ارائه راهبردهای برنامهریزی شهرهای رویدادمدار
بر مبنای اصول ارتقای رقابتپذیری یک مقصد گردشگری؛
مطالعه موردی :شهر شیراز
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گردشــگری غــذا ،تحلیــل

شــبکه ،مرکزیــت (درجــه،

بینابینــی و بــردار ویــژه)،
اســتان مازنــدران

چکیده
غــذا در کنــار ســایر مؤلفههــای فرهنگــی ،مثــل آدابورســوم و زبــان ،یکــی از
عناصــر اساســی جاذبــة فرهنگــی گردشــگری بهشــمار مــیرود .بــا وجــود ایــن ،بــه
اهمیــت جاذبههــای گردشــگری غــذا در برنامهریــزی مقاصــد گردشــگری کمتــر توجــه
شــده اســت .ایــن مقالــه بــه بررســی تأثیــر ظرفیتهــای گردشــگری غــذا در مرکزیــت
فضایــی مقاصــد گردشــگری میپــردازد .بدینمنظــور از رویکــرد تحلیــل شــبکة مقاصــد
گردشــگری و مــدل جاذبــه در اســتان مازنــدران اســتفاده شــده اســت .بنابرایــن تعامــات
فضایــی گردشــگری غــذا بیــن شهرســتانهای اســتان بــا توجــه بــه تعــداد و تنــوع جاذبههــا
و زیرســاختهای گردشــگری آنهــا و عامــل فاصلــه بهمنزلــة عامــل محدودکننــدة روابــط
فضایــی گردشــگری تعییــن شــد و شــاخصهای مرکزیــت درجــه ،مرکزیــت بــردار ویــژه
و مرکزیــت بینابینــی بــا اســتفاده از نرماف ـزار یوســینت محاســبه و در محیــط جــی آی اس
بــه نقشــه تبدیــل شــد .نتایــج نشــان میدهــد کــه گردشــگری غــذا میتوانــد چش ـمانداز
ظرفیتهــای توســعة گردشــگری ناحیــهای را تغییــر دهــد؛ بهطــوری کــه شهرســتان
بابــل بهرغــم برخــورداری کمتــر از زیرســاختهای گردشــگری در مقایســه بــا برخــی
شهرســتانهای اســتان مازنــداران ،بیشــترین مرکزیــت درجــة گردشــگری غــذا را داشــته و
مناس ـبترین ناحیــه ب ـرای توســعة گردشــگری غــذا اســت .همچنیــن مناس ـبترین مراکــز
بــرای اســتقرار مراکــز نظــارت بــر کیفیــت خدمــات گردشــگری غــذا و تأســیس مراکــز
اطالعــات و هدایــت گردشــگران در شــرق اســتان ،شهرســتان بابــل و آمــل و در غــرب آن،
شهرســتان چالــوس اســت.

مقدمه
اصطــاح گردشــگری غــذا 4گون ـهای از گردشــگری را معرفــی
میکنــد کــه غــذا را یکــی از عوامــل ایجــاد انگیــزه بــرای ســفر
بهشــمار مــیآورد و همچنیــن بــه معنــی دســتیابی و لذتبــردن از
غــذای منحصربهفــرد و بهیادماندنــی و چشــیدن طعــم نوشــیدنی در
مکانهــای دور و نزدیــک اســت ( .)Bertella, 2011محصــوالت
محلــی بــه اصالــت تجربههــای توریســتی میافزایــد و بــرای
بازدیدکننــدگان بهمنظــور رســیدن بــه یــک مــکان انگیــزه ایجــاد
میکنــد .حتــی ممکــن اســت گردشــگران بــه مانــدن طوالنیمــدت
در یــک مــکان بــه علــت دردســترسبودن محصــوالت غذایــی
و فعالیتهــای مرتبــط مجــاب شــوند (.)Steinmetz, 2010
گردشــگری بعــدی اساســی در ارتقــای درک طعــم و مــزه خــاص
غــذای هــر منطقــه اســت ( .)Costa & Besio, 2011ایجــاد
طعــم و مــزه منحصربهفــرد غــذا در اطــراف مقصــدی خــاص
بــرای بومیســازی و تأییــد هویــت غذاهــا ،راهبــرد بازاریابــی

اســت کــه از قــرن نوزدهــم رســتوراندارها از آن اســتفاده میکردنــد
( .)Spang, 2000بنابــر نظــر اســتار ،پایــداری گردشــگری غذایــی
فعالیتهــا ،افــراد و مؤسســات را بــا عناصــر دیگــر یــک مــکان
ماننــد منابــع طبیعــی ،تاریــخ و ارزشهــای فرهنگــی اجتماعــی
پایــدار نگــه مــیدارد ( .)Star et al., 2020طبــق گــزارش
ســازمان جهانــی گردشــگری دربــاره گردشــگری غــذا ،کــه در
ســال  2012منتشــر شــده ،گردشــگری غــذا بخشــی اســت کــه در
صنعــت گردشــگری بهســرعت درحــال رشــد اســت .برخــاف
ســایر اشــکال گردشــگری ،غــذا ایــن امــکان را فراهــم مـیآورد کــه
گردشــگران بــرای لذتبــردن از تجربههایشــان از همــه حــواس
پنجگانــۀ خــود اســتفاده کننــد ( .)Azman, 2012گردشــگری
غــذای محلــی و ســنتی بــا توســعۀ گردشــگری پایــدار ارتبــاطی
تنگاتنــگ دارد ،توســعهای کــه هــدف اصل ـیاش بهحداقلرســاندن
آســیبهای زیســتمحیطی و فرهنگــی ،بهحداکثررســاندن
رضایــت گردشــگر و بهینهســازی اقتصــاد بلندمــدت ب ـرای منطقــه
اســت ( .)Buiatti, 2011گردشــگری غــذا یکــی از راهکارهــای
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جــذب گردشــگر در جهــان بهشــمار مــیرود و بــه علــت
جذابیــت بــاالی آن ،نقــش بســزایی در اشــتغالزایی دارد .غــذا
نوعــی تفریــح همهگیــر اســت و اگــر مســافری از خــوردن غــذا
در محیطــی تــازه لــذت ببــرد ،دیگ ـران را هــم بــه خــوردن آن غــذا
تشــویق میکنــد و ایــن آغــاز گردشــگری غذاســت .گســتردگی
اقلیمــی و ســلیقه در هــر گوشــه از ســرزمین ایـران ،باعث شــده غذا
بهمنزلــه پتانســیلی بـرای جــذب گردشــگران داخلــی و خارجــی در
نظــر گرفتــه شــود ( .)Ab Karim, 2006بیــن توســعه تجــارب
غذایــی پایــدار بــرای گردشــگران و سیاســتهای کشــاورزی،
گردشــگری ،تولیــد غــذا ،برندینــگ مناطــق و صنایــع فرهنگــی و
خــاق ارتباطــات مهمــی وجــود دارد ( .)Getz, 2009تأثیــرات
چندگانــه و یکپارچــه در تجربههــای صنایــع دســتی ،نیازمنــد
رویکردهــای جامعــه بهمنظــو ر توســعه و اج ـرای سیاس ـتها ب ـرای
درک پایــداری اســت ).(Star, 2020نظــام غذایــی و تغذیــه هــر
قــوم دربردارنــده مؤلفههــای مهــم فرهنگــی و ارتباطــی انســان بــا
محیــط اســت .غــذا در جوامــع انســانی ابعــاد گوناگونــی از حیــات
زیســتی و فرهنگــی انســان را بــه نمایــش میگــذارد .ترجیــح رنــگ،
طعــم ،ذائقــه ،شــیوه تــدارک ،اب ـزار بهکاررفتــه ،چگونگــی توزیــع
غــذا در ســطوح مختلــف اجتماعــی ،آدابورســوم و آیینهــای
تولیــد ،تــدارک ،توزیــع ،مصــرف و مالحظــات خــاص جنســیتی
در اینبــاره ،پیچیدگــی خــاص غــذا و تغذیــه در بســتر فرهنــگ
را نشــان میدهنــد (ودادهیــر و همــکاران .)1393 ،در یــک
چارچــوب اقتصــادی ،پایــداری رویدادهــای گردشــگری غــذا را
میتــوان در ســه الگــو مشــاهده کــرد:
 )1از منظــر توســعه منطق ـهای :رویدادهــای گردشــگری غــذا
نقــش مهمــی در تحریــک فعالیــت اقتصــادی در مراکــز روســتایی و
کمـکک بــه حفــظ پایــداری مناطــق دارنــد (�bin Mohammad Af
)andi et al., 2013; Loomis, 1995؛

 )2از منظــر رفــاه اقتصــادی :ســازوكارهایی كــه بیــن
مصرفكننــدگان و تولیدكننــدگان ارتبــاط مســتقیمی برقــرار
ً
میکنــد ،احتمــاال آگاهــی و رضایــت مصرفكننــده از مــواد
غذایــی را بهبــود میبخشــند ،عوامــل خارجــی مرتبــط بــا
حملونقــل را محــدود میكننــد و شــیوههای تولیــد بــا كیفیــت
باالتــر بهدســت صنعتگــران را تشــویق میكننــد (& Slocum
 )Everett, 2010؛
 )3از دیــدگاه کاالهــای عمومــی :ممکــن اســت هزینههــای
میزبانــی رویدادهــای گردشــگری غــذا و هرگونــه تأمیــن یارانــه
عمومــی ،درصــورت تولیــد مــازاد مصرفکننــده ،ارزش داشــته
باشــد ( .)Ezebilo, 2016جشــنواره شــربت افــرا در کانــادا،
ماراتــن جشــنواره غذاهــای دریایــی در ایــاالت متحــده آمریــکا،
جشــنواره مــواد غذایــی لذیــذ بینالمللــی در مکزیــک ،نمایــش

غــذای خــوب کیــپ تــاون ،جشــنواره غــذای ســیدنی ،نشــان از
اهمیــت مــواد غذایــی بهمنزلــه یــک جاذبــه و انگیــزه اصلــی
ســفر بــه مقصــد گردشــگری اســت  .هــال و همــکاران ()2004
و النــگ و ایدســو ( )2003بیــان داشــتهاند کــه گردشــگری غــذا،
در وســیعترین معنــای آن بهمنزلــه عامــل کشــش در بازاریابــی
مقصــد عمــل میکنــد (Lange & Idso, 2003; Hall et.al.
 .), 2004دوگال و شــالینی ( )2015نیــز گــزارش دادهانــد کــه
گردشــگری آشــپزی 1بخــش گردشــگری پویــا و خالقــی اســت
کــه در آن بیــش از یکســوم از هزینههــای بازدیدکننــده بــه
غــذا اختصــاص مییابــد .بنابــر آمــار گردشــگری حســاب ملــی
اســترالیا در  2011ـ  ،2012بازدیدکننــدگان داخلــی و بینالمللــی
در اســترالیا  4/26درصــد از مصــرف گردشــگری خــود را بــه
مــواد غذایــی و آشــامیدنی محصــوالت ،ازجملــه غــذای آمــاده و
رســتوران اختصــاص دادنــد (.)Duggal & Shalini, 2015
در ایــران بهخصــوص در مناطــق روســتایی ،بــا وجــود
بهرهمنــدی از تنــوع مــواد غذایــی محلــی و ســنتی ،هنــوز بــه
گردشــگری غــذا توجــه چندانــی نشــده اســت .حــال آنکــه رشــد
و توســعه ایــن بخــش میتوانــد در تحــرک و پویایــی و توســعه
همهجانبــه و پایــدار جوامــع روســتایی کشــور نقــش مؤثــری ایفــا
کنــد (ایــزدی .)1394 ،وفــور نعمتهــای خــدادادی در اســتان
مازنــدران ،امــکان پخــت انــواع غذاهــا ،آشهــا ،ترشــیجات ،مربــا
و ســایر خوراکیهــا را فراهــم آورده اســت .آغــوز مســما ،تــرش
ترشــو ،دوپتتــی ،اسپناســاک ،نازخاتــون ،اســفناج مرجــی و کئــی
انــار ازجملــه غذاهــای معــروف ایــن اســتان بهشــمار میآینــد.
از انــواع نــان و شــیرینی ،کــه پختوپــز آن در اســتان مازنــدران
مرســوم اســت ،میتــوان بــه آغــوز نــون ،پشــت زیــک ،پیــس
گندلــه و رشــته بــه رشــته اشــاره کــرد .بهرغــم ظرفیتهــای درخــور
توجــه اســتان در گردشــگری غــذا ،هماننــد ســایر اســتانهای
کشــور ،از نقــش خوراکــی و ســوغاتیهای خوراکــی در جــذب
گردشــگر غفلــت شــده اســت (مهندســان مشــاور مازنــد طــرح،
 .)1388در ایــن مــورد ،تحلیــل مرکزیــت ظرفیــت جاذبههــای
گردشــگری غــذای شهرســتانهای مختلــف و ارتبــاط آن بــا ســایر
جاذبــه و زیرســاختهای گردشــگری میتوانــد در برنامهریــزی
توســعه گردشــگری غــذا در اســتان مازنــدران نقــش مهمــی داشــته
باشــد .برایناســاس ،ایــن پژوهــش بــه دنبــال دســتیابی بــه پاســخ
ســؤاالت ذیــل اســت:
 .1کدامیــک از شهرســتانهای اســتان مازنــدران باالتریــن
میــزان جذابیــت گردشــگری غــذا را دارنــد؟
 .2بــا تلفیــق جاذبههــای غــذا بــا ســایر جاذبههــای
گردشــگری ،جذابیــت شهرســتانهای اســتان چگونــه خواهــد بــود؟
1.. Culinary Tourism
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پیشینه پژوهش
گردشــگری غــذا موضــوع مطالعــه محققــان بســیاری بــوده
اسـ�ت .اســتار و همــکاران نشــان دادنــد کــه رویدادهــای گردشــگری
غذایــی بــه کانــون اصلــی توســعه اقتصــادی در مناطــق روســتایی و
منطقــهای تبدیــل شــده اســت .جشــنوارههای غــذا عامــل جــذب
گردشــگران و افزایــش و تولیــد درآمــد در اقتصــاد محلــی بــوده
اســت ( .)Star et al., 2020آنهــا همچنیــن تأکیــد دارنــد کــه
بــرای پیادهســازی بیشــتر تجربههــای غذایــی بهمنزلــه راهبــرد
توســعه اقتصــادی و همچنیــن بــرای اطمینــان از پایــداری آنهــا،
بررســی ارتبــاط آنهــا بــا کشــاورزی ،محیــط زیســت و جامعــه
امــری ضــروری اســت .یانــگ و همــکاران بــا مطالعــه نقــش
جشــنوارههای غــذا در برندســازی مقاصــد آشــپزی ،اشــاره کردنــد
کــه جشــنوارههای بــا مضمــون غــذا در مرکــز و محــور گردشــگری
آشــپزی ق ـرار دارنــد و مدتهاســت عنصــر اصلــی در رقابــت یــک
مقصــد بهشــمار میرونــد ( .)Yang et al., 2020در مطالعــهای
دیگــر ،یوســف و شــی چنــگ مشــاهده کردنــد کــه در ژاپــن ،کــرۀ
جنوبــی و تایلنــد بــا معرفــی و ترویــج غذاهــای حــال ،فرهنــگ
غــذای حــال ،رســتورانهای غــذای حــال و خدمــات عمومــی
حلـال ،ک��ه مــورد عالق��ه مس��لمانان اســت ،تــاش شــده اســت
پتانســیل کشورشــان را بهمنزلــه مقصــد گردشــگری حــال بــرای
گردشــگران مســلمان ارتقــا دهنــد (Yousaf & Xiucheng,
 .)2018در ایــن راســتا،بــاره جونــگ و وارلــی تأکیــد کردنــد کــه
حمایــت از غــذای محلــی در توســعه گردشــگری ،از طریــق گفتمان
اعتمــاد ،منشــأ و روایتهــای محلــی ب ـرای جلوگیــری از تأثی ـرات
تبلیغ��ات س��وء بس��یار مه��م اس��ت (.)Jong & Varley, 2017

لــی و همــکاران تأثیــر توســعه خوشـههای غذایــی خــاق در توســعه
روســتایی از طریــق برندینــگ مقصــد و خالقیتهــای گردشــگری
آشــپزی در اســتراتفورد و مســکوکا ،انتاریــو ،کانــادا را بررســی کردنــد
و نشــان دادنــد کــه چگونــه دو خوشــه مــواد غذایــی شــکلیافته بــا
فرایندهــای متفــاوت ،بــه موفقیتهــا و چالشهــای توســعه خــاق
روس��تایی کم��ک میکن��د ( .)Lee et al., 2015دوگال و شــالینی
اشــاره کردنــد کــه در چنــد ســال گذشــته ،گردشــگری آشــپزی بــه
علــت بهبــود وضعیــت اقتصــادی و اجتماعــی مناطــق ،افزایــش
چشــمگیری یافتــه اســت .گردشــگری آشــپزی منعکسکننــده جنبــه
فرهنگــی بــوده و رســانه قدرتمنــد و توانایــی ب ـرای تبــادل فرهنگــی
و در معــرض نمایــش قــراردادن آن اســت .کشــورهای مکزیــک،
فرانســه ،ایتالیــا ،تایلنــد ،ویتنــام و همچنیــن مناطــق کارائیــب و
کالیفرنیــا ازجملــه مناطقــی هســتند کــه بــرای بهرهبــرداری از
ظرفیتهــای نهفتــه در داراییهــای آشــپزی خــود گامهــای مثبــت
و رو بــه جلــو برداشــتهاند (.)Duggal & Shalini, 2015
گردشــگری غــذا ســالیانه درحــال رشــد اســت و ذائقــه غذایــی بــه
بخــش مهمــی از تجربــه گردشــگری تبدیــل میشــود (UNWTO,
 .)2013در تحقیـ�قی دیگــر ،کیــم و همــکاران بــه بررســی عوامــل
مؤثــر در مصــرف مــواد غذایــی و نوشــیدنیهای محلــی در مقصــد
پرداختنــد .آنهــا بــا رویکــرد نظریــه بنیانــی و مصاحبــه بــا 20
نفــر ،بــه یــک مــدل از مصــرف مــواد غذایــی محلــی دســت یافتنــد
( .)Kim et al., 2009در مطالع��های دیگــر ،بویــان و هــال نشــان
دادنــد کــه ترکیــب غــذا و گردشــگری پایــه و اســاس ایجــاد نــام
تجــاری روســتایی و اســتفاده از وبســایتها در ترویــج هویــت
مدنظــر اســت و تأثیــر بسـزایی در توســعه گردشــگری روســتایی دارد
(.)Boyne & Hall, 2004
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شــاطریان و همــکاران ( )1397نشــان دادنــد کــه گردشــگری
آشــپزی در رضایــت گردشــگران داخلــی و خارجــی در شــهر
اصفه��ان اثرگــذار بـ�وده اسـ�ت .همچنیــن تأییــد شــد بیــن تجربــه
مثبــت گردشــگران داخلــی و خارجــی از غــذای بومــی و درآمــد
اقتصــادی ناشــی از آن رابطــه مثبــت وجــود دارد .نتایــج حاصــل
از کاربــرد مدلســازی معــادالت ســاختاری بیانگــر آن اســت کــه
آگاهــی و شــناخت گردشــگران از غذاهــای بومــی اصفهــان بــا
بارعاملــی  0/26و نیــز نگــرش ذهنــی مثبــت بــه غذاهــای بومــی
اصفهــان بــا بارعاملــی  0/22اثــر معنــاداری در تمایــل بــه تجربــه
مجــدد گردشــگری آشــپزی و اســتفاده از انــواع غذاهــای ســنتی
اصفهــان دارد .ســرور و همــکاران ( )1396نشــان دادنــد کــه عامــل
تهیــه غــذای ســالم و رعایــت نــکات و اصــول بهداشــتی در مراحــل
گوناگــون تهیــه و ســرو آن بــا قــدرت نفــوذ  ،9بیشــترین تأثیــر را
در توســعه گردشــگری غــذا در ایــران دارد .همچنیــن برگــزاری
جشــنوارهها و ترویــج مصــرف غذاهــای محلــی نقــش مهمــی
در خالقیــت ایــن حــوزه دارد .جعفــری مهرآبــادی و همــکاران
( )1396دو عامــل تهیــه غــذای ســالم و رعایــت اصــول بهداشــتی
در مراحــل متنــوع تهیــه آن و نیــز داشــتن اصالــت غذایــی اهمیــت
بســیاری دارنــد .از پیشــنهادات اصلــی در جــذب گردشــگر ،توجــه
جــدی بــه تهیــه غــذا و رعایــت اصــول بهداشــتی در مراحــل ســرو
آن و افزایــش کیفیــت غذاهــای محلــی و ایجــاد تنــوع و طعــم در
آن اســت.
تبریــزی ( )1395در مطالعــه عملکــرد گردشــگری آشــپزی
در روســتای ســروالت نشــان داد کــه هــم از دیــدگاه کارشناســان
و هــم از دیــدگاه ســاکنان ،گردشــگری آشــپزی بیشــترین اثــر را در
توســعه اجتماعــی ـ فرهنگــی و اقتصــادی روســتا داشــته و تأثیــر آن
در ابعــاد زیرســاختی ،محیــط زیســتی و دولتــی ـ نهــادی ناچیــز
بــوده اســت .همچنیــن شــاخص رضایتمنــدی گردشــگران از
مجمــوع فعالیتهــای گردشــگری آشــپزی در روســتای ســروالت
در مقیــاس صفــر تــا صــد 76/16 ،محاســبه شــد کــه بیشــتر
نشــاندهنده کاســتیهای زیرســاختی و خدماتــی در مقصــد
اســت.
زمانــی کاســمانی و همکارانــش ( )1394در پژوهشــی بــا
عنــوان بررســی نقــش غــذای محلــی در توســعه گردشــگری بــا
تمرکــز بــر بازاریابــی و توســعه اقتصــادی ،بــه ایــن نتیجــه رســیدهاند
کــه غــذای محلــی یکــی از ویژگیهــای متمایزکننــده بــرای
مقاصــد بهشــمار مــیرود و میتوانــد در افزایــش بازدیدکننــده،
رشــد در دیگــر بخشهــای اقتصــادی و ترویــج مشــاغل پایــدار
تأثیــر بســزایی داشــته باشــد .گفتنــی اســت رابطــه نزدیــک بیــن
غــذا و فرهنــگ محلــی ســبب ارتقــای می ـراث فرهنگــی میشــود؛
بنابرایــن برقـراری ارتبــاط بیــن غــذای محلــی و گردشــگری باعــث
ظهــور شــیوههای گردشــگری پایدارتــر میشــود .یافتههــای

پژوهــش ایــزدی ( )1394نشــان میدهــد كــه گردشـــگری غـــذا
در اغلـــب كشــورهایی كــه در برنامهریزیهــای خــود بــدان
توجه مناسب كـردهانـــد ،توانســـته اســـت آثـــار مثبتـــی در توسـعه
پایــدار روســتایی و منطقــهای ایجــاد كنــد و بــه رونــق اقتصــادی
و شــكلگیری هویــت منحصربهفــرد بــرای ایــن جوامــع منجــر
شـــود .بررســیهای اولیــه نشــان میدهنــد كــه كشــور ایــران
قابلیتهــای فراوانــی در زمینــه گردشــگری غــذا دارد و بــا رفــع
مشــكالت موجــود در اینخصــوص ،میتــوان از كاركردهــای
ایــن نــوع گردشــگری درجهــت توســعه پایــدار روســتایی كشــور
بهــره بــرد .میرتقیــان رودســری و همــکاران ( )1392در پژوهشــی با
عنــوان «شناســایی و اولویتبنــدی راهبردهــای گردشــگری غــذا
(مطالعــۀ مــوردی :شهرســتان رامســر)» بــه ایــن نتیجــه رســیدند
کــه راهبردهــای رقابتــی ـ تنــوع مناســبترین روش مدیریــت
مؤثــر فعالیتهــا و عملکردهاســت و نیــز بــا اســتفاده از ماتریــس
برنامهریــزی راهبــردی ّ
کمــی ،بهتریــن راهبردهــای رقابتــی ـ تنــوع
در قالــب نتیجهگیــری ارائــه شــد.
بررســی تحقیقــات پیشــین نشــان میدهــد کــه مطالعــات
انجامشــده اغلــب رویکــرد نقطـهای بــه مقولــه گردشــگری غذایــی
داشــته و ارتبــاط شــبکه روابــط بیــن مقاصــد فعــال گردشــگری بــا
مقولــه غــذا ،کــه در برخــی نقــاط بهصــورت پررنــگ بــوده ،کمتــر
مشــاهده شــده اســت .درواقــع آنچــه هــدف ایــن پژوهــش بــوده
اســت و میتــوان بــه پژوهشهــای انجامشــده افــزود ،بررســی
شــبکهای و ارتباطــات بیــن جاذبههــای مختلــف گردشــگری بــا
نقــاط فعــال و ثقــل گردشــگری غذاســت کــه در اســتان مازنــدران
بهمنزلــه یکــی از قطبهــای بــزرگ گردشــگری انجــام شــده
اس��ت .همچنیــن توســعه گردشــگری غــذا نیازمنــد بهرهگیــری از
رویکردهــای برنامهریــزی منطق ـهای و تحلیــل تعامــات فضایــی
گردشــگری نواحــی گوناگــون اســت کــه در تحقیقــات و مطالعــات
پیشـ�ین کمتـ�ر مدنظـ�ر بـ�وده اسـ�ت؛ بنابرایـ�ن پژوهـ�ش حاضـ�ر
ســعی دارد بــا توجــه بــه انبــوه جاذبههــای گردشــگری محــدوده
مــورد مطالعــه ،عالوهبــر شناســایی نقــاط کلیــدی گردشــگری
غــذا ،درحکــم قطبهــای اصلــی گردشــگری ایــن حــوزه ،در
بی��ن گونهه��ای متع��دد گردش��گری ،بــه بررســی روابــط فضایــی
گردشــگری غــذا در شهرســتانهای اســتان مازنــدران بپــردازد تــا
از ایــن طریــق ،جذابیــت آنهــا را ب ـرای توســعه گردشــگری غــذا
ســطحبندی کنــد.
روشتحقیق
مطالعــه حاضــر در دســتهبندی مطالعــات ســنتزپژوهی
برمبنــای تحلیــل دادههــای ثانویــه 2قــرار میگیــرد؛ بنابرایــن
دادههــای جاذبههــای گردشــگری غــذای شهرســتانهای اســتان

1

1 .Research Synthesis
2 .Secondary Data Analysis
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تحلیل فضایی جاذبههای گردشگری غذا
موردمطالعه :استان مازندران

جدول  :1معرفی خالصه غذاهای سنتی و جاذبههای شهرستانهای استان مازندران (عابسی)1394 ،
جاذبه

غذا

موقعیت

پارک جنگلی شهید زارع ،غار سیاهپور ،منطقه حفاظتشده دودانگه و
چهاردانگه ،پناهگاه حیات وحش دشتی ناز و سهسکنده ،مجموع صفوی
فرحآباد ،پل تجن ،امامزاده یحیی ،امامزاده عباس ،برج سلطان زینالعابدین

اسپه حلوا ،شیرینی گندمی ،سیر انار ،کله پلو ،ته چین پلو،
کباب ماهی اوزون برون،

ساری

بشته زیک ـ سوهان کجدی ،زرد حلوا ـ حلوا زعفرانی،
کنجی آرد ،سوسه کباب (مرغ شکم پر) ،سیب پهلو ـ خورش
سیبزمینی ،ترش کباب ،جغول و بغول ،گوجههاوریش،
کرک بپرس ،هلی غرو ،شامی بابلی ،کئی پال ـ وینگوم
ماست ،ماهی تیم کوکو ،لوه نون (نان دیگی) ،دوشاب یا
دشو ،مربا بهارنارنج ،اسپه آش ،شیرآش ـ شیر برنج ،ماست
پلیکا ،ماهی دودی ،آشه ،نازخاتون ،ترشی هفت بیجار،
تهچین ییالقی ،بامیه

بابل

آبشار و غار چرات ،منطقه شکار ممنوع آالشت

میسی گنه ،برساق ،زرد تیتی پال ،زبرزنگ

آالشت

غار پیرزن خانی ،غار دیو سپید ،پارک جنگلی سعیدی آشتیانی ،پارک جنگلی
سیسنگان ،خانه نیما یوشیج ،قلعه بلده ،بقعه هزارخال ،پل خشتی و حمام،
دریاچه خضر نبی و شورمست ،چشمه آبگرم الویج ،آبشار سواسره

آشکنه تره

نور و نوشهر

غار آب اسک ،پارک جنگلی میرزاکوچکخان ،امامزاده عبدالله ،پل دوازده
پله ،پل معلق آمل ،قلعه شاهاندشت ،امامزاده قاسم ،امامزاده ابراهیم ،امامزاده
عبدالله ،بقعه قدمگاه خضر ،بقاع میر بزرگ ،شمس طبرسی ،میموسید ،دریاچه
ساهون ،چشه آبگرم اسک و الریجان ،چشمه آب معدنی استراباکو ،آبشارهای
شاهاندشت و زیار

آب دندان ،حلوا خشک ـ برشتوک ،ساج سری نون ،کباب
تابهای با سماق ،قلیه اسفناج ،خوراک قارچ

آمل

چپکرود ،خشت پل ،تکیه کردکال

مسقطی

جویبار

هتل رامسر ،چشمههای آبگرم رامسر ،آبشارهای ایج یا ده قلو ،آالمل و یخی

زیتون پرورده ،پرآویج

رامسر

هتل چالوس ،کاخ چایخوران ،پارک جنگلی چالوس ،دریاچه ولشت ،آبشار
اکاپل ،آبشار هریجان،

کال کباب ،کوکوسبزی ،آش کشک ،آش اماج ،دوغ گدوگ

چالوس

بنای شهرداری و شهربانی ،پل محمدحسن خان ،آبگرم ازرود ،آبشار شی الیم،
آبشار درازکش ،جنگل لفور ،آبشار کیمون ،جنگل شیاده ،دریاچه کامیکال

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

بنابرایــن ابتدــا اطالعــات مربــوط بــه غذاهــای محلــی
و جاذبههاــی گردشـ�گری استــان از منابــع موجــود ازجملــه
ســازمان مدیریــت و برنامهریــزی و ســازمان میــراث فرهنگــی و
گردش��گری اس��تان مازن��دران جم��عآوری شدــ .ســاماندهی دادههــا
در محی��ط اکس��ل انج��ام شــد و تعــداد جاذبههــای غــذا و ســایر
زیرســاختهای گردشــگری هــر شهرســتان محاســبه و نرمالیــزه
شــد (جــدول .)1
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مازنــدران از منابــع ثانویــه جمــعآوری و بــا اســتفاده از رویکــرد
تحلیــل شــبکههای اجتماعــی تجزیهوتحلیــل شــد .کاربســت
رویکــرد تحلیــل شــبکهای جاذبههــای گردشــگری غــذا بــر ایــن
اصــل اســتوار اســت کــه مقاصــد گردشــگری غــذا در ســطح
اســتان در جــذب گردشــگران بهصــورت منفصــل عمــل نکــرده
اســت؛ بلکــه تأثیــرات متقابــل و همافزاینــدهای بیــن جاذبههــای
گردشــگری شــهرهای مختلــف وجــود دارد کــه متأثــر از تابــع
فاصلــه اســت .برایناســاس ،شــبکه جاذبههــای گردشــگری غــذا
شــامل مجموعــهای از گرههــا (تعــداد جاذبههــای شهرســتانها)
و روابــط بیــن آنهــا (فاصلــه منهتــن) تعریــف میشــود .مفهــوم
شــبکه و فنــون تحلیــل شــبکهای ابــزاری بــرای تصــور ،مجموعــه
تجســم و تحلیــل پیچیــدهای از روابــط را ارائــه میدهــد .ایــن
ابــزار روشــی را بــرای سادهســازی و منسجمســاختن ایــن روابــط
فراهــم میکنــد و بنابرایــن میتوانــد در ترویــج همــکاری مؤثــر
ً
در رســیدن بــه اهــداف مثمــر ثمــر باشــد .ازآنجاکــه تعــداد نســبتا
زیــادی از کســبوکارهای کوچــک بــا منابــع انــدک نمیتواننــد
در انــزوا توســعه پایــدار را دنبــال کننــد ،داشــتن رویکــرد شــبکهای
بــه پایــداری در صنعتــی ماننــد گردشــگری ضــروری اســت؛
بنابرایــن تحلیــل شــبکه مجموعــهای از فنــون منســجم را بــرای

ترســیم الگوهــای روابــط میــان گرههــا و تحلیــل ســاختار آنهــا
بــهکار میگیــرد (باســتانی و رئیســی1390 ،؛ حســام و رضوانــی،
 .)1394تحلیــل مرکزیــت گرههــا در تحلیــل شــبکه بســیار
متــداول و نشــاندهنده قــدرت و جایــگاه گــره در شــبکه اســت
(رضوان��ی و همــکاران .)1393 ،بهعبارتدیگــر ،تحلیــل مرکزیــت
شــبکه مشــخص میکنــد کــه کــدام گرههــا در شــبکه اثرگــذار و
مرکــزی هســتند (عرفانمنــش و همــکاران .)1391 ،شــاخصهای
متعــددی در اندازهگیــری مرکزیــت شــبکه اســتفاده میشــود کــه
ســه شــاخص مهــم مرکزیــت درجــه ،مرکزیــت بــردار ویــژه و
مرکزیــت بینابینــی از متداولتریــن آنهاســت و در پژوهــش حاضــر
اســتفاده میشــود.
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جاذبه

غذا

موقعیت

برج رسکت ،عمارت عباسآباد ،چشمه عمارت ،کاخ صفیآباد ،عمارات و
باغ صفوی (باغشاه) ،شبهجزیره میانکاله ،غار هوتو ،پارک جنگلی عباسآباد،
دریاچه عباسآباد

مرغ دم داده ،قطلمه ،اسپاش انار او ،ترشی بادمجان ،اوکنس

بهشهر

روستا و آبگرم الویج ،آبشار آبپری ،سرخرود

اسفناج مرجی

محمودآباد

پل معلق بابلسر

اوجی پلو ،ماست دالل زده

بابلسر

اثر طبیعی ملی خشکهداران ،غار هیلدو ،پارک جنگلی سیسرا ،چشمه آبگرم
تنکابن

شامی آبدار ،نان شامی

تنکابن

بنای شهرداری قائمشهر ،پل ورسک ،پارک جنگلی تاالر ،دریاچه گل پل

رومال ،مربا تمشک ،واشو

قائمشهر

موقعیت شهرستانهای شمال استان

دریای کاسپین
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و زیرســاختهای گردشــگری شهرســتانها بخــش بــر تــوان دوم
نرمــال فاصلــه بیــن آنهــا محاســبه و ماتریــس تعامــات فضایــی
گردشــگری شهرســتانهای تشــکیل شــد (جــدول .)2

در گام بع��دی ،ماتریــس فاص��له بیــن مراکــز شهرســتانهای
اســتان تشــکیل شــد و تعامــات فضایــی بیــن مراکــز شهرســتانها
بــا اســتفاده از فرمــول جاذبــه و از حاصلضــرب نرمــال جاذبههــا

جدول  :2ماتریس تعامالت گردشگری غذا بین شهرستانی استان مازندران
ﻧﻮﺷﻬﺮ

ﻧﻮر

ﻧﮑﺎ

ﻣﺤﻤﻮدآﺑﺎد

ﮔﻠﻮﮔﺎه

ﻗﺎﺋﻤﺸﻬﺮ

ﺳﻮادﮐﻮه

ﺳﺎري

راﻣﺴﺮ

ﭼﺎﻟﻮس

ﺟﻮﯾﺒﺎر

ﺗﻨﮑﺎﺑﻦ

ﺑﻬﺸﻬﺮ

ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ

ﺑﺎﺑﻞ

آﻣﻞ

6.238

9.774

4.680

5.39

2.658

8.231

7.731

20.986

4.181

8.458

3.886

6.589

5.103

9.283

14.593

0

آﻣﻞ

4.403

6.373

4.620

3.973

2.570

8.319

7.509

20.697

3.039

5.975

3.826

4.776

5.034

8.511

0

14.593

ﺑﺎﺑﻞ

3.110

4.796

2.940

2.877

1.464

4.878

4.489

12.239

2.108

4.176

2.721

3.305

2.957

0

8.511

9.283

ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ

1.647

2.383

3.504

1.365

2.482

3.365

3.338

11.427

1.253

2.306

1.904

1.927

0

2.957

5.034

5.103

ﺑﻬﺸﻬﺮ

5.451

4.820

1.745

2.213

1.059

2.788

2.847

7.335

7.345

7.892

1.465

0

1.927

3.305

4.776

6.589

ﺗﻨﮑﺎﺑﻦ

1.392

2.104

1.764

1.247

.969

2.768

2.586

8.151

0.881

1.809

0

1.465

1.904

2.721

3.826

3.886

ﺟﻮﯾﺒﺎر

7.194

6.109

2.024

2.754

1.207

3.326

3.433

8.987

4.843

0

1.809

7.892

2.306

4.176

5.975

8.458

ﭼﺎﻟﻮس

3.395

3.053

1.140

1.410

.0696

1.805

1.846

4.802

0

4.843

0.881

7.345

1.253

2.108

3.039

4.181

راﻣﺴﺮ

6.617

9.905

10.643

5.758

5.750

15.092

13.717

0

4.802

8.987

8.151

7.335

11.427

12.239

20.697

20.986

ﺳﺎري

2.291

3.315

2.620

1.907

1.514

5.480

0

13.717

1.846

3.433

2.586

2.847

3.338

4.489

7.509

7.731

ﺳﻮادﮐﻮه

2.558

3.879

3.309

2.258

1.816

0

5.480

15.092

1.805

3.326

2.768

2.788

3.365

4.878

8.319

8.231

ﻗﺎﺋﻤﺸﻬﺮ

.919

1.321

1.852

.752

0

1.816

1.514

5.750

0.696

1.207

0.969

1.059

2.482

1.646

2.570

2.658

ﮔﻠﻮﮔﺎه

2.140

3.414

1.311

0

.752

2.258

1.907

5.758

1.410

2.754

1.247

2.213

1.365

2.877

3.973

5.839

ﻣﺤﻤﻮدآﺑﺎد

1.568

2.309

0

1.311

1.852

3.309

2.620

10.643

1.410

2.024

1.764

1.745

3.504

2.940

4.620

4.680

ﻧﮑﺎ

4.739

0

2.309

3.414

1.321

3.879

3.315

9.905

3.053

6.109

2.104

4.820

2.383

4.796

6.737

9.774

ﻧﻮر

0

4.739

1.568

2.140

.919

2.558

2.291

6.617

3.395

7.194

1.392

5.451

1.647

3.110

4.403

6.238

ﻧﻮﺷﻬﺮ

شــاخصهای مرکزیــت درجــه ،مرکزیــت بــردار ویــژه و
مرکزیــت بینابینــی و نمودارهــای آن بــا اســتفاده از نرمافــزار
یونیس��ت محاســبه و در نرماف ـزار نــت دراو ترســیم شــد .درنهایــت
دادههــای مرکزیــت مراکــز شهرســتانها بــا اســتفاده از نرمافــزار
آرک جــی آی اس 1ب��ه نقش��ه تبدی��ل ش��د.
یافتههایپژوهش
تحلیــل وضعیــت مرکزیــت گردشــگری غــذا در اســتان
1. ArcGIS

مازنــدران بــا اســتفاده از شــاخصهای مرکزیــت شــبکه تعامــات
مقاصــد گردشــگری ارزیابــی شــد .در ایــن مــورد ،شــاخص
مرکزیــت درجــه ب ـرای تعییــن مقاصــد اصلــی گردشــگری غــذا،
مرکزیــت بــردار ویــژه بــرای تعییــن مقاصــد گردشــگری ـ کــه
بیشــترین تعامــات را بــا مقاصــد اصلــی داشــته و پتانســیل الزم
ب ـرای توســعه بــه عنــوان مقاصــد مکمــل ب ـرای مقاصــد اصلــی را
دارنــد ـ و شــاخص مرکزیــت بینابینــی بـرای تعییــن مقاصــد کلیدی
ـ کــه تعامــات شــبکه و جریانهــا و تعامــات گردشــگری غــذا را
در کل اســتان تقویــت میکننــد ـ اســتفاده شــد.

تحلیل فضایی جاذبههای گردشگری غذا
موردمطالعه :استان مازندران

ظرفیتتوسعهگردشگریغذا
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بهمنظــور بررســی ظرفیــت توســعه گردشــگری غــذا ،از
شــاخص مرکزیــت درجــه اســتفاده شــد .نقشــه 1و نمــودار 1
مرکزیــت درجــه شهرســتانهای اســتان مازنــدران از نظــر ظرفیــت
توســعه گردشــگری غــذا را نشــان میدهنــد .براســاس اطالعــات
نقشــه  ۱و نمــودار  ،۱شهرســتان بابــل بــه علــت داشــتن ارتبــاط
بیشــتر و قرارگرفتــن در مرکــز اســتان ،تنــوع جاذبههــای گردشــگری
غــذا و داشــتن زیرســاختهای گردشــگری از مرکزیــت بیشــتری
برخــوردار اســت؛ بهطــوری کــه بــا مقــدار مرکزیــت درجــه ،11

مناســبترین شهرســتان بــرای توســعه گردشــگری غــذا بهشــمار
رفتهانــد و در ارتبــاط بــا ســایر شهرســتانهای پیرامونــی از مرکزیــت
بیشــتری برخــوردار بودهانــد .در رتبههــای بعــدی ،شهرســتانهای
ســاری و آمــل بهترتیــب بــا مرکزیــت درجــه  9و  8ق ـرار گرفتهانــد
کــه میتــوان آنهــا را مراکــز ثانویــه ب ـرای توســعه گردشــگری غــذا
در نظــر گرفــت .در غــرب اســتان نیــز شهرســتانهای چالــوس و
نــور هــر دو بــا مقــدار مرکزیــت  5ظرفیــت مناســبی ب ـرای توســعه
گردشــگری غــذا دارنــد .شهرســتانهای رامســر و گلــوگاه بــا
مرکزیــت درجــه  1در پایینتریــن ســطح قــرار گرفتهانــد و از ایــن
نظــر کمتریــن پتانســیل را برای توســعه گردشــگری غــذا در اســتان دارند.
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نقشه  :1نقشه مرکزیت درجه گردشگری غذا و زیرساختهای گردشگری

نمودار  :1نمودار مرکزیت درجه شبکه گردشگری غذا و زیرساختهای گردشگری
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نظارتبرکیفیتوکمیتخدماتگردشگریغذا

سال دهم  ،شماره سوم ،پاییز 1400

نظــارت بــر کمیــت و کیفــت خدمــات گردشــگری اهمیــت
بســیار باالیــی در برنامهریــزی و توســعه گردشــگری غــذا دارد.
در ایــن راســتا ،تحلیــل شــبکه مقاصــد گردشــگری اطالعــات
ارزشــمندی درخصــوص انتخــاب جایــگاه مناســب بـرای اســتقرار
پایــگاه نظــارت بــر خدمــات گردشــگری غــذا در اختیــار قــرار
میدهــد .بدینمنظــور از شــاخص مرکزیــت بینابیــن اســتفاده
شــد کــه نتایــج آن در نقشــه  2و نمــودار  2و همچنیــن جــدول 2
نشــان داده شــده اســت .براســاس ایــن اطالعــات ،میتــوان اذعــان
کــرد کــه شهرســتان بابــل بــا بیشــترین مقــدار مرکزیــت بینابینــی
 98/38جایــگاه مناســبی را در شــبکه مقاصــد گردشــگری غــذای
اســتان داشــته و محــل مناســبی ب ـرای اســتقرار پایــگاه نظــارت بــر
خدمــات گردشــگری غــذای اســتان اســت .همچنیــن مرکزیــت

بینابینــی بــاالی شهرســتان بابــل باعــث شــده آن شــهر برای اســتقرار
مراکــز اطالعــات و هدایــت گردشــگری غــذا مناســب باشــد و
جریــان اطالعــات از ایــن شهرســتان بــه کل شــبکه شهرســتانها
مناســبتر و راحتتــر صــورت گیــرد .بعــد از شهرســتان
بابــل ،شهرســتان آمــل و چالــوس بهترتیــب بــا میــزان مرکزیــت
بینابینــی  71/18و  78/9در رتبههــای بعــدی قــرار میگیرنــد.
بهعبارتدیگــر ،شهرســتانهای بابــل و آمــل در شــرق اســتان
و شهرســتان چالــوس در غــرب اســتان میتواننــد محــل مناســبی
بــرای اســتقرار پایــگاه نظــارت بــر خدمــات گردشــگری ،مراکــز
اطالعــات گردشــگری و همچنیــن برگ ـزاری جشــنوارههای محلــی
و معرفــی غذاهــا و جاذبههــای اســتان باشــند .در پایینتریــن
ســطح ،شهرســتانهای رامســر ،جویبــار ،گلــوگاه ،ســوادکوه و
نــکا ق ـرار داشــتهاند کــه بهنوعــی در کنارههــا و انتهــای اســتان بــا
مرکزیــت بینابینــی قــرار گرفتهانــد.

نقشه  :2نقشه مرکزیت بینابینی گردشگری غذا و زیرساختهای گردشگری

تحلیل فضایی جاذبههای گردشگری غذا
موردمطالعه :استان مازندران
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نمودار  :2نمودار مرکزیت بینابینی گردشگری غذا و زیرساختهای گردشگری

بهمنظــور شناســایی مراکــز ثانویــه توســعه مقاصــد گردشــگری
غــذا ،از شــاخص مرکزیــت بــردار ویــژه اســتفاده شــد .ایــن
شــاخص عالوهبــر درنظرگرفتــن می ـزان تعامــات فضایــی مقاصــد
گردشــگری ،میــزان مرکزیــت ســایر گرههــا را کــه بــا آنهــا در
تعامــل اســت نیــز در محاســبات مرکزیــت در نظــر میگیــرد.
طبــق نقشــه  ،3نمــودار  3و جــدول 3؛ شهرســتانهای بابــل و
آمــل بهترتیــب دارای  ۴۴/۰و  ۳۹/۰درصــد مرکزیــت بــردار ویــژه
هســتند و در مرتبههــای بعــدی ،شهرســتانهای بابلســر ،قائمشــهر
و ســاری بهترتیــب بــا مرکزیــت بــردار ویــژه  ۳۱/۰ ،۳۱/۰و ۳۵/۰

نقشه  :3نقشه مرکزیت بردار ویژه گردشگری غذا و زیرساختهای گردشگری

سال دهم  ،شماره سوم ،پاییز 1400

مراکزثانویهتوسعهگردشگریغذا

قــرار گرفتهانــد .در غــرب اســتان نیــز شهرســتانهای نــور و
چالــوس بــا میـزان مرکزیــت بــردار ویــژه ۲۲/۰و  ۲۰/۰در رتبههــای
بعــدی قــرار میگیرنــد؛ بنابرایــن میتــوان اذعــان کــرد کــه در
کنــار شهرســتان بابــل ،بهمنزلــه مرکــز اصلــی توســعه گردشــگری
غــذا ،شهرســتانهای آمــل و نــور بهترتیــب در شــرق و غــرب
اســتان پتانســیل کافــی ب ـرای تبدیلشــدن بــه مراکــز ثانویــه توســعه
گردشــگری غــذا را داراینــد .در پایینتریــن ســطح ،شهرســتانهای
تنکابــن و رامســر و گلــوگاه بهترتیــب بــا مرکزیــت بــردار ویــژه
 ۰۰۹/۰ ،۰۵/۰و  ۰۲/۰قــرار گرفتهانــد کــه کمتریــن نقــش را از
نظــر مراکــز ثانویــه توســعه گردشــگری غــذا برعهــده دارنــد.
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شکل  :3نمودار مرکزیت بردار ویژه گردشگری غذا و زیرساختهای گردشگری
جدول  :3شاخصهای مرکزیت بردار ویژه و مرکزیت بینابینی گردشگری غذا و زیرساختهای گردشگری

شهرستانها

بردار ویژه

بینابینی

درجه

آمل

0/392

18/717

9

بابل

بابلسر

0/447
0/313

38/983

11

بهشهر

0/157

14

4

تنکابن

0/056

14

3

جویبار
چالوس
رامسر
ساری
سوادکوه

0/229
0/2
0/009
0/359
0/241

0
19/783
0
9/25
0

4
5
1
8
4

قائمشهر
گلوگاه
محمودآباد
نکا
نور
نوشهر

0/316
0/025
0/219
0/154
0/223
0/139

1/583

1
0
0/333
0
2/883
5/467

6

6
1
4
3
5
4

تحلیل فضایی جاذبههای گردشگری غذا
موردمطالعه :استان مازندران

نتیجهگیری

مطالعــه ســرور و همــکاران ( )1396تأکیــد دارنــد کــه
ســامت غــذا و رعایــت اصــول بهداشــتی نقــش کلیــدی در
توســعه گردشــگری غــذا دارد .در ایــن راســتا ،شــاخص مرکزیــت
بینابینــی تعامــات فضایــی گردشــگری اطالعــات ارزشــمندی
درخصــوص موقعیــت شهرســتانهای اســتان ب ـرای تأســیس پایــگاه
نظــارت بــر کیفــت خدمــات گردشــگری غــذا و مراکــز اطالعــات و
هدایــت گردشــگری غــذا در اختیــار ق ـرار میدهــد .از ایــن منظــر،
شهرســتان بابــل و آمــل در شــرق اســتان و چالــوس در غــرب اســتان
مناســبترین مراکــز بــرای اســتقرار مراکــز نظــارت بــر کیفیــت
خدمــات گردشــگری غــذا و همچنیــن مرکــز اطالعــات و هدایــت
گردشــگران هســتند.
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نتایــج ایــن تحقیــق نشــان میدهــد کــه توجــه بــه ظرفیتهــا و
جاذبههــای گردشــگری غــذا میتوانــد چشــمانداز ظرفیتهــای
توســعه گردشــگری ناحی ـهای را تغییــر دهــد؛ بهطــوری کــه از نظــر
ظرفیــت و جاذبههــای گردشــگری غــذا شهرســتان بابــل بهرغــم
داشــتن زیرســاختهای کمتــر بهنســبت شهرســتان ســاری و آمــل،
از مرکزیــت باالتــری ب ـرای توســعه گردشــگری غــذا برخوردارنــد.
ایــن نتیجــه بــا نتایــج تحقیقــات پیشــین (Buiatti, 2011; Ab
Karim, 2006؛ ایــزدی )1394 ،کــه بــر اهمیــت گردشــگری
و جاذبههــای گردشــگری غــذا تأکیــد دارنــد مطابقــت دارد .در
مطالعــه ایــزدی ( )1394گردشــگری غــذا عامــل تحــرک و پویایــی
گردشــگری و محــرک توســعه مناطــق روســتایی شــناخته شــده
اســت.

پیشنهادهابرایتوسعهگردشگریغذادراستانمازندران
 )1شهرســتان بابــل باالتریــن مقــدار مرکزیــت درجــه از نظــر
جذابیــت غــذا در کل اســتان را داراســت .از ایــن منظــر ،میتــوان
ایجــاد و توســعه زیرســاخت و مراکــز خدمــات گردشــگری غــذا و
ســرمایهگذاری بــرای توســعه آن را بهمنزلــه مناســبترین گزینــه
پیشــنهاد کــرد؛
 )2شهرســتان بابــل و ســاری بهترتیــب باالتریــن مرکزیــت
بینابینــی را در شــبکه تعامــات فضایــی گردشــگری غذایــی در
منطقــه دارد؛ بنابرایــن تأســیس مراکــز اطالعــات گردشــگری
غــذا ،تأســیس مراکــز نظــارت و هماهنگــی و معرفــی و گســترش
بســتههای نوآورانــه و جــذب گردشــگری غــذا پیشــنهاد میشــود؛
 )3در غــرب اســتان نیــز شهرســتانهای چالــوس و نــور
پتانســیل باالیــی بــرای توســعه گردشــگری غــذا دارنــد کــه بــا
ســرمایهگذاری و ایجــاد زیرســاختها و خدمــات گردشــگری
میتواننــد بهمنزلــه مراکــز ثانویــه توســعه گردشــگری غــذا در
غــرب اســتان ایفــای نقــش کننــد.
منابع
ایــزدی ،حســن (« .)١٣٩٤گردشــگری غــذا ،فرصتــی بــرای
توســعه پایــدار روســتایی در ای ـران» .پژوهشهــای روســتایی ،دوره
 ،۶شــماره  ،۱ص .۹۶-۶۵
باســتانی ،سوســن و رئیســی ،میهــن (« .)1390روش تحلیــل
شــبکه :شــبکه اســتفاده از رویکــرد بازهــای کل در مطالعــۀ
اجتماعــات متــن» .مجلــۀ مطالعــات اجتماعــی ایــران ،دوره ،۵
شــماره  ،2ص .۵۷-۳۱
تبریــزی ،نازنیــن (« .)1395ارزیابی عملکرد گردشگری آشــپزی در
روســتای ســروالت از دیــدگاه ذینفعــان (جامعــه محلی ،کارشناســان
و گردشگران» .نشــریه جغرافیا ،دوره  ،14شماره  ،49ص .294-277
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گســترش طولــی اســتان مازنــدران در کنــار دریــا و فاصلــه
زیــاد بیــن شهرســتانهای ایــن اســتان و همچنیــن تنــوع غذاهــای
مختلــف باعــث شــده شهرســتانهای اســتان ظرفیتهــای
متفاوتــی از نظــر گردشــگری غــذا داشــته باشــند .بهرهگیــری از
رویکردهــای برنامهریــزی منطقــهای و تحلیــل تعامــات فضایــی
گردشــگری نواحــی گوناگــون میتوانــد تأثیــر بســزایی در توســعه
گردشــگری غــذا داشــته باشــد؛ بنابرایــن پژوهــش حاضــر بــه
بررســی روابــط فضایــی گردشــگری غــذا در شهرســتانهای اســتان
مازنــدران میپــردازد تــا از ایــن طریــق ،جذابیــت آنهــا را بــرای
توســعه گردشــگری غــذا ســطحبندی کنــد .نتایــج بهدســتآمده
نشــان میدهــد کــه شهرســتان بابــل بــه علــت داشــتن جاذبههــای
گردشــگری غــذا و زیرســاختهای گردشــگری و همچنیــن ارتبــاط
بیشــتر و قرارگرفتــن در مرکــز اســتان ،از مرکزیــت درجــه بیشــتری
برخــوردار اســت .در رتبــه ،بعــدی شهرســتانهای ســاری و
آمــل قــرار دارنــد کــه بــه علــت بهرهمنــدی از زیرســاختهای
مناســبتر ،جایــگاه خوبــی را در شــبکه تعامــات فضایــی
گردشــگری غــذا کســب کردهانــد.

گفتنــی اســت رویکــرد تحلیــل شــبکههای اجتماعــی در
ســطحبندی مرکزیــت فضایــی مقاصــد گردشــگری ،کارایــی باالیــی
دارد و میتوانــد در برنامهریــزی توســعه گردشــگری بهمنزلــه
ابــزاری قدرتمنــد اســتفاده شــود .همچنیــن تحلیلهــای مطالعــه
حاضــر ،برمبنــای دادههــای ثانویــه ظرفیــت گردشــگری غــذا و
بهعبارتــی بخــش عرضــه خدمــات گردشــگری اســتوار بــوده اســت
و پیشــنهاد میشــود کــه در مطالعــات آتــی دادههــای بخــش تقاضــا
و جریــان گردشــگران در بیــن مقاصــد گردشــگری و شهرســتانها
نیــز بررســی و تحلیــل شــوند.
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جعفــری مهرآبــادی ،مریــم ،اکبــری ،مجیــد ،عطایــی ،فرزانــه
و رازقــی چمازکتــی ،فرزانــه (« .)1396مدلیابــی ســاختاری
ـ تفســیری عوامــل مؤثــر بــر توســعه گردشــگری غــذا (مطالعــه
مــوردی :شــهر رشــت)» .مطالعــات برنامهریــزی ســکونتگاهی
انســانی ،ســال یازدهــم ،شــماره  ،۴۰ص ۶۹۸-۶۸۱

مهندســان مشــاور مازنــد طــرح (« .)1388برنامــه آمایــش
اســتان مازنــدران ،مطالعــات تحلیــل وضعیــت و ســاختار ،تحلیــل
اقتصــادی (تحلیــل وضعیــت و ســاختار بخــش گردشــگری ،صنایع
دســتی و می ـراث فرهنگــی)» .گــروه مطالعــات اقتصــادی ،شــماره
 ،10دوره  ،1صفحــات .105-70

حســام ،مهــدی و رضوانــی ،محمدرضــا («.)139۴بررســی
وضعیــت حمایــت مالــی کســب و کارهــای گردشــگری روســتایی
از یکدیگــر بــا رویکــرد تحلیــل شــبکه (مطالعــه مــوردی:
رســتورانهای روســتاهای محــور هــراز ،بخــش الریجــان،
شهرســتان آمــل)» ،مجلــه پژوهــش و برنامهریــزی روســتایی ،دوره
 ،۱۰شــماره  ،2ص .۱۴۲-۱۲۷

میرتقیــان رودســری ،محمــد و غریبــی ،نجمــه (.)1392
گردشــگری غــذا و توســعۀ پایــدار مقصدهــای گردشــگری (مــورد
مطالعــه :اســتان همــدان) .دومیــن همایــش ملــی گردشــگری و
طبیعــت گــردی ایرانزمیــن.
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رضوانــی ،محمدرضــا ،فرجــی ســبکبار ،حســنعلی ،باســتانی،
سوســن و حســام ،مهــدی (« .)1393بررســی روابــط بیــن مراکــز
اقامتــی گردشــگری روســتایی بــا رویکــرد تحلیــل شــبکه )مطالعــۀ
مــوردی :الریجــان ،شهرســتان آمــل(» .فصلنامــه برنامهریــزی و
توســعه گردشــگری ،دوره  ،3شــماره  ،11ص .۱۹۹-۱۷۹
زمانــی کاســمانی ،ســپیده ،وثوقــی ،لیــا و نجــارزاده ،محمــد
( .)1394بررســی نقــش غــذای محلــی در توســعه گردشــگری بــا
تمرکــز بــر بازاریابــی و توســعه اقتصــادی .پایاننامــه کارشناســی
ارشــد دانشــگاه ســمنان ،دانشــکده گردشــگری.
ســرور ،رحیــم ،اکبــری ،مجیــد و درویــش ،بهــروز (.)1396
«طراحــی مــدل توســعه گردشــگری غــذا در ایــران بــا رویکــرد
مدلســازی ســاختاری تفســیری» .جغرافیــا ،ســال پانزدهــم،
شــماره  ،53ص .۹۰-۷۳
شــاطریان ،محســن ،موســوی ،ســید حجــت ،ســلمی،
صدیقــه کیانــی و زارعــی ،مینــا (« .)1397مدلســازی عوامــل
شــکلدهنده گردشــگری آشــپزی و اثــر آن بــر وفــاداری گردشــگران
(نمونــه مــوردی :گردشــگران شــهر اصفهــان)» .نشــریه پژوهــش و
برنامهریــزی شــهری ،ســال نهــم ،شــمارۀ  ،32ص .۶۶-۵۳
عابســی ،فرشــته ( .)1394غذاهــا و شــیرینیهای ســنتی
مازنــدران ،بابــل :ناشــر مؤلــف.
عرفانمنــش ،محمدامیــن و بصیریــان جهرمــی ،رضــا
(« .)1391شــبکه همتألیفــی مقــاالت منتشرشــده در فصلنامــه
مطالعــات ملــی کتابــداری و ســازماندهی اطالعـــات بــا استفـــاده
از شاخـــصهای تحلیـــل شــبکههای ا جتمـــاعی» .فصلنامــه
مطالعــات ملــی کتابــداری و ســازماندهی اطالعــات ،دوره ،۲۴
شــماره  ،94ص .۹۶-۷۷

ودادهیــر ،ابوعلــی ،چقلونــد ،محمــد ،رفیعفــر ،جاللالدیــن
و امیــدوار ،نســرین (« .)1393نظــام غذایــی بومــی ـ ســنتی:
پژوهشــی مــردم شــناختی در میــان قــوم لــک در مناطــق روســتایی
و عشــایری اســتان لرســتان» .توســعه روســتایی ،دوره  ،۶شــماره ،1
ص .۱۰۶-۷۱
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