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Abstract 
Food tourism is one of the most popular and high-income sectors of 
tourism in industrialized countries, both in its special domain and in 
contrast to other sectors. Unfortunately, Iran's tourism, restaurant, and 
hotel industries have failed to recognize this treasure's potential. This 
article aims to outline the issues and obstacles that the Iranian restaurant 
industry has in developing traditional food tourism. The qualitative 
research method and phenomenological approach were utilized in this 
study since it was necessary to use the lived experiences of people 
involved in the research topic. In-depth sampling was performed with 
14 experts with experience in local food management by criterion and 
snowball sampling method until saturation was reached. By 
parenthesizing the researcher's previous knowledge, referring to the 
participants, and confirming them, the validity of the obtained results 
was determined. The findings illustrate a six-dimensional structure, 
including marketing barriers, low availability, poor groundwork, intra- 
institutional challenges, intra-union challenges, and government 
challenges. 
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Introduction 
In its geographical area and relation to other sectors, food tourism is 
one of the developed countries most popular and lucrative goals. 
Traditional food is one of the best foods in different parts of the country 
in terms of nutritional value, availability of raw materials, freshness, 
free of chemical preservatives, and also cheapness. Food is not just a 
commodity but a cultural food embedded in the culture and customs of 
the local people of a region. In addition to meeting people's daily needs, 
food introduces tourists to food culture, and more. 

Materials and Methods 
In this research, a descriptive approach was used. This research is 
applied in terms of purpose and descriptive in terms of research method. 
According to the research objectives, the phenomenological method has 
been used as the research method, and the interview method has been 
used to collect data. The sampling of this research was done in the form 
of snowballs, and the interviewees were selected with maximum 
diversity from people who have experience in local food restaurant 
management. The sample size of this study is also determined by 
reaching the data saturation limit. The statistical sample is 14 people, 
including five women and nine men in the age group of 24 to 50 years, 
of which two had a bachelor's degree, seven had a master's degree, and 
one had a doctorate. The duration of each interview varied from 45 to 
120 minutes. Semi-structured in-depth interviews were used to collect 
flexible data. After that, the interviews were implemented, coded, and 
analyzed as soon as possible to provide the necessary feedback for 
future interviews or adequacy and saturation. In this study, participants 
were first asked to explain how to choose native food and their 
experiences and feelings while buying and using products. The 
participant's answer guided the following questions, and the interview 
process gathered saturated information. In order to analyze, the four-
step method of Bazargan et al. (2010) has been used. 

Discussion and Results 
Using the phenomenological method, six main themes affecting the 
development of traditional food tourism were extracted, which were:  
"marketing barriers", "low availability", "poor groundwork", "intra-
institutional challenges", "intra-union challenges", and "governance 
challenges". According to the participants in this study, there are 
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marketing barriers with elements such as poor advertising, the high 
price of traditional food, the tendency to Western food, weak local food 
culture, unfamiliarity with customer tastes, poor use of cyberspace, and 
weak customer orientation. Previous studies have only examined the 
barriers to marketing in "food tourism", but the weak marketing 
position in "local food" has been suggested for the first time in this 
study. The topics of "low availability" and "poor groundwork" include 
local food restrictions, poor development of hospitality programs, poor 
local food education, and poor infrastructure with the research of some 
researchers are consistent. The topics of "intra- institutional 
challenges", "intra-union challenges", and "governance challenges" 
include the variables of support of guilds and government for holding 
food tours for cooking training, private sector investment in food 
tourism, and eliminating the weaknesses of restaurant management are 
agreeing with the results of some researches. 

Conclusions 
The study's findings effectively identify and understand the barriers to 
the development of traditional food tourism, and their elimination plays 
a significant role in promoting the tourism industry in Iran. 

Keywords: Food System, Tourism, Local or Traditional Food Tourism, 
Restaurant Industry.
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) تیسن( بومی غذاي يگردشگر توسعه موانع و هاچالش واکاوي
  داريرستوران صنعت در

 رسول عباسی 
 دانشگاه حضرت ،یدانشکده علوم انسان ،یبازرگان تیریگروه مد ار،یاستاد

 رانیمعصومه(س)، قم، ا
  

 عاطفه اکبري کجانی 
دانشگاه حضرت معصومه(س)،  ،یبازرگان تیریارشد، مد یکارشناس يدانشجو

 رانیقم، ا
  

 چکیده
 و پرطرفدار هايبخش ازها بخش سایر با مقایسه در و خود خاص جغرافیایی فضاي در غذا گردشگري

متأسفانه صنعت گردشگري،  .شودمی محسوب امر گردشگري در یافتهتوسعه کشورهاي در پردرآمد
 هاالشچ شناسایی مقاله، این داري و هتلداري ایران به ظرفیت این گنجینه توجه نکرده است. هدفرستوران

 به ازنی بر بنا پژوهش این در .داري ایران استرستوران صنعت در غذاي بومی گردشگري توسعه موانع و
 دیدارشناسیپ رویکرد و کیفی پژوهش روش از پژوهش، موضوع در درگیر افراد زیسته هايتجربه از استفاده
تجربه داراي نفر خبره  14با  شباعا به رسیدن تا برفی گلوله و معیار محور گیرينمونه روش با. شد استفاده

 دانش گذاريپرانتز از استفاده با آمدهدستبه نتایج اعتبار. شد انجام عمیق غذاي بومی مصاحبه داريرستوران
شش  ختاريسا گویاي هایافته .شد مشخص هاآن تأیید و کنندگانشرکت به مجدد مراجعه پژوهشگر، قبلی

 هايالشچ واحدي،درون هايضعیف، چالش پایین، بسترسازي پذیريبازاریابی، دسترس بعدي شامل موانع
 .دولتی است هايصنفی و چالشدرون

 .يداررستوران صنعت ،)سنتی( بومی غذاي گردشگري گردشگري، غذایی، نظام: هاکلیدواژه

  :نویسنده مسئول atefehakbari00@yahoo.com  
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 مقدمه
از  یکی ی،بوم يغذاها یفرد و واقعبه سفر و تجربه طعم منحصربه لیتما ،در حال حاضر

 دهیغذا که پد يگردشگر امروزه. شده است يهاي صنعت گردشگرترین پارادایمزرگب
ها حگاههتلداران، تفری يمهم، برا يو اقتصاد یابیبازار ياستراتژ کیبه  ستیهم ن يدیجد

است که انواع غذا و  دشدهییموضوع تأ نیاست. ا شدهلیتبد يگردشگر يو مقصدها
 داریپا عهدر توس یعنوان منبع بالقوه مهمبه ،شونده میهایی که به گردشگران ارائنوشیدنی

شوند. شناخته می يگردشگر يمحیطی در مقصدهاو زیست یفرهنگ ،ياقتصاد
لب شود. اغ لیمقصدها تبد يزسازیمتما يمهم برا یتواند به عاملدیگر غذا میعبارتبه

وان عنرا به ییغذاها ،يو گسترش گردشگر یسنت يغذاها يایاح باهدف ایدن يکشورها
 يساله غذاها 4000قدمت  انگریب ،یخیاند. اسناد تارکرده یبه مردم جهان معرف یمل يغذا

در جاي خود  هرکدامهاي گوناگون که با داشتن مناطق و فرهنگاست. کشور ما  یرانیا
هاي ترین سفرهاز غنی یکی رادارندو شیرینی  غذا، آش، مکمل غذا، غذاي اصلیانواع پیش

و  ینیریو انواع ش یدنینوع نوش 109نوع غذا و  2200که در حدود طوريبه ،درا دار جهان
 .)5: 1390(معتمدي مهر و مصداقی،  شده استنان در سطح کشور شناسایی

 یتکه ممکن است ح یبخش ،گیردمی گردشگران را دربر التیاز تعط یغذا بخش مهم 
ترین عوامل در از مهم یکیاز مصارف گردشگران را شامل شود. غذا  سومیک

). 7: 2009 ،1کیم و همکارانخاص است ( يسفر به مقصد يگیري گردشگران براتصمیم
خوبی  تواند به جاذبهاست و می یفرهنگ يدشگراز اشکال گر یکی یی،غذا يگردشگر

 اریر اختد زبانیاز جامعه م یخوب یفرهنگ يشود و تجربه لیگردشگران تبد دیازدب جهت
 يگردشگر یسازمان جهان فی). طبق تعر11: 2014، 2وتلو(بر دهد قرار گردشگران

ي همه ای یشود که در آن بخشاز سفرها مربوط می یبه قسمت ينوع گردشگر نی)، ا2013(
). غذا 5: 2013، 3انگوكی (محل يهاها مربوط به غذا هستند مانند مزه کردن غذاتیفعال
 انیقاصد را نمام يو گردشگر یکیولوژی، بیماع، اجتیمختلف فرهنگ يهااز جنبه یبیترک
 .)11: 2012، 4لدزیسازد (فمی

1 Kim 
2 Brulotte 
3 Ngoc 
4 Fields 

 

                                                            



 387 | و اکبري کجانی عباسیها و موانع توسعه گردشگري.../ چالشواکاوي 

 يبرا يهاي متعددظرفیت يجامعه، دارا یفرهنگ راثیاز م یمثابه بخشبه ییغذا نظام 
گشوده است که گردشگر  ییهاچهیدر ییاست. نظام غذا يشدن در حوزه گردشگرمطرح

که درك و لمس آن مهم یو تفاوت واردشده یآن به عمق فرهنگ محل دنیو چش باتجربه
وان نظام تمی درواقعکند. طعم و ذائقه درك می قیطر ازخود  بافرهنگاست را  زهیترین انگ

خود  يهایژگیبا و یفرهنگ راثیم نینمود. ا یفرهنگ اقوام تلق راثیاز م يرا عنصر ییغذا
 و يگردآور د،یختلف تولدر مراحل م یبوم يشود. غذاهاها میاستان تیموجب تداوم هو

 تجربه جذاب ومتفاوت و  ،لیاص يهایژگیو نیاست. ا یمحل يهایژگیو يمصرف دارا
 نیغذا را فراهم آورد. ا يگسترش گردشگر يمساعد برا يهانهیتواند زمها میتفاوت نیا

تداوم  و گردشگريها در بخش اشتغال استان يمناسب برا يتواند بسترها میيتوانمند
 ).10: 1394 ن،یآورد (ام دیدر ابعاد مختلف پدرا گ فرهن

 يهااز مؤلفه یکیرود و به شمار می ياز عناصر مؤثر در انتخاب مقصد گردشگر غذا 
ت که اي اسچند رشته تیاز ماه یبازتاب یمحل يگردشگران است. غذا يانگیزشی مهم برا

آماده دنآیفر ،یدرمان تیخاص ،ییغذا داتیشناسی و هنر آشپزي، مطالعه تولشامل خوراك
گردشگران  يشود. در حقیقت غذا براو سنت می یناسروانش يهاها، بحثروش ،سازي

طور عام و غذا به يدهند که گردشگراز خوردن است. مطالعات نشان می شیچیزي ب
 ياهمطالعات و برنامه يدامنهخارج از  ،يادیطور خاص تا حدود زبه یبوم يغذا يگردشگر
 ،رانیموجود در ا یفرهنگو  یمیاست که تنوع اقل یدر حال نیقرار دارند. ا يگردشگر

 ،کریمی زادهرفتار و به ما عرضه کرده است (نیک بارهدراینرا  يارزشمند يهافرصت
1397 :9.( 

ها از اهداف فضاي جغرافیایی خاص خود و در ارتباط با سایر بخش گردشگري غذا در 
شود. غذاهاي گردشگري محسوب می یافته در امرورهاي توسعهدر کش پردرآمدپرطرفدار و 

نگهدارنده ارزش غذایی، در دسترس بودن مواد اولیه، تازگی، عاري بودن از ازنظربومی 
هاي شیمیایی و همچنین ارزان بودن یکی از بهترین مواد غذایی در نواحی مختلف محسوب 

برخی از کشورها نظیر کانادا،  ،ان گذشتهطی سالی). 12: 1394(موالیی و همکاران،  شوندمی
 ينهیرزمدامریکا، کشورهاي امریکاي التین، ایتالیا، فرانسه، ترکیه، سنگاپور و تایلند 

ت در این زمینه دس موفقی يهاانجام دادند و به تجربه ياعمده يگذارهیگردشگري غذا سرما
و با توجه به  دیآیشمار مازآنجاکه گردشگري غذا، نوعی گردشگري فرهنگی به  یافتند.
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 توجه به توسعه و گسترش گردشگري فرهنگی بیشتر موردنظر است، توسعه ایران در کهنیا
جستجو در اسامی  .)5: 1395پور، یحیی( در این زمینه مؤثر واقع شود تواندیگردشگري غذا م

ام یان حتی با ندهد که برخی ایرانغذاهاي سنتی ایران، فهرست طوالنی از غذاها را نشان می
، زيقیساواي تبری از: پوکورا بوشهري، اندعبارتآشنا نیستند. برخی از این اسامی  هاآن

قیمه نخود  ،دوغ پاي سیستان و بلوچستان، میگو پلو بوشهريمشکوفی قزوین، گمنه بوشهري، 
ج ، سیروابیج گیالن، اناربیسیب پلوي کرمانشاهی، مشتک یزدي، درشته دزفول، یزدي
 انیبرشله، جیهر پلو یاسولکنگر پلو یا بی، قنبر پلو شیرازين، آش ترخینه کرمانشاه، گیال

اصفهان، دویماج، جگروز لرستان، کباب سرداشی همدان، آبگوشت دودار اراك، خورش 
به فهرست  ینگاهسرگنجشکی جنوبی، شامی بابلی و خوراك کدوبره مازندران. متأسفانه 

ع دهد تنونقاط کشور نشان می یي مختلف در اقصهاو هتل هاشده در رستورانارائه يغذاها
 یدر حال نی. استیباال ن يمناطق گردشگر ها درهتل ها ودر رستوران یو بوم یمحل يغذا

 باشند.خود را دارا می یسنت ای یمحل ياست که مناطق مختلف کشور، غذاها
 یفرهنگ تیاز هو یتنها بخشنهمناسب،  یرسانو اطالع هایدنیغذاها و نوش نیبا ارائه ا 
بلکه  آورد،یها فراهم مرا در رستوران يشتریب ییو تنوع غذا شودیشکوفا م یاسالم یرانیا

ان بخش خواهد کرد. ازنظر پزشکان و متخصص نیفعاالن ا دیعا زیرا ن يشتریب يسود اقتصاد
 کی صیو خصا هیروح يبلکه سازنده شود،یتنها به جسم افراد مربوط نم هیتغذ ه،یعلم تغذ

 ییو غذا ی. لذا با توجه به تنوع فرهنگ)11: 1394ی، نیبداو ع دریح ،یلطف( هست زیملت ن
دم شناسی عدر حوزه آسیب نیشیهاي پبودن پژوهش یناکاف نیموجود در کشور و همچن

 نیا ،يآن در توسعه صنعت گردشگر يباال تیمو اه سنتیو  یبوم يغذا يتوسعه گردشگر
 در یی و سنتبوم يغذا يها و موانع توسعه گردشگرچالش ییدارد به شناسا پژوهش قصد

 یاصل سؤالبنابراین در کشور بپردازد؛  داري و البته تا حدودي هتلداريصنعت رستوران
 در غذاي بومی گردشگري يپیش روي توسعه موانع یا هاچالش به این شرح است: پژوهش
 ؟داري ایران کدام استرستوران صنعت
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 پیشینه پژوهش
 گردشگري مفهوم

رشد در اقتصاد جهان است  حال دري هابخش نیترعیو سر نیتراز بزرگ یکی يگردشگر
 ،ییزااشتغال ،یجهاني اقتصاد يهاتیدر فعال ینقش اساس ،آن ياقتصادي که دستاوردها

 دبع ). گردشگريOECD، 2018 :11( دارد یافزوده داخلو ارزش یافزایش درآمد صادرات
 را درش نرخ ترینسریع حاضر حال در که است پردرآمدي صنعت نفت، دومین صنعت از

 ارد،د تولید و اشتغال اقتصاد، بر که تأثیري دلیل ) و به6: 1397 همکاران، و جابري( دارد
 ).13: 2139 همکاران، و اربابیان( است نموده جلب خود به را کشورها از بسیاري توجّه
 که به یتیالخدمات و تسه شده،فیتعر از روابط يامجموعه«را  يرگردشگ) 1967( 1کورو
گردشگري به معناي جابجایی ». کندیم فیتوص شودیم جادیا هانسانا خاصجابجایی علت 
هاي افراد به مقصدهایی در خارج از محل زندگی و کارشان و همچنین فعالیت مدتکوتاه

ه دارد. همه انواع گردشگري شامل جزئی از سفر در طول اقامتشان در این مقصدها اشار هاآن
 ).1: 2018، 2ها گردشگري نیست (دیلک و دیلکشود البته همه مسافرتمی

 گردشگري غذا
 از برآمده بیتجر پتانسیل. دارند و داشته یکدیگر با نزدیکی اتحاد همواره گردشگري و غذا

 خدمات دهندگانارائه نمیا غذا گردشگري در روبه رشدي عالقه ایجاد به منجر غذا،
و  3اندرسون( است شده اخیر هايسال در مقصد مدیریت هايسازمان و گردشگري
 رانگردشگ بارهچندین جذب باعث تواندمی منطقه یک نوشیدنی و غذا .)8: 2017همکاران، 

 کنند، فرس مکانی به جدید فرهنگ تجربهباهدف  است ممکن گردشگران .باشد منطقه آن به
 تحانام را منطقه آن به متعلق مختلف هايطعم و غذاها باشند داشته تمایل صرفاً کهنیا یا

 آن دتولی مراحل مشاهده و منطقه یک محلی غذاهاي چشیدن مانند دالیلی ،جهی. درنتنمایند
 هازجمل شود،می یافت منطقه همان در تنها آن خام مواد که غذاهایی کردن امتحان همچنین و

 4سورماز( اردد تأثیر مقصد انتخاب در گردشگران ترجیحات بر که است یدالیل تریناصلی

1 Cuervo 
2 Dilek & Dilek 
3 Andersson 
4 Sormaz et al. 
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(هال و  است گردشگر تجربیات عناصر ترینمهم از یکی غذا .)2: 2016و همکاران، 
 ورتص تفریح یک عنوانبه هم و فرهنگی فعالیت یک عنوانبه هم ) که6: 2004همکاران، 

 ).13: 1395پور، یحیی( پذیردمی
کند: می، گردشگري غذا را چنین تعریف 2013در سال  1غذایی سیاحتنی انجمن جها 

و چشیدن طعم نوشیدنی در  یادماندنیفرد و بهدستیابی و لذت بردن از غذاي منحصربه
 صنعت باخدمات غذا و نوشیدنی  همراهیداللت بر  ،تعریف. این دور و نزدیک يهامکان

بازارهاي محلی و  شندگان غذاهاي خیابانی،ها، فروگردشگري دارد؛ براي مثال رستوران
 کنندیرا هنگام سفر ارائه م ینشدنفراموش ییهافرد و تجربهها لذت منحصربههخانقهوه

گردشگري غذا به معنی سفر کردن براي لذت بردن از  یطورکلبه ).15: 2013(انگوك، 
به منافع  تواندیخوردن و نوشیدن در مقصد گردشگري است. گردشگري غذا م هتجرب قیطر

اند براي توسعه روستایی قلمداد کرده آن را ابزاري ،اقتصادي فراوانی منجر شود و بسیاري
 موجود حفاظت کند و همچنین باعث به تحریک اقتصاد یاري رساند و از مشاغل تواندیکه م

 ايبر وپزپایدار وابسته به غذا و پخت). گردشگري 7: 1394(ایزدي،  ایجاد اشتغال شود
نزدیک با مردم و نواحی کشاورزي  که در ارتباط کندیاین امکان را فراهم م ،گردشگران

کشاورزي، محصوالت محلی و غذاهاي سنتی منطقه آشنا  يهاتیدر منطقه باشند و با فعال
 .)5: 1395پور، یحیی( شوند

 آن با مرتبط جاري يهافعالیت و بوده فرهنگی گردشگري از ايغذا شاخه گردشگري 
 انهآشپزخ دهد. گردشگريمی محلی را غذاهاي از انواعی تجربه فرصت گردشگران، به
 واست  مختلف جغرافیایی فضاهاي و مناطق به عمومی توجه افزایش براي ابزاري عنوانبه

 کلشکی عنوانبه هنوز اگرچه گردشگري نوع این. دارد شهرت تغذیه به گردشگري
 رو رعتسبه گردشگري از فرعی ايشاخه عنوانبه ماا نیست مطرح گردشگري از مستقل

است  جلب نموده خود به جهان سراسر در را فعالیت این فعاالن توجه و است رشد به
 ).4: 2013، 2(النگ

  

1 World Food Travel Association 
2 Long 
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 هاي بازار تقاضاهاي گردشگري غذاویژگی
انتخاب ام ها بر غذا در هنگمشتریان بر اساس تأکید آن ،بر اساس نظریه بازاریابی اینترنتی

ان ي گردشگرشوند. در نوع اول: غذا نقش مهمی در تجربهمقصد به چهار گروه تقسیم می
ي غذاهاي محلی، آَشپزي و کند و گردشگران، فعاالنه به دنبال اطالعات دربارهایفا می

طور حال که غذا مهم است اما گردشگران بهکیفیت باالي آن هستند. در نوع دوم: درعین
 عنوان یکغذا را به ،ل اطالعات مربوط آن نیستند. در نوع سوم: گردشگرخاص، به دنبا

. پردازدبهاي مرتبط با غذا داند، اما ممکن است به فعالیتعامل اصلی و مهم در سفر خود نمی
 که در معرضمند نیستند حتی هنگامیبه آَشپزي و غذا عالقه گردشگراندر نوع چهارم: 

گردشگران  ينهیکلیدي درزم یفیت باالي غذا قرار بگیرند. نکتهاطالعات بازاریابی درباره ک
رسانی درباره محصوالت غذایی مناطق است زیرا ممکن است عالیق اطالع ،نوع اول و دوم

 ).15: 2015، 1ي(هورنگ و تسا برانگیزدها را هر چه بیشتر آن
 به و امتحانتجر ،ها از مسافرتگردشگران غذا افرادي هستند که انگیزه اصلی آن 

). به دلیل عدم وجود تحقیقات 2: 2004، و همکاران 2هالمحصوالت غذاي محلی است (
شناختی گردشگران غذا هاي جمعیتمستقیم در مورد گردشگري غذا، فهم اندکی از ویژگی

مثال عنوانبه .ها بسیار سطحی و ظاهري استوجود دارد و درك موجود از این ویژگی
بندي بازار شناختی را از طریق تقسیمهاي اساسی جمعیتداده ،لندیوزین سمیتورسایت وب
ه داده است کنند ارائهاي مبدأ دیدن میهاي کشورالمللی بازدیدکنندگانی که از رستورانبین

 .)10: 2013، النگ(

 غذایی و انگیزه سفر گردشگري
را سفر ه نگیزایک عنوان ا بهبه غذط عالقه مربوا و غذي شگردمختلف گرل شکاا، 1شکل 

ب سفر محسواي صلی بره انگیزو است د ایاا زعالقه به غذاول بخش دهد. در ن مینشا
بخش ، در باال باشدر بسیاه نگیزو این عالقه و اباشند ا مرتبط با غذها شود. اگر تمام فعالیتمی
ي شگردگرو  4يشپزي آشگردگررد مودر  همین امرشود. بندي میطبقه 3لذیذي شگردگر

1 Horng & Tsai 
2 Hall 
3 gourmet 
4 Cuisine 

 

                                                            



 1400زمستان |  56شماره  | 16سال |  طالعات مدیریت گردشگريم | 392

ما عالقه انیستند ا مرتبط با غذها ي فعالیتهمهکه وت ین تفاا است با دقهم صا »1نر آشپزيه«
 ).16: 2004، همکارانل و هااز به نقل  2013، 2ردلباالست (سابرینا ن همچنا

 ).16: 2004، همکارانل و هاسفر (منبع:  هنگیزعنوان ابهیی اغذاد به موه یژوهمیت عالقه ا .1شکل 

 
 

 ا و توسعه پایدار گردشگريگردشگري غذ
 شدت با توسعه گردشگري پایدار که هدف اصلی آن به حداقل رساندنگردشگري غذا به 

 رشد يسازهنیو فرهنگی، به حداکثر رساندن رضایت گردشگر و به یطیمحستیز يهابیآس
 یلطورکگردشگري به). 4: 2011، 3(بیوآتی اقتصادي بلندمدت براي منطقه است، ارتباط دارد

نجر م (زمین، آب، هوا، گیاهان و جانوران) یطیمحستیبه کاهش و تخریب منابع ز تواندیم
 مصرف شوند یا اگر مقدار فعالیت ازاندازهشینادرست و ب ،شود؛ اما زمانی که این منابع

اثر معکوس داشته باشد.  تواندیمیزبان باشد م هجامع» ظرفیت تحمل«گردشگري بیش از 
 مواد غذایی محلی و اصیل. )3: 2013(النگ،  از این قاعده مستثنا نیست گردشگري غذا هم

فزودن ا گردشگري محلی، هیافزایش منابع پا قیبراي کمک به پایداري در گردشگري از طر
 يهارساختیز واسطه مهیاکردنارزش به اعتبار مقصد، تقویت اقتصاد محلی و همچنین به

 ).8: 2011، 4برخوردار هستند (یورتسون یاديز بسیار توان از ،ستیزطیمح دوستدار

1 gastronomy 
2 Sabrina Redl 
3 Buiatti 
4 Yurtseven 
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 بومی (سنتی) غذاي
). از منظر 1: 2012، 1غذاهاي محلی داراي برند مرتبطی با یک مکان و منطقه هستند (مک کن

و همکاران،  2عناصر فرهنگ بومی است (لودمیال نیترجذابگردشگري، غذاي سنتی، یکی از 
 رمنحص غذاهاي سلسله یک هرکدام، است که تلفیمخ اقوام ایران داراي ). کشور124: 2014

 ردشگرگ جذب براي باالیی خیلی پتانسیل کشور، که شودمی باعث همین و دارند را خود به
 برند یک از نوعیبه را محلی غذاهاي تواندمی زمینه این در گردشگري کل، در و باشد داشته

 و سنتی غذاهاي از آگاهی عدم. کند تبدیل مرزها سويآن تا حتی یا و داخل در گردشگري
 انتومی را غذا گردشگريازجمله  گردشگري مختلف انواع در گذاريسرمایه عدم و محلی

 ایران در .دانست گذشتگان يهافرهنگ و هاسنت کردن فراموش و بخش از این نتیجه غفلت
 و ندارد وجود باشد مختلف مناطق محلی غذاهاي مخصوص فقط که هاییرستوران

 . )1: 1396خورند (بیگی و بیگی، می غذا هاهتل و هارستوران در فقط خارجی شگرانگرد
 هک بخشی دهد؛می تشکیل را خارجی و داخلی گردشگران سفر از بخشی خوردن، غذا 

 عالوه تاناس هر هايرستوران. بیفزاید مختلف مناطق در گردشگري رونق وها جاذبه بر تواندمی
 بخط شیوه بههم آن را، منطقه آن ویژه محلی يهاخوراك از برخی وانندتمی معمول غذاهاي بر

 این از تا دبیفزاین رستوران غذایی فهرست بر منطقه غذایی فرهنگ از نشانی عنوانبه مناسب
 مدیران اگر و شود معرفی منطقه آن مردمورسوم آداب سنت، فرهنگ، محلی، غذاهاي طریق

 و رانگردشگ دهند انجام خوبیبه زمینه این در را خود وظیفه هاهتل و هارستوران متصدیان و
 عدم .گرندنمی تحسین و احترام دیده به منطقه آن مردمورسوم آداب و رفتار به نسبت مسافران

 مختلف يهافرهنگ غذایی تنوع نتوان که شودمی موجب هارستوران در محلی غذاهاي سرو
 انگردشگر دادن دست از باعث تواندمی موضوع ینا و نمود معرفی گردشگران به را ایران

 . شود زیادي
 ودآورس تواندنمی محلی غذاهاي که باورند این بر هارستوران صاحبان و هتلداران از برخی 

 خود غذایی فهرست در محلی غذاي هارستوران اکثر شودمی باعث امر همین بنابراین؛ باشد
 .)8: 1392بی، باشند (میرتقیان رودسري و غری نداشته

  

1 McCann 
2 Ludmila 
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 تجربی پژوهش پیشینه
هاي پیشین در موضوع گردشگري غذا در ، فهرستی از پژوهش1در این بخش و در قالب جدول 

 است. شدهارائهداخل و خارج از کشور 

 پژوهش نهیشیپ .1جدول 
 هایافته عنوان نویسنده/سال

 1398حسنی، 
ان شگردگرش سی نگرربر

محلی ي هاانسبت به غذ
 رانندزما دربومی 

نقش تواند میمحلی اي غذن داد ین مطالعه نشاا
شته دابه سفر ان شگردیش گراگردر  ايعمده

حفظ فرهنگی و محلی د قتصااي ابرو باشد 
ا را غذان شگردباشد.گرر کارآمد محلی بسیا

از بردانستند و امیصلی سفر ا عاملعنوان به
فعالیت از نوعی  ،محلیاي ند که تجربه غذدکر
 ست.ابومی  -به فرهنگ محلیدر ورود  هاآن

ملکی و 
 1397همکاران، 

گذاري مشیبررسی خط
گردشگري رویداد بر 

مبناي تجربیات 
بازدیدکنندگان از جشنواره 

 غذاي ایرانی

تجربیات  ،این پژوهش هايیافتهبنا بر 
 توان بههاي غذا را میاز جشنواره یدکنندگانبازد

ي، دگیري، نوآورسه دسته متمایز تقسیم نمود: یا
 .تجربه فرهنگی و سرگرمی

و رفتار نیک
 کریمی زاده،

1397 

شناسایی عوامل مؤثر بر 
گردشگري غذاهاي محلی 

 در استان گیالن

 دش چهار عامل مؤثر بر گردشگري غذا شناسایی
که شامل فرهنگ پذیرایی خاص محلی، 

عوامل انگیزشی و سالمت  ،شخصیت گردشگر
است که فرهنگ  است. نتایج حاکی از آن

پذیرایی خاص محلی و عوامل انگیزشی به 
ترتیب بیشترین اثر را در مصرف غذاهاي محلی 

 توسط گردشگران در استان گیالن دارند.

الریجانی و 
 1397سلیمی، 

 هاي شخصیتینقش ویژگی
مرتبط با غذا در 

گردشگران بر رضایت و 
 وفاداري آنان

ی یتها حاکی از آن است که صفات شخصیافته
صرف م برمرتبط با غذا تأثیر مثبت و معناداري 

 یمندي از غذا دارد، ولهاي جدید و رضایتغذا
در حضور متغیر تعدیلگر نوجویی به 

مندي از غذا، توصیه شفاهی و انگیزه رضایت
 .شودبازدید مجدد منجر نمی
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  .1جدول ادامه 
 هایافته عنوان نویسنده/سال

 1396نژاد،  عبدي

بندي و اولویت شناسایی
هاي بازاریابی استراتژي

مقصد از طریق گردشگري 
 غذا در شهر رشت

راهبرد براي  12نتایج حاصل به شناسایی 
بازاریابی مقصد شهر رشت از طریق گردشگري 

بیانگر این بود که  ،همچنین نتایج .غذا انجامید
صنعت گردشگري این شهر دچار ضعف نسبی 

 ه عوامل خارجیبوده و واکنش مناسبی نسبت ب
نداشته است. همچنین مشخص شد افزایش 

هاي عنوان بخشی از استراتژيهزینه تبلیغات به
رسوخ در بازار داراي باالترین اولویت بین 

 .راهبردهاي انتخابی بوده است

و جعفري 
 1396، همکاران

-یابی ساختاريمدل
تفسیري عوامل مؤثر بر 
توسعه گردشگري غذا 

 (مطالعه موردي شهر
 رشت)

گویاي این است  ،نتایج حاصل از این پژوهش
که دو عامل تهیه غذاي سالم و رعایت اصول 

بهداشتی در مراحل مختلف تهیه آن و نیز داشتن 
 اند.اصالت غذایی در سطح زیرین قرارگرفته

و  سرور
 1396، همکاران

طراحی مدل توسعه 
گردشگري غذا در ایران با 

سازي رویکرد مدل
 یريساختاري تفس

نتایج پژوهش نشان داد عامل تهیه غذاي سالم و 
رعایت نکات و اصول بهداشتی در مراحل 

بیشترین  9مختلف تهیه و سرو آن باقدرت نفوذ 
تأثیر در توسعه گردشگري غذا در ایران عمل 

ها و ترویج همچنین برگزاري جشنواره .کندمی
هاي محلی نقش مهمی در خالقیت مصرف غذا

 .این حوزه دارد

 1395ري، لفقاذوا

بندي و اولویتشناسایی 
مل مؤثر بر توسعه اعو
با تمرکز ا غذي شگردگر

یابی زاربابرآمیخته 
ن سااخرموردمطالعه: 

 يضور

حاکی از آن است که از بین  ،هاي پژوهشیافته
به ط مل مربواعو، یابیزارصلی باامیخته آ 4

اول و در لویت در او 330/0ل نرماوزن قیمت با 
، دو هشوپژد بعاابه ط مربوي هارایرمعیز

ت محصوال تیفیباک هایمتقشاخص تناسب 
یی محلی به اغذت محصوال يبرندساز و ییاغذ

عنوان به 093/0و  095/0اوزان ترتیب با 
ا غذي شگردبر توسعه گرمؤثر  ملترین عوامهم

 شدند.بندي ي رتبهضون رسااخرن ستادر ا
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  .1جدول ادامه 
 هاتهیاف عنوان نویسنده/سال

حاجی حیدري، 
1395 

بررسی و تحلیل رفتار 
گردشگران در رابطه با 

 خوراك سنتی

جز دهنده آن است که بهنتایج حاصله نشان
نگرش نسبت به غذاي سنتی و شکل ظاهري و 

طعم غذاي سنتی که تأثیر معناداري بر نیت 
 اند بقیه متغیرها تأثیرخرید گردشگران نداشته

 اند.معناداري داشته

زمانی کاسمانی، 
1394 

نقش غذاي محلی در 
توسعه گردشگر با تمرکز 
بر بازاریابی (موردمطالعه: 

 شهر رشت)

که داد نشان  هافرضیهآزمون از حاصل  نتایج
 دارد را يتوسعه گردشگر پتانسیلمحلی  غذاي

فاده استبازاریابی مطلوبی در صورت بهآن از  اما
 شود.ینم

 1393ي، دیزا
گردشگري غذا فرصتی 

براي توسعه پایدار 
 روستایی در ایران

 دهد که گردشگري غذا دراین بررسی نشان می
ان بدد خو یزهايربرنامه در هایی کهرکشو اغلب

مثبتی ر ثاآست انسته اتواند، کردهتوجه مناسب 
کند د یجاا ياو منطقهستایی ار روتوسعۀ پایددر 
هویت  یريگو شکلدي قتصاانق رومنجر به و 

 فرد براي این جوامع شود.منحصربه

، 1یلیکوهن و آو
2004 

 يغذا در گردشگر

 یمالحظات سالمت ،ی غذابهداشت ياستانداردها
در کسب  تیو محدود یاجتماع يهاو شکاف

گردشگران  يهااز دغدغه ي غذانهیدانش درزم
 وگذار و تبادل نظرات بوده است.در گشت

ي، سانگ و ترهو
2010 

 يبرا یدولت يهاتیساوب
غذا در  يگردشگر يارتقا

 یشرق يایآس

ر د يبه شکل دادن فرهنگ آشپز تیساوب نیا
آن  لهیوسکه به کندیمنطقه کمک م ایکشور  کی

گردشگران  يبرا يتجربه مجاز کی توانیم
مطالعه و  به تواندیم تیساوب نیکرد. ا جادیا

مک ک در غذا قهیو سل يآشپز اتیمحتو یبررس
 کند.

 
 
 

1 Cohen & Avieli 
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  .1جدول ادامه 
 هایافته عنوان نویسنده/سال

و  ئومنی
 ،1بیت -مکماهون

2018 
 گردشگري خوراکی ندهیآ

 پیشران گفتمان گردشگري غذا يرویپنج ن
 ياند از: گردشگرعبارت هک شدیی شناسا
 يجهانگرد ،یاسیس هیعنوان سرمابه یخوراک

 ؛انداز آرمانییک چشمعنوان غذا به
و  شدن ثروتمند شناس شدن؛كخورا

 یدر جهان الیتجارب س ی وانحصارطلب
 پسامدرن.

و  2الیس
 2018همکاران، 

 یخوراک يگردشگر
 ستیچ

 نی، ایشناخت يبردارنقشه ندیبا استفاده از فرآ
 يمربوط به جهانگرد اتیکه ادب یافتمقاله در

، زهیپنج موضوع انگ ریتحت تأث یخوراک
و  یابیارباز تیریفرهنگ، اصالت، مد

 قرار دارد. يریگجهت

، 3اوکوموس
2020 

 يگردشگر قاتیتحق
 انداز: مقاله چشمییغذا

 ییغذا ياز آن است که گردشگر یحاک هاافتهی
و هم در  هدو دهه گذشته هم در دانشگا یط

. داشته است يریچشمگ شرفتیپ ،صنعت خود
 ییغذا يدر گردشگر قیتحق یموضوعات اصل

، اصالت از رینظیب ییشامل ارائه تجارب غذا
، استفاده از غذا در ییغذا اتیتجرب قیطر

و  ییغذا يمقصد و تمرکز بر گردشگر یابیبازار
 در کنار هم است. يداریپا

 يردشگرگ یمشخط مباحث گفت که دیپژوهش با و پیشینه اتیمرور ادب يبنددر جمع 
گذشته به  قاتیتحق اند. دراز مباحث مهم بر آن مؤثرو عوامل  جامعه و نگرش خوراك

 ییغذا يغذا و آثار گردشگر يتوسعه گردشگر ،یدر اقتصاد محل و نقش صنعت غذا گاهیجا
ر د موضوعات این اگرچه. شده استو منطقه پرداخته ییو روستا يشهر داریدر توسعه پا

ا ر رهایمتغ نیا که جامع یپژوهش ،لیکنکاوش شده است،  جداگانه متعدد يهاپژوهش

1 Yeoman & McMahon-Beatte 
2 Ellis 
3 Okumus 
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 یومب يغذا يها و موانع توسعه گردشگرچالش يواکاوبه  کند و یزمان بررسصورت همبه
دارد.  تیاهم مطالعه نیا ،ثیح نیوجود ندارد و از اي بپردازد دار) در صنعت رستورانی(سنت

کشور ایران که گنجینه غنی از انواع غذاهاي سنتی است مطالعه در  نیافزون بر آن، ا
ه شیوه تحقیق ب نیاست. ا ریانکارناپذجامعه  يعه گردشگرتوس يبرانقش آن  و شدهانجام

رگان و گیري از روش مصاحبه از خبو بهره یدانیبا استفاده از اطالعات م ،تحلیلی -توصیفی
عه ها و موانع توسچالش ییداري به شناساخصوص صنعت رستورانصنعت به نیفعاالن ا

با استفاده از  پژوهش نیموارد، در ا نیدر کنار همه ا است. پرداخته یبوم يغذا يگردشگر
 ئه شود.ارا موضوعاز  یمناسب ينظر نییشده است تا تب یسعی و داخل یمنابع متعدد خارج

 يو جامعه آمار قیها و موانع و روش تحقچالش ییشناسا موضوعازنظر  قیتحق نیا رونیازا
 .نوآوري دارد ،یمشابه قبل قاتیبا تحق

 

 روش
 ،و ازنظر روش اکتشافیپژوهش،  رویکرد ازنظر، کاربردي و هدفپژوهش ازنظر  نیا

گیري شده است. نمونهمصاحبه استفاده ابزارها از و براي گردآوري داده است یدارشناسیپد
 نیاز ب شوندگان با حداکثر تنوعمصاحبه وشده است انجام یصورت گلوله برفپژوهش به نیا

 نای هستند. حجم نمونه غذاي بومی داريستورانرتجربه اند که داراي شدهافرادي انتخاب
 پنجنفر شامل  14، نمونه آماري است.شده ها تعیینبه حد اشباع داده دنیبا رس زیپژوهش ن

 ،یکارشناس التیدو نفر تحص ،افراد نیاسال است که از  50تا  24 یمرد در رده سن نهزن و 
 45ها از از مصاحبه کیزمان هر تنفر دکتري داشتند. مد کیارشد و  یهفت نفر کارشناس

. براي گردآوري داده از و محتواي این مکالمات ضبط شد بوده است ریمتغ قهیدق 120 تا
برخوردار  پذیريها از انعطافمصاحبه نیاستفاده شد که ا افتهیساختار مهین قیمصاحبه عم

 ،رییا امکان تغام ست،ین یشده خالتعیین شیهاي از پبودند. درواقع پژوهشگر از پرسش
 هايبر آن بود تا از پرسش یها وجود دارد و سعها بر اساس دادهحذف پرسش ای شیافزا

 »و... ؟ونه...چگ ؟است که ... نیا انمنظورت ایو آ د؟یمثال بزن کی دیتوانمی«مانند  یاکتشاف
ها همصاحب ،در اسرع وقت ،1با توجه به روش کالیزي د. بعد از اتمام مصاحبهوش استفاده

تا بازخورد الزم  شدند يگذارکدو عبارات مهم استخراج و در قالب جداولی، سازي پیاده

1 Colaizzi 
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پژوهش ابتدا از  نیو اشباع فراهم شود. در ا تیکفا ایهاي بعدي براي مصاحبه
را ها و ارائه غذاي بومی در رستورانانتخاب چرایی عدم کنندگان خواسته شد تا مشارکت

خ کنند. پاس حیو استفاده از محصوالت را تشر فروش نید حدهند و تجارب خو حیتوض
تا  آوري اطالعاتجمع براي هاي بعدي بود و فرآیند مصاحبهکننده راهنماي پرسششرکت

ان اي بازرگاز روش چهار مرحله زیوتحلیل ندر راستاي تجزیه یافت.ادامه  هااشباع داده زمان
 است: ریمراحل به شرح ز نیاشده که خالصه استفاده) 1389و همکاران (

 شده به متن نوشتاريبر اساس روش عنوان شدهآوريجمعهاي سازي دادهپیاده .1
 ها به شکل بازها و کدگذاري آناز متن نوشتاري داده هاییبخش انتخاب .2
 هامقوله لیکدهاي باز و تشک بنديدسته .3
 .جربهت فیها براي توصمقوله نیارتباط ب جادیو ا سهیمقا بندي،دسته .4
با استفاده از سه معیار قابلیت اطمینان، قابلیت اعتبار و عینیت داشتن سعی شد دقت این  

مراحل قل، مست صورتبهحصول قابلیت اطمینان، دو پژوهشگر  منظوربهمطالعه تأمین شود. 
 تري جهتمغایرتی مشاهده شد بررسی عمیقو در مواردي که  پژوهش را بازنگري کردند

انجام شد. ضمناً چند مرتبه، کدها و مفاهیم استخراجی  موردتوافقوم مشترك و رسیدن به مفه
مطالعه و بازبینی شد تا از صحت کدگذاري، اطمینان حاصل شود. عالوه بر این، براي حصول 
اطمینان از سطح شاخص تکرارپذیري یا همخوانی ذهنی بین کدگذاران (کریپندورف، 

ا توسط محقق دیگري کدگذاري شد که ضریب توافق ه) بخشی از متون مصاحبه178: 1386
موضوع و متن  اتیجزئ یرا براي بررس اديیزمان زدرصد به دست آمد. پژوهشگران،  90

پژوهش  نیا نتایجها، هاي چندباره دادهلیو تحل ینیها صرف کردند و با مرور، بازبمصاحبه
 ییها، راهکارهااقدام نیاند که همه اداده قیتطب نهیزم نیشده در اهاي انجامپژوهش ریرا با سا

بق همچنین براي افزایش اعتبار و عینیت نتایج ط رود.به شمار می يریاعتبارپذ شیبراي افزا
ژوهش را پ جینتا ،شوندگان، تعدادي از مصاحبهروش کالیزي یعنی نظارت و کنترل اعضا

 این با هرابط در را خود رضایت و ا تأیید کردندکدها و مفاهیم استخراجی رو صحت  یبررس
کردند. کسب رضایت از  اعالم بود، یک هر تجارب و احساسات دهندهنشان که نتایج

شوندگان، محرمانه بودن اطالعات و تعیین زمان و مکان مصاحبه توسط خبرگان نیز مصاحبه
ایج نماید. ضمناً همگرایی نتاز مالحظاتی بود که کیفیت فرایند مصاحبه را تضمین می

 هاي پیشین، خود بیانگر اعتبار فرایند این پژوهش است.وهش با پژوهشپژ
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 هایافته
کنندگان در پژوهش و حصول ها و اظهارات مشارکتسازي و تحلیل مصاحبهبراي مفهوم

 ها طی شد:نتایج، این گام
صورت کردند، به انیشوندگان بکه مصاحبه یتمام مطالب ،پس از انجام هر مصاحبه :1 گام
 وارد شد.رایانه در  متن

دفعات به زیشده نضبط یصوت لیشد. فا ثبت زیلحن صدا ن ایها و احساسات چهره حالت
 داده شده و تمام متون بارها خوانده شدند.گوش

 نیهاي معنادار از هر متن مصاحبه استخراج شدند. اها و عبارتمرحله جمله نی: در ا2 گام
چند  2کدگذاري شدند. جدول  ،ر اساس شماره مصاحبهجداگانه ثبت و ب لیها در فاعبارت

 کند.شده را ارائه میهاي معنادار شناساییعبارتیا  هاقولنقلنمونه از 

 هاي معناداراز عبارت اي. نمونه2جدول 

 هاي معنادارعبارت
شماره 

 شوندهمصاحبه
و  یاکافن غاتیتبلي محلی یکی از مشکالت مهم است. نبود فرهنگ تست کردن غذاها

 نیز معضل است. گریاستان در استان د کی یمحل يغذاها غیعدم تبل
3 

 تیدر موفق یبوم يغذاها تیبه ظرف یتوجهکم ها غلط است وذهنیت مدیران رستوران
 وجود دارد. محدود يغذاها در ذهن مردمتأثیرگذار است و  هارستوران

7 

 یبرام مهمه، م غذاي بومیکه کالً جزء اون دسته از افرادي هستم  ،غذا دیمن براي خر
کیفیت خوب و مناسب  ازلحاظخورد مطمئن است که فرد غذاي محلی می یوقت یدون

است. البته ضعف مالی برخی گردشگران و عدم تناسب قیمت با درآمد خانواده نیز مهم 
 است.

5 

 رورود رسانه ملی به ترویج غذاي محلی کم و محدود است و حمایت صداوسیما بسیا
 ضعیف است.

2 

ند دار فیآفرینی ضعنقشی در معرفی غذاهاي محلی فرهنگ راثیادارات مویژه دولت به
 است. فیضع یکالن در سطح فرهنگ یغاتیهاي تبلسیاستو در کل 

9 

دسته کدگذاري شدند.  کی در یاز معان کیهاي معنادار استخراج و هر معناي عبارت :3گام 
 ،یبودن فرآیند و سازگار بودن معان حیاز صح نانیاطم جادیا براي اهآن یها و معانهمه عبارت
 شدند. یبارها بررس
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تار ساخ انگریها بدسته نیبندي شدند. ابندي و گروهدسته ،فرموله شده یمعان :4گام 
 یمعان یصورت کدگذاري شد که تمامها هستند. هر خوشه بهفرد از خوشهمنحصربه

ها که هاي خوشهرا شامل شود. سپس گروه یمعاناز  گروهیک مربوط به استخراجی 
 مضموناز  يزیادغام شدند تا ساختار متما گریکدیبا  ،هستند یخاص دگاهید کنندهمنعکس

 نیا به ؛واگرا هستند ی،رونیهمگرا و ازنظر ب یازنظر درون مضامین نیرا شکل دهند. همه ا
از  زیمتما ،که ازنظر معنا مفهومی خوشه کیفقط در  شده فرموله یاز معان کیمعنا که هر 

یا  خوشه 20در  کد استخراجی 107 ).2012، ا(سوش گیردمیاست، قرار  گریساختارهاي د
 شده است.ارائه 2که در جدول  هبندي شددسته مضمون پایه

 . کدهاي اولیه و مضامین پایه2جدول 
 کدهاي اولیه مضامین پایه

 تأثیرات منفی قیمت باالي غذا

 يمشتر يبرا متیق تیاهم -
 نییپا متیگردشگران به ق لیتما -
 هبا درآمد خانواد متیگردشگران و عدم تناسب ق یبرخ یضعف مال -
 غذاها یشده باال در برختمام متیق -
 کمتر يعدم سوددهی مناسب و سودآور -

 ضعف تبلیغات

 تبلیغات ناکافی -
 عدم تبلیغ غذاهاي محلی یک استان در استان دیگر -
 هاي تبلیغاتیمحدودیت -
 گذاري تبلیغاتی فرهنگیضعف سیاست -
 ها و مسابقات غذاییعدم برگزاري همایش-
 هاي محلیعدم شناسایی و ترویج رستوران -
 عدم برگزاري سمینار و کنفرانس غذاي محلی -
 هاي گردشگري بومی در مدارسنبود آموزش ظرفیت -
 رسانیي اطالعمشخص نبودن جامعه هدف غذاهاي محلی برا -
 کوتاهی در معرفی غذاهاي محلی -
 عدم گسترش غذاهاي محلی هر منطقه به منطقه دیگر -
 عدم آموزش اسامی غذاهاي محلی به کودکان -
 نبود فرهنگ تست کردن غذاها -
 عدم اعتماد مشتري -
 ضعف در تولید بازاریابی محتوا -
 هاي تبلیغی گردشگريضعف در تولید اپلیکیشن -
 ف تبلیغات در فضاي مجازيضع -
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 . 2جدول ادامه 
 کدهاي اولیه مضامین پایه

 گرایش به غذاهاي غربی

 تبلیغات غذاهاي کنسروي -
 ترس و خودباختگی در تبلیغ غذاهاي سنتی -
 هاي سنتیتوجهی و عدم احترام به داشتهبی -
 پرستیضعف حس وطن -

 ضعف فرهنگ غذاهاي محلی

 ذهن مردموجود غذاهاي محدود در  -
 هاغلط بودن ذهنیت مدیران رستوران -
 هارنگ شدن سنتکم -
 دیدگاه منفی برخی گردشگران -
 نبود تقاضاي محلی -
 توجهی و استقبال اندك از تنوع غذاییکم -
 اهمیت ندادن به غذاي بومی -
 هاتوجهی به ظرفیت غذاهاي بومی در موفقیت رستورانکم -

 ضعف رسانه ملی
 رسانه ملی به ترویج غذاي محلی ضعف ورود -
 ضعف حمایت صداوسیما -

 ضرورت ثبت و برندسازي

 لزوم شناسایی غذاهاي محلی -
 نیازمند شهرت -
 ضرورت ثبت جهانی غذاهاي محلی -
 ضعف برندسازي تبلیغاتی -
 میراث نامرئی -

ضعف ادارات میراث فرهنگی و 
 گردشگري

 آفرینی ضعیف ادارات میراث فرهنگینقش -
 هاي گردشگري ملیهاي گردشگري و ظرفیتعدم معرفی مکان -
 ها به ارائه غذاي سنتیعدم الزام رستوران -
 عدم توجه به اهمیت غذاهاي محلی -
 ریزي در سطح شهريعدم برنامه -
 هاي تبلیغاتی کالن در سطح فرهنگیضعف سیاست -

 موانع دولتی

 آفرینی ضعیف دولتینقش -
 هادستگاهاختالفات نهادي  -
 موانع بوروکراتیک -
 عدم همکاري نهادها -
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 . 2جدول ادامه 
 کدهاي اولیه مضامین پایه

هاي ارائه غذاي محلی محدودیت
 پذیري پایین)(دسترس

 هاي محدود غذایی مشتریانانتخاب -
 محدودیت زمانی در ارائه غذاهاي بومی -
 نبود امکان رزرو -
 هامنوي رستوران قرار نداشتن غذاهاي محلی در -
 ضعف استفاده از غذاهاي محلی در صنعت گردشگري -
 نبود غذاي محلی متنوع در گردشگري -
 ها به ارائه غذاي محلیعدم رغبت رستوران -
 بوفه غذاي محلی)( فروشی محلی کمبود غذا -
 کوتاه بودن زمان اقامت گردشگران -
 هاي تفریحیعدم ارائه غذاهاي محلی در مکان -
 شخص نبودن چگونگی دسترسیم -

 هاي آموزش غذاي محلیضعف

 عدم داشتن اطالعات بین استانی از سوي آشپزها -
 عدم تربیت و آموزش آشپز -
 داران به آموزش پرسنلعدم توجه رستوران -
 ناکافی بودن دانش در نحوه سرو -
 عدم آموزش غذاي سنتی -

 داريهاي رستورانضعف

 هاکوچکی رستوران -
 هاي سنتیمبود تعداد رستورانک -
 داريهاي باالي رستورانهزینه -
 داران از اهمیت نام رستورانعدم آگاهی رستوران -
 نبود منابع غذایی کافی -
 مواد اولیه افتنیدردشواري  -
 ها از نقش تبلیغاتضعف اطالع و آگاهی رستوران -

 ناآشنایی با ذائقه مشتري
 يعدم سازگاري با ذائقه مشتر -
 ياز طرف مشتر يریگیعدم پ -
 در نظر نگرفتن ذائقه مشتري -

 ضعف کاربست فضاي مجازي
 اندازي فروش مجازيعدم راه -
 توجهی به فروش اینترنتیکم -

 دارانپذیري رستورانضعف ریسک
 داران در ارائه غذاي بومیپذیري رستورانعدم ریسک -
 ذاشده باالي غپذیري در قیمت تمامعدم ریسک -
 پذیريترس از ریسک -
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 . 2جدول ادامه 
 کدهاي اولیه مضامین پایه

 توجهی صنعت گردشگريکم

 عدم درج غذاي محلی در برنامه تورهاي گردشگري -
 هاي مسافرتی در توسعه غذاهاي بومیآفرینی آژانسضعف نقش -
 هاي مسافرتی جهت معرفی غذاي محلیریزي در آژانسنبود برنامه -
 هاي گردشگري غذاهی به ظرفیتتوجکم -

 
 هاضعف زیرساخت

 گذاري مناسب در صنعت غذاییعدم سرمایه -
 نداشتن پتانسیل الزم منطقه -
 فقدان نیروي متخصص -
 نداشتن آشپز متخصص -
 ضعف امکانات تفریحی جهت طوالنی شدن اقامت گردشگران -

-هاي میهمانضعف در توسعه برنامه
 پذیري

 بان غذاهاي محلی در هر شهرعدم ایجاد خیا -
 عدم ایجاد شهر غذا -
 داران به توسعه و نوآوريعدم توجه رستوران -
 هاي تشویقی و انگیزشینیازمند طراحی برنامه -
 ضعف خالقیت و نوآوري در طراحی برنامه -
 عدم توجه به رویکردهاي جدید -

 هاي اتحادیه صنفیچالش
 سن باالي اعضاي اتحادیه صنفی -
 دم استانداردسازي دستور طبخ غذاع -

 ضعف حمایت صنفی

 داري از غذاهاي محلیحمایت اتحادیه رستورانعدم -
 حمایت صنف از ارائه غذاهاي بومی به دلیل فصلی بودنعدم -
 دارها به تبلیغاتعدم ترغیب رستوران-
 داران توسط اصنافعدم تشویق رستوران -

 مداريضعف مشتري

 تخدما تیفیضعف ک -
 کنندهعدم توجه به رفتار مصرف -
 داريرستوران يباال يهانهیهز لیغذا به دل تیفیافت ک -
 بهداشت تیضعف رعا -
 یمحل يهایغذا فروش تیعدم جذاب-

هوم مرتبط بودند در ذیل یک مف باهممفهومی  ازنظرمضامین پایه، مضامینی که  بامطالعه 
و در یک طبقه قرار گرفتند. مضامین اصلی در هم  در کنارتر با عنوان مضمون اصلی کالن

 است. شدهدادهنمایش  3شش بعد در شکل جدول 
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 پایه و اصلی . مضامین3جدول 
 مضامین اصلی مضامین پایه

 ضعف تبلیغات

 موانع بازاریابی

 تأثیرات منفی قیمت باالي غذا
 گرایش به غذاهاي غربی

 ضعف فرهنگ غذاهاي محلی
 قه مشتريناآشنایی با ذائ

 ضعف کاربست فضاي مجازي
 ضعف مشتري مداري

 هاي ارائه غذاي محلیمحدودیت
 پذیري پاییندسترس

 پذیريهاي مهمانضعف در توسعه برنامه
 ضعف آموزش غذاي محلی

 سازي ضعیفبستر
 هاضعف زیرساخت

 دارانپذیري رستورانضعف ریسک
 يواحددرونهاي چالش

 داريهاي رستورانضعف
 توجهی صنعت گردشگريکم

 هاي اتحادیه صنفیچالش یصنفدرونهاي چالش
 ضعف حمایت صنفی

 ضعف ادارات میراث فرهنگی و گردشگري
 موانع دولتی هاي حاکمیتیچالش

 ضعف رسانه ملی

ی است که شامل ابیبازارو موانع ها چالشی، لاص يهااز مضمون یکی: یابیموانع بازار-1
ی، غرب يبه غذاها شیگرا ،غذا يباال متیق یمنف راتیتأث، غاتیضعف تبلمین اولیه مضا

ي و جازم يکاربست فضا ضعف ي،با ذائقه مشتر ییناآشنای، محل يفرهنگ غذاها ضعف
 يهاتیصنعت از ظرف کیعنوان به رانیدر ا غذا گردشگرياست.  يمدار يمشتر ضعف

راي تبلیغات استراتژي مناسب ب کولی نبود ی است. براي رشد و توسعه برخوردار ییباال اریبس
ی خوبهبی موجب شده است که از این پتانسیل مهم ابیرشد بازار از عوامل و موانع یآگاهو نا

ز ا ییایجغراف تیموقع برحسبمناطق مختلف  کهنیبا توجه به ا نیا عالوه بر استفاده نشود.
به عمل  یقاتیتا تحق کندیم جابیت اپس ضرور برخوردارند یمتفاوتغذاهاي  يهاجاذبه

گردشگري غذا شناخته شود و موانع آن برطرف  يهابا توجه به آن، عوامل جاذبه که دیآ
 يهاهاز شبک يریگو بهره )و ... تیساوب(اطالعات و ارتباطات  يستفاده از فناورگردد. ا
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 يدر مباد یرسانیو آگاه غیو تبل شهر یو سنت یمحل يغذاها یمنظور معرفبه یاجتماع
 بسیار مهم است. هااستان يورود

یمابزار انتقال مسافر براي توسعه شبکه مویرگی سفر، نقش مثبت  عنوانبه هاآژانس: 3 کنندهشرکت
بازار را مورد تهدید  توانندیمبا ایجاد بازار سیاه و اغماض در تبلیغات  حالنیدرعداشته باشند  دنتوان

 .)مضر باشد تواندیم شدهمنسوخبازاریابی (قرار دهند 
آن و  متیتأیید قاتحادیه براي  يبرا و ارسال آن دهیچلو کوب اًفرض متیق نییتع: 7کننده شرکت

 هیاما تا تأیید شود و به شما برسد مواد اول میارا آماده کرده هانیحال ا .آن زیمشخص کردن و آنال
افراد در جامعه  يسر کیقسمت دست  نیا چون. شودیاست که مشکل م نجایو ا افتهیشیافزا

 .است يگذارمتیق تیمحدود گرید یصاب، دالل، کشاورز) و از طرفق(
د اما ارنگذرا در ذهن مردم ب یراتیهم تأث ویو راد ونیزیمثل تلو ییهارسانه دیشا: 11کننده شرکت

 .گذارندیم ریدر ذهن مردم تأث تینهایب يمجاز يهاو شبکه يمجاز يفضا
 یبرخ درباره نییپا يریپذدسترس ،شدههاي تجربهمضمون گریاز د :نییپا يریپذسترسد -2

ي رپذیمهمان يهادر توسعه برنامه ضعفی و محل يارائه غذا يهاتیمحدود بود. هاتیوضع
محدود  اما به شکل ستیمحدود ن ی،رانیا هايغذااست.  نییپا يریپذدسترس از مضامین اولیه

قرار باشد  کهیاست و تنها درصورت يها محدود و تکرارغذا در رستوران ينوم. شودیارائه م
را  موردنظر يغذاها توانیشود، م ییرایو در تعداد باال پذ یصورت گروهاز گردشگران به

 یسنت يغذاها ژهیوطبخ و صرف غذا و به يبرا یرانیا يهاخانواده حیترج از قبل سفارش داد.
ت تنوع در پخ جادیا يداران را برااست که دست رستوران یلیالاز د یکی ،در خانه یو محل

از  یکی ی،خاطر که تازگ نیبه ا گرید ياز سو .داردیبسته نگه م ،متنوع يو سرو غذاها
آماده در  مهیصورت نبتوان غذاها را به نکهیاست، ا یرانیا يبارز غذاها يهامشخصه

 .ستین یشدن یآسانبخ کرد، بهط ،سفارش افتیآشپزخانه نگه داشت و در صورت در
 رازیغبه يگرید یمحل يغذا ایآ انددهیپرس یکه گردشگران خارج آمدهشیرها پ: با9کننده شرکت

 در رستوران یو محل یسنت يارائه غذاها تیمحدود لیبه دل نی! و ا؟وجود دارد رانیچلوکباب در ا
 ها است.و هتل

 .ندارند یدارند اما مخاطب یبوم يبه داشتن غذا يادیز لیداران تمارستوران: 10کننده شرکت
 .کنندیمخاطب باشد غذا را در منو فعال م

اگر بتوان به  .ندیگومیگردشگر  يبه آن راهنما هایکه بوم یمدار ییهادریتورل: 14کننده شرکت
 ییبگردانند و ظهر آنجا ندمسافر را ببر ای ستیاطالعات کامل داده شود تور ،گردشگر هايراهنما

 .منیخودمان را درست ک یمحل يغذا میکه ما بتوان دناوریمسافرها را ب شهیکه گفته م
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 از مضامین اولیه هارساختیز ضعفی و محل يضعف آموزش غذا :فیضع سازيبستر -3
جهت مشارکت در تمام  یجامعه محل قیفراهم ساختن و تشو .دبودن یمفهوم اصل نیا

در جهت  یخصوصي گذارهیسرما یمال يهاتیمرتبط و جلب حما تیفعال يهانهیزم
نجام بسیار مهم است. همچنین ا و خدمات هارساختیز زات،یتجه ياستانداردساز

 ينهیدرزم یدانشگاه يهاکردن رشته ریو دا یمحل ییمواد غذا يزم روال يهاپژوهش
و  یمحل يگردشگران از غذاها يتمندیرضا زانیم ویی غذا يازهاین زیغذا و ن يگردشگر

 .ی براي آموزش افراد کاربردي استسنت
و  میبگذار ییهادوره شانیها را برادارها و رستورانها و آژانسهتل نیمسئول مییایب :1کننده شرکت

ت ناراح یکسچیه بیایدهم اسم آموزش  یزمان .میبهشون اطالع بده نهیزم نیدر ا .میآموزش بده
 ی.محل يو در رابطه با غذاها یزشدوره آمو ابتدا شندیبله خوشحال هم م شهینم

ه وارد ک يافراد تیکثر. اما در قم است يگردشگر فیضع رساختیز ی،مانع اصل :5کننده شرکت
 .خارج شوند ...کنند و  یارتیهستند معموالً ز يگذر شوندیاستان قم م

 اکثراً د. غذاي محلی، آموزش دانشگاهی ببینن ينهیدرزم: افراد کمی عالقه دارند 13کننده شرکت
 چون پرستیژ دارد. کنندیمي مهندسی و پزشکی را انتخاب هارشته

و  دارانرستوران يریپذسکیضعف رمضامین اولیه  املشواحدي: درون يهاچالش -4
 ينوازماهر و مهمان هو آموزش آشپزها و خدم تیتربي است. داررستوران يهاضعف
دار کردن ستاره میت بسزایی برخوردار است.از اه غذا يگردشگر يراهنما تیو ترب ياحرفه

 يمنو در یمحل يها و گنجاندن غذاهارستوران تیفیبهبود ک يها براها مانند هتلرستوران
 شیافزا را پوشش دهد. همچنین هاضعف ازتواند برخی می کشور هايها و رستورانهتل

ی ده از مواد معطر محلآن با استفا يهتنوع در طعم و مز جادیو ا یمحل يغذاها تیفیک
 را کاهش دهد. هاچالشتواند برخی از این می

شده  است و تازه باب دیدر کشور ما جد یسنت يسفه سفر در غالب تور و سفرهالف :6کننده شرکت
یداران انجام نماست و هنوز رستوران دیافراد جد يهاتقاضاها تازه است و خواسته نیهم يو برا
 .دهند

همان مزه را داشته باشد اما  گریدر شهر د خوردیم نجایگردشگر انتظار دارد آنچه ا :8کننده شرکت
 .ستین طورنیا
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آماده شود  شودیها هست و فقط در آن شهرستان ممختص شهرستان يسر ک: ی9کننده شرکت
). يزیتبرکوفته( کجاست يبرا کندیم نییاسم مشخص آن تع يسر کی .(بزکباب جنوب کشور)

 .پختک)در اکثر جاها ارائه کرد که جذب آن متفاوت است (دم توانیا مر يسر کی
ی است که صنفدرون يهاچالشی، لاص يهااز مضمون یکی: یصنفدرون يهاچالش -5

و  یصنف هیاتحاد يهاچالشي به غذا، صنعت گردشگر یتوجهکمشامل مضامین اولیه 
ی صنف هیاتحادتوسط این صنف حمایت و پشتیبانی از فعاالن ی است. صنف تیحما ضعف

ه فعالیت توانیم با توسعاست و می رگذاریطور مستقیم در سالمت و امنیت غذایی مردم تأثبه
سنتی و عرضه مطلوب غذاهاي سنتی، عالوه بر معرفی فرهنگ، سالمت  يهاخانهسفره

ملحق  و یي محلغذاها یمعرف يبرا یمتأسفانه تاکنون گام کنیم. نیگردشگران را نیز تأم
سوي  و در این زمینه از برداشته نشده است ياز صنعت گردشگر یعنوان بخشها بهآن کردن
 ي صورت گرفته است.کارکمی صنف هیاتحاد

و  کندینم تیخونه اعضا است و از تشکل اعضا است و دولت حما ،هیاتحاد :3کننده شرکت
ارت وز ،دارند و منشأ دستورالعمل یملدستورالع ،درواقعاست و  یو حقوق يکارشان ادار هاهیاتحاد

رده است و ک نییتع شیهاو تبصره نیرا توسط مجلس با قوان یاست که کتاب یو بازرگان صمت
 .دهدیکارش را انجام م ،فصن نامهنییطبق آ هیاتحاد

است و استخدام  یشخص گاهیجا کیو در  ستین یارگان دولت ،صنف هیاتحاد: 4کننده شرکت
که  اتیالکنند عالوه بر م نیدرآمدشان را تأم دیهستند و خودشان با یو بخش خصوص ستندین یدولت

 .ردیگیرا که دولت م یدرصد اصناف و مبلغ 20و  دهندیم ییبه دارا
 کرده. لیدولت را تحم ریدست و پاگ ياومده ابزارها یصنف هیاتحاد :12کننده شرکت

ي، و گردشگر یفرهنگ راثیارات مضعف ادمضامین اولیه  املشی: تیحاکم يهاچالش -6
وپز تپخ يهاو مسابقه هاشیها، نماجشنوارهی است. برگزاري رسانه مل ضعفی و دولت موانع
امري نیست که بخش خصوصی، آن را برگزار  هادر مناطق مختلف استان یمحل يغذاها

بهتر  کهنیاطلبد خصوصاً ها را میریزي و پشتیبانی ادارات گردشگري استانکند و برنامه
طح اي خوبی حتی در سها برگزار شوند و پوشش رسانهها در تمامی استاناست این جشنواره

 ها که تعداد زیاديالمللی هم داشته باشند. لذا حمایت وزارت امور خارجه و خبرگزاريبین
 ینتس يغذاها فهرست تالش دولت براي ثبت تواند مؤثر باشد.دولتی هستند می هاآناز 
فید به نظر م ونسکوجهانی یدر فهرست گنجینه فرهنگی و تاریخی کشور  عنوانبهور کش
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ورد هاي رسانه ملی مرسد. ظرفیت غذاهاي بومی و این گنجینه فرهنگی در ساخت سریالمی
 توجهی است.غفلت و بی

بر  ینظارت ،راثیو م ستندین یفرهنگ راثینظر م ریکه اطالع دارم همه ز ییتا جا :2کننده شرکت
 رید زنارکه رستوران د ییهاو هتل یفرهنگ یرفاه يهاداخل شهر ندارد و فقط مجتمع يهارستوران

 هستند. یفرهنگ راثینظر م
لکه ب ستیدار نرستوران اریسرآشپز و نه در اخت ارینه در اخت یبوم يموضوع غذا :9کننده شرکت

 بیفرد را ترغ توانینم يبرنامه آشپز در. )ي(استفاده از رسانه در سطح کشور ی استغاتیبحث تبل
یم يریواگرا که تصو تیپرطرفدار ذهن الیسر کیاما در  ؛شهر من خوشمزه است يکرد که غذا

 .کندیم جادیا تیذهن کیاما  یشیکه مفهوم آن را متوجه نم ینیب

 گیريبحث و نتیجه
 -گیفرهن کردکار هم زیرا هاي مهم کارکردي در هر کشوري استگردشگري، یکی از بخش

 هاستسال نیبنی. دراباشد داشته منطقه هر اقتصاد بر زیادي تأثیر تواندمی هم و دارد اجتماعی
 ایران که است حالی در این و آیدسخن به میان می تاریخی بناهاي بر مبتنی گردشگري از که
ردشگري گ هايدیگر شاخه در زیادي هايپتانسیل قدیمی، تمدن وبافرهنگ  کشوري عنوانبه

 چندان هک ظرفیت بکر و پتانسیلی دارد؛ غذاي محلی گردشگريازجمله تاریخی و فرهنگی 
 حوزه این هک است فرهنگی گردشگري از نوعی غذا گردشگري .است نگرفته قرارموردتوجه 

 ،گردشگري نوع این تعریف در. کندمی مرتبط درمان و کشاورزي مانند هاییبخش به را
 رانگردشگ انگیزه شرایط، این در. گیردمی جاي شود،می نوشیده و وردهخ آنچه هر و خوراك

 تدرس دستور همچنین پخت و شیوه وورسوم آداب با آشنایی غذا، صرف بر عالوه مشتاق
 ته،آش رش پختن از پیش مناطق، برخی در مثال طوربه. بود خواهد هانوشیدنی انواع کردن
 گردشگران خصوصًا گردشگران خارجی براي موارد نای تمامی. شودمی خوانده هاییادعیه

 ردشگريگ مقصدهاي تقویت و ارتقاء منظوربه را مناسبی فرصت غذا گردشگري .است جذاب
 آشپزي هايسبک و غذاها به نسبت همیشه که گردشگرانی براي ویژهبه نماید،می فراهم خاص
  .دارند زیادي آگاهی شان،انتخابی مقصد

 انواع تپخ هايشیوه تا کنندمی سفر یادگیري آشپزي ان غذا برايبرخی از گردشگر 
 تنها ،هاآن براي مهم مسئله درواقع هستند و گردبیاموزند. برخی رستوران را بومی غذاهاي
 گیفرهن بعد از برخی هم ندارد. جایگاهی قضیه فرهنگی ابعاد و است محلی غذاي خوردن
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 آوريجمع براي خود سفرهاي در هاآن. هستند غذا حوزه پژوهشگر و نگرندمی قضیه این به
 پخت ورسومآداب غذا، پخت هايشیوه پذیرایی، و نوازيمهمان هايشیوه همچون اطالعاتی

 نندما زیادي هايجاذبه منطقه، هر در ازآنجاکه .کنندمی صرف را بسیاري هايهزینه...  و غذا
 اما است اول جاذبه خوراك، که گفت تواننمی دارد، وجود هاهتل و گردشگري مناطق

 .دارد گردشگران بسیار زیاد و ماندگاري براي جاذبه خوراك، ،طورقطعبه
ر دبا این هدف، این پژوهش به چرایی عدم توسعه گردشگري غذاي محلی پرداخت.  
 خبرگان و کارشناساننفر از  14ها و تجارب با ابزار مصاحبه، دیدگاه ابتداپژوهش،  نیا

ا ی، شش مانع یدارشناسیپدروش استفاده از سپس با شد.  اخذداري غذاي محلی نرستورا
استخراج شد که عبارت بودند از  یمحل يغذاها يبر توسعه گردشگر مؤثرچالش اصلی 

، »واحديدرون يهاچالش«، »فیضع سازيبستر«، »نییپا يریپذدسترس«، »یابیموانع بازار«
 ».یتیحاکم يهاچالش«، »یصنفدرون يهاچالش«
ف ضعی با عناصري چون ابیموانع بازار ،کننده در این پژوهشمشارکت افراد ازنظر 

ی، محل يفرهنگ غذاها ضعفی، غرب يبه غذاها شیگراي سنتی، غذا يباال متیق، غاتیتبل
ي بر سر راه مداريمشتر ضعفي و مجاز يکاربست فضا ضعفي، با ذائقه مشتر ییناآشنا

؛ 2004، کوهن و آویلیپیشین ( يهاپژوهشلی وجود دارد. توسعه گردشگري غذاي مح
 اندهپرداخت »گردشگري غذا«در  یابیبررسی موانع بازارصرفاً به  )1397جابري و همکاران، 

 شدهطرحمبراي نخستین بار در این پژوهش » غذاي محلی« جایگاه ضعیف بازاریابی در لیو
 است. شدهارائهوهش اي در این پژلذا نتیجه جدید و نوآورانه .است

هایی چون شامل شاخص» فیضع سازيبستر«و » نییپا يریپذدسترس«موانع  
آموزش  ضعفي، ریپذمهمان يهادر توسعه برنامه ضعفی، محل يارائه غذا يهاتیمحدود

شود. در اینجا مشخص شد که در حال حاضر می هارساختیز ضعفی و محل يغذا
غذاهاي سنتی ندارند، امکان رزرو این غذاها از قبل وجود  داران رغبتی براي ارائهرستوران

شود. در مواردي هم که هاي تفریحی خاص، این نوع غذاها سرو نمیندارد و حتی در مکان
ص هاي خاها و نوآوريشود تنوع عرضه، با جذابیتها عرضه میاین نوع غذاها توسط رستوران

دانش افراد در این حیطه  چراکهشود استفاده نمیو از سازوکارهاي نوآورانه  خود همراه نیست
اند نه ي غذاي بومی را دریافت کردهنهیدرزمهاي الزم ناکافی است و نه آشپزان، آموزش
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)، 2009و همکاران ( میک)، 2004(ي کوهن و آویلی هاپژوهشها. این نتایج با پرسنل رستوران
 ی دارند.همخوان) 1397( دهزا یمیو کر رفتارکین) و 2016( و همکاران سورماز

 »یتیحاکم يهاچالش«و » یصنفدرون يهاچالش«، »واحديدرون يهاچالش«مضامین  
هاي توجهی صنعت گردشگري، چالشي، کمداررستوراني هاضعف یی مانندرهایمتغشامل 

اتحادیه صنفی و ضعف حمایت صنفی، ضعف ادارات میراث فرهنگی و گردشگري، موانع 
ستقبال سازي الزم براي افرهنگ کهآنرسانه ملی است. متأسفانه با توجه به  دولتی و ضعف

لیه داران حاضر به پذیرش ریسک اواز غذاهاي سنتی صورت نگرفته است لذا اکثر رستوران
هاي موجود و فعال در این حوزه نیز معدودند ارائه این نوع غذاها نیستند. از طرفی رستوران

رتی نیز هاي مسافوچکی برخوردارند. صنعت گردشگري و آژانسو هم از فضاي فیزیکی ک
اند و نه اقدام مهمی در معرفی غذاهاي بومی توجهی خود را نشان دادهدر این زمینه بی

ه اند. اتحادیاند و نه سرو غذاهاي بومی را در برنامه تورهاي گردشگري خود قرار دادهداشته
ت و به ترغیب و تشویق اعضاي صنف خود اس ظاهرشدهداران هم ضعیف صنف رستوران

براي ارائه غذاهاي بومی نپرداخته است؛ حتی استانداردسازي طبخ غذاهاي بومی را نیز در 
توجهی آفرینی ضعیف ادارات میراث فرهنگی و بیدستور کار خود قرار نداده است. نقش

بخشی همکاري بینو عدم  هاآنهاي کالن تبلیغاتی به اهمیت غذاهاي محلی و ضعف سیاست
نهادهاي دولتی در این مقوله از دیگر نقاط ضعف پیش روي صنعت غذاي بومی است. رسانه 

نیز تاکنون اگرچه اقدامات اندکی در ترویج پدیده غذاي بومی  مایصداوسملی یا سازمان 
راي سازي بداشته است ولی این عملکرد ضعیف نتوانسته است نقش مؤثري در فرهنگ

 يرودسر انیقرتیم و اضیپژوهش ف جینتاها با ي بومی داشته باشد. این یافتهگردشگري غذا
اندرسون و همکاران  )،1397و همکاران ( رفتارکین )،1395و همکاران ( پورییحی، )1395(
 .دندار یهمخوان) 2019و همکاران ( 1) و راچائو2017(
کشور  یفرهنگ راثیبا م مردم و گردشگران شتریهرچه ب ییآشنا منظوربهبر این اساس،  

 يگرگردش يتورها المللی وهاي ملی و بینشود جشنوارهدر حوزه غذاهاي سنتی پیشنهاد می
 يندسازو بر اتیها و نشرروزنامه ،در رسانه ملی غاتیاز تبل برگزار شود. غذا در سطح کشور

رهنگی، ف وزارت میراث وشود  يریگبهره یالمللنیکشور در سطح ب یو سنت یمحل يغذاها
هانی جدر فهرست را کشور  یسنت يغذاها فهرست تالش کند یدستعیصناگردشگري و 

1 Rachão 

 

                                                            



 1400زمستان |  56شماره  | 16سال |  طالعات مدیریت گردشگريم | 412

 دخیلف مختل نفعانیذ انیم يمشارکت و همکار يبرا يراهبرد. همچنین گنجاندب ونسکوی
ر شود. د تخاذاین بخش ا در یبخش خصوص يگذارهیسرما توسعه غذا و يدر گردشگر

شود با همیاري ادارات میراث فرهنگی، ور پیشنهاد میهاي کل کشسطح شهري به شهرداري
اندازي راه گذاران، خیابانی را برايها و حمایت از سرمایهو گردشگري استان یدستعیصنا

اختصاص دهند تا مجموعه متنوعی از غذاهاي » خیابان غذاي سنتی«هاي سنتی با نام رستوران
 سنتی کشور در هر شهر ارائه شود.

 دشگريگر هايفعالیت محل از محلی ساکنان درآمد اموش نمود که افزایشنبایستی فر 
ر این د. شودپذیر است و کارآفرینی غذا خود یک نوع کارآفرینی محسوب میغذا امکان

در توسعه  ذاغ گردشگري هايپتانسیل توان ازمی زمینه بایستی به این نکته اذعان نمود که
 مردمثبت م بـه نگـرش با توجه .ف کشور استفاده نمودکارآفرینی و اشتغال در مناطق مختل

زم ال يهايزیربرنامه نهیزم نیدر ااز این ظرفیت بهره برد و  توانیمغذا  يبه توسعه گردشگر
ذا، ي غموانع توسعه گردشگرو رفع را انجام داد. توجه به عوامل اثرگذار بر مصرف غذاها 

 يصادرشد اقتو  اطق مختلفی از کشورمن ان بهگذاری سرمایهمال منابع شـدن یزموجـب سرر
این امر موجب قوام و ماندگاري بیشتر  .که داراي فرهنگ سنتی هستند خواهد شد هاآن

 شود.هویت بومی مناطق می
ه باز تقاضاهاي متفاوتی نسبت گردشگران  کهنیابا توجه به  شودیمهمچنین پیشنهاد  

هاي تمهیدات الزم را در نظر بگیرند و بسته دارانرستوران برخوردارند یمحل يغذاها
 مختلفی از خدمات براي رفع نیاز مشتریان طراحی و ارائه شود.

داران با جلب حمایت دولت در جهت ارتقاي فرهنگ اتحادیه رستوران شودیمپیشنهاد  
 شودیمگردشگري غذاي بومی، اقدامات تبلیغی الزم را انجام دهد و در این راستا توصیه 

داران با رانرستوو گردشگري و اتحادیه  یدستعیصنامایندگانی از وزارت میراث فرهنگی، ن
برگزاري جلسات مستمر نسبت به حصول توافق نظر در راهکارهاي مناسب براي چگونگی 

 را کريف و مالی هايحمایت کهآن ژهیوبهبازاریابی و توسعه گردشگري غذا تالش کنند؛ 
 گذارانغذا افزایش دهند و کارآفرینان و سرمایه گردشگري صنعت اننوآور و کارآفرینان از

 موارد زیر به تیدرنهاترغیب کنند.  غذا يجهت توسعه گردشگر دررا  ی هر منطقهبوم
 :شودیمپیشنهاد  هارستورانمدیران 
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منظور ارائه بهغذا  يگردشگر پذیريمهمان يهاتیدر فعال یانسان يرویآموزش ن .1
 تیفیباک و خدمات کارآمد

 یترضا در اساسی عوامل عنوانبه گردشگري غذایی خدمات ارزش و کیفیت افزایش .2
 مشتریان

منظور هب یصورت فصلبه ییغذا يهاجشنواره و برگزاري غذا گردشگري يهاهفته ایجاد .3
 بومی يکمک به شناساندن غذاها

 زایشاف ورمنظبه بومی افراد آشپزي و آموزش و غذا گردشگري يهاکارگاه برگزاري .4
 دامداري، کشاورزي زنبورداري،(غذا  گردشگري با مرتبط و مکمل زاییاشتغال يهازمینه

 ....)و ارگانیک محصوالت پرورش و
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 .146-126)، 10(3 ،يو توسعه گردشگر يزیرمجله برنامه ی.نیکارآفر
با  يتوسعه گردشگر نهیبه يانتخاب استراتژ .)1394( .عقوبی زاده،لیاسماع و حسن زاده،لیاسماع

، )28(8 ،طیمح شیفصلنامه آما .هر مراغهش يمطالعه مورد SWOT ياستفاده از مدل راهبرد
149-172. 

 شیهما نیاول سم،یغذا و جذب تور يگردشگر یابینقش غذا در ارز یبررس). 1394( .معصومه ن،یام
 .همدان ،داریپا ستیزطیو مح ایجغراف ،يگردشگر یمل شیهما نیو چهارم یالمللنیب

لنامه فص. پایدار روستایی در ایران گردشگري غذا، فرصتی براي توسعه). 1394ایزدي، حسین. (
 .96-65)، 1(6، هاي روستاییپژوهش

. ناشر: در علوم رفتاري قیتحق يهاروش .)1389حجازي، الهه. ( و عباس؛ سرمد، زهره بازرگان،
 .آگه
)، 1395( .مهیفهي، دریح یحاج و قاسمی، ؛ زارعنیحس، کلور یمیمحمد؛ رح رلو،یاج باشکوه

 نیسومشده،  یاقدام منطق هیبر نظر دیبا تأک یر رابطه با خوراك سنترفتار گردشگر د یبررس
از:  یدسترسقابل ،یدر علوم انسان نینو يکردهایرو یالمللنیکنفرانس ب

https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/10399-study-of-the-tourist-
behaviour-in- 
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 يدر توسعه گردشگر یو محل یبوم يغذا يهانقش جشنواره). 1396. (مائده ،یگیو ب دهیحم ،یگیب
 ران،یا يو گردشگر ییغذا عیدر علوم و صنا نینو يهايتکنولوژ یمل شیهما نیاول مقاصد،

 .بابلسر
شده از مقاصد کیفیت ادراك ریتأث .)1397( .اسدي، حسن و خزائی پول، جواد ؛، اکبرجابري

 .32-17، )1(10، ورزشی نشریه مدیریت .ه بازدید مجددبر رضایت و تمایل ب غذاگردشگري 
 يساختار یابی). مدل1396فرزانه. ( ،یفرزانه و رازق ،ییعطا ؛دیمج ،ياکبر ؛میمر ،يمهرآباد يجعفر
مطالعات : شهر رشت). يغذا (نمونه مورد يعوامل مؤثر بر توسعه گردشگر يریتفس -

 .698-681 ،)40 یاپی(پ)3(12 ،)ییایجغرافانداز (چشم یانسان يهاسکونتگاه يزیربرنامه
. در مازندران یبوم-یمحل ينگرش گردشگران نسبت به غذاها ی). بررس1398قاسم. ( دیس ،یحسن

 Doi: 10.22080/jtpd.2019.14551.2876. 104-91 ،)29(8 ،يو توسعه گردشگر يزیربرنامه
 تمرکز با اغذ يشگردگر توسعه بر مؤثر ملاعو يبندتیو اولو شناسایی). 1395زهرا. ( ،يذوالفقار
 تیریارشد، رشته مد یکارشناس نامهانیپا ي،ضور نسااخرموردمطالعه:  یابیزاربا ختهیبرآم

 .139دانشگاه سمنان،  ،يدانشکده گردشگر ،يجهانگرد
 یابیدر توسعه گردشگر با تمرکز بر بازار یمحل ي). نقش غذا1394. (دهیسپ ،یکاسمان یزمان

 ان.دانشگاه سمن ،يارشد، دانشکده گردشگر یکارشناس نامهانیهر رشت)، پا(موردمطالعه: ش
 رانیغذا در ا يمدل توسعه گردشگر ی). طراح1396بهروز. ( ش،یو درو دیمج ،ياکبر ؛میرح سرور،

 .90-73 ،)53(15 ،ایجغراف. يریتفس يساختار يسازمدل کردیبا رو
مقصد  یابیبازار يهاياستراتژ ).1396. (آزاده ا،ینیو کاظم لیملک اخالق، اسماع ؛نژاد، آتنايعبد

 يهاو مهارت ینیکارآفر ت،یریمد یکنفرانس ملغذا در شهر رشت،  يگردشگر قیاز طر
 .نیقزو ،یارتباط

گردشگران  برجذبررسی عوامل مؤثر ). ب1395( ي، سیدمحمد.رودسر انیرتقیم و ، ابراهیماضیف
-39)، 1(1، ي و میزبانیمطالعات هتلدار .رامسر) سنتی شهر يهارستورانغذا (شاهد تجربی: 

57.  
. ترجمه هوشنگ نایبی، تهران: نشر شناسیتحلیل محتوي؛ مبانی روش). 1386کریپندورف، کلوس (

 .نی
 بر دیغذا در جذب گردشگر، با تأک يگردشگر یبررس). 1394( فاطمه ،ینیو عابد دریح ،یلطف

و  ستیزطی، محيکشاورز تیتوسعه با محور یلمللانیب کنفرانس ران،یدر ا ییغذا يگردشگر
 .زیتبر ،يگردشگر

مجله  .النیشرق گ يدر گردشگر نینو يکردی. رو)1390( .نیحس ،یمهر، اکبر و مصداق يمعتمد
 .137-120 ،)15(6، )ی(مطالعات انسان ییایانداز جغرافچشم
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 ی). بررس1398غالمرضا. ( ن،ایکاظم و اریجهان ،یبامداد صوف ؛دیحم ،یضرغام بروجن ؛بهاره ،یملک
 يغذا يهااز جشنواره دکنندگانیبازد اتیتجرب يبر مبنا دادیرو يگردشگر يگذاریمشخط

 .116-99، )1(5 ،یعموم يگذاراستیفصلنامه س. یرانیا
غذا و نقش  يگردشگر ).1394( الیسه ،ییو رهنما یمحمدتق ،یینصراهللا و رهنما ن،یهشج ییموال

 .، رشتیشناستالش یمل شیهما : شهرستان تالش)،ي(مطالعه موردآن در جذب گردشگر 
مقصدهاي  داریپا يگردشگري غذا و توسعه). 1392( .نجمه ،یبیمحمد و غر دیّس رودسري، انیرتقیم

 يگردعتیگردشگري و طب یمل شیهما نیدوم: استان همدان)، موردمطالعهگردشگري (
 .همدان ،نیزمرانیا

در  یمحل يغذاها يعوامل مؤثر بر گردشگر ییشناسا .)1397( .زاده، الههیمیو کر بهی، طرفتارکین
 .133-119)، 4(7، و توسعه يگردشگر یپژوهش یفصلنامه علم، النیاستان گ

). مطالعه عوامل مؤثر بر 1395. (دیناه ن،یبخان بهیلیاسمع و انایفشان، دگندم ؛پور، محمودییحی
-177 ،)30(8 ،يو توسعه گردشگر يزیربرنامهلستان. در استان گ یداخل يگردشگر يتقاضا
196. 
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