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 مذهبی يهاکالن شهرگردشگري در بررسی 

  ) مشهدکالن شهر: مطالعه موردي (

  

  دکتر عزت اهللا مافی

  دانشیار گروه جغرافیا ـ دانشگاه فردوسی مشهد

  مهدي سقایی

  دانشگاه فردوسی مشهددانشجوي دکتري جغرافیا ـ 

  

   :چکیده

 808 به 2005در جهان در سال ، شمار گردشگران )WTO(گردشگري بر اساس آمار سازمان جهانی گردشگري 

این در حالی است که .  درصد رشد داشته است5/5 در حدود 2004میلیون نفر رسیده است که نسبت به سال 

 درصد، 4/7بعد از آن آسیا و اقیانوسیه با .  درصد رشد، پیشتاز است10رشد گردشگري در قاره آفریقا با 

این امر ضرورت توجه به گردشگري .  قرار دارند3/4درصد و اروپا با  8/5 درصد، امریکا با حدود 9/6خاورمیانه با 

، مشهد، اصفهان و نظیر اینها به عنوان مقاصد را بخصوص در کالن شهرهاي جهان اسالم همچون مکه

  .گردشگري، ضروري می سازد

 میلیونی 15ه به گردشگري با توج  بر این مبنا در این مقاله با مطالعه موردي کالن شهر مشهد کارکرد فضایی

 مورد بررسی قرار گرفته است با محاسبه ،زائر و گردشگري که وارد این کالن شهر می شود و پیامدهاي آن

 شدت گردشگر به همراه نسبت گردشگري به جمعیت ساکن در کالن ضریب نفوذ گردشگري، تراکم گردشگري و

و با تعریف شهر زائر و شهر مجاور در ضرورت هاي تفکیک فضایی گردشگري بیان گردیده است   شهر مشهد

پیامدهاي حاصل از آن در روند گردشگر پذیري و گردشگري پایدار شهري در کالن تفکیک فضایی گردشگري و 

  .، پیشنهاد گردیده است 1400 میلیون زائر در افق 30، این تفکیک فضایی با توجه به جذب شهر مشهد

  

  هر زائر ، شهر مجاور، تفکیک فضایی گردشگري، کالن شهر، ش :واژه هاي کلیدي 
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  مقدمه 

نگرش  سیطره. گردشگري اما به عنوان یک پدیده جغرافیاي در عصر پسامدرن گسترش فزاینده اي یافته است

مدرن در ساختار شکنی زمان هاي برگشت ناپذیر در عصر پسامدرن ، به شکل گیري جهانی موزائیک وارمنتهی 

زیباشناختی با تکیه بر سرمایه داري سازمان نایافته ، پیرامون گردشگري ، رویه اي  ادجهان اقتص در این.گردید

اقتصاد زیباشناختی با توجه به قابلیت تمدن . معکوس از جریان سرمایه از مرکز به پیرامون را سبب شده است 

 دور نمایی گردشگر هاي سنتی از یک سو و باز تابندگی نوستالژي ، شکل گیري سبک زندگی اکسپرسیونیستی و

  .از دیگر سو ، برکنش هاي جریان گردشگري را در تمدن هاي سنتی فراهم آورده است 

هاي زندگی و هستی  در پسامدرنیته اوقات فراغت و گردشگري به عنوان حق، نه پاداش محسوب گردیده و به پایه

از مجموعه عوامل اقتصادي، اجتماعی توان فرآیندي دانست  مدرن را میااز این رو گردشگري پس. بدل گشته است

هاي بسیاري را  خورند و واکنش ـ فرهنگی و محیطی که در یک سبک زندگی اکسپرسیونیستی به هم پیوند می

براي لذتِ تجربه کردن، در بسیاري از سطوح معرفتی در چارچوب هستی شناختی و پایبندي به اکنون چه در 

  . )38،1382یزدي و سقایی،پاپلی (شوند جامعه و چه در خود سبب می

، شمار گردشگران در جهان در سال )WTO(این در حالی است که بر اساس آمار سازمان جهانی گردشگري 

این در .  درصد رشد داشته است5/5 در حدود 2004سال  رسیده است که نسبت به میلیون نفر 808 به 2005

 4/7بعد از آن آسیا و اقیانوسیه با . ، پیشتاز استشد درصد ر10حالی است که رشد گردشگري در قاره آفریقا با 

ان امر نشان ). WTO,2006(قرار دارند 3/4 درصد و اروپا با 8/5 درصد، امریکا با حدود 9/6درصد، خاورمیانه با 

گردشگري همراه با نوآوري هاي تکنولوژیکی و همه گیر شدن سرمایه داري جهانی روندي از دهنده آن است که 

تنها پدیده جغرافیایی است که کامالً جهانی شده در واقع می توان گفت گردشگري . ن را پیموده استجهانی شد

یکی از . به تبع روند گردشگري بین المللی در برگیرنده مقاصد گوناگون و متفاوتی در جهان می باشد. است

ه و مشهد که پذیرایی هاي همچون مککالن شهر .هاي مذهبی می باشندکالن شهرمقاصد گردشگري در جهان 

 میان اگر ندر ای. شمار زیادي از گردشگران می باشند و هر یک جایگاه ویژه اي را در جهان اسالم دارا می باشند

 اصفهان به عنوان پایتخت فرهنگی جهان کالن شهر را مانند هاي فرهنگی را در زمینه گردشگريکالن شهرنقش 

پی ها در جهان اسالم و ایران در زمینه گردشگري کالن شهرنده مورد توجه قرار دهیم به نقش فزایاسالم 

   .خواهیم برد

انتخاب کالن شهر مشهد به عنوان منطقه مورد مطالعه ناشی از ویژگی هـاي خاصـی مـی                  عالوه بر مباحث فوق،     

  موجـود در شـرق کـشور مـی    کالن شهر مشهد، تنها کالن شهردر وهله اول . باشد که این منطقه واجد آن است    

 مشهد  کالن شهر د که   زوعالوه بر این موارد باید اف     .  مذهبی جهان است   کالن شهر باشد و همچنین اولین دومین      

.  موجود در منطقه انتخاب شده براي گردشگري مذهبی در طرح جامع گردشـگري کـشور اسـت                 کالن شهر تنها  

  . کشور می باشدنقشه زیر نشان دهنده منطقه بندي کشور براي گردشگري در طرح جامع گردشگري
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   ـ منطقه بندي گردشگري در طرح جامع گردشگري ایران1نقشه 

  

در   فضامندي شکل گرفتهکالن شهر مطالعه کارکرد گردشگري در این ن است که باآدر این میان این مقاله بر

مقاله بر آن است این نکته قابل ذکر است که این .  مورد بررسی قرار دهدکالن شهررابطه با گردشگري را در این 

  .انجام گرفته تبیین نمایدتا لزوم مطالعات واسازانه را در رابطه با متن فضایی گردشگري با توجه به بررسی 

  شهريگردشگري 

 ي شـهر ي گردشـگر ی فـضای ي از ایـن الگوهـا  ییک. کندی عمل م  ی خاص ی فضای ي در چارچوب الگوها   يگردشگر

ریخی و فرهنگی بسیار زیـادي دارنـد  غالبـاً  مقاصـد گردشـگري      هاي تا  نواحی شهري به علت آنکه  جاذبه  .است

هـا، بناهـاي یـادبود، تئاترهـا،         هاي متنوع و بزرگی شامل مـوزه        شهرهاي معموالً جاذبه  . گردند  مهمی محسوب می  

هایی مربوط به حوادث  ها، شهربازي، مراکز خرید، مناطقی با معماري تاریخی و مکان       هاي ورزشی، پارك    استادیوم

عالوه بـر   . )Timothy,1995،63(کند   که این خود گردشگران بسیاري را جذب می        هم با افراد مشهور دارا بود     مه

 شـهرها در عینیـت    از آنجـا کـه    هاي گردشگري در مناطق غیر شهري واقع باشند         این حتی در صورتی که جاذبه     

 این فضاي شـهري کـارکرد تنگاتنـگ    در.دهند  یافتگی مکانی، تبلور فضایی را در رابطه با پیرامون خود شکل می        

 باز هم حجم زیادي از گردشگري در         باشد، شهر و پیرامون از اهمیت اساسی در برکنش هاي فضایی برخودار می           

 محل سکونت، سرویس غذا، ارتباطات، حمل و نقـل سـایر خـدمات گردشـگري در                  زیرا .شوند  شهرها متمرکز می  

  . کنند اطق اطراف شهر و خود شهر از آنها استفاده میاند که بازدید کنندگان از من شهرها واقع
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این بین رشد فزآینده میل به تمایززدایی در پسامدرنیته، مرزهاي بین کار و اوقـات فراغـت را درهـم                    در به عالوه 

 با از بین رفتن تمایز میان کار و اوقات فراغت، این دو در .ریخته و کار به جزیی از زندگی معاصر بدل گشته است 

شـود، منتهـی    گیري سبکی از زندگی، که سبک اکسپرسیونیستی نامیده مـی   لیتی یکسان ذوب شده و به شکل      ک

اش را مهیج و لـذت   کند چیزي را به وجود آورد که زندگی       در این سبک از زندگی، انسان سعی می       . گردیده است 

این . )72،1382پاپلی یزدي، (استپذیري زیاد آن      هاي این سبک زندگی، پویایی و انعطاف        از مشخصه . بخش نماید 

یابد و میل به گذران اوقات فراغت را در پیرامون ایـن   سبک زندگی در همپوشی با شهرنشینی گستره وسیعی می  

را تـسهیل نمـوده     از این رو شهر نشینی نیز امر گردشگري         .گونه از سبکمندي زندگی در شهرها افزایش می دهد        

ان در بستر سازي پسامدرن ، درصد باالیی از شهرنشینی را شـکل داده و  است به گونه اي که فشردگی فضا ـ زم 

تبیین علیت انباشت سرمایه را در کالن شهرها سبب گردیده است و همراه با آن برآورد فـضاهاي گـذران اوقـات        

ـ              ه از فراغت را در رابطه با مکان گذران اوقات فراغت در شعاع هاي متفاوت براي پاسخگویی به نیازهـاي ایـن گون

  .سبک زندگی و همچنین تدارك کسب سود را در روندي از سرمایه گذاري در مکان به دنبال دارد

همگام با توسعه گردشگري در نواحی شهري، براي برآوردن نیازهاي گردشگران، خدمات حمایتی بیشتري نظیـر               

نندگانی کـه از خـارج شـهر        اگر چه این نکته قابل ذکر است که بازدیدک        . شود  رستوران و محل اقامت ساخته می     

توسعه زیر بناهـاي گردشـگري سـهم زیـادي در     .کنند آیند تنها کسانی نیستند که از این امکانات استفاده می         می

ها و خدمات جنبی ارائه شده، قرار  تغییرات شکل و کارکرد نواحی شهر داشته و تصویر شهر تحت تاثیر انواع هتل           

  .گیرد می

ـ ی فرهنگیها و گوناگون مردم و نقش، ساختاریداول شهرها که شامل تراکم زیاد فیزیک قابل قبول و متیچهار ویژگ

 ی گیرد؛ وقتی را در برمي و منطقه اي در شبکه داخل شهری و مرکزیت عیني اقتصادی چند نقش گرای،یاجتماع

 در ي بیشتری ها با فشردگی یابند ، این پیچیدگی گردشگر پذیر عمل کرده وتوسعه ميشهرها به عنوان شهر

 پیرامون ي شهري را در پردازش فضايو تمایز ) Pearce,2001،927( شودی حل ميساختار و ماهیت گردشگر

  . یابدی دوسویه گردشگرـ میزبان نماد مينهد که در کنشگر ی مي را برا جاي دهدو آثاری شکل ميگردشگر

 يافت شهر ، خرید ، اسکان و فعالیت ها پیرامون جاذبه ها ،بي شهري گردشگران درفضاهايدر این میان کنشگر

این گونه .  یابدی و نظیر اینها تبلور می است که در رویکردبه موزه ها ، تئاترها ، نمایشگاه ها ، مراکز تفریحیجنب

از گنشگري گردشگري در فضاي شهري در راستاي انگیزه هاي متفاوتی شکل می گیرد که شامل موارد زیر می 

  ) :Hall,1999،167(باشد 

 دیدار دوستان و خویشاوندان

هاي تجاري مسافرت

ها ها و کنفرانس حضور در نمایشگاه

 بازدید از میراث فرهنگی

 زیارت(سفرهاي مذهبی(

به منظور حضور در حوادث
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خریدهاي تفریحی

سفرهاي روزانه

دالیل شخصی  

آورد کننده یک رویکرد به درون در  باشد که بری مي چند بعدي شهري در فضاي کنشگر  بر مبناي این انگیزه ها

 ي موارد تضادهای یا در بعضی و یک رویکرد به بیرون در کنش متقابل فرهنگي اقتصادي به نیازهایپاسخگوی

 توان به ی را مي شهرياز این رودر راستاي پردازش یک الگوي فضایی در شهر ، گردشگر. از آن استیناش

  :صورت زیر تعریف کرد 

پیرامون سفر به   میزبان و تولید فضاي گردشگري  ـ نش متقابل گردشگران،ک گردشگري شهري«

ها و استفاده از تسهیالت و خدمات مربوط به  هاي متفاوت وبازدید از جاذبه مناطق شهري با انگیزه

  .»  است که آثار متفاوتی را در فضاي شهري برجاي می نهديگردشگر

 کند که در ی را بیان مي شهري مختلف جریان گردشگريرها بین پارامتی پیوستگیاین تعریف خود به خوب

از این رو ارائه مدلی مفهومی از گردشگري شهري به . داردي چند بعدي شهرها ، کارکرديفراگرد دیگر نقش ها

عنوان یک الگوي فضایی با در نظر گرفتن رویکردي واسازانه به آن می تواند در زمینه بررسی گردشگري شهري 

  .ودمفید واقع ش

گردشگري شهري به عنوان یک الگوي فضایی در برگیرنده ، در برکنشی از وضعیت پسامدرن و رویکرد سرمایه 

جریان . داري در سیطره بر فضاهاي جغرافیایی و در راستاي ساختارشکنی گردشگري انبوه شکل می گیرد

یري گردشگري در شهرها گردشگري شهري خود در سه جزء ساختاري پردازش می شود که در کنار هم شکل گ

این اجزء یعنی مدیریت ، فضامندي و گونه شناسی بنیانی رافراهم می آورندکه در چارچوب . را سبب می گردند

  . آن روندي از جریان گردشگري شکل گرفته و پیامدهاي را رقم می زند

«  کننده گردشگري در فضاي کنش در مدل ارائه شده در سیطره سرمایه داري به عنوان امر اقتصادي و تبیین

به عنوان امر محلی می باشدکه در یک دیالکتیک با امر جهانی ، یعنی سرمایه داري سازمان نایافته در » جا

در این راستا پردازش هریک از اجزاء سه گانه شکل دهنده به گردشگري شهري . وضعیت پسامدرن قرار می گیرد

  .ضروري است
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  کالن شهر مشهد

یان شد مشهد به عنوان دومین کالن شهر مذهبی جهان بعد از شهر مکه محـسوب مـی شـود و     همان گونه که ب   

ن ی بـا بـاالتر  ی مـذهب ياکنون به عنوان شهراین شهر. عالوه بر آن دومین کالن شهر کشور نیز به حساب می آید   

 یت اسـتان  یـ  درصـد از کـل جمع      2/31 يستان رضـو  اباشد وبه عنوان مرکز      یدرصد زائران و گردشگران مطرح م     

ن سا ی ایت شهر مشهد در طیجمع. داده استي خراسان سابق را در خود جايت شهری درصد از کل جمع  1/55و

  . داشته استيریشود رشد چشمگ ی نشان داده م1ان همانگونه که در جدول یل

  

  1345 ـ 1375  ـ تحوالت جمعیتی شهر مشهد در طی سالهاي 1جدول 

  1375  1370  1365  1355  1345  سال

  1887405  1759287  1463508  667770  409616  مشهد

1381فرمانداري مشهد ،: ماخذ

نمایش داده شده است که ایـن خـود نیـز    2در حالی که نرخ رشد جمعیت شهر مشهد به طور متوسط در جدول           

  .اذعان به رشد چشمگیر دارد
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٧

   ـ نرخ رشد جمعیت شهر مشهد2جدول 

  45-1335  55-1345  65-1355  75-1365  

  2  7/8                     83/5  41/5  هدمش

       

چنانچـه وسـعت شـهر      .ین در حالی که رشد فیز یکی شهر مشهد نیز در دهه هاي اخیر قابل توجـه مـی باشـد                    ا

 کیلو متـر مربـع      140 کیلو متر مربع و در محدوده خدماتی آن          170 در محدوده قانونی شهر      1365مشهددرسال

 کیلـو متـر     250 کیلو متر مربع و محدوده خـدماتی آن بـه            270 قانونی شهر به      محدوده 1380بوده که در سال     

  . )1380، شهر سازي شهر داري مشهددفتر واحد(مربع رسیده است

  

  

  

  

  

  1345 ـ1365  ـ تغییرات جمعیت و مساحت کالن شهر مشهد طی سال هاي 3جدول 

  )1381سازمان عمران و بهسازي شهرها،: (ماخذ 

 میلیون نفر به عنوان دومین کالن شهر کشور بعد تهران محـسوب مـی               2/2با جمعیتی معادل    از این رو مشهد      

با این وجود کالن شهر مشهد بر خالف کالن شهر تهران، در شکل دهی به مجموعه شهري خـود موفقیـت                . شود

ز بـه حاشـیه را،   خدماتی و زیارتی بودن شهر مشهد، الزامات ناشی از جابجایی صنایع از مرک      . زیادي نداشته است  

 تـا  1355بطوري که طی سال هـاي      . که در مرحله اي از رشد کالن شهر نمود پیدا می کند، کمرنگ کرده است              

.  درصـد افـزایش یافتـه اسـت        3/75 درصـد بـه      9/60 سهم جمعیت شهر مشهد از مجوعه شهري خـود از            1375

بیـشترین  . کیلـومتر مربـع رسـیده اسـت        250 کیلومتر مربع به     10مساحت مشهد در همین سال ها تقریباً و از          

 کیلومتر مربـع بـه      166 هجري شمسی است که      60 و   50میزان مطلق گسترش شهر مشهد مربوط به دهه هاي          

سازمان عمران و   ( درصد می باشد   2/7در این میان متوسط نرخ رشد مساحت شهر مشهد          .وسعت شهر افزوده شد   

  ).90،1381بهسازي شهرها،

یکی کالن شهر مشهد نشان دهنده آن است که هسته اولیه شهر مشهد در جوار مرقـد     بررسی کیفیت توسعه فیز   

اما در مرحلـه بعـدي در       .اي توسعه یافته بود    در مرحله اولیه به صورت توده     . شکل گرفته است  ) ع(مطهر امام رضا  
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٨

حـور وکیـل   و سپس در امتداد طرقبه و شـاندیز در م ) جنوب غربی ـ شمال شرقی  (سنگی ـ طبرسی   امتداد کوه

 ، با وجود ثبات نـسبی سـرانه   67 تا 46طی سال هاي . به صورت خطی گسترش یافته است) شرقی ـ غربی (آباد

 درصـد  1/22 درصد بـه  9/38کاربري مسکونی، سهم آن در مجموعه مساحت شهر کاهش شدیدي پیدا کرد و از   

   .که این امر ناشی از افزایش سهم کاربري غیر شهري بوده است. رسید

  ـ روند تاریخی توسعه شهر مشهد2قشه ن

  

  

  گردشگري در کالن شهر مشهد 

 از زائران این ي تعداد کثیريبا توجه به آنکه کالن شهرمشهد به علت وجود مرقد مطهر امام رضا همه ساله پذیرا

  قابلی مسافران در سطح این کالن شهر به خوبي از رفت و آمدهاي ویژه اي باشد جلوه هایمرقد مطهر م

 جریان آن در طول ی رسد ولیمشاهده است که از استمرار برخودار بوده وبا اینکه در تعطیالت به اوج خود م

که ( است ، زیارت ی فصلی که جریانياز این رو برخالف گردشگر. جریان دارد" دائمايسال با فراز ونشیب ها

 رویکرد به آن در ی باشد ولیح یکسان م در این طری در سطوح کلي با گردشگریالبته آن را در یک کلیت معنای

 ی سطوح طبقاتیدر این کالن شهر در طول سال جریان دارد و به علت آنکه تمام) روند توسعه متفاوت است 

 را ی وسیعی گیرد و پردازش درآمد آنان در باال وپایین در آمد متوسط قرار دارد اقشار اجتماعیجامعه را در برم

  . گیردیمختلف در برم يبا انگیز هها و نیازها

قیاس در حال حاضر دراین کالنشهر وبخصوص در م       ) کارا یا ناکارا    ( پذیرش زائر    يبا این اوصاف وجود ساختارها    

تعداد زائران و گردشگران در کالن شهر مـشهد در          بنا بر آخرین آمار ارائه شده       . است ی بسیار بدیه  ي امر یحجیم



)1388 اردیبهشت 6(  پایدار شهرها                             دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیروان همایش منطقه اي جغرافیا و توسعه

٩

ن دهنده تعداد مسافران ورودي به کالنشهر مشهد از طریـق پایانـه           نشا 4جدول  .  میلیون نفر می باشد    15حدود  

  .  هاي حمل و نقل در این کالنشهر است

  4جدول 

  

  )1385(سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري خراسان رضوي: ماخذ

  

 از %42 گردشگري مذهبی کشور به جهات مختلف از جمله کالنشهرکالن شهر مشهد  به عنوان بزرگترین 

از % 55از مسافران حمل شده توسط پرواز هاي داخلی حدود % 12مسافران حمل شده  قطارهاي کشور ، حدود 

هاي کشور جایگاه باالیی را در میان استانها و شهرهاي کشور دارا می  از هتل% 16اقامتگاههاي عمومی کشور 

 می باشد که بر آن مبنا فعالیت خدماتی  نشان دهنده گروه اي عمده فعالیت در کالنشهر مشهد1 نمودار .باشد

بیشترین درصد را به خود اختصاص داده است که این خود در ارتباط با گردشگري و مشاغل مربوط به آن قرار 

  .می گیرد

از آنجا که گردشگري نقش عمده اي را در زمینه اقتصاد شهري به خود اختصاص داده است به تبع خدمات 

ز نظر کمی و کیفی تنوع و تعداد بیشتري را در اقتصاد شهري به خود اختصاص داده مرتبط با گردشگري نیز، ا

 نشان دهنده درصد خدمات اقامتی بر اساس نوع آن یعنی هتل، هتل آپارتمان و مهمانپذیر می 2نمودار . است

( ی باشد نشان دهنده تعداد رستوران هاي کالنشهر مشهد براساس مجوز هاي الزم م3همچنین نمودار . باشد

  ).106،1384سقایی،
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١٠

   :1نمودار 
درصد فعالیت بخش هاي اقتصادي در کالن شهر مشهد  

64.43
33.232.34

کشاورزی صنعت  خدمات

  
   :2نمودار 

  درصد خدمات اقامتی گردشگري به تفکیک نوع خدمات اقامتی

63

13.0823.92

هتل ها ــذیر مهمانپ هتل آپارتمان

  
   :3نمودار 

121
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داراي پرونده دائم داراي پرونده موقت در دست اقدام (غیر مجاز )

وضعیت

تعداد رستوران ھای  كالن شھر مشھد

  
این .  باشدی دارا می را پیرامون امر محليا  در کالن شهر مشهد جایگاه ویژهيدر پردازش گردشگربطور کلی 

انگیزه  آن در پرداخت ی در پیرامون جذابیت اصلي گردشگري ازجاذبه هايکالن شهر به علت وجود  تعداد زیاد
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١١

 ي یابد هر ساله پذیرای می عینيتبلور) ع( که در وجود حرم مطهر امام رضا ی دینی از ماهیتي در تبلوریمذهب

 باشد که خود ی زیارت این حرم مطهر مي برای و خارجی از زائران و گردشگران  در ابعاد داخليتعداد بسیار زیاد

 بتواند رویکرد به ی در پیرامون امر محليزش گردشگر شکل داده که پردایاین قابلیت را در یک کلیت استان

 زائران از یک سو  و جذب و افزایش ی پخشایش و ساماندهيتوسعه آن را در سطح استان مهیا نموده و در  راستا

 در کالن شهر مشهد ، روند توسعه آن در قالب ي امر گردشگریتعداد گردشگران از دیگر سو با پتانسیل سنج

 به ی را در تخصیص منابع توسعه به طور افقياین خود امر توسعه اقتصاد. ه بازشناخته شود توسعيراهبردها

  .  نمایدی در این کالن شهر امکان پذیر مي جریان گردشگري پتانسیل شکل گیري مستعد و داراینواح

ي براي ترویج  تواند در فرآیند برنامه ریزي منطقه اي به عنوان ابزاری در کالن شهر مشهد ميتوسعه گردشگر

اشتغال محلی و بهبود کیفیت عمومی زندگی و باال بردن سطح رفاه اقصادي منطقه محسوب می 

. عملی گردد این امر می تواند به نحو مطلوب از طریق توجه به گردشگري )Fleisher,2000،1007.(گردند

ین الگوي فضایی در جهت کوششی براي رسیدن به بهتر گردشگري توسعهبرنامه ریزي منطقه اي با راهبرد 

توسعه منطقه اي می باشد که دست یابی به اهدافی را با توجه به یک سیستم کلی از توسعه ملی مد نظر دارد 

)Josun,1996،520 ( در این میان آنچه می تواند به عنوان الگوي عمل مورد تأمل قرار گیرد توجه به ماهیت

 يهمچنین یک نگرش جامع را در تفکیک بین جریان ها.رهیافت هایی است که باید در نظر گرفته شود

 یدر ابعاد داخل) ع( در این کالن شهر و جریان شکل گرفته در پیرامون زیارت مرقد مطهر امام رضا يگردشگر

 به عنوان گذاران ي بخشد در نظر گرفتن روح گردشگریآنچه این دو جریان را در یک کلیت معنا م. طلبدیم

 تواند ی با زایش مفاهیم خاص خود می مذهبي باشد که در قالب گردشگری می مذهبيها زهاوقات فراغت با انگی

  . قرار گیردیمورد بررس

 مباحث مطرح شده در باال، ي گردشگر و زائر در کالن شهر مشهد و در راستاي عالوه بر آن در زمینه تراکم باال

 تفکیک شود  تا از این طریق با تفکیک  ازیکدیگري و توسعه شهري آید تا خطوط توسعه گردشگریالزم م

 یها که در این مقاله معادل آن شهر زائر مدنظر گرفته م TBD در چارچوب مشخص کردن ي گردشگریفضای

   .، امر توسعه گردشگري و پایداري آن در این کالنشهر شکل گیردشود

  

  شهر زائر ـ شهر مجاور 

ر پردازش میزبان ـ گردشگر رویکرد به تفکیک زائر و  به کالن شهر مشهد دیدر این میان در یک نگرش کل

ها میزبان ـ گردشگر   موثر پیرامون تعامل و تبادل  همراه با ترمیم گسستي توانددر خلق راهبردهایگردشگر م

 ي وجود دارند که در کنش پذیری جامعه مهمان در کالن شهر مشهد زائرانيزیرا در یک سو. بسیار راهگشا باشد

 از تعامل و گسست  با جامعه ي باشد که در روندی خاص خود ميمندها  ها و نیازي  ویژيزبان دارابا جامعه می

 است که یاین امر بدیه.  طلبدی این زائران می ویزه را در ساماندهي یابد و این خود راهبردیمیزبان تبلور م

 همواره جریان سفر ی مذهبي از پذیرش مراسم و نیازهاي خود در روندی مذهبيزائران در چارچوب انگیزش ها
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١٢

.  توان جریان پیوسته زیارت را در طول سال برشمردی آن می دهند و در تبلور عینیبه این کالن شهر را شکل م

 و ایام تعطیالت تراکم زائران را بخصوص در شهر مشهد رقم یها مذهب  این زائران در مناسبتيا در این میان انبوه

 يها و نیازمند ی زائران در نظر گرفتن ویژگي مدنظر براياز این رو رویکرد به شکل دادن به راهبردها. ند زیم

  . باشدی در اولویت می و فرهنگی ، اجتماعي زائران در ابعاد اقتصاديها

یرامون  قرار دارد پی در کالن شهر مشهدکه در مقایسه با تعداد زائران در حد بسیار پایینياما  تعدادگردشگر

 را در روند گردشگر ی توان انگیزه مذهبیهرچند م.  یابدیپذیرش گردشگر در رویکرد به جذب آنها تبلور م

 این گردشگران بسیار متفاوت يها ی در این میان ویژگی باال مشاهده کرد ولیدر غلظتکالن شهر  در این يپذیر

 ی خود را طي سیر توسعه ايوال جریان گردشگر باید در ری در این کالن شهر ميگردشگر.  باشدیاز زائران م

 شکل ی ـ اجتماعی دارد که قالب فرهنگیکنش میزبان ـ گردشگر  رویکرد به برآورد تعامل و ترمیم گسست.نماید

 که انتظارات يا  دوچندان است به گونهی اهمیتي نیز داراي اقتصاديعالوه بر آن تشخیص نیازها. گیردیم

  . زائران استي گردشگران بسیار متفاوت از همین نیاز از سوي از سویتسهیالت در زمینه اقامت

 ي میزبان و گردشگر در کالن شهر مشهد در دوسویه جریان زیارت و گردشگري کنش پذیریدر یک حالت کل

 گیرد ی شکل مي در این کنش پذیری متفاوتي رویکردها  دهد که درآنی مختص خود را شکل می متنيفضاها

 کمترین ی از برآورد انگیزش مذهبي به میزبان و در روندیزائران با توجه به تعلق مذهباگر از یک سو 

 در مقایسه با گردشگران در ي اقتصادي که از نظر توانمندی را با میزبان داشته در حالیاصطحکاك فرهنگ

 ی ساکنان محل رفاهیتي در سودمندي این کنش پذیري پایین تر قرار داشته و در روند برآورد نیازهایسطوح

 مورد ي این جریان بیشتر به سمت تجمیع در یک مکان است و چون یک بعدي دارند زیرا جهت گیرینقش کم

 صورت ي این زائران به گذران اوقات آزاد آنها هیچ امريگیرند در برآورد رویکردها ی قرار میبررس

از این رو در رویکرد به . گردید قرار دارد معکوس شده از آنچه بیاني نیز در این رونديجریان گردشگر.گیرد ینم

  . باشدی و زیارت در این کالن شهر شناخت وضعیت موجود موثر مي توسعه جریان گردشگريبرنامه ریز

با توجه به روند افزایش زائران پیش بینی می شود که .  میلیون نفر زائر می باشد15این کالن شهر ساالنه پذیراي 

.  میلیون نفر حداقل براي یک شب در شهر مشهد اقامت داشته باشند19حدود  هجري شمسی 1395براي سال 

, با توجه به چنین حجمی از زائران که در حال حاضر وجود دارد و طی سال هاي آینده به دو برابر خواهد رسید

ه به بررسی ها و با توج. الزم است جاذبه ها و امکانات زیربنایی مورد نیاز هر چه بیشتر تقویت شده و توسعه یابند

 انجام شده  و می 1400 میلیونی تعداد زائران کالن شهر مشهد در سال 30برآوردهایی که در خصوص افزایش 

 15تسهیالت و وضعیت این شهر که یکی از کالن شهرهاي مذهبی جهان و میزبان بیش از ,  امکانات, شود

ناسب با حجم نیازها و خیل عظیم زائران و میلیون زائر و گردشگر در سال است به هیچ وجه هماهنگ و مت

مسافران این شهر افزایش نیافته است و این مساله ضرورت توجه و تالش بیش از پیش مسئوالن و کارشناسان 

  . شهري را می طلبد

یکی از مشکالت , 1365در سال , طبق بررسی هاي انجام شده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزي خراسان

, بخش عمده اي از مسافران در خانه اقوام, دشواري هاي محل اقامت است, و گردشگران مشهداصلی زائران 
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کمبود تاسیسات اقامتی و پذیرایی مناسب یکی از علل این , حسینیه ها و تکایا و حاشیه بلوارها اقامت می گزینند

 هاي اسکان زوار است در سال مسافرخانه و اردوگاه, سرانه کاربري گردشگري و پذیرایی که شامل هتل. امر است

 متر مربع به ازاي جمعیت مصرف کننده یا زائران و گردشگران است و زیر بناي کاربري 67/1 معادل 1367

,  متر مربع بوده است و همچنین با توجه به تفکیک زائرین بر حسب محل اقامت28/2گردشگري به ازاي زائرین 

 متر 18/3 متر مربع و زیربناي مسافرخانه ها به ازاي هر زائر 36/17میزان سرانه زیربناي هتل ها براي زائرین 

  ).77, سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان خراسان(مربع است 

, این در حالی است که نسبت زائران به جمعیت کالن شهر مشهد در طی سال هاي متمادي افزایش یافته است

 نشان دهنده نسبت زائر به جمعیت کالن  5 جدول.  است درصد رسیذه7/6 به 1380به گونه اي که در سال 

  .شهر مشهد در دوره هاي مختلف می باشد

  )1380 -1300(نسبت زائر به جمعیت شهر مشهد  : 5جدول

                سال 

  ها

  شرح

1300  1346  1365  1380  

جمعیت شهر 

  مشهد

45000  409616  1464000  2056343  

  13770000  9735000  1500000  55000  تعداد زائران

  7/6  6/6  7/3  2/1  نسبت

  

  

نسبت هاي فوق نشان دهنده این امر است که روند توسعه گردشگري و توسعه شهري هر چند در مقیاس کالن 

این امر از آنجا ناشی . تفکیک فضایی می باشند, ولی از لحاظ کارکردي نیازمند, شهر مشهد همپوشی باالیی دارند

نیازمند زیر ساخت ها و امکانات خاصی است که , ي در چارچوب گردشگري شهريمی شود که توسعه گردشگر

روند توسعه گردشگري در نظر گرفتن افزایش . در زمینه خدمات دهی به زائرین و گردشگران مورد نیاز می باشد

از این رو مبناي توسعه . کیفیت تجربه گردشگري را به وسیله افزایش کیفیت خدمات گردشگري می طلبد

در حالی که توسعه . گردشگري اصلی بنیادین را در زمینه رضایتمندي گردشگران و زائرین در بر می گیرد

ند از لحاظ اقتصادي چبدین معنا که ساکنین شهر مشهد هر . امر مربوط به ساکنین شهر مشهد می باشد, شهري

اما خود نیز براي بهبود , ی برندو اجتماعی از مسافرت تعداد زیادي گردشگر و زائر به این کالن شهر سود م

پارامترها یا عوامل مختلفی هستند و از آنجا که , کیفیت زندگی شهري یا محیط زیست شهري خود نیازمند

التزام به آن رویکرد خاصی را در زمینه تفکیک فضایی در فضاي شهري , توسعه شهري یک امر چند بخشی است

اي توسعه شهري با نیازمندیهاي توسعه گردشگري داراي تفاوت هاي بدین معنا که نیازمندي ه. در بر می گشرد
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امري مربوط به , به عنوان مثال افزایش امکانات اقامتی و یا افزایش کیفیت این گونه خدمات. مختلفی هستند

امري مربوط به توسعه , گاههاي شهريهبود وضعیت مسکن یا پایداري سکونتگردشگري می باشد؛ در حالی که ب

  .استشهري 

  

  ضرورت تفکیک فضایی گردشگري 

  : شهر مجاور را در کالن شهر مشهد در چارچوب موارد زیر بیان نمود -می توان ضرورت هاي تفکیک شهر زائر

 همانگونه که بیان شد هر چند – ـ لزوم توجه به تفکیک فضایی در رابطه با توسعه شهري و توسعه گردشگري 1

پوشی باالیی در کالن شهر مشهد را دارا می باشند ولی نیازمندي هاي هر هم, توسعه شهري و توسعه گردشگري

توسعه . یک از این دو مقوله براي پیشبرد توسعه متفاوت بوده و کنش توسعه اي مربوط به خود را  دارا می باشند

رفاه و شهري بستري از رفاه و آسایش براي شهروندان و ساکنان شهر مشهد فراهم می کند و توسعه گردشگري 

از این رو حوزه بندي یا تفکیک فضایی . آسایش براي گردشگران که مدت کوتاهی دراین شهر اقامت می کنند

در این چارچوب و روند است که می توان . محدوده هاي گردشگري و شهروندان امري اجتناب ناپذیر می باشد

هر همپوشی این دو مقوله پایداري فضاي انتظار داشت همراه با توسعه گردشگري و توسعه شهري در این کالن ش

  . شهري را سبب گردد

 ـ کالن شهر مشهد داراي کارکرد اصلی گردشگري می باشد و پویاي اقتصاد شهري آن وابسته به گردشگري و 2

بخش تجارت «  کالن شهر مشهد یا همان TBDاین امر ضروري می سازد که . ورود گردشگران و زائرین است

گردد تا از یک سو مسائل و مشکالت گردشگران و زائرین در رابطه با این محدوده شناخته مشخص » گردشگري 

شده و از یک سو با اخذ راهکارهایی تسهیل امر گردشگري و افزایش کیفیت تجربه گردشگري در این محدوده 

.عملی گردد

, شگران وارد شده به این شهر ـ باال بودن نسبت میان ساکنان یا شهروندان کالن شهر مشهد و زائرین و گرد3

از این رو سهم هر یک از طرفین یعنی شهروندان و گردشگران به نفع .  درصد می باشد7/6نسبت باالیی معادل 

تفکیک . گردشگران می باشد و حجم زیادي از خدمات شهري مورد استفاده گردشگران و زائیرین قرار می گیرد

ی کند تا بستري براي خدمات دهی بهتر به ساکنان شهر مشهد فراهم فضایی یا حوزه بندي این مکان را مهیا م

  .آمده و از دیگر سو خدمات مورد نیاز گردشگران در راستاي امر گردشگري افزایش و بهبود یابد

 ـ شاخص هاي آماري که در رابطه با گردشگري در کالن شهر مشهد به دست آمده خود نشان دهنده ضرورت 4

  . مورد نظر می باشدتفکیک یا حوزه بندي

به دست می آید و باال بودن آن نشان از حجم زیاد ) 1(این شاخص از رابطه  : شاخص شدت گردشگري -

  .گردشگر و لزوم توجه به پخشایش و کاستن از تراکم گردشگري در یک مکان دارد
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)1       (100*
PA

TA
TIR 

            که در رابطه باال

  TIR=  شدت گردشگري            نرخ

  TA= تعداد گردشگران در سال         

  PA= جمعیت منطقه در همان سال 

نرخ شدت گردشگري با توجه به اینکه تعداد زائرین و گردشگران معادل دوازده میلیون ) 1(بر مبناي رابطه 

 درصد 45/5 معادل  میلیون نفر در نظر گرفته شود برابر خواهد بود با2/2نفر و جمعیت شهر مشهد معادل 

از این رو نیازمند آن است که براي کاهش اثرات نرخ شدت باالي . است که نشان از نرخ شدت باالیی دارد

  .تفکیک یا حوزه بندي در زمینه گردشگري شکل گیرد, گردشگري در این کالن شهر و پایداري آن

ن دهنده فشار حاصل از به دست آمده و نشا) 2(این شاخص از رابطه  : شاخص نفوذ گردشگري -

گردشگري بر فضاي شهري می باشد که طول در سال عالوه بر ساکنان شهر از خدمات شهري استفاده می 

  .کنند

)2      (
PA

TART
TPR

*365

*
   

  که در رابطه باال

  TPR= نرخ نفوذ گردشگري 

  RT= ضریب ماندگاري 

  TA= تعداد گردشگران 

  PA= جمعیت منطقه 

 روز در نظر گرفته شود و با 7و با توجه به آنکه ضریب ماندگاري گردشگران را در شهر مشهد ) 2(بطه بر مبناي را

شاخص نفوذ گردشگري در کالن شهر مشهد , توجه به ارقام رابطه یک در زمینه تعداد گردشگران و جمعیت شهر

هر مشهد در زمان مختلف از  می باشد که نشان از آن دارد که تقریبا دو برابر جمعیت ساکن ش04/1معادل 

بر این .  فضاي شهري در طول سال اشغال می کنند04/1خدمات شهري به عنوان گردشگر استفاده می نمایند و 

مبنا تفکیک دو فضاي گردشگري و فضاي شهر می تواند با کاهش نرخ گردشگري بستري براي توسعه گردشگر 

  .فراهم آوردهمراه با کاهش پیامدهاي منفی در زمینه اجتماعی 

 این شاخص نشان دهنده تراکم گردشگران در یک مکان گردشگري بوده :ضریب تراکم گردشگري -

  .به دست می آید) 3(که از رابطه زیر 
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RH

TART
TDR

*365

*
        

  که در این رابطه

  TDR= م گردشگري کضریب ترا

TA= تعداد گردشگران 

RH= ه کیلومتر مربع وسعت نواحی ب

  RT= ضریب ماندگاري 

 کیلومتر مربع می باشد و با در نظر 250و با توجه به آنکه وسعت کالن شهر مشهد معادل ) 3(بر مبناي رابطه 

ضریب تراکم گردشگري در کالن شهر , ضریب ماندگاري, در زمینه تعداد گردشگر) 2(گرفتن ارقام باال در رابطه 

ول سال می باشد؛ این ضریب تراکم باال وقتی اهمیت بیشتري می یابد که متوجه باشیم  در ط920مشهد معادل 

اکثریت گردشگران براي زیارت و دیدن یک مکان با فضاي شهري کالن شهر مشهد وارد می شوند از این رو 

  . تفکیک فضایی می تواند زمینه فراهم آمدن راهکارهاي عمل براي بخشایش گردشگري را سبب گردد

 ـ دستیابی به گردشگري شهر پایداري نیازمند شناخت وضعیت گردشگري در یک مکان و پیامدهاي مثبت و 5

منفی آن در رابطه با تاسیسات و خدمات زیربنایی و رفاهی از یک سو و کیفیت تجربه گردشگري از دیگر سو می 

 فراهم آورده و زمینه ساز رفاه و همچنین گردشگري شهري پایدار باید بستري براي پویایی اقتصاد شهري. باشد

از این رو تفکیک فضایی گردشگري در رابطه با . کسب درآمد و ایجاد اشتغال را براي میزبان یا شهروندان گردد

 و برنامه ریزي براي توسعه آن نه تنها می تواند پیامدهاي منفی گردشگري شهري را کاهش دهد TBDشناخت 

اشتغال و بطور کلی رفاه شهروندان کالن شهر مشهد در ,  دستیابی به درآمدبلکه افق هاي آینده را در زمینه

در یک حالت کلی می توان تفکیک فضایی یا حوزه بندي گردشگري را در . رابطه با اقتصاد گردشگري سبب گردد

  .کالن شهر مشهد در چارچوب شهر زائر و شهر مجاور بستري براي شکل گیري گردشگري شهري پایدار برشمرد

  

  نتیجه گـیري

, مشهد در رتبه دوم و پس از تهران قرار دارد که به دلیل فرامنطقه اي, در نظام سلسله مراتب شهري ایران

مرکزیت فرهنگی و مذهبی و عوامل فراوان دیگر همواره جمعیت آن در حال افزایش است و در طول سال 

ن کالن شهر امر تفکیک فضایی یا حوزه بندي را روند توسعه کالبدي ای. پذیراي عده کثیري از زائرین می باشد

به طور کلی در حال . در زمینه گردشگري که کارکرد یا نقش اصلی این شهر می باشد را تسهیل نموده است

مراکز خدماتی و تجاري عمدتاً در اطراف حرم . حاضر ساختار کالبدي کالن شهر مشهد به صورت قطاعی است

و شمال و ) غرب(غرب تمرکز یافته و فعالیت هاي صنعتی عمدتاً در محور قوچان و قطاع به طرف ) ع(امام رضا 

  .واحدها ي مسکونی در دو محور شرق و غرب قرار دارند. شمال شرقی قرار گرفته اند

بررسی کیفیت توسعه فیزیکی کالن شهر مشهد نشان دهنده آن است که هسته اولیه شهر مشهد در جدار مرقد 

اما در مرحله بعدي درا . در مرحله اولیه به صورت توده اي توسعه یافته بود.  شکل گرفته است)ع(مطهر امام رضا 
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و سپس در امتداد طرقبه و شاندیز در محور وکیل آباد )  شمال شرقی-جنوب غربی( طبرسی -متداد کوهسنگی

  .به صورت خطی گسترش یافته است)  غربی-شرقی(

که در طول سال هاي گذشته با , حرم و مسیرهاي اصلی منتهی به حرمدر این میان تغییر بافت هاي پیرامون 

تغییر کاربري از مسکونی به تجاري و اقامتی مواجه شده و روز به روز بر تعداد واحدهاي اقامتی و مهمانسراها و 

که بدین ترتیب . شاهد تغییرات بافت جمعیتی این مناطق هستیم. زائرسراهاي دولتی و خصوصی افزوده می شود

 هزار نفر از 50تنها بالغ بر . بافت سنتی ساکن در این مناطق بتدریج به سایر نقاط شهر مشهد منتقل می شود

 هزار و 11آمار واحدهاي صنفی در این محدوده بیش از , جمعیت شهر در محدوده مرکزي شهر ساکن می باشند

  ).1383, رمانداري مشهدف( هزار واحد اعالم نموده اند 9واحدهاي مسکونی را نیز بالغ بر 

موارد بیان شده فوق به همراه الزام به تفکیک توسعه شهري و توسعه گردشگري در کالن شهر مشهد به همراه 

ضروري می سازد تا محدوده اي از فضاي شهري , استفاده از تحلیل و چارچوب حوزه بندي در این کالن شهر

 گردشگري شهر مشهد شناخته TBDال بوده به عنوان کالن شهر مشهد که در آن تجمیع خدمات گردشگري با

تفکیک شوند و از آنجا که اکثر بازدیدکنندگان از , شده و در رابطه با حوزه بندي در راستاي کارکرد گردشگري

شهر مشهد با انگیزه مذهبی و به قصد زیارت به این شهر سفر می کنند؛ می  توان این محدوده از فضاي کالن 

 در زمینه خدمات دهی و برآوردن نیازمندي هاي زائرین و گردشگران عمل می کنند به عنوان شهر مشهد را که

بدین ترتیب مابقی فضاي شهري کالن شهر مشهد که در سمت توسعه . بازشناخت و معرفی کرد» شهر زائر « 

 که بیشترین معرفی می شود» شهر مجاور «  فیزیکی شهر فرصت می دهند به عنوان -هاي خود به رشد کالبدي

تعیین و این مناطق براي » شهر زائر « تراکم را از نظر واحدهاي مسکونی و اقامت ساکنان شهر مشهد به عنوان 

فرودگاه و , راه آهن, ترمینال, شهر زائر محدوده هاي اطراف حرم. تردد زائران مورد توجه قرار خواهد گرفت

 20چشم انداز : وي همچنین بیان داشت . د در بر می گیردمحدوده میدان شهدا را که محل تردد زائران می باش

شهردار . ساله آینده مشهد تهیه شده است که مرکز شهر به عنوان شهر زائر از بودجه خاص برخوردار خواهد شد

, روزنامه کیهان(مشهد در عین حال خالی شدن مرکز شهر را از سکنه نیازمند برنامه ریزي دقیق دانست 

  :را به صورت زیر تعریف نمود » شهر زائر «  و با توجه به مباحث مطرح شده می توان بطور کلی).1384

شهر زائر عبارت است از مسیرهاي منتهی به حرم مطهر و بافت هاي شهري حاشیه آن به همراه « 

فضاي شهري مربوط به این مسیرها که خدمات مورد نیاز زائرین در آن داراي ضریب تراکم باالیی می 

نسبت به سایر نقاط ) ع( این مناطق به واسطه تردد و اقامت زائران بارگاه ملکوتی امام رضا .باشد

توسعه مدنظر در این محدوده توسعه گردشگري . شهري از امتیازات ویژه اي برخوردار خواهد شد

بوده که در رابطه کارکرد گردشگري کالن شهر مشهد شکل گرفته و هدف پویایی و رشد بیشتر 

   ». شهري این کالن شهر را دنبال می کنداقتصاد

  :در این میان شهر مجاور را می توان این گونه تعریف کرد 
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عبارت است از محدوده هایی از فضاي شهري کالن شهر مشهد که در آن ساکنان یا , شهر مجاور« 

نظر در توسعه مد. شهروندي بومی سکونت داشته و تراکم مسکونی در این محدوده ضریب باالیی دارد

ا ین محدوده ها توسعه شهري می باشد که هر چند در یک همپوشی با کارکرد گردشگري شهر قرار 

  ». گرفته ولی داراي روندهاي توسعه متمایزي از توسعه گردشگري می باشد

با توجه به این حوزه بندي در زمینه کارکرد گردشگري شهر مشهد می توان تفکیک شهر زائر را داراي ویژگی 

  : زیر دانست هاي

  نظم و ا منیت ویژه-

دسترسی سریع به انواع کاال و خدمات ضروري مورد نیاز-

دسترسی سریع به امکانات حمل و نقل شهري مطلوب-

ترافیک روان-

حداقل معضالت و ناهنجاریهاي شهري-

زیبایی محیط شهري با در نظر گرفتن نمادها و سمبل معماري اصیل اسالمی و فرهنگی غنی شیعه-

ي سبز با دسترسی مطلوبفضا-

در , در یک جمع بندي کلی در این زمینه می توان بیان داشت که حوزه بندي گردشگري در کالن شهر مشهد

چارچوب شهر زائر و شهر مجاور به همراه آسایش و افزایش کیفیت تجربه گردشگران اقدام نمایند و با عدم 

 از همپوشی متقابل را براي پایداري کالن شهر مشهد تداخل این دوام توسعه گردشگري و توسعه شهري روندي

  .فراهم آورند

  

  منابع و ماخذ

، فصلنامه )بازخوانی یک مقاله(سنت و مدرنیته : یزدي، محمدحسین و مهدي سقایی پاپلیـ 1

  .1381، 65- 66تحقیقات جغرافیایی، شماره 

فصلنامه تحقیقات  ، ی وتبارشناسيگردشگر : ی سقایي ، محمد حسین و مهدي یزدیـ پاپل2

   1382 ، 68 ، شماره یجغرافیای

پژوهش در مورد حوزه نفوذ نقشهاي مختلف شهر مشهد، فصلنامه : ابوالقاسم,  حسینیون-3

  ، پاییز14تحقیقات جغرافیایی، شماره 

  1381برنامه ملی توسعه و مدیریت گردشگري ، پاییز : ـ سازمان ایرانگردي و جهانگردي4

هسازي شهرها، بررسی تطبیقی پنج کالنشهر کشور، مجله مدیریت شهري، ـ سازمان عمران و ب5

1381  



)1388 اردیبهشت 6(  پایدار شهرها                             دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیروان همایش منطقه اي جغرافیا و توسعه

١٩

ـ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري استان خراسان رضوي، آمار مسافران 6

  1385ورودي، 

  1384، شهرداري مشهد،» شهر زائر ـ شهر مجاور«طرح پژوهشی : ـ سقایی ، مهدي 7

،اطالعات و خدمات کامپیوتري، گزارش پیشرفت طرح تقسیمات سازمان آمار:  شهرداري مشهد-8

  .1381درون شهري مشهد، 

  .1346وزارت مسکن و شهرسازي، :  طرح جامع مشهد-9

1372، تابستان 9طرح جامع مشهد، فصلنامه آبادي، سال سوم شماره :مجید, غمامی- 10

  1381خرداد ،)اجتماعی،سیاسی و اقتصادي(سیماي شهر مشهد: ـ فرمانداري مشهد11

  .1345مرکز آمار ایران :  فرهنگ آبادیهاي استان خراسان - 12

پایگاه اطالعات مرجع رایانه اي جهاد کشاورزي استان :  فرهنگ آبادیهاي استان خراسان- 13

  .  1381خراسان، 

  )1335 - 1375( سرشماري عمومی نفوس ومسکن:  مرکز آمار ایران- 14

بررسی شناخت اثرات توسعه بر محیط زیست : ان مرکز تحقیقات زیست محیطی خراس- 15

1373شهرستان مشهد،

16- Hall, C.Mand S.J.Page: The Geography of Tourism and Recreation, Routledge, 
1999
17- Jansen, Myriam and other: Analysing Heritage Resources for Urban Tourism in 
European Cities, in: Contemporary Issues in Tourism Development , Routledge,
2002
18- Pearce, Douglas G: An Integrative Framework for Urban Tourism 

Research,
 Annals of Tourism Research, Vol.28, 2001

19- Timothy, Dallen J and Geoffrey Wall: Tourist Accommodation in an 

Asian Historic City, the Journal of Tourism Studies, Vol.6, No.2, 1995

20- Fleischer . Aliza : Support For Rural Tourism ; Annals Of Tourrism Research , 
Vol . 27 , No . 4
21 - WTO: Yearbook of Tourism Statistics , Vol .3 ,2006 . 


