،به ویا ه غاذاهای
للی که خود گویای فرهنگ ردم آن دیار است و یتوان گردشرری غذا را فرهنگ صور گردشرری
دانست .ژان کوپن( )0۷۹0که در فاصلهی ز انی  0۳۱۳تا  0۳4۳دو باار باه صار سافر کارد ،توصایف
جالبی از نانِ تُرکها در قایسهی آن با نان فرانسویها در آن ز ان ارائه یدهد .در ایان توصایف ،باه
سائلی چون شیوه تهیه این نان ،شکل آن ،یزان پختری اش ،زه و شیوههای نرهداری از آن و غیاره
اشاره شده است .فرد دیرری نیز چون ساواری( )0۹۷۳که در سال  0۹۹۹باز هم باه صار سافر کارده
است ،به آداب غذا خوردن و رسو ی همچون شستن دستها پیش از غذا و هماینطاور صارف غاذا باا
دست یپردازد و بر آن تأکید یکند .ادبیا جدیدتری را یتوان در اثر فرانتس بواس ،انسانشاناس
آ ریکایی دربارهی خوراک موم کواکیوتل در ردمنراری کواکیوتلها( )0۷۵0به دست آورد که در آن به
صدها روش تهیه ی غذاهای ختلف اشاره شده است .آر جون اپادواری نیز با اثر خود با عنوان سیاسات
خوراک در نزد هندوهای جناوب آسایا( )0۷۳0ماد ی اساسای بارای درک فرهناگ از خلاال خاوراک
برداشته است .ا ا بیش از هر اندیشمند دیرری باید به سهم عظیم کلود لوی استروس اشاره کرد که باا
کتاب خود به نام انسانشناسی ساختاری( )0۷۳۲دربارهی نشاء و شیوههای سفره ،بلث لوری خاود
را بتنی بر اینکه غذا یاک عا ال بیناابینی و هام ساازکننده یاان فرهناگ و طبیعات اسات ،اعلاام
کرد(فکوهی۵۹: 0۱۳۱ ،و )۵۳در نابع فارسی و ایرانی نیز یتوان به رسالهی(خسرو و ریدک) نموناه-
ای از تون کهن است که دانش فرهنری و مو ی ایرانیان کهن را در ز ینهی غاذا آشاکار اینمایاد و
بعدها آثاری چون کتاب(بواسلاق اطمع) نیز نمونهای از ثبت و بط غذاها را در دورهی خاویش نشاان
یدهند .در آثار نو و عاصر ،گذشته از آثار عمو ی کاه آ اوزش غاذا را باه اردم آ اوزش ایدهناد
یتوان به کتابهایی اشاراه کنیم که از دریچهی پ وهشی و تلقی به غذاها نرریساتهاناد .شااید ایان
نکته همچنان ورد غفلت باشد که غذای للی ردم در یک نطقه ،انطباق بسیااری باا آب و هاوای
نطقه و یزان گیاهان رستنی در کوهستانها و کوهپایههای اطاراف دارد و خاود یتاواند قولاهای
هم برای پرداخت در یک همایش وی ه را داشته باشد .این یال ادبیا

ردمشناختی ایران در ز ینهی

بررسی و وع خوراک ،چندان گسترده نیست و این در یالی است که نماد پردازی خوراک و فرهناگ
چه در یوزهی آیینها و تون اساطیری ایران و چه در سطح فاهیم و جلوههای ادرنی چاون هویات
لی ،للی و جهانی اهمیت فاراوان دارد(یسان زاده )0۳ :0۱۷4 ،سا ال همای کاه بارای اا ایجااد
یشود این است که آیا تشوی رستورانهای شهری و بین راهی برای سرو غذاهای للی و استفاده از
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دانستههای آشپزان مدیمی و للی ،یتواند تأثیری بر توسعه گردشرری و همچناین رشاد و توساعه
امتصادی آن نطقه داشته باشد؟
مبانی و پیشینه تحقیق
کلیه وجودا زنده برای ادا ه ییاا و بقااء نسال در تکااپو و جساتجوی غاذا هساتند ایان ا ار
بزرگترین و همترین نیاز بدن همه وجودا زنده است ،بشر نیاز جباور باه پیاروی از ایان ارور
غریزی است .همه ییوانا و هنوز بسیاری از مبایل ویشی و نیمه تمدن مسمت اعظم اوما زنادگی
خود را در جستجو و دستیابی همه ییوانا و هنوز بسیاری از مبایل ویشای و نیماه تمادن مسامت
اعظم اوما زندگی خود را در جستجو و دستیابی به غذا صرف یکنند .و وع کشاورزی و دا پاروری،
یتی صید و شکار ،تنها به واد خام خاتمه نمییابد .آنچه اهمیت اساسی دارد بوی ه در در ز ان یا ر،
صنایع ربوط به این واد ،تلولا و تغییرا و فرآوری های بعدی این اواد یباشاد .تعاداد عاین از
لصولا کشاورزی انند یوه و برخی سبزیجا بصور خام مابل صرف تازه خاوری هساتند ،ولای
مسمت اعظم لصولا دا ی وگیاهی همیشه بصور تازه خوری وجود نیستند .بارای بوجاود آوردن
ا کان استفاده آن ها در هر کان و در هر ز ان یعنای در کلیاه فصاول ساال ای بایسات تمهیادا و
تغییراتی در آنها داده شده ،شرایطی بوجود آورئد کاه مابال نرهاداری ،جابجاایی توزیاع و عر اه باه
صرف کننده باشند.با توجه به شرایط ز انی و دنی عصار کناونی ،در هایچ کاانی زنادگی بادون در
دسترس گذاردن غذای سالم تبدیل شده و فرآوری شده با یک سلسله تغییرا صنعتی کاه بار بناای
علمی استوار باشد ا کانپذیر نیست ،این و وع در کل کشورهای پیشارفته و برخای کشاورهای نیماه
پیشرفته برای صرفه جویی و اجتناب از اتلاف گرانبها ترین وهبت یعنی ومت ونیاروی انساانی شاهود
است .صنایع غذایی در همه جوا ع ترمی بالاترین اهمیت را در سلا ت و رفاه ردم دارا یباشد .علاوم
و صنایع غذایی دارای اهداف بسیار وسیع ،تنوع و تفاو است ،بوی ه در کشاور اا از اروری تارین
رشته های صنایع بوده و در نهایت تأکید و پافشاری بایستی در اعتلا و گسترش آن کوشید.
اهمیت غذا
صرف غذا بخش همی از زندگی انسان است ،زیرا در یفظ زندگی و بقای انسان بسیار هم است و
درعین یال که و وع اجتماعی روزانهای به شمار یآید ،نمایانرر فرهنگ ها و کشورهاست (Ngoc,
) .2103, 2غذا افزون بر ارزش تغذیه ای ،دارای ارزش فرهنرای اسات و نشاانی از هویات فرهنرای و
نمادها و تصاویری از وامعیتهای آر انی شده است .واد غذایی یتواند نشانرر هویت للی باشاد و از
اجزای هم جا عه ملمداد یشود و بخش جداییناپذیر بیشتر فعالیتهای انساانی نظیار غاذا خاوردن
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اجتماعی ،جلسا  ،راسم ازدواج ،سفر ،جشنها و انند اینهاست()Surenkok et al., 2010, 568
واد غذایی ،زبان شترک و بالاتر از آن ،ی جهانی برای هر فرد است .واد غذایی نیاز همانناد زباان،
ابزاری است برای برمراری ارتباط و به اشتراک گذاشتن ایساسا .لذ بردن از غذا نه تنها در طعم و
زه بلکه در اشتراک گذاری آن با دیرران است و
یتوان از آن به عنوان تاریف نطقه ،سابقة هویت ،تاریف جمعیت ،ساابقة روساتا ،تااریف خاانواده،
سابقة دین و در یک کلام ،تاریف فرهنگ یاد کرد(.)Buiatti, 2011,93
گردشگری غذایی
گردشرری غذایی(0گاسترونو ی) یکی از شش بخش گردشرری فرهنری و هنری( یراث فرهنرای)
است .اصطلایا و واژههای تعددی برای توصیف اتصال باین گردشارری و غاذا اورد اساتفاده مارار
گرفته اسات ،از جملاه .Gastronomic tourism, cuisine tourism, Culinary tourism:بار
اساس تعریف هر کدام از آنها  ،Cuisineتمرکز بر نلوهی آ ادهسازی و پخت غذا یباشد .در یالی
که  ،Gastronomicتمرکز بر صرف غذا و نوشیدنی در شرایط عمو یتر اسات .باه عباار دیرار،
«گاسترونو ی» ،علم ارتباط بین غذا و فرهنگ است .عبار گردشرری غذایی در سال  0۷۷۳ابداع شد
و نشا آن سفرهای بینالمللی افرادی بود که با هدف تجربه نمودن آشپزی و غذاهای تفاو  ،به سافر
یرفتند .این انریزه در سافرانی ایجاد یشد که به دنبال دریافت غذاها و آشاپزیهاای یاک قصاد
خاص ،به آنجا سفر یکردند و همانطور  Smithاشاره کرده است ،گردشرری غذایی مکان اسات باه
عنوان”:سفر در هنرا ی که لصولا غذایی(از کشااورزی تاا ادارس آشاپزی) لارک و انریازه اا
هستند ”.تعریف یشود .پس یتوان گفت؛ گردشرری غاذایی ،یکای از اشاکال گردشارری فرهنرای
است و ی تواند به جاذبه خوبی جهت بازدید گردشارران تبادیل شاود و تجرباهی فرهنرای خاوبی از
جا عهی یزبان در اختیار گردشرران مرار دهد .علامه و توجه به گاسترونو ی یعنی« علام ارتبااط باین
غذا و فرهنگ» یا «ارتباط فرهنگ با عده» در شناخت روییا یاک لات هام اسات .و غاذا در هار
کشور یتواند به عنوان یک نماد فرهنری با پیشینهی تاریخی وجب باها و جذب سایر فرهنگهاا
باشد و اهمیت خود را باز یابد.
آشپزی
آشپزی یک هنر ظریف ،به عنای شایوهی پخات و پاز اسات کاه فرانساویان آن را آشاپزی عاالی
ینا ند و در بیشتر جوا ع ،در دربار پادشاهان و خانههای اشراف پرورانده شده و بعد از آن در لایههای
. gastronomy
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پایینتر جا عه گسترش یافته است(دریابندری )۳۷ :0۱۳۹ ،در نراه اول به خورد و خوراک اردم دنیاا،
چنین به نظر یآید که در جهان به شمار کشورها و یا یتی شهرها ،شیوههای آشپزی وجود دارد ،ا اا
اگر این شیوهها را از روی شباهتها و تفاو هایشان دستهبندی کنیم ،در نهایت به سه شیوهی آشاپزی
تمایز خواهیم رسید .این سه شیوه که آنها را « کتبهای ادر» ینا یم عبارتند از :آشپزی ایرانای،
آشپزی چینی و آشپزی رو ی(همان .)۳۲،در تقسیمبندی هنر آشپزی به این سه کتاب ،طبعاا بعضای
شیوههای آشپزی ستقل از این کاتب ،به یساب نیا دهاند .این شیوهها از نوعی هستند که در لایط
خاصی لدود اندهاند ،انند آشپزی ردم تبت و یا اینکه به اموام بدوی تعل دارند و شکل بتاوان از
آنها به عنوان کتب آشپزی نام برد انند آشپزی مبایل بو ی استرالیا(همان.)۳۳ ،
آشپزی ایرانی
آشپزی ایرانی ،یکی از وجوه هم فرهنگ خاور یانه است ،در وامع کتاب اادری کاه دو شااخهی
هم آشپزی جهان ا روز ،یعنی آشپزی هندی از یک طرف و آشپزی ترکی و عربای از طارف دیرار ،از
بدنهی اصلی آن روئیدهاند(دریابندری )۳۹ :0۱۳۹ ،نکتهای که با یک نراه کلی به آشپزی ایرانی روشان
یشود ،این است که هرکدام از غذاهای اصلی ایرانی الرویی است که به واساطهی مارنهاا تجرباه باه
دست آ ده است و اگر این الروی ایرانی ،نسل به نسل به آیندگان نتقل شود ،بسیار عالی خواهاد باود
ا ا تاسفانه در یال یا ر ،برخی از غذاهای للی رو به فرا وشی یرود .در ایران با داشتن نااط و
فرهنگهای گوناگون چیزی در یدود  ۵۵11نوع غذا و  01۷نوشیدنی و انواع شیرینی و نان ،شناساایی
شده است .غذای للی هر نطقه نمادی از فرهنگ آن نطقه لسوب یشود و هیچ برنا هی سفری
بدون چشیدن غذای للی نطقهای ورد بازدید ،تکمیل نخواهد شد .در شهرهای شمالی ایران؛ علااوه
بر جغرافیای سرسبز و ردم خونررم ،غذاهای للی همچون یرزاماسمی ،رغ فسنجان یاا ارغ لااکو،
دخترلوس ،کوکوگیلانی ،خوتکاکباب ،هلی کباب ،گل در چمن ،آغوزگردو ،جوجه پریده ،ورمه ،وابیشاکا،
پنیر برشته ،کولی غورا ،بی بی  ،گوجی ترشی ،باملااخوروش(خاورش بااملی) ،تاورش تاره ،سایرملیه و
آلو سما به چشم یآید .در جنوب ایران در جزیره مشم و آن خانه های للی با آشپزهای باو ی هام
سفره ای با غذاهای رنرارنگ للی پهن است که اهل سفر از آن چشم پوشی نمیکنناد و گردشارران
یتی سری به خانه های للی این جزیره ی زنند و تجربه طعم های جدید غذاهایی همچون خاوراک
کلمبا ،وفلک ،خوراک اهی کباب ،زیتون و ده ها نوع غذای للی خوشمزه دیرر کاه باا ادویاه هاای
للی خلوط و پخته یشوند را از دست نمیدهند .در مسمت رکزی ایران ا ا عطر «میماه نااار» در
لله های مزوین ی پیچد و دل هر گردشرری را آب ی اندازد که از گوشت بره ،پیاز داغ ،رب گوجاه
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فرنری و پوست پرتقال تهیه و آن را با برن  ،زرشک ،خلال باادام و پساته و زعفاران سارو یکنناد .در
بخش شمالی کشور ،چکدر ه و هلی آش از شهورترین غذای ترکمن ها اسات کاه باا دوغ شاتر سارو
یشود و برای التیام سل ،نارایتی های عده و فشار خون فید است و البته اساتان گلساتان باه ناان
هایی همچون بیشمه(نانی شبیه زولبیا و با یه) و بوروک ماتلا ا ،اکمک ،چافاتی و پوسای نیاز شاهر
دارد .با این همه تنوع اگر به غذاهای دریایی با ته زه هندی علامه داریاد ،یتوانیاد در بنادر سایراف
لذ دوپیازه یرو را بچشید یا اگر عاش کباب هستید به استان چهار لال و بختیاری سفر کنید.
پیشینهی خدمات پذیرایی
سابقهی تأ ین غذای سافران تاریخچهای طولانی دارد و سابقهی آن به  4111سال پایش از یلااد
سیح یرسد ،که در آن ز ان راکزی برای عر هی غذا و نوشابه به وجود آ د که در هنرام یکو ات
پادشاهان روم ،یونان و روم شرمی رونقی فراوان داشتند.در مرن شانزدهم گونههاای ختلفای از کلباه و
مهوهخانه در انرلستان به وجود آ د که در ز انهای عین ،غذاهایی را ارائه یکردند .در سالهای آخر
مرن هجده ،واژهی رستوران برای نخستین بار در فرانسه به کار برده شد ،ولی اولین غذاخوری به فهوم
ا روزی آن در ایالا

تلدهی آ ریکا در دلمانیکو در ساال  0۳۱4یلاادی گشاایش یافات کاه غاذا و

نوشابه را به شیوهی انرلیسیها به شتریان ارائه یکرد(ز انی فراهانی .)0۳۲ :0۱۹۷ ،در ایران نیاز در
کنار امدا ا اما تی ،تسهیلاتی جهت پذیرایی سافران ،در نظر گرفته شده بود که سابقهی آن به مبال
از هخا نشیان بر یگردد .در ز ان هخا نشیان نسابت باه ایجااد ایساتراههاای شااهی در سایرهای
ارتباطی که در آن از سافران نیز پذیرایی یشد ،امدام شده بود.در ز ان سلوکیان نیز در فواصل عین
در سیر راهها ،آب انبارها و کاروانسراهایی برای استفاده از سافران بنا شده بود که این روناد در دوران
اشکانیان و ساسانیان نیز ادا ه داشت .در شروع دوران اسالا ی در ایاران ،ایاداث بناهاایی رباوط باه
سافران ،جهانرردان و برمراری وموفا  ،جهت پذیرایی از آنان کا لا رواج داشات .در ز اان صافویه در
کنار کاروانسراها برای تأ ین آب آشا یدنی سافران ،خصوصا در نوایی کاویری و نقااط کام آب ،آب-
انبارهایی بزرگ به همراه بادگیر ،بنا گردیاده باود تاا آبای خناک در دساترس ساافران مارار گیارد و
سافران یتوانستند آذومهی ورد نیاز خود را نیز به میمت خوب از کاروانسرا و یاا روساتاهای اطاراف
تهیه کنند .شاردن در سفرنا هی خود از و عیت خوراک ردم آن ز ان چنین نقال یکناد“ :ایرانیاان
دو نوبت غذا یخورند که نخستین آن یوه جا  ،لبنیا  ،تنقلا و شیرینی است.آنان در سراسر ساال
خربزه و هشت اه از سال ،انرور دارند .پنیر ،است ،خا ه و رباجا  ،دام بر سر سفرهی ایشان اسات.
ترکیب ناهار ایرانیان که در فاصلهی ساعت ده تا دوازده صرف یشود ،عمولا چناین اسات .شاام نیاز
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عبار است از شوربایی(آبروشتی) که با یوهجا و سبزیجا تهیه یگردد و کبااب کاه در تناور یاا
بخاری و یا با سیف پخته یشود ،تخم رغ ،تره ،سبزی و پلو که که طبوعترین غذای ایرانیان اسات و
بالاخره نان روزانه ”.در ز ان صفویه تما ی افراد در نازل خود طبف نداشتند و به آشپزخانهی عمو ی
یرفتند و در آنجا پلو و یا هرچه که یخواستند ،برای شام خاود خریاداری ایکردناد کاه در تماام
شهرها خصوصا اصفهان ،تعداد زیادی از این نوع آشپزخانهها وجود داشته که هر یک فقط یک نوع غاذا
را ارائه و به فروش یرساندند .این طبفهای عمو ی به شکل دکان باوده اسات و مسامت داخلای باا
پردهای جدا شده و شتریان با یکی دو تخت و یا نیمکتی که با مالی پوشانیده شده بود ،غاذای خاود را
صرف یکردند .مهوهخانه ها هم در دوران صفویه بسیار هم و جلل بودناد و عمو اا رکاز اجتمااع و
لل تفریح ردم بوده اند .در عهد ا یر کبیر توجه بیشتری به همانخانهها و آبانبارها و چایخانههاا،
عطوف یگردد و همانند ادوار گذشته ،برای رفاه و آسایش سافران در کناار جاادههاای کااروانرو و
شوسه ،تناسب با نیاز ز ان و نطقه ،ا اکن اما تی و پذیرایی تعددی ایداث شده بود .در اوایل مارن
بیستم نیزدر کشور ،با وجود اینکه توجه چندانی به ا ر تأسیسا اما تی و پذیرایی وجود نداشات ،ولای
در همان عدود همانخانهها نسبت به ارائهی خوراک به سافرین امدا اتی انجام گرفتاه باود .در ساال
 0۱1۳شمسی یک هاجر روسی به نام خاچیک ادیکیانس ،کافه نادری را در خیابان نادری(جمهاوری
فعلی) دایر کرد و چندی بعد در جوار کافه نادری همانخانهای به هماان ناام ،ایاداث کارد کاه بارای
نخستین بار در تهران در رستوران این هتل بود که غذاهای فرنری به ایرانیان عر ه ایشاد .در ساال
 0۱1۹برای اولین بار قررا و وابطی برای تاسیس کافه و رستوران از سوی شهرداری تهاران و اع
شد .در اسفند  0۱04نیز آئین نا هی نرخ فروش اغذیه و نوشیدنیها در رستورانها از طرف شاهرداری
تهران ،تدوین و ابلاغ شد و پس از این دوران بود کاه ایجااد وایادهای پاذیرایی در شاهرهای بازرگ و
امصی نقاط کشور افزایش یافت(همان )0۳۲-0۷1 :انجام هرگونه سفر و استفاده از خد ا

ساافرتی و

گردشرری در گرو استفاده از عوا لی است که با بهرهگیری از آن یتاوان طلوبیات بیشاتری را بارای
سافر یا بازدید کننده فراهم نمود و نکتهی اصلی اینکه گردشرر به هر کجا برود نیاز باه للای بارای
خواب ،استرایت و غذا دارد .با این عنوان یتوان گفت؛ یکی از عناصار بسایار هام و لاینفاک در هار
برنا هی سفری ،غذا است که خود یتواند به عنوان یک جاذبهی خاص گردشرری طرح شاود و چاه
بسا در انتخاب جدد یک نطقه برای بازدید و عرفی آن به سایر دوستان .اگر غذا را به عنوان یکای از
نشانههای فرهنری نطقهای که به آن سفر کردهایم ببینیم ،آنراه نوع برخورد ا به این قولاه هام در
گردشرری ،تفاو خواهد بود و شناخت و اطلاعا کافی یتواند ا را به نتیجهی بهتری برساند .ایان
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شناخت جدا از اینکه به غذا خوردن شکلی فرا ادی یبخشد ،فرد را در کسب اطمینان به چیازی کاه
یخورد نیز ،کمک یکند .اهمیت بخش غذا و نوشیدنیها به ایان دلیال اسات کاه از جماوع تماام
هزینههایی که یک گردشرر یپردازد ،پولی که صرف غذا و نوشیدنی یشود ،باین  0۳تاا  ۵1درصاد
کل هزینهی سفر او را تشکیل یدهد(البته در صنعت گردشرری نمیتوان به رایتی درصد فروشی که
از لل غذا و نوشیدنیها به دست یآید را تعیین کرد ،زیرا درآ د یاصل از غذا و نوشیدنی به ساافر
و ساکنان للی بستری دارد ).ا ا در هر صاور  ،بخاش بزرگای از هزیناههاای یاک گردشارر شاا ل
هزینههای غذا یشود و یتوان گفت ،با توجه به این ،رستورانهای هتلها و غذاخوریهاای خاارج از
هتل یتوانند به یکی از نابع جذب گردشرر و کسب ساود تبادیل شاوند .علااوه بار ایان بسایاری از
گردشرران به دلیل تجربهی صرف غذاهای ختلف و به خصوص غذاهای بو ی و للی امادام باه سافر
یکنند و اگر تنها به این علت نباشد سعی یکنناد ،در سافرهای داخلای و خاارجی خاود ،یتماا از
غذاهای للی آن شهر یا کشور استفاده کنند.
گردشگری آشپزی ،گامی نو در دنیای گردشگری
توریسم خوراک و پختنی ها صنعتی نسبتا جدید در جهان است .در وامع این نوع توریسم به عناوان
یک صنعت تنها از سال  ۵110ز انی که عبار «گردشرری خوراک و پختنی ها» در قالاه ای توساط
«اریک ولف» دیر اتلادیه بینالمللی توریسم غذا و پختنی عرفی شد .این قالاه کاه بعادا بادل باه
نخستین کتاب جهان درباره صنعت توریسم خاوراک و پختنای هاا شاد ،همتارین کتااب در لافال
دانشراهی و تخصصی دنیا بود که نباع بسایاری از اطلاعاا دربااره ایان ناوع توریسام را در اختیاار
دانشجویان و فعالان صنعت توریسم مرار ی داد .درساال  ۵11۱باا راهنماایی شااوران و تخصصاا ن
صنایع سفر و توریسم اریک ولف اتلادیه بینالمللی توریسم آشاپزی و خاوراکی هاا را بنیااد گذاشات.
توریسم خوراک یا آشپزی ،تجربه صرف غذا یا خوردنی ها و سابک آشاپزی کشاور ،نطقاه یاا یاوزه
جغرافیایی خاصی است که به عنوان یک فعالیت نلصر به فرد و به یاد انادنی ،اکناون بخاش بسایار
هم و مدرتمندی از تجربه گردشرری برای هر توریسات در تماام قاصاد توریساتی جهاان لساوب
یشود.
به طور کلی تجربه صرف غذا در بیرون از خانه در انریزه سافر و انتخااب قصاد گردشارری بارای
تما ی توریست ها فعالیتی کا لا هم تلقی شده و در ردیف سائلی چاون آب و هاوا ،و اعیت هتال و
اما ت و یا بهداشت و سلا ت مرار دارد .این نوع توریسم ایتمالا با توجه به این کاه توریسام خاوراک و
آشپزی ها اساسا پیرا ون دو لور شخ « نلصر به فرد بودن» و «باه یااد انادنی» باودن تأکیاد
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دارد ،الزا ا به عنی گران میمت بودن و یا خودنمایی و زرق و برق ظاهری در لصولا غذایی نیسات
و کیفیت واد و روشهای تهیه و پخت و یتی عر ه هر غذا یا نوشیدنی هم دراین سأله اهمیت دارد.
ا ا برای درک بهتر توریسم خوراک و آشپزی باید توجه داشت که توریسم خاوراک و آشاپزی برخلااف
تصور بسیاری از ردم به عنی رستورانهای پن ستاره با انواع خوراک ها و عر ه انواع روشهای تهیه
غذا و خوراک نیست .در وامع توریسم خوراک و آشپزی به هیچ وجه به عنی فعالیتی گران و پرهزیناه
و یا پر زرق و برق نیست .بلکه توریسم غذا و آشپزی یوزه وسیعی از باازیرران را از فروشاندگان اناواع
واد غذایی در فروشراههای للی گرفته تا انواع کافه های بی نام و نشان در خیاباان هاای دور افتااده
که تنها ردم للی درباره لصولا آن آگاهی دارند ،دربر یگیرد .الاا دستفروشای گلااتو در یاک
خیابان تاریخی در ایتالیا و یا دکه واد غذایی پرتزل در خیابان های نیویاورک سایتی از جملاه نموناه
هایی است که در توریسم پختنی و غذا اهمیت زیادی کسب کردهاند .ا ا دا نه این نوع توریسم لدود
به این نمیشود و شا ل تولید کنندگان لصولا غذایی و نوشیدنی و کارخانه های ویا ه تهیاه اناواع
نوشیدنی و انواع شربت ها و عرمیا گیاهی و آب یوه ها ،و ترکیبا خاص آن هاا تاا اناواع ا اافا و
چاشنی ها و کمل های للی نظیر ترشیجا  ،انواع سس و ربا در یز و سفره های غاذا یشاود .در
وامع هنرا ی که سخن از تجربه این وارد یین سفر باه یاان ای آیاد ،ساکنه للای را نیاز در بار
یگیرد که یتوانند در شمار راهنمایان و همچنین توریست های آشاپزی در شاهرهای خاود باشاند.
اغلب ا در تهیه غذا ها چه ی کنیم؟ آیابه رستورانهای لبوب خود ی رویم یاا باه نادر از لال
زندگی خود دور ی شویم؟ درصورتی که برای این کار دست به تلاشی تازه بزنیم و با سفر به شاهرها و
روستاهای گوناگون تجربه تازه ای از سرز ین ها و ردم دیرر بدست آوریام ،ایان کاار خاود یتواناد
نوعی توریسم آشپزی تلقی شود .گردشرری آشپزی باعاث افازایش خودآگااهی و خویشاتن شناسای
ازطری تجربة قصد سفر به واسطة واد غذایی یشود و با صرف واد غذایی باه صاور سااده در
سفرهای عادی بسیار تفاو است .گردشرری آشپزی نشان ی دهد که فرهنگ للی داستان هاا و
یکایت های جالبی در ورد غذاهای خاص خود دارد و همچنین یکایت از دانش و اطلاعا

للی یاا

خاصی دارد که فرهنگ و هویت للیِ دریال انتقاال را نشاان ای دهاد .واژههاای گردشارری غاذا،
گردشرری آشپزی و دارای فاهیم تقریباً شابه اند و ربوط به واد غاذایی هساتند و گااه باه جاای
یکدیرر به کار برده ی شوند .تفاو های جزئی این تعاریف با یکدیرر به اهمیت غذا به عنوان انریزة
سفر ربوط یشود(شکل.)0
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شکل :1اشکال گردشگری با توجه به میزان علاقه به چشیدن طعم غذا و فرآوردههای آشپزی

نبعMatlovicova & Pompura, 2013, 131 :
استراتژی بازاریابی برای گردشگری غذایی
ساز انهای گردشرری بسیاری وجودند که به تبلیغ گردشرری غذایی ایپردازناد و از آن جملاه
یتوان به کمیسیون گردشرری استرالیا ،کمیسیون گردشرری کانادا ،هیئت گردشارری هناگ کناگ
اشاره کرد .استرات یهای بازاریابی این قاصد باو ی ،و اوع سیاساتهای لای گردشارری هساتند.
ابزاری همچون کتابچه ها ،جله ها ،تلویزیون ،اینترنت و ..برای تبلیغ غذا جالب هساتند .باا ایان یاال
اهداف کاربردی هر استرات ی بازاریابی گردشرری غذایی ،بر اساس غذای للی و فرهناگ ارائاهی آن،
نبعی هم برای رون گردشرری لسوب یشود .برای اال در چند دهاه ی اخیار ،رشاد اینترنات
سبب شده که به رسانهی تبلیغاتی بسیار کارآیی تبدیل شود که به صاور باالقوه یمایات بسایاری از
توسعهی گردشرری دارد .و جست و جوی گردشرران غذایی ،برای توسعه و تولید ،بتنای بار ر اایت
شتریان ختلف است .بر اساس نظریه بازاریابی اینترنتی ،شتریان ،بر اسااس تأکیاد آنهاا بار غاذا در
هنرام انتخاب قصد ،به چهاار گاروه تقسایم ایشاوند .در ناوع اول ،غاذا نقاش همای در تجرباهی
گردشرران ایفا یکند و گردشرران ،فعالانه باه دنباال اطلاعاا درباارهی غاذاهای للای ،آشاپزی و
کیفیت بالای آن هستند .در نوع دوم ،در عین یال که غذا هم است ا ا گردشرران به طور خااص ،باه
دنبال اطلاعا

ربوط به آن نیستند .گردشرر در نوع سوم ،غذا را به عنوان یک عا ل اصالی و هام در

سفر خود نمیداند ا ا مکان اسات باه فعالیتهاای ارتبط باا غاذا تصال شاود .و در ناوع چهاارم،
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گردشرران به آشپزی و غذا علامه ند نیستند ،یتی هنرا ی که در عرض اطلاعا بازاریاابی درباارهی
کیفیت بالای غذا مرار بریرند .نکته ی کلیدی در ز ینهی گردشرران نوع اول و نوع دوم و اطلاع رساانی
درباره ی لصولا غذایی ناط است .زیرا مکن است علای آنها را هرچه بیشتر برانریزاند .چنانچاه
بتوان گردشرران نوع اول و نوع دوم را را ی نراه داشت؛ یتوان به آینده و رشد گردشرری؛ همچنین
رشد و توسعهی امتصادی نطقه ،چشم ا ید داشت.
نقش غذاهای ایرانی در جذب گردشگر
غذا در هر کشوری باید با عنوان یک نماد فرهنری با پیشینهی تااریخی ،وجاب باهاا و جاذب
سایر فرهنگها باشد و اهمیت خود را بازیابد .خوراک در جای خود نشان دهندهی تفاو های فرهنرای
و همینطور تقویت کنندهی آنهاست .هر چند مکن است قولهی غذا برای اغلب ردم ایران پیش پاا
افتاده به نظر برسد ،ا ا چرونری و اهیت فرهنری آن بیانرر تفاو های بسیاری از سفرهای تاا سافرهی
دیرر است و این تفاو ها ناشی از واد غذایی ،ذائقهها و فرهنگهای گوناگون در تغذیه اسات .آشاپزی
ایرانی ،ادر آشپزی هندی ،ترکی و عربی به شمار یآید ولی در یال یا ر برخی از غاذاهای هنادی،
ترکی و عربی بسیار پر صرفتر از غذاهای ایرانی در سطح دنیا به شمار یآید .همانطور که پایش تار
آ د کتبهای ادر آشپزی جهانی ،چینی ،رو ی و ایرانی است و تما ی غاذاهای کشاورهای جهاان از
این سه کتب اصلی سرچشمه گرفته است .در یال یا ر آشپزی چینی توانسته است نقش و ومعیت
خود را به طور کا ل یفظ کند .ارائهی چندین نوع غذا با رعایت سلسله راتاب در یاک وعاده غاذایی،
طبف سریع و آسان و اهمیت به سلا ت غذا و واد غذایی ،ظروف غذا ،تنوع و فراوانی در طبف و ارائاهی
غذاها از عوا ل تأثیرگذار در گسترش آشپزی چینی است .آشپزی چینی به جز تأثیر بسیار در آشاپزی
کشورهایی نظیر تایلند ،الزی ،سنراپور و ...توانسته سایهی تسلط خود را بار تماام جهاان برساتراند و
یتوانیم رد پای رستورانهای چینی را در تما ی کشاورهای جهاان ببینایم .کشاور ایاران باا داشاتن
ناط و فرهنگهای گوناگون که هر کدام در جای خود انواع پیش غذا ،آش ،کمل غذا ،غذای اصالی،
دسر و شیرینی را دارد ،دارای تنوع بسیاری است به طوری که در یادود  ۵۵11ناوع غاذا و  01۷ناوع
نوشیدنی و انواع شیرینی و نان در سطح ایران شناسایی شده است(ایاران شاف )0۱۳۹ ،ایان در یاالی
است که در رستورانهای ایران ،فقط چند نوع کباب و برن عر ه یشاود و ایان فهرسات غاذایی در
تما ی رستورانها در سطح کشور با اندکی تفاو در بعد کیفی و کمی ثابت است .یتای در رساتوران-
های سنتی در کنار این نوع غذاها ،فقط آبروشت و یا یلیم باد جان باه عناوان نمااد غاذاهای سانتی
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ایران عرفی و عر ه یشود .در یالیکه در ز ان پدران و اادران اا؛ ا کاان نداشات باه رساتورانی
راجعه کنی و غذای للی خاص ردم آن نطقه در آن کان؛ سرو نشود و در دسترس نباشد.
غذاهای ایرانی به عنوان گنجینه بزرگ فرهنگ ایرانای نقاش همای در توساعه پایادار گردشارری
ایرانی دارد که برای عرفی این تنوع ،تلاشهایی هم صور گرفته از جمله اینکه جشنوارههاای غاذا باا
اهدافی نظیر بهبود شرایط غذایی ایران برگزار یشود و به شکر ایزد یکتا؛ در سالهاای اخیار باا سارو
غذاهای للی در رستورانهای شهری و بین راهی؛ تروی گردشرری غذایی صور

یگیرد و یکای از

غذاهایی که به سرعت در رستورانها درخواست یشود غذاهای للی اسات .جالاب خواهاد باود اگار
سعی کنیم افرادی که در رستورانها شغول به کارند خود اطلاعاتی کافی از این غذاهای للی داشاته
باشند و آن را بهعنوان پیشنهاد سرآشپز عرفی کنند .همچنین با آگاهی از واد تشکیل دهنادهی ایان
غذاها ،و با شناختن ذائقهی افراد؛ آنها را برای انتخاب غذاهای للی نطقه تشاوی کنناد .اخیاراً در
استان سمنان این ا کان؛ در برخی از روستاها و کانهای ایداث شده بارای گردشارری فاراهم شاده
است و ردم این ناط  ،در پذیرایی از همانان باا نانهاا و غاذاهای للای و نوشایدنیها؛ خااطرهای
خوش برای گردشرران به یادگار یگذارند و یتی در شهرستان دا غان ،برخی از بانوان دور هام جماع
شدهاند و با ایداث کارگاههای شیرینی پزی سنتی ،للی بارای خریاد گردشارران ایاداث کردهاناد و
نکته جالب اینکه؛ این کارگاه ،این روزها پایراه همی برای صادرا شیرینیهای سنتی باه تماام نقااط
جهان است .به طور کلای در خصاوص انریزههاای اواد غاذایی در شاکل گیاری سافر و گردشارری
رویکردهااای تفاااوتی وجااود دارد کااه هاار یااک نراااه ویا های بااه نقااش ااواد غااذایی در گردشاارری
دارند(جدول.)0
جدول :1رویکرد های مرتبط با انگیزه برای سفر غذایی( نقش غذا در گردشگری)
ردیف

رویکرد

برخی از پ وهشرران

وی گیها
-تمرکزیافته بر گردشرری غربی که به خوبی

0

در قاصد گردشرری پیشرفته

 واد غذایی بهعنوان یکی از
جاذبههای
گردشرری

است.
Hjalager and
Richards,
2002

تأکید بر عوارض و وانع پیش آ ده برایگردشرران در عرصة آشپزی للی در
قصدهای ناآشنا.
 -طالعة انجام شده به وسیلة ادغام برخی
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0۲۵
 واد غذایی درگردشرری

Cohen and Avieli,
2004

فاهیم آشپزی در جا عه شناسی
آشپزی با فاهیم جا عه شناسی گردشرری

به عنوان جاذبه و
انع
۵
واد غذایی به
عنوان بخشی از

Meler and
Cerovic,
2003

لصول

وجود عوا ل تعدد ثر بر یجمواد غذایی و ساختار صرف به عنوان
جزء لصول گردشرری

گردشرری
۱
تجربة غذاخوری و لذ بردن از آنتجربة غذا در

Quan and
Wang,2004

گردشرری

به عنوان یکی از جذابیت های سفر؛ ا ا
نه به عنوان انریزة اصلی سفر

4
Hegarty and
;O’Mahony, 2001

به عنوان یکی از همترین عوا ل در
توسعة بازاریابی قصد

نقش غذا در
فرهنگ

-درنظرگرفتن صرف واد غذایی

;Williams, 1997
Quan
and Wang, 2004

 طالعة نقش غذا به صورچندرشته ای
-پیوند بین کشاورزی و گردشرری از

۲
ارتباط بین
گردشرری و
تولید واد غذایی

Telfer and Wall,
;1996
نیروی کار و سر ایه ) و کمک تقابل
Hjalager and
هردو درجهت توسعة بخش قابل
Antonioli
Corigliano, 2000
نبعTikkanen,2007,725-726 :
ابعاد ختلف(رمابت در اشغال ز ین،
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برای توسعة گردشرری غذا ،توجه باه گوناه شناسای آن و سار ایه گاذاری در هریاک از ابعااد آن
روری است(جدول.)۵
جدول :2گونه شناسی منابع گردشگری آشپزی(غذا)
فعالیتها

رویدادها

ساز انها

تسهیلا
ساختمانها /ساختار

صرف

نمایشهای صرف

-سیستم های

-تأسیسا فرآوری

-غذاخوری در رستوران

کننده

طبقهبندی یا

واد غذایی

-پیکنیک های استفاده از

-نمایش غذا و واد

صدور گواهینا ه

-کارخانجا تولید

لصولا به عمل آ دة

نوشیدنی

رستوران

واد

للی

-نمایش تجهیزا

-سیستم های

آشا یدنی

-خرید غذاها و

پخت وپز و آشپزخانه

طبقهبندی واد

-بازارهای کشاورزان

نوشیدنیهای

-راه اندازی لصولا

غذایی و نوشیدنی

-فروشراههای واد

خرده فروشی

-انجمن ها(به طور

غذایی

-انتخاب و انجام آن به

جشنوارهها

اال انجمن غذای

 -وزه های ربوط

دست

-جشنواره های غذایی

آهسته)

به واد

خود فرد

جشنواره های وادنوشیدنی(الکلی)

غذایی
تور

-جشنواره های

-رستورانها

 -ناط تولید واد

برداشت لصول

کاربری ز ین

آشا یدنی

 -زارع

(الکلی)

-باغ ها

 -ناط کشاورزی

-تاکستان ها

 -ناط

واد غذایی شهر

 لدودةرستورانهای

آ وزش  /شاهده

شهری

 دارس آشپزی-چشیدن واد آشا یدنی/

سیرها

آ وزش

غذا و امتصاد گردشرری

0۲4
 -سیر های واد

-کارخانجا تولید واد

آشا یدنی

آشا یدنی

 -سیرهای غذایی

 -شاهدة رمابت های

 -سیرهای

آشپزی

پیادهروی واد

-خواندن نشریا و

خوراکی

کتابهای
واد غذایی و آشا یدنی
نبعHorng & Tsai, 2012,42 :

روش شناسی تحقیق
روش انجام این تلقی توصایفی تللیلای اسات و باا اساتفاده از روش اسانادی ،برخای از تاون
نتشرشده در ز ینة بایث رتبط با گردشرری غذا بررسی شدند ،تاا ز یناة تئوریاک بررسای ایان
و وع به نظور استفادة تخصصان و برنا ه ریزان و علامه ندان فراهم گردد.
یافتهها
نمونههای موفق نقش غذا در توسعه گردشگری
آشپزی کاتالانی در اسپانیا که بهترینشان در بارسلون یافت یشوند ،از آن دست جاذبههایی اسات
که گردشرران را از نقاط ختلف دنیا به این نطقه یکشاند .استفاده از زعفاران و زیاره سابز و ساایر
ادویهجا و خوراکیهای سنتی سبک بارسلونی را ایجاد کرد و خوراکیهایی دریایی و گوشت باا ساس
فراوان هنر آشپزان این ناییه است .اگر به آ ریکای شمالی ،رکزی و جنوبی بارویم ،نیویاورک را بایاد
یکی از بهترین قاصد گردشرری خوراک و غذا دانست ،نه برای ا تلان بهترین غذاهای جهان که گااه
بهتر از نمونههای اصلی طبف یشوند ،بلکه به دلیل غذاهای للای شارفتانریز و ارزانمیمتای اال
ساندویچهای پاسترا ی .کزیکوسیتی نیاز آنقادر عروفیات دارد کاه باهعنوان یکای از قاصاد اصالی
گردشررانی که ذائقه گرم دارند همواره طرح باشد و پرو بهعنوان کشوری که غذاهای رژیمای فراوانای
دارد ،استرات یهای ختلفی برای جذب گردشرران خوراک و غذا به اجرا گذاشاته اسات .در آسایا نیاز
هنگکنگ از اعتبار و شهر فراوانی برخوردار اسات ،چناان کاه باهعنوان بهشات غاذا طارح اسات.
کرهجنوبی نیز در گزارش سالانه ساز ان جهانی گردشرری بهعنوان یاک قصاد گردشارری خاوراک و
غذا طرح شده است .این کشور با بهرهگیری از برنا هها و فیلمهای تلویزیونی فرهنگ غذایی خود را به
خوبی صادر کرده و وفقیتهای فراوانی نیز کسب کرده است؛ سریال «جواهری در مصر» را مطعا هنوز
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به یاد دارید .تایلند نیز از دیرر کشورهای آسیایی اسات کاه در ساالهای اخیار فعالیتهاای بسایاری
درباره پروژه آشپزخانه جهانی داشته و توانسته در بازارهای هند و چین نیز نفاوذ کناد .ژاپان ،چاین و
ترکیه نیز از دیرر قاصدی هستند که در گردشرری خوراک و غذا فعالیتهای عمدهای صور دادهاند.
نمونهای از توسعه گردشگری موفق غذا در استان سمنان
در استان سمنان ،روستای ر اآباد خارتوران؛ زیست بو ی تازه ایداث شده که اورد بهاره بارداری
ناسب مرار گرفته است و ردم این دیار ،از این راه وجب توساعهی گردشارری روساتا از جنباههاای
گوناگون و یتی گردشرری غذا شدهاند و هم چنین به دلیال جاذب توریسات فاراوان در طاول ساال،
امتصاد ردم این نطقه هم رشد و توسعهی شایانی داشاته اسات .روساتای ر ااآباد شااهرود در ۵۲1
کیلو تری جنوب غربی شاهرود و  0۵۱کیلو تری جنوب بیارجمناد واماع شاده اسات .ایان روساتا در
شمال نطقه پارک ویش خارتوران از توابع بخش بیارجمند شهرستان شاهرود مرار گرفته است و تپاه
های اسه ای به اشکال ختلاف ،سایاه چاادر عشاایری و نقاوش بافتاه هاای زناان ایال از همتارین
جاذبههای گردشرری این روستا به شمار یرود .نطقهای بیابانی و گرم و خشک ،با تپههای ر لی کاه
شاید در ابتدای سفر ،قصد گردشرری نباشد ا ا گردشررانی که به این نطقه سفر کردهاند؛ خااطراتی
بسیار خوش در ذهن و یادشان بامی است .ا ا شاید بتوان گفت هنوز هم این نطقه و وی گیهایاش باه
طور کا ل شناخته نشده است .در این نطقه ،هتلهایی للی از خاناه هاای اردم بارای پاذیرایی از
سافران آ اده شده است که بر اساس روزهایی که در این نطقه خواهیم بود؛ برنا هریزی دمیقی بارای
بازدید از ناط گوناگون انجام یشود و در تمام روزهای اما ت؛ با غذاهای للی و نان للی از شاما
پذیرایی یشود  .اگر سری به این نطقه بازنیم؛ باوی خاوش ناان للای کاه یاصال دساترن زناان
روستایی است شام و جان تان را نوازش یدهد .عطر خوش آش للی با گیاهانی که به طور خاودرو
از ز ین ی رویند با خواص در انی بالا که ا روزه ورد توجه پ وهشارران اسات؛ نظار آد ای را جلاب
یکند .این نطقه لل پرورش شتر یباشد و هر صبح یتوان با خوردن شیر شتر با آن همه زایاا
که در این قال نرنجد؛ در وعده های غذایی ظهر و شب؛ خوردن گوشت شتر با طبع گرم آن همراه باا
دوغ للی آن هم از شیر شاتر؛ زیباایی هاای سافر باه ایان نطقاه را دوچنادان یکناد .و از دیرار
جاذبههای این روستا هنر دست زنان و دختران سخت کوش ر ا آبادی است که در ما ت گلایم ،نقاش
زیست بوم بکر این نطقه را به نمایش یگذارد .دیدن و اندن در این روستای زیبا و تاریخی؛ و لاذ
بردن از طعم غذاهای للی در روستای ر ااآباد خاارتوران ،پیشانهادی اسات بارای هماهی عزیازان.
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همترین نقاط عف و تنرناهایی که صنایع غذایی در کشور و روستاهای ا را اورد تهدیاد مارار داده
است به شرح ذیل است:
 تعدد تولیاان دولتای در ا ار تصامیمگیری ،برنا اهریزی و سیاساتگذاری ایان صانایع و عادمهماهنری بین آنها
 بوروکراسی پیچیده و طولانی بودن ا ور اداری در دستراههای سئول -عدم تخص

نیروی انسانی به وی ه در دیریت این وایدها و عدم برنا هریزی و آ وزش کارکنان

 نبود راکز اطلاعرسانی برای جذب گردشرر و توریستهای بینالمللی که باا راهکارهاای ناسابس ولان یتوان این تهدیدها را رفاع کارد و مادم در راه توساعهی نطقاه در تماام ابعااد و ز یناهها
برداشت.
جایگاه صنایع تبدیلی تکمیلی بخش کشاورزی در توسعه اقتصادی
اده  ۳مانون تشکیل وزار جهاد کشاورزی  ,توسعه ویمایت از صنا یاع تبادیلی وتکمیلای بخاش
کشاورزی و صنا یع روستا یی را در چارچوب سایا سات هاای صانعتی کشاور باه عهاده وزار جهااد
کشاورزی یرذارد .وزار جهاد کشاورزی نیز به نظور افزایش بهره روی در بخش کشاا ورزی وظاف
است با اتخاذ سیاستهای یما یتی وتشویقی ز ینه توسعه وارتقای فن اوری این صنا یع را هیاا کناد
واین در شرایطی است که سیاسترذاری و برنا هریزی صنایع تبدیلی و تکمیلای کشااورزی باه اساتاناء
صنا یع کوچک و صنا یع روستا یی بر عهده وزار صنا یع و عادن است .بررسی ها تاییاد کنناده ایان
طلب است که برنا هریزیها و سیاسترذاری های چند جانبه و چند گانه صانا یاع تبادیلی وتکمیلای
کشاورزی وجب شده است تا این صنایع آن گونه که در خور توسعه بخش کشاا ورزی و امتصااد لای
است ورد هدایت ویمایت مرار نریرد .از طرف دیرر باه دلایال گونااگون از جملاه گساتردگی وتناوع
فعالیتهای صنعتی از مبیل صنایع بزرگی چون اتو بیال ساازی  ,فولااد وسایمان در وزار صانا یاع
و عادن  ,صنا یع کشاورزی نمیتواند ورد توجه ان وزارتخانه مرار گیرد .جایراه فعلی ایان صانا یاع در
وزار صنا یع و عادن در قایسه با صنا یع بزرگ که اهیات کا لاا صانعتی دارناد و از اواد خاام و
واسطه ای غیر بیولو یک استفاده ی کنند که فساد پذیر نمیباشد طرح نیست و سلما ورد یمایات
جدی مرار نمیگیرد.
مشکلات و تنگناها
از جمله شاکلا و تنرناهاای وجاود  ,تعادد راکاز تصامیم گیاری صانایع کشاا ورزی و عادم
هماهنری بین آنها و همچنین برنا هریزی وسیاسترذاری بیشترفعالیتها و ا ور رتبط با این صنا یاع
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توسط وزارتخانه ها و ساز انها یی که خود تولی تولید واد اولیه ورد صرف در آن نیستند ،وجاب
شد تا ا یعا

لصولا کشاورزی به ارزش امتصادی  ۲یلیارد دلار بالغ شود که ایان رمام یتواناد

تأ ین کننده غذای  ۵1یلیون نفار باشاد .کارشناساان عتقدناد باا یمایات و توساعه ایان صانایع و
جلوگیری از ا یعا

یتوان علاوه بر تأ ین غذای  ۹1یلیون نفر از ردم کشور  ,غذای  ۵11یلیاون

نفر دیرر را نیز تأ ین کرد.
صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی که خود تولیدکننده و تولی واد اولیه ورد صار ف آن
است ،جایراه وی های دارد؛ زیرا با هدایت ،یمایت و توسعه این صانایع ،امن افازایش تولیاد ،کااهش
ایعا  ،جلوگیری از هاجر روستاییان به شهر ،درآ دزایی روساتاییان و غیاره در بخاش کشااورزی
رون

یریرد و در وامع ورد یمایت این بخش نیز مرار خواهد گرفت .هام چناین اهیات بیولاوژیکی

واد اولیه ورد صرف در این صنا یع به گونهای است که بسیاری از این لصولا در صاورتی کاه در
کوتاه د فراوری و بسته بندی نشوند ،توسط فعالیتهای یکروبای  ,شایمیایی و ...باه تنادی فاساد
یشود و نمیتوان از بخش صنعت با آن همه گستردگی و تنوع صنا یع ختلف انتظا ر داشت که ایان
شکل را رفع کند.
در هر یال اهیت بیو لوژیکی صنا یع تبدیلی و تکمیلی و ارتبا ط تنراتنگ و نزدیک آن باا بخاش
کشاورزی و هم چنین تغییرا ناشی از جهانی شدن امتصاد کشورها و رور پیوساتن باه ساا ز اان
تجا ر جهانی( )WTOو یضور در بازارهای نطقهای وبین المللی نیاز ند هماهنری هر چاه بیشاتر
بخش کشاورزی و صنا یع وابسته به آن است .روری است صنایع کشاورزی به عنوان یلقهای هام از
زنجیره بخش کشاورزی ورد هدایت ویمایت همه جانبه مارار گیرناد تاا امن تکمیال کاردن ارزش
افزوده در بخش کشاورزی ،آن را به سوددهی بیشتر نزدیاک گرداناد .از طارف دیرار لوریات بخاش
کشاورزی در برنا ههای توسعه امتصادی ،اجتماا عای و فرهنرای جمهاوری اسالا ی ایاران و ارور
افزایش ارزش افزووده تولیدا و سودآوری ،بخش کشاورزی را لزم به عبور از سیر صنایع وابساته باه
کشاورزی کرده و از آنجا که سیر توسعه کشور از کشااورزی ای گاذرد ،صانا یاع کشااورزی نیاز در
اولویت صنا یع کشور مرار ی گیرند؛ به طوری که استقرار صنایع کشاورزی وجب رفع نیاز ندی هاای
بخش کشاورزی و توسعه لی خواهد شد .لذا پشتیبانی از فعالیتهای بخش کشاورزی و صنایع وابساته
به آن ،سبب تقویت ارتباط بین بخشهای ختلف امتصادی و بهبود کلی و عیت امتصااد کشاور شاده
ویما یت و توسعه صنایع آن با ایجاد فرهنگ کار وتولید ،وجب توساعه پایادار بخاش کشااورزی و در
نهایت توسعه صنعتی کشور خواهد شد .با این یال یانرین توسط رشد سالانه شا خا

هاای عماده
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امتصادی صنایع غذا یی  01/۱0درصد با توجه به عفها و تنرنا های وجود اسات کاه باا رفاع ایان
تنرناها ،مابلیت توسعه و گسترش هر چه بیشتر را دارا هستند .این در شرایطی است که صنایع غاذایی
از نظر یزان سر ایه گذاری کمترین یزان وابستری ارزی را دارد .واد اولیه وهم چناین بیشاتر اواد
افزودنی و بسته بندی ورد صرف و اشین آلا و تجهیزا فاراوری و بساته بنادی بسایاری از ایان
صنایع نیز در کشور ساخته یشود و به دلیال یااکم باودن فان آوری نیماه صانعتی و نیماه سانتی
بیشترین اشتغالزایی را در بر دارد .هم چنین لصولا و فراوردههاای کشاا ورزی در صاادرا کاا لاا
های غیر نفتی دارای اهمیت است و با توجه به لدود بودن ناابع نفات وگااز کشاور و اینکاه بیشاتر
کشورهای خاور یانه نا بع نفتی دارند ولی ز ینه و ا کاناا تولیاد اینروناه لصاولا و فراوردهاای
کشا ورزی را ندارند ،یتواند هر چه بیشتر گسترش یابد .و انتظار ایرود در شارایط رفاع تهدیاد هاا
وتنرناها ،این صنایع ،روند صعودی طی خواهد کرد.
بحث و نتیجهگیری
یتوان گفت یکی از جنبههای هم و تأثیرگذار بر گردشرری؛ گردشرری غذاست و هنار آشاپزان.
چیزی که این روزها در کشور ان در کنار رستورانهای لل ختلف به چشم یآید؛ اهمیات دادن باه
غذاهای سنتی و ایرانی اصیل است .شاید اگر طعم غذای للی به درساتی باه دل گردشارر بنشایند و
عطر و طعم بی نظیر آن در خاطرش بماند؛ بارها و بارها به نطقه ی ورد نظر سفر کناد و هامچناین
آن را به دیرران هم پیشنهاد کند که این خود وجب توسعهی گردشرری و سپس توسعهی امتصاادی
و رشد امتصاد نطقه شود .ا ری که در یال یا ر در کشور ا هام باه آن توجاه بسایاری یشاود و
سعی در ایجاد اما تگاه های بو ی با سرو انواع غذای بو ی و للی هستیم .این ا ر ناه تنهاا وجباا
رشد و پیشرفت را فراهم یکند؛ همچنین وجب یفظ یراث اندگار گذشاتران اان هام یشاود و
دلیلی لکم بر پایداری و انایی فرهنگ اصیل ایرانی .در این یان هر کس و هر نهاد رتبط یتواند
نقشی به سزا داشته باشد که ا ید است با همکاری همهی عزیزان و با لطف ایزد یکتا؛ جایراه کشور ان
ایران اسلا ی را در عرصهی گردشرری پایدار که خود وجب توساعه پایادار یشاود را بایش از پایش
فراهم کنیم .کشور ایران ،به دلیل تنوع لیط طبیعی و بکر بودن آنها و چشم اندازهای بسیار زیباا و
تنوع جغرافیایی و وجود جاذبههای تنوع جغرافیایی ،یتواند سالانه پذیرای بسایاری از گردشارران
داخلی و خارجی باشد .به عبارتی چنان که زیرساختهای لازم در ز ینه اکوتوریسم برای این کشور به
وجود بیاید ،بی شک باعث ایجاد شغل برای ساکنین و رون امتصادی خواهد شاد .نتاای بررسایها و
تللیل ها نشان یدهد که کشور ایران یتواند یکی از لورهای نمونه گردشرری به ویا ه در ز یناه
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گردشرری غذا باشد .شاید بسیاری از واد اولیهی ورد نیاز برای طبف غاذای للای در یاک نطقاه؛
توسط کشاورزان کشت یشود و به این ترتیب یتوان گفت :صنایع کشاورزی در اولویت صنایع کشور
مرار یگیرد؛ به طوری که استقرار صنایع کشاورزی وجب توسعه لی خواهاد شاد .لاذا پشاتیبانی از
فعالیتهای بخش کشاورزی و صنایع وابساته باه آن ،سابب تقویات ارتبااط باین بخشهاای ختلاف
امتصادی ،بهبود کلی و عیت امتصاد کشور و جذب توریسم شده و یمایت و توسعهاین بخش ،وجاب
توسعه پایدار کشور خواهد شد.
در خاتمه یتوان پیشنهادا زیر را طرح کرد.
یتوان با ایداث دانشکده و یا دانشراهی در ز ینهی گردشرری غاذا باه ایان صانعت نوپاا کماک
بسیاری کرد .همچنین با انجام پ وهشهای گوناگونی یتوان یزان ر ایت ندی توریستها باه ویا ه
توریستهای خارجی را ارزیابی نمود و برای رفع نوام

ایتمالی مدم برداشت .در هر استان با توجه باه

املیم آب و هوایی نطقه ،یتوان غذاها ،دسرها و نوشایدنیهاا را در فهرسات آثاار فرهنرای سااز ان
یونسکو به ثبت رساند تا هر توریست با اطلاع از آن؛ به رایتی قصاد سافر را انتخااب کناد و از طعام
بینظیر غذای ایرانی لذ کافی را ببرد .همچنین در سالهای گذشته ،ساز ان یراث فرهنری ،صانایع
دستی و گردشرری ،امدام به برگزاری جشنوارههای گوناگون غذایی در کشور داشته که این باه نوباهی
خود ز ینهای برای عرفی غذاهای سنتی فراهم یسازد .یتوان به انند راهنمای گردشرری ،افرادی
را بهعنوان راهنمای گردشرری غذا در هر استان یا روستا تربیت کرد تا به این طریا  ،ز یناهای بارای
رشد گردشرری غذا فراهم شود .وظف کردن رستورانها و هتلهای هر استان و شهر بارای گنجانادن
غذای بو ی و للی در ناوی رساتوران و سارو غاذای للای هام راهکااری بارای گساترش پایادار
گردشرری غذا است .همهی اینها؛ یمایتهای بی شائبهی س ولان رباوط و سار ایهگذاران عزیاز را
یطلبد که ان شاءالله شاهد تلق آن در کشور باشیم .هم چنین با اهمیت دادن و نظاار بیشاتر بار
صنایع غذایی کشور و کشاورزی ،جلوگیری از هدر رفت واد اولیه یتوان ،انتظار بیشتری برای رشاد و
توسعه صنایع غذایی ،رشد گردشرری کشور و هم چنین رشد و توسعه امتصادی کشور داشت.
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