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چکیده	
ــی از  ــان، یک ــوم و زب ــل آداب ورس ــی، مث ــای فرهنگ ــایر مؤلفه ه ــار س ــذا در کن غ

ــه  ــن، ب ــود ای ــا وج ــی رود. ب ــمار م ــگری به ش ــی گردش ــة فرهنگ ــی جاذب ــر اساس عناص

ــه  ــر توج ــگری کمت ــد گردش ــزی مقاص ــذا در برنامه ری ــگری غ ــای گردش ــت جاذبه ه اهمی

ــت  ــذا در مرکزی ــگری غ ــای گردش ــر ظرفیت ه ــی تأثی ــه بررس ــه ب ــن مقال ــت. ای ــده اس ش

ــد  ــبکة مقاص ــل ش ــرد تحلی ــور از رویک ــردازد. بدین منظ ــگری می پ ــد گردش ــی مقاص فضای

ــن تعامــات  ــدران اســتفاده شــده اســت. بنابرای ــه در اســتان مازن گردشــگری و مــدل جاذب

فضایــی گردشــگری غــذا بیــن شهرســتان های اســتان بــا توجــه بــه تعــداد و تنــوع جاذبه هــا 

ــة عامــل محدودکننــدة روابــط  و زیرســاخت های گردشــگری آن هــا و عامــل فاصلــه به منزل

ــژه  ــردار وی ــت ب ــه، مرکزی ــت درج ــاخص های مرکزی ــد و ش ــن ش ــگری تعیی ــی گردش فضای

ــی آی اس  ــط ج ــبه و در محی ــینت محاس ــزار یوس ــتفاده از نرم اف ــا اس ــی ب ــت بینابین و مرکزی

ــم انداز  ــد چش ــذا می توان ــگری غ ــه گردش ــد ک ــان می ده ــج نش ــد. نتای ــل ش ــه تبدی ــه نقش ب

ظرفیت هــای توســعة گردشــگری ناحیــه ای را تغییــر دهــد؛ به طــوری کــه شهرســتان 

ــی  ــا برخ ــه ب ــگری در مقایس ــاخت های گردش ــر از زیرس ــورداری کمت ــم برخ ــل به رغ باب

ــته و  ــذا را داش ــگری غ ــة گردش ــت درج ــترین مرکزی ــداران، بیش ــتان مازن ــتان های اس شهرس

ــرای توســعة گردشــگری غــذا اســت. همچنیــن مناســب ترین مراکــز  ــه ب مناســب ترین ناحی

ــز  ــیس مراک ــذا و تأس ــگری غ ــات گردش ــت خدم ــر کیفی ــارت ب ــز نظ ــتقرار مراک ــرای اس ب

اطاعــات و هدایــت گردشــگران در شــرق اســتان، شهرســتان بابــل و آمــل و در غــرب آن، 

ــت.  ــوس  اس ــتان چال شهرس
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مقدمه

اصطــاح گردشــگری غــذا4 گونــه ای از گردشــگری را معرفــی 

ــفر  ــرای س ــزه ب ــاد انگی ــل ایج ــی از عوام ــذا را یک ــه غ ــد ک می کن

ــردن از  ــتیابی و لذت ب ــی دس ــه معن ــن ب ــی آورد و همچنی ــمار م به ش

غــذای منحصربه فــرد و به یادماندنــی و چشــیدن طعــم نوشــیدنی در 

مکان هــای دور و نزدیــک اســت )Bertella, 2011(. محصــوالت 

محلــی بــه اصالــت تجربه هــای توریســتی می افزایــد و بــرای 

ــاد  ــزه ایج ــکان انگی ــک م ــه ی ــیدن ب ــور رس ــدگان به منظ بازدیدکنن

می کنــد. حتــی ممکــن اســت گردشــگران بــه مانــدن طوالنی مــدت 

ــی  ــوالت غذای ــترس بودن محص ــت دردس ــه عل ــکان ب ــک م در ی

 .)Steinmetz, 2010( فعالیت هــای مرتبــط مجــاب شــوند و 

ــاص  ــزه خ ــم و م ــای درک طع ــی در ارتق ــدی اساس ــگری بع گردش

غــذای هــر منطقــه اســت )Costa & Besio, 2011(. ایجــاد 

طعــم و مــزه منحصربه فــرد غــذا در اطــراف مقصــدی خــاص 

بــرای بومی ســازی و تأییــد هویــت غذاهــا، راهبــرد بازاریابــی 

اســت کــه از قــرن نوزدهــم رســتوران دارها از آن اســتفاده می کردنــد 

)Spang, 2000(. بنابــر نظــر اســتار، پایــداری گردشــگری غذایــی 

ــکان  ــک م ــر ی ــر دیگ ــا عناص ــات را ب ــراد و مؤسس ــا، اف فعالیت ه

ــی  ــی اجتماع ــای فرهنگ ــخ و ارزش ه ــی، تاری ــع طبیع ــد مناب مانن

گــزارش  طبــق   .) Star et al., 2020( مــی دارد  نگــه  پایــدار 

ســازمان جهانــی گردشــگری دربــاره گردشــگری غــذا، کــه در 

ســال 2012 منتشــر شــده، گردشــگری غــذا بخشــی اســت کــه در 

ــاف  ــت. برخ ــد اس ــال رش ــرعت درح ــگری به س ــت گردش صنع

ســایر اشــکال گردشــگری، غــذا ایــن امــکان را فراهــم مــی آورد کــه 

گردشــگران بــرای لذت بــردن از تجربه هایشــان از همــه حــواس 

پنج گانــۀ خــود اســتفاده کننــد )Azman, 2012(. گردشــگری 

ــاطی  ــدار ارتب ــگری پای ــعۀ گردش ــا توس ــنتی ب ــی و س ــذای محل غ

تنگاتنــگ دارد، توســعه ای کــه هــدف اصلــی اش به حداقل رســاندن 

به حداکثررســاندن  فرهنگــی،  و  زیســت محیطی  آســیب های 

ــرای منطقــه  رضایــت گردشــگر و بهینه ســازی اقتصــاد بلندمــدت ب

ــای  ــی از راهکاره ــذا یک ــگری غ ــت )Buiatti, 2011(. گردش اس
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ــت  ــه عل ــی رود و ب ــمار م ــان به ش ــگر در جه ــذب گردش ج

ــذا  ــتغال زایی دارد. غ ــزایی در اش ــش بس ــاالی آن، نق ــت ب جذابی

ــذا  ــوردن غ ــافری از خ ــر مس ــت و اگ ــر اس ــح همه گی ــی تفری نوع

در محیطــی تــازه لــذت ببــرد، دیگــران را هــم بــه خــوردن آن غــذا 

ــتردگی  ــت. گس ــگری غذاس ــاز گردش ــن آغ ــد و ای ــویق می کن تش

اقلیمــی و ســلیقه در هــر گوشــه از ســرزمین ایــران، باعث شــده غذا 

به منزلــه پتانســیلی بــرای جــذب گردشــگران داخلــی و خارجــی در 

ــارب  ــعه تج ــن توس ــود )Ab Karim, 2006(. بی ــه ش ــر گرفت نظ

غذایــی پایــدار بــرای گردشــگران و سیاســت های کشــاورزی، 

ــی و  ــع فرهنگ ــق و صنای ــگ مناط ــذا، برندین ــد غ ــگری، تولی گردش

ــرات  ــود دارد )Getz, 2009(. تأثی ــی وج ــات مهم ــاق ارتباط خ

چندگانــه و یکپارچــه در تجربه هــای صنایــع دســتی، نیازمنــد 

رویکردهــای جامعــه به منظــور  توســعه و اجــرای سیاســت ها بــرای 

ــر  ــه ه ــی و تغذی ــام غذای ــت )Star, 2020(.نظ ــداری اس درک پای

ــا  ــده مؤلفه هــای مهــم فرهنگــی و ارتباطــی انســان ب ــوم دربردارن ق

محیــط اســت. غــذا در جوامــع انســانی ابعــاد گوناگونــی از حیــات 

زیســتی و فرهنگــی انســان را بــه نمایــش می گــذارد. ترجیــح رنــگ، 

ــع  ــه، چگونگــی توزی ــزار به کاررفت ــدارک، اب طعــم، ذائقــه، شــیوه ت

ــای  ــوم و آیین ه ــی، آداب ورس ــف اجتماع ــطوح مختل ــذا در س غ

ــیتی  ــاص جنس ــات خ ــرف و ماحظ ــع، مص ــدارک، توزی ــد، ت تولی

ــگ  ــتر فرهن ــه در بس ــذا و تغذی ــاص غ ــی خ ــاره، پیچیدگ در این ب

یــک  در   .)1393 همــکاران،  و  )ودادهیــر  می دهنــد  نشــان  را 

ــذا را  ــگری غ ــای گردش ــداری رویداده ــادی، پای ــوب اقتص چارچ

ــرد: ــاهده ک ــو مش ــه الگ ــوان در س می ت

1( از منظــر توســعه منطقــه ای: رویدادهــای گردشــگری غــذا 

نقــش مهمــی در تحریــک فعالیــت اقتصــادی در مراکــز روســتایی و 

bin Mohammad Af�( ککمــ بــه حفــظ پایــداری مناطــق دارنــد

)andi et al., 2013; Loomis, 1995؛

بیــن  کــه  ســازوکارهایی  اقتصــادی:  رفــاه  منظــر  از   )2

برقــرار  مســتقیمی  ارتبــاط  تولیدکننــدگان  و  مصرف کننــدگان 

گاهــی و رضایــت مصرف کننــده از مــواد   آ
ً
می کنــد، احتمــاال

بــا  مرتبــط  خارجــی  عوامــل  می بخشــند،  بهبــود  را  غذایــی 

ــت  ــا کیفی ــد ب ــیوه های تولی ــد و ش ــدود می کنن ــل را مح حمل ونق

 Slocum &( باالتــر به دســت صنعتگــران را تشــویق می کننــد

؛  )Everett, 2010

ــای  ــت هزینه ه ــن اس ــی: ممک ــای عموم ــدگاه کااله 3( از دی

ــه  ــن یاران ــه تأمی ــذا و هرگون ــگری غ ــای گردش ــی رویداده میزبان

ــته  ــده، ارزش داش ــازاد مصرف کنن ــد م ــورت تولی ــی، درص عموم

باشــد )Ezebilo, 2016(. جشــنواره شــربت افــرا در کانــادا، 

ــکا،  ــده آمری ــاالت متح ــی در ای ــای دریای ــنواره غذاه ــن جش مارات

ــش  ــک، نمای ــی در مکزی ــذ بین الملل ــی لذی ــواد غذای ــنواره م جش

ــان از  ــیدنی، نش ــذای س ــنواره غ ــاون، جش ــپ ت ــوب کی ــذای خ غ

اهمیــت مــواد غذایــی به منزلــه یــک جاذبــه و انگیــزه اصلــی 

ــکاران )2004(  ــال و هم ــت.  ه ــگری اس ــد گردش ــه مقص ــفر ب س

و النــگ و ایدســو )2003( بیــان داشــته اند کــه گردشــگری غــذا، 

در وســیع ترین معنــای آن به منزلــه عامــل کشــش در بازاریابــی 

 Lange & Idso, 2003; Hall et.al.( مقصــد عمــل می کنــد

2004 ,(. دوگال و شــالینی )2015( نیــز گــزارش داده انــد کــه 

ــت  ــی اس ــا و خاق ــگری پوی ــش گردش ــپزی1 بخ ــگری آش گردش

بــه  بازدید کننــده  هزینه هــای  از  یک ســوم  از  بیــش  آن  در  کــه 

ــی  ــاب مل ــگری حس ــار گردش ــر آم ــد. بناب ــاص می یاب ــذا اختص غ

ــی  ــی و بین الملل ــدگان داخل ــترالیا در 2011 ـ 2012، بازدیدکنن اس

در اســترالیا 4/26 درصــد از مصــرف گردشــگری خــود را بــه 

ــاده و  ــه غــذای آم ــی و آشــامیدنی محصــوالت، ازجمل مــواد غذای

.)Duggal & Shalini, 2015( رســتوران اختصــاص دادنــد

وجــود  بــا  روســتایی،  مناطــق  در  به خصــوص  ایــران  در 

بهره منــدی از تنــوع مــواد غذایــی محلــی و ســنتی، هنــوز بــه 

گردشــگری غــذا توجــه چندانــی نشــده اســت. حــال آن کــه رشــد 

ــعه  ــی و توس ــرک و پویای ــد در تح ــش می توان ــن بخ ــعه ای و توس

ــه و پایــدار جوامــع روســتایی کشــور نقــش مؤثــری ایفــا  همه جانب

ــتان  ــدادادی در اس ــای خ ــور نعمت  ه ــزدی، 1394(. وف ــد )ای کن

مازنــدران، امــکان پخــت انــواع غذاهــا، آش هــا، ترشــیجات، مربــا 

ــرش  ــما، ت ــوز مس ــت. آغ ــم آورده اس ــا را فراه ــایر خوراکی ه و س

ــی  ــون، اســفناج مرجــی و کئ ــی، اسپناســاک، نازخات ترشــو، دوپتت

ــد.  ــمار می آین ــتان به ش ــن اس ــروف ای ــای مع ــه غذاه ــار ازجمل ان

ــدران  ــتان مازن ــز آن در اس ــه پخت وپ ــیرینی، ک ــان و ش ــواع ن از ان

ــس  ــک، پی ــت زی ــون، پش ــوز ن ــه آغ ــوان ب ــت، می ت ــوم اس مرس

گندلــه و رشــته بــه رشــته اشــاره کــرد. به رغــم ظرفیت هــای درخــور 

توجــه اســتان در گردشــگری غــذا، هماننــد ســایر اســتان های 

ــذب  ــی در ج ــوغاتی های خوراک ــی و س ــش خوراک ــور، از نق کش

ــرح،  ــد ط ــاور مازن ــان مش ــت )مهندس ــده اس ــت ش ــگر غفل گردش

ــای  ــت جاذبه ه ــت ظرفی ــل مرکزی ــورد، تحلی ــن م 1388(. در ای

گردشــگری غــذای شهرســتان های مختلــف و ارتبــاط آن بــا ســایر 

جاذبــه و زیرســاخت های گردشــگری میتوانــد در برنامه ریــزی 

توســعه گردشــگری غــذا در اســتان مازنــدران نقــش مهمــی داشــته 

باشــد. براین اســاس، ایــن پژوهــش بــه دنبــال دســتیابی بــه پاســخ 

ســؤاالت ذیــل اســت:

1. کدام یــک از شهرســتان های اســتان مازنــدران باالتریــن 

ــد؟  ــذا را دارن ــگری غ ــت گردش ــزان جذابی می

جاذبه هــای  ســایر  بــا  غــذا  جاذبه هــای  تلفیــق  بــا   .2

گردشــگری، جذابیــت شهرســتان های اســتان چگونــه خواهــد بــود؟

1.. Culinary Tourism
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پیشینه	پژوهش

ــوده  ــیاری ب ــان بس ــه محقق ــوع مطالع ــذا موض ــگری غ گردش

اســت. اســتار و همــکاران نشــان دادنــد کــه رویدادهــای گردشــگری 

غذایــی بــه کانــون اصلــی توســعه اقتصــادی در مناطــق روســتایی و 

ــذب  ــل ج ــذا عام ــنواره های غ ــت. جش ــده اس ــل ش ــه ای تبدی منطق

ــوده  ــی ب ــاد محل ــد در اقتص ــد درآم ــش و تولی ــگران و افزای گردش

ــه  ــد ک ــد دارن کی ــن تأ ــا همچنی ــت )Star et al., 2020(. آن ه اس

بــرای پیاده ســازی بیشــتر تجربه هــای غذایــی به منزلــه راهبــرد 

ــا،  ــداری آن ه ــان از پای ــرای اطمین ــن ب ــادی و همچنی ــعه اقتص توس

ــه  ــت و جامع ــط زیس ــاورزی، محی ــا کش ــا ب ــاط آن ه ــی ارتب بررس

امــری ضــروری اســت. یانــگ و همــکاران بــا مطالعــه نقــش 

ــد  جشــنواره های غــذا در برندســازی مقاصــد آشــپزی، اشــاره کردن

کــه جشــنواره های بــا مضمــون غــذا در مرکــز و محــور گردشــگری 

آشــپزی قــرار دارنــد و مدت هاســت عنصــر اصلــی در رقابــت یــک 

ــه ای  ــد )Yang et al., 2020(. در مطالع ــمار می رون ــد به ش مقص

ــن، کــرۀ  ــد کــه در ژاپ دیگــر، یوســف و شــی چنــگ مشــاهده کردن

ــگ  ــال، فرهن ــای ح ــج غذاه ــی و تروی ــا معرف ــد ب ــی و تایلن جنوب

ــی  ــات عموم ــال و خدم ــذای ح ــتوران های غ ــال، رس ــذای ح غ

ــت  ــده اس ــاش ش ــت، ت ــلمانان اس ــه مس ــورد عاق ــه م ــال، ک ح

ــرای  ــال ب ــگری ح ــد گردش ــه مقص ــان را به منزل ــیل کشورش پتانس

 Yousaf & Xiucheng,( دهنــد  ارتقــا  مســلمان  گردشــگران 

ــد کــه  ــد کردن کی ــی تأ ــاره جونــگ و وارل ــن راســتا،  ب 2018(. در ای

حمایــت از غــذای محلــی در توســعه گردشــگری، از طریــق گفتمان 

ــرات  ــری از تأثی ــرای جلوگی ــی ب ــای محل ــأ و روایت ه ــاد، منش اعتم

 .)Jong & Varley, 2017( ــت ــم اس ــیار مه ــوء بس ــات س تبلیغ

لــی و همــکاران تأثیــر توســعه خوشــه های غذایــی خــاق در توســعه 

ــگری  ــای گردش ــد و خاقیت ه ــگ مقص ــق برندین ــتایی از طری روس

آشــپزی در اســتراتفورد و مســکوکا، انتاریــو، کانــادا را بررســی کردنــد 

ــا  و نشــان دادنــد کــه چگونــه دو خوشــه مــواد غذایــی شــکل یافته ب

فرایندهــای متفــاوت، بــه موفقیت هــا و چالش هــای توســعه خــاق 

ــالینی  ــد )Lee et al., 2015(. دوگال و ش ــک می کن ــتایی کم روس

ــه  ــد ســال گذشــته، گردشــگری آشــپزی ب ــد کــه در چن اشــاره کردن

ــش  ــق، افزای ــی مناط ــادی و اجتماع ــت اقتص ــود وضعی ــت بهب عل

چشــمگیری یافتــه اســت. گردشــگری آشــپزی منعکس کننــده جنبــه 

ــادل فرهنگــی  ــرای تب ــی ب ــد و توانای ــوده و رســانه قدرتمن فرهنگــی ب

ــک،  ــورهای مکزی ــت. کش ــراردادن آن اس ــش ق ــرض نمای و در مع

ــب و  ــق کارائی ــن مناط ــام و همچنی ــد، ویتن ــا، تایلن ــه، ایتالی فرانس

کالیفرنیــا ازجملــه مناطقــی هســتند کــه بــرای بهره بــرداری از 

ــت  ــای مثب ــود گام ه ــپزی خ ــای آش ــه در دارایی ه ــای نهفت ظرفیت ه

 .)Duggal & Shalini, 2015( برداشــته اند  جلــو  بــه  رو  و 

گردشــگری غــذا ســالیانه درحــال رشــد اســت و ذائقــه غذایــی بــه 

 UNWTO,( بخــش مهمــی از تجربــه گردشــگری تبدیــل می شــود

2013(. در تحقیــقی دیگــر، کیــم و همــکاران بــه بررســی عوامــل 

مؤثــر در مصــرف مــواد غذایــی و نوشــیدنی های محلــی در مقصــد 

ــا 20  ــه ب ــی و مصاحب ــه بنیان ــرد نظری ــا رویک ــا ب ــد. آن ه پرداختن

نفــر، بــه یــک مــدل از مصــرف مــواد غذایــی محلــی دســت یافتنــد 

)Kim et al., 2009(. در مطالعــه ای دیگــر، بویــان و  هــال نشــان 

ــام  ــاد ن ــاس ایج ــه و اس ــگری پای ــذا و گردش ــب غ ــه ترکی ــد ک دادن

ــت  ــج هوی ــایت ها در تروی ــتفاده از وب س ــتایی و اس ــاری روس تج

مدنظــر اســت و تأثیــر بســزایی در توســعه گردشــگری روســتایی دارد 

 .)Boyne & Hall, 2004(

شکل	1:	مدل	نشان	دهنده	تأثیر	جهانی	شدن	در	عرصه	آشپزی	و	مصرف	غذا	در	گردشگری	
)حسن	ایزدی،	1394(
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شــاطریان و همــکاران )1397( نشــان دادنــد کــه گردشــگری 

آشــپزی در رضایــت گردشــگران داخلــی و خارجــی در شــهر 

ــه  ــد شــد بیــن تجرب ــن تأیی ــوده اســت. همچنی اصفهــان اثرگــذار ب

ــد  ــی و درآم ــذای بوم ــی از غ ــی و خارج ــگران داخل ــت گردش مثب

ــل  ــج حاص ــود دارد. نتای ــت وج ــه مثب ــی از آن رابط ــادی ناش اقتص

ــرد مدل ســازی معــادالت ســاختاری بیانگــر آن اســت کــه  از کارب

ــا  ــان ب ــی اصفه ــای بوم ــگران از غذاه ــناخت گردش ــی و ش گاه آ

ــه غذاهــای بومــی  ــز نگــرش ذهنــی مثبــت ب بارعاملــی 0/26 و نی

اصفهــان بــا بارعاملــی 0/22 اثــر معنــاداری در تمایــل بــه تجربــه 

ــنتی  ــای س ــواع غذاه ــتفاده از ان ــپزی و اس ــگری آش ــدد گردش مج

اصفهــان دارد. ســرور و همــکاران )1396( نشــان دادنــد کــه عامــل 

تهیــه غــذای ســالم و رعایــت نــکات و اصــول بهداشــتی در مراحــل 

ــر را  ــترین تأثی ــوذ 9، بیش ــدرت نف ــا ق ــرو آن ب ــه و س ــون تهی گوناگ

در توســعه گردشــگری غــذا در ایــران دارد. همچنیــن برگــزاری 

ــی  ــش مهم ــی نق ــای محل ــرف غذاه ــج مص ــنواره ها و تروی جش

در خاقیــت ایــن حــوزه دارد. جعفــری مهرآبــادی و همــکاران 

)1396( دو 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 

ــم در  ــوع و طع ــاد تن ــی و ایج ــای محل ــت غذاه ــش کیفی آن و افزای

ــت.  آن اس

ــپزی  ــگری آش ــرد گردش ــه عملک ــزی )1395( در مطالع تبری

ــان  ــدگاه کارشناس ــم از دی ــه ه ــان داد ک ــروالت نش ــتای س در روس

و هــم از دیــدگاه ســاکنان، گردشــگری آشــپزی بیشــترین اثــر را در 

توســعه اجتماعــی ـ فرهنگــی و اقتصــادی روســتا داشــته و تأثیــر آن 

ــز  ــادی ناچی ــی ـ نه ــتی و دولت ــط زیس ــاختی، محی ــاد زیرس در ابع

بــوده اســت. همچنیــن شــاخص رضایتمنــدی گردشــگران از 

مجمــوع فعالیت هــای گردشــگری آشــپزی در روســتای ســروالت 

در مقیــاس صفــر تــا صــد، 76/16 محاســبه شــد کــه بیشــتر 

مقصــد  در  خدماتــی  و  زیرســاختی  کاســتی های  نشــان دهنده 

ــت.  اس

زمانــی کاســمانی و همکارانــش )1394( در پژوهشــی بــا 

ــا  ــگری ب ــعه گردش ــی در توس ــذای محل ــش غ ــی نق ــوان بررس عن

تمرکــز بــر بازاریابــی و توســعه اقتصــادی، بــه ایــن نتیجــه رســیده اند 

کــه غــذای محلــی یکــی از ویژگی هــای متمایزکننــده بــرای 

ــده،  ــش بازدیدکنن ــد در افزای ــی رود و می توان ــمار م ــد به ش مقاص

ــدار  ــاغل پای ــج مش ــادی و تروی ــای اقتص ــر بخش ه ــد در دیگ رش

ــن  ــک بی ــه نزدی ــت رابط ــی اس ــد. گفتن ــته باش ــزایی داش ــر بس تأثی

غــذا و فرهنــگ محلــی ســبب ارتقــای میــراث فرهنگــی می شــود؛ 

بنابرایــن برقــراری ارتبــاط بیــن غــذای محلــی و گردشــگری باعــث 

یافته هــای  می شــود.  پایدارتــر  گردشــگری  شــیوه های  ظهــور 

ــذا  ــگری غـ ــه گردشـ ــد ک ــان می ده ــزدی )1394( نش ــش ای پژوه

بــدان  برنامه ریزی هــای خــود  در  کــه  اغلـــب کشــورهایی  در 

توجه مناسب کـرده انـــد، توانســـته اســـت آثـــار مثبتـــی در توسـعه 

ــادی  ــق اقتص ــه رون ــد و ب ــاد کن ــه ای ایج ــتایی و منطق ــدار روس پای

ــر  ــع منج ــن جوام ــرای ای ــرد ب ــت منحصربه ف ــکل گیری هوی و ش

شـــود. بررســی های اولیــه نشــان می دهنــد کــه کشــور ایــران 

ــع  ــا رف ــذا دارد و ب ــگری غ ــه گردش ــی در زمین ــای فراوان قابلیت ه

مشــکات موجــود در این خصــوص، می تــوان از کارکردهــای 

ــور  ــتایی کش ــدار روس ــعه پای ــت توس ــگری درجه ــوع گردش ــن ن ای

بهــره بــرد. میرتقیــان رودســری و همــکاران )1392( در پژوهشــی با 

ــذا  ــگری غ ــای گردش ــدی راهبرده ــایی و اولویت بن ــوان »شناس عن

ــیدند  ــه رس ــن نتیج ــه ای ــر(« ب ــتان رامس ــوردی: شهرس ــۀ م )مطالع

کــه راهبردهــای رقابتــی ـ تنــوع مناســب ترین روش مدیریــت 

ــا اســتفاده از ماتریــس  ــز ب ــر فعالیت هــا و عملکردهاســت و نی مؤث

برنامه ریــزی راهبــردی کّمــی، بهتریــن راهبردهــای رقابتــی ـ تنــوع 

ــد.  ــه ش ــری ارائ ــب نتیجه گی در قال

ــات  ــه مطالع ــد ک ــان می ده ــین نش ــات پیش ــی تحقیق بررس

انجام شــده اغلــب رویکــرد نقطــه ای بــه مقولــه گردشــگری غذایــی 

داشــته و ارتبــاط شــبکه روابــط بیــن مقاصــد فعــال گردشــگری بــا 

مقولــه غــذا، کــه در برخــی نقــاط به صــورت پررنــگ بــوده، کمتــر 

ــوده  ــن پژوهــش ب ــع آنچــه هــدف ای مشــاهده شــده اســت. درواق

ــی  ــزود، بررس ــده اف ــای انجام ش ــه پژوهش ه ــوان ب ــت و می ت اس

ــا  ــگری ب ــف گردش ــای مختل ــن جاذبه ه ــات بی ــبکه ای و ارتباط ش

نقــاط فعــال و ثقــل گردشــگری غذاســت کــه در اســتان مازنــدران 

به منزلــه یکــی از قطب هــای بــزرگ گردشــگری انجــام شــده 

ــری از  ــد بهره گی ــذا نیازمن ــگری غ ــعه گردش ــن توس ــت. همچنی اس

ــی  ــات فضای ــل تعام ــه ای و تحلی ــزی منطق ــای برنامه ری رویکرده

گردشــگری نواحــی گوناگــون اســت کــه در تحقیقــات و مطالعــات 

ــر  ــش حاض ــن پژوه ــت؛ بنابرای ــوده اس ــر ب ــر مدنظ ــین کمت پیش

ــدوده  ــگری مح ــای گردش ــوه جاذبه ه ــه انب ــه ب ــا توج ــعی دارد ب س

ــگری  ــدی گردش ــاط کلی ــایی نق ــر شناس ــه، عاوه ب ــورد مطالع م

ــوزه، در  ــن ح ــگری ای ــی گردش ــای اصل ــم قطب ه ــذا، درحک غ

ــی  ــط فضای ــی رواب ــه بررس ــگری، ب ــدد گردش ــای متع ــن گونه ه بی

ــا  ــردازد ت ــدران بپ ــتان مازن ــتان های اس ــذا در شهرس ــگری غ گردش

ــرای توســعه گردشــگری غــذا  ــق، جذابیــت آن هــا را ب ــن طری از ای

ســطح بندی کنــد. 

روش	تحقیق

ســنتزپژوهی1  مطالعــات  دســته بندی  در  حاضــر  مطالعــه 

برمبنــای تحلیــل داده هــای ثانویــه2 قــرار می گیــرد؛ بنابرایــن 

ــتان  ــتان های اس ــذای شهرس ــگری غ ــای گردش ــای جاذبه ه داده ه

1 .Research Synthesis
2 .Secondary Data Analysis 
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ــرد  ــتفاده از رویک ــا اس ــع آوری و ب ــه جم ــع ثانوی ــدران از مناب مازن

تحلیــل شــبکه های اجتماعــی تجزیه وتحلیــل شــد. کاربســت 

ــن  ــر ای ــذا ب ــگری غ ــای گردش ــبکه ای جاذبه ه ــل ش ــرد تحلی رویک

اصــل اســتوار اســت کــه مقاصــد گردشــگری غــذا در ســطح 

ــرده  ــل نک ــل عم ــورت منفص ــگران به ص ــذب گردش ــتان در ج اس

ــای  ــن جاذبه ه ــده ای بی ــل و هم افزاین ــرات متقاب ــه تأثی ــت؛ بلک اس

گردشــگری شــهرهای مختلــف وجــود دارد کــه متأثــر از تابــع 

ــذا  ــگری غ ــای گردش ــبکه جاذبه ه ــاس، ش ــت. براین اس ــه اس فاصل

ــتان ها(  ــای شهرس ــداد جاذبه ه ــا )تع ــه ای از گره ه ــامل مجموع ش

ــوم  ــود. مفه ــف می ش ــن( تعری ــه منهت ــا )فاصل ــن آن ه ــط بی و رواب

ــه  ــور، مجموع ــرای تص ــزاری ب ــبکه ای اب ــل ش ــون تحلی ــبکه و فن ش

تجســم و تحلیــل پیچیــده ای از روابــط را ارائــه می دهــد. ایــن 

ــط  ــن رواب ــاختن ای ــازی و منسجم س ــرای ساده س ــی را ب ــزار روش اب

ــر  ــکاری مؤث ــج هم ــد در تروی ــن می توان ــد و بنابرای ــم می کن فراه

 
ً
ــه اهــداف مثمــر ثمــر باشــد. ازآنجاکــه تعــداد نســبتا در رســیدن ب

ــد  ــدک نمی توانن ــع ان ــا مناب ــک ب ــب وکارهای کوچ ــادی از کس زی

در انــزوا توســعه پایــدار را دنبــال کننــد، داشــتن رویکــرد شــبکه ای 

بــه پایــداری در صنعتــی ماننــد گردشــگری ضــروری اســت؛ 

ــرای  ــجم را ب ــون منس ــه ای از فن ــبکه مجموع ــل ش ــن تحلی بنابرای

ــا  ــاختار آن ه ــل س ــا و تحلی ــان گره ه ــط می ــای رواب ــیم الگوه ترس

ــی،  ــام و رضوان ــی، 1390؛ حس ــتانی و رئیس ــرد )باس ــه کار می گی ب

بســیار  شــبکه  تحلیــل  در  گره هــا  مرکزیــت  تحلیــل   .)1394

ــت  ــبکه اس ــره در ش ــگاه گ ــدرت و جای ــان دهنده ق ــداول و نش مت

ــت  ــل مرکزی ــر، تحلی ــکاران، 1393(. به عبارت دیگ ــی و هم )رضوان

ــذار و  ــبکه اثرگ ــا در ش ــدام گره ه ــه ک ــد ک ــخص می کن ــبکه مش ش

ــاخص های  ــکاران، 1391(. ش ــش و هم ــتند )عرفان من ــزی هس مرک

ــه  ــود ک ــتفاده می ش ــبکه اس ــت ش ــری مرکزی ــددی در اندازه گی متع

ســه شــاخص مهــم مرکزیــت درجــه، مرکزیــت بــردار ویــژه و 

مرکزیــت بینابینــی از متداول تریــن آن هاســت و در پژوهــش حاضــر 

اســتفاده می شــود. 

محلــی  غذاهــای  بــه  مربــوط  اطاعــات  ابتــدا  بنابرایــن 

ازجملــه  موجــود  منابــع  از  اســتان  گردشــگری  جاذبه هــای  و 

ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی و ســازمان میــراث فرهنگــی و 

گردشــگری اســتان مازنــدران جمــع آوری شــد. ســامان دهی داده هــا 

ــایر  ــذا و س ــای غ ــداد جاذبه ه ــد و تع ــام ش ــل انج ــط اکس در محی

ــزه  ــبه و نرمالی ــتان محاس ــر شهرس ــگری ه ــاخت های گردش زیرس

ــدول 1(.  ــد )ج ش

موقعیتغذاجاذبه

پارک جنگلی شهید زارع، غار سیاه پور، منطقه حفاظت شده دودانگه و 
چهاردانگه، پناهگاه حیات وحش دشتی ناز و سهسکنده، مجموع صفوی 
فرح آباد، پل تجن، امامزاده یحیی، امامزاده عباس، برج سلطان زین العابدین

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

ساری 

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

بشته زیک ـ سوهان کجدی، زرد حلوا ـ حلوا زعفرانی، 
کنجی آرد، سوسه کباب )مرغ شکم پر(، سیب پهلو ـ خورش 

سیب زمینی، ترش کباب، جغول و بغول، گوجه هاوریش، 
کرک بپرس، هلی غرو، شامی بابلی، کئی پا 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، 
ته چین ییاقی، بامیه

بابل

آالشتمیسی گنه، برساق، زرد تی تی پا، زبرزنگآبشار و غار چرات، منطقه شکار ممنوع آالشت 

غار پیرزن خانی، غار دیو سپید، پارک جنگلی سعیدی آشتیانی، پارک جنگلی 
سی سنگان، خانه نیما یوشیج، قلعه بلده، بقعه هزارخال، پل خشتی و حمام، 

دریاچه خضر نبی و شورمست، چشمه آبگرم الویج، آبشار سواسره
نور و نوشهرآشکنه تره

غار آب اسک، پارک جنگلی میرزاکوچک خان، 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 
تابه ای با سماق، قلیه اسفناج، خوراک قارچ 

آمل

جویبارمسقطی چپکرود، خشت پل، تکیه کردکا

رامسرزیتون پرورده، پرآویجهتل رامسر، چشمه های آبگرم رامسر، آبشارهای ایج یا ده قلو، آالمل و یخی

هتل چالوس، کاخ چای خوران، پارک جنگلی چالوس، دریاچه ولشت، آبشار 
اکاپل، آبشار هریجان، 

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

جدول	1:	معرفی	خالصه	غذاهای	سنتی	و	جاذبه	های	شهرستان	های	استان	مازندران	)عابسی،	1394(
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موقعیتغذاجاذبه

برج رسکت، عمارت عباس آباد، چشمه عمارت، کاخ صفی آباد، عمارات و 
باغ صفوی )باغشاه(، شبه جزیره میانکاله، غار هوتو، پارک جنگلی عباس آباد، 

دریاچه عباس آباد
بهشهرمرغ دم داده، قطلمه، اسپاش انار او، ترشی بادمجان، اوکنس

محمودآباداسفناج مرجیروستا و آبگرم الویج، آبشار آب پری، سرخرود

بابلسراوجی پلو، ماست دالل زدهپل معلق بابلسر

اثر طبیعی ملی خشکه داران، غار هیلدو، پارک جنگلی سی سرا، چشمه آبگرم 
تنکابن

تنکابنشامی آبدار، نان شامی

قائمشهررومال، مربا تمشک، واشوبنای شهرداری قائمشهر، پل ورسک، پارک جنگلی تاالر، دریاچه گل پل

موقعیت شهرستان های شمال استاندریای کاسپین

ــتان های  ــز شهرس ــن مراک ــله بی ــس فاص ــدی، ماتری در گام بع

اســتان تشــکیل شــد و تعامــات فضایــی بیــن مراکــز شهرســتان ها 

ــه و از حاصل ضــرب نرمــال جاذبه هــا  ــا اســتفاده از فرمــول جاذب ب

ــوان دوم  ــر ت ــش ب ــتان ها بخ ــگری شهرس ــاخت های گردش و زیرس

نرمــال فاصلــه بیــن آن هــا محاســبه و ماتریــس تعامــات فضایــی 

ــدول 2(.  ــد )ج ــکیل ش ــتان های تش ــگری شهرس گردش

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

آمل6.2389.7744.6805.392.6588.2317.73120.9864.1818.4583.8866.5895.1039.28314.5930

بابل4.4036.3734.6203.9732.5708.3197.50920.6973.0395.9753.8264.7765.0348.511014.593

بابلسر3.1104.7962.9402.8771.4644.8784.48912.2392.1084.1762.7213.3052.95708.5119.283

بهشهر1.6472.3833.5041.3652.4823.3653.33811.4271.2532.3061.9041.92702.9575.0345.103

تنکابن5.4514.8201.7452.2131.0592.7882.8477.3357.3457.8921.46501.9273.3054.7766.589

جویبار1.3922.1041.7641.247.9692.7682.5868.1510.8811.80901.4651.9042.7213.8263.886

چالوس7.1946.1092.0242.7541.2073.3263.4338.9874.84301.8097.8922.3064.1765.9758.458

رامسر3.3953.0531.1401.410.06961.8051.8464.80204.8430.8817.3451.2532.1083.0394.181

ساري6.6179.90510.6435.7585.75015.09213.71704.8028.9878.1517.33511.42712.23920.69720.986

سوادکوه2.2913.3152.6201.9071.5145.480013.7171.8463.4332.5862.8473.3384.4897.5097.731

قائمشهر2.5583.8793.3092.2581.81605.48015.0921.8053.3262.7682.7883.3654.8788.3198.231

گلوگاه9191.3211.852.75201.8161.5145.7500.6961.2070.9691.0592.4821.6462.5702.658.

محمودآباد2.1403.4141.3110.7522.2581.9075.7581.4102.7541.2472.2131.3652.8773.9735.839

نکا1.5682.30901.3111.8523.3092.62010.6431.4102.0241.7641.7453.5042.9404.6204.680

نور4.73902.3093.4141.3213.8793.3159.9053.0536.1092.1044.8202.3834.7966.7379.774

نوشهر04.7391.5682.140.9192.5582.2916.6173.3957.1941.3925.4511.6473.1104.4036.238

شــاخص های مرکزیــت درجــه، مرکزیــت بــردار ویــژه و 

نرم افــزار  از  اســتفاده  بــا  آن  نمودار هــای  و  بینابینــی  مرکزیــت 

یونیســت محاســبه و در نرم افــزار نــت دراو ترســیم شــد. درنهایــت 

ــزار  ــتفاده از نرم اف ــا اس ــتان ها ب ــز شهرس ــت مراک ــای مرکزی داده ه

ــد.  ــل ش ــه تبدی ــه نقش ــی آی اس1 ب آرک ج

یافته	های	پژوهش

تحلیــل وضعیــت مرکزیــت گردشــگری غــذا در اســتان 

1. ArcGIS

مازنــدران بــا اســتفاده از شــاخص های مرکزیــت شــبکه تعامــات 

مقاصــد گردشــگری ارزیابــی شــد. در ایــن مــورد، شــاخص 

ــذا،  ــگری غ ــی گردش ــد اصل ــن مقاص ــرای تعیی ــه ب ــت درج مرکزی

ــه  ــگری ـ ک ــد گردش ــن مقاص ــرای تعیی ــژه ب ــردار وی ــت ب مرکزی

ــیل الزم  ــته و پتانس ــی داش ــد اصل ــا مقاص ــات را ب ــترین تعام بیش

ــه عنــوان مقاصــد مکمــل بــرای مقاصــد اصلــی را  بــرای توســعه ب

دارنــد ـ و شــاخص مرکزیــت بینابینــی بــرای تعییــن مقاصــد کلیدی 

ـ کــه تعامــات شــبکه و جریان هــا و تعامــات گردشــگری غــذا را 

ــد.  ــتفاده ش ــد ـ اس ــت می کنن ــتان تقوی در کل اس
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ظرفیت	توسعه	گردشگری	غذا

از  غــذا،  گردشــگری  توســعه  ظرفیــت  بررســی  به منظــور 

شــاخص مرکزیــت درجــه اســتفاده شــد. نقشــه 1و نمــودار 1 

ــت  ــر ظرفی ــدران از نظ ــتان مازن ــتان های اس ــه شهرس ــت درج مرکزی

ــات  ــاس اطاع ــد. براس ــان می دهن ــذا را نش ــگری غ ــعه گردش توس

ــاط  ــتن ارتب ــت داش ــه عل ــل ب ــتان باب ــودار 1، شهرس ــه 1 و نم نقش

ــوع جاذبه هــای گردشــگری  بیشــتر و قرارگرفتــن در مرکــز اســتان، تن

ــتری  ــت بیش ــگری از مرکزی ــاخت های گردش ــتن زیرس ــذا و داش غ

ــه 11،  ــت درج ــدار مرکزی ــا مق ــه ب ــوری ک ــت؛ به ط ــوردار اس برخ

ــمار  ــذا به ش ــگری غ ــعه گردش ــرای توس ــتان ب ــب ترین شهرس مناس

رفته انــد و در ارتبــاط بــا ســایر شهرســتان های پیرامونــی از مرکزیــت 

ــتان های  ــدی، شهرس ــای بع ــد. در رتبه ه ــوردار بوده ان ــتری برخ بیش

ــد  ــرار گرفته ان ــت درجــه 9 و 8 ق ــا مرکزی ــب ب ســاری و آمــل به ترتی

کــه می تــوان آن هــا را مراکــز ثانویــه بــرای توســعه گردشــگری غــذا 

ــوس و  ــتان های چال ــز شهرس ــتان نی ــرب اس ــت. در غ ــر گرف در نظ

ــا مقــدار مرکزیــت 5 ظرفیــت مناســبی بــرای توســعه  ــور هــر دو ب ن

گردشــگری غــذا دارنــد. شهرســتان های رامســر و گلــوگاه بــا 

ــن  ــد و از ای ــرار گرفته ان ــطح ق ــن س ــه 1 در پایین تری ــت درج مرکزی

نظــر کمتریــن پتانســیل را برای توســعه گردشــگری غــذا در اســتان دارند. 

نقشه	1:	نقشه	مرکزیت	درجه	گردشگری	غذا	و	زیرساخت	های	گردشگری

نمودار	1:	نمودار	مرکزیت	درجه	شبکه	گردشگری	غذا	و	زیرساخت	های	گردشگری
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نظارت	بر	کیفیت	و	کمیت	خدمات	گردشگری	غذا	

ــت  ــگری اهمی ــات گردش ــت خدم ــت و کیف ــر کمی ــارت ب نظ

ــذا دارد.  ــگری غ ــعه گردش ــزی و توس ــی در برنامه ری ــیار باالی بس

ــات  ــگری اطاع ــد گردش ــبکه مقاص ــل ش ــتا، تحلی ــن راس در ای

ارزشــمندی درخصــوص انتخــاب جایــگاه مناســب بــرای اســتقرار 

ــرار  ــار ق ــذا در اختی ــگری غ ــات گردش ــر خدم ــارت ب ــگاه نظ پای

می دهــد. بدین منظــور از شــاخص مرکزیــت بینابیــن اســتفاده 

ــدول 2  ــن ج ــودار 2 و همچنی ــه 2 و نم ــج آن در نقش ــه نتای ــد ک ش

نشــان داده شــده اســت. براســاس ایــن اطاعــات، می تــوان اذعــان 

ــی  ــت بینابین ــدار مرکزی ــا بیشــترین مق ــل ب ــتان باب کــرد کــه شهرس

98/38 جایــگاه مناســبی را در شــبکه مقاصــد گردشــگری غــذای 

اســتان داشــته و محــل مناســبی بــرای اســتقرار پایــگاه نظــارت بــر 

ــت  ــن مرکزی ــت. همچنی ــتان اس ــذای اس ــگری غ ــات گردش خدم

بینابینــی بــاالی شهرســتان بابــل باعــث شــده آن شــهر برای اســتقرار 

ــد و  ــب باش ــذا مناس ــگری غ ــت گردش ــات و هدای ــز اطاع مراک

ــتان ها  ــبکه شهرس ــه کل ش ــتان ب ــن شهرس ــات از ای ــان اطاع جری

شهرســتان  از  بعــد  گیــرد.  صــورت  راحت تــر  و  مناســب تر 

ــت  ــزان مرکزی ــا می ــب ب ــوس به ترتی ــل و چال ــتان آم ــل، شهرس باب

بینابینــی 71/18 و 78/9 در رتبه هــای بعــدی قــرار می گیرنــد. 

به عبارت دیگــر، شهرســتان های بابــل و آمــل در شــرق اســتان 

ــبی  ــل مناس ــد مح ــتان می توانن ــرب اس ــوس در غ ــتان چال و شهرس

ــز  ــگری، مراک ــات گردش ــر خدم ــارت ب ــگاه نظ ــتقرار پای ــرای اس ب

اطاعــات گردشــگری و همچنیــن برگــزاری جشــنواره های محلــی 

و معرفــی غذاهــا و جاذبه هــای اســتان باشــند. در پایین تریــن 

ســطح، شهرســتان های رامســر، جویبــار، گلــوگاه، ســوادکوه و 

ــا  ــرار داشــته اند کــه به نوعــی در کناره هــا و انتهــای اســتان ب ــکا ق ن

ــد.  ــرار گرفته ان ــی ق ــت بینابین مرکزی

نقشه	2:	نقشه	مرکزیت	بینابینی	گردشگری	غذا	و	زیرساخت	های	گردشگری
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نمودار	2:	نمودار	مرکزیت	بینابینی	گردشگری	غذا	و	زیرساخت	های	گردشگری

مراکز	ثانویه	توسعه	گردشگری	غذا	

به منظــور شناســایی مراکــز ثانویــه توســعه مقاصــد گردشــگری 

غــذا، از شــاخص مرکزیــت بــردار ویــژه اســتفاده شــد. ایــن 

ــی مقاصــد  ــزان تعامــات فضای ــن می ــر درنظرگرفت شــاخص عاوه ب

گردشــگری، میــزان مرکزیــت ســایر گره هــا را کــه بــا آن هــا در 

تعامــل اســت نیــز در محاســبات مرکزیــت در نظــر می گیــرد. 

طبــق نقشــه 3، نمــودار 3 و جــدول 3؛ شهرســتان های بابــل و 

ــژه  ــردار وی ــت ب ــد مرکزی ــب دارای ۴۴/۰ و 39/۰ درص ــل به ترتی آم

ــهر  ــر، قائمش ــتان های بابلس ــدی، شهرس ــای بع ــتند و در مرتبه ه هس

ــژه 31/۰، 31/۰ و 3۵/۰  ــردار وی ــت ب ــا مرکزی ــب ب ــاری به ترتی و س

و  نــور  نیــز شهرســتان های  اســتان  غــرب  در  گرفته انــد.  قــرار 

چالــوس بــا میــزان مرکزیــت بــردار ویــژه22/۰ و 2۰/۰ در رتبه هــای 

بعــدی قــرار می گیرنــد؛ بنابرایــن می تــوان اذعــان کــرد کــه در 

ــگری  ــعه گردش ــی توس ــز اصل ــه مرک ــل، به منزل ــتان باب ــار شهرس کن

غــذا، شهرســتان های آمــل و نــور به ترتیــب در شــرق و غــرب 

اســتان پتانســیل کافــی بــرای تبدیل شــدن بــه مراکــز ثانویــه توســعه 

ــتان های  ــطح، شهرس ــن س ــد. در پایین تری ــذا را داراین ــگری غ گردش

ــژه  ــردار وی ــت ب ــا مرکزی ــب ب ــوگاه به ترتی ــر و گل ــن و رامس تنکاب

۰۵/۰، ۰۰9/۰ و ۰2/۰ قــرار گرفته انــد کــه کمتریــن نقــش را از 

ــد.  ــده دارن ــذا برعه ــگری غ ــعه گردش ــه توس ــز ثانوی ــر مراک نظ

نقشه	3:	نقشه	مرکزیت	بردار	ویژه	گردشگری	غذا	و	زیرساخت	های	گردشگری
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جدول	3:	شاخص	های	مرکزیت	بردار	ویژه	و	مرکزیت	بینابینی	گردشگری	غذا	و	زیرساخت	های	گردشگری

درجه بینابینی بردار ویژه شهرستان ها

9 18/717 0/392 آمل
11 38/983 0/447 بابل
6 1/583 0/313 بابلسر
4 14 0/157 بهشهر
3 14 0/056 تنکابن
4 0 0/229 جویبار
5 19/783 0/2 چالوس
1 0 0/009 رامسر
8 9/25 0/359 ساری
4 0 0/241 سوادکوه
6 1 0/316 قائمشهر
1 0 0/025 گلوگاه
4 0/333 0/219 محمودآباد
3 0 0/154 نکا
5 2/883 0/223 نور
4 5/467 0/139 نوشهر

شکل	3:	نمودار	مرکزیت	بردار	ویژه	گردشگری	غذا	و	زیرساخت	های	گردشگری
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نتیجه	گیری

ــه  ــا و فاصل ــار دری ــدران در کن ــتان مازن ــی اس ــترش طول گس

ــای  ــوع غذاه ــن تن ــتان و همچنی ــن اس ــتان های ای ــن شهرس ــاد بی زی

ظرفیت هــای  اســتان  شهرســتان های  شــده  باعــث  مختلــف 

ــری از  ــند. بهره گی ــته باش ــذا داش ــگری غ ــر گردش ــی از نظ متفاوت

ــی  ــات فضای ــل تعام ــه ای و تحلی ــز ی منطق ــای برنامه ری رویکرده

ــعه  ــزایی در توس ــر بس ــد تأثی ــون می توان ــی گوناگ ــگری نواح گردش

گردشــگری غــذا داشــته باشــد؛ بنابرایــن پژوهــش حاضــر بــه 

بررســی روابــط فضایــی گردشــگری غــذا در شهرســتان های اســتان 

ــرای  ــا را ب ــت آن ه ــق، جذابی ــن طری ــا از ای ــردازد ت ــدران می پ مازن

ــت آمده  ــج به دس ــد. نتای ــطح بندی کن ــذا س ــگری غ ــعه گردش توس

ــه علــت داشــتن جاذبه هــای  ــل ب نشــان می دهــد کــه شهرســتان باب

گردشــگری غــذا و زیرســاخت های گردشــگری و همچنیــن ارتبــاط 

ــتری  ــه بیش ــت درج ــتان، از مرکزی ــز اس ــن در مرک ــتر و قرارگرفت بیش

و  ســاری  شهرســتان های  بعــدی  رتبــه،  در  اســت.  برخــوردار 

آمــل قــرار دارنــد کــه بــه علــت بهره منــدی از زیرســاخت های 

فضایــی  تعامــات  شــبکه  در  را  خوبــی  جایــگاه  مناســب تر، 

گردشــگری غــذا کســب کرده انــد. 

نتایــج ایــن تحقیــق نشــان می دهــد کــه توجــه بــه ظرفیت هــا و 

ــای  ــم انداز ظرفیت ه ــد چش ــذا می توان ــگری غ ــای گردش جاذبه ه

توســعه گردشــگری ناحیــه ای را تغییــر دهــد؛ به طــوری کــه از نظــر 

ــم  ــل به رغ ــتان باب ــذا شهرس ــگری غ ــای گردش ــت و جاذبه ه ظرفی

داشــتن زیرســاخت های کمتــر به نســبت شهرســتان ســاری و آمــل، 

ــد.  ــذا برخوردارن ــگری غ ــعه گردش ــرای توس ــری ب ــت باالت از مرکزی

 Buiatti, 2011; Ab( ــین ــات پیش ــج تحقیق ــا نتای ــه ب ــن نتیج ای

Karim, 2006؛ ایــزدی، 1394( کــه بــر اهمیــت گردشــگری 

کیــد دارنــد مطابقــت دارد. در  و جاذبه هــای گردشــگری غــذا تأ

مطالعــه ایــزدی )1394( گردشــگری غــذا عامــل تحــرک و پویایــی 

گردشــگری و محــرک توســعه مناطــق روســتایی شــناخته شــده 

اســت. 

کــه  دارنــد  کیــد  تأ  )1396( همــکاران  و  ســرور  مطالعــه 

ســامت غــذا و رعایــت اصــول بهداشــتی نقــش کلیــدی در 

ــت  ــاخص مرکزی ــتا، ش ــن راس ــذا دارد. در ای ــگری غ ــعه گردش توس

بینابینــی تعامــات فضایــی گردشــگری اطاعــات ارزشــمندی 

درخصــوص موقعیــت شهرســتان های اســتان بــرای تأســیس پایــگاه 

نظــارت بــر کیفــت خدمــات گردشــگری غــذا و مراکــز اطاعــات و 

هدایــت گردشــگری غــذا در اختیــار قــرار می دهــد. از ایــن منظــر، 

شهرســتان بابــل و آمــل در شــرق اســتان و چالــوس در غــرب اســتان 

ــت  ــر کیفی ــارت ب ــز نظ ــتقرار مراک ــرای اس ــز ب ــب ترین مراک مناس

خدمــات گردشــگری غــذا و همچنیــن مرکــز اطاعــات و هدایــت 

ــتند.  ــگران هس گردش

گفتنــی اســت رویکــرد تحلیــل شــبکه های اجتماعــی در 

ســطح بندی مرکزیــت فضایــی مقاصــد گردشــگری، کارایــی باالیــی 

به منزلــه  گردشــگری  توســعه  برنامه ریــزی  در  می توانــد  و  دارد 

ــه  ــای مطالع ــن تحلیل ه ــود. همچنی ــتفاده ش ــد اس ــزاری قدرتمن اب

ــذا و  ــگری غ ــت گردش ــه ظرفی ــای ثانوی ــای داده ه ــر، برمبن حاض

به عبارتــی بخــش عرضــه خدمــات گردشــگری اســتوار بــوده اســت 

و پیشــنهاد می شــود کــه در مطالعــات آتــی داده هــای بخــش تقاضــا 

ــتان ها  ــگری و شهرس ــد گردش ــن مقاص ــگران در بی ــان گردش و جری

ــوند.  ــل ش ــی و تحلی ــز بررس نی

پیشنهادها	برای	توسعه	گردشگری	غذا	در	استان	مازندران	

ــت درجــه از نظــر  ــن مقــدار مرکزی ــل باالتری 1( شهرســتان باب

ــوان  ــر، می ت ــن منظ ــت. از ای ــتان را داراس ــذا در کل اس ــت غ جذابی

ایجــاد و توســعه زیرســاخت و مراکــز خدمــات گردشــگری غــذا و 

ــه  ــب ترین گزین ــه مناس ــعه آن را به منزل ــرای توس ــرمایه گذاری ب س

پیشــنهاد کــرد؛

2( شهرســتان بابــل و ســاری به ترتیــب باالتریــن مرکزیــت 

بینابینــی را در شــبکه تعامــات فضایــی گردشــگری غذایــی در 

گردشــگری  اطاعــات  مراکــز  تأســیس  بنابرایــن  دارد؛  منطقــه 

ــترش  ــی و گس ــی و معرف ــارت و هماهنگ ــز نظ ــیس مراک ــذا، تأس غ

ــود؛  ــنهاد می ش ــذا پیش ــگر ی غ ــذب گردش ــه و ج ــته های نوآوران بس

نیــز شهرســتان های چالــوس و نــور  3( در غــرب اســتان 

ــا  ــه ب ــد ک ــذا دارن ــگری غ ــعه گردش ــرای توس ــی ب ــیل باالی پتانس

ســرمایه گذاری و ایجــاد زیرســاخت ها و خدمــات گردشــگری 

می تواننــد به منزلــه مراکــز ثانویــه توســعه گردشــگری غــذا در 

ــد.  ــش کنن ــای نق ــتان ایف ــرب اس غ

منابع

ــرای  ــی ب ــذا، فرصت ــگری غ ــن )1394(. »گردش ــزدی، حس ای

ــران«. پژوهش هــای روســتایی، دوره  ــدار روســتایی در ای توســعه پای

۶، شــماره 1، ص ۶۵�9۶.

ــل  ــن )1390(. »روش تحلی ــی، میه ــن و رئیس ــتانی، سوس باس

مطالعــۀ  در  کل  باز هــای  رویکــرد  از  اســتفاده  شــبکه  شــبکه: 

ــران، دوره ۵،  ــی ای ــات اجتماع ــۀ مطالع ــن«. مجل ــات مت اجتماع

شــماره 2، ص 31�۵7.

تبریــزی، نازنیــن )1395(. »ارزیابی عملکرد گردشگری آشــپزی در 

روســتای ســروالت از دیــدگاه ذینفعــان )جامعــه محلی، کارشناســان 

و گردشگران«. نشــریه جغرافیا، دوره 14، شماره 49، ص 294-277. 
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جعفــری مهرآبــادی، مریــم، اکبــری، مجیــد، عطایــی، فرزانــه 

فرزانــه )1396(. »مدل یابــی ســاختاری  رازقــی چمازکتــی،  و 

ــه  ــذا )مطالع ــگری غ ــعه گردش ــر توس ــر ب ــل مؤث ــیری عوام ـ تفس

ــکونتگاهی  ــزی س ــات برنامه ری ــت(«. مطالع ــهر رش ــوردی: ش م

انســانی، ســال یازدهــم، شــماره ۴۰، ص ۶81�۶98 

ــی  ــا )139۴(.»بررس ــی، محمدرض ــدی و رضوان ــام، مه حس

وضعیــت حمایــت مالــی کســب و کارهــای گردشــگری روســتایی 

مــوردی:  )مطالعــه  شــبکه  تحلیــل  رویکــرد  بــا  یکدیگــر  از 

الریجــان،  بخــش  هــراز،  محــور  روســتاهای  رســتوران های 

شهرســتان آمــل(«، مجلــه پژوهــش و برنامه ریــزی روســتایی، دوره 

1۰، شــماره 2، ص 127�1۴2.

رضوانــی، محمدرضــا، فرجــی ســبکبار، حســنعلی، باســتانی، 

سوســن و حســام، مهــدی )1393(. »بررســی روابــط بیــن مراکــز 

اقامتــی گردشــگری روســتایی بــا رویکــرد تحلیــل شــبکه (مطالعــۀ 

ــزی و  ــه برنامه ری ــل)«. فصل نام ــتان آم ــان، شهرس ــوردی: الریج م

ــماره 11، ص 179�199.  ــگری، دوره 3، ش ــعه گردش توس

زمانــی کاســمانی، ســپیده، وثوقــی، لیــا و نجــارزاده، محمــد 

)1394(. بررســی نقــش غــذای محلــی در توســعه گردشــگری بــا 

ــی  ــه کارشناس ــادی. پایان نام ــعه اقتص ــی و توس ــر بازاریاب ــز ب تمرک

ارشــد دانشــگاه ســمنان، دانشــکده گردشــگری. 
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