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 نکردن از آن مطالعۀ ادراک روستاییان از غذاهای محلی و چرایی استقبال

 )مطالعۀ موردی: جوامع روستایی شهرستان دشتستان(

 2، مسلم سواری0آور فرشاد رزم
 05/00/0411تاریخ پذیرش:                       5/6/0411تاریخ دریافت: 

 چکیده
ای و سالمت غذایی جایگاه  منطقه است که از نظر ارزش تغذیهنماد فرهنگ و سبک زندگی مردم یک محلی غذای 

باالیی دارد، اما در چند سال اخیر به دالیل مختلف، مصرف این غذاها به فراموشی سپرده شده و بخش اعظمی از 

ها در فرهنگ غذایی مردم نیاز است به دالیل و  اند. در این راستا، برای حفظ و نگهداری آن ها منسوخ شده آن

شده تدارک دیده شود.  ها پرداخته شود تا برنامۀ اصولی برای احیای غذاهای سنتی و بومی فراموش رایی حذف آنچ

هدف این مطالعه که در پارادایم تحقیقات کیفی قرار دارد، بررسی تعاریف و موانع ترویج و مصرف غذاهای محلی 

لع و خبرگان نظری در مناطق روستایی شهرستان رو افراد مط در جوامع روستایی شهرستان دشتستان است. از این

ساختاریافته صورت  های عمیق نیمه تحقیق را تشکیل دادند که در این میدان مصاحبهمیدان مورد مطالعۀ دشتستان، 

ها ادامه یافت.  ها تا اشباع داده برفی استفاده شد و مصاحبه ها، از تکنیک گلوله منظور تعیین تعداد نمونه گرفت. به

ها براساس دو روش پدیدارشناسی و گرندد تئوری  نفر رسید. داده 75کنندگان در تحقیق به  هایت شمار شرکتدرن

گردآوری و تجزیه و تحلیل شدند. بر پایۀ نتایج، جوامع روستایی مورد مطالعه درک متفاوتی از مفهوم غذای محلی 

ع استفاده و ترویج غذاهای محلی موجب ها، بحث درمورد موان آوری تعاریف و دانستهداشتند. پس از جمع

تغییر ذائقه فرهنگی، های قدیمی،  شدن دستورپخت فراموششدن آداب و رسوم،  فراموشمفهوم شد.  53شناسایی 

آشنانبودن نسل جدید با طرز تهیۀ زندگی مدرنیته، نکردن استقبال نسل جدید،  رفتن نسل برخی از گیاهان، ازبین

عنوان  بهآماده و فست فود  پیدایش غذاهای نیمهدن غذاهای محلی توسط فرزندان و نکر غذاهای قدیمی، پذیرش

رفت از این  منظور برون ترین موانع از دیدگاه جوامع روستایی شناسایی شدند. درنهایت دوازده سازوکار به مهم

طالعاتی، اقتصادی، ای، تکنولوژیکی، آموزشی، ا موضوع طراحی شد. این سازوکارها شامل سازوکار دولتی، رسانه

 انگیزشی، محیطی، فرهنگی، اجتماعی و انسانی بودند که در قالب نظریۀ استراوس و کوربین جایگذاری شدند.

 پدیدارشناسی، جامعۀ روستایی، شهرستان دشتستان، غذای محلی، گرندد تئوری. های کلیدی: واژه
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Abstract 
Local food is a mixture of culture and lifestyle of the people of a region, which has a 

high value in terms of nutritional value and health of food. But in recent years, the use 

of these foods has been forgotten for various reasons and most of them are outdated. 

Therefore, in order to keep them in people’s food culture, it is necessary to study the 

reasons of their elimination in order to develop a basic program to revive the 

forgotten traditional and local foods. In this regard, the aim of this study, in the 

paradigm of qualitative research, is to investigate the definitions and obstacles to the 

use and promotion of local foods in rural communities of Dashtestan County. 

Therefore, knowledgeable individuals and theoretical experts in the rural areas of 

Dashtestan County formed the statistical population of the study, which was subjected 

to in-depth semi-structured interviews. To determine the number of samples, the 

snowball technique was used and interviews continued until data saturation. Finally, 

the number of participants in the study reached 25 subjects. Data were collected and 

analyzed based on both phenomenology and grounded theory methods. The results 

show that the rural communities studied have different understandings of the concept 

of local food. After collecting definitions and knowledge, barriers to the use and 

promotion of local food were discussed, leading to the identification of 53 concepts. 

The forgetting of customs, the forgetting of old recipes, the change of cultural tastes, 

the disappearance of some plants, the unwillingness of the new generation to live in 

modernity, the unfamiliarity of the new generation with the way of preparing old 

foods, the rejection of local foods by children, and the emergence of semi-prepared 

foods Prepared foods and fast foods were identified as the most important obstacles 

from the point of view of rural communities. Finally, 12 mechanisms were designed 

to get out of this problem. These mechanisms included governmental, media, 

technological, educational, informational, economic, motivational, environmental, 

cultural, social, and human mechanisms, which were put in the form of Strauss and 

Corbin's theory. 

Keywords: Phenomenology, Rural community, Local food, Grounded Theory, 

Dashtestan County 
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 و طرح مسئلهمقدمه 

: 0411شود )قنبری و همکاران، های زندگی فردی مرتبط میامروزه غذا تا حدودی به همۀ جنبه

ها  ترین حق همۀ انسان ترین نیاز اساسی در زندگی، ابتدایی مهمعنوان  بهدسترسی به آن ( و 76

؛ زیرا در حفظ رود شمار می غذا بخش مهمی از زندگی انسان به(. 76: 7107، 0است )دزانکو

غذا همچنین (. 96: 0376زندگی و پایداری انسان بسیار حائز اهمیت است )سرور و همکاران، 

سروکار دارد )ودادهیر و همکاران،  های مختلف اقتصادی، محلی و سیاسی زندگی مردمبا جنبه

یت کنندگان برای مصرف خود حق انتخاب غذاهای سالم و باکیف بنابراین مصرف (؛011: 0374

در کنار اکسیژن )هوا(، آب و خاک، مطالعات غذا و (. 7: 0374پور و همکاران،  دارند )بسطامی

دلیل اینکه نقش حیاتی آن  ترین منابع طبیعی قرار دارد و به علل گوناگونی در دستۀ مهم تغذیه به

ان، انکار است، در مرکز توجه قرار گرفته است )ودادهیر و همکار در زندگی انسان غیرقابل

های دیگر تغذیه از  چندان دور افراد و جوامع، شکل با مروری گذرا بر گذشتۀ نه(. 011: 0374

( که با گذر 49: 0315خورد )شفقی و همکاران،  جمله استفاده از غذاهای محلی به چشم می

(. ادبیات مربوط 070: 0379رفتار و همکاران،  ای فرهنگی به خود گرفته است )نیکزمان چهره

شناسی روستایی و های جامعهویژه در زمینههای اخیر بهسیستم غذاهای محلی در سالبه 

 (.97: 7107، 3و وین 7سرعت گسترش یافته است )اسکالرود جغرافیای روستایی به

( و قسمت 54: 7171، 5و ممری 4غذای محلی بخشی از سرمایۀ فرهنگی یک منطقه )بیرچ

(. 97: 7107ه جوامع محلی است )اسکالرود و وین، مهمی از فرهنگ محلی است که مورد توج

(. غذاهای 0: 7101و همکاران،  6ای و شخصی است )چوهمچنین بیانگر هویت ملی، منطقه

محلی مزایای فراوانی را از جمله شفافیت تولید، محتوای طبیعی محصول، آگاهی درمورد 

(. 0: 7170و همکاران،  9ماررسانند )کو کنندگان میزنجیرۀ ارزش و ریشۀ محصوالت به مصرف

ها و زبانتوان آن را نیاز زندگی یا کاالیی ممتاز دانست که در بین افراد با فرهنگهمچنین می

(. مطالعۀ 76: 0411های مختلف متمایز است )قنبری و همکاران، های گوناگون و در مکان
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شناسی و مردموپز آن یک شاخۀ فرعی رو به رشد از مطالعات جامعه غذای محلی و پخت

اگرچه  (.615: 0376دهد )جعفری مهرآبادی و همکاران، های اخیر شکل می شناسی را طی سال

(، اصطالح غذای 7170هیچ تعریف رسمی از غذای محلی وجود ندارد )کومار و همکاران، 

محلی دارای تعاریف متفاوتی است. در یک تعریف کلی، غذای محلی غذایی است که در یک 

های غذایی کوتاهی است که در آن ( یا زنجیره73: 0371شود )حسنی،  لی تولید میمنطقۀ مح

(. برخی معتقدند غذایی که 54: 7171کند )بیرچ و ممری،  کننده غذا را تولید میمصرف

فردی از یک مکان خاص را دارا باشد یا ارزش و معنای فرهنگ محلی را  های منحصربه ویژگی

شده به  محلی به غذای تهیه(. غذای 73: 0371ی است )حسنی، با خود حمل کند، غذای محل

های سنتی در یک منطقۀ خاص اشاره دارد؛ هرچند ممکن است مواد الزم برای تهیۀ آن  شیوه

کنند،  این غذاها سالمت فردی را تقویت می(. 064: 0377محلی نباشد )باسامی و همکاران، 

کنند و موجب تقویت جامعه  ع محلی حمایت میزیست مفید هستند، از اقتصاد جوامبرای محیط

طورکلی غذاهای محلی یک غذای سالم و تازه را  (. به604: 7109و همکاران،  0شوند )دلر می

دلیل آنکه غذای  همچنین به(. 7: 0374پور و همکاران،  کنند )بسطامی برای جامعه فراهم می

عنوان ابزاری  توان آن را به است، میدهندۀ جغرافیا، تاریخ و هویت مردم یک کشور محلی نشان

(. با این تفاسیر 75: 0411برای کشف فرهنگ آن کشور مورد توجه قرار داد )قنبری و همکاران، 

عنوان اولین نیاز بشر صرفاً در مصرف مواد غذایی خالصه نمیتوان گفت غذای محلی به می

میان فرهنگ، آداب و  شود، بلکه یک خوراک مغذی فرهنگی نیز هست که جای خود را در

بسیاری از طرفداران (. 95: 0376رسوم مردم بومی هر منطقه پیدا کرده است )سرور و همکاران، 

تر، ای سالمهای غذایی محلی، جامعهغذاهای محلی اظهار دارند که از طریق ترویج سیستم

: 7109ن، شود )دلر و همکارا زیست حاصل میعدالت اجتماعی و اقتصادی، و پایداری محیط

ویژه در کشورهای  کنندگان برای غذاهای محلی به(؛ این در حالی است که تقاضای مصرف604

های در ایران نیز سنت(. 7717: 7105، 3و مورتیمر 7یافته افزایش یافته است )بیانچی توسعه

تی های فرهنگی و تمدن ایرانیان است و هر منطقه با غذای سنغذاخوردن از ماندگارترین میراث

شود و تنوع غذایی در هر ناحیه متناسب با فرهنگ و طبیعت آن  و محلی خاص خود شناخته می
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ای  های مختلفی که دارد، در غذا از فرهنگ و پیشینه است. همچنین کشور ما با توجه به قومیت

توانیم غذاهای محلی خوشمزه، خاص و قوی برخوردار است و در هر نقطه از ایران می

 ی پیدا کنیم.ا العاده فوق

ها، عرقیجات، ها، شیرینیها، نانوعده های اصلی، میانغذاهای محلی شامل خوراک

غذاها هستند که با فرهنگ مردم آن جغرافیا و تنوع گیاهی و  ها، مرباها و پیشها، ترشی نوش دم

ی شدن، ترویج غذاها با پیشرفت فناوری و ماشینی جانوری یک منطقه ارتباط مستقیمی دارند.

کردن ارزش این غذاها  اهمیت تلقی توجهی به غذاهای محلی و کم غربی و تغییرات فرهنگی و بی

شمار  فودها با وجود مضرات بیهای اخیر فستو غفلت از ترویج فرهنگ مصرف آن، در سال

 ای به خود اختصاص دهند. به شکل چشمگیری در برنامۀ غذایی مردم راه یابند و جایگاه ویژه

امروزه در ساز است. های فرهنگغلط تغذیه و غفلت دستگاه رشد فرهنگ ه ناشی ازاین مسئل

اند یا کمتر  دست فراموشی سپرده شده بیشتر جوامع حتی جوامع روستایی غذاهای محلی به

با هدف مطالعۀ ادراک روستاییان از غذاهای محلی و پژوهش حاضر رو  شوند. از این مصرف می

ز آن در جوامع روستایی شهرستان دشتستان از توابع استان بوشهر انجام نکردن ا چرایی استقبال

 شده است.

ترین شهرستان استان بوشهر  عنوان منطقۀ مورد مطالعۀ پژوهش، بزرگ شهرستان دشتستان به

دارای شش بخش (، 0376خانوار در مناطق روستایی )سالنامۀ آماری استان بوشهر،  77،367 با

پخش، شبانکاره، ارم و بوشکان، و دوازده دهستان )دالکی، حومه،  آب شامل مرکزی، سعدآباد،

خانی، شبانکاره، دهرود، ارم، پشتکوه و بوشکان(  زیارت، وحدتیه، زیراه، درواهی، دشتی اسماعیل

مردم  کشاورزی، باغداری و دامداری شغل رایج افراد جوامع روستایی این شهرستان است. است.

دلیل همجواری سرزمینی با  که بهگویند  ی با گویش دشتستانی سخن میاین منطقه به زبان فارس

همچنین در  های لری است. مردم لرزبان با زبان لری نزدیکی زیادی دارد و دربرگیرندۀ واژه

های قشقایی، لرها و  طور پراکنده اقوام مختلفی نظیر ترک مناطق روستایی این شهرستان به

 کنند. ها نیز زندگی می عرب
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 چارچوب مفهومی و پیشینة تحقیق

فرهنگی و اقتصادی در جوامع -عنوان یک پدیدۀ اجتماعی ای بهطور فزاینده مفهوم غذای محلی به

( که از نظر جوامع محلی بسیار مهم است 66: 7103، 0مختلف مورد توجه واقع شده است )ساندبو

های غذایی محلی مرتبط هستند (. بسیاری از آداب و رسوم با سنت0: 7170)کومار و همکاران، 

(. نظام غذایی 63: 7107و همکاران،  7دهد )آنجلوپولوس که این پیوندها اصالت غذا را نشان می

ای در رابطه با سایر ابعاد و ای یگانه یا جدا از فرهنگ یک اجتماع نیست، بلکه مؤلفهمحلی، پدیده

ای ی درون تار و پود فرهنگ هر جامعهفرهنگی است. این بعد از زندگ-های زندگی اجتماعیمؤلفه

دهد )ودادهیر و همکاران، هایی است که آن را در پیوند با سایر ابعاد جامعه قرار می حائز ویژگی

دالیل مختلفی از غذاهای محلی استفاده کنند. از کنندگان ممکن است به(. مصرف93-94: 0373

کنند و از  بودن مصرف میسالم و خوشمزهدلیل تازه،  کنندگان، غذای محلی را بهیک سو مصرف

سوی دیگر، تحقیقات نشان داده که دالیل اجتماعی مانند تمایل به سنت، تعلق و حمایت از جامعه 

(. 7: 7177و همکاران،  3دهد )ژانگ سمت مصرف غذای محلی سوق می کنندگان را به نیز مصرف

گذاشتن احساسات اشتراکرتباط و بههمچنین غذاهای محلی مانند زبان ابزاری برای برقراری ا

گذاری آن با دیگران است و می فقط در طعم و مزه، بلکه در اشتراک بردن از غذا نههستند. لذت

توان  (. به بیانی ساده می713: 0411توان از آن به منزلۀ تاریخ فرهنگ یاد کرد )غفاری و همکاران، 

شود، تولید و اغلب  جایی که مصرف میگفت غذای محلی، غذایی است که در فاصلۀ کمی از 

همراه با یک ساختار اجتماعی و زنجیرۀ تأمین متفاوت از سیستم سوپرمارکتی است )گرکانی و 

(. در این راستا، اصطالح نظام غذایی بومی و محلی برای شناسایی و 010: 0411علیرضایی، 

دست از منابع محلی طبیعی بهرود که در یک فرهنگ با استفاده  کار می تعریف همۀ غذاهایی به

آیند و دارای پذیرش یا مقبولیت فرهنگی نیز هستند. این اصطالح همچنین شامل معانی  می

ای برای مردمانی اجتماعی و فرهنگی، دسترسی و نحوۀ تدارک، استفاده، ترکیبات و پیامدهای تغذیه

(. درمورد غذاهای محلی 95: 0373شود )ودادهیر و همکاران، کنند، میکه از آن استفاده می

 شود. ها اشاره می گرفته که در ادامه به نتایج برخی از آن مطالعات گوناگونی صورت

                                                            
1
. Sundbo 

2 .Angelopoulos 
3
. Zhang 
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نبودن غذاهای محلی در جامعۀ فعلی،  رایجای در گناباد نشان داد عواملی نظیر  نتایج مطالعه

نکردن  ل اصلی مصرفنداشتن به مواد اولیه و ابزار الزم، از عل آشنانبودن با طرز تهیه و دسترسی

سپردن  فراموشی آوردن به غذاهای آماده و مدرن و به این نوع غذاها هستند. همچنین روی

های مورد بررسی های مهم تغذیه است و بیشتر خانوادهغذاهای سنتی و بومی یکی از چالش

و )شفقی  اند نبودن غذاهای بومی مصرف این نوع غذاهای مفید را رها کرده دلیل رایج به

های مؤثر بر مصرف  (. نتایج پژوهشی در ایالم با هدف بررسی انگیزه53-46: 0315همکاران، 

وخوی، راحتی، جاذبۀ حسی،  های سالمتی، محتوای طبیعی، خلق غذای محلی نشان داد انگیزه

قیمت، آشنایی و پرستیژ با مصرف غذای محلی رابطۀ مثبت و معنادار دارند. براساس نتایج 

پور و  داری بر مصرف غذای محلی دارند )بسطامی ها اثر معنا متغیره، این انگیزه رگرسیون تک

شناسایی عوامل ( طی تحقیقی در زمینۀ 0379رفتار و همکاران ) (. نیک7-0: 0374همکاران، 

فرهنگ پذیرایی خاص محلی، نشان دادند مؤثر بر گردشگری غذاهای محلی در استان گیالن 

گیزشی و سالمت چهار عامل مؤثر بر گردشگری غذای محلی شخصیت گردشگر و عوامل ان

ترتیب بیشترین اثر را در  هستند. همچنین فرهنگ پذیرایی خاص محلی و عوامل انگیزشی به

( با عنوان بررسی 0371نتایج پژوهش حسنی ) مصرف غذاهای محلی توسط گردشگران داشتند.

انگر آن بود که غذاهای محلی نگرش گردشگران نسبت به غذاهای محلی در مازندران بی

توانند نقش زیادی در گرایش گردشگران به سفر داشته باشد و برای اقتصاد محلی و حفظ  می

عنوان فاکتور اصلی سفر و  فرهنگ محلی بسیار کارآمد هستند. همچنین گردشگران غذا را به

های مطالعۀ باسامی هیافتدانند.  ابزاری برای تجربۀ مصرف غذای محلی در منطقۀ مورد بررسی می

( در مناطق نمونۀ گردشگری روستایی اورامانات در استان کردستان نشان داد 0377و همکاران )

تجربۀ غذای محلی توسط گردشگران برمبنای نظریۀ ارزش مصرف تأثیر مثبت و معناداری بر 

، کیفیت ها به غذای محلی دارد و همۀ ابعاد نظریۀ ارزش مصرف شامل ارزش سالمتینگرش آن

درصد اطمینان، در ایجاد نگرش مثبت  77و طعم، قیمت، عاطفی، اجتماعی و شناختی در سطح 

درصد تغییرات واریانس نگرش  9/60ها، به غذای محلی تأثیرگذار بودند. درمجموع این ارزش

 ها بیانگر آن بود که نگرش به غذای محلی بر قصد به غذای محلی را تبیین کردند. همچنین یافته

نتایج  رفتاری گردشگران با نقش میانجی تصویر مقصد گردشگری غذا تأثیرگذار بوده است.

تحقیقی در تبریز با عنوان بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای غذای محلی در جذب گردشگران 
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شناختی نقش بسیار مهمی در جذب  شناختی و روانغذایی نشان داد عوامل انگیزشی، جمعیت

( طی 7107و همکاران ) 0. ماک(016-75: 0411د )قنبری و همکاران، گردشگران غذایی دارن

اجتماعی، عوامل انگیزشی، شخصیت و -ای عوامل فرهنگی و مذهبی، عوامل جمعیتی مطالعه

عنوان عوامل مؤثر بر مصرف غذاهای محلی معرفی کردند. نتایج پژوهشی  تجربیات گذشته را به

رانی اجتماعی، بر نگرش مردم نسبت به غذای محلی و در نروژ نشان داد نگرانی همدالنه و نگ

(. نتایج مطالعۀ دیگری نشان داد 11-97: 7107ها تأثیرگذار است )اسکالرود و وین، ترجیح آن

عنوان  عواملی نظیر درک دانش، باورها و تجربیات مربیان تغذیه درمورد غذاهای محلی به

های غذایی محلی هستند ی و بهبود سیستمترین راهبردها در راستای ترویج غذاهای محل مهم

 (. 763-750: 7171و همکاران،  7)سگوین

گرفته در رابطه با غذاهای محلی، بیشتر مطالعات  های صورت با توجه به بررسی پژوهش

درمورد تأثیر غذاهای محلی بر قصد و نگرش گردشگران انجام شده و مطالعات جامعی در زمینۀ 

ی و شناسایی موانع استفاده از غذاهای محلی صورت نگرفته است. درک مفهومی جوامع روستای

. درک جوامع روستایی از مفهوم 0اند از:  در این راستا، اهداف تیم پژوهش در این تحقیق عبارت

 شده؛ . شناسایی غذاهای منسوخ3. شناسایی غذاهای محلی منطقۀ دشتستان؛ 7غذای محلی؛ 

 ای محلی.نکردن غذاه . شناسایی دالیل مصرف4 

 شناسی تحقیق روش

نکردن از آن  پژوهش حاضر با هدف مطالعۀ ادراک روستاییان از غذاهای محلی و چرایی استقبال

این مطالعه برمبنای رویکرد کیفی و با استفاده در جوامع روستایی شهرستان دشتستان انجام شد. 

ها ناسی، فهم تجربهصورت گرفت. هدف پدیدارش 4و گرندد تئوری 3از دو روش پدیدارشناسی

منظور دستیابی بـه فهمی عمیق از پدیدۀ مورد ها بهو به بیان دیگر، کشف جوهره و معنای تجربه

داوری باشد تا بنیان خوبی بررسی است که باید بدون هیچ فرضی کندوکاو شود و دور از پیش

ارشناسی به پدیدطور خالصه، به(. 597: 0374)عارف و همکاران، برای دانش ایجاد شود 

                                                            
1
. Mak 

2
. Seguin 

3
. Phenomenology 

4
. Grand Theory 
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ها در  ای از مردم و برحسب تجارب زیستۀ آنتوصیف معانی یک مفهوم یا پدیده از دیدگاه عده

ای از مردم است )سواری و پردازد؛ بنابراین در پی فهم تجارب مشترک عده آن مورد می

و  ترین دلیل استفاده از پدیدارشناسی در این مطالعه، درک معانی مهم(. 745: 0371سوختانلو، 

تعاریفی است که افراد مطلع و خبرگان نظری از موضوع در جامعۀ روستایی دارند و اینکه 

اند را در مورد  تجاربی که بسیاری از آنان خود به چشم دیده و بسیاری از گذشتگان شنیده

 غذاهای محلی منطقه بیان کنند.

سایی غذاهای محلی پس از انجام پدیدارشناسی جامعۀ روستایی از مفهوم غذای محلی و شنا

شدن پاسخگویان در موضوع مورد بررسی، به شناسایی موانع  منطقه مورد مطالعه، با عمیق

استفاده از غذاهای محلی با استفاده از روش گرندد تئوری در قالب مدل استراوس و کوربین 

 (. هدف گرندد تئوری، ایجاد روشی است که بتواند5: 0379پرداختیم )سواری و همکاران، 

( و درک انتزاعی از یک یا چند نگرانی اصلی را 019: 7107، 0بینش جدیدی ایجاد کند )آلبرشت

مند (. به عبارت دیگر، روشی کیفی و نظام7: 7171، 3و تورنبرگ 7مورد مطالعه قرار دهد )چرماز

یک ها یا تعامالت دربارۀ منظور تبیین یک فرایند، کنش است که از آن برای تولید یک نظریه به

شود که بعد از شود. در این روش، تحقیق هرگز از یک نقطه شروع نمیموضوع مهم استفاده می

شود تا آنچه آن به اثبات برسد، بلکه پژوهش از یک دورۀ مطالعاتی شروع و مهلت داده می

درخور و مرتبط با آن است، نشان دهد. به عبارت دیگر، گرندد تئوری برای موقعیتی مناسب 

اعتنا موجود  انش ما در مورد موضوع مورد بررسی محدود باشد و برای آن تئوری قابلاست که د

هایی برای آزمون تدوین کرد. در این مطالعه هدف استفاده از نیست که بتوان براساس آن فرضیه

نکردن از غذاهای محلی است تا محققان بتوانند با استفاده از  گرندد تئوری، بررسی دالیل استفاده

طورکلی مطالعات گرندد تئوری  ابزار سازوکار مناسبی برای حل این چالش طراحی کنند. بهاین 

 شامل سه مرحلۀ زیر است.

ها و عبارات  در این مرحله نتایج روی کاغذ پیاده و درنهایت واژه الف( کدگذاری باز:

 ها برای کدگذاری استخراج شدند. قول اصلی نقل

                                                            
1
. Albrecht 

2
. Charmaz 

3
. Thornberg 



 

 

 

 

 

 0011، پاییز و زمستان  2، دورۀ سیزدهم، شمارۀ  شهری( -توسعة محلی )روستایی                           014 

  

 

اری محوری کدهایی که ماهیت مشابه داشتند، در در مرحلۀ کدگذ :کدگذاری محوری ب(

 یک طبقه قرار گرفتند که درمجموع طبقات موانع را تشکیل دادند.

این مرحله، فرایند ادغام و تصحیح نظریه است که طی آن، طبقات ج( کدگذاری انتخابی: 

 (.6: 0379به طبقۀ محوری مرتبط شدند و نظریه را تشکیل دادند )سواری و همکاران، 

گیری هدفمند از نوع از روش نمونهمیدان مورد مطالعه، کنندگان در برای انتخاب مشارکت

های غنی گیری هدفمند در انتخاب نمونه قدرت نمونه ای( استفاده شد. برفی )ارجاع زنجیره گلوله

(. از این رو در 500: 0411از لحاظ اطالعات برای مطالعات عمیق است )شیردل و محمدی، 

هستند افراد مطلع و خبرگان نظری در منطقه های غنی از لحاظ اطالعات، ضر، نمونهپژوهش حا

شوندگان  دست آمد. با مصاحبه ها بهکه درمورد موضوع محوری، اطالعات زیادی از آن

صورت گرفت تا بتوانند آزادانه به ابراز نظرات و تجربیات ساختارمند های عمیق نیمه مصاحبه

تا اشباع نظری ادامه یافت ها  ها و نظریات خود را برجسته سازند. مصاحبه هخود بپردازند و دانست

دست نیامد( شونده تکراری بود و دیگر کد جدیدی به های افراد مصاحبه )یعنی زمانی که پاسخ

آوری  رخ داد، ولی تیم پژوهش برای افزایش دقت کار، فرایند جمع 77که این اتفاق در مصاحبۀ 

نفر زن و مرد از افراد مطلع و خبرگان  75داد. درنهایت این مطالعه با مصاحبه از ها را ادامه  داده

مدت انجام های حضوری و مجازی قرار گرفتند، به اشباع نظری رسید.  نظری که تحت مصاحبه

کنندگان رضایت کامل گرفته شد و تعهد داده شد که  دقیقه بود. از شرکت 45ها بیش از  مصاحبه

ها با تلفن همراه ضبط و  ها کامالً محرمانه بماند؛ بنابراین کلیۀ مصاحبه آن های هویت و پاسخ

آوری اطالعات در بازۀ زمانی  برداری شد. جمعسازی و نسخه طور کامل روی کاغذ پیاده سپس به

 انجام گرفت. 76/16/0411لغایت  07/16/0411

ۀ قابلیت اعتبار )میزان بازنمایی ها، از رویکردهای چندگانمنظور تأمین روایی و پایایی داده به

ها به دیگر مناطق(، پذیری یافتهمناسب ساختار و معنی پدیده(، قابلیت انتقال )میزان تعمیم

شوندگان یا خوانندگان گزارش  ها از منظر پژوهشگر، مصاحبهبودن یافتهقابلیت اعتماد )دقیق

ای دیگر پژوهشگران( و )سواری و پذیری پدیدۀ مشابه برتحقیق( و قابلیت تأیید )میزان درک

های روشنی  منظور بهبود روایی و پایایی ابزار تحقیق از آیتم ( همچنین به749: 0371سوختانلو، 

 سازی استفاده شد. و مثلث
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اند، در قالب موضوع های تحقیق را شکل دادهبیشتر مفاهیم و متغیرهایی که مدل روشنی:

گرفته برای هریک از متغیرهای اصلی، به  یف صورتشوند. همچنین تعار غذای محلی درک می

ها ضمانت شود. خوبی رعایت شد تا روایی آنروشنی تعریف و سعی بر روشنی متغیرها نیز به

کردن جزئیات و توضیحات بیشتر، روایی  منظور اضافه  گیری هدفمند بهگیری از نمونه بهره

در قالب افراد مختلف شامل زنان و مردان  همگرایی مد را افزایش داده و نیز شناسایی متغیرها

 ساکن در جوامع روستایی موجب افزایش روایی تشخیصی شده است.

از آنجا که نتایج مطالعات کیفی، همواره مبتنی بر واقعیت هستند، پس از  سازی: مثلث

، پذیری آنها برای اطمینان بیشتر از نتایج پژوهش و تعمیمبررسی کامل موضوع و تحلیل داده

نتایج در اختیار دو نفر از دهیاران، یک نفر پزشک و یک نفر معلم که از حاضران در تحقیق 

 بودند، قرار داده شد و پس از اطمینان از نظر آنان نتایج ارائه شد.

 های تحقیق یافته

 الف( نتایج آمار توصیفی

نفر  04ر مرد و نف 00لحاظ جنسیت،  کنندگان در تحقیق به براساس نتایج آمار توصیفی، شرکت

 71سال در بازۀ  91/00و انحراف معیار  41نفر مجرد با میانگین سنی  4نفر متأهل و  70زن که 

نفر  5نفر دیپلم،  1نفر سیکل،  3نفر دارای تحصیالت ابتدایی،  3سال بودند. همچنین  67تا 

شونده  حبهدرصد از افراد مصا 44نفر دکتری بودند.  3نفر کارشناسی ارشد و  3کارشناسی، 

 (.0تحصیالت دانشگاهی داشتند )جدول 

 کنندگان در مصاحبه . نتایج آمار توصیفی شرکت0جدول 

 تحصیالت وضعیت تأهل جنسیت سن کد پاسخگو

 سیکل متأهل مرد 59 0

 دیپلم متأهل مرد 47 7

 کارشناسی ارشد مجرد زن 39 3

 دیپلم متأهل مرد 60 4

 کارشناسی متأهل زن 36 5

 کارشناسی متأهل دمر 37 6
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 کنندگان در مصاحبه . نتایج آمار توصیفی شرکت0دول ادامه ج

 تحصیالت وضعیت تأهل جنسیت سن کد پاسخگو

 دکتری متأهل زن 77 9

 ابتدایی متأهل زن 53 1

 دیپلم متأهل مرد 67 7

 دیپلم متأهل زن 71 01

 دیپلم متأهل زن 31 00

 کارشناسی متأهل مرد 45 07

 ابتدایی متأهل نز 64 03

 دیپلم متأهل مرد 67 04

 دیپلم مجرد مرد 57 05

 سیکل متأهل زن 50 06

 کارشناسی متأهل زن 44 09

 ابتدایی متأهل زن 56 01

 کارشناسی ارشد مجرد زن 31 07

 دکتری مجرد زن 39 71

 کارشناسی ارشد متأهل مرد 43 70

 کارشناسی متأهل مرد 59 77

 یکلس متأهل مرد 60 73

 دیپلم متأهل زن 49 74

 دکتری متأهل زن 57 75

 ب( نتایج پدیدارشناسی

شوندگان پرسیده شد این بود که آیا از غذاهای  پس از آمار توصیفی اولین سؤالی که از مصاحبه

ها از غذاهای محلی در برنامۀ غذای  های آن کنید. بیشتر پاسخگویان و خانواده محلی استفاده می

در »کردند. در این راستا، یکی از پاسخگویان گفت:  یا دسر استفاده می  وعده وان میانعن هفتگی، به
مناطق روستایی شهرستان اغلب خانوارها حداقل از نان محلی، گِرده، مُشتَک، رشته و لبنیات 

ها صفر  کنند. به نظر من کمتر خانوارهایی هستند که مصرف غذای محلی آن محلی استفاده می
مرد، ) «خورد نکردن از این نوع غذاها به چشم می شدت استفاده در مناطق شهری بهباشد، ولی 
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. دومین سؤالی که از پاسخگویان پرسیده شد این بود که آیا به استفاده از غذاهای (ساله 47

درصد( به این سؤال پاسخ مثبت دادند و به مصرف  011محلی تمایل دارید. همۀ پاسخگویان )

نشان دادند، ولی معتقد بودند که در شرایط فعلی دالیل بسیاری مانع  غذاهای محلی تمایل

 شوندگان در این زمینه گفت:  استفادۀ مداوم و همیشگی از غذاهای محلی است. یکی از مصاحبه

شود کمتر به بیماری و  به نظر من مصرف غذاهای محلی که سالم و مغذی هستند، سبب می»

 اله(. س 67)مرد، « ضعف بدنی دچار شویم

 دیگری گفت: 
به نظر من اگر نسل امروزی به استفاده از غذاهای محلی رو بیاورند، دیگر شاهد قندخون، »

 ساله(.  57)مرد، « چربی خون، سکته و... در سنین پایین نخواهیم بود

تیم تحقیق در ابتدا پیش از سومین سؤالی که پرسیده شد: تعریف شما از غذای محلی چیست؟ 

نکردن از غذاهای محلی از دیدگاه مردم جوامع روستایی را بررسی کند،  استفاده آنکه دالیل

ها و  سازی این موضوع به مطالعۀ تعاریف، پندارهشدن مسئلۀ غذای محلی و سادهمنظور عمیق به

های این واژه از دیدگاه جوامع روستایی پرداخت. در بیشتر تعاریف، غذاهای محلی به  دانسته

مقوی، مربوط به منطقۀ جغرافیایی خاص، با مواد طبیعی، مربوط به فرهنگ مناطق غذاهای سالم، 

کند؛ بنابراین مردم جوامع محلی مورد مطالعه موضوع و با استفاده از گیاهان منطقه اشاره می

اند و از زوایای مختلف به تعریف این مفهوم پرداختهند مورد بررسی را به خوبی درک کرد

 قسمت یکی از روستاییان گفت: (. در این 7)جدول 
کردیم؛ از لبنیاتی که توسط اعضای خانواده  ما از زمان کودکی از غذاهای محلی استفاده می»

شد تا اوداغَک، قلیه خاگ با لِلَک، تلیت یَخنی، رشته تِپَک و...  از گاو و گوسفندان تولید می

ای  این غذاها در هر منطقه شود(. )غذاهای محلی منطقۀ دشتستان که امروزه کمتر مصرف می

 59)مرد، « وپز نیز دارد متفاوت است که به نظر من بستگی به شرایط فرهنگی و نحوۀ پخت

بیشتر غذاهای محلی با مواد ساده و در دسترس تهیه »ساله(. پاسخگوی دیگری گفت: 

ها  آنسازی  شوند، برای بدن بسیار مفیدند و ریشه در تاریخ یک منطقه دارند که آماده می

« هزینۀ چندانی ندارد، بیشتر وابسته به گیاهان بومی منطقه مانند جیکه، پونه، دُنبُل، و... هستند

 ساله(. 60)مرد، 
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 . تعاریف جوامع محلی از مفهوم غذای محلی2جدول 

 جمالت منتخب پاسخگویان ردیف

0 
ن مواد ارگانیک و همچنین تریهای فرهنگی و جغرافیایی متفاوت با دردستبومغذاهایی که در زیست

 اند و دارای تاریخچۀ خاص خود هستند. ترین محصوالت تهیه شده ترین و مغذیسالم

7 
غذاهایی که از دیرباز با توجه به فرهنگ موجود و نیاز غذایی بدن و وجود مواد اولیه در دسترس طبخ 

 شدند. می

 نسل به نسل انتقال پیدا کرده است. غذاهایی که در یک منطقۀ جغرافیایی از گذشته پخت شده و 3

 شدند. های قدیم طبخ میاش در دسترس و از زمانغذاهایی که مخصوص منطقۀ جغرافیایی و مواد اولیه 4

 شوند. غذاهایی که ریشه در قدمت دارند و از مواد اولیۀ سالم تهیه و موجب سالمت جامعه می 5

 شوند. خاص تهیه و سرو میغذاهایی که به سبک و سیاق روستا یا شهری  6

 شوند. ای که از مواد مغذی و طبیعی و به دست زنان قدیمی پخت می غذاهای ساده 9

1 
االیام جزو غذاهای اصلی و با مواد اولیۀ موجود در منطقۀ خاصی تهیه و در خانواده و  غذاهایی که از قدیم

 شوند. اهالی محل بیشتر تهیه و مصرف می

7 
خاص جغرافیایی که با توجه به محصوالت کشاورزی یا موادی که در اختیار دارند، غذاهای یک منطقۀ 

 شوند و پیوند عمیقی با فرهنگ و آداب و رسوم آن منطقه دارند. تهیه می

01 
شود که براساس هر اقلیم و فرهنگ اجتماع همان محل و همچنین  غذای محلی به غذایی گفته می

 شود. شاورزی هر مکان تهیه و طبخ میبراساس رویش گیاهان و محصوالت ک

00 
غذاهای بومی و محلی غذاهایی است که تقریباً مختص محل زندگی خودمان است و بیشتر ما دستور تهیۀ 

 ایم.طور سنتی یاد گرفته ترها به ها را از مادران یا دیگر بزرگ آن

07 
محصوالت ساده و ارگانیک تهیه  غذاهایی که میان عموم مردم یک منطقه به رسمیت شناخته شده و از

 شود. می

03 
ترین نوع از غذاهای مورد استفاده در سبد خانوارها است که بدون استفاده از مواد غذاهای محلی سالم

 ای دارد که در آن سکونت داریم.شیمیایی تهیه شده است و نشان از هویت منطقه

04 
شود و برای  ب با گیاهان مخصوص منطقه تهیه میغذاهایی که ریشه در تاریخ کهن و بومی دارد و اغل

 بدن بسیار مفید است.

 

غذاهای محلی شده، محققان در سؤال چهارم پرسیدند:  پس از ارائۀ تعاریف و مفاهیم درک

غذای محلی در منطقۀ دشتستان شناسایی شد که شامل  47؟ در این قسمت اند منطقۀ شما کدام

اند. در  ارائه شده 3ها بودند. این غذاهای محلی در جدول  انها و ن وعده غذاها، دسرها و میان

غذایی که  47اند. از  سؤال پنجم نیز از پاسخگویان پرسیده شد کدام غذاها امروزه منسوخ شده
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ها در بیشتر نواحی شهرستان دشتستان کامالً منسوخ  اند، برخی از آن ارائه شده 3در جدول 

ندرت در برخی خانوارها  اند( و شاید امروزه به ص شدهاند )در جدول با عالمت * مشخ شده

 شوندگان گفت: تهیه شوند. در این زمینه یکی از مصاحبه

کند و نبود این گیاه مفید  امروزه در صحرای روستای ما دیگر گیاهی مانند دُنبُل رشد نمی» 

ه و رفتن دوپیاز شد، سبب ازبین های مختلف از آن تغذیه می که در گذشته به صورت

 ساله(.  57)زن، « خورشت ُنبُل شده است

 پاسخگوی دیگری گفت:
ماست و مُندر متشکل از ماست محلی و گیاه مُندر و گته متشکل از گیاه گته و آب و رشته، » 

شدن نسل گیاهانی نظیر گته  دلیل منقرض غذاهای محلی در بخش شبانکاره بود که امروزه به

 ساله(. 37)مرد، « ه استو مُندر، این غذا نیز از بین رفت

 . غذاهای محلی شهرستان دشتستان9جدول 

 نماد غذای محلی ترکیب

 F1 شلۀ خرمایی* ترکیب آرد، خرما و روغن

 F2 ای شلۀ تماته برنج و گوجۀ پخته

 F3 شلۀ مجکی بادام وحشی )اَلوک( و آب

 F4 شلۀ موتو شده و آب گندم، ماهی کوچک خشک

 F5 مشتک شود. های بزرگ یا تنور پخته می است که با تابهترکیب آرد گندم، آب و م

 F6 های مشتک جیک آرد گندم وگیاه جیکه )گیاه در برخی مناطق منقرض شده است.(

های  جات که با تابه شده با ادویهترکیب آرد گندم، آب، ماست و پیاز سرخ

 شود. بزرگ یا تنور پخته می
 F7 مشتک پیازی

 F8 رَمن*تُوه  آرد گندم و نمک

 F9 تیرمال آرد گندم و خرما

 F10 گرده شود. خمیر رسیده و خرما که با تنور پخت می

 F11 نون تیری خمیر آرد گندم

 F12 شلشلک* آرد گندم، پیاز و روغن

 F13 او بادنگون جات و رب شده، گوجه، بادمجان، نخود، آب، ادویه پیاز سرخ

 F14 دُراو چُن شده، چغندر، تمر و آب پیاز سرخ

 F15 او موتو شدۀ کوچک، پیازداغ، سبزی ماهی، تمبر، آب و ادویه ماهی خشک
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 . غذاهای محلی شهرستان دشتستان9دول ادامه ج
 نماد غذای محلی ترکیب

 F16 او لوبیا شده آب و لوبیای پخته

 F17 او داغک گوجه، پیاز و ادویه

 F18 او کودی و آب تمبربلبلی  شده، گوجه، کدوتنبل، لوبیای چشم پیاز سرخ

 F19 او ماشک حبوبات )ماش(، پیاز، رب، آب و ادویه

 F20 دال عدس جات با آب زمینی، ادویهترکیب عدس، سیب

 F21 رشتۀ اویی خمیر گندم، سبزیجات معطر و حبوبات

 F22 تلیت یخنی زمینی، نخود، ادویه و نان پیاز، گوجه، آب، سیب

 F23 تلیت ماست ار، پونه، سبزی مَنگَکماست، آب، نان خشک محلی، خی

 F24 تلیت کشک شده با آب و نان کشک محلی ساییده

 F25 ماست و مُندر* ماست و گیاه مُندر )گیاه منقرض شده است(

 F26 گَته* شود )گیاه منقرض شده است(نوعی گیاه که با آب و رشته پخته می

 F27 للک گندم خردشده و آب

پز  مرغ آب زمینی و تخم گوجه و بادمجان یا سیب رشتۀ پخته که وسط آن
 گذارند. می

 شده(شده و چرخ صورت خشک )رشته: خمیر آرد گندم به

 F28 رِشتۀ تِپَک

 F29 سَردۀ بُندو للک، آب، کره یا آب دوغ

 F30 قلیۀ خاگ مرغ، تمبر هندی، شوید و گشنیز تخم

 F31 مجَک بادام وحشی و گندم

 F32 آغوذ یا گوسفند شده گاو شیر اول پخته

 F33 یِه غُلی شده به همراه للک پخته ترکیبی از گوجه و پیاز سرخ

 F34 یَتیمِکی ترکیب بادمجان، گوجه و پیاز پخته

 F35 موتو شوند. های ریز به صورت کبابی، بین برنج یا خورشتی پخت میماهی

 F36 مرغ مَندی شود.سودشده در تنور پخته می مرغ نمک

 F37 ماهی مَندی شود.سودشده در تنور پخته می مکماهی ن

 F38 تَندازِ ماهی برنج، ماهی و سبزیجات معطر

 F39 رنگینگ آرد گندم، خرما و گردو

 F40 خشکو پودر کشک میش

 F41 مُسمی جات، آب و آلوبخارا گوشت، تمبر، شکر، پیاز، ادویه

ت دوپیازه و روید و به صور گیاهی که بیشتر در مناطق کوهستانی می
 شود. خورشتی سرو می

 F42 دنبُل

 (0411های تحقیق،  )منبع: یافته
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 شده در منطقة دشتستان . برخی از غذاهای محلی شناسایی0شکل 

 ج( نتایج گرندد تئوری

ترین دالیل  پنجمین و آخرین سؤالی که از پاسخگویان پرسیده شد این بود که به نظر شما مهم

های  و استفادۀ نسل امروزی از غذاهای محلی چیست. پس از مصاحبه نکردن و موانع استقبال

ها روی کاغذ و چندبار مرور جمله  ساختاریافتۀ این قسمت و بازنویسی مصاحبه عمیق و نیمه

مانع  53به جملۀ نتایج این بخش در قسمت اول کدگذاری )کدگذاری اولیه( با استخراج 

ترتیب،  موانع استخراجی از نظر جوامع روستایی به )مفهوم( همراه بود. با توجه به فراوانی

ازبینتغییر ذائقۀ فرهنگی، های قدیمی،  شدن دستورپخت فراموششدن آداب و رسوم،  فراموش

آشنانبودن نسل جدید زندگی مدرنیته، نکردن نسل جدید،  رفتن نسل برخی از گیاهان، استقبال

پیدایش غذاهای لی توسط فرزندان و با طرز تهیۀ غذاهای قدیمی، عدم پذیرش غذاهای مح

ترین موانع از دیدگاه جوامع روستایی شناسایی شدند که در  عنوان مهم بهفود آماده و فست نیمه

توجهی  مقوله شامل بی 07اند. سپس با توجه به ماهیت مفاهیم مشابه، کدها در  آمده 4جدول 

ع آموزشی، موانع اطالعاتی، موانع ای، موانع تکنولوژیکی، موان نهادهای مسئول، موانع رسانه

اقتصادی، موانع انگیزشی، موانع محیطی، موانع فرهنگی، موانع اجتماعی و موانع انسانی 

 (.4بندی شدند )جدول  دسته
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 . کدگذاری محوری موانع استفاده از غذاهای محلی0جدول 

 فراوانی کدهای اولیه )مفاهیم( نماد
 مقوالت

 بندی موانع( )طبقه 

R1 
سازی و معرفی غذاهای محلی توسط متولیان امر  م فرهنگعد

 مانند میراث فرهنگی
نهادهای   توجهی بی 07

 مسئول
R2 09 های غذاهای بومی محلی عدم برگزاری جشنواره 

R3 7 تبلیغات تلویزیونی اشتباه 

 

 ای موانع رسانه

R4 5 ای و فرهنگی حاکم بر جامعهسیستم آموزشی رسانه 

R5 00 غات برای غذاهای محلیعدم تبلی 

R6 3 المللی  وجود رسانۀ ملی و بین 

R7 03 پیشرفت اینترنت و دنیای مجازی 

 7 شدن زندگی ماشینی R8 تکنولوژیکیموانع 

R9 )...01 پیشرفت تکنولوژی )ماکروفر، هواپز و 

R10 01 های آموزشی ها و کارگاه عدم برگزاری دوره 
 

 آموزشیموانع 
R11 4 ای خانوارها ت اشتباه تغذیهتربی 

R12 7 های آشپزی ها و شبکه عدم آموزش در برنامه 

R13 07 بودن اطالعات مربوط به تغذیه پایین 

 

 اطالعاتیموانع 

R14 04 نداشتن آگاهی 

R15 77 های قدیمی شدن دستورپخت فراموش 

R16 6 آشنانبودن با اصول تغذیه 

R17 01 افزایش قیمت مواد غذایی 

 1 بودن درآمد پایین R18 اقتصادیموانع 

R19 9 داری ها و تغییر شغل گله فروش بسیاری از گله 

R20 07 آشنانبودن نسل جدید با طرز تهیۀ غذاهای قدیمی 

 6 دشواری در تهیه و پخت R21 ای حرفهموانع 

R22 07 عدم توان فرآوری محصوالت تولیدی 

R23 07 از این غذاها نکردن نسل جدید استقبال 
 موانع انگیزشی

R24 07 عدم پذیرش غذاهای محلی توسط فرزندان 

R25 9 بودن مواد غذایی متنوع در تمام طول سالتنوع و دردسترس  

 7 مشکالت دسترسی به مواد اولیه و وسایل تهیه R26 موانع محیطی
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 . کدگذاری محوری موانع استفاده از غذاهای محلی0دول ادامه ج

 فراوانی کدهای اولیه )مفاهیم( نماد
 مقوالت

 بندی موانع( )طبقه 

R27 
ها  گلی بر اثر تغییر بافت خانه رفتن تنورهای قدیمی و کاه ازمیان

 های روستایی و محیط
07 

 R28 07 رفتن برخی از گیاهان ازبین 

R29 7 نبودن مواد اولیه برخی غذاها 

R30 
بر کلیت سبک زندگی اعم از تغییر ذائقۀ فرهنگی و تأثیر آن 

 خوراک، پوشاک و...
71 

 
 

 موانع فرهنگی

R31 73 شدن آداب و رسوم فراموش 

R32 1 های غربی تقلیدهای بدون آگاهی از زندگی 

R33 1 ها اختالط فرهنگ 

R34 5 المللی رواج استفاده از غذاهای ملی و بین 

R35 
ها، شهرها فرهنگ افزایش ارتباطات اجتماعی و فرهنگی با سایر

 و کشورهای مختلف در عصر جدید
6 

R36 07 آماده و فست فود پیدایش غذاهای نیمه 

 
 
 

 موانع اجتماعی

R37 03 شدن روستاها از سکنه افزایش مهاجرت و خالی 

R38 05 تمایل به فرهنگ شهرنشینی غیرصحیح 

R39 7 کاهش روحیۀ همدلی میان روستاییان 

R40 07 زندگی مدرن 

R41 های قبلی شدن وابستگی کمرنگ  4 

R42 )...7 کاهش مشارکت در تولید غذای محلی )نان محلی، رشته و 

R43 05 نبودن غذاهای محلی در شرایط کنونی رایج 

R44 05 ها افزایش رستوران 

R45 6 توجهی به تولیدات خانگی بی 

 
 
 

 موانع انسانی

R46  های زندگی مشغله  1 

R47 07 کردن بیشتر غذای محلید وقت برای درستنبو 

R48 3 استفاده از مواد شیمایی در تولید بیشتر مواد غذایی 

R49 00 شدن نقش مواد ارگانیک در سبد غذایی کمرنگ 

R50 00 ها سرونکردن غذاهای محلی در بیشتر رستوران 

R51 ها افزایش روزمرگی  9 

R52 03 طلبی زنان نسل جدید راحت 

R53 03 شغل اداری زنان خانوار 
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مقولۀ اصلی مدل در سومین و آخرین مرحلۀ کدگذاری که به کدگذاری انتخابی معروف است، 

یابد ها ارتباط میصورت منطقی از طریق خط سیر داستانی با سایر مقوله تحقیق انتخاب و به

توانند مقوالت را به همان  در این مرحله محققان می(. 77: 0411آباد و همکاران،  رحیمی فیض)

رفت از  سوی برون ها استخراج شده است، بیاورند یا اینکه مدل تحقیق را به شکلی که از مصاحبه

رفت از مسئلۀ  سوی برون شده هدایت کنند. در این راستا، تیم پژوهش موضوع را به موضوع مطالعه

خروج از این  سازوکارهایتوان نکردن از غذاهای محلی و حل این مشکل هدایت کرد تا ب استفاده

مانع بودند،  07چالش را طراحی کرد؛ بنابراین مقوالت که در مرحلۀ کدگذاری محوری شامل 

اند. طبق نظریۀ استراوس و کوربین،  سازوکار در مدل نهایی ارائه شده 07صورت مثبت و شامل  به

ای، ۀ محوری، شرایط زمینهمقوالت در مدل پارادایمی در قالب چندطبقه شامل شرایط علی، پدید

( و مدل 774: 0411مقدم و همکاران،  گیرند )تاجری گر، راهبردها و پیامدها قرار میشرایط مداخله

 پردازیم. ها می دهند که در ادامه به تحلیل آن نهایی تحقیق را شکل می

ستایی، های عمیق در جوامع رو با توجه به فراوانی موانع استخراجی از مصاحبهشرایط علی: 

تغییر ذائقۀ های قدیمی،  شدن دستورپخت فراموششدن آداب و رسوم،  فراموشترتیب  به

آشنانبودن زندگی مدرنیته، نکردن نسل جدید،  رفتن نسل برخی از گیاهان، استقبالازبینفرهنگی، 

فود براساس  آماده و فستپیدایش غذاهای نیمهنسل جدید با طرز تهیۀ غذاهای قدیمی و 

تری بودند و در قالب شرایط علی قرار  فراوانی از دیدگاه جوامع روستایی موانع مهم بیشترین

آوردن به زندگی مدرن و تقلید از جوامع غربی سبب شده روی»گرفتند. پاسخگویی معتقد بود: 
های  های محلی باشیم. همچنین دستورپخت شدن آداب و سنت در بیشتر مناطق شاهد فراموش

کنند  فود پخت می است و زنان نسل امروزی بیشتر غذاهای جدید و فستقدیمی فراموش شده 

ساله(. پاسخگوی  57)زن،  «و کمتر شاهد طبخ غذاهای محلی در میان زنان امروزی هستیم

تنها  کند، نه دختر من که در روستا بزرگ شده است و در روستا نیز زندگی می»دیگری گفت: 
بلکه تمایلی به پذیرش این نوع غذاها هم ندارد. به دستورپخت غذاهای محلی را بلد نیست، 

ذائقۀ فرهنگی بر کلیت سبک زندگی از جمله خوراک و پوشاک تأثیر گذاشته  نظر من تغییر
آماده  افزایش استفاده از غذاهای نیمه»شوندۀ دیگری نیز معتقد بود  مصاحبهساله(.  49)زن،  «است

ای به  ان سبب شده نسل امروزی اصالً عالقهخصوص میان نوجوانان و جوان فود، به و فست
 ساله(. 44)زن،  «استفاده از غذاهای محلی نداشته باشند
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سوی آن  ها بهها و واکنشپدیدۀ اصلی مورد مطالعه که در جریان کنش محور اصلی:

(. پس 35: 0377شوند تا آن را اداره، کنترل یا به آن پاسخ دهند )کالمی و همکاران، رهنمون می

تحت تأثیر  )ترویج فرهنگ مصرف غذاهای محلی( شناسایی شرایط علی، محور اصلی تحقیق از

 وجود آمد. شرایط علی به

با توجه به ماهیت بستر حاکم، سازوکارهای تکنولوژیکی، اطالعاتی، اقتصادی، بستر حاکم: 

راستای محیطی و فرهنگی برای این طبقه درنظر گرفته شد. سازوکارهای تکنولوژیکی باید در 

شدن زندگی و پیشرفت فناوری و  موانعی نظیر پیشرفت اینترنت و دنیای مجازی، ماشینی

کار گرفته شود؛ زیرا به گفتۀ پاسخگویی،  کارآمدن وسایلی از جمله ماکروفر، هواپز، و... به روی

ویژه اینستاگرام شاهد تبلیغات گستردۀ غذاهای  های مجازی به با پیشرفت استفاده از شبکه»
سمت استفاده از این  فودی و غذاهای جدید هستیم که موجب ترغیب جوامع محلی به فست

ها ماشینی شده و  زندگی»شوندۀ دیگری گفت:  همچنین مصاحبه ساله(. 57زن، ) «شود غذاها می

وجود آمده است )ماکروفر،  هر چیزی که در قدیم وجود داشت، امروزه مدل برقی آن نیز به
سمت پخت  ها به نظر من سبب شده دیگر نسل امروز به زی، و...( که همینهواپز، تنورهای گا

 «غذاهای محلی و قدیمی نروند و ترجیح دهند با وسایل برقی غذاهای امروزی را پخت کنند
ساله(. سازوکارهای اطالعاتی برای رفع موانع اطالعاتی باید در دستور کار قرار گیرند.  53)زن، 

بودن اطالعات مربوط به تغذیه، آشنانبودن با اصول تغذیه و  پایین»ان، به گفتۀ یکی از روستایی

ترین دالیل  ناآگاهی درمورد غذاهای محلی در میان زنان و دختران نسل امروز، از مهم
دستورپخت امروزه »ساله(. دیگری گفت:  44)زن،  «نکردن از غذاهای محلی است استفاده

ها را بلدند نیز کم  عیت زنان قدیمی که نحوۀ پخت آنو جم  بسیاری از غذاهای قدیمی فراموش
افزایش ساله(.  37)مرد،  «گیرد شده است و از جهتی استقبالی هم برای یادگیری صورت نمی

داری،  ها و تغییر شغل گله بودن درآمد در کنار فروش بسیاری از گله قیمت مواد غذایی و پایین

کنندگان در  ها پاسخ دهد. یکی از مشارکت به آن موانعی هستند که باید سازوکارهای اقتصادی

لحاظ مالی و درآمدی در مضیقه هستند و خیلی از  بسیاری از روستاییان به»این زمینه گفت: 
وکارهای دیگر شدند. به اعتقاد من  اندازی کسب ها برای راه داران نیز مجبور به فروش گله گله

دم بتوانند به محصوالت ارگانیک محلی مانند دهد که بسیاری از مر مشکالت مالی اجازه نمی
شدت قیمت مواد غذایی افزایش یافته  لبنیات دسترسی پیدا کنند. همچنین طی چند سال اخیر به
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ساله(. درمورد موانع محیطی نیز برخی  59)مرد،  «تأثیر نیست که در تهیۀ غذاهای محلی نیز بی

رفتن  های روستایی که سبب ازمیان حیطها و م تغییر بافت خانهپاسخگویان اظهار داشتند 

ها در  نکردن از برخی غذاها و نان گلی شده است، تأثیر زیادی در استفاده تنورهای قدیمی و کاه

نبودن مواد اولیۀ ای،  بیشتر خانوارها دارد. همچنین مشکالت دسترسی به مواد اولیه و وسایل تهیه

از دیگر عواملی بود که بیشتر پاسخگویان  رفتن نسل برخی از گیاهان، برخی غذاها و ازبین

خود برخی غذاها  ها معتقد بودند وقتی مواد اولیه در طبیعت از بین برود، خودبه درمورد آن

ای که میان چند غذا مشترک بود، در بیشتر مناطق ممکن است  شوند و وسایل تهیه حذف می

ها و  ه امروزه دیگر اثری از مشکطور ک کم از دور خارج شوند؛ همان استفاده بمانند و کم بی

ای  شونده مصاحبهاند.  ها نیست و ظروف مسی جای خود را به ظروف نسوز و جدید داده کوزه

بودن مواد غذایی متنوع در طول سال سبب شده خانوارها کمتر تنوع و دردسترس»اظهار داشت: 
موانع فرهنگی نیز ساله(. درمورد  53)زن، « استفاده از غذاهای محلی ترغیب شوند  به

نکردن از غذاهای  پاسخگویان معتقد بودند تغییر ذائقۀ فرهنگی نقش بسیار مهمی در استفاده

شدت از فرهنگ  ها به در حال حاضر خانواده»ای:  دهنده محلی دارد. همچنین به گفتۀ پاسخ
سپردن وشیفرامکنند که موجب به المللی استفاده می های غربی پیروی و از غذاهای بین زندگی

 ساله(. 67)مرد،  «آداب و رسوم محلی و اصیل منطقۀ خودمان شده است

از سه سازوکار دولتی، اجتماعی و انسانی تشکیل شده است. پاسخگویی  گر: شرایط مداخله

سازی و معرفی غذاهای محلی توسط عدم فرهنگ»توجهی نهادهای مسئول گفت:  در رابطه با بی
ث فرهنگی موجب شده نسل امروزی بسیاری از این غذاها را خصوص میرا متولیان امر به

ساله(. همچنین بیشتر پاسخگویان معتقد بودند  45)مرد، « ها را ندانند نشناسند و طرز تهیۀ آن

ها نقش مهمی  برگزارنشدن جشنوارۀ غذاهای بومی و محلی در منطقۀ دشتستان توسط بخشداری

با این غذاها دارد. پاسخگویی درمورد موانع اجتماعی و نکردن و آشنایی نسل امروزی  در استفاده

ها و غذاهای  در جامعۀ امروزی غذاهای محلی زیاد رایج نیستند؛ زیرا رستوران»انسانی گفت: 
دالیلی نظیر مشغله، کمبود وقت،  اند که این مسئله سبب شده بسیاری به فودی افزایش یافته فست

طلبی زنان و... ترجیح دهند غذاهای خود را از  تها، شغل اداری و راح افزایش روزمرگی

شود.  ها نیز غذاهای محلی سرو نمی فودها تهیه کنند که در منوی رستوران ها و فست رستوران
« کنند پردازند و اگر هم آشپزی کنند، غذای محلی درست نمی همین دلیل کمتر به آشپزی می به
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زمانی که ما نوجوان بودیم، در روستاها »بود: ای معتقد  دهنده ساله(. همچنین پاسخ 67)مرد، 
کرد و خانوارها در تولید بیشتر مواد غذایی محلی مانند  روحیۀ همدلی و مشارکت بیداد می

شدت کاهش  کردند. امروزه مصرف این غذاها به رشته، للک، نان، و... با یکدیگر مشارکت می

ندرت به یکدیگر کمک  تولید آن بهکنند، دیگر در  یافته است و اگر هم برخی استفاده می
 (.ساله 47مرد، ) «کنند می

پس از شناسایی محور اصلی تحقیق )استفاده و ترویج غذاهای محلی(،  راهبردها:

نکردن از غذاهای  راهبردهای موردنظر در راستای رسیدن به پیامدهای حل این مشکل )استفاده

ای برای این مهم  ای و رسانه ی، حرفهوجود آمد که سازوکارهای آموزشی، انگیزش محلی( به

عدم برگزاری »کنندگان در راستای موانع آموزشی معتقد بود:  درنظر گرفته شدند. یکی از شرکت
ها برای زنان و دختران روستایی و عدم آموزش  توسط دهیاریهای آموزشی  ها و کارگاه دوره

دالیل در عدم آموزش و یادگیری ترین  های آشپزی از مهم ها و شبکه غذاهای محلی در برنامه

ای در مورد موانع انگیزشی  دهنده ساله(. پاسخ 67)مرد، « این غذاها توسط زنان امروزی هستند

کنند. پسر من  دالیل مختلف از این غذاها استقبالی نمیویژه فرزندان به نسل جدید به»گفت: 
به ساندویچی محل مراجعه کرده ایم، غذا نخورده و  بارها وقتی شام مُشتَک پیازی درست کرده

آشنانبودن نسل در کنار »ای معتقد بود:  ساله(. دیگری در رابطه با موانع حرفه 67)مرد،  «است
جدید با طرز تهیۀ غذاهای محلی، دشواری در تهیه و پخت نیز عامل مهمی است؛ زیرا غذاهایی 

، ولی امروزه زنان تا دیروقت در شوند، نیاز به زمان دارند تا جا بیفتند که برای ناهار سرو می
خوابند و دیگر وقتی برای تهیۀ غذای محلی  دنیای مجازی هستند و روزها تا لنگ ظهر می

وقتی تلویزیون »ای دیگر، یکی از روستاییان گفت:  درمورد موانع رسانه(. ساله 47مرد، ) «ندارند
)رب، آبلیموه، لبنیات،  جای تبلیغات از محصوالت ارگانیک محلی، همۀ محصوالت شرکتی به

رسانۀ »ساله(. دیگری گفت:  59)مرد، « کند، باید هم غذاهای محلی از یاد برود و...( را تبلیغ می
ها هم  کنند و حتی از فواید آن های استانی اصالً از غذاهای محلی تبلیغی نمی ملی و حتی شبکه

کارشناس تغذیه درمورد فواید  ها، دو بار جای بسیاری از برنامه کنند. ای کاش به صحبت نمی
 ساله(. 31)زن،  «کرد غذای محلی صحبت می

ها،  ترغیب نسل امروزی به استفاده از غذاهای محلی، یادگیری دستورپختدرنهایت  پیامدها:

ها، حفظ فرهنگ و آداب محلی، و افزایش سالمتی افراد  استفاده از غذاهای محلی در رستوران
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بودند. در صورت اجرای صحیح و موفق مدل دل پارادایمی تحقیق پیامدهای معنوان  بهجامعه 

توان انتظار داشت که  پارادایمی توسط همۀ عوامل دخیل و متولی در شهرستان دشتستان، می

 نتایج به استفاده و ترویج غذاهای محلی در منطقه کمک کند.

 
  

 . مدل پارادایمی تحقیق براساس نظریة استراوس و کوربین0شکل 

 0011ع: نگارندگان، منب

 شرایط علی:

. 7شدن آداب و رسوم؛ . فراموش0
های شدن دستورپختفراموش
. 4تغییر ذائقۀ فرهنگی؛  .3؛ قدیمی
. 5رفتن نسل برخی از گیاهان؛ ازبین

 .6نکردن نسل جدید؛ استقبال
. پیدایش غذاهای 9زندگی مدرنیته؛ 

. 1آماده و فست فود؛ نیمه
آشنانبودن نسل جدید با طرز تهیۀ 

 ی قدیمیغذاها

 راهبردها:

 آموزشی. سازوکارهای 0

 . سازوکارهای انگیزشی7

 ای. سازوکارهای حرفه3

 ای. سازوکارهای رسانه4

 

 پیامدها:

. ترغیب نسل امروز به 0
 مصرف غذاهای محلی

 ها. یادگیری دستورپخت7
. استفاده در منوی 3

 هارستوران
. حفظ فرهنگ و آداب 4

 محلی
د . افزایش سالمتی افرا5

 جامعه
 

 بستر حاکم:

 تکنولوژیکی. سازوکارهای 0

 اطالعاتی. سازوکارهای 7

 . سازوکارهای اقتصادی3

 . سازوکارهای محیطی4

 سازوکارهای فرهنگی .5

 

 گر:شرایط مداخله

 . سازوکارهای دولتی0

 . سازوکارهای اجتماعی7

 سازوکارهای انسانی .3

 

 محور اصلی:

ترویج فرهنگ 

مصرف غذاهای 

 محلی
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 گیری  بحث و نتیجه

ای برخوردارند. غذاها از جمله اجزای فرهنگی هستند که در فرهنگ مردم از جایگاه ویژه

توان با ها میشوند و از آنغذاهای محلی با توجه به سلیقه و ذائقۀ افراد مناطق مختلف پخته می

ها پیش در میان مردم مناطق  از مدتعنوان فرهنگ غذایی مناطق مختلف یاد کرد. این غذاها 

ها از طریق تجربۀ مادران به دختران که زنان مختلف وجود داشته است و طرز تهیه و پخت آن

مطالعۀ (. این پژوهش با هدف 000: 0311شود )رزاقی چالگر، آیندۀ روستاها هستند، منتقل می

انجام شد. ی شهرستان دشتستان نکردن از غذاهای محلی در جوامع روستای ادراک و علل استفاده

ها به خوبی  شوندگان درک متفاوتی از مفهوم غذای محلی داشتند؛ زیرا آن بر پایۀ نتایج، مصاحبه

مسئله را درک کرده بودند و از زوایای مختلف به تعریف مفهوم غذای محلی پرداختند. 

نطقۀ جغرافیایی، بودن، مخصوص یک م ارگانیک، سالم و مغذی طورکلی از زوایایی نظیر به

پیوند عمیق با فرهنگ بودن به گیاهان مخصوص منطقه و داشتن  داشتن در تاریخ کهن، بسته ریشه

غذای  45در ادامه صورت گرفت.  از غذاهای محلیو آداب و رسوم آن منطقه، و... تعریف 

اها محلی در منطقۀ دشتستان شناسایی و درنهایت به بررسی موانع استفاده و ترویج این غذ

مقوله انجامید. پاسخگویان معتقد بودند که امروزه  07مفهوم و  53پرداختیم که به استخراج 

گونه  شدت کاهش یافته است و نسل امروزی نیز تمایلی به مصرف این مصرف غذاهای محلی به

غذاها ندارند. از طرفی نبود آموزش برای پخت این غذاها و از طرف دیگر نداشتن انگیزه برای 

آماده و  ف غذاهای محلی سبب شده امروزه شاهد مصرف بیش از حد غذاهای نیمهمصر

نکردن از آن است؛  فودها باشیم. ناآگاهی از فواید غذاهای محلی نیز از دیگر علل استفاده فست

شوند. مصرف بیش  ترین مواد طبیعی پخت می صورت کامالً ارگانیک و با تازه زیرا این غذاها به

خصوص در  ها به آماده موجب شده امروزه شاهد افزایش امراض و بیماری یمهاز حد غذاهای ن

تنها موجب حفظ فرهنگ و آداب رسوم جامعۀ  سنین پایین باشیم. مصرف غذاهای محلی نه

شدت  هایی مانند قند خون، چربی خون، سکته، و... را نیز به شود، بلکه ابتال به بیماری محلی می

های  پاسخگویان عقیده داشتند که امروزه با پیشرفت شبکه دهد. همچنین برخی کاهش می

ویژه اینستاگرام شاهد تغییرات گستردۀ فرهنگی هستیم که نتیجۀ آن بر خوراک و  اجتماعی به

لمس است. وجود بالگرها در زمینۀ معرفی غذاهای غربی نقش بسزایی در گرایش  پوشاک قابل

شوندگان، ضعف رسانه در تبلیغ  ۀ برخی مصاحبهسمت این غذاها دارد. به گفت نسل امروزی به
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نکردن از این غذاها دارد. درنهایت  غذاهای محلی و بیان فواید آن نیز تأثیر زیادی در استفاده

برای حل مسئلۀ موجود، مقوالت در قالب مدل استراوس و کوربین جایگذاری و تحلیل شدند. 

( و ماک و همکاران 0411عۀ قنبری و همکاران )نتایج این مطالعه مبنی بر عوامل انگیزشی با مطال

( همخوانی داشت. 7107ماک و همکاران )عوامل فرهنگی و اجتماعی با مطالعۀ ( و 7107)

ترویج فرهنگ مصرف منظور  ها به ترتیب در ادامه براساس سازوکارها به ارائۀ پیشنهاد بدین

 پردازیم. می غذاهای محلی

ها و  ادهای دولتی مسئول مانند میراث فرهنگی، بخشداریدولت و نه . سازوکارهای دولتی:0

ها باید در راستای معرفی و آموزش غذاهای محلی اقداماتی نظیر برگزاری  حتی دهیاری

های غذای محلی در ایام عید  ساالنۀ جشنوارۀ غذاهای بومی و محلی، برگزاری نمایشگاه

یۀ غذاهای محلی برای زنان و های آموزش پخت و ته ها و کارگاه نوروز، برگزاری کالس

کنندگان در تحقیق معتقد بودند  دختران روستایی را در دستور کار قرار دهند. بیشتر شرکت

تواند تا حد زیادی به ترویج فرهنگ غذای محلی در منطقه کمک  توجه نهادهای مسئول می

 کند.

ی و ترویج غذاهای ساز توانند نقش مهمی در فرهنگ ها می رسانهای:  . سازوکارهای رسانه2

دهندگان معتقد بودند ضعف رسانه و عدم تبلیغات مانع  محلی داشته باشند. بیشتر پاسخ

توجهی به غذاهای محلی است؛ بنابراین رسانۀ ملی و استانی باید  بزرگی برای فراموشی یا بی

ز بپردازند. ها نی های بازرگانی خود به غذاهای محلی و فواید استفاده از آن در تبلیغات و پیام

ها از کارشناسان تغذیه دعوت شود تا درمورد مصرف و فواید  همچنین باید در شبکه

 غذاهای محلی صحبت کنند.

شدن زندگی، و پیشرفت اینترنت و  پیشرفت فناوری و ماشینی . سازوکارهای تکنولوژیکی:9

ملی و  دنیای مجازی سبب شده بسیاری از غذاهای محلی جای خود را با غذاهای جدید،

کند با استفاده از اینترنت و  المللی عوض کنند. در این زمینه تیم پژوهش پیشنهاد می بین

های اینستاگرامی به آموزش پخت غذاهای  ها و پیج ها، کانال فضای مجازی، با تشکیل گروه

های الزم در صورت لزوم،  ها پرداخت. همچنین با آموزش محلی و ترویج استفاده از آن
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های جدید را نیز در فضای مجازی و رسانه آموزش داده  ای محلی با فناوریپخت غذاه

 شود.

ندادن نقش  کنندگان، آموزش به اعتقاد بیشتر مشارکتای:  . سازوکارهای آموزشی و حرفه0

انکاری در ناتوانی زنان امروزی در پخت غذاهای محلی دارد؛ بنابراین پیشنهاد  غیرقابل

های ایران را نیز آموزش دهند.  ، پخت غذاهای محلی استانهای آشپزی شود در شبکه می

های درسی از غذاهای محلی ساده و  توان از مدارس نیز شروع کرد و در کتاب همچنین می

مند شوند و هم آموزش  ها مطالب ارائه داد تا فرزندان از همان کودکی هم عالقه انواع نان

 ببینند.

اطالعات و آگاهی درمورد غذاهای محلی و فواید  بودن پایین . سازوکارهای اطالعاتی:4

فود و غذاهایی باارزش  ها در کنار عادات غذایی اشتباه )استفادۀ زیاد از فست استفاده از آن

نکردن از  های قدیمی، تأثیر زیادی در استفاده شدن دستورپخت ای پایین( و فراموش تغذیه

اده درمورد غذاهای محلی و ارتباط درست غذاهای محلی دارند؛ بنابراین آگاهی مادران خانو

و قوی مادر با اعضای خانواده برای استفاده از این غذاها راهبرد مهمی است. همچنین 

مادران باید سعی کنند حداقل چند غذا و دسر را در برنامۀ غذایی هفتگی خانواده جای دهند 

 مند شوند. رفته به غذاهای محلی عالقه تا فرزندان رفته

بودن درآمد در میان بیشتر خانوارها  در جوامع روستایی، پایینوکارهای اقتصادی: . ساز4

انکار است و این در کنار افزایش قیمت مواد غذایی طی چند سال اخیر سبب شده  غیرقابل

آوردن به مشاغل شهری شوند. این  بسیاری در فکر مهاجرت از روستاها به شهر و روی

نکردن  منجر شده که یکی از عواقب آن نیز مصرف مسئله به کاهش جمعیت روستایی

شود دولت با ارائۀ  رو پیشنهاد می غذاهای محلی و فراموشی این قبیل غذا است. از این

وکارهای کوچک و بزرگ در روستاها کمک کند. همچنین  بهره به ایجاد کسب های کم وام

ابت نگه دارد یا کاهش دهد و کار گیرد تا قیمت مواد غذایی را ث دولت تمام تالش خود را به

تدریج به  لحاظ مصرف غذا در امنیت باشند و به حتی یارانه ارائه دهد تا خانوارها بتوانند به

 مند شوند. مصرف غذاهای محلی عالقه

نکردن و پذیرش فرزندان نسبت به غذاهای محلی در شرایط  استقبال. سازوکارهای انگیزشی: 4

شود مادران و زنان با راهبردهایی نظیر تزئین  این پیشنهاد میفعلی، امری طبیعی است؛ بنابر
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غذاها به شیوۀ جدید و مدرن، مشارکت فرزندان در طبخ غذاهای بومی و تغیرات جزئی در 

ها را به مصرف این غذاها ترغیب  شدن غذا با ذائقۀ فرزندان، آن برخی مراحل تهیه و لذیذ

 کنند.

رفتن نسل برخی از گیاهان  کنندگان، ازبین نظرات شرکتبا توجه به . سازوکارهای محیطی: 4

ترین موانع محیطی است که به حذف تعدادی از غذاهای محلی در بیشتر مناطق  مهم

رویند )چه داخل و  شهرستان منجر شده است؛ بنابراین باید در مناطقی که گیاهان محلی می

 ا اقدام کنند.ه چه خارج از منطقه( این گیاهان را بیاورند و به کشت آن

های غربی،  هایی نظیر تقلید از فرهنگ امروزه عوامل فرهنگی به شکل . سازوکارهای فرهنگی:3

رو  شود. از این المللی، و... در جامعۀ ما دیده می تغییر ذائقۀ فرهنگی، استفاده از غذاهای بین

غذیه سالم در سازی ت بومی، فرهنگها و فرهنگباید اقداماتی مانند توسعه و ترویج ارزش

ها و آداب محلی از طریق آموزش، منظور تقویت و بازتاب سنت مدارس، تالش به

 سازی و... صورت گیرد. برنامه

پیدایش غذاهای ها،  تمایل به زندگی مدرن، افزایش رستوران . سازوکارهای اجتماعی:01

رین موانع اجتماعی ت فود، کاهش روحیۀ همدلی میان روستاییان و... از مهم آماده و فست نیمه

تقویت شود  ترتیب پیشنهاد می در راستای استفاده و ترویج غذاهای محلی هستند. بدین

های  اندازی و تشویق رستوران های مرتبط با هویت ما، راهها و حضور در جمع دلبستگی

بر( صورت  صورت بیرون منظور قراردادن غذاهای محلی در منوی خود )حتی به محلی به

اشتغال و کمبود وقت سبب شده بیشتر خانوارها وقتی »ی از پاسخگویان گفت: گیرد. یک
هایی هم که غذاهای محلی سرو کنند در  برای پخت غذاهای محلی نداشته باشند. رستوران

 67)مرد،  «ها بسیار حائز اهمیت است منطقه وجود ندارد؛ بنابراین وجود این قبیل رستوران

 ساله(.

درنهایت آخرین سازوکار، مربوط به موانع انسانی است که ی: . سازوکارهای انسان00

شود  رو پیشنهاد می های زندگی و کمبود وقت در این مهم نقش زیادی دارند. از این مشغله

ها حداقل در روزهای تعطیل به پخت غذاهای محلی اقدام کنند. همچنین زنانی که  خانواده

ها و دسرهای محلی بیشتر  ه کنند یا از نانتوانند شب غذای خود را آماد شاغل هستند می
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استفاده کنند؛ بدین صورت به نقش مواد غذایی محلی و ارگانیکی در سبد غذایی خانوار 

 اهمیت دهند. پاسخگویی در این زمینه گفت: 

ها  ها و دورهمی امروزه جمعیت زنان شاغل نیز زیاد شده است، ولی به نظر من برای مهمانی»

 ساله(. 44)زن، « توان از غذاهای محلی استفاده کرد می در روزهای تعطیل

 منابع
تأثیر ارزش مصرف غذای محلی بر قصد  (،0377بیگی، امیر و مرادی، مصطفی ) باسامی، احمد، علم

رفتاری گردشگران )مورد مطالعه: مناطق نمونۀ گردشگری روستایی اورامانات در استان کردستان(، 

 .011-063: 7، سال شانزدهم، شمارۀ اورزی ایرانمجلۀ علوم ترویج و آموزش کش

بررسی  (،0374میری، کورش ) اله و سایه پور، مریم، محمدی، اسفندیار، پوراشرف، یاسان بسطامی

مجلۀ علمی دانشگاه علوم ، 0377های مؤثر بر مصرف غذاهای محلی در شهر ایالم در سال  انگیزه

 .7-0: 3وسوم، شمارۀ  ، سال بیستپزشکی ایالم

کشف موانع رفتار  (،0411پناه، مسعود ) مقدم، مریم، راحلی، حسین، ظریفیان، شاپور و یزدان تاجری
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