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بررسی ظرفیتهای گردشگری غذا (مطالعه موردی :بررسی غذاهای بومی محلی استان قم)
حسین صادقی* 1،محمد آقازاده
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چکیده
نظام غذایی بهمثابه بخشی از میراث فرهنگی جامعه ،دارای ظرفیتهای متعددی برای مطرحشدن در حوزه گردشگری است .نظام غذایی
دریچههایی گشوده است که گردشگران باتجربه و چشیدن آن ،به عمق فرهنگ محلی وارد شده و تفاوتی که درک و لمس آن مهمترین
انگیزه است را با فرهنگ خود از طریق طعم و ذائقه درک میکند .گردشگری غذا در فـضای جغرافیایی خاص خود و در ارتباط با سایر
بخشها از اهداف پرطرفدار و پردرآمد در کشورهای توسعهیافته در امر گردشگری محسوب میشود .گردشگری غذایی میتواند به منافع
اقتصادی فراوانی منجر شود ،و بـسیاری آن را ابـزاری برای توسعۀ محلی قلمداد کردهاند که میتواند به تحریک اقتصاد یاری رساند و از
مشاغل موجود حفاظت کند و همچنین باعث ایجاد اشتغال گردد .هدف از این پژوهش ،بررسی غذاهای محلی قم و میزان تأثیرگذاری
آن بر جذب گردشگران و توسعه گردشگری این خطه از کشور است .مطالعه مزبور به لحاظ هدف کاربری و از نظر روش ،توصیفی است.
همچنین گرداوری اطالعات و دادهها به شیوه مطالعات اسنادی – کتابخانهای انجام شده است .نتایج پژوهش حاضر نشان میدهد که
غذاهای محلی قم ،از ظرفیتهای باالیی در جذب و ماندگاری گردشگر برخوردار است و متولیان امر با بها دادن به این موضوع،
میتوانند گردشگران بیشتری را در مدت زمانی طوالنیتر در قم میزبانی کرده ،و این خطه را از مزایای فرهنگی و اقتصادی آن بهرهمند
سازند.
کلیدواژهها :گردشگری ،گردشگری غذا ،غذاهای بومی محلی ،توسعه گردشگری ،قم

 -1مقدمه
صنعت گردشگری با شروع قرن بیست و یکم بـه دلیل وجـود زیرسـاختهای اقتصادی ،بهداشتی ،امنیتی و ارتباطی ،به یکی از سـه
صـنعت برتر دنیا تبدیل شده است (کرمی و همکاران .):٩٣١:٠٤١،با رونق و گسترش جهانی این صنعت ،تعداد فزایندهای از مناطق در
کشورهای درحالتوسعه اهـمیت گـردشگری را بهمنزلۀ عامل مهم در توسعۀ اقتصاد منطقهای درک کردهاند (Fik ١٣:٩١ :٩٩
 ) &amp;Yangو اهمیت نـقش آن در توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی باعث شده است تا بسیاری از مدیران و برنامه ریزان
محلی ،منطقهای و ملی برای تـوسعه آن و برنامهریزی و تـالش نمایند (رنجبریان و همکاران .):٠٤:١:٩ ،این صنعت بهمثابه یک پدیده
تمدنی تأثیرات متعدد اقـتصادی ،اجـتماعی ،فرهنگی و زیستمحیطی دارد که در گذر زمان از یک حالت تفریحی به یک نیاز اساسی
(احدنژاد روشتی و صالحی میشانی ،)٤:١:٠٤: ،و هـمچنین بـه یکـی از پویاترین فعالیتهای اقتصادی عصر حاضر بدل شده است (٩:
1
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 )Garcia Melon et al, ١٣:١١که با نـیروی قـدرتمند خـود سبب تغییرات در اقتصاد کشورهای توسعهیافته و کمتر توسعهیافته
میشود (موسوی و همکاران.):٩١:٠٤٩،
بـا این اوصـاف صـنعت گردشگری امروزه :: ،درصد از تولید ناخالص ( :٣ ،)Kabassi, ١٣:٣درصد از اشتغال (اسماعیلی و همکاران،
 ٥ ،):٠٤٣درصد از صادرات (بیاتی خطیبی و هـمکاران ):٠٤١،و  ٥درصـد از سرمایهگذاری جهانی را شامل میشود (شورای جهانی سفر
و گردشگری  .)١٣:٠ ، ٠افزون بر این ،گـردشگری میتواند به توسعه و یکپارچهسازی اجتماعی و اقتصادی در مناطق توسعهنیافته کمک
کند .بحرانهای مـالی نـشان دادهاند که بسیاری از بخشهای اقتصادی هنوز نامطمئناند ،اما در این میان بـخش سـفر و گـردشگری
انعطافپذیر به نظر میرسد و بهرغم شرایط بد اقتصادی جهانی ،گسترشیافته است .بـا رشـد جمعیت و طبقۀ متوسط درحال گسترش،
انتظار میرود تقاضا برای سفر و گردشگری در آینـده نـیز افـزایش یابد در سالهای اخیر ،گردشگری غذا بهطور قابلتوجهی رشد کرده
است و به یکـی از پویاتـرین و خالقترین بخشهای گردشگری تبدیل شده است (ایزدی .)٦٦ ١:٠٤٩ ،دراینبین هم مقاصد و هـم
شـرکتهای گردشگری نسبت به اهمیت گاسترونومی بهمنظور تنوع بخشیدن به گردشگری و توسعه اقتصاد ملی ،منطقهای و مـحلی
آگاهی دارند .بهعالوه ،گردشگری غذا ،مباحث ارزشهای اخالقی و پایدار بر اساس سـرزمین ،چشمانداز ،دریا ،فرهنگ محلی،
محصوالت بومی ،صحت و اعـتبار و هـر چـیزی که در ارتباط با روندهای جاری مصرف فـرهنگی بـاشد را نیز دربر میگیرد (١٣:٠, :
.)Sørensen,
امـروزه گردشگری غذا در حال رشد اسـت و در ایران بـرخالف دیگر کشورها سرمایهگذاری در این زمینه انجامنشده است و نگاه
گردشگری در کسبوکار رستورانها وجود ندارد .به همین دلیل رونق زیادی درزمینهٔ گردشگری غذا در ایران نداریم (کـشاورز واکبری،
 .):٠٤١با این توصیف که کـشور ایران بـا دارای قابلیتهای گردشگری غنی تاریخی و جغرافیایی ،کشوری مستعد برای جذب
گردشگران خارجی میباشد (کرمانی و امیریان .)٠ ١:٠٩٠،گردشگری برای ایران که وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی دارد ،میتواند
به عنوان راهی بـرای رهـایی از وابستگی به درآمدهای نفتی و خروج از اقتصاد تکمحصولی باشد (طیبی و همکاران.)٩٠ ١:٠٩٦ ،
ازآنجاکه گردشگری غذا ،نوعی گردشگری فرهنگی به شمار میآید ولی متاسفانه در کشورمان باوجود رونقبخش گردشگری و
برخورداری از مواد غـذایی مـحلی و سنتی ،هـنوز به گردشگری غذایی توجه نشده است ،نتیجه و عدم آگاهی از غذاهای سنتی و محلی
و عدم سرمایهگذاری در بخش از صـنعت گردشگری ،زمینه فراموش کردن سنتها و فرهنگهای گذشتگان را در پی خواهد داشـت .بـا
تـوجه به اینکه در کشور ما توجه به توسعه و گسترش گردشگری فرهنگی بیشتر موردنظر است ،توسعه این بخش میتواند در تـحرک
و پویایی و توسعه همهجانبه و پایدار کشور نقش موثری ایفا میکند.
برخورداری شهر قم از جاذبههای مذهبی مانند حرم حضرت معصومه (س) و مسجد جمکران این شهر را به یکی از مهمترین محورهای
گردشگری مذهبی و زیارتی کشور تبدیل کرده است .افزون بر آن با توجه به مرکزیت مدارس و حوزههای علوم دینی در قم و پایتخت
معنوی انقالب اسالمی بودن ،این شهر میتواند در صورت ظرفیتسازی کافی ،به برقراری ارتباط با پایگاههای دینی و مذهبی و تولید و
نشر تفکر دینی در جهان اقدام کند .در این پژوهش ما به دنبال بررسی غذاهای محلی قم و میزان تأثیرگذاری آن بر جذب گردشگران
هستیم .درواقع مزایای توسعه گردشگری غذا در قم در حوزههای مختلف ازجمله فرهنگی و اقتصادی را بررسی میکنیم ،که اشتغالزایی
و توسعه کسبوکارهای محلی از آن جمله محسوب میشود.

World Travel &amp; Tourism Council
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 -2مبانی نظری
غذا در هر کشوری باید با عنوان یک نماد فـرهنگی بـا پیشینهی تاریخی ،موجب مباهات و جذب سایر فرهنگها باشد (کشاورز واکبری،
 ،):٠٤١و میتواند نشانگر هویت محلی باشد و از اجزای مهم جامعه قلمداد میشود و بخش جداییناپذیر بیشتر فعالیتهای انـسانی نظیر
غذاخوردن اجتماعی ،جلسات ،مراسم ازدواج ،سفر ،جشن ها و مانند اینهاست ( .)Surenkok et al., ١٣:٣١ ٥٦٩غذا بخش مهمی از
زندگی انسان است ،زیرا در حفظ زندگی و بقای انسان بسیار مهم است و درعینحال که موضوع اجتماعی روزانهای بـه شـمار میآید،
نمایانگر فرهنگها و کـشورهاست ( .)Ngoc, ١٣:٠١ ١گـردشگری غـذایی با چندین اصطالح شناختهشده است که نشان از
رویکردهای مختلف به این موضوع بهعنوان زمینۀ مطالعاتی و همچنین بهعنوان صنعت دارد (ttirHaraldsdo &amp, ١٣٣٩١ ١
 .) ;Murrayبـعضی اصـطالحات در این زمـینه برای بیان رابطۀ نزدیکبین غذا و گردشگری بهکاربرده میشوند ،مانند گردشگری
وابسته به غذا و پختوپز ،گردشگری آشپزی یا صرفاً گردشگری غذا مطرحشدهاند (ایزدی .)١: ١:٠٤٩ ،اصطالحات مـطروحه تـفاوت
چـندانی با همدیگر ندارند و برحسب آنکه در چه زمینههایی از سطح خـوردن و تجربۀ نوشیدن صحبت میشود ،به کار گرفته شوند (١
.)Ngoc, ١٣:٠١
٩
عبارت گردشگری غذایی در سال  :٤٤٩ابداع شد و منشأ آن سفرهای بـینالمـللی افـرادی بود که باهدف تجربه نمودن آشپزی و
غذاهای متفاوت ،به سـفر میرفتند .این انگیزه در مسافرانی ایجاد میشد که به دنبال دریافت غذاها و آشپزیهای یک مقصد خـاص،
بـه آنـجا سفر میکردند و همانطور که اسمیت  ٥اشارهکرده است ،گردشگری غـذایی مـمکن اسـت بهعنوان " ١سفر در هنگامیکه
محصوالت غذایی (از کشاورزی تا مدارس آشپزی ) محرک و انگیزه مـا هـستند ".تـعریف میشود (کشاورز واکبری .):٠٤١ ،انجمن
جهانی سفر غذایی  ٦در سال  ،١٣:٠گردشگری غذایی را کل صنعت غـذا بـرشمرد و آن را چنین تعریف کرد« ١دستیابی و لذت بردن از
غذای منحصربهفرد و بهیادماندنی و چشیدن طـعم نـوشیدنی در مـکانهای دور و نزدیک» .تعریف وی داللت بر مشارکت خدمات غذا
و نوشیدنی و صنعت گردشگری دارد؛ برای مثال رستورانها ،فـروشندگان غذاهای خیابانی ،بازارهای محلی ،و کافهها لذت منحصربهفرد
و تجربههایی فراموشنشدنی را هـنگام سـفر ارائه میکنند ( .)Ngoc, ١٣:٠١٩بههرحال ،ورود این اصطالحات به مباحث گردشگری
قدمت چندانی ندارد و تقریباً جدید مـحسوب میشوند؛ اگرچه هزاران سال است که مسافران در سراسر کره زمین بهمنظور تـجارت مـواد
غذایی درحال مسافرتاند ( .) ttirHaraldsdo &amp;Murray, ١٣٣٩١١اصطالح «گردشگری غذا» گونهای از گردشگری را
معرفی میکند که مواد غـذایی را یکـی از عـوامل ایجاد انگیزه برای سفر به شمار میآورد ( .)Bartela, ١٣::در این زمینه هال و
شارپلس  ١در سال  ١٣٣٠بـیان کـردند که گردشگران غذا از جاهایی که غذا در آن تولید میشود (محلهای تولید اولیه یا ثانویه) بازدید
میکنند ،یا در رویدادهـای مواد غذایی ،جشنوارهها و نمایشهای آشپزی مشارکت میورزند ،یا در هر شـکلی از فـعالیت که چشیدن غذا
در آن نخستین انگیزه سفر اسـت ،حـضور مییابند (.)Ngoc, ١:٣٠١ ١
همچنین هال و میچل  ٩در سال  ١٣٣٣میالدی گـردشگری غـذا را به شکل بازدید از نمایشگاههای مواد غذایی ،جشنوارههای غذا،
رستورانها و مـکانهای خاصی که مزه کردن غـذا و تـجربۀ آن دالیل اصلی سـفر هـستند ،تـعریف کردند (.)Azman, ١٣:١١ ٥
بهطورکلی گردشگری غذا بـه مـعنی سفرکردن برای لذت بردن ازطریق تجربۀ خوردن و نوشیدن در مقصد گردشگری است .اصطالح
گـردشگری آشـپزی را لوسی النگ  ٤متخصص فرهنگ عامه در سـال  :٤٤٦به عنوان چشماندازی انـسانی در معانی و مفاهیم
غذاخوردن از روی کنجکاوی مـطرح کـرد .وی سپس به مشارکت اکتشافی و ارادی درراه غذا و دیگر روش ها؛ ازجمله مشارکت در
مصرف ،آمادهسازی و عـرضۀ نـوع مشخصی از غذا ،آشپزی ،سیستم غـذا ،یا سـبک غـذاخوردن متعلق به یک روش مـشخص پختوپز
پرداخت .گردشگری آشپزی افـزون بـرآنکه شامل تجربیات شخصی و گروهی میشود ،ابعادی مانند منطقه ،طبقه ،جنسیت ،مذهب،
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خلقیات ،و سـن را هـمراه با قومیت یا ملیت مواد غذایی دربـر میگیرد .بهطورکلی گـردشگری آشپزی تمام فعالیتها و شیوههای مرتبط
با مصرف مواد غذایی را شامل میشود ( .)Long, ١٣:٠١:-١ریشۀ گردشگری وابسته به غـذا و پختوپز در کلمۀ «سلیقه در غذا»
است .احتماال بـرای نـخستین بـار واژه «گـردشگری وابـسته به غذا و پختوپز» را جغرافیدانی فرهنگی به نام ویلبر زلینسکی  :٣در
سال  :٤٩٥در تجزیهوتحلیلی که روی رواج غذاهای ملیتها و اقوام در رستورانهای ایاالت مـتحد صـورت گرفته بود ،مطرح کرد .در
مقایسه با سـایر انـواع گـردشگری غـذا یا آشـپزی ،در این نـوع گردشگری ،گردشگر حضور بیشتری در فعالیتهای مرتبط با غذا دارد
( .) Mpara &amp;Velissariou, ١٣:٩١ ١٥٦بهطورکلی ،گردشگری وابسته به غذا و پختوپز شامل این ویژگیهاست١




غذا یکی از محرکهای اولیۀ سفر است؛
خوردن و نـوشیدن ،تجربههای بهیادماندنی سفر را ایجاد میکند؛
گردشگران از طریق غذا خوردن و نوشیدن در مقصد به نوعی برای محصوالت فرهنگی هزینه میکنند ( & ;amp
.)١٣:٠May ,Mazza,

همان طورکه پیشتر بیان شد ،واژههای گردشگری غذا ،گـردشگری آشـپزی و گردشگری وابسته به غذا و پختوپز دارای مفاهیم تقریبا
مشابهاند و همگی مربوط به مواد غذایی هستند و گاه بهجای یکدیگر بهکاربرده میشوند .تفاوتهای جزئی این تعاریف بـا یکـدیگر به
اهمیت غذا بهعنوان انگیزه سفر مربوط میشود .گردشگری آشپزی موارد دیگر گردشگری مرتبط با مواد غذایی را نیز دربر میگیرد
(شـکل  .):این سه نوع گردشگری بهسادگی در قـالب «سفر بهمنظور جستوجو ،لذت بردن از غذا و نوشیدنی آمادهشده « توصیف
میشود و این تعریف شامل همۀ تجربیات آشپزی بهیادماندنی میگردد (.)Reza, ١٣:٩١ ٦

شکل  :1اشکال گردشگری آشپزی

Wilbur Zelinsky
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 -3پیشینه پژوهش
همانگونه که بیان شد امروزه مواد غذایی به بخش جداییناپذیر تجربههای گردشگری و مؤلفهای مـهـم در بازاریـابی گردشگری
تبــدیل شــده اســت و عنصــری مهــم در تعیــین ســطح رضــایت گردشــگر بــه شمار میآید (Milohanovic , ١٣٣٩،٩٠
 .) &amp;Grbacگردشگری غذایی میتواند به منافع اقتصادی فراوانی منجر شود ،و در کل گردشگری نقش محوری در برنامههای
توسعهای جوامع ،بـازی میکند .چراکه امروزه ،درآمد حاصله از این بخش و صنعت گردشگری بخش عمدهای از درآمد سرانه را از طریق
توسعهی اشـتغال و برنامههای درآمدزا به خود اختصاص داده است .ازاینرو ،در بحث توسعهی پایدار ،توجه ویژهای بـه برنامهریزی
بـرای رونق گردشگری میشود .با بررسـی پیشـینه ادبیـات مطالعـاتی در حوزه گردشگری غذایی ،منابع راجع به این موضوع بـسیار
فـقیرند و در منابع و کتابها در کشورمان به مقولۀ گردشگری غذا پرداخته نشده یا بهصورت گـذرا مطرحشده است که در ذیل بدانها
اشارهشده است.
 -1-3سوابق خارجی:
هوشنگ و تیسانگ )١٣:٣( ::؛ در مقالهای تحت عنوان «وبسایت گردشگری دولت» بـه بررسی شبکه مجازی آشپزی گردشگری در
جنوب شرقی آسیا پرداخته است و متذکر شده که این وبسایت کمک میکند بـه شـکل دادن فرهنگ آشپزی در یک کشور یا منطقه،
و با کمک آن میتوان یک تجربه مجازی برای گردشگران ایجاد نمود.
کوهن و نیراویلی )١٣٣٩( :١؛ در مقالهای تحت عنوان «نقش غذا در جذب و نگهداری توریسم » به بررسی عوامل مؤثر در جـاذبه و
دافعه غذای گردشگری پرداختهاند در این مقاله از عواملی که باعث جذب گردشگر به سمت غذاها و رستورانهای محلی میشود
نامبردهاند و همچنین عوامل و موانعی مانند بهداشت استانداردها که صرف در گـردشگری در تـجربه اساسی و پیچیده توسط گردشگران
در جو مربوط به آشپزی و پختوپز در مقصدهای آشنا و بهاصطالح غریبه میباشد اشاره کردند.
 -2-3سوابق داخلی:
ایزدی ():٠٤٩؛ در مقالهای تحت عنوان »گردشگری غذا ،فرصتی برای توسعه پایدار روستایی ایران » به بررسی گـردشگری غـذا
بهعنوان زیرمجموعه گردشگری روستایی پرداخته است .ایشان در این مقاله با رویکرد توصیفی تحلیلی به بررسی برخی متون از متون و
مطالعات مطرح در این زمینه و واکاوی ابعاد گوناگون گردشگری غذا و کارکردهای آن پرداخته اسـت.
بـیگی و همکاران ()١٣:٥؛ در مقالهای تحت عنوان «گردشگری غذا با رویکرد غذاهای محلی و بومی فالت ایران» به بررسی نقش
محصوالت غذایی در شکلگیری مکان و مقصد گردشگری پرداختهاند و به این نتیجه رسیدند که آبوهوا ،فـرهنگ و تـاریخ یک منطقه
در شکلگیری روش آشپزی مـحلی تأثیرگذار است که گردشگری غذایی بهعنوان زیرمجموعه گردشگری روستایی شناخته میشود.
سهیال رهنمایی ( ،):٠٤٠در مقالهای با عنوان «غذای محلی و فرهنگ غذایی با تأکید بر فرهنگ و توسعۀ گردشگری (مطالعۀ موردی١
شهرستان تالش)» به بررسی پیشنیازهای توسعه گردشگری و رشد گردشگری فرهنگی پرداخته و از میراث فرهنگی بهعنوان هدف
اصلی در بازدیدهای گردشگری فرهنگی شامل عادات محلی ،آداب مربوط ،سبکهای معماری و موسیقی ،زبانهای محلی ،غذای محلی
و فرهنگ غذایی و ارزشهای دینی معنوی و ...یادکرده است.
غفاری و همکاران ( ):٩٣٣در پژوهشی با عنوان «عوامل تعیینکنندة موفقیت بازاریابی کششی در گردشگری غذا رهیافت فراترکیب» با
اشاره به اینکه کشور ایران در حوزه گردشگری غذا قابلیتهای منحصربهفرد فراوانی دارد و میتواند با بسیاری از کشورهای مطرح در
این صنعت رقابت کند ،به دنبال شناسایی عوامل مؤثر در موفقیت بازاریابی کششی در گردشگری غذاست .یافتههای پژوهش حاکی از
آن است که برای رسیدن به موفقیت بازاریابیِ کششی در گردشگری غذا باید به ویژگیهای غذایی ،نظیر ظاهر و عطر غذا؛ شواهد
فیزیکی نظیر چشمانداز؛ عوامل پشتصحنه نظیر فرهنگ ،تاریخ و ارزش؛ سهولت سفر به مقصد نظیر دسترسی و هزینه؛ خدمات اضافی
مقصد نظیر وجود راهنما ،فعالیتهای ترکیبی و سرگرمیها؛ جذابیتهای مقصد نظیر رویدادهای آشپزی ،مناطق خرید ،محلهای
غذاخوری و آشپزی و درنهایت به اقدامات ترویجی مقصد نظیر رسانهها و تبلیغات توجه کرد .وی سپس اینطور نتیجهگیری کرده که
Hong and TeSong
Cohen and Nyravyly
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توجه به غذای محلی و فرهنگ غذایی در توسعه گردشگری و جذب گردشگر در منطقه مؤثر است.
سرور و همکاران ( ):٠٤٦در پژوهشی با عنوان «طراحی مدل توسعه گردشگری غذا در ایران با رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری» با
اشاره به تاریخ  ٩٣٣٣ساله و شرایط متنوع جغرافیایی ایران ،معتقد است که هر منطقهای از این کشور به علت شرایط اقلیمی ،طبیعی و
فرهنگی خاصی که دارد توانسته الگوهای متنوعی از تولید غذا را توسعه ببخشد .وی با اشاره به اینکه هدف اصلی این تحقیق تعیین
متغیرهای اثربخش در مدل توسعه گردشگری غذا در ایران هست ،میگوید ١نتایج پژوهش نشان میدهد عامل تهیه غذای سالم و
رعایت نکات و اصول بهداشتی در مراحل مختلف تهیه و سرو آن باقدرت نفوذ بیشترین تأثیر در توسعه گردشکری غذا در ایران عمل
میکند؛ همچنین برگزاری جشنوارهها و ترویج مصرف غذاهای محلی نقش مهمی در خالقیت این حوزه دارد.
امین ( ):٠٤٩در پژوهش خود بانام «بررسی نقش غذا در ارزیابی گردشگری غذا و جذب توریسم» آورده است ١نظام غذایی دریچههایی
گشوده است که گردشگران باتجربه و چشیدن آن به عمق فرهنگ محلی وارد شده و تفاوتی که درک و لمس آن مهمترین انگیزه است
را با فرهنگ خود از طریق طعم و ذائقه درک میکند .درواقع میتوان نظام غذایی را عنصری از میراث فرهنگ اقوام تلقی نمود ،میراث
ازاینجهت که در خود دانش بومی ،ذائقه ،عادت ،روابط اجتماعی و ترجیحات و ابعاد متنوع دیگری را که از گذشته وام گرفته است ،حمل
میکند .غذاهای بومی در مراحل مختلف تولید ،گردآوری و مصرف دارای ویژگیهای محلی است .این ویژگیها اصیل ،متفاوت و جاذبه
تجربه این تفاوتها میتواند زمینههای مساعد برای گسترش گردشگری غذا را فراهم آورد .یافتههای این پژوهش نشان میدهد که
تفاوتهای جنسیتی و تفاوت در سطح تحصیالت بین مصرفکنندگان بر میزان مصرف غذاهای محلی تأثیر معناداری ندارد؛ این
تفاوتهای سنی و تفاوت در سطح درآمد بین مصرفکنندگان بر میزان مصرف غذای محلی مؤثر است .نتایج همچنین حاکی از آن است
که انگیزههای انتخاب غذا و نگرش نسبت به غذاهای محلی بر مصرف آنها تأثیر بسیاری دارد .در پایان پیشنهادشده غذاهای محلی
شناسایی ،و به صنعتی نمودن برخی از این غذاها اقدام شود؛ که این امر به رونق صنعت توریسم ،توسعه کارآفرینی و بهبود اقتصاد
استانها کمک مینماید.
 -4روش پژوهش
این مطالعه به لحاظ هدف کاربری و از نظر روش ،توصیفی است .همچنین گرداوری اطالعات و دادهها به شیوه مطالعات اسنادی –
کتابخانهای انجام شده است.
 -5یافتههای پژوهش
استان قم را معموالً بهعنوان شهری زیارتی و دارندهی جاذبههای معنوی گردشگری ازجمله حرم مطهر حضرت فاطمهی معصومه (س)
و مسجد مقدس جمکران ،میشناسیم اما این استان با قرارگرفتن در ناحیهی کویری کشور از آب و هوایی گرم و خشک برخوردار است.
به اعتقاد باستانشناسان و نتایج بهدست آمده از کاوشها و بررسیهای ایشان ،قدمت این شهر به بیش از  ١هزار سال باز میشود.
بنابراین وجود غذاهای بومی که نشات گرفته از سنت ،اقلیم و قدمت چندین هزارسالهی آن است ،چندان بهدوراز تصور نخواهد بود.
اصوالً غذاهای هر منطقهای با توجه به شرایط آب و هوایی و آداب و سنن آن منطقه تهیه میشود قم با توجه به اینکه یک استان
خشک و کویری است ،تنوع غذایی مخصوصی نیز دارد ،مخصوصاً آبگوشت که به انواع گوناگونی پخته میشود .البته غذاهایی نیز بودهاند
که به دست فراموشی سپردهشدهاند (حسنی.)١ ١:٠٤٩ ،
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شکل -2تصویر شهر قم

طبق اظهارنظر کارشناسان تغذیه ،غذاهای سنتی استان قم بیش از  ٥٣نمونه برآورد شده است که از آن جمله میتوان به این موارد اشاره
کرد ١آب دوغ انار ،آبگوشت به ،آبگوشت به بادمجان ،آبگوشت قنبید (کلمقمری) ،آبگوشت کشک ،آبگوشت مزوره ،آبگوشت هویج برگه،
آبگوشت یخنی بادمجان ،آش اماج ،آش اسفندی ،آش بامبی ،آش بلغور ،آش پتله ،آش ترخینه شیر ،آش دونک ،آش ماش ،اشکنه با
گوجه فرنگی ،ابراز ،پتله پلو ،ترشی آبک ،خورش قیه ،خورش سیباله ،خنکو (نوعی اشکنه) ،سر گنجشکی نخود ،کال جوش ،ماشابک،
ماش ماشک ،مغزآب ،مغزآبک ،مغزآبه ،یارمه پلو ،قنبید پلو و سنگک؛ که در این میان آبگوشت قنبید ،قنبید پلو و سنگک ثبت ملی
شدهاند (حسنی.)٩ ١:٠٤٩ ،
در این نوشتار ،معروفترین و در عین حال رایجترین این غذاها توصیف می شود.
 -1-5آبگوشت قنبید یا کلمقمری
قنبید که درواقع از کلمهی قمنبید (نبات قم) ،گرفتهشده است ،آبگوشتی سنتی و از محبوبترین و رایجترین خوراکهایی است که توسط
مردم استان قم تهیه و طبخ میشود .این غذای خوشطعم با ترکیب نخود ،لوبیا سفید ،سیبزمینی ،قنبید ،لیموعمانی ،گوجهفرنگی،
گوشت ،پیاز ،نمک و زردچوبه طبخ میشود .برخی مواقع برای بهتر شدن رنگ آبگوشت از رب گوجهفرنگی نیز استفاده میشود .مردم
استان قم ،این غذای اصیل را همراه سبزیخوردن ،پیاز ،ماست یا انواع ترشیجات میل میکنند .گفتنی است نحوه طبخ این غذا در سال
 :٠٤١در فهرست میراث ملی ثبتشده است (حق ویسی.)٩٠ ،:٠٤٩ ،
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 -2-5آبگوشت هویج برگه
طعم و بوی آبگوشت ،آنهم از نوع هویج برگه ،هوش از سر هر غذا دوستی خواهد برد .این غذای فوقالعاده و سنتی ،یکی از مغذیترین
و درعینحال دوستداشتنیترین غذاهایی است که در برنامهی غذایی مردم استان قم یافت میشود .آنها با مخلوط هویج قمی (هویج
زردرنگ) ،برگه ،لوبیا قرمز ،گوشت بااستخوان ،پیاز ،نمک ،زردچوبه و نعناع خشک ،به تهیه و تدارک این آبگوشت مقوی میپردازند .عطر
نعناع داغ و ترکیب آن با مواد اولیه ،بسیار عالی و خوشمزه به نظر میرسد (وبسایت مرکز اطالعات علمی جهاد دانشگاهی).
 -3-5کوفتهی قمی
در سراسر کشور ،با توجه به اقلیم و فرهنگ غذایی مردم ،کوفتههای متنوع با مواد اولیهی مختلفی تهیه و طبخ میشود .در رژیم غذایی
مردم استان قم نیز نوعی کوفتهی سنتی وجود دارد که به نام کوفتهی قمی مشهور است .غذایی کامالً بومی و بسیار لذیذ و خوشعطر
که عالقهمندان بسیاری را نیز در سراسر استان ،از آن خودکرده است .آنها برای تهیهی این غذای خوشمزه از برنج پخته ،سبزی
کوکویی تازه ،شوید ،ترخون خشک ،شنبلیله خردشده ،نخودفرنگی یا باقالی سبز ،گوشت چرخکرده (ترجیحا بدون چربی) ،پیاز ،روغن،
رب گوجهفرنگی ،آبغوره ،سیر و ادویه استفاده میکنند .طعم ترش این غذا ،لذتی بهیادماندنی را برای اعضای خانواده ،به یادگار خواهد
گذاشت (وبسایت صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران).
 -4-5آش پتله (آش جو)
از دیگر غذاهای موردعالقهی مردم استان قم به شمار میرود .غذایی که بر پایهی جو ،یکی از رایجترین غالت مصرفی تهیه میشود.
مردم این استان ،برای طبخ آش پتله ابتدا جو را خیس میکنند تا پوست آن جدا شود .سپس با ترکیب جو و سبزی آش ،کشک ،پیاز،
نمک و ادویههای دلخواه دیگر به طبخ این غذای سنتی میپردازند (وبسایت باشگاه خبرنگاران جوان).
 -4-5ماش ماشک
این غذای سنتی نیز بهعنوان غذای رژیمی در بین خانوادههای استان قم ،شناختهشده است .طبق نظریه کارشناسان تغذیه ،به دلیل
داشتن کالری نسبتاً کم این غذا ،خوردن آن به افرادی با اضافهی وزن یا در حال رژیم توصیه میشود .همچنین به دلیل حضور هویج،
ماش و پیاز که از منابع مهم تامین فیبر بدن است ،یکی از غذاهایی است که میتواند کمک شایانی در پیشگیری یا کنترل بیماریهایی
نظیر دیابت و چربی خون ،داشته باشد .مردم استان قم برای طبخ ماش ماشک از ماش ،هویج قمی ،گوشت ،نمک ،فلفل و زردچوبه
استفاده میکنند (حق ویسی.)٥٩ ،:٠٤٩ ،
 -6-5ماشاب
از دیگر آشهای سنتی در رژیم غذایی مردم استان قم محسوب میشود .این غذا نیز ،نمونهی کاملی از یک خوراکی مقوی و سرشار از
فیبر و مواد موردنیاز بدن انسان به شمار میآید .غذایی فوقالعاده خوشطعم ،خوشبو و لذیذ که از طرفداران بسیاری نیز برخوردار است
(حق ویسی.)٦: ،:٠٤٩ ،
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مردم این شهر با استفاده از ماش ،لوبیا چشمبلبلی ،پیاز ،نمک ،زردچوبه ،عدس ،سیبزمینی ،برنج ،گندم ،فلفل ،آبگوشت و کشک و نعنا
داغ به تهیهی این غذای مقوی میپردازند (حق ویسی.)٦: ،:٠٤٩ ،
 -7-5مغزابه
مغزابه یا مغزآب ،یکی دیگر از غذاهای سنتی و محلی استان قم محسوب میشود .غذایی که از نظر تامین انرژی بدن انسان به دلیل
حضور گردو ،بسیار مقوی است و موردتوجه کارشناسان غذایی قرارگرفته است .مردم استان قم ،برای طبخ این غذای لذیذ و
دوستداشتنی از گردو ،چغندر ،بادمجان ،دوغکشک ،نعنا خشک ،پیاز ،نخود ،روغن ،نمک و زردچوبه استفاده میکنند .قطعاً از ترکیب این
مواد مغزی و خوشطعم ،جز غذایی لذیذ و دلپسند ،انتظار دیگری نباید داشت (وبسایت خبرگزاری ایسنا).
 -8-5پتله پلو
پتله پلو ،غذایی سنتی و متعلق به روستای زبزگان از توابع دستجرد است .این غذای محلی بسیار لذیذ بوده و از طرفداران بسیاری بین
مردم روستا نشین استان قم ،برخوردار است .شاید اکثر جوانان امروز این استان ،حتی نام آن را هم نشنیده باشند ،ولی اگر از سالمندان
استان قم بپرسیم ،قطعاً با میل و رغبت و به طرز کامالً اشتهاآوری از این غذای خوشمزه تعریف میکنند .آنها این غذا را با استفاده از
برنج ،بلغور گندم ،سیبزمینی ،پیاز ،عدس ،کشمش ،روغن ،فلفل ،نمک ،زردچوبه و زعفران تهیه میکنند .از نکات مهم در مورد این غذا،
میتوان به خاصیت فوقالعادهی آن اشاره کرد که بنابر نظر کارشناسان تغذیه ،برای کاهش یا جلوگیری از امراض قلبی و چربی خون به
دلیل حضور زعفران بسیار مفید بوده ،برای افراد چاق بسیار کمکالری و حاوی آهن به دلیل عدس مصرفشده در تهیهی آن است .عطر
و بوی زعفران در کنار طعم شیرین کشمش و بلغور پختهشدهی گندم ،لذیذ و دوستداشتنی به نظر میرسد (وبسایت روستیران ،اولین
پایگاه اطالعرسانی جامع روستاهای ایران).
 -9-5دمپختک قمی
دمپختک یا دمپختی یکی از غذاهای سنتی استان قم محسوب میشود .این غذا عالوه بر طعم و عطر فوقالعادهای که دارد از طرفداران
بسیاری نیز برخوردار است .ساالد شیرازی ،پیالهای از ترشی لیته یا ترشی مخلوط و پیالهای از ماست با سبزیخوردن ،از جمله
خوراکیهایی هستند که در کنار میل کردن این دمپختک عالی و لذیذ ،سرو میشوند .البته گاهی اوقات مردم استان قم ،با پختن
نیمروی زرده طالیی و قرار دادن آن روی دمپختک ،طعم بینظیری به آن میبخشند .آنها برای تهیهی این غذای فوقالعاده لذیذ و
راحت از برنج ،لپه باقاالی زرد ،زعفران دمکرده ،پیاز ،زردچوبه ،نمک ،کره ،روغن و فلفل استفاده میکنند (حق ویسی.)٦٦ ،:٠٤٩ ،
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 -11-5اشکنهی سیبزمینی
اشکنه در انواع مخلتف و با روشهای متفاوتی تهیه و طبخ میشود .تنوع جالبی از آن نیز در استانهای سراسر کشور ،به عنوان غذایی
سنتی و محلی طبخ و مورد استفادهی مردم قرار میگیرد اما اشکنهی سیبزمینی مختص مردم استان قم بوده و بهعنوان غذای محلی
این استان شناختهشده است .آنها برای تهیهی این غذای محلی از سیبزمینی ،پیاز ،تخممرغ ،شنبلیله ،آرد ،روغن ،نمک ،زردچوبه ،آب
و نمک استفاده میکنند .البته با توجه به ذائقهی اعضای خانواده ،ممکن است تغییراتی در مواد اولیهی این غذا ،ایجاد شود که تأثیر
چندانی در طعم اصلی آن ،ایجاد نمیکند .این خوراک مقوی ،غالبا در فصول سرد سال مانند پاییز و زمستان مصرف میشود (وبسایت
کجارو ،رسانه گردشگری ایران).
 -11-5قاقاناخ
در شهرهای مختلف کشور ،خاگینه یا قاقاناخهایی به روشهای مختلف طبخ میشود .در استان قم نیز با توجه به ذائقه و سلیقهی افراد
خانواده ،این غذا باکمی تفاوت نسبت به سایر استانهای کشور تهیه میشود .غذایی که بهعنوان خوراک محلی و سنتی استان قم،
محسوب میشود .قاقاناخ که غذایی خوشطعم ،دوستداشتنی و بسیار پرطرفدار در بین مردم استان قم است ،بسیار ساده و در مدت
زمانی کوتاه تهیه و آماده میشود .شاید از دالیل محبوبیت این غذا ،سرعت تهیهی باالی آن است .مردم این استان با ترکیب موادی
چون شیر ،تخممرغ ،آرد سفید سبوسدار ،پیازچه خشکشده ،زردچوبه و روغن به طبخ این غذای فوقالعاده میپردازند .متخصصان تغذیه
به دلیل انرژی و کالری زیاد ،این خوراک را به افراد با اضافهوزن باال توصیه نمیکنند .همچنین این غذا به دلیل وجود شیر و تخممرغ از
میزان قابلتوجهی پروتئین برخوردار است که برای کودکان با وزن پایین ،پیشنهاد بسیار خوب و مناسبی است (وبسایت موسسه
فرهنگی و اطالعرسانی تبیان).
 -12-5آبگوشت یخنی بادمجان
آبگوشت یخنی بادمجان از دیگر غذاهای سنتی تهیهشده در استان قم است .خوراکی از خانوادهی آبگوشت ،سرشار از پروتئین حیوانی به
دلیل حضور گوشت و پروتئین گیاهی به خاطر حبوبات مصرفی از بهترین گزینههای پیشنهادی به کودکان در حال رشد ،نوجوانان وزنان
باردار و شیرده خواهد بود .البته مصرف این غذا به میزان زیاد ،به افراد با اضافهوزن باال توصیه نمیشود .مردم این استان برای تدارک آن
به گوشت ،عدس ،لوبیاچیتی ،به ،بادمجان ،پیاز ،آب انار ،نمک و ادویه نیاز دارند (حق ویسی.)١٩ ،:٠٤٩ ،
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نظر متخصصین تغذیه:
این غذا ترکیبی از پروتئین حیوانی (گوشت) و پروتئین گیاهی (حبوبات) است ،بنابراین برای کودکان در حال رشد ،نوجوانان در
سنین بلوغ و زنان باردار و شیرده تأمینکننده پروتئین باارزش بیولوژیکی باال میباشد .به دلیل وجود گوشت قرمز در این غذا ،مصرف آن
به افرادی که مبتالبه چربی خون و بیماریهای قلبی عروقاند کمتر توصیه میشود .حبوبات ازجمله لوبیاچیتی و نخود حاوی فیتو
استروژنها میباشند که ممکن است در خانمها منجر به کاهش عوارض یائسگی شود؛ البته بانوانی که سابقه خانوادگی سرطان پستان
دارند ،باید مراقب میزان استرژن دریافتنی خود باشند (حق ویسی.)١٩ ،:٠٤٩ ،
 -13-5کله جوش
کال جوش یا کلهجوش یکی از غذاهای محلی استان قم است که البته در استانهای دیگر نیز به شیوههای مختلف طبخ میشود .این
غذا سرشار از کلسیم و پروتئین و بسیار مغذی است (وبسایت کجارو).

 -14-5سرگنجشکی نخود
سرگنجشکی نخود استان قم یکی از بهترین غذاهای محلی این استان و مردمان قم میباشد .سرگنشکی نخود بسیار شبیه کله
گنجشکی تهرانیها است با این تفاوت که نخود هم دارد (حق ویسی.)١٤ ،:٠٤٩ ،
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نظر متخصصین تغذیه:




سر گنجشکی نخود تأمینکننده حدود هفتاد درصد نیاز روزانه یک فرد بزرگسال به آهن و اسیدفولیک است بنابراین جهت
پیشگیری از کمخونی فقر آهن بسیار مناسب است.
این غذا حدود یکچهارم نیاز روزانه یک فرد بزرگسال را به انرژی و چهل درصد نیاز او را به پروتئین تامین میکند.
این غذا ترکیبی از پروتئین حیوانی (گوشت) و پروتیین گیاهی (حبوبات) است؛ بنابراین برای کودگان درحال رشد ،نوجوانان در
سن بلوغ و زنان باردار و شیرده ،تامین کننده پروتئین با ارزش بیولوژیکی باال است (حق ویسی.)١٤ ،:٠٤٩ ،

 -6نتیجهگیری و پیشنهادها
غذا فقط یک منبع تغذیه ایی به شمار نمی آید ،بلکه در تمام جوامع نقشهای متعددی داشته است و بهطور عمیقی در تمام جنبههای
اقتصادی ،اجتماعی و مذهبی زندگی روزمره ریشه دارد .غذا یک بخش اساسی از روشی است که هر جامعهای بر آن اساس خودش را
سازماندهی مینماید و از آن طریق دیدگاه ما نسبت به جهانی که در آن قرارگرفتهایم مشخص میشود .با مروری گذرا برگذشته
نهچندان دور افراد و جوامع ،اشکال دیگری از تغذیه ازجمله استفاده از غذاهای محلی به چشم میخورد .این غذاها از بسیاری جهات بر
غذاهای رایج فعلی برتری دارد .غذاهای محلی فاقد هر نوع افزودنی غذایی بوده و دارای ارزش تغذیهای باالست .بسیاری از مواد اولیه
غذاهای محلی اساساً از منابع گیاهی تهیهشده و به سهولت با کمترین هزینه ممکن قابلدسترسی است .بهطورکلی غذاهای محلی،
ارزانقیمت ،سالم ،فاقد مواد افزودنی و مهمتر از همه حامل پیامهای فرهنگی و بومی هستند .استفاده از غذاهای بومی بستر مناسبی
است برای افزایش ارتباط نسل هل و انتقال تجربیات ،آداب و سنن و درنتیجه نقش بسزایی در حفظ و هویت و پویایی جامعه دارد.
ویژگیهایی نظیر وجود مواد اولیه مناسب و نوع عادت غذایی سبب رواج بافتن تعداد زیادی از غذاهای بومی میشود .از دیگر ویژگیهای
غذاهای بومی توجه به فرهنگ سفره و عدم استفاده از مواد غذایی آماده هست .با توجه به اینکه همهساله تعداد زیادی از گردشگران به
قم سفر میکنند ،میتوان از ظرفیتهای غذایی استان به نحو احسن در جهت توسعه گردشگری این خطه بهره برد (حق ویسی،:٠٤٩ ،
.)٩٦
غذاهای محلی قم دارای عناصر و ویژگیهایی است که مختص آن منطقه میباشد که الزاماً در جای دیگر وجود خارجی ندارد .برخی از
این ویژگیها عبارتاند از ١
 وجود و تنوع گسترده غذاها با منشا گیاهی است به طوری که میتوان حتی تا چند روز بدون استفاده از گوشت غذاهای
گیاهی با طعمهای مختلف تهیه کرد.
 وجود برخی از مواد اولیه غذای محلی در منطقه قم که از بروز برخی از بیماریها جلوگیری میکنند مانند سیر ،گزنه ،و ...
 با مروری گذرا درگشته نیاکان و اجداد ما در منطقه با تجارب خود دریافتند که آثار نامطلوب یک ماده غذایی بر بدن را با یک
ماده غذایی متضاد آن میتوان از بین برد مثالً افراد با خوردن آلوچه دچار زردی و رنگپریدگی شده ازاینرو با خوردن دوشاب
با آن مقابله میکردند.
 سفرهآرایی و نقش رنگهای مختلف در سفره ،شیوه زندگی ،طبیعت منطقه ،وجود بازارهای محلی و  ...در تهیه و پخت
غذاهای محلی مؤثر بوده و در یککالم مجموعه عناصر فضایی که به پخت یک غذای محلی منتهی میشود از برجستهترین
ویژگیهای سفره غذایی در منطقه قم است.
اصوالً مزایای متعدد غذاهای بومی استان قم ،این ظرفیت را دارد که بتوان از آنها برای جذب گردشگران داخلی و خارجی و نیز طوالنی
ساختن مدت اقامت آنها در این خطه از کشور بهخوبی بهره برد .خالصه اینکه توجه به غذاهای محلی در قم ،در توسعه و پایداری
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گردشگری و همچنین جذب گردشگر در منطقه مؤثر واقع خواهد شد.
بر این اساس بر متولیان امر فرض است که با تمهیداندیشی ،به معرفی هر چه بیشتر غذاهای بومی قم و معرفی آثار و خواص آن همت
گمارند تا از این رهگذر عالوه برحسب مزایای متعدد فرهنگی و جامعهشناختی ،باعث رونق اشتغال در این عرصه شوند .در پایان با توجه
به نتایج بهدستآمده در این پژوهش در جهت توسعه گردشگری غذاهای محلی و سوق شهر قم به سمت شهرهای فعال در گردشگری
غذا ،پیشنهادهایی در این زمینه ارائه میگردد که عبارتاند از١















توجه جدی به تهیه غذا و رعایت نکات و اصول بهداشتی در مراحل مختلف تهیه و سرو آن؛
برگزاری جشنوارهها ،نمایشها و مسابقههای پختوپز غذاهای محلی در مناطق مختلف استان قم – مثالً در بازار کهنه ،بازار
سرپوشیده ،خیابان صفائیه یا دیگر امکان تاریخی و نامی قم  -بهمنظور آشنایی هرچه بیشتر مردم و گردشگران با میراث
فرهنگی کشور و میزبانی جشنوارههای بینالمللی غذا و همچنین ایجاد و برگزاری تورهای گردشگری غذا در سطح کشور؛
انجام پژوهشهای الزم روی مواد غذایی محلی و دایر کردن رشتههای دانشگاهی درزمینه گردشگری غذا و نیز نیازهای
غذایی و میزان رضایتمندی گردشگران از غذاهای محلی و سنتی؛
فراهم ساختن و تشویق جامعه محلی جهت مشارکت در تمام زمینههای فعالیت مرتبط و جلب حمایتهای مالی
سرمایهگذاری خصوصی در جهت استانداردسازی تجهیزات ،زیرساختها و خدمات؛
استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات و بهرهگیری از شبکههای اجتماعی بهمنظور معرفی غذاهای محلی و سنتی قم و تبلیغ
و آگاهیرسانی در مبادی ورودی استان قم و مقاصد گردشگری؛
تهیه برنامههای همه سونگر و مدون درزمینه گردشگری غذا در استان قم و مشارکت مؤثر شهر قم در رویدادها و جشنواره
های غذایی در سطح بینالمللی و تشویق توسعه و ترویج و مصرف غذاهای محلی؛
تربیت و آموزش راهنمای گردشگری غذا؛
ستارهدار کردن رستورانها مانند هتلها برای بهبود کیفیت رستورانها و گنجاندن غذاهای محلی در منوی هتلها و
رستورانهای کشور؛
بهرهگیری از تبلیغات تلویزیونی ،روزنامهها و نشریات و بندسازی غذاهای محلی و سنتی کشور در سطح بینالمللی و گنجاندن
فهرست غذاهای سنتی کشور در فهرست یونسکو؛
اتخاذ راهبردی برای مشارکت و همکاری میان ذینفعان مختلف درگیر در گردشگری غذا و سرمایهگذاری بخش خصوصی در
گردشگری غذا؛
معرفی و ایجاد بازارچه گردشگری غذا در بازار کهنه ،بازار سرپوشیده ،خیابان صفائیه یا دیگر محالت تاریخی و اماکن نامی
قم؛
تبلیغ در فضای مجازی در خصوص گردشگری غذا؛
استفاده از ظرفیتهای اقوام و ملل در خصوص بحث غذا.
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Survey of food tourism capacities (Case study: Survey of local indigenous
food of Qom province(

The food system, as a part of the cultural heritage of the society, has several capacities to be considered in the
field of tourism. The food system has opened the door for experienced and experienced tourists to delve into
the depths of the local culture and understand the difference that is most important motivation to perceive and
touch with their culture through taste. Food tourism in its specific geographical space and in connection with
other sectors is one of the most popular and lucrative goals in the valley of developed countries in terms of
tourism. Food tourism can lead to many economic benefits, and many see it as a tool for local development
that can stimulate the economy, protect existing jobs, and create jobs. The purpose of this study is to study the
local cuisine of Qom and its impact on attracting tourists and developing tourism in this region of the country.
This study is descriptive in terms of user purpose and method. Also, information and data have been collected
through documentary-library studies. The results of the present study show that the local food of Qom has a
high capacity in attracting and retaining tourists, and those in charge of this issue, can host more tourists in
Qom for a longer period of time, and this region has cultural benefits. And benefit economically.
Keywords: Tourism, Food Tourism, Local Indigenous Foods, Tourism Development, Qom
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