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چکیــده | توأمــان گردشــگری و خــوراک ،قدمتــی بــه انــدازۀ گردشــگری و خــوراک دارد؛ امــا امــروزه نظامــات
ایــن دوقلوهــای بــه هــم چســبیده چنــان توســعه یافتــه اســت کــه میتواننــد بــا محوریــت خالقیــت ،فرهنــگ
و هنــر محلــی و بومــی ،شــکوفایی و رفــاه اجتماعــی و اقتصــادی جوامــع و مقاصــد را تضمیــن کــرده و مخاطــرات
زیسـتمحیطی را هــم کنتــرل کننــد .چنیــن توســعۀ پایــداری در گــروی نــوآوری و اتخــاذ رویکردهــای خالقانــه
در حــل مســائل مدنــی اســت .پیــادهراه خــوراک ،گرچــه در دیــد نخســت تنهــا فضایــی برای یــک گردشــگری آرام
و پرسـهزنی (شــکمگردی) بــه نظــر میرســد ،ولــی چنانچــه مدیــران و برنامهریــزان شــهری بتواننــد در پارادایــم
گردشــگری خــاق ،صنایــع خــاق مرتبــط و همراســتا بــا آن را حمایــت و تقویــت کننــد ،میتــوان امیــد داشــت
کــه جامعــۀ محلــی بزرگتــری ،زیس ـتپذیری بهتــری پیــدا کــرده و ســطح رفــاه آن ارتقــا یابــد.
در ایــن پژوهــش ،بــرای ســؤال اصلــی «چــه نــوع فعالیتهایــی بایــد در پیــادهراه خیابــان سـیتیر تهــران انجــام
شــود تــا بــه عنــوان جاذبــۀ گردشــگری خــاق خــوراک و آشــپزی ،پایــدار باشــد؟» بــا روش تحقیــق کیفــی و بــا
انجــام مطالعــات کتابخانـهای ،مشــاهده ،مصاحبــه و برگــزاری پنــل خبــرگان ،انجــام  77فعالیــت بــه عنــوان پاســخ
ارائــه شــده اســت .ایــن فعالیتهــا در واقــع همــان خدمــات مــورد انتظــار از یــک اکوسیســتم کسـبوکار مبتنــی
بــر گردشــگری خــاق گســترونومی هســتند کــه تنهــا هفــت مــورد آن در پیــادهراه س ـیتیر تهــران در حــال
حاضــر اجــرا میشــوند و بقیــه ،نقشــۀراه توســعۀ ایــن پیــادهراه هســتند کــه یافتــۀ اصلــی ایــن پژوهــش به شــمار
میآینــد .از جملــه اولویتهایــی کــه ایــن نقشــۀراه بــه آن تأکیــد دارد ،داشــتن هماهنگــی و هارمونــی بــا بافــت
تاریخــی و فرهنگــی محلــه و پیونــد بــا آن اســت کــه اجمــاع پنــل خبــرگان را هــم بــه همــراه داشــت.

واژگان کلیدی | گردشگری خالق خوراک و آشپزی ،استریت فود ،پیادهراه سی تیر تهران.

مقدمــه | مفهوم اقتصاد تجربــه (Pine & Gilmore, 1998; Schulze,
 ،)2005پیدایــش جاذبههــای جدیــد و رویدادهــای فرهنگــی در
شــهرها را تســریع کردهاســت ()Ashworth & Page, 2011؛ مفاهیم
ـی نمادیــن ،تعیینکننــدۀ ارزش اقتصــادی کاالهــا شــدهاند و
و معانـ ِ
منابعــی مثــل هنــر آشــپزی ،موســیقی ،لبــاس ،ســنتهای فکــری و
خــرده فرهنگــی ،توانســتهاند ویژگیهــای منحصربهفــرد و قابــل
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رقابتــی بــه یــك مــکان بدهنــد .از آنجــا کــه منبــع خالقیــت را
پایانــی نیســت ،میتــوان گفــت فرهنــگ و خالقیــت راهحلــی نــو در
توســعۀ پایــدار جوامــع اســت.

در کشــورهای توســعهیافته ،گردشــگری هــم بــه مثابــه یــک
ـتم توســعۀ اقتصــادی
نظــام معرفتــی و هــم ماننــد یــک فــرا سیسـ ِ
ـران امــروز هــم گردشــگری
و اجتماعــی ،جایــگاه ویــژهای دارد .در ایـ ِ
میتوانــد یــک الگــوی توســعۀ درونزا و بــدون تکیــه بــر نفــت باشــد.
پارادایــم گردشــگری خــاق ،گردشــگر را بــه انجــام فعالیتهــای
تجربــی و روابــط عمیــق بــا زندگــی واقعــی مــردم جامعــۀ مقص ـد
دعــوت میکنــد .ایــن شــکل پایــدار از گردشــگری موجــب

از گردشگری خوراک تا گردشگری خالق و پایدار خوراک و آشپزی | مهرنوش بستهنگار

متمایزشــدن مقاصــد ( )Richards & Wilson, 2006و عامــل
مؤثــری در احیــا ،بازآفرینی و توســعۀ مقصدهاســت (Yozcu & Içöz,
.)2010
گردشــگران خــاق و فرهیختــۀ امــروز ،درپــی معنابخشــی بــه زندگی
خــود و کســب آگاهیهــای بیشــتر هســتند و بــرای تجــارب
شــخصی خــود اصالــت قائلانــد ( ،)UNESCO, 2006دیگــر فقــط
مصرفکننــدۀ منفعــل تفریحــات نیســتند و مایــل هســتند تــا اوقات
فراغــت خــود را بــا تجــارب خــاق غنــی ســازند (،)Singh, 2004
آنهــا ســهمی از فعالیتهــای خالقانــه مقصــد بــه عهــده میگیرنــد
و فرصتهایــی بــرای یادگیــری مهارتهــای جدیــد و برقــراری
پیونــد نزدیــک بــا مــردم محلــی و میــراث فرهنگــی آنهــا پدیــد
میآورنــد (.)Richards & Wilson, 2006
از ســویی دیگــر ،تعــداد زیــادی بنگاههــای کوچــک خــاق وجــود
دارنــد کــه در جســتجوی بازارهــای جدیــدی بــرای توســعه هســتند.
بــه خصــوص آنکــه محبوبیــت عمومــی امــور خالقــی چــون
موســیقی ،رقــص ،آشــپزی و  ...نیــز در حــال افزایــش اســت.
بنابرایــن ظرفیــت صنایــع ،شــهرها و افــراد خــاق میتوانــد حرکــت
کنــد گردشــگری را ســرعت بخشــد .درک ظرفیــت اقتصــادی
خالقیــت مبتنــی بــر فرهنگ ،ابــزار توســعه و راهحــل بالقوۀ بســیاری
از مســائل اقتصــادی ،اجتماعــی و زیســت محیطــی اســت (Korez-
 .)Vide, 2013دلیــل اصلــی تأکیــد بــر خالقیــت در گردشــگری ایــن
اســت کــه موجــب ارتقــای فضــا و جــو ویــژهای میشــود کــه مــردم
محلــی و بازدیدکننــدگان بــه صــورت یکســان آن را تنفــس میکنند.
وجــود تنــوع در بافــت فرهنگی-اجتماعــی ،یکــی از بســترهای اصلــی
فرایندهــا و فعالیتهــای خالقانــه محســوب میشــود؛ ویژگــی کــه
کشــور مــا بــه قدرکافــی از آن برخــوردار اســت.

خــوب اســت یــادآوری شــود کــه «فلســفة آرام ،»1کــه واکنشــي بــه
ســرعت بــاال در جوامــع صنعتــي اســت ،میتوانــد موتــور محرکــۀ
ســرعتگرفتن رونــد توســعه از مجــرای گردشــگری باشــد .ایــن
فلســفه بیــان میکنــد کــه «آهســتگي» در زندگــي موجــب تراكــم
لــذت ميشــود .زندگــي آهســته ،همــواره پرمفهومتــر ،اخالقیتــر و
از منظــر زیباییشناســی لذتبخشتــر اســت .ایــن مفهــوم بهطــور
مشــخص در «غذاهــاي آرام »2نمــود پيــدا کــرده اســت .ايــن رويکرد،
بــه توســعة «مکانهــاي گردشــگري آرام» منجــر شــده کــه بهدنبــال
تســخير بخشهايــي از بــازار اســت کــه درصــدد خلــق تجــارب نــرم
و مرتبــط با ميــراث فرهنگــي محلــي هســتند (.)Fernandes, 2011
«گردشــگری آرام» نیــز بــه معنــای نوعــی رهایــی و غرقشــدن در
مقصــد اســت؛ نوعــی «ولگــردی» و یــا «پرســهزنی» در مفهــوم
مثبــت کــه گردشــگر بــا داشــتن فرصــت کافــی از مواجهــه بــا
مردمــان ،غذاهــا و رســوم محلــی بهــره میگیــرد و لــذت میبــرد.
اســتریت فودهــا از جملــه جاذبههــای شــهری هســتند کــه پتانســیل
جــذب گردشــگران خــاق ،ولگــردان پســت مــدرن و کســانی کــه

خواهــان تجربــۀ غــذای آرامانــد را دارا هســتند .در ایــن مطالعــه
بــه منظــور بهبــود و توســعۀ پیــادهراه خــوراک ســیتیر کــه از
دغدغههــای مدیریــت شــهری منطقــه اســت ،تــاش شــده تــا بــرای
پرســش اصلــی و اکتشــافی مقالــه ،پاســخی ارائــه شــود.

سؤال پژوهش

ســؤال اصلــی پژوهــش ایــن اســت کــه «چــه نــوع فعالیتهایــی باید
در پیــادهراه خیابــان سـیتیر تهــران انجــام شــود تا بــه عنــوان جاذبۀ
گردشــگری خــاق خــوراک و آشــپزی ،پایدار باشــد؟»

روش پژوهش

ایــن پژوهــش کیفــی و مبتنــی بــر پارادایــم فــرا اثباتگرایــی
اســت .پژوهشــی کــه در آن وظیفــۀ اصلــی دانــش اجتماعــی ،فهــم
و نقــد امــور و تفســیر آنهاســت و نــه پیشبینیپذیــری علمــی
و کشــف قوانیــن عــام .در ایــن پژوهــش ،مشــاهدهکننده و آنچــه
مشــاهده میشــود در هــم تنیدهانــد و محقــق نمیتوانــد فــارغ
از ارزشهــا بــه صــورت خنثــی بــه مطالعــه و بررســی واقعیتهــا
بپــردازد (زرگــر .)1386 ،بــه منظــور یافتــن پاســخ ســؤال پژوهــش
فراینــد اجرایــی مطابــق بــا تصویــر  1طــی شــده اســت .در ایــن
راســتا ،محقــق نخســت بــه جایابــی خیابــان ســیتیر تهــران
(اســتریت فــود) در مــدل مفهومــی گردشــگری خــاق میپــردازد
تــا اطمینــان حاصــل کنــد کــه آیــا ایــن اســتریت فــود در مفهــوم و
پــس زمینــۀ گردشــگری خــاق قابــل مطالعــه و بررســی اســت یــا
خیــر .ســپس وضعیــت فعلــی خیابــان س ـیتیر بــه عنــوان جاذبــۀ
گردشــگری غذایــی بررســی میشــود.
3

الزم بــه توضیــح اســت کــه نگارنــده در آثــار پژوهشــی منتشــر شــدۀ
قبلــی خــود «مــدل مفهومــی گردشــگری خــاق» را طراحــی کــرده
(بســتهنگار ،حســنی و خاکــزار بفرویــی )1396 ،و در یــک پژوهــش
اکتشــافی نیــز خدمــات اکوسیســتم کســبوکار 4بــا پلتفــرم
گردشــگری خــاق گســترونومی 5را بــا روش تحلیــل مضمــون 6و
صحتســنجی از خبــره بدســت آورده اســت (بســتهنگار.)1397 ،
بــه ایــن ترتیــب مقصــود از ایــن مطالعــه آن اســت کــه بــرای
پیــادهراه س ـیتیر تهــران (اســتریت فــود) براســاس خدمــات یــک
اکوسیســتم گردشــگری خــاق غذایــی ،راهکارهایــی بــرای وضعیــت
مطلــوب بــه عنــوان جاذبــۀ گردشــگری خــاق و پایــدار خــوراک و
آشــپزی ارائــه شــود.
در پژوهــش حاضــر ،جمـعآوری دادههــا بــه منظــور تحلیل و تفســیر
بــه کمــک دو روش زیــر صــورت گرفتــه اســت:
 مشــاهدۀ مســتقیم :حضــور محقــق در پیــادهراه خــوراک س ـیتیرتهــران و مشــاهدۀ فضــا و شــرایط موجــود و همصحبتــی بــا
فروشــندگان و خریــداران خوراکیهــای عرضــه شــده.
 مصاحبـه :مصاحبههــای بــاز و عمیــق بــا صاحبنظـران و برگـزاری پنــلخبــرگان.7
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جســتار
نمــود (.)Hjalager &, Richards, 2003

رابطــۀ نیرومنــدی میــان غــذا و هویــت وجــود دارد و هــر تالشــی
بــرای تغییــر رفتارهــای غذایــی همچــون یورشــی بــه هویــت ملــی و
فــردی قلمــداد میشــود .همچنیــن رابطـهای طبیعــی میــان زمیــن
یــک منطقــه و غذاهــای آنجــا وجــود دارد ،بهطوریکــه ایــن
تنــوع جغرافیایــی موجــب تمایــز ســنتهای آشــپزی شــدهاســت
( .)Hughes, 1995ایــن پیونــد میــان مــکان و گســترونومی خــود
یــک جاذبــۀ گردشــگری اســت؛ بهطوریکــه برخــی در طبقهبنــدی
جاذبههــای گردشــگری ،مســیرهای گســترونومی را بــه عنــوان یــک
فــرآوردۀ فرهنگــی گردشــگری مشــخص کردهانــد (Munsters,
.)1996
گردشــگران اغلــب مشــتاق امتحــان کــردن غذاهــای محلی هســتند،
کــه خــود تقاضــا بــرای تولیــد غــذا و خدمــات مهمانپذیــری را
افزایــش میدهــد .همچنیــن آنهــا اغلــب متقاضــی روشهــای
گوناگونــی از آمادهســازی و ارائــۀ غــذا هســتند ،کــه ایــن نیــز ســبب
تحریــک نــوآوری در تولیــد و توزیــع میشــود .همچنیــن توســعۀ
یــک بــازار گردشــگری غذایــی جــذاب میتوانــد بــه افزایــش کیفیــت
زندگــی کمــک کــرده و ضمــن جــذب بازدیدکننــدگان جدیــد،
موجــب حفــظ ســاکنان شــده و ضمــن رشــد اقتصــادی ،تصویــر
موجــود از مقصــد نیــز تقویــت شــود.
غــذا نــه تنهــا ســاختار گردشــگری امــروزی را شــکل میدهــد ،بلکــه
بــه عنــوان «ســوغات» هــم جایــگاه مهمــی دارد (،)Richards, 2012
بنابرایــن یافتــن راههایــی بــرای افــزودن ارزش بــه تجــارب غذایــی تــا
آن را در یادهــا ماندگارتــر ســازد ،ضــروری اســت.
تصویــر  : 1فرایند اجرای پژوهش .مأخذ :نگارنده.

استفادهکنندگان از نتایج پژوهش

بهرهبــردار اصلــی نتایــج ایــن پژوهــش ،متولیــان و سیاسـتگذاران
شــهرداری تهــران هســتند .گرچــه صنایــع خــاق و گردشــگران
هــم میتواننــد بــا شــناخت خدمــات اکوسیســتم گردشــگری
خــاق گســترونومی بــه نقشهــای خــود و تعامــات بهینــه و
همکاریهایشــان بــا ســایر اعضــا واقــف شــوند و نقشهــای خــود
را ارتقــا دهنــد.

گردشگری و غذا

امــروزه گســترونومی بــه عنــوان کانــون تجربــۀ گردشــگر ،نقــش
مهمــی در افزایــش رقابــت میــان مقاصــد ایفــا میکنــد .ســرو
و مصــرف غــذا دیگــر بــه یــک صنعــت جهانــی تبدیــل شــده کــه
گردشــگری بخــش مهمــی از آن اســت و مشــابه ســایر خدمــات و
تجاربــی کــه مصرفکننــدگان در جوامــع پســامدرن از آن بهرهمنــد
میشــوند ،نظــام متمایــزی از تولیــد و توزیــع در آن ظهــور کــرده کــه
میتــوان آن را بــه عنــوان یکــی از صنایــع فرهنگــی و خــاق معرفــی
28
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مــدل مفهومــی گردشــگری خــاق و پیــادهراه
خــوراک

گردشــگری خــاق 8بــا شــعار« موزههــای کمتــر ،ميدانهــای
بيشــتر »9از حــد دیــدار صــرف آثــار تاریخــی و چشــماندازهای
طبیعــی فراتــر رفتــ ه و بــر انجــام فعاليتهــای تجربــي ،تعامــل
عميقتــر بــا زندگــي جامعــۀ محلــی و یــک مشــاهدۀ مشــارکتي کــه
در آن تمامــی حــواس پنجگانــۀ گردشــگر در خلــق تجربــۀ یگانـهاش
درگیــر میشــود ،تأکیــد دارد.
«ريمونــد »10گردشــگری خــاق را بــ ه عنــوان یــک شــکل پایــدار
گردشــگری تعریــف کــرد و نشــان داد کــه کارگاههــای تعاملــي
هنــری و فرهنگــی کــه در گروههــای کوچــک برگــزار ميشــوند ،بــه
بازديدکننــدگان اجــازه ميدهنــد تــا خالقيــت خــود را در مواجهــه با
مــردم محلــي کشــف کننــد (.)Raymond, 2007
گردشــگری خــاق ،بــه انــدازۀ گردشــگری فرهنگی وابســته بــه مکان
نیســت ،زیــرا گردشــگری خــاق ،منابعــی را بــه خدمــت میگیــرد
کــه در ماهیــت اصلــی خــود نوعــی فراینــد هســتند (ماننــد آوازهــای
محلــی ،صنایــع دســتی ،نقاشــی ،آشــپزی ،جشــنوارهها و )...و در
نتیجــه ماهیــت پایدارتــری نســبت بــه گردشــگری فرهنگــی دارنــد

از گردشگری خوراک تا گردشگری خالق و پایدار خوراک و آشپزی | مهرنوش بستهنگار

کــه مبتنــی بــر مصــرف محیطهــای مصنوعــی اســت .بنابرایــن وفــق
نظــر محققــان ،گردشــگری خــاق ســهم درخــور توجهی در توســعۀ
جامعــۀ مقصــد بــر عهــده میگیــرد.
گردشــگری خــاق روشــی بــرای افــزودن ســرمایۀ اجتماعــی اســت
( .)Richards & Marques, 2012زیــرا در آن تولیدکننــدگان و
مصرفکننــدگان میتواننــد نقشهــای خــود را بــا یکدیگــر عــوض
کننــد و رابطـهای شــکل دهنــد کــه از رابطــۀ فروشــنده و خریــدار به
رابطــۀ اســتاد و شــاگرد ارتقــا یافتــه اســت.
تعاریفــی کــه اندیشــمندان حوزۀ گردشــگری خــاق بیان داشــتهاند،
گرچــه شــاید بــر نــکات متفاوتــی تمرکــز دارنــد ،لیکــن دارای وجــوه
مشــترک «مشــارکت فعــال»« ،تجــارب معتبــر« ،»11توســعۀ ظرفیت
خالقانــه» و «توســعۀ مهــارت» هســتند .همچنیــن میتــوان گفــت
در ایــن پارادایــم گردشــگری «مصــرف فعاالنــه»« ،میــراث و فرهنــگ
ناملموس»« ،توســعۀ خودباوری و خودآگاهی بازدیدکننــده» از واژگان
کلیــدی اســت .از گردشــگر خــاق میتــوان انتظــار آموختــن دربــارۀ
هنرهــا و صنایــع دســتی ،طراحــی ،آشــپزی ،ســامت و درمــان ،زبان،
معنویــت ،طبیعــت ،ورزش ،بازی و ســرگرمیهای ســنتی ،موســیقی،
رقــص ،فیلــم و ســایر رســانههای آفرینشــی را داشــت.
از آنجــا کــه گردشــگري خــاق ،ميتوانــد در گســترهای از
عرضهمحــوري تــا تقاضامحــوري و همچنیــن پیوســتاری از
مقصدمحــوري تــا فعاليتمحــوري جــاي گرفتــه باشــد ،محقــق
بــا تالقــي دادن دو گســترة يادشــده ،یــک مــدل مفهومــي بــراي
گردشــگري خــاق طراحــي نمودهاســت .در ايــن مــدل چهارخان هاي،
هــر خانــه بــا عنوانهــای «اکوسيســتم گردشــگري خــاق»،
«چش ـمانداز خــاق»« ،صنايــع خــاق» و «طبقــة خــاق» معرفــي
شــده اســت کــه ميتوانــد ابعــاد گوناگــون گردشــگري خــاق را
توصيــف کنــد .ایــن مــدل مفهومــی در تصویــر  2ارائــه شــدهاســت.
در ربع «اکوسيســتم گردشــگري خــاق» که از تالقــي مقصدمحوري
و عرضهمحــوري شــکل ميگيــرد ،تعامــات شــبکههاي رســمي و

تصویــر  : 2مدل مفهومي گردشــگري خالق .مأخذ :بســتهنگار و همکاران،
.1396

غيررســمي در باالتريــن حــد اســت و جامعــة محلي در تحقــق فرایند
گردشــگري خــاق نقــش جــدی دارد .صنايــع و خوشـههاي فرهنگي
و خــاق ،زيرســاختها ،ســاختارها ،امکانــات و منابــع مقصــد در ایــن
ســاحت گردشــگری خــاق بــه شــدت درگیرنــد .در ایــن حالــت
خــو ِد مــکان بـ ه مثابه بخشــي از تجربــة خالقانــه و نشــانهاي از اعتبار
آن اســت .در ربــع دوم تأکيــد بــر صنايــع خــاق اســت کــه انجــام
فعاليتهــاي خالقانــه را بــراي گردشــگر ميســر ميکنــد .در ایــن
حالــت چــون فعاليــت صورتگرفتــه در منطقــة خــاص و فرهنــگ
خــود ارائــه نميشــود ،از اعتبــار تجربــه تــا حــدي کاســته ميشــود.
صنايــع خــاق اغلــب كســبوكارهاي كوچكانــد؛ محــل تالقــی
هنــر ،تجــارت و فنــاوري هســتند و شــامل محصــوالت ملمــوس و
خدمــات معنــوي ناملمــوس داراي محتــواي خالقانــه ،ارزش اقتصادي
و قابليــت عرضــه در بازارنــد .ربــع طبقــة خــاق ،بيانگــر گردشــگران
خالقــي اســت کــه مهارتهــا و تعامالتشــان مــورد تأکیــد اســت .ربع
چهــارم ،چش ـمانداز خــاق ،مقصــد بکــر طبيعــي يــا انسانســازي
اســت کــه بــراي گردشــگر خــاق ارزش زيباييشــناختي دارد
و معنابخشــي و هويتبخشــي درپــي دارد .چشــمانداز خــاق
میتوانــد بــه جايگاهــي بــراي روايتهــاي خــاق بــدل شــود
(بســتهنگار و همــکاران.)1396 ،
بــا توجــه بــه مــدل مطــرح شــده در تصویــر  2بــه نظــر مــی رســد
اســتریت فــود میتوانــد بــه نوعــی گردشــگری خــاق ارتقــا یابــد
کــه در ربــع دوم مــدل تعریــف میشــود .بــه بیــان دیگــر پیــادهراه
خــوراک بیشــتر مبتنــی بــر عرضــۀ خــاق و انجــام فعالیتهــای
خالقانــه اســت .همانطــور کــه در مــدل طراحــی شــده تصریــح
شــده اســت ،تمرکــز ایــن خانــه بــر صنایــع خــاق اســت و توســعۀ
آنهــا بــه توســعۀ گردشــگری خــاق منجــر میشــود.

انواع خالقیت در شهر

در خصــوص نحــوۀ ایجــاد و اظهــار خالقیــت در شــهرها اندیشــمندان
مختلــف ،نظــرات گوناگونــی بیــان داشــتهاند ،برخــی بــر «یادگیــری»
متمرکــز شــده و بیــان کردهانــد کــه هــر قــدر فضــای شــهری بتوانــد
بیشــتر بــه یادگیــری منجــر شــود ،بیشــتر خالقانــه اســت .بعضــی بر
مفهــوم «هــوش» و ابعــاد آن یعنــی هــوش کالمــی ،عــددی ،رقمــی،
اجتماعــی ،بصــری ،فضایــی ،طبیعــی ،فیزیکــی و ...متمرکــز شــدهاند.
مثــ ً
ا هــوش طبیعــی بــا ایجــاد فضاهایــی بــرای ارتبــاط بیشــتر
مــردم بــا طبیعــت در شــهر ،هــوش فیزیکــی بــا ایجــاد فضاهــای
ورزشــی در شــهر ،هــوش ریاضــی بــا اســتفاده از مثــ ً
ا جــدول
ضــرب در کــف پیادهروهــا ،هــوش جمعــی بــا وجــود میدانگاهــی
بــرای جمــع شــدن مــردم در شــهر و هــوش بصــری میتوانــد بــا
توجــه بــه عناصــر زیباییشناســی در فضــای شــهری ایجــادشــود.
اندیشــمندان دیگــری نگاهــی فرایندمحــور و متضمن مشــارکت همۀ
شــهروندان در فراینــد طراحــی دارنــد .یعنــی معتقدنــد خالقیــت در
متــن رفتارهــای شــهروندان اســت ،هرچنــد محصــول خالقانــه بــه
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جســتار
نظــر نرســد .بعضــی هــم بــر «منابــع علمــی ،فرهنگــی و هنــری»
موجــود در شــهر تأکیــد داشــتهاند.
بــه نظــر میرســد در پیــادهراه خــوراک بــا جمــع شــدن مــردم
حــول صنایــع گســترونومی و صنایــع خــاق مرتبــط ،هــوش جمعی،
تحریــک و تقویــت میشــود .گرچــه تقویــت هــوش بصــری و
یادگیــری هــم قابــل انــکار نیســت.

گردشــگری خــاق و پایــدار در پیــادهراه شــهری
خــوراک

در پژوهشهــای قبلــی ،خدمــات اکوسیســتم کســبوکار بــا
پلتفــرم گردشــگری خــاق گســترونومی ،شــامل  138فعالیــت
بــوده کــه در قالــب یــک طبقهبنــدی بیســت و پنجگانــه ارائــه شــده
اســت (بســتهنگار1397 ،؛ حســنی و بســتهنگار.)1396 ،
در مطالعــۀ حاضــر ایــن لیســت  138ســطری 12مبنــای پژوهــش قرار
گرفتــه و محقــق بــا مشــاهده و مصاحبــه بــا خبــرگان و پاســخ بلــی
یــا خیــر کــه در برابــر هــر ســطر درج شــده ،نهایتـاً بــه لیســت 77
ســطری جــدول  ،1دسـتیافته اســت .بــه بیــان دیگــر  77فعالیت از
 138فعالیــت اکوسیســت م گردشــگری خــاق گســترونومی میتوانــد
در یــک پیــادهراه شــهری خــوراک ظهــور پیــدا کنــد و اجــرا شــود.

در مرحلــۀ دوم ،محقــق بــا مشــاهده ،حضــور در محــل و گفتگــو بــا
گردشــگران پیــادهراه و پاسـخهای آنــان بــه ایــن جمعبنــدی رســیده
کــه تنهــا هفــت فعالیــت در حــال حاضــر در ایــن مســیر پیــادهراه
خــوراک در حــال اجراســت (ردیفهــای تیــره شــده در جــدول .)1

بنابرایــن هفتــاد فعالیــت دیگــر کــه در جــدول  1بــا رنــگ روشــن
نمایــش داده شــدهاند ،در واقــع نقشــۀراه توســعۀ پیــادهراه خــوراک
خیابــان س ـیتیر تهــران بــوده و ضــروری اســت مدیریــت شــهری
گســترش ایــن خدمــات را در برنامههــای خــود بگنجانــد.

بحث و نتیجهگیری

گردشــگران روز بــه روز تمایــل بیشــتری بــرای یادگیــری و افزایــش
ســرمایه فرهنگــی خــود بــرای خلــق تجربههــای غذایــی جدیــد
نشــان میدهنــد و گردشــگری گســترونومی جنبــۀ مهمــی از پارادایم
نوظهــور گردشــگری خــاق اســت کــه در آن گردشــگران میتواننــد
عــاوه بــر لــذت بــردن از غــذا ،شــیوۀ پخــت ،خــواص غذایــی ،آداب و
ســنن و ســایر فرایندهــای خالقانــه مرتبــط بــا آن را هــم فــرا گیرند.
ایــن نــوع از گردشــگری ســهم باالیــی در احیــای خالقانــه شــهرها
و محلههــا دارد .خلــق چنیــن فضــای آمیخت ـهای از مواجهــۀ میــان
گردشــگران و افــراد محلــی ،افــزون بــر زیرســاختهای فیزیکــی
نیازمنــد شــبکههای رســمی و غیررســمی اســت.
در ایــن مطالعــه کــه بــا هــدف توســعۀ گردشــگری خــاق و پایــدار
در پیــادهراه غذایــی ســی تیــر تهــران صــورت گرفتــه اســت ،بــا توجه
بــه مشــاهدات صــورت گرفتــه و مصاحبــه بــا خبــرگان ،جــدول 1
بــه عنــوان دســتاورد ایــن پژوهــش مــورد اعتناســت .بــا توجــه بــه
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ســؤال اصلــی ایــن تحقیــق کــه «چــه نــوع فعالیتهایــی بایــد در
پیــادهراه خیابــان سـیتیر تهــران انجــام شــود تــا بــه عنــوان جاذبــۀ
گردشــگری خــاق خــوراک و آشــپزی ،پایــدار باشــد؟» میتــوان بــر
مبنــای جــدول  ،1یافتــۀ اصلــی این پژوهــش ،مــوارد زیر را بــه عنوان
اولویتهــای اصلــی متذکــر شــد .ایــن اولویتهــا در پنــل خبــرگان
در نشســت تخصصــی پژوهشــکدۀ نظــر بــا مشــارکت نگارنــده مــورد
بحــث و بررســی قــرار گرفتــه و توســط محقــق جمعبنــدی شــده
اســت:
 .1بسترســازی ،تقویــت و حمایتهــای حقوقــی ،قانونــی و مالــی
از صنایــع خــاق و ســازمانهای مردمنهــاد در حــوزۀ خــوراک و
صنایــع وابســته؛ زیــرا تنــوع و تکثــر گونههــا در یــک اکوسیســتم
ضامــن بقــای آن اســت .افزایــش فرصتهــای شــغلی در زمینــۀ
گســترونومی و صنایــع وابســته هــم فعالیــت جــدی و مهمــی اســت
کــه بایــد برنامهریــزان و مجریــان پیــادهراه خــوراک س ـیتیر بــه آن
توجــه کننــد.
 .2شــناخت تمامــی ذینفعــان پیــادهراه و تــاش در برقرارکــردن
رابطــۀ بــرد -بــرد بــا آنهــا؛ زیــرا چنانچــه برخــی کســبه و اجتمــاع
محلــی بــه هــر دلیــل از فضــای ایجــاد شــده رضایــت نداشــته باشــد،
اســتمرار و پایــداری پیــادهراه بــا مخاطــرات زیــادی همــراه خواهــد
شــد.
 .3پیــادهراه خــوراک س ـیتیر بایــد بــا میــراث فرهنگــی و تاریخــی
آن محلــه و موزههــای موجــود در آن پیونــد بخــورد و هارمونــی و
هماهنگــی پیــدا کنــد .خیابــان ســیتیر را بــه دلیــل قرارگرفتــن
مســجد ،کنیســه و کلیســا در کنــار یکدیگــر خیابــان ادیــان هــم
مینامنــد .همچنیــن بناهــای فرهنگــی ،تاریخــی و مــوزهای از جملــه
مــوزۀ ملــی ایــران یــا مــوزۀ دوران اســامی در ایــن خیابــان زیــاد
بــه چشــم میخــورد؛ مجموعــۀ میــدان مشــق و باشــگاه افســران و
تــوپ مرواریــد را هــم نمیتــوان نادیــده گرفــت .مــوزۀ آبگینــه ،بنــای
قدیمــی مســجد حضــرت ابراهیــم(ع) ،سنگفرشــی تاریخــی متعلــق
بــه دوران پهلــوی در تقاطــع خیابــان جمهــوری و سـیتیر ،آتشــکدۀ
آدریــان بــا آتشــی کــه قدمــت روشــنایی آن چنــد هــزار ســاله
اســت ،بــاغ اتابــک (کــه ســتارخان و باقرخــان در آن پنــاه گرفتــه
بودنــد) ،مــوزۀ ارامنــه و  ...همــه گویــای بافــت تاریخــی و فرهنگــی
ایــن خیابــان و محلــه اســت کــه اگــر پیــادهراه خــوراک نتوانــد بــا آن
در یــک همســویی قــرار بگیــرد ،شــرایط ناپایــداری را تجربــه خواهــد
کــرد.
 .4توســعۀ زیسـتبومهای خالقیــت در صورتــی بــا موفقیــت همــراه
اســت کــه رویکــرد «پاییــن بــه بــاال» جایگزیــن رویکردهــای «بــاال
بــه پاییــن» توســعۀ شــهر شــود ،یعنــی راهبردهایــی بــه توســعۀ
پایــدار ختــم میشــود کــه قــادر باشــد خودبــاوری و انســجام
اجتماعــی را تقویــت کنــد و جامعــۀ محلــی را در شــکل اعــم آن از
اقلیتهــای بومــی گرفتــه تــا نخبــگان و فرهیختــگان دانشــگاهی بــه
هــم پیونــد دهــد .ایجــاد برابــری اجتماعــی در حــد تــوان مدیریــت
شــهرداری منطقــه و افزایــش ســرمایۀ اجتماعــی بــا شفافســازی
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و جلــب مشــارکت جامعــۀ محلــی ،رفــع تبعیضهــای اجتماعــی و
رواج فرهنگــی و قانونــی تحمــل و رواداری ،میتوانــد در پایــداری
پیــادهراه خــوراک بــر مبنــای زیس ـتبوم خالقیــت مؤثــر افتــد .در
همیــن رابطــه «ایجــاد فضــا و زیرســاخت بــرای گفتگــو ،تولیــد ایــده
و تبدیــل ایــده بــه محصــول» ،کــه گشــودگی اجتماعــی و بازکــردن
بــاب گفتگــو بــا همــه لوازمــات آن را بــه دنبــال دارد هــم بایــد مــورد
توجــه باشــد.
 .5برخــاف گذشــته که شــهرها کنــار مراکــز صنعتی شــکل میگرفت،
امــروزه فرهنــگ ،دارایــی اصلــی شــهر اســت و همیــن ســبب رجحــان
انســان بــر ماشــین و پیــاده بــر سـواره در شــهرهای توســعهیافته شــده
اســت .از لـوازم ایــن تغییــر پارادایمــی ،توجه بــه زندگی پیاده در شــهرها،
ولگــردی و پرســهزنی و توجــه جــدی بــه روشــنایی در شــب اســت.
همچنیــن توجــه خــاص و ویــژهای بــه جمعیــت و بخش پنهــان جامعه
یعنــی معلولیــن جســمی و حرکتــی شــود که بایــد در توســعۀ پیــادهراه
خــوراک بــه آن التـزام داشــت.
 .6توســعۀ فضاهــای ســبز و ســبزراهها ،توجــه بــه ســامت و پای ـداری
زیســتمحیطی ،اجــرای سیاســتها و سیســتمهای جمــعآوری و
بازیافــت زبالــه و فاضــاب ،الـزام بــه ســرو غذاهــای ارگانیــک تازه و ســالم
و در ظــروف ارگانیــک و دوســت طبیعــت و همچنیــن در یــک نــگاه
بلندمدتتــر ایجــاد اکوپــارک در کنــار پیــادهراه خــوراک ،همــه از جملــه
مـواردی بــوده کــه نویدبخــش یــک توســعۀ پایـدار اســت.
 .7شــهر هوشــمند ،گردشــگری هوشــمند ،پیــادهراه هوشــمند و

یــا دیجیتــال هــم کلیدواژههایــی اســت کــه بــه تدریــج در حــال
عادیشــدن هســتند و جامانــدن از آن قابــل قبــول نیســت .بــه
عنــوان پیشــنهادهای کوتاهمدتتــر میتــوان بــه دسترســی بــه
اینترنــت رایــگان و یــا نصــب درختــان شــارژر در پیــادهراه اهتمــام
ورزیــد؛ همچنیــن اپلیکیشــنهای رزو غــذا در پیــادهراه و ســایر
خدمــات جانبــی مرتبــط هــم میتوانــد بــر جذابیــت ایــن مــکان
بیفزایــد.
 .8برگــزاری جشــنوارهها و رویدادهــای مرتبــط با خــوراک و همچنین
آموزشهــای تجربهمحــور خصوص ـاً بــرای کــودکان و نوجــوان و در
همیــن رابطــه توســعۀ دانشــگاه خیابانــی و یا مدرســۀ مــزه ،میتواند
در ارتقــای کیفیــت یــک پیــادهراه خــوراک مؤثر باشــد.
مدیــران و سیاســتگذاران پیــادهراه خــوراک ســیتیر بــا اجــرای
ایــن اولویتهــا مســیر توســعه و اجرایــی شــدن هــر هفتــاد بنــد
اجرانشــده در جــدول  1را خواهنــد گشــود .همانطــور کــه محققــان
هــم تصریــح کردهانــد تنهــا داشــتن راهبردهــای جامــع شــهری
ت ناپذیــر میســازد
اســت کــه شــهر خــاق را موفــق و شکســ 
(.)Sasaki, 2010خالقیــت عامــل کلیــدی رقابتپذیــری مکانهــا و
مقصدهاســت و گردشــگری گرچــه هــدف اصلــی انجــام پروژههــای
گوناگــون توســعۀ خالقانــه نیســت ولــی یکــی از دســتاوردهای مهــم
آن محســوب میشــود ( .)Florida, 2014دســتاوردی کــه در یــک
بازخــورد مثبــت خــود عامــل توســعه میشــود ،از آن روی کــه
گردشــگری بســط و توســع های از زندگــی روزانــه اســت.

جدول :1خدمات اکوسیســتم پیادهراه گردشگری خالق گسترونومی .مأخذ :نگارنده.
ردیف

خدمات

منابع

1

 -1توسعۀ سیستمهای انرژی پاک و کارآمد

خطیــری ،حســام ،رفیعــی و علیخانــی1394،؛ حاجینــوروزی،
جمــال آذریــه و ماهوتــی1393،؛ اکبــری مطلــق،1390 ،

2

 -5برگزاری جشنوارۀ بینالمللی غذا

https://en.unesco.org/creative-cities

3

 -7ترویج مصرف اغذیۀ سالم

شــهرداری رشــتJarábková & Hamada, 2012, ،1394،
Suet Leng & Badarulzaman, 2014, https://en.unesco.
org/creative-cities

4

https://en.unesco.org/creative-cities13

 -10تقویــت و توســعۀ ســازمانهای مــردم نهــاد در حوزههــای گردشــگری؛ Hjalager & Richards, 2003, https://en.unesco.org/
creative-cities
گســترونومی و خالقیــت

5

 -15ارائه خدمات سفرکارت

رادمند1393 ،

6

 -17عرضه مستقیم و نوآورانه محصوالت کشاورزی

https://en.unesco.org/creative-cities

7

 -22توانمندسازی و حمایت مالی بخش خصوصی و صنایع خالق گسترونومی

بابایــی همتــي و موســوي1393 ،؛ حاجیحســینی ،اشــتری
و مهدنژاد1393 ،؛ Jarábková & Hamada, 2012

8

 -23فضای کاری مقرونبهصرفه و ارزان برای صنایع خالق

https://en.unesco.org/creative-cities

9
10

 -24توســعۀ صنایــع و خوشــههای خــاق در حــوزۀ گســترونومی و صنایــع خــاق Korez-Vide, 2013, Lee, Wall & Kovacs, 2015, Richards
& Wilson, 2008, https://en.unesco.org/creative-cities
وابســته

 -26افزایش فرصتهای شغلی در زمینۀ گسترونومی و صنایع وابسته

https://en.unesco.org/creative-cities

شهرداری رشت ،1394،اکبری مطلق1390،
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خدمات
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11

 -27توانمندســازی زنــان بــرای کارآفرینــی در حــوزۀ گســترونومی و صنایــع خــاق
وابســته

شهرداری رشت1394،
https://en.unesco.org/creative-cities

12

 -28ارائه محصوالت کمکی و خدمات مکمل گسترونومی

Fernandez, 2010

13

 -29یکپارچگی در حوزههای گسترونومی ،گردشگری و اقتصاد محلی

Hjalager & Richards, 2003

14

 -32چشماندازهایی برای درک گسترونومی

Hjalager & Richards, 2003

15

 -33برگزاری تورهای خالق گسترونومی

Lee et al., 2015

16

 -36توسعۀ پاتوقهای شبانهروزی بومی و سنتی

17

 -37برگزاری رویدادهای گسترونومی

Jarábková & Hamada, 2012, Lee et al.,2015, Richards,
2014b, Richards, 2012, Suet Leng & Badarulzaman,
2014

18

 -39پایش رضایت گردشگران خالق و پاسخگو بودن به آنها

Korez-Vide, 2013

19

 -40توسعۀ گردشگری بازی

Richards & Wilson, 2008

20

 -42برگزاری جشنوارههای قومی -غذایی

https://en.unesco.org/creative-cities

21

 -43برگزاری جشنواره و فستیوالهای گسترونومی

22

 -45آموزش مهارتهای آشپزی و پرورش گیاهان به گردشگران

Fernandez, 2010, Lee et al., 2015, Fernandes, 2011,
Bardone, Rattus & Jääts, 2013

23

 -46گردشــگری خــاق بهعنــوان یــک فعالیــت آموزشــی مکمــل بــرای دانشــجویان و
دانشآمــوزان

Fernandez, 2010

24

 -47ایجــاد دموکراســی شــهری و مشــارکت جامعــه محلــی در توســعۀ شــهر بـه صــورت
بــاز و شــفاف

25

 -48افزایش شاخص امید و شادابی و تقویت حس مسئولیتپذیری در شهر

26

 -49برابری اجتماعی

27

 -50ایجاد آشپزخانههای مجهز برای ارتقای مهارت افراد کم بضاعت

https://en.unesco.org/creative-cities

28

 -51تقویت نقش و تأثیر سازمانهای جامعه مدنی در توسعه بخش خالق

https://en.unesco.org/creative-cities

29

 -52جذب و حفظ نخبگان و طبقۀ خالق و متخصص

بابایــی همتــي و موســوي1393 ،؛ حاجیحســینی و
همــکاران1393 ،؛ صادقــی و همــکاران1394 ،

30

 -53ایجاد فضا و زیرساخت برای گفتگو ،تولید ایده و تبدیل ایده به محصول

31

 -54توسعۀ فرهنگ تسامح و تساهل در شهر (رواداری)

https://en.unesco.org/creative-cities

32

 -55ایجــاد مراکــز غذایــی محلــی (بــا اهــداف دسترســی بــه غــذای ســالم ،کاهــش
ضایعــات و افزایــش فرصتهــای شــغلی و)...

https://en.unesco.org/creative-cities

33

 -56رفع موانع اجتماعی ،اقتصادی و زیستمحیطی خالقیت

حاجیحسینی و همکاران1393 ،

34

 -57برگزاری رویداد یا مسابقه به منظور نوآوری در گسترونومی

https://en.unesco.org/creative-cities

شهرداری رشت1394،
https://en.unesco.org/creative-cities

شهرداری رشت1394،
https://en.unesco.org/creative-cities

عبدلی ،خلیلی و سبحانی1394،
Rabazauskaite, 2015, Suet Leng & Badarulzaman,
2014

صادقــی شــمس دهکــردی و اســماعیلی1394 ،؛
حاجیحســینی و همــکاران1393 ،؛ شــیخ بیگلــو1394،
رحیمی ،مردعلی ،داها و فالحزاده 1392،
Korez-Vide, 2013, https://en.unesco.org/creativecities

Jarábková & Hamada, 2012, Nelson, 2015
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صادقی و همکاران 1394

از گردشگری خوراک تا گردشگری خالق و پایدار خوراک و آشپزی | مهرنوش بستهنگار
ردیف

خدمات

منابع

35

 -58تــدارک برنامههــای غذایــی متنوعــی بــرای دانشــگاهها ،دبیرســتانها و مؤسســات
آموزشــی بــرای حمایــت از فرهنــگ غــذای س ـ ّنتی

https://en.unesco.org/creative-cities

36

 -62نــوآوری و ارتقــای ف ّنــاوری در بســتهبندی مــواد غذایــی (ارائــه غــذا بهعنــوان
ســوغات)

37

 -65حمایت از اساتید گسترونومی و سرآشپزان

https://en.unesco.org/creative-cities

38

 -67برپایی یک جایزه دوساالنه برای بهترین رستورانها

https://en.unesco.org/creative-cities

39

 -68برگزاری کارگاههای آموزشی برای تلفیق گسترونومی با سایر هنرها

https://en.unesco.org/creative-cities

40

 -72برپایــی نمایشــگاههای رایــگان بــرای عرضــه محصــوالت غذایــی و معرفــی
تولیدکننــدگان

شهرداری رشت1394،

41

 -78سرمایهگذاری بر روی قابلیتهای وابسته به غذا

42

 -83حضور فراگیر اغذیه فروشان دورهگرد و رستورانهای سیار

Suet Leng & Badarulzaman, 2014

43

 -85برگزاری جشنوارههای فیلم و کتاب در ترویج فرهنگ آشپزی

https://en.unesco.org/creative-cities

44

 -86آموزشهای غیر رسمی (خیابانی) گسترونومی

Richards, 2014b, Rabazauskaite, 2015

45

 -87آموزش استفاده بهینه از منابع برای مردم محلی و گردشگران

Fernandez, 2010

46

 -88توسعۀ فضاهای سبز و سبزراهها

اکبری مطلق ،1390،خطیری و همکاران1394،

47

 -89توجه به سالمت و پایداری زیست محیطی

48

 -90اجرای سیاستها و سیستمهای جمعآوری و بازیافت زباله و فاضالب

Fernandes, 2011, Fernandez, 2010

49

 -91ارائه راهکارهای محلی نوآورانه برای مسائل محیطی و اجتماعی شهر

اکبری مطلق1390،

50

 -92آموزشهای زیست محیطی

https://en.unesco.org/creative-cities

51

 -93ایجاد اکوپارک

https://en.unesco.org/creative-cities

52

 -94پژوهشهای اجتماعی و زیستمحیطی

53

 -95پژوهش در حوزۀ گسترونومی

54

 -97خلق برند گسترونومی

Suet Leng & Badarulzaman, 2014, Richards, 2012

55

کمــی و کیفــی بهداشــت و ســامت جســمی و روحــی شــهروندان و
 -100توســعۀ ّ
گردشــگران

Lee et al., 2015

56

 -101توسعۀ فضاهای عمومی مدنی (فرهنگی-هنری)

شهرداری رشت1394،
Hjalager & Richards, 2003, Richards, 2014b, Richards,
2012, Rabazauskaite, 2015, https://en.unesco.org/
creative-cities

https://en.unesco.org/creative-cities

شهرداری رشت1394،
https://en.unesco.org/creative-cities

خطیری و همکاران1394،
Suet Leng & Badarulzaman, 2014,
https://en.unesco.org/creative-cities

صادقــی و همــکاران1394 ،؛ خطیــری و همــکاران1394،؛
حاجینــوروزی و همــکاران1393،؛ اکبــری مطلــق1390،
Suet Leng & Badarulzaman, 2014, Korez-Vide, 2013,
Fernandez, 2010, https://en.unesco.org/creativecities

شهرداری رشت1394،
Hjalager & Richards, 2003, https://en.unesco.org/
creative-cities

ژیانپــور ،موحــدی ،شــاهزیدی و باقــری ،1396،صادقــی
و همــکاران1394 ،؛ حاجیحســینی و همــکاران1393 ،؛
شــیخ بیگلــو1394 ،؛ عبدلــی و همــکاران1394،
Fernandes, 2011
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ردیف

خدمات

منابع

57

 -102توسعۀ امکانات و اماکن فراغت

Jarábková & Hamada, 2012

58

 -103توسعۀ هنر

59

 -104حفاظت از میراث فرهنگی شهر

Ohridska-Olson & Ivanov, 2010

60

 -105حفاظــت از هویــت و فرهنــگ ســ ّنتی شــهر ،بــا انجــام پروژههــا و رویدادهــای
فرهنگــی -گســترونومی

اکبری مطلق1390،

61

 -109اجرای موسیقی زنده و کنسرت در شهر و رستورانها

62

 -110اجرای برنامههای نمایشی و قصهگویی برای گردشگران گسترونومی

63

 -111برپایی نمایشگاههای هنری و صنایع دستی محلی مرتبط با گسترونومی

64

 -112ایجاد پیوند میراث تاریخی شهر با گسترونومی

https://en.unesco.org/creative-cities

65

 -115توسعۀ سامانههای مهمانپذیری هوشمند

Richards, 2014a

66

 -117مدیریت شهری خالق و جسور

عبدلی و همکاران1394،

67

 -118توسعۀ فضاها و المانهای شهری خالق

68

 -119افزایش ساعات روشنایی و کار شبانه

69

 -120خدمات و تسهیالت شهری زیبا ،نو و کارا

70

 -121پروژههای عمرانی  -فرهنگی مختص گسترونومی

72

 -124توسعۀ انسانمحور در طراحی شبکههای ارتباطی

73

 -125بسترسازی اینترنت پرسرعت

74

 -126ایجاد شهر هوشمند

75

 -136توجه به کودکان و نوجوانان بهعنوان سرمایههای آینده

76

 -137ایجاد و حفظ مالکیت معنوی گسترونومی

77

 -138تأمین و تضمین امنیت و ایمنی گردشگران و جامعه محلی

حاجــی حســینی و همــکاران1393 ،؛ عبدلــی و
همــکاران1394 ،
Fernandes, 2011, Booyens & Rogerson, 2015, https://
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